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كشــفت خبيــرة مكيــاج النجــوم شــارلوت تلبــوري اليوم 
عــن مجموعــة Hot Lips 2 الجديــدة التــي ينتظرها عّشــاق 
العالمــة بفــارغ الصبــر، وهــي عبــارة عــن 11 قلــم أحمــر 
شــفاه جديــد مســتوحى مــن 11 نجمــًا ونجمــة. حملــت 
كاي  )جــاي  إنينفــول(،  )إدوارد  اآلتيــة:  األســماء  األقــالم 
)أمــل  مينــوغ(،  )كايلــي  ســاراندون(،  )ســوزان  رولينــغ(، 
أنيســتون(،  )جنيفــر  أمبروســيو(،  )أليســاندرا  كلونــي(، 
باليرمــو(،  )أوليفيــا  فيرغــارا(،  )صوفيــا  الو(،  )كارينــا 
شــارلوت  والــدة  هــي  وباتســي  تلبــوري(،  و)باتســي 
التــي تعتبرهــا أول أيقونــة جمــال فــي حياتهــا وإحــدى 

ُملهماتهــا. أهــّم 
مشــروع  إطــار  فــي   Hot Lips 2 مجموعــة  تنطلــق 
 Women for Women التعــاون الــذي يجمعهــا مــع منّظمــة
International تحــت شــعار LIPSTICKCONFIDENCE، بحيــث 

تعّهــدت شــارلوت تلبــوري بالتبــرّع بمبلــغ وقــدرة مليــون 
الجمعّيــة  إلــى  المبيعــات  ريــع  مــن  إســترليني  جنيــه 

الخيريــة.

2 HOT LIPS
شارلوت تلبوري تكشف عن 

مجموعة أحمر الشفاه الجديدة 

جديد السوق
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توتوس كورنياتي
مجوهرات خارجة عن المألوف

أَن األوان إلضفــاء لمســة مــن التجــّدد علــى خزانتــك! 
مــا رأيــك باقتنــاء مجوهــرات منقطعــة النظيــر تبــّث روحــًا فــي 

إطاللتــك؟ يَعتبِــر توتــوس كورنياتــي، وهــو موقــع إلكترونــي جديــد 
مــن نوعــه يقــّدم أجمــل مالبــس العطــالت، أّن اختيــار األكسســوارات المناســبة 

كفيــل بإحــداث تحــّول جــذري فــي أي إطاللــة. 
فــي هــذا اإلطــار، قامــت توتــوس، بانتقــاء تشــكيلة فريــدة مــن أروع القطــع التــي تحتاجيــن إليهــا. 

تضمــن لــك هــذه التصاميــم نتيجــًة مذهلــًة أيــًا كانــت إطاللتــك، بســيطًة كانــت أم جريئــًة! فاســتعّدي إذاً 
إلضفــاء لمســة ســحرية علــى إطاللتــك مــع مجوهــرات خارجــة عــن المألــوف.

 Fallon ــراط ــى أق ــل إل ــم نمي ــذا الموس ــي ه ــا ف ــة، ولكّنن ــى أي إطالل ــًة إل ــًة جميل ــزة إضاف ــراط المتمّي ــّكلت األق ــا ش لطالم
ــن األذن. ــة تزيّ ــة فني ــا تحف ــل إنّه ــب، ق ــريء وغري ــم ج ــم بتصمي ــي تتس Jewellery الت

إذا كنــِت تفّضليــن األكسســوارات البســيطة، كونــي أكيــدًة أنّــك ســتجدين مــا يرضــي ذوقــك لــدى عالمــة Orelia. تُشــّكل القــالدات 
القــالدات  الراقيــة. فيــا لروعــة  البســاطة بمعاييرهــا  إلــى  بقطــع متدليــة، واألســاور واألقــراط المصممــة علــى شــكل حلقــة عــودًة 
المصحوبــة بقطــع متدليــة والمســتوحاة مــن األجــواء االســتوائية! أتعرفيــن أنّهــا عشــقنا الحالــي؟! نّســقي هــذه القطــع الجميلــة مــع 

أي مالبــس واحصلــي علــى إطاللــة متمّيــزة!

جديد السوق



تلتــّف مجموعــة Mercy، التــي تحمل 
توقيــع المصّممــة جاكليــن رابون 

Jacqueline Rabun ، حول الجســم 

بنعومــة فُتشــّكل إشــارات تخاطب 
األحاســيس وتُذّكــر المــرأة بأن تكون 

متعاطفــة دائمــًا مع اآلخرين.
توحــي األشــكال االنســيابية التي 

تتمّيــز بهــا هــذه المجوهــرات بتغّيرات 
الحيــاة وتطّورهــا من خــالل تجاربنا. 
تُمّثــل المنحنيــات الناعمة ســريان 

الزمــن ومفاجــآت الحياة التي ترســم 
شــخصّيتنا.

كالعــادة، كلمــا تعاون جورج 
جانســن ورابــون، تأتــي التصاميم 

منحوتــة وجريئــة. تتمّيــز القطــع في 
هــذه المجموعــة بطابــع معاصر 
وطريــف فيســهل تنســيقها مع 

مجوهــرات أخــرى وتُتيــح للمرأة التي 
ترتديهــا التعبيــر عن نفســها.

جورج جانسن 
تطرح مجموعة

Mercy 



 boxyz حقيبــة  عــن  الســتار  فيراغامــو  ســلڤاتوري  دار  أزاحــت 
الخبــرة  آنــدرو  بــول  اإلبداعــي  المديــر  ســّخر  إذ  الجديــدة، 

فيراغامــو  أجيــال  جميــع  بهــا  تمّيــزت  التــي  الحرفيــة 
لتطويــر حقيبــة يــد ممّيــزة تتماشــى مــع متطّلبــات 

الواحــد والعشــرين. القــرن  فــي  الحيــاة 
ومن أبرز مزايا هذه الحقيبة:

حقيبــة  بــكل  الخــاص  القفــل  الخصوصيــة: 
 boxyz يعنــي أّن المحتويــات داخــل كل حقيبــة
هــي فــي أمــان تــام. مــع هــذا القفــل تتحــّول 
كل حقيبــة إلــى كنــز ويســهل حملهــا أينمــا 
كان، بفضــل إطارهــا الجامــد والخفيــف فــي 

آن.
الهويــة: تتجّلــى بصمــة ســلڤاتوري فيراغامــو 

فــوراً،  الرفيــع  الــذوق  أصحــاب  يالحظهــا  كــي 
وذلــك فــي مســكة الحقيبــة العليــا علــى شــكل 
التفاصيــل  وعلــى  والقفــل،   Gancini مشــبك 

ــق بهــا بثبــات. كمــا  ــن المفتــاح المعّل التــي تزيّ
تفصيــاًل  للحقيبــة  األمامــي  الجيــب  يشــمل 

منحوتــًا ومميــزاً عنــد كل زاويــة ســفلية.
فــرادة التصميــم: ســتتوّفر حقيبــة boxyz فــي 

أقمشــة،  وأربعــة  ألــوان  بعشــرة  البدايــة 
وهــي جلــد العجــل والتويــد وجلــد النعــام 

بعــد  تتوّفــر  أّن  علــى  الســحالي،  وجلــد 
ومنّمقــة. محــدودة  بإصــدارات  ذلــك 

 boxyz فتحــة  تكشــف  بديهيــة:  أناقــة 
جيَبيــن  عــن  يدويــًا  المصّممــة 

بســّحاب  مــزّود  أحدهمــا  واســَعين، 
مفتــوح. والثانــي 

طــول األجــل: كل حقيبــة مصّممــة 
يــد  علــى  المــواد  أجــود  مــن 

الحرفييــن في مشــاغل فيراغامو. 
كالســيكية  حقيبــة  فالنتيجــة 

والمســتقبل. للحاضــر 

دار سلڤاتوري فيراغامو تطرح حقيبة

boxyz 
 الجديدة 

جديد السوق
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أطلق موقع NET-A-PORTER هذا 
الشهر منصة EIP Privé الرقمية 

والحصرية بعمالئنا األولياء 
ليكتشفوا أرقى المجوهرات 

والساعات الحصرية في العالم. 
تستحضر هذه الفسحة اإللكترونية 

الخاصة تجربة صالونات 
المجوهرات الراقية إلى العالم 

الرقمي، فتستعرض تصاميم أرقى 
دور المجوهرات المرموقة التي 

ال تُباع عادة على اإلنترنت. سيتّم 
تدشين هذه الوجهة اإللكترونية 

 ،Boehmer et Bassenge الفاخرة مع دور
 Nadia و ،Baycoو ،Boghossianو ،Piagetو

.Giampiero Bodino و Morgenthaler

تّم تخصيص هذه الفسحة من 
المجوهرات والساعات الراقية 

الصطحاب العمالء في رحلة عبر 
اإلنترنت، بمساعدة المتسّوق 

الشخصي الذي يهتّم بكبار 
NET-A- العمالء على موقع

PORTER، الستكشاف أجمل وأغلى 

القطع. معظم هذه المجوهرات 
ال تُعرض سوى أمام نخبة من 

العمالء، فهي ابتكارات فريدة من 
نوعها يستغرق تصميمها مئات 

الساعات من العمل اليدوي.

NET-A-PORTER
 يُطلق منصة

 EIP PRIVÉ 
للمجوهرات الراقية

جديد السوق
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LANCÔME
 IDÔLE تكشف النقاب عن عطرها النسائي الجديد

بمشاركة زيندايا كولمان

جديد السوق

مســتحضرات  مجــال  فــي  عالميــًا  الرائــدة   Lancôme عالمــة  ترفــع 
التجميــل الفاخــرة الســتار علــى حملــة إعالنيــة اســتثنائية تطــرح 
Idôle، بمشــاركة ســفيرة  مــن خاللهــا عطرهــا النســائي الجديــد 
هــذه  تحمــل  كولمــان.  زيندايــا  األميركيــة  الممثلــة  العالمــة، 
كل  فــي  المــرأة  لتمكيــن  قويــًة  صرخــًة  طّياتهــا  فــي  الحملــة 
مثيــل  لهــا  يســبق  لــم  رؤيــًة  تجّســد  أنّهــا  حيــث  األرض،  أصقــاع 
لتحقيــق النجــاح. تخاطــب الحملــة اإلعالنيــة للعطــر جيــاًل جديــداً 
مــن النســاء، وتدعوهــّن إلــى كتابــة قصــص نجاحهــّن الخاصــة 

قــوة!  فباالتحــاد  البعــض،  بعضهــن  وتشــجيع 
ممــا  الــذات،  وتحقيــق  بالنجــاح  زيندايــا  اســم  اقتــرن  لطالمــا 

وثقــت  متــى  النجــاح  ذروة  بلــوغ  علــى  قــادرة  المــرأة  أّن  يؤّكــد 
جيــاًل  والتزامهــا  بأفكارهــا  زيندايــا  تمّثــل  وطاقاتهــا.  بإمكاناتهــا 
كامــاًل مــن الشــابات. كمــا يؤّكــد موقفهــا هــذا علــى التحــرّك 
اليــوم.  شــابات  واتحــاد  المــرأة  تمكيــن  ســبيل  فــي  المتنامــي 
الرئيســة  ليهمــان،  فرانســواز  صرّحــت  المناســبة،  هــذه  وفــي 
الوجــه  زيندايــا بصفتهــا  Lancôme قائلــًة: »تمّثــل  لــدار  العالميــة 
اللواتــي  النســاء  مــن  جديــداً  جيــاًل   ،Idôle لعطــر  اإلعالنــي 
يســتخدمن نجاحهــّن فــي ســبيل تشــجيع األخريــات وإلهامهــّن، 
نحــو  العالــم  تغييــر  فــي  ويســاهمن  آفاقهــن  ويوّســعن 

األفضــل.«
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جديد السوق

تبتكــر دار 
 »Frederique Constant«

مــن  الخاصــة  عياراتهــا   ،2004 عــام  منــذ 
تصميــم وإنتــاج وتجميــع فــي المصنــع بالكامــل. 

أكثــر  تصبــح  أن  علــى  قائمــة  للعالمــة  فلســفة  وكانــت 
اســتقاللية وتتحّكــم بشــكل أكبــر فــي خــط اإلنتــاج وتحّســن 

ابتــكار  الجــودة وتســرّع تســليم المنتــج. وأصبحــت العيــارات مــن 
ــا تــؤدي  المصنــع عالمــة فارقــة لــدار »Frederique Constant«، إذ إنّه

دوراً هامــًا فــي اســتراتيجية العالمــة المتوّجهــة نحــو المســتقبل.
حركة »FC-712« الجديدة

إّن حركــة »FC-712« األوتوماتيكيــة هي أحدث عيار من ابتكار المصنع، 
لتصبــح بالتالــي اإلضافــة التاســعة والعشــرين إلــى مجموعــة دائمــة 

التزايــد، وتقــوم هــذه المجموعــة علــى حركــة »FC-700« الشــهيرة 
أُعيــد تصميمهــا لفصــل  إذ   ،»Frederique Constant« مــن

يمكــن  مختلفيــن،  عّداديــن  إلــى  والتاريــخ  القمــر  أطــوار 
ضبطهمــا مــن خــالل التــاج

فريدريك كونستانت
 تتألق بساعات فريدة بتصميم استثنائي

16





جديد السوق

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
شــطف  تقنيــات  مثــل  النهائيــة  التشــطيبات  عــن  فضــاًل  ذلــك 
التــي  الالمــع  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  خــالل  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 
خــالل  مــن  الجماليــة  وتتعــزز  الروديــوم،  بلــون  تتمّيــز  التــي 
الطاقــة  وخــزان  التوربيــون  جســور  علــى  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
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يبعــث الســيد رافــي مــع دار بوفيــه 1822 برســالة أمــل صادقــة 
التــي   ،ONLY WATCH لمبــادرة  بإخــالص  دعمهــم  خــالل  مــن 
العضــالت  »ضمــور  مــرض  أبحــاث  أجــل  مــن  األمــوال  تجمــع 
لمــزاد  المخصــص  اإلصــدار  هــذا  إلــى  بالنســبة  الدوشــيني«. 
كل ســنتين، تخّيــل الســيد رافــي ســاعة مــن شــأنها أن يتــردد 
 Récital 23 ســاعة  هــي  والنتيجــة   .ONLY WATCH مــع  صداهــا 
الدولــي  المعــرض  فــي  ُقّدمــت  حيــث  نوعهــا.  مــن  الفريــدة 
2019، وهــي أول طــراز  الفاخــرة فــي جنيــف لعــام  للســاعات 

الكتابــة. منحــدر  أيقونــي  ســاعة  إطــار  مــع  نســائي 
جالســة  لجّنيــة  دقيقــًا  رســمًا  والدقائــق  الســاعة  مينــا  ويحمــل 

حوالــي  المنمنــم  الرســم  فنــان  ويحتــاج  القمــر.  هــالل  علــى 
العمــل  هــذا  البتــكار  المرّكــز  العمــل  مــن  ســاعة   100
واحــدة  شــعرة  مــن  تتأّلــف  فرشــاة  يســتخدم  حيــث  الخالــد. 
بالــغ  أمــر  وهــو  العينيــة،  ثنائــي  ومجهــراً  الســنونو  لطائــر 
ومســتوى  للموضــوع  الدقيــق  الحجــم  إلــى  بالنظــر  األهميــة 
مــا  منــذ  بوفيــه  دار  نجــاح  مصــدر  شــّكلت  التــي  التفاصيــل 

قرنيــن.  مــن  يقــرب 
التكويــن  لهــذا  خلفيــة  بمثابــة  االفينتوريــن  مينــا  وتعمــل 
ســماء  وتوقيعهــا  الداكــن  األزرق  لونهــا  يُصــّور  الشــعري. 
واألحــالم.  األمنيــات  مــن  كالكثيــر  النجــوم،  بــآالف  مرّصعــة 

Récital 2الكشف عن ساعة ٣
 الفريدة من نوعها ألهداف إنسانية
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النّظــارات  مــن  تشــكيلة   BYREDO »بايريــدو«  عالمــة  طرحــت 
يــد  علــى  اليابانــي  التيتانيــوم  مــن  المصّممــة  الشمســية 
التطــّورات  بيــن  توّفــق  عمليــة  يّتبعــون  ماهريــن  حرفّييــن 

التقليديــة. والطــرق  التقنيــة 
ترجمــة  علــى  التيتانيــوم  ينحتــون  الذيــن  الحرفيــون  يحــرص 
فــكل  الــورق،  علــى  هــو  كمــا  متناهيــة  بدّقــة  التصميــم 
مــن  وســنوات  التفاصيــل  أدّق  إلــى  االنتبــاه  تتطّلــب  خطــوة 
مــن  بباقــة  الشمســية  »بايريــدو«  نّظــارات  تتوّفــر  الخبــرة. 
الزجــاج  مــن  مصّممــة  فهــي  العدســات،  أّمــا  الزاهيــة.  األلــوان 

أشــعة  ترشــيح  علــى  يُرّكــز  بشــكل  ومطــّورة  المعدنــي 
أوضــح. رؤيــة  لتأميــن  الشــمس 

ارتداؤهــا  يُمكــن  شمســية  نّظــارات  المجموعــة  هــذه  تشــمل 
ثالثــة  مــع  تنطلــق  الزمــن.  مــرور  مــع  رونقهــا  تفقــد  وال  يوميــًا 
يــزال  ال  الــذي  المشــروع  هــذا  ركيــزة  تُشــّكل  أوليــة  تصاميــم 
مختلفــة  شــخصية  نّظــارة  كل  تعكــس  بحيــث  بداياتــه،  فــي 

»بايريــدو«. عمــالء  أوجــه  مــن  ووجهــًا 
 Theو  The Bohemianو  The Engineer المســّماة  النّظــارات،  تاُلئــم 

Certified Pilot، الرجــال والنســاء علــى حــّد ســواء.

بايريدو 
تُطلق مجموعة من النّظارات الشمسية

جديد السوق
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تتميز 
مجموعة نظارات 

Versace الجديدة لموسم الخريف 

بجودة الخامات التصاميم والجريئة 
والعصرية. تتمحور هذه المجموعة حول 
الصور الجذابة لألزياء واألناقة. ومجموعة 

نظارات Versace أتي بتصاميم أنيقة وجذابة. 
التصميم والتفاصيل البارزة هي عنصر أساسي 
بجانب جودة الخامات فكافة موديالت النظارات 

الشمسية والطبية تتمتع بتصميمات ساحرة 
وأنماط أيقونية تمتزج مع لمسة عالمة 

Versace التي ال تُضاهى.

أفخم النظارات الراقية لموسم الخريف من
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ــزداد مــن أجــل تحقيــق  مــع دخــول موســم الخريــف تظهــر اللمســات األنيقــة وت
وحقائــب  أحذيــة  تشــكيلة  ومــع  الموســم.  هــذا  مــع  تتناســب  مميــزة  إطاللــة 
مختلــف  المجموعــة  تضــم  إذ  صعبــًا،  االختيــار  يكــون  لــن  الجديــدة  »إيكــو« 
مميــزة  لتجربــة  واألطفــال،  والنســاء  للرجــال  العصريــة،  والتصاميــم  األلــوان 

الخريــف وإطاللــة ال مثيــل لهــا.  فــي 
والفاتحــة،  الداكنــة  األلــوان  مــن  الدرجــات  مختلــف  األحذيــة  ألــوان  تضــم 
توجــه  مــع  يتناســب  بمــا  النســائية  للحقائــب  ملفتــة  تشــكيلة  وتتضمــن 
هــذه  تجربــة  تــدع  ال  ومتجــددة،  مذهلــة  وبألــوان  الموســم  لهــذا  الموضــة 

يفوتــك. التشــكيلة 
والكاجــوال  الرياضيــة  األحذيــة  مــن  كاًل  الرجاليــة  المجموعــة  تصاميــم  تضــم 
الكالســيكية  واألحذيــة  الصنــادل  النســائية  التشــكيلة  وتقــدم  والرســمية،  
الصنــادل  أيضــًا  األطفــال  تصاميــم  وتوفــر  والباليرينــا،  والرياضيــة  بكعــب 
واألحذيــة الرياضيــة، لتتناســب مــع كل اإلطــالالت والمناســبات بصــورة عمليــة 

وخفيفــة.

إيكو الجديدة ..
 لمسات مميزة لموسم جديد

جديد السوق
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 Return to Tiffany® Love Bugs كشــفت »تيفانــي آنــد كــو« عــن تشــكيلة
التشــكيلة تعديــالت  ابتكارهــا. وأضفــت هــذه  المميــزة والُمعــاد 
واضحــة علــى عناصــر التصميــم لتشــكيلة Return to Tiffany® األصليــة، 
مــع لمســات مشــرقة ومفعمــة بالحيــاة واأللــوان والزخــاف، والتــي 

تكُمــن فــي قلــب »تيفانــي« وشــغفها بالطبيعــة.
حيــث  حضريــة،  حديقــة  مــن  التشــكيلة  مجوهــرات  وتُســتلهم 
واألزهــار  الفراشــات  بشــكل  ُملفتــة  أجــزاء  قطعــة  كل  تتضمــن 
والطيــور والخنافــس، تكريمــًا إلرث الــدار العريــق باالحتفــال بالنباتــات 
والحيوانــات. وتحّولــت األشــكال البســيطة إلــى شــيء حديــث وغير 

اإلبــداع  متوقــع. وتتحــدث هــذه التصاميــم الجديــدة عــن جوانــب 
فــي  الحرفيــون  بهــا  يشــتهر  التــي  العملــي  والتجريــب  والخيــال 

دائمــًا. »تيفانــي« 
باأللمــاس، إضافــة  التشــكيلة مرّصعــة  فــي  المجوهــرات  وتأتــي 
األزرق، والكوارتــز  والتوبــاز  األماثيســت،  أحجــار ملونــة تشــمل  إلــى 
)األصفــر  الذهــب  مــن  المعــادن  مزيــج  ويتــراوح  واألخضــر.  األصفــر 
والــوردي واألبيــض( إلــى الفضــة الخالصــة بصــور ظليــة مختلفــة 
مثــل دبابيــس الزينــة والبــروش والقــالدات والخواتــم، إلظهــار الحــس 

الراقيــة. المرهــف للمجوهــرات 

»تيفاني آند كو« تقدم تشكيلة
Return to Tiffany Love Bugs 

 الجديدة
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لي سيال دو شوميه
مجموعة من المجوهرات الراقية

جديد السوق

راقيــة  فنّيــة  براعــة  إلــى  ملهــم  ابتــكار  مــن 
ومــن  المجوهــرات،  تصميــم  مجــال  فــي 

تــوازن فــي التصميــم إلــى مروحــة متنّوعــة مــن 
عــن  بثبــات  »شــوميه«  دار  تُعّبــر  الكريمــة،  األحجــار 

صلتهــا بعالــم الفنــون. وهــي تُقــّدم فــي العــام 2019 
الراقيــة،  شــوميه«  دو  ســيال  »لــي  مجوهــرات  مجموعــة 

عبــر  يمــرّ  مثمــر  لحــوار  المئويــة  بالذكــرى  خاللهــا  مــن  وتحتفــل 

. وشــاعري  تصويــري  موضــوع 
الجداريــات  يزيّــن  الذيــن  الشمســّي  القــرص  مــن 
الفنّيــة المعاصــرة  إلــى األعمــال  المصريّــة القديمــة 
التــي  التجريديّــة؛ مــن الطيــور الخّواضــة  والفضــاءات 
فــي  الملّونــة  العصافيــر  إلــى  اليابانّيــة  الرســوم  تزيّــن 
فــي  الــدّوارة  الشــموس  مــن  وماتيــس؛  بيكاســو  لوحــات 
فــي  بالغيــوم  الملّبــدة  الســموات  إلــى  غــوغ  فــان  لوحــات 
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أعمــال ويليــام ترنــر؛ مــن »النجمــة« فــي قصائــد نيرفــال 
إلــى »شــمس الشــتاء« فــي قصائــد ماالرمي...شــّكلت 

الســماء بــكّل حاالتهــا مصــدر إلهــام ألجمــل اإلبتــكارات. 
»شــوميه«  دار  قامــت  الكبــار،  المعّلميــن  الغــرار  وعلــى 

بالطبيعــة  وارتباطــه  الواســع  للفضــاء  رؤيتهــا  بتحويــل 
إلــى تصاميــم إســتثنائّية تعطــي شــكاًل وبريقــًا لألحاســيس. 

دار  تقــوم  هــذا،  يومنــا  وحتــى  عشــر  التاســع  القــرن  منــذ 

مــن  تســتوحيها  مجوهــرات  بتصميــم  »شــوميه« 
اإلشــراق علــى  مــن  الزرقــاء« لتضفــي مزيــداً  »القّبــة 
جمــال النســاء، وتجعــل حضورهــّن طاغيــًا وصعــب 
بروشــات،  للــرأس،  مجوهــرات  تيجــان،  النســيان. 
تشــهد  قطــع  لألذنين...جميعهــا  وأقــراط  عقــود، 
علــى هــذا الشــغف باإلبتــكار الغنــّي، بدقــة المالحظــة، 

القويّــة. وبالرمــوز 
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الســمات  تتخــذ  فيمــا  الوقــت،  مــع  الكلمــات  تتغّيــر 
تعكــس  التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  الجماليــة، 
أســاليب الحيــاة معانــَي جديــدًة. واليــوم تعيــد عالمــة 
»الشــعبي«  األســلوب  مفهــوم  إحيــاء   Giorgio Armani

الــذي نشــأ بيــن أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات 
للتعبيــر عــن اتجــاه جديــد عصــري مســتوحى مــن ظاهرة 
هــذه  علــى  ليضفــي  الغابــر،  الماضــي  اكتســحت 
اإلطاللــة إشــراقًة مميــزة بلمســة عصريــة، تمامــًا مثــل 

المرايــا. لعبــة 
وقــد جّســدت لينــدا كانتيلــو، خبيــرة المكيــاج العالمّيــة 
لخريــف   Armani Privé مجموعــة   ،Giorgio Armani دار  فــي 
صيحــات  إحيــاء  »إلعــادة  بالمكيــاج:   2019 وشــتاء 
Armani Beauty Code التــي القــت رواجــًا هائــاًل فــي أوائــل 

العلويــة  الرمــوش  علــى  التركيــز  تــّم  التســعينيات، 
للحصــول علــى مكيــاج عيــون بســيط. إطاللــة تشــبه 

.»Armani بـــ  لالحتفــاء  النجمــات  إطاللــة 
 CREMA يتــّم إعــداد البشــرة وتدليكهــا بواســطة مرّطــب
والتأكــد   ،NERA SUPREME REVIVING LIGHT CREAM

ذلــك  بعــد  يمكــن  للكريــم.  التــام  االمتصــاص  مــن 
 ARMANI PRIMA DAY LONG اســتخدام خافــي العيــوب 
SKIN PERFECTOR TROUBLE ZONES علــى كامــل الجبيــن 

ومنطقــة األنــف والذقــن والجبيــن، للحــّد مــن لمعــان 
 POWER FABRIC األســاس  كريــم  يُطّبــق  ثــّم  البشــرة. 

باللــون األفتــح الــذي ال يــزال جذابــًا.

 ARMANI PRIVÉ
اإلطاللة الجمالية لموسم 

الخريف والشتاء 

جديد السوق
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المكيــاج  خبيــرة  أعــّدت 
 ،Armani beauty لــدار  العالميــة 
إطاللتــّي  كانتيلــو،  لينــدا 
 Luminous حصريّتيــن:  مكيــاج 
Glamour ، وفــي معــرض التعليــق 

علــى ذلــك، تقــول خبيــرة المكيــاج 
»لطالمــا شــّكلت الســينما وجمــال 
الغامــض جــزًءا كبيــًرا مــن  نجومهــا 
وســاهمت   ،Armani beauty هويــة 
التــي  القويــة  العالقــات  ذلــك  فــي 
ربطــت جورجيــو أرمانــي برمــوز الســينما 
لقــد  الحالــي.  الوقــت  وفــي  ســابًقا 
ــر  ــفاه األحم ــن الفــم بأحمــر الش اختــرت تزيي
وهــو  النهــار،  خــالل  أنيقــة  إلطاللــة  الســاحر 
يُضفــي تألًقــا آســًرا، كمــا أنّــه مبتكــر خصيًصــا 
وفــي إصــدار محــدود بمناســبة مهرجــان البندقيــة 
السادســة  دورتــه  فــي  الدولــي  الســينمائي 
Armani المســائية فتشــمل  أّمــا إطاللــة  والســبعين*. 
مكيــاج عيــون ينضــح بالســحر والجاذبيــة، مــع لمســات 
تنفيذهــا،  إعــادة  تســهل  واألســود،  الداكــن  األزرق  مــن 
فــي حيــن يغمــر الشــفاه لــون نيــود شــاعرّي. إنّهمــا 
أبهــى  فــي  النجمــات  تألــق  تجّســدان  إطاللتــان 

 . » حللهــّن

Armani Beauty ليندا كانتيلو تقدم إطالالت مكياج مبتكره لدار
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مســتعّدة للحصــول علــى رمــوش 
لحظــات؟  فــي  األنظــار  تخطــف 
نقــّدم لــك Scandaleyes Wow Wings مــن 
ريميــل لنــدن، ماســكارا جديــدة تأخــذك 
الكثافــة.  مــن  جديــد  مســتوى  إلــى 
كبيــرة  رمــوش  علــى  ســتحصلين 
وكثيفــة مــع تقــّوس مثالــي فــي لحظــات. 
اســتمتعي برمــوش ممتلئــة ومجّنحــة بــدون 
الحاجــة إلــى اســتخدام الرمــوش االصطناعيــة 
حتــى  أو  العيــون  محــّدد  مــن  الكثيــر  تطبيــق  أو 
الخاصــة  الغريبــة  األدوات  تلــك  مــن  أي  اســتخدام 

واو! وكونــي  روعتــك  أطلقــي  بالرمــوش. 
اللعبــة!  قواعــد  لتغّيــر  بالفعــل  جــاءت  ماســكارا  إليــك 
تمنحــك ماســكارا SCANDALEYES Wow Wings مــا يصــل إلــى 
11 مــرّة ضعــف حجــم الرمــوش* ألنــه عندمــا يتعّلــق األمــر 
بالرمــوش، فاألكثــر كثافــة هــي دائمــًا أفضــل! ومــاذا أيضــًا، 
تصــل الفرشــاة الممّيــزة إلــى كّل رمــش مــن رموشــك حّتــى 
برفعهــا  وتقــوم  التقاطهــا  يصعــب  التــي  الخارجيــة  تلــك 
وســحبها إلــى الخــارج لتمنحــك إطاللــة العيــون الواســعة 

أطلقي روعتك مع
 SCANDALEYES Wow Wings 

جديد السوق

الدراماتيكيــة التــي طالمــا رغبــت بهــا. الحصــول علــى 
إطاللــة العيــون الجريئــة هــذه أصبــح اآلن أمــراً فــي غايــة 
الســهولة. ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى فرشــاة ريميــل 
الحاصلــة علــى  المكّثفــة  والتركيبــة  المرنــة  المجّنحــة 

بــراءة اختــراع. 
الوقــت  فــي  والخفيفــة  المكّثفــة  التركيبــة  تحتــوى 
الحجــم  تمنحــك  مرّكبــة  بوليميــرات  علــى  نفســه 
والكثافــة فــي لحظــات. كمــا يتمّيــز القــوام الكريمــي 
التلّطــخ  ويقــاوم  طويــاًل  يــدوم  بأنّــه  الماســكارا  لهــذه 

اليــوم. طــوال  بالثقــة  لتشــعري  والتكّســر 
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شارلوت تلبوري تُعلن عن اسم جديد لباليت

The Dolce Vita

The Dolce Vita شارلوت تلبوري تُعلن عن اسم جديد لباليت
أعلنــت خبيــرة مكيــاج النجــوم شــارلوت تلبــوري عــن تغييــر 
 The Bella األفضــل مبيعــًا إلــى باليــت ’The Dolce Vita‘ اســم باليــت
Sofia ليزيــده االســم الجديــد ســحراً ورونقــًا، واســتمّدت شــارلوت 

المــرأة  وتأّلــق  جمــال  مــن  الشــهيرة  اإلطاللــة  هــذه  تلبــوري 
الحســناء مــن منطقــة البحــر األبيــض المتوســط.

أنــا  »عزيزاتــي،  تلبــوري:  شــارلوت  تقــول  المناســبة،  بهــذه 
متشــّوقة ومســرورة جــداً ألعرّفكــّن بـــ... The Bella Sofia! يجمــع هــذا 
االســم اســَمي ابنَتــي أخــي الجميلَتيــن BELLA و SOFIA، األول 
ــأّن هــذه الطريقــة  اســم إيطالــي والثانــي إســباني. شــعرت ب
فهــي  أكثــر.  شــخصّية  هــذه  إطاللتــي  أجعــل  كــي  األمثــل 
تُجّســد حريــة وجمــال مكيــاج العيــون الجــّذاب مــع الشــفاه 
النيــود الرائعــة التــي تحــّول كل امــرأة إلــى حســناء تخطــف 

األنظــار«
»إنّهــا األلــوان ذاتهــا بنفــس الملمــس الرائــع، لكــن باســم أروع 
بعــد! تتباهــى إطاللــة Bella Sofia بألــوان برونزيــة دافئــة وتدرّجــات 
بنيــة مائلــة إلــى األحمــر وأخــرى نحاســية، مــن وحــي أيقونــات 
الجمــال ماضيــًا وحاضــراً. فتكــون النتيجــة نظــرات دافئــة تــرّف 
لهــا القلــوب بألــوان برونزيــة نحاســية تُكّملهــا شــفاه ممتلئــة 
ــة  ــرة بلــون نيــود مائــل إلــى الــوردي. هــذه األلــوان البرونزي كبي
التــي تاُلئــم جميــع الُســحن هــي ســرّ الحصــول علــى مكيــاج 

عيــون ســموكي فــي غضــون ثــواٍن! 
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جديد السوق

يحمــل كل إبــداع مــن إبداعــات شــوبارد فــي صميمه قوة الشــغف 
الــذي كان وراء تجليــه علــى أرض الواقــع. وقــد اختــارت كاروليــن 
شــوفوليه، الرئيــس الشــريك والمديــر الفنــي لــدار شــوبارد، الحــب 

المتقــد ليكــون مصــدر إلهــام وعنوانــًا لمجموعــة مجوهــرات
 )Red Carpet( لعام 2019. 

وانطالقــًا مــن إبداعهــا االســتثنائي وخبرتهــا العريقــة فــي مجــال 
ورشــات  فــي  الماهــرة«  »األيــدي  تناقلتهــا  التــي  المجوهــرات 
صناعــة المجوهــرات الفاخــرة فــي دار شــوبارد مــن جيــل إلــى جيــل، 
تتألــق روائــع مجموعــة مجوهــرات )Red Carpet( فــي مهرجــان كان 
باعتبارهــا  دار شــوبارد معــه  ترتبــط  الــذي  الدولــي-  الســينمائي 

شــريكًا رســميًا لــه منــذ عــام -1998 بمــا تضمــه مــن طيــف واســع 
الســينما.  تعكســها  التــي  والجماليــة  اإلنســانية  المشــاعر  مــن 
ومــع افتتــاح المهرجــان تكشــف كاروليــن شــوفوليه عــن 72 تحفــة 
المخصصــة  التشــكيلة  مــن  المجوهــرات  مــن  جديــدة  إبداعيــة 

لــدورة المهرجــان لهــذا العــام.
 )Red Carpet( روائع مجموعة مجوهرات

بــدءاً مــن وضــع الفكــرة األوليــة وطــوال مراحــل تنفيذهــا حتــى 
المجوهــرات  لصنــع  المخصصــة  الورشــات  ضمــن  اكتمالهــا 
)Red Carpet( بحلــة  الفاخــرة فــي دار شــوبارد، تكتســي مجموعــة 
بأناملهــا  الماهــرة«  »األيــدي  تبدعهــا  التــي  الســاحر  التألــق  مــن 

دار شوبارد تحتفي بالمشاعر الرقيقة مع 

Red Carpet
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بالخبــرة  تنضــح  التــي 
والســتفتاح  والموهبــة. 
كان  مهرجــان  فعاليــات 

مايــو،   14 فــي  الســينمائي 
تكشــف كاروليــن شــوفوليه 

اســتثنائية  تحفــة   72 عــن 
تتضمــن  المجوهــرات  مــن 

زينــة  ودبابيــس  وخواتــم  عقــود 
أبدعتهــا  مجوهــرة،  وســاعات 

الممثــالت  بهــا  لتتزيــن  خصيصــًا 
الســجادة  علــى  ظهورهــن  أثنــاء 

الــدرج«  »صعــود  مراســم  ضمــن  الحمــراء 
المهرجــان.  قاعــة  إلــى  المــؤدي  الشــهير 

مــن  بديــع  طيــف  المجموعــة  هــذه  فــي  فتجلــى 
األلــوان واألشــكال الجريئــة وتألقــت كاحتفــاء باألحجــار 

الكريمــة وبمــا تزخــر بــه مــن مرجعيــات شــاعرية؛ لتنقــل جميــع 
الحــب.  فــي:  تتمثــل  وعالميــة  واحــدة  رســالة  اإلبداعــات  هــذه 

عندما تزهر العاطفة
صممــت  الــورد،  مــع  دائمــًا  يترافــق  الحــب  بمشــاعر  البــوح  ألن 
كاروليــن شــوفوليه طقــم مجوهــرات يضــم خاتمــًا وزوجــًا مــن 
األقــراط يجســد تصميمــه تصويــراً واقعيــًا مذهــاًل لزهــرة األوركيــد، 
تتميــز  الــذي  والتقنــي  اإلبداعــي  التألــق  عــن  بوضــوح  فعبــرت 
الرقيقــة المصنوعــة  الزهــرات بســيقانها  الــدار، فبــدت هــذه  بــه 
والســافير  والجمشــت  باأللمــاس  والمرّصعــة  التيتانيــوم  مــن 
وكأنهــا زهــور حقيقيــة حّولتهــا تعويــذة ســحرية إلــى قطــع مــن 
المجوهــرات. وألن الحــب هــو لعبــة اإلغــواء فــي الطبيعــة تمامــًا 
كمــا هــو بيــن البشــر، تجــذب زهــرات األوركيــد الحشــرات بفلقاتهــا 
الســاحر  الــوردي  بالوميــض  وتشــع  األبيــض  باألوبــال  المزينــة 
فرّصعــت  األقــراط  فــي  الزهــرة  بتــالت  أمــا  الملــون.  للتيتانيــوم 
البتــالت  أمــا  والجارنيــت،  والجمشــت  األلمــاس  بأحجــار  بالكامــل 

علــى الخاتــم فرّصعــت بأحجــار األلمــاس والســافير الــوردي. 
وقت للحب

للمحبيــن،  بالنســبة  قيمــة  الوقــت  يفــوق  شــيء  مــن  مــا  وألنــه 
مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  الســاعات  مــرور  شــوبارد  تســتعرض 
ــي  ــة ف ــدار العريق ــرة ال ــى خب ــد عل ــي تؤك ــرة الت ــاعات المجوه الس
 )Red Carpet( مجموعــة  ضمــن  الســاعات  تميــزت  المجــال.  هــذا 
بترصيــع كامــل باأللمــاس بحيــث يشــّكل نمطــًا زخرفيــًا شــبيهًا 
بزخــارف شــرائط الدانتيــل الــذي أصبــح بصمــة مميــزة للمجوهــرات 
هــذه  تحتضــن  ذلــك  علــى  وعــالوة  شــوبارد.  دار  مــن  الفاخــرة 
الســاعات موانــئ مصنوعــة مــن أحجــار كريمــة نــادرة، كمــا تألقــت 
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ــاعة 12 مجموعــة مــن  ــع الســاعة 6 والس عنــد موض
األلمــاس  أو  الزمــرد  أو  الياقــوت  أو  الســافير  أحجــار 
األصفــر والــوردي لتضفــي علــى الوقــت حلــة براقــة 

ومتأللئــة. 

إبداعات تجسدها الفنانة ميغان هيس
تتشــارك كاروليــن شــوفوليه ذات الشــغف بالرســم 
ولذلــك  هيــس،  ميغــان  االســترالية  الفنانــة  مــع 
طلبــت منهــا كاروليــن أن تقــدم رؤيتهــا الخاصــة عــن 
مجموعــة )Red Carpet(، فتجلــت النتيجــة فــي سلســلة 
إبداعــات  تجســد  التــي  التوضيحيــة  الرســوم  مــن 
شــوبارد مــن المجوهــرات الفاخــرة. فقــد بثــت أناملهــا 
الــذي  نفحــات مــن الحيويــة علــى موضــوع الحــب 
أتخــذت روائــع مجموعــة )Red Carpet( عنوانــًا ومصــدر 
علــى  رومانســي  عشــاء  خــالل  وذلــك  لهــا،  إلهــام 
أقــراط  مــن  مســتوحاة  متدليــة  فخمــة  ثريــا  وهــج 
الياقــوت واأللمــاس، أو زهــرة مقطوفــة مــن الدفيئــة 
الفواحــة بالعطــور الشــذية، أو شــرفة قصــر فندقــي 
تحــت ســماء مرّصعــة بالنجــوم التــي تعكــس بريــق 

أحجــار الســافير. 
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 )Alpine Eagle( ســاعات  مجموعــة   تتميــز 
وشــخصيتها  العصــري  بطابعهــا  الجديــدة 

المجموعــة  هــذه  وتعيــد  الحازمــة،  الرفيعــة 
التحفــة  وتجســيد  إحيــاء  األنيقــة  الرياضيــة 

الفنيــة المتمثلــة فــي ســاعة )St. Moritz( باعتبارهــا 
كارل-فريدريــك  المبــدع  يصنعهــا  ســاعة  أول 

والــذي يشــغل حاليــًا   ،1980 عــام  فــي  شــوفوليه 
حيــث  شــوبارد،  لــدار  الشــريك  الرئيــس  منصــب 

الســاعة  هــذه  لمفهــوم  األوليــة  الخطــوط  وضــع 
وصممهــا بنفســه بدافــع مــن شــغفه بجبــال األلــب 

فيهــا.  يســود  الــذي  للنســر  الجبــارة  والقــوة 
شــديد  اســتثنائي  معــدن  مــن  الســاعة   صنعــت 

المقاومــة وعاكــس للضــوء يعــرف باســم لوســنت 
كرونومتــر  شــوبارد  بحركــة  وتعمــل   ،223A ســتيل 

)Alpine Eagle( علــى نهــج دار شــوبارد  معتمــدة. وتشــهد ســاعة 
التزامهــا  عــن  للكشــف  الفرصــة  للــدار  أتاحــت  فقــد  األخالقــي، 
الجديــد بحمايــة بيئــة جبــال األلــب مــن خــالل إطــالق مؤسســة 
كارل- يعتبــر  التــي   )Eagle Wings Foundation( النســر  أجنحــة 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــا. وم ــًا له ــواً مؤسس ــوفوليه عض ــك ش فريدري
الرجــال  مــن  للنســور   )Alpine Eagle( ســاعة  شــوبارد  كرّســت 
الهمــم  أصحــاب  مــن  اليوميــة  حياتهــم  فــي  الطموحيــن 

ممــن  الملهمــة،  والــرؤى  العاليــة 
والتصميــم  البصيــرة  يمتلكــون 
المســتقبلية  التحديــات  لمواجهــة 
القضايــا  أهميــة  جيــداً  ويدركــون 

 . لبيئيــة ا
ســاعة  أول   )St. Moritz( ســاعة   كانــت 
ســاعة  وأول  الــدار،  تنتجهــا  رياضيــة 
ورشــاتها،  ضمــن  الســتيل  مــن  مصنوعــة 
بالنســبة  ومبتكــرة  رائــدة  ســاعة  فكانــت 
لــدار شــوبارد التــي كانــت متخصصــة آنــذاك 
والمرّصعــة  الذهبيــة  الســاعات  بصناعــة 
الجديــدة  الســاعة  هــذه  مّثلــت  باأللمــاس. 
بدّقــة.  محســوبة  وخطــوة  جريئــة  مخاطــرة 
شــوفوليه  كارل-فريدريــك  نجــح  وبالفعــل، 
فــي جعلهــا واحــدة مــن أكثــر ســاعات الــدار مبيعــًا خــالل العقــد 
شــوفوليه  كارل-فريدريــك  أصبــح  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  التالــي. 
الرئيــس الشــريك لــدار شــوبارد وخــاض العديــد مــن التحديــات 
الروابــط  استشــعروا  مــن  أوائــل  مــن  واحــداً  كان  وقــد  األخــرى. 
ميكانيــك  وعشــاق  الســيارات  عالــم  هــواة  بيــن  تجمــع  التــي 
الســاعات، فمــا كان منــه إال أن وضــع شــوبارد علــى بدايــة طريــق 

ميليــا. ميلــي  ســباق  مــع  األســطورية  شــراكتها 

Alpine Eagle 
ساعة إحياء رمز فريد

33



جديد السوق

فــي  العريقتيــن  »شــوبارد«  ودار  كاوفيــال«  »رينيــه  دار  التقــاء  أثمــر 
 Naked Heart مؤّسســة  دعــم  هدفهــا  شــراكة  انطــالق 

عارضــة  فوديانوفــا،  ناتاليــا  لصاحبتهــا   Foundation

العمــل  مجــال  فــي  والناشــطة  العالميــة  األزيــاء 
الخيــري.

ممّيــزاً  صنــداًل  العالمتــان  ابتكــرت  التفاصيــل،  وفــي 
أقامتــه  الــذي  الخيــري  الحفــل  بالجواهــر لصالــح  مرّصعــًا 

المؤّسســة تحــت عنــوان »The Secret Garden« فــي جنيــڤ فــي 
التقــت  فنّيــة  بتحفــة  أشــبه  التصميــم  هــذا  جــاء  يونيــو.   13

اإليطاليــة  األحذيــة  عالمــة  تعتمدهــا  التــي  الحرفّيــة  فيهــا 
الفاخــرة مــع مهــارة الــدار السويســرية الرائــدة فــي مجــال صياغــة 

المجوهــرات.
بــدا الصنــدل وكأنّــه ألميــرة مــن أميــرات قصــص الخيــال، بلونــه 

البنفســجي الــذي يُحاكــي حجــر األميثيســت وباألحجــار الثمينــة 
التــي تُزيّنــه. يتغّنــى الحــذاء ببــروش أمامــي وبخلخــال ُمصّمَميــن 

الســافير  بأحجــار  قيــراط ومرّصَعيــن  األبيــض عيــار 18  الذهــب  مــن 
القمــر.  وبحجــر  قيــراط،   104 وزنهــا  إجمالــي  يبلــغ  التــي  الــوردي 

ــه يُمكــن فــّك الخلخــال وارتــداؤه كســوار  والملفــت فــي التصميــم أنّ
علــى المعصــم. يكتمــل هــذا التصميــم الحالــم مــع خاتــم علــى 

الكعــب يُعــزّز تالعــب الضــوء بيــن األحجــار الكريمــة والحريــر.
الوجــه  هوســك،  إلســا  العالميــة  األزيــاء  عارضــة  تأّلقــت 

اإلعالنــي لعالمــة »رينيــه كاوفيــال«، بهــذا الصنــدل الــذي أســر 
األلبــاب خــالل الحفــل.

خــالل  أقيــم  الــذي  العلنــي  المــزاد  ريــع  أّن  إلــى  يُشــار 
 Naked مؤّسســة  إلــى  بأكملــه  عــاد  العشــاء  حفــل 

عائــالت  بدعــم  تُعنــى  التــي  )سويســرا(   Heart Foundation

الخاصــة. االحتياجــات  ذوي  األطفــال 

»رينيه كاوفيال« و »شوبارد« تصممان 
صنداًل مرصعا بالجواهر
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تزينــت كاروليــن شــوفيلي ، وأومــا ثورمــان 
، وأدريانــا ليمــا ، وكاترينيــل مارلــون ، وآنــدي 
حفــل  فــي  شــوبارد   بإبداعــات  غارســيا 
العشــاء الــذي الــذي اقامــه  األميــر ألبــرت 

أميــر موناكــو. الثانــي 
مختــارة  بمجموعــة  ثورمــان  اومــا  تزينــت 
مــن إبداعــات شــوبارد ومنهــا اقــراط  حجــم 
شــكل  علــى  الياقــوت  مــن  قيــراط   3.44
مــن  المــاس  مــن  قيــراط   0.58 الكمثــري 
وقــالدة    »Precious Lace  « مجموعــة 
 3,58 و  قيــراط   29.98 تــزن  المــاس  مــن 
قيــراط  مــن المــاس  وقــالدة  حجــم 44.50 
 Haute مجموعــة  مــن  كالهمــت  قيــراط 

.”Joaillerie Collection
 17.74 بأقــراط  تزينــت   فقــد  ادريانــا  امــا  
و  الفاخــرة  األلمــاس  قطــع  مــن  قيراًطــا 
5.53 قيــراط مــن األلمــاس مــن مجموعــة 

.Haute Joaillerie Collection
 امــا كاترينيــل  فقــد تزينــت  بأقــراط 8.50 
قيــراط مــن الزمــرد علــى شــكل كمثــرى ، 

إبداعات تتواجد بقوة في 
حفل عشاء أمير موناكو

جديد السوق
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المــاس  مــن  قيــراط   4.94
و  كمثــرى  شــكل  علــى 
المــاس  مــن  قيــراط   1.94
 36.84 حجــم   وقــالدة 
علــى  الزمــرد  مــن  قيــراط 
 19.75 و  كمثــرى  شــكل 
مــن  المــاس  مــن  قيــراط 
 Precious« مجموعــة 

»Lace Collection
امــا انــدي  فقــد ارتــدت ســاعة  
 L.U.C Lunar One  مــن
مــن الذهــب األبيــض عيــار 
18 قيــراط ويتميــز بتقويــم 
مــداري  عــرض  مــع  دائــم 
علــى شــكل طــوار  القمــر.

37



استمّدت عالمة األحذية اإليطالية الراقية 
»رينيه كاوفيال« Rene Caovilla الوحي من 

الفخامة التي سادت في حقبَتي الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي وترجمتها 

في مجموعتها الجديدة لموسم خريف/شتاء 
2019، فاصطحبتنا التصاميم التي توّفق 
بين األناقة والراحة والفخامة في رحلة بين 

الماضي والحاضر والمستقبل.
من أبرز التصاميم سكربينة Twista المكشوفة 

من األعلى، والتي تُجّسد أناقة الدار وحّسها 
المرهف بتصميمها المبّسط وشرائطها 

الرفيعة جداً. تتباين الحبيبات البرّاقة مع جلد 
السويد األسود الماتي، لتثبت أّن الجمال 

يكمن في البساطة.
أّما مزيج الستراس األسود واألبيض الفريد، 

فينفح الحياة في حذاء Cleo األيقوني. تشمل 
مجموعة Stelina، المستوحاة من الشهب 

التي تُضيء السماء ونور القمر، حذاء 
 Xtra المكشوف من األعلى وحذاء Stelina-T

الرياضي. تُضفي حبيبات الكريستال على 
شكل نجوم لمسة حالمة ومعاصرة إلى 

التصاميم.

مجموعة »رينيه كاوفيال« 
يطرح مجموعة موسم الخريف والشتاء 

جديد السوق
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تُقــّدم عالمــة ســلڤاتوري فيراغامــو تشــكيلة جديــدة مــن األحذيــة 
يجمــع   ،Refracted عنــوان  تحــت   2019 خريف/شــتاء  لموســم 
عالمنــا  فــي  الغنــي  التنــّوع  بعكــس  مشــترك  قاســم  بينهــا 
اإلبداعــي  المديــر  توقيــع  األوليــة  التشــكيلة  تحمــل  اليــوم. 
أنــدرو، وتشــمل خمســة تصاميــم ال تُشــبه بعضهــا  بــول  للــدار 

.Refracted نعــل  وهــو  واحــد  بتفصيــل  إال  البعــض 
يتوّفــر هــذا النعــل بثالثــة ارتفاعــات )1 ســم و5,5 ســم و8 ســم(، 
ويتكــّون مــن مــادة بالســتيكية متينــة جــداً لكــن خفيفــة الــوزن، 
يّتخــذ  عاليــة.  بمرونــة  تّتســم  ُمغلفنــة  معدنيــة  قشــرة  تُغّلفهــا 
النعــل شــكل مثّلثــات متفاوتــة األضــالع منحوتــة بالليــزر، تخلــق 
مــن  والعالــم  الحــذاء  بيــن  تفاعــاًل  المعدنــي  الملمــس  مــع 

حولــه مــن خــالل انحــراف الضــوء باتّجاهــات عــّدة.
أحذيــة  مــن  األولــى  التشــكيلة  أّن  إلــى  يُشــار 

ستشــمل   Refracted

تصاميــم  خمســة 

متوّفــرة بطيــف واســع مــن األلــوان واألقمشــة، كجلــد النابــا وجلــد 
الســويد، والجلــد الالمــع، والســاتان المطــرّز بأحجــار الكريســتال، 
البدايــة لمجموعــة غنّيــة ومتنّوعــة  ولــن تكــون ســوى نقطــة 

والجــريء. الجديــد  النعــل  بهــذا  تتباهــى  التــي  األحذيــة  مــن 

 Refracted
عيشي األناقة والجماع

 مع سلڤاتوري فيراغامو 



الكريــم  يحتــوي 
الخفيــف THE LIGHT CREAM الجديــد الــذي ابتكــره مركــز 

»أوركيــدي  مجموعــة  قــدرة  كامــل  علــى   GUERLAIN RESEARCH »جيــرالن«  أبحــاث 
اإلرهــاف. فائقــة  تركيبــة  ضمــن  بالبشــرة  للعنايــة  األيقونيــة   ORCHIDÉE IMPÉRIALE أمبريــال« 

بعــد نجــاح الكريــم The Cream، أعــاد مركــز أبحــاث »جيــرالن« Guerlain Research ابتــكار مســتحضره األســطوري للعنايــة 
بالبشــرة مــع إصــدار فائــق اإلرهــاف لتلبيــة احتياجــات النســاء حــول العالــم، مهمــا كان نــوع بشــرتهّن أو عمرهــّن أو الموســم.

ينصهــر هــذا الشــكل الجديــد مــن أصــل نباتــي بشــكٍل فــورّي مــع البشــرة للكشــف عــن إشــراقها. مــع الكريــم الخفيــف الجديــد، يؤكد 
مركــز أبحــاث »جيــرالن« Guerlain Research – المتخّصــص فــي ابتــكار التركيبــات – مــن جديــد علــى مهارته االســتثنائّية.

ويقّدم الجيل الجديد العالي اإلرهاف للعناية بالبشرة الوعد بترطيب كثيف وبشرة متألقة التي ُمفعمة بالصحة.
سرّ الديمومة من »جيرالن« GUERLAIN في قلب التركيبة

THE CREAM LIGHT
Guerlain  من

 أداء مركز ضمن تركيبة فائقة الخف
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مــن  الفريــد  أســلوبها  كافالــي«  »روبيرتــو  أزيــاء  دار  ابتكــرت 
الوقــت  فــي  يلّبــي  والــذي  توقيعهــا  يحمــل  الــذي  نوعــه 
والدماثــة  الراقــي  الــذوق  متباينيــن:  طموحيــن  نفســه 
متوقــع.  غيــر  هــو  ولمــا  للشــجاعة  الشــغف  وكذلــك 
تجّســد مجموعات »روبرتو كافالي« من العطور عمليات تســليم 
شــمية متوهجــة. وكونهــا ُمصممــة خصيصــًا للرجــال والنســاء 
الواثقيــن مــن أنفســهم والذيــن يعتنقــون الحيــاة بــكل مــا فــي 
الكلمة من معنى وال يخشون أبداً الظهور، فإنها ترسم بوضوح 
كّلــي المزيــج المميــز للعالمــة التجاريــة الراقيــة بيــن األناقــة والجرأة.

مــا  تجمــع  حصريــة  محــدودة  نســخة   »Deep Desire« ويشــكل 
هــذا  ويستكشــف   .»Uomo»و  »Signature« مجموعتــي  بيــن 

يتمتــع  التــي  الحســّية  الجوانــب  أكثــر  العطــور  مــن  الثنائــي 
بالعاطفــة  لإللتــزام  تحيــة  إنــه  كافالــي«.  »روبرتــو  عالــم  بهــا 
علــى  يــدّل  الــذي  المغناطيســي  وللجــذب  والمّتقــدة،  النقيــة 
إنــه  يُقهــر،  ال  شــرس،  حّســي،  لألنفــس...  الكاملــة  الشــراكة 
مقاومتهــا.  فــي  يأمــل  أن  ألحــد  يمكــن  ال  وبدائيــة  أوليــة  قــوة 
يُفتتــح عطــر لويــز تيرنــر الشــرقي الســاحر مــع إثــارة ضجــة ... إنــه 
مزيــج رائــع مــن حبــوب الفلفــل الــوردي والماندريــن الــذي ال بــد أن 
الماندريــن  نفحــات  تمــزج  األحاســيس.  ويخطــف  االنتبــاه  يلفــت 
فــي » Deep Desire« طعــم الفاكهــة مــع الطابــع الرشــيق والرائــع. 
بشــكل  ترمــز  فإنهــا  الــوردي،  الفلفــل  حبــوب  مــع  وبدمجهــا 
البشــرية.   للعاطفــة  والمثيــرة  المعقــدة  الطبيعــة  إلــى  مثالــي 
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نجحــت شــركة اإللكترونيــات الصينيــة »هــواوي« فــي تطوير تقنية 
الجيــل الخامــس واســتبدال البــث الفضائــي بالبــث المباشــر حيــث 
تــم بــث أنشــطة عيــد الربيــع الصينــي »غــاال« بهــذه التقنيــة، وهــو 
العيــد الــذي يحظــى بجمهــور أكبــر مــن أي برنامــج ترفيهــي آخــر 

فــي العالــم.

ذات  الفعاليــات  تغطيــة  فــي  الخامــس  الجيــل  تقنيــة  وتتميــز 
الجمهــور الكبيــر بتكلفــة ماديــة قليلــة، مقارنــة بالطريقــة عربــات 
البــث التلفزيونــي التقليديــة التــي نعتمــد عليهــا لنقــل األحــداث 
مباشــرًة، وهــي تقنيــة باهظــة التكاليــف، حيــث يمكــن أن تبلــغ 
تكلفــة العربــة الواحــدة أكثــر مــن عشــرة مالييــن دوالر، أمــا عنــد 

هواوي
 تطور تقنية الجيل الخامس

في البث التلفزيوني عالي الدقة
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اســتخدام تقنيــة الجيــل الخامــس فلــن يلــزم ســوى حقيبــة ظهــر 
قليلــة التكلفــة باإلضافــة إلــى تكلفــة نقــل البيانــات عبــر شــبكة 
العميــل  أجهــزة  علــى  الحقيبــة  وتحتــوي  المحمــول.  الهاتــف 
الجيــل  إشــارة  تحويــل  يمكنهــا  التــي  هــواوي  مــن  الطرفيــة 

إلــى إشــارة »واي فــاي«. الخامــس 
كمــا تتميــز تقنيــة الجيــل الخامــس بتوفيــر حركــة أكثــر ومرونــة 
وذلــك  الفضائــي  البــث  عمليــة  أثنــاء  االتجاهــات  كافــة  فــي 
والــذي يعتمــد علــى  العــادي  التلفزيونــي  النقــل  علــى عكــس 
كمــا  بحريــة،  التصويــر  عمليــة  تعيــق  والتــي  التوصيــل  كابــالت 
تنتقــل اإلشــارة بتقنيــة الجيــل الخامــس بفضــل ميــزة »الكمــون 
المنخفــض« أي بمعــدل أعلــى مــن البــث الفضائــي التقليــدي، 
القمــر  إلــى  المباشــر  للبــث  إلــى صحــن كبيــر  الحاجــة  عــن  عــدا 
الصناعــي فــي الفضــاء ومــن ثــم عــودة اإلشــارة إلــى اســتوديو 
التلفزيــون بالنســبة للبــث الفضائــي التقليــدي، وهــذا أمــر مكلــف 
للغايــة ويســتغرق وقتــًا طويــاًل؛ ولهــذا الســبب نشــاهد األهــداف 

فــي مبــاراة كــرة القــدم عبــر التلفزيــون متأخــرة لثــواٍن أو دقائــق عــن 
الجمهــور المتواجــد علــى مدرجــات الملعــب، فــي حيــن يمكــن 
الخامــس ذات »الكمــون  الجيــل  التأخيــر مــع تقنيــة  تجنــب هــذا 

األســرع. واإلشــارة  المنخفــض« 
تقنيــة   )CCTV( الصينــي  المركــزي  التلفزيــون  اســتخدم  وقــد 
الجيــل الخامــس »بلــس« عاليــة الدقــة 4K لبــث مشــاهد حيــة مــن 
مدينــة شــنزن إلــى بكيــن خــالل عيــد الربيــع الصينــي »غــاال« عــام 
2019، وفــي حــدث آخــر فــي نوفمبــر مــن عــام 2018، بّثــت شــركة 
المحمولــة  المشــغل األكبــر للهواتــف   BT/EE تيليكــوم  بريتــش 
فــي المملكــة المتحــدة نهائــي كأس ويمبلــدون مباشــرة بالدقــة 
أرســلت  حيــث  التجاريــة،  الخامــس  الجيــل  شــبكة  عبــر  العاليــة 
ــر  ــة الظه ــع حقيب ــب م ــول الملع ــوا ح ــا ليتجول ــركة مصوريه الش
التــي تحتــوي علــى األجهــزة الطرفيــة مــن هــواوي، وكان أثــر تقنيــة 
الجيــل الخامــس ملموســًا مــن ناحيــة الســرعة مــع تأخيــر قليــل جــداً 

ــال. ــي اإلرس ف
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متابعة: أحمد شرف
 دائمــًا مــا يســعى الرجــال إلــى شــراء أحذيــة مميــزة وأنيقــة تتميــز 
مالبســهم،  علــى  تليــق  الوقــت  نفــس  وفــي  جيــدة  بخامــات 
وفــي اآلونــة األخيــرة وعلــى مــدار 3 أيــام، أعلــن »الصالــون األزرق« 
DIS،وألول  الرجاليــة   اإليطاليــة لألحذيــة  العالمــة  وبالتعــاون مــع 
مــرة فــي قطــر، بدعــوة المواطنيــن والمقيميــن لخــوض تجربــة 
تفصيــل الحــذاء وفقــًا إلختياراتكــم المتعــددة مــن ذات الجــودة 
مميــز  حفــل  خــالل  متواصلــة،   أيــام  ثالثــة  مــدار  وعلــى  الرفيعــة، 
إدارة  رئيــس مجلــس  أبــو عيســى  حضــره كاًل مــن الســيد أشــرف 
مجموعــة أبــو عيســى القابضــة، والســيد نبيــل أبــو عيســى نائــب 
والســيد  القابضــة،  عيســى  أبــو  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
أبــو حبلــة مديــر العالمــة فــي قطــر، والســيد فرانشســكو  حاتــم 
الســادة  مــن  ولفيــف  التجاريــة،  العالمــة  مالــك  كاربينيتــي 

اإليطاليــة.  العالمــة  ومحبــي  واإلعالمييــن  الصحفييــن 

تتميــز العالمــة اإليطاليــة  DISبجــودة ال مثيــل لهــا، حيث تتيــح إختيار 
مــا يناســب العميــل مــن التصاميــم العصريــة المختلفــة أواأللــوان 
أو الخامــات، وبالتالــي ابتــكار حــذاء مناســب إلختياراتــه،  وســيقدم 
تجربــة   ،  DIS اإليطاليــة   والعالمــة  األزرق«  »الصالــون  مــن  كاًل 
حقيقيــة لعشــاق األحذيــة اإليطاليــة، حيــث ســيتيح لهــم  إختيــارات 
متعــددة مــن مجموعــة  Eventالتــي تجمــع بيــن األناقــة والحرفيــة 
واألســلوب الراقــي والمناســب لإلرتــداء فــي كافــة المناســبات. 
لطالمــا اعتبــرت مــن أهــم المــاركات المصنعــة لألحذيــة الرجاليــة 
التــي تصلــح  التصميمــات  خاصــة، وأنهــا تطلــق مجموعــة مــن 
أنهــا تعتبــر مــن أهــم  لالســتخدام فــي كافــة المناســبات، كمــا 

ــة.  ــن األناق ــث ع ــل باح ــة أي رج ــي خزان ــودة ف ــاركات الموج الم
كمــا طرحــت العالمــة اإليطاليــة خــالل الحفــل مجموعــة خاصــة 
ومختــارة مــن األحذيــة التــي ُصممــت خصيصــًا  لالســتمتاع بوقــت 
الفــراغ واالســترخاء، وبمــا يتناســب مــع اللبــاس القطــري التقليدي.

تتميز بخاماتها الفريدة وتصاميمها العصرية

الصالون األزرق يطلق عالمة 
DIS  األحذية اإليطالية

جديد السوق
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متابعة: أحمد شرف
طرحت دار اكس نايلو،«دار 

أزياء فرنسية عالمية للعطور 
الفاخرة«، أحدث عطورها 

لعام 2019 وهو عطر 
 Lust in  الست ان برادايس«

Paradise fragrance.« وهو 
عطر أنثوي يسير على وتر زهري 

خشبي بالمسك، العطر هو 
 Louise إختراع مثير للمبتكر

Turner ، كما يخرج العطر 
مع نوتة عطرية مثيرة وجذابة 

برفقة الفلفل الوردي. تم 
إختياره من حديقة نباتية، 

حيث تختلط الفاوانيا البيضاء 
المشرقة مع الفلفل الوردي 

التي تأسر الحواس حتى 
النخاع. يحتفل العطر الغريب 

والملهم بالجمال والرائحة 
التي ال تقاوم من التوابل 

الحساسة مع دفء ونعومة 
الفلفل الوردي والمسك 
ليضيف إحساس ال مثيل 

له، فقد ُمزج عبق هذا العطر 
المنعش  مع خالصة أشجار 

األرز األبيض لينضح بعبير 
فواح يخلب األلباب،وهو يبرز 

األلق واإلشراق بشذاه العميق 
والحسي.

يتوافر في »الصالون األزرق« وبوتيك »سيكرت نوتس« اللؤلؤة

عطر »الست ان برادايس«
الجديد يأسر الحواس
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ف
شغ

تؤكد الدراسات بأن هناك 04 % من حاالت الزواج وعقد القران في المجتمع العربي تنتهي 
بالطالق، بل واسباب هذا الطالق المباشرة وظروفه ودوافعه تتشابه إلى حد كبير في مختلف 
البلدان العربية، لكن بعيدا عن هذه األسباب .. ألنها تبدو كأعراض للمرض وليس سببا مباشرا 
له، فنحن في مجتمعاتنا العربية نعاني من مرض سوء االختيار، هذا إذا لم نتزوج دون أن نختار 
كما يفعل بعضنا حتى اآلن ! لكن المشكلة ليست في سوء اختيار الشريك فقط لكن سوء 
أجدها  أسئلة  ثالث  على  يقوم  الزواج  فقرار  القرار،  لهذه  تدفعنا  التي  واألسباب  بل  الزمن  اختيار 

بديهية.. متى؟ ومن؟ ولماذا؟.
أما متى فأغلبنا يتزوج بدافع السباق المحموم مع قطار الزواج السريع، فيدهسنا القطار بدل 
أن يفوتنا في معظم األحوال بل ويدهس أطفالنا المحتملين تحت عجلة طالق أبويهم . أما 
من ؟ فهو السؤل األكثر صعوبة ، ذلك أن العقل والقلب سيقتتلون حتما إللجابة عليه حتى 
بين  وما   .. بامتياز  عقليا  قرارا  أو  عاطفيا،  قرارا  إما  فيصبح  القرار..  ويتخذ  اآلخر  على  أحدهم  ينتصر 
العقل والقلب.. فإن لكل منطقه وحجته ! واذا سألتموني لمن األولوية؟ فإنها حتما للقلب .. 
فبالرغم من أن قوة العقل هي روح الحياة .. كما يرى أرسطو .. إال أن سطوة القلب ال يستهان 
بتنا نخجل فيه من تبجيل  الذي  ، العصر  المادي  إذ للحب مكانة لم تندثر بعد في عصرنا  بها، 
قباني  نزار  الشاعر  يؤكد  كما  ملحه  نفسية  حاجة  ألنه  فقط  ليس  الرومانسية،  وتعظيم  الحب 
حين كتب )الحب في األرض . بعض من تخيلنا.. لو لم نجده عليها .. الخترعناه) . لكن ألنه أيضا 
يبدو دافعا أخالقيا للزواج، فالزواج بال حب هو ارتباط مصالح ونفاق حسب ما يؤكد الفيلسوف 
الزواج من غير حب هو  أن  أن تفهم  الزواج..)عليك  المقبلين على  )تشيخوف( حين قال ناصحا 
عمل وضيع وغير جدير باإلنسان، تماما كأنك تصلي وأنت غير مؤمن ).. أنا شخصيا أتفق معه 
أقترح بكل  ..لذا  القلب والشعور فهو حتما مزيف وال يعول عليه  بالرأي فأي شيء ال يخرج من 
حماسة أن تدع القلب يختار والعقل يقرر .. ذلك ألن البناء بال حب، هو بال اساس قد ينهار في 
أي لحظة، تلك اللحظة التي تنتهي فيها الدوافع الجافه وتختفي المصالح العقالنية، ثم تكثر 
اسباب الطالق الظاهرية وأعراض فيروس الطالق المؤلمة التي ندرسها ونحاول حصرها ليس 
إال، بل ونبحث عنها، فأين الخلل ! اليكم رأيي المتواضع .. الحب أساس للبناء، ثم يحق للعقل 
أن يتخذ القرار، إذا ما كان هذا األساس قويا كفاية لمواجهة العقبات المحتملة .. يعني ال مانع 
بل والبد من دراسة جدوى للمشروع .. إن من يصل إلى مرحلة الطالق وهو غير مدرك ألسبابه 
يستدركون  العاطفي  الذكاء  أصحاب  ألن  العاطفي،  الذكاء  إلــى  يفتقر  وأن  البــد  الحقيقة 
حتى  مشاكلنا  نؤجل  أن  العاطفي  الغباء  من  أوليس   .. توجد  أن  قبل  المشكلة  مسببات 
تستفحل؟ متجاوزين مرحلة الخطوبة إلى الزواج! أن تكون ذكيا عاطفيا .. يعني أن تعرف متى 
وقت التنازل أو العطاء، متى تشد الحب ومتى ترخيه، متى تقول نعم ومتى تصرخ بكلمة ال 
بال تردد أو ضعف .. أن تكون ذكيا عاطفيا يعني أن ترى بوضوح متجاوزا مراية الحب العمياء .. 
لكن هذا يجرنا حتما للسؤال الثالث .. لماذا نتزوج أصال ونشتري وجع الراس؟ ستختلف اإلجابات 
الذي  المصيري  القرار  هــذا  عتبة  على  تقف  شخص  أي  مع  ستعرف  اإلجابة  تلك  من   .. وتتعدد 
اسمه الزواج .. على افتراض انها إجابة صادقة طبعا .. فهل يتزوج المرء ألنها فقط سنة الحياة؟ 
أم إلنجاب األطفال؟ أم الستكمال مظهر اجتماعي ما أم إلرضاء اآلخرين؟ ام الستغالل شريك 
الحياة أو لمصلحة شخصية ؟ أم في أحسن األحوال ألنك وقعت في الحب مع طرف قد ال يمتلك 
ذات الدوافع واألسباب ! إذا حدث فستصبح كالطير المذبوح تموت الف مرة دون أن تفارق الحياة 
.. أما اذا كنت من أصحاب الدوافع اآلخرى .. فقد تكون محظوظا ببعض المودة والرحمة ممن 
أحبك وسيبقى القلب فارغا يندب حظه .. طبعا ليست المشكلة في الطير المذبوح أو القلب 
الفارغ، المشكلة في أننا نحيا الحياة مرة واحد فقط وال فئران لدينا للتجارب .. وأخيرا .. إذا حدث 
الطالق العاطفي واصبح الطالق الشرعي واقعا ال محالة .. فال تسأل راحال عن رحيله ألنه جهز 

عذره قبل حقائبه .. وما أكثرها األعذار.

مقال

بقلم : حنان بديع

فيروس الطالق
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بوتيك سيكرت نوتس يطلق عطر

أحدث إصدارات بارفان دي مارلي
KALAN

 متابعة: أحمد شرف
مــن داخــل فرعــه الثانــي فــي الدوحــة فســتيفال ســيتي، قــدم بوتيــك 
»ســيكرت نوتــس« الوجهــة الراقيــة فــي عالــم العطور الفاخــرة، والذي 
العالميــة  العطــور  أنــواع  أفخــر  مــن  ومحــدوداً  منتقــى  عــدداً  يضــم 
النــادرة، العطــر الجديــدة  مــن دار »بارفــان دي مارلــي« )KALAN( حيــث 
ال  التــي  والرائحــة  بالجمــال  والُملهــم  الدافــئ  العطــر  هــذا  يحتفــل 
الصنــدل  وخشــب  االســود  والفلفــل  االحمــر  البرتقــال  مــن  تقــاوم 
كالســيكيًا  طابعــًا  يقــدم  إبتــكار  وهــو  والتونــكا.  العنبــر  األبيــض، 
بالتناقضــات  ومليئــة  رائعــة  مــواد  مــن  ومصنــوع  عصــري  بتفســير 
المشــرقة والديناميكيــة. وقــد حضــر هــذا الحــدث الرائــع كل مــن الســيد 
نبيــل أبــو عيســى نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة أبــو عيســى 
القابضــة، والســيد Julian Museette مديــر المبيعــات والتســويق، ولفيــف 
مــن اإلعالميــن والصحافييــن، ومحبــي العطــور الفاخــرة داخــل بوتيــك 
مجــال  فــي  المتخّصصيــن  مــن  لفيــف  بجانــب  نوتــس«  »ســيكرت 
العطــور والموضــة، حيــث اســتمتع الحضــور باإلطــالع علــى مراحــل 

التكويــن والتركيبــات الفريــدة لهــذا العطــر الجديــد.
يؤكــد عطر KALAN قوتــه بمزيــج مــن المكونــات الشــرقية والتوابــل 
المخلوطــة مــع رائحــة غضــة مــن البرتقــال األحمــر. تتميــز اإلفتتاحيــة 
بجانــب البرتقــال األحمــر بمزيــج مــن الفلفــل األســود والتوابــل الحــارة، 
التــي تــؤدي إلــى قلــب مــن زهــر البرتقــال والالفندر.مزيــج قــوي مــن 
الداكنــة،  الخشــبية  اإلتفاقــات  المحمصــة،  التونــكا  حبــوب  العنبــر، 
ــا  ــدة مم ــي القاع ــن ف ــف التكوي ــوط يل ــب البل ــدل، طحل ــب الصن خش

يجعــل التكويــن ككل يفــوح برائحــة نبيلــة وفاخــرة وجذابــة.
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لكــي ترافــق تصاميمــه المخصصة 
لمختلــف عمــالء »مان إن بالك« 

الســريين الذيــن يظهرون فــي فيلم 
ســوني بيكتشــرز القادم، »مان إن 

بــالك: انترناشــونال«، ابتكر بول 
ســميث مجموعــة صغيــرة من 

المالبــس واألكسســوارات تتضمن 
عــدداً مــن الشــخصيات الفضائية 

والرموز فــي الفيلم.
تشــمل المجموعــة الصغيــرة قطعًا 

للرجــال، النســاء واألطفال، ويدور 
 A Suit To Travel« محورهــا حــول

In,«. كذلــك، تأتي باللون األســود 

ومبّطنــة بشــخصيات الفيلــم 
الفضائيــة الغنّيــة باأللــوان مــع زر على 

كل طــرف كــم من الجاكيــت عليه 
الشــعار الدائــري لـــ »مان إن بالك: 

انترناشــونال«، الــذي يظهــر ألول مرة 
فــي الفيلــم الجديد.

ولكــي ترافــق البدالت، تــم ابتكار 
تشــكيلة واســعة من األكسســوارات 

التــي اشــتملت علــى تصاميم 
معروفــة لبول ســميث تــم تعزيزها 

برمــوز مــن االمتياز التجــاري. تضّمنت 
األكسســوارات: ربطة عنق ســوداء 

مجموعة بول سميث لفيلم
»مان إن بالك انترناشونال«

جديد السوق
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مــع رســم غرافيكــي متكــرر لنّظــارات شمســية، ومحرمة جيب 
ووشــاح خفيــف الــوزن اللــذان يأتيان مــع تصميــم غنّي باأللوان 

يضــم عــدداً مــن الشــخصيات الفضائية، ومشــبك للنقود 
وأزرار لألكمــام تتمّيــز جميعهــا بشــعار »مــان إن بــالك« الجديد، 

وجــوارب فــي أربعــة ألوان جريئــة مع تطريز فــوق الكاحل 
لتصاميــم مــن شــخصيات فضائيــة، ومحفظــة مــن الجلد 

ومحفظــة لهاتــف iPhone مــع طبعــة لشــخصية فضائية.
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المصممة القطرية مريم سلمان الكواري:

أطّور القديم ألواكب العصر

أناقة وجمال

 كتبت : زهره السيد
عالــم  فــي  تألــق  اســم  الكــواري،  ســلمان  مريــم 
ــه  ــل ويمزج ــراث الجمي ــل روح الت ــم يحم ــم عال التصمي
بلمســة عصريــة فــي توليفــة رائعــة تشــد االنظــار 
وتجعــل مــن تصميماتهــا تحفــة تحمــل عبــق الماضــي 

والحاضــر.

يســتمد  الــذي  والمنــوع  الجميــل  عالمهــا  فــي  معهــا  ابحرنــا 
يحمــل  قالــب  فــي  ليشــكله  حولــه  شــيء  كل  مــن  الجمــال 
اســمها وتوقيعهــا، تقــول عــن الخــط الــذي تســلكه فــي هــذا 
المجــال: »احببــت أن اطــور القديــم فــي أغلــب تصاميمــي ألننــا 
اآلن نواكــب الجديــد مــع المحافظــة علــى روح األصالــة والتــراث 
فــي  ذوقهــم  عــن  مختلفــا  النــاس  ذوق  اصبــح  وقــد  خاصــة 
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الماضــي فأصبحــوا يحبــون أن يكــون التصميــم تراثــي وفــي 
نفــس الوقــت ملفتــا وغريبــا لــذا احببــت أن اطــور مــن القديــم 
إلــى الجديــد ألواكــب ذائقــة األجيــال الحاليــة ليتناســب مــع 
تفكيرهــم ورؤيتهــم فمــن الصعــب حاليــا أن نلبــس القديــم 
القديمــة  الخطــوط والقصــات  أن  كمــا كان ســابقا حيــث 
مــن  جمالهــا  إبــراز  تحــب  التــي  المــرأة  تناســب  وال  واســعة 
خــالل مــا ترتديــه لذلــك كلــه أحببــت أن اطــور ألواكــب هــذا 
اشــعر  الوقــت  نفــس  وفــي  الحاليــة  االجيــال  وذوق  العصــر 
اننــا نفتقــد التصميــم فــي مجــال التــراث بالرغــم مــن وجــود 
البعــض ولكــن ليــس بالعــدد الكافــي أمــا األغلــب فيبحــث 
انــا أن  عــن الجديــد بشــكل عــام، وســط كل ذلــك احببــت 
اتمســك بالهويــة والتــراث إذ اننــا نلبــس المالبــس التراثيــة 
الوطنــي  اليــوم  مناســبات  مثــل  مناســباتنا  مختلــف  فــي 

وليلــة الحنــه وغيرهــا«.
ســلمان  مريــم  المبدعــة  فتقــول  االقبــال  مواســم  عــن  أمــا 
فــي  فقــط  ليــس  كبيــر  اقبــال  لــدي  الحمــد  »هلل  الكــواري: 
مواســم معينــه كشــهر رمضــان انمــا لــدي االقبــال علــى مــدار 

لدّي أكثر من توّجه ,,
في عالم التصميم

اقّدم التراث في,,
 قالب حديث
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الســنة كمناســبات ليلــة الحنــه وايضا طرحت 
الماضــي  العــام  الوطنــي  اليــوم  فــي 

الشــكل  هيئــة  علــى  فريــداً  تصميمــا 
القديــم عبــاره عــن دراريــع لكنهــا تفصــل 

وجــذاب  جميــل  بشــكل  الجســم 
ــب  ــا يناس ــة وم ــعار الدول ــا ش وعليه

الوطنــي.« اليــوم 
تتحــدث  مشــروعها  وعــن 

قولــد  روز  »محــل  وتقــول: 
صــالل  ام  فــي  ومشــغل 
محمــد، وقبــل المحــل كان 
المشــغل فــي البيــت لمدة 
وبعدهــا  ســنوات  ســبع 
قمــت بافتتــاح المحــل منــذ 
وطبعــا  ونصــف  ســنتين 
بعــد  العمــل  اختلــف 
نقلــه الــى المحــل حيــث 
مكائــن  اســتقطبنا 
وايــدي  أكثــر  متطــورة 
عاملــه أكثــر وهلل الحمــد 
ملبوســاتنا  اغلــب 
عليهــا اقبــال كبيــر ألننــا 
نحــرص علــى التنويــع 

. » يــد لتجد ا و
أمــا بالنســبة لألفــكار 
التــي  االخــرى 
فــي  تطرحهــا 
التصميــم  عالــم 
»ولدينــا  تقــول 
اتجــاه  مــن  اكثــر 

أناقة وجمال
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حيــث نتوجــه للعبايــات والجالبيــات وغيرهــا وحتــى القبعــات 
الصيفيــة ننتجهــا بطريقــة مبتكــره وجميلــه وأحــدث االنمــاط 
التــي عملــت عليهــا هــو النمــط التراثــي حيــث رأيــت اننــا نفتقــر 
ــا الجميــل وتقديمــه فــي  ــر تراثن الــى المزيــد مــن االفــكار لتطوي
قالــب حديــث وجديــد كــي ننهــض بتراثنــا وتكــون لدينــا بصمتنا 

وابتكاراتنــا بــدال مــن ان نســتورد هــذه االفــكار مــن الخــارج فتكــون 
هــذا  مــن  وانطالقــا  بحتــه  ومحليــه  قطريــة  الصناعــات  هــذا 
االســاس بــدأت مجموعتــي الجديــدة وفــي المســتقبل بــأذن 
اهلل ســأطور ذلــك الــى تصاميــم لألفــراح والســهرات ومختلــف 

. » ت ســبا لمنا ا

56



57



أناقة وجمال

حمــد  بنــت  المياســة  الشــيخة  لســعادة  الكريمــة  الرعايــة  تحــت 
ــي  ــة«، ف ــاء العربي ــي لألزي ــرض ه ــي، انطلق«مع ــة آل ثان ــن خليف ب
نســخته السادســة عشــر، وهــو المعــرض األبــرز فــي قطــر للعبايــات 
واألزيــاء العربيــة، والــذي يوفــر منصــة خاصــة لـمـواهـــب التصميــم  
المحليــة، وكان ذلــك  بمشــاركة مميــزة مــن أكثــر مــن 250 عالمــة 
تجاريــة لمواهــب التصميــم مــن قطــر والمنطقــة والعالــم، وأقيــم 
فــي مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات، وقــد نظمتــه شــركة 
ديزايــن كريشــنز بدعــم مــن المجلــس الوطنــي للســياحة بهــدف 
تمكيــن القطــاع الخــاص مــن اســتقطاب واســتضافة الفعاليــات 

العالميــة.
وقــد تميــزت نســخة هــذا العــام بمشــاركة عالمــات تجاريــة عالميــة 
بــارزة لمواهــب التصميــم المتخصصــة بالعبايــات واألزيــاء الراقيــة 

مــن 11 دولــة بمــا فيهــا الكويــت وعمــان، وكذلــك الهنــد وتركيــا 
ولبنــان والمغــرب والصيــن واندونيســيا وايطاليــا وجورجيــا. 

الســفارة  مــع  بالشــراكة  العــام  هــذا  »هــي«  معــرض  وأقيــم 
اإليطاليــة، وذلــك عبــر الجنــاح اإليطالــي برعايــة فاليريــا مانجانــي، 
نائــب رئيــس مجلــس األزيــاء اإليطالــي، وقــد ضــم ّالجنــاح 4 عالمات 
 Positivity Couture كوتــور«  »بوزيتيفيتــي  وهــي  فاخــرة  تجاريــة 
ــي  ــه« Faggioli atelier و«اتولييه.س ــي اتوليي ــو« Malo و«فاغيول و«مال

 .Atelier.C Firenze فيرينــزي« 
جواهر الخزاعي: منصة متميزة لرواد األعمال المحليين

المجلــس  مــن  الخزاعــي  جواهــر  عّلقــت  الصــدد  هــذا  وفــي 
الوطنــي للســياحة، قائلــة:« يعــد معــرض هــي لألزيــاء العربيــة 
مــن الفعاليــات التــي تثــري رزنامــة الفعاليــات المحليــة، والســيما 

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني

انطالق معرض هي لألزياء العربية
 بنسخته السادسة عشر 
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فعاليــات األعمــال التــي تُعتبــر إحــدى أهــم القطاعــات الســياحية 
الرئيســية، والتــي توفــر منصــة متميــزة لــرواد األعمــال المحلييــن 

العالميــة«.  لألســواق  أنفســهم  لتقديــم 
وأضافــت: »نحــن ســعداء بشــراكتنا مــع شــركة ديزايــن كريشــنز 
فــي دعــم معــرض هــي، وفخــورون بتطــور المعــرض فــي نســخته 

السادســة عشــر كفعاليــة رائــدة فــي مجــال األزيــاء العربيــة«.

ــى  ــع إل ــي: أتطل ــا مانجان فاليري
التّعــرف علــى صناعــة األزيــاء 

ــر ــي قط ف
»هــي«،  بمعــرض  مشــاركتها  وحــول 
»يشــرفني  قائلــًة:  مانجانــي  عّلقــت 
التجاريــة  العالمــات  أفضــل  أعــرض  أن 
الفاخــرة مــن إيطاليــا فــي معــرض هــي 

لألزيــاء العربيــة، والــذي يعــّد بالفعــل منصــة رائعــة لعشــاق األزيــاء 
العربيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، وأنــا أتطلــع إلــى التواصــل مــع 
المجتمــع القطــري، والتعــرف علــى صناعــة األزيــاء المزدهــرة فــي 

قطــر عــن كثــب«.
إسراء آبل: أفضل معرض لألزياء العربية في قطر

كريشــنز،  ديزايــن  باســم  المتحدثــة  آبــل  إســراء  قالــت  وبدورهــا 
هــو  العــام  هــذا  المعــرض  »إن  للمعــرض:  المنفــذة  الشــركة 
األكثــر تنوعــًا علــى اإلطــالق، وقــد أثبــت مجــدداً هــذا العــام موقعــه 
كأفضــل معــرض لألزيــاء العربيــة فــي قطــر، حيــث ســجل أكثــر مــن 

11٫800 زائــر فــي نســخة خريــف / شــتاء عــام 2018 ».
ريم السويدي: ندعم مواهب التصميم المحلية

»بدايــة«  لمركــز  العــام  المديــر  الســويدي،  ريــم  قالــت  وبدورهــا 
نحــن ســعداء بمشــاركتنا فــي معــرض هــي هــذا العــام مجــدداً 
لدعــم مواهــب التصميــم المحليــة مــن خــالل تقديــم المشــورة 
يصبحــوا  لكــي  الصاعــد  للجيــل  الطريــق  وتمهيــد  والتوجيــه، 
حيــث  المســتقبل،  فــي  أعمــال  قــادة 
مركــز  هــدف  مــع  الشــراكة  هــذه  تتزامــن 
فــي  القطــري  الشــباب  بدعــم  بدايــة 
وتمكينهــم  ناجحــة،  أعمــال  تأســيس 
مزدهــر  مســتقبل  فــي  المســاهمة  مــن 

ألمتنــا«.

ــراء  ــا إث ــي: هدفن ــد القحطان حم
ــر ــي قط ــاء ف ــة األزي صناع

وقــال حمــد القحطانــي، المديــر العــام لحاضنــة قطــر لألعمــال: 
»يســعدنا المشــاركة بمعــرض »هــي«، والــذي يُّعــد منصــة ممتــازة 
عالماتهــم  بإبــراز  الصاعديــن  األزيــاء  لمصممــي  الفرصــة  تتيــح 
مــع  شــراكتها  خــالل  مــن  الحاضنــة  وتســعى  المميــزة،  التجاريــة 
المعــرض إلــى إثــراء صناعــة األزيــاء فــي قطــر، وقــد شــاركت فــي 
هــذه النســخة مجموعــة مــن رائــدات األعمــال اللواتــي اســتفدن 
مــن برنامــج ليــن لألزيــاء الجديــد لدينــا، ونحــن نتطلــع باســتمرار 

إلــى دعــم المزيــد مــن المصمميــن الموهوبيــن فــي قطــر«.

مشاركة واسعة ,,
النطاق من أكثر من 

052 عالمة تجارية 
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تكمن معاني الجمال في الثنائيات. 
ويولد االنسجام أحيانًا من رحم التباين، 

حيث يتزاوج الطابع المعّتق الذي 
يعكس مرور الزمن مع وعود الربيع 

العابرة. فقد استطاعت المصّممة كالر 
ويت كيلر أن تجمع هذين العالَمين 
في مجموعتها لربيع وصيف 2020، 

حيث استوحت التماثالت المتكررة في 
التصاميم من عالم النباتات وأضافت 

إليها نفحة عصريًة نابضًة بالحيوية. 

جيڤنشي 
تعلن عن مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2020
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فبدءاً من األزهار 
التي ازدانت بها 

باريس في العصور 
القديمة وصواًل 

إلى قماش الدنيم 
الخام الذي ُعرَِفت 

به مدينة نيويورك، 
تستحضر ذكريات 

الصيف أنوثة المرأة 
بروحها المتحررة مع 

نفحة شاعرية مفعمة 
بالرقة. وتنّوعت 
األلوان في هذه 

المجموعة ما بين 
البرتقالي الهادئ، 
واألرجواني، واألزرق 

السماوي والزمردي، 
وامتزجت مع األلوان 

الرملية المحايدة 
ونقشة المربعات 

المنحرفة باللونين 
األبيض واألسود. 

تُعيد هذه المجموعة 
الفريدة إحياء عالم 

األزهار التجريدي 
بنقشات مطبوعة 
بألواٍن مشّبعة من 
وحي أزهار الشينتز، 
والرّمان والسلبوت. 
يثمر تنسيق القطع 
مع بعضها البعض 
إطالالت منقطعة 

النظير. يمكنك مثاًل 
ارتداء بلوزات الكانفا 

والتفتا، وقطن 
البوبلين الرقيق مع 
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تنانير الببلوم والفساتين 
الكاجوال الفضفاضة 

والخفيفة. وتنضم القصات 
التي تحاكي شكل الساعة 

الرملية من دون طية صدر 
إلى تصاميم البدالت 

الجديدة مثل الجاكيت 
الضيق الطويل وشورتات 

البرمودا المحبوكة بنقشة 
الصدف والسراويل ذات 

القصات المريحة. كما أّن 
المعاطف المصنوعة من 
الجلد الناعم، والقمصان 
بقصة البندانا والقمصان 

بدون أكمام، تحّول 
األنسجة الهدلة إلى 

تصاميم هندسية تنضح 
ترفًا. والملفت أّن قماش 
الدنيم الذي القى رواجًا 
هائاًل في التسعينيات 

يعود بحّلة حديثة تمامًا 
تتجلى في الشورتات ذات 
اللون الباهت والممزقة، 

والجينزات الواسعة 
المصّممة بلونَين والتنانير 

ذات القصة المستقيمة. 
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الجودة العالية شعار »الديراخ«
الفلســفة  عــن  الديــراخ،  جونيــس  ويقــول   
للشــوكوالتة  الديــراخ  عالمــة  تنتهجهــا   التــي 
العمــالء:  رضــا  لكســب  الفاخــرة،  السويســرية 
»بالنســبة لنــا فلســفتنا تســتند علــى طــرح منتــج 
العنصــر األهــم، فنحــن  بجــودة عاليــة، ألنهــا هــي 
عليهــا،  الحفــاظ  علــى  مســتمر  بشــكل  نؤكــد 
ــاء  ــى إضف ــكاكاو، وحت ــات ال ــع حب ــة تجمي ــذ بداي فمن
نقــوم  النهائــي،  المنتــج  علــى  األخيــرة  اللمســات 
»الديــراخ«،  فــي  بعنايــة  المنتجــات  تلــك  بتصنيــع 
كمــا أننــا نمتلــك سلســلة توريــد ســريعة، لتبقــي 

تة  ال كو لشــو دائمــًا، حيــث ا طــازج 
يســتغرق  المنتــج ال  طــرح 

فــي  النهائــي 
ق  ا ســو أل ا
ســوى أســابيع 

. » قليلــة

تواجد مثمر في قطر
الرئيــس التنفيــذي خــالل زيارتــه ســلط الضــوء علــى 
التواجــد الفعــال للعالمــة الفاخــرة فــي قطــر، وأكــد 
فــي هــذا الســياق قائــاًل: »نمتلــك توجــداً قويــًا وجيــداً 
مــع  للغايــة  جيــد  بشــكل  ونعمــل  قطــر،  داخــل 
الشــركاء، الذيــن كان لهــم الفضــل األكبــر لترســيخ 
فــي  ولكــن  التجاريــة،  للعالمــة  المســتمر  النمــو 
الحصــول علــى ردود فعــل إيجابيــة مــن قبــل العمــالء، 
تــام بالســوق ومتطلباتــه  حيــث إنهــم علــى إلمــام 
هنــا فــي قطــر، ويقدمــون لنــا نظــرة ثاقبــة تمكننــا مــن 

تطويــر أدائنــا وجــذب المزيــد مــن العمــالء«. 
ســوق  فــي  لديــراخ  لمتجــر  زيارتــه  هامــش  وعلــى 
مديــر  كنيزفيتــش،  ماريــو  قــال  ســلوى،  بطريــق  نجــد 
مبيعــات التجزئــة العالميــة بـ»الديــراخ«، متحدثــًا عــن 
نشــاط »الديــراخ« فــي الســوق القطــري: » تعتبــر قطــر 
واحــدة مــن األســواق التــي ينمــو فيهــا نشــاط العالمــة 

لطالمــا ُعرفــت سويســرا بإنتاجهــا مــن الشــوكوالتة التــي تتميــز بطعمهــا الفريــد والمصنــوع وفــق أجــود المكونــات 
وأدق التفاصيــل، وبــروح عنوانهــا االبتــكار واإلبــداع والحرفيــة واإلتقــان فــي اإلنتــاج.

ــدة  ــوكوالتة الفري ــم الش ــر تقدي ــه عب ــري ذات ــج السويس ــاع النه ــى اتب ــراخ عل ــت الدي ــي 1962، دأب ــا ف ــذ إطالقه ومن
ــراخ«. ــف الدي ــها »رودول ــادئ مؤسس ــة لمب ــم، حامل ــي العال ــًا ف ــن 60 موقع ــر م ــي أكث ــا، ف لعمالئه

وعلــى هامــش زيارتــه لمتجــر الديــراخ فــي ســوق نجــد بطريــق ســلوى، أكــد الســيد جونيــس الديــراخ، الرئيــس التنفيــذي 
ــوكوالتة  ــن الش ــة م ــكيلة خاص ــرح تش ــًا لط ــاك خطط ــرة، إن »هن ــرية الفاخ ــوكوالتة السويس ــراخ للش ــة الدي لعالم
للســوق القطــري، منهــا الشــوكوالتة بالتمــور، والشــوكوالتة التــي تضــاف إليهــا الكراميــل، كمــا أنــه لدينــا الكثيــر مــن 

النكهــات التــي ننــوي إضافتهــا«.

خالل زيارته متجر »الديراخ« بطريق سلوى جونيس الديراخ:

نمونا يتواصل في قطر
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فيــه  نســعى  واعــداً  موقعــًا  ويمثــل  مضطــرد،  بشــكل  التجاريــة 
لزيــادة حصتنــا، بالتركيــز خــال الفتــرة القادمــة علــى مواصلــة هــذا 
التــي نقدمهــا، وتقديــم أفضــل  المنتجــات  النمــو عبــر تحســين 
بشــأن  ســؤال  علــى  ورداً  مســتمر«.   بشــكل  لزبائننــا  الخدمــات 
فــي  الشــوكوالته  صناعــة  تواجــه  التــي  والمنافســة  التحديــات 
علــى  »نحــرص  العالميــة:  التجزئــة  مبيعــات  مديــر  قــال  العالــم، 

تقديــم المنتجــات بجــودة ممتــازة مقارنــة بجميــع منافســينا، لكــن 
التحــدي يكمــن أيًضــا فــي مــدى انتشــار العالمــة بيــن الجمهــور، 
واالنتشــار فيــه وطــرح أفضــل منتجاتنــا، حيــث ينصــب اهتمامنــا 
علــى ضمــان ترويــج العالمــة، وهــي مهمــة تمثــل تحديــًا كبيــراً 

لنــا« بالنســبة 

إضافة أصناف جديدة ,,
من الشوكوالتة بالتمور 
والكراميل الشوكوالتة الطازجة ,,
تلقى أقبااًل متزايدًا 
من قبل العمالء

نسعى بشكل دائم,,
 لطرح الجديد من 
الشوكوالته التي نقدمها
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بجمالهــا  ألمانيــا  شــمال  فــي  تقــع  التــي  هامبــورغ  مدينــة  تشــتهر 
الجــذب  عوامــل  مــن  مجموعــة  وتضــم  المميــز،  البحــري  وطابعهــا 
للســياح  مقصــداً  وتجعلهــا  فريــداً  طابعــًا  تمنحهــا  التــي  الســياحي 
القادميــن إليهــا مــن دول مجلــس التعاون الخليجي الســيما قطر، كما 
تضفــي التجــارب التفاعليــة والرقميــة الجديــدة التــي تقدمهــا المدينــة 
لزوارهــا مزيــداً مــن التميــز واإلثــارة، وتعــد عامــاًل إضافيــة يعزز مــن المعالم 
اســتقطاب  فــي  يســهم  ممــا  »الهانزيــة«  المدينــة  لهــذه  الســياحية 

المزيــد مــن الســياح مــن مختلــف الفئــات واألعمــار علــى مــدار العــام.
المثيــرة  والمغامــرات  التجــارب  مــن  عــدداً  لزائريهــا  هامبــورغ  توفــر 
العصــري  المتحــف  فمــن  الحديثــة،  التكنولوجيــا  مــن  باالســتفادة 
 )VR( المعــزز بتقنيــة الواقــع االفتراضــي )Discovery Dock( ديســكفري دوك
إلــى مغامــرة »بيــغ بريــك هامبــورغ« )Big Break Hamburg( التــي تضــم غرفــة 
الهــروب وألعــاب غامضــة حــول الســفر عبــر الزمــن، إضافــة إلــى َمْعَلــم 
ــينفيلته  ــي »مارش ــه التفاعل ــرة الترفي ــى فك ــم عل ــد القائ ــذب الجدي الج

)عالــم  باأللمانيــة  يعنــي  »)Märchenwelte(الــذي 
الحكايــات الخياليــة( ويســتعرض مجموعــة مــن 

الحكايــات الخرافيــة المشــهورة لألخويــن جريــم، 
مــروراً بمتحــف الشــوكوالتة »شوكوفيرســوم 

)Chocoversum( وصــوالً إلــى مدينــة »العجائــب 
المصغــرة« »Miniatur Wunderland« التــي تضــم 

أكبــر نمــوذج لســكة حديديــة فــي العالــم. 

إن هــذه المعالــم الفريــدة تجعــل مــن هامبــورغ وجهــًة مثاليــة لجميــع 
ــة. ــراد العائل أف

الســياحية  تعــد هامبــورغ وجهــًة مناســبة للســفر، نظــراً لمعالمهــا 
المتنوعــة إضافــة إلى وجود مراكز التســوق العصرية والفنادق الفاخرة 
فيهــا. ويمكــن للزوار استكشــاف ســحر المدينة »الهانزيــة« على ضفاف 
نهــر »إيلبــه« )Elbe( والتمتــع بالمناظــر البانوراميــة ألكبــر ســفن الرحــالت 
البحريــة فــي العالــم، والتنــزه علــى طــول بحيــرة ألســتر )Alster Lakes( فــي 
وســط المدينــة. كمــا تتميــز هامبــورغ والتــي تعــد ثانــي أكبــر مدينــة في 
ألمانيــا بطبيعتهــا الخالبــة وكثــرة المســطحات الخضراء فيهــا، وهو ما 

أكســبها شــعبيًة متزايــدة بيــن المســافرين.
فــي مغامــرة »بيــغ بريــك هامبــورغ« )Big Break Hamburg( التــي تقــع فــي 
ينتظــر    )Speicherstadt( شــتادت«  »شبايشــر  التاريخيــة  المخــازن  مدينــة 

الــزوار مجموعــة مــن األلغــاز والمغامــرات الغامضــة. 
فــي هــذا المــكان، تتــم دعــوة عشــاق األدريناليــن 

المفضلــة،  مغامرتهــم  الختيــار 

المسافر
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ســواًء كانــت مغامــرة فــي غرفــة الهروب أو الســفر عبر الزمن أو اســتراحة 
الســجن، وذلــك باســتخدام أدلــة خفيــة ضمــن فتــرة زمنيــة محــدودة 
الســتكمال كل تحــٍد. كمــا يمكــن لعشــاق مسلســل »بريــزون بريــك« 
الشــهير تجربــة إحــدى تلــك التحديــات، حيــث ســيجدون أنفســهم فــي 
زنزانــة تقــع ضمــن ســجن شــديد الحراســة وال يملكــون ســوى ســاعة 

واحــدة فقــط للهــروب منــه. 
عشــاق الشــوكوالتة مدعــوون إلــى صنــع قالــب الشــوكوالتة الخــاص 
ــاج  ــوات اإلنت ــن خط ــوة م ــار كل خط ــع اختب ــم م ــل لديه ــم والمفض به
لطالمــا   )Chocoversum(.« »شوكوفيرســام  الشــوكوالتة  متحــف  فــي 
 )Kontorhaus( »كان هــذا المــكان الحصــري فــي حــي »كونتــور هــاوس
ــورغ،  ــياحي فــي هامب ــق الجــذب الس التاريخــي جــزًء ال يتجــزأ مــن مناط
الــزوار  يبــدأ  الجديــدة.  التفاعليــة  العناصــر  مــن  العديــد  يضــم  حيــث 
جولتهــم فــي المتحــف بشــكل مســتقل، قبــل أن ينضمــوا إلــى جولــة 
مختلــف  تــذوق  تجــارب  علــى  كثــب  عــن  للتعــرف  تفاعليــة  إرشــادية 
أنــواع الشــوكوالتة والحصــول علــى المعلومــات القّيمــة عــن مراحــل 

صنعهــا وإنتاجهــا.

تعتبــر مدينــة »العجائــب المصغــرة« )Miniatur Wunderland( التــي تضــم 
أكبــر نمــوذج لســكة حديديــة فــي العالــم نقطــة الجــذب الســياحي 
األولــى فــي هامبــورغ، حيــث اســتقبلت أكثــر مــن 16 مليــون زائــر مــن 
التــي  المصغــرة  التحفــة  هــذه  تســتعرض  و  العالــم  أنحــاء  مختلــف 
المتطــورة  التقنيــات  مــن  عــدداً  مربعــًا  متــراً   1499 مســاحتها  تبلــغ 
ومجموعــة مــن التفاصيــل المثيــرة لالهتمــام: تــم تنظيــم حركــة أكثــر 
مــن 265,000 شــخصية، أمــا الســيارات والســفن فهــي تتحــرك ضمــن 
المناظــر الطبيعيــة، كمــا أن الطائــرات تُقلــع كل دقيقــة مــن مطــار 
»كنوفينغيــن«)Knuffingen(. تعتبــر مدينــة العجائــب المصغــرة عالمــًا 
مصغــراً فريــداً مــن نوعــه ال يمكــن مشــاهدته فــي أي مــكان آخــر فــي 

العالــم.
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يدعوكــم ســنول للذهــاب فــي رحلة لتــذوق طعام يســحر الحواس 
بحدائــق  محــاط  األصيلــة.  االســكندنافية  بالنكهــات  واالســتمتاع 
منتجــع  المســيلة، منتجــع وســبا لوكشــري كوليكشــن  الخضــراء 
علــى  القائمــة  االســكندنافية  الفلســفة  ســنول  يمثــل  الغنيــة، 
الحريــة والطبيعــة بمســاحاته الداخليــة المفتوحــة والشاســعة، 
الطازجــة،  الصحيــة  واألطعمــة  بالحيــاة،  النابضــة  واأللــوان 

والموســيقى الوفيــرة التــي تنقلكــم إلــى عالــم روحانــي.
 لما عليك زيارتنا؟ 

 تتمثــل طريقــة الشــيف كاميــل الحاصلــة علــى نجمــة ميشــالن 
فــي تعزيــز نكهــة المكونــات عاليــة الجــودة للســماح للزائــر بتــذوق 
طعــم األطعمــة الطازجــة. وتقــوم تقنيتهــا الفريــدة فــي الطبــخ 
علــى التجفيــف، والتدخيــن، والشــوي، وتعكس أطباقهــا المتميزة 
ســنوع  يشــع  الصحيــة.  لألطعمــة  جديــًدا  ومفهوًمــا  منظــورًا 
بالمشــاعر اإليجابيــة مــع وفــرة الضــوء الطبيعــي والموســيقى 
النابضــة بالحيــاة ، فــي حيــن أن الديكــور الهــادئ - والــذي يتميــز 
بالكثيــر مــن الخشــب واأللــوان الطبيعيــة والمســاحات الخضــراء – 

األول من نوعه في قطر بمنتجع المسيلة

ذا الكشري كوليكشن
حيث تتجسد الفلسفة االسكندنافية

المسافر
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يتكامــل مــع الفلســفة االســكندنافية للمــكان.

ماذا تطلب؟
هنــاك الكثيــر مــن الخيــارات المثيرة لالهتمــام لتختار 
مــن بينهــا فــي ســنول، ولكــن مــن األطبــاق التــي 
ال ينبغــي تفويتهــا هــو طبــق الشــمندر المجفــف. 
حيــث تقــدم قطــع الشــمندر المجفــف علــى صخــرة 
مصحوبــة  المجفــف،  التــوت  بمســحوق  وتــرش 
بمحلــول بلــح البحــر المدخــن داخــل صدفــة المعــة، 
فعــًلا هــذا الطبــق تجربــة فريــدة مــن نوعهــا. ويُعــد 
المدّخــن  الســلس  بالســائل  المغمــس  الشــمندر 
بمثابــة وجبــة خفيفــة مغذيــة تجعلــك تتســاءل عما 
ــق  ــاول رقائ ــى تن ــودة إل ــن الع ــتتمكن م ــت س إذا كن

العاديــة. البطاطــس 
المدخــن  الذيــل  األصفــر  الســمك  طبــق  ويمثــل 
الفلســفة   Hay Smoked Local Yellowtail
االســكندنافية الحقيقيــة مــن خــالل الســماح للــزوار 
باختبــار ، مــن خــالل األكل، عبــارة »أقــل هــو أكثــر«. ال 
تنخدعــوا بالمظهــر المتواضــع للطبــق فــي البدايــة: 
فــكل قضمــة توفــر ســيًلا مــن النكهــات والملمــس. 
والجرجيــر   ، والهشــة  المدخنــة  األســماك  مزيــج 
المقرمــش، والكشــمش، وصلصــة البونــزو الالذعــة 

باتريسيا هوفر:نسعى,,
دوما لمنح ضيوفنا 
خدمات الخاصة بنمط الحياة 
العصرية 
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والسلســة ســتبهر براعــم التــذوق. 
إذا كنــت تبحــث عــن شــيء يعطيــك شــعور باالرتياح، ننصحك بالســلطة مع مســتحلب 
المحــار Leaves Served with Oyster Emulsion . نعــم ، صدقــوا أو ال تصدقــوا 
، هــذا الطبــق قــادر علــى تحويــل األوراق الخضــراء إلــى طعــام مريــح ، ألنــه يأخــذ طبًقــا 
ــا وشــهًيا مــن الخضــار مــع صلصــة المحــار والخــل، والبقدونــس، والفجــل المخلــل،  دافًئ

ويغطيهــا بمســتحلق مــن المحــار الكريمــي.
يُعــّد هريــس ســنول ترجمــة جديــدة لهــذا الطبــق القطــري التقليــدي. فعلــى عكــس 
الخيــارات التقليديــة القائمــة علــى القمــح التــي ســتجدها فــي أي مــكان آخــر، فــإن هــذه 
والدجــاج،  الحلــو،  والخبــز   ، الحــب  الشــوفان  الصحيــة والمعاصــرة تســتخدم  النســخة 
والفطــر المخلــل إلعطائهــا شــكًلا جديــداً وحديثــا ومميــزا، مــع الحفــاظ علــى جوهــر 

الطبــق األصلــي. 

نصيحة  
إن ســنول هــو أكثــر مــن مجــرد مطعــم يركــز علــى الصحــة - هــو رحلــة صحيــة للــروح. 
ــة.  ــزم الخاص ــن الح ــار ع ــك اإلدارة باالستفس ــر، تنصح ــرة أكث ــي المغام ــب ف ــت ترغ إذا كن
أثنــاء الزيــارة، نقتــرح الجلــوس بجــوار النافــذة - إنــه بالفعــل مــكان هــادئ، لكــن منظــر 

المســاحات الخضــراء بالخــارج سيســاعد علــى تعزيــز هــذا الشــعور.

مميزات المكان
إذا كنــت تســتمتع بالمغامــرة والتجــارب الجديــدة فــي مجــال الطعــام، فســنول هــو 
المــكان المناســب لذلــك، بفضــل مجموعــة األطبــاق المبتكــرة والحصريــة. أمــا لمحبــي 

األكل النظيــف - فهــذا المــكان هــو الجنــة والنعيــم لكــم.

المسافر
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 إعداد: زهره السيد
 

مقولــة العيــن تــأكل قبــل الفــم يبــدو أمــراً ال خــالف عليــه، حيــث 
جميلــة  مائــدة  فــي  قليــاًل  التأمــل  نحــو  ميــواًل  الّذواقــون  يُبــدي 
بأطبــاق مزينــة، ُمرتبــة بشــكل يــكاد يقــارب لوحــة فنيــة، قبــل البــدء 

الطعــام. بتنــاول 
انتشــرت علــى »السوشــيال ميديــا« أشــكال عديــدة مــن  وأخيــراً 
تنافــس النســاء علــى تصويــر أطباقهــن المرتبــة، محترفيــن مهنــة 
تُعــرف باســم Food styling،  . أمــٌر ممتــع للعيــن أن تــرى كــوب الشــاي 
مقدمــًا بشــكل فّنــي أكثــر منــه كأســا يضبــط المــزاج صباحــًا أو 

مســاءً 
بالنســبة لهــؤالء »فنانــي الطعــام« ال طاهيــه فقــط، االهتمــام 
الــذي  القهــوة  كــوب  يكــون  قــد  ذوقــي.  أمــٌر  بالتفاصيــل 
يســتغرق إنجــازه خمســة دقائــق لــدى البعــض، يســتغرق نصــف 
ســاعة لــدى آخريــن، مــا بيــن تجهيــزه وتقديمــه، لتكــون الصــورة 
مــن  وقطعــة  واللــوز  الجــوز  حبــات  وبجانبــه  للفنجــان  النهائيــة 

فنــان. رَســمها  للوحــة  الشــوكوال أقرب 
حتــى أن البيضــة المســلوقة، قــد تجــد مــن يُقدمهــا علــى المائــدة 
بشــكل اعتيــادي، فــي طبــق علــى مائــدة طبيعيــة بهــا عديــد مــن 
تراهــا  قــد ال تتعجــل فــي تناولهــا عندمــا  األطبــاق األخــرى. لكــن 
مقدمــة بشــكل ُمرتــب، تفتــح الشــهية، ُســرعان مــا يأتــي ببالــك 

مواقــع  ومشــاركته على  إلفطــارك،  فوتوغرافيــة  صــورة  التقــاط 
االجتماعــي. التواصــل 

ُمرهقــًا  أمــراً  يكــون  قــد  الفنانيــن،  لهــؤالء  الطويــل  البــال  هــذا 
أطباقهــم  تقديــم  فــي  يتســابقون  لهــم.  ممتــع  هــو  مــا  قــدر 
اليوميــة بأفضــل الصــور واألشــكال، مهتميــن بتفاصيــل األلــوان 
والتصاميــم وأشــكال األطبــاق، ولمســات مــن اإلضــاءة تجعــل 

ُمشــجعًا. أمــراً  التوثيقيــة  الصــورة  مــن 
 

التزيين واجب
ان هــذا التطــور فــي »السوشــيال ميديــا« أبــرز جيــاًل مــن الفتيــات 
الطعــام.  ووجبــات  األطبــاق  بمشــهد  اهتمامــًا  يبديــن  اللواتــي 
أصنــاف  إعــداد  تَعلــم  فــي  االجتهــاد  نحــو  ذهبــن  أنهــن  حتــى 

مألوفــة. غيــر  بطريقــة  وتقديمهــا  الطعــام  مــن  مختلفــة 
قبــل ســنوات، قــال الطاهــي الهنــدي أبيــالش كــي، »إن النــاس 
اليــوم أصبحــوا ينظــرون إلــى الشــكل وينجذبــون إلــى األطبــاق 
األكثــر تنظيمــًا، وذات األلــوان المتناســقة والمتعــددة. الطهــي 

ــًا بحــق«. أصبــح فن
وأضــاف: »إن االهتمــام بالشــكل فقــط ال يعنــي جــودة الطبــق، 
لتناولهــا،  الشــخص  العيــن وتدفــع  تجــذب  األطبــاق  مــن  الكثيــر 
صحيــح.  والعكــس  المقبــول،  غيــر  بطعمهــا  يصــدم  قــد  لكنــه 
تجــذب  وال  بطعمهــا،  الشــهية  األطبــاق  مــن  الكثيــر  فهنــاك 

عندما تأكل العين قبل الفم 

مـوائــد
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الشــخص لتناولهــا بســبب عــدم االهتمــام بشــكل تقديمهــا أو 
. » يينهــا تز

الحلــوى  أطبــاق  بتزييــن  النســاء  الهنــدي،  الطاهــي  ونصــح 
إضافــة  مــع  والمكســرات،  والتــوت  الكــرز  حبــات  باســتخدام 
لمســات بســيطة، تصنــع شــكاًل جميــال للطبــق، مــن خــالل رســم 
خطــوط دقيقــة علــى األطبــاق بالشــكوال الســائلة أو الكراميــل، 

بالمنــزل. مــن خــالل مخــروط ورقــي مصنــوع 
أبســط،  بخطــوات  يكــون  قــد  الطعــام  وجبــات  تزييــن  أن  كمــا 
فــإن قطــع اللحــم يمكــن تزيينهــا بعيــدان الكرفــس أو الكزبــرة أو 
ــر. فضــال عــن تقطيــع الخضــروات بأشــكال فنيــة ووضعهــا  الزعت
تنســيق  تجاهــل  دون  األطبــاق،  حــواف  علــى  فنيــة  بطريقــة 

األلــوان التــي تعطــي شــكاًل جذابــًا.
 

نصائح لصورة أجمل
وتصويــر  الطعــام،  تقديــم  بفــن  المهتمــات  الفتيــات  وألن 
األطبــاق، فقــد َجمــع موقــع »ستايلســت« البريطانــي، فــي تقريــر 
حديث مجموعــة مــن النصائــح لطّباخيــن عالمييــن، حــول كيفيــة 
باإلضــاءة  تبــدأ  والتــي  الطعــام،  لمائــدة  أفضــل  صــورة  صناعــة 

البصريــة. بالخــدع  وتنتهــي 
اإلضاءة

الجيــدة  »اإلضــاءة  جويــس:  الغذائية جنيفــر  المصممــة  تقــول 
العثــور  يتوجــب  جميلــة،  مائــدة  صــورة  علــى  للحصــول  ضروريــة 
علــى أفضــل مــكان يصلــه الضــوء الطبيعــي، قــد يكــون بجانــب 
نافــذة كبيــرة«. تتفــق مــع ذلــك لــورا فيــف، فــي مدونــة طعــام خاصــة 
بهــا، وتقــول: »مــا لــم تكــن أنيقــًا مــع اإلضــاءة، فــإن الطعام ســيبدو 

أجمــل مليــون مــرة إذا التقطــت صورتــه فــي ضــوء طبيعــي«. 
األلوان

األعشــاب  رش  »إن  تقــول:  األلــوان.  فــي  دائمــا  التفكيــر  عليــك 

يمكــن أن يضيــف لمســة جميلــة علــى األطبــاق ويحــدث بعــض 
الليمــون  شــرائح  اســتخدام  »جويــس«  تقتــرح  كمــا  االختــالف«. 
»ويليامز« فتنصــح  أمــا  لألطبــاق.  جذابــة  ألــوان  علــى  للحصــول 

للصــورة. الحركــة  عنصــر  إلضافــة  ملعقــة  أو  شــوكة  بوضــع 
 الخدع البصرية

الميــاه  فــي  وأوراقهــا  الســلطة  طبــق  َغمــر  باســتطاعتك  إن 
البــاردة لمــدة 15 دقيقــة، قــد تضيــف للصــورة لونــًا جذابــًا وشــكاًل 
الزيــت أو المــاء الســاخن علــى  طازجــًا«. كمــا أن وضــع بعــض 
بعــض األطبــاق، يَجعــل الطبــق يبــدو شــهيًا وســاخنًا، في وقــت 
ينصــح فيــه ويــب ويلســون، بــأن الكثيــر مــن الزيــت قــد يجعــل 

الصــورة مظلمــًة وغيــر جذابــة.
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 المطبخ الصيني 
إبـداع وإتـقان 

العربيــة  البــالد  فــي  المعروفــة  الخضــروات  مــن  العديــد   يدخــل 
فــي المأكــوالت الصينيــة، منهــا الفلفــل الرومــي األحمــر واألصفــر 
والقرنبيــط والكرنــب والخيــار والبــازالء. كمــا ال يســتغنى المطبــخ 

الصينــي عــن خضرواتــه المميــزة مثــل الحلبــة المزرعــة والصويــا 
والتوفــو والبطاطــا والصــل األخضــر والقلقــاس وصلصــة الصويا. 
وتدخــل صلصــة الصويــا فــي جميــع األكالت تقريبــا وكذلــك األرز.

رقيقــة  بالبيــض  عجينــة  مــن  تتكــون  وهــي  صينيــة،  شــوربة 
الدجــاج  لحــم  مــن  بقطــع  وتحشــي  اليــد  نصــف  حجــم  فــي 
منتظمــة  الغيــر  القطائــف  شــكل  تتخــذ  بحيــث  الناضــج 
وتُرفــع  الدجــاج،  شــوربة  فــي  ســريعا  تُســلق  أطــراف(.  )ذات 
ويضــاف  ســلطانية  فــي  منهــا  ثالثــة  توضــع  الشــروبة.  مــن 
بعــض  فــي  تـــؤكل  للشــخص.  وتقــدم  الدجــاج  شــوربة  إليهــا 

بالشــطة. الصيــن  مناطــق 

صلصة فول الصويا 
األســود  العســل  طعمهــا  فــي  تشــبه  وهــي  حلــوة،  تعتبــر 
ــة  ــي صيني ــروات ف ــز الخض ــرى تجهي ــل. ويج ــاء والخ ــف بالم المخف
خاصــة مقعــرة واســعة. يوضــع قليــل مــن صلصــة الصويــا فــي 
شــرائح  هيئــة  فــي  المقطــع  اللحــم  ويقلــى  زيــت  مــع  الصينيــة 
صغيــرة رقيقــة تناســب فتحــة الفــم. وبعــد 8 دقائــق تقريبــا يضــاف 
مخلــوط الخضــروات المقطــع تقطيعــا يناســب فتحــة الفــم أيضــا 
ــة  ــاف الحلب ــم تض ــديدة، ث ــار ش ــى ن ــق عل ــدة 6 دقائ ــم لم ــى اللح إل

 وان تان 
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المزرعــة لمــدة دقيقــة ويقلــب الجميــع. يضبــط الطعــم بإضافــة 
قليــل مــن صلصــة الصويــا والملــح. وتقــدم مــع أرز مســلوق فــي 

مــاء وقليــل مــن الملــح.
يكمــن إضافــة شــرائح رقيقــة مــن نبــات الزنجبيــل إلــى مخلــوط 
ــزا. كمــا  الخضــار عنــد بــدء الطبــخ فيعطــي الطعــام طعمــا ممي
أو األســباجتي  األرز  يمكــن تقديــم الخضــار واللحــم مــع مكرونــة 
أو  الدجــاج،  بلحــم  البقــري  اللحــم  اســتبدال  يمكــن  العاديــة. 

الكاليمــاري. وحلقــات  كالجنبــري  البحريــات 

 سي فود مقلي 

قطــع الســمك علــى شــكل أصابــع. وتغطــس فــي الدقيــق ثــم 
البيــض المضــروب ثــم البقســماد، ويحمــر ســريعا لمــدة 4 دقائــق 
فــي الزيــت الحامــي حتــى يتخــذ اللــون الذهبــي. وهــي طريقــة 
تشــبه عمــل لقمــة القاضــي، إال أن فــي داخلهــا لحــم الســمك أو 

قــد يكــون الجمبــري المقشــور.
يقدم مع األرز، مع إضافة قليل من صلصة الصويا الباردة

 سي فود مقلي 
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كمية من أوراق السبرينج رولز الجاهزة حسب الرغبة 
شرائح جبن شيدر 

شرائح لحم رومي )تركي( 
للصق اللفائف 

خليط من الماء والدقيق 
زيت غزير للقلي

 
طريقة التحضير:

ــب  ــرة تناس ــات صغي ــي مربع ــم الروم ــن واللح ــرائح الجب ــع ش نقط

ــز، نأخــذ شــريحة ونفردهــا  حجــم شــرائح الســبرينغ رول
نضع شريحة من اللحم فوقها شريحة جبن

نطوي طرفي الرقاقة وأسفلها فوق الحشوة
نلــف الرقاقــة جيــداً ونلصــق طرفهــا بخليــط اللصــق.. ونكمــل باقــي 
الرقاقــات وفــي هــذه األثنــاء نكــون وضعنــا مقــالة الزيــت علــى نــار 

عاليــة
تقلــى اللفائــف فــي الزيــت حتــى تصبــح ذهبيــة اللــون وتقــدم 

. مقبــالت  كطبــق 

سبرينغ رولز 
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0.5 كيلو دجاج فيليه مقطعة أصابع أو مكعبات
1 فلفل اصفر تقطع مكعبات
 1فلفل أحمر تقطع مكعبات

 1 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 

0.5 كوب دقيق 
كوب ماء مغلي 

كوب ماء بارد
5 مالعق كبيرة كاتشب 

3 مالعــق كبيــرة صويــا صــوص 2 ملعقــة كبيــرة زيــت سمســم أو 
زيــت ذرة 

2 ملعقة كبيرة نشا 
ملعقة كبيرة خل 

ملعقة كبيرة عسل أسود 
3 مالعق صغيرة زنجبيل مبشور أو بودرة 

ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة فلفل اسود

 كوب زيت لتحمير دجاج الكانتون
 

طريقة التحضير:

نغســل صــدور الدجــاج المقطعــة طوليــا أو مكعبــات. ونتركهــا 
تصفــي المــاء. ثــم تتبــل بمعلقــة صغيــرة مــن الملــح والفلفــل 
وملعقــة كبيــرة مــن الدقيــق وملعقــة كبيــرة نشــا. ونضيــف نصــف 
كالعجيــن  تصبــح  حتــى  جيــداً  ونقلبهــم  البــارد.  المــاء  كــوب 

الســميك.
نضــع باقــي مقــدار الدقيــق فــي صينيــة مــع ملعقــة النشــا الكبيــرة. 
ويتبــل بنــص ملعقــة صغيــرة ملــح وفلفــل وملعقــة صغيــرة مــن 

الزنجبيــل المبشــور أو البــودرة. وتغطــى بهــا قطــع الدجــاج.
في زيت غزير نحمر الدجاج. ثم ننشلها على ورق المطبخ.

تحضير الصوص:
كاتشــب  كبيــرة  مالعــق  و5  صــوص  صويــا  كبيــره  مالعــق   3
وملعقــة كبيــرة عســل اســود وملعقــة كبيــرة خــل وملعقــة كبيــرة 
نشــا وملعقــة صغيــرة الزنجبيــل المبشــور ونصــف كــوب مــاء بــارد. 

ويقلــب الخليــط علــى البــارد. ثــم يرفــع علــى النــار مــع التقليــب.
فــي طاســة علــى النــار تســخن جيــداً نضــع ملعقتيــن كبيرتيــن 
زيــت السمســم أو الــذرة. نشــوح فيهــا ملعقــة الثــوم مــع الزنجبيــل 
مــع الخضــار. وبمجــرد الخضــار يذبــل نضيــف الصــوص مــع التقليــب 

المســتمر.
ثــم نضيــف الدجــاج المحمــر علــى النــار. ونزيــد كــوب مــاء مغلــي. 

ونطفــي النــار بمجــرد الغليــان.

دجاج الكانتون 
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طرحــت ايثــن الــن، مجموعــة أثــاث »ريالكســد مــودرن« بتصاميــم 
فــي  لتبعــث  المرهــف،  واإلحســاس  باألناقــة  تنضــح  فريــدة 
عالمــة  وتســتند  والراحــة.  بالســكينة  شــعوراً  القاطنيــن  أنفــس 
المفروشــات األمريكيــة الفاخــرة علــى مفاهيــم الجــودة والفــرادة 
والحرفيــة العاليــة مــع التركيــز علــى االلتــزام بمعاييــر االســتدامة.

    وتجّســد المجموعــة الجديــدة الشــغف الحقيقــي باألناقــة دون 
ــة  ــر العالم ــا تفخ ــة. كم ــترخاء والراح ــة االس ــى أهمي ــاومة عل المس

بمنتجاتهــا ســهلة االســتخدام، وتركــز علــى تقديم تصاميــم عالية 
مفروشــات  قطــع  لتبــدع  والجمــال  بالبســاطة  تتســم  الجــودة 
مميــزة ال تخبــو مــع الزمــن بــل تــزداد ألقــًا عامــًا بعــد عــام. وتشــتمل 
’ريالكســد مــودرن‘ علــى مجموعــة مــن العناصــر الفاخــرة الخاصــة 
بتصاميــم  تزخــر  والتــي  والنــوم،  والطعــام  المعيشــة  بغــرف 
معاصــرة وبســيطة مــع مــواد حديثــة ولمســات مخصصــة. وتتميــز 
المجموعــة بألــوان هادئــة وفاتحــة مــن التدرجــات الرمليــة الناعمــة 

ديكور
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ــاش. ــة واالنتع ــعوراً بالراح ــد ش ــاء، لتوّل والزرق

 تدرجات هادئة
تنظــر العالمــة األمريكيــة األصيلــة إلــى غرفــة المعيشــة علــى أنّهــا 
لــذا يجــب أن تكــون فــي غايــة األناقــة  النابــض للمنــزل،  القلــب 
والراحــة مــع تفاصيــل فريــدة تنــّم عــن الــذوق الشــخصي. وتقــدم 
مجموعــة ’ريالكــس مــودرن‘ الجديــدة تصاميــم حديثــة وعصريــة 
بعضهــا مســتوحى مــن أســاليب كالســيكية لحقبــات قديمــة. 
الراقــي  المظهــر  ذات  المنحنيــة  ’تشــانينج‘  أريكــة  أبرزهــا  ومــن 
والمتــرف، مــع مزيــج رائــع مــن التفاصيــل العصريــة ولمســات مــن 
طــراز آرت ديكــو الكالســيكي، مــا يجعلهــا خيــاراً مثاليــًا للمســاحات 
البابيــن  ذات  ’بوكانــان‘  خزانــة  تمتــاز  بينمــا  والمتميــزة.  األنيقــة 
علــى  متناغمــًا  مظهــراً  يضفــي  والــذي  الشــهير  الريتــرو  بطابــع 
غرفــة المعيشــة، وذلــك بفضــل واجهتهــا المميــزة بتقاطيعهــا 

اإلندونيســي  الماهوجنــي  خشــب  مــن  المصنوعــة  الهندســية 
الــذي تــم قطعــه وفــق معاييــر االســتدامة.

 لمسات فريدة
ــًا  ــة مع ــة واألحب ــع العائل ــًا يجم ــًا حميمي ــام مكان ــة الطع ــد غرف  تع
فــي كّل منــزل. وبينمــا يميــل البعــض إلــى تصميــم غرفــة طعــام 
تفيــض بالراحــة، يفضــل أصحــاب الــذوق الرفيــع أن تكــون ركنــًا راقيًا 
وفخمــًا. وتعتبــر طاولــة الطعــام ’بريســمور‘ بأبعادها المســتطيلة 
جــزءاً أساســيًا فــي هــذه المجموعــة الحصريــة. فهــي قطعــة أثــاث 
مبتكــرة بتصميــم عصــري مــع قاعــدة جميلــة ذات مظهــر فخــم 
تحيــط بجوانبهــا الســفلية طبقــة مــن النيــكل. وتتميــز الطاولــة 
بســطحها الموّشــى بصــورة ناعمــة مــع ثالثــة تدرجــات خشــبية، 
متنوعــة  باقــة  وتتوفــر  والرمــادي.  والكســتنائي  المنــك  هــي 
مــن الكراســي التقليديــة والعصريــة مــع تشــكيلة واســعة مــن 
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اللمســات الغنيــة. ويمكــن لمصممــي الديكــور فــي ’ايثــن الــن‘ 
’ريالكســد  تشــكيلة  مــن  قطــع  اختيــار  علــى  العمــالء  مســاعدة 
مــودرن‘ إليجــاد التــوازن األمثــل مــا بيــن الرقــي والراحــة فــي آن معــًا.

تصميم مريح وعصري
تشــّكل غرفــة النــوم المــالذ الوحيــد للراحــة واالســترخاء، وتهتــّم 
المجموعــة الجديــدة فــي تحقيــق التــوازن مــا بيــن المظهــر الهادئ 

الفخمــة  الخيــارات  أحــد  أوك‘  ’أفــون  ســرير  ويعــّد  معــًا.  والمبهــج 
المتألقــة.  والعناصــر  العضويــة  الخطــوط  بيــن  تجمــع  التــي 
وذلــك مــع لــوح خلفــي طويــل يمتــاز بتفاصيــل تحاكــي القصــب، 
وهــو مصنــوع مــن خشــب الماهوجنــي اإلندونيســي مــن مصــادر 
ومســتوحاة  منعشــة  لمســة  إلضفــاء  ومســؤولة  مســتدامة 
اإلضــاءة  نواحــي  علــى  المجموعــة  تركــز  كمــا  الطبيعــة.  مــن 

ديكور
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واالنعــكاس إليجــاد تأثيــرات متباينــة وجذابــة، كمــا فــي اللمســات 
المعدنيــة الخاصــة بســرير ’أفــون‘، والتــي تعــّد ســمة واضحــة فــي 
الرائــدة  العالمــة  تحــرص  وهكــذا  مــودرن‘.  ’ريالكســد  مجموعــة 
علــى تلبيــة كافــة احتياجــات العمــالء إلبــداع مســاحات مريحــة فــي 

غايــة األناقــة.
كمــا توفــر ’ايثــن الــن‘ مجموعــة مــن الخيــارات المصممــة حســب 

ويحظــى  الرفيــع.  الــذوق  أصحــاب  تطلعــات  لمواكبــة  الطلــب 
العمــالء بالدعــم الــذي يحتاجونــه مــن قبــل مصممــي الديكــور 
جانــب  إلــى  عاليــة  مرونــة  يمنحهــم  مّمــا  بالعالمــة،  الخاصيــن 
المجموعــة  ضمــن  للتخصيــص  والقابلــة  الكثيــرة  الخيــارات 
الجديــدة. كمــا تقــّدم ’ايثــن الــن‘ خدمــات توصيــل عاليــة الجــودة 

النهايــة. البدايــة وحتــى  العمــالء مــن  لالرتقــاء بتجربــة 
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إعداد وترجمة سماح عماش

حــول  الخاطئــة  والمفاهيــم  األفــكار  مــن  الكثيــر  أحيانــًا  تنتشــر 
المــرض  هــذا  فهــم  كيفيــة  علــى  يؤثــر  ممــا  الثــدي  ســرطان 
بالشــكل الصحيــح، والتعامــل معــه وإدارة عوامــل الخطــر التــي 
تحيــط بــه، وفــي هــذا المقــال نقــدم أبــرز هــذه الخرافــات الشــائعة 
الدراســات  أكدتــه  لمــا  وفقــًا  وذلــك  لهــا،  المقابلــة  والحقائــق 
والمعهــد الوطنــي للســرطان فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

خرافة1:الوراثة هي السبب الوحيد لإلصابة بسرطان الثدي
الحقيقــة: هــذه المعلومــة هــي مــن أكثــر المفاهيــم الخاطئــة 
انتشــاراً، ووفقــًا لتصريحــات صــدرت مــن قســم أورام الثــدي فــي 
فــي  واألبحــاث  الســرطان  لعــالج   Seattle Cancer Care Alliance مركــز 
حــاالت  مــن   90% 70إلــى  فــإن  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 

ســرطان الثــدي تحــدث نتيجــة أســباب متفرقــة عديــدة، قــد تكــون 
عوامــل البيئــة ونمــط الحيــاة غيــر الصحــي، وعوامــل أخــرى أيضــًا، 
فيمــا قــال المعهــد الوطنــي للســرطان أن نســبة الخطــر تــزداد إذا 
كان أحــد أقاربــك مــن الدرجــة األولــى أصيــب بهــذا المــرض، خاصــة 

قبــل بلــوغ الخمســين عامــًا مــن العمــر. 
أن  عائالتهــم،  فــي  للمــرض  تاريــخ  لديهــم  َمــن  الضــروري  ومــن 
يبــدأوا الفحــص فــي عمــر مبكــر، وذلــك فــي عمــر 25 عامــًا مثــاًل.

خرافة 2: أي كتلة تشعرين بها في الثدي هي سرطانية
ــة أن  ــرطان األمريكي ــة الس ــي لجمعي ــر الطب ــد المدي ــة: أك الحقيق
80 % مــن الكتــل والنتــوءات المحسوســة فــي الثــدي تنتــج عــن 
خطــورة  أقــل  تكــون   ،) حميــدة   ( ســرطانية  غيــر  ورميــة  تغيــرات 
كوجــود تكيــس دهنــي أو ورم حميــد، كمــا قــد يكــون الشــعور 
بوجــود تكتــالت بســبب اقتــراب الــدورة الشــهرية، لكــن بنفــس 

خرافات شائعة عن سرطان
الثدي والحقائق المقابلة 

الملف الطبي
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الســيدات  األطبــاء  يُوصــي  الوقــت 
بضــرورة استشــارة الطبيــب عنــد مالحظة 
ــر مرتبــط بشــكل الثــدي وحجمــه،  أي تغي

التشــريحية. بنيتــه  أو  افرازاتــه 

ال  األربعيــن  قبــل  الشــابات  خرافــة3: 
الثــدي بســرطان  يُصبــن 

الـــ  ســن  بيــن  النســاء  عــادًة  الثــدي  ســرطان  يصيــب  الحقيقــة: 
أنــه قــد يصيــب فتيــات مــن فئــة عمريــة أصغــر  40 و50 عامــًا، إال 
مــن الثالثيــن، كمــا قــد يصــل إلــى ســن الـــ 17، ويرتبــط الســبب 

المــرأة. جســم  فــي  تحصــل  التــي  الهرمونيــة  بالتغيــرات 
 ويشــير باحثــون فــي موقــع WebMD أّن أقــّل مــن %7 مــن حــاالت 
ســرطان الثــدي تحصــل لــدى النســاء اللواتــي يبلغــن مــن العمــر 
ــي  ــل ف ــد يحص ــدي ق ــرطان الث ــي أّن س ــا يعن ــنة، م ــن 40 س ــل م أق
الخطــر  االنتبــاه لعوامــل  العمــر، ممــا يســتدعي  أّي مرحلــة مــن 
التــي تجعــل المــرأة عرضــة لإلصابــة، كوجــود تاريــخ طبــي عائلــي 
وقــدوم  الصــدر،  فــي  اإلشــعاعي  للعــالج  الخضــوع  للمــرض، 
الحيــض فــي ســن مبكــرة، وغيرهــا مــن العوامــل، ويُعتبــر ســرطان 
وأقــل  عدوانيــة  أكثــر  األربعيــن  ســن  دون  النســاء  لــدى  الثــدي 

للعــالج. اســتجابة 

خرافة4: ال يمكن أن تصابي بسرطان الثدي أثناء الحمل
الحقيقــة: مــع األســف، هــذا األمــر ليــس مســتحياًل، فوفقــًا لدراســة 
نُشــرت فــي دوريــة Reviews in Obstetrics & Gynecology، فــإن ســرطان 

الثــدي هــو ثانــي أكثــر أنــواع الســرطانات 
ومــن  الحوامــل،  فــي  انتشــاراً  الخبيثــة 
بيــن كل 3 آالف امــرأة حامــل توجــد امــرأة 

لديهــا ســرطان ثــدي.

ــرطان  ــبب س ــرق يس ــل الع ــة5: مزي خراف
ــدي الث

الحقيقــة: إن انتشــار معظــم حــاالت ســرطان الثــدي فــي الجــزء 
العلــوي الخارجــي القريــب مــن اإلبــط، جعــل الكثيــرون يعتقــدون 
أن مزيــل العــرق هــو أحــد أســباب ســرطان الثــدي، لكــن إلــى اآلن 
ال يوجــد أدلــة علميــة تؤكــد هــذه المعلومــة، ولكــن ال يــزال يتــم 

دراســة ســالمة مضــادات التعــرق.
خرافة6: حماالت الصدر تسبب السرطان

ارتــداء حمــاالت الصــدر،  بيــن  يربــط  الحقيقــة: ال يوجــد أي دليــل 
الثــدي،  أســفل  دائــري  نصــف  ســلك  فيهــا  يكــون  التــي  خاصــًة 

الثــدي. بســرطان  اإلصابــة  خطــر  وزيــادة 
 Cancer Epidemiology مجلــة  فــي  نُشــرت  دراســة  فحصــت  وقــد 
Biomarkers & Prevention أكثــر مــن 1500 امــرأة، ولــم يجــد القائمــون 

ــة  ــر اإلصاب ــادة خط ــدر، وزي ــة الص ــداء حمال ــن ارت ــة بي ــا أي عالق عليه
بالســرطان.

ــة  ــات الوراثي ــل الصف ــن تنق ــط م ــي فق ــة األم ه ــة7: عائل خراف
ــرض  ــة بالم المتعلق

بالتســاوي،  واألم  األب  مــن  الوراثيــة  الصفــات  تأتــي  الحقيقــة: 
لذلــك عليــك البحــث فــي كال جانبــي شــجرة العائلــة إذا أردتــي 

90% من الحاالت تحدث,,
 نتيجة أسباب متفرقة وليس 

الوراثة فقط

 سرطان الثدي ال يصيب,,
 فقط النساء فوق األربعين

 إنما الشابات أيضًا 
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الدرجــة  أقــارب  يكــون  مــا  وغالبــًا  لديــك،  اإلصابــة  خطــر  تقييــم 
األولــى أي األم واألخــت هــم األهــم عنــد تقييــم مســتوى خطــر 

الثــدي. بســرطان  اإلصابــة 

خرافــة 8: ســرطان الثــدي يســبب دائًمــا كتلــة يمكــن 
أن تشــعرين بهــا

الثــدي  ســرطان  أن  النســاء  مــن  الكثيــرات  تعتقــد  الحقيقــة: 
يســبب دائًمــا ورًمــا يمكــن الشــعور بــه أثنــاء الفحــص الذاتــي، وقــد 
يســتخدمن هــذا كســبب لتخطــي صــور الماموجــرام، معتقــدات 
أنهــن سيشــعرن بــأي تغييــر قــد يشــير إلــى وجــود مشــكلة، لكــن 
بحــدوث  دائمــًا  يتســبب  قــد ال  الثــدي  إن ســرطان  الحقيقــة  فــي 
ورم، خاصــًة عنــد ظهــوره ألول مــرة، وبحلــول الوقــت الــذي يحــدث 
فيــه ذلــك، ربمــا يكــون الســرطان قــد انتقــل بالفعــل إلــى مــا وراء 
الثــدي إلــى العقــد اللمفاويــة، وعلــى الرغــم مــن أن إجــراء الفحص 
الذاتــي للثــدي هــو بالتأكيــد فكــرة جيــدة ، إال أنــه ليــس بديــاًل عــن 

الفحــص الــدوري للثــدي.
خرافــة9: ممارســة نمــط حيــاة صحــي يقــي تمامــًا مــن ســرطان 

الثــدي
الحقيقــة: علــى الرغــم مــن أن عــادات الحفــاظ علــى وزن صحــي، 
وممارســة الرياضــة بانتظــام، وتنــاول الطعــام الصحــي، والحــد 
اإلصابــة  خطــر  تقليــل  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  الكحــول،  مــن 
ضمــان  تســتطيع  ال  الســلوكيات  هــذه  أن  إال  الثــدي،  بســرطان 
عــدم اإلصابــة بالمــرض مطلقــًا، والتخلــص منــه مئــة فــي المئــة، 

التحكــم  التــي يمكنــك  الخطــر  إدارة عوامــل  الجيــد  لذلــك مــن 
منتظمــة،  فحوصــات  إجــراء  المهــم  مــن  يــزال  ال  ولكــن  فيهــا، 
وإجــراء فحوصــات شــخصية للثــدي، واالنتبــاه إلــى أي تغييــرات غيــر 

عاديــة فيــه . 
خرافة 10-استهالك الكثير من السكر يسبب سرطان الثدي

المفــرط  أن االســتهالك  الحقيقــة: ال يوجــد دليــل علمــي علــى 
للســكر فــي النظــام الغذائــي يســبب بشــكل مباشــر ســرطان 
الثــدي، وهــذا األمــر ليــس فقــط مــع ســرطان الثــدي إنمــا مــع جميــع 
أنــواع الســرطان، كمــا أن هنــاك خرافــة شــائعة مفادهــا أن الســكر 
يمكــن أن يغــذي الســرطان ويســرع نمــوه، والحقيقــة أن جميــع 
الخاليــا، ســواء أكانــت ســرطانية أو صحيــة، تســتخدم الســكر فــي 
الــدم )الجلوكــوز( كوقــود، لكــن الخاليــا الســرطانية تســتهلك 

ــة. ــا العادي الســكر بشــكل أســرع مــن الخالي
وقــد تكــون عالقــة الســكر بســرطان الثــدي ناجمــة عــن أن تنــاول 
وزيــادة  الــوزن،  زيــادة  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الســكر  مــن  الكثيــر 
الــوزن هــي عامــل خطــر ثابــت لســرطان الثــدي، باإلضافــة إلــى 
ذلــك، ربطــت بعــض الدراســات مــرض الســكري مــع ارتفــاع خطــر 
اإلصابــة بســرطان الثــدي - وخاصــة الســرطانات األكثــر عدوانيــة 
تمامــًا  متأكديــن  ليســوا  الباحثــون  لكــن  الالحقــة،  والمراحــل 
ممــا إذا كان الرابــط يرجــع إلــى حقيقــة أن األشــخاص المصابيــن 
بــداء الســكري يميلــون إلــى زيــادة الــوزن، أو أن ارتفــاع مســتويات 

الســكر فــي الــدم لديهــم هــو الســبب.

الملف الطبي
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أهمية تعزيز التواصل البصري
في المنزل ألطفال التوحد

بقلم/ اليازي الكواري

بين  العالقات  في  الضرورية  األساليب  من  البصري  التواصل  يعتبر 
وطفلهم  الوالدان  بين  التواصل  في  تنميته  يجب  لذلك  األشخاص، 
يلعب  المالئم  البصري  التواصل  ألن  وذلك  ألهميته.  نظرا  التوحدى 
دورا بالغ األهمية في عمليات التواصل غير اللفظية لديطفل التوحد. 
وبصفة عامة يساعد التواصل البصري في اإلبالغ عن المشاعر وأيضا 
إبداء االهتمام تجاه ما يتحدث عنه الطرف المقابل خالل مرحلة معينة 

من الحوار. 
وتعليم أطفال التوحد علي كيفية التواصل بشكل أفضل عن طريق 
إلقامة  الالزمة  التواصل  مهارات  األطفال  هؤالء  يمنح  عادة  العين 
وجه  إلى  والنظر  البصري  التواصل  ويعتبر  وسليمة.  صحية  عالقات 
وعيون المتحدث من المكونات األساسية في عملية اكتساب اللغة 
والتواصل، ويمكن هنا الطلب من الطفل مع اإلشارة باإلصبع للنظر 
بحمل  المتحدث  يقوم  ان  كذلك  المفيد  ومن  المتحدث،  وجه  إلى 
العينين  المثال(بجانب  سبيل  على  )حلوى  للطفل  محبب  شيء 
لمدة ثواني قليلة قبل إعطائه للطفل مع جلب انتباهه إلى الشيء 
الطفل  يقوم  سوف  العملية  هذه  وبتكرار  إليه  بالتأشير  المحمول 
بالنظر إلى وجه المتحدث لمدة كافية من اجل الحصول على المعزز. 
ومن األلعاب األخرى التي يمكن القيام بها الجلوس مع الطفل أمام 
المرآة وتعزيزه في كل مرة ينظر بها إلى وجه الشخص الجالس معه. 
ما  وعند  الطفل  مناداة  ثم  ومن  باليدين  الوجه  تخبئة  كذلك  يمكن 
المفيد  االبتسام.و من  الوجه مع  إلى مصدر الصوت يتم إظهار  ينظر 
هذه  تقليد  مع  مختلفة  أصواتا  تصدر  التي  األلعاب  استخدام  هنا 
والشفاه( )اللسان  الفم  حركة  إلى  الطفل  انتباه  وتوجيه  األصوات 
وضع  الممكن  ومن  اللفظية.  المقاطع  أو  األصوات  هذه  نطق  عند 
صوت  وتقليد  المثال(  سبيل  على  )سيارة  الطفل  أمام  تتحرك  لعبة 
أصوات  إخراج  على  الطفل  فتدريب  لفظي.  مقطع  أو  بصوت  اللعبة 
التدريب  في  التدريب  في  مهمة  مرحلة  هي  لفظية  ومقاطع  لغوية 
أطفال  آباء  يوظف  أن  يجب  السبب،  ولهذا  الشفهي،  التواصل  على 
في  ليكونوا  أطفالهم،  مع  تعاملهم  في  البصري  التواصل  التوحد 
مع  مناسب  بصري  اتصال  تطوير  على  قادرين  أشخاصا  المستقبل 
اليومية.وأطفال  حياتهم  في  معهم  يتفاعلون  الذين  األشخاص 
التوحد يمكن أن يتجنبوا التواصل البصري لعديد األسباب، ويمكن أن 
المناسبة  الطريقة  فهم  في  السلوك  هذا  وراء  الدوافع  تحديد  يساعد 
لديهم.  البصري  التواصل  مهارات  وتحسين  المشكلة  هذه  لمعالجة 
إلى  أطفالنا  علي  الخوف  أو  االنزعاج  حاالت  تدفعنا  األمر،  حقيقة  وفي 
تجنب االتصال بالعين مع اآلخرين. ولكن يمكن أن يكشف عنها هروب 
التعلق  اضطراب  غرار  على  اآلخرين،  مع  البصري  التواصل  من  الطفل 

التفاعلي أو خلل في المعالجة الحسية لدى الطفل  .لذا يجب الحرص 
على أن يكون الوالدان خير مثال ألطفالهما، وحريصين على توظيف 
تواصل بصري سليم سواء عند الحديث مع الطفل أو االستماع إليه، 
األهمية.  بالغ  دورا  الطفل  لعين  مباشر  بشكل  النظر  يلعب  حيث 
التواصل بالعين مع  الوالدين من الذين يتجنبون  وفي حال كان أحد 
الطفل عند الشعور بالتوتر، يجب عليهما تحسين طريقة التفاعل مع 
الطفل في مثل هذه الحاالت، ألن الطفل سيقتدي بأبيه وأمه وطريقة 
تواصلها بغض النظر عن سالمتها من عدمها. وفي حال تبنى الطفل 
األمر سيزداد  تلقاء نفسه، ال يجب الضغط عليه ألن  السلوك من  هذا 
سوءا. وفي مثل هذه الحاالت، يجب تعزيز احترام الطفل لذاته، ووصف 
كيفية  ليتعلم  المناسبة  المساحة  ومنحه  إيجابية،  بعبارات  سلوكه 
اعتماد تواصل بصري جيد. والبد وأن نعرف بأن أضطراب التوحد يشكل 
عائقا أمام التواصل البصري لدى طفل التوحد، حيث إنه يشعر بالتوتر 
اآلباء  على  يجب  الحاالت،  هذه  مثل  وفي  الحسية.  المحفزات  بسبب 
حسي  بإجهاد  شعوره  وتجنب  الطفل  لدى  السلبية  المشاعر  تخفيف 
تنعدم  عام،  بالعين.وبشكل  التواصل  مهارات  تطوير  من  ليتمكنوا 
عند  اللفظي  غير  االتصال  ومهارات  اللغوية  المهارات  الطفل  لدى 
شعوره بالتوتر أو عند بقائه في بيئة غير مريحة. ومن شأن تحسين هذه 
الظروف أن يحل مشكلة التواصل البصري.ومن أجل تحسين مهارات 
وألعابا  بأنشطة  األستعانة   الطفل.يجب  لدي  البصري  التواصل 
للمنبهات  ومناسب  تلقائي  بشكل  االستجابة  طرق  الطفل  لتعليم 
الحسية التي تسبب له التوتر.كما أن تطوير قدرة الطفل علي طول 
مدة التواصل البصري هي أيضا تزيد من تطوير قدرة الطفل على فهم 
الكلمات و هي من المراحل التي يتم بها زيادة الحصيلة اللغة، بحيث 
إلى  التي تشير  الكلمات  نهتم هنا بتدريب الطفل على فهم وتمييز 
فعل معين، و من المفيد تصوير الطفل أثناء تناول الطعام أو أثناء 
اإلشارة  على  تدريبه  ثم  ومن  الخ  نزهة....  في  الذهاب  النوم  أو  اللعب 
أن يتم  المنزل يجب  اللغة والتواصل في  إلى الصورة والتدريب على 

ضمن بيئة طبيعية وضمن سياق التواصل العادي.
ومن المهم التكلم دائما مع الطفل وتقليد الحركات واألصوات التي 
واألصوات،  الكلمات  من  المزيد  إخراج  على  يشجعه  مما  بها  يقوم 
تكرار  خالل  من  أمامه  يراها  أو  بها  يقوم  التي  األفعال  على  والتعليق 
األولية  التواصل  محاوالت  ترجمة  وتعد  مرات.  عدة  بسيطة  كلمات 
التي يقوم بها الطفل من األمور المهمة جدا في تطوير التواصل إلى 
مراحل أعلى، ومن أجل مساعدة الطفل على فهم الكالم الموجه إليه 
يفضل تدعيم هذا الكالم بحركات وإشارات وتعابير على الوجه تساعد 

على فهم الكالم.
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كتبت سماح عماش
البيئــة،  ينجــم الســرطان عــن عــدة عوامــل مجتمعــة كالوراثــة، 
ال  أننــا  وبمــا  العوامــل،  مــن  وغيرهــا  البدنــي،  النشــاط  التغذيــة، 
يمكــن أن نفعــل شــيئًا فيمــا يخــص الجينــات التــي ورثناهــا، إال 
أنــه يمكننــا التحكــم بنمــط حياتنــا الصحــي، فقــد تبيــن أن هنــاك 
بعــض العوامــل  تزيــد نســبة اإلصابــة بســرطان الثــدي، وبتجنبهــا 
حيــاة  نمــط  إدارة  أن  تبيــن  كمــا  اإلصابــة،  نســبة  تقليــل  يمكــن 
صحــي قــد يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بســرطان الثــدي بنســبة جيدة، 

فمــا هــي أهــم الطــرق لمحاربــة ســرطان الثــدي والوقايــة منــه.

1-الكشف المبكر
الطــرق  أهــم  هــو  الثــدي  فــي  كتلــة  أي  وجــود  عــن  البحــث  إن 
لحمايــة نفســك مــن الســرطان، ويتــم ذلــك عبــر الفحــص الذاتــي 
للثــدي، ورغــم أهميــة هــذه الخطــوة إال أنهــا ال تُغنــي عــن إجــراء 

الفحوصــات الدوريّــة للكشــف المبّكــر فــي المراكــز المختّصــة.
 ويجــب القيــام باختبــار فحــص الثــدي الذاتــّي فــي أوقــات محــّددة 
مــن الشــهر، حيــُث يجــدر بالمــرأة القيــام بالفحــص بعــد انتهــاء 
التغيــرات  تأثيــر  بســبب  وذلــك  أيــام،  بعــّدة  الشــهريّة  الــدورة 
الهرمونّيــة التــي تحــدث أثنــاء الــدورة الشــهريّة فــي بعــض صفــات 
الثــدي، أّمــا بالنســبة للنســاء فــي مرحلــة مــا بعــد انقطــاع الطمــث 
فُينصــح  آخــر،  ســبب  ألي  الشــهريّة  الــدورة  انقطــاع  حــال  فــي  أو 

بتحديــد يــوم معّيــن مــن كل شــهر إلجــراء الفحــص.
وطبيــًا تُنصــح الســيدات الالتــي بلغــن مــن العمــر 45 عاًمــا القيــام 
)الماموغــرام(  الثــدي  ســرطان  عــن  الكشــف  فحــص  بإجــراء 
بصــورة دوريــة كل 3 ســنوات، وقــد قامــت مؤسســة حمــد الطبيــة 
الثــدي  عــن ســرطان  الكشــف  بتخصيــص عيــادة إلجــراء فحــص 
فــي مستشــفى النســاء يشــرف عليهــا فريــق مــن المختصيــن مــن 

المركــز الوطنــي لعــالج وأبحــاث الســرطان.

مرتبطة بنمط حياتك الصحي

5طرق تقيك من سرطان الثدي
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ــاة  ــر لحي ــف المبّك ــج ’الكش ــق برنام ــجع فري ــك، يش ــب ذل ــى جان وإل
صحّيــة‘ النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 45-69 عامــًا علــى 
حجــز موعــد إلجــراء تصويــر الثــدي الشــعاعي )الماموغــرام( مجانــًا 

فــي المراكــز الصحيــة المخصصــة لهــذا الهــدف. 
تغييرات انتبهي لها عند الفحص الذاتي للثدي

-تغّير غير مألوف في حجم الثدي أو شكله.
-احمرار أو طفح على بشرة أو جلد الثدي أو حلمة الثدي.

-خروج أية إفرازات من إحدى الحلمتين أو من كليهما.
-وجــود كتلــة فــي منطقــة مــن الثــدي تجعلهــا تبــدو أســمك مــن 

بقيــة نســيج الثــدي.
التجاعيــد  مثــل  الثــدي  جلــد  أو  بشــرة  نســيج  فــي  تغّيــر  -ظهــور 

البرتقــال(. قشــرة  يشــبه  مــا  إلــى  الثــدي  بشــرة  )تحــول 
-انقالب حلمة الثدي إلى الداخل أو حدوث تغّير في شكلها.

-الشعور بألم مستمر في الثدي.
-ظهور كتلة في منطقة اإلبط.

أيــة تغيــرات أو أعــراض غيــر  أنــه فــي حالــة ظهــور  تذكــري دائًمــا 
طبيعيــة فــي الثدييــن لديــك يتعّيــن عليــك مراجعــة طبيبك حتى 

لــو كنــت قــد أجريــت فحــص ســرطان الثــدي منــذ مــدة قصيــرة.
2-ممارسة الرياضة

علــى  يســاعد  الرياضيــة  التماريــن  ممارســة  علــى  االنتظــام  إن 
تقليــل خطــر اإلصابــة، وذلــك ألن الرياضــة تســاعد فــي الســيطرة 
ــي  ــك حاول ــي، لذل ــل الغذائ ــة التمثي ــن عملي ــوزن، وتحس ــى ال عل
اليومــي،  برنامــج حياتــك  فــي  الرياضيــة  التماريــن  إدراج  ســيدتي 
مــن  ا  أســبوعّيً دقيقــة   150 األقــل  علــى  ممارســة  مثــال  يمكنــك 
مــن  ا  أســبوعّيً دقيقــة   75 أو  المعتدلــة  الهوائيــة  التمرينــات 
المشــي  ممارســة  يمكنــك  أو  الشــديدة،  الهوائيــة  التمرينــات 

لمــدة نصــف ســاعة.  يوميــًا 

3- تجنب التعرض لإلشعاع والتلوث
بيــن اإلصابــة بســرطان  ارتباًطــا  إن هنــاك  األبحــاث  تقــول بعــض 
الثــدي والتعــرض التراكمــي لإلشــعاع علــى مــدار حياتــك، حيــث أن 
تصويــر الثــدي باألشــعة الســينية هــو أحــد عوامــل خطــر اإلصابــة 
بهــذا المــرض، وذلــك ألن اإلشــعاع يمكــن أن يســبب طفــرات فــي 
الحمــض النــووي فــي الخاليا، ولذا ينبغي اســتخدام جرعات صغيرة 
مــن اإلشــعاع أثنــاء التصويــر، كمــا ينبغــي تقليــل التعــرض بعــدم 
إجــراء هــذه االختبــارات باســتمرار إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى.

4- الّحد من استخدام العالج الهرموني
بينــت الدراســات أن اســتخدام العالجــات بالهرمونــات ألكثــر مــن 
بســرطان  اإلصابــة  خطــر  مــن  يزيــد  ســنوات  خمــس  إلــى  ثــالث 
الثــدي، فاالســتخدام الطويــل األمــد مثــاًل لهرمــون األســتروجين 
يزيــد مــن خطــر إصابــة المــرأة بســرطان الثــدي بنســبة 24 %، لذلــك 
الهرمونــي  العــالج  اســتخدام  عنــد  الطبيــب  مــع  التحــدث  يجــب 
للتحكــم فــي انقطــاع الطمــث، وظهــور أعــراض مثــل الهبــات 
الســاخنة، وســؤاله عــن إمكانيــة اســتخدام خيــارات عالجيــة أخــرى 
غيــر هرمونيــة، وإذا تقــرر أن فوائــد العــالج بالهرمونــات علــى المــدى 
جرعــة  أقــل  اســتخدام  ينبغــي  عندهــا  مخاطــره،  تفــوق  القصيــر 
تفيــد فــي العــالج، واالســتمرار فــي جعــل الطبيــب يتابــع الحالــة 

طيلــة مــدة العــالج بالهرمونــات.

5-تجنب زيادة الوزن والبدانة
ــث،  ــاع الطم ــأس وانقط ــن الي ــد س ــة بع ــك خاص ــاة ذل ــب مراع يج
ألن زيــادة الــوزن تزيــد مــن احتمــاالت اإلصابــة، لذلــك يجــب عليــِك 

مراعــاة الحفــاظ علــى كتلــة جســمك أقــل مــن 25.  فحص الثدي الذاتّي شهريًا بعد ,,
 إجراء الكشف المبكر للفئة ,,انتهاء الدورة الشهريّة بعّدة أيام
العمرية 45- 69 بصورة منتظمة 

 االنتظام في ممارسة الرياضة ,,كل ثالث سنوات 
يساعد على تقليل خطر اإلصابة
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البروكلي والقرنبيط
 يحتــوي كل مــن البروكلــي والقرنبيــط علــى أحــد أهــم مضــادات 
مــادة كيميائيــة  األندول3--كربينــول، وهــي  القويــة  األكســدة 
تحــارب ســرطان الثــدي عــن طريــق تحويــل نــوع مــن األســتروجين 

الــذي يســبب الســرطان إلــى نــوع  أخــر مــن األســتروجين. 
الطماطم

وهــو  الليكوبيــن،  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  الطماطــم  تحتــوي 
الصبغــة الحمــراء التــي تُســتخدم كمضــاد  أكســدة قــوي يحمــي 
الهيــاكل الخلويــة والحمــض النــووي )DNA( مــن آثــار الجــذور الحــرة 
الضــارة للخاليــا الســليمة، كمــا لليكوبيــن  القــدرة علــى إبطــاء 

ــا ســرطان الثــدي. نمــو خالي

بذور الكتان
مــن  المطحونــة علــى مســتويات عاليــة  الكتــان  بــذور   تحتــوي 
مــن  تحمــي  التــي  )اللجنيــن(  الفعالــة  الكيميائيــة  المركبــات 

وخاصــة  األســتروجين  هرمــون  نقــص  بســبب  الثــدي  ســرطان 
عملية تطــور  المركبــات  هــذه  تثبــط  كمــا  اليــأس،  ســن  فــي 

الثدي. خاليا ســرطان 
 الشاي األخضر 

البوليفينــول   هــو  األخضــر  الشــاي  فــي  الرئيســي  المكــون  إن 
EGCG ، وهــو المســؤول عــن ٪40 مــن محتــوى المــواد المضــادة 

لألكســدة فــي الشــاي. وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن 
هــذا العنصــر ليــس فقــط يقلــل مــن خطــر الســرطان، ولكــن أيضــًا 
ــا الســرطانية، بمــا فــي ذلــك  يمكــن أن يبطــئ مــن انتشــار الخالي

خاليــا ســرطان الثــدي.

الكركم
يحتــوي الكركــم علــى مــادة الكركميــن المضــادة لاللتهابــات، 
ســرطان  خاليــا  نمــو  بتثبيــط  يقــوم  بأنــه  األبحــاث  أظهــرت  وقــد 

الثــدي.

إعداد سماح عماش

توفــر لنــا الطبيعــة الكثيــر مــن األغذيــة النباتّيــة كالفواكــه والخضــار، وغيرهــا مــن األغذيــة التــي أثبتــت الدراســات 
واألبحــاث فاعلّيتهــا فــي محاربــة ســرطان الثــدي، وفــي الســطور التاليــة بعــض منهــا:

أطعمة تحارب 
سرطان الثدي
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 عصير الرمان
 أكــدت كثيــر مــن البحــوث أن عصيــر الرمــان يدمــر خاليــا ســرطان 
قــد  وأيضــًا  إتالفهــا،  بــدون  الســليمة  الخاليــا  يتــرك  بينمــا  الثــدي، 

يمنــع خاليــا ســرطان الثــدي الجديــدة مــن النمــو. 

التوت 
بأنواعــه علــى مضــادات أكســدة قويــة للغايــة،  التــوت  يحتــوي 
بإمكانهــا إيقــاف العمليــات الطبيعيــة التــي تنتــج عنهــا جــذور تضــر 
بخاليــا الجســم، وتســبب ســرطان الثــدي الــذي يصيــب الســيدات.

وقــد اكتشــفت دراســة أُجريــت فــي جامعــة كورنــل فــي الواليــات 
انقســام  إعاقــة  علــى  قــدرة  البــري  التــوت  لعصيــر  أن  المتحــدة، 
خاليــا الثــدي الســرطانية بواســطة تشــجيع عمليــة التدميــر الذاتــي 

للخليــة، ممــا يــؤدي إلــى ايقــاف مرحلــة انقســامها األوليــة.

 السبانخ
بنســبة  الثــدي  بســرطان  اإلصابــة  خطــر  مــن  الســبانخ  يقلــل 
%40 ، وذلــك نظــراً الحتوائــه علــى حمــض الفوليــك، وهــو أحــد 

المرّكــب. ب  فيتاميــن  إلــى  تنتمــي  التــي  الفيتامينــات 

ووفقــًا لدراســة نُشــرت فــي المجلــة األمريكيــة لألدويــة عــام 2011، 
أفــادت بــأن فيتاميــن ب ضــروري النقســام الخاليــا، ويعيــق تغيــرات 

الحمــض النــووي التــي قــد تــؤدي إلــي اإلصابــة بســرطان الثــدي.

الخرشوف
الخرشــوف تحــث علــى مــوت  أوراق  األبحــاث أن خالصــة   وجــدت 
الخليــة المصابــة بالســرطان، وتقلــل مــن انتشــار الخاليــا المصابــة 
فــي العديــد مــن أنــواع الســرطان، بمــا فــي ذلــك ســرطان الثــدي.

كمــا أكــدت دراســة واحــدة إيطاليــة أن الفالفونويــد الموجــود فــي 
الخرشــوف يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بســرطان الثــدي.

السلمون
ســمك الســلمون هــو أحــد األطعمــة الغنيــة بأحمــاض أوميجــا 
3 الدهنيــة، والتــي تقلــل مــن االلتهابــات وتســهم فــي تقليــل 
فــي  حديثــة  لدراســة  ووفًقــا  الثــدي،  بســرطان  اإلصابــة  فــرص 
أو  التونــة  أو  تنــاول الســلمون  علــم األمــراض الســرطانية؛ فــإن 
علــى  يعمــل  األســبوع  فــي  األقــل  علــى  واحــدة  مــرة  الســردين 

الســرطان.    مكافحــة 
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تواصــل دار لوســيل ضــخ العديــد مــن المؤلفــات والكتــب القيمــة 
للســاحة األدبيــة، فــي إطــار ممارســة دورهــا الثقافــي فــي تعزيــز 
حركــة النشــر والمشــاريع الفكريــة الرفيعــة، التــي تهــدف إلــى إثــراء 
الكتــاب  واســتقطاب  تشــجيع  علــى  عــالوة  المجــاالت،  مختلــف 
القطرييــن والكاتبــات القطريــات لنشــر مؤلفاتهــم وطرحهــا فــي 

الســوق.
ويتركــز إيمــان الــدار »بــأّن النشــر هــو صناعــة ثقافّيــة لهــا ضوابطهــا 
ورهاناتهــا فــي مســتوى تقديــم محتــوى أدبــي وفكــري وثقافــي 
متمّيــز فــي أشــكال فنّيــة راقيــة، تلّبــي انتظــارات القــارئ العربــي 
وتشــّجعه علــى القــراءة وطلــب المعرفــة، كمــا ينصــب تركيــز الدار 

علــى »االنفتــاح علــى األقــالم العربّيــة واألجنبّيــة لنشــر مؤلفاتهــم 
ــدور  ــا ل ــّدار ورؤيته ــي ال ــر ف ــة النش ــع سياس ــق م ــي تتواف ــدة الت الجّي
نحــو  بوجدانــه  واالرتقــاء  المجتمــع  وعــي  تنميــة  فــي  الكتــاب 

القيــم اإلنســانّية األصيلــة«.
قائمة غنية

وتحتضــن الــدار مؤلفــات العديــد مــن الكتــاب المحلييــن، منهــا 
قصــة »ُمذّكــراُت لَــزَارُو« للكاتــب إبراهيــم الســادة، وكتــاب »علــم 
 »101 »الرحلــة  وكتــاب  ســلطان،  جاســم  د.  للكاتــب  اإلجتمــاع« 
للكاتبــة مريــم المنصــوري، وســيصدر الكتــاب باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزيــة بعنــوان »flight 101«، وكتــاب »صمــم منزلــك بــدون 

دار لوسيل
 ترفد الساحة األدبية بمؤلفات قيّمة
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معلومــة   100« وكتــاب  الحميــدي،  ســعيد  للكاتــب  أخطــاء« 
وقصتــي  الســعدي،  محمــد  د.  للكاتــب  مهمــة«  غيــر  كرويــة 
وكتــاب  العلــي،  خالــد  د.  للكاتــب  العليــا«،  و»راعــي  »شــقران« 
ســيف  محمــد  الدكتــور  القطــري  للكاتــب  العاشــر«  »الشــريك 
الكــواري، و»شــيئ فينــي ال يمــوت أبــدا« للكاتبــة ســهيلة القائــد.

ملتقيات ثقافية نشطة
الدوريــة،  ونشــطاتها  فعالياتهــا  إطــار  فــي  لوســيل،  دار  وتجــري 
الثقافيــة  الحركــة  تنشــيط  بهــدف  ثقافيــة  ملتقيــات  سلســلة 
منهــا  األدبيــة،  الحركــة  أنتجتــه  مــا  آخــر  علــى  الضــوء  وتســيلط 
نســخته  فــي  للمؤلفيــن  القطــري  الملتقــى  فــي  المشــاركة 

الثانيــة تحــت عنــوان »إطــالق وإشــراك« بمكتبــة قطــر الوطنيــة، 
النشــر  دور  وممثلــي  الملتقــى،  أعضــاء  مــن  عــدد  وبحضــور 
المحليــة، وأصحــاب مبــادرات تُعنــى بالتأليــف والنشــر والقــراءة، 
كمــا شــاركت فــي ملتقــى كاتــب وكتــاب الــذي أقيــم فــي وزارة 
اثقافــة والرياضــة لمناقشــة المجموعــة القصصيــة » قصــة نــورة 
المغــرورة » و »قصــة لســت وحيــدا » إحــدى إصــدارات دار لوســيل 
للنشــر والتوزيــع للمؤلفــة عــزه العلــي وذلــك بحضــور العديــد مــن 
الشــخصيات الثقافيــة واألدبيــة، كمــا شــاركت فــي ملتقــى كاتــب 
وكتــاب الــذي أقيــم فــي وزارة الثقافــة والرياضــة لمناقشــة كتــاب 

»أنســنة الظــالل« للكاتــب د.خالــد عبــد الجبــار.
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للموســيقيين  متجــدد  إلهــام  منبــع  القطريــة  البيئــة  تمثــل 
الموســيقية  التعبيــرات  تنوعــت  حيــث  القطرييــن،  والمطربيــن 
بحســب ألــوان الطبيعــة التــي عــاش بينهــا القطريــون فوهبتهــم 
ــم  ــم وفرحه ــم آماله ــي أغانيه ــوا ف ــا وبث ــوا به ــا تغن ــا مثلم خيراته
صــدق  عــن  خاللهــا  مــن  وعبــروا  المحــن،  أزمنــة  فــي  وأوجاعهــم 

الخيــر. وُمُثــل  فــي حبهــم لإلنســان والوطــن  مشــاعرهم 

أنغــام البحــر وأنغــام البــر، تعكــس التــراث الموســيقي والغنائــي 
القطــري وثــراء العاطفــة وعمــق المعانــي التــي نبعــت مــن صلــة 

الفنــان بتاريخــه ومجتمعــه.
- شــهدت األغنيــة القطريــة الحديثــة تطــورا اســتفاد مــن ألــوان 
فظهــرت  المعاصــرة،  الموســيقى  ألــوان  ومــن  التراثــي  الغنــاء 
جديــدا  مــدى  القطريــة  لألغنيــة  أعطــت  جديــدة  غنائيــة  أصــوات 

 أصل الوفا منّج

ليلة األغنية القطرية 
وقفة الفن واألصالة والهوية 

إعداد: زهره السيد 
 

القطريــة  األغنيــة  كانــت  الغالــي  وطننــا  مســيرة  فــي 
فــي  االوفيــاء  أبنائــه  وجــدان  عــن  معبــرة  دائمــًا 
انتصاراتهــم وانجازاتهــم وتطلعاتهــم وكل التحديــات 

واجهوهــا. التــي 

فقطر الحبيبة هي الوفاء وأصل الوفاء.
مــن هنــا جــاءت ليلــة االغنيــة القطريــة كليلــٍة اســتثنائية 
قطــر  مســرح  علــى  قطــر  فــي  الغنــاء  فنــون  أحَيــت 
الوطنــي وســط جمهــور كبيــر جــاء متعطشــًا لجمــال 

وروعتــه. واحساســه  القطــري  الصــوت 

فنون
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وأكســبتها حضــورا فــي الســاحة الفنيــة العربيــة، ورســخت فــي 
الجمهــور. ذاكــرة 

وانتظاراتــه  الجمهــور  إحســاس  عــن  تعبــر  القطريــة  األغنيــة   -
حياتــه. وأحــوال 

- األغنيــة القطريــة تحمــل فــي تكوينهــا طابعــا فنيــا ســاميا يتميــز 
باللحــن األصيــل واألداء الطربــي الــذي يعبــر عــن صــدق الفنــان.

- ليلــة األغنيــة القطريــة كانــت عالمــة فارقــة علــى ذلــك اللقــاء 
ذائقــة  وبيــن  المبــدع  القطــري  الغنــاء  فــن  بيــن  الوجدانــي 
الجمهــور القطــري الــذي تســتهويه الموســيقى والغنــاء الرفيــع.

- تشــكل الموســيقى فنــًا أصيــاًل، يجمــع بيــن الشــعوب، ولغــة 
التنــوع  عــن  تعبــر  كمــا  إتقانهــا.  فــي  الشــعوب  تتوحــد  تقــارب 
الثقافــي بمشــهدية متناســقة، وتســاهم فــي تعزيــز مســاحات 

متناغمــة. ســيمفونية  فــي  التمايــز  فتصهــر  التالقــي، 
-هكــذا تطلعــت هــذه الليلــة أن تســاهم الموســيقى واألغانــي 
األصيلــة فــي تعزيــز قيــم مجتمعنــا، وأن تعبــر بشــكل صــادق عــن 
مشــاعرنا النبيلــة، فتكــون منطلقــا لخيــال أوســع، ومحفــزا للعقــل 
علــى التفكيــر اإلبداعــي، نحــو مســاهمة خالقــة فــي نهضــة دولتنا.

ــا بهــذا  ــة، مناســبة فريــدة إلظهــار تعلقن - إن ليلــة األغنيــة القطري
الفــن الراقــي، وتقديــر للفنــان القطــري علــى إضافــات إبداعيــة، 
المكتبــة  تغنــي  موســيقية  بصــور  ثقافتنــا  رفــد  فــي  تســاهم 

واإلبــداع. الرقــي  بألــوان  وتطبعهــا  القطريــة، 
 ليلة وفاء وتكريم 

انطلقــت  القطريــة  االغنيــة   ليلــة 
تحــت عنــوان )أصــل الوفــا منــج( 

موســيقية  جملــة  وهــي 
األغنيــة  مــن  مأخــوذة 

الوطنيــة  القطريــة 

اختيــار  وفــي  الكريــم،  عبــد  فــرج  للراحــل  قطــر(  )عينــي  الشــهيرة 
هــذه الجملــة كشــعار لهــذا الحــدث الفنــي الكبيــر هــو إشــارًة إلــى 

لــه. ووالًء  وحبــًا  وفــاًء  الحبيــب،  الوطــن 
 وجــاء تكريــم الملحــن القطــري الراحــل حســن علــي الــذي ســاهم 
األغنيــة  تكويــن  مرحلــة  بدايــات  فــي  المبدعيــن  مــن  غيــره  مــع 
القطريــة فــي الســتينات، برفقــة زميــل دربــه الموســيقار الراحــل 
عبــد العزيــز ناصــر، واســتمر فــي عطائــه مبدعــا وملهمــا للكثيــر مــن 

المواهــب فــي وطننــا الغالــي
 الملحــن حســن علــي ولــد فــي عــام ١٩٤٩ وتوفــى فــي عــام٢٠١٤ 
وبيــن تلــك الســنوات قــدم للفــن القطــري الكثيــر، قــدم أول الحانه 
عــام ١٩٦٨ بعنــوان )حبيبــي الزيــن( لعبــد الرحمــن الحرقــان، ومــن 
ثــم تعامــل مــع أغلــب األصــوات القطريــة مثــل علــي عبــد الســتار، 
فــرج عبــد الكريــم، محمــد الســاعي، ناصــر صالــح، صقــر صالــح، عبــد 

الرحمــن المــاس والعديــد مــن مبدعــي قطــر
  كان له أثره الكبير في إثراء المكتبة الموسيقية القطرية

انــا فــي   بالعديــد مــن األعمــال الغنائيــة الشــهيرة مثــل )غرقــان 
الهــوى، كل شــيء فيــك يلفــت لــي النظــر، أبطــال ديرتنــا، الحــب 
والســالم، أم العبايــة، فــوق جســر المجــد ســيري وحلــوة ومغــرورة( 
ووطنيــة  عاطفيــة  غنائيــة  أعمــال  علــي  حســن  الملحــن  وقــدم 

واجتماعيــة. ورياضيــة 
ــا  ــاره موظف ــة باعتب ــوات القطري ــم األص ــي دع ــه دور ف ــا كان ل  كم
إذاعــة قطــر، ومــن أجــل كل هــذا  فــي مراقبــة الموســيقى فــي 
احيــت ليلــة األغنيــة القطريــة ذكــرى هــذا 
ودوره  لفنــه  وفــاءا  الكبيــر  المبــدع 

الكبيــر. الثقافــي 
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سينما

إعداد: زهره السيد 
 

»هــل أنــا فقــط المجنــون، أم أن العالــم هو األكثر جنوًنا«، يســأل البطل آرثر 
فليــك، طبيبــه النفســي خــالل أحــداث فيلــم الجوكر، هــل آرثر هــو المجنون 
ألنــه ال يســتطيع الســيطرة علــى عقلــه أم العالــم الــذي يغــوص فــي 
الفوضى والفســاد والالمســاواة والحروب واليأس الشــامل؟ كيف يمكن 

للمجتمــع الفاســد أن يحــول أبنــاءه إلــى النســخة األســوأ مــن أنفســهم؟ 
هــذه هــي الحكايــة القاتمــة التــي يرويها لنــا تــود فيليبس مخــرج فيلــم 
األول  يدخل العــرض  أن  بســببها  وإتقان اســتطاع  براعــة  الجوكر، بــكل 
فينيســيا  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن  الرســمية  المســابقة  فــي  للفيلــم 
الســينمائي الدولــي فــي دورتــه الـــ76 بمدينــة البندقيــة اإليطاليــة وانتــزاع 
جائــزة األســد الذهبــي فــي المهرجــان، كمــا القــى الفيلــم احتفــاًء كبيــًرا من 
ــر  الجمهــور الحاضــر للعــرض، إذ عبــروا عــن إعجابهــم الشــديد بالفيلــم عب
تصفيقهــم المتواصــل الــذي اســتمر لمــدة ثمانــي دقائــق، واجتــاز اإلعــالن 
النهائــي للفيلــم 21 مليــون مشــاهدة بعــد مــرور ثالثــة أيــام فقــط مــن 

طرحــه علــى موقــع يوتيــوب.

قصة الفيلم: التحول من الهدوء إلى االنفجار
حيــن ُعــرض فيلــم The Dark Knight أو فــارس الظــالم خــالل عــام 2008 كانــت 
القصــة تــدور حينهــا حــول الصــراع بيــن الخيــر الــذي تمّثلــه شــخصية باتمــان 
والشــر الــذي يجســده الجوكــر الــذي ظــل طــوال أحــداث الفيلم يحــاول 
ــر الجوكــر  إثبــات أن البشــر جميعهــم يملكــون نزعــة للشــر، كمــا كان يثي
الكثيــر مــن الفوضــى فقــط مــن أجــل إزعــاج النظــام الحاكــم، حينهــا لــم 
تكــن تصرفــات الجوكــر مبــررة ولــم يكــن أحــد يعلــم كيــف تحــّول الجوكــر 

إلــى هــذا الوحــش ليأتــي فيلــم هــذا العــام ويخبرنــا القصــة مــن بدايتهــا.
يحكــي الفيلــم عــن شــخصية آرثــر فليــك وهــو رجــل بســيط ونحيــل للغايــة 
يحــاول أن يصنــع لــه مســتقبًلا ويعتنــي بأمــه المريضــة فــي نفــس الوقــت، 
كان آرثــر يعمــل حامــاًل لالفتــات المحــالت التجاريــة ويرتــدي زي المهــرج كــي 
يلفــت أنظــار المــارة إلــى العــروض التجاريــة التــي يقدمهــا المحــل صاحــب 
الالفتــة، ولكــن حلــم آرثــر كان مختلًفــا وبعيــًدا كل البعــد عن عملــه، إذ كان 
يحلــم بالعمــل كســتاند آب كوميــدي يكتــب النــكات ويصنــع البهجــة 

ويرســم البســمة علــى وجــوه المشــاهدين.
تــدور أحــداث الفيلــم خــالل عــام 1981 فــي مدينــة غوثــام الخياليــة التــي 

الجوكر.. 
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تــرزح تحــت عبء ثقيــل للغايــة مــن الفســاد واالنحــالل وانتشــار العصابــات 
وفــي هــذا الوقــت كان عمــال نظافــة المدينــة مضربيــن عــن العمــل ولهــذا 
جــاءت جميــع مشــاهد الفيلــم والمدينــة مليئــة بالقمامــة فــي كل مــكان.
فــي هــذا العالــم البائــس والكئيــب كان آرثــر يعانــي كل يــوم، ليــس 
فقــط مــن الفســاد واالنحــالل ولكــن أيًضــا مــن ســوء المعاملــة، إذ كان 
يتعــرض يومًيــا للعنــف والضــرب فــي الشــارع أمــام المــارة وكان الجميــع 
يســخر مــن هيأتــه ألنــه كان ضعيــف البنيــة فلــم يكــن يســتطيع الدفــاع 
مصــاب  كان  هــذا  كل  إلــى  باإلضافــة  آرثــر  أن  نفســه، والحقيقة  عــن 
ــارة عــن اضطــراب عصبــي  بمــرض التقلــق أو pathological laughter وهــو عب
نــادر يتســبب بحــدوث بــكاء ال إرادي أو نوبــات غيــر مســيطر عليهــا مــن 
بشــكل  الشــارع  فــي  يضحــك  آرثــر  كان  ولمــا  المتواصــل،  الضحــك 
المــارة  يــراه وأحياًنــا يتعــدى  هســتيري فقــد كان يثيــر ســخرية كل مــن 

عليــه بالضــرب بســبب ضحكــه غيــر المبــرر.
المشــاهد  جعــل  الشــخصية  تحــول  فــي  للغايــة  متقــن  تــدرج  هنــاك 
يتقبــل فــي النهايــة تصرفــات الجوكــر وال يراهــا مبالًغــا فيهــا، وبســبب 
نبــذ المجتمــع لــه وشــعوره الدائــم بالفشــل يتحــول آرثــر مــن الهدوء إلــى 
الجنــون، ورغــم أن قصــة الفيلــم ليســت جديــدة وربمــا تكــون معروفــة إذ 
كان المشــاهد يعلــم تمــام العلــم أن الجوكــر ســيتحول إلــى شــرير فــي 

ــا. ــة، فــإن الســرد كان احترافًي النهاي
أمــا بالنســبة لحبكــة الفيلــم فيجــب أن نعلــم فــي بدايــة األمــر أن حبكــة 
األفــالم إمــا أن تكــون مبنيــة لخدمــة شــخصية أو مبنيــة لخدمــة قصــة 
آرثــر،  شــخصية  أجــل  مــن  الحبكــة  بُنيــت  الفيلــم  هــذا  مغامرة، فــي  أو 
فالمخــرج لــم يكــن معنــي فــي الفيلــم بقصــة الخيــر والشــر وال بفســاد 
The Dark Knight كان يخــدم قضيــة ولهــذا وزعــت أداوره  المدينــة، فيلــم 
يســتعرض  كان  ولذلــك  بينهمــا  الطاحنــة  والحــرب  والشــر  الخيــر  بيــن 

مشــاهد لباتمــان وأخــرى للجوكــر.
كلهــا  فالحيــاة  آرثــر،  شــخصية  تحــول  فقــط  نشــاهد  الفيلــم  في هــذا 
ومتدرًجــا  عظيًمــا  كان  الشــخصية  بنــاء  أن  والحقيقــة  حولــه،  تتمحــور 
وبطيًئا ويمــرّ بمنعطفــات خطيــرة ومهمــة تجعــل آرثــر يتغيــر مــن الداخل 
دون أن يشــعر، فهنــاك تــدرّج متقــن للغايــة فــي تحــول الشــخصية جعــل 
المشــاهد يتقبــل فــي النهايــة تصرفــات الجوكــر وال يراهــا مبالًغــا فيهــا.

األلوان المستخدمة في الفيلم وكادرات التصوير
الوجــه  ورســومات  ببراعة، فالمكيــاج  األلــوان  الجوكــر  فيلــم  اســتخدم 
تجســد جانًبــا مهًما مــن التركيــب النفســي لشــخصية آرثــر الــذي كان 
يعمــل مهرًجــا، إذ يختبئ المهــرّج وراء هــذا المكيــاج مــن عيــون المجتمــع 

الــذي كان ينبــذه، وعلــى الجانــب اآلخــر وحيــن ال يضــع آرثــر المكيــاج كان 
الــذي  شــخصيته  مــن  الجــزء  ذلــك  ليعــزز  شــحوًبا  أكثــر  يبــدو  أن  يجــب 
يعانــي مــن التعــب النفســي واليــأس مــن الفشــل الــذي ظــل يطــارده، 
وبيــن التحــول مــن شــخصية آرثــر المهــرج إلــى الجوكــر المجنــون رأينــا 
بشــكل مكثــف ومقــرب كادرات التصويــر المقربــة مــن آرثــر ورأينــا مالمــح 
وجهــه وهــو يمــر بمراحــل مختلفــة مــن العنــاء إلــى الفوضــى ثــم إلــى 

العنــف.
الموسيقى التصويرية لفيلم الجوكر

آرثــر  بــؤس  عــن  رائــع  بشــكل  عبــرت  للفيلــم  التصويريــة  الموســيقى 
آرثــر كانــت كئيبــة  وأحالمــه المكســورة، وألن المدينــة التــي يســكنها 
وبائســة ومؤلمــة فقــد جــاءت األلــوان قاتمــة وباهتــة ومليئــة بالظــالم 
لتعكــس عالــم آرثــر الكئيــب، وبالنســبة لــكادرات تصويــر المدينــة فقــد 
كانــت عبقريــة إلــى الدرجــة التــي وصلــت لنــا دون الكثيــر مــن الــكالم 
أن الجوكــر هــو ابــن تلــك المدينــة البــار، فالفوضــى التــي تحــّول إليهــا 
والعنــف الــذي تبنــاه مــا هــو إال انعــكاس بائــس لتلــك المدينــة المرعبــة 

والســوداوية.
عــدة  علــى  الفيلــم  ارتكــز  التصويريــة  الموســيقى  إلــى  وإضافــة 
أغاٍن كالســيكية ورغــم أن تلك األغانــي ال عالقــة مباشــرة بينهــا وبيــن 
ــًبا  ــا مناس ــاء اختياره ــي ج ــا الت ــض كلماته ــاك بع ــإن هن ــر، ف ــخصية آرث ش

النفســية. حالتــه  واضطــراب  آلرثــر  كمرافــق  للغايــة 
الخلفيــة  فــي  التي جــاءت   Send In The Clowns مثاًل أغنيــة  فهنــاك 
خالل تعــرض آرثــر للضــرب فــي متــرو األنفــاق، ورغــم أن األغنيــة تحكــي 
نهايــة قصــة حب، كانــت مناســبة ليــأس آرثــر وضعفــه ووحدتــه، أمــا حيــن 
تحــول آرثــر إلــى شــخصية الجوكــر وامتهــن العنــف والجنــون الكامــل 
فقــد جــاءت فــي الخلفيــة أغنيــة That›s Life حينهــا كان الجوكــر قــد أضحــى 
شــخصية بشــعة. فــي النهايــة نتوقــف مــع بعــض االقــوال التــي قالهــا 

الجوكــر ورددهــا مــن ورائــه االالف:
»كمــا تعلمــون، فــإن الجنــون يشــبه الجاذبيــة... كل مــا يتطلبــه األمــر هــو 

القليــل مــن الضغــط«
»القلم هو حقا اقوى من السيف«

»يضحكــون فــي وجهــي ألننــي مختلــف امــا انــا فاضحــك عليهــم ألنهــم 
متشــابهون«

»لم اعد ابحث عن أحد«
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إعداد: فادي محمد
 

جــزء كبيــر مــن ســحر العــام الجديــد لعشــاق الســينما يتمثــل فــي 
قائمــة األفــالم المنتظــر عرضهــا خــالل األيــام القادمــة، وســوف 
يكــون هــذا الشــهر حافــال بأفــالم ترضــي الكثيــر مــن األذواق، مــا بين 
ــث  ــن. حي ــال الخارقي ــة واألبط ــا العائلي ــا والدرام ــب والكوميدي الرع
تســتقبل دور العــرض الســينمائية مجموعــة مــن األفــالم المهمــة 
التــي قــد تحطــم أرقــام قياســية فــي شــباك التذاكــر العالمــي. 

فــي الســطور التاليــة، نرصــد لكــم أهــم األفــالم المنتظــرة.
 

naM inimeG ويل سميث يحارب نفسه في
الخيــال  عــن  أميركــي  ســينمائي  فيلــم  هــو   Gemini Man فيلــم 
العلمــي مــن إخــراج أنــغ لــي وكتبــه ديفيــد بينيــوف وبيلــي راي 
وداريــن ليمــك. وبطولــة ويــل ســميث، مــاري إليزابيــث وينســتيد، 
كاليــف أويــن، وبينديكــت وونــغ، ويلعــب ســميث، فــي الفيلــم دور 
هنــري وهــو قاتــل مأجــور رفيــع المســتوى، يجــد نفســه فجــأة هدًفــا 
لعميــل غامــض يمكنــه علــى مــا يبــدو التنبــؤ بــكل خطــوة مــن 
خطواتــه. وســرعان مــا يعــرف هنــري بــأن الرجــل الــذي يحــاول قتلــه 
هــو نســخة أصغــر وأســرع مستنســخة عنــه تســمى جونيــور. ومــع 
تكّشــف األحــداث، نــرى فــي أحــد المشــاهد جونيــور يصــرّح قائــًلا: 
»أنــا األفضــل« ليجيبــه هنــري الــذي يســيطر علــى الوضــع قائــًلا: 
النهائيــة  المواجهــة  فــي  األفضــل«  لســت  أنــك  الواضــح  »مــن 

بينهمــا.
 paT elbuoD يعود من جديد في dnaleibmoZ

 ،Double Tap بعنــوان   Zombieland فيلــم  مــن  الثانــي  الجــزء  جــاء 
وهــو فيلــم كوميــدي أميركــي تــدور أحداثــه بعــد نهايــة العالــم، 
ويأتــي مــن إخــراج روبــن فليشــر، وكتبــه ريــت ريــس وبــول ويرنيــك 
وديفيــد كالهــام، وهــو تكملــة فيلــم زومبــى النــد Zombieland الــذي 
صــدر عــام 2009. وتــدور أحــداث الفيلــم Double Tap فــي مســتقبل 

تحــول  لكارثــة  فيــه  المتحــدة  الواليــات  تتعــرض  حيــث  خيالــي، 
معظــم ســكانها إلــى زومبــى، بينمــا يحــاول الناجــون المتبقــون 

6 أفالم جديدة في السينما العالمية 
ويل سميث يحارب نفسه وأنجلينا
Mistress of Evil جولي بجناحين في 
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مــن البشــر فعــل أي شــيء يبقيهــم علــى قيــد الحيــاة، ومــن بيــن 
الئحــة  يضــع  الــذي  كولومبــوس،  الخجــول  الطالــب  الناجيــن 
مكونــة مــن 30 قاعــدة يجــب لــكل مــن يريــد أن ينجــو بحياتــه أن 
إلــى مدينتــه  يلتــزم بهــا، وبالتالــي يقــرر كولومبــوس أن يعــود 
القديمــة بحثــا عــن والديــه؛ ليعــرف مــا إذا كانــا ال يــزاالن فــي حالــة 
طبيعيــة، وفــى الطريــق يقابــل رجــال عنيفــا يدعــى تاالهاســى الــذى 

يقتــل الزومبــى، ويرحــل بحثــا عــن الحلــوى التــي يفضلهــا.
Lucy in the Sky

Lucy in the Sky وهــو  شــهدت دور الســينما العالميــة، طــرح فيلــم 
فيلــم درامــا وخيــال علمــي، مــن بطولــة ناتالــي بورتمــان، جــون 
بورســتين،  إليــن  أوفرمــان،  نيــك  بيتــز،  زازى  ســتيفنز،  دان  هــام، 
تيــج نوتــارو، كولمــان دومينجــو، لؤلــؤة أمانــدا ديكســون، إرميــا 
بيركيــت، كريســتوفر دارجــا، ومــن إنتــاج شــركة Fox، والعمــل مــن 
إخــراج نــوح هاولــى الــذي شــارك فــي التأليــف جنبــا إلــى جنــب مــع 

إليــوت ديجيزيبــى، برايــن ســى بــراون.
وتــدور أحداثــه حــول رائــدة الفضــاء لوســي كــوال، وتحديــداً عقــب 
عودتهــا إلــى كوكــب األرض بعــد رحلــة بحــث مثيــرة تأثــر عليهــا 
األرض  علــى  حياتهــا  مــع  التأقلــم  تســتطيع  فــال  كبيــر،  حــد  إلــى 
بعدهــا، وذلــك لشــعورها أنهــا تنتمــي إلــى حــدث أكبــر مــن مجــرد 

األرض. علــى  معيشــتها 
tnecfielaM الجزء الثاني من livE fo ssertsiM

الثانــي  الجــزء  وهــو   Mistress of Evil فيلــم  العــرض  دور  اســتقبلت 
فيلــم  مــن  الثانــي  الجــزء  وحصــل  الشــهير،   Maleficent فيلــم  مــن 
Maleficent علــى تقييــم 7 علــى موقــع »IMDB«. ويعــد فيلــم النجمــة 

أنجلينــا جولــى Maleficent: Mistress of Evil ، تكملــة للجــزء األول الــذى 
طــرح عــام 2014، وحقــق إيــرادات وصلــت إلــى 759 مليــون دوالر 
أمريكــي، والــذى تــدور قصتــه حــول الشــخصية الشــريرة مــن فيلــم 
الرســوم المتحركــة »Sleeping Beauty« الــذى طــرح عــام 1959 مــن 

إنتــاج شــركة ديزنــى. 
فيلــم »Maleficent: Mistress of Evil« مــن بطولــة أنجلينــا جولــى، إيلــى 
ماهونــى،  تيريــزا  إيجيوفــور،  تشــيويتيل  فايفــر،  ميشــيل  فانينــج، 
كاى  رايلــى،  ســام  ســتونتون،  إيميلــدا  ديكنســون،  هاريــس 
ومــن  رونينــج،  يواكيــم  إخــراج  ومــن  مانفيــل،  ليزلــى  ألكســندر، 

وولفريــن. لينــدا  هاربســتر،  نــوح  بلــو،  فيتزرمــان  ميخــا  تأليــف 
 ylimaF smaddA eTh

حقــق فيلــم الرعــب The Addams Family فــي أول أيــام عرضــه إيــرادات 
أنيميشــن،  ألــف دوالر، وهــو فيلــم  إلــى 9 مالييــن و716  وصلــت 
يشــارك فيــه بــاألداء الصوتــي كل مــن: كلــوى جرايــس موريتــز، 
 The Addams Family ميدلــر.  وبيتــى  إيــزاك،  أوســكار  ثيــرون،  تشــارلز 
هــو فيلــم رعــب كوميــدي أمريكــي ثالثــي األبعــاد، ويســتند إلــى 
كاريكاتيــر يحمــل نفــس االســم مــن تأليــف Charles Addams. والفيلم 

ــان. ــج تيرن ــون وجري ــراد فيرن ــراج كون ــن إخ م
Jojo Rabbit

Jojo Rabbit هــو فيلــم درامــا كوميــدى، وتــدور أحداثــه حــول صبــى 

صغيــر فــي جيــش هتلــر يكتشــف أن والدتــه تخفــى فتــاة يهوديــة 
تايــكا وايتيتــي، ســكارليت  فــي منزلهــا، والفيلــم مــن بطولــة: 
جوهانســون وريبيــل ويلســون وســام روكويــل ومــن إخــراج تايــكا 

وإيتيتــى.
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بعد السالم عليكم كيف الصحة؟

ثم  أمامك  الذي  للشخص  والتحية  السالم  بعد  دائمًا  تأتي  الصحة 
غالبا ما يُطرح السؤال األهم. كيفكم كيف الصحة؟، ثم السؤال عن 
للقريب  نتمناها  الحياة  عصب  هي  الصحة  واألحــوال.  واألوالد  األهل 

والغريب كما نتمناها ألنفسنا.
السكينة على  أنزل  بأن اهلل  أمر ما  إليهم في  البشر تشعر وأنت تتحدث  بعض 
الشخص  ذلك  يكون  وقد  والضراء  السراء  في  هلل  شاكرين  وتجدهم  قلوبهم 
خالقه  إلــى  إال  أمــره  يشكو  ال  الوجه  بشوش  لكنه  مريضًا  أو  مهمومًا  أو  حزينا 

سبحانه.
عن تجربه تكررت أكثر من مره معي ومع آخرين بالتأكيد يطيب لى أن أقدم جزيل 
الشكر هلل أوال وللقائمين على عيادة طب العيون في مؤسسة حمد الطبية 
على اهتمامهم ورعايتهم للعدد الهائل من المرضى اللذين أتوا إلى العيادة 
وانا  مفاجئ  بشكل  العينين  بإحدى  الرؤيا  فقدوا  أن  بعد  ملهوفين،  مذعورين 
النظر بشكل كامل في عيني  اليوم واحده منهم فقد فقدت  كنت في ذلك 
اليسرى ولم أعد أرى فيما سوى خطوطا وألوان وما أن وصلت تم تحويلي إلى 
طبيبة العيون التي تتابع حالتي في مشكلة في العين األخرى »الدكتوره دينا 
جاء  أن  إلــى  حالتي  حــول  المعلومات  كل  وأخــذ  بالتصوير  واهتمت  صفوان« 

التقرير بخبر مروع بأن عيني مصابه بما يُسمى »انفصال الشبكية«.
أن  وقبل  أيــام،  بضعة  خــالل  يعالج  لم  إذا  البصر  بفقدان  ينتهي  ما  غالبا  الــذي 
رأسهم  وعلى  الرحمة  مالئكة  أمامي  رأيــت  سمعت  بما  صدمتي  من  أصحو 
المؤسسة  في  العيون  أطباء  كبير  القمره«  »حمد  الدكتور  قطر  ابن  الطبيب 
حيث كان قد تصرف بسرعة وأمر بنقلي إلى مستشفي الرميلة بسيارة اإلسعاف 
حالتي  يشرح  »القمره«  الدكتور  كــان  المعاين  الطبيب  إلــى  وصلت  وعندما 
أنانت«  »دكتور  عمله  في  المبدع  المحترم  الطبيب  بالعيون  المختص  للجراح 
هندي الجنسية رائع االستقبال يواسيك قبل أن يداويك، أجرى لي العملية على 
وجه السرعة، استطاع خاللها بإرادة اهلل وحرفية الطبيب »أنانت« أن يكتب لي 
العالح  من  خاللها  عانيت  أشهر  ثالثة  قبل  وكان  إلي،  نظري  يعود  وأن  الشفاء 

والنوم على وجهي.
الحمد هلل أنا بخير اآلن بفضل من اهلل ورعاية أطباء الرحمة اللذين أقسموا على 
رعاية مرضاهم بضمير بالنسبة لي احتاج لبعض الوقت للشفاء الكامل باذن 

اهلل.
وأشكر اهلل على رحمته بعباده وأشكر الدكتوره االستاذه »فاطمة المنصوري« 
والدكتور »حمد القمره« و دكتور »أنانت« والدكتور »مهران« وأواًل وأخيراً أشكر اهلل 
ثم الشكر موصول لدولة قطر العظمى، ثم تستحق اللقب، اللهم أحفظ لنا 

أهلها وأمنها وأمانها.

مقال

بقلم : ذهبية جابي
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عّبــرت عاشــقات مجموعــة Pro Filt‘r عــن رغباتهــّن، وريهانــا حّققتهــا. 
 Pro Filt‘r Hydrating Longwear Foundation رّحبــي بكريــم األســاس المرّطــب
بتغطيــة  يعــدك  إذ  نوعــه  مــن  األول  وهــو  طويــاًل،  يــدوم  الــذي 
المســتحضر  يتوفــر  طبيعــي.  ومظهــر  كاملــة  إلــى  متوّســطة 
 Pro Filt‘r Soft باأللــوان الـــ50 التــي تضّمهــا مجموعــة كريــم األســاس
Matte Longwear األصليــة، ويقــّدم لــك بالتالــي باقــة مــن درجــات األلوان 

ــرة. ــوان البش ــواع وأل ــة أن ــب كاف ــي تناس الت
طالبــت العميــالت بتركيبــة Pro Filt‘r مرّطبــة تناســب جميــع أنــواع 
البشــرة، أكانــت عاديــة أم جافــة، لــذا طرحــت ريهانــا فــي األســواق 
كريــم أســاس مرطــب يوّفــر جميع المزايا: تغطية مريحة متوســطة 
إلــى كاملــة تــدوم طويــاًل وتمنــح إطاللــة طبيعيــة. يتوفــر كريــم 
يمكنــك  الضــّخ  وســهلة  فاخــرة  عبــوة  داخــل  لونــًا  بـــ50  األســاس 

تتألــف التركيبــة مــن زيــت بــذور العنــب  إبقاؤها معك أينما ذهبت. 
وهيالورونــات الصوديــوم لتمنــح بشــرتك نســبة الترطيــب المغّذي 
المثاليــة لتبقــى مرتاحــة طــوال اليــوم. وتمامــًا مثــل كريــم األســاس 
 Pro Filt‘r Hydrating Longwear يحتــوي كريــم األســاس المرّطــب ،Pro Filt‘r

علــى تركيبــة مضــادة للعــرق والرطوبــة يســهل مزجهــا وتكثيفهــا، 
فتوّحــد البشــرة فــوراً مــن دون أن تســّد المســام أو تتشــّقق. هــذا 
ويتمّتــع بقــوام خفيــف جــداً يــدوم طويــاًل ويمنــح بشــرتك مظهــراً 

طبيعيــًا بامتيــاز.
كيفيــة التطبيــق: لتغطيــة متوّســطة يمكــن التحّكــم بهــا، قومي 
بعمليــة ضــخ واحــدة علــى ظهــر يــدك. ضعــي كريــم األســاس علــى 
فــي وســط  اســفنجة Precision Makeup Sponge 100 رطبــة وامزجيهــا 
وجهــك نحــو الخــارج أو علــى المنطقــة التــي ترغبيــن فــي تغطيتها.

كريم األساس المرّطب  
 PRO FILT’R  
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المحبة ..
 الطريق األقل ارتيادًا 

علينا  ومشكالته،  مآسيه  من  العالم  انقاذ  نستطيع  المحبة  من  بالقليل   
نحتاج  المحبة،  طريق  هو  العالم  هذا  في  ارتياداً  األقل  الطريق  بأن  نعترف  أن 
للقليل منها لنتصالح مع انفسنا ومع اآلخرين، نحتاج للقليل منها لكي نحل 
مشاكلنا ونصلح أمورنا بهدوء وحكمة وننقذ العالم من حروب مدمره نحتاج 
أشد  في  إليها  نحتاج  واالنهيار  الدمار  من  حولنا  ما  على  نحافظ  كي  للمحبة 
في  اليومية  تعامالتنا  في  لألخرين  فهمنا  في  عالقاتنا  في  صعوبًة  أوقاتنا 
مناصبهم  كانت  أيــًا  األخرين  وبين  بيننا  مكان  كل  وفي  العمل  في  البيت 
ومستوياتهم، المحبة قانون، ينظم ويصلح ويزرع الورد في كل طريق ويزيح 
منه  ويجعل  الوعر  الــدرب  يمهد  والعقول،  والقلوب  الطرقات  عن  األشــواك 
ألنها  العالم  هذا  في  الوحيدة  الحرية  هي  المحبة  بالجمال،  مفروشا  طريقا 
ترفعنا إلى اسمى مقام وتحررنا من الظلمة والعتمة وتفتح نوافذ النور في 
بعالم  وننعم  الجميلة  حقيقتها  على  الحياة  نعيش  بالمحبة  نحن  أرواحنا، 
مثالي ولست أبالغ إن قلت ذلك فالمحبة قادرة على أن تمد الجسور وتحطم 
العقبات وتزيل الحواجز، المحبة حياة المحبة عالج المحبة نعمة السماء إلى 
النعمة هي عالج للفكر والقلوب واألرواح واألبــدان من يملكها  األرض وهذه 
أعشاب  إلــى  وال  الجراحين  مشارط  إلــى  وال  األطــبــاء  تشخيص  إلــى  يحتاج  ال 
الصيدليات، بلفتة محبة واحدة يقدر اإلنسان أن يزيح من قلبه جبل الكراهية. 
بيد حانية من الممكن أن يتحول أكبر القساة في التاريخ إلى إنسان لطيف. 

من يملك طاقة الحب يملك طاقة الشفاء وطاقة العطاء.

أن  يتصورون  المتحجرة،  المادية  العقليات  أصحاب  الناس،  أغلبية  أن  ورغــم 
يثبت يومًا بعد  أنه  إال  اإلهانة مذلة،  الرد على  اإلنساني ضعف، وعدم  الحب 
اآلخر أن هذه الكلمة الصغيرة في الكتابة والنطق والتهجي قادرة على تغيير 

مالمح وجه العالم.

أن تسامح  قادر  أنك  أن تسامح نفسك على أخطائك.  قادر  أنك  الحب يعني 
كل من أخطأ في حقك.

الحب أن تستقبل المحبة من الكون وترسلها للكون.

أن تتمنى الخير لمن أساء إليك.

أال تنتظر مردود الحب ممن أحببت.

أن تحب خالق المحبة في هذا الكون.

إن كنت قادراً على مثل هذا الحب ثق أنك لن تعرف معنى كلمة المرض.
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