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يعتبر مهرجان كان السينمائي الحدث اQكثر تألقًا في سائر العام بما يضمه من لحظات سحرية فريدة، 
وترتبط شوبارد بهذا الحدث المميز باعتبارها الشريك الرسمي للمهرجان منذ عام 1998. وعلى هذا 

اQساس، ترتقي ورشات الدار في كل سنة إلى مستوى جديد من ا�بداع من خالل ابتكار تشكيلة جديدة من 
المجوهرات ضمن مجموعة (Red Carpet) الساحرة التي تمثل عرضًا مذهًال للبراعة الفائقة في صناعة 

المجوهرات وتسلط الضوء على شغف عميق بالسينما كما تحتفي بالممثالت اللواتي يجسدن ا�شراقة 
المتألقة لهذا الشغف خالل مراسم الصعود على الدرج المؤدي إلى قاعة المهرجان.    

Paradise
مصدر ا�لهام لملحمة 

شاعرية
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في كل عام تقدم جائزة السعفة الذهبية، 
مطمح وحلم صّناع السينما العالمية، 

إلى أفضل فيلم مشارك ضمن المسابقة 
الرسمية لمهرجان كان السينمائي. 
وقد كان فيلم (Parasite) للمخرج بونغ 

جون آخر فيلم روائي يفوز بالجائزة، فأعاد 
بكل بساطة كتابة وتشكيل تاريخ عالم 

السينما، مما يؤكد على قوة ومكانة هذه 
الجائزة المرموقة. ونظراً للشراكة القديمة 

التي تجمع بين دار شوبارد ومهرجان كان 
السينمائي، تفخر شوبارد بمرافقة هذا 

ا�طالق السنوي للمواهب االستثنائية. 
السيما أن دار شوبارد تصوغ منذ عام 1998 

جائزة السعفة الذهبية وجميع الجوائز 
التي يتم تقديمها في الحفل الختامي 

للمهرجان.

أهم جائزة يتم تقديمها في صناعة السينما العالمية

شوبارد تصوغ
السعفة الذهبية
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تعتبر أحجار اQلماس المتراقصة 
أبرز رموز دار شوبارد منذ ابتكار 
مفهومها في ورشات الدار عام 
1976، ولم تتوقف منذ ذلك 
الحين عن التعبير عن جرأتها 
من خالل إبداعات متنوعة من 
الساعات والمجوهرات. وبفضل 
موهبة الحرفيين في ورشات 
صناعة المجوهرات الفاخرة 
في الدار، تضفي حاليًا هذه 
اQلماسات المتراقصة لمستها 
المميزة على ساعات مجوهرة ال 
مثيل لها مصنوعة من الذهب 
اQخالقي اQبيض عيار 18 قيراط. 
وتتميز كل ساعة منها بميناء 
تزينه خمسة ألماسات متراقصة 
وتكلله اQحجار الكريمة بقطع 
.«marquise» ماركيز

 Haute Joaillerie 
ألماسات متراقصة 

تتصدر المشهد  
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انضمت إلى مجموعة (IMPERIALE) المفعمة باQنوثة واQناقة الفاخرة ساعة جديدة مصنوعة من الذهب 
اQخالقي الوردي عيار 18 قيراط ومرّصعة باQلماس. ويتألق ميناء الساعة بالزخارف الرمزية لهذه المجموعة، 

حيث زين بزخارف ناعمة بشكل لولبي متداخل (guilloché) تشهد على خبرة حرفيي شوبارد وبراعتهم الفائقة، 
السيما أن ساعة (IMPERIALE) تتميز بغنى مظهرها بقدر غنى جوهرها؛ إذ تنبض عقاربها على ا�يقاع البارع 

الذي تنظمه حركة شوبارد (C-96.17) اQوتوماتيكية التعبئة والمصنوعة بأكملها ضمن ورشات الدار. 

 IMPERIALE
أناقة ملكّية مفعمة باQنوثة 
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انضمت إلى مجموعة (IMPERIALE) المفعمة باQنوثة واQناقة الفاخرة ساعة جديدة مصنوعة من 
الذهب اQخالقي الوردي عيار 18 قيراط ومرّصعة باQلماس. ويتألق ميناء الساعة بالزخارف الرمزية 

لهذه المجموعة، في حين يكتسي بحلة رقيقة وناعمة من عرق اللؤلؤ اQخضر المطّعج، الذي 
يتالئم بلونه مع لون سوار الساعة، بينما تنبض الساعة على إيقاع حركة ميكانيكية أوتوماتيكية 

التعبئة. وبذلك تعبر هذه الساعة بلونها الطبيعي عن اQسلوب الفريد للمرأة اQنيقة.

IMPERIALE ساعة
أناقة طبيعية
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ظهرت إبداعات مجموعة  Happy Diamonds  للمرة اQولى في عام 1976، لتكون رديفًا 
لمعاني بهجة «الحياة الحلوة»، واليوم تنضم للمجموعة ساعة جديدة مستوحاة من 

إحدى ا�بداعات التاريخية لدار شوبارد، تتميز الساعة الجديدة بوجود 15 حجر ألماس يتراقص 
حول ميناءها فيبدو مرحًا وكأنه بلعب الغميضة، حيث يتوارى أحيانًا تحت العرض البديع 

لعرق اللؤلؤ البرّاق، بينما ينحدر حينًا آخر كشالل متهاطل نحو الجزء السفلي من الساعة. 
 Happy Diamonds لماس مع تلؤلؤ عرق اللؤلؤ التاهيتي في ساعةQليجتمع بذلك بريق أحجار ا
Joaillerie ، فتتألق بإشراقة تنبع من اتباعها نهجًا مسؤوًال بفضل استخدامها الذهب اQخالقي 

الوردي عيار 18 قيراط.

 Happy Diamonds Joaillerie
شالل من اQلماس الساحر
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منذ إعادة إحياءه في عام 1977، يعتبر 
سباق «ميليا 1000» المقياس الذي 

يضبط عليه إيقاع محركات السيارات 
الكالسيكية لتتسارع معها نبضات 

قلوب المتنافسين على مساره الممتد 
لمسافة 1600 كيلومتر مروراً بمدن سان 

مارينو وروما وسيينا وفلورنسا. وباعتبار 
دار شوبارد الشريك ومسجل الوقت 

الرئيسي لهذا السباق اQسطوري منذ 
عام 1988، تجدد شوبارد التزامها مرة 

أخرى في هذا العام من خالل كشفها 
 Mille Miglia) عن ساعة الكرونوغراف

Race Edition 2021)، حيث تقدمها 
ضمن إصدارين محدودين: يضم أولهما 

1000 ساعة مصنوعة من الستانلس 
ستيل، ويضم ثانيهما 250 ساعة 

بلونين مصنوعة من الستانلس ستيل 
مع الذهب اQخالقي الوردي عيار 18 

قيراط. وزودت هذه الساعة اQنيقة بحركة 
تتميز بدّقة مصادقة بشهادة الكرونومتر 

(Chronometer) تعكس شغف شوبارد 
العميق بسباقات السيارات. 

Mille Miglia 2021 Race Edition
ساعة كرونوغراف لعشاق قيادة السيارات
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جوليا روبرتس
وخــــافييــر دوالن
حضور يجسد مفهوم
«الحياة الحلوة» لشوبارد
في عام 1993 أبدعت كارولين شوفوليه، 
دار  في  الفني  والمدير  الشريك  الرئيس 
شوبارد، ساعة (Happy Sport)، واليوم 
روبرتس  جوليا  ألق  من  الساعة  تستمد 
رائعًا  تجسيداً  ا�سر  وحضورها 
لقيمها المتمثلة في: سحر الروح 
المتحررة وجاذبية بهجة «الحياة 
الحلوة». تمثل جوليا روبرتس 
قوتها  تلهمها  معاصراً  رمزاً 
العالم  لتواجه  الشخصية 
بابتسامتها  معه  وتتفاعل 
يخفى  ال  التي  الفريدة 
وتأثيرها.  سحرها  مدى 
ترتبط  شوبارد  دار  وQن 
مع  تنتهي  ال  حب  بقصة 
اعتمدت  السينما،  عالم 
على  شوفوليه  كارولين 
النظر  وجهات  تقاطع 
لفنانين معاصرين متقدي 
فيلم  لتأدية  الموهبة 
عمل  يشبه  بما  قصير؛ 
على  المجوهرات  صانع 
رائعة.  فنية  تحفة  صياغة 
الفيلم  هذا  صنع  في  شارك 
دوالن،  خافيير  المخرج  البديع 
احتضان  على  قدرته  أبدى  الذي 
تشكل  التي  العناصر  جميع 
كما  ا�نساني،  حّسنا  جوهر 
من  منا  كل  تفرد  قوة  عن  كشف 

خالل رؤيته الرائعة. 
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Aurora
من «نينا رنسدورف»

انعكاس Uضواء 
الشفق القطبي

لطالما انبهرت دار «نينا رنسدورف» 
Nina Runsdorf بالطرق المختلفة 

التي ينعكس فيها الضوء على 
تصاميمها ويالمسها. استمّدت 

«نينا» الوحي لهذه المجموعة من 
«أورورا» Aurora، إلهة الفجر وشروق 
الشمس في الحضارة الرومانية. 

تستحضر مجموعة «أورورا» إلى 
البال أيًضا أضواء الشفق القطبي 

التي تظهر في القطبين الشمالي 
والجنوبي. مع أّن هذه اQضواء 

الملّونة المبهرة تظهر بوضوح في 
سماء الليل، أال أنّها بالفعل ناجمة 
عن أشعة الشمس. تتأّلق تصاميم 

هذه المجموعة بشرائح اQلماس 
واQلماس الخام، إلى جانب حجر 
الياقوت واQلماس المستطيل. 

ينبض خاتم Flip Ring بأنوثة ال يُعلى 
عليها، بتصميمه من الذهب الوردي 

مع حجر ياقوت كمثرّي الشكل، 
يتماهى مع حركة اليد. 
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يمّثل هذا السوار القلب النابض لمجموعة ‘ال پانتير’، والتجسيد اQمثل لرشاقة الپانتير؛ حيث يأتي مرصعًا برأس 
پانتير ويتسم بمرونة مذهلة ليعانق البشرة كما لو أنه طبقة طبيعية منها، فيكسبها ألقًا أخاذاً تمامًا مثل ‘ پانتير 

دو كارتييه’. تعتمد كارتييه الخطوط االنسيابية  لتمنح التصميم بساطة الفتة، فينبثق السوار الذهبي من رأس 
الپانتير المنحوت بكل إتقان والمرصع بعيون من الزمرد اQخضر أو عقيق التسافوريتي.

صّممت كارتييه السوار ليتالءم مع مختلف اQزياء، ويأتي إما مصنوعًا من الذهب الوردي أو من الذهب اQصفر، 
مع إتاحة خيارين أحدهما مرصع بالماس على الرأس والذيل، بينما يقتصر الجزء المرصع في ا�خر على الرأس 

فقط، تبعًا للموديل.

تأّلق وحرّية ووطابع آسر لمجموعة
«ال پانتير» من كارتييه
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كشفت .TIFFANY & CO عن تعاونها مع المغنية روزي من فرقة الفتيات بالك بينك لتكون 
سفيرتها العالمية الجديدة، حيث ستبدأ المغنية التي تعتبر من أشهر الشخصيات الشابّة في 

عالم الموسيقا واQزياء، دورها الجديد مع حملة Tiffany HardWear الرقمية لعام 2021. 
وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت روزي: ”لطالما سحرتني مجوهرات تيفاني ويشرفني 
أن أتعاون مع العالمة اQيقونية التي شّكلت جزءاً مهمًا من حياتي لفترة طويلة. ويغمرني 

الحماس Qكون جزءاً من حملة HardWear التي أتطلع لمشاركتها مع الجمهور“. 
تعكس تشكيلة Tiffany HardWear التي تم إطالقها عام 2017 مالمح مدينة نيويورك بكل 
ما فيها من حيوية وتجدد، حيث تستوحي إلهامها من سوار تم تصميمه عام 1971 من أرشيف 

عالمة تيفاني. وتسّلط الحملة الضوء على الحلقات والسالسل واQشكال الصناعية ضمن 
تصاميم جريئة تجمع الدقة في القياس والتوازن. 

تختار المغنية روزي سفيرة لحملة
TIFFANY HARDWEAR



تأسست دار تيفاني أند كو في مدينة نيويورك عام 1837 على يد أخصائي المجوهرات 
العالمي تشارلز لويس تيفاني ليجسد اسمها أناقة التصميم والحرفية العالمية والتميز 

ا�بداعي. وتضم محفظتها اليوم أكثر من 300 متجر تجزئة في جميع أنحاء العالم وأكثر من 
13 ألف موظف، وتواصل التزامها طويل اQمد بأعلى معايير الجودة في تصميم المجوهرات 

والساعات وا�كسسوارات الفاخرة وتصنيعها وتسويقها مع شركاتها الفرعية بالتعاون 
مع قرابة 5 آالف حرفي ماهر ومتخصص بقطع اQلماس وصنع المجوهرات في ورش العمل 

الخاصة بالدار.

تيفاني أند كو
التزام بأعلى معايير الجودة
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في عالم «مون بالن»، تعتبر شخصيتك البوهيمية المتحرّرة أكثر بكثير من مجرّد 
أسلوب، إنها حالة مزاجية وروحانية. فالمرأة البوهيمية تمتاز بأنها واثقة ومبدعة، 

وصادقة مع نفسها دائمًا. تواظب بإصرار لبلوغ أهدافها، وال تتخلى عن أحالمها أبداً. 
وتبرز هذه القيم والتطلعات الطموحة في تشكيلة «مون بالن بوهيم»، والتي 

تترجمها إلى مجموعة فريدة من ساعات المرأة. وفي هذا العام، تحتفل «مون بالن» 
بالمرأة العصرية من خالل طرح ساعة «مون بالن بوهيم داي أند نايت»، وساعة «مون 

بالن بوهيم بيربيتشوال كالندر ليميتد إديشن 88». 

«مون بالن» تجّسد الروح 
البوهيمية المتحرّرة
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تطلق «ستيف مادن» مجموعة متميزة من اQحذية والحقائب حيث أنه الوقت اQمثل �ظهار مهارتك في اختيار 
وتنسيق ا�طاللة. تضم التشكيلة تصاميم عصرية وجذابة لمختلف أنواع الكعوب واQحذية حيث تشمل الكعب 

العريض والكعب الرفيع والصنادل ذات اQحزمة واQحذية المسطحة الفاخرة. كما تأتي التشكيلة بألوان براقة رائعة 
مستوحاة من اQلوان المعدنية الحيوية ذات البريق اQخاذ كالذهبي والنحاسي، لتناسب جميع خروجاتك المسائية 
وتضفي على إطاللتك طابع البهجة الذي يليق بموسم اQعياد وا�حتفاالت. أعادت «ستيف مادن» تشكيل اللمسة 

اQنثوية الناعمة لتمنح المرأة المزيد من الجرأة، ولتنقلها من اQسلوب التقليدي نحو ابتكارات معاصرة نابضة بالحياة. 
اتركي انطباعًا ساحراً يدوم بين عائلتِك وأصدقائِك مع مجموعة رائعة من أحذية وحقائب «ستيف مادن»، كل ما 

تحتاجينه لجعل إطاللتِك في العيد ساحرًة ال يمكن نسيانها.

«ستيف مادن» تطلق تشكيلة 
بألوان معدنية حيوية



وأخيراً حل موسم أشعة الشمس والشاطئ ووجبات الفطور والغداء، ولكن ماذا سترتدي 
لالستمتاع بالحياة الصيفية؟ عندما يتعلق اQمر بالموضة، «البساطة تعتبر أساسية». هذا هو 

الموسم المثالي مزج ومطابقة القطع اQساسية التي تتواجد في دوالبك.
سوف تم� مجموعة MAX's Summer Romance خزانات مالبسك بأساسيات مميزة، ما 

يمنحك مجموعة أنيقة لمساعدتك على ارتداء مالبس صيفية مبهرة. 

طالت صيفية تعزز أناقتك
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تبايناٌت لونيٌة ُملِهمة لساعات 
«كود 11.59 باي أوديمار بيغه» 

أوتوماتيك كرونوغراف

من المستحيل أن تِقَف ساكنًة! فها هي الشركة السويسرية الُمصّنعة 
للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، ترتقي بمجموعة ساعاتها «كود 11.59 

باي أوديمار بيغه أوتوماتيك كرونوغراف» من خالل إضافة طرازين رائدين 
يستحضران معًا الذهب اQبيض أو الذهب الوردي عيار 18 قيراط مع السيراميك 

اQسود. تتضافر أواصر الجماليات الجريئة والحرفية الفنية التي ال تعرف 
المساومة فيتجسد ذلك في الساعتين ذات اللونين، اللتين تحّلقان بالتصنيع 

والتشطيب اليدوي على الهيكل متعدد اQوُجه إلى آفاق جديدة أعلى وأبعد.



مون بالن 1858
ذهٌب جديد يرى النور

 Montblanc 1858 – 18 تكشف مون بالن عن ساعتها «مون بالن 1858 سبليت َسَكند كرونوغراف ليميتد إيديشن
Split Second Chronograph Limited Edition 18 « المصنوعة من سبيكة ذهبية حصرية ومبتكرة عيار 18 قيراط 

تُسمى «اليم جولد – Lime Gold»، ساعٌة ستروق بامتياز للخبراء الذين تستهويهم الساعات العريقة الممّيزة
تم تصّور وتصميم ساعات مينيرڤا االحترافية اQسطورية، التي تعود إلى عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي، والتي 

تتمّيز بمقروئيتها الواضحة ومتانتها أمام االستخدام في الظروف القاسية، لالستخدام العسكري. بإلهاٍم من هذه 
العناصر التاريخية، يُشيد خط انتاج ساعات «مون بالن 1858» بتراث مينيرڤا، فقد صّمَمت وُصّنَعت ساعات «مون بالن 

1858» كساعات عملية وأدوات الستكشاف الجبال، وتنحو إلى االتجاه العالمي في االستمتاع بنشاطات الهواء 
الطلق والطبيعة.

25
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لطالما كانت الطبيعة أساس ا�لهام واالبتكار في. nuxe تنعكس توقعات النساء في فلسفة الجمال 
الطبيعي الخاصة بنا: أوًال بفض huile prodigieuse® ، المنتج اQول بين زيوت التجميل الطبيعية ؛ 

 nuxe من ®bio-beauté ثانيا» لكوننا رّواد في محاربة عالمات التقّدم بالسن طبيعيا» ؛ وأخيًرا ، نجاح
في عام 2008، لنصبح بفضله من اQوائل في ابتكار منتجات العناية بالبشرة العضوية المعتمدة في 

الصيدليات. الطبيعة هي مختبر في الهواء الطلق! ويقدم لنا تنوعها مكونات فعالة جداّ خاصة للذين 
NUXE  يستطيعون التعرّف على خصائصها وامكانياتها. هذا هو جوهر خبرات مجموعة

nuxe اشعري بقوة الطبيعة مع
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«اليت أورغانيكس» هي عالمة تجارية لمستحضرات التجميل المستدامة مصنوعة من %90 من المكونات 
العضوية المعتمدة من وزارة الزراعة اQمريكية ومن مكونات طبيعية %100. ال تعدك «اليت أورغانيكس» 
بمنحك إطاللة رائعة وبعالج بشرتك فقط ولكن أيضًا تساهم في مساعدة البيئة. حيث أن جميع منتجاتها 
عضوية وغير سامة ونباتية وال يتم تجربتها على الحيوانات فهي صنعت بأخالقية تامة. أما بالنسبة للواتي 

يشعرن بالقلق حول استخدام مستحضرات التجميل العضوية وذلك لقلة الخيارات المتاحة فيما يخص اQلوان، 
فتأكدن بأن هناك خبر سار بانتظاركن، حيث توفر لكن «اليت أورغانيكس» نطاق واسع من اQلوان والتدرجات. 

التألق والظهور الالفت مع
«اليـــت أورغانيكــــس»
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منصة ماتشس فاشن
تطلق تشكيلة فيراغاموز كرييشنز

أطلقت منصة ماتشس فاشن تشكيلة فيراغاموز كرييشنز من سالفاتوري 
فيراغامو. وتستمد التشكيلة الجديدة إلهامها من أرشيف المصمم المميز الذي 

يضم أكثر من 15 ألف قطعة تم تصميمها على مدى ثماني سنوات، حيث 
أعاد سالفاتور فيراغاموز ابتكار تصاميمه القديمة عبر تطويرها في تشكيلته 

الجديدة التي تحمل اسم فيراغاموز كرييشنز. وتأتي تشكيلة التصاميم المميزة 
المحدودة ا�صدار مع رقٍم خاص لكل تصميم. وتتميز بصناعتها اليدوية 

باستخدام اQنماط واQقمشة والتصاميم اQصلية، مما يجعلها تحفًة فنيًة تضاف 
إلى مجموعة هواة جمع القطع الفريدة.
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لكل شخصية 
عطرها الخاص 

ويجب أن تعثر 
عليه!

من الطبيعي أن تؤثر الظروف 
االستثنائية التي شهدناها 

العام الماضي على نظرتنا 
إلى مستحضرات التجميل 

والعناية بالشعر وطبيعة 
عالقتنا بها. لكن العطور 

وحدها هي التي حافظت 
على مكانتها وقدرتها على 
السفر بنا إلى عوالم جديدة 

بعيداً عن جدران المنزل، وعلى 
خصوصيتها في تذكيرنا بمن 

نحب وإضافة أجواء حيوية إلى 
منازلنا.

أما مع عودة الحياة تدريجيًا 
إلى طبيعتها، وبداية فصل 

الصيف، حان الوقت ليكتشف 
كل منا العطر المثالي 

لشخصيته. والخطوة 
اQولى في هذه الرحلة 

هي التعرف على مختلف 
الروائح و المكونات العطرية 
واستكشاف كيفية تفاعلها 

مع جسم لكل شخص. وعلينا 
أن نتذكر أن كل عطر يحمل 
مالمح خاصة يمكن التعرف 

عليه من خاللها. ويساعد 
تحديد هذه المالمح، مثل 

تحليل المكونات المختلفة 
وتصنيف العائلة العطرية 

التي ينتمي إليها، على فهم 
تركيبة العطر لضمان تناغمه 

مع حالتنا المزاجية وأجواء 
المكان وطبيعة المناسبة. 
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إذا كنت تخططين لرحلة يوم واحد على 
الشاطئ أو �قامة ممتعة لمدة أطول، من 

الضروري أن تكوني في أفضل مظهر وشعور في 
العطلة. هذا الصيف، أصلحي مشكالت شعرك 

وبشرتك المعتادة مع اليف ستايل، محالت بيع 
المنتجات الخاصة بالجمال، والتزيين والمنزل 

الرائدة في المنطقة، واحصلي على سمرة 
الشمس الالمعة.

اكتشفي منتجات ليست فقط مثالية للطقس، 
بل أيضًا توفر لك الحماية المطلوبة جداً من 

الحرارة والملوثات لتحافظي على مظهرك 
المنتعش وبشرتك الرطبة طوال فصل الصيف.

أفضل مظهر خالل الرحالت 
الشاطئية مع اليف ستايل
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إطاللة الحواجب المصّففة
مع بنفت كوزمتكس

هل تعلمين بأّن حاجبيك يستحّقان أن تعامليهما بالقدر نفسه من الحّب الذي تولينه لشعرك؟ 
وبإمكانك أيًضا تصفيفهما للحصول على أروع مظهر.

 Precisely, أضيفي شعيرات إلى حاجبيك عبر ملء أّي فجوات أو فراغات باالستعانة بـقلم الحواجب
My Brow Pencil، والنصيحة اQساسّية اQولى لرسم خطوط أرفع عند استخدام قلم غير حاد، اسحبي 

الرصاصة حتى تصبح ظاهرة بالكاد من الرأس البالستيكي. 
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تصميـم عصـري يأسـر الحـواس

تجربة قيادة تويوتا كامري
أكثر الطرازات شعبية في الشرق اUوسط

33

تجربتنا هذا العدد لواحدة من افضل طرازات المبدع الياباني تجربة 
قيادة تويوتا كامري إحدى طرازات تويوتا  اQكثر شعبيًة في الشرق 
اQوسط، والتي تتميز بتصميمها اQنيق والرياضي المستوحى من 
فيما  العالية،  الجودة  ذات  الرحبة  ومقصورتها  الكوبيه،  مركبات 
لتمكين  الذكية  والتكنولوجيا  الفائق  اQداء  بين  كذلك  تجمع 
ال  وأناقة  تامة  براحة  برحالتهم  االستمتاع  من  والركاب  السائق 

تضاهى. 
تمت  التى  الرائعة  التحسينات  بعد  الجديدة  النسخة  وتعد  هذا 
اQنيق  الجديد  تصميمها  من  كٍل  خالل  من  وذلك  الطراز  على 
العالية  وكفاءتها  الفريد  وأدائها  المتألقة  الداخلية  ومقصورتها 
من  المزيد  الجديدة  كامري  تويوتا  تقدم  الوقود،  استهالك  في 
الحماس والمتعة في كل رحلة، دون المساومة على الجودة وقوة 

التحمل واالعتمادية التي لطالما اشتهرت بها. 
الراحة  من  عاليٍة  مستوياٍت  الجديدة  كامري  تويوتا  مركبة  تقدم 
منصة  بفضل  وذلك  الفريدة،  التحكم  مزايا  جانب  إلى  والثبات، 
برنامٌج  وهو   ،TNGA لتويوتا»  الجديدة  العالمية  الهيكلية  «اQطر 
مبتكٌر لعمليات التصميم والهندسة ومختلف الباقات والتجهيزات 
التي تقوم شركة تويوتا بتزويد مركباتها بها. وتحافظ هذه المنصة 
على جميع قيم تويوتا التقليدية من حيث البنية الهيكلية ودرجات 
إلى  القيادة  بتجربة  فيه  تنتقل  الذي  الوقت  في  الفائقة،  السالمة 

مستوياٍت غير مسبوقة. 
من  طراز  أحدث  على  إجراؤها  تم  التي  الجديدة  التحسينات  أما 
الحواس  يأسر  جريئًا  مظهراً  عليها  فتضفي  كامري،  تويوتا  مركبة 
أكثر من أي وقت مضى. فتشتمل الواجهة اQمامية الجديدة على 
نظاٍم منخفٍض أكثر تحديداً �دخال الهواء في المحرك، مع قضباٍن 
المركبة  مظهر  لتعزز  الجوانب  نحو  بديناميكية  تمتد  شبكيٍة 
الرياضي، وتضفي عليه لمسة من الفخامة عبر الزخارف المطلية 

بالكروم. 
مقصورة داخلية مريحة

بمقصورتها  الجديدة  كامري  تويوتا  مركبة  شخصية  وتُستكمل 
واللمسات  االستثنائية  الجودة  عن  تُعبِّر  التي  المريحة  الداخلية 
بمظهرها  العدادات  لوحة  تتميز  إذ  أنحائها،  جميع  في  الُمتَقنة 
والراكب  للسائق  وتتيح  الطائرة،  قمرة  يحاكي  الذي  الرياضي 
اQمامي نطاقًا أوسع للرؤية. وتشمل المقصورة مجموعة واسعة 

من المزايا المتقدمة التي توفر المالءمة والراحة وتضفي لمسات 
إضافية من الفخامة، بما في ذلك فتحة سقف بانورامية، وشاشة 
وسائط متعددة تعمل باللمس وتتوفر بخيارين إما 7 أو 9 بوصات 
«أبل  نظاَمْي  عبر  الذكية  الهواتف  أجهزة  أنظمة  مع  وتتكامل 
 ،Android Auto أوتو»  و»أندرويد   Apple CarPlay كاربالي» 
ونظام  الذكية،  للهواتف  الالسلكي  الشحن  نظام  إلى  با�ضافة 
بدرجة  التحكم  ويمكن  منطقتين  يشمل  أوتوماتيكي  تكييف 

حرارة كٍل منهما على حدة.
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الجديدة  عرضها  صالة  الدرويش،  مجوهرات  افتتحت 
مع  الخليج  شارع  تقاطع  عند  مشيرب  منطقة  في 

طريق الريان.
وشهد حفل االفتتاح، حضور سعادة الشيخ عبدالرحمن 
بن سعود بن فهد آل ثاني، والشيخ سحيم بن خالد آل 
الدرويش، والسيد محمد  ثاني، والسيد يوسف جاسم 
جاسم الدرويش، والسيد بدر عبداA الدرويش، والسيد 
محمد  السيد  وسعادة  الدرويش،   Aعبدا سعود 
والسيد  الدولة،  لدى  تركيا  سفير  كوكصو  مصطفى 
وسعادة  زوير،  بو  فهد  والسيد  السادة،  حسين  علي 
السفير محمد علي اQنصاري، وسعادة السفير الدكتور 

«مجوهرات الدرويش»
تفتتح صالتها الجديدة
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حسن النعمة، والسيد ناصر العثمان.
كما حضر عدد غفير شمل مسؤولي ومدراء مجوهرات الدرويش 

ورجال أعمال وممثلي وسائل ا�عالم المحلية.
الدرويش، عدًدا من  الجديدة لمجوهرات  العرض  وتحتضن صالة 
وكسوة،  وبيشان،  أوفري،  شاتو  منها:  الفاخرة  التجارية  العالمات 
بونجيا،  وباولو  وجواهر،  وآرايا،  وموراتي،  وإزبيال،  ونفيس،  وراية، 
جواهر  منها  القطريات  المصممات  إبداعات  تعرض  كما  وليما. 

الدرويش وندى السليطي.
«نحاول  الدرويش:   Aعبدا السيد  قال  االفتتاح،  على  وتعقيًبا 
عبر  للزبائن،  مختلفة  تجربة  نقدم  أن  الجديدة  الصالة  خالل  من 
متنوعة  وبصمات  لمسات  تحمل  مجوهرات  شركات  مجموعة 
للشركات  نتيح  أننا  كما  واحدة،  مظلة  تحت  تشكيالتها  في 
مشاركة معروضاتها والتواصل مع الزبائن، دون أي أعباء وتكاليف 
إضافية، وكانت الفكرة نتاج تجاربنا السابقة مع الزبائن ونقاشاتنا 
معهم ومشاركاتنا في المعارض، وهذا ما يشجع الشركات على 

المشاركة والزبائن على القدوم».
ندى  هن  قطريتين  مصممتين  يحتضن  «الصالة  إن  وقال 
بتصميماتها  وتشتهر  مجوهرات  مصممة  وهي  السليطي 
الدرويش  وجواهر  باQلماس،  والمدموجة  اللؤلؤ  على  المحفورة 
المحفورة  اليد  حقائب  وتنفيذ  تصميم  في  متخصصة  وهي 
سلسلة  مع  تتماشى  جوهرة  منها  لتجعل  الخشب  على  يدوًيا 
بالذهب  والممزوجة  الخشب  على  المحفورة  المجوهرات  من 
عرض  عبر  لهن  دعًما  يمثل  وهذا  والمجوهرات  واQلماس 
كما  العالمية.  الشركات  وبجانب  التكاليف  بأقل  تشكيالتهن 
أن هناك مشاركة لشركة فرنسية يملكها شاب  قطري ذو حس 
عاٍل جًدا في التصميم ورؤية في عالم المجوهرات، ونحن سعداء 

بتواجدها معنا».
ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجوهرات الدرويش السيدة 
الدرويش  جاسم   Aعبدا السيد  حرم  الدرويش،   Aعبدا عبير 
خالل  من  نسعى  «ال  والمبيعات:  التسويق  عن  والمسؤولة 
إطالق المعرض والصالة الجديدة إلى إضافة صالة أخرى لعرض 
نقدمه  فيما  والتنوع  التميز  هدفنا  ولكن  قطر،  في  المجوهرات 
المجوهرات  تشكيالت  منها  لعمالئنا،  جديد  هو  ما  كل  وعرض 
التركية والهندية وا�سالمية والشرقية والغربية واQوروبية. فنحن 
نختصر على الزبون القطري رحلته في التسوق وا�طالع في أكثر 

من اتجاه».
مختصة  إيطالية  عالمات  الصالة  في  «تشارك  قائلة:  وأضافت 
الهندية  القطع  تتميز  فيما  التصنيع،  في  والدقة  اQحجار  في 
بالمضمون التراثي الذي يعكس أصالة الحضارة والتاريخ، والذوق 
الفرنسي الذي يناسب الباحثين على المجوهرات العملية والتي 
يتم ارتداؤها في أي وقت، وهناك قسم كبير مختص بمجوهرات 
النهاية تحمل ثقافة ما،  التاريخ ا�سالمي، فالمجوهرات في  من 
وغيرها،  والعباسية  واQموية  والعثمانية  التركية  الثقافة  فهناك 
مجوهرات  أذواق  وفق  تشكيالت  أيًضا  الصالة  تعرض  كما 
الذي  أنواعه،  بكل  الطبيعي  للؤلؤ  خاص  وقسم  الدرويش، 

يعكس جزًءا كبيًرا من ماضينا وتاريخنا التراثي في الخليج».

عبدا^ الدرويش:
عرض تشكيالت متنوعة من 

المجوهرات تحت مظلة واحدة

تخصيص قسم خاص للؤلؤ الطبيعي 
بكل أنواعه في صالة العرض
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لمجموعتهـــا الصيفيـــــــة 

نسبريسو تعقد شراكة مع كيارا فيراني
تستعد نسبريسو �ضفاء رونق جديد على مجوعتها 
رائدة  مع  لها  تعاون  أحدث  خالل  من  الصيف  هذا 
فيراني.  كيارا  عالميًا  المشهورة  ا�يطالية  اQعمال 
على  فيراني  كيارا  ستضيف  الشراكة  هذه  إطار  في 
نسبريسو  وإكسسوارات  آالت  بعض  تصميمات 
يمكن  بحيث  المميز  بأسلوبها  شهرة  اQكثر 
جريئة  بألوان  استخدامها  إلى  التطلع  للمعجبين 

ورونق ينبض بالحياة.
تجتمع نسبريسو وكيارا فيراني ليقدما لكم القهوة 
التي  البهجة  مشاعر  فبفضل  الصيف.  هذا  بأناقة 
اQعمال  رائدة  تعّد  العائلية،  وقيمها  بها  تفيض 
نسبريسو.  مع  للصيف  المثالي  التجسيد  الرقمية 
وطرح  للتفاصيل  الدقيقة  بمالحظتها  كيارا  تُعرف 
اQفكار الجريئة والدعم النشط لتمكين المرأة، وهي 
جميعها مكونات رئيسية لعالمة نسبريسو التجارية 

سنجمعها معًا عبر هذا التعاون.
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الجديدة  حقائبها  عن  النقاب  سامسونايت  كشفت 
من  والمطورة  الجديدة  التشكيلة  وهي   ،  II ريتشموند 

حقائب سامسونايت السوداء.
من  عدد  مع    ،  II ريتشموند  حقائب  سلسلة  وتأتي 

وهذه  اQصلية،  المجموعة  من  المستمدة  المميزات 
النسخة المسماة (2.0) تأتي بأسلوب وظيفي وجمالي 
اQمان  خصائص  من  وعدًدا  مبتكرة،  ميزات  يشمل  أنيق، 

ا�ضافية، والتصميم الفاخر والمتطور.
نظام  هو  الجديدة،  التشكيلة  في  الميزات  أبرز  من  وتعتبر 
التعليق على العجالت II Aero-Tractm. ولتتويج الهندسة 
المبهرة والوظيفية المبتكرة للحقائب، يعمل هذا النظام 

التحمل  في  ميكانيكية  مع  الصدمات  امتصاص  على 
لتخفيف االهتزاز وا�زعاج، وذلك يساهم أيًضا في تسير 

الحركة الخاصة بالحقائب على اQرض وإضفاء 
كما  ا�مكان.  قدر  والهدوء  السالسة 

تأتي التشكيلة الجديدة من الحقائب 
قوي،  حماية  سحاب  مع  المطورة 

ما يجعل من اختراقه امًرا عسيًرا.

سامسونايت
II تكشف النقاب عن حقائب ريتشموند
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موضة

�طاللة مبهجة وأنيقة

قصات الشعر في الصيف:
أفضلها القصيره وأجملها المتدرجة

قصات الشعر القصير في الصيف من أكثر تفضيالت الفتيات والنساء، حيث يحتجن تقصير 
شعرهن بعد فصل الشتاء، �حساس الحيوية واالنطالق الذي يتميز به فصل الصيف؛ لذلك 

جمعنا لِك مجموعة من قصات الشعر القصير لفصل الصيف المناسبة لهذا الفصل، مع 
كيفية العناية بشعرك خالل فصل الصيف، والتسريحات المالئمة له.
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موضة

قصة الشعر القصير المتساوي: 
تبدو تلك القصة واضحة من اسمها، وهي عبارة عن قص الشعر 
تناسب شعرك  أطرافه  تساوي  إلي  االنتباه  مع  قصير  بشكل 

القصير في الصيف.
القصة القصيرة مع الفرق الجانبي:

من  الجانبي  الفرق  مع  البوي  قصة  فإن  الجريء،  مظهرها  رغم 
حيويًا أصغر  مظهراً  تمنحك  التي  والمميزة  الجذابة  القصات 

سنًا لشعرك القصير في الصيف.

قصة الشعر القصير مع الغرة اUمامية:
لكنها  الكالسيكية،  الشعر  قصات  من  القصة  هذه  تكون  قد 
عيوب  إخفاء  على  وتعمل  الطويل  الوجه  صاحبات  تناسب 

الوجه البارزة. 
قصة الكاريه غير المتماثل:

قصة الكاريه القصيرة من القصات المحببة لدى كثير من النساء 
والفتيات ومناسبة لشعرك القصير في الصيف، فهي قصة عملية 
ومريحة وال تحتاج إلى كثير من الوقت لتهذيب الشعر أو تمشيطه.
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الشعر القصير المتدرج:
قصة  المتدرجة  القصير  الشعر  طبقات 

الوجه  أشكال  جميع  تناسب  وناعمة  أنيقة 
الصيف،  في  القصير  ومالئمة لشعرك 

الجانبية  الغرة  مع  تطبيقها  يمكنِك 
المتدرجة كذلك.

قصة اللوب المدرجة:
الشعر القصير حتى الرقبة مع الطول غير 

هي  والخلف،  الجوانب  من  المتساوي 
قصة اللوب التي القت إعجابًا كبيراً خالل 
في  القصير  اQخيرة لشعرك  السنوات 

الصيف.
الصيحات  من  تعتبر  الغرة  إن قصات 
موسم  كل  والمتجددة في  المهمة 
خاصة فصل  الجمال  مواسم  من 

صاحبات  تناسب  الصيف، فهي 
الشعر  وكذلك  الطويل  الشعر 
القصير، بل لكل شكل من أشكال 
مناسبة  غرة  قصات  هناك  الوجوه 
له، سواء كان وجهًا دائريًا أو بيضاويًا 
أو طويًال، وبما أن الشعر القصير له 
ذات  في  والملفت  الجميل  رونقه 
تضفي  الغرة  قصات  فإن  الوقت، 
صاحبات  على  الجمال  من  مزيداً 

الشعر القصير.
في  القصير  الشعر  تسريحات 

الصيف:
الصيف بالتسريحات  يمتاز فصل 

توحي  والتي  والسهلة،  الحيوية 
تسريحات  إليٍك  لذلك  باالنطالق 

فصل  في  القصير  تناسب شعرك 
الصيف كالتالي:

تسريحة ربط الخصالت:
القصير  تسريحة لشعرك  عمل  يمكنك 

من  خصالت  ربط  خالل  الصيف من  في 
منسدال  الشعر  بقية  ترك  مع  الشعر  جانبي 

من الخلف.
تسريحة الضفائر المتداخلة:

القصير  المميزة لشعرك  التسريحات  من  تعتبر 
في الصيف، حيث تتداخل الضفائر من مقدمة الشعر 

الفتيات ذوات الشعر  التسريحة تناسب  وحتى أطرافه وهذه 
القصير في الجامعة أو المدرسة.

تسريحة الشعر المنسدل:
لم  خالل  الصيف من  في  القصير  تسريحة لشعرك  عمل  أيضا  يمكنك 
منتصف  في  وإدخاله  باليد  لفه  على  والعمل  للخلف  جميعه  الشعر 
الشعر وتثبيته بالدبابيس المخصصة، مع ترك الشعر من اQمام منسدال 



يمكنك  التي  التسريحات  أسهل  من  وتعتبر  الجبهة،  على 
تنفيذها بشكل سريع.

تسريحة الشعر الكيرلي بتموجات صغيرة:
مميزة  الصيف بتسريحة  في  القصير  تصفيف شعرك  يمكنك 
الشعر  ترطيب  خالل  من  وهذا  الكيرلي،  الشعر  وهي  وعصرية 

بالماء والتخلص من أي تشابك يوجد به بالتصفيف.
وعليك وضع كريم للشعر وتقسيم الشعر إلى أقسام متعددة 
ولف خصالت الشعر على الدوائر اQسطوانية من اQطراف وحتى 

الوصول إلى الجذور وتثبيتها بدباببيس للشعر.

ونترك الشعر حتى يجف تماما، ثم إزالة اQسطوانات بدون 
كيرلي  تسريحة  على  تحصلين  بعدها  الشعر،  تصفيف 
والسهرات  للتنزه  الخروج  تناسب  القصير  للشعر  رائعة 

أيضا.
تسريحة تقسيم الشعر:

تسريحة تناسب الخروج من المنزل نهارا سواء للتنزه أو العمل، 
وهذا من خالل تقسيم الشعر وعمل ضفيرتين بجانبي الشعر، 
خاصة  دبابيس  باستخدام  وتثبيتها  الخلف  من  وتوصيلها 

بالشعر، �طاللة مبهجة لشعرك القصير في الصيف.
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موضة
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مكياج

صيحة مكياج 2021
�طاللـة عيـون جريئـة

مكياج العيون يبرز إطاللة المرأة ويظهر جمال مالمحها ولكل عام جديد صيحاته ، لذا 
برزت العديد من الصيحات الرائجة لعام 2021 في ألوان ظالل العيون ، خصوصًا أن ارتداء 

الماسك سيكون جزءاً من يوميات المرأة  ،.وقد اخترنا لك في هذا ، أبرز اتجاهات مكياج 
عيون 2021، لربما يتناسب أحدها مع ذوقك الشخصي وإطاللتك الخاصة فهل تملكين 

الجرأة على تجربتها؟
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مكياج

الرموش الجريئة واUيالينر المسحوب
ما  غالبًا  والكثيفة  جداً  الطويلة  الرموش 
تكون المفضلة لدى النساء، أيًا كان أسلوب 
المكياج الذي سيعتمدنه. فهي تمنح العين 
مجهود،  أي  دون  من  وجاذبية  فائفًا  جماًال 
النظر  بغض  مثاليًا  العيون  مكياج  وتجعل 
عن شكل العين. وفي عام 2021، ستستمر 
المكياج،  صيحات  أبرز  كأحد  الجريئة  الرموش 
الرموش  من  مجموعة  عن  ابحثي  لذلك 
تثقل  ال  والكثيفة،  الطويلة  االصطناعية 
الى جانب  إزالتها بسهولة.  عينيك ويمكنك 
اQيالينر  رسمة  اعتمدي  الجريئة،  الرموش 

المسحوب الى خارج العين.
  

مكياج العيون الالمع
أنواع  من  والجليتر  الالمع  العيون  مكياج  يعد 
تقبل  ال  قد  والتي   ، والجريئة  القوية  المكياج 
وهو   ، الفتيات  من  كبير  عدد  تطبيقها  على 
المسائية  ا�جتماعية  المناسبات  يناسب 
جماال  أكثر  إطاللة  العينين  ويمنح  فقط 
العيون  مكياج  ألوان  مع  دمجه  عند  وخاصة 

السموكي مثل الرمادي واQسود.
    

المكياج السموكي المجنح
من   2020 عام  طوال  المجنح  اQيالينر  ظل 
بين  انتشاراً  وأكثرها  المكياج  صيحات  أبرز 
 ،2021 في  لكن  المكياج.  وفناني  النساء 
المجنح  السموكي  الكحل  مكانه  سيحل 

اتساعًا.  وأكثر  حجمًا  أكير  العين  يجعل  الذي 
الكحل  على  للحصول  تحتاجينه  ما  كل 
السموكي المجنح، قلم كحل أسود ال يجف 
السموكي  الشكل  �نشاء  وفرشاة  بسرعة، 
البرايمر  وضع  على  واحرصي  المطلوب. 

مسبقًا لضمان ثبات الكحل طويال.ً

ظالل العيون الملون
ظالل العين الملونة ستكون بدورها من أبرز 
ليست  وهي   ،2021 في  المكياج  اتجاهات 
مهارات  تتطلب  ال  وإنما  فقط  وجريئة  مذهلة 
تسلط  أنها  الى  إضافة  لتطبيقها،  عالية 
إشراقًا  وجهك  وتمنح  عينيك  على  الضوء 
أنت  ملون،  عيون  مكياج  ولتطبيق  وتوهجًا. 
ببساطة تحتاجين الى ظل عين واحد وفرشاة 
أيضًا)  أصابعك  أطراف  استخدام  (بإمكانك 
اعتماد  بإمكانك  جذاب.  عين  مظهر  لخلق 
مع  مقرنة  الالمعة،  الوردية  العيون  ظالل 

الروج النيود والبشرة المتوهجة.

اUيالينر الغرافيكي
2020 شعبية  القى اQيالينر الغرافيكي خالل 
في  جداً  رائجة  موضة  سيظل  وهو  واسعة، 
2021، حيث شوهد في جميع مدارج عروض 
تجربته  يمكنك  لذلك   .2021 وصيف  ربيع 
عينيك  شكل  تناسب  مختلفة  بأساليب 
وبألوان تتناغم مع بشرتك. جربي مثًال اQيالينر 

اQحمر أو البرتقالي النيون.
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اكسسوارات

الموسم،  لهذا  كبيراً  رواجًا  تشهد  التي  اQكسسوارات  من 
السالسل المتعددة الطبقات التي تعكس مظهراً حيويًا مميزاً 

جداً من االكسسوارات المفعمة باQنوثة والدالل.
من  فاخرة  موديالت  إبتكار  في  المصممون  كبار  تفنن  لذا 
باللؤلؤ  المزدانة  والسالسل  المرصعة،  الطويلة  السالسل 
اQبيض الكبير التي تألقت بها عارضات اQزياء وتناسب اطالالت 

المساء والسهرة.
هذه  تنسيق  في  اQساسية  القاعدة  هي  ما  تعلمين  هل  لكن، 
تحصلين  التي  بالطريقة  والسالسل  قالئدك  رتّبي  السالسل؟ 

فيها على إطاللة حيوية وجذابة وتحمل بصمتك الخاصة.

يلتف  الذي  العقد  من  ابتداء  الطول  مختلفة  سالسل  اختاري 
حول عنقك ، ومن ثم أضيفي السالسل تباعًا بحسب الطول. 

وإذا كنت تفضلين البساطة اكتفي بثالث طبقات فقط.
ستايل السالسل الطويل ستايل مميز يناسب الجريئات ال سيما 
اذا ما كان مكون من طبقات كثيرة ، ولكل نوع من السالسل 
سواء الرفيعة أم السميكة قواعد تحكم إضافته الى طلتك مع 

باقي االكسسوارات، اليك أهمها :
تنسيق السالسل الرفيعة معًا:

السالسل الرفيعة تتناسب مع المالبس ذات الياقات المفتوحة 
مثالي،  لوك  على  Vللحصول  حرف  تأخذ  برقبة  تأتي  التي  أو 
اختاري ثالث أو أربع سالسل بأطوال مختلفة بقالدات ذات أحجام 
ومن  ل�طول  اQقصر  من  فنية  بطريقة  معا  وارتديهم  مختلفة 

القالدة اQقصر ل�طول.
تنسيق السالسل السميكة معًا:

الياقات  ذات  المالبس  مع  أكثر  السميكة  السالسل  تتماشى 
تواكب  بكونها  نظري  وجهة  من  وتتميز  المثنية،  أو  المغلقة 
تسعى  التي  الجريئة  الفتاة  وتناسب  الموضة  صيحات  أحدث 

للحصول على طلة غير تقليدية. لتنسيق السالسل السمكية 
متباينة  وأحجام  بأطوال  ثالث  أو  سلسلتين  اختاري  معا، 

تختلط  أن  دون  الرقبة  على  منها  كل  تستقر  بحيث 
وأشكال  ألوان  اختيار  على  واحرصي  باQخرى 

متناسقة حتى ال يبدو مظهرك شاذا.
تنسيق اUعقاد الكبيرة مع السالسل الرفيعة:

الرفيعة  السالسل  مع  الكبيرة  اQعقاد  تنسيق 
يمكنك  متميز.  بوهيمي  لوك  سيعطيك 

من  اثنان  أو  واحدة  مع  بارز  قصير  عقد  ارتداء 
تنسيق  يمكنك  أو  الطويلة  السالسل 

عقد بسيط قصير وآخر متوسط الطول 
مع عقد كبير ومميز. وفي كل اQحوال، 
بسيطة  بقصة  توب  ارتداء  راعي 

أكثر  بشكل  إكسسوارتك  �ظهار 
جاذبية.

موضة تتجدد في أزياء 2021

السالسل الطويلة
متعددة الطبقات
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اQعقاد الكبيرة مع 
السالسل الرفيعة 
يعطيك لوك بوهيمي 
متميز

ستايل السالسل 
الطويلة مميز يناسب 
الجريئات
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مجوهرات

اللؤلؤة ..
متــى تكــــون حقيقيــــة؟

اللؤلؤ ، المادة الصدفية اQغلى واQشهر ، مادة مكلفة ونادرة إذ أنها 
المادة الوحيدة التي يقوم بتكوينها كائن حي، وهي  تعتبر الآللئ 

من المجوهرات الضرورية في خزانة المرأة ، لذا من الصعب التشكيك 
في جاذبية اللؤلؤ الخالدة، فهي تزين اQساور اQنيقة والقالدات أو 
إكسسوارات الشعر وغيرها، وليس هناك شك في أن الآللئ من 

االتجاهات الدارجة حاليا.
وغالبا ما تستخدم الآللئ المزيفة في تزيين ا�كسسوارات، فإذا كنت 

تفكرين في شراء إكسسوارات أو قطع أزياء مزينة باللؤلؤ يجب عليك 
أوال التعرف على السمات التي تميز حجر اللؤلؤ الحقيقي عن الحجر 

المزيف، فيما يلي اكتشفي 5 حيل بسيطة لمعرفة الفرق.
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1. ألقي نظرة فاحصة

يستحيل  التي  اQصلية  الآللئ  سمات  إحدى 
عدسة  استخدمي  قوامها،  هي  تقريًبا  تقليدها 
نظرة  وألق  اQقل)  على   10x (بتكبير  مكبرة 
فاحصة على أحجار اللؤلؤ، الآللئ الحقيقية لها 
المسحوقة  للحبوب  مشابه  بملمس  سطح 

وأحيانا تتميز بمظهر الكثبان الرملية.
وعلى النقيض من ذلك، غالًبا ما يكون سطح 
قشر  ويشبه  خشونة  أكثر  المزيفة  الآللئ 
الآللئ  على  الملمس  قاعدة  وتنطبق  البيض، 

الطبيعية والمزروعة.

2. افحصي شكله

جزًءا  الآللئ  في  الصغيرة  العيوب  تعتبر 
التي  القطعة  تكن  لم  إذا  لذا  سحرها،  من 
تفكرين في شرائها ذات سعر باهظ للغاية، 

المستديرة  الآللئ  تكون  أن  احتماالت  فإن 
ضئيلة  تكون  حقيقية  العيوب  من  الخالية 

تكون  أن  إلى  تميل  ال  اQصلية  فالآللئ  للغاية. 
أن  أيًضا  المحتمل  غير  ومن  تماًما،  وكروية  ناعمة 
تتطابق مع بعضها البعض في الحجم الدقيق، وفي 
 100٪ بنسبة  مضمونة  طريقة  ليست  هذه  أن  حين 
لمعرفة ما إذا كانت الآللئ حقيقية، إال أنها نصيحة 
ممتازة إذا كنت تتسوقين تحت الضغط (أو لدى بائع 

تجزئة غير معروف) وعليك اتخاذ قرار سريع.

3. قومي بحك السطح

واQحجار  المعادن  من  العديد  مع  الحال  هو  كما 
يفعل  أن  يمكن  الخدش  من  القليل  فإن  الكريمة، 
كانت  إذا  ما  بمعرفة  اQمر  يتعلق  عندما  المعجزات 
السكين،  طرف  وباستخدام  ال،  أم  حقيقية  اللؤلؤة 
قومي بحك جزء صغير من سطح اللؤلؤة، إذا كانت 
من  صغيرة  كمية  الخدش  عن  فسينتج  حقيقية 
فستحصلين  مزيفة  كانت  وإذا  المسحوق،  أو  الغبار 
سطح  لك  وسيظهر  اQبيض  الطالء  من  جزء  على 
الطريقة،  هذه  اتباع  اخترت  وإذا  الزجاجي،  الخرز 

فاحرصي على عدم إحداث تلف مرئي.
الجزء  بحك  قومي  اللؤلؤ  حلقات  إلى  بالنسبة 
الخلفي من اللؤلؤ، وإذا كان عقًدا اختاري لؤلؤة أقل 

وضوًحا بالقرب من المشبك الخلفي.
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مجوهرات
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4. قومي بإجراء اختبار السقوط

الآللئ  إذا كانت  المدهش لمعرفة ما  الفعال  الحل 
وقياس  الزجاج  على  اللؤلؤة  بإسقاط  هو  حقيقية 
فوق  بوصة   24 ارتفاع  على  اللؤلؤة  ضعي  االرتداد، 
سطح زجاجي مثل المرآة أو طاولة القهوة واتركيها 
 13 بارتفاع  الحقيقية  اللؤلؤة  ترتد  أن  يجب  تسقط، 
المقلدة  اللؤلؤة  ارتداد  أن  حين  في  بوصة،   14 أو 

سيكون عادًة أقل من ذلك بكثير.
ومن الواضح أن هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل 

مع الآللئ الفردية بدًال من المجوهرات المعقدة.

5. استشيري خبيرا

ما  لمعرفة  طريقة  أفضل  اQحيان،  معظم  في 
على  بعرضها  هي  ال  أم  حقيقية  الآللئ  كانت  إذا 
الفاخرة  المجوهرات  تاجر  استشارة  من  تأكدي  خبير، 

المعتمد أو صائغ المجوهرات والذي يتمتع بالخبرة.
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اتيكيت

استخدامها كالمحترفين يتطلب مهارة وذكاء

عشــاق العطـور

وضع العطر من الممارسات السهلة،ولكن إتقان هذه العملية 
كالمحترفين يتطلب بعض المهارة والذكاء، ولكي تستخدميه 
أهم  اليك  العطور  استخدام  في  ا�تيكيت  Qصول  وفقا 
المالحظات التي يجب وضعها في ا�عتبار عند استخدام العطر 

أو اختياره:
•  لعل من اQفضل عدم وضع العطر أو استخدام قدر ال يُذَكر منه 
أماكن  أو  العبادة  Qماكن  الذهاب  أو  مريض  لزيارة  الذهاب  عند 

العمل ومناسبات العزاء.
 • ضعي عطراً قويًا، من دون إفراط، إن كنِت في طريقِك لموعد 

خاص أو نزهة مع أصدقائِك أو عرس.
• ال تحتفظي بعطر قديم؛ ذلك أن خّواصه تتغير. استبدليه بآخر 
السابقة؛  بجودتها  تعد  لم  رائحته  أن  تشعري  أن  بمجرد  جديد، 

ذلك أن للعطر مدة صالحية .
• مثلما ال يصّح وضع المكياج أو تسريح الشعر أمام العامة، فإنه 
ال يصح كذلك إخراج زجاجة العطر والبخ منها أمام العامة. اتخذي 

ركنًا جانبيًا إن كان ال بد من وضع العطر. 
أو  غيرِك  جسد  على  الرائحة  جميل  أنه  لمجرد  عطراً  تختاري  ال    •

مالبسه؛ إذ تختلف خواّص العطر من جسد �خر. 
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جسدِك؛  على  منه  ترشي  ال  لذا،  للجسد.  بخاخًا  ليس  العطر   •
النبض  أماكن  على  العطر  رّشي  فيه.  مبالغًا  اQمر  يبدو  ال  حتى 

مثل الرسغين من الداخل وتحت ا�ذنين باتجاه العنق. 
•  حين تهّمين بوضع عطر قوي، تذكري أن ثمة من يعاني من 

الحساسية والصداع النصفي وصعوبات التنفس. 
•  وازني درجة مالءمة عطرِك للمناسبة؛ إذ عطر العرس مختلف 
الساهرة  الحفالت  عطر  أن  كما  أخرى،  مناسبات  عطر  عن  تمامًا 

ليًال مختلف عن عطر المناسبات االجتماعية أثناء النهار 
إطالق  مثل  بالروائح  تتعلق  لمناسبة  ذاهبة  كنِت  حال  في    •
عطر جديد أو مهرجان ورود أو ثيمات من هذا القبيل، فال تجعلي 

عطرِك ثقيًال، كأنما أنِت في منافسة. 
أو كريما معطراً في الوقت  •  ال تضعي عطراً ومعطراً للجسد 

ذاته، ما لم تكن مجموعة واحدة؛ حتى ال تتضارب الروائح. 
القواعد  بعض  فهناك  المناسب  عطرك  اخترت  أنك  حال  وفي 

اQساسية التي ال يجب تجاهلها في كل اQحوال اليك أهمها:
االكتفاء برّش العطر دون فركه على البشرة

أنزيمات طبيعية  إلى تسخينه، فينتج  الجلد تؤدي  فعملية فرك 
والوسطى  العليا  نفحاته  سيما  وال  العطر،  خواص  من  تغّير 
طول  أو  البشرة،  على  جفافها  بعد  االستمرار  على  رائحته  وقدرة 

المدة التي يواصل فيها نشر عبقه في اQرجاء. 
اختيار العبوات الصغيرة

فاخراً.  كان  مهما  سريعة  بوتيرة  العطر  استهالك  اQفضل  من 
يسمح  الرف  على  مستعملة  نصف  كبيرة  بعبوة  فاالحتفاظ 
تدريجيًا،  العطر  جزيئات  بتفكيك  داخلها  الموجود  ل�وكسجين 
العبوات  باقتناء  يُنصح  لذلك  تركيبته.  تغيير  إلى  يؤدي  مما 

الصغيرة التي تتراوح سعتها بين 2.4 و1.2 مل. 
تخزين العطر في بيئة مناسبة

الحية.  الكائنات  شأن  شأنها  مناسبة  بيئة  إلى  العطور  تحتاج 
فالعطور حساسة للتغيرات البيئية، ويمكن للفروقات الحرارية، 
خاصًة في منطقة الخليج العربي، أن تسبب تفاعالت كيميائية 
مفاجئة داخل المكونات الطبيعية للعطر، مما يؤدي إلى تلفه 
العطر  زجاجات  وضع  هي  التخزين  شروط  وأفضل  أكبر.  بسرعة 
داخل عبوات التغليف الخاصة بها وتركها في درجة حرارة الغرفة.

تحتاج العطور 
إلى بيئة مناسبة

ال يصح إخراج 
زجاجة العطر 

والبخ منها
أمام العامة
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أبحاث
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يؤمنون  منا  والكثير  فقط،  رقم  مجرد  العمر  أن  نسمع  ما  عادة 
النفسي وكيف  بهذه المقولة، فهل هي صحيحة؟ وماهو العمر 

يمكنك تقليله؟
تأثير  له  النفسي  العمر  فإن  اQبحاث،  من  متزايدة  لمجموعة  وفًقا 
الذين  العمر،اQشخاص  وطول  الصحة  على  للغاية  حقيقي 
يشعرون بأنهم أصغر من سنواتهم غالًبا ما يكونون كذلك، من 

حيث المدة التي الزالت أمامهم ليعيشوها، 
إذا  وما  النفسي،  عمرنا  في  يتحكم  ما  حول  السؤال  كان  لطالما 
اQبحاث  أن  إال  علمًيا،  معالجته  صعًبا  أمًرا  تغييره،  بإمكاننا  كان 

تكشف عن بعض ا�جابات المفاجئة حول العمر النفسي..
تحديد  في  تساعد  التي  العوامل  من  العديد  أن  هو  السار  والخبر 
�ضافة  فيها  التحكم  يمكننا  أشياء  هي  بالعمر  شعورنا  مدى 
أن  فترة  منذ  عرفنا  فقد  سنواتنا،  إلى  والحياة   – حياتنا  إلى  سنوات 
مجرد حساب عدد السنوات التي قضاها شخص ما على قيد الحياة 

ليس بالضرورة الطريقة اQكثر دقة لقياس طول العمر! 
في  مختلفة  عالمات  البيولوجية  الشيخوخة“  ”ساعات  تقيس 
الجسم لمعرفة مدى تقدمنا   في عملية الشيخوخة الجسدية،لكننا 
نعلم أيًضا أن الشيخوخة الجسدية ليست هي كل شيء ونهاية 
كل شيء، إذ حاليا يدرك علماء الشيخوخة أنه مثلما يمكننا تحديد 
هناك  أجسامنا،  على  الجسدية  خة  و الشيخ بها  تؤثر  التي  الطرق 
العمر  تقدم  مع  تأتي  التي  وقعة  ت الم النفسية  التغييرات  بعض 

أيًضا. 
الشيخوخة  عالمة  كارستنسن،  لورا  قامت  التسعينيات،  أواخر  في 
الشباب  أن  أظهرت  كاليفورنيا،بأبحاث  في  ستانفورد  بجامعة 
الذين يبدو الوقت بالنسبة لهم غير محدود، لديهم الحافز لمتابعة 
وإنشاء  الستكشاف   – واالجتماعي  المادي  العالم  حول  المعرفة 

روابط جديدة. 
ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر حماًسا، وتطلًعا 
إلى الخارج، واجتماعيين أكثر من آبائهم وأجدادهم، ولكنهم أيضا 

أكثر سطحية، ومندفعين، ولديهم هشاشة عاطفية. 
في هذه اQثناء، يشعر كبار السن بأن أمامهم سنوات أقل للعب 
المعنى  إيجاد  على  ويركزون  االستكشاف  عن  ويبتعدون  معهم، 

واQلفة العاطفية ومشاركة حكمة سنواتهم. 
الكن يبقى السؤآل مطروحا هل العمر النفسي مجرد شعور؟  

يفكرون  وشباًبا  القلب  في  صغارًا  أشخاًصا  نعرف  جميًعا  نحن 
ويتصرفون أكبر من سنواتهم  ومن المثير لالهتمام، مع ذلك، أن 

الدراسات تشير إلى أن كونك شاًبا في القلب مفيد جًدا لك!
العمر  وطول  أفضل  بصحة  المنخفض  النفسي  العمر  يرتبط 
والرفاهية العامة، في حين أن اQشخاص الذين لديهم عمر نفسي 
اعتالل  على  وعالمة  االلتهاب،  من  أعلى  مستويات  لديهم  أكبر 

الصحة العامة، وأدمغة أكبر سنًا! 
جامعة  في  وزمالؤه  تيراتشيانو  أنطونيو  أجراها  بحثية  ورقة  بحثت 
والية فلوريدا عام 2018 ، حيث أكدوا أن العمر النفسي ليس مجرد 

شعور، ولكنه أيًضا مؤشر دقيق جًدا للصحة. 
الحقيقة أن  الناس الذين يشعرون بأنهم أصغر سنا يعيشون لفترة 
أطول، بينما أولئك الذين يشعرون بأنهم أكبر سًنا يكون عمرهم 
عمرك  طول  عن  تقريبية  فكرة  على  الحصول  يمكنك  لذا  أقصر، 
العمر  يعد  الصدد،  هذا  وفي  النفسي،  عمرك  معرفة  خالل  من 
 ، السعادة  وهو  أال  الحياة،  لجودة  آخر  مهم  مقياس  بمثابة  الذاتي 
لكن بسبب التقلبات قصيرة المدى في العمر الذاتي، فإن سؤال 
شخص ما ببساطة ”كم هو عمرك النفسي؟“ ليس دليًال موثوًقا 

به بشكل خاص لخط اQساس للعمر النفسي.
سعادة  أكثر  بأنك  اليوم  تشعر  ربما  ثابًتا:  متغيًرا  ليس  Qنه   ذلك 
وأصغر سنا، ولكن في غضون أسبوعين، أنت غير سعيد وسيتغير 

عمرك النفسي .      
على  أجريت  التي  اQبحاث  مع  الحقائق  هذه  تتناغم  النهاية  في 
المعمرين والتي تُظهر أن هناك شيًئا مشترًكا بينهم هو الطبيعة 
ا�جتماعية  اللعالقات  ال�هتمام  فإن  والمجتمعية،لذا  المتفائلة 

الوثيقة تجعلنا أصغر سنا وتحسن من رفاهية الحياة وجودتها. 

هـــل هــــي حقيقـــة؟

العمر مجرد رقم فقط!
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حوار
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العناية بالوجه في غاية اUهمية وباUخص في مناخنا هذا، ما 
هي برأيك العوامل اUساسية المضرة بالبشرة؟ 

الجلد أكبر عضو في الجسم ومع ذلك يتجاهل البعض العناية بالبشرة 
، تتم العناية بالبشرة عن طريق تنظيفها مرتين في اليوم واستخدام 
نظام  واتباع  الشمس  من  الواقي  الى  بال�ضافة  المرطبة  الكريمات 
غذائي صحي وال ننسى شرب المياة والرياضة والنوم السليم كما أن 

التقشير بين حين وآخر زطبعا ا�بتعاد عن التدخين والوتر.
ما هي العالجات اUكثر رواجا في المنطقة؟ 

كانت  سواء  وآثاره  الشباب  حب  عالج  هي  رواجا  اQكثر  العالجات 
بعد  وخاصة  الجسم  وتصبغات  الكلف  عالج   ، ندبات  أو  تصبغات 

الحمل والعالجات التجميلية المتنوعة. 
كيف تتم عملية اختيار العالج المناسب ، حسب نوع البشرة أم 

حسب العمر ، أم أن هناك عوامل أخرى؟
طبعا عند إعطاء العالج يجب مراعاة البشرة إن كانت جافة – دهنية 
يمكن  ال  بالطبع   ، العمر  مراعاة  يجب  كما  –حساسة  مختلطة   –
تجنب الشيخوخة ولكن يمكن إبطاء بعض العمليات الكيميائية 
في الجلد ، واستخدام المرطبات وواقي الشمس والغذاء الصحي 
ضروري في كل مراحل العمر ولكن ابتداء من عمر الثالثين يدجب 
استخدام العالجات التي تؤدي الى تحضير الكوالجين وا�يالستين 
وذلك بدمج عدة عالجات للحصول على النتيجة اQفضل وتشمل 
الكريمات التي تحتوي على أحماض الفواكه والريتين أ وفيتامين 
 ، الجلد  في  مباشرة  الفيتامينات  وحقن  أسيد  والهيدلورنيك  سي 

  . PRP أجهزة الشد بالليزر ، عالجات حقن الصفيحات الدموية
الى  اللجؤ  دون  جيدة  نتائج  على  الحصول  في  المرأة  ترغب 
الحصول  يمكن  وهل   ، اUفضل  الحل  هو  ما  جراحية،  عمليات 

على نفس النتيجة؟ 
عندما  الجراحة  تقدمها  التي  النتائج  على  الحصول  يمكن  ال  طبعا 

يصل الترهل وتجاعيد الجلد لمرحلة متقدمة ولكن أحيانا قد ال تكون 
الخوف وعندها  أو  الصحية للشخص  الحالة  الجراحة ممكنة بسبب 

يمكن استبدالها بالطرق اQخرى كالبوتكس وليزر شد البشرة.
على   ،(8 (مورفيوس  هي  عيادتك  في  تقدمينها  جديدة  تقنية 

ماذا تعتمد هذه التقنية ومن تناسب من السيدات؟
حسب  اQعمار  وجميع  السيدات  جميع  يناسب  المورفيس  جهاز 
حاجة السيدة ويعود ذلك الى أن استخداماته متنوعة جدا: كعالج 
المسامات الواسعة ، عالج الندبات والحفر الناتجة عن حب الشباب 
كما  نعومة  أكثر  مظهرا  وإعطائها  البشرة  شد   ، الجلد  تشققات   ،
يمكن استخدامه Qي منطقة في الجسم ولكن أكثر استخداماته 

هي لشد الوجه والفك ومنطقة تحت الذقن.
إبرة ا�يجال 40 تقنية جديدة لشد البشرة المترهلة ، حدثينا عنها 

وهل تشد البشرة دون أدني زيادة في الحجم؟
هي تقنية حديثة أثبتت فعاليتها ، تستخدم مادة الهالورنيك أسيد 
فائق النقاوة وبتركيز عال والذي هو أحد المركبات اQساسية للجلد 
يسبب  مما  السن  في  التقدم  مع  نفقده  والذي  طبيعي  بشكل 
فقدان الجلد الليونة ولذلك يتم حقنه للتعويض عن هذا النقص 
ملحوظ  بشكل  نضارته  له  ويعيد  الجلد  ترطيب  الى  يؤدي  مما 
الحجم  في  زيادة  الى  يؤدي  أن  دون  الجلد  وترهل  تراخي  وتقليل 

وذلك بسبب طريقة تصنيعه المختلفة عن تصنيع الفيلرز.
ما هو الجمال بنظرك ومتى على المرأة اللجؤ الى التجميل؟

الجمال هو الجمال الطبيعي الذي خلقه اA عز وجل في كل إمرأة 
هذا  في  اQخصائيين  باQطباء  ا�ستعانة  من  مانع  ال  ولكن  رجل  أو 
أنها بحاجة  التجميل عندما تشعر  الى  اللجؤ  المرأة  ، على  المجال 
Qن   ، والمجتمع  اQصدقاء  ضغط  تحت  الوقوع  دون  وذلك  اليه 
النظرة الى الجمال نظرة شخصية جدا فما هو جميل بالنسبة لك 

قد يكون قبيحا لآلخر فالرضاء عن النفس هو اQساس.

دكتــورة ألمــا الرفاعــي

ا�هتمام بالجمال
دكتورة الما الرفاعي أخصائي اQمراض الجلدية من جامعة باريس فرسنا ، تعمل 

حاليا ومنذ 20 عاما في قطر في مجال طب الجلد والتجميل والليزر .. أجرينا معها 
هذا الحوار لتطلعنا على أهم تقنيات وأجهزة عالج وتجميل البشرة الحيدثة وكيف 

يمكن للمرأة ا�هتمام  بجمالها للحفاظ عليه بل ونظرتها الشخصية للجمال ..  

طبيعة فطرية لدى المرأة

حــوار : حنـان بديـع
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حوار

وتجميل  عالج  مجال  في  المميزة  تقنياتك  عن  حدثتينا  هال 
الوجه، وأيها اUكثر اقباال عليها من النساء؟

يجب من وجهة نظري المتواضعة استخدام عدة عالجات مكملة 
لبعضها البعض من أجل الحصول على أفضل النمتائج المرغوب 
التجميلية  العالجات  هي  عليها  إقباال  اQكثر  العالجات  فيها،لذا 

بكافة أنواعها.
فيما  العربية  والمرأة  الغربية  المرأة  بين  الفرق  برأيك  هو  ما 

يتعلق بالجمال والتعامل مع ا�جراءات التجميلية؟ 
يتعلق  فيما  والغربية  العربية  المرأة  بين  فرقا  هناك  أن  أعتقد  ال 
بالجمال Qن في طبيعة المرأة التي خلقت عليها هي الرغبة في 

الظهور جميلة بل وجميلة جدا. 
في  جديدة  وتقنيات  تقدم  هناك  وهل   ، الليزر  عن  ماذا 

استخدامه؟
وواسعة،  التجميل  مجال  في  جدا  متعددة  الليزر  استخدامات 
الى  والندبات  المسام  عالج  الى  بالليزر   الشعر  إزالة  من  بداية 
شد البشرة وغيرها الكثير ، كما أن العلم يتحفنا دوما بتقنيات 
وكنت  أفضل،  نتائج  على  الحصول  أجل  من  ومتطورة  جديدة 
دقائق  خمسة  لمدة  إلية  ندخل  جهاز  يتوفر  أن  أحلم  زلت  وما 
أخمص  الى  الرأس  من  العمر  من  العشرين  في  وكأننا  ونخرج 

القدم. 
بشكل  البشرة  في  الكوالجين  لتنشيط  اUفضل  الطريقة  ما 

دائم ومستمر؟
العناية  هو  دائم  بشكل  الكوالجين  لتنشيدط  اQفضل  الطريقة 
دون  المتعددة  بالطرق  للكوالجين  المستمر  والتحضير  الدائمة 
كلل أو ملل Qن مخزون الجلد منه ينقص باستمرار ويجب أيضا تزويد 

الجلد منه باستمرار.
وهي   ، الوجه  ندوب  لعالج  اUلياف  تقطيع  إجراء  تقنية  هي  ما 

هي تقنية حديثة ومجدية؟
جراحة  وهو  والحفر  الندبات  عالج  طرق  أحد  هو  اQلياف  تقطيع 
واستخدام  الموضعي  التخدير  تحت  العيادة  في  تجرى  صغرى 
الندبة  وتحدث  ل�سفل  الجلد  تشد  التي  اQلياف  تقطع  خاصة  إبرة 
في  فيلرز  حقن  أيضا  يمكن  كما  تقطيعها  صوت  ساع  ويمكن   ،
مكان التقطيع لمرة واحد وذلك لمنع عودة االلتصاق ثانية ودوما 
يمكن مشاركة العالج بالتقطيع مع العالجات اQخرى مثل ديرمارلو 
وفراكشيونال ليزر والعالج بالصفيحات الدموية  من أجل الحصول 

على نتائج مثلى. 
كلمة أخيرة لقراء مجلة (هي وهو) ؟

إستخدام  ينسوا  وال  الماء  شرب  يهملوا   بأال  للقراء  أخيرة  نصيحة 
واقي الشميس واQهم أن يتحلوا بالثقة بالنفس.

أحلم بجهاز ندخل إلية لمدة 
خمسة دقائق ونخرج وكأننا في 

العشرين من العمر  
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بقلم : ذهبيـة جابي

قل لزوجتك كلمة حلوة 
قبل فوات اUوان

مقـال
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أزياء

ستايل كالسيكي بنكهة عصرية
غـزل الشيـخ 

Fashionista فاشينيستا 
هي الشخص الذي ال يمشي على الموضة، بل ينسق أزياءه 

بنفسه وبحسب ذوقه الشخصي، وال يقلد الناس أبداً، بل يختار 
مالبسه حسب صيحات الموضة وينسقها مع بعضها البعض، 

ليكون مميزاً بمظهره دومًا ،الفاشينيستا شخص له ذوقه وحبه 
للموضة ، وليس هنالك شرط أن يكون منسق أزياء أو مصمم 
أزياء أو له عالقة بمجال اQزياء . والفاشينيستا هي أسلوب حياة 

وليست وظيفة أو مهنة. 
بدأت موضة الفاشنيستا بالظهور في نهاية التسعينات و بداية 
عقد 2000 ، و بدأت بعد ذلك موضة الفاشينسيتا بالتوسع إلى 

جميع العالم حتى في أرجاء الوطن العربي.
الفاشينيستا ضيفة هذا العدد تتميز بستايلها الكالسيكي 

الذي يترافق مع طلة عصرية ، تعتمد في مالبسها على القصات 
البسيطة تتخللها تفاصيل ملفتة مثل اQلوان الصارخة 

والرسومات وغيرها يتابعها أكثر من 180 الف شخص على 
صفحتها الخاصة،، كان لنا معها هذا الحوار حدثتنا فيه عن 

شغفها باQزياء ورحلتها مع عالم الموضة والسوشيال ميديا 
وفلسفتها في مجاراة الموضة ..

حــوار : حنـان بديـع



63

عرفينا بنفسك؟ ومتى بدأت في ا�هتمام باUزياء؟
الهند  في  نشأت  أزياء،  مصممة  وأنا  شيخ  محمد  غزل  اسمي 

واستقريت في قطر بعد زواجي، أنا أم وأدير مدونة.   
وآخر  الحياة  وأسلوب  الموضة  حول  يدور  بي  الخاص   المحتوى 

اQحداث في قطر التي أنشرها على مدونتي.  
كان  عندما  ربما  الصغر..  منذ  بالموضة  اهتمامي  أالحظ  بدأت 
خاص  بشكل  أهتم  كنت  أنني  أتذكر  سنوات.   9 أو   8 عمري 
بمالبس العيد عندما زارت أمي خياًطا معي ومع أخواتي ، كنت 
ا�ضافية  التصميمات  بعض  إضافة  الخياط  من  أطلب  ما  دائًما 
ثوبي  لجعل  إليه  للرجوع  المجالت  إحدى  من  مقتطف  عرض  أو 

مواد  تجاه  خاصة  جاذبية  أيًضا  لدي  كان  ومختلًفا،  مميًزا  يبدو 
الساتان والحرير وكلما زرت محل خياطة أو أي مكان مليء بوفرة 
والحرير.  الساتان  خامات  إلى  باالنجذاب  أشعر  كنت  المالبس، 
بدأ  شيء  كل  أن  أعتقد  عادية.  غير  سعادة  أعطاني  ملمسهم 

من هناك.
ما  الذي يميزك أو بصمتك الخاصة؟

أنا أحب البساطة واQساليب التي تتسم بالسهولة واQناقة. أركز 
على إنشاء محتوى أو أنماط يمكن تحقيقها بسهولة وتكون 
ممتعة لمشاهدتها ... لذلك أنا متأكدة تماًما من أن هذا هو ما 

يميزني.

أحب البساطة 
واQساليب التي 
تتسم بالسهولة 
واQناقة
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أخطط لبدء 
عالمتي التجارية 

الخاصة باQزياء
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ما هي اUلوان التي تعتمدينها في تصاميمك وتميلين 
الى إبرازها؟

لون  Qنه  اQبيض  اللون  إلى  طبيعي  بشكل  منجذبة  أنا 
والكثير  بالكثير  مليئة  مالبسي  خزانة  ومعظم  وأنيق.  هادئ 
من اQبيض. أنا أستمتع أيًضا باالنغماس في اQلوان الزاهية 

من حين �خر.
عالمة  تعتبرينه  أو  به  تعتزين  مميز  تصميم  هناك  هل 

تجارية خاصة بك؟
لذلك،  المظهر.  والسهلة  اQنيقة  باQنماط  ألتزم  أن  أحب   
ببطء  تحولت  للعين  والمهدئة  اQنيقة  المالبس  أن  أعتقد 

إلى عالمتي التجارية.
ما الحكاية التي تريدين أن تروينها عبر انتقائك للتصاميم 

وتنسيقها ؟
 ال بأس من اتباع «قواعد» الموضة البسيطة أو عدم اتباعها 
في  وتفردك  اختياراتك  في  تميزك  من  أبدا  يقلل  ال  هذا   ،

التنسيق بين القطع. 
كيف تلهم هويتك القطرية خياراتك في اختيار أزيائك؟

بها  أرتدي  التي  الطريقة  على  كبير  تأثير  القطرية  ل�زياء 
أتبع قواعد الموضة المقيدة وكنت  أزيائي، قبل ذلك كنت 
ألتزم باQنماط التي كانت رائجة، لكن بعد فترة توقفت عن 
فقد  القطرية،  اQزياء  أناقة  على  منفتحة  Qنني  ربما  ذلك، 
في  والرقي  اQناقة  إن  الخاص،  أسلوبي  في  جوهرها  أدرجت 

مالبسي مستوحاة بشكل كبير من اQزياء القطرية.
من  العربي  العالم  في  والجمال  اUناقة  مثال  هي  من 

وجهة نظرك؟
أنا حًقا أحب الشيخة موزا فهي مثال ل�ناقة.

ومن من الشخصيات التي تلفت نظرك في أناقتها؟
التي  الشخصيات  من  كلوني،  وأمل  بيكهام  فيكتوريا 

تجذبني أناقتها.
هي  وما  واUزياء؟  الموضة  عالم  في  نفسك  تجدين  أين 

مشاريعك المستقبلية ؟
باستمرار  أعمل  وأن  المستقبل  في  تأثيًرا  أكثر  أكون  أن  أريد 
أن  الصغيرات  للفتيات  يمكن  حيث  مدونتي  تحسين  على 
يشعرن بمزيد من اQمان وأن يصبحن أنفسهن دون ممارسة 
في  حًقا  أرغب  مثاليات،  لتبدون  عليهن  الضغط  من  الكثير 
أتمنى  اQنيق.  والتصميم  بالموضة  جمهوري  اهتمام  جذب 
حتى  بي  الخاص  المحتوى  من  ا�لهام  بعض  يكتسبوا  أن 

يتمكنوا من تطبيقه في حياتهم أيًضا.
بمجرد  باQزياء  الخاصة  التجارية  عالمتي  لبدء  أخطط  أيًضا، 

انتهاء هذا الوباء، إن شاء اA سيحدث قريًبا.
من المصممون العالميون المفضلين بالنسبة لك؟    

أحب زهير مراد وفيكتوريا بيكهام وإيلي صعب كثيًرا.
تكوني  لم  لو  ستختارينها  كنت  التي  المهنة  ماهي 

عارضة أزياء ؟
أعتقد أنني أود أن أصبح كاتبة او صحافية.
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إقباال على الشواطئ والمناطق  يعتبر فصل الصيف هو اQكثر 
الساحلية ، لالستمتاع بالبحر وحمامات السباحة التي تحتاج إلى 
مالبس خاصة لالستمتاع بها ، وكانت معظم الفتيات المحجبات 
تواجه بعض الصعوبات في اختيار مالبس للسباحة مع الحفاظ 
الشرعي)..  (المايوه  البوركيني  ظهر  أن  إلى  الحجاب  على 
صممتها  التي  السباحة  مالبس  من  نوع  هو  والبوركيني 
اللبنانية عاهدة زناتي، وهو عبارة عن بدلة سباحة تغطي كامل 
بما  مطاطية  وهي  والقدمين،  واليدين  الوجه  عدا  ما  الجسم 
ف  حتي  كبيًرا  رواًجا  القت  وقد  السباحة،  في  للمساعدة  يكفي 
صعب  المحجبات أمر  عن مايوه  البحث  يبقى  لكن  أوروبا،  ي 
للغاية، خاصة إن كنِت تهتمين باختيار البوركيني الذي يمنحك 
مع  جسمك،  لشكل  مالئم  ويكون  الشاطئ  على  رائع  مظهر 
اختيار خامة جيدة أثناء السباحة. حيث يتوقف االختيار  على عدة 
فتعرفي  للتسوق  النزول  قبل  االعتبار  في  وضعها  يجب  عوامل 

عليها معنا..
من  الخروج  بعد  حشمة  أكثر  تكون  Qنها  داكنة،  ألوانا   اختاري 

الماء، وال تُظهر مالمح الجسد.
لكي  الشراء،  قبل  كافة،  الخيارات  إلى  والتعرف  جيًدا،  البحث 

يكون الخيار مناسًبا.
اطاللتِك  تكون  لكي  للموضة،  مواكبة  مشرقة  ألواًنا  ابحثي 

عصرية ذات إشراقة صيفية.
جدي مقاسات مناسبة لك، فال تكون ضّيقة أو فضفاضة، كي ال 

تعيق قدرتِك على السباحة.
متعددة  المحجبات فهي  مايوه  بيع  أماكن  بخصوص  أما 
وبجميع  مختلفة  ألوان  ذات  كبيرة  تشكيالت  وتقدم  ومنوعة 
القياسات تتناسب مع ذوق كل امرأة مع غطاء رأس بتصميمات 

مميزة تمنحك مظهر أنيق على الشاطىء إليك أهمها:
Swijabi عالمة •

Hydro Swimwear عالمة •
Lyra Swimwear عالمة •
AWA Swimwear عالمة •

SabrineCat Swimwear عالمة •
 Lanuuk Swimwear عالمة •

Madamme BK عالمة •
shelline swimwear عالمة •

Modanisa مايوه المحجبات من مودانيسا •
• مايوهات بوركيني للمحجبات من نون

احتفي بإطاللة شمس الصيف
مع أجمل مايوهات الصيف للمحجبات

موديالت 
متنوعة من 

مايوه المحجبات 
بشكل عصري 

جذاب
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مجتمع

نصائح 
لاللتقاط 

صورة محترفة 
لطفلك

هل تجد صعوبة في التقاط 
صور جيدة ل�طفال والرضع؟ 

يمكن أن يكون تصوير اQطفال 
أمًرا صعًبا. لكن تصوير االطفال 

والرضع أيًضا موضوع شيق. 
إذاً كيف تلتقط صورًا جميلة 
ل�طفال؟ كيف تلتقط سحر 

الطفولة في صورة؟ 
إن تصوير اQطفال في مراحل 

حياتهم المختلفة أفضل 
طريقة للحفاظ على ذكراهم، 
فبراءتهم واضحة ، وشغفهم 

طاقتهم تبرز من خالل أعينهم، 
اليتصنعون ، وضحكتهم 

جميلة المثيل لها ، لذا فإن كثيرا 
من ا�باء مولعون بتصوير 

أطفالهم ، نقدم لك مجموعة 
نصائح هامة لكيفية التقاط 

صورا في غاية الجمال والروعة 
Qطفالك.   
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كيفية التقاط الصور لxطفال
التقاط  ينبغي  فإنه  للمصور  بالنسبة  الطفل  لطول  نظراً 
إلى  المصور  يلجأ  لذلك   ، الطفل  مستوى  نفس  في  الصورة 

الجلوس أرضًا أو حتى يجلس معتمداً على ركبتيه. 
التحكم بسرعة الغالق لتصبح قصيرة بدرجٍة كافية لتتناسب 
مع حركة الطفل ، وبين خبراء المجال أن هذه السرعة تتراوح 
المتميزين  ول�طفال  ؛  الثانية  من   125/1 و   60/  1 بين  ما 
سرعة  معهم  تتناسب  الحركة  في  المفرطة  بالسرعة 

250/1 ثانية. 
مما  الرياضية  اQوضاع  بكماليات  الكاميرا  ُوجدت  لو  حبذا  ويا 

يساعد المصور على التقاط الصور أثناء حركة الطفل السريعة 
يضمن  مما  الصور  التقاط  تتابع  إمكانية  بها  أيضًا  يتوافر  كما   ،

التقاط كم كبير من الصور للطفل بدون أن يمل 
المصور  فعلى  من الكاميرا  بالخوف  يشعر  الطفل  كان  وإذا 
منه  ويطلب  الكاميرا  يعطيه  كأن   ، اQمان  من  شيئًا  يعطيه  أن 
قام  صورٍة  كل  يشاهد  أن  فرصة  يعطيه  أو   ، بتصويره  يقوم  أن 

بالتقاطها له. 
ول�طفال الذين يصعب وقوفهم أمام الكاميرا ، فهناك طريقة 
تقنية  إلى  اللجوء  ؛  اQساس  في  بها  المصور  يزعجهم  لن 

عدسات الزووم والتي بها إمكانية التصوير عن بُعد. 

تقنية عدسات الزووم بها 
إمكانية التصوير عن بُعد
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مجتمع

النصائح الهامة في مجال تصوير اUطفال
أن  بحيث  الطفل  لتصوير  المناسبين  والوقت  المكان  انتقاء 
يكون الطفل ليس بجائع وال يغلب عليه النوم ، واختيار ا�ضاءة 
المالئمة للمصور والطفل ، مع اQخذ باالعتبار أن يكون المكان 
متسع نسبيًا Qن اQطفال يحبون اللعب والمرح دومًا ، ويستحسن 

أن يكون المكان بخارج المنزل للتجديد بالنسبة للطفل. 
كثرة  من  الطفل  يمل  لئال  شئ  لكل  مقدمًا  والتجهيز  التحضير 
الوقت ، وتجنب ضياع الوقت بكثرة االلتفاف حول الطفل ، وتجهيز 
انتباه  لجذب  يمكن  ما  كل  بفعل  والقيام  مقدمًا  الوضعيات 
االستعدادات  ضمن  من  وأيضًا   ، المشاركة  على  وحثه  الطفل 
الالزمة تجهيز الكاميرا المستخدمة في عملية التصوير كأن تكون 

مشحونة البطارية ومجهزة بالخلفيات المرادة. 
أثناء  اQلعاب  من  بعضًا  الستخدام  خطط  قد  المصور  كان  إذا 
التصوير ، فينبغي عليه إخفاؤها تمامًا عن الطفل لكيال يشتت 

انتباهه ، وأن يظهرها له في الوقت المالئم. 
ال  الطفل  أن  إذ   ، التصوير  الطفل أثناء  على شخصية  االعتماد 
عما  اQهل  من  االستفسار  المصور  على  لذلك   ، التصنع  يجيد 
يفضله الطفل ، واالستعانة بهم �ظهار بعض التعابير لدى 

الطفل كالضحك ، الحزن ، الجري ، واللهو باQلعاب.. 
 ، اQطفال  من  كمثله  ليس  طفل  كل  أن  باالعتبار  الوضع 
الطفل  �رضاء  جاهداً  يحاول  أن  المصور  على  يجب  لذلك 
 ، يرضيه  الذي  الوضع  إلى  يصل  حتى  متعددة  بأساليب 
وينبغي عليه أيضًا أن يبث المرح وينشر السعادة والفرحة 

حتى يتمكن من أخذ أفضل الصور. 
بدايًة على المصور أخذ الصور المرتبة والتي فيها يتوجب 
ليلعب  يتركه  ثم   ، الكاميرا  إلى  النظر  الطفل  على 
باQلعاب المخطط لها ، وكذلك ترك الطفل يأخذ راحته 

ويتصرف بتلقائية وعدم إجباره على فعل أي شئ. 
لتهيئة  المساعدين  بأحد  االستعانة  يُفضل  كذلك 

الطفل أثناء التصوير. 

أن  حيث 
�ضاءة 
المكان 
ستحسن 

 .
كثرة  ن 
 وتجهيز

انتباه  ب 
عدادات 
ن تكون 

أثناء  ب 
ال يشتت 

ال  طفل 
عما  ل 
ر لدى 

 ، ال 
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 ، ه 
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ب 
 

يستحسن أن 
يكون المكان 

خارج المنزل 
للتجديد 
بالنسبة 
للطفل
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االستعانة بأحد المساعدين 
لتهيئة الطفل

أثناء التصوير
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طبيعة
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لماذا الصباح الباكر وقت مثالي للتغريد ؟
نستيقظ في الصباح ، قد نشرب قهوتنا في الحديقة مثال ، وغالبا 
ببساطه  Qنه  أغلبنا  يعشقه  الذي  العصافير  تغريد  نسمع  ما 

يسعد ويشرح القلب ،،لكن 
مهًلا،، هل جعلك ذلك تُفّكر في السبب الذي يجعل العصافير 

تنشط في تغريدها ويرتفع صياحها في فترة الصباح بالتحديد؟
لماذا تغرد العصافير والطيور في الصباح الباكر؟

في  غالًبا  الصباح  في  الطيور  تغريد  وراء  أسباب  عدة  هناك  أن 
فترة الصباح الباكر، وبدرجة أقل في وقٍت متأخر بعد الظهر. حيث 
بالوحدة،  ا�ناث  تشعر  ال  حتى  بالتغريد  العصافير  ذكور  تقوم 

بينما تنشغل ا�ناث بإخصاب الصغار خالل فترة التكاثر.
الصباح  في  أراضيها  في  استقرارًا  أكثر  بأنها  الطيور  هذه  تشعر 
المحيطة. فترة  المنطقة  إلى وجودها لآلخرين في  وهي تشير 
ومظلمة  الطعام،  عن  للبحث  مظلمة  تكون  الباكر  الصباح 
للغاية بحيث ال يمكن رصد الطيور من قِبل الحيوانات المفترسة، 

مما يجعلها الوقت المثالي للتغريد.
ال تصعق العصافير عندما تقف على أسالك الكهرباء!

العالي  الضغط  خطوط  على  تقف  العصافير  نُشاهد  فنحن 
بهذه  المار  التيار  شدة  من  الرغم  على  تأثر  دون  الكهربائية 
تكن  لم  فإن  للطبيعة؟  خارقة  الكائنات  هذه  فهل  اQسالك! 

كذلك.. 
فما الذي يمنع الطيور من أن تُصعق عندما تقف على خطوط 

الكهرباء ؟ 
الفيزياء  قوانين  بعض  ر  تذك� يجب  البداية  في  اQمر،  هذا  لفهم 
إال  هي  ما  فالكهرباء  المدرسة.  في  درسناها  التي  وتعريفاتها 
التيار  أن  وحيث  أخرى.  إلى  نقطة  من  تنتقل  إلكترونات  حركة 

الكهربائي ال يُمر إال عبر دائرات ُمغلقة.
وجود  يجب  نقطتين،  بين  الكهربائي  التيار  لمرور  أنه  وحيث 
يدفع  ما  هناك  يكون  لن  وإال  النقطتين،  هاتين  بين  جهد  فرق 

ا�لكترونات من مكانها.
وبالعودة إلى الطيور الخارقة التي ال تتأثر بالكهرباء وال تُصعق 
بسببها، فإن اQمر ببساطة أنها تكتسب جهد مساٍو للجهد المار 
أقدام  مع  سيتعامل  التيار  فإن  بالتالي،  الكهربائي.  السلك  في 
الطائر على أنها مجرد نقاط على السطح الموصل، وسُيكمل 

طريقه في السلك متجاوًزا المرور في جسم الطائر.

 V تحلق في السماء على شكل يشبه حرف
هل سبق لك أن الحظت مجموعة كبيرة من الطيور المهاجرة 

تحلق عالًيا في السماء؟ 
في  تحليقها  أثناء   “V” شكل  المهاجرة  الطيور  اتّخاذ  سبب  ما 

السماء؟
”الدوامة  دوارة.  دوامة  جناحيه  أطراف  تخلق  طائر،  يطير  عندما 
الدوارة“ كما يُوحي اسمها عبارة عن دوامة من الهواء المتحرك 

حول رؤوس أجنحة الطائر.
نتيجًة لذلك، يتم دفع الهواء الموجود خلف الطائر إلى أسفل، 
بينما يتم دفع الهواء الموجود بالخلف وعلى الجانبين Qعلى. 

بسبب ذلك، يكون تدفق الهواء إما Qعلى أو Qسفل.
ا�ن، إذا طار طائر في منطقة تدفق الهواء، فإنه يحصل على رفع 
الدعم  من  كبير  قدر  على  يحصل  وبالتالي  الهواء  من  مجاني 
هو  هذا  نفسه.  تلقاء  من  الجهد  من  الكثير  بذل  دون  الجوي، 
رفرفة  إلى  تضطر  ال  قد  القائد  تتبع  التي  الطيور  أن  في  السبب 
فقط  يمكنها  حيث  المجموعة،  زعيم  مثل  مرات  عدة  أجنحتها 

االنزالق والبقاء في الجو.
لماذا ال تتجمد أقدام الطيور في الشتاء؟ 

إذا قمت بالوقوف أو المشي حافيًا على سطح بارد لفترة طويلة 
في  عليها  تحصل  أن  الممكن  من  تجربة  أسوأ  يعتبر  هذا  فإن 
مثل  الطيور  أنواع  من  العديد  هناك  ذلك  مع  الشتاء.  فصل 
البطريق والنورس والبط يقضون قدر كبير من الوقت بالوقوف 
هذه  تحافظ  كيف  لكن  نفسها.  الجليدية  المياه  أو  الجليد  على 

الطيور على أقدامها من قرصة الصقيع؟
لماذا ال تتجمد أقدام الطيور في الشتاء؟

ببساطة  الطيور  من  الكثير  هناك  أن  هو  باختصار،  الجواب 
بتدفئتها  لتقوم  الجسم،  إلى  أقرب  أقدامها بشكل  تسحب 
بالريش، بينما تلجأ بعض اQنواع اQخرى إلى نظام تدفئة خاص 

في جسمها..
من  العديد  تستخدمها  التي  اQساسية  التقنيات  بعض  هناك 
الدافئة. بشكل عام، فتلجأ  الطيور للحفاظ على حرارة جسمها 
عالوة  أقدامها.  إلى  الدافئ  الهواء  لبث  ريشها  استخدام  إلى 
فصل  خالل  دافئة  البقاء  إلى  تميل  الطيور  فإن  ذلك،  على 
باستمرار،  الطعام  من  المزيد  تناول  خالل  من  الطويل  الشتاء 

وأيضًا البقاء ضمن جماعات.

للعصافير الصغيرة أسرار كبيرة!
ال تصعق الطيور عندما تقف على أسالك الكهرباء !
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الباليـه .. 
فــــــن الرقــــــــص بأناقـــــــــة

حكم  أثناء  فرنسا،  في  مستقل  كفن  التطور،  في  الباليه  بدأ 
مما  له،  وداعما  بالرقص،  مهتما  كان  والذي  عشر،  الرابع  لويس 
جعله فترة ازدهار، وفي القرن الثامن عشر، تطورت تقنية الحركة 

كثيرا، وأصبح الباليه فنًا راقيا أسوة باQوبرا.
عبر  إال  يتّم  وال  كالسيكي  رقص  فن  الباليه  أن  البعض  يظن 
الموسيقى الكالسيكية، لكنه في الحقيقة لياقة جسدية أكثر 
من كونه رقصا تقليديا، وهذا التسويق الممل لهذا الفن أبعده 
عن التداول بين الناس، علما أنه قد ابتكرت مدربات من إيطاليا 
موسيقى  على  رقصات  ميلي  سوانغا  رأسهّن  على  وبريطانيا 
عصرية، وهذا ما يعرف بالباليه التعبيري، «الباليه» تقنية جسدية 
درس  يعني  الرقص  من  نوع  Qي  راقصة  كل  تدركها  أن  يجب 
إلى  لوصول  ولياقته  الجسد  لتليين  اQولى  المرحلة  هو  الباليه 

أي رقص آخر بما فيها التانغو أو أي رقصات أخرى. 
وكان الباليه رقصا بسيطا للتسلية رقصه االرستقراطيون واQمراء 
بـ“الباليه  أيضا  وسمى  ومآدبها،  القصور  حفالت  في  بأنفسهم 
عرض“رقص   1489 عام  ميالنو  دوق  زفاف  وفي  المآدب“.  بين 
المأدبة“ وهو رقصة نموذجية لهذا النوع من الباليه. وفي نفس 

الوقت ظهرت في القصور وظيفة جديدة - أستاذ للرقص.
وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر، خرج فن الباليه من 
بفضل  مسرحيا.  فنا  وأصبح  المسرح  خشبات  وصعد  القصور 
ذلك ظهرت أول دفعة من الممثلين المحترفين لعرض الباليه. 
ولكن في ذلك الوقت لعب كل اQدوار في مسرح باليه راقصون 

رجال. 
الباليه مالبس خاصة التصميم مهما كانوا في  ويلبس راقصو 
حجرة التدريب أم على خشبة المسرح. وفي الباليه الكالسيكي 
دائما تلبس الفتيات قمصانا سوداء وبنطلونات وردية مشدودة 
الباليه  رقص  مالبس  من  جزء  الشعر  وأسلوب  الجسم.  على 
أيضا، حيث تشّد الراقصات شعرهن ليشكل كعكة شعر، حتى 
تظهر مالمح رؤوسهن وأعناقهن بوضوح وجمال. والحذاء الذي 
أو  وناعم  خفيف  جلد  من  مصنوع  والراقصات  الراقصون  يرتديه 
الراقصات اللون الوردي والراقصون اللون  قماش خيش. تلبس 

اQسود أو اQبيض..

الباليه ليس مجرد مهارات حركية تعطي مرونة للجسم،  لكن 
سالمة  على  تحافظ  له،  مذهلة  صحية  فوائد  هناك  بل 

القلب  والعظام، ومن أهما ..
تأخير أعراض الشيخوخة

تساعد الباليه على تأخير أعراض الخرف والسكري وارتفاع ضغط 
لرقص  المرافقة  الموسيقى  أن  حيث  العظام،  وهشاشة  الدم 

الباليه تنظم الدماغ، وتعالج االضطرابات العصبية التنكسية.
تحسن المرونة

الباليه،  رقص  مجال  تدخل  لكي  أساسيا  شرطا  ليست  المرونة 
يعتمد  انه  حيث  الممارسة،  خالل  من  تكسبها  أن  يمكن  حيث 

على التمدد الديناميكي الذي يساهم في مرونة العضالت.
تبني العضالت وتساعد على خفة الحركة.

الباليه هو مزيج من تدريب التحمل البدني، كما أنه يساعد على 
تنسيق طريقة التنفس طوال الرقص، كما ان حركاته تستخدم 

لتقوية الجزء السفلي من الجسم.
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الدقيقة  الحركات  تكامل  على  ستحافظ  أكثر،  تتمرن  وعندما 
والمهارات الحركية.

حرق السعرات الحرارية
إذا قمت بممارسة تمرينات الباليه، فأنك سوف تخسر من وزنك، 

حيث أن التمرين لمدة 90 دقيقة يحرق حوالي 600 سعر حراري.
تحسن اUداء الحركي

تزيد الباليه من القدرة على تحقيق التوازن وكيفية ضبط مهاراتك 
التنسيق  في  الدماغ  تشرك  أنك  حيث  الحياة،  مجاالت  جميع  في 

الحركي، بالتالي يحسن من أدائها.
يخفف من التوتر

تصنع الباليه الشعور بالمتعة أثناء التدريب، حيث أن 
التوتر والضغط  من  الرقص يخفف 

اليوم  طوال  تكتسبه  الذي 
لذا   ، العمل  مكان  في 

يختار البعض الباليه من 
أجل عامل المرح.

التقليل من خطر االصابة 
بأمراض القلب

وزنك  على  الباليه  تحافظ 
الدهون  تتراكم  المثالي، بحيث ال 

جسمك،  من  مختلفة  أجزاء  في 
ا�صابة بأمراض  خطر  من  يقلل  مما 

القلب واQوعية الدموية.
إفراز هرمون السعادة

جسمك  وضع  على  تركز  عندما  الباليه  فصول  في 
الحياة  ضغوط  من  الهروب  يمكنك  الموسيقى،  مع  والتنسيق 
تطلق هرمون  للباليه  المكثفة  البدنية  التمارين  اليومية، إن 
ا�ندورفين مما يعطي تأثيرات إيجابية ومهدئة في الدماغ وزيادة 

التركيز.

لياقة جسدية أكثر من 
كونه رقصا تقليديا  

إن التمارين 
البدنية 

المكثفة 
للباليه 

تطلق هرمون 
السعادة
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رقصه 
االرستقراطيون 
واQمراء بأنفسهم 
في حفالت القصور 
ومآدبها
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الملف الطبي

شائع أكثر لدى المتقدمين بالعمر

د. محمد شهاب:
تضخم البروستاتا الحميد يختلف عن سرطان 

البروستاتا وال يزيد من خطر ا�صابة به

يُّعد تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، حالة طبية شائعة تصيب معظم الرجال مع تقدمهم 
في العمر، ويؤدي هذا التضخم إلى ظهور أعراض ومشكالت صحية مختلفة خاصًة في الجهاز 

البولي، لكن السؤال هل يُمكن أيضًا أن يُصاب الشباب اQصغر سنًا بتضخم غدة البروستاتا، 
وما هي عوامل خطر ا�صابة، ومن ناحية أخرى، كيف يمكن التفريق بين تضخم البروستاتا 

الحميد والخبيث باQعراض، وما أهم طرق عالج تضخم البروستاتا الحميد خاصًة الدوائية والطرق 
المتعلقة بتغيير نمط الحياة، عن كل هذه اQسئلة وغيرها يجيبنا الدكتور محمد شهاب 

استشاري جراحة المسالك البولية في عيادة الدوحة.

إعداد وترجمة: سماح عماش
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هل يمكن أن يعاني الرجال في مرحلة الشباب من مشكلة 
تضخم البروستاتا الحميد، ولماذا؟

لدى  أكثر  شائعة  طبية  حالة  الحميد  البروستاتا  تضخم  يُّعد 
أي خمسين وما فوق، ولكن يمكن  بالعمر،  المتقدمين  الرجال 
Qعراض تضخم البروستاتا أن تبدأ أيضًا في سن أصغر قليًال بعد 
من  العموم  في  لكن  الثالثين،  أواخر  في  ربما  أو  اQربعين  سن 
النادر أن يبدأ تضخم البروستاتا أو تظهر أعراضه قبل سن اQربعين 

بكثير.
الشدة  بين  تتراوح  أعراض  الرجال من  ويعاني ما يقرب من ثلث 
من  يقرب  ما  يعاني  كما  عامًا،   60 سن  بلوغهم  عند  واالعتدال 
نصف الرجال من أعراض تضخم البروستاتا عند بلغوهم 80 عامًا 

أو أكثر.
النمو  من  يعانون  الرجال  معظم  أن  باختصار  القول  ويمكن 
المستمر لغدة البروستاتا مع تقدم العمر، ولكن لم يتم التعرف 
بشكل  البروستاتا  تضخم  إلى  تمامًا  تؤدي  التي  اQسباب  على 
قطعي، ومع ذلك فمن المرجح تبعًا ل�بحاث العلمية أن يكون 
تطرأ  التي  التغيرات  هو  البروستاتا  لتضخم  الرئيسي  السبب 

على توازن الهرمونات الذكورية مع تقدم العمر عند الرجال.
العمر  من  الرابع  العقد  بلوغ  عند  الرجال  ننصح  عام  وبشكل 

السريري  للفحص  الطبيب  بزيارة  وذلك  دوريًا،  البروستاتا  فحص 
عن  المبكر  للكشف  الفحوصات  بعض  وعمل  المنتظم، 

سرطان البروستاتا.
ما هي عوامل الخطر اUخرى ل}صابة بتضخم البروستاتا غير 

العمر؟
بظهور  مرتبطة  تكون  قد  التي  العوامل  بعض  هناك  أن  ُوجد 
اQخ  أو  اQب  كان  فإذا  العائلي،  التاريخ  وأولها  التضخم،  أعراض 
احتمالية  من  يزيد  ذلك  فإن  التضخم،  أعراض  من  يعاني  اQكبر 
المستقبل  في  البروستاتا  تضخم  Qعراض  الشخص  تعرض 
سواء الحميد أو الخبيث، لذلك ننصح الرجال الذين لديهم تاريخ 
مرضي عائلي ل�صابة بسرطان البروستاتا أن يهتموا بالمتابعة 
الدورية مع الطبيب للكشف عن سرطان البروستاتا في مراحله 

اQولى.
وأمراض  السكري  داء  أن  إلى  الدراسات  تشير  أخرى،  ناحية  ومن   
أن  كما  البروستاتا،  بتضخم  ا�صابة  خطر  من  تزيد  قد  القلب 
الرياضة  ممارسة  تقلل  بينما  ا�صابة،  فرص  من  تزيد  السمنة 
دور،  الغذائي  للنمط  وأيضًا  ا�صابة،  خطر  من  منتظم  بشكل 
تضخم  فرص  من  يزيد  بالدهون  الغنية  اQطعمة  على  فالتركيز 

البروستاتا.

أهمية الرياضة وتناول 
الخضروات والفواكه 
والحفاظ على الوزن الصحي
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البولي  الجهاز  على  سلبًا  التضخم  يؤثر  كيف 
وما أهم أعراضه؟ 

غدة البروستاتا هي غدة صغيرة بحجم حبة الجوز، 
المثانة، ويمر من خاللها مجرى  وتقع أسفل عنق 
فإنها  تتضخم  وعندما  المنتصف،  في  البول 
تضغط على مجرى البول، مما يؤدي إلى صعوبة 
بعض  في  الكامل  البولي  االحتباس  أو  التبول 
الحاالت، كما أن زيادة حجم البروستاتا يؤدي إلى 
ا�لحاح  أعراض  إلى  المثانة، مما يؤدي  تهيج جدار 
البولي مثل كثرة التبول، والتبول الليلي، وعدم 

االحساس بالتفريغ الكامل للمثانة.
تيار  ضعف  للتضخم  الشائعة  اQعراض  أهم  ومن 
المثانة  على  للضغط  الحاجة  مع  البول  تدفق 
�خراج البول، أو تقطع البول، والتقطير في نهاية 

التبول، أو بعده.
تحدث  أن  يمكن  التي  المضاعفات  أهم  وما 

للمريض على المدى البعيد؟
إلى  الحميد  البروستاتا  تضخم  يؤدي  أن  يمكن 
المفاجئ،  البول  كاحتباس  المضاعفات  بعض 
تركيب  معها  يستوجب  طارئة  حالة  وتعتبر 

قسطرة بولية �فراغ المثانة من البول.
 ويمكن حدوث التهاب متكرر بالمسالك البولية 
بالكامل،  المثانة  تفريغ  على  القدرة  عدم  نتيجة 

كما قد يُصاب المريض بحصوات المثانة.

عضلة  تلف  أيضًا  التضخم  يسبب  أن  ويمكن 
وتضعف  المثانة  تتمدد  أن  يمكن  حيث  المثانة، 
عدم  بسبب  وذلك  الوقت،  مرور  مع  عضالتها 
اQمر،  يتطور  وأحيانًا  للمثانة،  الكامل  التفريغ 
البولي  باالحتباس  يعرف  ما  حدوث  إلى  ويؤدي 

المزمن.
زيادة  نتيجة  وذلك  الكلى،  تلف  أيضًا  يحدث  وقد 
البول،  احتباس  بسبب  المثانة  داخل  الضغط 

وعدم التفريغ الكامل. 
يعاني  أن  بالضرورة  ليس  أنه  التأكيد  البد  وأخيراً 
معظم الرجال المصابين بتضخم البروستاتا من 

هذه المضاعفات.
الحميد  البروستاتا  تضخم  بين  الفرق   ما 
والخبيث، وهل يمكن للتضخم الحميد التحول 

إلى سرطان؟
يُّعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات 
الرجال، وخاصًة مع التقدم في العمر،  حدوثًا عند 
البروستاتا  غدة  خاليا  نمو  نتيجة  يحدث  والذي 
وفي  السيطرة،  عن  وخارجة  طبيعية،  غير  بصورة 
المراحل المتقدمة من سرطان البروستاتا، يمكن 
وخاصًة  العظم،  إلى  البروستاتا  خارج  ينتشر  أن 
منطقة الحوض والعمود الفقري، وذلك بعكس 
عبارة  يكون  الذي  الحميد  البروستاتا  تضخم 
طبيعي،  بشكل  البروستاتا  خاليا  تضخم  عن 

تلف عضلة 
المثانة 
والكلى 
واحتباس 
البول أخطر 
المضاعفات

فحص 
البروستاتا 
دوريًا ابتداًء 
من عمر 
اQربعين 
للكشف 
المبكر عن 
السرطان
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أن  يُعتقد  ال  العموم  وفي  البروستاتا،  خارج  التضخم  ينتشر  وال 
أو  ا�صابة  خطر  زيادة  إلى  يؤدي  قد  الحميد  البروستاتا  تضخم 
التحول إلى سرطان البروستاتا، فطبيعة الورم السرطاني هي  

مختلفة تمامًا عن التضخم الحميد. 
وهل هناك فرق باUعراض؟

حقيقًة ال يُمكن التفرقة باQعراض بين تضخم البروستاتا الحميد 
اQعراض في  اQولى، Qن  البروستاتا خاصًة في مراحله  وسرطان 
أكان  سواء  البروستاتا  تضخم  عن  ناشئة  تكون  المرحلة  هذه 
اQعراض  نفس  هي  اQعراض  وتكون  خبيثًا،  أو  حميداً  التضخم 
السابق ذكرها في تضخم البروستاتا الحميد، مثل البول المتكرر، 
وصعوبة التبول، التبول الليلي، دم في البول، واQعراض اQخرى. 
إذا  وذلك  البروستاتا،  سرطان  من  المتقدمة  المراحل  في  أما 
انتشر المرض خارج البروستاتا، فيبدأ المريض با�ضافة ل�عراض 
العظام»  «ثانويات  يسمى  ما  أعراض  من  بالشكوى  السابقة 
مثل حدوث ألم بالظهر وعظام الفخذين أو الحوض أو الكتفين 
تورم  حدوث  وكذلك  الثانويات،  مكان  بحسب  بالعظام  ألم  أو 

بالساقين أو اQرجل أو كيس الصفن، 
بالجسم،  عام  وتعب  واضح،  سبب  بدون  السريع  الوزن  وفقدان 

ويمكن إجراء العديد من الفحوصات  لتشخيص الحالة بدقة.
ما أفضل عالج لتضخم البروستاتا الحميد؟

بدايًة يختلف عالج تضخم البروستاتا الحميد من مريض إلى آخر، 
حيث يتم عادًة اختيار نوع العالج المناسب واQفضل بحسب عدة 
عوامل مثل عمر المريض وحالته العامة، وشدة اQعراض ودرجة 
وجود  أو  للتضخم،  مصاحبة  مضاعفات  وجود  ومدى  التضخم، 

أمراض مزمنة لدى المريض تستلزم أخذ عالجات معينة.
واستعماًال  شيوعًا  العالج  أنواع  أكثر  الدوائي  العالج  ويُعتبر 
بالنسبة للحاالت الخفيفة والمتوسطة، وهناك أنواع من العالج 
استرخاء  على  تعمل  التي  ألفا  مضادات  كاستخدام  الدوائي 
تدفق  عملية  يسهل  مما  البروستاتا،  وكبسول  المثانة،  عنق 

البول.
حجم  تقليص  على  وتعمل  ألفاه،  اختزال  مثبطات  وهناك 
البروستاتا عن طريق منع تحول وتغير هرمون الذكورة الذي يُعد 

هو المسبب الرئيس لتضخم البروستاتا.
(مضادات  السابقين  العالجين  من  مزيج  استعمال  ويمكن 
أجل  من  وذلك  نفسه،  الوقت  في  ألفاه)  اختزال  ومثبطات  ألفا 
آن  في  البروستاتا  حجم  وانقاص  البول،  تدفق  عملية  تسهيل 

واحد.
ويمكن استخدام عقار تاداالفيل الذي يُستعمل في عالج ضعف 
االنتصاب، حيث وجدت الدراسات الحديثة أن هذا العقار يمكن أن 

يساعد في عالج تضخم البروستاتا.
هل يمكن التقليل من أعراض التضخم والحفاظ على صحة 

البروستاتا باتباع عادات صحية معينة؟
العامة  الصحية  النصائح  بعض  اتباع  للمريض  يمكن  نعم 
وذلك  المزدوج،  المثانة  كإفراغ  التبول  بعادات  المتعلقة  أولها 
التبول مرة أخرى، ولكن بدون  التبول، ثم محاولة  باالنتظار بعد 
ضغط على المثانة، وعدم حبس البول لفترات طويلة، والتبول 

من  الخروج  قبل  المثانة  إفراغ  الضروري  من  وكذلك  النوم،  قبل 
المنزل.

الدهون  تناول  تقليل  ينبغي  الغذائية  بالعادات  يتعلق  وفيما 
على  تحتوي  التي  اQطعمة  وتناول  الحمراء،  اللحوم  خاصًة 
على  تحافظ  Qنها  والسردين  السلمون  أسماك  مثل   3 أوميجا 
المناعة،  جهاز  تحفيز  في  دورها  إلى  با�ضافة  البروستاتا،  صحة 
بالمواد  لغناها  والفواكه  الخضروات  تناول  زيادة  وكذلك 
وشديدة  الحارة  المأكوالت  تناول  وتجّنب  ل�كسدة،  المضادة 

الملوحة، ويمكن تناول الفيتامينات مثل الزنك وفيتامين ج.
الغازية  المشروبات  تناول  تقليل  ينبغي  للمشروبات  وبالنسبة 
الصناعية،  والمحليات  الكافيين  على  المحتوية  والمنبهات 
خاصًة قبل النوم بوقت كافي Qنها تؤدي إلى تهيج جدار المثانة، 
مشروبات  أي  تناول  عدم  وكذلك  التبول،  مرات  عدد  وزيادة 

كحولية.
على  والحفاظ  بانتظام  الرياضة  ممارسة  أيضًا  الضروري  ومن 
مع  المريض  يتناولها  التي  اQدوية  ومراجعة  الصحي،  الوزن 
البروستاتا،  أعراض  زيادة  إلى  تؤدي  اQدوية  بعض  Qن  الطبيب، 

مثل مضادات الهيستامين وأدوية االكتئاب.
المكيفات  مثل  المباشر  للبرد  فالتعرض  الجيدة،  التدفئة  وأخيراً 

الباردة يزيد من أعراض التضخم.

العالج الدوائي اQكثر 
شيوعًا للحاالت الخفيفة 

والمتوسطة
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البروستاتا  سرطانات  معظم  تشخيص  يمكن   : اسطورة 
مبكرًا عند ظهور اUعراض 

الحقيقة: قد ال ينجم عن سرطان البروستاتا ظهور أعراض أو عالمات 
البروستاتا  سرطان  عند  اQعراض  تظهر  إنما  المبكرة،  مراحله  في 
التي تظهر عند تقدم  اQكثر شيوًعا  اQعراض  اQكثر تطورًا، وتشمل 
السرطان ما يلي: التبول المتكرر أو المؤلم، دم في البول، مشكلة 

فقدان  العظام،  آالم  الحوض،  آالم  عليه،  الحفاظ  أو  االنتصاب  في 
الرجال  على  يجب  اQعراض  هذه  ظهور  حال  وفي  والوزن،  الشهية 
االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. ويتم اكتشاف سرطان 
فحص  تتضمن  التي  للفحوصات  الرجل  يخضع  عندما  البروستاتا 
المستقيم  وفحص  النوعي،  البروستاتي  المستضد  اختبار  الدم، 

الرقمي (DRE) حيث يتم تقييم حجم وشكل البروستاتا.

خرافات حول سرطان البروستاتا
8والحقائق المقابلة

يُّعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال، حيث يمثل ما يقرب %15 من 
جميع أنواع اQورام السرطانية التي يتم تشخيصها على مستوى العالم أجمع، إال أنه يمكن عالجه 

بنجاح، ويظل التشخيص المبكر هو أفضل وسيلة لتحسين النتائج وزيادة معدالت الشفاء.
تنتشر حول هذا المرض العديد من المعتقدات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بطبيعة المرض 

والتشخيص والعالج، فما هي أهم الخرافات والحقائق المقابلة وفقًا للخبراء.

إعداد وترجمة: سماح عماش
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وال  للغاية  بطئ  مرض  البروستاتا  سرطان   : أسطورة 
يستدعي القلق

تنمو  البروستاتا  سرطان  أنواع  من  العديد  أن  صحيح  الحقيقة: 
المصابين  الرجال  فمعظم  البروستاتا،  غدة  على  وتقتصر  ببطء، 
عديدة  لسنوات  يعيشون  قد  الدرجة  منخفض  بروستات  بسرطان 
ينفي  ال  ذلك  أن  إال  المرض،  ينتشر  أن  دون  ومن  أعراض،  دون  من 
ينتشر  الذي  العدواني  النوع  من  أيضًا  يكون  قد  المرض  هذا  أن 
عن  الفحص  نتائج  كشفت  إذا  ينبغي  لذلك  قاتًال،  ويكون  بسرعة 
التي  االختبارات  من  سلسلة  إجراء  بالسرطان،  فعلية  إصابة  وجود 
تهدف إلى تحديد مدى شدته، ومن ثم اتخاذ القرار الصحيح بالعالج، 

وتحديد أفضل خطة عالجية متاحة. 
: سرطان البروستات مرض يصيب كبار السن فقط إسطورة 

 60٪ تشخيص  يتم  اQمريكية،  السرطان  لجمعية  وفًقا  الحقيقة: 
تبلغ  الذين  الرجال  لدى  البروستاتا  سرطان  من 
تشخيص  يتم  فيما  أكبر،  أو  عامًا   65 أعمارهم 
سن  في  البروستاتا  سرطان  حاالت  من   40٪
سن  قبل  تشخيصها  يتم  ما  نادرًا  ولكن  أبكر، 

اQربعين.
فرصة  من  تزيد  التي  الخطر  عوامل  وتشمل   
العائلي  التاريخ  أصغر،  سن  في  التشخيص 
للمرض، فإذا كان أحد اQقارب مثل الوالد أو اQخ 
مخاطر  تزداد  فقد  البروستاتا،  بسرطان  أُصيب 
لديك  كان  إذا  ذلك،  إلى  با�ضافة  به،  إصابتك 
خطر  من  تزيد  جينات  وجود  من  عائلي  تاريخ 

جًدا  قوي  عائلي  تاريخ  أو   ،  BRCA2 أو   BRCA1 الثدي  بسرطان  ا�صابة 
بسرطان  ا�صابة  خطر  يكون  فقد  الثدي،  بسرطان  ا�صابة  من 

البروستاتا أعلى.
ولما سبق يحتاج الرجال المعرضون لخطر أكبر لبدء فحص سرطان 

البروستاتا في سن مبكرة.
: ارتفاع المستضد البروستاتي النوعي PSA يعني  اسطورة 

السرطان حتمًا
الحقيقة: PSA هو بروتين تنتجه كل من اQنسجة السرطانية وغير 
السرطانية في البروستاتا، وهناك أسباب عديدة أخرى الرتفاعه في 

الدم غير سرطان البروستاتا، وهي كالتالي: 
لكن  تدريجًيا،   PSA مستويات  تزداد  حيث  العمر،  في  التقدم   •

ازديادها بسرعة خالل فترة زمنية قصيرة يمكن أن يكون مقلقًا.
• تضخم البروستاتا الحميد BPH الذي يظهر بشكل شائع أكثر عند 

الرجال فوق الخمسين، أو وجود عدوى في البروستاتا.
 48-24 • التهاب المسالك البولية، وممارسة العالقة في غضون 

ساعة من اختبار المستضد البروستاتي النوعي.
PSA ؛ لذلك من  • فحص المستقيم الرقمي يمكن أن يؤثر على 

اQفضل سحب الدم قبل هذا االختبار.
إلى أن بعض اQدوية، مثل تلك المستخدمة  أخيراً البد من ا�شارة 
انخفاض  في  تتسبب  أن  يمكن  البروستاتا،  تضخم  عالج  في 
مستضد البروستاتا النوعي بشكل مصطنع،  كما قد يكون لدى 
إنما   ،PSA من  أقل  مستويات  السمنة  من  يعانون  الذين  الرجال 

بشكل مصطنع.

ا�صابة  نتيجة  دائًما  هو  البروستاتا  تضخم   : اسطورة 
بالسرطان

تضخمت  إذا  والخوف  بالقلق  المرضى  يشعر  قد  الحقيقة: 
البروستاتا لديهم، ويأتي هذا الخوف Qن اQعراض المبكرة لتضخم 
لكن  البروستاتا،  سرطان  تحاكي  قد   (BPH) الحميد  البروستاتا 
الرجال  يتقدم  عندما  الحدوث  شائعة  الحالة  هذه  الحقيقة  في 
في السن، ووفًقا للمكتبة الوطنية اQمريكية للطب، لم يتم ربط 

تضخم البروستاتا الحميد بزيادة خطر ا�صابة بالسرطان.
: سرطان البروستاتا يتطلب دائمًا عالًجا فورًيا  اسطورة 

الحقيقة: قد يتفاجأ المرضى عندما يعلمون أن سرطان البروستاتا، 
إذا تم اكتشافه مبكًرا بما فيه الكفاية، قد ال يحتاج إلى عالج فوري، 
البروستاتا ببطء  الحاالت، ينمو سرطان  أنه في كثير من  والسبب 
شديد، فإذا لم يظهر على المريض المصاب أي أعراض ولم ينتشر 
نهجين  باستخدام  العالج  يبدأ  فقد  السرطان، 
والفرق  النشطة،  المراقبة  أو  اليقظ  االنتظار  إما 
يتطلب  اليقظ  االنتظار  أن  هو  االثنين  بين 
في  اQعراض،  تظهر  حتى  عالج  دون  المراقبة 
اجراء  على  النشطة  المراقبة  تنطوي  حين 
تتغير  حتى  العالج  يبدأ  ولن  متكررة،  اختبارات 
نتائج االختبار، وينمو السرطان.   وبما أن عالجات 
سرطان البروستاتا يمكن أن تسبب في بعض 
اQحيان آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل سلس 
البول والعجز الجنسي، فلهذا السبب قد يختار 
لتأخير  النشطة  المراقبة  نهج  الرجال  بعض 
العالج. يراقب الطبيب السرطان أثناء المراقبة النشطة، من خالل 
الخزعات المتكررة، والفحوصات البدنية، واختبارات التصوير للتأكد 
من عدم نموه، وعليه يتم العالج فقط إذا بدأ السرطان في النمو أو 

ظهرت عليه عالمات تدل على أنه أصبح أكثر عدوانية.
للعالج  دائًما  البروستاتا  سرطان  مرضى  يخضع   : اسطورة 

الكيميائي أو الجراحة
حسب  البروستات  سرطان  لعالج  خطط  اQطباء  يضع  الحقيقة: 
احتياجات المرضى، مع مراعاة نوع السرطان، وعمر المصاب، ودرجة 
االنتشار، والصحة العامة للمصاب. إن الرجال عادًة الذين تم اكتشاف 
المرض مبكراً لديهم، وكانوا يعانون من سرطان منخفض الخطورة 
وغير منتشر خارج الغدة، فغالبًا ما يكون لديهم خيارات عالجية أكثر، 
وكما ُذكر سابقًا، «االنتظار اليقظ» هو أول الخيارات لعدم فعل أي 
شيء ما لم تظهر اQعراض، فيما «المراقبة النشطة» هي خيار آخر 
البروستاتا. ومن  إجراء خزعات  PSAs واQعراض، وربما  يتضمن مراقبة 
استئصال  خطورة  اQكثر  السرطان  Qنواع  بالنسبة  العالج  خيارات 
حيث  المفتوحة  الجراحة  الطبي،  بالروبوت  أو  بالمنظار  البروستاتا 
اQنسجة،  بتجميد  واالستئصال  بأكملها،  البروستاتا  استئصال  يتم 

والعالج بالهرمونات والعالج الكيميائي.
: سرطان البروستاتا حتمًا مرض مميت  اسطورة 

مرًضا  يكون  أن  يمكن  البروستاتا  سرطان  أن  حين  في  الحقيقة: 
وعالجه  اكتشافه  يتم  عندما  خاصًة  عالجه،  يمكن  أنه  إال  خطيًرا، 
إلى  أدى  والعالج  والتشخيص  الفحص  في  التقدم  أن  كما  مبكًرا، 

تحسين فرص البقاء على قيد الحياة.

التاريخ العائلي 
المرضي والتقدم 

في السن أهم 
عوامل الخطر
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لم  اQمر  إن  ويبدو  حديد)  (قلبه  بأن  أحدهم  شجاعة  نصف  ما  عادة 
نسيج  من  رقعة هجين  بابتكار  علماء  قام  أن  بعد  مستحيًال،  يعد 
تحولك  كأنها  قلبك،  مع  تندمج  الوقت،  نفس  في  وآلي  حيوي 
القلب المكسور، وإنما كي  إلى ”سايبورغ“، لكن، ليس من أجل 
تنقذك من مخاطر طبية مميتة، هذا االبتكار قد يغير وجه عالجات 

القلب تمامًا .
متبرعًا  يجدون  ال  الذين  المرضى  السايبورغ  قلب  ينقذ  كيف 

بالقلب؟
من  تأتي  التي  المذهلة  لالختراعات  آخر  مثال  هو  االبتكار  هذا 
من  علماء  فيه  تعاون  وقد  والتكنولوجيا،  الطب  بين  التداخل 
البيوتكنولوجي في جامعة تل أبيب وقسم علوم المواد  قسم 
ليخرجوا  النانوتكنولوجي،  علوم  مركز  إلى  با�ضافة  والهندسة، 

برقعة تحول قلبك إلى ”سايبورغ“، أي نصف آلة، ونصف إنسان. 
االبتكار يدمج أجزاء عضوية طبيعية مع أجزاء إلكترونية مصنوعة، 

وبالتالي فإن كال الطرفين يقدمان ميزة، الطرف العضوي يضمن 
ا�لي  الجزء  أما  االنقباض،  على  الطبيعي  القلب  نسيج  قدرة  لك 
فهو يمنحك انتظام ا�لة. هذه الرقعة الحيوية ا�لية، تشبه الخيال 
دفير  تال  البروفيسور  قال  وقد  أمامنا،  هنا  ها  ا�ن  لكنها  العلمي، 
اQبحاث  االبتكار  هذا  يحرك  أن  يتوقع  أنه  الفريق،  مع  عمل  الذي 
فعله  نستطيع  ما  فكل  اQمام،  إلى  كبيراً  شوطًا  القلب  على 
وتأتي  فحسب،  العضوي  القلب  نسيج  هندسة  هو  ا�ن،  حتى 
النتائج مختلطة، أما ا�ن، فقد وصلنا إلى نسيج مزيج من النسيج 
ا�ثار  صحيح.   بشكل  القلب  عمل  تضمن  التي  وا�لي،  الحيوي 
التي قد تترتب على هذا االبتكار مذهلة حقًا، خاصة في ظل قائمة 
محتاجين لزرع قلب تطول بشكل أكبر كل يوم، وأناس يموتون 
Qي  رهيب  بشكل  تزداد  اQطباء  وحاجة  متبرعين،  يجدوا  لم  Qنهم 

بديل، هذه الرقعة الحيوية ا�لية قد تكون طوق النجاة المنتظر. 
كيف حول هذا القلب الخيال العلمي إلى حقيقة؟

سطح  على  المبتكرة  الرقعة  هذه  تثبيت  على  تعتمد  الفكرة 
القلب المعتل، لكي تستبدل بشكل كفء العضلة التي تحتضر 
أو تلك الميتة بالفعل، الجزء البشري من هذه الرقعة ينقبض مع 
ذاتي  بشكل  يكتشف  فإنه  ا�لكتروني  الجزء  أما  القلب،  عضالت 
وجود دواء الزم، ويقوم ببثه للعضالت. حاول العلماء التأكد أوًال 
الحاجة  يشرح  ما  وهو  الرقعة،  مع  تنقبض  سوف  الخاليا  كون  من 
للجزء العضوي، ثم وجدوا أنهم سيحتاجون إلى جزء ينظم هذه 
الوظيفة ويراقبها، ويكون على اتصال معهم، ليخبرهم بحدوث 

أي مشكلة، أو يطلق الدواء عند الحاجة.
قلبك (أونالين) بشكل دائم .. مع طبيبك

بمراقبتك  Qطبائك  تسمح  سوف  الرقعة،  هذه  إن  هو  جزء  أفضل 
المريض  يكون  أن  تخيل  مستجدات،  أي  ويعرفوا  الوقت،  طوال 
الطبيب  فيدخل  يرام،  ما  على  ليس  بأنه  وشعر  البيت  في  جالسًا 
ترسلها  التي  المعلومات  طريق  عن  قلبه  ويتابع  ا�نترنت،  على 
ثم  هندسته،  تمت  الذي  النسيج  في  المدموجة  المستشعرات 
يحدد حالة مريضه بدقة، ويمكن أن يتدخل بشكل مباشر لينظم 

القلب أو يبعث فيه اQدوية. 
نحن لم نتحول إلى أنصاف إنسان وأنصاف آالت بعد، لكن يبدو أن 
اQمر سيطبق على عضو تلو عضو، لنجد جيوشًا من البشر الذين 

تحولوا إلى ”سايبورغ“، كأننا صحونا فجأة في فيلم خيال علمي.

ابتكار قلب
قد يحولنا مستقبال إلى أنصاف بشر
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 االبتكار يدمج أجزاء عضوية 
طبيعية مع أجزاء إلكترونية 
مصنوعة

تكنولوجيا تسمح ل�طباء 
بمراقبة المريض طوال 
الوقت
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يصاب الكثيرون بآالم مختلفة في الرقبة والظهر فور االستيقاظ 
الخاطئة  النوم  إلى وضعيات  النوم والتي ترجع معظمها  من 
التي تمنح ا�نسان بداية يوم بمزاج سيئ وآالم ال تنتهي؛ إال أن 
هذه المعاناة أصبحت بين طيات الماضي عقب كشف شركة 
بتقنية  تعمل  ذكية  لمرتبة  مبتكر  تصميم  عن  تكنولوجيا 
 360 من  مكونة  كاملة  بشبكة  ومدمجة  االصطناعي  الذكاء 
ضغط  في  التغيرات  الستشعار  الحركة  مستشعرات  من  وحدة 

وحركة الجسم أثناء تقلباته المستمرة طوال الليل.  

وتقوم المرتبة الذكية بتعديل سطحها عبر رفع وخفض طبقة 
ضبط  وإعادة  وسالسة،  بنعومة  الهواء  طريق  عن  ا�سفنج 
للنوم طوال  المستخدم على أفضل وضعية  الوضع لحصول 

الليل تمنح العمود الفقري وضعية صحية وأكثر اتزانًا.
اضافة إلى تقنية «دايموند» لتعديل درجة حرارة السرير لتتناسب 

مع حرارة الجسم بشكل دائم.
خالل  العالمية  اQسواق  في  الذكية  المرتبة  طرح  المنتظر  ومن 

الشهور القليلة القادمة بأسعار تبدأ من 250 دوالرا أمريكيا.

تصميم مبتكر لمرتبة ذكية
تعمل بتقنية الذكاء االصطناعي
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كشف الفيديو كليب اQخير للفنانة مايا دياب عن هوسها باQحذية والكعب العالي، 
وبالرغم من أن مايا دياب من أكثر الفنانات طوال فهي ذات طول فارع إال أنها لم تتخلى 

عن الكعب العالي في معظم إطالالتها ليبدو أن للكعب داللة معينة تستهوي 
الكثيرات.

 ال شك أن الكعب العالي يضيف الكثير من اQنوثة وا�ثارة لطلة المرأة لكنه ليس 
السبب الذي دفع بأول امرأة ارتدته في العالم الى ارتدائه، فقد ارتدته (كاثرين دي 

ميديس) التي أصبحت زوجة الملك الفرنسي هنري الثاني لتبدو أكثر طوال في حفل 
زفافها وذلك في القرن 16 الميالدي، وكان ذلك بداية ارتداء النساء له بعد أن كان 

خاصا بالرجال يرتدونه كمعيار الرفعة والرجولة واالرستقراطية ، فهو ليس مجرد شكل 
مثير أو طول إضافي بل يحمل داللة أعمق من ذلك بكثير. 

الواقع أن الكعب العالي يغير من لغة الجسد لدى المرأة ورغم اQلم أو إيقاع الخطوة 
البطيئة التي يفرضها على النساء إال أنه باقي ومستمر..طالما ما زال يحمل ا�يحاء 

بالجاذبية والجمال في اQذهان ، وطالما يعكس أيضًا ما بين الرجل والحذاء، فثمة 
حاالت كثيرة كان فيها حذاء المرأة السبب اQساسي في وقوع الرجل في حبائل الحب!

وبعيدا عن دالالت ورموز الكعب العالي فإن تصميم هذه الكعوب فن أصبح 
يدخل في إطار ا�بداع سواء كان عمليا وقابال ل�رتداء أم ال، الفن وا�بداع الذي قد 

تجده في متحف بروكلين حيث مجموعًة من أغرب اQحذية في التاريخ وتعود غرابة 
هذه اQحذية إلى تصاميمها التي تبرز كعوبًا عالية ال يمكن المشي بها، أو تصاميم 

غير متساوية أو مواداً يندر استعمالها في صناعة اQحذية! وهو متحف له زواره من هواة 
اQحذية والغارقين في دالالتها الغريبة، يعود بعض هذه اQحذية إلى حقبٍة تاريخية 

ولت، ويعود بعضها ا�خر إلى زمننا الحالي، لكن اQكيد هو أنها جميعها ال تقل غرابٍة 
عن بعضها. 

هذا بالنسبة للمصممين والفنانين ، أما بالنسبة للمثقفين من أصحاب اQقالم 
فنستطيع أن نشم رائحة التمرد على هذا المظهر اQنثوي الذي يحول اQنظار عن 

معاناة المرأة كإنسانة ،وهذا ما لفتت الكاتبة بسمة العوفي إليه اQنظار حين أصدرت 
مجموعة قصصية بعنوان (كعب عالي) حيث كتبت : ال أحد يعرف ما نعانيه، دائما 
ينظرون الى الفتيات على أنهن ذوات كعب عالي وطالء أظافر فقط وأننا نقضي 

معظم أوقاتنا في الزينة والفرح ، في إشارة الى قضايا أكثر أهمية تعاني منها المرأة، 
أوافقها الرأي إذ أن ارتداء الكعب العالي يوحي بشخصية مرفهه للمرأة قد ال تمثل 

واقعها على ا�طالق، إال أن هذا ال يحول دون اللهاث وراء جاذبية هذا الكعب ، كيف ال 
وجميعنا نحن النساء نتذكر تلك اللحظات الطفولية وأصوات الطقطقة المضحكة 

عندما كنا نرتدي خلسة أحذية أمهاتنا ذات الكعب العالي،فإذا كنت قد فعلتها بفرح 
وأنت صغيرة فال تتخلي عنه وأنت كبيرة. 
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ثقافة

الدكتور  لسعادة  الجمال»  زاده  «مسافر  اQول  الجزء  كتاب  صدر 
أنيقة  طبعة  في  الوطنية  قطر  مكتبة  رئيس  الكواري  حمد 
 ، العالم  في  عديدة  وعواصم  مدن  بين  الترحال  حصيلة  مقدما 
والكتاب حصيلُة تجربة ثرية عاشها د. حمد الكواري مرتحال بين 

مدن وعواصم عديدة في العالم،  ” 
كما أن الكتاب، إلى جانب ذلك، ثمرة عزلة إجبارية فرضتها جائحة 
نشرها  أدبية  بتدوينات  غانِمًا  الكواري  د.  منها  خرج  عزلٌة  كورونا. 
منها  جزءا  دّون  أن  لبث  ما  لكن  االنستجرام،  على  حسابه  في 

في كتاب ورقي كنوع من التوثيق الذي يحفظها من مفاجآت 
كتبه  الذي  ا�صدار  هذا  فكان  ا�لكترونية.  وتطبيقاته  ا�نترنت 
صاحبه بنكهة الشعر ، حتى يحفظ للصورة مدلوالتها العميقة.

اQمر الثاني الذي يثير االنتباه في هذا الكتاب هو المدخل النثري 
مالمحها  تشكلت  التي  الترحال  تجربة  إرهاصات  يختزل  الذي 
في  «يتردد  أن  قبل  مبكرة،  سن  منذ  صاحبها  وعي  في  اQولى 
طلبا  الرحالت  قصص  ذاكرته  في  وتعّمر  الترحال،  نداء  نفسه 

للعلم»، كما ورد في مقدمة الكتاب.

تدوينات تتحول إلى عمل أدبي في كتاب 

«مسافر زاده الجمال»
لسعادة الدكتور حمد الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية
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جمع  فقد  للكتابة،  موضوعي  مبرر  عن  أيضا  المقدمة  تكشف 
لمن  الخاصة  قراءاته  تختصـر  التي  ذكرياته  من  بعضًا  الكاتب 
أوطانها،  تاريخ  مــن  جزءا  صنعت  مهمة  شخصيات  من  عرفهم 
ومنهم مــن ربطته بهم صداقة وطيدة، وعالقات تعاون، ومنهم 
من قاده إليه القدر مـن باب إنساني يستحيل أن ينسى، فمحتوى 
الكتاب فيه لمسة حنين ووفاء صادقة لشخصيات ورموز وطنية 
مختلفة  ومحطات  سنوات  في  الكاتب  التقاها  وأجنبية  وعربية 
مميزة  للقاءات  الكواري  حمد  الدكتور  يوثق  إذ  حياته،  من 
جمعته مع شخصيات مهمة من بينها سمو الشيخ عبداA بن 
الجزائريان أحمد  اQمير، والرئيسان  آل ثاني نائب  حمد بن خليفة 
فرانسوا  الفرنسيان  والرئيـسان  بوتفليقة،  وعبدالعزيز  بلة،  بن 
آل  جاسم  بن  ثاني  بن  جاسم  والشيخ  شيراك،  وجاك  ميتران، 
 Aعبدا السيد  وسعادة  ثاني،  آل  سيف  بن  أحمد  والشيخ  ثاني، 
محمد  ومهاتير  كوبا،  رئيس  مارتي  وخوسيه  العطية،  حمد  بن 
رئيس الوزراء الماليزي السابق، والسفير الكويتي عيسى الحمد، 
والدبلوماسي اللبناني كلوفيس مقصود، والموسيقار الراحل 
الثقافة  في  والرموز  الشخصيات  من  وغيرها  ناصر،  عبدالعزيز 

العربية وا�نسانية.
وفي تصريح خاص لمجلة (هي وهو) أكد الدكتور حمد الكواري : 
أن مسافٌر زاُده الجمال اQول من نوعه والذي يجعل الصورة قاعدة 
لتخليد ذكرى  أو معلومة أو خاطرة ،وبدأت ذلك في ا�نستجرام 
بينها  يربط  حكاية  بعد  وحكاية  سنوات  ومنذ  صورة  بعد  صورة 

صلتي بهذه الصورة أو بهذه الحكاية.
فأنتجت  الكريم  المتابع  شهية  فتحت  نشرها  بدأت   عندما 
لكتابة  هو   ..اQول  كتابين  فكرة  علي  وطروحاته  ضغوطاته 

مذكراتي الثقافية منها ، فكان كتاب (على قدر أهل العزم ) وهو 
تخطى موضوع الصور وما توحيه من حديث عن شخصيات أو 
للعالم   بها  Qتقدم  الفكرية  لسيرتي  سرد  إلى  خواطر  أو  مدن 
وأصبح  تصور  كل  نجاح  هذا  حظي  وقد   ، لليونسكو  لترشيحي 
أخرى  وثالث  لغات  ست  إلى  ترجم  الذي  اQول  القطري  الكتاب 

آتية قريبا. 
في  ورد  لما  عاكس  فهو  الجمال)  زاده  (مسافر  إلى  وعود 
(ا�نستجرام) مع زيادة في الصور تجعل الكتاب أكثر جذبا، وكما 
هو مالحظ ما صدر هو ( الجزء اQول) ومع استمراري بالكتابة في 
(ا�نستجرام) فإني على ثقة أن (الجزء الثاني ) آت قريب وسيراعى 

فيه ما تلقيناه من مالحظات من القراء عن الجزء اQول،
كما أني و كثمرة للحجر الذي فرضه كورونا علينا فإني التقيت 
فيض من الصور الجميلة التقطتها خالل الحجر في منطقة رأس 
لفان للطبيعة من بحر وصحراء و سماء ونجوم وقمر وشمس 
وغيوم وشروق وغروب غير ذلك وستكون جزءا رئيسيا من الجزء 

الثاني ،وعلى اA االتكال. 
نبذة عن المؤلف: 

الدكتور الكواري وزير دولة في قطر برتبة نائب رئيس وزراء، وهو 
حاليا رئيس مكتبة قطر الوطنية. تقلد الدكتور الكواري منصب 
أن كان سفير  (2008-2016) بعد  والتراث  الثقافة والفنون  وزير 
واQمم  اليونسكو  ولدى  المتحدة  والواليات  فرنسا  في  قطر 
لليونسكو  العام  المدير  لمنصب  قطر  دولة  رشحته  المتحدة. 
أربع  خالل  اQصوات  بعدد  اQولى  المرتبة  واحتّل   2017 سنة 
جوالت ثم حصل في الجولة اQخيرة على 28 صوت مقابل 30 

صوتا للمنافسة الفرنسية.

الكتاب ثمرة 
عزلة إجبارية 

فرضتها جائحة 
كورونا

رشحته دولة 
قطر لمنصب 

المدير العام 
لليونسكو سنة 

2017
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ثقافة

«ثقافتنا نور»..

مساجد قطر 
ثقافة إسالمية وحضارية 

2021) شهدت قطر انطالق فعاليات  في يوم االثنين (8 مارس 
 ، للعام  ا�سالمي  العالم  في  الثقافة  عاصمة  ”الدوحة 
لهذه  اختياره  تم  الذي  الشعار  وهو  نور“.  ”ثقافتنا  شعار  تحت 
الفعالية الضخمة حسب وزارة الثقافة والرياضة القطرية ”..إيمانا 
بأن لكّل أّمة ثقافة تمّيزها عن غيرها، وأن الثقافة ا�سالمّية قيمة 
نابضة  فهي  العالم،  ثقافات  ضمن  خصوصيتها  لها  أصيلة 
بالحياة ما دامت تستلهم جوهرها من القيم ا�سالمّية الخالدة 
ا�نسان  ووهبت  النور،  إلى  الظالم  من  ا�نسانّية  أخرجت  التي 

العلم والكرامة“.
”كما تعبر الثقافة ا�سالمّية عن الفنون وا�داب والتراث الثقافي 
ل�ّمة باعتبار أنها رافعة القيم ورهان دائٌم لكّل اQجيال المسلمة 
التي تعمل على المحافظة على قيمها اQصيلة وتسعى إلى 

تجديد إبداعها الحضاري، لتبّلغ جوهر رسالتها الخالدة“.
موافاتها  بعد  جاء  ا�سالمية  للثقافة  عاصمة  الدوحة  اختيار  إن 

للشروط التي تجعل منها منارة إسالمية بارقة في سماء العالم 
العربي وا�سالمي.

بشكل  ا�سالمي  بالتراث  تهتم  التي  الدول  من  قطر  دولة  و 
خاص، والتراث والتاريخ اQثري بشكل عام، وذلك من خالل ترميم 
وسعيها  بها،  واالهتمام  الدولة،  في  اQثرية  المناطق  من  عدد 
الدائم إلى إيجاد محفوظات للمعالم ا�سالمية تبرز من خاللها 

كل ما يتعلق بها“.
وبقائها  القديمة  قطر  مساجد  عن  نحدثكم  ا�طار  هذا  في 
في  قطر  متاحف  جهود  تتواصل  حيث  هذا  يومنا  حتى  شامخة 
وقد  وحمايتها،  وترميمها،  اQثرية،  المواقع  في  التنقيب  عملية 
الحياة  بث  الترميمية  مشاريعها  خالل  من  قطر  متاحف  نجحت 
الدولة،  أنحاء  مختلف  في  المنتشرة  القديمة»  «المساجد  في 
التراث القطري  وإعادة تأهيلها من جديد، بهدف إعادة اكتشاف 

والحفاظ عليه وتعريف المجتمع به..
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ومن أبرز هذه المساجد مسجد «بن عبيد» ومسجد «فويرط»، ومسجد 
«الرويس»،  مسجد  جانب  إلى  شيخ»،  «بن  ومسجد  «الخليفات»، 
بمدينة  التراثية  القديمة  المساجد  من  وعدد  ظلوف»،  «أبو  ومسجد 
المساجد  هذه  استقطبت  وقد  وغيرهم،  ودخان  وسميسمة  الوكرة 

عددا كبيرا من الجمهور والمهتمين بالتراث.
ومن أهم وأعرق المساجد التي تمت إعادة ترميمها وأصبحت اليوم 
تستقبل المصلين والجمهور مسجد «الرويس» الذي يحظى بمكانة 
بارزة في التاريخ القطري، وهو أحد الشواهد على فن العمارة القطرية 

القديمة..
وشهدت رحلة ترميم المسجد والمنطقة المحيطة به، جهًدا مكثًفا 
تمثل في إعادة تأهيل طبقات الجص من الداخل والخارج باستخدام 
من  المتهدمة  اQجزاء  واستبدال  الجدران  وحقن  اQصلية،  المواد 
السقف بأخرى جديدة مصنوعة من نفس المواد القديمة، واستبدال 
الطابع  نفس  تحمل  بأخرى  القديمة  والنوافذ  واQبواب  اQرضيات 

اQصلي،
ل�حذية  ورف  للمؤذن  غرفة  منها  جديدة  أجزاء  للمسجد  أضيف  كما 
ومكان للوضوء وخزان ماء وغرفة للكهرباء لتبلغ مساحة المسجد 

بملحقاته ما يعادل 1965 مترا مربعا تقريًبا، 
المتقنة،  الفنية  بلمساته  اQصلي  الرويس  مسجد  بناء  تميز  و  هذا 
اللون  سوداء  الضخمة  الخشبية  أعمدته  في  معالمه  أبرز  وتجّلت 

الدوحة : منارة اسالمية مضيئة 
في سماء الوطن العربي
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ثقافة

مسجد الرويس شاهد على
فن العمارة القطرية القديمة 

القديمة  المساجد  في  المستخدمة  تلك  تحاكي  التي 
بالعراق وسوريا ومصر.

يميزه  ما  وأهم  الشمال،  بمدينة  الرويس  مسجد  ويقع 
بها،  يتمتع  التي  الكبيرة  والتراثية  التاريخية  القيمة  تلك 
1915م... وذكر الدكتور محمود  ويعود تاريخه إلى عام 
التاريخية،  والدراسات  للبحوث  الخليج  مركز  مدير  رمضان 
مساجد  كتاب  ومؤلف  ا�سالمية،  والعمارة  ا�ثار  وخبير 
هيئة  على  شّيد  المسجد  «إن  وعمارتها:  تاريخها  قطر 
يتسع  إذ  الخمسة،  الفروض  Qداء  وخصص  مستطيل، 
من  الخارجية  جدرانه  بنيت  مصٍل،   100 يقارب  لما  المسجد 
الشرقي باب مستطيل الشكل،  الحجر، وفتح في جداره 
وهو  للمسجد،  الرئيسي  الصحن  إلى  منه  يدخل  أيضًا 
القبلة  أن  مضيفًا  الشكل،  مستطيل  مكشوف  صحن 
مستطيلة  أروقة   3 من  تتألف  الشكل،  مستطيلة 
الشكل تقريبًا، وهو النموذج الخامس والجديد لتخطيط 
والذي  14هـ/20م،  القرن  بداية  في  قطر،  في  المساجد 
يعتمد في تخطيطه على استخدام الصحن المكشوف.

أهم  من  التراثيين،  و»فويرط»  عبيد»  «بن  مسجدي  ويعد 
المساجد في الدولة، حيث يرجع تاريخ مسجد «بن عبيد» 

الواقع في فريج أسلطة القديمة إلى عام 1935،
النخل  جذوع  من  مبنيا  أصله  في  المسجد  وكان 
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مساجد قطر القديمة 
شامخة حتى يومنا هذا 

للماء  بئر  وبجواره  بالصبان  مفروشا  وفناؤه  بالجريد  ومسقوفا 
واستغرق ترميمه 10 أشهر وصار مؤهال الستقبال المصلين، 

فمر  اQثري،  فويرط  موقع  من  بالقرب  الواقع  «فويرط»  مسجد  أما 
القرن  عشرينيات  في  اQولى  عمارته  جاءت  حيث  بناء،  بمرحلتي 
في  مجددا  بناؤه  أعيد  ثم  والطين،  الحصى  باستخدام  الماضي 
الطابوق  بواسطة  المرة  هذه  ولكن  الماضي  القرن  ستينيات 
تلك  خالل  البناء  في  استخدامه  شاع  الذي  بالصبان،  المخلوط 
الرقيقة  اQخشاب  استخدمت  كما  القطري،  التاريخ  من  الفترة 

لتغطية سقفه الذي تميز بلمسة معمارية مميزة.

عبيد»  «بن  مسجدي  في  والصيانة  الترميم  عملية  واشتملت 
الجدران  وتأهيل  التالفة،  الجص  طبقات  إزالة  و»فويرط»على 
الحجرية،  الجدران  تأهيل  وإعادة  جديدة  جص  طبقات  لوضع 
ومعالجة الطبقات الخشبية، واستخدام المواد العازلة للرطوبة 

والمياه في طبقات المسجد المختلفة.
تاريخ  من  جزءاً  تختزل  شامخة  القديمة  قطر  مساجد  ومازالت 
وأهميتها  بموقعها  القدم  منذ  المعروفة  الساحلية  المنطقة 
الجغرافية وتحكي تاريخ قطر الذي شهد منذ فجر التاريخ حضارات 

كتبت سطورها بمداد من المجد والرفعة.
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ثقافة

من  اQولى  وهي  فريجنا»،  «أشباح  بعنوان  قصصية  مجموعة  أول 
والخيال،  بالواقع  القطري  التراث  روح  فيها  تختلط  التي  نوعها 
ل�ديبة القطرية سارا خالد اليعقوب حيث تدور بعض أحداث تلك 
القصص في أماكن تراثية، وتستند بعضها لوقائع حقيقية، فيما 
النوع  هذا  وربما  والتشويق،  الرعب  طابع  لتأخذ  اQحداث  تنعطف 
من اQدب سيكون جديًدا على الساحة اQدبية المحلية، حيث تمنت 

الكاتبة أن تكون لي بصمة ُمميزة عبر هذا النوع من الكتابة.
القصة  فإن  الكاتبة  حسب  منها  والهدف  القصة  فكرة  عن  أما 
العالم  بها  يمر  التي  كورونا  جائحة  ظروف  مع  ُمتماشية  جاءت 
خالل الفترة الحالية، ويتبين ذلك من عنوان القصة الذي يحمل 

اسم «14 يوم»، وهو داللة على فترة الحجر الصحي التي كانت 
مفروضة في البداية على كل المواطنين العائدين من الخارج، 
والقصة  أيًضا.  المدة  بنفس  منزلي  حجر  إلى  تتحول  أن  قبل 
دراستها  الستكمال  ُمبتعثة  قطرية  طبيبة  يوميات  عن  عبارة 
العليا في بريطانيا، خالل فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق التي 
تعكس  حيث  العائدين،  للُمواطنين  الدولة  تخّصصها  كانت 
تلك اليوميات روح الوطنية وروح الُمبادرة والرغبة في رد الجميل 
الطبية  الفرق  جهود  على  الضوء  إلقاء  عن  فضًال  للوطن، 
ملحمة  في  بالمستشفيات  وا�داريين  التمريض  وطواقم 

التصدي للوباء.

أشباح فريجنا
أول مجموعة قصصية

ل�ديبــة ســـارا اليعقـــــــوب
سوالف فريجنا في ليالي الصيف الطويلة تختلط فيها الحقيقة بالخيال ... اUمجاد 

العريقة باUساطير السحيقة ...كلها سوالف نستمد منها العزم والحكمة ، سوالف 
تعبر عن أحوال السابقين ، وقصص غابرة النعرف مدى صحتها من عدمه ، لكنها 

تحكى على سبيل التسلية والغوص في بحر الخيال الذي تميل النفوس إليه.
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دشن الملتقى القطري للمؤلفين كتاًبا جديًدا بعنوان «الذكاء 
الدكتور  لمؤلفه  خارقة»،  قوة  تملك  بالفعل  أنت  العاطفي.. 

درع معجب الدوسري،
استهلت اQستاذة مريم ياسين الحمادي جلسة التدشين واصفة 
الكتاب بأنه «هام»، فكل منا يحتاجه في هذا الوقت، خاصة مع 
كل هذه المتغيرات التي يشهدها العالم. بدوره، قال الدوسري: 
إن تدشين مثل هذه الكتب، أمر يُشجع الُكّتاب والناشرين، على 
نشر هذا المخزون الثقافي في دولة قطر، وهو ما تشجع عليه 
لسعادة  الشكر  موجًها   ،2030 قطر  ورؤية  الحكيمة،  القيادة 
على  والرياضة،  الثقافة  وزير  العلي،  غانم  بن  صالح  السيد 
بأنه  الكتاب  ووصف  المؤلفين.  إبداعات  لنشر  الجهود  هذه 
الكتب  من  العديد  هناك  أن  الحظ  إذ  كبيرة،  دراسة  بعد  جاء 
قليلة  قلة  مقابل  العاطفي،  الذكاء  عن  تتحدث  اQجنبية 
من الُكّتاب الذين كتبوا عن هذا الموضوع باللغة العربية، 
الدورات  خبرات  من  االستفادة  إلى  المؤلف  سعى  لذلك 
التي يُقدمها في هذا المجال، وتقديمها في كتاب. وقال : 
جمعت مشاركات الُمتدربين، من تجارب وقصص، لتكون 
نتاًجا لهذا الكتاب، حيث إن الكتاب تم تقسيمه إلى عدة 
فصول، ومن خالل التنسيق حاولت أن أقدم فرصة أفضل 
السردي،  النص  عن  بعيًدا  الكتاب،  من  ليستفيد  للقارئ 
الذي قد يمل منه القارئ. ولفت إلى أنه حرص على وضع 
شكل  على  دفتيه  بين  الكتاب  ضمها  التي  المقارنات 
يحفظ  من  هناك  أن  خاصة  حفظه،  ليسهل  جداول 
الكتب بالعين، فضًلا عن حرصه على تقديم معلومات 
سهلة للقارئ. وقال المؤلف: إنه وضع عناصر وإضاءات 
وتخاطب  العاطفي،  الذكاء  عن  تتحدث  الكتاب،  في 
ولذلك  وا�سهاب،  السرد،  دون  بأسمائهم،  الناس 
وهي  النجاح،  شفرات  من  سلسلة  يُقدم  الكتاب  فإن 
عبارة عن خمسة كتب تتحدث عن الذكاء العاطفي، 
الخبرات،  وإنتاج  الشخصي،  والتخطيط  والتواصل، 
الفًتا إلى أنه في كل فصل استخدم قصًصا للحديث 

عن الذكاء العاطفي.

من خالل الذكاء العاطفي يكون اQفراد أكثر قدرة على معرفة مشاعر ا�خرين من حولهم وتمييز 
أسباب العواطف االنسانية والتحكم بالعواطف والمشاعر وإظهارها في الوقت المناسب من أجل 

التكيف مع مختلف البيئات المحيطة با�نسان مما يحسن مستوى التفاعل مع ا�خرين ويسهل للفرد 
معرفة مايريد ويحقق أهدافه كما يريدها .

للدكتــــور درع معجـــب الدوســـري
«الذكــاء العاطفــي»

أنــت بالفعــل تملــك قـــوة خارقـــة

الدكتور  فه 

ين واصفة 
خاصة مع 
لدوسري: 
ين، على 
جع عليه 
لسعادة 
على  ة، 
بأنه  ب 
الكتب 
قليلة 
عربية، 
دورات 
وقال : 
كون 
عدة 
ضل 
دي، 
ضع 
ي

كل 
ظ 
ت 
ت 
ب 
ك 
ي 
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سفير النجوم لعالم الشهرة

شاعر الحب نزار قباني
سنوات مضت على رحيل نزار قباني، عاشق بيروت، والحرية، والمرأة، كارهًا الطغاة، 

واالستبداديين والمرتزقة والغزاة،، لكنه بقي شاعر الحب والعشاق بال منازع ، لذا اختاره فنانون 
كثر للتغني بكلماته ليكون سفيرهم الى عالم الشهرة والنجاح، واختار كل فنان ما يناسب 

لونه وصوته فبات لكل قصيدة مغناه حكاية وقصة وربما ستبقى هذه القصص واUغاني 
تتوالد في المستقبل،  فالشاعر نزار قباني إرث ال ينتهي أو يموت ،نستعرض بعض أهم القصائد 

الشهيرة للشاعر نزار قباني وقصته مع من صدح بها من الفنانين:
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سبقت نجاة الصغيرة الجميع في أداء أغنية من قصائد نزار قباني، فكانت 
قصيدته «أيظن» أول أغنية ملّحنة وكان ذلك عام 1960 ، ولم تكن «أيظن» 

القصيدة الوحيدة التي غنتها نجاة لنزار، بل غنت أيضًا من قصائده «ماذا أقول 
له؟» عام 1965 وأيضًا قصيدتي «متى ستعرف كم أهواك» و»أسألك الرحيل» 

أشهر  من  اليوم  حتى  وتُعتبر  وقتها،  واسعة  شهرًة  نالت   ( (أيظن  قصيدة  ،لكن 
أغاني نجاة، خصوصًا أنها من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.  

نجاة الصغيرة

ماجدة الرومي

أيظــن

كلمــات
صوت ماجدة واسع المدى كان ال بد له من أن يحوز على قصائد كتبها نزار، وكان 

لها ذلك، فقدمت أغنية «كلمات» ، وفي اQلبوم نفسه كانت هناك أغنية ثانية 
كبيرة،  شهرة  اQغنيتان  ونالت  الدنيا»  ست  «بيروت  وهي  ماجدة  غنتها  لنزار 

حيث أّججت اQغنية الثانية مشاعر اللبنانيين، خصوصًا أن ماجدة غنتها بعد 
في  تحدث  ومأساة  تفجير  كل  مع  حيه  وبقيت  اQهلية  الحرب  غبار  نفض 
بيروت ، ولماجدة أيضًا عدة أغاٍن قدمتها من شعر نزار وهي «مع الجريدة» 
 ،2006 عام  جداً»  و»أحبك   ،1998 عام  الياسمين»  و»طوق   ،1994 عام 

و«وعدتك» عام 2012.

محمد عبده
القـرار

أهل  محبة  والقى  العرب  لكل  نزار  شعر  وصل 
الخليج ومن بينهم فنان العرب محمد عبده الذي 
أعاد غناء قصيدة «القرار» التي غناها عاصي عام 
2000، ليقدمها بصوته الخاص عام 2017 ، ولم 
لنزار قصيدتين  القدر، بل غنى  الفنان بهذا  يكتِف 

أخريتين هما «في المقهى» و»أحلى خبر» .
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إال أن قصيدتان لنزار كانتا من نصيب عبد الحليم حافظ. اQولى «رسالة من تحت الماء» 
عام 1973، وبعد نجاحها لفتت عبد الحليم قصيدة أخرى لنزار وهي «قارئة الفنجان» إال 
أن هناك كلمات فيها لم تعجبه فطلب من نزار شخصيًا تغييرها فكان له ذلك ، هذه 
مدار  على  نسخة  مليوني  من  أكثر  منها  وبيع  جداً  وكبيراً  ذائعًا  صيتًا  حققت  اQغنية 
ثالثين سنة، ولكن لم يكن أحد يعلم وقتها أنها «أغنية الوداع»، أي آخر أغنية يغنيها 

عبد الحليم قبل وفاته.

فهناك  قباني  نزار  مع  تعاونها  في  كثيرا  الشرق  كوكب  توفق  لم 
أغنية وطنية واحدة غنتها أم كلثوم من كلماته وكانت لمناسبة 
النكسة، لكن اQغنية لم تلَق االنتشار الكافي وقتها، علمًا أنها من 

للقضية  ُقدمت  أهم اQغاني التي  من  لكنها  الوهاب،  عبد  ألحان 
كانت  أنها  خصوصًا  العربية،  المشاعر  ووّحدت  الفلسطينية 

بصوت كوكب الشرق.

عبد الحليم حافظ

أم كلثوم

قارئـة الفنجــان

حين حملت البندقية

ال تسألونيفيــروز
حين سمع اQخوان الرحباني بشهرة قباني وكلماته الساحرة اتصال به 
طالبين منه أغنية للسيدة فيروز، وقد ُوثَِّقت هذه الحكاية بمشهد من 

مسلسل «نزار قباني» فكانت أغنية «ال تسألوني ما اسمه حبيبي»، رغم ذلك، 
لم تحَظ اQغنية بانتشار واسع كما باقي أغاني فيروز، ربما Qن كلماتها لم 

تكن تتناسب مع هوية فيروز الصباحية المعتادة وقتها، 



بعنوان  وكانت  لقباني  واحدة  قصيدة  أحمد  فايزة  الراحلة  الفنانة  غنت 
على  وغنتها  سلطان،  محمد  بتلحينها  قام  التي  امرأة»  من  «رسالة 
المسرح وسط ترحيب حار من الجمهور، ونادراً ما يعرف الناس أن هناك 

قصيدًة غنتها فايزة أحمد لنزار.

ثورة  شكلت  التي  عشقًا»  «زيديني  هي  اQغاني  أشهر  لعل 
وقتها في عالم اQغنية المغناة باللغة العربية الفصحى ، ، ولم 
تقّل هذه اQغنية شهرة عن «قولي أحبك» التي صّورها القيصر 
في إيطاليا، وأكسبت هاتان اQغنيتان وغيرهما من قصائد نزار 
بصمًة خاصًة للساهر ، لذا ارتبط اسم الساهر بالشاعر السوري 

التي  اQغاني  اليوم. ومن  حتى  كذلك  يزال  وال  وثيق  بشكل 
قدمها أيضًا من كلمات القباني كانت «يوميات رجل مهزوم»، 
و»أكرهها»، و»إني خيرتك فاختاري»، و»حافية القدمين»، و»هل 
كلمات  وتذوق  كلها  بها  وأجاد  تطول،  والقائمة  شك»  عندك 

الشاعر بشكل جيد وراق».

واخترعته»  الحب  خلقُت  أنا  كأنني  أحببته،  إذا  الدنيا  «تلومني 
كانت هذه الكلمات مطلع أغنية «تلومني الدنيا» التي غنتها 
التي  اQغاني  أجمل  من  وهي  الساهر  كاظم  ولّحنها  لطيفة 

لنزار  لطيفة  غنت  الدنيا»  «تلومني  ألبوم  نفس  وفي  قدمتها، 
لقصيدة  كان  اQكبر  الصيت  إنما  «العاشقين»،  أغنية  كذلك 

«تلومني الدنيا».

فايــــــزة أحمـــــد 

كاظــــم الساهــــر

لطيفــــة

رسالة من امرأة

زيدينــي عشقــًا

تلومنـي الدنيـا

أصالــــة

أغضـب
كانت للنجمة السورية أصالة حصة 

من قصائد شاعر بالدها فغنت قصيدة 
«إغضب»، ولكن حين غنت أصالة «القصيدة 

الدمشقية» المعروفة بـ»هذي دمشق 
وهذي الكأس والراُح» كانت قد وصلت إلى 
مرحلة من النجومية أكبر، ما ساهم بانتشار 

القصيدة التي غنتها كشارة لمسلسل 
«نزار قباني»، وكان Qصالة كذلك أغنية من 

قصائد قباني قالئل جداً من يعرفونها وهي 
بعنوان «من أين يأتينا الفرح».
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زواج الحضارمة
فــي أندونيسيــا

حافظت العائالت الماليزية من أصل حضرمي على تقاليدها االجتماعية في الزواج، كما 
تحرص على زواج اQقارب للحفاظ على التماسك اQسري ، وقد اتصلت إندونيسيا بالعالم 

العربي منذ مئات السنين قبل ظهور ا�سالم في إندونيسيا وكان معظم ذلك عن طريق 
تجارة البهارات. ويعتقد أن العربي اQول استوطن البالد في القرن الخامس الميالدي. 

أسس بعضهم سالالت حاكمة مثل سلطنة بونتياناك الحضرمية والبعض ا�خر تمازج مع 
ممالك موجودة، هذه المجتمعات المبكرة تطبعت كثيرا بثقافة المجتمعات المحلية 

وبعضها ذاب فيها فيما شكل البعض ا�خر مجتمعات عرقية منفصلة، ويتواجد أغلب 
الحضارم في جاوة، كما أن لهم ثقافات منفردة خاصة في الزواج.
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الثقافة العامة في اندونيسيا :
غيرها  عن  أندونيسيا  تختلف   •
تحتوى  أنها  حيث  الدول  من 
كما  الديانات  من  العديد  على 
فى  اللغات  من  العديد  هناك  أن 
على  تحتوى  أيضا  أندونيسيا، 
العرقية  المجموعات  من  العديد 
ثالثمائة  حوالى  الى  تصل 
من  العديد  فى  تختلف  مجموعة 
و  التقاليد  و  العادات  منها  اQمور 

الثقافات .
فى  منهم  العديد  يشترك   •
اQغلبية  أن  حيث  أموره  و  الزواج 
المسلمين  هم  هناك  العظمى 
التى  هى  اQسالمية  فالطريقة 

تنتشر .
ظاهرة  هناك  ينتشر  أنه  كما   •
زواج  أمكانية  هو  غريبة 
الغرباء  الرجال  من  اQندونيسيات 
هناك  أن  حيث   ، البالد  خارج  من 
عدد كبير من اQشخاص يأتى من 
الخليجية  خاصة  و  العربية  الدول 
من أجل الزواج من اQندونيسيات .

عادات فى الثقافة 
اUندونيسية :

الزواج  تكاليف  تكون  ما  عادة   •
العرس  مالبس  أن  حيث  بسيطة 
يتم تأجيرها من المحالت و ال يتم 

شرائها.
• كما أن المرأة اQندونيسية تتميز 
و  بالزوج  تهتم  أنها  حيث  بالوالء 

اQطفال أكثر من أى شئ .
• كما أنهم يتمسكون بالعادات 
أغلبية  فهم  الدينه  التعاليم  و 

مسلمة .
• تتميز المرأة اQندونيسية باQناقة 

حيث أنها تهتم دائما بما ترتدى .
• با�ضافة الى أن أهل أندونيسيا 
ال  التى  الودودة  الشعوب  من 

تميل إلى الصراعات.
تقاليد الزواج في اندونيسيا:

• حيث أن أندونيسيا فيها العديد 
من التقاليد و العادات المختلفة 
مكان  لكل  نتيجة  تتغير  التى 
حيث أن كل مكان فى أندونيسيا 

يختلف عن اQخر .

المرأة اQندونيسية تتميز بالوالء 
واQناقة

تقوم باحترام الزوج غير المقصر 
معها بشكل كبير جًدا 



102

توراث

• يتم أقامة بعض المراسم و الطقوس و التى تؤدى 
الى أتمام عقد القرأن و هى كثيرة و لكن يشتهر منها 

البعض مثل :
حلوى التمساح :

لكن  و  محلى  خبز  تقديم  على  يعمل  الزوج  أن  حيث 
فى صورة غريبة بعض الشئ حيث أنه يقوم بتقديمه 
خمسون  حوالى  طوله  يبلغ  تمساح  شكل  على 

سنتيمتر .
و يعود السبب فى أختيار شكل التمساح حيث أنه يرمز 

للوالء و الصبر .
و بعد ا�نتهاء من المراسم يتم توزيع هذا الخبز على 

جميع أفراد اQسرة و يتم تناوله و هم مجتمعين معا .
الفنون القتالية التقليدية :

الزوج من  حيث أن هناك تقليد أساسى حتى يتمكن 

شكل فستان العروس 
مستوحى من الثقافة الصينية
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الزواج من عروسته و هو عن طريق قتال 
أخر  شخص  مع  العريس  يؤديه  وهمى 
حماية  على  قدرته  أثبات  يتم  خالله  من 

العروس .
ثوب الزفاف التقليدي :

العروس  فستان  شكل  يكون  ما  عادة 
حيث  الصينية  الثقافة  من  مستوحى 
للرأس  غطاء  معه  و  مذهب  يكون  انه 
و فيه جزء يحتوى على  الخرز  يصنع من 
 ، الياسمين  من  اكليل  فيها  سلسلة 
هو  و  أيضا  تقليدى  زى  للزوج  أن  كما 
ويحرص   ، العربية  اQزياء  من  مستوحى 
بارتداء  القيام  على  مًعا  والزوجة  الزوج 
ويتميز  بالزواج،  الخاص  الشعبي  الزي 
اللون  مع  الممزوج  اQحمر  باللون 

الذهبي.
عادات المرأة ا�ندونيسية وصفاتها

العادات  على  بالتعرف  القيام  عليك 
المرأة  بها  تتمسك  التي  والتقاليد 
ا�ندونيسية بشكل كبير، لذلك لنتعرف 

على هذه العادات: 
على  ا�ندونيسية  الزوجة  تحرص   •
تحب  Qنها  كبير،  بشكل  ا�نجاب 
اQطفال وتريد أن تنشئهم بشكل جيد .

معها  المقصر  غير  الزوج  باحترام  تقوم 
تتمسك  أنها  حتى  جًدا،  كبير  بشكل 
التي طالبها  العادات ا�سالمية  بجميع 

اA في معاملة زوجها .
الظهور  على  دائًما  النساء  تسعى   •
حتى  مظهرة،  وأروع  حلة  أبهى  في 

تتمكن من الوثوق بنفسها .
التي  والتقاليد  العادات  أن  إال   •
من  الزواج  تجعل  بها  يتمسكون 
أندونيسيا أمراً صعبًا بسبب عدم قدرتهم 

على ا�نسجام  والتعايش معها.

الزوج يقدم خبز 
محلى على شكل 
التمساح الذي يرمز 

للوالء والصبر
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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 Qنننا ننسى حقيقة 

اختالفاتنا فتزداد أزمة الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء والخيبة والكبت ويضيع الحب العظيم 
الذي اعتقدنا أنه سيدوم الى اQبد . 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)؟

أمراض تصيب الرجل أكثر من المرأة 
لدى  شيوًعا  السرطانات  أكثر  من  الرئة:  سرطان 
الرجال، بسبب التدخين، وأثبتت الدراسات أن ٪13 من 
يدخنون   24-18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب 

وسيقعون ضحايا لسرطان الرئة في المستقبل.
مرحلة  بعد  تأتي  التي  المرحلة  هي  الشيخوخة: 
إفراز  فيه  ويقل  قوته،  الجسم  فيها  يفقد  الشباب؛ 
الشيب  أعراضه  أبرز  الجسم؛  يغذي  الذي  الميالنين 

المبكر والضعف الجنسي.
خاصة  الرجال،  لدى  شيوًعا  اQكثر  المرض  ألزهايمر: 
فقدان  أعراضه  أبرز  ومن  العمر؛  في  تقدمهم  بعد 

وحل  والذاكرة  واالنتباه  الذهنية  والقوة  ا�دراك 
المشكالت.

عدم  مثل  المرض  لتجنب  التوصيات  بعض  وهناك 
وممارسة  الدم  ضغط  على  والحفاظ  التدخين 

الرياضة.
أمراض الكلى: تؤثر الشيخوخة على كفاءة وظائف 
نتيجة  الكلوي  الفشل  يكون  ما  وغالًبا  الكلى؛ 
 لسنوات من التحكم في ارتفاع ضغط الدم والسكري
خاصة  الرجال  معظم  االنتحار  فكرة  تطارد  االنتحار: 
الضغوط،  وكثرة  السيئة  النفسية  الحالة  بسبب 
يؤدي  ما  وغالًبا  المشاكل  حل  على  القدرة  وعدم 

االكتئاب إلى االنتحار.
الرئوي  االلتهاب  يصنف  الرئوي:  االلتهاب 
الرئيسية  اQسباب  كأحد  باQنفلونزا،  الجرثومي 
الباحثين من  العديد  قبل  من  الرجال  بين   للوفاة 
لدى  شيوعا  اQمراض  أكثر  من  القلب:  أمراض 
الرجال، با�ضافة إلى أنها أكثر شيوعا لديهم مقارنة 
بالنساء، وأبرز أعراضها الدوار وألم في الرقبة وصعوبة 

في التنفس.  
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الصداع النصفي:  وهو يصيب النساء أكثر، وبمعدل 
كل ثالث نساء مقابل رجل واحد.

وخلل  والرضاعة  الحمل  العظام:   هشاشة 
تجعل  الشهرية،  والدورة  اليأس  سن  في  الهرمونات 
 المرأة أكثر عرضة ل�صابة بهشاشة العظام من الرجل 
يصيب  مزمن  مناعي  وهو  اللويحي:   التصلب 

النساء بمعدل ثالثة أضعاف الرجل.
شيوًعا  اQمراض  أنواع  أكثر  من  وهو  الدرقية:  الغدة 
أضعاف  ثالثة  بمعدل  النساء  ويصيب  النساء،  لدى 

الرجل.
الذئبة الحمراء: وهو مرض يصيب فروة الرأس، ويكاد 

تسع  كل  فمقابل  الرجل،  عند  الحدوث  نادر  يكون 
نساء مصابات به، هنالك رجل واحد مصاب.

االكتئاب: هو من اQمراض النفسية الشائعة، وترتفع 
العاطفية  لطبيعتهّن  نظًرا  به  النساء  إصابة  نسبة 

أكثر من الرجل.
التي  اQمراض  من  وهي  المزمن:  التعب  متالزمة 
وتسّبب  الرجل،  أضعاف  أربعة  بنسبة  النساء  تصيب 

الخمول والتعب الدائم.
والرضاعة،  والحمل  التغذية  سوء  السكري:  مرض 
أكثر  المرأة  تجعل  واالجتماعية،  النفسية  والضغوط 

عرضة ل�صابة بالسكري من الرجل.

أمـراض تصيـب المـرأة
 أكثـر مـن الرجـل
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موائد

المقادير :

لبن زبادي : كوبان ونصف 
ملح : 2 ملعقة صغيرة 

فلفل أسود : ملعقة صغيرة 
القرنفل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون) 

الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومفروم) 
الثوم : 3 فصوص (مهروس) 

بابريكا : 2 ملعقة صغيرة 
الكمون : 2 ملعقة صغيرة (مطحون) 

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة) 
كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة) 

الدجاج : دجاجتان (كل دجاجة مقطعة 8 قطع) 
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة:

في وعاء اخلطي اللبن الزبادي والملح والفلفل والقرنفل 
المطحون والزنجبيل.

اخلطي الثوم والبابريكا والكمون  والقرفة والكزبرة جيداً، ثم 
أضيفي الخليط لخليط اللبن وقلبي حتى تتمازج نشفي الدجاج 

بورق المطبخ جيداً، ثم ضعي قطع الدجاج في خليط اللبن والتوابل 
وقلبي حتى يتغطى الدجاج بالتتبيلة.

غطي الوعاء بورق البالستيك وضعيه بالثالجة لمدة ليلة كاملة أو 8 
ساعات على اQقل 

خففي النار جداً وغطي المقالة واتركي الدجاج لمدة ساعة إلى 
ساعة ونصف مع التقليب من حين �خر حتى ينضج ويتحمر.

قدميه ساخنا إلى جانب اQرز والخضار.

دجـــاج تنـــدوري 
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المقادير :

الفيتوتشيني : عبوة 
صدر الدجاج : 3 صدور (مخلّي من العظام) 

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 
ملح : ملعقة صغيرة 

فلفل أسود : ملعقة صغيرة 
بهارات إيطالية : ملعقة كبيرة 

بودرة الثوم : ملعقة صغيرة 
الفطر : كوب (مقّطع) 

كريمة الطبخ : 3 اكواب 
جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور) 

الطريقة:

تضاف الـ»فيتوتشيني» إلى قدر محتوية على الماء المغلي، وتسلق 
حسب الوقت المدّون على العبوة.

تقّطع صدور الدجاج، وتمّلح وتبّهر، قبل أن تقلى في قدر متوّسطة 
الحجم محتوية على ملعقة من الزيت الدافئ. تنثر البهارات 

ا�يطالّية على صدور الدجاج، فتضاف بودرة الثوم إليها، مع التقليب. 
عند مالحظة تحّول لون الدجاج إلى اQحمر، يضاف الفطر، مع 

التقليب.
تصّب كريما الطهي، مع التقليب لدقيقة، فتوزّع الـ»فيتوتشيني»، 

مع التقليب مراراً، قبل أن توضع الجبنة. تبقى الـ»فيتوتشيني»، على 
حرارة متوّسطة، لخمس دقائق، قبل التقديم.

فوتوشيني الفريدو



المقادير :

اQرز : كوب ونصف (مطبوخ) 
زيت السمسم : ملعقة كبيرة 

البصل : 1 حبة (مفروم فرمًا خشنًا) 
البصل اQخضر : ربع كوب (مفروم فرمًا خشنًا) 

الفلفل اQحمر الحار : ربع كوب (مفروم فرمًا خشنًا) 
الجزر : ربع كوب 

صلصة الصويا : ملعقة كبيرة 
البيض : 1 حبة (مخفوق) 

ملح : حسب الرغبة 
فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

ضعي مقالة على حرارة متوسطة ثم أضيفي زيت السمسم والبصل 
والفلفل اQحمر الحارّ والجزر وقّلبي المكونات حتى تذبل. 

اجمعي الخضراوات في زاوية من المقالة وأضيفي البيضة المخفوقة 
في القعر واخفقيها جيداً حتى تنضج وقّلبي المكونات. 

أضيفي اQرز إلى المزيج وزيدي صلصة الصويا ونّكهي بالملح والفلفل 
اQسود وقّلبي المكونات حتى تتداخل النكهات ثّم  أضيفي البصل 

اQخضر.  
 ارفعي المقالة عن النار وقّدمي الطبق ساخنًا على سفرتك.

االرز الصيني المقلي
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موائد



مقادير الحشوة :

خيار : 2 حبة (مقطع الى شرائح طويلة)
السلمون : نصف كوب (مدخن وجاهز)

التونا : علبة
اQفوكادو : نصف كوب

بصل : نصف كوب
اQرز المصرّي : 300 غرامًا

المايونيز : 3 مالعق كبيرة
خل اQرز : 100 ملليلتر

السكر اQسمر : 2 ملعقة كبيرة
ملح : ملعقة صغيرة

ورق نوري : أوراق (الطحالب)
صلصة الصويا : ملعقة صغيرة

الطريقة:

�عداد أرز السوشي: يُضاف اQرز المصري إلى وعاء كبير، ويُصب� الماء البارد عليه، ثّم 
ى. تُكرَّر العمليَّة مرَّتين أو ثالث مرَّات، حتَّى ُمالحظة أن الماء أصبح  يُحرَّك باليد، ويُصفَّ

، يُدع اQخير في مصفاة، وذلك لنصف ساعة. اًفا، عند تصفية اQرز. ثمَّ شفَّ
�عداد خل السوشي: أثناء تصفية اQرز، يُعد� خل� السوشي، عبر إضافة خل اQرز والسكر 

ر  نات، حتَّى يذوب السكَّ اQسمر وصلصة الصويا والملح إلى وعاء صغير. تُحرَّك المكوِّ
ى القدر  طة الحجم. تُغطَّ ى، بعد غمره بالماء، إلى قدر متوسِّ تماًما .. يُضاف اQرز المصفَّ

اة  ض الحرارة، وتبقى القدر ُمغطَّ ، تُخفَّ بإحكام، وتُترك على النار، حتَّى يغلي الماء. ثمَّ
بإحكام، على نار خفيفة لحوالي 12 دقيقة أو حتَّى مالحظة أن اQرز قد امتصَّ الماء. .. تُرفع 

ح  ، يُسكب اQرز في وعاء ُمسطَّ اة جانًبا، وذلك لعشر دقائق. ثمَّ القدر عن النار، وتدع ُمغطَّ
حة كبيرة، بُغية تفكيك  ع بشكل ُمتكرِّر بملعقة خشب مسطَّ القعر، ويوزَّع فيه، ثمَّ يُقطَّ

الكتل وفصل الحبوب عن بعضها البعض، على أن يُصبَّ فوقه تدريجًيّا. .. يُقلب اQرز 
من الخارج إلى الوسط (كحركة قلب بياض البيض المخفوق في خليط الكعكة)، بيد. 

، يبرد اQرز باليد اQخرى، حتَّى يبرد. يستغرق هذا اQمر حوالي خمس دقائق. يُحفظ اQرز  ثمَّ
ة  ى بقماش رطب للحدِّ من جفافه، أثناء تحضير السوشي. .. على الحصيرة الخاصَّ مغطَّ

اع إلى اQسفل)، وتُمسح باليد المبلولة  بالسوشي، توضع ورقة الطحالب (الوجه اللمَّ
ماء. يوزَّع اQرز على الحصيرة، باليد المبلولة ماء، على أن ال يتجاوز ارتفاعه سنتيمتًرا، مع 

، يُطلى اQرز بالمايونيز. إيداع زوايا الورقة فارغة. ثمَّ

سوشــي 
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المقادير :

دقيق : 6 اكواب 
الخميرة الفورية : 2 ملعقة كبيرة 

الزبدة : ربع كوب 
حليب : 2 كوب 

البيض : 2 حبة 
سكر : ربع كوب 

ملح : نصف ملعقة صغيرة 
شوكوالتة : 6 اكواب 

الزيت النباتي : 4 اكواب 
سكر : 2 كوب (للتزيين)

الطريقة:

في وعاء، اخلطي السكر، الخميرة ونصف كوب من الماء الدافئ، واتركي المزيج جانبًا 
لـ30 دقيقة حتى يتفاعل المزيج.

في وعاء ثاٍن، ضعي الدقيق، البايكنغ باودر، الزبدة، البيض، خليط الخميرة والحليب، 
واخلطي المكونات حتى تتداخل، وزيدي الحليب تدريجيًا واخلطي المزيج حتى يتجانس.

ضعي العجينة على سطح العمل المنثور بالدقيق وافرديها بواسطة النشابة حتى تصبح 
مسطحة.

بواسطة قطاعة الدونات أو كوب، قّطعي العجينة إلى دوائر متساوية الحجم.
سّخني الزيت في قدر على نار متوسطة، وأضيفي قطع الدونات واقليها حتى تصبح 

ذهبية اللون.
صّفي قطع الدونات من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق.

ضعي شوكوالتة في كيس الحلويات، واصنعي شقًا في حبات الدونات واحشيها 
بالشوكوالتة.

غّمسي قطع الدونات بالسكر وقّدميها.

دونات بالشكوالته
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موائد



المقادير :

كوب من الدقيق.
كوب ونصف من اللبن.

بيضتان
فانيليا.

ملعقة كبيرة من السمن.
ملعقة كبيرة من السكر.

للحشوة:
كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من السكر.
علبة من القشدة.
ملعقة من النشا

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

الطريقة:

خلط الدقيق مع الفانيليا جيداً.
خفق البيض مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام 

كثيف.
يضاف اللبن إلى الخليط مع الخفق.

نضع الخليط إلى خليط الدقيق مع الخفق الجيد للمكونات.
في مقالة على النار نضع الزيت، ووضع كمية من العجينة حتى تنضج ويحمر 

لونها من الجهتين.
لتحضير الحشو نضع في الخالط الكهربائي اللبن ويضاف إليه النشا والسكر 

والكاكاو والقشدة، وخلط المكونات جيداً لمدة 5 دقائق.
نضع المكونات على النار حتى الغليان.

فرد الخليط على الكريب ويلف عليه ويقدم بالهناء والشفاء.

الكريــب الحلــو 
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أصحاب القلم 

زهـرة السيـد






