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جديد السوق

 Happy  الرمزية لدار شوبارد تحظى بروح جديدة تتجسد في تصميم مجموعة  Happy Hearts  مجموعة
Hearts Flowers  الجديد كليًا الذي تتفتح فيه خمس تويجات يتخذ كل منها شكل قلب أحمر أو مرّصع 

با`لماس أو من عروق اللؤلؤ ويتوسطها حجر ألماس متراقص. صيغت هذه المجوهرات الجديدة من 
الذهب ا`خالقي الوردي أو ا`بيض عيار 18 قيراط، وتتضمن سواراً مفتوحًا وخاتمًا وزوجًا من ا`قراط 

وقالدة تثري الحديقة الغّناء لهذا الخط الجديد المكرّس للمرأة ذات «القلب الكبير». 

 Happy Hearts Flowers
أزهار الربيع تزين المجموعة الرمزية لشوبارد 
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أثريت مجموعة مجوهرات  Happy Hearts  الرمزية لدار شوبارد بقلوب جديدة من 
العقيق وعرق اللؤلؤ والحجر ا`حمر التي يحّفها ا`لماس. فقد انضم إليها تشكيلة 
جديدة تضم ثالثة أساور وثالث قالدات صنعت من الذهب ا`خالقي الوردي عيار 18 

 Happy  قيراط، ليبتهج بهذه الروائع قلب المرأة ذات «القلب الكبير». دأبت مجموعة
Hearts  منذ نشأتها على الجمع بين «القلب» و»ا`لماس المتراقص» باعتبارهما 

رمزين من رموز شوبارد. فتتراقص في القلب ا`ول ألماسة تتمايل بمرح بين طبقتين 
من الزجاج الكريستالي بحركات المشرقة بانعكاسات تحررها فتشع حولها هالة 

من بهجة «الحياة الحلوة». 

Happy Hearts
روائـــع تبهــــج القلـــب
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جديد السوق

ضمن الكالسيكيات الرائعة في مجموعة ساعات (L.U.C) الشاملة، تبرز ساعة (L.U.C XPS) في موديلين جديدين 
يشهدان على الخبرة الرفيعة لحرفّيي معمل شوبارد بما يصوغونه من مشاعر في إبداعات نفيسة، وخاصة 

عندما يتعلق ا`مر بصناعة الساعات الفاخرة وفن الترصيع با`حجار الكريمة. وتحتفظ الساعة بنقاء تصميمها 
وبساطته من خالل علبتها الفائقة النحافة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط وقطر 40 ملم، بينما يكللها إطار 

لزجاج الساعة مرّصع با`لماس. وتزين الميناء بزخارف أشعة الشمس بدت باللون الرمادي الداكن في ا�صدار 
المصنوع من الذهب الوردي وباللون ا`سود في ا�صدار المصنوع من الذهب ا`بيض، كما برزت على الميناء 

.(baguette) مشيرات الساعات ا`نيقة المرّصعة با`لماس المستطيل القطع

 L.U.C XPS
دّقة ميكانيكية وجمال آسر 
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تلتقط شوبارد روح العصر بتسخير خبراتها العريقة 
في صناعة الساعات والمجوهرات؛ حيث تقارب بين 

جميع رموز التميز الجمالي، وتفسح المجال لuبداع 
المتناهي ليعّبر عن المشاعر الخالصة. وبهذا 

 (L’Heure du Diamant) الحس المرهف تلخص مجموعة
تشكيلة زاخرة من الحرف الفنية التي تحتضنها 
ورشات دار شوبارد بأيدي حرفيين مهرة بدءاً من 

صناع الساعات وصوًال إلى حرفيي الترصيع با`حجار 
الكريمة. ومن هذا المنطلق، تضيف ساعة جديدة 

على المجموعة طابعًا جديداً من خالل شكل 
علبتها المربع الشبيه بصقل «الوسادة» في ا`حجار 

الكريمة، حيث صنعت علبة الساعة من الذهب 
ا`خالقي ا`بيض عيار 18 قيراط وتحتضن داخلها 

ميناء من عرق اللؤلؤ المحفوف با`لماس. 

 L’Heure du diamant
استعراض باهر لمهارات

شوبارد صناعة الساعات 
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تتميز ساعات مجموعة (Happy Sport) بأنوثتها الفاتنة وأناقتها الراقية ودقتها التقنية. ويغمر 
ا�صدار الجديد من هذه المجموعة في مياه البحار الصافية ليكتسي بحلة بلون أزرق رمادي وتغمر 

صفحته أمواج بحار الجنوب الصافية؛ لتستحق بذلك الساعة اسم (Happy Ocean) الذي يؤكد على 
براعتها باعتبارها ساعة رياضية فائقة ا`ناقة. يبلغ قطر علبة الساعة 40 ملم وتصل مقاومتها 
للماء حتى 300 متر، وتنبض داخل علبتها حركة شوبارد من عيار (C-01.01) االوتوماتيكي 

التعبئة، بينما تتراقص على صفحة مينائها أحجار ا`لماس المتحركة الشهيرة والمميزة لكافة 
.(Happy Sport) مجموعات ساعات

 Happy Ocean
رياضية فائقة ا`ناقة



11

تحيط بأحجار الزمرد الكثير من ا`ساطير، وبذلك شّكل هذا الحجر الكريم مصدر إلهام لورشات دار شوبارد 
المخصصة لصناعة المجوهرات الفاخرة لتبدع ساعة جديدة مجوهرة من الذهب ا`خالقي ا`بيض عيار 18 قيراط، 

وترصيعها بالكامل با`حجار الكريمة ليتألق ميناءها وسوارها ببريق أحجار الزمرد وا`لماس. أطلق على هذه 
.(Red Carpet) وستكون أول موديل يطرح ضمن التشكيلة الجديدة في مجموعة (Esperanza) الساعة الجديدة اسم

لطالما كان مرغوبًا ومطلوبًا منذ العصور القديمة، حتى أن ا`سطورة تقول بأن كليوباترا ملكة مصر كانت 
شديدة الولع بهذا الحجر الكريم الذي يستحضر بلونه ا`خضر نضارة ا`غصان الغضة والبراعم اليانعة في فصل 

الربيع. ومن هذا المنطلق، اختار الحرفيون ضمن ورشات شوبارد لصناعة المجوهرات الفاخرة تسليط الضوء 
على هذا الحجر الكريم الفريد من خالل ساعة مجوهرة جديدة أطلق عليها اسم (Esperanza) وصنعت بالكامل من 

الذهب ا`خالقي ا`بيض عيار 18 قيراط، وتتقد ببريق أكثر من 41 قيراط من الزمرد الزامبي الذي انتظم بترتيب 
مذهل يجمع بين القطع الدائري والكمثري، ويكتمل تألقه ببريق أحجار ا`لماس. 

Esperanza
ساعة مجوهرة من الزمرد ترمز ل|مل
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جوليا روبرتس
وخــــافييــر دوالن

حضور يجسد مفهوم
«الحيـــــاة الحلـــوة» لشوبــــارد

في عام 1993 أبدعت كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني في دار شوبارد، 
ساعة (Happy Sport)، واليوم تستمد الساعة من ألق جوليا روبرتس وحضورها ا{سر 

تجسيداً رائعًا لقيمها المتمثلة في: سحر الروح المتحررة وجاذبية بهجة «الحياة الحلوة». 
تمثل جوليا روبرتس رمزاً معاصراً تلهمها قوتها الشخصية لتواجه العالم وتتفاعل معه 

بابتسامتها الفريدة التي ال يخفى مدى سحرها وتأثيرها. و`ن دار شوبارد ترتبط بقصة حب ال 
تنتهي مع عالم السينما، اعتمدت كارولين شوفوليه على تقاطع وجهات النظر لفنانين 

معاصرين متقدي الموهبة لتأدية فيلم قصير؛ بما يشبه عمل صانع المجوهرات على 
صياغة تحفة فنية رائعة. شارك في صنع هذا الفيلم البديع المخرج خافيير دوالن، الذي أبدى 

قدرته على احتضان جميع العناصر التي تشكل جوهر حّسنا ا�نساني، كما كشف عن قوة 
تفرد كل منا من خالل رؤيته الرائعة. فقد قدم جوليا روبرتس بأسلوب شّيق فبدت في سحرها 

كعرض `لعاب نارية ساحرة ومفعمة با�بهار، حيث يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة مع 
ا`لماس تفيض بروح حرة وحيوية وبلمحات مفعمة بالذكاء وأجواء المرح. وفي ضوء ذلك 

كله، شاركت شوبارد في اختيار تصميم الرقصات والموسيقى والتصوير وتنسيق ا`زياء، 
وذلك بهدف تمكين هذه المواجهة الحاسمة من نشر آسرة ال يمكن مقاومتها. 
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للمرة ا`ولى تظهر ساعة شوبارد (Happy Sport) ضمن علبة مريحة لدرجة مثالية يبلغ قياس 
قطرها 33 ملم استلهامًا من مبادئ «النسبة الذهبية» للتناغم الجمالي. وبذلك تنضم 

للمجموعة ثمانية إصدارات جديدة ضمن تشكيلة غنية ومتنوعة تتضمن: أربعة موديالت 
مصنوعة من معدنين تتكون من علبة من معدن لوسنت ستيل 223a مزينة بالذهب 
ا`خالقي الوردي عيار 18 قيراط، وثالثة موديالت مصنوعة بأكملها من الذهب ا`خالقي 

الوردي عيار 18 قيراط، ويرافقها سوار جلدي أو معدني. أما الموديل الثامن فصنع من الذهب 
ا`خالقي ا`بيض عيار 18 قيراط ورّصع بالكامل با`لماس. وقد زودت جميع هذه ا�صدارات 
بحركة شوبارد من عيار (C-09.01) أوتوماتيكي التعبئة، وتزينت صفحة ميناء كل ساعة 

منها بأحجار ا`لماس ا`سطورية المتراقصة.

Happy Sport
ساعة شوبارد المتوافقة مع «النسبة الذهبية»



ڤاشرون كونستنتان تحتفل بمئوية 

هيستوريك أميريكان 1921
في عام 1921، اغتنمت دار 
ڤاشرون كونستنتان الزخم 

القوي لعشرينيات القرن 
العشرين �بتكار ساعة ذات 
تصميم طليعي تم إنتاجه 

بشكل أساسي للسوق 
ا`مريكية. في عام 2021 

، تحتفل الدار بالذكرى 
السنوية لهذه ا`يقونة، 

والتي حظيت بتقدير 
خاص من قبل جامعي 

وخبراء الساعات الفاخرة، 
مع ثالثة تفسيرات جديدة 
للنموذج ا`مريكي لعام 

1921. لمسة معاصرة 
لساعة أسطورية ، تكرّم 

الجرأة الحالمة للدار. هذه 
ا�بتكارات، التي تم تقديمها 

في معرض ساعات و 
 Watches & 2021 عجائب

Wonders ، هي جزء من 
موضوع الدار لعام 2021 

بعنوان «كالسيكية بلمسة 
 ،Classic with a Twist «جريئة

والذي يسلط الضوء على 
الطاقة ا�بداعية لڤاشرون 

كونستنتان، مسترشداً 
بهوية تحتفل بالتراث وتجرؤ 

على تقديم ما هو غير 
متوقع.
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BR 03 DIVER MILITARY
أصالة المواصفات الفنّية العسكرية 

قامت عالمة Bell & Ross ببناء اسمها وسمعتها على قاعدة ترتكز دعائمها على العالم الحصرّي 
للمستخدمين المحترفين لساعات تتماشى بالكامل مع متطلبات الظروف القاسية.

وتُعتبر الساعات العسكرية من أفضل ا`مثلة الناجحة التي تجمع بين سهولة القراءة والوظائف. إنها 
ساعات قادرة على مساعدة الغواصين بشكّل فّعال جداً في جميع الظروف، وعلى تلبية متطلبات 

المحترفين المحددة في مهماتهم.
وبنغمات اللون الزيتوني ا`خضر الباهت، تعكس ساعة DIVER MILITARY 92-BR 03، لون الزّي 

العسكري لهؤالء الرجال الذين وأثناء مهمتهم يأتي التحفظ واالنضباط في المقّدمة، ا`مر الذي يساعد 
هذه الساعة بأن تكون ساعة ممّوهة بشكل رائع.

تقّدم ساعات الغوص من Bell & Ross حًال احترافًيا لبيئة رائعة بقدر ما هي خطيرة. في العام 1997 حقق 
طراز HYDROMAX®  الرقم القياسي العالمي لمقاومة الماء حتى عمق11,100  متر. وتم طرح أول 

ساعة غوص مربعة للعالمة التجارية في العام 2017. منذ ذلك الحين، أصبحت هذه الساعات مجموعة 
قائمة بحّد ذاتها وفي تطّور وتوسع مستّمر.
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لطالما أظهرت روجيه دوبوي ولعها بجرأة التصميم وفخامة التفاصيل. يُعزى أساس هذه الجرأة 
في الرؤية إلى التغاضي الواضح عن التقاليد السائدة في مجال صناعة الساعات، بفضل االتّكال 
على عملية تصنيع متكاملة. بدعٍم قوّي من مصنع متكامل، تشّكل روٌح ابتكارية وتغاضي واضح 

عن التقاليد وجرأة ُمطلقة أُسس هذا السلوك الجسور. بصفتها رائدة في ابتكار الساعات، تُحّفز دار 
الساعات الفاخرة رغبٌة ال تُقاَوم في طرح أفكار مؤثرة وأساليب تكنولوجية تتخّطى الحدود وتصاميم 

إبداعية ال نظير لها في عالم الساعات. وفّيًة لشعارها «ما من قواعد، بل لعبتنا الخاصة»، تُثبت الدار 
مرّة أخرى أنها الخيار ا`فضل الختبار صناعة الساعات المتطّورة مع طرح ساعة أكسكاليبور بتوربيون 

محّلقة أحاديّة.

نخبٌة جديدة تتشّكل
في روجيه دوبوي



لطالما أظهرت روجيه دوبوي َميلها لuفراط والمغاالة. َميٌل يوازيه عزٌم ثابت لتحّدي القواعد من خالل مقاربة معّبرة 
ومعاصرة. تنجم ذهنية الُمبتكر التسلسلي هذه عن مهندسين سّباقين وصانعي ساعات رائعين يتمّتعون بدراية 

ُمطلقة. ويغّذيها هاجٌس يومي من أجل تصميم ورسم مالمح مستقبل صناعة الساعات المتطّورة. واضعًة 
مهاراتها التقنية في خدمة ا`ساليب الجمالية، وُمعيدًة ابتكار التقاليد عن طريق إطالق العنان لuبداع من أجل 

تخّطي الحدود، تفتخر دار روجيه دوبوي بطرح أحدث إصدار في مجموعتها ا`يقونية أكسكاليبور فرسان الطاولة 
المستديرة، المخّصص لنخبٍة حصريّة. نخبٌة مختارة من ا`شخاص الذين يستمتعون حقًا بالدمج بين صناعة 

الساعات الفاخرة والحرَف الفّنية.

.. والعالمة تجمع بين الحرفّية 
والدراية الفّنية
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روجيه دوبوي
تناغٌم وسط فوضى منّظمة

لطالما أظهرت روجيه دوبوي َميلها 
لuفراط والمغاالة. َميٌل يوازيه عزٌم 

ثابت لتحّدي القواعد من خالل 
مقاربة معّبرة ومعاصرة. تنجم 

ذهنية الُمبتكر التسلسلي هذه 
عن مهندسين سّباقين وصانعي 

ساعات رائعين يتمّتعون بدراية 
ُمطلقة. ويغّذيها هاجٌس يومي من 
أجل تصميم ورسم مالمح مستقبل 

صناعة الساعات المتطّورة. في 
خدمة ا`ساليب الجمالية من خالل 

مهارات فّنية وُمعيدًة ابتكار التقاليد 
عبر إطالق عنان ا�بداع من أجل 
تخّطي الحدود، تفتخر دار روجيه 

دوبوي بطرح إصدار جديد لمعيد 
الدقائق. تجربٌة مخّصصة لنخبٍة من 

الهواة الشغوفين.
في العام 2021، تُظهر دار روجيه 
دوبوي مرًّة أخرى مقاربتها الثابتة 
تجاه صناعة الساعات مع إطالق 

إصدار ابتكاري يعّبر عن ذهنّية إبداعية 
 Excalibur Diabolus in و جريئة: ساعة

Machina. يتمّيز هذا المثال عن هاجس 
روجيه دوبوي الدائم تجاه التحّديات 

بمزيٍج شجاع من التعقيدات ال 
يتحّكم بها سوى عدد قليل من 

صانعي الساعات: معيد للدقائق، 
إلى جانب التوربيون المحّلقة التي 

تشّكل توقيع دار جنيف ونظام 
أوتوماتيكي بمحرّك ميكرو مزدوج. 

 Excalibur Diabolus in تدّق ساعة
 Diabolus” بفخر نغمة التريتون Machina
in Musica“ المطرودة من الموسيقى 

الدينية للعصور الوسطى وهي 
تتمّتع بوظيفَتين أخرتَين: مؤشر 

لتشغيل النغمة وجهاز أمان «كّل أو 
ال شيء». 
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تتمّيز هذه النسخة الرياضية من الساعة الرائعة RM07-01 باللون ا`حمر المميز لسيارة 
السباق التي أطلق عليها إسم  ”روكسي»، هي سيارة «أوريكا» عاملة بمحرك «غيبسون» 

تحمل الرقم 1، وتقودها السائقات الثالث فيسر وفلورش وكالديرون.
أما االبتكار الرئيس للساعة الرياضية الجديدة فيتمثل في هيكلها ذي اللون ا`حمر الناري 

المصنوع من الكربون  TPT والكوارتز رفيقًا دائماُ لسائقات فريق ريتشارد ميل الثالث، اللواتي 
سيرتدينها أثناء خوض المنافسة في السباقات عالوة على حياتّهن اليومية، وذلك بفضل 

التناغم في التصميم وخفة المواد المصنوعة منها الهيكل المنحني الذي يجمع بين 
المقاومة والراحة في جميع الظروف.

نسخة رياضية
من الساعة الرائعة

باللون ا`حمر

RM07-01



يتسم قفص «ريفيرسو» ذو 
الوجهين بطابع فريد ويشبه 

اللوحة الغنية بأشكال التعبير 
الفني، مما يتيح إطالق 

عنان إبداع حرفيي ورشة 
®Métiers Rares (الحرف اليدوية 

النادرة™) لدى جيجر- لوكولتر 
في مجال الزخارف الفنية.

وتغتنم الدار حلول عام 2021 
لتقديم أربعة إصدارات جديدة 
من مجموعة «ريفيرسو وان» 
بتصميم مت|لئ يجمع بين 

رموز صناعة الساعات الراقية 
والحرف الفنية وصياغة 

المجوهرات الفاخرة بغية 
إضافة تشكيلة جديدة من 

ا`لوان والرقّي والجمال ا{سر 
إلى المجموعة. وأّلف ابتكار 

هذه الساعات الباهرة بين 
العديد من الحرف الفنية، 

كالطالء بالمينا والنقش 
والترصيع با`حجار الكريمة، 

في كنف تعاون رائع بين 
حرفيين ذوي مهارات عالية 

بلغوا أوج قدراتهم ا�بداعية.

جيجر- لوكولتر
تقدم أربع ساعات استثنائية من مجموعة

«ريفيرسو وان» 

22
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أطلقت عالمة إيترو 
تشكيلتها الجديدة من أزياء 

السيدات، حيث تستعرض 
فيها مجموعة من 

ا�طالالت الحالمة المفعمة 
بالرومانسية والبساطة من 

خالل لمسات بوهيمية راقية. 
وتضم التشكيلة مجموعة 

من فساتين الحفالت 
الناعمة والمزينة بنقشة 

بيزلي وبدالت بسيطة 
محاكة من المخمل. وتتميز 

جميعها بتصميم غنّي 
يالئم ا�طالالت النهارية 

والمسائية في آن معًا.
وتستمد التشكيلة إلهامها 

من رحالت السفر، حيث 
تبرز أجواء السبعينيات 

حاضرة بقوة في تصاميم 
التشكيلة لتلبي التوجه 
الرائج اليوم نحو موضة 

مبتكرة خارجة عن المألوف. 
وتشمل التشكيلة معاطف 

مطرزة من جلد الشيرلينغ 
مع الفساتين القصيرة 

المزينة بالكشاكش 
وطبعات الزهور أو سراويل 
الدنيم الضيقة من ا`على 
والواسعة من ا`سفل. أما 

أهم ا�كسسوارات لهذا 
الموسم، فهي حقيبة 

التسوق الضخمة التي تتميز 
بنقشة البيزلي وبسعتها 

الكبيرة.

إيترو تطرح 
تشكيلتها 

الجديدة من أزياء 
السيدات 
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Bally
تترجم القّوة الراسخة للمنتجات اليدوية

تكشف عالمة Bally النقاب عن مجموعتها 
لموسم ربيع وصيف 2021 تحت اسم  
Elemental Balance والتي تقّدم إشادًة إلى 

إرث الدار ومهارتها الحرفية باستخدام 
مواد طبيعية وتفاصيل تحمل بصمتها. 

تحتفي مجموعة الموسم الجديد بالقّوة 
الراسخة للمنتجات المصنوعة يدويًا، 

وتُعرَض `ول مرّة على نظام افتراضي 
متاح في جميع أنحاء العالم عبر منّصتنا 

. Bally Studio. الرقمية الخاصة في
تستكشف المجموعة العالقة الوطيدة 

بين البشر والبيئة طارحًة مفهوم الفخامة 
في عالم مليء بالتفاؤل حيث تتزاوج 

الجلود المنسوجة نسجًا دقيقًا، وأقمشة 
الرافيا الخام والقّش المتشابك بدّقة، 

تأكيداً على أهمية التقنيات البسيطة 
والراقية التي ال يبليها كرّ ا`يام.

يضفي كل من نمط سلسلة B الُمعاد 
إحياؤه من أرشيفات العالمة ونمط 

الصنوبر العصري لمساٍت جرافيكيًة 
مميزًة، فيما تحاكي ا�طالالت الرزينة 

ومتعددة الطبقات أحدث صيحات 
الموضة وتبقى في الوقت عينه عصيًة 

على الزمان، مّما يضمن توازنًا أنيقًا 
وساحراً. تستمّد مجموعة ربيع وصيف 

2021 إلهامها من العيش في انسجام 
مع الطبيعة لتؤّكد أّن هذه التقاليد ال 

تتعارض إطالقًا مع معايير االبتكار، ال بل 
تكّمل واحدتهما ا`خرى.
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إصدار راعي الفنون من
«مون بالن» يُكرم نابليون بونابرت

ازدهرت الفنون والفنانين على مر التاريخ بسبب الشغف الكبير لرعاة الفنون ودعمهم الالمحدود. 
وفي كل عام، تكرّم «مون بالن» من خالل إصداراتها «راعي الفنون»، أحد الرعاة العظماء في التاريخ، 

وإرثهم الثقافي الذي تركوه وراءهم. وبابتكارها في معمل «مون بالن» الفني من مواد ثمينة، 
وتشكيلها على يد حرفيين بارعين ذوي مهارات عالية بعناية وتفاني كبيرين، تكـرّم أداة الكتابة 

الجديدة «مون بالن راعي الفنون» حياة نابليون بونابرت ودعمه للفنون والثقافة (1821-1769)، 
إمبراطور فرنسا من 1804 إلى 1814، ومرة أخرى لفترة وجيزة في العام 1815 قبل نفيه ووفاته في 

العام 1821. وبعيداً عن دوره كقائد عسكري ورجل دولة، كان بطًال في عالم الفنون. لقد حّفز إحياء 
الفنون الزخرفية، حيث اعـُتــبر عصر نابليون «العصر الذهبي للحرفية الفنية الفرنسية».



تحافظ تصاميم بيرالنغو على البصمات 
الجمالية للدار، حيث تجسد رؤية هندسية 

تمنحها ا`لوان دفقًا جديداً من المرح والجاذبية 
التي ال تقاوم، وكل ذلك في أشكال مستطيلة 

من حجارة نفيسة يؤطرها زرّان ضاغطان.
تمثل هذه المجموعة ألواًنا قوية، وأناقة 

هندسية، وطاقة فّياضة بإشراقة وشفافية دون 
لمعان، لتكون مجوهرات تّشع بجاذبية قوية.

تصوغ كارتييه عبر لي بيرالنغو انفعاالت 
وأحاسيس متضادة باستخدام مواد فريدة 

قوية التأثير، مثل الماس، وا`ونيكس، والذهب 
الوردي، واالحجارة الزرقاء، والماالكيت، 

والكالسيدوني، والخشب الثعباني.
محفظة كارتييه تتوسع لتشمل تراكيب 

وتوليفات جديدة في استمرار لتقاليدها العريقة 
في عالم المجوهرات، تقّدم الدار تراكيب جديدة 

كليًا تتراقص فيها المتضادات والتصاميم 
أحادية اللون.

لي بيرالنغو دو كارتييه
دفق جديد من الجاذبية
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مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نحتاج إلى مزيد من العناية بالبشرة وحمايتها من أشعة 
الشمس الضارة. لذا يعد استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس المختارة بعناية وما تحتويه 

من عامل الحماية من الشمس SPF من ا`ساسيات التي ال يجب التهاون فيها على ا�طالق لما 
لها من اهمية وفوائد للبشرة. با�ضافة إلى وظيفة عامل الحماية من الشمس في وقاية البشرة 

من أضرار ا`شعة فوق البنفسجية الضارة، فهو يعمل على معادلة لون البشرة وإيقاف عالمات 
الشيخوخة المبكرة ومنح البشرة النضارة والنعومة والترطيب وا�طاللة الصحية. ويجب أال ننسى 

الفائدة الكبرى لعامل الحماية من الشمس SPF وهي الحد من مخاطر ا�صابة بسرطان الجلد.
با�ضافة إلى عامل الحماية من الشمس، هناك بعض المنتجات التي ال غنى عنها في روتينك 

للعناية بالبشرة والشعر والتي يوصى باستخدامها كل يوم وليس في موسم الصيف فقط 
لضمان صحة تدوم في كل وقت وفي أي مكان.

حماية البشرة 
في الصيف 
بال عناء مع 

إكسورا
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مع حلول فصل الصيف، أطلقت العالمة 
ا`مريكية «ستيف مادن» تشكيلتها 

للصنادل المسطحة الجديدة كليًا. حيث 
تتميز هذه المجموعة بأنها مناسبة 

لمختلف ا�طالالت الصيفية كالفساتين 
والتنانير والشورت وغيرهم من ا`زياء. 
تتمتع هذه التشكيلة بألوان وقصات 

مختلفة كما أنها ذو مظهر عصري 
يناسبك في مختلف ا`وقات فستجدين 

الفضي والذهبي وما يحتوي على أحجار 
لمنحك إطاللة فخمة. دون أن ننسى 

الصنادل ذات التصميم البسيط والتي 
تلبي احتياجات حياتك اليومية. مجموعة 

«ستيف مادن»  لكل امرأة تعشق ا`زياء 
والموضة وفي ذات الوقت تريد االحساس 

بالراحة خاصة مع حلول فصل الصيف 
وارتفاع درجات الحرارة.

أكملي اطاللتك 
الصيفية مع تشكيلة 

«ستيف مادن» للصنادل 
المسطحة
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رؤية تُعبّر عن التفاؤل واIمل
في نظارات بوما الجديدة 

تعّبر حملة النظارات الجديدة لعام 2021 من شركة بوما الرياضية 
عن المزيج الراقي بين ا`داء العالي والتصميم الدعائي الذي 
تمّيزت به العالمة من خالل سلسلة من الصور والفيديوهات 

المستوحاة من مفهوم «Only See Great” (الطموح إلى 
العظمة)، برؤية جديدة تُعّبر عن التفاؤل وا`مل والثقة بالنفس.

ينبع هذا الشعور ا�يجابي والطموح من خالل قصة جديدة توضح 
أن الطريقة الوحيدة لتجاوز ا`وقات الصعبة تكون من خالل العثور 

على العظمة الكامنة في نفوسنا وإدراكها، مهما كبرت التحديات 
أو الظروف الطارئة.  تظهر هذه الرموز التمكينية من خالل حملة 

بوما الجديدة مع تشوبو- موتينغ من نادي بايرن ميونيخ ا`لماني 
وإيميليا المؤثّرة في مجال اللياقة البدنية كأمثلة واقعية عن 

ا`مور التي يمكننا تحقيقها، داخل الملعب وخارجه، عندما نؤمن 
بأنفسنا، وعندما نرى ما هو أبعد من حدودنا، وعندما «نطمح إلى 

العظمة». 
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كشفت العالمة السويسرية الفاخرة بالي عن تشكيلتها الجديدة الصديقة للبيئة «بي إيكو» 
لموسم ربيع وصيف 2021 والتي تعكس حرص العالمة على توفير مستقبٍل أفضل من خالل 

التصاميم المبتكرة والمواد المعاد تدويرها. وتضم التشكيلة مجموعة من الحقائب واالكسسوارات 
متعددة الوظائف والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة مثل الجلد الُمعاد تدويره والبولي إيثيلين 
المعاد تخصيصه والنايلون الجديد الحاصل على شهادة معيار إعادة التدوير العالمي GRS. وتتميز 

هذه المواد بخفة وزنها ومتانتها ومقاومتها للماء، مما يجعل من هذه التشكيلة مثاليًة للسفر 
واالستخدام اليومي في مجاالت ا`عمال والترفيه.

عالمة بالي تطلق تشكيلتها الجديدة
«بي بيتر، بي إيكو»
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مجموعة تناسب جميع ا`ساليب 
وا`ذواق من بوريفيكاسيون غارسيا

تعرض دار ا`زياء ا�سبانية بوريفيكاسيون 
غارسيا مجموعة خاصة من القطع ا`ساسية 
المصممة لتناسب جميع ا`ساليب وا`ذواق 

مع اتجاهات متواضعة.
تقدم العالمة التجارية هذه المجموعة مع 

لمسة مدهشة من خالل إضافة عناصر عالية 
الرقي مستوحاة من سّيدات الشرق ا`وسط. 

يمّثل الشكل الفضفاض والتصاميم 
المبتكرة السمات المميزة للموسم، كما توفر 

المالبس االنسيابية للمجموعة لمسة بين 
الطابع العصري والحداثة.
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Parfum de Marly عطور
تترجم شخصية الفرد وأحاسيسه

تأتي مجموعًة عطور Parfum de Marly لترتبط بشخصية الفرد والحالة المزاجية التي 
يتطّلع إليها، فلكّل مّنا إحساسه الخاص بالرائحة وطريقة تطبيقها على البشرة.

ومن ناحية أخرى، ال يمكن لمالمح العطر أن تتغير `ن النفحات التي ترتبط بها تبقى ثابتة، 
إّلا أن طريقة تفاعلها مع البشرة غالبًا ما تتغير. وهناك عطور ثابتة أي أن رائحتها تبقى كما 
هي طوال فترة تطبيقها على الجسم، ومع ذلك فإن معظم العطور ال تترك ذات الرائحة 

على البشرة مع مرور الوقت.
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تصميمات بالخرز 
والكروشيه من 

«هاوس أوف بيوري» 

المجوهرات  تعد 
ا�ضافات  أهم  من 
إطاللة  تمنح  التي 
السحور  أو  ا�فطار 
ومميزة.  جذابة  لمسة 
السيدات  جميع  و`ن 
بأبهى  لتكون  تسعى 
الوقت  هو  ا{ن  فإن  حلة، 
ا`نسب �عادة التفكير في 
ا`مر  يتعلق  عندما  اختياراتك 
تكشف  وا`زياء.  الموضة 
العالمة  بيوري»،  أوف  «هاوس 
التجارية المختصة بالمجوهرات 
يدوًيا،  المصنوعة  المستدامة 
الحصرية  تشكيلتها  عن  النقاب 
والتي تم تسليط الضوء عليها من 
Off-  خالل 3 مجموعات رائعة وهي
Monogram. و   Crochet و   Loom Beading
هذه  في  المجوهرات  قطع  تتنوع 
التشكيلة لتضم القالئد، ا`ساور، أقراط 
كما  الشعر  ومشابك  الخواتم  ا`ذن، 
تختلف التصاميم وا`لوان فمنها ا`حمر 
وغيرها  والفضي  والذهبي  والوردي 
التألق  محبات  كنت  سواء  لذا،  المزيد. 
والجرأة أو البساطة والنعومة، ستجدين 
في  عنها  تبحثين  التي  الخيارات  كل 

مجموعة «هاوس أوف بيوري».
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«شارلوت شيسنيه»
تكشف مجموعة لموسم ريزورت 2021

تحتفل عالمة المجوهرات الفرنسية «شارلوت شيسنيه»  
 بعيدها الخامس هذا العام مع مجموعة جديدة لموسم 

ريزورت 2021، تستخدم فيها ا`لوان للمرّة ا`ولى في تصاميمها.
وكانت قد كشفت العالمة عن صالة عرضها االفتراضية مطلع هذا 

العام، وهي عبارة عن منصة خّلاقة تُعرّف بالعالمة من خالل مقاطع 
الفيديو والصور المتحرّكة ثالثية ا`بعاد والصور من إعداد الفريق المبدع 

في شركة M/M Paris، وتستعرض المجوهرات الكالسيكية للعالمة 
إلى جانب مجموعتها الجديدة.

بمناسبة إطالق المجموعة الجديدة، تقول شارلوت شيسنيه: «راودتني 
فكرة استخدام ا`لوان في المجوهرات خالل فترة ا�قفال العام ا`ولى. 

كّنا جميًعا نعيش الظروف نفسها، لكن بعيدين عن بعض نوًعا ما. 
شعرنا بالوحدة والعزلة، سواء في باريس أو أي بلد آخر. كان ال بّد من 

ابتكار أفكار يسهل على المصّنعين تنفيذها عن بُعد».
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أبرزي جمالك وتألقي بإطاللة
متوّهجة مع ماكس فاكتور 

طوال العام، تكرّس ماكس فاكتور جهودها لتوفير حلول عملّية للعناية بالجمال من أجل إضفاء 
لمسة خاصة على إطاللة كّل مرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، كما تسعى إلى تمكين النساء من عيش 

حياتهّن كما يحلو لهّن بصورة يومّية. 
 ، لمساعدتك على التأّلق بإطاللة متوّهجة ، أطلقت ماكس فاكتور هاياليتر وبرونزر 

با�ضافة إلى فاونديشن 3  في �. ستمنحك هذه المستحضرات حتًما أقصى مستويات 
التغطية. سواء كنت ترغبين في إطاللة الفتة ل|نظار أم كنت تريدين ببساطة إضفاء لمسة خفيفة 

تجّمل مظهر بشرتك، سيكون تأثير هذين المستحضرين ملحوًظا في أي وقت وبأي مناسبة. 
ومن وحي أجواء الشهر الفضيل، أعّدت ماكس فاكتور حزمة محدودة ا�صدار من بودرة الهاياليتر 

 الجديدة. إذا كنت تبحثين عن لمسة من التوّهج الجّذاب لتجميل مالمحك بشكل 
طبيعي، فإّن بودرة الهاياليتر  هي ما تحتاجين إليه. بفضل قوام البودرة الخفيف 

واالنسيابي، يُعزّز هذا المستحضر ا�شراقة الطبيعية ويحّسن مظهر البشرة لضمان إبراز جمالك. 
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إضافة جديدة لعائلة جلوس بومب
من فنتي بيوتي

تقدم فنتي بيوتي مجموعتين بإصدار محدود من ملمع الشفاه العالمي ا`كثر مبيًعا جلوس 
بومب وكريم شفاه جلوس بومب، بتركيبات فريدة ورائعة وألوان ال مثيل لها.حيث أصبح تزيين 
شفتيك ممتًعا مع أجدد عضو في مجموعة جلوس بومب! حيث وضعنا ملمع الشفاه الجذاب 

المفضل لديك في علبة محمولة بمشبك ليسهل عليك تزين شفتيك أثناء التنقل. يتميز الملمع 
بخليط مرطب من زيوت لسان الثور وزبدة المانجو ليمنحك لمعاًنا بارز وشفاًها أنعم وأكثر امتالًء 

على الفور. لن تستطيعي مقاومة هذه التركيبة فائقة اللمعان غير اللزجة! كما يمكنك ا{ن حرفًيا 
شبك ملمع جلوس بومب المفضل بلون نود الوردي العالمي المعروف، فنتي جلو، في مالبسك 

أو حزامك أو محفظتك وأخذه معِك أينما ذهبت.
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وقت مثالي اختارته فلورمار �طالق مجموعتها 
�طاللة بشرة  ’Healthy Glow‘ الجديدة

صحية وطبيعية ومشرقة خالل أشهر الصيف 
القادمة. تقدم المجموعة ا`لوان الطبيعية 
والملمس الغني للعناية الفائقة بجمالك.

منتجات فلورمار هي الرفيق المفضل لدى 
المرأة التي تحب العناية بجمالها وإبراز أفضل 
نسخة من نفسها ببساطة وأناقة، وذلك من 
خالل أجمل ا`لوان التي دائًما ما تميز مكياج 

فلورمار على اختالف درجاتها، والتي تعبر بها عن 
مختلف الثقافات ودرجات البشرة, وتلبي بها 

احتياجات وتفضيالت النساء في كل ركن من 
أركان العالم. 

إطاللة بشرتك نضرة 
وطبيعية مع مجموعة 

فلورمار الجديدة 
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الحصول على بشرة مشرقة ومنتعشة بالرغم من حرارة الصيف القاسية ليست حلًما 
بعيد المنال إذا منحت بشرتك الترطيب الالزم `نه السر في إطاللة رائعة طوال أشهر 

الصيف الساخنة. حيث تحتاج البشرة إلى مزيد من العناية والترطيب، استخدمي منتج 
الترطيب المناسب للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك. 

إليك أفضل المنتجات من Glam Beauté للعناية الفائقة بالبشرة في رمضان وهي تتنوع 
بين مرطبات البشرة وحتى ماسك القدم للعناية الكاملة ببشرتك.

تأسس متجر Glambeaute.com كمتجر رئيسي عبر ا`نترنت وذلك بشراكة مع شركة 
مولتيبلكس إنترناشونال إل إل سي الرائدة في مجال توزيع السلع االستهالكية 

ومنتجات العناية بالجمال منذ عام 1993 والتي تلبي جميع المحالت، والمتاجر الرائدة 
والصيدليات في المنطقة، كما تمتلك الشركة أكثر من 600 موظف مؤهل. ومن 

المقرر أن يعمل المتجر ا�لكتروني Glambeaute.com على التوسع إقليميًا بشكل سريع في 
بلدان كثيرة خالل ا`شهر المقبلة. كما يؤكد إطالق الموقع ا�لكتروني هدف الشركة 

لخدمة آالف العمالء في دول مجلس التعاون الخليجي.

بشرة مشرقة ومنتعشة
في الصيف مع منتجات

Glam Beauté
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جل كريم �خفاء التجاعيد
حول العيون بالباكوهيل رينكل بلور

تمتعي ا{ن بإطاللة ساحرة وبشرة رائعة بمنتهى السهولة مع تشكيلة من المكونات عالية 
الفعالية. تقدم لك العالمة التجارية صاحبة أحد أفضل كريمات العيون مبيًعا في سيفورا جل 

كريم �خفاء التجاعيد حول العيون من أولى هنريكسن، تركيبة سحرية حديثة ومبتكرة لجل عيون 
يوفر نتائًجا فورية وطويلة المدى! وفًقا `ولى هنريكسن، فإن بشرتك هي واشي أسرار ا`ول عن 

عمرك، حيث تظهر البشرة الحساسة حول العينين عالمات التقدم في العمر.ولذلك  أراد أول العثور 
على بديل نباتي لطيف ومهدئ لريتينول الذي يوفر نتائًجا كبيرة في محاربة التقدم بالعمر. ووقع 

اختياره على باكوهيل المشتق من عشب أيورفيدا بابشي، حيث يوفر نتائًجا مشابهة للريتينول في 
تحسين آثار العمر على البشرة كما أنه مناسب لالستخدام النهاري.



40

جديد السوق

كيه ڤي دي بيوتي
ترفع الستار عن أحدث منتجاتها للبشرة

كيه ڤي دي بيوتي المعروفة بمنتجاتها الرائعة عالية ا`داء وسهلة االستخدام ترفع الستار عن 
أحدث منتجاتها للبشرة، كريم ا`ساس المرطب الجديد «جود أبل سكين برفيكتنج» المتوفر 
بعشرين لوًنا. ينضم كريم ا`ساس الجديد لمجموعات العناية بالبشرة المميزة والمحبوبة 
للعالمة التجارية ويوفر طبقة تمنحك تغطية كاملة مع الحفاظ على مظهر طبيعي متجدد 

وذات درجات مطفية وإطاللة رائعة وشكل أخاذ للبشرة العادية والجافة.
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تقدم منصة ماتشس فاشن 
تصاميم خاصة من فساتين الزفاف 

�طاللة عصرية مميزة في موسم 
ربيع وصيف 2021. وتطرح المنصة 

لهذا الموسم إصدارات غير تقليدية 
من الفساتين والقطع المفردة 

المثالية للحفالت الصغيرة.
وفي إطار تعليقها، صرّحت ناتالي 

كينجهام، مسؤولة قسم الموضة 
العالمية لدى ماتشس فاشن: 

«نجحنا في تقديم تشكيلة مذهلة 
من ا`زياء المخصصة لحفالت 

الزفاف رغم القيود التي فرضتها 
الظروف الصحية االستثنائية هذا 

العام. وعندما استأنفنا العمل مع 
بداية السنة، كّنا واثقين من قدرة 

التشكيلة على جذب انتباه العرائس 
الراغبات بإطاللة متفرّدة في يوم 

الزفاف. خاصًة في ظل الظروف 
الحالية التي دفعتنا جميعًا �عادة 

التخطيط بسرعة، وبما ينسجم 
مع أجواء االحتفاالت البسيطة. 

لذلك ابتعدنا عن النماذج التقليدية 
السائدة نحو خيارات تناسب حفالت 

الزفاف العائلية، كالفساتين 
القصيرة ذات القصات البسيطة 

والقطع المفردة المصّممة حسب 
الطلب. وهذا ما نجده في التصاميم 

الحصرية التي تحمل توقيع نخبة 
عالمات الموضة مثل برنانديت 
وبالزيه ميالنو وذا فامبايرز وايف، 

إضافة إلى االبتكارات المشتركة بين 
بوتشي وتومو كويزومي».

ماتشس فاشن
تكشف تشكيلة فساتين وإكسسوارات الزفاف
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طراز LX 570 نموذجًا `قصى درجات ا�تقان في عالم السيارات، 
ويعكس التطور الذي يشهده هذا الطراز الفريد في تقديم الجيل 
التالي من الرفاهية والتكنولوجيا وا`ناقة. فمن خالل تصميمه 
بالفخامة،  المفعمة  الداخلية  ومقصورته  رقيًا،  ا`كثر  الخارجي 
والتقنيات المتقدمة التي يعتمدها، ستتاح الفرصة ا{ن للعمالء 
لقيادة هذه المركبة الرياضية متعددة االستخدامات الرائدة في 

فئتها في المنطقة».
«تم تصميم طراز لكزس LX `ولئك الذين ينشدون مزيجًا خاصًا 
في  ا`داء  وقوة  الفخامة  مستويات  أرقى  من  النظير  منقطع 
ذي  قوي  محرك  ومع  الوعرة.  الطرق  وعلى  اليومي  االستخدام 
فسيحة  ومقصورة  أنيق،  رباعي  دفع  وهيكل  اسطوانات،  ثمان 
ضمن  واحداً   LX 570 لكزس  طراز  يزال  ال  ركاب،  لثمانية  تتسع 
عدد قليل من المركبات الرياضية متعددة االستخدامات الفاخرة 
بالحيوية،  المفعم  وا`داء  المترفة  الفخامة  بين  ما  تجمع  التي 
على  قدرته  إلى  با�ضافة  ناعمة،  انسيابية  قيادة  توفر  والتي 
ذلك  وكل  قبل،  من  مركبة  أي  تطأها  لم  أماكن  نحو  التوجه 
وسط مقصورة داخلية رحبة تتميز بالراحة والدقة في التفاصيل، 

ا`مر الذي ساهم في االرتقاء بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة». 
صغير  ولو  جزء  أي  لكزس  شركة  تترك  لم  ترقية  عملية  وفي 
LX 570 من دون تعديل. فيمتاز الجزء ا`مامي  من سطح طراز 
بنسخة أكثر جرأة لشبك لكزس المغزلي الفريد، والذي يحيط به 
المصابيح  الالمع، ليكتمل مع  المصقول  الكروم  أنيق من  إطار 
الباعث  الثنائي  الصمام  بتقنية  الجديدة  القياسية  ا`مامية 
للضوء (LED)، وإشارات االنعطاف، ومصابيح الضباب المميزة. 

وال تقتصر التحسينات التي تم إدخالها على LX 570  على المظهر 

الخارجي فحسب، بل امتدت لتصل إلى داخله، حيث تم استبدال 
ناقل الحركة السابق ذو الست سرعات بآخر أوتوماتيكي ذو ثمان 
سرعات من أجل تعزيز أداء وكفاءة المركبة الجديدة. وبا�ضافة 
إلى ذلك، يساعد وضع القيادة الجديد الذي أُطلق عليه «الوضع 
أداء  تحقيق  على  الجديد   LX طراز   ،(Customize Mode) المخصص» 
المعبدة  الطرق  على  ذلك  كان  سواًء  والتكي�ف،  االستقرار  فائق 
 LX أو الوعرة. وللمزيد من السالمة وراحة البال، يأتي طراز لكزس

.(+Lexus Safety System) +مزوداً بنظام لكزس للسالمة بالس
تصميم مفعم باIناقة

يجمع التصميم من لكزس LX ما بين المظهر القوي للمركبات 
يليق  الذي  ا`صيل  والترف  االستخدامات  متعددة  الرياضية 
بمركبة لكزس الرائدة. وتضفي واجهة المركبة ا`مامية شعوراً 
حين  في  بالصالبة،  يوحي  الذي  السفلي  الجزء  مع  بالثبات 
من  السفلي  الجزء  تحسينات  للمركبة  الجانبي  المظهر  يُبرِز 
الهيكل الديناميكي والجريء، فيما يمتاز الجزء الخلفي بمظهر 

يدل على الرشاقة والمتانة.
ويجسد  وا`ناقة،  بالحيوية  شعوراً  المغزلي  الشبك  ويعكس 
بشكل  والتفوق  التطور  إلى  تسعى  التي  لكزس  طبيعة 
شكًال  ا`مامي  الشبك  من  السفلي  الجزء  ويتخذ  مستمر. 
المحرك  غطاء  من  للشبك  الداخلي  العمود  يبرز  بينما  وقائيًا، 
سطحًا  بذلك  ًال  ُمشكِّ الشبك،  بإطار  ليتصل  حيوي  بشكل 
مصابيح  لكزس  مركبات  في  ا`ولى  للمرة  وتستخدم  صلبًا. 
ا�شارة بالنظام التتابعي وبتقنية LED، إذ تُضاء هذه المصابيح 
عندما  الوضوح  مستوى  لزيادة  متدفٍق  تسلسٍل  في  المبتكرة 

تتجه المركبة إلى اليمين أو اليسار. 

تجمع بين الراحة والفخامة والتكنولوجيا الترفيهية

LX570 تجربة قيادة لكزس
ترتقي بالفخامة إلى آفاق جديدة غير مسبوقة

تجربة قيادة لكزس LX570 المركبة الفاخرة االستثنائية متعددة االستخدامات 
بثالثة صفوف من المقاعد ذات قدرات عالية، تتميز لكزس LX570 بالقوة المطلقة 

التي يولدها المحرك ثماني االسطوانات (V8) مع ا`داء السلس لناقل الحركة 
ا`وتوماتيكي ذي الثمان سرعات. وتم تصميم مركبة LX الرياضية متعددة 

االستخدامات كبيرة الحجم لترتقي بالفخامة إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، وتجمع 
ما بين الراحة والفخامة والتكنولوجيا الترفيهية والمعلوماتية المتوقعة من هذا 

الطراز الرائد من لكزس.

طلقة 

مع 
ذا
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تؤمن بتقديم أفضل تجربة لعمالئها

عبد اA عبد الغني تدشن عرضًا ترويجيًا 
لمالكي سيارات تويوتا المستعملة

بدأت شركة عبد اA عبد الغنى وإخوانه الوكيل الحصري لسيارات 
تويوتا  سيارات  لمالكي  خاصا  تروجيا  عرضا  قطر  في  تويوتا 
سيارة  بشراء  قام  منظمة  أو  شخص  `ي  يمكن  المستعملة. 
 10 24 أبريل و  تويوتا مستعملة من أي شخص في الفترة ما بين 
33 ريال فقط.  Lube Plus  مقابل  2021 االستمتاع بخدمة  يونيو 
Express Lube Plus تغيير الزيت و الفلتر إلى جانب  تتضمن خدمة 
فحص 25 تقطة. يمكن للعمالء أيضا الحصول أسعار خاصة على 
قطع الغيار والعمالة في حالة قيامهم بعمل إضافي. لالستفادة 
من هذه الميزة ، يجب على العميل إظهار الرسالة النصية القصيرة 
كما  المرور.  إدارة  من  ا�يصال  إظهار  أو  المرور  إدارة  أو  مطراش  من 
يمكن للعمالء من دهان القطعة الواحدة مقابل 499 ريال قطري 
ريال قطري. يمكن للعمالء   499 او تلميع خارجي للسيارة مقابل 
لخدمة  مواعيد  `خذ   800-1-800 الساخن  الخط  برقم  االتصال 
الغنى وإخوانه تويوتا بتقديم  السيارة. تؤمن شركة عبد اA عبد 

السيارة  طراز  سنة  عن  النظر  بغض  لعمالئها  ملكية  تجربة  أفضل 
هدف  و  ا`مد  طويلة  بعالقة  الشركة  تؤمن  و  يملكونها.  التي 
الشركة الحفاظ علي السيارة في حالة جيدة حتى لو كانت قديمة. 
تحتوي شبكة مراكز خدمة شركة عبد اA عبد الغنى وإخوانه على 
الرئيسي  الخدمة  مركز  البالد.  أنحاء  جميع  في  منتشرة  مراكز   11
، مركز  بالمنطقة الصناعية، مركز الخدمة السريعة بمدينة خليفة 
الخدمة السريعة أبو هامور ، مركز الخدمة السريعة بالنايف ، مركز 
بالوكرة  السريعة  الخدمة  مركز   ، المطار  بطريق  السريعة  الخدمة 
 ، الشحانية  السريعة  الخدمة  مركز   ، عزيز  السريع  الخدمة  مركز   ،
الخدمة  الوطنية مركز  بنزين  السريعة ومحطة  مركزالخور للخدمة 
السريعة (طريق الشمال) وورشة المركبات التجارية في المنطقة 
الصناعية. أربعة (4) من مراكز الخدمة لدينا: الوكرة ، والنايف ، وأبو 
سيتم  حيث  سريعة  صيانة  مراكز  هي  عزيز  خدمة  ومركز   ، هامور 

االنتهاء من صيانتك الدورية في ساعة واحدة.
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ستشارك في سلسلة سباقات ”سوبر تايكيو“ 2021

محايد  مستدام  مجتمٍع  بتحقيق  الراسخ  التزامها  على  تأكيداً 
موتور  تويوتا  شركة  أعلنت  للجميع،  التنقل  حرية  يتيح  للكربون 
هيدروجيني  محرك  تطوير  على  تعمل  أنها  (تويوتا)  كوربوريشن 
مت باالعتماد على مركبة  جديد سيتم تثبيته في مركبة سباٍق ُصمِّ
تويوتا كوروال سبورت، وستشارك مركبة السباق هذه في رياضات 
ريسينغ»  روكي  سي  آر  «أو  راية  تحت  التنافسية  السيارات  سباقات 

 .ORC ROOKIE Racing
تم تزويد مركبة السباق بمحرك ذي ثالث أسطوانات خطية سعته 
المضغوط  الهيدروجين  على  يعتمد  توربو،  بشاحن  ُمَعزَّز  لتر   1.6
الجولة  في  سباق  أول  في  المركبة  وستشارك  للوقود.  كمصدرٍ 
ساعة»،   24 سي  إي  تي  سوبر  فوجي  «ناباك  سباق  من  الثالثة 
ضمن  الحالي  مايو   23 إلى   21 من  الفترة  خالل  تقام  والتي 
2021، التي تحظٍى بدعم  سلسلة سباقات ”سوبر تايكيو“ للعام 
رياضات  لبيئة  هيدروجيني  محرك  تجهيز  خالل  ومن  هانكوك.  من 

إلى  تويوتا  شركة  تهدف  بالتحديات،  المليئة  السيارات  سباقات 
التنقل  يتيح حرية  المساهمة في تحقيق مجتمٍع مستداٍم ومزدهرٍ 
الرئيس  الممثل  فوجيتا  كي  صرح  المناسبة،  وبهذه  للجميع. 
ا`وسط  الشرق  منطقة  في  تويوتا  لشركة  التمثيلي  للمكتب 
الجديدة  تقنياتنا  الختبار  بشغف  «نتطلع  قائًال:  الوسطى،  وآسيا 
‘سوبر  سباقات  سلسلة  خالل  الهيدروجيني  بالمحرك  الخاصة 
التزام  السباقات  هذه  في  مشاركتنا  وتؤكد  العام.  لهذا  تايكيو’ 
التنقل  حرية  يتيح  للكربون  محايد  مجتمٍع  بتحقيق  تويوتا  شركة 
للجميع، وذلك عبر اكتشاف مجاالت متنوعة من التكنولوجيا. وأنا 
متحمس بشكل خاص `نني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة العتماد 
والتي  ا`وسط،  الشرق  منطقة  في  للطاقة  كمصدر  الهيدروجين 
كٍل  خالل  من  النظيف  الهيدروجين  �نتاج  واعدة  بإمكانات  تتمتع 
التقاط  تقنية  باستخدام  ا`حفوري  والوقود  المتجددة  الطاقة  من 

 .“CCUS الكربون واستخدامه وتخزينه

تويوتا تدفع عجلة تطوير تقنيات محرك 
هيدروجيني عبر رياضات سباقات السيارات
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حـوار
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كانت  هل  دراستك،  وأيام  طفولتك  ذكريات  عن  قليال  حدثينا 
لك أنشطة في مجال ا6عالم منذ الصغر؟

الخنساء  مدرسة  في  درسنا  حيث  جدا  عاديه  طفولتي  كانت 
ا�بتدائية في (لسلطه) وهي اليوم منطقة المتحف، وكنا نتعرض 
الضرب  وكان  الوقت  ذلك  في  اليد  ضرب  المدرسات  من  للضرب 
عند أهلنا تربية وكانت دائما الجملة المعتادة التي تقال لمعلماتنا 
(خذوا اللحم وعطونا العظم لين خذوا الطموح! )، كما كنت أحب 
 ، زلت  وما  الرسم  وأحب  الطبخ  خصوصا  المنزلي  التدبير  حصص 

وكنت أرسم اللوحات الفنية لبعض المدرسات.
أحب  كما  بسرعة  أستسلم  وال  عنيدة  صغري  منذ  بطبعي  وأنا 
ا�ستطالع والمعرفة ، وبسبب طولي كنت ألعب كرة الطائره في 
المدرسة،  وكنت أكره حصص الرياضيات بسبب (فرجال) المدرسة 
الكبير والذي كان يستخدم للشرح والضرب معا، بالرغم من ذلك 
لنا  تمنح  المدرسيه  ومالبسنا  فطورنا  أذكر  ما  على  وكان   ، تعلمنا 

من الحكومه كتشجيع على الدراسة. 
  

تميلين لbهتمام بالتراث الشعبي ، هل تعتقدين أن هذا كان 
سببا في تميزك كمذيعة في تلفزيون قطر؟

دائما في كل مجال عمل أو وظيفة هناك تنافس،  وهناك حسد ، 
البشر وأنا  ، وليس هذا بغريب فهذا حال  بل وأعداء لنجاح ا�نسان 
يقول  لدينا  مثل  ،وهناك  بطبعي  عنيدة  بأنني  صرحت  وأن  سبق 
شعرت  ما  فكل    ، عيونك)  وحمر  اكل  يطالعونك  شفتهم  (لي 
التي  البرامج  ، ومعظم  بهذا الشي أعطيت لعملي وأبدعت أكثر 
، حتى أن سين من  العالمين فقط  قدمتها توفقت بمساعدة رب 
الناس أتهمني بأني باحثة عن الشهرة فقلت له بأن كل همي هو  

حب  من  رضى  الناس  ومحبة  تندثر  ال  حتى  الشعبية  ثقافتي  نشر 
اA والوالدين. 

من هي الشخصية ا6عالمية التي تشكل مصدر إلهام لك؟
الذي  الشعبي  المجال  `ن  معينة  شخصيه  يوجد  ال  الحقيقة  في 
اخترته للعمل كمقدمة برامج لم يقدمه أحد لكني محبة وشغوفة 
البسيطة  القطرية  السيدة  أمثل  أنا  فخر  بكل   ، شعبي  شي  بكل 

بعفويتها.

ا6عالمي؟  مشوارك  في  واجهتك  التي  الصعوبات  ماهي 
وكيف تغلبِت عليها؟

وتجاربه  بالحياة  ا�نسان  خبرة  إن 
على  وا�صرار  السقوط  ثم  الكثيرة 
الوقوف مرة أخرى يخلق من ا�نسان 
شخصية قوية ، وهذا ماتعلمناه من 

سنوات العمر التي مضت.. 
يفرض  أن  عليه  الناجح  المذيع 
يبتعد  وأن  وطبيعته  شخصيته 
عن التقليد ، يناقش إذا عرض عليه 
الموافق  قبل  به  ويقتنع  برنامج 
المشاهد  مايرضي  ويقدم  عليه 
 Aوالحمد  ، بوق  مجرد  يكون  وال 
طموحين  شباب  مجموعة  لدينا 
ويحبون عملهم لكن ال يوجد تنوع 

�ظهار طاقتهم.

المذيعة أم طالل
وجه إعالمي يعبر عن المرأة القطرية بعفويتها

لولوه جوهر عرفها الناس ب (أم طالل) مواطنه قطريه تعلمت رغم أنها لم  تكمل 
التعليم االكاديمي، حيث لم يكن اIهل مهتمين بالتعليم في ذاك الوقت Iن البنت 

مكانها بيت الزوجيه حسب عادات وتقاليد تلك الفترة إال أنها ثقفت نفسها وكان 
لديها شغف وللمعرفة وطموح للنجاح ..

وكان ومازال اهتمامها بكل شي شعبي ،فنون ،مالبس ،طبخ ، ديكورات ،لذا تميزت 
كوجه إعالمي يعبر عن المرأة القطرية ويعطي صورة حية عن بنات جيلها..

انضمت الى تلفزيون قطر في أواخر 2012 ، إيمانا منها بأن التراث والموروث أساس 
تقدم اIوطان وواجهة كل بلد له خصوصيته وهويته. 

على المذيع 
الناجح أن 

يفرض 
شخصيته 
وأن يبتعد 

عن التقليد
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حــوار

التألق في  هل من أحد وقف خلف وصولك لهذه المرحلة من 
المجال ا6عالمي؟

بأني سوف أكون من ضمن  أفكر  وال لحظه  الحقيقه لم  في 
حسين  سحر  الفنانة  أن  حدث  بالصدفة  لكن  قطر  قناة  أسرة 
أجرت معي مقابلة في ا�ذاعة وسمع الحديث السيد/ العطيه 
اA (يحفظه ويذكره بالخير )، إذ طلب مقابلتي في التلفزيون 
الوقت  ذلك  في  وكان   Aا من  وتوفيق  بأمر  قابلته  وفعال 
، فقال  التلفزيون  اللجنة ويمثل الفكر الجديد لتطوير  مسؤول 
بأخالقها  القطرية  المرأة  انتي)  ما  شكل  ابيج  انا  طالل  (أم  لي 
وعفويتها ، لم يسئلني عن مستواي ا`كاديمي لكي ال يكون 

 ، Aوفقنا ا Aعائق للعطاء والحمد

ماذا عن تطلعاتك المستقبلية؟
أمنياتي بسيطة لكنها جوهرية ، أرجو أال يفقد تلفزيون قطر بريقه 
يحتاجه  على ما  مقتصر  التركيز  يكون  وأال  جمهوره  له  ويكون 

الشباب فقط. 

في  والخبرة  المهارات  تكتسبي  أن  كمذيعة  استطعت  كيف 
المجال التلفزيوني؟

 ، أعتقد  ما  على  يميزني  ما  وهو  بالتراث  أهتم  أني  الحقيقة 
نعم نحن نتابع التقدم والتغير ا�جتماعي ، لكن لنسأل من 
إنها أمي وأمك وجدي وجدك  السبب في وجودنا وحضارتنا؟ 
والشباب  وا`طفال   ، المنازل  في  ويقبعون  كبروا  الذين 
وأجدادهم  آبائهم  ماضي  معرفة  حقهم  من  أليس   ، الصغار 

وكيفية حياتهم؟
لكننا  القطري،  الشارع  مع  شريك  كان  الضحى)  (في  برنامج  نعم 
ا`خبار  ذات  نسمع  مساء  ثم  صباحا  ا`خبار  نسمع  أصبحنا  ل|سف 

برنامج مسائي، واليوم أصبحنا  نذهب لتقديم ا`فكار �رضاء  في 
المشاهد ولكن ال نلقى أي اهتمام.  

وهل تشجعين المرأة القطرية على دخول هذا المجال؟ كيف 
تتمنين أن يكون مستقبل مجال ا6عالم في قطر؟

أتمنى لتلفزيون قطر غربلة ا`وراق والخروج من الركود، فأم كلثوم 
نقرأ  ونحن  مستمعين،   لها  مازال  لكن  أكثر  أو  قرن  ربع  منذ  توفت 
لسماع  ونلجأ  نعود   Aآيات ا في  للتفكر  و لكننا  القرآن للخشوع 

الشيخ عبدالباسط ،    
مع  تماشيا  وماضيه  أساسه  في  ويفكر  يتذكر  أن  بد  ال  إنسان  وأي 

مجريات الحياه.

وكانت  التلفزيون  في  بتقديمها  قمت  التي  البرامج  هي  ما 
السبب في تألقك وشهرتك؟

الضحى)  (في  برنامج  في  العمادي  حنان  والعزيزة  لي  برنامج  أول 
الوقت  ذلك  في  وكان  العطيه  من  بتوجيه  المؤسسين  فنحن   ،
برنامج ناجح  بالبساطه التي تميزه ،  فهو عباره عن بيت من بيوت 
أهل قطر يضم جيلين ، وفيه فكرة هادفة ، فيه ابتسامه،  فيه ضيوف 
يضيفون من خبرتهم للمشاهد ، فيه نقاش يرض طموح الشباب، 
فيه مشاركة للطفل فيما يخصه ، وفيه واجب يقدم للضيف على 
باب  من  الخروج  قبل  الضيف  به  يبخر  (عود)  وأيضا  الطعام  طاولة 

االستديو ،  نعم افتقد مثل غيري (في الضحى) القديم.

كلمة أخيرة لقراء مجلة (هي وهو) ؟ 
وأخيرا أحب أن  أقول « علمت أن عملي لن يقوم به غيري فأتقنته» .. 
وألف شكر لكل من جلس أمام الشاشة في انتظار ما سوف تقدمه 

( أم طالل) من خبرة في الحياة.
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بقلـم : حنـان بديـع

على هـواي
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اتيكيت

�طاللتك الراقية ..

اتيكيت ارتداء
المجوهرات 

تعشق المرأة العربية ارتداء «المجوهرات» لقناعتها أنها تظهرها أنيقة 
وعصرية، لذا ترمز المجوهرات إلى عالم المرأة الساحر وا�طاللة الراقية، 

ولكن تقع الكثير من النساء في فخ ا�فراط في ارتدائها أو ارتداء قطع 
في غير مناسبتها `نهن ال يدركن أن هناك قواعد وأصول يجب مراعاتها 

ليحافظن على قيمتها. فاكتشفي معنا اتيكيت ارتداء المجوهرات، لكي 
تظهري امرأة مكتملة ا`نوثة وشديدة الجاذبية في آن واحد.
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أوال :مراعاة المناسبة   
قطع  كل  بارتداء  للمرأة  يحق  الذي  الوحيد  الوقت  أّن 
المجوهرات سويًا هو يوم فرحها، وفيما دون ذلك فالبساطة 
أفضل، ويجب على المرأة تجّنب ارتداء أكثر من قطعة ذهبية 
تكون  أن  يجب  النهار  مجوهرات  أّن  كما  الوقت،  نفس  في 
خاتم  من  أكثر  ارتداء  عن  السيدة  تبتعد  أن  فا`فضل  بسيطة، 
في اليد، مع االكتفاء بالساعة في اليد اليسرى، أما مجوهرات 

الليل فيجب أن تلفت ا`نظار وتكون المعة أكثر.

ثانيا: مراعاة المرحلة العمرية
«سن  في  كنِت  فإذا  تناسبها.  مجوهرات  عمرية  مرحلة   لكل 
جدا  صغير  أو  متوسط  بحجم  ا`قراط  اختاري  المراهقة» 
السالسل  ذات  وا`ساور  ا`بيض»،  الذهب  من  «المصنوعة 
بحبات  والمرصعة  الوردي»  أو  ا`بيض  الذهب  من   » الرفيعة 
قليلة من ا`لماس، مع عقد من الذهب ا`بيض أو الوردي فيه 
أو  ا`بجدية  الحروف  من  حرف  أو  هندسي  بشكل  ناعمة  قالدة 

على شكل فراشة أو طائر.
أما إذا كنت في العشرينات والثالثينات فتناسبك المجوهرات 
الكبيرة الملونة البراقة من الذهب ا`بيض وا`صفر مع مراعاة 
فصاحبة  وعينيك،  وشعرك  بشرتك  للون  مناسبة  تكون  أن 
البشرة الباردة «العروق تحت الجلد مائلة للون ا`زرق» يناسبها 
الغامق،  ا`زرق  (السفير  مثل:  الكريمة  وا`حجار  ا`بيض  الذهب 
الفيروز، الروبي الداكن، اللؤلؤ). ويناسب صاحبة البشرة الدافئة 
(العسلي،  با`لوان:  الكريمة  وا`حجار  الذهبية  المجوهرات 

ا`صفر، ا`خضر الفاتح، الروبي، الزمرد الفاتح ، العقيق)
وتليق  خصوصيتها  فلها  والخمسينات  ا`ربعينات  مرحلة  أما 
بها ا`قراط الصغيرة من «الذهب ا`بيض أو ا`صفر» المرصعة 
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اتيكيت

«الخواتم» أيضا 
البد أن تتناسب 

مع طول ا`صابع
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بأحجار ا`لماس أو المزينة باللؤلؤ. ويجب عليك عدم 
الذهب  أو  ا�كسسوارات  أو  الفضة،  مع  الذهب  ارتداء 
على  االعتماد  وبإمكانك  ا`لماس.  أطقم  مع  ا`بيض 
مظهرك؛  على  ا`ناقة  من  المزيد  �ضفاء  «البروش» 
بشرط أن يتم تثبيته على الجهة اليسار أسفل الكتف 
إذا كان صغيراً، أو إغالق الياقة به إذا كان كبير الحجم، 
مع مراعاة وضع البروش ا`لماسي مع الفساتين ذات 

اللون الواحد.

ثالثا: مراعاة تفاصيل الجسم
شراء  أثناء  المرأة  فيها  تقع  التي  ا`خطاء  من 
تفاصيل  مع  تناسبها  مراعاة  عدم  المجوهرات 
القصير،  العقد  يناسبها  الطويلة  فالرقبة  جسمها. 
يصل  الذي  الطويل  العقد  يناسبها  القصيرة  والرقبة 
ا`ذن  أقراط  اختيار  وبإمكانك  النحر.  منطقة  إلى 
صحيح.  والعكس  البنية  طويلة  كنِت  إذا  الطويلة 
«الخواتم» أيضا البد أن تتناسب مع طول ا`صابع، من 
حيث اختيار الخواتم الرفيعة والناعمة «ذات الفصوص 
يمكن  كما  القصيرة،  ل|صابع  الصغيرة»  ا`حجار  أو 
اختيار الخواتم الطويلة أو العريضة «ذات الفصوص أو 

ارتداء أكثر من قطعة 
ستظهرِك مبتذلة
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اتيكيت

باليد  الكبيرة  الخواتم  ارتداء  ويفضل  الطويلة.  ل|صابع  الكبيرة»  ا`حجار 
للسوار  اختيارك  ويعتمد  المصافحة.  أثناء  عائقا  تكون  ال  كي  اليسرى 
ناعم  سوار  إلى  بحاجة  الكبير  فالمقاس  والكف،  المعصم  مقاس  على 
التي  باليد  السوار  ارتداء  ويفضل  صحيح،  والعكس  قليلة  وبفصوص 

تضعن فيها الساعة.

رابعا : مراعاة الوقت الزمني 
بعين  ا`خذ  من  البد  أنه  إال  وقت  أي  يناسب  المجوهرات  لبس  أن  صحيح 
ا`بيض  الذهب  من  والناعم»  «الرقيق  المجوهرات  طقم  أن  االعتبار 
(المساء،  ب  يليق  ا`لماس  وطقم  النهار،  أوقات  يناسب  ا`صفر  أو 
في  الصغيرة  الماسية  ا`قراط  ارتداء  يمكن  كما  والحفالت).  والسهرات، 
با`لماس  والمرصعة  الكبيرة»  أو  «الطويلة  الماسية  وا`قراط  النهار، 
بسوار  الصباحية  الزيارات  في  االكتفاء  ويفضل  المسائية.  الحفالت  في 
ا`حجار  أو  باللؤلؤ  المزينة  المجوهرات  واختيار  فقط.  ناعم  رقيق  وخاتم 
الكريمة في جميع ا`وقات والمناسبات. ومن الضروري أن تتجنبي ارتداء 
العقد والبروش في أي وقت، ويمكنك ارتداء البروش مع الخاتم أو السوار 

في المناسبات فقط.
مع  ولونها  حجمها  يتناسب  أن  يجب  لذا  أناقتك،  تكمل  «الساعة»  أخيرا 
مجوهراتك ومالبسك. مع مراعاة أن الساعات الجلدية تليق بفترة الصباح، 

والساعات من الذهب ا`بيض أو ا`صفر للمساء، والماسية للسهرات. 

البروش ا`لماسي
مع الفساتين ذات

اللون الواحد

الرقبة الطويلة
يناسبها العقد القصير
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أزياء

الشك ان اختيار االزياء يعبر عن ذات وشخصية المرأة بشكل ملحوظ لذلك اشتهرت المرأة القطرية 
بالتأصل والحفاظ على موروثات االزياء القديمة وذلك بإدراجها بشكل يتواكب مع العصر بشكل 

استثنائي وانثوي وذلك بالتركيز على التفاصيل المبهجة من خيارات االلوان والنقشات التي 
اشتهرت بها قديما باستخدام خيوط الزري والفولك .

هذه المجموعه تتكون من قطعتين العباءة المستوحاة من ثوب النشل وجمالياته والجالبيه الزري 
المصنوعه من خيوط الزري الخاصة بهذا النوع من التطريز التي اشتهرت بها المرأة القطرية قديمًا.

المصممة القطرية سارة عبد العزيز
تستوحي ثوب النشل من العباءة القطرية
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أزياء
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أزياء



61



62

أزياء
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شخصيات

Coco Chanel
من هي كوكو شانيل؟

كوكو شانيل إسم محفور في عالم الموضة ، إسم أهم ماركة أزياء في العالم، لكن ما هي قصة حياة  المرأة 
التى بنت هذا الكيان ، ورغم مرور 50 عاًما على وفاتها إال أن اسمها محفور بحروف من ذهب فى عالم الموضة 

والجمال..
جابرييل بنخور شانيل وشهرتها كوكو شانيل،مصممة أزياء فرنسية رائدة أدخلت «البساطة الراقية» إلى عالم 

ا`زياء وتعد من أهم شخصيات القرن العشرين، وكانت فى قائمة مجلة التايم ا`مريكية `هم 100 شخصية 
عالمية وا`كثر تأثيًرا فى القرن العشرين، وهى من مواليد 19 أغسطس عام 1883 وتوفت عام 1971.

توفيت والدة كوكو وهى فى الـ12 من العمر، أما والدها فلم يكن قادرا على ا�نفاق عليها وأرسلها الى دار 
ل|يتام حيث تعلمت هناك كيفية خياطة المالبس حتى أنها كانت تقوم بصنع مالبسها الخاصة لعدم 

امتالكها المال لشراء مالبس جديدة ، وكانت حياتها صعبة، حيث عاشت فى ملجأ ا`يتام حتى أصبحت مغنية 
مغمورة، وبعد ذلك اتجهت لمجال الخياطة فى إحدى دور ا`زياء الفرنسية. 
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كوكو شانيل
من حياة المالجئ 
إلى أشهر مصممة 
أزياء في العالم
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شخصيات

بدأت العمل كمساعد مبيعات في أحد المتاجر، كما أنها كانت تعمل 
مغنية في إحدى المقاهى ليًلا!

لبيع  محل  أول  تفتح  أن  ومجهودها،  بكفاحها  كوكو،  استطاعت 
الذى ساعدها  ا`ثرياء يدعى «كابيل»  أحد  القبعات بعد تعرفها على 

على توسع أعمالها من القبعات ل|زياء.
واستطاعت بتميز تصميماتها أن ترسم خطًا واتجاهًا جديداً فى عالم 
الموضة، وفى عشرينات القرن الماضى أصبح لديها مصانع ل|قمشة، 
وأحدثت ثورة فى عالم الموضة فاتجهت ل|زياء البسيطة والمريحة، 

بعكس ما كان سائًدا حينها.
أزياء  عرض  صالة  وبعدها   1916 عام  ا`ول  متجرها  «كوكو»  افتتحت 
السبب  هو  تصمياتمها  أشكال  في  التناقض  وكان  بباريس،  راقية 

الرئيسي في سرعة انتشارها داخل ا`وساط الراقية في أروربا، 
صممتها  التي  الكالسيكية  للبدلة  ا`وائل  المعجبون  شمل  وقد 
السيدة ا`ولى جاكي كينيدي التي شوهدت كثيًرا في هذه التصاميم، 

وعلى وجه الخصوص، في يوم مقتل زوجها جون كينيدي.
أزياء  مصممة  أول  تعد  وبذلك  باسمها،  خاص  عطر  أول  وأطلقت   
1922 وهو  تطلق عطًرا خاًصا بها وال يزال موجود حتى ا{ن منذ عام 

العطر رقم 5 ا`كثر شهرة فى العالم، 
وافتتحت شانيل أيضًا مشغًال خاصًا بالمجوهرات عام 1932، وهو ما 
أحدث ضجة عالمية، بعد تلك الفترة توارت كوكو شانيل عن ا`نظار، 

وتحولت قصة حياتها إلى دراما سينمائية ومسرحية.   
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فندق  في  جناحها  في  شانيل  توفت   ،1971 يناير  عام   10 في 
أكمل  على  حياتها  عاشت  عاًما،   87 عمر  عن  باريس  في  ريتز 
وجه، وغيرت إلى ا`بد الموضة الدولية ومفاهيم ما ترتدية كل 
الجرفيلد  كارل  اتجه  وافتها  على  عقد  من  يقرب  ما  أنثى،  وبعد 
زالت  وما  شانيل  بكوكو  الخاصة  الموضة  خطوط  مواصلة 
النجاح  في  ومستمرة  ا{ن  حتى  اسمها  تحمل  شانيل  شركة 

وتحقق مئات الماليين من المبيعات.
أقوال ”شانيل“ المأثورة: 

الرجال،  يحبنا  لكى  الجمال  إلى  النساء  معشر  نحن  نحتاج   ••
ونحتاج إلى الغباء لكى نحبهم. 

•• هناك وقت للعمل ووقت للحب وليس للمرء عدا ذلك وقت.
من  يحمى  الحب  ولكن  الحب  من  تحمى  ال  الشيخوخة   ••

الشيخوخة.
من  أكبر  بعقالنية  نومهن  قميص  يخترن  النساء  معظم   ••

اختيارهن `زواجهن.
أنيًقا  ثوبًا  فارتدى  ثوبك،  الجميع  يتذكر  رثًا  ثوبًا  ارتديت  إذا   ••

ليتذكرونك أنت.
•• حتى يكون ا�نسان شخًصا ال يعّوض، يجب أن يكون مختلًفا.

الموضة  وحسب،  الفساتين  فى  موجودة  ليست  الموضة   ••
بطريقة  با`فكار،  عالقة  لها  الموضة  الشارع،  فى  السماء،  فى 

معيشتنا، بما يجرى من حولنا.
•• أنا لست شابة فى مقتبل العمر ولكننى أحس أننى كذلك، 
وإذا جاء يوم شعرت فيه بسنوات عمرى الكثيرة، سأذهب إلى 

سريرى وأبقى هناك.
•• إن أشَجع عمل ممكن أن تقوم به هو التفكير بصوت عاٍل.

والبهرجة  الغنى  فى  تكمن  ال  والرفاهية  الرفاهية،  أعشق   ••
لغتنا،  فى  كلمة  أقبح  واالبتذال  االبتذال،  غياب  فى  بل  فحسب 

وأنا باقية `حاربها. 

مصممة فرنسية شقت طريقها وتمكنت
من كسر قوالب المجتمع فأصبحت

من عالمات الرقي وا`ناقة 
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ديكور

تحتاج الجرأة فقط

صيحة اللون اIصفر والرمادي
في الديكـور

ا`صفر لون مبهج عموًما، ويفضل استخدام درجاته في التصميم والديكور ، حّتى يعكس 
الصفات ا�يجابّية، كا�شراق والفرح،وا`صفر والرمادي لوني عام 2021. إذ أن الرمادي يعّبر عن 

القوة والتفكير والمرونة، فيما يشير ا`صفر إلى التفاؤل وا`مل، لذا يصبح دمج اللونين معا في 
الديكور الداخلي فكرة ذكية وتعبر عن ذوق رفيع ، وغالبا ما تستخدم توليفة الرمادي وا`صفر 

في غرفة الجلوس وغرفة نوم ا`طفال وغرفة الشباب، مع غلبة اللون الثابت أي الرمادي، 
بحسب ا{تي: %60 للرمادي، و%40 ل|صفر.     
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عند  بالحذر  ينصحون  ا`لوان  خبراء  لكن  ا`نظار،  ا`صفر  يلفت 
استخدامه. إذا لم تكن مستعدا للعيش في غرفة زاهية صفراء، يمكن 
لك  تتيح  أضمن  بديلة  كخيارات  ا`خرى  الزاهية  ا`لوان  إلى  تتجه  أن 
ينور  ويوحي  السعادة  يجّسد  اللون  فهذا  المنشودة  النفسية  الراحة 
أشعة شمس فيعزز ا`صفر المشرق نشاط للعقل ويساعد على تدفق 

ا�لهام وا�بداع.

حيادي،  لون  هو  وا`سود،  ا`بيض  غرار  وعلى  الرمادي،  أن  صحيٌح 
ولكّنه أيًضا وسطي ال يُزعج البصر، لذا ينصح بإدخال اللون عن طريق 
على  مشلح  أو  كالوسائد  المادة،  كانت  ومهما  بسيطة،  لمسات 
أن  يُفّضل  عموًما،  المساحة،  في  اللونّية  اللعبة  يضبط  ما  ا`ريكة، 
تصاحب الرمادي ألوان تعطي في حضوره الدفء، بحسبها، كا`بيض 

الكريمي، وذلك لتحقيق التوازن بين عاملي البرودة والدفء.
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ديكور

الرمادي  اللون  أصبح 
كما  المطابخ،  في  رائجا 
ا  مثالّيً خيارًا  الرمادي  يبدو 
الدرجة  بخاّصة  للحّمامات، 
الدافئة معه، والتي تتماشى 
الكالسيكية.  الحّمامات  مع 
من  الباردة  الدرجة  أّما 
الحّمامات  فتناسب  الرمادي 
يوحي  وهو  الـ»مودرن». 
جدار  يطلى  عندما  بالنظافة 
بدرجة  وآخر  منه،  دافئة  بدرجة 
إلى  الحاجة  بدون  أفتح، 

إدخال ألوان أخرى معه. 

طّلة  في  الرغبة  حال  في  الخشب  طريق  عن  اللون،  برودة  من  الكسر  ويمكن 
صناعّية ، كما يمكن اللجوء إلى الرمادي لوًنا رئيًسا في تصميم الغرفة، بخاّصة 
أّن درجاته كثيرة، مع ألواًنا أخرى تصاحبه، ال سّيما ا`صفر وا`خضر والزهري ومن 
اللون،  رماديّة  الجلوس،  غرفة  في  الرئيسة  الصوفا  اختيار  يحلو  المميزة،  ا`فكار 
وتثبيت لوحة على الجدار خلفها غنّية با`لوان القوية، كما يمكن اختيار مقاعد 
على  ا`صفر  اللون  ويدّل  الصدارة،  مركز  يأخذ  أن  ا`صفر  للون  تتيح  صفراء، 
الدرجات  وتعد  صعب  التزيين  في  استخدامه  لكن  با{خرين،  والترحيب  التفاؤل 
ا`كثر إشراقا مثالية على الباب ا`مامي، وعلى أحد جدران غرفة النوم أو الطعام 

لتوفير لمسة غنية ولّماعة.
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على  ا`بصار  يجلب  أن  على  قادر  وهو  المبهجة.  ا`لوان  ملك  هو  ا`صفر  إن 
الفور، وعلى أن يضيف روحا على الغرفة تجعلك تبتسم كل مرة تدخل إليها، 
كما أن إشعاعه يبث روح التفاؤل والطاقة ا�يجابية وإذا لم تكن ترغب حقا في 
االلتزام باللون على الجدران أو ا`بواب، فكر في إضافة قطعة أثاث صفراء إلى 
الغرفةمع خلفيات وأرضيات رمادية اللون أو ديكور يتماوج فيه اللونين معا في 

لوحة فنية جريئةوجذابة.
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ديكور
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تجميل

مستحضرات حقيقية وأخرى وهمية

مكياج الصغيرات
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والذي  البنت  به  تتماهى  الذي  ا`نثوي  النموذج  هي  ا`م 
لذا  شابة.  تصبح  حين  المستقبل  في  صورته  على  ستكون 
مظهرها  في  سواء  بأمها،  البنت  تتماهى  أن  الطبيعي  من 
أمهاتهن  لتقليد  الصغيرات  الفتيات  تميل  لذا  تصرفاتها،  أو 
والكعب  المالبس  ارتداء  مثل  الخاصة،  التفاصيل  كافة  في 
ووضع  المرآة  أمام  للجلوس  ا`مر  يمتد  قد  بل  العالي، 
تقديم  على  التجارية  العالمات  بعض  المكياج، لذا أقدمت 
منتجات المكياج التي تناسب بشرة ا`طفال، والتي تستطيع 
شك  وبال  اللعب،  سبيل  على  استخدامها  الصغيرات  البنات 
تحتوي تلك المنتجات على مكونات آمنة على بشرة ا`طفال 

وال تتسبب في تهيج الجلد أو الحساسية،
لذا نقدم لِك أفضل مكياج ل|طفال يمكنِك تقديمه كهدية 
المكياج  أدوات  بعض  تقديم  في  ترغبين  كنِت  إذا  لطفلتك 
الصغر،  منذ  بجمالها  االهتمام  على  لتشجيعها  لطفلتك 
منتجات  أفضل  إليِك  الخاصة،  أدواتك  استخدام  عن  وصرفها 

مكياج ا`طفال من الماركات الموثوقة:

تحتوي منتجات ا`طفال 
على مكونات آمنة 
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تجميل

 BARBI MAKEUP علبة مكياج من باربي
هذه العلبة تتميز بظالل عيون متميزه تساعد طفلتك لتحصل 
مرآة  على  العلبة  هذه  وتحتوي   ، وجذابة  حيوية  اطاللة  على 
مميزة لتسهل على ابنتك تطبيق المكياج ، وايضًا يحتوي على 

احمر الشفاه بلون زهري ناعم.
 Glamour girl  مجموعة جالمور جيرل

مليئة  الجودة  عالية  حقيبة  الصغيرات،  للفتيات  مجموعة 
قطعة  في 13  التخيلي  بالمكياج  الخاصة  بالمنتجات 
البرونزر  من  ومزيج  الالمعة  الجفون  ظالل  على  كاملة، تحتوي 
وكريم  الالمع،  الوردي  الشفاه  وملمع  الخدود،  وأحمر  المذهل 
ا`ساس مع مرآة أنيقة، ومجموعة فرش المكياج وأحمر الشفاه 
العنان  تطلق  أن  الصغيرة  `ميرتك  اسمحي  ا`ظافر.   وطالء 

المكياج  مجموعة  مع  اللعب  من  بساعات  وتستمتع  لخيالها 
التخيلي الكاملة، والمصممة خصيًصا ل|طفال. 

 Little Cosmetics Pretend Makeup التخيلي  المكياج  مجموعة 
Signature Set

غير  وهمية  مكياج  ،مجموعة  كوزمتكس   ليتل  ، مجموعة 
أو  فوضى  أي  دون  ا�بداعي  اللعب  تشجع  الجلد،  على  ثابتة 
الخدود  أحمر  من  مضغوطة  علًبا  المجموعة  صعبة، تضم  بقع 
أنيقة  وحقيبة  صغيرة  مرآة  الشفاه، مع  وملمع  الجفون  وظالل 

وفرش المكياج التي تماثل الفرش الحقيقية 
Joyin Toy  مجموعة جوين توي ميكب

مرطب  من  أربع عبوات  مع  تأتي  الصغيرات  لمكياج  مجموعة 
البودرة  من  وعبوتين  الشفاه،  ملمع  من  وثالث عبوات  الشفاه 
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المجموعة  الجفون وفرشاة كبيرة، أكثر ما يميز  الالمعة وظالل 
عبواتها المرحة على شكل بومة أو جرو أو هرة صغيرة ودرجات 
ا`لوان الزاهية، يأتي ملمع الشفاه على هيئة كب كيك وبلسم 
معملًيا،  كافة  المنتجات  إيموجي، اُختبرت  هيئة  على  الشفاه 
آمنة تماًما ل|طفال وال تحتوي على مكونات سامة  أنها  وثبت 

ويمكن غسلها بسهولة. 
Handheld party favors  مجموعة هاندهيلد بارتي فافورز 

من  مجموعة  على  تحتوي  واحدة،  عبوة  في  مجموعة 
بدائل  هي  بل  فقط،  للعب  وليست  الحقيقية  المستحضرات 
حقيقية يمكنِك االستعانة بها لتعليم طفلتك الصغيرة كيفية 
جميل  مظهر  على  للحصول  صحيحة،  بطريقة  المكياج  وضع 
وملمع  الجفون  وظالل  الخدود  بودرة  على  تحتوي  ومشرق. 

ذلك  من  وأكثر  الجسم  لمعان  وجل  الشفاه  وأحمر  الشفاه 
بكثير، كل ما تحتاجه فتاتك الصغيرة لتكوين مجموعة المكياج 
الخاصة بها، قابل للغسيل واُختبر من حيث السالمة، وغير سام 
الحمل،  سهلة  صغيرة  باليت  الجلد، وهي  على  التوزيع  وسهل 

لتبقى طفلتك مستمتعة ساعات طويلة. 
 أضرار المكياج ل|طفال

على الرغم من رغبة ا`طفال الشديدة في تقليد الكبار، فهناك 
أبرز  ذلك، من  جراء  تقع  قد  التي  الصحية  المخاطر  من  كثير 
وضع  هي  بتقليدها  ا`طفال  يقوم  قد  التي  الخاطئة  العادات 
صحة  على  المكياج  مخاطر  أهم  من  بالكبار،  الخاص  المكياج 

ا`طفال: 
الجفون  ظالل  مستحضرات  استخدام  يتسبب  قد  الجلد:  تورم 

تتميز بعبواتها 
المرحة على
شكل بومة

أو جرو أو هرة 
صغيرة
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يجب أن يكون
مكياج ا`طفال من 
الماركات الموثوقة

المحيط  والجلد  العين  تورم  في  والكحل  الماسكارا  أو 
تلك  في  الموجودة  الكيماويات  مع  تفاعلها  بها، نتيجة 
من  نسبة  على  بعضها  تحتوي  قد  كما  المستحضرات، 

الرصاص كذلك.  
أهم  من  الشديدة  الجلد  التهابات  الجلدي:  الطفح 
الستخدام  شيوًعا  ا`كثر  الصحية  المضاعفات 
مستحضرات المكياج على بشرة ا`طفال، فتظهر بعض 

البقع الحمراء والتي قد تصاحب بالحكة.
الجفاف الشديد: بشرة ا`طفال أكثر رقة من بشرة الكبار، 

لذا فقد تتعرض للجفاف الشديد وتقشر الجلد. 
حساسية الجلد: تحتوي تلك المنتجات على نسبة عالية 
الجلد  احمرار  في  تتسبب  قد  التي  الحافظة،  المواد  من 

الشديد.  
خاصًة  المكياج،  مستحضرات  تحتوي  الجلد:  سرطان 
أن  يمكن  سامة،  كيماوية  مواد  على  المقلدة،  ا`نواع 
في  لتتسبب  أسرع  بشكل  ا`طفال  بشرة  تمتصها 

ا�صابة بسرطان الجلد مع مرور الوقت. 
والمستحضرات  ا`طفال  مكياج  ماركات  أفضل  هذه 
التنويه  مع  الموثوقة،  الماركات  من  ل|طفال  المناسبة 
بأن استخدام منتجات المكياج الخاصة بالكبار قد تكون 
خطرة جًدا على بشرة ا`طفال، فقد تتسبب في كثير من 

المضاعفات الصحية الشديدة مع مرور الوقت.
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الحناء
أقدم النباتات المستخدمة

`غراض عالجية وجمالية



81

الفراعنة في أغراض  ، فقد استعملها  القديم  الحناء منذ  عرفت 
شتى ، إذ صنعوا من مسحوق أوراقها معجون لتخضيب ا`يدي 
والشعر وعالج الجروح، واتخذوا عطرا من أزهارها ، كما وجد كثير 
من المومياء الفرعونية مخضبة بالحناء ،ولهذه النبته نوع من 
إذ   ، والخليجية  منها  العربية  الشعوب  من  كثير  عند  القدسية 
وتستخدمها  المستخدمة،  العربية  النباتات  أقدم  من  الحناء  أن 
لصحة  مفيدة  هي  فعال  لكن  أيضا،  والبشرة  للشعر  النساء 
يجب  وتحذيرات  فوائدها  عن  مهمة  معلومات  اليك  ؟  الشعر 

االنتباه لها ..
أما عن  فوائد الحناء العالجية؟ فهي كثيرة ومدهشة :

عالج الصداع: يمكنك وضع الحناء على جبهة الرأس ، للتخفيف 
كله،  الجسم  في  الفطرية،  ا`مراض  على  تقضي  آالم   من 
فيمكنكم دهن الحناء على أصابع القدمين مما يقضي على 

الفطريات التي تصابون بها في فترة الشتاء.
على  تعمل  مطهرة  مواد  على  الحناء  تحتوي  البكتريا:   قتل 

قتل البكتيريا والطفيليات من فروة الرأس.
تعالج فروة الرأس من القشرة: يستخدم لحاء الحناء بعد غليه 

في عالج الدوسنتاريا ا`ميبية
تعالج الجروح: إذا تم وضعها على الجرح، وتشفي من ا`مراض 

إذا دهنت على المنطقة المصابة.
وا�صابة  الكريهة،  الرائحة  من  مما يقي  العرق:  إفراز  تقلل من 

بالفطريات.

المنطقة  على  بالماء  خلطها  بد  تدهن  حيث  اIكزيما:  تعالج 
المصابة ثالث مرات في اليوم . 

أفضل خلطات حناء للشعر:
الماء الساخن  الحنة هي بخلطها مع  أبسط طريقة الستخدام 
استخدام  الممكن  من  ولكن  الشعر،  على  ووضعها  فقط 
حسب  أكبر  فائدة  الشعر  تعطي  حتى  للحنة  مختلفة  خلطات 
المشكلة التي يعاني منها شعرك، إليك أفضل وصفات الحنة 

للشعر:
الحناء مع زيت الخردل لتساقط الشعر وتكثيفه:

من  والحماية  الشعر  تساقط  تقليل  على  تعمل  الوصفة  هذه 
جرام   250 أحضري  فقط  وتكثيفه،  نموه  على  وتساعد  الصلع 
من  جرام   60  –  50 من  إليه  أضيفي  وعاء،  في  الخردل  زيت  من 
أوراق الحناء، ثم قومي بتسخينها قليال، بعد ذلك قومي بتنقية 
هذا  استخدمي  قماش،  قطعة  باستخدام  زجاجة  في  الخليط 
الزيت بشكل منتظم لتدليك فروة رأسك، لتحصلي على شعر 

كثيف.
الحناء مع زيت جوز الهند للشعر اIبيض:

ا`بيض وتلوينه، قومي  الشعر  الوصفة تعمل على صبغ  هذه 
الهند (حسب  جوز  من زيت  مقدار  إلى  الحنة  من  مقدار  بإضافة 
طول الشعر)، ثم قومي بإضافة الماء تدريجيا مع التقليب إلى 
الخلطة حتى تعطي قوام لين ومتماسك مثل قوام الصبغة، 

ضعي الخليط على رأسك لمدة 6 ساعات ثم اغسليه بالماء.
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خلطة الحناء للشعر المجعد
ستحتاجين في هذه الوصفة إلى 4 
مالعق صغيرة من الحنة، ملعقتين 
الليمون،  عصير  من  صغيرتين 
الخيار،  عصير  من  صغيرة  ملعقة 
البرتقال،  عصير  من  صغيرة  ملعقة 
المكونات  هذه  كل  بخلط  قومي 
ثم  شعرك  على  وضعيها  معا 
اغسليها، كرري هذه الوصفة مرتين 

بالشهر.
صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه

من  صغيرة  ملعقة  بغلي  قومي 
الماء  من  كوب  مع  النسكافيه 
قومي  ثم  واحدة،  دقيقة  لمدة 
الحنة  من  صغيرة  مالعق   5 بإضافة 
ساخنة،  مازالت  وهي  القهوة  إلى 
عدم  من  وتأكدي  جيدا  قلبيهم 
هذا  ضعي   ، المكونات  تكتل 
ووزعيه  رأسك  فروة  على  الخليط 
ا`طراف،  وحتى  الجذور  من  جيدا 
بالماء  شعرك  بشطف  قومي 
قبل  الشامبو  من  والقليل  البارد 
هذه  تكرار  يمكنك  البلسم،  وضع 
للحصول  شهر  كل  مرة  الطريقة 

على لون بني رائع لشعرك.
أضرار الحناء ومحاذير استخدامها

الحناء  تسبب  أن  الممكن  من 
ا`شخاص،  لبعض  الحساسية 
فقبل استخدام الحنة للشعر أو `ي 
لديك  يوجد  ال  أنه  تأكدي  آخر  غرض 
قومي  فقط  تحسسي،  فعل  رد  أي 
بوضع القليل منها على جزء صغير 
ظهر  فإذا  لفترة،  وتركها  الجلد  من 
أي احمرار أو تورم أو حكة، ال تقومي 

باستخدامها اطالقا.   
استخدام  بشأن  محاذير  هناك  أيضا 
للحناء،  المرضعة  المرأة  أو  الحامل 
طبيبك  باستشارة  دائما  قومي 
رضاعة  ترضعين  أو  حامل  كنت  إذا 

طبيعية قبل استخدام الحناء.
للحناء الكثير من الفوائد ولكن إذا 
خاصة  جلدية  مشكلة  لديك  كان 
يجب  الصدفية،…  أو  الثعلبة  مثل 
اتباع  قبل  الطبيب  استشارة  عليك 
ذكرناها  التي  الوصفات  من  أي 

حتى ال تسبب لك أي مشاكل .



بقلم : ذهبيـة جابي
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فلسطين
أنـِت فـي القلـب

مقـال
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تعرف على نمط حياتهم

أسعد سكان اIرض
اختارت ا`مم المتحدة أسعد مكان على وجه ا`رض، إنها فنلندا 

(شمال أوروبا) التي احتلت المركز ا`ول في تقرير السعادة 
العالمي للسنة الثالثة على التوالي..

نعم إنهم أكثر شعوب العالم احتساء للقهوة وا`كثر شربا 
للحليب في كوكبنا وا`كثر هوسا بالساونا لكن للخبراء رأي آخر 

فقد حددوا ورصدوا أهم العوامل التي تميز نمط حياة الشعب 
الفنلندي وهي كا{تي:
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يحبون الكتب 
ويسافرون الكتشاف 
ثقافات أخرى
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مجتمع

 حرص ا{باء على تعليم ممتاز `بنائهم، حيث تُعد فنلندا 
وقتا  ا{باء  فيها  يقضي  التي  العالم  في  الوحيدة  الدولة 
فمن  ا`مهات  أما  المدرسة،  سن  في  ا`طفال  مع  أطول 
الشائع أن يقمن بذلك لعدة أشهر أو حتى سنوات لضمان 
حقق  لذا  `طفالهن.  التكوينية  السنوات  في  حضورهن 
نظام التعليم نجاحا متكررا في التصنيف الوطني، فالدولة 
والناس يقدرون الُمعلم بشدة، والمعلمون يحصلون على 

تدريبات وأجور ممتازة.
يحبون  فالفنلنديون  والمكتبات،  القراءة  عشق   
مكتباتهم، فالعديد منهم ترعرع على الذهاب إلى المكتبة. 
ويسافرون  أجنبيتين،  لغتين  من  أكثر  معظمهم  ويتحدث 
من  رئيسي  جزء  و»المكتبة  أخرى.  ثقافات  الكتشاف  كثيرا 
فيها  يؤدون  مفتوحة  كمساحة  فنلندا،  في  الناس  حياة 
مكتبة  وتعد  هواياتهم».  يمارسون  أو  المدرسية  واجباتهم 
عام  في  افتتحت  التي   (Oodi Helsinki) هلسنكي“  «أودي 

2018، أفضل مثال على ذلك. 
في  أمانا  الدول  كأكثر  فنلندا  تصنيف  تم  فقد  آمن،  بلد   
لعام  العالمي  االقتصادي  المنتدى  لتقرير  وفقا  العالم، 
بالشرطة.  الفنلنديين  من   80% من  أكثر  يثق  حيث   ،2017
تُقّيم  والتي   ،2019 السفر لعام  تُظهر خريطة مخاطر  كما 
العالم عبر المخاطر الطبية وا`من والسالمة على الطرق، أن 

بارعون في الخروج 
واالستمتاع بالمناظر 

الطبيعية المذهلة 
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«لدى فنلندا أدنى مستوى تهديد ممكن»، بحسب صحيفة 
  (The Telegraph)  التلغراف»

 الرعاية الصحية الشاملة، حيث تتمتع فنلندا بنظام رعاية 
المستشفى  إلى  يذهب  المريض  «يجعل  مزدهر،  صحية 

ويعلم أنه سيحصل على عالج جيد، دون أن يكلفه ثروة».  
 عشق التنزه واستكشاف الطبيعة، فالفنلنديون بارعون 
بدءا  المذهلة،  الطبيعية  بالمناظر  واالستمتاع  الخروج  في 
من 40 متنزها وطنيا، وجزر بحر البلطيق، ووصوال إلى أقصى 
المشي  رياضة  ممارسة  يحبون  أنهم  كما  البالد.  شمال 
«المساحات  لتوافر  الدراجات.  ركوب  أو  طويلة  لمسافات 
المدن،  في  الدراجات  وركوب  المشي  ومسارات  المفتوحة 

والتي يتم صيانتها لتجعل التمرينات سهلة للغاية».  
خبيرة  بحسب  لuعجاب،  المثير  الجديد  المطبخ   
ا`سماك  على  يعتمدون  ال  الفنلنديين  فإن  هيراال،  التسويق 
والبطاطس وحدها، «فقد أصبح االتجاه ا`كثر شعبية ا{ن هو 
المحلية  المكونات  تُستخدم  حيث  الجديد،  الشمال  مطبخ 

بما فيها التوت وا`عشاب والخضروات البرية“.
بشدة  يؤمنون  فالفنلنديون  وا`مانة،  الصدق  تقديس   
مستعدا  فكن  الحال؟  كيف  أحدهم:  سألت  فإذا  با`مانة، 
لتلقي إجابة صادقة، بعيدا عن المجامالت التي قد ال تعني 
شيئا في الحقيقة. فالناس هناك جادون حقا، ويقصدون ما 

يقولونه“.

الدولة والناس
يقدرون الُمعلم بشدة
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الملف الطبي

على  عمومًا  تدل  التي  اIعراض  أو  العالمات  أبرز  ما  بداية، 
اIنثوية  الهرمونات  مستويات  في  توازن  عدم  أو  خلل  وجود 

لدى المرأة؟
وهناك  المرأة،  صحة  في  مهم  جانب  هو  الهرموني  التوازن 
بعض العالمات تدل على عدم انتظام الهرمونات لدى المرأة 

وأهمها: 
انتظامها  وعدم  اضطرابها،  أو  الطمثية  الدورة  غياب   •
الطمث  كمية  في  تغيرات  وحدوث  المحدد,  بالتوقيت 

المفترضة.  
• كيسات المبايض بحميع أنواعها وأشكالها.

• تناذر المبيض المتعدد الكييسات.
• زيادة الوزن وشعرانية الوجه والجسم وخشونة الصوت وظهور 

أعراض ذكورية على المرأة.
• العقم وتأخر ا�نجاب. 

البلوغ  عالمات  ظهور  وعدم  الطفولة،  مرحلة  في  النمو  تأخر   •
ا`ساسية والثانوية. 

د. لمى دليلة تشرح: 

خفايا الهرمونات ا`نثوية
وأثرها على صحة المرأة

الهرمونات، كثيراً ما نسمع هذا المصطلح لكن ال نعرف 
مفاهيمها وخفاياها على صحة ا�نسان، وخاصة على المرأة 

التي يمكن القول أنها كائن هرموني بامتياز، خاصة أن 
الهرمونات ا`نثوية هي نوع خاص من الهرمونات التي تُفرز 

بتراكيز معينة في جسم ا`نثى، وتلعب هذه المواد الكيميائية 
المتخصصة التي يفرزها جهاز الغدد الصماء في جسم المرأة 

أدواراً مهمة في ضبط وظائفه جميعها.
ومن أبرز هذه الهرمونات هما هرمونا االستروجين 

والبروجيسترون، اللذان يقومان بدور مهم في تطور الجهاز 
التناسلي في مرحلة البلوغ، والصحة ا�نجابية والرغبة الجنسية، 

وتحسين وتقوية العظام والعضالت، وغيرها من الوظائف.
ولuجابة على العديد من التساؤالت حول وظيفة 

هرموني االستروجين والبروجيسترون، وتأثيرهما على 
صحة المرأة، وأعراض عدم التوازن الهرموني وأسبابه، 
وعن طبيعة العالج بالهرمونات البديلة، التقت «هي 

وهو» الدكتورة لمى دليلة أخصائية أمراض النساء 
والوالدة والجراحات الترميمية والتجميلية النسائية 

في مركز ميلينيوم الطبي للحديث عن أسرار وخفايا 
الهرمونات ا`نثوية، وتأثيراتها المختلفة على صحة 

المرأة ووظائف أعضاء جسمها.

حوار: سمــاح عمـــاش
الدكتورة لمى دليلة
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مستويات  انخفاض  أسباب  أهم  ما 
أم  المرضية  سواء  اIنثوية  الهرمونات 

المتعلقة بنمط الحياة عمومًا؟
أو  تورنر  تناذر  هي  المرضية  ا`سباب  أهم 
أو عدم نمو  المنشأ  المبيضيين خلقي  غياب 
صبغية  إضطرابات  وجود  أو  نهائيًا،  المبايض 
الدرقية  الغدة  اضطرابات  وكذلك  المنشأ، 
على  الوراثة  عوامل  تؤثر  كما  والنخامية،  
انتاج الهرمونات كحدوث سن يأس مبكر عند 
البعض، وأخيراً يؤثر استئصال المبايض نتيجة 

حدوث رض أو حادث أو ورم.
وفيما يتعلق با`سباب المتعلقة بنمط الحياة، 
جداً  العنيفة  الرياضية  التمارين  ممارسة  تؤثر 
حيث  الهرمونات،  توازن  على  سلبي  بشكل 
هرموني  مستويات  انخفاض  إلى  تؤدي 
االستروجين والبروجيسترون، كما يؤثر نقصان 
والتوتر  القلق  ًيُّعد  وأخيرا  الشديد،  الوزن 
على  سلبًا  تؤثر  التي  ا`سباب  من  العصبي 

توازن مستويات الهرمونات في الجسم.

هرموني  هما  والبروجيسترون  االستروجين 
عدم  فهل  المرأة،  عند  الرئيسين  اIنوثة 
يمكن  حالة  هي  بمستوياتهما  االنتظام 
المراحل  كل  في  المرأة  لها  تتعرض  أن 
العمرية أم فقط في مراحل عمرية معينة 

كمرحلة سن اليأس أو بعد اIربعين؟
من  أساسي  بشكل  ا`نثوية  الهرمونات  تُفرز 
يتواجدان  ا`عضاء  من  زوج  وهما  المبيضين، 
اللذان  هما  والمبيضان  الرحم،  طرفي  على 
المرأة  صحة  وينظمان  البيوض،  ينتجان 
مسؤوالن  هما  وأيضًا  والجنسية،  ا`نثوية 
بشكل خاص عن الصحة ا�نجابية وا�خصاب 

والعقم عند المرأة. 
ويتشارك المبيضان مع باقي الغدد كالدرقية 
والحفاظ  المرأة  جسم  تطور  في  والكظرية 

على صحتها ا�نجابية. 

ممارسة 
الرياضة 

بانتظام 
والحفاظ على 

وزن صحي 
يعززان التوازن 

الهرموني
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حصراً  المبيضين  يُصيب  مرض  أي  فإن  لذلك 
سوف يؤثر على مستوى إنتاج الهرمونات سواء 
أو  أثناءه  أو  البلوغ  قبل  سن  في   المرض  أكان 

بعد البلوغ أو في سن ما قبل أو بعد اليأس. 
وفيما يتعلق بسن اليأس، فإن نقص الهرمونات 
تأثير  له  توازنها  في  خلل  أي  وجود  أو  ا`نثوية، 
العمرية,  المرحلة  هذه  في  المرأة  على  بالغ 
هرم  بسبب  مستوياتها  في  النقص  يؤدي  إذ 
المبايض وضعفها إلى تغيرات هامة في جسم 
العظام  وألم  الساخنة،  الهبات  وأهمها  المرأة 

وضعفها، وتقلبات المزاج، وا�كتئاب والقلق.

وهل يمكن أن تعطينا فكرة عن وظيفة كل 
جسم  في  والبروجيسترون  ا6ستروجين  من 

المرأة؟
إن ا�ستروجين في سن قبل البلوغ مسؤول عن 
ونمو  الداخلية،  التناسلية  ا`عضاء  وتطور  نمو 
في  بدورها  لتقوم  الرحم  بطانة  وتحضير  الرحم 
عن  مسؤول  وأيضًا  وانتظامها،  الطمث  مراحل 
نمو ا`عضاء التناسلية الخارجية كالثدي والحلمة، 

شعر  وكذلك  العانة،  وغدد  العانة،  ومنطقة 
ا`نثوية  فالهرمونات  البلوغ  سن  في  أما  العانة.  
مسؤولة عن إطالق البيوض وا�خصاب، وتحضير 
بطانة الرحم الستقبال البيوض الملقحة.  ويمتد 
أن  إذ  الحمل  فترة  حتى  ا`نثوية  الهرمونات  عمل 
ويسمح  الرحم،  تقلصات  يخفض  البروجسترون 
ا`م.   رحم  داخل  وراحة  باستقرار  بالحركة  للجنين 
الحامل  المرأة  ثديي  البروجسترون  يحضر  وأيضًا 
بينما  الحليب,  �نتاج  الثدي  غدد  ويحفز  لuرضاع، 
بإطالق  الحمل  نهاية  في  االستروجين  يقوم 
التقلصات  عن  المسؤول  توسين  ا`وكسي 

الرحمية المتكررة لتعلن بدء المخاض والوالدة.

تصاحب  التي  المرضية  الحاالت  أهم  ما 
نقص االستروجين عند المرأة خاصًة بعد سن 

اIربعين؟ 
ا`ثار  أهم  هو   انتظامه  وعدم  الطمث  غياب  إن 
ا`ربعين،  سن  بعد  االستروجين  لنقص  الصحية 
الخصوبة وبالتالي  إلى حدوث خلل في  إضافة 

تأخر ا�نجاب. 

القلق 
والتوتر 
العصبي 
يؤثران سلبًا 
على توازن 
الهرمونات 



زيادة  تحدث:  أن  يمكن  التي  أيضًا  المرضية  الحاالت  ومن 
ا�لتهابات المهبلية بسبب جفاف المهبل، وترافقه مع التهاب 
جفاف  بسبب  الجنسية  العالقة  أثناء  آالم  البولية،  المجاري  في 
المهبل، واحتمال ا�صابة بترقق العظام، وحدوث آالم عظمية 
وعضلية معممة، والهبات الساخنة والتعرق الشديد، وا�كتئاب 
وزيادة  المرافق،  الوزن  زيادة  وأخيراً  نفسية،  واضطرابات  والقلق 
تخزين الشحوم خاصًة في منطقة البطن والحوض وا`رداف.    

وغالبًا ما تأتي السيدة بواحدة من ا`عرض والشكايات السابقة  
لزيارة طبيب النساء �يجاد الحل المناسب لها. 

أيضًا في صحة  زيادة مستوى االستروجين يسبب خلًال  وهل 
المرأة؟ 

بالطبع يؤدي زيادة ا�ستروجين الى حدوث خلًال في صحة المرأة 
كحدوث زيادة في الوزن، اضطراب الطمث، التقلبات المزاجية، 
الصداع وصعوبات النوم، تورم الثدي، تساقط الشعر، انخفاض 

الرغبة الجنسية عند المرأة، ا�عياء والتعب، اضطرابات الذاكرة.

وما أهم اIسباب التي تقف وراء زيادة االستروجين؟  
دواء  تناول  عن  ناتجة  االستروجين  في  الزيادة  تكون  قد 
استروجيني، أو بسبب أورام المبيض والغدة الكظرية، أو بسبب 

تناول ا�ستروجين والستيرويدات بشكل مباشر أو غير مباشر.
 وهناك خطورة عند تناول ا�ستروجينات قد تؤدي إلى جلطات 

دموية، ونوبات قلبية، وسرطان الثدي والمبيض. 

مدى  أي   وإلى  البديلة،  بالهرمونات  العالج  عن  تحدثينا  ماذا 
يُعتبر عالجًا ناجحًا أم  ال يُنصح به كثيرًا ولماذا؟                                                                  
بدايًة لتحديد وجود مشكلة في مستوى الهرمونات، يبدأ الطبيب 
بإجراء استقصاءاته بدءاً من الفحص النسائي الكامل مع إجراء 
هرمونية  إختبارات  اجراء  وكذلك  التناسلي،  للجهاز  ألتراساونر 
دموية لتحديد مدى ضعف المبايض ونقص الهرمونات.  ويبدأ 
العالج بالهرمونات البديلة اعتماداً على تقييم الطبيب �عطاء 
البديلة  الهرمونات  وتشمل  حالة،  لكل  المناسبة  الجرعة 
على  اعتماداً  أحدهم  أو  معًا،  والبروجسترون  ا�ستروجين  غالبًا 
تشخيص الطبيب.  وأحب التنويه أن المعالجة المشتركة  لكال 
هرموني  توازنًا   تعطي  والبروجسترون  ا�ستروجين  الهرمونين 
رائع للسيدة، وتخفف من ا`عراض أو حتى تلغيها تمامًا.  وهناك 
أو  الجلدية  اللصاقات  منها  الهرموني  للعالج  عديدة  أشكال 

الحبوب أو التحاميل المهبلية والزرعات تحت الجلد.  
لكل  مناسبًا  ليس  الهرموني  العالج  أن  التأكيد  من  البد  وأخيراً 

السيدات، ويعتمد العالج على حالة كل مريضة على حدا.

بالهرمونات  العالج  فيها  يُستخدم  التي  الحاالت  أهم  ما 
البديلة؟ ويكون عالجًا مفيدًا؟

قصير  كعالج  البديلة   بالهرمونات  العالج  استخدام  يمكن 
والضمور  الساخنة  الهّبات  مثل  الطمث  انقطاع  `عراض  ا`مد 
تبدأ   وقد  العظام،  هشاشة  من  للوقاية  وكذلك  المهبلي، 

وأيضًا  الطبيب.   تشخيص  حسب  متأخرة  أو  باكرة  العالجات  
بعد  الطمث  انقطاع  عند  الهرموني  العالج  استخدام  يمكن 
عملية استئصال المبيض الجراحية، حيث يحدث سن يأس باكر 
المبيض  استئصال  تم  حال  في  خاصة  ا�ستئصال  عملية  بعد 
العالج  ويكون  الرحم،  أو  المبيض  لسرطان  كعالج  جراحيًا 

بالهرمون البديل مفيداً في هذه الحالة. 

هل هناط طرق طبيعية للعالج أو توصيات للسيدات اللواتي 
ال يناسبهن العالج بالهرمونات البديلة؟

بالهرمونات  العالج  تناول  اليستطعن  اللواتي  السيدات  ننصح 
الصويا،  فول  تناول  على  تعتمد  غذائية  حمية  بإتباع  البديلة 
من  وا�قالل  الطازجة،  والفواكه  الخضراء،  الورقية  والخضروات 
ومنتجات  والشاي  القهوة  شرب  وتقليل  الصحية،  غير  الدهون 
الكافيين، وعدم شرب الكحول ومشروبات الطاقة والمشروبات 

الغازية بأنواعها واستبدالها بشرب الماء بكميات كبيرة.   
وينبعي ممارسة الرياضة واليوغا وتمارين التنفس وا�سترخاء، 
المالبس  من  التقليل  وكذلك  صحي،  وزن  على  والحفاظ 

للحفاظ على برودة الجسم.
نتائج  أثبتت  التي  البديلة  العالجات  أهم  من  أن  التنويه  وأحب 
رائعة هي تناول حبوب زهرة الربيع المسائية بجرعة 1000 مغ يوميًا.

كالسكري  المرافقة  المرضية  الحاالت  معالجة  ينبغي  وأخيراً 
وارتفاع الكولسترول واضطرابات الغدة الدرقية. 
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  التغيرات البسيطة لها عواقب وخيمة
يقول فيكتور بيرنيت، رئيس قسم طب الغدد الصماء 
الوظائف  من  عدد  له  هرمون  «كل    Mayo Clinic في 
ا�نسان  ويحتاج  الجسم،  في  يؤديها  التي  والمهام 
لكمية مناسبة من كل هرمون، أي ال زيادة أو نقصان، 
الوظيفة  على  يؤثر  معين  هرمون  نقصان  أو  فزيادة 
في  بسيط  ولو  تغيير  أي  أن  يعني  ما  يؤديها،  التي 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  الدم  في  الهرمونات  مستوى 

خلل كبير في وظائف الجسم».

هرمون  مستويات  نقصان  المثال  سبيل  على 
االستروجين في فترة ما قبل انقطاع الطمث يتسبب 
في ظهور الهبات الساخنة، وغيرها من ا`عراض، فيما 
زيادة  الطبيعي  المعدل  عن  مستوياته  زيادة  تسبب 
الوزن لدى السيدات وخاصًة البطن، وكذلك مشكلة 

الثدي الصدري الليفي وغيرها من ا`عراض.
بشكل  الدم  في  الهرمونات  مستويات  اختبار  ويتم 
أو  البول  في  ا`حيان  بعض  في  ولكن  أساسي، 

اللعاب. 

حقائق مدهشة عن الهرمونات 
اIنثوية يجب أن تعرفها كل امرأة

ترجمة وإعداد: سماح عماش
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  هرمون البروجسترون واالستروجين يؤثران على 
الدماغ

الدماغ،  في  المستقبالت  على  البروجيسترون  يؤثر 
حيث أظهرت الدراسات أنه يُظهر آثار مضادة للقلق عن 
طريق تنشيط مستقبالت حمض جاما أمينوبتيك في 
الدماغ، وهو ناقل عصبي مثبط يساعد على االسترخاء 
والنوم، ولكن يمكن أن يكون لهذا الهرمون تأثيرات 
تختلف من امرأة إلى أخرى، فقد يكون له تأثير مهدئ 
ا`خريات،  التوتر لدى  النساء، فيما يسبب  لدى بعض 
بالنسبة  البروجيسترون  في  التغيرات  تحدث  ال  وقد 

للكثيرات فرقًا ملحوظًا في مشاعرهن. 
بشكل  منخفضة  الهرمون  هذا  مستويات  وتكون 
طبيعي في النصف ا`ول من الدورة العادية، ولكنها 

ترتفع بعد ا�باضة، وتهبط قبل الدورة الشهرية. 
يؤدي  انخفاضه  االستروجين  لهرمون  وبالنسبة 
االكتئاب  خطر  وزيادة  النفسية  الحالة  اضطراب  الى 
والتوتر وا`رق حيث يؤثر هذا الهرمون على مستويات 
كما  والدوبامين،  السيروتونين  السعادة  هرمونات 
الميالتونين المسؤول عن تنظيم  يؤثر على هرمون 

النوم والساعة البيولوجية للجسم.

  التستوستيرون مهم للمرأة أيضًا
التستوستيرون هرمون جنسي ذكري، ولكنه يتواجد 
الكظرية،  والغدد  المبيضان  وينتجه  أيضًا،  ا�ناث  عند 
صحة  على  الحفاظ  في  وظائف  عدة  الهرمون  ولهذا 
الصحة  وتعزيز  العظام،  صحة  على  كالحفاظ  المرأة 
الرغبة.  على  الحفاظ  عبر  الجنسية  والصحة  ا�دراكية، 
التقدم  مع  تدريجيًا  الهرمون  هذا  مستويات  تنخفض 
أقل  ويصل  العمر،  من  الثالثينيات  من  بدءاً  بالعمر 
تساعد  أن  يمكن  وبينما  اليأس،  سن  في  مستوياته 
المصابات  النساء  بعض  التستوستيرون  مكمالت 
إذا  ما  الواضح  غير  فمن  الجنسية،  الرغبة  بانخفاض 
نانيت  تقول  كما  آمنًا،  ا`مد  طويل  االستخدام  كان 
في  والتوليد  النساء  أمراض  قسم  رئيسة  سانتورو، 

كلية الطب بجامعة كولورادو. 
أكبر  وهي   ،(PCOS) المبايض  تكيس  متالزمة  وتسبب 

سبب للعقم، ارتفاعًا كبيراً بمستويات هذا الهرمون.
 

 يحمي االستروجين الهيكل العظمي
لدى  العظام  لصحة  ضروري  هو  االستروجين  هرمون 
كثافة  تراجع  خفض  على  القدرة  له  حيث  النساء، 
هذه  وتُعتبر  الطمث،  انقطاع  مرحلة  في  العظام 
تنخفض  فعندما  المرحلة،  هذه  في  شائعة  الحالة 
تكون  اليأس،  سن  في  الحال  هو  كما  مستوياته 
العظام أكثر عرضة لخطر التكسر والكسر وهي حالة 
الحاالت  بعض  وفي  العظام،  هشاشة  باسم  تُعرف 

مشكلة  من  التقليل  في  فعالة  ا`دوية  تكون  ال  قد 
باستخدام  الطبيب  يوصي  قد  لذلك  الهشاشة، 

العالج بهرمون االستروجين البديل.

  االستروجين يزيد فرص محاربة اIنفلونزا
يزيد  أن  يمكن  االستروجين  أن  حديثة  دراسة  وجدت 
حيث   ،A نوع  من  ا`نفلونزا  فيروس  محاربة  فرص  من 
أفادت دراسة أن االستروجين يؤثر على قدرة فيروسات 

االنفلونزا على التناسخ والتكاثر.
وهذا يعني أنه لدى المرأة الحماية في منتصف الدورة 
ذروته  إلى  االستروجين  يصل  عندما   14 اليوم  في  أي 
هرمون  فإن  ذلك،  إلى  با�ضافة  طبيعي،  بشكل 
منع  حبوب  مثل  الطبية  الوصفات  في  االستروجين 

تغّيرات 
مستويات 
الهرمونات 
تؤدي إلى 
خلل كبير 
في وظائف 
الجسم
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الحمل والعالج الهرموني النقطاع الطمث الذي كان 
يمنح  قد  البديلة،  بالهرمونات  العالج  سابقًا  يسمى 

النساء بعض الفوائد ا�ضافية لمكافحة االنفلونزا.

  ارتباط وثيق بين الهرمونات والدهون
دهون  من  معينة  نسبة  إلى  ا`نثى  جسم  يحتاج 
البويضات)  (إطالق  التبويض  من  ليتمكن  الجسم 
انخفض  إذا  وبالتالي  والحمل،  الشهرية  والدورة 
المرأة بشكل كبير، كما  الدهون في جسم  مستوى 
يمارسن  الالواتي  أو  الرياضيين  النساء  عند  الحال  هو 
تتوقف  أن  يمكن  وشديدة،  مكثفة  رياضية  تمارين 

الدورة الشهرية وا�باضة.
في  الدهون  مستويات  كانت  إذا  أخرى،  ناحية  ومن 
الجسم مرتفعة للغاية (مثل النساء ذوات الوزن الزائد 
ا`ستروجين  هرمونات  تكون  ما  فعادة   ، السمنة)  أو 
ا�صابة  خطر  من  يزيد  مما  أيًضا،  أعلى  وا�يسترون 
سرطان  مثل  بالهرمونات  المرتبطة  بالسرطانات 

الثدي.

  ثالث أنواع لهرمون ا6ستروجين
هرمون  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  المرأة  جسم  يصنع 

االستروجين:
• ا�ستراديول هو أقوى أشكال ا�ستروجين، والشكل 

ا`كثر شيوعًا عند النساء في سنوات الخصوبة. 
أثناء  رئيسي  بشكل  مستوياته  وترتفع  ا�ستريول   •

الحمل.
• ا�يسترون وهو أضعف أشكال هرمون االستروجين، 
انقطاع  بعد  النساء  في  الموجود  ا�ستروجين  وهو 

الطمث في سن اليأس.

  الهرمونات تؤثر على الوزن
التمثيل  تنظيم  على  االستروجين  هرمون  يساعد 
هذا  مستوى  وانخفاض  الجسم،  ووزن  الغذائي 
الهرمون الناتج عن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث قد 
من  السفلي  الجزء  وبا`خص  الوزن  زيادة  إلى  يؤدي 
الجسم، كما أن زيادة مستواه يمكن أن يسبب ارتفاع 

السكر وزيادة الوزن أيضًا.
أيضًا،  الدهون  حرق  في  التستوستيرون  ويساعد 
ولكن التوتر والتقدم بالعمر يساهمان في انخفاض 
مستوياته، مما يساهم في انخفاض كثافة العظام 

والعضالت وارتفاع خطر السمنة.

انخفاض 
االستروجين 
يؤدي الى 
اضطراب الحالة 
النفسية وزيادة 
خطر االكتئاب
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الفوائد  من  العديد  لها  التي  ا`طعمة  ضمن  من  الصويا  فول 
برفع  الجسم فما هو وما عالقته  العامة، في  المختلفة للصحة 

معدل هرمون ا`نوثة؟ 
على  الصويا  فول  يساعد  ا`نوثة:  بهرمون  الصويا  فول  عالقة 
تعزيز هرمون االستروجين في الجسم، وهو هرمون ا`نوثة والذي 
هرمون  إن  حيث  المرأة،  جسم  على  ا`نوثة  إظهار  على  يساعد 
ا`ستروجين هو المسئول عن تكبير حجم ا`رداف والثديين عند 
من  با�كثار  السيدات  ا`طباء  من  الكثير  ينصح  ولذلك  المرأة، 
تنالول فول الصويا، وذلك لتعزيز ا`نوثة لديهن وزيادة معدلها.

ال يمكن تناول فول الصويا نيئ، وذلك `نه يتسبب في حدوث 

عسر هضم أو مشاكل بالجهاز الهضمي، لذا يمكن عمل فول 
الصويا وتناوله بعدة طرق مختلفة والتي من بينها: 

لبن الصويا أو التوفو (جبنة الصويا). 
فول  يساعد  إذ  للسيدات  الصويا  لفول  أخرى  فوائد  وهناك 
من  العديد  من  الوقاية  في  اليأس  سن  في  السيدات  الصويا 
على  الصويا  فول  يساعد  حيث  العظام،  تصيب  التي  ا`مراض 
الدم ،يساعد  تقوية العظام وخفض معدل الكوليسترول في 
على الوقاية من مرض سرطان الثدي،كما يساعد على الوقاية 
من ا�صابة بمرض سرطان بطانة الرحم،وأيضا على الوقاية من 

أمراض القلب والشرايين. 

فول الصويا وهرمون اIنوثة



ستينيات  إلى  القطري  التشكيل  بدايات  الباحثون  يعيد 
الذي  التأسيسي  والدور  الماضي،  القرن 

 1942) زيني  جاسم  الفنان  به  قام 
«أكاديمية  في  تخرّج  الذي   (2012  -

الفنون الجميلة» في بغداد عام 1968، 
الجداريات  بين  اشتغاالته  تنّوعت  حيث 

ساحات  في  بالفيسفساء  نّفذها  التي 
وتصميم  الكاريكاتير  ورسم  المدارس، 

واقع  توثّق  التي  ورسوماته  المجّلات،  أغلفة 
مجتمعه وتحوالته المعاصرة.

الفن التشكيلي في دولة قطر: ستون عامًا من 
صدر  الذي  الكتاب  عنوان  ا�بداع (1960  -2020) 

العامة  «المؤسسة  عن  حديثًا  المال  حسن  للفنان 
«المنظمة  مع  باالشتراك  كتارا  الثقافي  للحي 

ضمن  (ألكسو)  والعلوم»  والثقافة  للتربية  العربية 
التشكيلي  الفن  «مكتبة  إصدارات  من  سلسلة 

العوامل  الكتاب  يتناول  العربي.  الوطن  المعاصر في 
المؤثّرة في الحركة الفنية في قطر وِسماتها.

استغرق  صفحة،  وخمسين  ثالثمئة  يضّم  الذي  الكتاب 
إلى  الرجوع  خالل  من  أعوام  ثالثة  حوالي  عليه  العمل 

الفنانين  مع  مباشرة  بصورة  والتواصل  المصادر،  من  العديد 
وهو  المعنية،  المؤسسات  جميع  إلى  با�ضافة  المعاصرين، 

يوثّق للحركة التشكيلية القطرية، ويتضّمن العديد من الصور 
جميع  تمّثل  التي  ا`عمال  من  ومنحوتات وغيرها  للوحات 

االتّجاهات التي ظهرت في البلد خالل سّتة عقود.
في  بدأ  إنه  المال  حسن  الفنان  مؤلفه  صرح  الكتاب  هذا  حول 
ا�عداد للكتاب منذ ما يقرب من ثالثة أعوام، قام خاللها بالرجوع 
مع  ُمباشرة  بصورة  تواصل  حيث  المصادر،  من  العديد  إلى 
المعنية  الجهات  جميع  إلى  با�ضافة  الُمعاصرين،  الفنانين 
أن  ُمؤكًدا  المحلية.  التشكيلية  الحركة  تاريخ  لرصد  قطر  في 
الفنون  أو باحث في ميدان  ُمرجًعا لكل دارس  يُعد  الكتاب  هذا 

كبير  لعدد  صورًا  الكتاب  يتضّمن  حيث  القطرية.  الجميلة 
الفنون  نماذج  أشكال  من  وغيرها  والمنحوتات  اللوحات  من 
التشكيل  في  ظهرت  التي  االتجاهات  جميع  تمثل  التشكيلية، 

القطري. 
وأشار المال إلى أن الساحة التشكيلية القطرية مليئة بالُمبدعين 
الذين يجزلون العطاء من أجل وطنهم، وال يكّلون من تقديم 
كل ما عندهم لالرتقاء بالتشكيل القطري، ما جعله ُمؤخًرا مليًئا 
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قــــراءة فـــي كتـــاب

الفن التشكيلي في دولة قطر : 

ستـون عاما من ا6بداع
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الفنانين  مع  مباشرة  رة 
وهو  المعنية،  ؤسسات 

ننتضمن العديد من الصور  ّ
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بالُمتميزين عبر كافة أشكاله. 
الفنية  والجماعات  والمذاهب  المدارس  الباحث  ويتناول  هذا 
التشكيلية في قطر في جيل رواد الحركة التشكيلية الُمعاصرة، 
ثم في ا`جيال الالحقة، فيما يُسميه جيل الوسط، حتى المرحلة 
يتيح له  إبداعات تشكيلية جديدة، ما  الُمعاصرة، بما قّدمته من 
تناول موضوع ا`صالة والُمعاصرة في التشكيل القطري، كما 
يتناول الكتاب العوامل الُمؤثرة في شخصية الحركة الفنية في 

قطر وسماتها، والفن التشكيلي الُمعاصر واتجاهات الفن
وأّول  الُمعاصرة،  التشكيلية  الحركة  رواد  جيَل  المؤّلف  يتناول 
تأسيس  ثم   ،1973 عام  البالد  في  افُتتح  تشكيلي  معرض 
على   1974 سنة  التشكيلية»  للفنون  القطرية  «الجمعية 
وسلطان  الكواري،  علي  ومحمد  أحمد،  يوسف  الفنانِين  يد 
سلطان،  ووفيقة  المال،  وحسن  الغانم،  وسلطان  السليطي، 
ومحمد  السبيعي،  وأحمد  الشريف،  ويوسف  الغانم،  وعيسى 
ومحمد  المالك،  وسلمان  دسمال،   Aا وعبد   ،Aا عبد  علي 
وسيف  شريف،  وعلي  المسلماني،  وماجد  الجيدة،  جاسم 

الكواري وفرج دهام.
الُمعاصرة،  للمرحلة  وصوًال  الوسط  جيل  إلى  الكتاب  وينتقل 
تناول  له  يتيح  ما  جديدة،  تشكيلية  إبداعات  من  قّدمته  بما 
موضوع ا`صالة والُمعاصرة في التشكيل القطري، كما يتناول 

الفنية في قطر وِسماتها، والفن  الحركة  الُمؤثّرة في  العوامل 
التشكيلي الُمعاصر واتجاهاته.

عبر  القطريين  الفنانين  `هّم  تفصيلية  دراسة  يقّدم  كما 
مراحلهم الُمختلفة من حيث ا`جيال، حيث يتزاوج الجهد التأريخي 
التوثيقي مع قراءة معّمقة لتفاصيل الحركة التشكيلية بكافة 

جوانبها الفنية والتعبيرية والفكرية، ووضعها في عمل نقدي.
يُذكر أن سلسلة إصدارات «مكتبة الفن التشكيلي المعاصر في 
الوطن العربي» تشرف عليها «المنظمة العربية للتربية والثقافة 
نشأة  عن  تاريخية  لمحة  تقّدم  حيث  (ا`لكسو)،  والعلوم» 
الفن، مع عرض لكّل  وأنواع هذا  بلد،  التشكيلي في كّل  الفن 
فيه،  وا�بداع  ا`صالة  وعناصر  واتجاهاته،  ومدارسه  حقٍل منه، 
ممّثلي  وِكبار  ا`خرى،  التشكيلية  الفنية  بالمدارس  تأثّره  ومدى 
هذا الفن من الرّواد والمعاصرين، مع تحليل نماذج من أعمالهم 

البارزة، وإرفاق نماذج مصورّة إيضاحية `نواع هذا الفن.
أّما حسن المال، فهو مولوٌد عام 1951، وحائز درجة البكالوريوس 
 ،1975 عام  بغداد»  «جامعة  في  الجميلة  الفنون  كلية  من 
وأقام  قطر،  في  الطبيعة  والبيئة  التراث  لوحاته  في  تناول  وقد 
في  الرسم  يدرّس  1988. وهو  عام  ا`ول  الشخصي  معرضه 
والمؤتمرات  الندوات  من  العديد  في  وشارك  قطر»،  «جامعة 

حول الحركة التشكيلية القطرية.
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أسماء يحيى الطاهر عبد اA.. والدها واحد من أشهر أدباء القصة 
المنعم  عبد  الراحل  وخالها  العربى،  والوطن  مصر  فى  القصيرة 
عطيات  ربتها  التي  ها  وأم� الكبير،  ا`دبي  الناقد  الدكتور  تليمة 
السبعينيات  في  المعروفة  الوثائقية  ا`فالم  مخرجة  ا`بنودي، 
من  سنوات  سبع  رباها  الذي  والرجل  بعدهما..  وما  والثمانينيات 

عمرها بعد وفاة والدها، الشاعر عبد الرحمن ا`بنودي.. 
أسماء لديها قصة عظيمة مع االحتضان في كنف المخرجة الراحلة 
ابنة  كانت  منذ  رعايتها  وتولت  كفلتها  التي  ا`بنودي  عطيات 
السنوات الخمس، بعد أن فقدت والدها فكانت هذه الخطوة،  أعظم 
ما حدث لها طوال حياتها.. والتي بسببها تمنت لو أن كل أطفال 

 المالجئ صار لهم مكان في البيوت ليحظوا مثلها بحب عطيات.
الكابوس  يحكي  سيارة،  حادث  في  يموت  نفسه  يرى  الحلم  في 
لصديقته الجميلة نادية لطفي، تكذبه وتسكته بداللها المعروف، 
أذكى  الموت  أن  يا صديقي  أعتقد  يا يحيى،  القادم  أراك ا`سبوع 
مات  رحيله..  بعد  لطفي  نادية  روت  هكذا  أمثالك..  يخطف  أن  من 
يحيى الطاهر عبد اA في حادث سيارة كما رأى في حلمه تماما.. 

وترك أسماء ابنة الخمسة أعوام.
قبل رحيله بلحظات.. كانت تجلس أسماء إلى جواره في السيارة 
في  ا`خيرة  اللحظات  تكون  أن  أراد  كأنه  فيها..  مات  التي  نفسها 
حياته ينظر إليها.. نظرة الوداع.. مات يحيى وبقيت روحه، بوصفه 

أسماء يحيى الطاهر عبد ا�:
ي «عطيات ا`بنودي» كبرُت على سيرة أبي وحنان أمِّ
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واحدا من رواد القصة القصيرة في مصر، فكتب أمل دنقل `سماء 
يرثى صديق أيامه (ليت أسماء تعرف أن أباها َصَعْد لم يمت..هل 
يموت الذى كان يحيا.. كأن الحياة أبْد!- وكأن الشراب نفد) وكيف 
ويحيى،  دنقل  والصداقة،  الحب  ثالوث  وهم  دنقل،  له  يكتب  ال 
وكتب  يحيى)..  نعش  تحت  (عدودة  فيه  كتب  الذي  وا`بنودي.. 

يوسف إدريس في رثائه با`هرام (النجم الذي هوى).
أثره في حياة حبيبه..  ليترك  ا`بنودي، فيعود  ينتهي دور  ليس هنا 
تذهب زوجته وقتها (عطيات ا`بنودي) واحدة من أشهر المخرجات 
زوجها  صديق  يحيى،  زوجة  لتواسي  الوثائقية،  ل|فالم  المصريات 
أيامه.. فتجدها ال تقدر على االهتمام بأطفالها من هول  وصاحب 
يصدق  ال  لترعاها..  معها  أسماء  تأخذ  أن  منها  فتطلب  الصدمة، 
الجميع كيف وافقت أم أسماء.. تركت أسماء بيت أبيها بعد موته 
تركته  كله..  الكون  يسع  حب  إلى  جديدة،  حياة  إلى  أيام..  بثالثة 
وتركت أمها التي ولدتها، إلى حضن عطيات ا`بنودي.. أمها التي 

ربتها ووضعت في قلبها محبة الدنيا.
فكرة أن قصة أسماء وتربية عطيات لها، كانت تروى طوال الوقت 
البيولوچية  أمها  عن  وتخفف  لتربيها  أخذتها  أنها  وكيف  أمامها 
لديها  وكونها  ا`مر،  تتقبل  جعلتها  ا`ب،  رحيل  بعد  التربية  عبء 
ان، ووالدان تُحسد عليهما (يحيى وا`بنودي).. فكانت محظوظة  أُمَّ
بذلك حسب ما حكته أسماء: (لم أشعر وال مرة بأي مشاعر سلبية 
عن  أصحابي  أسئلة  من  مرة  أخجل  ولم  عطيات،  أمي  تربية  من 
أجيد  وكنت  ال،  أم  ها  أود� كنت  ما  وهل  البيولوچية،  بأمي  عالقتي 
أن  والحقيقة  عطيات،  `مي  والفضل  مرة،  كل  في  عليهم  الرد 
عالقتي كانت ال بأس بها مع ماما مديحة ومع أختي الصغيرة، وكنا 

ومازلنا على تواصل.. لكنني لم أكبر إال في حب ودالل عطيات).
تقول أسماء: (كنت على تواصل معها بشكل دائم، كانت تعلم 
تحبني  كانت  فقد  واعتدتها،  عطيات  ماما  مع  الحياة  أحب  أنني 
بالشكل الذي ال يجعلها تحرمني حضنها، حتى خالي الدكتور عبد 
يتعمد  وكان  اليابان،  من  عودته  بعد  الفكرة  تقبل  تليمة  المنعم 
تأكيد صلة قرابتنا لكي يؤكد فخره بي وحتى ال يغيب عن الناس 
يكن  فلم  الوقت..  طوال  لطيفة  عالقتنا  وظلت  الصلة..  تلك 
غصبا،  أهلي  من  أخذتني  عطيات  أمي  أن  أحد  يظن  أن  منطقيا 
أنني  كيف  يرون  وهم  خصوصا  رضا..  بكل  ذلك  كان  بالعكس 
نجحت  وكيف  الطاهر،  يحيى  باسم  الئقة  تربية  بيتها  في  تربيت 
أدرس  الجامعة  في  أستاذة  صرت  حتى  عليه،  أنا  ما  إلى  ووصلت 
النقد المسرحي.. حتى لما دخلت مجال التمثيل فترة، كانت دوما 
عطيات  تربية  لوال  يكن  لم  ذلك  كل  يرام..  ما  على  تسير  الحياة 
فيها،  تشابهنا  التي  المالمح  حتى  أنجبتني،  كأنها  أحبَّتني  وحبها. 

كأنني ابنتها روحا وشكال قبل أن نلتقي.
في  ينحدر  قد  شخص  إلى  الحياة  تقديم  بمثابة  `سماء  االحتضان 
تكتب  أن  في  حرجا  تجد  لم  لذلك  ينقذه،  من  فيجد  وا`لم  الحزن 
قصتها وتنشرها .. وردا على سؤال: هل ممكن أن يحب أحد أطفاال 
يقاس  أن  من  أكبر  كان  لي  أمي  (حب  قالت:  صلبه؟  من  ليسوا 
حتى بوحدات الحب المعتادة، لو كان هناك أعمق من كلمة حب 
لربما وصفت ما فعلته عطيات ا`بنودي معي، يكفي أنها كانت 
ابنتي باالختيار، أمي احتضتني في  العالم كله بفخر: أسماء  تخبر 
حتى  للجميل،  ردا  سنوات  سبع  تعبها  في  واحتضنتها  صغري، 

رحلت وانتهت الحكاية بكل الحب الذي بدأت به).



الخاص  الخرائط  تطبيق  تزويد  نيتها  عن  غوغل  شركة  أعلنت 
إمكانيات  مستخدميه  وتمنح  فائدة  أكثر  ستجعله  بميزات  بها 
سيحصل  الخرائط  تطبيق  فإن  لغوغل  وتبعا   ، لتطويره  أوسع 
للمستخدمين  ستسمح  ميزة  على  القادمة  الفترة  في 
مثل  يزورونها  التي  ا`ماكن  من  للعديد  حديثة  صور  بتحميل 
أن  الصورة  صاحب  بإمكان  وسيكون  والمطاعم،  المقاهي 
فعلى  المستخدمين،  بقية  تساعد  بسيطة  بتعليقات  يرفقها 
إرفاق  يمكن  معين  لمقهى  صورة  تحميل  عند  المثال  سبيل 
معلومات عن صاالته أو أقسامه أو حتى وضع ا`ماكن الخاصة 

لركن السيارات بقربه. 

 Google Maps أما الميزة المهمة ا`خرى والتي ستتوفر لمستخدمي
ستمكنهم من إجراء تعديالت على الخرائط عبر تحديد خطوط 
على  وجودها  عدم  أو  ظهورها  حال  في  الطرق  بعض  على 
لغوغل  البيانات  هذه  وإرسال  الخرائط،  من  القديمة  النسخ 
أكثر  الخرائط  لتصبح  لديها  الموجودة  البيانات  مع  لتعالجها 

دقة وفائدة للراغبين باالستفادة منها. 
أجهزة  عبر  خرائطها  مستخدمي  أن  إلى  غوغل  أشارت  كما 
الشهر  بإمكانهم  سيكون  المتحدة  الواليات  في  أندرويد 
شركة  ألف   100 نحو  لدعم  كبيرة  بحملة  المساهمة  المقبل 

مؤسسة عبر تعليقات سيتركونها لدعم هذه الشركات.

ميــزات جديــدة ورائعــة
فــي خرائــط غوغــل مــاب

100
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فيزياء  عالم  بمساعدة  محترف،  هوائية  دراجات  العب  نجح 
جانب  كل  من  الرؤية  تتيح  ذكية  نظارة  تطوير  في  متخصص، 
والفيزيائي، أليكس  سكينر  كالوم  الالعب  وطور  التفات   دون 
ماكدونالد، من إدنبرة في اسكتلندا النظارة من حيث الرسومات 
 140) إسترليني  جنيه  ألف   100 من  أكثر  جمعوا  أن  بعد  ا`ولية 
« كيك ستارتر»  الغاية من خالل موقع  أميركي) لهذه  ألف دوالر 
الuلكتروني ، وتمكنت شركة إنكليزية من إنتاج النظارة الذكية 
والخارقة، ا`ولى من نوعها على مستوى العالم، وتعتمد على 
تقنية مدمجة داخل نظارة يرتديها الشخص لرؤية ما يجري خلفه، 
بهدف مساعدة راكبي الدراجات على رؤية ما ورائهم دون تحريك 

رؤوسهم.
شبه  مرايا  مع  جزأين  من  بزاوية  عدسات  الشركة  وتستخدم 
199 جنيهًا إسترلينيًا  النظارات، والتي تكلف نحو  شفافة �نتاج 

لطراز المستوى ا`ساسي.
للهواة  الدراجات  ركوب  نظارتهما  تجعل  أن  المخترعان  ويأمل 
العدائين والتجديف  الرياضيين ا{خرين مثل  أمانًا وأن تمنح  أكثر 

ميزة في ا`داء من خالل عدم االضطرار إلى إدارة رؤوسهم!
وقال مطور النظارة سكينر، الذي فاز بالميدالية الذهبية والفضية 
في دورة ا`لعاب ا`ولمبية الصيفية لعام 2016: «بصفتي دراجًا 

شغوفًا، فأنا أدرك تمامًا أهمية السالمة على الطرق»“ 

نظارة خارقة
ا`ولى من نوعها على مستوى العالم
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تكنولوجيا

لشركة  المملوك  إكس»  «ألفابيت  مصنع  يعمل 
غوغل على جهاز يمكن ارتداؤه يمنح المستخدمين 
منذ  تعمل  التي  والمؤسسة  خارقا،  بشريا  سمعا 
بأجهزة  مزود  ا`ذن  داخل  يوضع  جهاز  على   ،2018
سيسمح  الجهاز   هذا  أن   كما  قوية،  استشعار 
داخل  واحد  متحدث  على  بالتركيز  للمستخدمين 
على  اعتمادا  متداخلة  محادثات  بها  مجموعة 

تقنية  فصل الكل.
«نخلق  هو  إكس»  شركة  «ألفابيت  شعار  أن  يذكر 
مشاكل  أصعب  لحل  جذرية  جديدة  تقنيات 
الذي  هذا  االستشعار  جهاز  تصميم  وتم  العالم»، 
كتاب  شخصية  إلى  نسبة  ولفيرين  اسم  يحمل 
مارفل، بميكروفونات حساسة للغاية تعمل على 
من  يتحدث  من  تحديد  يمكنها  قوية  خوارزميات 

أجل منع الضوضاء ا�ضافية لضعيفي السمع.
وقال موقع «بيزنس إنسايدر» إنه لم يتضح بعد ما إذا 
كان الجهاز سيحتفظ باالسم عند طرحه للجمهور 

-2018) الماضية  السنوات  مدار  وعلى  ال،  أم 
2021) ابتكرت الشركة أشكاال من النماذج ا`ولية 
التي غطت في البداية ا`ذن بأكملها، ثم طورت 
من   محاولة  فقطفي  ا`ذن  فوق  بارزة  أخرى  نماذج 
ذلك  السمع»،  مستقبل  «الستكشاف  الشركة 
تحسين  هو  يمولها  التي  االبحاث  من  الهدف  أن  
«الحضور الصوتي» حيث ال يمكن تمييز ا`صوات 
الصادرة من مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو 

ا`جهزة ا`خرى. 
الخارقة  «القوى  بتطوير  أيًضا  الباحثون  يقوم 
الخلفية  ضوضاء  تضبط  تقنية  وهي  ا�دراكية»، 
يتحدث  الذي  الشخص  على  بالتركيز  لنا  وتسمح 
إلينا من خالل تتبع حركات عين المستخدم، ومن 
خالل تحليل حركات عينك ورأسك، يمكن لنظارات 
والمزودة  مثال،  على فيسبوك،  المعزز  الواقع 
سماعه  تحاول  ما  تحديد  مدمجة،  صوت  بمكبرات 

وتقليل الضوضاء الخارجية.  

تقنية تمنح البشر
قـــدرات سمــــع خارقــــة

الجهاز  يسمح 
للمستخدمين بالتركيز 

على متحدث واحد داخل 
مجموعة
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شعارهم خلق تقنيات 
جذرية لحل أصعب 
مشاكل العالم
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عادة ما نتوقع أن يشبهنا الجنس ا{خر ، ونرغب من شريكنا أن يريد ما نريد، ويشعر كما 
نشعر ، بل ويفكر كما نفكر ! وعادة ما نصبح غاضبين ومحبطين `نننا ننسى حقيقة 

اختالفاتنا فتزداد أزمة الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء والخيبة والكبت ويضيع الحب العظيم 
الذي اعتقدنا أنه سيدوم الى ا`بد . كم هو مهم أن ندرك ونحترم هذه االختالفات 

،ونضطلع عليها لتصبح جزء من ثقافتنا االجتماعية والعاطفية للتعامل مع ا{خر ،، ثم 
ماذا لو عرفت هي من يكون.. (هو)؟ وفهم هو من تكون.. (هي)؟

يتمّيز الرجال بمهارات حركّية أقوى، كما يوجد اختالف 
في جزء المخيخ بين دماغ الرجل والمرأة مّما يؤثر على 
اختالف سلوك وتفكير كلٍّ منهما فالرجل أقّل اهتمامًا 

بنظافته الشخصية على عكس المرأة.
يُعتبر الرجال أسرع استجابًة من النساء؛ `ّن دماغهم 

أسرع في استيعاب المعلومات.
في حال تاه الرجل عن طريقه، فسيتذّكر االتجاه 

والمسافة المقطوعة.
الرجال يرّكزون على النتيجة المرحة لقصة أو عرض ما 

بشكٍل أكبر، وليس المرح بحد ذاته.
يمتاز الرجال بأنّهم أكثر قدرًة على المنافسة، لذا غالبًا ما 

يدخلون بمنافسات.
يميل الرجال إلى العدوان الجسدي.

يُعتبر الرجال أكثر اتساقًا من النساء، فبالرغم من أّن 
الرجال والنساء يّمرون بالعديد من التغّيرات الهرمونية 
خالل حياتهم، إّلا أّن التغيرات والتحوالت الهرمونية عند 

النساء تكون أكثر تكراراً وشّدة.

االختالفات في بُنية الدماغ
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مركز الذاكرة البشرية «الحصين» 
لدى النساء أكبر مّما هو عند 

الرجال، وهذا يُفّسر سبب كثافة 
االتصاالت العصبية في الحصين 

لدى النساء مقارنًة مع الرجال، 
كما أّن قدرة النساء على إدخال 

وإدراك المعلومات الحسية 
والعاطفية واالحتفاظ بها أكبر 

من الرجال، وهّن يشعرن با`مور 
التي تحدث حولهّن طوال 

اليوم ويُدركنها بصورة تفوق 
شعور الرجال وإدراكهم لنفس 

تلك ا`مور .
تكون الروابط داخل دماغ المرأة 
أقوى، لذلك تمتاز المرأة بتفكيرٍ 

بديهيٍّ أفضل وقدرة أكبر على 
تحليل االستنتاجات واستخالصها 

في حال تاهت المرأة عن 
طريقها، فإنّها تتذّكر النقاط 

المرجعية على الطريق
تتكّلم النساء ثالثة أضعاف 

الرجال، فالنساء تمتاز بالثرثرة، 
ويعود ذلك إلى مركز المتعة 

في دماغ ا`نثى، فالمحادثة 
تجلب المزيد من المتعة للمرأة. 

يختلف مفهوم المرح بين الرجال 
والنساء، فالنساء تستمتع بلغة 
العرض ومهارة الفكاهة بشكل 

عام .
 النساء اجتماعيات أكثر من 

الرجال، وهذا يُفّسر سبب غضب 
النساء في حال عدم قدرة الرجال 

على االستمرار في محادثة 
طويلة معهم.

تميل ا�ناث إلى العدوان 
اللفظي.

تتمّتع النساء بالقدرة على فهم 
المشاعر الرقيقة أفضل من قدرة 

الرجال على ذلك.

يوجد العديد من 
االختالفات في بُنية الدماغ 
بين الرجل والمرأة، ويُقصد 
بذلك اختالفات في ا`جزاء 
المكّونة للدماغ، وكيفية 

ارتباطها معًا، وكتلتها، 
وحجمها.
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موائد

المورنجا
الشـــــاي المعجـــــــزة

المورينجا يستخدم عادة في الطب الشعبي الهندي،وهو من النباتات المفيدة لصحة جميع أفراد 
العائلة على الرغم من غرابة إسمه ،وغالبا ما يسمى بـ «نبات المعجزة» `نه قادر على الوقاية وعالج 

العديد من ا`مراض ، يزرع المورينجا في المناطق االستوائية وشبه االستوائية مثل جبال الهيمااليا 
في الهند وباكستان وبنجالديش وأفغانستان ويستخدم عادة في الطب الشعبي الهندي، وغالبا 
ما يسمى بـ «نبات المعجزة» `نه، وفقا للتقاليد الشعبية، قادر على منع وعالج العديد من ا`مراض، 

با�ضافة إلى قدرته على النمو بسرعة في ظروف غير مواتية، في فترات الجفاف وفي التربة الفقيرة.
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هي  فما  العديدة.  وفوائده  اللذيذ  بطعمه  المورينجا  شاي  يتميز 
فوائد شاي المورينجا؟ وما هي آثاره الجانبية؟

تتميز  التي  المورينجا  نبتة  أوراق  من  المورينجا  شاي  صنع  يتم 
بعض  عالج  في  استخدامه  يتم  لذلك  العديدة،  الصحية  بفوائدها 

ا`مراض والوقاية منها، كما سنرى في هذا المقال.
من  العديد  على  المورينجا  شاي  يحتوي  المورينجا:  شاي  فوائد 
العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ و سي و د والبوتاسيوم 

والكالسيوم والفسفور والبروتين والحديد.
مثل  ا`كسدة  لمضادات  غني  مصدر  المورينجا  شاي  يعتبر  كما 

الفالفونويدات والكويرسيتين وغيرها. 
ومستحضرات  ا`غذية  من  كل  في  المورينجا  يستخدم  كما 
الخصائص  من  والعديد  الغذائية  مكوناته  بفضل  التجميل 
في  فائدة  ا`كثر  الجزء  تعتبر  التي  ا`وراق،  أبرزها  من  المفيدة، 
ذلك  في  بما  والمعادن،  والفيتامينات  بالبروتينات  لغناها  النبات، 

الفيتامينات والفوسفور والمغنيسيوم. 
البروتينات  من  عدد  على  المورينجا  شاي  يحتوي  الوزن:  خسارة 
الشبيهة با`نسولين التي تساعد في تنظيم مستوى سكر الدم. 

وكذلك يحتوي على عدد من المركبات التي تعزز من عملية ا`يض 
وتساعد في عملية حرق السعرات الحرارية، ا`مر الذي يساهم في 

خسارة الوزن.
الكالسيوم  على  المورينجا  شاي  احتواء  إن  العظام :  تقوية 
وتقويتها.  العظام  صحة  على  الحفاظ  في  يساهم  والفسفور 
وتساهم خصائصه المضادة لاللتهاب في تخفيف ا`لم واالحمرار 

والتورم الناتج عن التهاب المفاصل.
الفقيرة،  البلدان  بعض  في  ا`طفال:  عند  التغذية  سوء  يعالج 
وخاصة  التغذية،  سوء  لمكافحة  كغذاء  المورينجا  أوراق  توصف 

عند ا`طفال. 
مضادة  خصائص  المورينجا  شاي  يملك  المناعة:  تعزيز 
للميكروبات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، مما يقلل من 

ا�صابة بااللتهابات المختلفة
وكذلك يحتوي شاي المورينجا على فيتامين C ومضادات أكسدة 
من  التقليل  في  تساهم  التي  ا`سكوربيك  حمض  مثل  مختلفة 

عمليات ا`كسدة في الجسم.
مضادة  خصائص  المورينجا  شاي  يملك  السرطان:  من  الحماية 
للسرطان، فهو يحتوي على مركب النيازيميسين الذي يكبح نمو 
التحسين  في  في  المورينجا  شاي  يساعد  وقد  السرطانية،  الخاليا 

من نتائج العالج الكيميائي.
المورينجا  شاي  ويساعد  الهضمي ،  الجهاز  أعراض  من  التخفيف 
في التحسين من صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض ا�مساك 

وا�سهال والتخلص من الغازات والتشنجات المصاحبة لها. 
الذي  ب  فيتامين  من  عالية  نسبة  على  المورينجا  شاي  ويحتوي 

يساهم في عملية الهضم.
اللثة ولدغات  التهاب  الرأس،  : والبثور، قشرة  يحارب حب الشباب 
والفطريات  والبكتيريا  للفيروسات  المضادة  الخصائص  الحشرات 
في نبات المورينجا تجعله أداة ممتازة لمحاربة االلتهابات الجلدية، 

مثل حب الشباب.   

ضغط  خفض  في  المورينجا  شاي  يساهم  الدم:  ضغط  خفض 
على  الضغط  من  يقلل  الذي  البوتاسيوم  على  الحتوائه  الدم 

جدران ا`وعية الدموية. 
مضادات  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  المورينجا  شاي  أن  وبما 
ا`كسدة فهو يساعد في الحماية من أمراض القلب والتقليل من 

خطر ا�صابة بتصلب الشرايين.
الموجودة  والفيتامينات  ا`كسدة  مضادات  إن  الذاكرة:  تحسين 
والمهارات  الدماغ  صحة  تعزيز  في  تساهم  المورينجا  شاي  في 

ا�دراكية والذاكرة.
االلتهابات  من  التقليل  في  ا`كسدة  مضادات  تساهم  وكذلك 

التي قد تنتج في الدماغ.
الكافيين  على  يحتوي  ال  المورينجا  شاي  أن  الدم: بما  فقر  عالج 
فهو يساعد على زيادة امتصاص الحديد، ا`مر الذي يزيد من تعداد 

خاليا الدم الحمراء والحماية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
موازنة الهرمونات: يساهم شاي المورينجا في موازنة الهرمونات 
خاصًة بعد انقطاع الدورة. ويساعد أيًضا في تنظيم الغدة الدرقية 

والحماية من فرط نشاط الغدة الدرقية  
المورينجا بعض  المورينجا: قد يسبب شاي  الجانبية لشاي  االثار 

ا`عراض، مثل:
حرقة المعدة ، الشعور بالغثيان ، ا�سهال.

لذا هناك عدد من االحتياطات التي يجب ا`خذ بها قبل تناول شاي 
قبل  التالية  الحاالت  في  الطبيب  استشارة  يجب  حيث  المورينجا 

تناول هذا الشاي.
حالة الحمل أو ا�رضاع، `ن شاي المورينجا قد يؤدي إلى انقباضات 

في الرحم وحدوث ا�جهاض
تناول أدوية أو مكمالت غذائية، خاصًة ا`دوية التالية:

 ، الدم  ضغط  ارتفاع  أدوية   ، السكري  أدوية   ، الدرقية  الغدة  أدوية 
ا`دوية التي يتم تكسرها في الكبد.
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فطائر البروكلي بالشيدر
المقادير :

رشة ملح 
½ 1 كوب زهرات بروكلي مفروم
¾ 1 كوب جبن شيدر مبشور حاد

3 ملعقة كبيرة كريما حامضة
2 ملعقة كبيرة ثوم معمر طازج مفروم

زيت نباتي، للدهن
دقيق لجميع ا`غراض، للرش

1 عبوة عجين خبز فرنسي مبرد
1 بيضة كبيرة

طريقة عمل فطائر البروكلي بالشيدر :

أضيفي  الغليان.  درجة  إلى  قليًلا  المملح  الماء  من  قدر  سخني 
الماء  تحت  واغسليه  صفيه  دقيقة.   لمدة  واطهيه  البروكلي 

البارد حتى يبرد، اتركيه حتى يجف. 
اخلطي البروكلي مع الشيدر، الكريما الحامضة والثوم المعمر 
في وعاء حتى يتجانس الخليط، ثم اعصري الخليط معًا بيديك 

لجعله متماسك ومتجانس.
فرن  صينية  ادهني  ثم  فهرنهايت  درجة   425 إلى  الفرن  سخني 

بالقليل من الزيت النباتي. 
واحشيه  العجين  افردي  بالدقيق،  قليًال  مرشوش  سطح  على 

بمزيج البروكلي ثم أغلقي الفطائر.
صينية  على  `سفل  إغالقها  جانب  وضع  مع  الفطائر  ضعي 

الفرن المجهزة. 
صغير.  وعاء  في  الماء  من  كبيرة  ملعقة  مع  البيض  اخفقي 

ادهني الفطائر بمخفوق البيض. 
اخبزي الفطائر حتى يصبح لونها بنيا - ذهبيا، لمدة 15 دقيقة.
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بولونيــز بالخضــــار 
المقادير :

كيس معكرونة من اختيارك
1 بصلة متوسطة

1 حبة فيلفلة متوسطة
1 كوب مشروم مقطع

1 كيس خضار مفتت
1 برطمان صلصة الباستا

طريقة عمل البولونيز بالخضار:

ابدئي بسلق المعكرونة وفًقا لتعليمات العبوة.
بينما تطهى المعكرونة، قسمي الخضار إلى قطع صغيرة جًدا. 

(أو بدًال من ذلك اطحنيها في معالج الطعام لعدة مرات).
أضيفي القليل من الزيت إلى قاع مقالة كبيرة ثم حمري الخضار 
تستخدمين  كنت  (إذا  تقريًبا.  دقائق   5 لمدة  منخفضة  نار  على 
إضافة  قبل  دقائق   3 لمدة  وحمريه  البداية  في  فضعي  البصل، 

أي نوع خضار آخر).
أضيفي اختيارك من بدائل اللحم واستمري في الطهي لمدة 5 

دقائق إضافية.
نار  الخليط على  اتركي  النباتية ثم  المعكرونة  اسكبي صلصة 

خفيفة حتى النضج.
قدمي البولونيز ساخنًا فوق المعكرونة المطهية ثم قدميه. 

الوصفة  لتحضير  الخضار  من  أخرى  أنواع  استخدام  يمكنِك 
كالبروكلي، القرنبيط، الجزر والكوسا.



فاهيتا القريدس
المقادير :

2 فص ثوم
ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل
½ ملعقة صغيرة بهار أسود

3 مالعق كبيرة عصير ليمون حامض
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة معجون فلفل حار

كوب ماء
ملعقة صغيرة ملح

زيت نباتي
حبة بصل مقطعة

حبة فليفلة خضراء مقطعة
حبة طماطم مقطعة

طريقة عمل فاهيتا القريدس:

في صحن ضعي كل المقادير ما عدا الزيت، اضيفي القريدس 
والخضروات وقومي بالتقليب.

تّبلي القريدس بالتتبيلة التي حضرتيها.
في مقالة على النار سّخني الزيت.

قّلي القريدس بالمقالة ثم ارفعيه من على النار.
في نفس المقالة ضعي البصل، وقومي بالتقليب حتى يذبل.

الطماطم  أضيفي  ثم  بالتقليب،  واستمري  الفلفل  أضيفي 
وقومي بالتقليب.

أضيفي ما تبقى من التتبيلة التي تبلتي بها القريدس.
الماء.  يجف  حتى  بالتحريك  وقومي  للمقالة  القريدس  أعيدي 

وبيكون جاهزاً للتقديم
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تشيز كيك
بالفواكه

المقادير :

كوب بسكوت زبدة مطحون 
4/1 كوب زبدة غير مالحة ، ذائبة

المقادير للحشوة
ملعقة كبيرة چيالتين 

2/1 كوب ماء
 220 جرام كريم تشيز ، طرية 

4/3 كوب سكر 
220 جرام فراولة 

20 جرام بلو بيري 
220 جرام كشمش احمر 
2 كوب كريمة مخفوقة 

طريقة التحضير:
يمزج البسكويت مع الزبدة 

ويوضع في قاع الصينية 
يذاب الجيالتين في الماء ثم 

يسخن حتى يذوب 
تفرم الفراولة الى قطع صغيرة 

تخفق الكريم تشيز مع السكر 
ثم تضاف الفواكه ثم الجيالتين 

السائل 
يقلب الخليط مع الكريمة 

المخفوقة ثم يوضع في الصينية 
فوق طبقة البسكويت 

توضع التشيزكيك في الثالجة 
لمدة 6 ساعات على ا`قل أو 

طوال الليل  
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العيد وأحزان الشعراء 

زهـرة السيـد






