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جديد السوق

تلتــّف مجموعــة Mercy، التــي تحمــل توقيــع 
 ، Jacqueline Rabun المصّممــة جاكليــن رابــون
حــول الجســم بنعومــة فُتشــّكل إشــارات 
بــأن  المــرأة  وتُذّكــر  األحاســيس  تخاطــب 

تكــون متعاطفــة دائمــًا مــع اآلخريــن.
توحــي األشــكال االنســيابية التــي تتمّيــز 
الحيــاة  بتغّيــرات  المجوهــرات  هــذه  بهــا 
تُمّثــل  تجاربنــا.  خــال  مــن  وتطّورهــا 

ومفاجــآت  الزمــن  ســريان  الناعمــة  المنحنيــات 
شــخصّيتنا. ترســم  التــي  الحيــاة 

ورابــون،  جانســن  جــورج  تعــاون  كلمــا  كالعــادة، 
تأتــي التصاميــم منحوتــة وجريئــة. تتمّيــز القطــع 
وطريــف  معاصــر  بطابــع  المجموعــة  هــذه  فــي 
وتُتيــح  أخــرى  مجوهــرات  مــع  تنســيقها  فيســهل 

نفســها. عــن  التعبيــر  ترتديهــا  التــي  للمــرأة 

جورج جانسن تطرح مجموعة

Mercy
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 وفيلــم   Calamity Jane مــن وحــي الكشــافة األميركيــة الشــهيرة 
والســهول  األحصنــة  ظهــر  علــى  والمشــاوير   Easy  Rider

 Wild( ــرُت الغــرب األميركــي القديــم ــة الشاســعة، اخت الصحراوي
المجوهــرات  مــن  الجديــدة  مجموعتــي  محــور  ليكــون   )West

الراقيــة.
 وقــد أّجــج بســهولِه الرحبــة وســكونِه العميــق رغبتــي بالهــروب 
وزاد أمنيتــي بإعــادة التواصــل مــع الطبيعــة البريــة. تلتقــي فيــه 
االحتمــاالت  مــن  يُحصــى  وال  يُعــّد  ال  مــا  تحمــل  أراٍض شاســعة 
والفــرص بالتــوق إلــى الحريــة، مّمــا يعكــس رؤيتــي المتمّثلــة 

بمجوهــرات حديثــة متحــرّرة مــن كل القيــود.
فصــل  كتابــة  خــال  مــن  الطبيعــة  بقــوى  االحتفــاء  قــرّرت  لــذا 
الثمينــة  بالمعــادن  مســتعينًة  ميســيكا  دار  تاريــخ  فــي  لهــا 
الكريمــة. األحجــار  عــرش  علــى  ملــكًا  أعتبــره  الــذي  واأللمــاس 
تبايــن األلمــاس مــع الخشــب وأتــت األحجــار أخــّف مــن الريــش. 
فــي هــذه المجموعــة الجديــدة مــن المجوهــرات الراقيــة، تُطــّوع 
العقــود وغيرهــا مــن القطــع المــواد وتتجــاوب مــع الطبيعــة، 
حيــث يتحــّول األلمــاس إلــى ِحجــاب، ال بــل إلــى رمــز مقــّدس.

الغرب األمريكي يلهم
ميسيكا باريس

فاليري ميسكيا
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 Chloé أطلقــت عامة
 Aby Lock حقيبتهــا الممّيــزة
لتكــون صيحة الموســم 
في خريف وشــتاء 2019. 
يرتكــز تصميمهــا الفريد 
علــى إرث أشــهر الحقائب 
من دار Chloé، الســيما 
Paddington التــي أبصرت 

النــور عــام 2006 وتمّيزت 
بقفلهــا الرائع. 

يظهــر القفــل الذهبي في 
كافة موديــات حقائب 
Chloé مشــّكًا بذلــك الرمز 

الذي تشــتهر  بــه العامة. 
 Aby أّمــا فــي مجموعة
فتعيــد Chloé ابتــكار هذا 
القفــل بطريقــة جديدة 
تنضــح أناقة. أصبــح القفل 

 Chloé لمســة عامة
الممّيــزة وهــو يرمز إلى 
الحّب واألســرار والوفاء 
والصابــة. يتمّيــز القفل 
األنيــق بتصميمــه العملي 
والتزيينــي فــي آن واحد، 
ويجّســد المهــارة الحرفية 
التــي تتمتــع بهــا الدار خير 

تجسيد.
فقــد أعيــد تصميــم حقيبة 
Aby Lock على شــكل 

مينودييــر تتخــذ هيئة 
قفــل.  وتشــّكل بالتالي 
أكسســواراً خّلابــًا يحمل 
 Chloé بصمــة عامة
ورموزها الشــهيرة.

 Chloé دار
تطلق حقيبة
Aby Lock 



تجّسد دار »شوميه« شغفها بالطبيعة من 
خال ابتكار  هذه المجموعة الجديدة من 
بروشات وخواتم كوكتيل ، فتتألق المرأة 
في مناسباتها اليومّية و الراقّية  بقطع 
» بي ماي لوف« اإلستثنائية. تتزيّن هذه 

الخواتم  بأشكال النحل الذهبية المرّصعة 
باأللماس وهي تحتضن أحجاراً بألوان يطيب 
لها النظر. أما الميزة األبرز في المجموعة 
فهي نمط قرص العسل الهندسي بحّلته 

الجديدة.
يطغى الياقوت وسواه من األحجار الكريمة 
على الخواتم الفاخرة فتتلّون بباقة من 

األلوان المرحة، وتستحضر إلى الذهن سنابل 
القمح الذهبية وهي تتمايل مع الريح. فتبدو 
كانها تكتب فصًا مرحًا يعّج بألوان الطبيعة 

األخاذة في تاريخ هذه المجموعة .

شوميه
مجوهرات من وحي الطبيعة األم 
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بدًءا من الفساتين المطرّزة بطريقة 
معّقدة مع فتحات العنق على شكل 

القلب، وِعقد الفراشة الكبيرة التي تُبرز 
جسمك، واألكمام المكشكشة الملكية 

التي من شأنها أن تترك انطباعًا فريداً، 
وصواًل إلى الفساتين ذات قصة حورية 
البحر مع الذيل الطويل وفتحات العنق 
المطرزة أكانت على شكل مستقيم أو 
غير مّتسق، حرصت مجموعة كريستي 
رومانوس للعام2020 على أن يكون 
كل فستان مصّمم ليبرز أنثوية المرأة، 
العنصر الملكي والتفرد. فلكل عروس 

قماش يائمها بشكل مثالي! 
اختبري ملمس الحرير الناعم على 
جسمك، أظهري لون بشرتك مع 

الدانتيل الجريئ، أو حّتى إرتدي التول ذات 
الطبقات المتعددة لمظهر ضخم ولكن 

غير ثقيل. إختاري مشداً رائعًا كاشف 
للكتفين مع كورسيه ممّوج مصنوع من 
الدانتيل من شأنه أن يبرز عظمات رقبتك، 
أو اختاري األكمام الطويلة لطلة فينتدج، 
أو لوك فيكتوري. وال داعي للقلق بشأن 
التسمير كي يناسبك فستان زفافك 
ألنّه يتوّفر لدينا الكثير من ظال اللون 
األبيض! تتوافق مجموعة إسبوزا كوتور 
القادمة مع صيحات العام 2020، بل 

تسبقها حّتى!   

قّصة األميرة الملكية
 من إسبوزا كوتور

جديد السوق
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 Tiffany  &( كــو«  آنــد  »تيفانــي  ابتكــرت 
علــى  الرائــدة  المجوهــرات  Co.(، شــركة 

 130 مــن  أكثــر  مــدار  علــى  العالــم،  مســتوى 
عامــاُ، تصميمــات ال حــدود لهــا تحتفــي بالروابــط 
العميقــة وقصــص الحــب فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم. وتســتمر هــذه العامــة التجاريــة 
تراثهــا  علــى  البنــاء  فــي  العريقــة 
بالحــب  االحتفــال  بقصــص  المتجــّذر 
فــي  جديــدة  فصــول  بكتابــة  وااللتــزام 
 Tiffany & Love«   صناعــة العطــور وآخرهــا

 .»Tiffany  &  Love  for  Him»و  »for  Her

مهمــًا  عنصــراً  العطريــن  كا  يتقاســم 
فهــذه  الزرقــاء.  الســيكويا  هــو  مشــتركًا، 
النابضــة  الخشــبية  العطريــة  النفحــة 
وهــي  العطريــن  وتوّحــد  ترّســخ  بالحيــاة 

الرائــع.   ®Tiffany  Blue بلــون  إشــادة 
عطــر  برائحــة  هــو   »Tiffany  &  Love  for  Her»و
صانعــا  ابتكرهــا  التــي  الخشــبية  الزهــور 
العطــور المشــهوران هونوريــن بانــك ومــاري 
تعاونــا  اللذيــن  »فيرمينيتــش«  مــن  ســاالمني 
الملهمــة.  الشــمّية  الرحلــة  هــذه  لتخطيــط 
العليــا(  )الطبقــة  العطــر  هــذا  مقدمــة  تتميــز 
المتأللئــة  العليــا  النفحــات  مــن  بمجموعــة 
وهــو  األزرق  الريحــان  مــن  بمكونــات  افتتاحيتــه  مــع  تنتشــر  وهــي  والرائعــة، 
فــروت  بالجريــب  ويقتــرن  لـ«تيفانــي«  تطويــره خصيصــًا  تــم  نباتــي  مكــّون 

غّضــة.  عطريــة  نســمة  علــى  للحصــول 
أمــا »Tiffany & Love for Him« فهــو مــن العطــور الحمضيــة ذو رائحــة عطريــة مــع 
الخشــب المنقــوع، وقــد صممــه صانعــا العطــور صوفــي البــي ونيكــوالس 
بوليــو مــن »IFF«. إن تركيبتــه جذاّبــة منــذ أول لمســة، إذ أن بنيــة هــذا العطــر 
االفتتاحيــة )المقدمــة( تفــوح منهــا رائحــة زيــت الزنجبيــل واليوســفي والهيــل. 

 TIFFANY & LOVE FRAGRANCES
إطالق عطور تيفاني الجديدة 
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نادرا ما تمنح 
مستحضرات 

التجميل 
المعروضة في 

المحات التجارية 
إمكانية بقائها 
طويا والجودة 
التي يرافقها 

السعر المرتفع، 
ولكن أبسوليوت 
 Absolute( نيويورك
New York( تختلف 

عن غيرها من 
العامات التجارية. 
وبالنسبة للنساء 
اللواتي يردن أن 

يبقى أحمر الشفاه ثابتا على شفاههن خال سهراتهن 
الليلية رغم تناولهن الطعام والمشروبات، فإن »مات 

ميــد إن هيفــن« مــن أبســوليوت نيويــورك تســتجيب لهذا 
الطلــب دون أن يكلــف ذلــك ثمنــا باهظا. 

وتجســد العامــة التجاريــة أبســوليوت نيويــورك ذلك 
التــوازن بيــن الحداثــة والجرأة. وتســمح لــك مجموعات 

أبســوليوت نيويــورك  بتوفيرهــا جميــع العناصــر 
األساســية والضروريــة، بــأن تجربي مكياجــك لتجدي 

مزيجــك المثالي 
الخــاص بك الذي 
يجمــع بيــن التفرد 

والحداثة. 
وَصممت 
أبسوليوت 

نيويــورك أقام 
 Matte Made الحمــرة
in Heaven لتكــون 

سهلة االســتعمال، 
عــن طريق جمع 
قلم شــفاه عالي 

الدقة وأحمر شــفاه 
ســائل غير المع 
ومريــح ألقصى 

حد في مســتحضرٍ 
واحــٍد. وتضمــن هذه المســتحضرات لوًنــا يدوم طويا 

وتركيبــًة ناعمــًة تُرطــب الشــفاه. وتقدم هــذه المجموعة 
ســبعة ألــوان مختلفــة تناســب كل شــخصية، انطاقا 

مــن األلــوان المحايدة وصــوال إلى ظال الوردي 
الجميلــة. وأفضــل ما في هذه المســتحضرات أنك غير 

مضطرة لحمل مستحضرَين منفصَلين، إنها مجموعة 
متكاملة للعناية بشفتيك ُمقدمٌة في مستحضر ناعم 

واحد.

مات ميد إن هيفن
Matte Made in Heaven 

اجعلي ابتسامتك مثالية مع أحمر الشفاه السائل وقلم الشفاه المزدوج

جديد السوق
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لطالما حرصت شارلوت تلبوري على ابتكار إطاالت مكياج 
آسرة تليق بكل ألوان العيون. هذا العام، استمّدت الوحي من 

بريق سماء الليل المرّصعة بالنجوم، وضياء القمر، ونور الشفق، 
فابتكرت باليت األحام! ال غنى ألي امرأة عن هذا الباليت البراق 
بألوانه الغنية، واألهّم أنّه سهل االستخدام، فيمنحك بريقًا ال 

يُضاهى بأقل مجهود ممكن!
يمّدك هذا الباليت بثقة عارمة بالنفس! يمكنك أن تأسري 

العالم أجمع بعينيك! 

باليت STARRY EYES TO HYPNOTISE الجديد!
زيّني عينيك بوهٍج يأسر األلباب!
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تقــدم بيربــري »Matte Glow«، وهــو جيــل جديــد مــن كريــم األســاس 
الــذي يحّســن البشــرة مــع إشــراقة طويلــة األمــد. وتمتــزج تركيبــة 
طبقــة البشــرة الثانيــة )second-skin( بنعومــة علــى البشــرة، وهــو 
مــا يوفــر تغطيــة عاليــة خفيــة للحصــول علــى نتيجــة طبيعيــة 
 Matte  فــإن ،»life-proof«      خاليــة مــن العيــوب. وكونــه غنــي بتقنيــة

Glow Foundation هــو مقــاوم للحــرارة والرطوبــة والتلــوث.

واحتفــااًل بإطــاق هــذا المنتــج الجديــد، قامــت الممثلــة البريطانيــة 
ليلــي جايمــس بالتقــاط مجموعــة مــن الصور  بكاميــرا المصورين 
لبشــرة   »Burberry  glow»بـــ تحتفــي  وفينــوود  إنيــز  الفوتوغرافييــن 
مصقولــة وطبيعيــة وصحيــة تعّبــر عــن الجماليــة التــي تأتــي فــي 

صلــب مبــادئ »بيربــري بيوتــي«.

بيربري بيوتي
لبشرة مصقولة وطبيعية وصحية

جديد السوق
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نقّدم لِك محّدد 
 Brow الحواجب
Styler الجديد، 

وهو عبارة عن 
قلم شمعّي 

وبودرة 2 في 1 
لتنفيذ إطاالت 

حواجب متعددة! 
يضّم مستحضر 

الحواجب المتعّدد 
االستعماالت 

المزدوج األطراف 
قلًما شمعًيا 

مقاوًما للماء* 
يّتسم بالثبات 

لمدة 18 ساعة*، 
وبودرة سائبة 
لملء فراغات 
الحواجب مع 
أداة تطبيق 

مصّممة خصيًصا. 
إملئي حاجبيك 

وحّدديهما 
بواسطة القلم، 
ثّم وزّعي البودرة 

عليهما، أو 
ا من  استخدمي كّلً
البودرة أو القلم 
بمفرده. أي أّن 

بإمكانك االختيار 
من بين ثاث 

إطاالت مختلفة 
لحاجبيك!

BROW STYLER
قلم وبودرة ُمتعّدَدي االستعماالت للحواجب

جديد السوق
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متابعـة : أحمد شرف

ينتظرهــا  التــي  الفعالّيــات  أبــرز  مــن  التنزيــات  موســم  يعــّد 
وعمليــات  فريــدة،  بخصومــات  التمتــع  أجــل  مــن  األشــخاص 
وتُميزهــا  لألنفــاس،  خاطفــة  كانــت  لطالمــا  راقيــة،  تســوق 
فرصــة  هــي  بالطبــع  الرائعــة،  بالمكافــآت  المحــات  بعــض 

والصغــار. للكبــار  رائعــة 
 ال تفــوت تنزيــات »هــاي الند«هــذا العــام الُممتــدة علــى مــدار 
شــهر كامــل مــن اإلبهــار والتألــق. ســواء أكنــت تنشــد تمضيــة 
وقــت ممتــع مــع العائلــة أو األصحــاب، أو تريــد اإلّطــاع علــى آخــر 
الصيحــات فــي عالــم الموضــة، بوتيــك »هــاي الند«هــو المــكان 

 08 مــن    لــزواره  يقــّدم   حيــث  لــك،  المثالــي 
تســّوق  تجــارب  ديســمبر   07 وحتــى  نوفمبــر 

العالمــي. الطــراز  مــن  مبهــرة 
فريــدة،  تســوق  تجربــة  إختبــار  اآلن   يُمكنكــم 
واكتشــاف معــان جديــدة لــم تعهدهــا مــن قبــل 
بالمــول   « النــد  »هــاي  تنزيــات  خــال  للتســوق 
علــى  ُمتعتــك  تقتصــر  فلــن  الســيتي ســنتر.  أو 
مســاحات التجزئــة التقليديــة التي تعــّج بالطاقة 

والخصومــات الهائلــة، بــل ستشــهد أيضــًا عروضــًا وتخفيضــات 
علــى أبــرز القطــع لهــذا الموســم .

 حيــث يُمكنكــم زيــارة بوتيــك »هــاي النــد« خــال هــذه الفتــرة ســواًء 
قطعــًا  بشــراء  واإلســتمتاع  المــول،  فــرع  أو  ســنتر  الســيتي  فــرع 
القمصــان  مــن  قطعــًا  أو  أزيــاء،  كانــت  ســواء  لألنظــار،  ملفتــة 
الكاســيكية، التــي تناســب إطالــة الرجــل الرســمية، أو األحذيــة 
بتصاميــم  أنيقــة  ســاعات  أو  الفاخــرة،  التصاميــم  ذات  الرجاليــة 
ــدة والمعاصــرة،  ــة  أوالعطــور الفري ــرز العامــات التجاري مذهلــة ألب
واإلكسســوارات، ومســتحضرات التجميــل التــي تبــرز األنوثــة وتزيــد 
مــن جاذبيــة المــرأة، أوحتــى الحقائــب التــي تأتــي بأحجــام وجلــود 
يعجبــك  مــا  منهــا  تختــاري  أن  فتســتطعين  ومتنوعــة،  مختلفــة 
أروع  طريقــة  مــن  فمــا  إطالــة،  بأجمــل  لتتألقــي 

للتســوق!
 ال تفوتــوا الفرصــة فــي إقتنــاء مايناســبكم مــن داخل 
بوتيــك »هــاي النــد« خــال هــذه الفتــرة الموســمية 
ديســمبر،   07 حتــى  تمتــد  والتــي  للتنزيــات 
تصــل  وخصومــات  ترويجيــة  بعــروض  واســتمتعوا 
وتلبــي  إعجابكــم  ســتنال  بضائــع  علــى   50% إلــى 
الصيــف. هــذا  خــال  إطالتكــم  وترســم  ذوقكــم، 

تسـتمر حتى 7 ديـسـمـبر

»هاي الند« يطلق مـوسـم التخفيضات
بفرعيه بالسيتي سـنتر والمول 

جديد السوق
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الفاخــرة،  للســاعات  الُمصّنعــة  السويســرية  الشــركة  أصــدرت 
أوديمــار بيغــه، ســاعتها المتفــردة، قطعــة واحــدة – عــام 2019: 
Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Openworked، ذات اللونيــن.

الضــوء  اللونيــن،  ذو  الفريــدة،  الســاعة  هــذه  هيــكل  يُســلط 
 Code 11.59 by علــى التعقيــد فــي التصميــم الهندســي لســاعة
Audemars Piguet، حيــث يضفــي القســم األوســط ثمانــي الشــكل 

مــن الهيــكل، والمصنــوع مــن الذهــب الــوردي عيــار 18 قيــراط، 
تباينــًا رائعــًا ورصينــًا مــع الطــوق النحيــل جــداً، والعــروات والخلفيــة 
ــراط. كل  ــار 18 قي المصنوعــة جميعهــا مــن الذهــب األبيــض عي
تقنيــات شــطف  مثــل  النهائيــة  التشــطيبات  عــن  فضــًا  ذلــك 
التــي  الامــع  والصقــل  الناعــم،  الخطــي  والصقــل  الحــواف، 
تُجــرى عــادة علــى حــركات الســاعات، ولكنهــا هنــا تبــدو واضحــة 
بجماليــٍة إضافيــة علــى الطــوق والعــروات والهيــكل. ويكتمــل 
هيــكل  خلفيــة  علــى  يظهــر  الــذي  النقــش  خــال  مــن  التفــرُّد 

فريــدة«. »قطعــة  اإلنجليزيــة:  باللغــة  الســاعة 
ذات  ميكانيكيــة  حركــة  داخلهــا  فــي  الســاعة  هــذه  تحتضــن 
وبجماليــة  التوربيــون،  بميكانيكيــة  معــززة  يدويــة  تعبئــة 
تظهــر  كاليبــر2948.  الحركــة:  وهــي  والتخريــم،  الهيكلــة 
الُمخرّمــة  االرتــكاز  صفيحــة  علــى  اليدويــة  الخطيــة  التزيينــات 
خــال  مــن  الجماليــة  وتتعــزز  الروديــوم،  بلــون  تتمّيــز  التــي 
الطاقــة  وخــزان  التوربيــون  علــى جســور  الــوردي  الذهــب  لــون 
المصنوعــة مــن التيتانيــوم، مــع زوايــا المعــة وبلــون الروديــوم.
علــى  التزيينــات  تُظِهــر  اللونيــن،  ذي  الهيــكل  مــع  وبتناغــٍم   
لهــذه  المســتويات  متعــدد  الهندســي  التشــكيل  الحركــة 
زاويــة   70 علــى  وباحتوائهــا  وواضــح.  جلــّي  بشــكل  الســاعة 
ــًا، تذهــب التزيينــات الِحرَفيــة اليدويــة علــى حركــة  مصقولــة يدوي
هــذه الســاعة بفــن أعمــال التخريــم والهيكلــة إلــى آفــاق جديــدٍة 

وأرقــى. أبعــد 

PIGUET
تصدر قطعة واحدة من ساعتها المتفردة

AUDEMARS
جديد السوق
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تتميــز ســاعات ’إكــس كوليكشــن‘ مــن عامــة ’أوليــس نارديــن‘ 
الخطــوط  أو  الداخليــة  التفاصيــل  فــي  متفــرّد ســواء  بتصميــم 
الخارجيــة، حيــث تقــدم الــدار مجموعتهــا بأســلوب جــريء يرتقــي 
فــي صناعــة الســاعات إلــى آفــاق جديــدة مــن اإلبــداع والجمــال. 
ويتجّلــى ذلــك فــي اســتخدام الكربونيــوم ®، وهــو مرّكــب عالــي 
األداء تــم اســتخدامه فقــط مــن قبــل مهندســي الطيــران. وتتميــز 
هــذه المــادة بصابتهــا الفائقــة وخفــة وزنهــا االســتثنائية، كمــا 

الامعــة  غيــر  المذهلــة  الطبقــات  مــن  رخاميــة  بموجــات  تتألــق 
التفــرّد،  مــن  لمســًة  المجموعــة  فــي  ســاعة  كل  علبــة  لتمنــح 
وترضــي عيــن الناظــر بتدفقــات حيويــة مــن البهجــة والســرور.

وتتكــون مــادة الكربونيــوم ® مــن أليــاف الكربــون المســتخدمة 
فــي قطــاع الطيــران، والتي تشــّكل األجزاء الهيكليــة الحيوية من 
الطائــرات الحديثــة. كمــا تتفــوق هــذه المــادة علــى األلومنيــوم 
علــى  النســبة  وبنفــس  الــوزن،  خفــة  حيــث  مــن  تقريبــًا  مرتيــن 

أوليس ناردين ..
  هنا تُصنع المالحم األسطورية

جديد السوق

مرّكــب الكربــون التقليــدي مــن حيــث البصمــة البيئيــة. ويأتــي 
ذلــك كونهــا، وعلــى عكــس المركبــات األخــرى، غيــر مصّنعــة مــن 
مــواد خــام، وإنمــا تتكــّون فــي %95 منهــا مــن مصــادر بيئيــة تتمثــل 
فــي المــواد الثانويــة الخاصــة بــدورة اإلنتــاج فــي صناعــة الطائــرات.
اســتعمال  بإعــادة  والمتعلقــة  هــذه،  االبتــكار  عمليــة  وتســتند 
اختــراع  بــراءات   3 علــى  الفضــاء،  فــي  المســتخدم  الكربــون 
وهــي  باســتعماله،  بــدأت  التــي  الفرنســية  الشــركة  تمتلكهــا 
شــركة »الفوازيــه كومبوزيــت«. وفــي النتيجــة، تــم الحصــول علــى 
مرّكــب كربــون يتميــز بــأداء ميكانيكــي مذهــل وبصمــة بيئيــة 
منخفضــة. وال تقتصــر قيمــة هــذه المــادة علــى الناحيــة الوظيفيــة 

وتتطلــب  لغايــة.  بديــع  بحضــور جمالــي  تتميــز  وإنمــا  والبيئيــة، 
ودرجــات  مرتفعــًا  الكربونيــوم ضغطــًا  علــى  الحصــول  عمليــة 
حــرارة عاليــة للكشــف عــن القيــم الجماليــة األساســية لألنمــاط 
أمــام  أتــاح  الــذي  األمــر  الكربــون؛  أليــاف  عــن  الناتجــة  العضويــة 
مصممــي ’أوليــس نارديــن‘ طيفــًا غنيــًا مــن المركبــات الممكنــة 
الثمينــة واألصبــاغ. فمــادة الكربونيــوم الذهبــي،  مــع المعــادن 
المثــال، هــي انصهــار لشــعيرات كربــون بقطــر 7  علــى ســبيل 
ميكرومتــر وجزيئــات مشــتتة مــن الذهــب داخــل مصفوفــة ضمــن 
بيئــة حراريــة، ممــا يوّلــد تأثيــراٍت ذهبيــة فريــدة مــن نوعهــا علــى 

المســتويات. كافــة 

الدار تقدم 
مجموعتها 

بأسلوب جريء 
يرتقي إلى آفاق 

جديدة 

مرّكب الكربون 
يتميز بأداء 
ميكانيكي 

مذهل وبصمة 
بيئية منخفضة
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غراهام .. 
تراث صناعة الساعات الفاخرة

جديد السوق

مســتفيدًة مــن كل اإلمكانيــات المثيــرة لبنائهــا الكربونــي 
كربــون«  ســوبراليت  »كرونوفايتــر  ســاعات  تعــد  المثيــر، 
صانــع  تــراث  تبــرز  التــي  جراهــام  ســاعات  أحــدث  الجديــدة 
الســيارات  فــي عالــم ســباقات  الهائــل  الفاخــرة  الســاعات 
بكشــف  »غراهــام«  الســاعات  دار  قامــت  التحمــل،  عاليــة 
الرياضيــة    الســاعات  لمحبــي  جديــد  إصــدار  عــن  النقــاب 
الفريــدة، حيــث تعــد ســاعة  »كرونوفايتــر ســوبر اليــت كربــون 
فهــي  الرياضيــة،  الســاعات  عالــم  فــي  ثــورة  توربيلغــراف« 
تجمــع بيــن دقــة التكنولوجيــا الرياضيــة وصناعــة الســاعات 

التقليديــة.
تعمــل الســاعة بحركــة كرونوغــراف G1780 أوتوماتيكيــة 
الســنوية  بالذكــرى  االحتفــال  مــع  وتزامنــًا  سويســرية، 
أصــدرت  فقــد  توربيلغــراف،  جراهــام  لســاعات  العاشــرة 
محــدودة  نســخ  فــي  الجديــدة  التشــكيلة  جراهــام 
اإلصــدار. ذلــك  مــن  فقــط  نســخة   100 وعددهــا 

بإيقــاع  السويســرية  الســاعات  تلــك  تنبــض 
الديناميكيــة،  المعاصــرة  الحيــاة  أســاليب 
كرونوغــراف  بحركــة  الســاعة  تعمــل 
G1780 أوتوماتيكيــة سويســرية مــع 
وتأتــي   IncaboleK امتصــاص  جهــاز 
فــي علبــة ســوداء  الســاعة 
 47 بقطــر  الكربــون  مــن 
العلبــة،  تصنيــع  يتــم  مــم، 
والمينــاء  والطــارة،  والزنــاد، 
الكربــون  مــن  والمشــبك 

الخفــة.  فائــق  المبتكــر 

تجمع بين دقة 
التكنولوجيا الرياضية 

والصناعة التقليدية

الساعات 
السويسرية 

تنبض بإيقاع أساليب 
الحياة المعاصرة 
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كرونوفايتر جراند فينتاج ..
 إهداء غراهام لعالم الوقت

جديد السوق

قامــت دار الســاعات الراقيــة »غراهــام« بكشــف النقــاب عــن إصــدار 
جديــد لمحبــي الســاعات الفريــدة، حيــث تعــد ســاعة »كرونوفايتــر 

جرانــد فينتــاج« المطــورة إضافــة ثمينــة لعالــم الوقــت.
ويجســد اإلصــدار الجديــد فاعليــة التفكيــر خاصــة عندمــا يتطابــق 
مــع التنفيــذ الفعلــي بطريقــة أنيقــة. فــي علبــة قطرهــا 47 ملــم، 
تحتــوي علــى فتحــة كبيــرة، وزنــاد تشــغيل/ إيقــاف أيقونــي، كلهــا 
ســاعة  بهــا  تتحلــى  التــي  العمــل  علــى طبيعــة  تؤكــد  عناصــر 
كرونوفايتــر جرانــد فينتــاج. لقــد بلــغ تاريــخ الطيــران العســكري مــن 
أربعينيــات القــرن الماضــي آفاقــا جديــدة فــي هــذه الرباعيــة الرائعــة 

مــن الســاعات المعاصــرة.

وينضــم خمســة أعضــاء جــدد لعائلــة غراهــام كرونوفايتــر تحــت 
اســم »كرونوفايتــر جرانــد فينتــاج«، ليتجســد إلهــام الحنيــن إلــى 
الماضــي فــي تفســير بالــغ الدقــة للمينــاء باللــون األزرق، البنــي، 
الفضــي أو األســود، وأحزمــة المطــاط الرياضيــة، باللــون األســود 

أو األخضــر.
أوتوماتيكيــة   G1747 كرونوغــراف  بحركــة  الســاعة  وتعمــل 
طاقــة  واحتياطــي     Incabloc امتصــاص  جهــاز  مــع  سويســرية 
القــوة  يمثــل  الهــواء  يــزال  ال  وبينمــا  ســاعة،   48 لمــدة  يســتمر 
المبدعــة، تتوفــر دائمــًا ميــزة مقاومــة تســرب الميــاه حتــى عمــق 10 

بــار )100 متــر(.

إلهام الحنين إلى 
الماضي يتسجد في 

دقة الميناء األزرق

تتميز بقدرتها على 
مقاومة المياه حتى 

عمق 100 متر
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مريم سلمان الكواري 
تتألق بمجموعة
اليوم الوطني 

دشنت المصممه القطرية مريم سلمان الكواري مجموعتها الجديدة والخاصة باليوم الوطني حيث استخدمت كعادتها 
الخط التراثي الجميل ممزوجًا بلمسة عصرية تحافظ روح االصالة والهوية جدير بالذكر انها تألقت وتميزت بقصاتها المبتكره 

واستخدامها ألجود وافضل الخامات المناسبة لكل تصميم
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تعجبهــا  قــد  حــد،  أقصــى  إلــى  العصريّــة  العــروس  حتــى   
األعــراس  رواج  ســبب  يفّســر  مّمــا  أحيانــًا،  التقليديــة  األمــور 
الملكيــة عالمّيــًا حالّيــًا. بينمــا كانــت أعيننــا تــدور مؤخــًرا حــول 
حفــات زفــاف عــدد مــن أفــراد العائلــة المالكــة البريطانيــة، 
اســتوحى زهيــر مــراد فــي مجموعتــه الخاصــة بأزيــاء الزفــاف 
لربيــع 2020 مــن حفــات الزفــاف اإلســبانية، بمــا فــي ذلــك 

الفامنكــو.   وراقصــات  الماتــادور 

 ســردت تفاصيــل أزيائــه الراقيــة التــي تحمــل توقيعــه قصًصــا 
ــزات علــى  ــة: ارتكــزت الزخرفــات والتطري عــن الثقافــة األيبيري
عمــل  الثيــران، كمــا كشــف  لــزّي مصــارع  المزخرفــة  الزينــة 
خطــوط  عــن  الفســاتين  بعــض  فــي  والتطريــز  الخياطــة 
عريضــة فــي التصاميــم. بــدا الــكاب الدرامــي- عنصــر مــن 
الثيــران،  زّي مصــارع  مــن  وكأنّــه مســتوحى    مــراد-  توقيــع 
فيمــا لعبــت الطرحــة »الكاثدرائيــة« التــي تصــل إلــى األرض 

زهير مراد
مجموعة أزياء الزفاف لربيع ٢0٢0

جديد السوق

دوراً  الكبيــرة  باألزهــار  الُمزيّنــة  الــرأس  وعصابــة 
األعــراس  طرحــات  فــي  صيحــًة  تكــون  أن  فــي 

الــرأس. وأكسســوارات 
عــن  تبحــث  التــي  للعــروس  بالنســبة  أّمــا   
بــدون  النفــوس  فــي  بصمــة  يتــرك  فســتانًا 
هنــاك  كان  التطريــزات،  مــن  الكثيــر  اســتخدام 
الدانتيــل  بيــن  يجمــع  طويلــة  بأكمــام  فســتان 
ــط السويســري، واألطــراف  المطــرّز، التــول المنّق
مــن  آخــر  مــرح  لــوك  المكشكشــة.  المطويّــة 

 A الحــرف  شــكل  علــى  بفســتان  تمّثــل  مــراد 
تملــؤه   V الحــرف  شــكل  علــى  صــدر  فتحــة  مــع 
مــع كاب  والُمبعثــرة  الصغيــرة  المطــرّزة  األزهــار 
كمــا  األطــراف.  عنــد  المشــّذب  الريــش  مــن 
عليــه  مرســوم  فســتانًا  المجموعــة  تضّمنــت 
أزهــاراً مــع ســتايل ضربــات فرشــاة الرســم لنقشــة 
وســوق  لمــراد  جديــدة  تقنيــة  وهــي  الفلــورال- 
الرقــي  خالــه  مــن  ظهــر  عاّمــًة-  الزفــاف  أزيــاء 

الســحر.   مــن  بلمســة 
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Main and Reversible Collection

مجموعة ربيع وصيف ٢0٢0

الوتيــرة  ذات  الرقميــة  التكنولوجيــا  عليــه  تطغــى  زمــن  فــي 
 2020 وصيــف  لربيــع  »نيموزينــا«  مجموعــة  تعــزز  الســريعة، 
الستكشــاف  المكتســبة  والرغبــة  الغريزيــة  الرغبــة  مــن  كل 
المســاحات والمناظــر الطبيعيــة. وانطاًقــا مــن تزايــد الحاجــة 
التجــارب  أصبحــت  الطبيعــة،  مــن  جــزء  علــى  الحفــاظ  إلــى 
وأهميــة  أكثــر ضــرورة  الطبيعــي  بالجمــال  والعاقــة  الحســية 

العصــر.  هــذا  نســاء  إلــى  بالنســبة 
األساســية  واألســاليب  لألشــكال  الوحــي  اســتقاء  تــم  وقــد 
مــن عناصــر »المدينــة« بتنوعهــا وحيويتهــا ومزيجهــا المثالــي 
بشــكل غيــر مثالــي بيــن العلــم والطبيعــة. إن التصميــم القابل 
للتبديــل والتقنيــات القابلــة للعكــس علــى التنانيــر والفســاتين 
والســترات تمنــح أســلوبًا مدنيــًا مغايــراً للمــرأة دائمــة االنشــغال 

جديد السوق

ــة فــي الوقــت نفســه.  والتــي تطلــب الجمــال والمرون
اســتوحَيت هــذه المجموعــة مــن الصحــارى واألحــام المختبئــة 
بفضــل  األزيــاء  لتواصــل  مغربــي،  توابــل  ســوق  قلــب  فــي 
حياتنــا.  علــى  حســية  لمســات  بإضفــاء  الطبيعــي  جمالهــا 
المحتشــمة،  الكاســيكية  القصــات  الغربيــة  النفحــات  تزيــن 
مشــاعرنا  الســوربيه  كبوظــة  الزاهيــة  األلــوان  توقــظ  بينمــا 
النائمــة، باســتخدام عناصــر جماليــة وطبعــات مســتوحاة مــن 

نقنيــة »اآلي-كات« للحفــاظ علــى تقنيــات النســيج المغربيــة 
للحرفيــة  كبيــراً  تقديــراً  المجموعــة  هــذه  وتظهــر  التقليديــة. 
لتقــّدم  للثقافــات  عابــرة  عناصــر  بدمــج  قيامهــا  إلــى  إضافــة 
ــا بلمســة كاســيكية لموازنــة القديــم مــع  بذلــك أســلوًبا حديًث
الجديــد: قفطــان تحــت جاكيــت بومــر وبــذالت خفيفــة تتحــول 

منســابة. فســاتين  إلــى 
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Paule Ka مجموعــًة  لموســم ربيــع وصيــف ٢٠٢٠، تبتكــر عامــة 
وجاداتهــا  بالحيويــة  النابضــة  مانهاتــن  أجــواء  وحــي  مــن 
إيســت  أبــر  إلــى  وصــواًل  ســوهو  مــن  بــدءاً  تحصــى،  ال  التــي 
الثاثــة  برادشــو وصديقاتهــا  علــى خطــى كاري  ســايد، ســيراً 
اإلدارة  تحــت  وشــارلوت.  وميرانــدا  ســامانثا،  المفضــات: 

 Paule  Ka عامــة  تبتكــر  ســيموينز،  لماكســيم  اإلبداعيــة 
تعــود  شــّيقة  تفاصيــل  تتخللهــا  الفرنســية  للفتــاة  إطالــًة 
عاملــًة،  فتــاًة  أو  فاشونيســتا  أكانــت  التســعينيات،  إلــى 
وســواء كانــت تميــل إلــى اإلطالــة الكاســيكية أو اإلطالــة 

بــة.  لجذا ا

مجموعة

 PAULE KA 
لموسم ربيع وصيف ٢0٢0

كشــاكش، جديد السوق ســاتان،  كريــب  أو  حريــري  ســاتان  برّاقــة،  تفاصيــل 
 Paule Ka ُهــدب وتأثيــرات بصريــة باألســود واألبيــض... تطــّل فتــاة
بحّلــة جذابــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. تَبــّث المــواد المتباينــة 
روحــًا جديــدًة فــي اإلطالــة أمــا التنانيــر بالطيــات فتحمــل نقشــاٍت 
كالرخــام، فيمــا تأتــي القطــع األخــرى مبّطنــة بالريش. تتخــذ الياقة 
قصــًة أوســع وتُلَبــس األوفــروالت كبــدالت تكســيدو. بالفعــل تضع 
عامــة Paule Ka فــي متناولــك قطعــًا مثاليــًة الكتشــاف المدينــة 

التــي ال تنــام أبــداً.

فــي النهــار، تتســع قصــة البناطيــل، وتحمــل األطقــم أزراراً بأشــكال 
جديــدة، فيمــا تضفــي التخريمــات تأثيــراٍت هندســيًة علــى التنانيــر 
المحبوكــة  والمابــس  الكوكتيــل  فســاتين  أّمــا  القطنيــة. 
فاكتســت بألــوان مــن عالــم مســتحضرات التجميــل كاألحمــر، 
الجســم  حــول  الجــاكارد  أقمشــة  تلتــّف  والبرتقالــي.  والــوردي 
وتغلــق بســحابات، فــي حيــن أّن أطقــم المابــس النهاريــة تتميــز 
مــن  اســترتش  فســاتين  جانــب  إلــى  بالحيويــة،  نابضــة  بقصــة 

القطــن المحبــوك أو شــبك مــن الفيســكوز. 
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متابعة : أحمد شرف

الواجهــة  نوتــس«  »ســيكرت  بوتيــك  أطلــق  مميــز،  حفــل  فــي 
الراقيــة فــي عالــم العطــور الفاخــرة، والــذي يضــم عــدداً منتقــى 
العطــر  النــادرة،  العالميــة  العطــور  أنــواع  أفخــر  مــن  ومحــدوداً 
مــن   ،  Memo Paris باريــس«  »ميمــو  مــن  ليــذر«  »أورينتــال  الجديــد 

اللؤلــؤة.   - آرابيــا  بورتــو  داخــل 
يحتفــل  حيــث  راقــي،  جلــدي  وتــر  علــى  يســير  ليــذر«  أورينتــال   «
تقــاوم  ال  التــي  والرائحــة  بالجمــال  والُملهــم  الدافــئ  العطــر 
توليفــة جذابــة مكللــة باإلنتعــاش تفتتحهــا قمــة التكويــن مــع 
التكويــن  قلــب  ويتبعهــا  والكزبــرة،  األحمــر  الفلفــل  الخزامــى، 

مــع مزيــج مثيــر مــن القرفة،الشــاي،ابرة الراعــي واليانســون، أمــا 
الفانيــا،  القرنفــل،  بــذور  قاعــدة العطــر فتختتمهــا لتســتقر مــع 
الجــاوي، باتشــولي والجلــد، لتمنحــك رائحــة إســتثنائية مــع تميــز 

مرمــوق.
أبوعيســى«  »أشـــرف  الســيد  مــن  كًا  اإلطــاق  حفــل  حضــر 
القابضــة«،  »أبوعيســى  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة  الرئيــس  والســيد فــواز اإلدريســي نائــب 
األزرق،  للصالــون  التنفيــذي  المديــر  القابضــة  عيســى  أبــو 
والســيد جــون مولــوي مؤســس دار »ميمــو باريــس« والســيدة 
ومحبــي  للمبيعــات،  اإلقليميــة  المديــرة  عبيــد«  بــن  »رافيــة 
بجانــب  نوتــس«  »ســيكرت  بوتيــك  داخــل  الفاخــرة  العطــور 

أحدث إصدارات ميمو باريـس
بوتيك »سيكرت نوتـس«

يطلق عطر» أورينتال لـيذر« 

جديد السوق

والموضــة،  العطــور  مجــال  فــي  المتخّصصيــن  مــن  لفيــف 
التكويــن  مراحــل  علــى  باإلطــاع  الحضــور  إســتمتع  حيــث 

الجديــد. العطــر  لهــذا  الفريــدة  والتركيبــات 
واألحــام،  اإلختيــار،  تجســد  نوتــات  ليذر«عــن  أورينتــال  يعبــر» 
والمشــاعر، وســحر »رمــال وهيبــة« العمانيــة، ووهجهــا الفريــد 
القمــر  ويأخــذ  الشــمس،  تتاشــى  عندمــا  الســماء  علــى 

الســلطنة.  شــعار  للخنجــر،  تكريمــًا  الهالــي  الشــكل 
الخابــة  الطبيعيــة  الحيــاة  مــن  مســتوحى  ليــذر«  »أورينتــال   
حيث المزيــج  شــاب«،  »وادي  بهــا  يتمتــع  التــي  والســاحرة 
باتشــولي  جــاوي،  فانيــا،  القرنفــل،  بــذور  بيــن  المتناغــم 
ملــيء  عالــم  إلــى  تســافر  يجعلــك  الــذي  والشــاي ،  والجلــد 

واحــد.  آن  فــي  والحنيــن  والشــغف  بالحيويــة 
العطــور  محبــي  نوتــس«  »ســيكرت  بوتيــك  يســتهدف 
جــداً  نــادرة  عطــور  علــى  البوتيــك  يحتــوى  حيــث  النــادرة، 
وبالفعــل  العالــم.  كل  مــن  محــددة  تجاريــة  عامــات  مــن 
عميــل  خدمــة  مــن  المجــال  هــذا  فــي  فلســفتها  تبلــورت  قــد 
إلــى نطــاق أوســع وأشــمل وأرقــى. إن تميــز  يُــود شــراء عطــر 
الروائــح والعطــور بداخــل البوتيــك قــد إنعكــس علــى إعجــاب 

الحقيقــي. صقلهــا  وظهــر  بهــا  العمــاء  مــن  الكثيــر 
األول  بفرعــه   » نوتــس  »ســيكرت  بوتيــك  زيــارة  يُمكنكــم 
ــا، اللؤلــؤة - قطــر، واإلطــاع علــى تكوينــات  داخــل بورتوآرابي

القلــوب. ويخطــف  األحاســيس  يأســر  الــذي  العطــر  هــذا 
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بوتيـك »سـيكـرت نـوتـس« يطلق 
مجموعة عطور » ليكيد إماجينار«       

متابعة : أحمد شرف

الواجهــة  نوتــس«  »ســيكرت  بوتيــك  أطلــق  مميــز،  حفــل  فــي 
الراقيــة فــي عالــم العطــور الفاخــرة، والــذي يضــم عــدداً منتقــى 
ومحــدوداً مــن أفخــر أنــواع العطــور العالميــة النــادرة، المجموعــة 
العطريــة الجديــدة مــن » ليكيــد إماجينــار« مــن داخــل فرعهــا ببورتــو 

آرابيــا - اللؤلــؤة.
 حضــر حفــل اإلطــاق كًا مــن الســيد »نبيــل أبوعيســى« نائــب 

والســيد  القابضــة«،  »أبوعيســى  إدارة مجموعــة  رئيــس مجلــس 
فــواز اإلدريســي نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أبــو عيســى 
القابضــة المديــر التنفيــذي للصالــون األزرق، ومؤسســي العامــة 

 David Frossard Philippe De Meo و    الفرنســية 
نوتــس«  ســيكرت   « بوتيــك  داخــل  الفاخــرة  العطــور  ومحبــي 
بجانــب لفيــف مــن المتخّصصيــن فــي مجــال العطــور والموضــة، 
التكويــن  مراحــل  علــى  باإلطــاع  الحضــور  إســتمتع  حيــث 

الجذابــة. المجموعــة  لهــذه  الفريــدة  والتركيبــات 

جديد السوق

التصميــم   هــذا   » إماجينــار  ليكيــد  عطــور»  مجموعــة  تحاكــي 
بلمســة جماليــة فنيــة تعبــر عــن مــدى ترابــط التصميــم الفنــي 
الخارجــي مــع العطــر داخلهــا، فمــن الوهلــة األولــى لرؤيــة القــارورة 

إليهــا. أن تجذبــك  تســتطيع 
المفهــوم الجديــد والمتميــز المصاحــب لمجموعــة عطور

» ليجوديــز إماجينيــر« تفــوح منــه رائحــة العطــور بســيمفونية نــادرة، 
لــذا فقــد صنعــت هــذه العطــور لمــن يتــوق إلــى الذهــاب إلــى 
حيــث يجــد التميــز، وإلــى حيــث اإلحســاس بالســعادة واإلســتمتاع 
رائحــة  كل  مــع  الخيــال  روعتهــا  تبــارح  فــا   . مكــررة  بعطورغيــر 
تفــوح مــن أي قــارورة عطــر مــن هــذه المجموعــة الرائعــة. يحــرص 
المجتمــع  علــى ماحظــة  دائمــًا     Philippe De Meo المصمــم 
ومراقبــة تطــوره، ويقــرر مــن جديــد الخــروج عــن المألــوف فــي مجــال 

إبتــكار العطــور، ويطــل علينــا بتجربــة عطريــة مثيــرة، وضعهــا فــي 
تركيبــات » ليكيــد إماجينــار« الراقيــة التــي تمتــاز برائحــة الفلفــل 
التوابــل  البرغمــوت،  الياســمين،  األســود،  الفلفــل  الــوردي، 
البــاردة.  لطالمــا يعتبــر حــب التعبيــر عــن الــذات مــن أحــد القيــم 

األساســية فــي دار » ليكيــد إماجينــار«.
التعبيــر  القــدرة علــى   تعكــس المجموعــة العطريــة الجديــدة 
اإلبداعيــة  اإلســتقالية  عــن  فًضــًا  تامــة،  بحريــة  الــذات  عــن 
الجنســين  مــن  فلــكل  قيــود،  إلــى  تخضــع  التــي  الامتناهيــة 
بوتيــك  زيــارة  يُمكنكــم  الفريــد.  وحســه  المتميــزة  شــخصيته 
اللؤلــؤة  آرابيــا،  بورتــو  داخــل  األول  بفرعــه  نوتــس«  »ســيكرت 
العطريــة  المجموعــة  - قطــر، واإلطــاع علــى تكوينــات هــذه 

القلــوب. وتخطــف  األحاســيس  تأســر  التــي 
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تقــدم الجابــر للســاعات، تشــكيات فاخــرة مــن الســاعات الرائعــة 
والفائقــة الجمــال، حيــث تتميــز هــذه بتصميمهــا الجــذاب الــذي 
اإلبداعيــة،  والبصمــة  للســاعات،  الدقيقــة  الصناعــة  بيــن  يمــزج 

األذواق. لتلبــي مختلــف 
وتطــرح الجابــر للســاعات، تشــكيات جذابــة مــن عامــات تجاريــة 
نظــراً  الفخامــة،  عالــم  فــي  ببــاع طويــل  تتميــز  عريقــة،  عالميــة 
أبرزهــا:  الفائــق،  والجمــال  بالروعــة  تتميــز  التــي  لتشــكياتها 

موريكــس وجاغــوار وماركاتــو وJBR، وجوفيــال وأوبتيمــا، وغيرهــا 
للرجــال  المخصصــة  األيقونيــة  والتشــكيات  العامــات  مــن 

والنســاء.
وتطــرح دار الســاعات الراقيــة التــي ترتبــط إبداعاتهــا بالتصميــم 
أنيــق  بشــكل    الســاعات  لمحبــي  والســاحر  والفريــد  المطــورة 
وفاخــرة  مناســبة  هديــة  لتكــون  العاليــة،  بالكفــاءة  وتتميــز 
للخريجيــن ودافعــًا لهــم لبــذل المزيــد مــن الجهــود واالرتقــاء إلــى 

العلميــة. المســتويات  أعلــى 
تــم تصنيــع هــذه القطــع بتفــرد عالمــي، وتتميــز بحركــة سويســرية 
جذابــة، وتــم تزيينهــا بزخرفــة ســتوفر لعشــاق األشــياء الميكانيكية 
الجميلــة واالبتــكارات التقنيــة فرصــة فريــدة الرتــداء قطعــة مــن 
اليدويــة  الحرفيــة  بيــن  رائــع  بشــكل  معصمهــم،  علــى  التاريــخ 
والشــغف الــذي يظــل مســتمرا دائمــا ويلبــي الرغبــات فــي جميــع 

األوقــات.
لفــت  فــي  للســاعات  الجابــر  تطرحهــا  التــي  القطــع  نجحــت 
لتصميمهــا  الفريــدة  الســاعات  جمــع  محبــي  مــن  األفــراد  أنظــار 
التــي تحــرص علــى تبنيهــا  االســتثنائي، وروح االبتــكار والتجديــد 
تجــذب  التــي  والفخامــة  األناقــة  مــن  وببصمــة مســتوحاة  الــدار، 
كل باحــث عــن تشــكيات ذات تصميــم غيــر مســبوق، ونجحــت 
جــذب  فــي  الســاعات،  مجــال  فــي  وخبراتهــا  األنيــق  بأســلوبها 
عشــاق التصميــم العصــري ووفــرت لهــم جميــع المنتجــات بجــودة 
الصناعــة الدقيقــة، حيــث تتميــز ســاعتها بهويــة فريــدة وتصنــع من 

أفضــل وأنفــس المــواد بتفاصيــل تأســر األبصــار. 

 الجابر للساعات
 تتألق بتشكيالت فريدة واستثنائية 
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يطــرح متجــر »الديــراخ«، المتخصــص في الشــوكوالته السويســرية 
نجــد  بســوق  متجــره  فــي  حصريــًا  يدويــًا،  المصنوعــة  الفريــدة 
فــي طريــق ســلوى، تشــكيلة وفاخــرة باليــوم الوطنــي للدولــة، 
التــي تعتبــر أحــدث مجموعاتهــا التــي تقدمهــا مــن الشــوكوالته 
للمناســبة  المتجــر  مواكبــة  إطــار  فــي  الفريــدة،  السويســرية 

الوطنيــة.

تشكيالت وعلب منوعة
ــراخ السويســرية، والتــي تقــدم مجموعــة  وتتميــز شــوكوالته الدي
متنوعــة مــن المنتجــات، بالجــودة الفائقــة والعنايــة البالغــة فــي 
ــا منــذ إطاقهــا فــي عــام 1962.  ــر التــي تتــم يدوي عمليــة التحضي
وتتــوزع متاجــر هــذه الشــوكوالته السويســرية فــي أكثــر مــن 60 

ومكوناتهــا  المميــز  بالطعــم  وتشــتهر  العالــم،  حــول  موقعــًا 
الطازجــة وعــدم احتوائهــا علــى أي مــواد حافظــة أو صناعيــة. 

مطليــة  فاخــرة  فــي صوانــي  الشــوكوالته  المتجــر  يطــرح  كمــا 
واألذواق.  الطلبــات  مختلــف  لتلبــي  والكريســتال.  بالذهــب 

لألعــراس  المخصصــة  الشــوكوالته  مــن  جديــدة  وتشــكيات 
المناســبات. ومختلــف 

74 نكهة فريدة
وتقــدم الصوانــي بتشــكيات حصريــة ومميــزة مــن متجــر الديــراخ، 

مختلفــة،  وأحجــام  بأشــكال  تقــدم  كمــا  مناســبة،  وبأســعار 
الرائــد  المتجــر  خالهــا  مــن  يحــرص  وجــذاب،  فاخــر  بشــكل 
الشــوكوالته  عامــات  أفضــل  كأحــد  مكانتــه  ترســيخ  إلــى 

. ية لسويســر ا
علــب  العالميــة،  الشــهرة  ذات  الديــراخ  شــوكوالته  وتقــدم 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  يتيــح  كمــا  التقليديــة  الشــوكوالته 
نكهــة   47 تضــم  والتــي  الفريــد  بالمــذاق  المعروفــة  منتجاتــه 
مــن الشــوكوالته بالمكســرات، و25 نوعــًا مــن الشــوكوالته 
ــواع مــن حبــوب الشــوكوالته )شــوكو بيجــو(. الطازجــة و9 أن

تشكيلة فاخرة من »الديراخ« 
بمناسبة اليوم الوطني 

حصريًا في متجره بسوق نجد في طريق سلوى
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ســان-جيرمان  باريــس  نــادي  للعطــور،  الجزيــرة  تُكــرِم 
الفرنســية،  القــدم  أنديــة كــرة  أعــرق  العريــق، وأحــد  الباريســي 

مميــزة. عطــور  أربعــة  مــن  خاصــة  بمجموعــة 
وعلــى بعــد خطــوات مــن جــادة الشــانزليزيه الشــهيرة، بفــرع 
االحتفــال   تــم  الشــانزليزيه،  فــي  للعطــور  الجزيــرة  شــركة 
جيرمــان،  ســان  باريــس  نــادي  عطــور  مجموعــة  بإطــاق 
جماهيــره  إبهــار  ويواصــل   ،1970 عــام  فــي  تأســس  الــذي 
والعبيــه  الحافــل  وســجله  الجميلــة  لعبــه  وطريقــة  بتاريخــه 

قيــن. مو لمر ا
قلــب  فــي  فــي قطــر،  إنشــاؤها  تــم  الجزيــرة للعطــور  وشــركة 
األرض التــي ولــدت العطــور. وألكثــر مــن عشــرين عامــا، كانــت 
أنقــى  باســتخدام  العطــور  أفضــل  تصنــع  الجزيــرة  عطــور 
بواســطة  صناعتهــا  تــم  والتــي  الشــرق  ألراضــي  التقاليــد 

الفرنســيين. العطــور  صنــاع  أفضــل 

الجودة النادرة
الترويــج للطريقــة الشــرقية للحيــاة،  إلــى  تهــدف عطــور الجزيــرة 
فــي  الجزيــرة  باســتخدام مــواد خــام فاخــرة ونــادرة. تضــع عطــور 
صميــم سياســتها للتطــور طريقــة الحيــاة الشــرقية التــي تعــود 
إلــى ألــف عــام، والتــي تعبــر عــن ثقافــة الشــرق الرائعــة والحفــاظ 
علــى العناصــر الطبيعيــة ذات الجــودة النــادرة مثــل خشــب العود.
الجزيــرة )97 شــارع قصــر  أحــد متاجــر عطــور  إلــى  الدخــول  وعنــد 
التــي  الجواهــر  مثــل  مصممــة  باريــس(،   75008 الشــانزليزيه، 
ســتعود بــك إلــى أصــل حضــارة العطــور وتجعلــك تعيــش معهــا 
لحظــة نقيــة وحصريــة مــن العاطفــة والفخامــة، أمــا اليــوم، وعــن 
طريــق ســحر العطــور، ســندخل إلــى عالــم أســاطير كــرة القــدم 
وبطوالتهــم المبهــرة وكذلــك إلــى الملعــب األســطوري للنــادي 

العريــق بحديقــة األمــراء.
وتحمــل الزجاجــة اللــون األزرق التاريخــي مــع الكتابة باللــون األحمر، 

أطلقتها بفرعها في الشانزليزيه
مجموعة خاصة من عطور »الجزيرة« 

لنادي باريس سان جيرمان
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وهــي إشــارة إلــى القميــص الشــهير لنــادي باريــس ســان-جيرمان، 
وأيًضــا لعلــم فرنســا الــذي يحمــل اللونيــن األزرق واألحمــر. األزرق 
ــرة. فهــو يــدل علــى االتســاع والفخامــة، ويجســد  ــه قيمتــه الكبي ل
القائــد هويــة الفريــق والنــادي، يجــب أن يكــون معروفــًا بأدائــه بيــن 

الجميــع.
مكونات العطر األزرق 

 يتكــون العطــر األزرق مــن اللبــان، وأوراق البنفســج، وخشــب األرز، 
باريســية حمــراء  زجاجــة  فــي  ووضــع   ،  Leatherوالخــزام،و والعنبــر، 
والطاقــة  والقــوة،  العاطفــة  علــى  األحمــر  يــدل  حيــث  زاهيــة، 
والحريــة والحيــاة، كمــا أنــه يمثــل لــون باريــس ســان-جيرمان فــي 

الخارجيــة. المباريــات 
مكونات العطر األحمر

يتكــون العطــر األحمــر  مــن زهــرة المندريــن، وخشــب الصنــدل، 
والجــوز، والعنبــر، والمــر والباتشــولي، ويمثــل شــكل كــرة القــدم 
الزجاجــة هــو  باألبيــض واألســود، والغــرض مــن شــكل  الشــهير 
ترويضهــا، مــن أجــل تحقيــق الهــدف، كمــا يكشــف الزجــاج األســود 

عــن الجمــال، والغمــوض والعمــق واألناقــة.
مكونات العطر األسود

والــورد  والمندريــن  األرز  خشــب  مــن  األســود  العطــر  يتكــون 
والغرنوقــي واألمبروكســان. وباألبيــض النقــي، المكتــوب عليــه 
الملكــي  باللــون  الزجاجــة  اللــون، تذكرنــا هــذه  بأحــرف ســوداء 
لقمصــان نــادي اســتاد ســان-جيرمان، تقديــراً للنادي الذي تأســس 

عــام 1904 وهــو أصــل النــادي. ويمثــل األبيــض رمــز الكمــال والــذي 
يعطــي لمعاًنــا وتألًقــا، فقــد اتخــذت كــرة القــدم هــذا اللــون فــي 
عــام 1951 لتكــون مرئيــة علــى شاشــات التلفزيــون، كمــا تمثــل 

هــذه الزجاجــة أيًضــا إشــارة إلــى ألــوان الكــرة.
مكونات العطر األبيض

الهنــد،  ونجيــل  البرغمــوت،  زيــت  مــن  األبيــض  العطــر  يتكــون   
والعنبــر. والــورد،  الســرو،  وزيــت  والبتشــولي،  والافانديــن، 

صاحبة الريادة
الريــادة  صاحبــة  بأنهــا  نشــأتها  منــذ  للعطــور  الجزيــرة  وتصنــف 
مــواد طبيعيــة   مــن  العالميــة  العطــور  تقديــم    فــي  الخليجيــة 
أصليــة  وبالتعــاون مــع أفضــل  خبــراء العطــور بفرنســا لتنتــج أعلى 
جــودة يطمــح لهــا رواد الجزيــرة للعطــور بالخليج العربــي، من تميز 
وعراقــة وأصالــة تعكــس مفهــوم الجزيــرة للعطور التي تأسســت 
»الجزيــرة  وتســتمر  ذهــب«،  مــن  »عطــور  شــعار  تحــت  أجلــه  مــن 
بإعجــاب  يحظــى  دائمــًا  والــذي  المعتــاد  بإبداعهــا  للعطــور« 
النخبــة المختــارة مــن أبنــاء الخليــج، وتحظــى بمكانــة رياديــة فــي 
طليعــة شــركات العطــور الخليجيــة، وحضــور مرمــوق فــي كبــرى 
مجمعــات التســوق الفخمــة وأكثرهــا رقيــًا فــي قطــر، حيــث تتواجــد 
ــازا، وشــارع ســحيم، والمــول، وفاجيــو،  ــال ب فــي إزدان مــول، وروي
والخــور،   ، واللؤلــؤة  ووذنــان،  واقــف،  وســوق  ســنتر،  وســيتي 
والندمــارك وجالــف مــول ومدينــة ســنترال، وقطــر مــول ، والمرقــاب 

مــول، وبالمــز مــول.
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تضيــف دار شــوبارد فــي هــذا الموســم إضافــة باذخــة األناقــة إلــى 
باألحجــار  والمرّصعــة  الراقيــة   )IMPERIALE( ســاعات  مجموعــة 
الكريمــة، فقــد اســتوحيت هــذه الســاعة مــن أجــواء امبراطوريــات 
الماضــي العظيمــة، حيــث أعــادت شــوبارد تصــّور التطريــز بخيــوط 
المتداخلــة والمشــغولة  التفاصيــل  الذهــب والمجوهــرات ذات 
بأســاك ذهبيــة مــن الطــراز الســائد فــي عصــر نابليــون. وكعادتهــا 
واإلبداعيــة  التقنيــة  اإلمكانيــات  حــدود  شــوبارد  تتخطــى 
المعهــودة، مســتفيدة مــن آليــات تكنولوجيــة متطــورة عاليــة 

اللؤلــؤ  عــرق  مــن  المصنــوع  المينــاء  لتقــوم »بتطريــز«  التقنيــة 
البــرّاق بلونــه األزرق الغامــق المتقــزّح، فتزينــه بزخــارف رائعــة تتكــون 

مــن خيــوط ذهبيــة بغايــة الدقــة والرقــة والنقــاء. 
األزرق  واللــون  البرّاقــة  الذهــب  لخيــوط  اآلســر  المزيــج  يســتحضر 
إلــى  لتعيــد  اإلمبراطوريــة،  األجــواء  وعظمــة  هيبــة  الملكــي 
والمزيّنــة  بالتطريــز  الغنيــة  واألقمشــة  األرديــة  صــور  األذهــان 
بالشــعارات ورمــوز القــوة التــي تشــكل بدورهــا جــزءاً كبيــراً مــن 

ومهابتهــا. وقوتهــا  االمبراطوريــة  الطقــوس 

IMPERIALE Joaillerie
ساعة فريدة للحظات استثنائية 

جديد السوق

ألن كل حجر نفيس يحمل داخله 
تألقًا فريداً يشهد على ندرته، تحرص 
ورشات شوبارد لصناعة المجوهرات 

الفاخرة على صياغة إبداعات 
تسلط الضوء على األحجار الكريمة 
وتأثيراتها البراقة من خال الكشف 
عن جوهرها الحقيقي. يشهد على 
ذلك طقم بديع من المجوهرات يضم: عقداً وخاتمًا وزوجًا من 
األقراط، مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط، ومرّصع بعشرة أحجار 
من األلماس األصفر بوزن إجمالي يزيد عن 38 قيراط. ليجسد 

هذا الطقم إبداعًا يتحلى بخطوط تصميم كاسيكية تتخطى 
حدود الزمن، وتشيد من جديد بخبرة الدار العريقة في صناعة 

المجوهرات. 
يندر كثيراً وجود األلماس الملون ويتسم بجمال ساحر تستشعره 
كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني لدار شوبارد، 
التي تحب األحجار الكريمة وتقع أسيرة سحر األلماس الفّتان. 

وبالتالي 
تختار األحجار 

الكريمة وتنتقيها 
بعينها الخبيرة 
وقلبها المتّيم 

ومخيلتها الخصبة 
على وجه الخصوص، فيضفي هذا 

اإلبداع الفطري نفحات من الحيوية على روائع 
المجوهرات الفاخرة التي تبدعها دار شوبارد، والتي تحاول دائمًا 
تخّيل صورة إبداعاتها التالية. وفي هذا الطقم المرّصع بعشرة 

أحجار من األلماس، اختارت كارولين شوفوليه أن تجمع بين الذهب 
األبيض واألصفر عيار 18 قيراط، وترّصعه بأحجار ألماس باللونين 

األبيض واألصفر بقطع كمثري، لتتألق كالنجوم في هالة مشرقة 
ونفيسة من الضوء.

Haute Joaillerie
ألماس أصفر في دائرة الضوء
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جديــد  إصــدار  شــوبارد  تقــدم 
ثمــان  علــى  يقتصــر  ومحــدود 

مــن  رائــع  لموديــل  فقــط  ســاعات 
فتصنــع  إل.يو.ســي،  ســاعات  مجموعــة 

تــي«  »بيربيتشــوال  مــن ســاعة  نســخة جديــدة 
معــدن  مــن  الفاخــرة  الســاعات  قمــة  تجســد  التــي 

الســاعة،  لزجــاج  باأللمــاس  مرّصــع  إطــار  مــع  الباتينــوم 
لتعكــس فخامتهــا الفائقــة وغناهــا بالزخــارف المنّمقــة وتعقيد 

آليــة حركتهــا مــدى االلتــزام بالمعاييــر العاليــة التــي فرضهــا األب 
يتميــز  الــدار.  منتجــات  علــى  شــوبارد  أوليــس  لويــس  المؤســس 

هــذا الموديــل بحركــة توربيــون وتقويــم دائــم عالــي الوضــوح فــي 
شــهادة  الســاعة  تحمــل  متطــورة.  جماليــة  مواصفــات  ذات  ســاعة 

الهئيــة السويســرية الكرونومتــر )COSC( وكذلــك دمغــة جنيــف التــي تشــهد 
لهــا بتصنيعهــا المتقــن، فبــرزت ســاعة »إل.يو.ســي بيربيتشــوال تــي« كمثــال عــن 

الســاعات، لتكــون ســاعة متميــزة وعمليــة صممــت  فــي صناعــة  العاليــة  الحرفيــة 
اليوميــة.  الحيــاة  أســلوب  لتناســب 

نجحــت شــوبارد بصناعتهــا لســاعة »إل.يو.ســي بيربيتشــوال تــي«، بإنجــاز إحــدى أجمــل 
وأجــود الســاعات فــي هــذا المجــال. وبفضــل التقويــم الدائــم والتوربيــون واحتيــاط الطاقــة 
الــذي يــدوم ألكثــر مــن أســبوع، أصبحــت هــذه الســاعة الجديــدة مــن بيــن أفضــل الســاعات 

الموجــودة.

إل.يو.سي. بيربيتشوال تي ..
 إنجاز ميكانيكي لتحفة فنية بارعة الجمال

جديد السوق

مــع تجســيد للقبــة الســماوية فــي خلفيــة المشــهد، تمثــل فيهــا 
تألقــًا  القمــر  عليهــا  ويضفــي  مضيئــة،  شــهبًا  األلمــاس  أحجــار 
شــوبارد  مــن   )Happy  Sport( ســاعات  خــط  إلــى  ينضــم  إضافيــًا؛ 
لهــا  يســبق  لــم  نفيســة  ودرّة  بديعــة  يمثــل ســاعة  إبــداع جديــد 
تنتمــي  التــي   )Happy Moon( ســاعة  فــي  يتجلــى  حيــث  مثيــل، 
لفئــة الســاعات النســائية الفاخــرة. وتقدمهــا دار شــوبارد بإصــدار 
يضــم 250 ســاعة مصنوعــة مــن الذهــب الــوردي عيــار 18 قيــراط، 
باعتبارهــا تحفــة ميكانيكيــة بارعــة ولوحــة شــاعرية تتجلــى فيهــا 

المذهلــة. والحرفيــة  البارعــة  الدقــة  ذروة 
 )Happy  Sport( مجموعــة  ســاعات  أولــى  الســاعة  هــذه  تعتبــر 

المــزودة بتقنيــة فلكيــة مــن أعلــى درجــات التقنيــة وأدق اللمســات 
ذهبيــة  كبســوالت  تحتضــن  للوظائــف.  أداء  وأفضــل  النهائيــة 
أحجــار األلمــاس التقليديــة الســبعة المتراقصــة بإيقــاع يتناغــم مــع 
حــركات المعصــم، والتــي غــدت ســمة مميــزة لهــذه المجموعــة 
التــي ال تــزال تحقــق النجــاح كمــا هــو حالهــا منــذ بــدأ انطاقتهــا 
)Happy Moon( هــي أول  قبــل 26 عامــًا مضــت. ونظــراً ألن ســاعة 
تزويدهــا  تــم  فقــد  المجموعــة،  هــذه  فــي  القمــر  ألطــوار  ســاعة 
الخصائــص  مــع  تتوافــق  التــي  البارعــة  اللمســات  مــن  بالعديــد 

البديعــة. الســماوية 

Happy Moon 
صورة السماء المرّصعة بالنجوم
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رقــة الرفيــف المرهــف ألجنحــة الفراشــة، تجتمــع مــع قــوة أنفــاس 
الحيــاة، لتغّيــر أحجــار األلمــاس المتراقصــة وجــه العالــم بحركاتهــا 
التــي تتمايــل بتناغــم مــع حركــة النســاء اللواتــي يرتدينهــا. فــكان 
شــعار »أحجــار األلمــاس الصغيــرة؛ تفعــل أشــياء كبيــرة« أســلوبًا 
تعبــر بــه مجموعــة )Happy Hearts( عــن حيويتهــا باعتبارهــا القلــب 
النابــض لــدار شــوبارد، والتــي تنضــم لهــا اليــوم مجموعــة جديــدة 
تتســم   .)Happy Hearts Wings( اســم  وتحمــل  الفراشــات  تجســدها 
هــذه المجموعــة الجديــدة بطابعهــا الرقيــق المرهــف، وتتجلــى 
وأقــراط  وأســاور  عقــود  تضــم  ومتكاملــة  متألقــة  تشــكيلة  فــي 
وخاتــم مصنوعــة مــن الذهــب األبيــض عيــار 18 قيــراط ومرّصــع 

باأللمــاس.
ــة وعطــاء بأجنحتهــا المرهفــة  فراشــات تنطلــق فــي رحلتهــا بحري
تعتبــر  القلــب،  شــكل  تحركهــا  عنــد  الهــواء  فــي  ترســم  التــي 
الفراشــة الرمــز األســمى الــذي يجســد مفهــوم الرشــاقة والتحــّول، 
لروائــع مجموعــة  الرمزيــة  أناقتهــا وقوتهــا  وقــد ومنحــت كامــل 
 )Happy Hearts Wings( مجموعــة  وتضــم   .)Happy Hearts Wings(
مجوهــرات رمزيــة ، تنعكــس التقلبــات الامتناهيــة للفكــر والقلــب 
المــرأة  لتجــد  بالرمزيــة،  المفعمــة  المجوهــرات  هــذه  خــال  مــن 
ذات »القلــب الكبيــر« فــي التــزام دار شــوبارد األخاقــي انعكاســًا 

الشــخصية.  وقيمهــا  لعطاءهــا 

مجوهرات
Happy Hearts Wings

أثر الفراشة

جديد السوق

ساعة
Mille Miglia GTS Power Control 

خوض السباقات بأناقة

السويســرية  شــوبارد  دار  تكشــف 
عــن ســاعة جديــدة بإصــدار محــدود 
 Mille( ســاعات  مجموعــة  ضمــن 

اســتوحيت   .)Miglia  GTS  Power  Control

عالــم  مــن  الجديــدة  الســاعة  هــذه 
القــوي،  بطابعــه  الكاســيكية  الســيارات 
وقدمــت بعلبــة مصنوعــة بلونيــن فجمعــت 
األخاقــي  الذهــب  مــع  الســتيل  معــدن  بيــن 

داخلهــا  وتحتضــن  قيــراط،   18 وعيــار  وردي  بلــون 
حركــة أوتوماتيكيــة التعبئــة مصــادق علــى دقتهــا 
بشــهادة الكرونومتــر تعمــل علــى إمــداد الســاعة 
باحتياطــي مــن الطاقــة يكفيهــا لمــدة 60 ســاعة. 
ألــوان  فيســتحضران  وســوارها  الســاعة  مينــاء  أمــا 

القديمــة.  التاريخيــة  الســباق  ســيارات 
 )Mille Miglia GTS Power Control( اســتوحيت ســاعات 
واألجــواء  المميــز  األســلوب  مــن  جلــّي  بشــكل 
الكاســيكية.  الســيارات  ســباقات  لعالــم  الفريــدة 
الســيارات  طــاء  ألــوان  مــن  ألوانهــا  فاســتمدت 

رمــوز  منهــا  واســتلهمت  الكاســيكية 
ــر اســتثنائي  تصاميمهــا، لتتجلــى كتعبي
عــن مباهــج »الحيــاة الحلــوة« التــي تلــف 
المشــاركين  المتســابقين  الســادة  روح 
فــي ســباق الطرقــات اإليطالــي األكثــر جمــااًل 

وشــهرة.
إصدار محدود جدًا

 Mille  Miglia  GTS  Power( ســاعة  إصــدار  يقتصــر 
Control( علــى 500 ســاعة فقــط فــي جميــع أنحــاء 

العالــم. يبلــغ قطــر علبــة الســاعة 43 ملــم، ويتداخــل 
األخاقــي  الذهــب  مــع  الســتيل  معــدن  فيهــا 
بمينــاء  وزودت  قيــراط،   18 عيــار  مــن  وردي  بلــون 
بأســلوب  الداكــن  الرمــادي  باللــون  مطلــي  أنيــق 
التفاعــل الكهروكيميائــي )galvanic(. ويتميــز عقربــّي 
الســاعات والدقائــق ومشــيرات الســاعات المعالجــة 
بحــواف   )Superluminova( الفائقــة  اإلضــاءة  بمــادة 
الذهبــي  الثوانــي  عقــرب  عليهــا  يضفــي  مذّهبــة 

النهائيــة. األناقــة  لمســة 

6465



عــادة مــا تكــرس الممثلــة الصينيــة تشــانغ زي  جمالهــا 
وشــعورها األصيــل باألناقــة فــي عــرض أحــدث مــا يتــم 
اطاقــه فــي عالــم الســاعات والمجوهــرات علــى نحــو 

مذهــل.
رعايتهــا   علــى  شــوبارد  تعمــل  تعمــل  مــا  ودائمــا 
للســينما وعــدد مــن الممثــات  التــي تجعلهــا تتألــق 
 كاروليــن  اعلنــت  العالــم لعــدة عقــود، فقــد  حــول 
الفنيــة   والمديــرة  المشــاركة  الرئيســة    شــوفيلي 
لشــوبارد  عــن هويــة ســفيرتها العالميــة الجديــدة: 
كونهــا  عــن  فضــًا  زي.  تشــانغ  الصينيــة  الممثلــة 

. لكاروليــن    شــخصًية  صديًقــة 
الموهبــة  بيــن  تجمــع  رائعــة  فنانــة    زي  تشــانغ  تعــد 
والســحر،   والنجــاح  والجمــال 
 20 بمــرور  العــام  هــذا  وتحتفــل 
الدوليــة مســيرتها  مــن  عاًمــا 
شــوفيلي:  كاروليــن  وتقــول 
المحبيــن  مــن  »بصفتــي 
يشــرفني  والســينما،  للفــن 
موهوبــة  ممثلــة    تعييــن  جــًدا 
كســفيرة  زي  تشــانغ  مثــل 
و  شــوبارد  لمجوهــرات  عالميــة 
ربــط صورتهــا  علــى  وافقــت  قــد 
بهــا  معجيــة  إننــي  بإبداعاتنــا، 
او  الجمــال    فــي  ســواء  للغايــة 

الفاتــن«. المظهــر 
شــوبارد  »تعــد  تشــانغ:  وتقــول 
لمســت  فقــد  لــي.  إلهــام  مصــدر 
باســتخدام  التزامهــا  خــال  مــن 
إلبداعاتهــا  الموثقــة  المجوهــرات 
كثيــرا  ويشــرفني   ،  2018 يوليــو  منــذ 
لســاعاتها  كســفيرة  اختيــاري  تــم  أن 

ومجوهراتهــا«. الرائعــة 

الممثلة الصينية تشانغ زي
سفيرة عالمية لمجوهرات شوبارد 

جديد السوق

شــوبارد،  ورشــات  فــي   )L.U.C XPS  Spirit  of Nature( ســاعة  ولــدت 
فجــاءت كنتيجــة لنهــج الــدار األخاقــي، وتجلــت كقصيــدة شــاعرية 
تتغنــى بجمــال الغابــات وقوتهــا وقدرتهــا علــى التجــدد. ويشــهد 
مــن  المصنوعــة  وعلبتهــا  وألوانهــا،  الســاعة،  مينــاء  مــن  كل 
الذهــب األخاقــي، وســوارها المدبــوغ دباغــة نباتيــة، علــى احتــرام 
المينــاء األخضــر  النباتيــة  الزخــارف  تزيــن  فــي حيــن  للبيئــة.  الــدار 
لهــذه الســاعة بإصدارهــا المحــدود الــذي يضــم 100 ســاعة فقــط، 
لتتجلــى كإبــداع أصيــل يناســب الرجــل العصــري الــذي يــدرك تأثيــر 

الســاعة علــى البيئــة والضــرورة الملحــة للحفــاظ عليهــا. 
فــي  القيــم  نظــام  ضمــن  جمالــي  نهــج  مجــرد  ليســت  األناقــة 
مجموعــة ســاعات )L.U.C(؛ فهــي تشــتمل علــى النزاهــة واألخــاق 
هــذا  وعلــى  الحيــة.  بيئتنــا  علــى  تحافــظ  التــي  األمــور  واحتــرام 
التــرف  األســاس، تواصــل شــوبارد منــذ عــام 2013 رحلتهــا نحــو 
المســتدام مــن خــال العديــد مــن المبــادرات، فمــن خــال ســاعة 
بيــن  إبــداع جديــد يجمــع  عــن  )L.U.C XPS Spirit of Nature( تكشــف 

والفعــل.  القــول 

L.U.C XPS Spirit of Nature 
الجمال الخالص مع المسؤولية األخالقية
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يقــدم متجــر كيبــون، مجموعــة مــن األحذيــة الطبيــة التــي تريــح 
الجســم والعضــات وتمنــع آالم الظهــر وتقلــل التعــب.

بأنهــا  يدويــًا،  المصنوعــة  السويســرية  كيبــون  أحذيــة  وتتميــز 
تعطــي شــعوراً بالراحــة عنــد المشــي وتتميــز بخفتهــا، مــا تعطــي 
إحساســًا رائعــًا لــدى منتعلهــا، وهــي وتمنــح القــدم شــعوراً بــكل 

تفصيــل علــى األرض، ســواء علــى الحصــى أو البــاط. 

ويناســب حــذاء كيبــون األشــخاص الذيــن يقفــون لفتــرات طويلــة 
فــي عملهــم، حيــث إن مــا يميزهــا هــو توفيــر امتصــاص مثالــي 

للصدمــات وتخفيــف اإلجهــاد الجســدي بشــكل ملحــوظ.
األحذيــة  منتعــل  علــى  تعــود  التــي  والفوائــد  اآلثــار  أهــم  ومــن 
الصحيــة، بأنهــا تــؤدي إلــى راحــة الجســم والعضــات، وتحســن 
مــن وقفة الجســم، ويمنــع آالم الظهــر، ويقلــل التعــب، ويعتبــر 

مناســبًا لعمــل بفعاليــة بفضــل الخصائــص التــي يجمعهــا بــي 
أنــه لطيــف علــى المفاصــل  البدنــي و الذهنــي، كمــا  النشــاط 
القــدم و الســاقين، ويســاهم فــي حــرق  ويمــرن العضــات فــي 
ســعرات حراريــة أكثــر، وينشــط الــدورة الدمويــة فــي األرجــل كمــا 
أنــه يحــرض جهــاز االســتقبال فــي القــدم أثنــاء تماســها مــع ســطح 

األرض.

 أحذيــة كيبــون تمنــح منتعلهــا بشــعور »المشــي علــى الهــواء« 
تمشــي  ال  أنــت  كيبــون  ترتــدي  فعندمــا  األوقــات،  مختلــف  فــي 
فقــط، أنــت تطفــو علــى وســادة هوائيــة لينــة و طريــة. كيبــون 
علــى  ولطيــٌف  العضــات  يقــوي  الظهــر،  عــن  التوتــر  يزيــل 
ويتيــح  اليومــي  لإلســتعمال  مثالــي  الحــذاء  هــذا  المفاصــل. 

تتنفــس. أن  لقدميــك 

أحدث األحذية الطبية

 كيبون ..

أناقة وجمال
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متابعة : أحمد شرف

التحــف والمجوهــرات »آرتــس أنــد جيمــس« إســم عريــق فــي عالــم 
المجوهــرات الفاخــرة وتاريــخ كبيــر فــي إقتنــاء الروائــع العالميــة 
مــن المقتنيــات الثمينــة والنــادرة، وبالتعــاون مــع شــركة جايبــور 
للمجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة أعلنت التحــف والمجوهرات 
ــة مــن  ــدة وحصري ــد جيمــس » عــن عــرض تشــكيلة جدي » آرتــس أن

المجوهــرات الفاخــرة لدولــة قطــر.
مجموعــة  جيمــس«  أنــد  »آرتــس  والمجوهــرات  التحــف  وتقــدم 

رائعــة ومتنوعــة مــن المجوهــرات الفاخــرة والمميــزة والمبتكــرة 
والمرصعــة باأللمــاس واألحجــار الكريمــة، بتصميمــات راقيــة وذات 

طابــع خــاص تعــرض ألول مــرة وحصريــًا لدولــة قطــر .
سلســلة  جيمــس«  أنــد  »آرتــس  والمجوهــرات  التحــف  وتواصــل 
نجاحاتهــا بتقديــم وعــرض مجموعــة مــن المجوهــرات الفاخــرة 
الفريــدة  التصميمــات  حيــث  الســد،  بشــارع  بمعرضهــا  حصريــًا 
ودقــة  وحرفيــة  بجــودة  العالميــة  الروائــع  مــن  النــادرة  للقطــع 
الصنــع الغيــر مســبوق والتــي المثيــل لهــا، مــع تنوعهــا وجمالهــا 
ورقيهــا الــذي يناســب كافــة األذواق لــكل إمــرأة متميــزة ومتألقــة.

تقدم تشكيلة جديدة بتصميمات مبتكرة  

 آرتس أند جيمس 
اسم فريد في عالم المجوهرات الفاخرة
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التــي  الكبيــرة  بالتجزئــة  البيــع  منصــة  بوينــت‘،  ’ســنتر  كشــفت 
تجمــع أرقــى العامــات التجاريــة أمثــال ’بيبــي شــوب‘ و’ســباش‘ 
مــن  الجديــدة  التشــكيات  عــن  ســتايل‘،  و’اليــف  مــارت‘  و’شــو 
حيــث   ،2019 وشــتاء  خريــف  لموســم  واإلكسســوارات  األزيــاء 
يجّســد  إبداعــي  منظــور  االبتــكارات ضمــن  هــذه  المتجــر  يقــدم 
المفــردات الثقافيــة األصيلــة بصــورة تواكــب متطلبــات القــرن الـــ 
21. وتــم طــرح التشــكيلة خــال فعاليــة إعاميــة اســتضافها فنــدق 
’دبليــو الدوحــة‘ حيــث شــارك االعاميــون والمدّونــون فــي عــرض 

األزيــاء كحــدث يحصــل ألول مــرة فــي قطــر.

’سبالش‘

للرجــال  المخصصــة  األزيــاء  مــن  ’ســباش‘  تشــكيلة  تحتفــي 
والســيدات بمفــردات الموضــة القديمــة والحديثــة عبــر تقديمهــا 
مزيجــًا مــن القطــع ضمــن 4 مجموعــات تتضّمــن: فخامــة التــراث 

المعاصــرة. والصيحــات  المســتقبل  وإيحــاءات  واألناقــة 

وتطــرح العامــة مزيجــًا انتقائيــًا يجمــع التقليمــات المتقاطعــة 
بثقافــة  تذّكرنــا  التــي  الزهريــة  والزخــارف  الريفــي  الطابــع  ذات 
واللمســات  األنيقــة  العصريــة  التصاميــم  إلــى  إضافــة  الــروك، 
لونيــة  صياغــات  بعضهــا ضمــن  مــع  تتناغــم  والتــي  البهيجــة، 
التشــكيلة المســتوحاة مــن تســعينات  مرحــة. كمــا توّفــر هــذه 
النســائية  الدنيــم  أزيــاء  مــن  كاملــًة  الماضــي مجموعــًة  القــرن 
بتدرجــات  المزينــة  الكاســيكية  النمــاذج  مــن  خابــة  وتوليفــات 

الرجاليــة. القطــع  مــن  المميــزة  والتنســيقات  واحــدة  لونيــة 
’بيبي شوب‘

تتميــز  كمــا  العصريــة.  باألفــكار  شــوب‘  ’بيبــي  تشــكيلة  تحفــل 
الخمــري  تدرجــات  عبــر  والغنــى  القــوة  فــي  غايــة  بعناصــر 
والبرتقالــي الداكــن واللمســات الترابيــة الدافئــة لألخضــر المائــل 
نحــو الرمــادي والبنــي. مــا يضمــن لعشــاق الموضــة بمــا فيهــم 
بالكاســيكية  بأزيــاء مثاليــة توحــي  التألــق  الصغــار واليافعيــن 
بإطالــة  االســتمتاع  التميــز  لعشــاق  يمكــن  وهكــذا،  العصريــة. 

سنتر بوينت
 تطلق تشكيالتها لموسم الخريف والشتاء 

خريفيــة جذابــة وخــوض مغامــرة حالمــة ال تُنســى مــع ارتــداء أحــدث 
التصاميــم مثــل الســروال الرياضــي والكنــزة المزينــة بشــعارهم 

المفّضــل.
الغنــي  بطابعهــا  فتتميــز  للفتيــان،  المخصصــة  التشــكيلة  أّمــا 
وقّصاتهــا الكبيــرة ورســوماتها المطبوعــة، فضــًا عــن اإليحــاءات 
الممّوهــة واالبتــكارات المســتوحاة مــن أزيــاء الجامعــات وتدرجات 
األلــوان الداكنــة، خاصــًة األزرق الغامــق والخمــري واألســود، حيــث 
عبــر  وتظهــر  الرســومات،  مــع كافــة  بكثافــة  تتماهــى جميعهــا 

األقمشــة المبّطنــة منهــا والمنســوجة وغيــر المنســوجة.

’شو مارت‘

تعــرض عامــة ’شــو مــارت‘ أبهــى تشــكيلة مــن األحذيــة الشــتوية 
التشــكيلة  وتضــّم  واألطفــال.  والســيدات  للرجــال  العاليــة 
ابتــكارات ألشــهر األســماء فــي القطــاع مثــل مجموعــة األحذيــة 
ــر«،  الرائعــة للتجــوال »جريــت آوت دور ريــن«‘ مــن عامــة »لــي كوب
إضافــة إلــى مجموعــة األحذيــة المصنوعــة مــن الجلــد األصلــي 
’جينيويــن ليــذر‘ مــع توليفــات متناســقة مــن اإلكسســوارات. 

بينمــا تطــرح العامــة أولــى ابتكاراتهــا الحصريــة للســيدات مــن 
مجموعــة ’جينيويــن ليــذر‘، والتــي تضمــن التألــق بإطالــة جذابــة 
والشــعور بالفخامــة العصريــة، وهــذا مــا تقدمــه بالضبط تشــكيلة 
’شــو مــارت‘ مــن األحذيــة العاليــة المصنوعــة مــن الجلــد األصلــي 

للســيدات والرجــال.

’اليف ستايل‘

الحقائــب  مــن  تشــكياتها  أحــدث  ســتايل‘  ’اليــف  عامــة  تقــدم 
وفــق مفهــوم إبداعــي يواكــب التوجهــات العالميــة المعاصــرة، 
ويعكــس موضــة خريــف وشــتاء الموســم عبــر تصاميــم فريــدة 
وألــوان مفعمــة بتدرجــات البرتقالــي واألصفــر واألخضــر. وتشــهد 
والرســومات  المتجــاورة  اللونيــة  التكوينــات  عــودة  القطــع 
الوثيــر  الفــرو  إلــى  إضافــة  الحيوانــات،  ألشــكال  المطبوعــة 
أحاديــة  والتفاصيــل  النيــون  وإيحــاءات  المكتنــزة  والساســل 
الحقائــب  مــن  متنوعــة  توليفــات  العامــة  تطــرح  كمــا  اللــون. 
األســطوانية الطويلــة والتــي تحمــل تصاميــم باجيــت وســادل 
المثالــي  الخيــار  منهــا  يجعــل  مــا  والتســوق،  الظهــر  وحقائــب 
الشــباب  المتســوقين  التشــكيلة  وتســتهدف  العــام.  لختــام 
الراغبيــن فــي اقتنــاء حقائــب أنيقــة بأســعار مناســبة. كمــا تحفــل 
عصريــة  بإطالــة  التألــق  تضمــن  التــي  األساســية  بالتصاميــم 
خــال الموســم، والتــي نجدهــا فــي النمــاذج المزينــة بالطبعــات 
والزخــارف النباتيــة ونقشــات جلــد الثعبــان، إلــى جانــب الحقائــب 
ذات  الشــفافة  واالبتــكارات  المتجــاورة  بالمربعــات  المتألقــة 
الهيــاكل المصنوعــة مــن الكلوريــد متعــدد الفاينيــل واإلبداعــات 

المنمقــة. بالزخــارف  المزدانــة 

االبتكارات الجديدة تجمع ,,
بين الحداثة والكالسيكية 
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 كيف 
تختارين 

حقيبتك 
األنيقة؟ 

يعكــس  أنــه  حيــث  للحقيبــة  الخارجــي  بالشــكل  اعتنــي 
وأســلوبك.  شــخصيتك 

ترتدينهــا.  التــي  المابــس  مــع  اليــد  حقيبــة  تتــاءم  أن  يجــب 
اختــاري حجــم مناســب لحقيبــة اليــد حيــث أن حجــم الحقيبــة لــه 
المزيــد مــن األثــر علــى مظهــرك، فــإذا كانــت الحقيبــة ذات حجــم 
الحقيبــة  كانــت  وإذا  ذات شــكل مســتدير،  المــرأة  تجعــل  كبيــر 

ونحافــة.  طــوًلا  المــرأة  فتكســب  مســتطيلة 
حتــى  جســدك  لشــكل  مخالــف  شــكل  ذات  حقيبــة  أختــاري 

تألًقــا.  أكثــر  تظهريــن 
وحذائــك.  لثيابــك  مناســبًا  الحقيبــة    طــراز  يكــون  أن  احرصــي 
ليــس بالضــرورة أن تكــون حقيبتــك وحذائــك وحزامــك مــن نفــس 
اللــون، ولكــن األهــم أن يكــون ألوانهــم متناســقة مــع بعضهــم 

البعــض ومــع مابســك. 
حتــى  المــرآة  أمــام  بالوقــوف  قومــي  لمابســك  ارتدائــك  بعــد 

لمابســك.  مائمتهــا  مــن  تتاكــدي 
احرصــي علــى نظافــة حقيبتــك بشــكل دائــم وعلــى بســاطتها 

حتــى تعكــس أناقتــك وتزيــد مــن جاذبيتــك.

محتويات حقيبة اليد 
الشــكل  أناقــة  عــن  أهميــة  يقــل  ال  الداخليــة  الحقيبــة  أناقــة  إن 
الداخليــة  الحقيبــة  محتويــات  أن  حيــث  اليــد،  لحقيبــة  الخارجــي 
يســاهم فــي جمــال وأناقــة المــرأة، كمــا أن ترتيبها ووجــود األدوات 
لمســات  مــن  المزيــد  لهــا  يضيــف  بهــا  المــرأة  تحتاجهــا  التــي 
أهــم  فيــه. ويمكننــا هنــا حصــر  تتواجــد  مــكان  أي  فــي  الجمــال 
األشــياء البســيطة وســهلة الحمــل داخــل حقيبــة اليــد للمــرأة:

1ـ مرآة صغيرة الحجم 
يجــب أن تكــون مــرآة حقيبــة اليــد صغيــرة فــي الحجــم، ويجــب 

ة في إطاالتها 
تحرص المرأ

ددة على أختيار 
مختلفة والمتج

ال

اسبة وبارزة، حيث تعتبر 
حقيبة يد من

ساسيات التي 
ليد من أهم األ

حقيبة ا

لمرأة وتألقها، 
كز عليها أناقة ا

ترت

هذه التفاصيل 
مرأة االهتمام ب

لذا ال

لتي تحدد شخصيتها 
ا

إعداد : زهره السيد 

ــة  ــرة فــي كل حقيب أن ال تفارقهــا، حيــث يفضــل وضــع مــرآة صغي
لرؤيــة  للمــرأة  المــرآة  عــن  غنــى  فــا  نســيانها.  عــدم  لضمــان 

شــعرها.  وتســريحة  مكياجهــا  إلــي  باإلضافــة  مامحهــا 
2ـ  أحمر شفاه

 فــا غنــى عــن أحمــر الشــفاه فــي حقيبــة اليــد حيــث يمكنــك وضــع 
بعــض لمســات منــه علــى الشــفاه عنــد تناولــك للطعــام 

 3ـ  توكة للشعر 
وجــود تــوك فــي حقيبــة اليــد تمكنــك مــن تغييــر تســريحة شــعرك 

أو التحــرر منــه إذا كان الجــو حــارًا 
4ـ  زجاجــة العطــر يجــب عليكــي حمــل زجاجــة عطــر فــي حقيبتــك 
مــن  بمزيــد  تشــعرين  لكــي  وإســتخدامها  صغيــر  حجــم  ذات 

االنتعــاش. 
5ـ  ورقــة وقلــم ال غنــى مــن وجــود ورقــة وقلــم فــي حقيبتــك حتــى 
مــن  العديــد  وهنــاك  فيــه،  ترغبيــن  شــئ  أي  بتدويــن  تقومــي 

لتائــم حقيبتــك.  منهــا  الصغيــرة  األحجــام 
6ـ  كشــاف صغيــر يعتبــر الكشــاف مــن األمــور الضروريــة والواجــب 
توافرهــا فــي حقيبتــك، فكثيــًرا مــا تتعرضيــن لمواقــف تحتاجيــن 

فيهــا بطاريــة ترســل نــورًا كشــاًفا.
7ـ  مناديــل ورقيــة بالتأكيــد ال غنــى عــن المناديــل ألي شــخص، 
وهنــاك العديــد مــن العبــوات ذات الحجــم الصغيــر والتــي تائــم 

حقيبتــك دون أن تزاحمهــا.
يعكــس  اليــد  لحقيبــة  المــرأة  ارتــداء  طريقــة 

شــخصيتها 
باإلضافــة إلــى أن حقيبــة اليــد تزيــد المــرأة جمــاًلا وتألًقــا إال أنهــا 
الحيــاة،  فــي  وســلوكها  وأســلوبها  شــخصيتها  تعكــس  أيًضــا 

وهنــاك طــرق عديــدة لحمــل حقيبــة اليــد منهــا: 
1ـ حمل الحقيبة باليد 

فــإن المــرأة التــي تحمــل حقيبتهــا باليــد عــادة تمــارس عمــًلا هاًمــا 
وتحــاول لفــت األنظــار إلــى أهميــة ذلــك العمــل الــذي تقــوم بــه، 
والمــرأة التــي تلجــأ إلــى حمــل الحقيبــة بتلــك الطريقــة فهــي ذات 
طبــع جــّدي كمــا أنهــا تحــث اآلخريــن علــى اإلهتمــام بــأداء عملهــم 

بصــورة جيــدة
2ـ حمل الحقيبة حول الكوع 

ــد لفــت  والمــرأة التــي تحمــل حقيبتهــا بتلــك الطريقــة فهــي تري
اإلنتبــاه إلــى حقيبتهــا حيــث أنهــا تجعــل حقيبتهــا ظاهــرة للجميــع 
لتبــرز  لهــم مــدى أهميــة هــذه الحقيبــة والتــي تمثــل جــزء أساســي 

مــن أناقتهــا. 
3ـ حمل الحقيبة على الكتف 

امــرأة  بأنهــا  كتفهــا  علــى  حقيبتهــا  تحمــل  التــي  المــرأة  تمتــاز 
عمليــة كمــا أنهــا تهتــم براحتهــا أكثــر مــن إظهــار أناقــة الحقيبــة، 
الــذي  بالشــي  أو  بعملهــا  االهتمــام  فكــرة  تعكــس  أنهــا  كمــا 

تقــوم بــه.

 أنواع حقائب المرأة 
1ـ الحقيبة التقليدية 

المشــهورة  الماركــة  أو  التجاريــة  العامــة  ذات  الحقيبــة  هــي 
والمعروفــة. 

2ـ الحقيبة القماشية 
فــي  إســتخدامها  ويمكــن  عمليــة،  بأنهــا  الحقيبــة  تلــك  تمتــاز 

والمناســبات.  األماكــن  مــن  العديــد 

3ـ حقيبة كبيرة الحجم 
هــي حقيبــة جلديــة، وضخمــة وعــادة تكــون علــى شــكل مربــع، 
ارتدائهــا بشــكل يومــي وفــى  الحقيبــة بســهولة  تلــك    وتمتــاز 

العديــد مــن األماكــن. 
4ـ حقيبة ذات ألوان زاهية 

والصيــف،  الربيــع  فصلــي  فــي  الحقيبــة  تلــك  تســتخدم  عــادة 
وتمتــاز تلــك الحقيبــة بمنــح مــن يمســكها بإطالــة الفتــة وجذابــة. 
5ـ الحقيبــة الســوداء األنيقــة تعتبــر تلــك الحقيبــة مــن أهــم أنــواع 
يكــون  أن  ويفضــل  المــرأة،  تمتلكهــا  أن  يجــب  التــي  الحقائــب 
حجمهــا متوســط، ومــن الممكــن أن تكــون بسلســلة أو تحمــل 

فــي اليــد .

حقيبة يدك ,,
سر أناقتك 

اطالالت مختلفه ,,
تحدد شخصيتك 
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إعداد : زهره السيد 

مقدمــه : مــع تدنــي درجــات الحــرارة فــي فصــل الشــتاء، تتعــرض 
البشــرة للجفــاف واإلرهــاق والشــفاه للتشــقق والشــعر للتقصــف، 
مــن  أيضــًا  يعانــي  أن  مكياجــك  علــى  أن  يعنــي  ال  هــذا  لكــن 
عوامــل البيئــة الشــتوية. لــذا، ســواء اختــرت مكيــاج خفيــف للنهــار 
أو مكيــاج بتغطيــة كاملــة للســهرة، مــن المفضــل اختيــار تركيبــة 
ســائلة تمنــح بشــرة الوجــه تغطيــة متجانســة، تغطــي العيــوب 

وتعطــي إطالــة صحيــة ومشــرقة.

كمــا ينصــح باســتبدال مســتحضرات الصيــف بمســتحضرات أخــرى 
تناســب األجــواء البــاردة، وبعــدم التخلــي عــن مرحلــة الترطيــب 
العميــق كمرحلــة أولــى قبــل تطبيــق أي مكيــاج علــى البشــرة، 
والحــرص علــى ترطيــب الرقبــه ايضــًا فــإذا أردت الحصــول علــى 
بشــرة صحيــة ومشــرقة، مــا عليــك ســوى اتبــاع 5 نصائــح الختيــار 
مكيــاج الشــتاء والتــي ال بــد مــن إضافتهــا إلــى روتينــك الجمالــي 

اليومــي:
ابتعدي عن المستحضرات ذات تركيبة البودره:
هذا النوع من المستحضرات يجعل بشرتك تبدو باهتة. 

إلطاللة صحية ومشرقة 
مكياج الشتاء: دفء ونعومة 

ننصحك، بداًل منها، باستخدام كريم 
مرطب CC Cream بلون أدكن من لون 
بشرتك بدرجة واحدة فقط.

 استخدمي هاياليتر بتركيبة مائية
إلطالة طبيعية، ننصحك بتطبيق 
هايايتر بتركيبة مائية بواسطة إسفنجة 
دمج مبللة بالماء، واالبتعاد عن التركيبة 
الجافة ألنها تسبب جفاف البشرة.

الوان طبيعية للبالش
اذا اردت لمسة زهرية على وجنتيك، 
ننصحك بتجنب ألوان الباشر البرونزية 
الداكنة واعتماد ألوان طبيعية أدكن 
بدرجة أو درجتين من لون بشرتك، 
كألوان الوردي المحمر والبطيخي 
والدراقي والخوخي. ابتعدي هنا عن 
بودرة الخدود الجافة، ألنها تسبب 
التشققات للبشرة، واستبدليها بالباش 
السائل أو الكريمي، للمحافظة على 
ترطيب البشرة.

  استغني عن احمر الشفاه 

المطفي
 ان تركيبة أحمر الشفاه المطفية هي 
العدو األكبر للشفاه في فصل الشتاء، 
ألنها ال تحتوي على أي نوع من أنواع 
الترطيب، وتعمل على تشقق الشفاه 
وجفافها. لذا، ننصحك باختيار أنواع 
حمرة الشفاه اللماعة أو الكريمية ألنها 
ليست من أبرز صيحات الموضة هذا 
الموسم فحسب، إنما تعمل على 
ترطيب الشفاه وتمنع جفافها. يمكنك 
تطبيق الباش الكريمي على وجنتيك 
وشفاهك لتنسيق ألوان مكياجك 
والحصول على إلطالة مونوكرومية 
جذابة.

اختاري األلوان الميتاليكية لظالل 

العيون
إن األلوان المضيئة لظال العيون 
توحي بإطالة ملكية مشرقة في 
الشتاء. إستخدمي ألوان الفضي 
واأللوان البراقة األخرى، واختاري التركيبة 
الكريمية ألنها األفضل لمحاربة الجفاف، 
وال تترددي في تطبيق ماسكارا مقاومة 
للماء بداًل من الماسكارا العادية، ألنها 
أكثر ماءمة لألجواء الماطرة.
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يجــب عليــك أن تحرصــي علــى اختيــار شــريك حياتــك المناســب 
المحيطيــن  آراء  تختــاري  أن  يمكنــك  و  أســرتك  مــع  باالشــتراك 
إلــى طريــق  أنفســنا  ندفــع  أن  تتحمــل  ال  و  فالحيــاة قصيــرة  بــك 
يملــؤه البــؤس و الشــقاء و التعاســة و األلــم. لمســاعدتك فــي 
هــذا نعــرض عليــك النصائــح التاليــة لتســاعدك وترشــدِك لطريــق 

شــريك الحيــاة الصحيــح .
1. غيري طريقة تفكيرك

و  المشــاعر  فــي  التفكيــر  فــي  طريقتــك  بتغييــر  قومــي   -
مــا  هــذا  أن  و  اإلخفــاق  و  الفشــل  فــي  تفكــري  فــا  األحاســيس 
فاألفــكار  الزوجيــة،  حياتــك  نهايــة  فــي  إليــه  األمــر  بــك  ســيصل 

بعــد. فيمــا  حياتــك  علــى  بالطبــع  تؤثــر  الســلبية 
2. حددي رغباتك في شريك العمر

- فــي فتــرة الخطوبــة قومــي بتحديــد مــا ترغبيــن فــي معرفتــه عــن 

شــريك حياتــك مثــل األخــاق و االهتمامــات و طريقــة نظرتــه لألمور 
و نظامــه الغذائــي ألن هــذا األمــر قــد يحــدد نســبة توافقكمــا معــا 
األطفــال  عــدد  و  اإلنجــاب  مســألة  فــي  رأيــه  اعرفــي  و  مســتقبا 

الذيــن يرغــب فــي إنجابهــم.
3. حددي عيوبك قبل مميزاتك

- اعرفــي عيوبــك قبــل مميزاتــك جيــدا حتــى تعرفــي إذا كان هــذا 
الشــخص بعينــه سيســتطيع أن يتعامــل معهــا أم لــن يســتطيع 

تحملهــا.
4. قربي العائلتين لبعضهما

يتعارفــا  حتــى  بعضهمــا  مــن  تقتربــان  عائلتيكمــا  اجعلــي   -
بشــكل صحيــح و لكــي تتأكــدي مــن كونهما ســيتفقان ســويا أم 
ال ألن الــزواج ليســت عاقــة بينــك و بيــن زوجــك فقــط بــل هــو عاقــة 

بيــن عائلتيــن.

مع انتشار الطالق 
كيف تختارين شريك حياتك؟ 

هــو اختيــار شــريك 
تواجــه أي أحــد 

ب األمــور التــي 
مــن أصعــ

وث مشــكات 
لخاطــئ يتســبب فــي حــد

ــاة ألن االختيــار ا
الحي

وقــد زادت هــذه 
غــة فيمــا بعــد، 

ضــرار نفســية بلي
جســيمة لهــا أ

و  المطلقــة  ب 
ألقــا فأصبحــت  ألخيــرة 

ا الفتــرة  فــي  ر 
األمــو

مجتمــع ينظــر 
قبــل، كمــا أن ال

ثــر إنتشــاراً مــن 
المنفصلــة أك

الذنــب  يحملهــا  و 
ســيء  بشــكل  طلقــة 

الم المــرأة  ــى 
إل

هــو المخطــئ.
ك الــذي اختارتــه 

لــو كان الشــري
حتــى 

5. ثقي بنفسك
- يجــب أن تثقــي بكونــك قــادرة علــى خــوض تجربــة الــزواج و أنــك 
ســتنجحين فيهــا فهــذه الثقــة تمثــل نســبة ثمانيــن بالمائــة مــن 
نجــاح الــزواج فلــو كنــت أرملــة أو مطلقــة ففكــري فــي األمــر علــى 
فــي  التــي ستســاعدك  الخبــرة  اكتســاب  فــي  نجحــت  قــد  أنــك 

إنجــاح الــزواج الجديــد.
6. اختبري شريكك

الشــريك  هــو  بعينــه  الشــخص  هــذا  أن  مــن  تتأكــدي  كــي   -
الحقيقيــة  المواقــف  ببعــض  باختبــاره  فقومــي  لــك  المناســب 

تجاههــا. فعلــه  ردة  تعرفــي  كــي 
7. ال تتسرعي عند الحكم

اإليجــاب  أو  بالســلب  علــى شــخص  الحكــم  فــي  تتســرعي  ال   -

كــي  طويــل  وقــت  إلــى  تحتاجــان  المشــاعر  و  فالشــخصية 
التعــارف فقــد  فــي بدايــة  الحكــم عليهمــا  يتبلــورا و ال يمكــن 
الجانبيــن  مــن  معيــن  لشــخص  انجذبــت  قــد  أنــك  تجديــن 
الشــريك  أنــه  يعنــي  ال  هــذا  لكــن  العقلــي  و  الروحــي 
أو  تتعجلــي  فــا  العكــس  يحــدث  قــد  و  لــك  المناســب 
تتســرعي فــي حكمــك و خــذي الوقــت الكافــي كــي تكونــي 

ناظريــك. أمــام  واضحــة  صــورة 
8. تأكدي من التوافق الفكري والثقافي 

 و  العلمــي  و  الثقافــي  و  الفكــري  التوافــق  تغفلــي  أال  يجــب   -
االجتماعــي مــع شــريك حياتــك فهــذه األمــور تتســبب فــي خلــق 
الضغائــن و الحقــد و يجعــل عقــدة الشــعور بالنقــص تتعاظــم 
ممــا يحــول األمــر إلــى معركــة إلثبــات أي مــن الطرفيــن أفضــل.

االختيار الخاطئ له ,,
أضرار نفسية 

التوافق الفكري ,,
والثقافي مهم جدًا

دنيا األسرة
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كتبت : حنان بديع

الحب ، هذه الظاهرة الشائعة جدا والمحيرة التي تصيب 
كل الناس في وقت او آخر ، لم يستطع العلم تفسير حدوثه 
فأعطوه اسما بدا عديم القيمة ، اذ أسموه »الكيمياء« ولكن 
بغض النظر عن طبيعة هذا الحدث الوجداني الذي يصعب 
وصفه ، يبقى السؤال األهم لدى معظم العشاق والمحبين 

الذين وقعوا في شباكه ، لماذا ال يستمر الحب في أوجه 
ألكثر من سنوات قد ال تتجاوز الثاث أو األربع سنوات ولماذا 
ال نستطيع الحفاظ على هذه الحالة الطاغية من المشاعر 

المتدفقة والفرحة الغامرة 
والشغف اآلسر ؟

إال أن العلم توصل أخيرا 
الى تفسير للحب 
يصعب دحضه ، 
فقد عزل العلماء 
كيميائيات في 
المخ البشري 

تسمى )نواقل 
عصبية( وهي 

مسئولة عن ذلك الشعور الغريب الرائع بأننا نحب ، وقد أمكن 
علميا تحديد الناقل العصبي وحصره بصفة خاصة في تلك 

المادة المسماة )فينيل إيثيل أمي( وتكتب اختصارا PEA والمخ 
البشري إذا أضناه الحب وتشبع بمادة PEA فإنه يجعل الرجال 

الناضجين يتحدثون كاألطفال والنساء الناضجات يأتين 
بتصرفات بلهاء ، إنه يجعلنا نظن أن من نحبه هو محور الكون 

وأن حتى أتفه خصائص ذلك اآلخر مصدر لخيالنا وإلهامنا ، 
وهكذا فإن هذه المادة باإلضافة الى مادتين أخريين وهما 
الدوبامين والنور إينفرين والتي تغمر المخاخ التي لوعها 

اآلثار الجانبية األخرى المثيرة للجدل ، الحب لها بعض 
حيث نشعر بالتهور والتفاؤل 
والحيوية الرائعة والتفجر 

بالطاقة وبأننا نريد 
أن نرقص أو نغني أو 
نبقى مع من نحب 
طوال الليل في 

نشوة غامرة ، ونكون 
قد خرجنا عن جميع 

أطوارنا !!
طبعا سيسأل 

الحب ..
لماذا ال يستمر الى األبد ؟

,,

,,
,,

الحب ظاهرة 
محيرة ، 

أخيرا فسرها 
العلماء  

يستمر الحب 
متقدا من 

سنة الى ثالث 
سنوات 

كيف االحتيال 
ألجل االحتفاظ 

بحرارة الحب 

هبة أخرى 
بديلة وهو 

النوع العائلي 
من الحب 

المحبين ، وما الضرر في ذلك ؟ وما الذي يمنع 
هذا الشعور من أن يستمر الى األبد ؟

الحقيقة أن هذه المادة مثل أية عقاقير أخرى 
لها تأثيرها على طول المدى ، فاذا ارتفعت 
مستوياتها بصفة مستمرة ، فقد تسبب لنا 

أضرارا مدمرة ، وليس هذا فحسب بل أنها مثل 
أي عقار آخر من العقاقير المخدرة قد تجعلنا 
مدمنين لها ، وفي الواقع فإن كل هذا يتبدد 

بعد فترة ، وهذا ما يجعل العشاق يلقون 
بالائمة على عاقاتهم ويظنونها صارت 
مستهلكة وال طعم لها ، في حين أن من 

المنطقي أن الحب بنوعه العاطفي الساخن 
يشجع على اقتران األحبة ، ومع ذلك ، فبعد أن 
يتوج الحب بالزواج ال يكون ارتفاع درجة الحب 

العاطفي أو باألحرى ارتفاع مستوى هذه المادة 
أمرا مستحبا من الناحية التطورية ، بل أنه أمر 

سيء بالنسبة للذرية الناتجة عن الزواج ، فإتيان 
المحبين لتلك التصرفات المجنونة يمكن 

أن يهدد حياتهم كآباء مسئولين عن أطفال 
صغار ..

 إذن هل يمكننا االستمتاع بهذا المستوى 
المرتفع من الحب قبل أن يهبط ؟

  تجيبنا الدراسات بأن الفترة الطبيعية الستمرار 
مادةPEA تتراوح من سنة ونصف السنة الى 
ثاث سنوات ، ومع ذلك ال يعقل أن ينفصل 
 PEA الزوجان بالطاق لمجرد أن مستوى مادة
قد انخفض أو تبدد ، فهذا ال يعني أن العاقة 

بينهما كانت خطأ ! ولكنه يعني أن الطبيعة 
تأخذ مجراها الطبيعي لحفظ النوع البشري، 
فالهبوط الكبير لهذه المادة السحرية يكون 

أفضل كثيرا بالنسبة لألبناء وأيضا لصالح الزوج 
والزوجة.

ونظرا ألن اآلباء البد أن يعتنوا بأطفالهم حتى 

يكبروا ، فلن يرغب أحد أن ينفصل األبوان 
فيضيع أبناؤهما ، أما اذا كان المخ مشبعا 

بمادة PEA  فقد نأتي بأفعال هوجاء في حين 
يجب أن نذهب باألطفال الى الطبيب مثا ، 
أو نجهزهم للذهاب الى المدرسة ، لكن اهلل 
منحنا هبه أخرى وهي هبه ال يقدرها كثير من 
الناس لألسف الشديد ، فبعد الزواج يعمل 

المخ ، كإجراء تعويضي على زيادة مستويات 
مواد تشبه المورفين تسمى )االندروفينات( 

وهي تخلق مشاعر الهدوء واألمان واالطمئنان 
والصحة وهو النوع العائلي من الحب ، وهكذا 
يتحول الحب العاطفي الجارف بعد الزواج الى 
حب تراحمي )أساسه المودة والرحمة(، لكن 

ذكاءنا االجتماعي قد يسمح لنا باالحتيال ألجل 
االحتفاظ بحرارة الحب بين الزوجين وهناك 

طرق يوصى بها للبقاء على حرارة ذلك النوع 
من الحب العاطفي المتقد باستمرار ومنها 
أن نجعل عاقتنا بالطرف اآلخر مهددة أي 

الخوف من فقدان شريك الحياة إذ أن هناك 
عاقة مباشرة بين الشعور بالخطر والعاطفة 
الجياشة وهو أمر معروف من قديم الزمان ، 

إضافة الى االبتعاد عن الشريك أحيانا )او كثيرا 
إذا لزم األمر( فغضب المحبين يجدد عنفوان 

الحب والغياب يجعل القلب أكثر هياما. 
إال أن هذه األساليب حتما قد تؤدي الى 

نتائج عكسية ، لذا فإن الحل المنطقي هو 
االستسام لهذا النوع اآلخر من الحب الهادئ 

الدائم الذي أساسه مادة األندروفين التي تبعث 
في النفس األمان والطمأنينة.    
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واالبــداع  والفــن  الثقافــة  اســتثنائية جمعــت عشــاق  ليلــة  فــي 
الثقافــي  الجســرة  لنــادي  الجديــد  المقــر  بافتتــاح  لتحتفــل 
واالجتماعــي ، النــادي الــذي حمــل دومــا شــعلة الثقافــة ورايــة 
االبــداع وطــاف بهــا حــول العالــم راســمًا للوطــن ) قطــر ( اجمــل 

لوحــة فــي عيــون النــاس فــي كل مــكان ،، 
الــى  الزمــن  آلــة  عبــر  بنــا  تعــود  وكأنهــا  جمعتنــا  الليلــة  هــذه 

الجميــل. الزمــن 
شــكل النــادي منــذ بدايــة انطاقــه ، حــراكًا ثقافيــًا الفتــًا، حــرص 
وعربيــًا،  محليــًا  والثقافــة  الفكــر  رمــوز  اســتقطاب  علــى  خالــه 
فــكان مــلء الســمع والبصــر، لمــا اســتقطبه مــن رمــوز متنوعــة 
مناقشــات  فكانــت  والسياســة،  واألدب  والثقافــة  الفكــر  فــي 
وينمــي   ، الــدرب  ينيــر  مســتنيراً،  جــداًل  تثيــر  ورواده  حضــوره 
وإبداعــات  وأفــكار  بأطروحــات  الوجــدان  ويشــكل  الوعــي، 
متنوعــة، تســهم فــي تحقيــق النهضــة قطريــًا وعربيــًا وعالميــا

الجسرة 
أصالة الماضي والحاضر وشعاع المستقبل الجميل 

النــادي اســتمد اســمه مــن تاريــخ حــي الجســرة العريــق، والــذي 
ــة القديمــة فــي مدينــة الدوحــة، ويتمتــع  يعــد أحــد األحيــاء األثري
تكســب  التــي  والمعماريــة  األثريــة  المعالــم  مــن  بالعديــد 
الحــي والنــادي فــي آن أهميــة ومعنــى كبيريــن، مــا جعــل شــأن 
يدركهــا كل ذي  قيمــة كبيــرة،  ذا    - النــادي - موقعــًا وصرحــًا 

عينيــن.
ومــن عراقــة هــذا الحــي الكبيــر، تــم انتســاب النــادي إليــه، ليصبــح 
اســمًا علــى مســمى، مــا جعــل أنشــطته مــن األهميــة بمــكان، 
العديــد  وفعالياتــه  أخبــاره  واســعة، وغطــت  بشــهرة  فحظيــت 
مــن كبريــات الصحــف العربيــة، حتــى صــار موقعــًا لضــخ المنتــج 
الثقافــي القطــري والعربــي، منفتحــًا فــي ذلــك علــى الثقافــة 

علــى  االنفتــاح  هــذا  العالميــة. 
إلــى  امتــد  العالميــة،  الثقافــة 
كتنظيمــه  للنــادي،  فاعــل  دور 
التــي  الثقافيــة  للفعاليــات 
ليتجــول  النــادي،  اســم  تحمــل 
فــكان  عــدة،  فــي عواصــم  بهــا 
مامــح  مــن  آخــر  ملمحــًا  ذلــك 

فــي  الجســرة  نــادي  يضخهــا  كان  التــي  والوعــي  االســتنارة 
بحرصــه  ينطــق  وقتهــا  حالــه  لســان  وكأن  الخارجــي،  محيطــه 
ــر الثقافــي، وأنــه فــي الوقــت الــذي كان يبــرز  علــى التأثيــر والتأث
بالمقابــل  ينفتــح  فإنــه  القطريــة وتجذرهــا،  الثقافــة  فيــه عمــق 

وعالميــة. عربيــة  ثقافــات  مــن  غيرهــا  علــى 
فقــد  النــادي،  يحملــه  كان  الــذي  الثقافــي  التنــوع  هــذا  ومــع 
علــى  الرفيعــة  اإلنســانية  الثقافــة  تقديــم  عاتقــه  علــى  أخــذ 
المســتويين الداخلــي والخارجــي ، باســتضافة عــدد كبيــر مــن 

العــرب. والمبدعيــن  والمثقفيــن  المفكريــن 
امتــد  الجســرة،  نــادي  عليــه  كان  الــذي  الثقافــي  الزخــم   هــذا 
العالمية،باســتقطابه  الثقافــة  علــى  االنفتــاح  إلــى  تأثيــره 
وكان  رموزهــا  مــن  للعديــد 
بمثابــة إبــراز للمشــهد الثقافــي 
القطــري فــي مختلــف عواصــم 
ذلــك  فــي  متكامــًا  العالــم، 
الثقافــي  الزخــم  ذلــك  مــع 
فعاليــات  تثيــره  كانــت  الــذي 
جعلــه  مــا  بالدوحــة،  النــادي 

استمد النادي اسمه من ,,
تاريخ منطقة الجسرة 

العريقة 
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نبــض القلــوب ، فكريــًا وثقافيــًا 
 ، واجتماعيــًا

لنــادي  الكبيــر  الــدور  هــذا 
االجتماعــي،  الثقافــي  الجســرة 

تعاظــم ، مــا جعــل هــذه المرحلــة بمثابــة نقلــة نوعيــة للنــادي، 
الثقافيــة  مجلتــه  وإصــدار  الثقافــي  صالونــه  بتأســيس  وذلــك 
ــات أخــرى  التــي تحمــل اســمه، عــاوة علــى إصــداره الحقــًا لدوري
روافــد  مــن  يحملــه  مــا  بــكل  النــادي  صــار  حتــى  متخصصــة، 

ثقافــي. نشــاط  شــعلة 
الثقافــي  الجســرة  نــادي  وســاحة  قاعــات  جديد ازدانــت  ومــن 
بمعــارض  واقــف،  بســوق  الجديــد  مقــره  فــي  االجتماعــي 
ــر الفوتوغرافــي التــي توثــق مســيرته التاريخيــة، وفنــون  التصوي
فــي  القطريــة،  العرضــة  وفنــون  والموســيقى،  التشــكيل 
بــن  حمــد  الشــيخ  ســعادة  برعايــة  نظــم  الــذي  الكبيــر،  الحفــل 
ســحيم آل ثانــي الرئيــس الفخــري للنــادي، وبحضــور جمــع غفيــر 
مجلــس  ورؤســاء  والوجهــاء  والثقافــة  المجتمــع  وجــوه  مــن 
الحالييــن،  ادارتــه  مجلــس  وأعضــاء  الســابقين  النــادي  إدارة 
والمهتميــن  واإلعامييــن  والفنانيــن  المثقفيــن  مــن  وجمــع 
افتتــاح  علــى  الحفــل  اشــتمل  واإلبــداع.  والفنــون  بالثقافــة 
الموســيقار  لمقتنيــات  معــرض  ومنهــا  الفنيــة  المعــارض 

الراحــل عبــد العزيــز ناصــر، ضــم 
التقديريــة  والشــهادات  الــدروع 
حازهــا،  التــي  والتكريمــات 
الموســيقية  آالتــه  جانــب  إلــى 
الخالــدة، ومعــرض  أغانيــه  يبــث  وألبوماتــه، وجهــاز فونوغــراف 
زينــي  الفنانيــن: جاســم  أعمــال  الــذي ضــم  التشــكيلي  الفــن 
ويوســف أحمــد ومحمــد الجيــدة وعلــي حســن الجابــر وعيســى 
المــا وســلمان المالــك وعبــد الرحمــن المطاوعــة، إلــى جانــب 

الموســيقية. الجســرة  فرقــة  مــن  مميــزة  مشــاركة 
مشــرف  عبيــدان،  أحمــد  خالــد  قــال  الحفــل،  فــي  كلمتــه  فــي 
الحفــل ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة: إنــه لمــن داعيــة المســرة 
الغامــرة مشــاركتكم إيانــا فــي هــذه األمســية االســتثنائية التــي 
حــي  فــي  األصلــي  مهــده  إلــى  النــادي  بعــودة  بهــا  نحتفــي 
الجســرة الــذي تنســم منــه الحيــاة وعانــق الوجــود منــذ العقــد 
ــًا، إال أنــه وبعــد  ــدأ رياضي الســادس مــن القــرن الماضــي عندمــا ب
حيــن اســتقر فــي وعــي األوائــل مــن مؤسســي وإداريــي النــادي، 
رئيــس  جــزء  هــي  كامنــة  وأخــرى  مبعثــرة  مكونــات  ثمــة  أن 
فــي تشــكيل هويــة الوطــن الثقافيــة، تقتضــي إنشــاء كيــان 

بهــا. ويعــرف  ويرعاهــا  يتعهدهــا  ثقافــي 
تحقيــق  ســبيل  فــي  طاقاتــه  كل  النــادي  وجــه  الغايــة  ولهــذه 

ظل النادي دوما موقعا ,,
لضخ المنتج الثقافي 

المحلي والعربي 

ذلــك فتحــول إلــى كيــان آخــر أكثــر عمقــًا وارتباطــًا مــع الحــراك 
اإلبداعــي فــي الفــن التشــكيلي والموســيقى والمســرح، وقــد 
ال  ثقافيــة  منــارة  جعلــه  إلــى  النــادي  علــى  القائمــون  ســعى 
ينكــر إشــعاعها أحــد، حتــى أصبــح قبلــة لــكل المثقفيــن وحلقــة 

والعالميــة.. والعربيــة  المحليــة  الثقافــة  بيــن  وصــل 
ودوره  رســالته  أداء  فــي  النــادي  اســتمر  عبيــدان:  وأضــاف 
الفكــر واإلبــداع  رمــوز  اســتضافته معظــم  التنويــري مــن خــال 
العواصــم  فــي  القطريــة  الثقافــة  وتقديمــه  وعربيــًا،  محليــًا 

العالميــة شــرقًا وغربــًا عبــر مــا أقامــه مــن أســابيع ثقافيــة، وهــذه 
لســائر  ومنهجــًا  نبراســًا  مثلــت  الجديــدة  الثقافيــة  المبــادرات 

الثقافيــة. الجهــات 
وأشــار عبيــدان إلــى أن النــادي قــد اتخــذ منهــج التعهــد والــرواء 
وصيانــة حريــة القــرار والعمــل واإلبــداع بمــا يضمــن تميــز الفعــل 
ألعمــال  يؤســس  أن  اســتطاع  ولهــذا  الوطنــي،  والصــوت 
تقــاس بهــا قيمــة كل فعــل ثقافــي بعدهــا، وأن يخلــق أرضيــة 
مــن  اإلفــادة  الاحقــة  الثقافيــة  للمؤسســات  ضمنــت  صلبــة 
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فيــض  مــن  غيــض  هــذا  قائــا:  كلمتــه  واختتــم  معطياتهــا. 
يســتوجب إقامــة هــذه االحتفاليــة للتأكيــد مــن خــال فعالياتهــا 
هــذه  بعــد  خاصــة  حيــة  مكتســبات  مــن  النــادي  بــه  يفخــر  مــا 
الجســرة،  حــي  فــي  األصلــي  المهــد  إلــى  المباركــة  العــودة 
والتــي نؤكــد مــن خالهــا بــأن النــادي ســيظل محافظــًا علــى 

بأعمــال ومشــاريع  الوضــيء  المتألــق  التاريــخ  مكتســبات هــذا 
الفكــر  منهــا  يفيــد  اســتمرارية  لهــا  يكــون  تفاعليــة  ثقافيــة 

الــذات. وتنمــي 
وأود هــا هنــا التنويــه واإلشــادة بمــا نجــده مــن العنايــة الكبيــرة 
فــي  دومــًا  نجــده  كنــا  ومــا  الرشــيدة  قيادتنــا  مــن  والتشــجيع 

مســاحة شاســعة لحريــة أنشــطتنا واختياراتنــا إدراكا منهــا بــأن 
ذلــك. علــى  القائمــة  هــي  للثقافــة  الحقــة  المكتســبات 

وال يســعنا فــي الختــام إال تقديــم جزيــل شــكرنا وتقديرنــا لــوزارة 
الثقافــة والرياضــة لتعاونهــا المثمــر البنــاء ورعايتهــا المعنويــة 
والماديــة، وشــكرنا وتقديرنــا موصــول إلــى المكتــب الهندســي 

الخــاص الداعــم والــذي يعــود إليــه الفضــل فــي تحقيــق حلمنــا 
بفضــل  اليــوم  نلتقــي  حيــث  األصلــي  مهدنــا  إلــى  بالعــودة 
الشــكر  جزيــل  ونقــدم  أيضــًا  وننــوه  عليــه،  القائميــن  وجهــد 
الجهــات  مختلــف  مــن  وداعمينــا  معنــا  المتعاونيــن  كل  إلــى 

أو غيرهــا. إعاميــة كانــت  الوطنيــة  والمؤسســات 
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وقــد تحــدث بدايــًة مؤلــف هــذا العمــل  الكاتــب االعامــي االســتاذ 
تيســير عبــداهلل قائــا: 

  فيــا 24 عمــل مســرحي اجتماعي يعالج  قضية إنســانية نعيشــها 
فــي مجتمعنــا القطــري وكذلــك المجتمعــات الخليجيــة ،   وهــي 
االجتماعيــة  واالســر  التركيبــات  مــن  العديــد  فيهــا  يتواجــد  التــي 

 المتنوعــة . تــدور االحــداث حــول 
ــه  ــة مــع عائلت ــو صقــر ( يمــر بأزمــة اقتصادي رجــل أعمــال قطــري ) ب

مــن  األســر  العربيــة  بعــض  علــى    بيوتــه  أحــد  لتأجيــر   يضطــر 
. طيبــة  بســمعة  يتميــزون  الذيــن  المقيميــن 

تقــف  األســر جميعهــا إلــى جانــب رجــل األعمــال أبــو صقــر نظــرا لمــا 
يتمتــع بــه  مــن  تعامــل إنســاني راقــي .

يقــف الجميــع فــي مواجهــة منــدوب إحــدى الشــركات الخارجيــة 
مقــر  إلــى  تحويلــه  فــي  رغبــة  منــه  المنــزل  شــراء  فــي    الطامــع 
لشــركة أجنبيــة . يقــف الجميــع  فــي وجــه أطمــاع ) أبــو عقــاب ( 

من خشبة المسرح الى الجماهير 

فيال ٢4
مسرحية اجتماعية تعالج قضية انسانية 

شهدت خشبة مسرح قطر الوطني في االيام الماضية بروفات متواصلة لفرقة قطر المسرحية استعدادا النطاق 
مسرحية فيا 24 من تأليف الكاتب واالعامي تسسير عبداهلل واخراج الفنان سعد بورشيد واالشراف العام للفنان حمد 

عبدالرضا ،، و تتواصل عروضها حاليا على خشبة مسرح قطر الوطني وسط حضور جماهيري كبير وقد التقت هي 
وهو بفريق هذا العمل للتعرف على شخصياته عن قرب وما تعنيه لهم المشاركه في هذا العمل 

فــي  بالهزيمــة  يشــعر  الــذي 
المطــاف   نهايــة 

مواقــف  ذلــك  تتخلــل 
كوميديــة و اســتعراضية بيــن 
فــي  االجتماعيــة  المكّونــات 

. وّدي  منــاخ 
فريق التمثيل :

الفنانيــن   مــن  خليــط  هــو 
والخليجييــن  القطرييــن 
ســعد   : منهــم  والعــرب 

بخيــت  ، شــهاب حاجيــه  ، فيصــل رشــيد ، 
، مريــم فهــد ، ســوزان ســكاف  ، الفنانــة 
الســوداني    ،   ريــاض  رحمــة  العراقيــة 
محمــد  الســّني و  علــي ربشــة  ، ووجــوه 

أخــرى   ، امــا عــن اهميــة الترويــج االعامــي لألعمــال الفنيــة فقــال :
االن اصبــح الترويــج و التســويق أبســط و أســرع و أقــل كلفــة مــن 
الســابق ، كنــا نخصــص موازنــات عاليــة مــن اجــل التســويق ألي 
مشــروع فنــي ) مســرحية ، مسلســل ( وكنــا نعتمــد علــى االعانــات 
قــدرات  مــن  يملكــه  ومــا  الجــوال  فــي  وجدنــا  االن   ، الصحفيــة 
ســحرية ، الحــل األمثــل و األفضــل فــي أي خطــط ترويجيــة ، بإمــكان 
أي شــخص يقــوم بهــذه الحملــة ، بمجــرد فيديــو بســيط يعملــه 
فــي جوالــه و ينشــره عبــر منصــات تويتــر أو االنســتقرام أو الفيــس 
بــوك و الواتــس اب ، ينتشــر خــال مــدة بســيطة ألكبــر قطــاع مــن 

ــر عــادي .  النــاس ، وتجــده متــداوال بشــكل غي
نحــن فــي أعمالنــا الفنيــة نعتمــد علــى ذلــك بشــكل مكثــف ، و 
تكــون قروبــات الواتــس اب هــي ماذنــا لتلــك الحمــات الترويجيــة ، 
مــع التقديــر طبعــا لوســائل االعــام التقليديــة التــي اســتفادت مــن 

تقنيــة السوشــال ميديــا فــي عملهــا
ابــدى ســعادته  الفنــان الكويتــي شــهاب حاجيــه 
بالمشــاركه وقــال اننــي ســعيد بالمشــاركه فــي 
الوحيــد  الكويتــي  الفنــان  كونــي  العمــل  هــذا 
المشــارك فــي هــذا العمــل الكبيــر والــذي يأتــي مــع 
مناســبه عزيــزه علــى قلوبنــا جميعــا وهــي بطولــة 
كأس الخليــج العربــي، وقــل متحدثــا عــن دوره اننــي 
امثــل دور تاجــر يعمــل بالعقــارات ويشــتري ابيــوت 
والمجمعات ولكن فجأة يتوقف كل شــي بســبب 
تأخيــر المــواد االنشــائية والتــي تأتــي بالســفن مــن 
الــدول االخــرى فأضطــر الــى تأجيــر فيــا ابنــي ويتــم 

تأجيــل زواجــه الســتغال بيتــه فيتــم تأجيــره 
الجنســيات  مــن  مقيمــه  عوائــل  علــى 
االخــرى الــى ان اســتطيع تســديد ديونــي 
وتنحــل االزمــه وتعــود االمــور كمــا كانــت ، 
وعــن المســرح فــي الكويــت قــال الفنــان 

الكويــت  ان  حاجيــه  شــهاب 
دائمــا وّلاده للفنــون والفنانيــن 
المســرحية  ولاعمــال 
االعيــاد  فــي  المتنوعــه خاصــة 
والمناســبات لدينــا مســرحيات 
اهلل  ونحمــد  والصغــار  للكبــار 
دائمــا  فالكويــت  ذلــك  علــى 
معطــاءة ســواء علــى ســاحة 

 . التلفزيــون  او  المســرح 
مســاعد  الشرشــني  علــي  الفنــان 
المخــرج قــال بــأن هــذا العمــل حكايــة 
جميلــة جــدا تعبــر عن التكاتــف والوحدة 
والوقــوف يــدا واحــدة وهي رســالة شــكر 
ان  فقــال  االعــام  دور  عنــد  امــا  وســام 
االعــام هــو الســند لــكل عمــل او لــكل مشــروع فلاعــام دور كبيــر 

جــدا فــي ابــراز هــذا الشــي وتقديمــه للجمهــور 
امــا الفنــان ســعد بخيــت احــد ابطــال هــذا العمــل فقــال متحدثــا 
عــن دوره : دوري هــو بوعقــاب وكونــي منــدوب شــركة تحصــل 
ــزل ومقــره وذلــك فــي اطــار عمــل  هنــاك صراعــات بالنســبة للمن
كويــدي خفيــف وطبعــا برفقــة بقيــة الفنانيــن ونتمنــى ان نقــدم 
ــا امــا بالنســبة للترويــج لاعمــال المســرحية  عمــًا جيــداً لجمهورن
اعاميــا فقــد قــال مــن المهــم جــدا تواجــد االعــام حيــث يلعــب دورا 
مهمــا جــدا فــي هــذا الترويــج والنشــر وهلل الحمــد فنحــن نجــد ذلــك 
متمثــا باالعــام وبالشــباب وخاصــة فيدمجــال السوشــيل ميديــا 

الفنانــة العراقيــة رحمــة ريــاض تحدثــت عــن تجربتهــا االولــى فــي 
عالــم المســرح حيــث قالــت انهــا تجربــة حلــوة وســعيده بهــا خاصــة 
ان الموضــوع الــذي يجمــع هــذا العمــل هــو كوميــدي حيــث احببــت 
رغــم  الكوميديــة  باالعمــال  المشــاركة  دومــا 
صعوبتهــا ولكــن معــي مجموعــة متميــزة مــن 
الفنانــه  زمــرده  دور  هــو  ودوري  الكبــار  الفنانيــن 
التــي يصيبهــا الغــرور وتريــد ان تصــل وتفــرض 

نفســها بــكل الطــرق 
دورهــا  عــن  تحدثــت  ســكاف  ســوزان  الفنانــه 
وقالــت دوري عبــاره عــن المــرأة المتســلطة فــي 
هــذا العمــل وايضــا اكــدت الفنانــه علــى اهميــة 
دعــم االعــام والصحافــة لاعمــال المســرحية 

بالترويــج واالعــان 
الفنانــه اســرار محمــد تحدثــت عــن دورهــا فــي 
الــدور  هــذا  فــي  تنتمــي  حيــث  المســرحية 
لعائلــة يمنيــة وقالــت احببــت هــذا الــدور الننــي 
احــب اتقــان التحــدث بلهجــات مختلفــة وبــدوري 
اعطائــي  علــى  المســرحية  قطــر  فرقــة  اشــكر 

هــذه الفرصــه وعلــى ثقتهــم بــي .

الفنان الكويتي شهاب حاجيه: ,,
العمل يأتي مع مناسبة عزيزة 

الفنان القطري سعد ,,
بخيت : 
يلعب االعالم دورًا مهمًا 
في الترويج لالعمال 
المسرحية 

محليات

شهاب حاجيهتيسير عبداهلل

سعد بخيت
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 كتبت: زهره السيد

ــًا مــا تكــون هــي األصعــب فــي أي مشــروع تجــاري،  ــات غالب البداي
بــدأت  الناجحــة  المشــاريع  أن  النــاس  مــن  الكثيــر  يعتقــد  حيــث 
بتمويــل مالــي ضخــم، وهــذا اعتقــاد خاطــئ تمامــًا فعندمــا تعــود 
فــي  البســيطة  بداياتــي  اتذكــر  لـــ 13 ســنة مضــت  الذاكــرة  بــي 
بــدأت  تأســيس مشــروعي » أوريكــس الدوحــة« للخياطــة حيــث 
الفكــرة مــن حبــي الامحــدود لألقمشــة وتصميــم األزيــاء، قــررت 
بعدهــا أن أنقــل حلمــي إلــى أرض الواقــع بإمكاناتــي المتواضعــة 
وخــال هــذه الرحلــة تعرضــت للكثيــر مــن االخفاقــات التــي زادت 

الــذي  الحلــم  تحقيــق  فــي  العمــل  مواصلــة  علــى  إصــراري  مــن 
كنــت أراه القريــب البعيــد. 

كنــت ارجــع بخطواتــي قليــًا للــوراء ألراجــع مــا الــذي اخطــأت بــه ، 
وال أنكــر تعرضــي للعديــد مــن صفقــات الغــش مــن بعــض التجــار 

ولكــن فــي الجانــب اآلخــر تعلمــت الكثيــر وفــي فتــرة قياســية.
واحــدة  خياطــة  ماكينــة  يضــم  صغيــر  بمحــل  المشــروع  بــدأ 
وموظفيــن اثنيــن فقــط فــي عــام 2003م علــى مســاحة ال تتعــدى 
40 متــر مربــع إلــى أن اصبــح اآلن مشــروع مقــام علــى 1000 متــر 
ذات  لشــركة  تنظيميــة  هيكلــة  فــي  موظــف   60 ويضــم  مربــع 

مســئولية محــدودة.  

صاحبة المشروع المبدعة أمل اليزيدي :

بدأت الفكرة من حبي 
الالمحدود لألقمشة والتصميم

امــل اليزيــدي، اســم تألــق فــي عالــم التصميــم واالبــداع ، حيــث بــدأت امــل مشــروعها بالكثيــر مــن االصــرار والعــزم علــى 
مواصلــة النجــاح والتألــق وكانــت للمســاتها األنيقــة اثــر بالــغ فــي تقــدم مشــروعها وتميــزه ،، تحدثــت إلينــا

وكأنها تسرد قصة نجاح مليء بالفخر والتميز والتفرّد

مشغل اوريكس الدوحة
اليوم الوطني أيقونة حب
وإلهام لإلبداعات القطرية

بدأ العمل في انتاج األزياء النظامية 
الموحدة للمدارس والهيئات الحكومية 

والخاصة، نستورد األقمشة، نصمم، 
وننفذ طلبات زبائننا، وفي كل عام تُضاف 
خدمات بهدف إيجاد خطوة نحو الجودة 
في تقديم الخدمة من حيث التصميم 

والخامات والتنفيذ.
وبعد 8 سنوات من العمل في انتاج 
األزياء النظامية الموحدة تم خالها 

االستحواذ على ثقة العميل بجودة منتج 
يحمل اسم اوريكس الدوحة، بدأ التوجه 

نحو عالم جديد في األزياء وهو إنتاج 
األزياء األوروبية والشعبية محليًا. بدأت 
بدراسة وافية استمرت سنتين حددت 
المتوفر في السوق المحلي، االسعار، 
ونوعية المنافسين وفي عام 2013م 

صارت الحاجة ُملحة في توفير منتج يليق 
بذوق المرأة القطرية، ومن منطلق رؤيتنا 
» رؤية مستقبلية ألناقة قطرية« انطلق 

أول خط انتاج لفساتين الزفاف والسهرات 
والدراعات.

وهلل الحمد من ذلك الحين وإلى يومنا 
هذا كنا وما زلنا نؤمن بأن االكتفاء الذاتي 
البد أن يكون نابعًا من قدرتنا على إيجاد 
البدائل سواء في االنتاج أو البحث عن 

اسواق للمواد الخام األولية. وهلل الحمد 
لم يؤثر الحصار على انتاجنا بل على 

العكس انعش سوق االنتاج لدينا 
وخلق احساسًا بضرورة دعم 
المنتج المحلي وثقة بقدرات 

ابناء قطر.
أوريكس الدوحة مشغل خياطة 
متخصص في تصميم، وتنفيذ 
قطع أقمشة الزفاف والسهرات 

وأعمال الشك والتطريز 
بالكمبيوتر والتطريز اليدوي 
بأيدي متخصصة واجهزة 
ومعدات حديثة واسعار 

تنافسية.
نمتلك عامات تجارية الليلك 

لألزياء، ميرا مودا، وبدأنا 
مؤخراً في خط انتاج أمل 

للعبايات.
لو كنت أملك دفة القرار 
فيما يخص المشاريع 
المنزلية والمشاريع 

المتوسطة لشرعت عدد 
من القوانين واألنظمة 
التي تدعم التاجرات 
القطريات من خال 
وجود منصات عرض 

و قنوات تصريف 
لمنتجاتهم. الكثير 

منهن بحاجة لدعم من  رؤيتنا ) رؤية مستقبلية ,,
ألناقة قطرية(
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مؤسسات الدولة، حيث اصبحت المشاركة في بعض المعارض التي تُقام 
شبه مستحيلة نظراً لمبالغ االشتراك المبالغ فيها. ووجود اماكن محددة إلقامة 
اسواق شبه دائمة للمنتجات المحلية يخلق نوع من المنافسة الشريفة ويخلق 
توازن طبيعي بين العرض والطلب مما ينتج عنه غياب احتكار بعض األسماء 
والشركات التي قد تكون اجنبية في احيان كثيرة للسوق وتصبح االسعار في 
متناول الجميع.  
دعــم البرامــج والمشــاريع المجتمعيــة البــد ان يكــون ضمــن خطــط الشــركات 
تملــك  التــي  الدولــة  فــي  والخاصــة  األهليــة  وشــبة  األهليــة  والمؤسســات 
ــد أن تشــارك تلــك  ــرة. ومــن وجهــة نظــري الشــخصية، الب رؤوس امــوال كبي
يكــون  ال  وان  الوطنــي  المنتــج  دعــم  فــي  المســئولية  المؤسســات 
فــي  المشــاركة  منطلــق  مــن  وإنمــا  المــادي  الربــح  نحــو  فقــط  التوجــه 
المنزليــة  المشــاريع  أمــام  المجــال  وإلفســاح  المحلــي  االقتصــاد  دعــم 

الســطح. علــى  للظهــور  والمتوســطة 
لدعــم  المعــارض  مــن  عــددا  الدوحــة  اوريكــس  نظــم  شــخصية  وكمبــادرة 

راعينا جميع األذواق ,,
والفئات العمرية

رائــدات  تمكيــن  منهــا  الهــدف  كان  رمزيــة  بأســعار  القطريــات  التاجــرات 
قدراتهــم  تطويــر  المنتجــة،  واألســر  األعمــال  رائــدات  تشــجيع  األعمــال، 
نوافــذ  عبــر  وخدماتهــم  منتجاتهــم  لعــرض  الفرصــة  منحهــم  ومهاراتهــم، 
المشــروعات  دعــم  نحــو  الدولــة  توجــه  مــع  يتوافــق  الــذي  األمــر   ، جديــدة، 
المبــادرات  دعــم  فــي  المشــاركة  وتبنــى  الصغــر،  والمتناهيــة  المتوســطة 
المجتمعيــة  المســؤولية  مفهــوم  لترجمــة  المســتقبل«  »نمتلــك  الشــبابية 
خــال  مــن  الدولــة  فــي  المســتدامة  التنميــة  مــن  مهــم  جــزء  فــي  والمســاهمة 

والمتوســطة، الصغيــرة  للمشــاريع  والمؤسســات  األفــراد  دعــم 
الوطنــي  باليــوم  الخاصــة  األزيــاء  مجموعــة  الدوحــة  اوريكــس  يطــرح  حاليــًا، 
باســتخدام  العمريــة،  والفئــات  األذواق  جميــع  تصميمهــا  فــي  راعينــا  الــذي 
الكميــات  إلنتــاج  االســتعداد  اتــم  علــى  اننــا  كمــا  عاليــة.  جــودة  ذات  خامــات 
انتــاج  خــط  فــي  مســتمر  العمــل  أن  الــى  إضافــة  تنافســية.  بأســعار  الكبيــرة 

والســهرات. الزفــاف  وفســاتين  األقمشــة 

محليات
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إعداد سماح عماش

بشــكل  والثقافــي  والحضــاري  البيئــي  بالتنــوع  تركيــا  تمتــاز 
بفضــل  للســياحة  عالميــة  وجهــة  جعلهــا  مــا  وهــذا  مدهــش، 
توفــر  فهــي  عديــدة،  جماليــة  مقومــات  مــن  تمتلكــه  مــا  كل 
التاريخيــة، وأجمــل  لــك األماكــن الطبيعيــة الخابــة، والمعالــم 
الشــواطئ والمنتجعــات، وقــد جعــل كل ذلــك مــن تركيــا مــزاراً 
دول  أهــم  كإحــدى  الســادس  بالترتيــب  يتربــع  عالميــًا  ســياحيًا 

العالــم. فــي  الســياحة 
ــز هــذا البلــد أنــك تكتشــف فيــه فــي كل زيــارة لــه أماكــن   ومــا يمّي
ــا  ــة ندعوكــم إلــى رحلــة معن ــدة، وفــي الســطور التالي جــذب جدي
التــي  التقليديــة  الجــذب  عــن أماكــن  فريــدة مــن نوعهــا، بعيــداً 
تعرفونهــا، تتعرفــون فيهــا علــى أماكــن جديــدة مخفيــة يمكــن 
األراضــي  ربــوع  تحتضنهــا  حقيقيــة  ســياحية  جواهــر  اعتبارهــا 

التركيــة.
مدرج  التالل في »بيرغاموم« القديم

األثريــة،  »بيرغامــا«  مدينــة  فــي  القديــم  »بيرغامــوم«  فنــدق  يقــع 

علــى تــٍل مرتفــع منعــزل، وبســبب عزلتــه هــذه ال يطــرق بابــه ســوى 
الشــهير،  »أفســس«  فنــدق  عكــس  علــى  الســياح  مــن  القليــل 
ويشــتهر الموقــع بشــكٍل خــاص بمــدرج التــال – وهــو أحــد أكبــر 
مــدرج  عكــس  علــى  ولكــن  العالــم،  فــي  الرومانيــة  المدرجــات 
يمكنكــم  الســياح،  بــآالف  يعــّج  الــذي  رومــا  فــي  الكولوســيوم 
االنفــراد بهــذا المــكان، واالســتمتاع بتفاصيلــه، ويوجــد أيضــًا فــي 
مبنــى »بيرغامــوم« القديــم مكتبــة ضمــت فــي مــا مضــى أكثــر 
مــن 200 ألــف كتــاب منافســة بذلــك مكتبــة اإلســكندرية القديمــة 

فــي مصــر.
بيرغامــون« هــي مدينــة قديمــة   « أو  بيرغامــا«   « أن مدينــة  يُذكــر 
تقــع بالقــرب مــن أزميــر، وبوابــة لتاريــخ عريــق مــع المعابــد القديمــة 
والمســارح والمكاتــب والتــراث الثقافــي، حيــث تمثــل مســتوطنة 
وتتميــز  الهلنســتية  لألســرة  عاصمــة  القديمــة  بيرغامــون 
ــر مــن المعالــم الهندســية الضخمــة التــي تعــود للحقبــة  بالكثي
الهلنســتي،  الكبيــر  المســرح  أثينــا،  معبــد   : منهــا  الهلنســتية 
مكتبــة عريقــة، المذبــح الكبيــر لبيرغامــون، معبــد ديونيســوس، 
الجمنازيــوم، ويُعتبــر المذبــح الكبيــر مــن أحــد عجائــب الدنيــا منــذ 

مواقع أثرية ساحرة تحكي تاريخ البشرية 

تركــيا

الميــاد،  قبــل  الثانــي  القــرن 
المذبــح  هــذا  يمثــل  حيــث 
األخــرى  األعمــال  مــن  والعديــد 
التــي أنتجتهــا بيرغامــون للنحــت 
الفتــرة  فــي  النحــت  فــن  ذروة 

. الهلنســتية 
جبل نمرود

جبــل نمــرود هــو واحــٌد مــن أعلــى قمــم بــاد مــا بيــن النهريــن، ويقــع 
علــى بعــد 40 كيلومتــر مــن شــمال قحطــا بالقــرب مــن واليــة« 
أديمــان« فــي جنــوب شــرق األناضــول، ويصــل ارتفاعــه إلــى 2206 

أمتــار فــوق ســطح البحــر. 
مملكــة«  فــي  األول  أنتيوكــوس  الملــك  قبــر  الجبــل  يحــوي 
كوماجيــن«، ويظهــر الجهــد العظيــم الــذي بذلــه البنــاة إلتمــام 
هــذا القبــر، كمــا يحتــوي الجبــل علــى تماثيــل اآللهــة العماقــة 
أمتــار. أطنــان وطولهــا عشــرة  ســتة  منهــا  وزن كل  يبلــغ  التــي 
وتســتحق حقــًا النزهــة إلــى قمــة جبــل نمــرود العنــاء، فارتفاعهــا 
يتيــح رؤيــة الشــمس وهــي تبــزغ مــن خلــف تماثيــل القبــر والتماثيل 

قمــة  عبــر  المنتشــرة  الحجريــة 
التــل، وذلــك فــي مشــهد أقــل مــا 

ــه مذهــل. ــه أن ــال عن يُق
دير سوميال المعلق

أقــوى  أحــد  هــو  ســوميا  ديــر 
المعالــم الســياحية فــي تركيــا، 

صخــري  منحــدر  علــى  ويقــع 
»قــره«،  جبــل  علــى ضفــاف  حــاد 
التابــع  دره«  »ألطــن  وادي  فــي 
واليــة  فــي  ماجــكا  لمنطقــة 
البحــر  علــى  المطلــة  طرابــزون، 

األســود.
بُنــي هــذا الديــر حينمــا كانــت اإلمبراطوريــة الرومانيــة فــي أوّجهــا، 
ويخفــي جــرف يصــل ارتفاعــه إلــى 1200 متــر فــوق مســتوى ســطح 
البحــر هــذا الديــر عــن العيــون، وللوصــول إليــه ال بــّد مــن عبــور مســار 

يمــرّ عبــر غابــة غنيــة بالمجــاري المائيــة الخابــة.
تفاصيلــه  فــي  فالتدقيــق  منــه،  بــّد  ال  أمــر  الصــرح  هــذا  زيــارة  إن 
الهندســية الرائعــة، واالســترخاء بيــن أحضــان الطبيعــة الخابــة 

لهــا. مثيــل  ال  متعــة  بــه  المحيطــة 
مدينة ديرينكويو 

هــي أعمــق مدينــة تقــع تحــت األرض فــي كابادوكيــا، حيــث تمتــد 
مئــات األقــدام تحــت ســطح األرض، وتقــع علــى بعــد 40 كيلومتــراً 
مــن غوريــم، وقــد تــم اكتشــافها فــي ســتينيات القــرن العشــرين.
القديمــة  المدينــة  هــذه  بُنيــت   
خــال  المســتويات  المتعــددة 
وتصــل  البيزنطيــة،  الحقبــة 
مجموعــة مــن األنفــاق الطويلــة 
تســتوعب  التــي  المدينــة  أجــزاء 
ويمكــن  ألــف شــخص،   20 نحــو 

تماثيل اآللهة العمالقة ,,
صرح تاريخي مذهل في 

جبل نمرود 

 قصر إسحق باشا  مثال رائع ,,
عن الهندسة المعمارية 

اإلسالمية

المسافر

9495



 600 مــن  أكثــر  عبــر  دخولهــا 
كنائــس  وتضــم  مدخــل، 
متعــددة إلــى جانــب آبــار ومقابــر 
وأقبيــة. ومــدارس  واســطبات 

منتجع هيرابوليس 
هيرابوليــس  منتجــع  يقــع 
باموكالــي  مدينــة  فــي  الرائــع 
الجيريــة  بحجارتهــا  الشــهيرة 

البيضــاء الامعــة، ويمكنكــم بعــد قضــاء جولــة فــي أحــواض 
استكشــاف  فــي  خالصــة  متعــة  بعدهــا  تجــدوا  أن  باموكالــي، 
المســرح  فــي حضــرة  خــاص  بشــكٍل  والوقــوف  المدينــة،  هــذه 
الرومانــي الــذي اســتوعب فــي مــا مضــى نحــو 12 ألــف متفــرج، 
نقطــة  جزئيــًا،  ترميمــه  تــّم  الــذي  المســرح  هــذا  يُشــكل  حيــث 
مواقــع  جانــب  إلــى  المدينــة،  هــذه  فــي  األساســية  الجــذب 
أبولــو،  ومعبــد  كليوباتــرا،  ومســبح  المتحــف،  تضــم  أخــرى 

الرومانيــة.  والحمامــات  وبلوتونيــوم، 
وادي الفراشات 

يُعــد وادي الفراشــات منتجًعــا طبيعًيــا يتبــع لواليــة موغــا التركيــة، 
كمــا يُّعــد مكاًنــا للهــروب مــن حيــاة المــدن الصاخبــة، وهــو كذلــك 
موطــن يمتــد علــى مســاحة تزيــد عــن 86 ألــف متــر مربــع لنحــو 100 
نــوع مــن الفراشــات، بمــا فــي ذلــك فراشــة جرســي تايجــر الرائعــة 

واألســود  البرتقاليــة،  بألوانهــا 
واألبيــض، ويتميــز الــوادي، الــذي 
ال يمكــن الوصــول إليــه إال علــى 
متــن القــوارب، بشــاالت وغابــات 
بيــن  التخييــم  يحلــو  رائعــة 

ربوعهــا.
تمّيــز  التــي  األساســية  والســمة 
الهــدوء  هــي  الفراشــات  وادي 
العــام 1987،  فــي  الحكومــة كمحميــة  وقــد صنفتــه  المذهــل، 

محيطــه.  فــي  دائمــة  أبنيــة  تشــييد  بذلــك  مانعــة 
قصر إسحق باشا

ينعــزل قصــر إســحق باشــا عــن العالــم علــى قمــة هضبــة فــي 
منطقــة دوغوبيازيــد فــي واليــة أغــري شــرق تركيــا، وهــو مثــال 
ــة اإلســامية، وقــد احتفــظ القصــر  ــع عــن الهندســة المعماري رائ
أن  يمكــن  التــي  والعظمــة  الفخامــة  معالــم  مــن  بالكثيــر 
تعصــف  التــي  األفنيــة  ســاحات  إلــى  النظــر  عنــد  بهــا  تشــعروا 

الفســيحة. والغــرف  الواســعة  والقاعــات  الريــاح  بهــا 
إن عظمــة هــذا القصــر جعلــت منــه مكافــأة حقيقــة ســيقدرها 
هــذا  زيــارة  وتُعتبــر  إليــه،  الوصــول  فرصــة  لــه  تحيــن  مــن  كّل 
فاألســقف  األمطــار،  فصــل  خــال  حتــى  فريــدة  تجربــة  المــكان 
الزجاجيــة تقــي عــدداً مــن أجزائــه، وتبقيهــا متاحــة أمــام الــزوار. 

 دير سوميال المعلق أحد ,,
أقوى المعالم السياحية 

في تركيا

المسافر
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يقــدم  األصيلــة،  اإليطاليــة  بالمأكــوالت  غنيــة  طعــام  بقائمــة 
مطعــم شــيكيتي، تجربــة حصريــة وفريــدة لتجربــة مــذاق األطبــاق 

اإليطاليــة اللذيــذة، وســط أجــواء مثاليــة ورائعــة.
تــم  يتميــز المطعــم بتقديــم مجموعــة مــن األطبــاق الشــهية، 
إعدادهــا لتلبيــة متطلبــات الزبائــن الذيــن يرتــادون المطعــم بحثــًا 
المكونــات  أجــود  وفــق  المعــد  اإليطالــي  الطعــام  تــذوق  عــن 

الطازجــة.
وتضــم قائمــة الطعــام الغنيــة التــي يقدمهــا المطعــم، وجبــات 
الباســتا والمخبــوزات، وتضــم الــرز اإليطالــي والباســتا المحشــية، 
والباســتا المحشــية بالســبانخ،  والبطاطــا وصلصــة الطماطــم 

مــع  اإليطالــي  واألرز  الربيــان،  أم  مــع  اإليطالــي  واألرز  والبوراتــا، 
البحريــة. المأكــوالت 

والكمــأ،  البورجينــي  فطــر  مــع  مارغريتــا  البيتــزا  قائمــة  وتضــم 
قائمــة  وتضــم  المقليــة،  والبيتــزا  الخضــراوات،  مــع  ومارغريتــا 
اللحــوم ســتيك البقــر مــع الفلفــل األخضــر الحــار، ولحــم النخــاع مــع 

بالزعفــران. األرز 
كمــا يقــدم المطعــم برغــر الخضــراوات كــرات محشــوة بالدجــاج 
الخضــراء  والســلطة  الكمــًا  مــع  مهروســة  وبطاطــا  والموزاريــا 

المشــكلة ومجموعــة مــن المشــروبات الطازجــة.

المطبخ اإليطالي األصيل

جديد السوق

شيكيتي .. 

تجربة حصرية وفريدة 
وسط أجواء مثالية 

يقدمها المطعم

قائمة الطعام 
تضم وجبات الباستا 

والمخبوزات والرز 
اإليطالي

مطاعم
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وصـفات مميزة للنبـاتيين 

سلطة البروكلي 
ثاثة أكواب و نصف بروكولي

ثمرة فلفل أحمر أو أصفر
ملعقة زبد

2 ملعقة كبيرة بصل مقطع صغيرا جدا
فص ثوم مفروم

ملعقة و نصف نشا الذرة
3/1 كوب عصير برتقال

2 ملعقة صغيرة مستردة

طريقة عمل سلطة البروكلي 

بــه  و  النــار  وعــاء عميــق علــى  1- ضعــي 
المــاء مــن  قليلــة  كميــة 

الفلفــل  و  البروكلــي  فيــه  أســقطي   -2  
الغليــان حتــى  اتركيــه  ثــم  الحلــو 

3- بعــد الغليــان ارفعيــه مــن علــى النــار و 
قومــي بتغطيتــه حتــى ال يبــرد

4- فــى مقــاة و ســيحي الزبــد و شــوحي 
و  النشــا  ضيفــي  ثــم  الثــوم  و  البصــل 
قومــي  و  البرتقــال  عصيــر  و  المســتردة 
بالتقليــب حتــى الحصــول علــى صلصــة 

ســميك قــوام  ذات 
5- فــى طنجــرة التقديــم رصــي البروكلــي 
و الفلفــل و ُصبــى عليــه الصلصــة ويقــدم 
ويعتبــر مــن االكات الخفيفــه والســهله

اعداد : زهره السيد 

البقوليات 
ي على الخضراوات و 

 التي تحتو
باق النباتية

األط

ألنها تتميز 
ء التغذية ، 

صح بها خبرا
باق التي ين

ن أكثر األط
م

ن العناصر 
ت والعديد م

والفيتامينا
لى األلياف 

باحتوائها ع

م مجموعه 
ذا اخترنا لك

ة االنسان ل
ية الهامة لصح

الغذائ

ه والمفيده 
اتيه السهل

صفات النب
من الو

موائد

برجر نباتي بالخضار
2 كوسة

1 كوب حمص مسلوق
½ بطاطس مسلوقة
بصلتين مفرومين

3فلفل مقطع صغير
فصين ثوم مفرومين

1 كوب مشروم مقطع
بقدونس مفروم

زيت للعجن

½ كوب كورن فليكس
1 كوب بقسماط مطحون

ملح – فلفل
طريقة عمل البرجر النباتي بالخضار:
الثــوم،  البصــل،  الكوســة،  احضــري   -1
الحمــص، المشــروم والفلفــل وافرميهــم 

فــرم خشــن.
2- اضيفــي خليــط الخضــروات المفــروم 
وقّلبيهــم  المهروســة  البطاطــس  إلــى 

جيــداً.
3- اضيفــي البقســماط الناعــم، الكــورن 
الملــح  المفــروم،  البقــدوس  فليكــس، 
والفلفــل واخلطيهــم جيــداً حتــى تتكــون 

. متماســكة  عجينــة 
ثــم  أقــراص  إلــى  العجينــة  شــّكلي   -4
وقّلــي  غزيــر  زيــت  فيهــا  مقــاة  احضــري 
أقــراص البرجــر إلــى أن تحمــر ثــم قدميهــا 

. خنة ســا
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التايلنــدي.  الــكاري  مــن معجــون  نــات ملعقتــان  المكوِّ
بصلتــان  الخضــار.  مــرق  مــن  لتــرٍ  مــل  خمســمئة 
الباذنجــان مقطعــة  متوســطتان مفرومتــان. حبــة مــن 
العــدس  مــن  إلــى مكعبــات. خمســة وســبعون غرامــًا 
قليــل  الهنــد  جــوز  حليــب  مــن  ملليلتــرٍ  مئتــا  األحمــر. 
الدســم. حبتــان مــن الفلفــل الحلــو األصفــر مقطعتــان 
إلــى شــرائح طوليــة. مئــة وأربعــون غرامــًا مــن البازيــاء 
ــر. أرز بســمتي  المجمــدة. مئــة غــراٍم مــن الســبانخ الصغي

للتقديــم.  مطبــوخ 

طريقة التحضير 
متوســطٍة  نــارٍ  علــى  قــدرٍ  فــي  الــكاري  معجــون  وضــع 
البصــل  إضافــة    ثــمَّ إليــه  المــرق  مــن  القليــل  وإضافــة 
وتقليبــه لخمــس دقائــق، ثــم إضافــة الباذنجــان وتقليبــه 
المكونــات  التصــاق  حــال  وفــي  أخــرى،  دقائــق  لخمــس 
يتــم إضافــة القليــل مــن المــرق. إضافــة العــدس والحليــب 
وتركــه علــى نــارٍ خفيفــة لربــع ســاعة، ثــم إضافــة الفلفــل 
وتــرك الخليــط لعشــر دقائــق. إضافــة البازيــاء والســبانخ، 
ــة القــدر عــن  وتركــه يغلــي حتــى يذبــل الســبانخ، ثــم إزال

النــار وتقديــم الــكاري مــع األرز.

2 حبة كوسة مقطعة مكعبات
2 جزرمقطع مكعبات

2 بصلة مفروم للتتبيلة
2 بصلة مقطع مكعبات

خرشوف مكعبات
فلفل رومي مكعبات

باذنجان رومي مقطع مكعبات
ملح – فلفل- بهارات

طريقة عمل شيش الخضار 
الخضــروات  وضعــي  وعــاء  احضــري   -1
البهــارات  الفلفــل،  بالملــح،  وتّبليهــا 

المفــروم. والبصــل 
فــي  الخضــروات  مكعبــات  ضعــي   -2
أو  الشــواية  علــى  اشــويها  ثــم  اســياخ 
الجريــل حتــى تنضــج ثــم قدميهــا ســاخنة .

كاري الخضار 

شيش خضار 

المكوِّنات : 
 ثلــث كــوب مــن زيــت الزيتــون. أربعــة فصــوص كبيــرة مــن الثــوم 
مقطعــة إلــى شــرائح. بصلــة متوســطة مفرومــة فرمــًا ناعمــًا. رشــة 
مــن الملــح. جــزرة كبيــرة مبشــورة. ملعقتــان كبيرتــان مــن معجــون 
مــن  المجروشــة. علبتــان  الشــطة  مــن  ربــع ملعقــة  الطماطــم. 
صلصــة الطماطــم الكرزيــة. ورقتــا غــار. عــود مــن الزعتــر األخضــر. 

ربــع كــوب مــن الريحــان الطــازج المفــروم وعــود مــن الريحــان. 

نات الالزانيا: مكوِّ
 مئتــان وخمســة وثمانــون غرامــًا مــن الســبانخ المجمــد. أربعمئــة 
وخمســون غرامــًا مــن جبــن الريكوتــا. ثاثــة أربــاع الكــوب مــن جبــن 
البرميــزان. بيضــة. رشــة مــن الملــح. ربــع ملعقــة مــن جــوزة الطيــب. 
اثنتــا عشــرة قطعــة مــن الازانيــا غيــر المســلوقة. أربعــة أكــواب مــن 

جبــن الموزاريــا قليــل الدســم. رذاذ زيــت الطهــي. 

طريقة التحضير 
وإضافــة  حــرارٍة منخفضــٍة  علــى  مناســٍب  قــدرٍ  فــي  الزيــت  وضــع 
 رفــع  الثــوم وتقليبــه لســبع دقائــق حتــى يبــدأ لونــه بالتغيــر، ثــمَّ

الحــرارة قليــًا وإضافــة البصــل ورشــة مــن الملــح وتقليبــه لخمــس 
دقائــق. إضافــة الجــزر وطهيــه لخمــس دقائــق مــع التقليــب بيــن 
والشــطة  الطماطــم  معجــون  إضافــة    ثــمَّ واألخــرى،  الفتــرة 
وطهــي المكونــات لدقيقتيــن. إضافــة الطماطــم وعــود الريحــان 
وتركهــا  نــات  المكوِّ وتقليــب  الملــح  مــن  ورشــة  والزعتــر  والغــار 
تغلــي لثاثيــن دقيقــًة حتــى تصبــح الصلصــة ســميكة القــوام، 
ثــم إضافــة الريحــان المفــروم وإبعــاد الصلصــة عــن النــار. تســخين 
الفــرن علــى حــرارة 180 درجــًة مئويــًة. عصــر الســبانخ جيــداً للتخلص 
 خلطــه مــع جبــن الريكوتــا والملــح وجــوزة  مــن المــاء الزائــد، ثــمَّ
الطيــب والبيضــة ونصــف كــوب مــن جبــن البارميــزان. وضــع نصــف 
 وضــع  ــمَّ كــوب مــن صلصــة الطماطــم فــي قــاع طبــق الفــرن، ث
طبقــة مــن الازانيــا، ثــم طبقــة صغيــرة مــن صلصــة الطماطــم 
وكميــة مــن خليــط الســبانخ وفــرده جيــداً. نثــر القليــل مــن جبنــة 
الموزاريــا، وتكــرار الخطــوة حتــى تنتهــي الكميــة مــع جعــل آخــر 
الزيــت  رذاذ  بالقليــل مــن   رشــه  ثــمَّ البارميــزان،  طبقــة مــن جبــن 
ألربعيــن  الفــرن  إلــى  وإدخالــه  القصديــر  بــورق  الطبــق  وتغطيــة 
ــا ويــذوب الجبــن. إخــراج الطبــق  ــًا حتــى تنضــج الازاني دقيقــة تقريب
مــن الفــرن وإزالــة القصديــر وإعادتــه إلــى الفــرن وتحميــر الوجــه، ثــم 

تــرك الازانيــا لتبــرد قليــًا قبــل التقديــم.

الالزانيا النباتية 

موائد
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الملف الطبي

ترجمة وإعداد : سماح عماش

تنتشــر الكثيــر مــن المعتقــدات الخاطئــة حــول مــرض الســكري 
ونمــط الحيــاة الخــاص بــه كطــرق التغذيــة وغيرهــا، وفيمــا يلــي 
نعــرض بعــض أهــم هــذه المعتقــدات والحقائــق المقابلــة لهــا 
وفقــًا لمــا يؤكــد عليــه األطبــاء المختصــون بعــاج هــذا المــرض 

وبالتغذيــة.

ــكري  ــن الس ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــة1: األش خراف
ــى  ــكريات عل ــات والس ــاول الحلوي ــتطيعون تن ال يس

ــالق اإلط
 الحقيقــة: يحتــاج األشــخاص المصابــون بــداء الســكري إلــى اتبــاع 
نظــام غذائــي متــوازن، والــذي يمكــن أن يشــمل تنــاول بعــض 

الســكر والحلويــات باعتــدال تبعــًا إلرشــادات الطبيــب، مــع ضــرورة 
االســتمرار فــي فحــص ســكر الــدم. 

خرافة 2: مرض السكري من النوع 2 خفيف
الحقيقــة: ال يوجــد شــكل مــن أشــكال مــرض الســكري يمكــن 
اعتبــاره خفيفــًا، ألنــه إذا تمــت إدارة الســكري مــن النــوع 2 بشــكل 
 قــد تهــدد الحيــاة،  إلــى مضاعفــات خطيــرة  يــؤدي  ســيئ، فقــد 
أن  يمكــن  الســكري  مــرض  علــى  الجيــدة  الســيطرة  وبالتالــي 
تقلــل بشــكل كبيــر مــن خطــر حــدوث مضاعفــات، لكــن هــذا ال 

يعنــي أن الحالــة بحــد ذاتهــا ليســت خطيــرة.

ــى  ــكري عل ــرض الس ــة بم ــر اإلصاب ــة 3: تقتص خراف
ــة ــن البدان ــون م ــن يعان ــخاص الذي االش

خرافات حول مرض السكري 
وحقائق يؤكدها األطباء المختصون 

ارتباطــًا  هنــاك  أن  صحيــح  الحقيقــة: 
وثيقــًا بيــن اإلصابــة بالســكري وخاصــًة 
حيــث  الســمنة،  وبيــن  الثانــي  النــوع 
أكــدت الدراســات أن الســمنة تعــد هــي 
لإلصابــة  واألساســي  األول  الســبب 
إال  الســكري،  مــن  الثانــي  بالنــوع 

وفــي  شــخص،  أي  يصيــب  أن  يمكــن  بالعمــوم  الســكري  أن 
اإلصابــة  وزنــه، وال تقتصــر  عــن  النظــر  بغــض  أي مرحلــة عمريــة، 
علــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن البدانــة، فحوالــي 20 ٪ مــن 
وزن طبيعــي،  لديهــم   2 النــوع  مــن  الســكري  بــداء  المصابيــن 
البدانــة عامــل  قــد تكــون  الــوزن. ولكــن  أو يعانــون مــن نقــص 

لإلصابــة.  مســبب 
خرافة 4: يجب على األشخاص المصابين تناول 

الطعام الخاص بالسكري فقط

ــه ال يوجــد مــا يُســمى بطعــام الســكري، وذلــك ألن  الحقيقــة: أن
األطعمــة الصحيــة لمرضــى الســكري هــي نفســها لباقــي أفــراد 
األســرة، وبالتالــي ال يوجــد داعــي لتحضيــر طعــام خــاص بمريــض 

الســكري.
ويكمــن الفــرق بيــن الغــذاء الخــاص بمريــض الســكري والغــذاء 
يحتــاج  الســكري  مريــض  أن  هــو  الطبيعييــن  باألفــراد  الخــاص 

لمراقبــة مــا يأكلــه عنــد اإلصابــة، وهــذا 
يتضمــن أيضــًا عــدد الســعرات الحراريــة 
وأنــواع  وكميــات  يتناولهــا،  التــي 

الكربوهيــدرات.

خرافة 5: مرضى السكري 
يصابون بالعمى ويفقدون 

أرجلهم
الســكري  مــرض  أن  الحقيقــة: صحيــح 
مــن  العديــد  أيًضــا  ويســبب  للعمــى،  الرئيســي  الســبب  هــو 
عمليــات البتــر كل عــام، ومــع ذلــك، فــإن األشــخاص المصابيــن 
والجلوكــوز  الــدم  بضغــط  يتحكمــون  الذيــن  الســكري  بــداء 
والــوزن، ويقلعــون عــن التدخيــن، يزيــدون مــن فــرص التكيــف مــع 
هــذا المــرض بــا مضاعفــات، مــا يعنــي أنــه يمكــن الوقايــة مــن 
إجــراء فحوصــات طبيــة مســتمرة. العمــى والبتــر، مــع ضــرورة 

خرافة6:مرضى السكري ال يستطيعون ممارسة الرياضة
جــًدا  مهمــة  الرياضــة  ممارســة  فــإن  العكــس  علــى  الحقيقــة: 
لمريــض الســكري، ألنهــا تعمــل علــى تنشــيط الــدورة الدمويــة 
للجســم، وتحســن عمــل القلــب،  وذلــك بشــرط أن يتبــع المريــض 
لتجنــب  المعالــج  طبيبــه  مــع  بالمتابعــة  صحــي  حيــاة  نظــام 

مضاعفــات. أي  حــدوث 

خرافة7: مرض السكري معدي
أساســي  ينجــم بشــكل  مــرض  هــو  الســكري  مــرض  الحقيقــة: 
عــن اضطــراب كميــة األنســولين التي 
فــي  بيتــا  خايــا  مــن  الجســم  ينتجهــا 
الشــخص  ويصــاب  البنكريــاس، 

 األشخاص المصابون ,,
بالسكري يحتاجون إلى 
اتباع نظام غذائي متوازن

 السكري يصيب أي ,,
شخص وليس البدينين 
فقط 
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بالســكري عندمــا يحــدث اختــال فــي قــدرة الجســم علــى تحويــل 
لطاقــة. الغــذاء 

وينجــم الســكري النــوع الثانــي عــن عــدة عوامل كالســمنة وقلــة 
الحركــة، والوراثة، بينمــا لــم يتــم تحديــد ســبب اإلصابــة بالســكري 
إلــى  الســبب  يُعــزى  األغلــب  فــي  بالتحديــد، ولكــن  األول  النــوع 
اضطــراب فــي المناعــة الذاتيــة، وبالتالــي الســكري ليــس مرضــًا 
أي  أو  الــدم  أو  اللمــس  أو  العطــس  طريــق  عــن  ينتقــل  معديــًا 

شــخص آخــر.

خرافة8: يؤدي تناول السكريات بكثرة عند 
الشخص الطبيعي لحدوث السكري

الحقيقــة: هــذا الــكام غيــر صحيــح فمــرض الســكري ينجم عــن 
عوامــل عديــدة تتضافــر مــع بعضها إلحــداث المرض وهــي البدانة، 
إضافــة إلــى العوامــل البيئيــة والوراثيــة، لكــن تنــاول الســكريات 
بكثــرة قــد يــؤدي إلحداث البدانــة عنــد الشــخص الطبيعــي، وهــذا 
إلــى  إضافــة  لإلصابة بالســكري  محفــزاً  عامــًا  يكــون  قــد  بــدوره 

مشــكاتها األخــرى.

خرافة9: زيادة جرعة األنسولين تدل على تفاقم المرض 
الحقيقــة: ال توجــد جرعة نظامية لألنســولين )عكس باقــي األدوية( 
فعالــة عنــد كل المرضــى، حيــث يقــوم الطبيــب بتعديــل الجرعــة 
حســب مســتوى ســكر الــدم ونتائــج التحاليــل، ولذلــك يزيــد الطبيب 
المســتوى  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  ينقصهــا  وأحيانــًا  الجرعــة 
المطلــوب، دون أن يكــون ذلــك داللــة علــى تفاقــم المــرض، وعــادة 
مــا يبــدأ الطبيــب المعالجــة باألنســولين بجرعــات صغيــرة أقــل ممــا 
هــو ضــروري، ثــم يزيــد هــذه الجرعــات زيــادات صغيــرة حتــى تصبــح 

مســتويات ســكر الــدم ضمــن المســتوى المرغــوب.

خرافة 10: يجب االمتناع تمامًا عن الكربوهيدرات 
الحقيقــة: صحيــح أن الكربوهيــدرات وخاصــًة الســريعة هــي أكثــر 
ــر تأثيــراً مباشــراً وســريعًا علــى ارتفــاع ســكر الــدم بعــد  طعــام يؤث

تنــاول الوجبــات، ولكــن ال يجــب االمتنــاع عــن تنــاول الكربوهيــدرات 
مــن  محــددة  وكميــات  أنــواع  تنــاول  يجــب  إنمــا  كامــل،  بشــكل 

ــه الطبيــب. الكربوهيــدرات وفقــًا لمــا يُوصــي ب
وتشــمل الكربوهيــدرات الســريعة علــى الســكريات والنشــويات، 
واألغذيــة المشــتقة مــن الدقيــق المكــرر كالمعجنــات والخبــز واألرز 
بطيئــة  الكربوهيــدرات  تنــاول  األفضــل  مــن  وبالتالــي  والفطائــر، 
التأثيــر فــي الــدم، والتــي تحتوي على العناصــر الغذائية بكمية أكبر 
كالخبــز المحتــوي علــى الحبــوب الكاملــة والمخبــوز جيــداً، وكذلــك 
تنــاول الفاكهــة قليلــة المؤشــر، والخضــار التــي تحتــوي علــى نســبة 
أليــاف عاليــة، ولكــن كل ذلــك مســموح فــي نطــاق مــا يســمح بــه 

الطبيــب المعالــج حســب  جهــاز قيــاس الســكر لديــك.

خرافة 11: ال يمكن لمريضة السكري الحمل
بأمــان،  والــوالدة  الحمــل  يمكنهــا  الســكر  مريضــة  إن  الحقيقــة: 
لكــن يُشــترط ضبــط مســتوى الســكر قبــل الحمــل، وتنــاول جرعــات 
مناســبة مــن األنســولين، مــع متابعــة الهيموجلوبيــن الســكري، 
ومنحنــى الســكر، بحيــث ال يزيــد عــن 140، مــع الحــرص علــى االلتــزام 

بنظــام غذائــي مناســب، والمتابعــة مــع الطبيــب المعالــج. 

خرافة12: يمكن تناول األطعمة الخالية من السكر 
ألنها ال تؤدي الى رفع مستوى السكر

 الحقيقة:قــد تســبب األطعمــة الخاليــة مــن الســكر رفــع مســتوى 
الســكر فــي الــدم ألنهــا تحتــوي علــى النشــا والدهــون.

ــات  ــاول كمي ــكري تن ــض الس ــن لمري ــة 31: يمك خراف
كبيــرة مــن الفاكهــة

ألنهــا  صحيــًا  طعامــًا  تُّعــد  الفاكهــة  أن  صحيــح  الحقيقــة: 
مــن  عــال  محتواهــا  أن  إال  والفيتامينــات،  األليــاف  علــى  تحتــوي 
الكربوهيــدرات، لــذا يجــب تناولهــا باعتــدال علــى أن يتــم احتســاب 
تســتهلك  التــي  الحراريــة  الســعرات  ضمــن  المتناولــة  الكميــة 

يومــي. بشــكل 
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ترجمة وإعداد سماح عماش
جميعنــا يعلــم مــدى أهميــة الرياضــة لتحســين الصحــة بشــكل 
عــام، كحمايــة القلــب واألوعيــة الدمويــة، والحفــاظ علــى الــوزن 
الرياضــة  فوائــد  عــن  مــاذا  لكــن  الفوائــد،  مــن  وغيرهــا  الســليم 
المحاذيــر  أو  المخاطــر  بعــض  هنــاك  وهــل  الســكري،  لمريــض 

المضاعفــات؟  لبعــض  تجنبــًا  مراعاتهــا  ينبغــي 

فوائد النشاط البدني 
حجــر  واألدويــة  الحميــة  مــع  بالمــوازاة  البدنــي  النشــاط  يُعتبــر 
مايــكل  د.  يؤكــد  حيــث  الســكري،  داء  مواجهــة  فــي  األســاس 
هايــل، طبيــب األســرة فــي مجموعــة تــري هيلــث الصحيــة، علــى 

أهميــة الرياضــة بقولــه: »التماريــن الصحيــة والنظــام الغذائــي 
الجيــد همــا وصفــة رائعــة بقــوة أي دواء أصفــه لمــرض الســكري، 

ويجــب أن تســتمر  هــذه الوصفــة إلــى األبــد«.
األنســولين  الرياضــة عمــل  د. هايــل تحســن ممارســة  ووفقــًا ل 
لــدى مرضــى الســكري، وهــو الهرمــون الــذي يســاعد الجســم فــي 
الحصــول علــى الطاقــة مــن األطعمــة التــي نتناولهــا، وأيضــًا مــن 
ــة، كمــا  ــاول األدوي الممكــن أن تحــد الرياضــة مــن الحاجــة إلــى تن
تســاعد فــي انخفــاض مســتويات الســكر المرتفعــة فــي الــدم.

إضافــة إلــى ذلــك، تعــزز الرياضــة صحــة القلــب وتخفــض ضغــط 
الــدم، كمــا تزيــد طاقــة الجســم والتحمــل طــوال اليــوم، وأيضــًا 
التوتــر  مــن  وتخفــف  لألمــراض،  مقاومــة  أكثــر  الجســم  تجعــل 

الرياضة ومريض السكري.. 
فوائد ومحاذير يجب مراعاتها!؟

الملف الطبي

التركيــز. وتحســن مســتوى  والقلــق، 
وفقــدان  الزائــدة  الدهــون  حــرق  فــي  أيضــًا  الرياضــة  وتســاعد   
لــدى  الحراريــة  الســعرات  فتقليــل  العضــات،  وتقويــة  الــوزن، 
مرضــى الســكري يجــب أال يقتصــر فقــط علــى تخفيــف الوجبــات 
او اســتبدال الســكر األبيــض بالســكرالوز، وتنــاول األغذيــة خفيفــة 
الدســم فحســب، بــل يجــب إدراج الرياضــة جنبــًا الــى جنــب طبعــًا 

الطبيــب. بعــد موافقــة 
أن  والتماريــن  الرياضــة  لممارســة  يمكــن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
تمنــع حصــول مضاعفــات مــرض الســكري، وأن تحــد مــن احتمــال 

اإلصابــة بأمــراض القلــب.
 

نصائح لسالمة ممارسة التمارين
لمريــض  بالنســبة  الرياضــة  ممارســة  قبــل  جــداً  المهــم  مــن 
الســكري أن ينتبــه لبعــض األساســيات والقواعــد التــي تجعلــه 
يمــارس الرياضــة بآمــن وبــدون مشــكات أو حــدوث مضاعفــات، 
والنصائــح.  القواعــد  تلــك  أهــم  نعــرض  التاليــة  الســطور  وفــي 

استشارة الطبيب
استشــر طبيبــك دائًمــا قبــل البــدء فــي أي برنامــج رياضــي، وذلــك 

للتأكــد مــن أنــه آمــن مــن الناحيــة الطبيــة لحالتــك الصحيــة.
مراقبة مستويات السكر

يمكــن أن تــؤدي التماريــن إلــى خفــض نســبة الســكر فــي الــدم 
فجــأة، أمــا فــي حالــة تماريــن القــوة، يمكــن أن تزيــد مســتويات 
قبــل  الســكر لديــك  األفضــل مراقبــة مســتويات  الســكر، لذلــك 
يســتجيب  كيــف  أفضــل  لفهــم  وذلــك  التماريــن،  كل  وبعــد 

شــديدة. انحرافــات  أي  ولمنــع  للتمريــن،  جســمك 
الســكر  لمســتوى  بالنســبة  الطبيــب  باستشــارة  يُنصــح  كمــا 
لألشــخاص  الرياضــة، خاصــًة  قبــل ممارســة  الــدم  فــي  المائــم 

األنســولين. يســتعملون  الذيــن 
تناول الكربوهيدرات

إذا كان مســتوى الســكر فــي الــدم لديــك أقــل مــن 5.5 ملليمــول 
/ لتــر )100 ملــغ / دل( قبــل التمريــن، فكــر فــي تنــاول وجبــة خفيفــة 

مــن الكربوهيــدرات قبــل بــدء التمريــن.
ويُعتبــر انخفــاض نســبة الســكر فــي الــدم أقل شــيوًعا فــي مرضى 

الســكري الذيــن ال يعالجــون باألنســولين أو إفــرازات األنســولين، 
وعــادة ال تكــون هنــاك حاجــة إلــى تدابيــر فــي هــذه الحــاالت.

اختبار الكيتونات في البول
يجــب علــى األشــخاص المصابيــن بــداء الســكري مــن النــوع األول 
اختبــار الكيتونــات فــي البــول قبــل ممارســة الرياضــة خاصــًة إذا 
الــدم مرتفًعــا أو مرتفعــًا بشــكل غيــر متوقــع، حيــث  كان ســكر 

يجــب تجنــب التمرينــات القويــة عندمــا ترتفــع الكيتونــات.

احتياطات غذائية ينبغي مراعاتها
ينبغــي علــى مريــض الســكر قبــل خروجــه مــن المنــزل لممارســة 
الرياضــة فــي الصالــة الرياضيــة أو المشــي، أن يأخــذ معــه15 غرامــًا 
الكــوب مــن  الســكريات، مثــل كــوب ونصــف  األقــل مــن  علــى 
عصيــر الفواكــه، أو 5 حبــات مــن الحلــوى أو مكعبــات الجلوكــوز، 
وذلــك تحســًبا لحالــة انخفــاض مســتوى الســكر فــي الــدم، كمــا 
ينبغــي أيضــًا الحــرص علــى أخــذ المــاء، والمواظبــة علــى تناولــه 

قبــل وخــال وبعــد التماريــن.

النشاط البدني بالموازاة مع ,,
الحمية واألدوية حجر األساس في 
مواجهة السكري

 الرياضة تحسن عمل األنسولين ,,
وقد تحد من الحاجة إلى
 تناول األدوية
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كتبت: سماح عماش

 يســأل الكثيــرون مــا أهــم أنــواع الرياضــة التــي يمكــن لمرضــى 
جمعيــة  توصــي  الحقيقــة  فــي  بأمــان،  ممارســتها  الســكري 
الســكري األمريكيــة بنوعيــن مختلفيــن مــن التماريــن إلدارة مــرض 

القــوة.  وتماريــن  الهوائيــة  التماريــن  الســكري: 

تمارين األيروبيك الهوائية
فــي  الســاقين  أو   / و  الذراعيــن  باســتخدام  التماريــن  هــذه  تتــم 
ــات القلــب،  ــادة معــدل ضرب حركــة إيقاعيــة مســتمرة مــن أجــل زي
حيــث تقــّوي هــذه التماريــن القلــب والرئتيــن والعضــات، كمــا 
تســاعد أيضــًا فــي ضبــط ضغــط وســكر الــدم، كمــا أنهــا تحافــظ 
علــى مرونــة الشــرايين، وهــي حيويــة إلنقــاص وزن الجســم الزائــد، 
وتقليــل حجــم الدهــون الكبيــرة فيــه، ومــن األمثلــة علــى ذلــك 

الدراجــات، والســباحة والمشــي.  الجــري، والرقــص، وركــوب 

تمارين القوة 
تماريــن  المقاومــة، وهــي  تماريــن  أيًضــا  التماريــن  هــذه  تدعــى   
للياقــة العضليــة، وتفيــد بأنهــا تجعــل العضــات أكثــر اســتجابة 

لألنســولين، ويمكــن أن تخفــض نســبة الســكر فــي الــدم.
وتوصــي جمعيــة الســكري األمريكيــة بإجــراء تمارين القــوة مرتين 
الهوائــي،  النشــاط  إلــى  باإلضافــة  األقــل،  علــى  األســبوع  فــي 

ولكــن ليــس لمــدة يوميــن علــى التوالــي.
الحــرة،  واألوزان  األوزان  آالت  اســتخدام  التماريــن  هــذه  وتشــمل   
وممارســة تماريــن لــوزن الجســم مثــل الضغــط علــى األضــاع، 

وغيرهــا. والجلــوس  واالندفــاع 
عدد ساعات النشاط الرياضي

توصــي جمعيــة الســكري األمريكيــة بممارســة 30 دقيقــة علــى 

توصي بها  جمعية السكري األمريكية

أهم التمارين الرياضية إلدارة مرض السكري

الملف الطبي

األقــل مــن النشــاط البدنــي الــذي يزيــد مــن معــدل ضربــات القلــب، 
وذلــك بشــكل يومــي أو خمســة أيــام فــي األســبوع.

أن  بالضــرورة  ليــس  الرياضــة  ممارســة  أن  المختصــون  ويؤكــد 
خــال  تقســيمها  الممكــن  مــن  بــل  متواصــل،  بشــكل  تكــون 
النهــار علــى فتــرات، وينصحــون ببــدء كل نشــاط بتماريــن اإلحمــاء 
يكــون  كــي  وذلــك  دقائــق،   10  -  5 لمــدة  العضــات  لتدفئــة 

للرياضــة. مســتعًدا  الجســم 
وأخيــراً أفضــل أوقــات التمرينــات يكــون بعــد مــرور نحــو ســاعة علــى 

تنــاول الطعــام عندمــا يكــون مســتوى ســكر الــدم أكثــر قليــًا.
إيقاف ممارسة الرياضة

ينبغــي التوقــف عــن ممارســة الرياضــة، واالتصــال فــوراً باإلســعاف 
إذا كنــت تعانــي مــن أي مــن هــذه األعــراض أثنــاء أو حتــى بعــد 
عــدة ســاعات مــن التمريــن: الشــعور بالــدوار وبضربــات ســريعة 
فــي القلــب، عــدم الراحــة فــي الصــدر أو الفــك أو الــذراع وأعلــى 
الظهــر، الشــعور بالغثيــان، ضيــق غيــر عــادي فــي التنفــس، ضعــف 
مفاجــئ وشــعور بتعــب شــديد أو غيــر عــادي، وشــعور بالنعــاس، أو 

الشــعور بانزعــاج شــديد مــن أي نــوع.

 ممارسة 30 دقيقة على األقل,,
من النشاط البدني يوميًا
أو خمسة أيام في األسبوع

تمارين األيروبيك الهوائية,,
وتمارين القوة أفضل نشاط 
لمرضى السكري والقلب
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طفــرة نوعيــة ومميــزة  حّققهــا مستشــفى العمــادي الخــاص  علــى مســتوى التجهيــزات الطبيــة  الحديثــة والناجعــة 
التــي تعتمدهــا  وحــدة الســمع واالتــزان بمــا ســاهم فــي بروزهــا  كرقــم مــن الصعــب  تجــاوزه أو النســج علــى منوالــه 
فــي مجــال أمــراض ضعــف الســمع وعــدم االتــزان. لتكــون الحصيلــة بذلــك نجاحــات باهــرة حققتهــا الوحــدة علــى مــدار 

الســنوات الماضيــة  رغــم دقــة وخصوصيــة مجــال عملهــا .
 عــن هــذه النجاحــات الباهــرة التــي حققتهــا وحــدة  الّســمع واالتــزان فــي مستشــفى العمــادي الخــاص فضــا ً عــن  تاريــخ 
انبعــاث الوحــدة  وطبيعــة  نشــاطها و خاصــة الطفــرة  النوعيــة والمميــزة  التــي حققتهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة 
مــن خــال امتاكهــا ألحــدث التجهيــزات الطبيــة  ممــا بوأهــا ألن تكــون  رائــدة فــي مجالهــا ،  حّدثنــا  الدكتــور  ياســر نافــع 

استشــاري فــي  أمــراض الســمع واالتــزان بمستشــفى العمــادي.

   أكــد الدكتــور ياســر نافــع  أن  وحــدة الســمع واالتــزان انطلقــت فــي 
مباشــرة نشــاطها منــذ ســنة  2015  وتمكنــا خــال هــذه الســنوات 
فــي  نمتلــك  أننــا  حيــث    ومميــزة    باهــرة  نجاحــات  تحقيــق  مــن 
مستشــفى العمــادي وحــدة مجهــزة  بأحــدث وأنجــع التجهيــزات 
كل  اجــراء  مــن  تمكننــا  واالتــزان،  الســمع  مجــال  فــي  الطبيــة 
االختبــارات الممكنــة وهــي متاحــة ومتوّفــرة لدينــا علــى اختــاف 

أنواعهــا.

تقنيات حديثة
التــي  والناجعــة  الحديثــة  التقنيــات  ألبــرز    اســتعراضه  وفــي 
ياســر:«  الدكتــور  قــال    واالتــزان  الّســمع  قيــاس  وحــدة  تمتلكهــا 
نمتلــك  أحــدث التجهيــزات المتقدمــة  فــي مجالنــا  مقارنــة بباقــي 

االخــرى«.  العيــادات 
فــإن    بالتــوازن  المتعلقــة  االشــكاليات  بخصــوص  وأضــاف:« 
الوحــدة  توّفــر  أيضــًا أحــدث تجهيــزات  كشــف اختبــار التــوازن وعــدم 

مستشفى العمادي يوفر أحدث وأصغر 
معينات السمع على مستوى العالم 

  د.ياسر نافع 
استشاري أمراض السمع واالتزان:

أخــرى  تجهيــزات  عــن  فضــًا  االتــزان 
ــر  ــق  بقيــاس الســمع  بالكمبيوت تتعل
والكشــف عــن أورام العصــب الّســابع 

والثامــن«.  
أسباب المرض

أبــرز  إلــى  أيضــًا  تعــرّض  الحديــث 
العوامــل واألســباب  التــي  تــؤدي إلــى 

إشــكاليات علــى مســتوى الســمع والتــوازن  ليؤكــد الدكتور ياســر 
فــي البدايــة قبــل التطــرق إلــى أبــرز األســباب بــأن اإلعاقــة الســمعية 
تعتبــر شــائعة علــى مســتوى العالــم  فهــي تحتــل المرتبــة الثانيــة 
عالميــًا مشــيراً فــي نفــس الســياق إلــى أن  حوالــي 5 أو 10 بالمائــة 

مــن النــاس يعانــون  نقصــا فــي الســمع . 
 وبخصــوص األســباب التــي تــؤدي الــى  مشــاكل علــى مســتوى 
الســمع  قــال الدكتــور ياســر :« يرجــع بعــض هــذه األمــراض إلــى 
جــراء  اآلخرمكتســبًا  بعضهــا  يعــد  حيــن  فــي  الوراثــي  العامــل 
ظــروف وعوامــل يتعــرض لهــا الفــرد فــي ســنوات حياتــه، وتعــود 
أغلــب األســباب الوراثيــة ومــا يعــرف  بضعــف الســمع األحــادي إلــى 
 التــي تــؤدي  ، أمــا األســباب األخــرى الشــائعة  زواج األقــارب عــادة 
الــى نقــص فــي الســمع لــدى األطفــال خاصــًة هــي »ارتشــاح خلــف 
إلــى    تــؤدي  طبلــة األذن » وهــي مــن بيــن أكبــر األســباب التــي 

ضعــف الســمع عنــد األطفــال  ممــن 
هــم  فــي ســن الحضانــة  والمدرســة  
مــن  بالمائــة   95 أن  إلــى  مشــيراً 
األطفــال يتعرضــون مــرة علــى األقــل 
يــؤدي  الــذي  األذن  فــي  التهــاب  إلــى 
الســمع   فــي   ضعــف  إلــى  بالضــرورة 
إلــى غايــة ســن الخامســة أو السادســة 
. ويســتدرك الدكتــور ياســر كامــه ليؤكــد أنــه مــن حســن الحــظ أن 
نصــف هــذه  األســباب مــن الممكــن اجتنــاب آثارهــا الجانبيــة  عــن 
اعتمــاد    عــن  المبكــر فضــا  والتشــخيص  الكشــف    آليــة  طريــق 

ــة. ــول وقائي حل
ومــن بيــن األســباب األخــرى التــي  تــؤدي إلــى ضعــف  فــي الســمع  
األدويــة    تنــاول  هــي  ياســر  الدكتــور  ذكرهــا  علــى  أتــى  والتــي 
المضــرة بالســمع  والضوضــاء  إلــى جانــب التهابــات األذن التــي 

تســبب جــزءاً كبيــراً مــن مشــاكل ضعــف الســمع.
مشاكل االتزان  

أّمــا فيمــا يتعلــق  باألســباب التــي تــؤدي الــى مشــاكل فــي االتــزان  
بيــن  مــن  تعتبــر  االتــزان  أمــراض  أن  ياســر  الدكتــور  أوضــح  فقــد 
أمــراض  األمــراض المعقــدة نســبيًا،  كاشــفًا فــي هــذا االطــار أن 
عــدم التــوازن تتزايــد بمــرور الســنوات  وقــد تصــل نســبتها  إلــى  

نمتلك أحدث جهاز فيما ,,
يتعلق بكشف اختبار 
التوازن وعدم  االتزان 

الملف الطبي

112113



لألشــخاص  بالنســبة  بالمائــة   40
الذيــن يتجــاوزن ســن األربعيــن. أمــا أبــرز  
أســبابه  فتتمثــل فــي وجــود مشــاكل  
الدمــاغ   فــي  أو  الداخليــة  األذن  فــي 
لعلــل  نتاجــًا  يكــون  أن  يمكــن  كمــا 

والدمــاغ. األذن  خــارج  أخــرى 
وفســر الدكتــور ياســر أن  مــا يوجــد فــي 

األذن الداخليــة  ينقســم إلــى قســمين، قســم أول خــاص بعصــب 
الخاصــة  المراكــز  مــع    باالتصــال  يُعنــى  ثــاٍن  وقســم  التــوازن 
مــن  األذن  يصيــب  مــا  أغلــب  وأضــاف:«   . الدمــاغ  فــي  بالتــوازن 
عوامــل خارجيــة يمكنهــا تصنيفهــا علــى أنهــا »حميــدة« ويمكــن 
ــر أنهــا تقتضــي تشــخيصًا دقيقــًا كمــا أنهــا  عاجهــا بســهولة  غي
تتطلــب شــخصًا يمتلــك  الخبــرة والوســائل التــي تمكنــه مــن 
يميــز  مــا  وذلــك  المريــض،  منــه  يشــتكي  لمــا  دقيــق  تشــخيص 

مستشــفى العمــادي فــي هــذا الجانــب«
العالج التأهيلي

وقــال فــي هــذا الســياق :«أغلــب حــاالت التــوازن التــي نســتقبلها  ال 
تقتضــي بالضــرورة عاجــًا دوائيــًا  وإنما 
عاجــًا حركيــًا و تأهيليــًا شــبيهًا بالعــاج 
علــى  بــه  نقــوم  مــا  الطبيعــي وهــو 
برنامــج   خــال  مــن  الوحــدة  مســتوى 
تخّصصــي لــكل حالــة ومــن النــادر جــداً  
مــا  نحتــاج  إلــى اجــراء عمليــة جراحيــة 

لحــاالت عــدم التــوازن.« 
 ورداً عــن ســؤال يتعلــق بأبــرز الحــاالت 

أو طبيعــة األمــراض  التــي تتوافــد  باســتمرار  علــى مستشــفى 
العمــادي أشــار الدكتــور ياســر إلــى أن  جــزًءا مــن الحــاالت الوافــدة  
تعانــي مــن الصــداع وعــدم االتــزان  وهــي حــاالت شــائعة فــي دول 
العالــم كلهــا وال تقتصــر فقــط علــى قطــر، باإلضافــة إلــى الحــاالت 

التــي تعانــي ضعفــًا وراثيــًا فــي الســمع نتيجــة زواج األقــارب.
آمــا بالنســبة لألطفــال فقــد أورد الدكتــور أنــه مــن حســن الحــظ 
أن دولــة قطــر مــن بيــن الــدول التــي تشــارك  فــي المســح الطبــي 
حديــث  طفــل  كل  فــإن  وبالتالــي  الــوالدة  حديثــي  لألطفــال 
الــوالدة  يخضــع بالضــرورة  إلــى عمليــة  قيــاس للســمع مضيفــا 
أن آلّيــة  المســح  بســيطة وغيــر مكلفــة  ومــع هــذا فــإن نتائجهــا 

حــال  :«فــي  قائــا  وأوضــح   . مبهــرة 
 6 خــال  التشــخيص  نتائــج  أظهــرت 
أشــهر األولــى مــن عمــر الطفــل  أنــه 
يعانــي ضعفــًا فــي الســمع  وتلقــى 
لغويــًا  ينمــو  فإنــه  الــازم  العــاج 
حــال  فــي  أّمــا  الطبيعــي،  كالطفــل 
فســتكون  أشــهر   6 ســن  عــن  التأخــر 

هنــاك تداعيــات ســلبية ســتترك الحقــًا 
الطفــل«  قــدرات  علــى  ســلبيًا  أثــراً 

الصــداع  مــرض  الــى  وبالعــودة 
الدكتــور    بّيــن    المباشــرة  وأســبابه 
فــي  ينتشــر  المــرض  هــذا  أن  ياســر 
الرجــال  مــن  أكثــر  النســاء  صفــوف 
تــؤدي  مباشــرة  ألســباب  وجــود  وال 
إلــى االصابــة بــه مشــيراً الــى أن األشــخاص الذيــن يعانــون منــه 
يكونــون حامليــن لجينــات المــرض  فاألســباب غالبــًا مــا تكــون  
وراثيــة باألســاس، ويمكــن تجنــب مــرض الصــداع مــن خــال تغييــر 
نمــط الحيــاة عــن طريــق المواظبــة علــى الرياضــة واعتمــاد نظــام 
صّحــي فــي النــوم والغــذاء علمــًا أنــه فــي حــال عــدم اســتجابة 
المريــض العتمــاد نمــط حيــاة صّحــي فاننــا نمــده بأدويــة  تقّلــص 

وحدتــه«  الصــداع  مــدة  مــن 
واختتــم قائــًا: » إدارة المستشــفى ال تبخــل  مطلقــا علــى  وحــدة 
وأحــدث  أفضــل  وتوفــر    واألجهــزة،  باإلمكانيــات    الســمعيات 
التجهيــزات الموجــودة عالميــًا، وهــذا الدعــم مّكننــا مــن أن نكــون 
وجهــة متميــزة فــي مجالنــا، مــن حيــث 
التشــخيص والعــاج والمتابعــة أيضــًا، 
فــي  واإلتــزان  الســمع  وحــدة  وتقــّدم 
مــن  مــا  كل  العمــادي  مستشــفى 
علــى  المريــض  يســاعد  أن  شــأنه 
المشــاكل  مــن  والتخلــص  التعافــي 
لــألذن  بحقــٍن  بدايــة    يعانيهــا،  التــي 
المفاجــئ  الســمع  ضعــف  لحــاالت 
وتعــد نتائجهــا ايجابيــة،  مــروراً بخدمــة تركيــب وضبــط  الســماعات 
الطبيــة لــكل األعمــار، وصــواًل إلــى  أصغــر وأحــدث ســماعات علــى 
مســتوى العالــم و التــي نتعامــل بشــأنها مــع شــركات عالميــة 

والتميــز« بالكفــاءة  لهــا  يشــهد 
نصائح هامة

الدكتــور  قــّدم  االتــزان  وعــدم  الســمع  نقــص  أمــراض  ولتجّنــب 
ياســر جملــة مــن النصائــح  تتعلــق أساســًا بضــرورة االبتعــاد عــن 
الضوضــاء  فضــًا عــن عــدم اســتعمال مكبــرات الصــوت الخاصــة 
بــاألذن  داعيــًا إلــى  ضــرورة اعتمــاد كشــف دوري لــألذن وتجنــب 
تنــاول األدويــة  التــي تؤثــر علــى الســمع ســلبًا خاصــة  بالنســبة 
ضعفــًا  يٌعانــون  الذيــن  لألشــخاص 
فــي الســمع، ناهيــًا  أساســًا عــن بعــض 
والشــائعة  الخاطئــة  الســلوكيات 
األذن  تنظيــف    أهمهــا  النــاس  بيــن 
ممــا    الطبيــب  إلــى  اللجــوء  دون 
فــي مشــاكل عديــدة علــى  يتســبب 

الخارجيــة«. األذن  التهابــات  غــرار 

نوفر حقن األذن لحاالت ,,
ضعف السمع المفاجئ 

ونتائجها ايجابية

قياس السمع   بالكمبيوتر ,,
والكشف عن أورام 

العصب الّسابع والثامن 

نادرا ما نحتاج  الى ,,
اجراء عملية جراحية 
لحاالت عدم التوازن

   السبت - األربعاء : ١ظهرا إلى ٩ مساء
   الخميس : ١٢ ظهرا إلى ٦ مساء 

المناظير والعمليات الصغرى

الملف الطبي
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األنانية حسب كتاب عالم  الذي يمتلك خاصية  األناني  الجين  اذا كان 
األحياء التطوري الشهير ريتشارد دوكينغز يحاول أن يتصرف بشكل أناني 
 ، األخرى حوله  الجينات  البقاء واالستمرار على حساب  حين يحاول جاهدا 
 ، البيولوجي  البقاء  على  الكائنات  تساعد  السلوكية  االستراتيجية  هذه 
لكن هل يمكن لهذه االستراتيجية )األنانية( أن تكون وراء بقاء واستمرارية 
ونجاح وانتصار الشخصيات األنانية في المجتمع ؟ تتساءلون ماذا أريد أن 

أقول ؟
في الحقيقة ال شيء سوى غرس عامة استفهام صغيرة باتت تؤرقني 

في خاصرة صفحتي البيضاء حين أمارس هواية التأمل والتفكير .. 
واألمانة  أخاقيات كالصدق  تعلمناه من  ما  بين  الشاسعة  الهوة  إنها 
أرض  على  تطبيقها  وبين صعوبة  وااليثار  والتضحية  والعطاء  والتفاني 

الحب والحياة ..
أما كيف ؟ فألن الشخصيات التي تتمتع أو تطبق هذه المبادئ االخاقية 
فــي المجتمع تــبــدو كــطــرف خـــاســـرا   ومــغــبــون ، فــاالســتــمــراريــة والــبــقــاء 
أولوياتها  فــي  تضع  ألنها   ، تعطي  وال  تأخذ  ألنها  األنانية  للشخصيات 

مصالحها الشخصية قبل اآلخرين ..
الذي يسكن حقيقتنا  األناني  الجين  بين  المقارنة  على  مجبرة  أجدني 
البيولوجية واالنسان األناني الذي يسكن مجتمعاتنا البشرية ، هو ينتصر 
في النهاية حينما يتصرف كجيناته ويتبنى فلسفتها ومبادئها القبيحة !

، في األغلب  االنسان الذي يتمسك بمبادئ العطاء وااليثار والتضحية 
يكتشف الحقا أن ما يفعل ليس إال حقا أصبح مكتسبا لآلخرين ،، والتقصير 

فيه أصبح يبدو جريمة !!!
ليست هذه دعوة ضد أخاق ومبادئ التضحية ، لكنها رسالة تحذيرية ، 
فاذا لم تكن مستعدا لتقبل فكرة أن تعيش مظلوما اذا آثرت اآلخرين على 
نفسك .. فتريث قليا وانتبه ، ألنهم سيتصرفون تماما كالجين األناني ،،  
كوكبنا  على  يعيشون  قلة  هــم  أنانيتهم  على  المتغلبين  هـــؤالء 
على  حتما  لــكــن  وجميلة  مقبولة  سيمفونية  الــحــيــاة  مــن  ويــجــعــلــون 

حسابهم الشخصي ..
وال   .. العطاء  ومتعة  بالرضى  الشعور  ســوى  الكثير  يــأخــذون  ال  إنهم 
أجرؤ طبعا  ، ال    أحيانا  العطاء متعة قد تسرق منا حياتنا  أن في  لنا  يخطر 
واالستمرار  البقاء  على  دافعة  كقوة  األناني  الجين  فلسفة  تبني  على 
 ، المجتمع  على  كارثية  نتائج  ذات  فكرة  ألنها   ، نريد  ما  على  والحصول 
رمزا  أصبحت  لشخصيات  التذكارية  النصب  من  الكثير  معها  سيختفي 

لمواقفها البطولية الموغلة في االخاص والتضحية وااليثار..
اذا كنت ال تطيق   ،،   القارئ  الجرأة على نصيحتك عزيزي  أمتلك  أني  إال 
حقيقة أن تكون مظلوما ومغبونا وال تجد متعتك الخاصة في العطاء 

فكن أنانيا بما يكفي.

مقال

بقلم : حنان بديع

كن أنانيا بما يكفي
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اللغة  احوال  في  والباحث  العربي  لألدب  العاشق  الصديق  لي  اهاده  قيم  كتاب  أسعدني 
العربية األستاذ الفاضل دانيال اوزون، سوري االصل من عائلة تعشق العلم واالدب، والعجب 
التي  فلسطين  مــن  لحم  بيت  )ابــنــه  موند  (روز  الفنانة  والصديقة  اهلل-  -رحمها  فزوجته 
عاشت في قطر وكانت مبدعة في التصوير الفوتوغرافي ونالت عدة جوائز عالمية ومحلية 

وسعدت باستضافتها من خال برامجي رحمها اهلل.
االستاذ واالخ دانيال اهداني مشكوراً اكثر من كتاب من تلك الكتب العتيقة التي اعشقها 
االلفاظ  »تفسير  بعنوان  كتاب  المخطوطات  تلك  بين  ،من  المغرية  رائحتها  حتى  واعشق 
الدخيلة على اللغة العربية مع ذكر اصلها بحروفه«، كتاب عتيق للشيخ يوسف البستاني ، 
بدات في قراءته حتى تعبت الكتشف ان كثيرا من لغتنا العربية من أصول أجنبة وفيما يلي 

الجزء اليسير منها: 
أريكة: كلمة يونانية وهي المقعد 

استاذ – فارسية وهو المعلم 
اسطوانة - فارسية واصلها )أستون(

أوضه - تركية ومعناها الغرفة 
Papa بابا - التينية

بالون - ايطالية Pallon أي كرة كبيرة وفي العربية تسمى منطاد
باقة – فرنسية )بوكية( رزمة من الورد

بترول – إيطالية تعني زيت الحجر الذي ينتج النفط
برداية – ايطالية تعني ستارة

بس-  فارسية وتعني كفى ويكفي
بستان - فارسية
بطارية – ايطالية

بلسم – يونانية وتعني العطر 
بندوره -ايطالية وتسمى التفاح لذهبي

بنطلون- ايطالية
بويا – تركيه - صباغ

طازجة وطازه – تازه – كلمة فارسية تعني جديدة
بورصة- إيطالية

توابل الطعام – فارسية 
طنجرة – كلمة تركية وتعني القدر 

جزمة – تركية وتعني الحذاء
جزدان – فارسية تعني حقيبة

جوارب – فارسية
كلسات -ايطالية

خاتون – المراة او السيدة – تركية
داية – فارسية تعني القابلة القانونية

والكثير الكثير مما ال يتسع له المقال وتم اختيار بعض الكلمات المتداولة علمًا بان لغتنا 
العربية لغة القرآن الكريم أجمل اللغات.

مقال

بقلم : ذهبية جابي
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سفينة اإلبداع  
تُواِصل اإلبحار

الثقافة  راية  يحمل  االجتماعي  الثقافي  الجسرة  نادي  والزال  كان 
والفن ويشّكل منارة لابداع االنساني منذ انطاقته االولى وحتى 
مرور  مع  يومًا  المضيء  االسم  هذا  ينطفىء  لم   ،، هذا  يومنا 
نجمًا المعا  الثقافة  بدأ في سماء  الظروف ألنه منذ  وتغير  الزمن 
بالضياء  تشع  لوحة  اجمل  ورسم  ذاكرتنا  في  بقوة  اسمه  حفر 
وتبهر كل ناظر  اذ  طاف نادي الجسرة الثقافي واالجتماعي حول 
الثقافة والهوية  الوطن ليضيء شعلة  راية واسم  رافعا  العالم 
الوطنية في كل مكان ويرفد الساحات الثقافية بأبهى درر الفكر 
وعقول  ومخلصه  وفيه  بأيدي  كان  هذا  كل   ،، واالبداع  والثقافة 
،، عملوا على تقديم هذا  رجال  ،، فللوطن  االبداع والتميز  تحترف 
اجل  من  وامكانيات  خبرات  من  مايملكون  بكل  للوطن  الصرح 
من  وكل  ابنائه  وعقول  قلوب  في  الوطن  هذا  ثقافة  تأصيل 
القطري  باالنسان  للتعريف  العالم  حول  نشرها  و  فيه  يعيش 
عن  يختلف  زمن  في  فتحوا  حيث   ،، واصالته  وهويته  وثقافته 
ووسائل  التكنولوجي  التقدم  ووسائل  بامكانياته  الزمن  هذا 
التواصل االجتماعي زمن يختلف عنه تماما حيث ال هواتف جواله 
فتحوا  الذي  الزمن  ذلك   ،، تواصل  وال حسابات  انترنت  مواقع  وال 
نقطة  ابعد  الى  يصلوا  ان  واستطاعوا  والفكر  للثقافة  آفاقًا  فيه 
الثقافي  الجسرة  نادي   ،، كلها  االمكانيات  تلك  دون  العالم  في 
في  حاضرا   ، القلوب  في  حاضرا   ،، حاضرا  دوما  كان  االجتماعي 
يحمل  العالم  حول  مسافرا   ، مكان  كل  في  وحاضرا   ، الوجدان 
الوطن في قلبه ويرسم له اجمل لوحاته ويتفنن بألوانه الزاهية 
المضيئة والمشعه فكراً وابداعًا ،، وفي هذه المرحلة نحن بأمّس 
الحاجة لمواصلة تلك السفينة المبحرة دومًا نحو السمو والعا 
وبصمات  واشخاص  واصوات  ووجوه  تواريخ  متنها  على  حاملًة 
ابناء  نحن   ،، كبيره  كانت  فرحتنا  فإن  لذا   ،، النسيان  على  صعبة 
ان  نتمنى  الذي  اإلبحار  هذا  بمواصلة  احتفلنا  حين   ،، الزمن  ذلك 

يتكلل دوما بالدعم والمساندة والتوفيق . 

زهره السيد عر
شا
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