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 ELIE SAAB تصاميم  من  فستان  في  تختال  ملكتنا  هي  ها 
الملكية، تحيط بها هالة من  باريس  الراقية، وتتنقل في حدائق 
ملكة.  تمشي  الخطى  واثقة  أن  على  لتؤكد  المحدق،  الهدوء 
وها هي الشمس تلقي بخيوطها الذهبية على باريس، المدينة 
التي تلجأ إليها ملكتنا ألنها األقرب إليها قلبًا وقالبًا، ال سيما أنها 

تخبئ ذكريات عابرة من عمرها.
من  عالمًا  طّياته  في   ELIE SAAB دار  من  األول  العطر  حمل 
األنوثة األزلية يعد أواًل وقبل كل شيء بإضافة لمسة استثنائية 
إلى حياة المرأة اليومية، مرتقيًا بالتالي إلى معيار التمّيز والرقي 

الذي يتخّطاه المصّمم المبدع كل مرة.
 ،ELIE SAAB مرة جديدة، وفي تجسيد لألنوثة التي تفيض من دار
جمعت مايا ليرنو زهر البرتقال بالباتشولي في توليفة متناغمة. 
كركدجيان  فرانسيس  العطور  صانع  يد  على  تدرّبت  التي  هي 
الذي ابتكر األو دو بارفان األولي Le Parfum، استطاعت أن تترجم 
رؤية المصمم إيلي صعب حول الملكية العصرية بفضل رائحة 

الشيبر الكهرمانية الزهرية.
أما قاعدة العطر فملكية أيضًا مع مزيج بين خالصة الباتشولي 
الناعمة من األراضي اإلندونيسية وبين خالصة الصندل من بالد 
ليمنحك  المهيبة  والفانيال  العنبر  برائحة  يلتقي  الدافئة،  الهند 

عطراً ال يذوي أثره.

أناقة وجمال

إيلي صعب يطلق 
العطر الملكي الجديد   

Le Parfum Royal
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 ،Le Parfum لعطر  الملكي  التجسيد  بهذا  احتفاًء 
الجديد  الشعار  األسطورية  القارورة  واجهة  تحمل 
المصمم  لبصمة  انعكاسًا  ليكون   ،ELIE SAAB لدار 

العالمي بكل أبعادها األنثوية والمبتكرة.
حملة تترك أثراً حقيقيًا

في حدائق باليه رويال الملكية، تأسرنا ملكتنا بأناقتها 
الساحرة، وهي تختال في فستان ملكي من الشيفون 
حركة  كل  مع  يموج  الغامق،  األزرق  باللون  الحريري 
لجامه  وعلى  بأناقة،  يتبختر  حصانًا  تلمح  وفجأة،  منها. 
المكان  هذا  وفي  الذهبية.  باألحرف  المصمم  شعار 
ملؤها  نظرة  يتبادالن  والغموض،  السحر  يلّفه  الذي 

الثقة، تجتمع فيها القّوة والوقار.
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 .Dolce زهرٌة جديدة ضمن عائلة عطور ،Dolce Peony Eau de Parfum هذا الربيع بإطالق Dolce&Gabbana Beauty تقوم
يُعّد هذا العطر الجديد منعشًا وحرّاً وأنثويًّا بشكٍل لذيذ، وهو يضفي على الحديقة فورًة مبهجة من األلوان.

يتمّيز عطر Dolce Peony الجديد بدرجة استثنائّية تحمل اسمه. فتشّكل الفاوانيا رمز الطاقة اإليجابّية وإلهامًا زهريًّا. وهي مفعمة 
بالمعنى – خاّصًة في آسيا حيث ترمز إلى الحظ والصحة والوفرة، وهي مصدر شرف للعائلة.

مع درجات وافرة وملّونة، مألوفة وغير متوقعة في الوقت نفسه، يحّول Dolce Peony هذه الخالصة من الطابع اإليجابي الحيوي 
إلى عطر جديد متأّلق: يتّم دمج الشفافّية الغنّية بعطر الفاكهة لإلجاص اآلسيوي، وحجم الزهور الوافر للفاوانيا مقترنة مع البتشول 

الغنّي برائحة األخشاب، ويقّدم توقيعًا متأّلقًا لروح Dolce الدائمة البهجة.

DOLCE PEONY ماء عطر جديد من
جديد السوق
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إن مجموعة »جاك دو بوشرون« Jack de Boucheron الجديدة 
تنطق بالمرح واللعب وحّب الحياة، مع شيء من التمرّد. كما أنها 
تمّثل فصاًل جديداً من تاريخ الدار. يمكن ارتداء قطع المجموعة 
بكثير من األساليب، ما يجعل عام 2019 انقالبًا حقيقيًا من ناحية 
اإلطاللة  تختار  أن  امرأة  كّل  بإمكان  المجوهرات!  ارتداء  مفهوم 
التي ترغب بها. والمبدأ؟ سلك من الذهب مغّلف ببكلة خاصة 
الكوتور  بين  ما  بوشرون  برموز  التالعب  يبدأ  وهنا  بالمجوهرات. 
واإلتقان الحرفي، وما بين حّب المرح واللعب وذلك الحّس األزلّي 

باألناقة الكالسيكية.
فائقة  بوشرون«  دو  »جاك  مجموعة  بها  تمتاز  التي  المرونة 

الحداثة، وقد استوحيت من األسالك المستخدمة في سّماعات 
الموسيقى التي توضع في األذنين، بينما البكالت التي زوّدت 

بها توحي بشكل قابس السّماعات. 
ترتديها مجااًل غير متناٍه من  التي  المرأة  المجوهرات تمنح   هذه 
لكي  تختارها  التي  المرأة  تنتظر  بيضاء  صفحة  مثل  الخيارات، 
بين  التنسيق  في  المطلقة  الحرية  أيضًا  فلها  تشاء.  ما  تكتب 

القطع بحسب مزاجها، أو بحسب األزياء التي ترتديها.
أو وصلها معًا، كما  مجوهرات مجموعة »جاك« يمكن دمجها، 
يمكن تكبيرها، أو تكديسها، أو تحويلها تمامًا. إنها مرحة وحرّة. 

مع »جاك« كّل شيء ممكن، بدء بالحريّة. 

بوشرون تطلق مجموعتها الجديدة

Jack de Boucheron

جديد السوق
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عطور Sì هي طريقة جورجيو أرماني لإلشادة 
باألنوثة العصريّة، كتعبير عن الحريّة والحّب 

والحياة. أُطلق عطر Sì Eau de Parfum في عام 
2013، وأُعيدت صياغته في عام 2018 من خالل 
عطر  Sì Passioneالقوي والنابض بالحيوية. أّما 

في عام 2019 فتشهد عطور Sì تحوًلا تطبعه 
    .Sì Fiori Eau de Parfum النفحات الزهرية مع عطر
يحمل عطر Sì Fiori Eau de Parfum الجديد توقيع 
صانعة العطور جولي ماسيه )من شركة تصنيع 
 Sì Eau وهو تجسيد جديد لعطر ،)MANE العطور

de Parfum الكالسيكي من نوع شيبر، يقوم 
على النيرولي، وهي زهرة متوّسطّية بيضاء 

آسرة تعّبر عن موسم تفّتح األزهار، لتجربة أكثر 
انفتاًحا وجاذبية.     

تمتزج هذه الزهرة مع نفحات عليا من المندرين 
األخضر المتأّلق والكشمش األسود النابض 

بالحيوية، وهو المكّون الممّيز في جميع عطور 
Sì، ومع نفحات قاعديّة من الفانيال والمسك 

األبيض، ما يضفي على Sì Fiori رونًقا يجمع ما 
بين البساطة والتعقيد، على غرار األزهار التي 

اسُتلهم منها. 

 SÌ FIORI EAU DE PARFUM
عطر جديد من

 جورجيو أرماني 

جديد السوق
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واألجواء  والبهاء.  بالجمال  المفعمة  الليالي  وقت  حان  لقد 
في  تكوني  أن  هو  تحتاجينه  ما  وكل  المناسبة،  لهذه  مهيأٌة 
العيون »ترو كولور ديبالينر« غير  أبهى حّلتك، ومن بينها محدد 
محدد  باستعمال  بسهولة  العيون  ماكياج  لتضعي  الالمع، 
العيون ترو كولور ديبالينر. ستساعدك تركيبته المغذية، وألوانه 
شكل  ويحدد  بشرتك.  حماية  على  المرطب  وتأثيره  القوية، 
طوال  ماكياجك  ليدوم  الرطوبة  أو  بالعرق  يتلطخ  وال  عينيك، 

الليل.
باسـتعمال  بسـهولة  رموشـك  لفـي  كـور،  بريشـس  ماسـكارا 
فرشـاة Precious Curl Mascara ذات التصميـم الخـاص. وبفضل 
رمـوش طويلـة، محـددة  المتطـورة، سـتحصلين علـى  تركيبتهـا 
طويلـة  سـاعات  يـدوم  السـائل،  الشـفاه  أحمـر  أمـا  وكثيفـة، 
بمزيـج كريمـي رائـع يغطـي شـفتيك كاملـة بلمسـة نهائيـة غيـر 
المعـة، وتعتنـي تركيبتـه التـي تعطيـك ملمسـا حريريـا بشـفتيك 

الجفـاف. مـن  وتحميهمـا 

ثالثة منتجات أساسية للتجميل من 

فلورمار 

جديد السوق
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نسخة جديدة من Invictus تحافظ على بعض المالمح الرئيسية : 
الجاذبية والقوة واإلحساس المنعش مع العناصر األساسية : الغار 

والجريب فروت وخشب الجوياك مع بعض التغييرات الجديدة، 
يعتبر Invictus Legend عطر خشبي منعش يرتكز على المزج بين 

العنبر البحري والخشب، ليمنحك الشعور بالحرارة في 
صحراء تعبق برائحة الخشب والبهارات.

يحول هذا العطر الجو المحيطي 
ليصبح أكثر دفئًا مع الغرنوق 

المعدني، والغار األخضر الحارق 
والجريب فروت المالح، إنتعاش 

عطري متناقض يشتعل 
بالبهارات، عودة متألقة 

للنسيم الحارق، إعصار 
من الجاياك والعنبر 

األحمر، خالصة العسل 
المنعشة.

تم تصميم هذا 
 Loc العطر من قبل

Dong )IFF( الذي أطلق 

عطر Olympéa سابقًا. يعتبر عطر Olympea  2015 مزيج من األزهار 
المائية البيضاء في اتفاق من الفانيليا المالحة.

تحتفظ Olympea Legend بمؤشراتها: تركيبة مزدوجة تجمع 
اإلنتعاش باإلحساس، ومن ثم الفتنيال، زهرة الزنجبيل، 

والمالحظات المالحة في 
بنية جديدة، لنحصل على 

عطر شرقي بعبير األزهار 
الدافئ والمضيء، في 

إيحاء يعكس حرارة 
الصحراء، إضافة إلى 

اتفاق فردي مزدوج 
» البرقوق بالفانيليا 

المالحة«، بواجهة من 
المشمش البنفسجي، 

يمتزج البرقوق الناضج 
بكريستاالت الملح لتعزيز 

فاعلية الفانيليا، في عبير 
سماوي.

 Olympea legendو Invictus
عطرين جديدين من
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NET-A- طرح موقع
PORTER وموقع 

 MR PORTER
مجموعات كبسولية 

حصرية تحمل توقيع دار 
 ،SAINT LAURENT

وتضّم المجموعة 
أزياء نسائية ورجالية، 

تتنّوع بين مالبس 
جاهزة وأحذية وحقائب. 
يستمّد المدير اإلبداعي 

 Anthony للدار
Vaccarello الوحي 

من عقود مختلفة 
من الزمن ومن أشهر 

رموز الموضة فأتت 
التصاميم صبيانية 

ونابضة باألنوثة، 
وتظهر نقشة المفاتيح 

الموسيقية من 
أرشيف الدار على 

األزياء المستوحاة من 
حقبة الستينيات حّتى 

التسعينيات.
بهذه المناسبة، 

قالت إليزابيث فان 
دير غولتز، مديرة 

المشتريات العالمية 
NET-A- في موقع

PORTER: »شهدنا 
على مرّ المواسم 

األخيرة السابقة ظهور 
صيحة األزياء التي ال 

تفصل بين التصاميم 
النسائية والرجالية، 

ويتجّلى ذلك اليوم 
أكثر من أي وقت مضى

 SAINT LAURENT
الجديدة بشكل حصري على

NET-A-PORTER 

جديد السوق
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 POLO RED RUSH يمنح عطر
االنتعاش يوّفرها  جرعة مفرطة من 
الطابَع  وتعزّز  األحمر.  المندرين 
العطر  هذا  به  يّتسم  الذي  المبهج 
نسماُت النعناع المنعشة. أّما على 
مستوى قاعدة هذا العطر الذكوري 
القهوة  من  جريئة  دفقة  فتبرز 
نفحات  مع  المتناغمة  الحمراء 
خشب األرز. جدير بالذكر أيًضا أّن خبير 
غيوتان  أوليفيه  العطور  صناعة 
بنفسه  المكّونات  من  كًلا  اختار 
وبعناية فائقة حرًصا على تجسيدها 
الشغف والقّوة والحرية خير تجسيد. 
 POLO RED تركيبة  وتنطوي 
النفحات  من  مزيج  على   RUSH
تشمل:  التي  بالحيوية  المفعمة 
األحمر  المندرين  العليا:  النفحات 
الليمون  فروت،  الغريب  المنعش، 
واألناناس،  بالحيوية  المفعم 
الزعفران  الوسطى:  النفحات 
األحمر، زهر البرتقال، النعناع، التفاح 
األحمر والالفندر، النفحات السفلى: 
تناغم  الحمراء،  القهوة  تناغم 

المسك، وخشب األرز
المنعش  العطر  هذا  روعة  وتكّمل 
والمنّشط قارورة فضية شبه شفافة 
أحمر  وملصق  أسود  غطاء  يزيّنها 
وشعار عالمة POLO باللون األحمر.

 POLO RED RUSH عطر
صياغة جديدة 

منعشة ومفعمة 
بالحيوية 

جديد السوق
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تعرّفي إلى مجموعة GLOWGASM الجديدة ذات القدرات 
الخدود  تغمر  إذ  تلبوري،  شارلوت  ابتكار  من  الخارقة 
جمااًل!  تزيدها  التي  الفرح  بعالمات  والعيون  والشفاه 
 Face Palette باليت  من  إصدارَين  المجموعة  تتضّمن 
وثالثة   ،Lightgasm و   Lovegasm بألوان  للوجه   Glowgasm
 Goldgasm Glowgasm Beauty Light Wand بألوان  هاياليتر 
بلون   Luxury Palette وباليت   ،Pinkgasm Peachgasmو  و 
 Collagen ولونَين جديدين من ملّمع الشفاه ،Dreamgasm
جانب  إلى   ،Peachy Plump و   Rosy Glow وهما   Lip Bath
 Star بشكل دائم بلونَي Eyes to Mesmerise عودة باليت

.Rose Goldو Gold
ترتقي خبيرة مكياج النجوم بـ«وهج تلبوري« المعهود إلى 
مزايا  تمنحك  جديدة  مجموعة  فتطرح  جديدة  مستويات 
البالشر والبرونز وكل ما تنشدينه، مهما كان عمرك، يؤّدي 
هذا الباليت المتوّهج دور الهاياليتر والبالشر والبرونزر. يُعزّز 
مع  دافئة  تدرّجات  ويشمل  الضوء،  وينثر  البشرة  مظهر 

لون ذهبي خفيف وملمس مخملي ناعم. 

شارلوت تلبوري
 تطرح مجموعتها الجديدة تحت اسم

G L O W G A S M

جديد السوق
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اقترن  وقد   2004 عام  في   Armani Code عطر  أُطلق 
الشخصّية  وجاذبية  والسحر  بالثقة  فوره  من  اسمه 
الجاذبية،  أسطورة   ،Armani Code وتكشف  الذكورية. 
 Armani Code هو  آسر  جديد  عطر  عن   2019 عام  في 
Armani Code Absolu رؤية جديدة  Absolu.  يجّسد عطر 
للجاذبية الذكورية، وهو موّجه للرجل الذي يتمّتع بقدرٍ 

متساٍو من الذكاء والجرأة. 
كانت  لطالما  التي  الشخصية  جاذبيته  جانب  وإلى 
فإنّه  الرجالية،    Armani Codeلعطور الممّيزة  السمة 
يستميل اآلخرين بالراحة التي يشعر بها في المواقف 
التجسيد  باعتباره  وأناقته.  الساخرة،  وروحه  االجتماعية، 
هذا  يُتقن  الشخصّية،  وقّوة  الذات  لتحقيق  العصري 
الدوام  على  ويتحّلى  إتقان،  خير  الجاذبية  فّن  الرجل 

بالصدق والجرأة. 
كامل  توازن  على   Armani Code Absolu عطر  يقوم 
والشاعرية  الالفتة  واألناقة  المتأللئ  االنتعاش  بين 
والجاذبية  السحر  الذكورية. وهو يجّسد أقصى درجات 

.Armani Code الشاعرية من بين عطور مجموعة

 ARMANI CODE
 ABSOLU

جاذبية حقيقية من

ARMANI

يونيو  2019 م 26





كشفت بوم إيه مرسييه عن ثمانية طرازات من كالسيما النسائية مصنوعة 
أو  التقليدية  أحجامها  أو  الجديدة  أساليبها  خالل  من  سواء  الفوالذ.  من 
لكي  المجموعة  تصميم  تّم  األوتوماتيكي،  أو  الكوارتز  حركتها  نظام 
التي يالئمه تماما.ًطرازان ثمينان مع  الساعة  تقّدم لكل معصم نسائي 

ميناء من عرق اللؤلؤ وعلبة مرّصعة باأللماس يعزّزان جمال المجموعة.
تغتني  إنها  وأنيق.  بسيط  بتصميم  النسائية  كالسيما  مجموعة  تتمّيز 
 31 قطر  لتتّمم  تأتي  ملم   34 و  ملم   27 هي  جديدة  بأقطار  العام  هذا 
الكالسيكية  والدقائق  الساعات  بوظائف  طراز  كل  يتمّتع  السابق.  ملم 
التي تُضاف إليها وظيفة عرض التاريخ في موقع الساعة الثالثة. يكتمل 
كل ابتكار مع سوار من الفوالذ المقاوم للصدأ ذو خمسة صفوف ومزّود 

بمشبك ثالثي قابل للطّي مع أزراز ضغط آمنة .
بفضل مراعاة أدّق التفاصيل كّل طراز بطابع خاًص. يسهل تمييز الساعات 
في  الرومانية  بأرقامها  األولى  النظرة  من  أوتوماتيكي  حركة  نظام  ذات 
موقع الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة والثانية عشر. كما تتمّيز أيضا 
بناحية خلفية من السافير الشّفاف تُتيح رؤية نظام الحركة. أنثوية الطابع، 
تكتسي الطرازات ذات ميناء فضّي بمسار للدقائق أنيق ولؤلؤي، في حين 
على  ماسيةتدّل  بمؤشرات  تتأّلق  اللؤلؤ  عرق  من  ميناء  ذات  الطرازات  أّن 

الوقت.

بوم إيه مرسييه ..
ابتكارات نسائية جديدة من كالسيما

كليفتون كالب جي أم تي..
 مسافرة من العصور الحديثة

أوتوماتيكّيَتين جديدتَين.  يَّتين  العام مع مرجع  تّتسع مجموعة كليفتون كالب هذا 
يقوم هذان الطرازان المصّممان من أجل المغامرة باسترجاع الرموز الرياضّية بأناقة 
مع أقصى درجات االحترام للتقاليد السويسريّة لصناعة الساعات. إنها ساعات جديدة 
بأناقة  وتتمّيز  يومّي،  بشكٍل  االرتداء  سهلة  األداء،  عالية  مرسييه:  إيه  بوم  لروح  وفّية 

طبيعّية.
في  الرجال  تواكب  لكي  تي«  أم  جي  كالب  »كليفتون  ساعة  ُصّممت  وحديثة،  جذابة 
بواسطة  الجديدة  المرجعّية  هذه  تعمل  منها.  والشخصّية  المهنّية  المناسبات،  كافة 
من  ثاني  زمني  توقيت  عرض  مع  يّة  أوتوماتيك  بتعبئة  ميكانيكي  سويسري  حركة  نظام 
الخصائص  من  بالكثير  وتتمّيز  الثالثة،  الساعة  موقع  عند  للتاريخ  ونافذة  مركزّي  عقرب  خالل 

منها احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة.

جديد السوق



من  مجموعتها  إلى  جديداً  طرازاً  حديثًا   FENDI أضافت 
ساعات رن أواي Run Away، من خالل إصدارة جديدة 

هذه  تشكيلتها  تأتي  األنيقة  الساعات  هذه  من 
 F« شعار  يزيّنه  صقيل  معدني  بسوار  المرّة 
اإلطار  لتصميم  محاكاة  في   ،»is FENDI

نحو  على  الشعار  يبرز  حيث  للساعة.  األنيق 
غير مألوف مقلوبًا رأسًا على عقب على سوار 

جّذاب يلتّف بأناقة حول المعصم.

رن  معمارية  تأتي  تصميمها،  في  وجريئة  مختلفة 
ما  التفاعل  جماليات  بفضل  متمّيزة   Run Away أواي 
إبداع  تبرز  التي  الجماليات  هذه  والغرافيك،  األشكال  بين 

FENDI حين يتجّلى في أفضل حاالته.

الهندسة  براعة  عن  كاشفًا  اإلطار،  في  بدقة  السوار  يندمج 
 »F is FENDI« الخطية ما بين وصالت الربط. فيما يتوّضع شعار

المحاط بدائرة على السوار، وتحديداً عند مؤّشري الساعتين 12 و 
6، ما يمنح لمسة مرحة على هذه التشكيلة التي تحمل توقيع الدار.

Fendi Timepieces
تطلق ساعات رن أواي
 Run Away

الدّقة،  بأعلى درجات  يتمّيز  DEFY El Primero 21 كرونوغراف للمعصم  إن 
لإلرث  والعشرين  الواحد  القرن  بفصل  يحتفل  ثوري  حركة  بنظام  مجهز  وهو 
الراسخ لعيار كرونوغراف El Primero، مّما يرفع من جديد مستوى األداء ضمن 
مجموعة فريدة التصميم. يأتي الكرونوغراف المستقبلي اليوم ضمن إصداره 

.Carbon 21 DEFY El Primero :األكثر روعة لغاية اليوم
تصميمًا   21  El Primero مثل  مثيل  له  يسبق  لم  األداء  عالي  عيار  يستحّق 
معاصراً مع الحفاظ على الوفاء إلرث Zenith El Primero المتفّوق في مجال 
الدّقة. تتمّيز األوُجه الهندسّية للعلبة بمزيج من الخطوط المستقيمة والزوايا، 
وتستكمل بشكٍل مثالي الهندسة الضخمة لنظام الحركة المهيكل. ويأتي 
الكرونوغراف بأعلى ترّدد تّم تصنيعه بشكٍل متسلسل ضمن علبة من ألياف 

الكربون الخفيفة والمتينة.

زينيث تطلق اهم أصداراتها
21 Zenith El Primero 



 Shooting توربيون  عن   1822 بوفيه  كشفت   ،2016 عام  في 
Star، وهي أول ساعة في مجموعة حصرية مكرّسة لعلم الفلك. 
Grand Récital في  Astérium   و  ثم جاءت ساعتا التوربيون 
بصورة  الثالثي،  هذا  ويستكشف  التوالي.  على  و2018،   2017
تتجاوز الخصوصيات التقنية كل الساعات الثالث، وسائاًل جديدة 
المصمم  الساعة  إطار  الوقت. حيث يشّكل  للتعبير عن قياس 
إطار  ويتمّيز  ودعمها.  إلهامها  مصدر  الكتابة  مائل  بشكل 

باسكال  السيد  تصميمه  وضع  الذي   ،”writing slope“ الساعة 
 .6 الساعة  موضع  في  مائل  بإطار   ،1822 بوفيه  مالك  رافي- 
تُتيح هذه الفكرة البارعة تنويع أنواع العرض الممكنة باستخدام 
البراعة  األبعاد لتعزيز  األقراص، والعقارب ثالثية  الكرات،  القباب، 
األولوية  األبعاد  التصميم ثالثي  واألناقة. يُعطي  العمل،  وبيئة 
للمعلومات لتحسين إمكانية القراءة ولفت انتباه محبي جمع 

الساعات إلى قلب الحركة الكتشاف التميز في كل التفاصيل.

رحلة إلى سطح القمر برفقة ساعة
 RÉCITAL

23 الجديدة من بوفيه 1822
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أوديمار بيغه تطلق ساعة من فئة 
 Sapphire Orbe المجوهرات الراقية هي

الرائعة. ساعٌة ِسريّة مفعمة بالغموض، 
من السهل تحويلها من سوارٍ إلى ساعة، 

وتعتبر Sapphire Orbe قطعة إبداعية 
فريدة، تدفع بحدود ِحرفة الترصيع باألحجار 

الكريمة إلى آفاٍق أعلى جديدة، وتؤكد 
على روح االبتكار في المصنع، وعلى 

الدراية والبراعة اللتين يتمتع بهما.
تستمد Sapphire Orbe اسمها من النهر 

الذي يمرّ عابراً بلدة لوبراّسو، موطن 
أوديمار بيغه، الواقعة في فالي دو جو، 

وتحاكي الطبيعة بتفاصيلها إلى حد 
بعيد، حيث تُجسد هذه الساعة نهراً 

متأللئًا من الماس والسافير من خالل 
ألواٍن متدرجة من األزرق والبرتقالي 

تستحضر لحظات اندماج الليل مع النهار.
تضم ساعة Sapphire Orbe أكثر من 

12,000 حجراً تم اختيار كل منها وفق 
معايير صارمة، وقطعها بشكٍل إفرادي، 

وترصيعها يدويًا. وبتقنية الترصيع الثلجي 
ُوِضَعت أحجار الماس والسافير على 

الحلقات المركزية الداخلية التي تتخذ 
شكل البتلة، وتدرجت ألوان هذه األحجار 

في ست درجات مختلفة من اللونين 
األزرق والبرتقالي، وبعشرين قطرٍ مختلف 

لكل لون، حيث تدرجت األقطار بين 0.5 
مم إلى 1.5 مم. كما تتمتع هذه الساعة 

بعدة أوجٍه فينبثق عنها تالعٌب لوني 
وضوئي يتغيران وفقًا لزاوية النظر إليها. 

لقد استغرق ترصيع هذه التحفة ما يقارب 
من 1,050 ساعة عمل من الحرفيين 

الفنانين لدى أوديمار بيغه.

جديد السوق

SAPPHIRE ORBE  
ألق المجوهرات الفاخرة من أوديمار بيغه
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العالم  في  اإللهام  مصادر  عن  ميسيكا  فاليري  بحثت  لطالما 
من حولها، ووجدت في أعماق البحار من منفسا لرؤيتها الفنية. 
المستطيلة،  األلماس  بأحجار  تتباهى  عديدة  قطعا  صممت 
هذه  تُعتبر  والخفة.  والحركة  الفخامة  بينها  المشترك  القاسم 
القصة في العادة باردة وجامدة إال أن ميسيكا قلبتها رأسا على 
تُحاكي  األلباب،  تأسر  بحرية  رقصة  نجمة  منها  فجعلت  عقب، 

حركة المد والجزر بمنتهى األناقة والرقي.
من  قارسة،  ثلجية  عاصفة  قلب  إلى  ميسيكا  فاليري  تصطحبنا 

المهيب.  الثلج  ملكة  منزل  من  مستوحاة  جديدًة  قطعا  خالل 
وحي  من  جديدة  بقوة  شكل،  تُحاكي  التي  األلماسة  تظهر 
من  أوتيت  ما  بكل  تُحارب  التي  الخيالية،  القصة  هذه  بطلة 
شجاعة وقوة لُتحرر يديها من وفاخرا الدمعة، التي لطالما كان 
شكلها ناعما قبضة ملكة الشتاء القارسة. استخدمت ميسيكا 
تقنية التراصف واستعانت بالحركة الخالبة التي تعكس عصفة 
الرياح، فيما اكتست األحجار التي تُحاكي شكل الدمعة بطبقة 

من الجليد لتولد منها تحف فن .

مجوهرات Messika باريس
 تطرح تشكيلتها الجديدة
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بين  المثالي  التوازن  فيرساتشي  أسلوب  تطّور  يشّكل 
الكالسيكي والحديث. تقترن الخطوط البارزة واألشكال األنيقة 
بالمواد الثمينة واألحجار النفيسة المصّممة وفقًا لمستويات ال 
يعلى عليها من الحرفية. وتعّبر تصاميم فيرساتشي للمجوهرات 
فكل  العالمة.  السم  مرادفة  باتت  التي  الفخامة  عن  الراقية 
مستويات  بأعلى  وااللتزام  التفاصيل  في  الدّقة  تراعي  القطع 
الجودة. ويتّم انتقاء المواد بعناية مطلقة، مّما يعكس تقاليد 

الدار وأسلوبها الممّيز، فيفيض كل تصميم من توقيعها بتمّيز 
ال يضاهى.

تجتمع المهارة مع التراث في مجال صياغة المجوهرات في 
هذه مجموعات الراقية من فيرساتشي. فكل قطعة مصّممة 

وفقًا لخبرات متوارثة منذ مئات السنوات وتراعي قّمة الفخامة. 
وتزدان التصاميم بشعارَي Greca وMedusa، اللذين باتا بصمة 

للدار.

فيرساتشي 
تزيح الستار عن مجموعات فاخرة ومميزة

جديد السوق
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الراقية،  المجوهرات  من  األولى  مجموعتها   Bentley أطلقت 
وهي تتضّمن تشكيلة من القطع الماسية والذهبية العصرية 
شراكة  عبر  وإنتاجها  تصميمها  ويتم  الزمن،  بمرور  تتأثّر  ال  التي 

حصرية مع هاينز ماير.
قطاع  ضمن  جديدة  لفئة  بداية  المجموعة  هذه  وتشّكل 
التي   Bentley تصاميم  خصائص  تدمج  إنها  إذ  المجوهرات، 
التعرّف عليها فوراً في كل قطعة مجوهرات، مما يوّلد  يمكن 

تشكيلة فريدة من القطع المتَقنة والمتمّيزة فعاًل.
فريدة  وخطوط  بأشكال  المجوهرات  قطع  صياغة  تمت 
مستوحاة من شعار Bentley المجنَّح الشهير، وتوازن المجموعة 
اآلالت  مع  التقليدية  التقنيات  أفضل  لبعض  الراقي  الجمع  بين 

الحديثة المتطّورة لتوفير تفاصيل دقيقة راقية جداً. 

Bentley
تصاميم فريدة من األلماس والذهب
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في عام 2018، احتفلت دار شوبارد بشراكتها التي استمرت على 
مدى ثالثة عقود مع سباق ميليا ميليا اإليطالي باعتباره »السباق 
مسافة  على  السباق  هذا  مسار  يمتد  العالم«.  في  جمااًل  األكثر 
ألف ميل )1600 كم( بين مدينتي بريشيا وروما ذهابًا وإيابًا. وقد 
كان هذا التحالف الفريد في عالم سباق السيارات الكالسيكية 
الشريك  الرئيس  شوفوليه،  كارل-فريدريك  لشغف  انعكاسًا 
الشراكة  هذه  وتستمر  الكالسيكية.  بالسيارات  شوبارد،  في 
في العام الحالي من خالل إطالق شوبارد لساعة الكرونوغراف 

إصدار  ضمن  تقدمها  التي   )Race Edition  2019  MilleMiglia(
محدود يضم 1000 ساعة فقط مصنوعة من الستانلس ستيل، 
من  مصنوعة  فقط  ساعة   250 يضم  بلونين  محدود  إصدار  أو 
هذه  وتتميز  قيراط.   18 عيار  الوردي  والذهب  ستيل  الستانلس 
صنع  تقليد  على  الضوء  فتسلط  ومتانتها،  بدقتها  الساعة 
بالروح  والمشّبعة  األنيق  العصري  للرجل  المخصصة  الساعات 
يفرطون  ال  الذين  المتسابقين  من  السرعة  لمحبي  القديمة 

بأناقتهم!

ساعة )Race Edition 2019 MilleMiglia( بإصدار عام 2019
قطعة تحمل الرقي والجمال للرجل العصري األنيق
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مع  الساعات  لصناعة  شوبارد  دار  دروب  األولى  للمرة  تقاطعت 
ميلي  سباق  خالل  السيارات  لتصميم  اإليطالية  زاغاتو  شركة 
تام  تفاهم  حصول  بوادر  واضح  بشكل  آنذاك  وظهر  ميليا، 
الدقيقة والشغف  الميكانيكية  اآلليات  بينهما. فقد كان عشق 
للتسابق  واالنجذاب  العريقة  التقاليد  واحترام  البارع  بالتصميم 
واألداء الرفيع؛ جميعها قواسم مشتركة نتج عنها مؤخراً احتفاء 
دار شوبارد بالذكرى السنوية 100 النطالقة شريكتها وصديقتها 
في السباق. احتفاء ميكانيكي تجلى بشكل مثالي في ساعة 
 100th Anniversary  Mille Miglia Classic Chronograph Zagato(
Edition( التي تقدمها شوبارد في إصدار محدود يضم 100 ساعة 

األحمر  باللون  مطلي  ميناء  الساعة  تصميم  يتضمن  فقط. 
 )Z( حرف  في  المتمثل  بشعارها  ويتزين  زاغاتو  لشركة  المميز 
الالتيني، وصنعت علبة الساعة بمنحنياتها البارعة من الستيل 
يستحضر  الجلد  من  مصنوع  سوار  مع  ملم،   42 قطر  بقياس 
تنجيد سيارة زاغاتو للسباق، لتحمل هذه الساعة الجديدة تشابهًا 
النتيجة  فتجلت  منها.  استلهمت  التي  السباق  سيارة  مع  مذهاًل 
الجمالي  الصعيدين  على  ومعقدة  منمقة  ساعة  في  النهائية 
أوتوماتيكية  ميكانيكية  حركة  إيقاع  على  تنبض  والتقني 
الرسمية  السويسرية  الهيئة  بشهادة  عليها  مصادق  التعبئة 

.)COSC( للكرونومتر

إصدار محدود يحتفي بالبراعة من 
شوبارد و زاغاتو اإليطالية 
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لصناعة الساعات إذا كان هنالك دار 
احترفت والمجوهرات 

طبيعة فن التعبير عن 
روائعه؛ الحب الذي ال تنتهي 
فستكون دار شوبارد 

بال ريب. فقد جعلت من 
السعادة وبهجة »الحياة 

الحلوة« والمشاعر 
واألحاسيس ميادينًا 

مفضلة لها تجسد فيها 
روائع إبداعاتها. وباعتبارها 

الشريك الرسمي لمهرجان 
كان السينمائي منذ عام 

1998، اختارت دار شوبارد 
هذا العام لالحتفال 

»بالحب«: بوصفه رسالة 
عالمية تحتفي بها كارولين 
شوفوليه، الرئيس الشريك 

والمدير الفني في دار شوبارد، فاستوحت 
 Happy( منه مودياًل جديداً ضمن مجموعة ساعات
Sport(. تقدم شوبارد هذا الموديل ضمن إصدارين 

محدودين أولهما مصنوع من الستيل مع إطار مصقول 
لزجاج الساعة ويضم 250 ساعة فقط، وثانيهما مرصع باأللماس 

ويضم 150 ساعة فقط. وعلى غرار سابقاتها ضمن المجموعة، 
تطلق الساعة الجديدة العنان ألحجار األلماس المتحركة لتتراقص فوق 
صفحة ميناء الساعة المصنوع من عرق اللؤلؤ بلون أزرق وتزينه األحرف 

 )Happy Love( لتستحق بذلك هذه الساعة اسم .)LOVE( المكونة لكلمة
وتصبح أيقونة جديدة تأسر قلوب الناظرين بكل تأكيد.ش

Happy Love ساعة
حرفية وإتقان

جديد السوق
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تكشف دار شوبارد السويسرية عن ساعة جديدة بإصدار محدود 
 .)Mille Miglia GTS Power Control( ساعات  مجموعة  ضمن 
استوحيت هذه الساعة الجديدة من عالم السيارات الكالسيكية 
بعلبة  أولهما  بإصدارين  الساعة  هذه  وقدمت  القوي.  بطابعه 
مصنوعة  بعلبة  وثانيهما  بالكامل  الستيل  من  مصنوعة 
الستيل مع الذهب األخالقي بلون وردي وعيار 18 قيراط. تحتضن 
مصادق  التعبئة  أوتوماتيكية  حركة  اإلصدارين  كال  في  الساعة 
الساعة  إمداد  على  تعمل  الكرونومتر  بشهادة  دقتها  على 
باحتياطي من الطاقة يكفيها لمدة 60 ساعة. أما ميناء الساعة 

وسوارها فيستحضران ألوان سيارات السباق التاريخية القديمة. 
 2019  Mille Miglia( الجديدة  الكرونوغراف  ساعات  جانب  وإلى 

ميليا  ميلي  لسباق  المخصص  اإلصدار  ضمن   )Race Edition
أن  شوبارد  دار  يسر  الكالسيكية،  للسيارات  العريق  اإليطالي 
 Mille Miglia GTS( ساعات  موديالت  من  جديد  زوج  عن  تكشف 

Power Control( في دورة السباق لهذا العام.
استوحيت ساعات )Mille Miglia GTS Power Control( بشكل جلّي 
السيارات  الفريدة لعالم سباقات  المميز واألجواء  من األسلوب 
السيارات  طالء  ألوان  من  ألوانها  فاستمدت  الكالسيكية. 
الكالسيكية واستلهمت منها رموز تصاميمها، لتتجلى كتعبير 
اإليطالية  الطريقة  على  الحلوة«  »الحياة  مباهج  عن  استثنائي 
في  المشاركين  المتسابقين  السادة  روح  تلف  التي  الشهيرة 

سباق الطرقات اإليطالي األكثر جمااًل وشهرة.

)Mille Miglia GTS Power Control( ساعة
ولدت من روح السيارات الكالسيكية
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 تدّون CODE 11.59 من أوديمار 
بيغه فصاًل جديداً في تاريخ الشركة 
المصّنعة وتمّثل شيفرتها الوراثية. 

وترمز CODE للتحّدي ,االمتالك، 
الجرأة والتطّور. وتشرح جاسمين 

أوديمار، رئيسة مجلس إدارة أوديمار 
بيغه، التي حضرت الحدث، قائلًة: 

»في أوديمار بيغه نتحدى أنفسنا 
باستمرار لتوسيع حدود الحرفية. 

ونظراً لتمتعنا بروح قوية من 
االستقالل، نمتلك بفخر جذورنا 

وأرضنا، ونحرص على الجمع بين 
الدقة واإلبداع. وانطالقًا من إخالصنا 
إلرثنا، نسعى لمواصلة التطور من 
خالل الحفاظ على التقاليد وإعادة 

صياغتها«. 11.59 في مقدمة 
المنافسة، وتسبق أوانها باستمرار. 

التطور المعاصر لساعة كالسيكية، 
حيث تمنح هذه المجموعة لمسة 

معاصرة وأناقة معينة لساعة 
كالسيكية دائرية. يضم إطار الساعة 
الدائرية الممّيز بوضوح إطاراً وسطيًا 

مثمنًا داخل حافة دائرية وغطاء 
العلبة الخلفي، في إشارة إلى تاريخ 

المصّنع الطويل بإنجاز أشكال 
ولغات تصميمية غير تقليدية. تقّدم 

الحافة المشطوفة، المصقولة، 
والمجزّعة بنقش ساتان، والعروتين 
المفتوحتين وإطار الساعة تقنيات 

تشطيب نهائية عالية التعقيد عادة 
ما توجد على العيارات. يوّفر إطار 

الساعة مقاس 41 ملم، المصّمم 
للرجال والنساء على حد سواء، بنية 

مقوسة مريحة لكل من يرتديها.  

   11.59 CODE
ساعة فلكية بامتياز من أوديمار بيغه

جديد السوق
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يُقـال إّن الزمـرّد، وهـو حجـر مواليـد شـهر مايو، يرمز إلـى البدايات 
المناسـبة،  بهـذه  واألمـن.  والسـالم  واألمـل  والـوالء  الجديـدة 
التـي   ،Lady Libertine I سـاعة   Fabergé »فابرجيـه«  دار  أطلقـت 
التـي   Inkalamu األسـد  زمـرّدة  مـع  أعـاله  الصـورة  فـي  تظهـر 

قيـراط.  5655 ووزنهـا  فيلـدز«  »جيـم  شـركة  اكتشـفتها 
دار  زارت  عندمـا  النـور   Lady Libertine I سـاعة  فكـرة  أبصـرت   

فيلـدز«  »جيـم  لشـركة  التابـع  للزمـرّد  كاجيـم  منجـم  »فابرجيـه« 
شـركة  مؤّسـس   ،Jean-Marc Wiederrecht برفقـة  زامبيـا،  فـي 
آليـات  بصناعـة  تختـص  والتـي  جنيـف  فـي  القائمـة   Agenhor
الزمـرد  أحجـار  رؤيـة  عنـد  الـزوار  انبهـر  جوائـز.  الحائـزة  السـاعات 
الطبيعيـة تمّسـها يـد اإلنسـان للمـرة األولـى بعـد تكّونهـا منـذ 

سـنة. مليـون   500

 Lady Libertine
ساعة تعانق حجر األسد
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األولـى،   Carine Roitfeld Parfums عطـور   مجموعـة   NET-A-PORTER منصـة  تطـرح   
وتتوّفـر مجموعـة Lovers 7 علـى موقـع NET-A-PORTER وتشـمل سـبعة عطـور آسـرة 

تختصـر سـبعة عّشـاق فـي سـبعة مـن المـدن األحـّب إلـى قلـب »روتفيلـد«.
ال  اإلطاللـة  بـأّن  األزيـاء  عالـم  فـي  نفـوذاً  الشـخصيات  أكثـر  مـن  تُعـّد  التـي  كاريـن،  تعتبـر 
تكتمـل مـن دون العطـر الـذي يتـرك بصمـة خاصـة. ابتكـرت كل عطـر مـن منطلـق رؤيتهـا 
التـي  واألماكـن  إليهـا،  األشـخاص  بأعـزّ  تجمعهـا  التـي  والذكريـات  الممّيزيـن،  وذوقهـا 
 Aurélien ،اسـتمّدت منهـا الوحـي. تعاونـت مـع ثالثـة مـن ألمع األسـماء في عالـم العطـور
SebastienوVladimir(، و Kar-Wai و   Aurélien(، Pascal Gaurin )عطـور  Guichard )عطـر 

.)Orsonو  LawrenceوGeorge )عطـور    Yann Vasnier

Carine Roitfeld Parfums 
بسبعة عطور آسرة

جديد السوق
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 Les توبيه«  »لي  حكاية  في  الثاني  الثنائي  جاك  هنري  قدمت 
إلى هذه  الجديدتان تضيفان بعداً جديداً  Toupies. الشخصيتان 
اسماهما  أما  والرومانسية.  بالحياة  المفعمة  السحرية  الحكاية 
فهما رمزان غامضان: رقم »16«، ورقم »81«. إال أن هذا الغموض 
لن يلبث أن ينقشع، تمثل »روائع« هنري جاك جوهر فّن العطور 
في الدار التي تحمل اسمه. لذا، كان من البديهي تصميم كّل 
قارورة بلورية وصنعها بشكل فردي، بما يتوافق مع العطور التي 

ستتضّمنها. 
مع مجموعة »لي توبيه« Les Toupies، وهي إضافة جديدة إلى 

مجموعته النادرة من روائع التحف الفنية، ابتكر هنري جاك قصة 
إنها  القصص.  ورواية  بالعواطف  المشوب  عالمه  في  جديدة 
الدّوارة  البالبل  لعبة  من  Les Toupiesالمستوحاة  توبيه«   »لي 

 .Spinning Tops
جديدة  إبداعية  فترة  عن  يعّبر  اندفاعًا  الجديد  الفصل  هذا  يمّثل 
مبتكران،  عطران   81 والرقم   16 الرقم  جاك.  هنري  إلى  بالنسبة 
صناعة  قيم  في  بعمق  متجّذران  وهما  ومثيران،  متجددان، 
ذلك  مع  المقّيدة  غير  الكالسيكية  االراقية  الفرنسية  العطور 

بالقواعد التقليدية.

لي توبيه جاذبية مزدوجة  
من هنري جاك
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تأتي الهدية المثالية في 
واحدة من العلب الزرقاء 
األيقونية، لتعكس روعة 
الفرادة والتمّيز. احتفلوا 
باللحظات الخاصة وانشروا 
البهجة هذا العيد مع 
»تيفاني آند كو«.

اكتشفوا طيفًا من الهدايا 
الرائعة؛ بدءاً من الخواتم 
واألساور الجذابة والُملفتة 
التي يمكن تنسيقها 
ضمن مصفوفة أو ارتداؤها 
بمفردها، إلى العقود 
واألقراط المصنوعة يدويًا 
بشكل جميل، والتي 
تسطع وتتألأل بأرقى أنواع 
األلماس. امنحوا أحباءكم 
الفرح والسعادة مع 
تشكيلة من المجوهرات 
التي سيقدرونها طوال 
العمر.

احتفلوا باللحظات الخاصة هذا العيد مع

تيفاني آند كو

جديد السوق
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الخاصة  عياراتها  عام 2004،  منذ   »Frederique Constant« دار  تبتكر 
من تصميم وإنتاج وتجميع في المصنع بالكامل. وكانت فلسفة 
للعالمة قائمة على أن تصبح أكثر استقاللية وتتحّكم بشكل أكبر 
في خط اإلنتاج وتحّسن الجودة وتسرّع تسليم المنتج. وأصبحت 
 ،»Frederique Constant« العيارات من ابتكار المصنع عالمة فارقة لدار
نحو  المتوّجهة  العالمة  استراتيجية  في  هامًا  دوراً  تؤدي  إنّها  إذ 

المستقبل.
إّن حركة »FC-712« األوتوماتيكية هي أحدث عيار من ابتكار المصنع، 
لتصبح بالتالي اإلضافة التاسعة والعشرين إلى مجموعة دائمة 
الشهيرة   »700-FC« حركة  على  المجموعة  هذه  وتقوم  التزايد، 
من »Frederique Constant«، إذ أُعيد تصميمها لفصل أطوار القمر 
التاج.  والتاريخ إلى عّدادين مختلفين، يمكن ضبطهما من خالل 
وتعرض الحركة عبر خلفية العلبة الشّفافة زخرفة Perlage الشهيرة 
وزخرفة »كوت دو جنيف« ) Côtes de Genève(، الدائرية التي تتمّيز 

المصنع. وقد  ابتكار  بها جميع عيارات »Frederique Constant« من 
استغرق تطوير هذه الحركة وعرضها على سوق صناعة الساعات

K سنتين من قبل صانعي ساعات الدار وقسم البحث والتطوير.  
األزرق  اللون  أو  الفّضي  باللون  قرص  نسخ:  بثالث  الساعة  تتوّفر 
غير  المصقول  الفوالذ  أو  الوردي  بالذهب  مطلية  وعلبة  الداكن، 
قابل للصدأ. وتتمّيز العلبة التي يبلغ قطرها 42 ممK والتي تتألف 
من 3 أجزاء بالكريستال الياقوتي المحدب وبخلفية شّفافة تكشف 
عن العناصر الداخلية لعيار »FC-712« المزوَّد باحتياطي طاقة يبلغ 
38 ساعة. ويُعرض عّداد أطوار القمر والتاريخ عند موقع الساعة 3، 
التوالي. ويندمج القرص المنحني األنيق  وموقع الساعة 9، على 
بسالسة مع العلبة ليعرض مؤشرات األرقام الرومانية المطبوعة 
الحزام  بفضل  الساعة  تكتمل  وأخيراً  يدويًا.  المطلية  والعقارب 
المصنوع من جلد العجل والتمساح باللون البّني الداكن أو األسود 

أو األزرق.

دشنتها الجابر للساعات 

فريدريك كونستانت« تطرح
Classics Moonphase Manufacture 

الساعات تتميز بحزامها 
المصنوع من جلد العجل 

والتمساح

 »712-FC« تقنية
األوتوماتيكية هي أحدث عيار 

من ابتكار الدار العريقة

»فريدريك كونستانت« رائدة 
في إنتاج الساعات السويسرية  

الذكية منذ 2015
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عنوان 
الرقي

والذوق 
الرفيع





أناقة وجمال

تألقي طوال اليوم
 مع مكياج العيد 

 لكل وقت ومكان المكياج المخصص له كي يبرز جمال المرأة 
وجاذبيتها. لذلك نقدم لك بعض االقتراحات لطريقة وضع 

مكياج العيد البسيط الذي سيجعلك في غاية الجمال والروعة. 
فهيا لتتعرفي معنا على األنواع المختلفة لمكياج العيد.

أوال قبل البدء في وضع المكياج، عليك أن تنظفي وجهك 
جيدا حتى ال تؤذي بشرتك. أيضا، اهتمي بوضع الكريمات 

المرطبة على وجهك قبل تطبيق كريم األساس أو 
الكونسيلر.

طريقة وضع المكياج في الصباح:
1- بدال من أن تستخدمي كريم األساس يمكنك أن 

تستخدمي الكونسيلر للحصول على إطاللة مكياج 
طبيعية.

2- استخدمي األلوان الباستيل التي ستجعلك 
تبدين أكثر جماال.

3- يمكنك استخدام قلم الكحل لرسم 
عيونك بخطوط رفيعة على الطرف 

الخارجي فقط من العين بدال من العيون 
بالكامل.

4- قومي بوضع قليل من ظل 
الجفون بدرجات فاتحة فوق عينيك.

5- ضعي على شفاهك لون 
طبيعي مالئم مع درجة 

بشرتك، وال تنسي أحمر 
الخدود الخفيف.
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طريقة وضع المكياج بعد الظهيرة:
1- يفضل أن تضعي كريم األساس حتى يثبت المكياج 

على وجهك أطول فترة ممكنة.
2- ارسمي عيونك بإحدى رسومات األي الينر الجذابة التي 

تعزز من جمال عينيك.
3- يمكنك أن تضعي ظل جفون خفيف على عيونك 

وقليل من الماسكارا على رموشك.
4- ضعي على شفاهك اللون المتناسب مع المالبس 

التي ترتدينها، ودرجات الوردي الفاتح هو أكثر األلوان التي 
تتناسب مع أي لون من المالبس.

طريقة وضع المكياج في السهرات:
1- من الهام أال تنسي وضع كريم األساس لتوحيد لون 

بشرتك وإخفاء البثور أو الحبوب بالكونسيلر.
2- اختاري اللون األنسب لرسم حواجبك به ألنها تبرز 

العيون وتزيدك جماال.
3- بقلم الكحل ارسمي خطا سميكا فوق جفون 

العين مباشرة، وعند زاوية العين أيضا.
4- استخدمي عدة طبقات من الماسكارا 

للحصول على عيون أكثر جاذبية.
5- طبقي على خدودك األلوان الترابية وهذا 

ليتناسب مع مكياج العين.
6- يمكنك إبراز شفاهك بألوان جريئة مثل 

األحمر والفوشيا في حالة إن لم تطبقي 
مكياج العيون السموكي.

تناغم األلوان مع كل األوقات

أناقة وجمال
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واللمسات  بااللوان  تزهو  بعباية   تألقي 
فعباءتك  العيد.  ايام  في  المشجرة  الزخرفية 
الجميلة بتفاصيلها الراقية وقصتها الواسعة 
الكريمة،  المناسبة  بهذه  لالحتفال  مالئمة 
واهتمت الكثير من المصممات على اطالق 
االحتفالي  بالموسم  خاصة  تشكيالت 
للزيارات  ومناسبة  المبهرة  بالتفاصيل  تزخر 
واألصدقاء  األهل  وجمعات  الكبيرة  الرسمية 
العيد  أيام  فترة  طيلة  الطعام  مأدبة  على 

الثالثة.
لذا حرصنا على اختيار مجموعة من العبايات 
الكالسيكية  الموضات  اهم  تعكس  التي 
وعبايات  المطرزة  التفاصيل  بين  الدارجة 

بتدرجات لونية رائعة على الموضة.

أحدث العبايات 
األنيقة والفخمة

لعيد الفطر
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أناقة وجمال
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من  قالدة  هارغيت  أرايا  التايلندية  البريطانية  الممثلة  ارتدت  
شكل  على  بماست  مرصعة  قيراط   18 عيار  األبيض  الذهب 
األبيض  الذهب  من  باأللماس  وترصيع  قيراط(   184.50( كمثرى 
 Haute Joaillerie مجموعة  من  وجميعها   ، قيراط   18 عيار 

.Collection
الممثلة األمريكية أمبر هيرد تتزين بأقراط من الذهب األبيض عيار 

18 قيراط ومرصع بالياقوت )22.69 قيراط( والماس

كما ارتدت خاتم من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا يحتوي على 
 Red الياقوت )23.36 قيراًطا( والماس ، وجميعها من مجموعة 

.Carpet
الذهب  الممثلة اإليطالية ماريكا بيليجرينيلي قالدة من  اختارت 
األبيض عيار 18 قيراًطا تحتوي على شكل قلب من الصافير االزرق 
عيار  14.48والماس على شكل قلب )33.48 قيراط( وسوار من 
 ، قيراط(   50.89( بتنزانيت  يتميز  قيراط   18 عيار  األبيض  الذهب 

مجوهرات شوبارد تزين اطالت 
نجمات السينما 

Pain and Glory في العرض االول لفيلم
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والماس )48.18 قيراط( والصافير األزرق )8.78 قيراط( ، وكلها من 
.Haute Joaillerie Collection مجموعة

 Red Carpet ارتدت الممثلة الهندية كانجانا أقراط من مجموعة 
من الذهب األبيض والتيتانيوم عيار 18 قيراًطا ومزينة بالياقوت 

الوردي )13.33 قيراط( والماس.
من   األقراط  من  زوج  تونغ  شياو  جوان  الصينية  الممثلة  ارتدت  
والماس  قيراط  عيار58.16  األزرق  بالياقوت  مرصعة  التيتانيوم 
مرصع  قيراًطا    18 عيار  األبيض  الذهب  من  خاتم  ارتدت  كما    ،

بياقوت أزرق على شكل وسادة )10.17 قيراط( والماس  ،وخاتم
شكل  على  بماس  يمرصع  قيراًطا   18 عيار  األبيض  الذهب  من 
 Haute Joaillerie وسادة عيار8.88 قيراط ، وجميعهم من مجموعة

.Collection
األول  العرض  في  شوبارد   تديمجوهرات  ترتدي  مورير  جوليان 

 The Staggering Gil لفيلم
 Red مجموعة  من  أقراط  مور  جوليان  األمريكية  الممثلة  ارتدت 
وأحجار   ، األوبال  من  بزجاج  والمرصعة   ، التيتانيوم  من   Carpet
مجموعة  من  خاتم  ارتدت   ،كما  األصفر  والماس   ، الجمشت 
Magical Setting  من الذهب األبيض عيار 18 قيراط ، والذي  يحتوي 

على التانزانيت واألحجار الكريمة.
كاترينيل مارلون ترتدي  مجوهرات من شوبارد اثناء العرض االول 

لفيلم ال جوميرا 
ونجمه  مارلون  كاترينيل  الرومانية  والعارضة  الممثلة  تألقت   
الذهب  من   « كاربت  رد   « مجموعة  من  بقالدة  جوميرا  ال  فيلم 
االبيض عيار 18 ، مرصعة بياقوت على شكل قلب 59.03 قيراًطا( 
وأقراط  مجموعة  من  اقراط  ارتدت  كما   ، قيراًطا   67.97 والماس 
األبيض  الذهب  من   Precious Lace مجموعة  من  الياقوت  من 
 18 عيار  األبيض  الذهب  من  األلماس  من  وخاتم  قيراًطا   18 عيار 

قيراًطا من 
Haute Joaillerie مجموعة

بريانكا شوبرا جوناس ونيك جوناس وهيلين ميرين ،
أندي ماكدويل ، مارينا روي باربوسا ،

ماريكا بيليجرينيلي ، مينغ داو ،  هي سوي
االول  العرض  في  شوبارد   مجوهرات  يرتدون  تونغ  شياو  وقوان 

Les Plus belles années d'une vie لفيلم
من  وحلق  قالدة  جوناس  شوبرا  بريانكا  الهندية  الممثلة  ارتدت   

Haute Joaillerie Collection مجموعة
من  الذهب األبيض عيار 18  ويضم 61.14 قيراط من الماس.

ارتدى المغني األمريكي نيك جوناس ساعة إمبيريال من الذهب 
األبيض عيار 18 قيراًطا مرصعة بالماس 47.69 قيراط

والجمشت.
ارتدت الممثلة اإلنجليزية هيلين ميرين أقراط من الذهب األبيض 

عيار 18 قيراط مرصعة بالماس )10.93 قيراط( وخاتم
من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا مرصع باأللماس الالمع )10.15 
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.Haute Joaillerie Collection قيراط( ، وجميعهم من مجموعة
 ارتدت الممثلة األمريكية أندي ماكدويل زوج من األقراط المرصعة 
باأللماس من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا ، وسوار من الذهب 
األبيض عيار 18 قيراًطا مرصع بالماس )14.59 قيراًطا( والياقوت 
باأللماس  مرصع   قيراًطا   18 عيار  األبيض  الذهب  من  وسوار 

..Haute Joaillerie   14.88 قيراط( والياقوت من مجموعة(
الذهب  من  أقراط  باربوسا  روي  مارينا  البرازيلية  الممثلة  ارتدت   

األبيض عيار 18 قيراط على هيئة كمثري
والماس نقي )16.02 قيراط( وقالدة من الذهب األبيض عيار 18 
قيراط مرصعة بالماس )108.87 قيراط( ، جميعها من مجموعة 

.Haute Joaillerie
مجموعة   بيليجرينيلي  ماريكا  اإليطالية  الممثلة  ارتدت    
مجوهرات من مجموعة » رد كاربت » المصنوعة من التيتانيوم 

مع األوبال ،
وعقيق  قيراط(   24.60( عقيق   ، قيراط(   42.02( أصفر  ياقوت 

تسافوريت )11.26 قيراط(.

 L.U.C XPS Twist QF داو  مينغ  الصيني  والمغني  الممثل   ارتد 
من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا ذات مبناء األزرق.

 Red Carpet أقراط من مجموعة He Sui ارتدت العارضة الصينية 
من التيتانيوم والمرصعة بالصافير على شكل كمثرى )92.06 
قيراط( وسوار من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا وتيتانيوم مرصع 
البنفسجي  والصفير  والراوبيليت  قيراًطا(   5.20( األزرق  بالياقوت 

والالزوليت واألحجار الكريمة.
الذهب  من  أقراط  تونغ   شياو  جوان  الصينية  الممثلة  ارتدت 
 23.81( بالياقوت  ومزينة  قيراًطا   18 عيار  والتيتانيوم  األبيض 
قيراًطا( والماس والزمرد وسوار من الذهب األبيض عيار 18 قيراط 

وتيتانيوم يشتمل على الياقوت )46.09 قيراط(
 ، األسود  والماس  قيراط(   20.91( والزمرد  قيراط(   37.51( الماس 

، Haute Joaillerie Collection وكلها من مجموعة
من   Magical Setting Collection مجموعة  من  خاتم  جانب  إلى 

الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا ويضم الياقوت والماس.
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أرايا ألبرتا هارغيت
سفيرة لعالمة شوبارد

يسر دار شوبارد، الدار الحرفية التي تصوغ المشاعر في إبداعات نفيسة، 
اإلعالن عن اسم سفيرتها الجديدة: أرايا ألبرتا هارغيت، الممثلة وعارضة 
شوبارد  وإبداع  خبرة  لتنقل   ،1998 عام  منذ  التايلندية  البريطانية  األزياء 

في مجال المجوهرات الفاخرة. 
لدار  الشريك  الرئيس  شوفوليه،  وكارولين  هارغيت  ألبرتا  أرايا  بين  تجمع 
بإبداعات شوبارد  التزين  أرايا  اختارت  شوبارد، صداقة خاصة ومميزة. وقد 
األولى  للمرة  ظهورها  منذ  مناسبات  عدة  في  الفاخرة  المجوهرات  من 
على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2015.

المتماشي  الرفيع  وذوقها  بأناقتها  هارغيت  ألبرتا  أرايا  الممثلة  تشتهر 
الموضة  أسابيع  في  والظهور  التردد  دائمة  أنها  السيما  الموضة،  مع 
كما  »شومبو«،  باسم  أيضًا  وتعرف  الفاخرة.  األزياء  وعروض  العالمية 
العديد  تجسيد  من  تمكنت  المواهب  متعددة  ممثلة  باعتبارها  تعرف 
الحمراء  السجادة  على  المتنوعة  إطالالتها  تركت  المختلفة.  الدوار  من 
الشهير  الدرج«  »صعود  مراسم  في  بتألقها  وخاّصة  تنسى  ال  ذكريات 
المؤدي إلى قاعة مهرجان كان السينمائي الدولي. ويكتمل حضورها 
الساحر وأسلوبها المميز بروائع إبداعات شوبارد من المجوهرات الفاخرة. 

دار شوبارد الحرفية التي تصوغ المشاعر في إبداعات نفيسة
تتميز دار شوبارد بخبرة عريقة في صناعة الساعات الراقية والمجوهرات 
واألخالقي.  العصري  لإلبداع  رديفًا  ذاته  بحد  اسمها  أصبح  حتى  الفاخرة، 
وتفخر الدار بقيمها وتقاليدها وتشتهر بتقديمها لتجربة ذات روح عائلية. 
وخالل العقود الماضية، كانت شوبارد الشريك الرسمي لمهرجان كان 
لمرافقة  السينما  بعالم  شغفها  كل  فكرست  الدولي،  السينمائي 
دار  من  يجعل  مما  الفنية،  مسيرتها  خالل  ودعمها  المزدهرة  المواهب 

شوبارد صانع المجوهرات األنسب الستعراض السجادة الحمراء. 
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 MANGO MAN  أطلقت 
الجديدة  الرجالية  مجموعتها 
لترفع   2019 وصيف  ربيع  لموسم 
أزياء  على  الستار  الحملة  هذه 
الموضة  صيحات  ألحدث  مواكبة 
حياة  أسلوب  مع  تتناغم  بحيث 

الرجل المعاصر.
ربيع  مجموعة  تتناغم   وكالعادة، 
التزام  مع  تمامًا   2019 وصيف 
تصاميم  بتقديم   MANGO
تحمل  راقية.  بأقمشة  معاصرة 
تشكيلة هذا الموسم طابعًا أنيقًا 
وكاجوال، يتجلى في قطع الدنيم 
رحالت  من  المستوحاة  واألزياء 
األمواج،  ركوب  ورياضة  السفاري 
األلوان  من  لوحة  جانب  إلى 
الباهت،  كاألبيض  المحايدة 

واألبيض الكريمي والكاكي.
أيضًا  التشكيلة  هذه  في   تبرز 
مثل  األيام  كرّ  يبليها  ال  مالبس 
أو  الفضفاضة  المعاطف 
تّم  وقد  بحزام،  المزّودة  الجاكيتات 
بسيط  شيرت  تي  مع  تنسيقها 
مزيّنة  وبناطيل  هاواي  قمصان  أو 

بنقشة المربّعات.

تكشف النقاب عن مجموعتها 
الجديدة لصيف 2019

أناقة وجمال

MAN
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أناقة وجمال

لدى  الرومانسية  إلى  رومانوس  كريستي  تلجأ  جديد،  من 
الخاصة   2019 لعام    EsposaCouture مجموعة  تصميم 
أشكاله،  أنقى  في  بالحب  التصاميم  تشيد  الزفاف.  بأزياء 
وتستوحي المصممة تصاميمها من زهرة الزنبق لخلق قطع 
تتفتّح بأسلوب بارع ورائع وتصّور في كل حركة وتفصيل كل 

ما تمثله هذه الزهرة المقدسة. 
في مجموعة تصاميم هذه السنة، يحتّل كل من الفلورال 

وأنماط أوراق األشجار مكانة مهّمة في التصاميم، ليضيفان 
بشكل دقيق توقيع المصممة على الفساتين التي تتغنّى 

بالجمال والنقاء. متأثرًة إلى حد كبير بشكل زهرة الزنبق، 
تنساب الفساتين بشكل سلس من خالل طبقات متعددة 
من مختلف أنواع األقمشة، عاكسًة شعور بالخّفة في كل 

حين. خلف هذا الشعور الغامض، تكشف فساتين األعراس 
لعام 2019 عن تطريزات معقدة ممزوجة بالدانتيل الغني 

أحدث موديالت فساتين زفاف من 

EsposaCouture
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أناقة وجمال

والتفاصيل المتعددة 
الطبقات. إنّها تترجم ذوق 

كريستي رومانوس الراقي 
مع ميلها ورغبتها الشديدة 

إلى إدخال األساليب 
العصرية على التصاميم. 

ومن خالل الفتحات على 
الصدر أو الظهر، والقصات 

بدون أكمام أو الكاشفة 
للكتفين، والقصات ذات 

الرقبة العالية الُمحاكة 
باستخدام أقمشة فاخرة، 

كانت النتيجة عبارة عن 
إغراء تجمع ما بين الحرفية 

اليدوية مع أساليب االبتكار، 
والرومانسية الواعدة، 

فضاًل عن الحسية للمرأة 
المعاصرة واألنيقة. 
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تحتفل عالمة تومي 
هيلفيغر التجارية هذا 
الموسم مع الحالمين 
والناجحين في أمريكا 
العصرية، حيث نؤمن أن 
األشخاص أصحاب القصص 
الحقيقية هم من يصنعون 
التغيير في مجتمعاتهم.

وسلطت المجموعة  
الضوء على األشخاص 
الحقيقيين والذين 
يسردون القصص التي 
تُخّلد طموحهم، وقدرتهم 
وابتكارهم، وتشمل 
مجموعة مالبس الرجال 
لربيع 2019 من تومي 
هيلفيغر 3 أقسام رئيسية 
هي: مجموعة تومي 
المميزة: أنماط األزياء 
الكالسيكية والتي تم 
تحديثها من خالل إضافة 
اللوجو المطرز باللون 
الذهبي، والمالبس 
المصنوعة من التشينو 
الُمعاد تدويره: وهي 
مجموعة مالبس قطنية 
بنسبة 100% مصنوعة من 
القطن الُمعاد تدويره، 
والقمصان المصنوعة 
من القطن والكتان: 
هي قمصان خفيفة ذات 
ألوان فاتحة، مناسبة تمامًا 
لموسم الربيع.

تومي هيلفيغر 
 تطرح حملتها الجديدة لصيف 2019 

أناقة وجمال
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 Springfield
تحتفي بموضة األشرطة الكالسيكية

في أحدث تشكيالتها

أناقة وجمال

دائمًا ما ينظر إلى األشرطة 
الكالسيكية على أنها 

الصديق المثالي للجميع 
حين يتعلق األمر باألنماط 

واألشكال. وسواء تم 
تصميمها بشكل أفقي أو 

بشكل رأسي، فإنها تبدو 
مميزة مع الجميع، وتبدو 

مواكبة للموضة على 
الدوام، ويمكن الظهور 

بها مع أي شيء. واحتفت 
عالمة Springfield في 

تشكيلتها الجديدة لصيف 
2019 بتلك الصيحة التي 

برزت بشكل مميز في شتى 
قطع التشكيلة المتنوعة، 
التي ضمت فساتين، بدل 

جمبسوت، تي شيرتات 
وسراويل للرجال والسيدات.
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طرحت كورنيلياني فصاًل جديداً من حكايتها 
من خالل مجموعة صيف 2019، فتحتفي بمهارة 

العالمة من خالل تصاميم متنّوعة ومتعّددة المزايا 
تُلّبي احتياجات الرجل المعاصر وأسلوب حياته 

السريع.
الحرير هو بطل المجموعة، ولم يُستخدم بنسخته 

الكالسيكية الالمعة فحسب، بل أيضًا بنسخة 
ماتّية وأخرى باهتة. امتزج هذا القماش النبيل 

والثمين مع أجود أنواع الصوف في البدالت التي 
تمّيزت بخّفة الوزن والقّصة المريحة. كما تظهر 

التصاميم التي كانت سائدة في التسعينيات 
بحّلة معاصرة كالسترة الخفيفة المصبوغة، 
المزيّنة بتأثيرات لونّية، وسترة البومبر األنيقة 

المصّممة من الحرير الباهت. تنعكس األجواء 
الصيفية والمتوسطية في النقشات التي تُضفي 

لمسة متعّددة األلوان إلى القمصان الحريرية 
والبلوزات العملية.

كورنيلياني
تقدم مجموعتها الجديدة لصيف 2019

أناقة وجمال
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تتمّيز القطع المصّممة من الجلد أيضًا بخّفة الوزن وتعّدد 
المزايا، فتتنّوع بين السترات الراقية ذات الوجهين المصّممة 
من جلد النابا وجلد السويد. تزداد التشكيلة رونقًا بفضل 
باليت األلوان المستوحاة من عناصر الطبيعة، وتحديداً األزهار 
والفاكهة، وتشمل ألوان الليلكي واألزرق والوردي والبنفسجي 
والبرتقالي المائل إلى الوردي، مع تدرّجات حيادية من الرمادي 
واألخضر الزيتي والبني.

باإلضافة إلى ذلك، ستكشف كورنيلياني عن ثالثة مشاريع 
ممّيزة تكتمل معها عروض العالمة وتكشف طبيعتها 
المتنّوعة.
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 أفكار مبتكرة لتجديد
 غرفة الطعام 

أفراد  يتالقى  حيث  المنزل  قلب  هي  الطعام  غرفة  تعتبر 
األسرة واألصدقاء لتناول الطعام ومشاركة األحاديث. وهناك 
األذواق،  مختلف  وتلبي  تعكس  التي  التصاميم  من  العديد 
والتي يمكن توظيفها في مختلف المساحات، وقطع غرفة 
وتتميز  له  مثيل  ال  إبداعًا  تجسد  والحيوية  الفاخرة  الطعام 
الالفتة،  الكالسيكية  المالمح  ذات  الجميلة  بتصاميمها 

مشكلًة في المنزل إضافًة استثنائية ال يخبو سحرها.
لذا نقدم لكم اليوم تشكيلة من قطع غرف الطعام المميزة 
الفاخرة،  وتشطيباتها  األنيقة  بخطوطها  تتألق  والتي 

لتعكس حرفية يدوية متقنة ولمسة تزخر بالتألق.
األسلوب الكالسيكي الجديد

لما  التصميم  في  الكالسيكي  النمط  الكثيرين  يعشق 

ديكور
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يُضيفه من أناقة ورقي، وفي هذا التصميم نجد أنه تم توظيف 
الطابع الكالسيكي األنيق ولكن بشكل عصري بسيط، حيث تم 
المبالغة  عدم  مع  لكن  كالسيكي  طعام  غرفة  أثاث  استخدام 
فسيطرت  المكان،  بازدحام  تُشعرك  قد  التي  التفاصيل  في 

البساطة والهدوء من األلوان الفاتحة على المكان.
استخدام  في  والجرأة  السبعينات  لموضة  العام  هذا  ونعود 
الجريئة  األلوان  توظيف  تم  أنه  النموذج  هذا  في  ونرى  األلوان، 

بشكل  الغرفة  في  وتوزيعها  واألخضر  واألحمر  البرتقالي  مثل 
والسجاد  الجدران  في  المحايدة  األلوان  استخدام  وتم  أنيق، 

إلحداث توازن في الغرفة.
يجّسد هذا األسلوب نموذجًا كالسيكيًا من الخطوط التقليدية، 
ليكون بمثابة خيار رائع للباحثين عن طاوالت طعام لم يسبق أن 
اقتنوا ما يضاهيها جمااًل من قبل، ويمتاز بتوليفة ألوانه المحايدة 
العصرية إلى جانب الحضور الطاغي لّلون النحاسي اللّماع، ما 
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يحّول طاولة الطعام إيفانسفيو إلى مثاٍل عن الجودة العالية 
خشب  من  تشطيباتها  مع  والسيما  المستوى،  رفيعة  واألناقة 
بالمضيف  الخاصة  كراسي  وتأتي  اإلندونيسي.  الماهوجني 
والطابع  والجمال  الفخامة  مفهوم  تعريف  لتعيد  وضيوفه، 
والخطوط  الكالسيكية  باألناقة  الطاوالت  تمتاز  كما  العملي. 

الدقيقة، مع تشطيبات خشبية فريدة تعكس جمااًل الفتًا.
  األسلوب العصري الجديد

المساحات، خاصًة  أكبر على توفير  تركيزاً  نشهد في يومنا هذا 
حجمًا  أصغر  قطعًا  على  االعتماد  يجب  لذا  الطعام.  غرف  في 
أنيق  بأسلوب  مبتكرة  مواد  توليفة  من  عصرية،  بروح  تنبض 
نحو  أفضل  على  المساحة  استثمار  إلى  تهدف  تصاميم  ووفق 

ممكن. ويفضل هنا االعتماد على االخشاب بدرجاتها، فالخشب 
النموذج  هذا  وفي  العصور،  مر  على  الرائجة  الخامات  من  يعتبر 
تم استخدام درجات مختلفة من ألوان الخشب مما أضاف أناقة 
والطاولة  لألرضية  الداكن  الخشب  استخدام  تم  حيث  للغرفة. 
وتم التركيز على األلوان المحايدة الفاتحة في باقي الغرفة مما 

جعل الطاولة تبرز كمركز الغرفة.
تتميز  والتي  للظهور،  اإلنجليزية  النوم  غرف  موضة  وعادت 
المميز.  بتصميمها  الزجاجية  األبواب  ذات  الخشبية  بخزائنها 
التصميم  على  اللون  من  لمسة  إضافة  تم  النموذج  هذا  وفي 
البسيط، حيث تم استخدام اللون البنفسجي الفاتح في الستائر 

ومفرش الطاولة مما أضاف لمسة رقيقة للغرفة.

ديكور
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بعد أن ظنوا أنهم قضوا عليه منذ 27 سنة جاءت شركة وارنر بروز 
وأطلقت لنا البهلوان المرعب والغريب مرة أخرى، البهلوان الذي 
حابسا  كان  صدر  رسمي  تريلر  أول  األطفال.  أرواح  على  يتغدى 
اآلخر  هو  الفيلم  يكون  أن  النقاد  ويأمل  جدا  ومشوقا  لألنفاس 
بنفس مستوى الرعب واإلثارة التي يعد بها هذا العرض الدعائي 

الرائع.
»ديري«  اسمها  صغيرة  بلدة  حول  األول  الجزء  أحداث  ودارت 
عليهم  البحث  وبعد  اآلخر،  تلو  واحدا  أطفالها  إختفاء  شهدت 
أجزاء من أجسادهم مأكولة ومقطعة، الشيء  يُكتشف فقط 
عن  للبحث  أطفال  سبعة  من  مكونة  مجموعة  سيدفع  الذي 
أجوبة حول إختفاء أصدقائهم ومخافة من أن يلحق بهم نفس 
مخيف  كائن  مقابلة  إلى  هذه  البحث  رحلة  فتأخذهم  الشيء، 
مليء  تاريخه  بهلوان  له،  كهيئة  بهلون  شكل  يتخذ  وغريب، 

بالقتل واالختطاف يصل إلى قرون غابرة من الماضي.

وستستمر أحداث هذا الجزء الثاني بعد 27 عاما من أحداث األول 
حيث سيجتمع مرة أخرى أولئك األطفال بعد أن أصبحوا راشدين 
أن  إلى  مختلف  اتجاه  في  منهم  واحد  كل  حياة  وتغيرت  اآلن 
تصلهم مكالمة هاتفية مرعبة تجمعهم مع البهلوان المخيف 

بيني وايز مجددا.
هذا الجزء الثاني سيكون من بطولة جيمس ماكفوي، جيسيكا 
شاستاين، خافيير بوتيت، بيل هايدر، باإلضافة أيضا إلى األطفال 
الجزء  مخرج  موشيتي  أندرس  إخراج  ومن  األول،  الجزء  أبطال 
األوال، وسنكون يوم 5 سبتمبر مع أول موعد إصدار الفيلم على 

الصعيد العالمي.
الجزء األول الذي صدر سنة 2017 لم يرق للمشاهدين ولم يكن 
بمستوى الشهرة التي يحظى بها الفيلم، رغم أن النقاد وقطاع 
كبير من الجمهور راق لهم الفيلم، إال أنه كان يعاني من بعض 

المشكالت في مستوى الكتابة واإلخراج.

سينما

البهلوان بيني وايز يعودة في الجزء الثاني من 
IT Chapter Two
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من  العديد  تصوير  وإعادة  اإلصدار  تاريخ  تغيير  من  أشهر  بعد 
 Dark المنتظر  المتحولون  فيلم  صدور  موعد  أقترب  المشاهد، 
Phoenix أو العنقاء الشريرة، ويبدو أن الشركة المنتجة للفيلم 
األخبار  من  العديد  رواج  بعد  فيه  األخطاء  من  الكثير  أصلحت  قد 
النهائية للفيلم لم  في الشهور األخيرة إلى أن النسخة ما قبل 

تكن بتلك الجودة المنتظرة ولم تُثِر اهتمام المنتجين.
صراع  مسلسل  بطلة  من  كل  البطولة  في  ستقوده  الفيلم 
في  مكفوي  جيمس  العنقاء،  دور  في  تورنر  صوفي  العروش 
دور البروفيسور تشارلز اكزايفير، جنيفر لورانس في دور ميستيك، 
دور  في  تشاستاين  جيسيكا  ماغنيتو،  دور  في  فاسبندر  مايكل 
الذين يملؤون  العالميين  النجوم  سميث والعديد من كوكبة 

هذا الفيلم المنتظر.
المتحولة  حول   X-Men Dark Phoenix فيلم  قصة  وتدور 

تُكّون قوى خارقة وخطيرة قد تؤدي  التي أصبحت  »جين غراي« 
بها إلى هالك الجنس البشري وقتل جميع أصدقائها المتحولون 
الذين يحاولون جاهدا لمساعدتها للرجوع إلى الصواب بعدما 
الشريرة،  الموازية  شخصيتها  عليها؛  تستحوذ  العنقاء  أصبحت 
بين  االختيار  جدا،  صعب  موقف  أمام  سيضعهم  الذي  الشيء 
إنقاذها أو إنقاذ الجنس البشري، حيث لم يعد أمامهم الكثير من 

الوقت لالختيار وإال ستكون نهاية الجميع.
هو  الفيلم  يونيو.  شهر  بداية  في  الفيلم  طرح  المنتظر  ومن 
أول عمل  الفيلم هو  يُعتبر هذا  الذي  إخراج سيمون كينبرغ  من 
سينمائي يقوم بإخراجه، الشيء الذي يجعل نجاح الفيلم من 
كثيرة  أفالم  سيناريو  كتابة  عليه  معروف  فهو  شك،  محل  دونه 
ناجحة، منها أفالم X-Men سابقة، كما أنه متخصص كثيرا في 

دور المنتج للعديد من األفالم.

المتحولون تعود من جديد مع فيلم
X-Men: Dark Phoenix 
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أنجلينا جولي تعود لعالم الفانتازيا مع 

Maleficent: Mistress of Evil
 Maleficent بعد خمس سنوات من إصدار الجزء األول
المستوى  على  متباينا  نجاحا  حقق  قد  كان  الذي 
من  بالمزيد  الثاني  الجزء  لنا  يعود  والتجاري،  الفني 
المغامرة المليئة بالفانتازيا والخيال الواسع في قصة 

موجهة لمحبي هاتين الفئتين الفنيتين فقط.
دعائي  عرض  أول  ديزني  استوديوهات  وأصدرت 
الفيلم،  حول  أولية  نظرة  يُعطي  الذي  رسمي 
والغرائب  بالعجائب  مليئا  يبدو  شك  بدون  والذي 
التي  األسطورية  واألراضي  السحرية  المخلوقات  من 
تستمر فيها القصة بعد عدة سنوات من أحداث الجزء 
بين  المعقدة  العالقة  أكثر  سنكتشف  حيث  األول، 
أورورا  واألميرة  جولي(  )أنجلينا  ميالفسنت  الساحرة 
أراضي  في  جديدة  ألخطار  ومواجهتهما  فانينغ(  )إيل 

»المورس« السحرية.

 ،Joachim Rønning هذا الجزء الثاني هو من إخراج
ميشيل  فانينغ،  إيل  جولي،  أنجلينا  من  كل  وبطولة 
فايفر، شيواتال إيجيوفور... وسيحط الرحال بالقاعات 
السينمائية ابتداًء من 16 أكتوبر2019 على الصعيد 
العالمي. ويعتبر هذا الفيلم هو أول عمل سينمائي 
مع   2014 سنة  منذ  جولي  أنجلينا  للممثلة  ضخم 
الجزء األول، إذ لم تظهر منذ تلك المدة في أي عمل 
سينمائي بإنتاج ضخم كهذا باستثناء بضعة أعمال 
صغيرة مستقلة. ويرجع السبب في ذلك إلى تفرغها 
التي تعرف  الدول  العديد من  لألعمال اإلنسانية في 
األوسط،  والشرق  إفريقيا  في  خصوصا  حربية  نزاعات 
باإلضافة إلى الفراغ في حياتها الذي أحدثه انفصالها 
عن زوجها السابق براد بيت الشي الذي جعلها تبتعد 

عن الميدان الفني كل هذه المدة.
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سبايدرمان
 بعيدا عن الوطن بعد الحرب الالنهائية 

المتحركة  الرسوم  فى  األبرز  الشخصية  تستعد 
كبيرة  بشعبية  تتمتع  والتى   »Spider-Man«
من مختلف األعمار، للكشف عن مالمح فيلمها 
فى  المقبل  يوليو   2 يوم  عرضه  المقرر  الجديد 

دور العرض العالمية.
وأزاحت شبكة مارفل لإلنتاج السينمائى الستار 
بعنوان  يأتى  الذى  الجديد  الفيلم  مالمح  عن 
بتريلر   ،Spider-Man: Far From Home
الجزء  لقطات  من  العديد  عن  كشف  جديد 

القادم من السلسلة الشهيرة.
وماريسا  هوالند  توم  بطولة  من  الجديد  الجزء 
باتالون  ويعقوب  كيتون  ومايكل  تومى 
ظهور  إلى  باإلضافة  جيلنهال،  وجيك  وزنديا 
جاكسون،  صامويل  الكبير  للنجم  مميز 
ستيف  وتأليف  واتس  جون  إخراج  من  والفيلم 
األخير  الجزء  أحداث  ودارت  لى.  وستان  ديتكو 
 Captain أحداث  بعد  الشهيرة  السلسلة  من 
إلى  باركر  بيتر  وعودة   ،America: Civil War
مدرسته  فى  ودراسته  الطبيعى  اليومى  روتينه 
الثانوية، منصرًفا باألفكار التى تثبت لنفسه أنه 
عندما  ولكن  العنكبوت،  الرجل  مجرد  من  أكثر 
يظهر )النسر( كعدو جديد، سيصبح كل شىء 
مهم لدى )بيتر(، وسرعان ما يخوض العديد من 

المغامرات بصحبه الرجل الحديدى.
المعاد  سبايدرمان  لفيلم  الثاني  الجزء  ويعد 
إنتاجه والمنتمي لعالم مارفل السينمائي من 
النجاح  بعد   2019 في  المنتظرة  األفالم  أكثر 
المرتقب  ومن  األول.  الجزء  حقق  الذي  الكبير 
وقصة  األول  الجزء  قصة  بين  األحداث  تدور  أن 
فيلم الحرب الالنهائية عندما تم قتله من طرف 
ثانوس، حيث ينتظر عشاق الفيلم كيف سيتم 
بالضبط؛  ستجري  ومتى  القصة  مع  التعامل 
هل بعد أحداث الحرب الالنهائية؟ أم بعد الجزء 
األول؟ أما ستجري بينهما؟ خصوصا وأن عنوان 
 »far from home الوطن  عن  »بعيدا  الفيلم 
يُشير إلى أن األحداث ستجري في جزء بعيد من 
هو  ذلك،  لمعرفة  الوحيدة  والطريقة  الكون. 

عند بداية شهر يوليو موعد صدور الفيلم.
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المسافر

جزر المالديف..
 جنة المحيط الهندي 

يحلم محبي السفر والسياحة حول العالم برحلة إلى جزر المالديف، بل والعيش بها، ما بين 
الشواطىء الجميلة والطبيعة البكر ونمط الحياة الهادىء والوجوه المبتسمة للسكان 

المحليين، فضال عن أجمل الفرص الترفيهية الممتعة بداية من الرياضات المائية وحتى 
الصيد تجذب جزر المالديف السياح على مدار العام كوجهة حلم للماليين من الراغبين 

في االستمتاع بالشواطئ الرائعة، والكثير من خيارات االستجمام ما بين 
المناظرالطبيعة الخالبة واالستمتاع في السياحة فيها، لذا تعرف معنا 

على السياحة في جزر المالديف وأهم المعلومات عن هذه 
الجنة االستوائية.
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والمالديف هي عبارة عن جزيرة صغيرة تقع في الغرب من قارة 
الهندي وهي دولة اسالمية، ويمر عليها خط  المحيط  اسيا في 
القديم  في  العرب  يسميها  وكان  الجنوب  ناحية  من  اإلستواء 
اصبح  و  تحريفه  تم  قد  انه  يرجح  حيث  محلديب،  أو  المهل  ديبة 
التي  السياحية  الوجهات  اهم  من  وتعد  المالديف.  ينطق 

البحرية  يختارها العديد من السائحين ومن يهون الفعاليات 
البحرية  والمنتجعات  الشواطىء  في  واالستجمام 

الشاطئية  األمواج والرياضات  وتمتاز بفعاليات ركوب 
الرياضات  من  والعديد  البحري  الشراعي  والطيران 

البحرية التي يمكن للسائح اإلستمتاع فيها .

في  بها  االستمتاع  يمكن  التي  األنشطة  من  العديد  وهناك 
المرجانية  الشعاب  واستكشاف  الغوص  مثل  المالديف 
المائية  الرياضات  الجميلة، والمشاركة في  الجزر  الرائعة ما بين 
مدينة  واستكشاف  الماء،  على  والتزلج  األمواج  ركوب  مثل 
المالديف  جزر  في  الجنوب  أقصى  في  الواقعة  المدينة  أدو، 
وثاني أكبر مدينة لها، والتجول في المتحف الوطني، وحديقة 
اللذيذ.  التقليدي  المالديفي  الطعام  وتناول  السلطان، 
األماكن  وأهم  أبرز  التالية  السطور  في  ونستعرض 

السياحية في المالديف:
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المسافر
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جزيرة مالية
تعتبر هذه الجزيرة عاصمة المالديف، كما تعكس المباني ذات 
األلوان الزاهية بشكل مثير للدهشة المياه الفيروزية التي تحيط 
البالد. كما يحتل النشاط التجاري واالقتصادي مكانا بارزا في الجزر 
وتضم  والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  للقيادات  مقرا  وتعد 
زيارتها وفيها  التاريخية التى يمكن  المدينة العديد من المواقع 
شاطئ صناعي رائع ال ينبغي على من يذهب للجزيرة أن يفوته, 
فضال عن الحياة التي تنبض بها الجزيرة حيث المطاعم والعديد 

من المحالت التجارية واألسواق الحيوية.
جزيرة هيلينجيلي

منتجع  إلى  الذهاب  دون  المالديف  جزر  يزور  أن  ألحد  يمكن  ال 
وجهة  فهو  هناك  المنتجعات  أروع  من  يعد  الذي  »هيلينجيلي« 
الغوص  لرحلة  الترتيب  يتم  حيث  الغوص,  لمحبي  مثالية 
في  ويوجد  القريبة,  الغوص  مواقع  لبعض  اليوم  في  مرتين 
الحديثة,  المعدات  بأفضل  مجهزة  للغوص  مدرسة  المنتجع 
أبرز المطاعم الفاخرة التي تقدم أجود االطباق  ويضم المنتجع 
الدولفين  إلى إمكانية االستمتاع بمشاهدة  العالمية باالضافة 

حيث ان المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة بالدالفين.
منتجع والدروف أستوريا

بحيرة  على  ويطل  المالديف،  جزر  من  الشمالي  الجزء  في  يقع 
قديمة محتفظة بنقائها األصلي فضال عن المرجانية التي تحيط 
بها، وبعد عام من تشغيله أبهر هذا المنتجع، الذي سمي فيما 
بعد »بيتش هاوس«، المسافرين حول العالم، حتى تلقت جوائز 
 .2008 عام  فاخر  فندق  وأفضل  دولي  مطعم  أفضل  فيها  بما 
الخالبة،  والمناظر  الرائعة  المطاعم  من  عدد  المنتجع  ويشمل 
الراحة  والخدمة الودودة، إلى جانب ناد صحي فاخر ومستويات 

التي يمكن أن تنعم بها خالل عطلة أسبوعية ال تنسى. 
المتحف الوطني

جزر  في  السياحية  المعالم  أهم  من  واحدة  زيارة  ينبغي  كما 
المالديف وهو المتحف الوطني,حيث تم تحويل مبنى القصر 
يضم  والذي  المتحف  إلى  السلطان  منزل  حديقة  في  القديم 
تراث  تصور  التى  التاريخية  المعروضات  من  كبيرة  مجموعة 
البالد الغني والتاريخ الثقافي لجزر المالديف فضال عن مقتنيات 
السالطين مثل الحلي واألزياء التي يرتديها الملوك والملكات، 
والورق  اإلسالم،  قبل  ما  فترة  منذ  توجد  التى  االحجار  وبعض 
والقماش والمخطوطات واألسلحة والدروع ، وصور لشخصيات 
البنود  من  وغيرها  الثقافية  األهمية  ذات  والمعروضات  مهمة، 

التي تصور تاريخ الملديفيين.
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لتحّضر  األسر  تجتمع  السعيد  الفطر  عيد  في 
بها  يشتهر  التي  التقليدية  األطباق  أشهى 
بلدهم استعدادًا لتناولها على مائدة تجمعهم 
إلى  األسرة  تعود  عام   كل  وفي  أحبائهم،  مع 
األجداد  توارثها  تراثية  وطقوس  وتقاليد  عادات 
تحضير  إلى  العبادات  ممارسة  من  واآلباء، 
للمائدة  المرافقة  والحلويات  الطعام  وجبات 
المأكوالت  أطباق  إلى  وباإلضافة  العربية، 
وتقديم  إعداد  على  العيد  خالل  العائلة  تعمل 
اليوم  نقدم  لذا  الحلويات،  أنواع  وألذ  أشهى 
مجموعة من أشهى أنواع الحلوى العربية ومن 
فورو  والبيتي  والمعمول  العيد،  كحك  بينها 

وبقالوة بالفستق.

موائد

 حلوى العيد 
مصدر بهجتك
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المقادير:

دقيق: كيلو ونصف 
سمن: 750 غرام 

 خميرة: 2 ملعقة كبيرة 
اليانسون: ملعقة كبيرة )ناعم( 

 الشمر: ملعقة كبيرة 
معجون التمر: 1 كيلو 

 الماء: 3 اكواب 
سكر: كوب 

 
طريقة التحضير:

والسّكر  السمن  من  كّل  يُخلط   .1
ثم  الماكينة،  في  والشمر  واليانسون 
يُعجن  والماء.  والخميرة  الدقيق  يُضاف 
ثم  يتماسك،  حتى  جيّدًا  الخليط  هذا 
تقل  ال  لمّدة  تختمر  حتى  العجينة  تُترك 

عن 6 ساعات.
ثم  كرات،  شكل  على  التمر  يقّطع   .2
إلى  المقّطعة  العجينة  داخل  يُحشى 

كرات أيضًا، ويشّكل حسب الرغبة.
درجة   250 حرارة  على  الكعك  يخبز   .3

مئويّة. 

الكعك بالتمر
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موائد

المقادير:
العجينة:

ثالثة أكواب من الدقيق. ملعقتان كبيرتان من السمن السائل. 
ِملح.  رّشة  الفانيال.  من  صغيرة  ملعقة  رُبع  الحجم.  كبيرة  بيضة 

كوب من الماء الفاتر.
مكّونات الحشوة:

أو  المفروم،  الجوز  من  كوب  أو  مفروم،  حلبي  فستق  كوب 
بودرة.  ُسّكر  كبيرتان  ِملعقتان  مفرومة.  ُمشّكلة  ُمكّسرات 
مطحونة.  قرفة  صغيرة  ِملعقة  مطحون.  هيل  صغيرة  ِملعقة 

كوب من الزبدة السائلة أو السمن السائل.
الماء.  من  كوب  نِصف  الُسّكر.  من  كوب  القطر:  مكّونات 

ملعقة صغيرة من عصر الليمون. ِملعقة صغيرة من ماء ورد.

طريقة التحضير:
نضع الطحين والفانيّلا ورشة الملح مع بعض ونخلطهم جيداً، 
المكّونات  جميع  ونعجن  بالتدريج  والماء  البيض  نضيف  ثم 
مّطاطّية  عجينة  تُصبِح  َحّتى  اليد،  طريق  عن  أو  الخّلاط  في 
َولّينة، ونتُرك العجينة لِترتاح من ُثلث إلى نِصف ساعة. لتحضير 
الحشوة، نَخلط الُفستق الحلبي والسّكر والقرِفة جّيداً في وعاء.
لتحضير القطر، نَضع جميع المكّونات في قدر، ثّمَّ نضعُه على نار 
ُمتوسطة حّتى يشَتّد ُثمَّ نضعُه جانِبًا حّتى يبُرد. نقطع العجينة 
إلى قَِطٍع ُمتساوية، ثّمَّ نرق َكل قِطعة ونضُعها بصينية الَخبز، 
ثّمَّ ندهنِها بالزبدة، ونستمر بعمل الخطوة نفِسها حتى نُنهي 

نصف قِطع العجين، ُثمَّ نضع الحشوة على العجينة بالّتساوي، 
ونُعيُد رّق العجين وندهنها بالزبدة حّتى تنتهي الَكّمية لدينا.

نقطع البقالوة بالشكل والحجم الُمناسب، والّشكل المعروف 
بأنَّ  د  التأكُّ َعلينا  التقطيع  َوِعند  الماسّي،  الّشكل  وهَو  لَها 
على  الُفرن  نسخن  العجينة.  طبقات  جميع  قّطعت  الّسكينة 
درجة حرارة 180 مئويّة، وبعد َذلِك نخبز البقالوة مدة نصف ساعة 
تقريبًا أو إلى أن يُصبِح لَونُها ذهبّيًا. بعَد أن تُخَبز البقالوة نخرِجها 
تزييَنها  نستطيُع  وأيضًا  عليها،  البارد  القطرَ  َونسُكُب  الُفرن  مَن 
تبُرد، وبعد  َحّتى  الجوز ونتُركها  أو  الحلبّي  الُفستق  بالقليل من 

َذلِك نَفِصُلها ُثمَّ تُقّدم بارِدة.

بقالوة بالفستق
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المقادير:
للعجين:

الدقيق األبيض: كيلو )منخول(
السمن البلدي: 500 غرامًا )مذوبة(
السمسم: نصف كوب )محمص(

سكر البودرة: 3 مالعق كبيرة
خميرة: )فورية + ملعقة صغيرة سكر(

ملعقة  مع  )مطحون  صغيرة  ملعقة  المحلب: 
صغيرة سكر(

ماء دافئ: كوب )أو حليب(
روح الورد: علبة )زجاجة رائحة الكعك(

ملح
للحشو:

التمر: 750 غرام
السمسم: 3 مالعق كبيرة

زيت الذرة: ربع كوب )أو زيت عباد الشمس(
القرفة: ملعقة كبيرة )اختياري(

 

طريقة التحضير:
 1. ذوبي الخميرة مع ملعقة السكر في قليل من الماء الدافئ مأخوذ 

من الكوب المخصص للعجن وتغطي وتترك تتفاعل وترتفع.
البودرة  السكر  السمسم،  الملح،  رشة  مع  الدقيق  ضعي  وعاء  في   .2

والمحلب المطحون واخلطيهم جيداً.
3. ضعي السمنة المذابة على خليط الدقيق وأضغطي العجين بيدك 

جيداً حتى يتشرب الدقيق السمنة.
وابدئي  الكعك(،  بهارات  )خليط  الكعك  رائحة  الخميرة،  ضيفي   .4
يقل  أو  يزيد  قد  السائل  )مقدار  تدريجيًا  الحليب  أو  الدافئ  الماء  بإضافة 
حسب نوع الدقيق( واعجني حتى تتكون لديك عجينة جيدة ال تتشقق 

أثناء التشكيل.
5. غطي العجينة واتركيها تهدأ وتختمر لمدة ساعة.

ثم  المفضلة  بحشوتك  واحشيها  العجينة  من  أجزاء  خذي  بعدها   .6
شكليها بأي أداة من أدوات نقش الكعك، ورصي في صينيه الخبز.

محمى  فرن  في  اخبزيه  ثم  إضافية،  ساعة  نصف  لمدة  يختمر  اتركيه   .7
مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يتلون قلياًل.

8. اتركيه يبرد تمامًا ثم احفظيه في علبة محكمة الغلق، وعند التقديم 
رشيه بالسكر.

كعك العيد
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موائد

 المقادير:
للعجينة:

سميد خشن: 2 كوب
سميد ناعم: كوب

السمنة: كوب
سكر: نصف كوب

المحلب: ملعقة صغيرة
خميرة: ملعقة صغيرة

ماء الورد: ملعقة كبيرة
ماء الزهر: ملعقة كبيرة

للحشوة:

ماء الزهر: ملعقة كبيرة
فستق: 3 اكواب )مفروم خشن(

ماء الورد: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير:
واتركيها  الحشوة  مقادير  اخلطي   -1

جانبًا.
والسكر  السميد  وعاء،  في  اخلطي   -2
وماء  والمحلب  والسمنة  والخميرة 
عجينة  لديك  تتشكل  حتى  والورد،  الزهر 
متماسكة ومتجانسة، وتترك حتى تتخمر 

لمدة 60 دقيقة.

العجينة  كمية  نصف  بفرد  قومي   -3
من  بالقليل  المدهونة  الفرن  بصينية 
على  الحشوة  وافردي  وزعي  ثم  السمنة، 

العجينة.
لتشكل  العجينة  كمية  باقي  4- ضعي 

الطبقة العليا فوق طبقة الفستق.
المحمى  للفرن  الصينية  5- أدخلي 
مسبقًا على درجة حرارة 180، لمدة ما بين 

20 - 30 دقيقة.
واتركيها  الفرن  من  الصينية  أخرجي   -6

تبرد ثم قطعيها .

معمول 
بالفستق
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المقادير:
 طحين: 1 كيلو )أبيض( 

 الزبدة: نصف كيلو 
 البيض: 2 حبة 

 الفانيليا: ملعقة صغيرة 
 ماء الزهر: 2 ملعقة كبيرة 
 ماء الورد: 2 ملعقة كبيرة 
 سكر البودرة: نصف كيلو  

مربى  أو  الرغبة  حسب  حلبي:  فستق 
للتزيين

طريقة التحضير:
بالزبدة ثم نضيف  1. يفرك الطحين جيداً 

السكر.
2. يخفق البيض جيداً ثم يضاف للطحين 

مع كمية الفانيليا وماء الزهر وماء الورد.
3. تفرد العجينة بسمك مناسب، وتقطع 
وتوضع  فور،  بالبيتي  الخاصة  بالقوالب 
لونه  يشقر  حتى  وتخبز  الفرن  صينية  في 

ثم يقدم.
وضع  سيدتي  بإمكانك  للتزيين:   .4
حبة  أو  فور،  البيتي  حبات  بوسط  المربى 

من الفستق الحلبي الكاملة.

بيتي فور العيد
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كيف نتعايش
مع أطفال التوحد

بقلم/ اليازي الكواري

وخصوصًا  األطفال  من  غيرهم  عن  يختلفون  التوحد  أطفال 
المكتسبات  نقص  على  ينعكس  الذي  التواصل  نقص  في 
فهم  وعدم  مرغوبة،  غير  سلوكيات  وحصول  السلوكية، 
تصرفات أطفال التوحد يؤدي إلى تصرفات خاطئة في التعامل 
تشجيع  إلى  يؤدي  المشاكل  هذه  وتوقع  فهم  بينما  معهم، 

السلوكيات السليمة والبناءة.
انعزاليون  أطفال  هم  التوحد  أطفال  عن  معروف  هو  وكما 
أقرب  عن  وحتى  حولهم،  من  الخارجي  العالم  عن  ينعزلون 
الناس إليهم، فليس لديهم عواطف متبادلة مع اآلخرين، وليس 
هناك مقدرة للتواصل معهم سواء كان ذلك لغويًا أو حركيا، 
لذلك يجب علينا احتضانهم والحديث معهم، فهي لن تضرهم 

إذا اقتحمنا عزلتهم. 
التوحد  عالمات  من  فهي  لياًل  النوم  وعدم  للصراخ  بالنسبة  أما 
وقد  التوحد،  أطفال  من  الكثير  في  مبكر  عمر  في  تظهر  التي 
الرقابة  يستدعي  مما  الحركة  من  بالكثير  مصحوبة  تكون 
وما  التوحد  ألطفال  معرفتنا  فإن  لذلك  وعنايتهم،  المستمرة 
في داخلهم من مشاعر هي الطريق لألسلوب األفضل للتعامل 

معهم.
وعن نوبات الغضب والصراخ فهي طريقة للتعبير عن النفس، 
فأطفال التوحد تنقصهم أدوات اللغة والتعبير عن غضبهم أو 
لتغيير عاداتهم، وقد يستخدمها أطفال التوحد لتلبية طلباتهم 
الغضب والصراخ يجب عدم االستجابة لهم وعدم  ولمنع نوبة 
تنفيذ احتياجاتهم وتلبيتها إال بعد انتهاء النوبة وإفهامهم ذلك 
المفضلة  اللعبة  وإعطائهم  لهم،  واالبتسام  معهم  باللعب 

لهم.
هادئين  يعيشون  التوحد  أطفال  من  بعض  أن  أيضا  ونالحظ 
في صمت ال يستطيعون التعبير عن عواطفهم وأحاسيسهم 
وبعضهم العكس، فنجد بعضهم قد يعجبه صوت تكسر الزجاج 
مثاًل، فنجده يقوم بتكسير األكواب ليستمتع بأصوات التكسر، 

وآخر قد يجد المتعة في صوت تمزق األوراق، فنجده يقوم بتمزيق 
األطفال  هؤالء  التمزق،  بأصوات  ليستمتع  والمجالت  الكتب 
الخطأ  بإفهامهم  معهم،  بالحديث  المساعدة  يحتاجون 
والصواب، وإيجاد األلعاب المسلية وذات األصوات ليستمتع بها 

وتكرار التوجيه بدون عنف.
التوحد يخافون من  الخوف فبعض أطفال  وبالنسبة لمشكلة 
وسط  في  يمشون  األطفال  نفس  نرى  وقد  ضارة،  غير  أشياء 
طريق سريع غير آبيهن بأصوات السيارات، ومن الصعوبة معرفة 
مسببات الخوف، وهذه المشاكل يمكن حلها إذا عرفت أسبابها 
وعلى  صغيرة.  أجزاء  إلى  تجزئتها  بعد  معها  التعامل  وتم 
لذلك  فيه  التحكم  يصعب  الخوف  عدم  فأن  أيضا  العكس 
على  الحواجز  ووضع  المنزل  خارج  ومراقبتهم  لهم  االنتباه  فإن 
الدرج والشبابيك مهم جداً، ومراعاة شروط السالمة في األجهزة 

الكهربية وإبعادها عنهم.
من  الكثير  اكتساب  بدون  ينمو  التوحد  طفل  أن  لنا  ويبدو 
عاتق  على  التدريب  مهمة  يجعل  مما  األساسية،  المهارات 
على  الطفل  تدريب  يمكن  بالصبر  ولكن  كبيراً،  عبئًا  الوالدين 
أسلوب  بالنفس،  العناية  الحاجة،  قضاء  مثل  المهارات  بعض 

األكل، وغيره.
وأطفال التوحد أيضا مثلهم مثل األطفال العاديون قد يسببون 
الحرج لوالديهم بين الحين واآلخر في وجود اآلخرين، وأيضا أطفال 
التوحد يفعلون الشيء ذاته بصورة متكررة ولمدة أطول مثل 
له  وأن تقال  الطفل مهمة جداً  الكالم. لذلك فإن مراقبة  ترديد 
حيث  الوجه،  على  واضحة  تعبيرات  مع  قوي  بصوت  )ال(  كلمة 
سيتعلم أن )ال( نوع من الردع والتحريم، أّما الضرب فال فائدة منه، 
كما أنه من المهم إظهار البهجة والشكر واالمتنان حين يمضي 

التّسوق بدون تعكير، ومكافأته على ذلك.
يكون  عندما  واضحة  بصورة  يتكرر  فنالحظه  الذات  إيذاء  وعن 
لديه  داخلي  إحباط  لوجود  أو  ما  بعمل  مشغول  غير  الطفل 

مقال
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عض  مثل  اإليذاء  وهذا  ذاته،  بإيذاء  نفسه  عن  يعبر  يجعله  مما 
األيدي وضرب الرأس في الحائط وعادة ما يكون ذلك مصحوبًا 
بالغضب والتوتر. وأفضل وسيلة لعالج الحالة هو معرفة سبب 
واألمر  باللعب،  يومه  أغلب  وإشغال  واضطرابه،  الطفل  قلق 
يتطلب الكثير من الصبر والمالحظة، وقد يكون السبب بسيطًا 
يمكن حله، ومن المهم عدم إعطاء الطفل أي اهتمام أو مديح 

وقت النوبة، ولكن إظهارها بعد انتهاء النوبة.
فنراهم  التوحد،  أطفال  تواجه  مشكلة  فهي  االنعزالية  وعن 
المجتمع  عن  أنفسهم  عزل  إلى  ميالين  منطوين،  هادئين 
المحيط بهم بما فيهم والداهم، ليس لديهم اهتمام باللعب 
من  الكثير  يالقون  الوالدين  فإن  العزلة  حاجز  ولكسر  األكل،  أو 

الصعوبات لدمجه وتدريبه.
يعيشون  التوحد  أطفال  فأن  جيدا  يعرفهم  من  يالحظ  وكما 
قادرين  غير  مجتمعهم،  عن  منعزلين  الخاص،  عالمهم  في 
على االبتكار، وقد ال يتفاعلون مع ألعبهم، بل إنهم قد يرفضون 
التغيير،  محاولة  عند  الغضب  من  بنوبة  يصابون  وقد  تحريكها، 
كما  وضعهم،  كيفية  من  يغيرون  ال  لكي  األكل  يرفضون  وقد 
فقد  تغييره،  عند  المكان  مع  التكيف  عليهم  يصعب  أنهم 

يحتاجون إلى عدة أشهر لكي يتعودوا عليه.
وتعمل  التوحد،  طفل  وتحتضن  األسرة  تتقبل  أن  يجب   كما 
كما  التوحد،  لطفل  واالستقاللية  بالنفس  الثقة  تنمية  على 
ترّكز  وأيضا  البيت،  في  أقرانه  مع  ودمجه  الطفل  تقريب  تحاول 
على التواصل اللفظي وغير اللفظي، وتسعى إلى التأكد من 
ما.  عمل  في  النجاح  على  وقدرته  منه  نطلبه  لما  الطفل  فهم 
باإلضافة إلى محاولة توحيد أسلوب التعامل مع طفل التوحد 
في المنزل والمدرسة، كذلك تدريب الطفل على تقبل التغيير 
أطفال  دمج  كيفية  وعن  النمطية«.  إلى  يميل  طفل  كونه 

التوحد داخل المجتمع.

عن  المجتمع  وتوعية  بالتثقيف  أال  يأتي  ال  الشخصي  رأيي   من 
المبكر  والتشخيص  الكشف  على  والحصول  االضطراب،  هذا 
ظروف  توفير  إلى  باإلضافة  لهم،  المساندة  الخدمات  وتقديم 
وتسّهل  النفس  على  اعتمادهم  وتعزّز  كرامتهم  لهم  تكفل 
األمور  أولياء  وتدريب  المجتمـع،  في  الفعليـة  مـشاركتهم 
والمعلمين واألطباء حول التدخالت األكثر فعالية للتغلب على 
التوحد،  أطفال  بعض  لدى  تظهر  قد  التي  السلوكيات  بعض 
الدعم  وإعطاء  التوحد،  من  يعانون  لمن  التعليم  توفير  وأيضا 
وتوفير المعلومات المفيدة عن التوحد للعائالت حتى يتمكنوا 

من رعاية أطفالهم.
وتحد  وتخف  أعراضه  تختلف  الذي  التوحد،  طبيعة  بسبب  وأخيرا 
وآخر،  طفل  كل  بين  الطبيعي  لالختالف  ونظراً  آلخر،  طفل  من 
من  للتخفيف  تصلح  بذاتها  معينة  طريقة  هناك  ليست  فإنه 
التوحد  أطفال  معظم  ولكن  الحاالت.  كل  في  التوحد  أعراض 
الثابتة  الُبنى  على  القائمة  للبرامج  جيد  بشكل  يستجيبون 
عليها  تعود  والتي  المتكررة  اليومية  األعمال  )مثل  والُمتوقعة 
الطفل(، والتعليم المصمم بناء على االحتياجات الفردية لكل 
عالج  تشمل  التي  والبرامج  السلوكي،  العالج  وبرامج  طفل، 
اللغة، وتنمية المهارات االجتماعية، والتغلب على أية مشكالت 
مدربين  أخصائيين  قبل  من  البرامج  هذه  تدار  أن  على  حسية. 

بشكل جيد، وبطريقة متناسقة، وشاملة.
الخدمة مرنة تتغير بتغير حالة الطفل، وأن  كما يجب أن تكون 
تعتمد على تشجيع الطفل وتحفيزه، كما يجب تقييمها بشكل 
المدرسة  إلى  البيت  من  بها  االنتقال  محاولة  أجل  من  منتظم 
إلى المجتمع. كما ال يجب إغفال دور الوالدين وضرورة تدريبهما 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  وتوفير  البرنامج،  في  للمساعدة 

لهما .
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ترجمة سماح عماش

موضوع  حول  الخاطئة  واألفكار  المعتقدات  من  الكثير  هناك 
السطور  وفي  جمالها،  على  الحفاظ  وكيفية  بالبشرة  العناية 
التالية نعرض بعض هذه األساطير والحقائق المقابلة لها وفقًا 
لما تؤكده د. أنجالي ماهتو  استشارية أمراض جلدية في المملكة 

المتحدة.
األسطورة 1: استخدام الماء الساخن يفتح المسام

الحقيقة: إن المسام بطبيعتها ليست حساسة للحرارة، والماء 
الساخن يمكن أن يجعل الطبقات الخارجية من الجلد تنتفخ ليس 
أكثر، وهذا يجعل المسام تبدو أكثر انفتاًحا، لكنها في الحقيقة ال 
تُفتح وتُغلق حسب درجة الحرارة، ومن األفضل عند غسيل الوجه 

استخدام الماء الفاتر.
األسطورة 2: غسل الوجه بكثرة خالل اليوم أمر جيد

يؤدي  أن  يمكن  اليوم  خالل  للوجه  الزائد  الغسيل  إن  الحقيقة: 
إلى جفاف البشرة والحساسية والتهيج، لذلك من األفضل الحذر 

عند اتباع عادات النظافة والتطهير للوجه، حيث ينبغي أن يكون 
المطهر المثالي الذي نستخدمه للتنظيف خالًيا من الكبريتات، 
من  وأيضًا  الطبيعية،  زيوتها  من  البشرة  تجريد  لتجنب  وذلك 

المهم عدم  فرك البشرة بقسوة شديدة. 
فعالة   SPF على  المحتوية  المكياج  منتجات   :3 األسطورة 

بنفس فعالية الواقي 
الشمس  واقيات  في   SPF الحماية  عامل  وجود  يشير  الحقيقة: 
إلى حماية من األشعة فوق البنفسجية المتوسطة UVB، بينما 
وجود عامل الحماية في منتجات التجميل يشير إلى الحماية من 

.UVA األشعة فوق البنفسجية الطويلة
وبالتالي اعتقادك سيدتي أنك تحصلين على عامل الحماية من 
األشعتين معًا من خالل منتجات الماكياج فقط هو غير صحيح، 
فأنت ال تحصلين على الحماية الكافية من أشعة الشمس، إضافة 
الماكياج  إعادة تطبيق  أيًضا  الكافية  الحماية  إلى ذلك، تتطلب 
على مدار اليوم، تمامًا كإعادة تطبيق واقي الشمس كلما تأخرت 

مدة وضعه على البشرة، وهذا من الصعب تنفيذه أغلب األحيان.
مكافحة  منتجات  استخدام  إلى  بحاجة  لست   :4 األسطورة 

أسطورة حول العناية بالبشرة
13والحقائق المقابلة لها

طبيبك
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الشيخوخة قبل عمر الثالثينيات 
الحقيقة: من األفضل البدء من عمر 21 في استخدام المنتجات 
مضادات  على  تحتوي  التي  تلك  وخاصة  للشيخوخة،  المضادة 

األكسدة، وكلما بدأت في وقت مبكر كان ذلك أفضل لك.
المنتجات  إضافة  يمكنك  العشرينات  أواخر  إلى  منتصف  وفي 
ذات المكونات القوية والفعالة مثل الريتينول إلى نظام العناية 
منتجات  استخدام  للغاية  المهم  من  وأيضًا  لبشرتك،  اليومي 

مكافحة الشيخوخة المناسبة لنوع بشرتك.
األسطورة 5: يمكنك التخلص من السيلوليت بشكل دائم

الحقيقة: يميل السيلوليت، وهو حالة يظهر فيها الجلد بشكل 
متكتل وغائر، ليكون وراثيًا، 

وال يؤثر السيلوليت فقط على األشخاص الذين يعانون من زيادة 
الوزن، إنما يؤثر على الجميع. وتعمل التمارين الرياضية والحفاظ 

على تناسق الجسم على التقليل منها، وتحسين المظهر فقط.

األسطورة 6: استخدام نفس منتجات العناية بالبشرة يجعلها 
تعتاد عليها

اآلثار  على  تعتاد  البشرة  بأن  القول  مألوف  غير  أمر  إنه  الحقيقة: 
محصنة  تصبح  يجعلها  ما  بالبشرة،  العناية  لمنتجات  المفيدة 

ضدها، أو بعبارة أخرى ال تستفيد منها مع التكرار.
 والحقيقة أنه عندما توفر لك المكونات النشطة في منتجاتك 
تلك  يمنع  سبب  يوجد  فال  المرغوبة،  والتحسينات  النتائج 
التي  الحالة  تغيرت  إذا  إال  النتيجة  نفس  إعطائك  من  المنتجات 
على  تعتاد  لن  البشرة  أن  من  الرغم  وعلى  معالجتها،  يتم 
أن تعتاد على بعض  أنها يمكن  إال   ، بالضرورة  المنتجات  بعض 
مثل  للبشرة  ومهيجة  مزعجة  تكون  أن  يحتمل  التي  المكونات 

حمض الجليكوليك والريتينول.

األسطورة 7: يمنع البوتوكس التجاعيد بشكل دائم 

ال  نهائيًا،  التجاعيد  منع  في  ترغبين  سيدتي  كنت  إذا  الحقيقة: 
يمكنك التوقف عن استخدام البوتوكس، فهو ال يمنع التجاعيد 
بشكل كامل، إنما يساعد فقط في منع الخطوط العميقة التي 
استرخاء  في  دوره  بسبب  وذلك  تجاعيد،  أنها  على  إليها  يُشار 
العضالت التي تسبب باألساس تجعيد الجلد، كما يمنع استخدام 
من  يمنع  وأيضًا  الناعمة،  الدقيقة  التجاعيد  تشكل  البوتوكس 

تعميق التجاعيد الموجودة أصاًل في البشرة.
مبكر،  وقت  في  البوتوكس  استخدام  في  سيدتي  بدأت  وإذا 
التجاعيد  تتشكل  حيث  وتضعف،  الوجه  عضالت  تضمر  فسوف 
التجاعيد  ظهور  قبل  الحقن  يفضل  لذلك  العضالت،  حركة  من 

البوتوكس ال يمنع التجاعيد 
بشكل كامل ويفضل الحقن

 قبل ظهورها بشكل واضح

 التعرض ألشعة الشمس السبب 
الرئيسي لشيخوخة الجلد 
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بشكل مبالغ فيه ألن ذلك يؤخر من ظهورها.
إضافة إلى ذلك، هناك معلومة شائعة خاطئة، وهي أن التجاعيد 
هو  والصحيح  البوتكس،  مفعول  انتهاء  بعد  األسوأ  الى  تعود 
عند انتهاء مفعول البوتوكس ال تعود التجاعيد كما كانت قبل 

الحقن، بل تعود أفضل قلياًل.
يزيد  واحدة  مرة  الحماية  عالي  واقي  استخدام   :8 األسطورة 

مقدار البقاء تحت الشمس فترة أطول
الحقيقة: من الناحية النظرية، إن ارتفاع عامل الحماية SPF يزيد 

من مقدار وقت بقائك في الشمس، وتكون فيه محمي.
البقاء  يمكنك  أنه   SPF30 استخدام  يعني  المثال،  سبيل  على   
الواقي  تستخدم  ال  كنت  لو  مما  مرة   30 أطول  الشمس  في 
محمية  تكون  البشرة  أن  يعني   50  SPF واستخدام  الشمسي، 

لمدة أطول 50 مرة.
بانتظام،  الواقي  إعادة تطبيق  إلى  تزال تحتاج  ومع ذلك كله، ال 
وذلك ألن مفعول الواقي قد يزول، وإن كان عالي الحماية، حيث 
الشمسي،  الواقي  في  واحدة  ميزة  سوى  ليس   SPF عامل  أن 
اختالف مستوى  أخرى يجب مراعاتها، مثاًل  وهناك عوامل مهمة 
حماية UVA من منتج إلى آخر، إضافة إلى عوامل مثل نوع البشرة، 

وما إذا كنت في الماء.
بالبشرة  العناية  منتجات  استخدام  يمكنك  األسطورة9:   

نفسها لليل والنهار
الحقيقة: تكون البشرة خالل النهار في وضع الحماية ضد ملوثات 
البيئة، واستخدام منتجات العناية بالبشرية النهارية يساعدها في 
توفير الدفاع عن أضرار الجذور الحرة وأشعة الشمس، لذلك ينبغي 
التي  بالبشرة  العناية  أو منتجات  دائمًا استخدام واقي الشمس 

.SPF توفر حماية
أما في الليل، ال تدافع البشرة عن نفسها، لذلك تميل المنتجات 
الليلّية إلى أن تكون أكثر تجدًدا وتحتوي على مكونات ترميمية 

للبشرة مثل الببتيدات والفيتامينات.
يجب  بالبشرة  العناية  عناصر  بعض  هناك  ذلك،  إلى  إضافة 
تطبيقها فقط في الليل، مثل الريتينول، حيث يشجع هذا العنصر 
دوران خاليا الجلد، ويجعل البشرة حساسة، لذلك ال يجوز استخدام 

المنتجات التي تحتوي عليه في النهار.
األسطورة 10: األشخاص ذوو البشرة الجافة يشيخون أسرع

الحقيقة: السبب الرئيسي لشيخوخة الجلد هو التعرض ألشعة 
الشمس في الدرجة األولى، تليها أشياء مثل التدخين والتلوث، 
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ويؤدي هذا التعرض بمرور الوقت إلى تحطيم ألياف الكوالجين 
الجلد  لذلك  بالحيوية،  وممتلئة  شابة  تبدو  البشرة  تجعل  التي 

الجاف ال يسبب التجاعيد أو الشيخوخة، ولكنه يدل عليها.
األسطورة 11: معجون األسنان يساعد في عالج البثور

الحقيقة: صحيح أن معجون األسنان يحتوي على مكونات لها 
الهيدروجين،  بيروكسيد  الخبز،  صودا  مثل  التجفيف،  خصائص 
الكحول، المنثول، الزيوت األساسية، التريكلوسان، ومع ذلك، ال 
توجد مكونات فيه تجعل منه أكثر فاعلية من العالجات التقليدية 

للبثور والبقع.
كما أن وضع معجون األسنان على البشرة يمكن أن يؤدي إلى 
حدوث إفراط في التجفيف أو حرق لها، ألنه يهيج الجلد، وقد تختفي 
بأي  األسنان  معجون  يمثل  ال  لذلك  االلتهاب،  تسبب  إنما  البثرة 
حال عالًجا أساسًيا لعالج حب الشباب، وهناك خيارات عالجية أخرى 

يقررها الطبيب المتخصص. 
للطفح  الرئيسي  السبب  السريعة  الوجبات   :12 األسطورة 

الجلدي
وتناول  المكررة  السكريات  أن  إلى  تشير  أدلة  هناك  الحقيقة: 
لدى  الشباب  حب  محرك  هو  السكر  بنسبة  العالية  األطعمة 
بعض األشخاص، ومع ذلك فإن التحكم بالنظام الغذائي وحده 
لن يزيل المشكلة تماًما، فهناك أسباب كثيرة أخرى للمشكلة، وال 

يتعلق الموضوع بعامل واحد فقط. 
األسطورة13 : ال تؤثر األطعمة التي أتناولها على بشرتي

الحقيقة: يدرك معظم الناس أن تناول نظام غذائي فقير بالمواد 
الصحية  المشكالت  من  العديد  إلى  يؤدي  أن  يمكن  المفيدة 
المختلفة، لكنهم ال يدركون بنفس الوقت أن تلك المشكالت 

تشمل الجلد أيضًا.
شيء  فكل  تأكله«،  ما  أنت  الجملة«  هذه  باعتبارك  ضع  لذلك 
تضعه في جسمك سيكون له تأثير مباشر على بشرتك، وعلى 
سبيل المثال قد يسبب اتباع نظام غذائي غير صحي إلى تورم 

الجلد وانتفاخه، أو االحمرار، أو حب الشباب وأكثر.
لذلك تجنب األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر 
والتي  الجسم،  في  االلتهابات  من  يزيد  كالهما  ألن  والدهون، 
التقليل  وحاول  واإليالستين،  بالكوالجين  الضرر  تلحق  أن  يمكن 
جسمك  تجفف  ألنها  تستهلكها  التي  الكافيين  كمية  من  من 

وبشرتك.
وإزالة  الجسم  رطوبة  على  للحفاظ  الماء  من  الكثير  واستهلك 
السموم منه، وأكثر من تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة 
للحماية من الجذور الحرة، واألطعمة الغنية بأوميجا 3 لتحسين 

الكوالجين واإليالستين للحفاظ على بشرة صحية وشبابية.
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ترجمة وإعداد سماح عماش

إن الحصول على جمال البشرة وصحتها قد يتطلب من الكثيرين 
صرف مبالغ باهظة جداً عبر شراء أفضل الكريمات والمنظفات 
أو اللجوء إلى اجراء تقنيات التجميل غير الجراحية كالسليكون 
المنتجات  تلك  استخدام  أهمية  ورغم  وغيرها،  والبوتوكس 
واإلجراءات التجميلية إال أنها قد تكون مجرد حلول مؤقتة للعناية 
الجلد  أطباء  معظم  تأكيد  حسب  الحقيقي  فالتغيير  بالبشرة، 
بالصحة  االعتناء  أي  الخارج،  إلى  الداخل  من  أواًل  يأتي  أن  يجب 
العامة مما ينعكس على صحة الجلد، وما ال يعرفه الكثيرون أن 
للغاية،  معقداً  ليس  أمر  هو  البشرة  وجمال  صحة  على  الحفاظ 

ويمكن تحقيقه باتباع بعض الخطوات الصحية الضرورية. 
النصائح  أهم  الملف  هذا  في  نعرض  التالية،  السطور  وفي 

األساسية للتمتع ببشرة صحية متألقة وجميلة يقدمها لك أطباء 
نعرض  كما  والتغذية،  الجلد  صحة  في  استشاريون  عالميون 
بعض األساطير واألفكار الخاطئة حول العناية بالبشرة والحقائق 

المقابلة لها.
أواًل-11نصيحة متعلقة بنمط الحياة

1- المتابعة بشكل دوري مع طبيب الجلدية
الروتين  من  كجزء  الجلدية  األمراض  لطبيب  بزيارتك  القيام  إن 
أي تغييرات تطرأ  أن يساعد في ضمان معالجة  السنوي يمكن 
أكبر.  مشكلة  لك  تسبب  أن  قبل  وذلك  بشرتك،  على  سريعًا 
على  يساعد  وقت  أقرب  في  الجلدية  األمراض  طبيب  فاستشارة 
الكثيرون  يدرك  السنين، وقد ال  الجلدية على مر  التغيرات  مراقبة 
أن سرطان الجلد مثاًل يمكن أن يكون مميتًا، ولهذا السبب من 

المهم معرفة ما يحدث مع بشرتك بالضبط.

طبيبك

يقدمها نخبة من أطباء عالميين

نصائح للتمتع ببشرة أكثر شبابًا وصحة
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2- استخدام واقي الشمس عالي الفعالية
وفقدان  اللون  تغير  تسبب  التي  الشمس  أشعة  أضرار  محاربة 
مرونة الجلد، يتطلب منك استخدام واقي ذات صيغة أكثر فعالية.

في  معتمد  تجميل  جراح  زوكرمان،  جوشوا  د.  يقول  هذا  وفي 
مدينة نيويورك: »هناك نسبة كبيرة من عالمات الشيخوخة، بما 
في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد، والبقع العمرية، والترهل 
هي من أضرار أشعة الشمس، لذلك أوصي المرضى باستخدام 
مرطب يومي ذات عامل حماية SPF 50 ، خاصًة إذا كانت البشرة 

ناعمة أو رقيقة«.
3-الحفاظ على نظافة الفم باستمرار

تُحدث نظافة الفم فرًقا في الحفاظ على صحة البشرة، وفي هذا 
التكاملي:  األسرة  طب  طبيبة  بوين،  د.كريستينا  تقول  تقول 
فهناك  بشرتك،  صحة  في  كبيًرا  فرًقا  األسنان  تفريش  »يحدث 
الكثير من االلتهابات التي يمكن أن تحدث في الفم، وإذا لم نقم 
الدورية  والمتابعة  بانتظام،  الخيط  واستخدام  األسنان،  بتفريش 
مع طبيب األسنان، يمكن أن تظهر تلك االلتهابات على البشرة، 
األطعمة  وتناول  بالنظافة  االلتهابات  مكافحة  في  ابدأ  لذلك 

المضادة لاللتهابات.
4-عدم اإلفراط بتنظيف البشرة

نعومة  أكثر  يجعلها  أن  يمكن  البشرة  وفرك  تنظيف  أن  الشك 
الفرك  منتجات  استخدام  في  اإلفراط  يعني  ال  هذا  لكن  ونقاوة، 

والتنظيف القاسية، وجعلها من ضمن روتين العناية بالبشرة.
 يقول د. شافر: »النظافة مهمة للغاية، ولكن اإلفراط في تنقية 
طلب  المهم  من  لذلك  للبشرة،  مؤذيًا  يكون  أن  يمكن  الوجه 

مشورة أخصائي صحة الجلد في هذا األمر«. 
5- عدم اإلفراط باستخدام الماء الساخن

تساعد الشحوم والدهون في تكوين الطبقة العليا من البشرة، 
التي  الدهون  طبقة  على  يؤثر  بكثرة  الساخن  الماء  واستخدام 
فيها، والتي تعمل على ترطيب الجلد، وتعزيز مرونته ونعومته، 
وحمايته من التجاعيد والجفاف، حيث تزيل المياه الساخنة تلك 
الطبقة الدهنية، مما يزيد من جفاف البشرة، ويمنع عنها الترطيب 
الخطوط  ظهور  بتعجيل  تسبب  أنها  كما  والنعومة،  والنضارة 

الرفيعة والتجاعيد على البشرة.
6-التوقف عن التدخين

يؤثر  إنما  فقط،  للرئتين  بالنسبة  ضارة  مشكلة  ليس  التدخين   
أيضًا على أداء البشرة، وفي هذا يقول د. روس ليفي، طبيب من 
يسبب  ألنه  حااًل،  التدخين  عن  توقف  تدخن،  كنت  »إذا  نيويورك: 
أخرى  صحية  مشاكل  إلى  باإلضافة  البشرة،  وشحوب  التجاعيد 

أكثر خطورة.
7-عدم إهمال غسل الوجه قبل النوم

أمر مهم جداً، ويجب عدم  لياًل  بالبشرة  الوجه والعناية  إن غسل 
تجاهله، ويجب أيضًا أن يكون ذلك روتينًا يوميًا نمارسه قبل النوم 

لصحة البشرة.
تقول د. جينيفر ستاج:« لغسيل الوجه لياًل فوائد جمة كالتخلص 
من بقايا الماكياج واألتربة، وتجنب انسداد المسام، وإتاحة الفرصة 
للبشرة لتجديد خالياها، ويمكن تطبيق هذه العادة فقط بالليل 
حاجة  وال  للبشرة،  المناسب  الخاص  والمطهر  الماء  باستخدام 

الستخدام المطهرات في الصباح«.
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8-الحفاظ على نظافة فرش الماكياج 
يجعل  الذي  السبب  هي  المتسخة  الماكياج  فرش  تكون  قد 
يؤدي  بانتظام  الفرش  هذه  وتنظيف  باستمرار،  متهيجة  البشرة 
المعززة  وااللتهابات  الشباب،  بحب  اإلصابة  خطر  تقليل  إلى 

للتجاعيد وااللتهابات األكثر خطورة.
 يقول د. دانييل باريت، جراح تجميل: »إن غسل فرش الماكياج أمر 
واألوساخ  البكتيريا  على  الفرش  هذه  تحتوي  حيث  األهمية،  بالغ 
والزيت، وبالتالي استخدام فرش متسخة على الوجه النظيف هو 
وسيلة سهلة للتسبب في حدوث اندفاعات جلدية، لذلك أوصي 
بتنظيف الفرش مرتين في األسبوع على األقل، وذلك باستخدام 

منظف لطيف وغير معطر لتجنب ظهور البثور ».
9- التقليل من التوتر واإلجهاد

حياتك  في  الهدوء  بعض  إيجاد  محاولة  »إن  ستاج:  د.  يقول    
وتجنب  صحية  بشرة  على  للحفاظ  جداً  ضروري  أمر  اإلمكان  قدر 
الشيخوخة المبكرة، حيث يسرع اإلجهاد الشيخوخة ويضعف قدرة 

الجسم على إصالح وتجديد الخاليا.« 
10-اإلكثار من النشاط والحركة

الخامل  المستقر  الحياة  ونمط  التغذية  »سوء  د.بوين:  يقول    
البدني  النشاط  السجائر، في حين يقلل  يكاد يكون ساًما مثل 
الرياضة  أن  االلتهابات في أجسامنا، كما  التمارين من  وممارسة 
تؤثر على انتظام الدورة الدموية، وتغذي البشرة، وتجلب المزيد 
من تدفق الدم واألوكسجين إليها، ما يساعد على سحب السموم 
من الجسم، كما أن الرياضة تدعم إنتاج الكوالجين، وتساعد زيادة 
البشرة،  ونعومة  ومرونة  صالبة  على  الحفاظ  في  البروتين  هذا 

إضافة أن الرياضة طريقة رائعة إلدارة اإلجهاد والتوتر، ويمكنك رؤية 
التأثيرات الفورية للنشاط في الخدود الوردية«. 

11-الحصول على قسط كافي من النوم العميق
ال يقل النوم أهمية عن ما تضعه على بشرتك، إن لم يكن أكثر 
من ذلك بكثير، حيث يقول د. ناياك »النوم هو أحد أهم عوامل 
الجودة  عالي  عميق  نوم  على  الحصول  المهم  ومن  صحتنا، 
ينشط  الذي  الوحيد  الوقت  ألنه  النوم  أهمية  وتأتي  وكافي، 
مهمة  يتولى  الذي    glymphatic system الغليمفاوي  نظام  فيه 

تخليص المخ من الفضالت والنفايات الضارة«.
ثانيًا-7 نصائح متعلقة بالنظام الغذائي

1-محاربة االلتهابات بالغذاء الصحي
 إن محاربة االلتهابات التي تسبب االندفاعات الجلدية والتجاعيد 
هي الخطوة األولى نحو بشرة أكثر صحة، ويبدأ هذا التغيير من 
الداخل، أي عبر االهتمام بتناول نظام غذائي صحي يحتوي على 
الموجود  والبوليفينول   3 األوميغا  االلتهابات  مضاد  من  الكثير 

في الفواكه والخضروات واألعشاب والمكسرات والبذور.
يوجد  ال  أنه   The Zone Diet مؤسس  سيرز،  باري  الدكتور  يقول   
منتج موضعي يمكن أن يقلل االلتهاب في األدمة، لكن النظام 
والبوليفينول)مادة  السمك  بزيت  الغني  الصحي  الغذائي 
مضادة لألكسدة تنقي الخاليا من السموم ( أثبت أنه يقلل من 

االلتهاب.
2-تناول األطعمة الغنية بالبيتا كاروتين

أظهرت  وقد   ،Aفيتامين أشكال  من  شكل  هو  كاروتين  البيتا 
ضرر  ضد  فعال  الغذائي  كاروتين  البيتا  أن  الدراسات  من  العديد 
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األشعة فوق البنفسجية، وأيضًا خلصت العديد من الدراسات إلى 
أن فيتامين A فعال كعالج ضد األكزيما اليدوية المزمنة.

والبطاطا  كالجزر  بالبيتاكاروتين  الغنية  األطعمة  تناول  أن  كما 
على  التغلب  في  ويساعد  صحًيا،  توهجًا  البشرة  يمنح  الحلوة 
البرد  ونزالت  بالزكام  اإلصابة  وكذلك  البشرة،  شحوب  مشكلة 

واإلنفلونزا.
3- تناول الكثير من الخضروات 

لصحة  تفعله  أن  يمكن  شيء  »أفضل  بوين:  الدكتور  يقول 
النبات  على  يعتمد  غذائي  نظام  اتباع  هو  بشرتك،  ونضارة 
بشكل كامل، حيث يمكنك تناول من سبع إلى ثماني حصص 
المضادة  ومواد  بالفيتامينات  غناها  لكثرة  يومًيا  الخضار  من 

لألكسدة«. 
4-التوقف عن تناول األطعمة البيضاء غير الصحية

الغنية  األطعمة  الصحية  غير  البيضاء  األطعمة  تشمل 
بالكربوهيدرات الضارة المكررة مثل الطحين األبيض، األرز األبيض، 
البطاطا البيضاء، والخبز األبيض، حيث تنتج هذه األطعمة كما 
األنسولين،  في  زيادة  التغذية،  أخصائي  هوندت،  أريان  د.  يقول 
ويؤدي تناولها إلى سلسلة من االلتهابات التي يمكن أن تسبب 
االنتفاخ،  من  بدءاً  الجلدية،  المشكالت  من  متنوعة  مجموعة 
الجلدية  واألمراض  الجلدية،  االندفاعات  االحمرار،  الماء،  احتباس 

مثل األكزيما والصدفية.
5-انتقاء األطعمة بعناية

إذا كنت تواجه مشكالت جلدية مختلفة كالجفاف والتشققات، 
وليس  تأكله،  فيما  التفكير  في  للبدء  الوقت  حان  فقد  وغيرها، 

فقط فيما تضعه على وجهك من كريمات.
 وعادًة ما تظهر الحساسية من األطعمة التي نتناولها على شكل 

التهاب في العديد من مناطق الجسم، ومن أكثرها شيوًعا الجلد.
الوظيفية:  التغذية  خبيرة  باريندريغت،  سوزان  تقول  هذا  وفي 
»نظًرا ألن الجلد امتداد لبطانة الجهاز الهضمي، فإن البقع التي 
إلى وجود مشكالت في  األحيان  تظهر عليه تشير في كثير من 
إزالة  خالل  من  الهضمي  الجهاز  بطانة  شفاء  لذلك  الداخل، 
األطعمة الضارة والمواد الكيميائية السامة من أجسامنا، وغيرها 

من مصادر االلتهابات سيؤدي إلى شفاء الجلد من الخارج«.
6-اإلكثار من تناول المحار

صحية  فوائد  له  فإن  المزاج،  تحسين  في  المحار  لفوائد  إضافة 
كثيرة يمكنها أن تفعل العجائب لصحة البشرة وجمالها.

بغناه  المحار  »يتميز  كاالباي:  كريستوفر  الدكتور  يقول   
تطهير  خصائص  لديهما  العنصرين  وكال  والزنك،  بالسيلينيوم 
الخاليا  نمو  في  كبير  دور  له  معدن  هو  فالزنك  وتنقيته،  الجلد 
وتكاثرها، والسيلينيوم معدن غذائي يزيد من مستويات مضادات 

األكسدة التي تمنع انسداد المسام«.
7- تناول البقوليات

نظامك  في  النباتية  البروتينات  بعض  إضافة  يساعد  أن  يمكن 
ومكافحة  األمعاء،  في  الجيدة  البكتيريا  تكوين  على  الغذائي 

االلتهابات التي يمكن أن تظهر على الوجه.
يومًيا  الحبوب  من  كوب  نصف  تناول  »يعتبر  بيلي:  د.  يقول   
لصحتك  ضروري  أمر  وهو  الهضمي،   الجهاز  لميكروبات  مهًما 
وجمالك بشكل عام، والحبوب ليست الطريقة الوحيدة لزيادة 
كمية البروتين التي تتناولها؛ فهناك مصادر متنوعة كثيرة نباتية 

للبروتين سوف تجعلك تحقق أهدافك في أي وقت . 
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كتبت سماح عماش

للبشرة  الداخلي  الترطيب  أن  بالجلد  العناية  أخصائيو  يقول 
وشبابها،  نضارتها  على  والحفاظ  بجمالها  للعناية  خطوة  أهم 
وينبغي أن يكون ترطيب البشرة من الداخل والخارج إجراًء يوميًا 

لمنع الجفاف والحماية ضد التجاعيد المبكرة.
في  وخاصًة  الفصول،  كل  في  الترطيب  إلى  البشرة  وتحتاج 
فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث يبدأ الجسم في 
فقدان ما يحتويه من مياه نتيجة إفراز الجسم للعرق، كما تعمل 
األشعة فوق البنفسجية على إتالف خاليا البشرة مما يؤدي إلى 

ظهور التجاعيد.
البشرة  على  الكريمات  استخدام  يكون  قد  الصيف  حلول  ومع 
ليس  الماء  شرب  أن  كما  الجفاف،  من  لحمايتها  كافي  غير  أمر 
الطريقة الوحيدة للحصول على السوائل الهامة، لذلك ينصح 

تحتوي  التي  األطعمة  تناول  من  اإلكثار  بضرورة  األخصائيون 
على نسب عالية من الماء وتساهم في ترطيب الجسم، وفي 
للبشرة  المرطبة  األطعمة  أهم  بعض  نعرض  التالية  السطور 

والغنية بالمواد التي تمنحها الجمال والنضارة.
1-اللوز والجوز

اللوز هو أحد أفضل األطعمة التي تحافظ على ترطيب البشرة 
مضادات  من  يُعتبر  الذي   ،E بفيتامين  الغني  لمحتواه  نظًرا 
األكسدة التي تحافظ على نعومة البشرة ومرونتها، إلى جانب 
التي تحافظ  اللوز هو مصدر غني بالدهون غير المشبعة  ذلك 

على تكوين أغشية الخاليا.
كما يعد الجوز أيًضا من أنواع المكسرات المفيدة للبشرة لغناه 
على  الحفاظ  في  دور  له  الذي   «  3 »أوميجا  الدهني  بالحمض 
مرونة خاليا البشرة، كما له دور في  ترطيب البشرة، إضافة أن هذا 

الحمض له خواص مضادة لاللتهابات.

مع حلول الصيف

أطعمة تحمي البشرة
من الجفاف وتمنحها النضارة 

طبيبك
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2-الخيار
التي  األطعمة  أفضل  من  الخيار  يُعتبر 
تحافظ على ترطيب البشرة، حيث يحتوي 
يساعد  مما  الماء،  من  كبيرة  نسبة  على 
اجراء  عبر  وخارجًيا  داخلًيا  الترطيب  على 
الخيار  فإن  ذلك،  جانب  إلى  للبشرة،  قناع 
تحتاجها  التي  األخرى  بالمغذيات  غني 
الغنية  المصادر  من  أيًضا  وهو  البشرة، 
لزيادة  أساسي  معدن  وهو  بالسليكا، 

رطوبة ومرونة البشرة.
3-األناناس

يحتوي األناناس على أنزيم معين يسمى 
فائقة  بقدرات  يتميز  الذي  بالبروميلين 
على تكسير البروتين وإزالة السموم خارج 
الجسم، كما يُنصح بتناول األناناس بوفرة 
داخل  المتراكمة  السموم  من  للتخلص 
البشرة، إلى جانب ذلك، يساعد البروملين 
وتسهيل  البشرة  ملمس  تحسين  على 

وصول العناصر الغذائية داخل الخاليا.
4-التفاح 

التخلص  على  التفاح  تناول  يساعد 
للغاية،  رطًبا  وجعله  الجسم  حرارة  من 
بالجفاف،  اإلصابة  خطر  من  وحمايته 
تناول  موعد  قبل  تفاح  ثمرة  تناول  ويجب 
ساعة،  بنصف  الرئيسية  طعامك  وجبة 
السعرات  حرق  على  التفاح  يساعد  حيث 

الحرارية ومنع تراكم وتخزين الدهون.
5-األفوكادو

ترطيب  في  فعال  دور  األفوكادو  لثمرة 
التي  البقع  تكون  يمنع  أنه  كما  البشرة، 
أنه  حيث  الجلد،  لجفاف  نتيجة  تظهر 
يحتوي على األوميجا3 التي تساعد على 

رطوبة البشرة ولمعانها.
كما توفر ثمرة األفوكادو ما يقارب 20 نوع 
المختلفة،  والمعادن  الفيتامينات  من 
الفوليك  وحمض  كالبوتاسيوم 
من  وكل  والفسفور،  والمغنيسيوم 
تحتوي  وأيضًا   ،   A ، C ، E ،  B فيتامينات 
الكيميائية  المكونات  من  العديد  على 
االكسدة  مضادات  عمل  تعمل  التي 

وتعزز مناعة الجسم. 
6- البرتقال والجريب فروت

البرتقال والجريب فروت من األطعمة 
كاروتين،  البيتا  بمادة  الغنية 
تحارب  التي  األكسدة  ومضادات 

من  وتحميها  البشرة،  شيخوخة 

أشعة الشمس الضارة وعوامل الطقس 
الحمضيات  هذه  لذلك،  إضافة  السيء، 
على  يساعد  الذي  سي  بفيتامين  غنية 

تعزيز بروتين الكوالجين في البشرة.
7-البطاطا الحلوة

المدهشة  األطعمة  من  الحلوة  البطاطا 
الحتوائها  وذلك  الجافة،  بالبشرة  للعناية 
كاروتين  البيتا  من  كبيرة  نسبة  على 
فالبيتا  البشرة،  وترطيب  لصحة  المفيد 
التي  األكسدة  مضادات  من  كاروتين 
البشرة،  جفاف  ضد  الحماية  على  تساعد 
التعرض  جراء  التلف  من  تحميها  كما 
البطاطا  تحتوي  كما  الشمس.  ألشعة 
وفيتامين  ،A فيتامين  على  أيًضا  الحلوة 

الكوالجين  إصالح  على  يساعد  الذي   C
والخاليا التالفة.

8-الخضروات الورقية
من  بالعموم  الورقية  الخضروات  تُعتبر 
 ،  A،B ،E بالفيتامينات الغنية  المصادر 
بخواص  تتمتع  الفيتامينات  تلك  وجميع 
المصادر  من  أنها  كما  للبشرة،  مرطبة 

الغنية باألوميجا 3  والمغذيات النباتية.
الذي  السبانخ  الخضروات  هذه  ومن 
يحتوي على نسبة عالية من المياه تصل 
الذي  بالحديد  لغناه  إضافة   ،%91 إلى 

يقوي  جهاز المناعة.
وأيضًا يُعتبر الخس مصدرًا أساسًيا للمياه، 

إلى  بالخس  المياه  نسبة  تصل  حيث 
لأللياف  رائًعا  مصدرًا  يُعتبر  كما   ،%95

لتي  ا

يحتاجها الجسم.
9-األحماض الدهنية األساسية

بسبب  مرونتها  البشرة  تفقد  أن  يمكن 
جفافها  سبب  يكون  وقد  الجفاف، 
الدهنية،  واألحماض  الدهون  في  نقص 
األحماض  تناول  على  الحرص  يجب  لذا 
الدهنية الصحية األساسية الموجودة في 
واألسماك  والزيوت  الزبدة  مثل  األطعمة 
والسردين  والرنجة  كالسلمون  الدهنية 
الغنية  األطعمة  وكل  والماكريل، 
الحصول  إلى  إضافة   ،3 أوميغا  بأحماض 
حيث  البحرية  المأكوالت  من  الزنك  على 
أن كل هذه األطعمة تساهم في الحفاظ 
األحماض  من  معقول  مستوى  على 

الدهنية األساسية.
10-بذور الكتان

فإنها  بالضعف،  البشرة  تصاب  عندما 
بالمرطبات  االحتفاظ  على  القدرة  تفقد 
لفترة طويلة، ومن هنا ينصح باإلكثار من 
نسبة  على  الحتوائها  الكتان  بذور  تناول 
ودهون  الطبيعي  البروتين  من  عالية 
على  البشرة  تساعد  حيث   ، األوميجا3 
بالمرطبات  واالحتفاظ  خالياها  تجديد 

ألطول فترة ممكنة.
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كتب : فادي محمد تصوير ناصر حسن

 من المعروف أن الهامبرجر وجبه أميركية تعد من الوجبات السريعة وقد انتشرت بسرعة في كل 
العالم  كل  في  تقريبا  واحدة  بطريقة  تقدم  العالمية،  الوجبات  من  أصبحت  حتى  العالم  أنحاء 
مع فارق بسيط في اإلضافات المستخدمة بداية من الكاتشب والمايونيز والخضار، ولكن في 
مصحوبة  البرجر  من  متكاملة  وجبه  تقديم  رزق،  ووسام  كلبونه،  محمد  قرر  برجر«  »سوشيل 

بأجواء مميزة من التواصل مع األصدقاء واألحباب.
لماذا البرجر؟

يقول محمد كلبونه، أحد المسؤولين في »سوشيل برجر« أن وجبة البرجر هي االختيار األمثل 
بداية  الغذائية  المكونات  ألي مشروع وجبات سريعة، فهي وجبة محببة للجميع تجمع كل 
رزق،  وسام  شريكه  مع  قرر  أنه  مضيفا  واحد،  آن  في  والخضروات  والكربوهيدرات  البروتين  من 
افتتاح مشروعهم الخاص بقطر، على أن يكون عالمة تجارية كبرى في المستقبل، وجاءت 
وتجهيز  السد،  نادي  أمام  حافلة  شكل  على  التصميم  تنفيذ  وتم  برجر«  فكرة »سوشيل 

منطقة مقاعد للجمهور لالستمتاع بوجباتهم.

سوشيل برجر
مشروع قطري على شكل حافلة

محمد كلبونة

قصة نجاح



»التواصل  االسم  من  طابعه  يستمد  »المشروع  وتابع 
وبعضهم  الجمهور  بين  حقيقي  تواصل  فهو  االجتماعي«، 
مختلفا  المشروع  يكون  أن  اليوم  أول  من  حرصنا  فقد  البعض، 
الزائر  فيها  يحصل  التي  السريعة  الوجبات  مطاعم  باقي  عن 
للجلوس  أماكن  لهمث  وفرنا  ولكننا  ويرحل  وجبته  على 
واالستمتاع بوجبته مع األصدقاء، فدائما تجمع طالب المدارس 
يوم الخميس أو قائدي الدراجات النارية لدينا« مضيفا أن الوجبات 
وهي  األذواق،  كل  لتناسب  متنوعة  المطعم  يقدمها  التي 
»البريسكت«  اللحم وهي  برجر  أنواع مختلفة من  أربع  باألساس 
والبرجر الحار والماشروم والسوشيل برجر، باإلضافة لبرجر الدجاج، 

وهذا بخالف المقبالت من أصابع وقطع الدجاج والبطاطس.
إقبال الجماهير

وأكد على أن اإلعداد لهذا المطعم تطلب وقتا طويال جدا، ففي 
أو خارجها  المنافسين سواء داخل قطر  التعرف على  البداية قرر 
حتى وصل ألنه جرب أكثر من 90 مطعما للبرجر، وغير مكونات 
والتقييمات،  لآلراء  االستماع  بعد  مرات  ثالث  والخلطات  البرجر 

عن  عبروا  الذين  الجمهور،  من  كبيرا  اقباال  شهد  االفتتاح  وبعد 
حتى  يوفرها  التي  المميزة  وبالوجبات  بالمشروع  سعادتهم 
أكثر من مرة في األسبوع،  البرجر  تناول  البعض يحرص على  أن 
وعلى الرغم من المنافسة الكبيرة في هذا المجال في قطر إال 

أنه نجح في وضع قدمه بقوة في سوق الوجبات السريعة.
وشدد على أن البعض استهان في البداية بفكرة افتتاح مطعم 
أنه يري أن هذا ما  إال  التي تقدمه،  للبرجر بسبب كثرة المطاعم 
يجعل المشروع صعبا، فالتميز في تقديم وجبه معتادة بطعم 
جديد للجمهور هو ما يجعل »سوشيل برجر« متفردا، خاصة في 
تقديم برجر »البريسكت« وهو عبارة عن لحم كتف العجل يطم 
طهيها لمدة 12 ساعة على نار هادئة، ثم يتم فرمها مع إضافة 

صلصات خاصة.
عالمة تجارية جديدة

وشدد المسؤول عن »سوشيل برجر« أن فكرتهم طموحة جدا 
األول  الفرع  الذي شهده  النجاح  وال تقتصر على فرع واحد، فبعد 
لهم يخططون الفتتاح فرعين جديدين بالدوحة، لم يتم تحديد 
فروع  افتتاح  سيتم  المستقبل  في  ولكن  اآلن،  حتى  أماكنهم 
عالمة  لديهم  ليكون  واألردن،  الكويت  في  خاصة  قطر،  خارج 

تجارية عالمية في مجال البرجر.
افتتاح  في  يفكر  من  لكل  نصيحته  كلبونه،  محمد  وقدم 
كل  لمتابعة  للمشروع  تماما  يتفرغ  أن  على  الخاص،  مشروعه 
التفاصيل من اختيار المكان والفكرة وطريقة التنفيذ، مؤكدا أن 
المشروعات الشبابية أخذت حيز كبير من تفكير الشباب في قطر 
في الفترة األخيرة وهو شيء مميز يجب استغالله بشكل صحيح، 
فعلى الرغم من المنافسة الكبيرة بسبب كثرة المشروعات إال 
أن اختيار فكرة جديدة أو التنفيذ بشكل مميز هو ما يساعد على 
استمرار المشروع، مشددا على أنه يحرص في وجبات البرجر على 
إضافة المقادير بالجرام لالحتفاظ بالطعم ثابت طوال الوقت، 
باإلضافة لحرصه على اختيار اللحم والخضروات بنفسه في كل 
مرة للتأكد من جودتها، وأخيرا االهتمام برد فعل المستهلكين 

واالستماع لنصائحهم وتقييماتهم بحرص شديد.

 حين يتحول البرجر لعالم
 متكامل من التواصل 

االجتماعي
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قطرية  محمصة  أول  لتكون  كافيه«  »روستادو  محمصة  الهاشمي،  إبراهيم  الشاب  أسس 
للقهوة المختصة، لتكون المحطة التي تزود المقاهي والمطاعم وعشاق القهوة، معتمداً 

تأسيس  كان  العالية.  بجودتها  تشتهر  متعددة  مصادر  من  الخام  القهوة  استيراد  على 
المشروع ترجمة إلصرار صاحبه وعشقه لهذا المشروب. لمعرفة المزيد عن هذا المشروع 

الصاعد، كان لنا هذا الحوار التالي نصه مع صاحب الكافيه:
بداية، كيف تبلورت فكرة تأسيس »روستادو كافيه« لديك؟

الصيانة  مستلزمات  بيع  ومتاجر  والعقارات،  التجارية  المشاريع  من  عدد  في  أعمل  انا 
للمباني والمطابخ، وتبلورت فكرة إنشاء روستادو كافيه مع أحد األصدقاء، الذي يعشق 

القهوة ويتعمق في معرفة سبل إنتاجها، وبدأنا في دراسة السوق وتقييم جدوى تأسيس 
محمصة للقهوة، لتكون موردة للمقاهي والمطاعم هنا في قطر، حيث كنا في الوقت 

إلى  ستحتاج  إنها  يعني  وهذا  المحلي،  السوق  في  منها  كبير  عدد  وجود  نالحظ  نفسه 
القهوة، ووجدنا أنفسنا نتميز بكوننا موردين للقهوة. وكان الناس متحمسين للفكرة، كما 

أنني  الحظت إقباال على القهوة في السوق.
»روستادو«،  اسم  اختيار  وتم  المحمصة،  تأسيس  على  العمل  بدأنا  سنتين  وقبل 

المشتقة من »روستر« وهي كلمة إنجليزية تعني تحميص القهوة، و»الواو« تفيد 
الجمع، وبتجميع الكلمة مع »الواو«، ستعني الكلمة »مجموعة محامص«.

ما المصادر التي اعتمدتم عليها الستيراد »البن«؟ 
إنها  حيث  إثيوبيا،  في  خاصة  نفسها،  القهوة  مزارع  من  المصادر  كانت 

القهوة  تأتي بعدها  القهوة عالميًا، ثم  األساسية إلنتاج  المصادر  من 
مختصون  إننا  كما  السوق،  في  الدارجان  الصنفان  وهما  البرازيلية، 

روستادو كافيه ..
قصة أول محمصة قطرية للقهوة المختصة

قصة نجاح
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وقهوة  العربية  القهوة  خطي  طرح  في 
»االسبريسو«.

نكهات  على  للتجارب  إجرائنا  بداية  في 
تقدر  بسيطة  كميات  استخدمنا  القهوة، 
خبرة  ليدنا  تكونت  أن  إلى  كيلو،  بـ1000 
أسبوعين،  غضون  في  التحميص  عن 
قمنا  ثم  عليها،  اإلقبال  الحظنا  أننا  كما 
بلغت  حيث  أطنان،  إلى  الكمية  بزيادة 
على  البيع  وبدأت  طنًا،   18 الـ  حاوية  أول 

المقاهي هنا في قطر.
خالل  واجهتها  التي  الصعوبات  أبرز  ما 

تأسيسك للمحمصة؟
استيراد  في  تمثلت  الرئيسية  العقبة 
لم  حيث  معينة،  مواصفات  وفق  البن 
المزارع  عن  كافية  معلومات  لدي  تكن 
من  تمكنا  الوقت  وبمرور  والشركات، 
للقهوة،  المثالية  المواصفات  معرفة 
توفير  في  صعوبة  واجهت  كما 
تحافظ  لكي  القهوة،  تغليف  مستلزمات 

على جودتها.
كيف يتم تكوين نكهة القهوة؟

بنكهة  يتميز  القهوة  من  نوع  كل 
العسل،  بطعم  قهوة  فهناك  مميزة، 
مثل  الفواكه  بنكهة  أو  والشوكوالته، 
بمرحلة  يرتبط  وهذا  العنب،  أو  الليمون 

القهوة  زراعة  يتم  فعندما  القهوة،  زراعة 
البن  فإن  عنب  أو  ليمون  شجرة  بجانب 
يمتص من نكهة هذه الفواكه، ويتشكل 

الطعم بشكل طبيعي وليس صناعي.
حدثنا عن مراحل إنتاج القهوة؟ 

محصول  جني  يتم  األولى،  المرحلة  في 
تقسيم  يتم  ثم  المزرعة،  من  القهوة 
األول  النوع  نوعين،  إلى  المحصول 
غسله،  فيتم  الثاني  النوع  أما  يُجفف، 
في  اآلخر.  عن  تختلف  نكهة  نوع  ولكل 
من  يدويًا  القهوة  تُنقى  الثانية،  المرحلة 
تصنيفها  ويتم  والتراكمات،  الشوائب 
ويرتفع  وتسعيرها،  المختصين  قبل  من 
في  ونحن  جودتها،  ارتفاع  مع  التصنيف 
التي  »روستادو كافيه«، نستخدم القهوة 
الدرجة  إلى  الخامسة  الدرجة  من  تصنف 
جودة،  األعلى  تعتبر  التي  وهي  األولى، 
ثم يتم طرحها للبيع، ويأتي الزبون ليختار 
أن  كما  التصنيف،  وفق  يريده  الذي  النوع 
القهوة  أنواع  اختيار  في  مختصين  هناك 
القهوة  صالحية  وعن  جودتها.  وتقييم 
من تاريخ تعبئتها، فيفضل شربها، وفق ما 
المختصون، قبل مرور ثالثة شهور  يقوله 
كحد أقصى، إال أن صالحيتها من الممكن 

أن تمتد إلى سنة كاملة.

ذلك  فيتم  القهوة،  تصنيف  طرق  عن  أما 
تدريبهم  تم  وخبراء،  مختصين  طريق  عن 
المختصة،  للقهوة  جمعية  طريق  عن 
القهوة  على  التجارب  يجرون  الذين  وهم 

ويرصدون أسعارها ويصنفونه.  
تعمل  التي  المستقبلية  الخطط  أبرز  ما 

عليها للتوسع في السوق؟ 
إلى  المحمصة  تحويل  على  أعمل 
للقادمين  وجهة  لتكون  سياحي،  موقع 
على  للتعرف  وذلك  الدولة،  خارج  من 
تحميصها،  ومراحل  القهوة  إنتاج  كيفية 
واستقطاب الجمهور والمدارس والوفود 
نعمل  أننا  كما  السياحية.  والمجموعات 
والتصدير  قطر  خارج  إلى  للتوسع  على 
أن  على  نحرص  إننا  حيث  الخارج،  إلىا 
تجارية  عالمة  كافيه«  »روستادو  تكون 

عالمية.
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منطقة  في  فروعها  أول  »رافكــو«،  الرافدين  شركة  افتتحت 
المنطقة،  سكان  احتياجات  لتلبية  سعيها  إطار  في  الوكرة، 

وتنفيذ أعمال الديكورات الهندسية بمختلفها لعمالئها.
ومنذ تأسيسها  قبل أكثر من خمس عقود، تخصصت الشركة 
الهندسية  األجهزة  وتوريد  العامة،  التجارة  مجال  في  الرائدة 
وشهدت  واألثاث،  الداخلي  الديكور  أعمال  وتنفيذ  والمساحة، 
تطوراً سريعًا لمواكبة وخدمة الجيل الصاعد. وتحرص باستمرار 
على تقديم المواد التي تتميز بالجودة العالية، وهذا ما ساهم 
في كسب ثقة الكثير من العمال ء والمصممين لتنفيذ أعمال 
الديكورات الخاصة بالقصور والفنادق والبنوك والمراكز التجارية 

والمطارات وتوريد المواد الهندسية.
وأرضيات  الجبس  أعمال  تنفيذ  في  الشركة  تتخصص  كما 
توريد  في  وكذلك  والمفروشات،  والمطابخ  والباركية  السجاد 

وتوريد  المكاتب  وأثاث  والرخام  والسيراميك  القرميد  وتركيب 
ومن  والجراثيم.  للمياه  المقاومة  الفينيل  أرضيات  وتركيب 
العمرانية  بالنهضة  المتعلقة  األخرى  رافكو  شركة  أنشطة 
واستيراد وتوريد المطابخ الحديثة لمشاريع األبراج واألثاث للشقق 
ومستلزمات   ،»LEICA« السويسرية  المساحة  وأجهزة  الفندقية 

أعمال المساحة.
العمالء  خدمة  سرعة  القطاع  هذا  في  رافكو  شركة  يميز  وما 
األجهزة  بأحدث  مزودة  صيانة  ورشة  خالل  من  والصيانة 
اإللكترونية، ومهندسين متدربين في سويسرا على أيدي خبراء 

من اليكا.
وتقوم الشركة، في إطار مواكبتها للتطور العمراني ومتطلبات 
المصممة  المطابخ  من  مميزة  مجموعة  بتوريد  زبائنها، 
ازدياد  ومواكبة  وعصري.  حديث  بطراز  إيطاليا  في  والمصنوعة 

تواصل مسيرتها المتميزة منذ 50 سنة 

رافكــو تفتتح أول فروعها في الوكرة

جديد السوق
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الحديث،  الطابع  ذات  المنزلية  الخزائن  على  المستمر  الطلب 
النوم  غرفة  مع  تصمم  والتي  التصميم،  بسهولة  تتميز  التي 

لتلبي جميع الحاجات.
الغذائي، فالشركة لديها  القطاع  الشركة عن  إدارة  ولم تغفل 
عدة وكاالت في مجال الشوكوالته الخام منذ عام 2011م، وقد 
العمالء  المتزايد من  للطلب  المجال نظراً  التوسع في هذا  تم 
 3 لديها  الشركة  إن  حيث  الشوكوالته،  من  األنواع  هذه  على 
مادلين  اسم  تحمل  التي  والشوكوالته،  الحلويات  لبيع  فروع 
في  جديداً  فرعًا  موخراً  افتتحت  كما  والشوكوالته،  للحلويات 
منطقة الوكرة بجوار معرض شركة الرافدين »رافكــو«، وكذلك 
مطعمان  ولديها  المطاعم  مجال  في  بالعمل  الشركة  قامت 
في الوقت الحالي، األول يحمل أسم فنجر فود في شارع الريان 
القديم بجوار شركة الرافدين »رافكــو«، واآلخر في رويال بالزا في 

منطقة السد ويحمل اسم برايم بايتس.
ومن خالل الجهود التي تبذلها الشركة، تسعى دائمًا للحفاظ 
العالية  بالجودة  تتميز  التي  المواد  وطرح  عمالئها،  ثقة  على 

والحرص على تلبية رغبات العميل في أي وقت وأي مكان.

الشركة الرائدة تتميز في التجارة 
العامة وتوريد األجهزة الهندسية 

والمساحة

الجودة العالية في اإلنجاز 
ساهمت في كسب ثقة العمالء 

والمصممين 
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Carnaval & Venice  من  الجزيرة للعطور عطري  أطلقت شركة 
الرائع  الشرقي  اإلحساس  بين  الخيالي  المزج  ليتحقق  باريس، 
متعة  النتيجة  لتكون  األخاذة،  الفرنسية  العطور  ورقة  الفريد، 
تأكيداً  العطرين  هذين  إطالق  وجاء  المشاعر.  تسحر  متفردة 
إلى  باإلضافة  والمميزة،  األخاذة  الرائحة  حيث  من  قوتهما  على 
 Carnaval األهمية المطلقة للعطور في حياتنا اليومية، كما أن

أنيقة فاخرة  الرقي واألصالة في عبوة  Venice & هما خليط من 
بلون جذاب وتصميم جديد . وتتميز عطور الجزيرة بروعتها، فهي 
تهمس أحيانًا وتوصل اإلحساس دون الحديث، وتترك بصمة ال 
يعبر  فريد  بتصميم   Carnaval & Venice عطر  ويأتي  أبداً.  تنسى 
عن كرنفال العطور والبهجة والسرور ويعبر عن  الفخامة والذوق 

الرفيع.

كرنفال العطور ..
 مجموعة عطرية متفردة من الجزيرة

جديد السوق

يونيو  2019 م 124



القطري،  السوق  في  بقوة  للعطور  الجزيرة  شركة  وتتواجد 
وتحمل جزءاً من تراثنا األصيل الذي نعتز به وتسعى إلى االنتشار 
ومع  النادرة،  والمكونات  العطور  عن  الشركة  تبحث  كما  به، 
سنين  طوال  جنتها  والتي  العطور،  مجال  في  العريقة  خبرتها 
عديدة، ودورها في البحث عن األفضل بكل عناية، ويتناسب مع 
ويظهر  الجميع  تفاجأ  منتجات  في  دائمًا  تبدع  الشرقية،  عاداتنا 
تميزها في العطور المختارة والهدايا الفاخرة ويتمثل ذلك في 
التراث اإلنساني، الذي دائمًا ما تهتم به، حيث إن تقديمها لتراثنا 
الساحر في شكل منتجات جديدة تهدف من خالله أن تبين مدى 

أهمية تراثنا الفريد.
عطر كرنفال

ملونة  وزهور  بفراشات  المبهجة  كرنفال  عطر  زجاجة  زُينت 
األسود،  الهاركولين  قناع  ويزين  الربيع،  بهجة  تمثل  متشابكة 
أحد أقدم اقنعة الكرنفال، منتصف زجاجة محاط بإطار من اللون 

النيلي بإحساس رائع.
العطر  تركيبة  ابتكار   تم  البندقية،  كرنفال  احتفال  والستحضار 
األخشاب  مع  ومبهج  ساحر  تناسق  في  بيضاء  زهور  ثالث  من 

الداكنة والفروق البلسمية الدقيقة للفانيال.
لذيذة  نكهة  والتوت،  الكمثرى  من  المكونات  قمة  تضيف 
زهريًا  قلبًا  البرتقال  زهرة  خالصة  تخلق  بينما  بالنشاط،  ومليئة 
الرومي،  والمسك  الياسمين  من  وذكية  مبهجة  بنبرات  ينبض 
وعطر  الداكنة  األخشاب  من  ومغلفة  ناعمة  وبمكونات 

الباتشولي بانسجام مع حبة الفانيال الرقيقة.

عطر فينيس 
العطر بمثابة نزهة، تأخذك الجزيرة للعطور إلى مكان األساطير 

النقية  العاطفة  من  لحظة  في  بالغرب  الشرق  يمتزج  حيث 
والروعة مع العطر الجديد: »عطر فينيس«.

اختارت الجزيرة أن تستحضر سحر عطر فينيس بباقة زهور حسية 
مؤلفة من مجموعة غنية بالزهور البيضاء مع خلفية من المسك 
و العنبر. على غرار مشهد البندقية في ضوء الفجر، يصبح التوهج 
البرتقالي الناعم أقوى مع زيت الحمضيات التونسي المتناغم 
الزهور  وبالتالي، تتشكل  المنعش.  والتفاح  البرغموت  زيت  مع 
في اكليل في قلب العطر، مع زهرة البرتقال البنفسجي الحلو، 
المسك  من  األخيرة  اللمسة  وتضفي  الياسمين.  وخالصة 

والفانيال و العنبر إحساًسا رائًعا على العطر.
الذي  الفيروزي  باللون  مطلية  زجاجة  في  الثمين  العطر   ويأتي 
المنفوخ  والزجاج  األبيض  المورانو  عقيق  األذهان  إلى  يعيد 
الخزف  غرار  على  الثمينة  األحجار  تُحاكي  التي  األلوان  متعدد 
األلوان  متعددة  واألزهار  الفراشات  حولها  من  وتثير  الشرقي، 

رفاهية الربيع المقبل.
الريادة  صاحبة  بأنها  نشأتها  منذ  للعطور  الجزيرة  وتصنف 
الخليجية في  تقديم العطور العالمية من مواد طبيعية أصلية 
و بالتعاون مع أفضل  خبراء العطور  بفرنسا، لتنتج أعلى جودة 
يطمح لها رواد الجزيرة للعطور بالخليج العربي، من تميز وعراقة 
من  تأسست  الذي  للعطور  الجزيرة  مفهوم  تعكس  وأصالة 
للعطور«  »الجزيرة  وتستمر  ذهب«،  من  شعار»عطور  تحت  أجله 
المختارة  النخبة  بإعجاب  يحظى  دائما  والذي  المعتاد  بإبداعها 
شركات  طليعة  في  ريادية  بمكانة  وتحظى  الخليج،  أبناء  من 
العطور الخليجية، وحضور مرموق في كبرى مجمعات التسوق 
الفخمة وأكثرها رقيًا في المنطقة. حيث تتواجد في إزدان مول، 
، وفالجيو، وسيتي  بالزا، وشارع سحيم بن حمد، والمول  ورويال 
سنتر، وسوق واقف، ووذنان، واللؤلؤة، والخور، والندمارك، وجلف 

مول ومدينة سنترال ، وقطر مول، والمرقاب مول.
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العبارة »آه يا خوف يقطع الركب«، كنت أسمعها أنا وأختي الصغرى وزميلة 
على  سيراً  البعيدة  اإلبتدائية  المدرسة  إلــى  ذاهــبــات  ونحن  عمري،  بنفس 
للوصول  المتاح  الخيار  هو  هذا  كان  فقد  ــرداً،  وب حــراً  وشتاًء،  صيفًا  ــدام،  األق
إلى دار العلم، كنا نحس بلسعة البرد لذلك نقوم بحضن بعضنا البعض ونبدأ بالركض 
ونحس بالدفء، وكان هذا أيام البرد. لكن كان هناك وقت آخر نحتضن فيه بضعنا رغم 
نظرة  كانت  الذي  المجنون«،  »إبراهيم  لنا  يظهر  أن  من  خائفات  هاربات  الطقس،  حالوة 
واحدة من عينيه أو إشارة من يده تزرع فينا الهلع ونبدأ بالجري الممهور بالرعب، ونحس بأننا 
إبراهيم فقد  ال نجري، وكان أقدامنا ملصقة بالصمغ، وأرجلنا مرتشعة، وقلوبنا تخفق، أما 

كان يضحك ويقهقه، قائاًل جملته المعتادة: »آه يا خوف يقطع الركب«.
عداد  في  يصبح  بــأن  له  والــده  ظلم  أّدى  الــذي  إبراهيم  قصة  أن  الــقــارئ،  عزيزي  شك  وال 
التي  حارتنا  في  ذلك  كان  عليه،  وصديقتنا  وأختي  الشديد،  حزني  أثــارت  قد  المخبولين، 
نسكنها في عمان الحبيبة، وكان إبراهيم يجلس يومًيا في المكان نفسه، يراقب المارة 

ويضاحكهم أو يخيفهم، وبعضهم يجاملونه وآخرون يفرون هربًا.
كان شاًبا وسيًما ابن عائلة ميسورة الحال، وكان ذكيًا جًدا، ينال المركز األول على صفه 

في كل مراحل دراسته.
عاقبه والده ألنه لم يحصل على المركز األول كعادته بل جاء في المركز الثاني، بأن ألقى 
إليه  يلقى  ما  كل  ويأكل  البئر،  في  ينام  أيامًا  الحال  ذل  على  ظل  فيه،  ضارب  بئر  في  به 
من طعام، إلى أن فقد عقله، فتم إخراجه من البئر، عاش في الشوارع ورفض العيش في 
منزله، كانت نظرات والده القاسية إليه ترعبه، هرب من البيت وعاش في الزقاق والشوارع 

الخفية.
لم يكن يؤذي أحًدا حتى صار شاًبا، ولم أعلم أين وصل به الحال بعد ذلك، أين وصل به 

قطار األب الظالم وقسوته، وأكاد أعيش حسرة اخواته عليه.
وكان كلما رأى أحداً يفر منه من أمامه يقول مقولته الشهيرة: »آه يا خوف يقطع الركب«.

هل هذه العبارة تقنعنا بأنه مجنون؟
الحقيقة أن الخوف جزء من تربيتنا، اإلنسان سلسلة من المخاوف. الطفل يخاف. الرجل 
األغنياء  وبعض  مفتوحتان،  وعيناه  ينام  الحرامي  خائًفا.  حياته  معظم  يقضي  البدائي 

كذلك.
نحن جميعًا نخاف من المجهول، ونخاف من الفشل ونخاف من الشيخوخة، ومن المرض، 

حتى الذكريات المؤلمة مصدر مرٍض لنا، وأصبح لها أثًرا في سلوكنا في الحياة.
هكذا يتحول الخوف إلى مرض نفسي ثم جسدي، حتى الذكريات المؤلمة لها أثر سلبي 

في أسلوب سلوكنا في الحياة.
خالل استضافتي ألطباء في علم النفس في برنامجي أطباء على الهواء، أكد السادة 
األطباء أن الطفل في سن الرابعة أو الخامسة ال تستطيع ذاكرته أن تلغي ذكريات حزينة 

مر بها، سواء من قسوة األهل أو المدرس أو ... 

عذراً لقساوة المقال، 
حتى هذه اللحظة أتمنى لو أني استطعت أن أقدم شيئًا أو يداً حانية أو كلمة تهدئ من 

روع إبراهيم ولكن .. »هو الخوف«.

كل عام وأنتم بخير.

مقال
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لدى  النوم  وضعف  العمل  ضغوط  بأن  ألمانية  دراسة  أفادت 
لخطر  يعرضهم  الدم  ضغط  بارتفاع  المصابين  الموظفين 

مضاعف للوفاة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
الدراسة أجراها باحثون بـ«المركز األلماني لبحوث الصحة البيئية 
نتائجها في  التقنية، ونشروا  وكلية الطب« في جامعة ميونيخ 

دورية »European Journal of Preventive Cardiology« العلمية.
إلى  عادة  يقود  المرتفع  الدم  ضغط  أن  الباحثون  وأوضح 
مضاعفات صحية خطيرة أبرزها األزمات القلبية والذبحة الصدرية 
الكلى،  عمل  في  بقصور  واإلصابة  الدماغية،  والسكتات 
أنسجة  تلف  نتيجة  بالعمى  واإلصابة  الحمل،  لتسمم  باإلضافة 

العين.
وأضافوا أن مرضى ضغط الدم يتأثرون بقوة بالعوامل النفسية 
عدد  وانخفاض  العمل  في  الضغوط  وأبرزها  واالجتماعية، 

ساعات النوم.
من  عامال   1959 الباحثون  راقب  الدراسة،  نتائج  إلى  وللوصول 
المصابين بارتفاع ضغط الدم، تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاًما، 
ولم يكونوا مصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية أو مرض 

السكري.
وقارنوا هؤالء المشاركين الذين يعانون من ضغوط في العمل 
المرتفع،  الدم  بضغط  آخرين  بمرضى  النوم،  جودة  وانخفاض 

لكن ال يعانون من ضغوط في العمل وينامون جيًدا.
من  يعانون  الذين  الدم  ضغط  مرضى  أن  الباحثون  ووجد 
بخطر  يتعرضون  النوم  جودة  وانخفاض  العمل  في  ضغوط 
الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض  للوفاة  أضعاف  بثالثة  يقدر 
مقارنة بأقرانهم الذين ينامون جيًدا وال يعانون من ضغوط في 

العمل.

ضغوط العمل تضاعف
خطر الوفاة بأمراض القلب
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صفحة جديدة 
حياتنا، احيانًا في  جديدة  صفحة  فتح  في  ننجح  ال  قد 

صفحة بيضاء نبدأ فيها مشوارنا من جديد، بعض 
لها  نسمح  عندما  العمر  أخر  إلى  تالحقنا  الخيبات 
فيه  تسكن  مكانا  قلوبنا  من  زاوية  في  لها  نحجز  عندما  بذلك 
الجميل  نبضنا  على  وتتغذى  األسود  باللون  عيوننا  وتصبغ 
الصفحات  تلك  اعماقنا،  في  والظالم  والبرد  الوحشة  وتنشر 
التي نمزقها، أو نقلبها، بعضها تسكن في الذاكرة وال تنمحي، 
النسيان،  حاولنا  مهما  فينا  وتحيا  القلب  بدم  حبرها  يختلط 
برفاق  باألحبة،  بالماضي  مسكونة  نجدها  جديدة  صفحة  نفتح 
الفرح  بدموع  ممزوجة  وذكريات  العمر،  واصدقاء  الطفولة، 
بقلوب  مظلمة،  وأخرى  مضيئة  بمحطات  الحزن،  ودموع 
احببناها بعشق  أي احساس وقلوب  نبادلها  احبتنا بصدق ولم 
احاسيسنا  أجمل  فيها  كتبنا  برسائل  الخيبات،  غير  تمنحنا  ولم 
ومشاعرنا وزيناها بالقلوب والورود واألسرار، بأشخاص زرعوا في 
ليمنعونا  بالشوك  دروبنا  فرشوا  وأخرين  الورد  بساتين  طريقنا 
من  نمحوها  أن  نستطيع  ال  وتواريخ  مواقف  هي  الوصول،  من 
الذاكرة تظل دوما نابضة بابتساماتها أو بدموعها، احيانا قد ال 
تتسع الصفحة الجديدة لفرص أخرى جديدة للحياة، وليس ذنبها 
نرفض  من  ونحن  المؤلمة  بذكرياتنا  نتمسك  من  نحن  كنا  أن 
نتمسك  من  ونحن  مضيئة  بأخرى  المنطفئة  نجومنا  استبدال 
بالعتمة في أعماقنا وال نسمح للنور بأن يتدفق فيها، صفحاتنا 
رافضة  قلوبنا  حول  تلتف  األحيان،  بعض  في  تالحقنا  الماضية 
الرحيل، فهل لنا أن نفتح نوافذ قلوبنا للنور، هل نتجرأ ونسمح 
والدفء  االمان  الينا  لتعيد  اوردتنا  في  دافئا  يتسلل  ان  للضوء 
والتي  بالمحبة  الغارقة  االيدي  لتلك  نسمح  هل   ، جديد  من 
ولتمألها  حياتنا  صفحات  كل  لتضم  تفتحها  أن  ابوابنا  تطرق 
بالشعر والقصائد والورود واالبتسامات؟ أنها قرارات، مجرد قرار، 

والصفحات الجديدة تبقى مجرد صفحات.
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