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ألــوان خــاصــة، ربما يكون  املــوضــة لها فــي كــل فصل  حتجز 

مــن أجــمــلــهــا ألــــوان فــصــل الــربــيــع ملــا متــنــحــه مــن تــنــوع في 

الــواحــد مما يعطيها  اللون  درجــات  وتعدد في  االخــتــيــارات 

األلــوان  أن هــذه  أنيقًا وجــمــااًل ممــيــزًا، وعلى مايبدو  زهــوًا 

لم تعد حكرًا على موضة الربيع بل أصبحنا نراها في كل 

الفصول، ومنها فصل الشتاء لهذا املوسم.

الرغبة  اليعكس  املوضة  مصممي  قبل  من  االختيار  هــذا 

وإمنا من  املوضة فقط،  في  وإظهار شيء جديد  التنوع  في 

بارد  شتاء  بني  املزج  على  القدرة  مدى  يعكس  آخر،  منظور 

تلك  تأثير  يُستمد من  أن  الداكنة وفرح ميكن  ألوانه  يفرض 

الزاهية. األلوان 

ألننا  املوضة  على  ليس جديدًا  الربيع  ألــوان  استخدام  إن 

لو بحثنا قلياًل في عالم املوضة لوجدنا أن خيوط الصوف 

يصل  بل  األلــوان  زاهية  كانت  بها  احملاكة  واملالبس  امللونة 

ــًا كــانــت دافـــئـــة تــالئــم  ــوان الــصــيــف، وأيـــضـ ــ بــبــعــضــهــا إلـــى ألـ

األجواء.

عدد  كل  في  كما  حياتنا  محطات  من  محطة  كل  في  لهذا 

لكم  قلوبنا  في  احملبة  نحيك  أن  نحرص  مجلتنا  أعداد  من 

بخيوط ملونة بألوان فرح الربيع ودافئة بدفئ خيوط نسيج 

قلوبكم  في  االبتسامة  رسم  في  معكم  نسهم  لكي  الشتاء، 

من  جديداً  عدداً  تطالعون  وأنتم  شفاهكم  على  رسمها  قبل 

الدانة،،،، عاملكم في مجلة. مجلتنا، مجلة بريق 
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جناح جريدة النهار

طالل املليفي واملخرج محمد املطيري خالل النقل املباشر الفنانون املشاركون في األوبريت

حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وبحضور الشيخ سلمان احلمود الصباح وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب  
وبمشاركة شباب من جميع دول مجلس التعاون اخلليجي افتتح في مركز شباب العارضية مهرجان »خليج النور« والذي نظمته الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، وتضمن العديد من الفعاليات منها عرض أوبريت »خليج النور« الذي تضمن العديد من اللوحات الفنية الهادفة إلى إيصال رسالة محبة من 

الكويت إلى دول اخلليج. وقد لقي املهرجان بمختلف فعالياته إعجاب احلضور، كما أشادوا بالتنظيم والدعم املقدم للمهرجان.

املستشار محمد ضيف الله شرار مع الشيخ فيصل احلمود جماعية



الدورة الـ 40
لمعرض الكويت

الدولي  للكتاب 2015

.

الشيخة انتصار سالم العلي - م. علي اليوحه - سفير االمارات 
بدر الدويش - السفير العراقي 

الشيخ سلمان احلمود الصباح

الــوزراء  مجلس  رئيس  الصباح  احلمد  املبارك  جابر  الشيخ  سمو  برعاية 
انطلق فعاليات وأنشطة الدورة األربعني ملعرض الكويت الدولي للكتاب في 
الشباب  الدولة لشؤون  ووزير  وزير اإلعالم  افتتحها  والتي  املعارض  أرض 
ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ سلمان احلمود نيابة 
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تكرمي

جناح جريدة النهار

سفير الصومال - بدر الدويش 
هدية من اجلناح العماني 

جولة

ناصر بورسلي - دانة - آالء

جماعية

عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح وبحضور 
اليوحة  علي  املهندس  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  عام  أمني 
وعدد من الديبلوماسيني املعتمدين لدى الكويت وكذلك بمشاركة عدد كبير 

من رجال الثقافة واألدب واملهتمني.
وقد أثنى وزير اإلعالم والوفد املرافق له بعد جولة لهم  في املعرض على 
التنوع الكبير الذي ضمه املعرض والذي شمل مشاركة أكثر من 500 دار 
طيلة  التي ستمتد  والبرامج  األنشطة  في  النوع  إلى  إضافة  للكتب  عرض 

فترة افتتاح املعرض.



جولة

األطفال 

الشيخ سلمان يسجل في مكتب الشهيد كلماته السفير السعودي يقدم املصحف الشريف لشيخ سلمان احلمود 

في اجلناح االمريكي 

فقرة تعليمية

استاذ محمود - طارق املزرم 

جماعية
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»بريق الدانة« - خاص:
صنعت نفسها بنفسها في عالم تصميم املجوهرات... منذ نعومة أظفارها كانت متسك بالقلم وترسم ما تريد أن 
تزين بها قدها وأصبعها، رسمت اخلامت واحللق والعقد لكنها كانت تهرب بورقتها وتخبئها في خزانة مالبسها، لم 
تكن تعلم أن بداخل هذه الطفلة مارد صغير سيظهر للنور عندما تكبر، إنها مصممة املجوهرات لولوة التركيت 
كويتية مبدعة شقت طريقها بإقتدار حتى حتولت من هاوية إلى محترفة... في السطور املقبلة تبحر بنا في 

عاملها وجمالها فهي من تصنع الزينة وتطرزها على حواء..

تصاميم 
مجوهراتي
»هندسية«

لولوة التركيت:
خارجة عن 
المألوف

التصوير: بدر الصراف
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حدثينا عن �أول ت�صميم خرج من حتت �أناملك؟
كانت جتربة خجولة إلى درجة أن كنت أقوم بإخفاء التصميم  في خزانة 
لكن  متواضعة  كانت  البداية  والتعليقات،  الفعل  ردود  من  املالبس خشية 
ورغم  بقدراتي  أثق  وأصبحت  نفسي  في  الثقة  اكتسبت  الوقت  مرور  مع 
لتصميم  صانعة  ولست  هاوية  نفسي  أعتبر  زلت  ما  اخلبرة  سنوات  كل 

املجوهرات. 
هل در�صت ت�صميم �ملجوهر�ت وهل تعتقدين باأن غالبية م�صممي 

�ملجوهر�ت يحتاجون �إلى �لدر��صة �لأكادميية؟
جداً  ضرورية  أعتبرها  التي  األكادميية  الدراسة  ستكون  املقبلة  خطوتي 
ألنها تعزز املوهبة املتعلقة بالناحية الفنية وتنفيذ التفاصيل، أتذكر عندما 
كنت أتابع العاملني في الورشة ومدى الدقة التي يعملون فيها في تنفيذ 
القطع ومراعاتهم للوزن والقياسات والتصميم وأنهم يفعلون ذلك بناًء على 
بأن  دراسة أكادميية وخبرة اكتسبوها من خالل العمل، هنا أدرك متاماً 

املوهبة ما بلغت من الذروة فإن الدراسة األكادميية ال بد منها.
كيف تف�صرين بروز بع�ض م�صممات �ملجوهر�ت �لكويتيات و�لبع�ض 

يعملن خلف �لكو�لي�ض؟
أسلوبها  واحــدة  لكل  أن  الكويتيات  املجوهرات  مصصمات  في  اجلميل 

وستايلها اخلاص الذي مييزها عن األخريات، فعلى سبيل املثال الروح التي 
النفيسي تختلف عن شقيتها ندى، وتصاميمي  تطغى على تصاميم دانة 
الراشد ونون ومي القصار  ملا تقدمه سرى  لها رونق خاص مغاير متاماً 
وأبرار اإلبراهيم هكذا، كل واحدة برزت من خالل شخصيتها، أما اإلعالم 
بعض  توجد  أنــه  حيث  نفسها  باملصممة  متعلقة  املسألة  بــأن  فاعتقد 
املصصمات يرفضن الظهور اإلعالمي لظروف اجتماعية خاصة. أعتقد 
بأن كل واحدة تتميز أيضاً بجانب آخر يتعلق في التسويق اإلعالمي على 
سبيل املثال توجد مصممة »شاطرة« في التصميم لكنها جتهل كيف تسوق 

لنفسها وهكذا.
ماذ� عن �ملناف�صة بينكن؟

بعضنا  وندعم  املستمر  التواصل  يجمعنا  الشخصية  جتربتي  خالل  من 
كنت مشاركة في معرض في  واتذكر عندما  املعارض،  خاصة في  بعضاً 
االمارات العربية املتحدة كانت تؤازرني وتدعمني بقوة مصممة املجوهرات 

األحجار واأللماس 
والذهب والفضة...

أسرار قطعي



عليها  تعرفت  بل  صديقات  نكن  لم  بأننا  علما  اإلبراهيم  أبــرار 
بشكل اعمق في املعرض، وحالياً نحاول التواصل من خالل مواقع 

السوشيال ميديا.
هل �أنت ر��صية عن �ل�صهرة �لتي حتظني بها؟ 

نعم راضية كل الرضا وأعتقد بأن من أسباب شهرتي إلى جانب 
استحسان املتلقني لتصاميمي كوني درست اإلعالم ولدي خبرتي 

في العالقات العامة أفادني ذلك كثيراً.
كيف تف�صرين �عتماد �مل�صممات على �لفا�صيني�صتا؟

والفاشينيستا  مزيف،  مسمى  فاشينيستا  مسمى  بــأن  أعتقد 
احلقيقية مثلما تعرف عاملياً هي من جتمع بني الفاشن واألكادميية 
الفاشينستات مجرد  من  كبيرة  نسبة  توجد  والدراسة، لألسف 
تقوم  فمن  تخصص  يوجد  ال  اليوم  أن  درجــة  إلى  مانيكانات، 
بإعالن ملجوهرات باهضة الثمن تظهر في إعالن جتاري آخر 
عن وجبة سريعة، في املقابل توجد أكثر من فاشينستا صنعت 

لنفسها مكانة ال بأس بها.
لكن يف �عتقادي باأنك بحاجة �إلى من ي�صوق لك �أعمالك يف 

ظل عدم وجود حمل خا�ض بك؟
عالم السوشيال ميديا هو املسيطر حالياً، ومن يغيب عنها فهو 
محل خاص  افتتاح  على  القدرة  أملك  موجود، شخصياً  غير 

لكن اليوم توجد مراكز عاملية وماركات رفيعة تدعم املنتجات احمللية وتعمل 
على توفير ركن خاص للمصمم مقابل اتفاق نسبي، فلماذا أتكبد مصاريف 
إضافية وهناك يدعمني، واحلمدلله اليوم بعد هذه السنوات من اخلبرة 

لي براند خاص وماركة متثلي دون أن أمتلك محاًل.
كيف جتدين �لقيمة �ل�صر�ئية للمجوهر�ت؟

واألضحى،  الفطر  عيدي  رمضان،  مثل  املوسم  حسب  على  يتوقف  ذلك 
وحتى األعياد الوطنية أحرص على طرح كولكشن جديد حيث سبق لي أن 
طرحت في العيد الوطني للكويت واليوم الوطني لإلمارات وكان اإلقبال 

خطوتي المقبلة 
GIA أكاديمة

Invitation

GYM • SALON • SPA

ليلى جاليري مول، الدور األرضي، شارع سالم المبارك، السالمية، هاتف 1840555 
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Invitation

GYM • SALON • SPA

ليلى جاليري مول، الدور األرضي، شارع سالم المبارك، السالمية، هاتف 1840555 



عليهما كبيراً.
يالحظ باأن غالبية �أ�صعارك يف متناول 

�جلميع؟
في بداياتي كنت أعمل على تصميم بعض 
القطع من الذهب واألملاس واكتشفت أن 
إلى فئة من املجتمع لكن  القطع تذهب 
بعد فترة من الوقت، فقررت أن استخدم 
الفضة في تصاميمي حتى تكون جميع 
القطع في متناول اجلميع واحلمدالله ما 

زلت مستمرة على هذا اجلانب. 
متيز  �لتي  �لت�صاميم  طبيعة  ما 

الدراسة تصقل المهمة 
ووجدها ضرورها

عملك؟
األحجار  مستخدمة  واالنسيابية  الهندسية  األشكال  إلى  متيل  التصاميم 
الكرمية النفيسة واألملاس والذهب والفضة، أعشق ابتكار تصاميم خارجة 
جعلت  خلامت  التصاميم  أحد  في  ومغايرة،  مختلفة  غريبة  املألوف،  عن 
الورشة  بعمال  وفوجئت  واضح  بشكل  وبارز  قائم  عمودي  بشكل  احلجر 
في  مضيت  لكن  محلها  غير  في  مغامرة  وأنــه  التصميم  على  يعترضون 
قراري وفعاًل كان من أجمل القطع الرائعة وطلب بشكل كبير وغير متوقع. 
وصممت قطعة الهامة بشكل معاصر مودرن ميكن استخدامها بأكثر من 

طريقة على الرأس وعلى اجلسم.
هل ت�صممني من �أجل فئة عمرية معينة؟

التصميم ال يعترف بالفئة العمرية إمنا أبحث عن جماليته ومن ثم  أبداً 
تهذيبه وتطويره وأخيراً أتخيل التصميم للمرأة أو الفتاة أو األطفال. 

ما �ل�صلبيات �لتي تو�جه مهنة ت�صميم �ملجوهر�ت؟
سرقة أفكاري وتقليدها في مصانع صينية وسبق لي أن اختصمت إحدى 
السيدات وفوجئت بردها السلبي جداً، نعم تضايقت في بادئ األمر لكن 
عندما هدأت أيقنت بأن ال يقلد إلى الناجح وبضاعتها البخسة لن تؤثر 

على البراند احلقيقي.
خطوتك �ملقبلة؟

العاملية في دبي للحصول على شهادة   GIA سأقوم باإللتحاق بأكادميية 
رفيعة حتى تدعم مصداقيتي.

24

عدد
 ال

قاء
ل





عالمك في 
االكسسوارات...

�لك�ص�صو�ر�ت؟ �رتد�ء  متى تف�صلني 
1 - في جميع األوقات.

2 - في املناسبات فقط .
3 - عادة الترتدين اكسسوارات.

عندما تذهبني �إلى �لت�صوق لبد �أن ت�صرتي:
1 - قطعة أو أكثر من اإلكسسوارات.

2 - ربما أشتري قطعة اكسسوارات إذا أعجبتني.
3 - أشتري اكسسوارات إذا كنت بحاجة لها فقط.

هل لديك مكان حلفظ �لك�ص�صو�ر�ت؟
1 - بالتأكيد مكان مخصص حلفظ االكسسوارات والعناية بها.

2 - أضع االكسسوارات في أي درج فارغ.

3 - ليس من الضروري وجود مكان خاص لألكسسوارات ألن عددها قليل.
 هل �أنت ممن يوكنب مو�صة �لك�ص�صو�ر�ت؟

1 - بالتأكيد وأفضل أن تكون اكسسواراتي على املوضة دائماً.
2 - نوعاً ما.

3 - ال.
�إذ� �عجبتك قطعة �إك�ص�صو�ر لدى �صديقة لك؟

تشتري  كي  أشترتها  أين  من  ملعرفة  عليها  وتصرين  جتربتها  حتاولني   -  1
واحدة مثلها.

2 - تبدين إعجابك بها فقط وقد تسألني عن مصدرها.
3 - تكتفني باإلعجاب إذا كان احلديث عنها.

من  العديد  أو  املــرأة  وحترص  املوضة،  من  اليتجزأ  جــزءًا  االكسسوارات  تعتبر 
ومقدار  باالكسسوارات  تعلقك  مدى  ملعرفة  االكسسوارات.  ارتداء  على  النساء 

انعكاسها على خياراتك للموضة تابعي االختبار التالي:

أنت شغوفة باالكسسوارات وهذا يبدو لآلخرين، 
ولكن عليك احلرص على  أناقتك  يعكس  أنه  كما 
يــتــوافــق مع  ــد أن  ــداء االكــســســوارات الب ــ أن ارت
طلتك  تكون  كي  ترتدينها  التي  واملوضة  املالبس 

أجمل.

االكسسوارات مهمة بالنسبة لك ولكن ليس دائماً. 
وهذا ما يجعلك مميزة في إطاللتك عندما تقررين 

ارتداء االكسسوارات في حفلة أو مناسبة.

ربما  ثــانــوي  عــامــل  لــك  بالنسبة  االكــســســوارات 
ترتدينها إذا شعرت بأن لها ضرورة، وعلى الرغم 
من أهميتها في عالم املوضة لدى البعض إال أنك 

لست شغوفة بها.

�إذ� كانت معظم �أجاباتك حتمل �لرقم )3(:�إذ� كانت معظم �أجاباتك حتمل �لرقم )2(:�إذ� كانت معظم �أجاباتك حتمل �لرقم )1(:

�لنتيجة:
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لكل موسم موضته، جماليته، 
أنــــــاقــــــتــــــه،  وفــــــــي كــــــل مـــوســـم 
ــون عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــــرص املـ ــحــ ــ يــ
تــقــدمي أفــضــل مــا عندهم من 
تصاميم يرسمون بها خطوط 
املوضة، ونحن بدورنا نقدمها 
مع  تواصل  على  لتكونوا  لكم 
ــاء، وتكون  عالم املــوضــة واألزيــ

إطاللتكم أنيقة وعصرية.

Fashion
Al- Dana
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جتديد الهوت كوتور لدى جورجيو أرماني  ملوسم شتاء 2015 أعطى دفعًا جديدًا 
حملبــي ارتــداء الريــش حيــث جاءت أغلب مجموعته مفعمة بألوان داكنة مزج فيها 
ألســود والبنفســجي واألحمــر بطريقــة اســتثنائية جعلــت مــن القطعــة ذات مظهــر 
مميز. وهذا لم يقتصر على تصميم واحد لفستان أو جاكيت بل أيضًا على على 
البنطلــون وكذلــك الطريقــة املميــزة التــي مت توزيــع فيها ألــوان الريش التي غلبت 

على املجموعة.

خريف وشتاء 2016/2015
أزياء أزياء حوامل فخمة تزينها الورود

GIORGIO ARMANI PRIVÉ
هوت كوتور خريف شتاء 2015-16
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Miss Switzerland
Laetitia Guarino

Miss Balmain Dream Chrono Lady
B6895.33.12

New Street: 22453927 :الشارع اجلديد • Salmiya Souq: 25718224 :سوق الساملية • The Avenues: 22597727, 22597728 :األڤنيوز • The Gate Mall: اجليت مول :22056366
Behbehani Complex: 22406795, 22453863 :مجمع بهبهاني • Souq Sharq: 22433770, 22433500 :سوق شرق • Marina Mall: 22244839, 22244882 :مارينا مول

Al-Kout/Fahaheel: 23930338, 23930339 :مجمع الكوت/ الفحيحيل • Laila Gallery: 25719780/1 :ليـلى جاليــري • TIK TOK(SoKu, The Avenues): 22200726 :(تيك توك )سوكو، األڤنيوز

Dana 215x280.indd   1 9/21/15   11:50 AM
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قدمــت دار فنــدي لألزيــاء تصاميــم مميــزة وراقيــة مــن 
خالل مجموعة هوت كوتور خريف وشتاء 2015-2016 
وعنونتهــا علــى مايبــدو بالفــرو الذي كان العالمة األبرز 
فــي املجموعــة والــذي يوحــي أيضــًا باجلــرأة القــوة ملــرأة 
مميــزة. وقــد أضافــت الــدار بعــض اللمســات اجلماليــة 
مــن خــالل بعــض اإلكسســوارت التــي توزعــت علــى قطــع 
املجموعة وباألخص املعاطف ذات التصماميم الراقية.

الفرو حاضر بتميز...

هوت كوتور 
خريف شتاء 
2016-2015

FENDI
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عالم الموضة...
مزيج من التصاميم تغلفها األناقة

بدت مجموعات األزياء لهذا املوسم متنوعة بشكل كبير بحيث ميكنها أن تلبي مختلف األذواق،  

وربما تكون السمة الوحيدة املشتركة هي األناقة والتجديد، التي حرصت عليها مختلف دور 

األزياء واملصممني.. وضمن جولة عامة على جديد املوضة نختار لكم.

تشكيلة موسم خريف - شتاء 2015 توليفة من التصاميم الكالسيكية، امتزجت 

معها ملسة واضحة من احلداثة.

»�ضبال�ش« .. توليفة كال�ضيكية ع�رصية..
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هل ترين بأن آخر صيحات املوضة املوسمية تقّيدك بأسلوب معني؟ كوني فريدة ومتيزي بإطاللتك اخلاصة مع تشكيلة 

ألف باء املوضة Trend Alphabet من »كيرت جينجر« ملوسم خريف شتاء 2015. 

»كريت جيجر« تطلق ت�ضكيلتها اجلديدة ملو�ضم خريف و�ضتاء ٢٠١٦

موضة خريف - شتاء 2015 للرجال و النساء لهذا املوسم غنية ومفعمة بدرجاٍت لونيٍة تضم النحاسي والرمادي الداكن واألزرق البحري والبني الشوكوال. 
أما بالنسبة لألقمشة فهي منوعة بني اجللد واألقمشة ذات اخليوط الالمعة والصوف الناعم املزين بتفاصيل معدنية وطبعاٍت عصريٍة بطابٍع خريفي مميز.

»نيو لوك« مو�ضة خريف و�ضتاء ٢٠١٥ للرجال والن�ضاء



أتعامل مع االحجار الكريمة 
التي ال تضر من يقتنيها

ندى دشتي:

»بريق الدانة« - خاص:
في عالم األناقة  لكل انعكاس جمالي صدى رنان في الطلة النهائية للمرأة , ويكمل كل محتوى  للموضة اآلخر و يظهره، وفي 
عالم الفاشن ال يخفى الدور الكبير لإلكسسوارات الفاخرة في زيادة التألق وإبراز اجلمال , وكيف إذا كانت بلمسات فاخرة 
من مصممة محترفة , ضيفة عدد هذا الشهر مصممة عقود األميرات ندى دشتي... وبوح صريح عن عالم اإلبداع واجلمال. 
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عامل الإك�س�سورات عامل وا�سع ما الذي مييز عقود الأمريات عن غريه؟
ما مييز عقود األميرات عن غيره  أن تصماميه منفردة وشعاري هو صممت 

خصيصاً لك وحدك .

ملاذا اخرتت ا�سم عقود الأمريات؟
سبب تسميتي عقود األميرات  أن كل امرأة حتب أن تكون أميرة، وخاصة 

في األفراح واألعراس، وال حتب أن ترى أياً من مقتنياتها مكررة. فاألميرات 

هذا ما مييزهن عن باقي النساء وكذلك أميراتي دائماً متميزات  بقطعهن 

ومنفردات  فال متتلك أي أميرة أخرى مقتنياتها.

يف  ت�ستخدمينها  التي  الكرمية  الأح��ج��ار  اأن��واع  اأه��م  هي  ما 
ت�ساميمك؟ 

أهم األحجار الكرمية، حجر الياقوت والزمرد والزفير.

الناعمة  ) �سواء  اختيار كل �سيدة لك�س�سواراتها  اأ�سا�س يتم  اأي  على 
اأو املزرك�سة اأو غريها (؟

عمرها.  ثانيًا:   - املناسبة  أواًل:  أمــور:  عدة  حسب  على  يكون  االختيار 

وثالثًا: مالبسها.
اأو  وقت  اأو  مبنا�سبة  الكرمية  الأحجار  اك�س�سوارات  ارتداء  يرتبط  هل 
قد  معينة  طاقة  الكرمية  للأحجار  اأن  )مبا  معينة  �سخ�سية  حتى 

ال�سخ�سية(؟  توؤثر على 
ال  ألنه  أميرة,  كل  بشخصية  كبيراً  ارتباط  ترتبط  الكرمية   األحجار  فعاًل 

يخفى تأثيرها على شخصية كل شخص، وأنا أراعي ذلك دوماً ,  فاملناسبه 

قد حتتاج الثبات أو الهدوء وأحياناً احليويه، فكل حجر له  طاقة قد تؤثر 

على شخصية أميرتي.

نية  لديك  وهل  ملاذا؟  الف�سة؟  على  مقت�سرة  اك�س�سواراتك  هل 
لإدخال الذهب الأبي�س والأ�سفر؟

إكسسواراتي مقتصرة على الفضة، والسبب في ذلك اقتناعي أن كل امرأة 

أميرة نفسها وإذا أدخلت الذهب في مجوهراتي فبذلك ليس بإمكانية  كل 

عقود  أهم مميزات  من  إن  األميرات.  عقود  من  ترتدي  أن  تستطيع  أميرة 

املالية  التكلفة  أرفع  ال  أن  وأحب  السيدات،  جميع  بمتناول  أنها  االميرات 

على أميراتي. أما بالنسبه للذهب فأنا حالياً ال أفكر أن أدخله في مجالي.

قطعة الك�س�سورات عندك ل تتكرر من اأين ت�ستوحني اأفكارك؟ 
كل قطعة لدي ال تتكرر والتصاميم  مستوحاة مني وأحياناً يدخل في عالم 

املجوهرات امللكي والتراث الكويتي. وأحب جداً أن أخلط بني التراث التركي 

والهندي، وقد أطلقت عليه اخلط السلطاني.

يف  بك  ثابت  خط  لديك  اأم  الطلب  على  بناء  ت�س�سممني  هل 
الت�سميم ل تغريينه؟

الطلبات تكون مستوحاة من  بناء على الطلب ألن أغلب  ال أحب أن أصمم 

طموحاتي المستقبلية 
أن تكون عقود األميرات 

ماركة مسجلة عالميًا

الخط األحمر لدي التكرار



إن صممت هذا  تكون تصاميم خاصة ملصممني آخرين.  أو  ماركات عاملية 

بعيداً عن خط ندى دشتي, ولكن أحياناً أميراتي يطلنب مني  الطلب يكون 

تصاميم معينة قد آخذ الفكرة فقط وأصممها بناء على مخيلتي.

طموحاتك  هي  وم��ا  الت�سميم,  يف  ب��داأت  متى  د�ستي  ن��دى 
امل�ستقبلية؟

بدأت بالتصميم منذ 3 سنوات تقريباً, وطموحاتي املستقبلية أن تكون عقود 

األميرات ماركة مسجلة عاملياً.

اإحداها؟  اأو تتعاملني مع  هل �سممت ل�سخ�سيات م�سهورة 
كالفنانة  األميرات  عقود  مجوهرات  من  ارتدين  مشهورة  هناك شخصيات 

البحرينية املهرة  و الفنانة مي البلوشي والكثيرات من البلوغرز والفاشينيستا 

ومشاهير السوشل ميديا. 

اأو  بالأزياء  اأو  بال�سعر  خا�سة  اك�س�سوارات  بت�سميم  تفكرين  هل 
مثلً؟ للحقائب  اإ�سافتها 

إكسسوارات  وأيضاً  للشعر  إكسسوارات  وعدة  ديانا  األميرة  تاج  صممت 

للمالبس وأفكر بتطوير هذا اخلط. 

الت�سميم  يف  جديدك  لعر�س  والفعاليات  املعار�س  تختارين  ملاذا 
ول تعتمدين على مكان ثابت  , وماهي  م�ساركتك القادمة؟ 

كثر  واميرات  سيدات  على  وعرفتني  فيها  بــدأت  ألني  املعارض  أحب  أنا 

وأيضا  بسبب التكلفة املالية فاحملالت تكلفتها عاليه قد تؤثر على أسعاري 

وانا هدفي املبلغ البسيط والربح القليل.

ماهي حدود ندى د�ستي احلمراء 
يف التعامل مع الخرين؟

جــمــيــع  ــع  ــ مـ ــل  ــ ــام ــ ــع ــ أت أن  أحــــــب 

مكسب  أول  ــا  ــ وأن الــشــخــصــيــات، 

الناس  كسبته من مشروعي معرفة 

ــكــرار  ــت ــدي ال ــ ــر ل ــمـ واخلــــط األحـ

من  تصميم  أي  أكـــرر  فيستحيل 

تصاميمي.

م��اه��و ب��رج��ك وه��ل ل��لب��راج 
الكرمية؟  علقة بالأحجار 

األبراج  اجلــوزاء وهو من  برجي 

أحب أن أتعامل مع 
األحجار الكريمة التي ال 

تضر من يقتنيها

التي حتب أن تختلط بالناس ومن األبراج االجتماعية

له  بــرج  كل  ألن  بــرج  كل  مع  قوية  عالقة  لها  الكرمية  لألحجار  وبالنسبه 

لها  فهي  لنا  سخرها  التي  الله  مخلوقات  من  الكرمية  واألحجار  شخصية 

طاقات تفيد أجسادنا.

هل �سممت يوماً على هذا ال�سا�س؟
ألن  يقتنيها  من  جميع  تضر  ال  التي  الكرمية  األحجار  مع  أتعامل  أن  أحب 

هناك أحجار لها طاقة قوية قد تتعب من يرتديها فكل سيدة عليها أن تعرف 

ما ترتديه.

اأخرية... ن�سيحة 
 لكل سيدة عند اختيارها ماهو خاص لها من  إكسسواراتي عليها أن تختار 

لنفسها العقد املناسب لها وأن تقتني األحجار املالئمة لها.
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»ابراز واستثمار الطاقات
الشبابية المتميزة على

الصعيدين المحلي والعالمي«
رؤية ثمين

ينـادون  ثميـن..  مافيهـا  كل  الكويـت.. 
ويقـف  بالتصفيـق  القاعـة  وتضـج  اسـمك 
بعـض النـاس احترامـًا وتقديـرًا لـك وأنـت 
األضـواء  وتسـلط  المسـرح  منصـة  تعتلـي 
عليـك وتعتريـك مشـاعر عدة فـي آن واحد 
، تصافـح  الرضـا  النشـوة،   ، الفخـر  الفـرح، 
أميـر الدولـة ويهنئـك علـى انجـازك.. نعم 
فأنـت مـن الشـخصيات المؤثـرة والمهمـة 
فـي  ولكـن  مجتمعـك  فـي  فقـط  ليـس 

العالـم.

يستطيع اليوم أي طفل أن يجد ما 
يجسد حلمه في ثمين الكويت

نوف مبارك العماري:
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البداية.. والتوسع
بدأت الفكرة متداولة بيننا مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة ثمني ثم توسعت 

الــيــوم. نحن في ثمني  إلــى ما ترونه  الفكرة مع بقية الفريق حتى وصلت 

نعتمد اإلبـــداع مــعــيــارًا للعمل كما ومــا مييز عملنا عــن أي عمل آخــر هي 

اللمسة التطوعية التي يدفعنا بها إمياننا بالفكرة أن داخل كل إنسان بطل 

ما أو قصة جناح تستحق أن تسطر ، لم يكن العمل يسيرا بل إن هذا اجلهد 

الــذي استغرق ثالثة ســنــوات والــتــزام كامل مــن الفريق بــأســره هــو مــا حول 

الفكرة إلى واقــع فثمني قصة جناح كبيرة تضمنت وستحوي في املستقبل 

قصص جناح جديدة. 

فرصة ثمينة 
كرئيس للمشروع ورئيس ملجلس إدارة ثمني أجد أن هذا أجمل عمل قمت 

بــه فــي حياتي لقد خلق لــي صــداقــات ثمينة ، اإلجنــــازات املتقنة ال تــؤول 

وأننا  أنها ثمينة  الفرصة على  هــذه  تعاملنا كفريق مع  لقد  إال لصانعيها 

مسئولني عنها متاما بكل ما بها من جناحات وإخفاقات، الدور القيادي في 

كل هذا كان هو املفيد لشخصية نوف اليوم مع كل خطوة كنت أذكر نفسي 

أن أي دور عادي تقدمه سيجعلك عاديا لكن إن قدمت ما يسلبك منطقة 

الراحة ستكون محكما للتوقعات وستنهمر عليك الفرص ال أحد يستطيع 

مقاومة إغراء عمل متقن. 

سعادة.. والتزام 
ما أنا سعيدة به حقا هو فريق العمل ما يسعدني وجود أشخاص ملتزمني 

أفــضــل ما  يــقــدمــون  و  يــعــرفــون سياسة األعــــذار  بالعمل معك ال  وحقيقني 

عندهم كأمنا هذا العمل هو حتفتهم الشخصية وهو كذلك حقا، التناغم 

أكثر ما ميز فريق عمل  املبدعة  األفــكــار  واختيار  العمل  أجــل مصلحة  من 

ثمني الكويت وهو اعتناق االستثنائية. 

المستقبل.. والرؤية

رؤيتنا للمستقبل أن يتوسع العمل وتكبر منظومة ثمني لتستقطب النخبة 

من املبدعني وصانعي النجاح نحن نرحب باجلميع ومن يستطيع االستمرار 

والعمل معنا سيفهم يقينا معنى املسئولية احلقيقية والعمل اجلماعي وقيمة 

االلتزام باالمتياز كوننا منظمة تطوعية ال مينع من التزامنا باالحترافية 

، لقد  رؤيتنا ألنفسنا  رؤيــة منظمة وكذلك  كوننا منثل  العمل  العالية في 

تأكدت بأن االجتاه الذي تعمل به ثمني هو الصحيح من خالل إقامتي هنا 

احمللية  التطوعية  املنظمات  من  بالعديد  ولقائي  العام  هــذا  سنغافورة  في 

والدولية اجلميع يعمل باحترافية واملفهوم السائد للعمل التطوعي هو أنك 

تختار العمل لكنك تلتزم باألداء بإتقان ولعل نحت الشخصية الذي يحصل 

عليه الفرد هو أسمى من أي راتب ميكن أن يتقاضاه فحني يكتشف اإلنسان 

أكبر أحالمه ستعدو مجرد  الــذي ميكن حتقيقه سيدرك حتما أن  الالحد 

واقع مع الوقت ألنه هو احللم الثمني نفسه هو من القيمة احلقيقية.  

الطاقات البشرية
ال تبتعد ثمني عن كونها ثمني أيضًا بمعناه الفصيح كذلك باللهجة العامية 

وهــي تعني الذهب لــذا فــإن أثمن ما ميتلكه اإلنسان هي نفسه من قــدرات 

وإمكانيات وأيضا يسري ذلك على املجتمع فإن أثمن ما عنده هي الطاقات 

مستدامة،  تنمية  بخلق  فعليا  ويساهم  دائــمــا  مـــوردا  تعتبر  الــتــي  البشرية 

فأجمل حصاد هو اإلنسان لقدراته احلقيقية ، لو أننا استطاع كل منا أن 

يكتشف قدراته احلقيقية ووجد نفسه في عمل يحبه وشغوف به متاما كما 

أن املجتمع له أتاح له الدعم والتحفيز سنجد عاملا مختلفا عالم ميكن أن 

أسميه عالم ثمني.

»بريق الدانة« - خاص:
ثمني هي فكرة مبتكرة ما دفعنا إليها هو حني رأينا أن املجتمع فقد جنومه احلقيقني كان من الصعب االستدالل على النجوم 
احلقيقية وسط هذا اإلغراق اإلعالمي خصوصًا في وسائل التواصل االجتماعي. كما أن مفهوم القدوة أو الرمز بدأ في الفناء 
السينمائية من الشخصيات اخلارقة لذا أصبحت مفاهيم اإللهام  الشاشات  لنا  البطولة مقصورة على ما حتدده  وأصبحت 
والشغف واالبتكار منسوخة، عبر جتربتنا في »ثمني« من بناء املجموعة وحتى إطالق مشروع »ثمني الكويت« ملسنا أبطااًل 
خارقني يعيشون بيننا خلف مكاتبهم أو في املكتبات أو في معامل صغيرة و في الشارع وبأماكن مختلفة يعملون بصمت ولديهم 
رؤية واضحة ملا يحبون وما يريدون حتقيقه ولكل منهم قصة ملهمة لذا كانت الفكرة أن نظهرهم للمجتمع باعتبارهم جنومه 
املفقودة والتي وجدت، يستطيع أي طفل اليوم أن ال يبحث عن بطل خارق في خيال كاتب ما بل ميكن أن يجد ما يجسد 

حلمه في ثمني الكويت.

نوف مبارك العماري
رئيس مجلس إدارة مجموعة ثمني الكويت



أول فنان كويتي تعرض أعماله في »كريستي« العالمية... أعرق قاعة للمزادات

»يثمن« تكريم »ثمين«  سامي محمد
ويعتبره تتويجًا لمسيرته العريقة

»بريق الدانة« - خاص:
إن احلديث عن الفنان والنحات الكويتي سامي محمد  ال ميكن أن نوجزه في صفحات أو مجلدات، فهو يعتبر أحد رواد الفن 
الكويتي املعاصر، ولد في حي الصوابر وتردد على املرسم احلر حلضور دروس تدريبية حتى انضم إلى املسرح احلر كفنان 
متفرغ ، بزغت موهبته وحرفيته مما دفع الدولة إلبتعاثه لدراسة الفن في كلية الفنون اجلميلة في القاهرة. فنان عريق 

ومخضرم انتهج مدرسة إنسانية في ممحتاته ومجسماته فأينما حل سامي محمد تكون معاناة اإلنسان حاضرة وبقوة.
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يحسب للفنان سامي محمد دوره الكبير مع مجموعة من رفاقه في إنشاء 

اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية اجلميلة 1963، حاصل على الكثير من 

تظاهر  في  الفني  االبداع  جائزة  منها  واحمللية  والدولية  العربية  اجلوائز 

الفكر العربي، وكذلك حائز على جائزة الدولة التشجيعية، جائزة الشراع 

كما  باريس،  في  الكويتيني  الفنانني  معرض  في  النحت  فن  مثل  العربي، 

كريستي  قاعة  في  أعماله  تعرض  كويتي  فنان  أول  محمد  سامي  يعتبر 

»مجموعة  املكبلني«،  »مجموعة  أعماله  من  العاملية.  للمزادات  العريقة 

تذكارياً  مجسماً  ونفذ  القاهرة،  بينالي  في  األولى  اجلائزة  نال  السدو«، 

»فن سامي محمد«  كتابه حتت عنوان  وأصدر  التشجيعية،  الدولة  جلائزة 

صمم  أن  له  وسبق  رباعية  عن  التشجيعية  الــدولــة  جائزة  على  حاصل 

التقديرية، ودعماً منه وتشجيعاً  الدولة  التذكاري وميدالية جائزة  املجسم 

الشهيرة عاملياً  للفنون، من أعماله  أنشأ مجموع  »سامي محمد«  للشباب 

خروج  محاولة  اإلختراق،  وشاتيال،  صبرا  دبي،  مدينة  في  السدرة  متثال 

اثنان، كما خصص متحف الشارقة للفن املعاصر جناحاً خاصاً بأعماله...

السطور  تكفيها  ال  بل  جميعها  عليها  نأت  لم  التي  املسيرة  هذه  فصاحب 

والصفحات ليس غريباً أن يتم اختياره ضمن أفضل 100 شخصية كويتية 

متميزة من قبل مجموعة »ثمني«...

تكرميها  مت  التي  �سخ�سية   100 ال�  �سمن  اختيارك  عن  تقول  ماذا 
قبل جمموعة ثمني؟ من 

الى مشواري  وتتويج  اضافة  واعتبرها  الطيبة  اإللتفاته  لهذه  سعدت جدا 

جنيت  بأنني  أشعر  لم  والبذل  العطاء  من  عاماً   50 في  الفنية  ومسيرتي 

الشباب  هؤالء  يد  على  فأشد  األخيرة،  السنوات  في  إال  زرعت  ما  ثمار 

وتكرمي  اإلحتفاء  أجل  من  مقابل  دون  التطوع  عاتقهم  على  حملوا  الذين 

الكويت  لدولة  وإيجابي  حقيقي  منوذج  ثمني  مجموعة  الشخصيات،  هذه 

أفكارهم حتى  تبني  على  وتعمل  أن حتتضنهم  املعنية  اجلهات  على  ويجب 

يتحقق لهم ما يصبون إليه في رفعة شأن بلدهم. وهذا ما أحاول غرسه 

الشابة مجموعة سامي محمد. في أعضاء مجموعتي 

انتهجتها  التي  املدر�سة  ال�سباب  هوؤلء  على  تفر�س  اأن  حتاول  وهل 
خللها؟ من  �سيتك  وذاع 

احلرية  مطلق  منحتهم  بل  والــفــرض،  بالتقييد  يولد  ال  أبــداً...فــاإلبــداع 

مجموعة ثمين 
نموذج حقيقي 
وايجابي لدولة 

الكويت
متاماً  مؤمن  فأنا  تناسبه،  يراها  التي  بالطريقة  إبداعه  منهم  كل  ليمارس 

الطريق  منتصف  في  تتوقف  ويجعلها  ويحيدها  املوهبة  يقتل  الفرض  بأن 

دون اجناز، دوري وواجبي جتاه أعضاء مجموعة سامي محمد هو التوجيه 

واإلرشاد. والنصح 

عنها؟ تقول  ..ماذا  مدر�سة  اأي  ت�سبهها  ل  خا�سة  الفنية  مدر�ستك 
بتنفيذها  أقــوم  التي  واملجسمات  إنسانية،  رسالة  أعمالي  حتمل  دائماً 

بكامل  مثل شخصاً  اإلختراق  فتمثال  وألم،  منها قصة... حدث  كل  يحمل 

لكنه  يخترقه  أن  حاول  باجلداد،  لها  رمزت  مشكلة  واجهته  العقلية،  قواه 

صدم من جديد ، فاملعاناة تستمر دوماً مع اإلنسان.

 وماذا عن  متثال �سربا و�ساتيل؟
إحساسي  وترجمت  كإنسان  هزني  جسيم  حــدث  ثمرة  هو  التمثال  هــذا 

والقدمني  اليدين  مكبل  قاعدة  على  ملقى  بشخص  فجسدتها  عمل،  إلى 

ومعصوب العينني ومت تكميم فمه، احلدث هنا ال يخص شخصاً بذاته إمنا 

واستمر  اإلنسان  أخيه  مع  تصارع  اخلليقة  منذ  فاإلنسان  كافة،  املجتمع 

هذا الصراع حتى مع نفسه.

اأخرية؟ كلمة 
الهمة  فيكم  أرى   ، ثمني  مجموعة  في  ابنائي  إلى  جديد  من  الشكر  كل 

العمل  أن  تعي  أن  املعنية  اجلهات  من  وأمتنى  التفكير،  وحسن  والنشاط 

الشبابي التطوعي هو من سيكون عامل التطوير للنهوض بالكويت ، فمنها 

إلى األعلى.



خالد عبداهلل الجمعان:

الكويت  �سماء  عن  ماذا  وبحثك..  ر�سدك  يكون  حيث  ال�سماء  من  لنبداأ 
مامييزها وكيف ترى اخلريطة الفلكية لها؟

الصافية  الليالي  من  فيه  البأس  بعدد  الكويت  وتتمتع  جميلة  الكويت  سماء 
بمتابعة  ، بحث تسمح  والربيع وجزء من فصل اخلريف  الشتاء  خالل فصل 
األجرام السماوية والظواهر الفلكية بسهولة، واجلميل في علم الفلك أن املوقع 
اجلغرافي له أهمية في رصد األجرام السماوية التي من املمكن أن التشهدها 
مناطق أخرى فهناك بعض الظواهر الفلكية متكنا من رصدها وتصويرها ولم 
تتمكن مناطق أخرى من رؤيتها سواء لسوء األحوال اجلوية أو بسبب املوقع 

اجلغرافي.
الإن�سان  علقة  الآخرين  اأذهان  اإلى  يتبادر  فلك  عامل  مع  نلتقي  عندما 
حقاً  هناك  �سنة جديدة.. هل  اأبواب  على  كوننا  وبالأخ�س  والنجوم  بالأبراج 

علقة بني الإن�سان وبرجه؟
األبراج حقيقة وهي عبارة عن جنوم تتخذ شكاًل معيناً بالسماء ولكن ليس لها 
عالقة بحياة البشر أو غير ذلك فليس للنجوم أي تأثير مباشر أو غير مباشر 

علينا ومايتم تداوله عن عالقة األبراج باحلظ وغيرها من أمور يومية غير 
صحيح إطالقاً.

على ال�سعيد ال�سخ�سي ح�سلت على العديد من التكرميات حملياً خليجياً 
وعربياً وكذلك عاملياً, منها تكرمي جمموعة ثمني لك .. ماذا يعني لك ذلك؟
التكرمي يعني لي الكثير خاصة إن كان هذا التكرمي من الكويت، والتكرمي ميثل 
أن  اإلنسان  ولكن يجب على  للذات  وتطوير  تقدم شخصية  االجناز ومسيرة 
اليقف عند التكرمي وينظر إليه على أنه نهاية املطاف، أو نهاية العمل واالجناز 

بل يسعى للعمل وإلى املزيد من النجاح.
يعلق البع�س اأن�سطته اليومية على ن�سرة الإر�ساد اجلوية التي تقدمها 
اأو املعلومات التي تتناولها يف احلديث عن اأحوال الطق�س اأولً ما مدى دقة 
تلك امللومات علمياً... ثانياً: هل اأنت ممن يربط اأن�سطته فعلً مبا لديه 

من معلومات عن الطق�س ب�سكل عام؟
في البداية أنا فلكي وأشارك إخواني من املتنبئني اجلويني في الدور اإلعالمي 
لتقدمي النشرة اجلوية للجمهور سواء عبر تلفزيون الكويت أو اإلذاعة. وحول 

»بريق الدانة« - خاص:
تشغل األبراج الكثيرين حول العالم ولكن ليس كما تشغل ضيفنا لهذا العدد فهو منذ الصغر استهوته الظواهر الفلكية ورأى 
أن شيئًا ما يدفعه ملتابعتها فتخصص في علوم الفلك ليتعرف أكثر على النجوم والكواكب إنه الباحث والفلكي خالد عبدالله 

اجلمعان الذي اختارته مجموعة ثمني ليكون أحد املكرمني في املجموعة .. نلتقيه في حوار بني الكوكب جنمعه على ورق.

األبراج حقيقة وليس للنجوم أي
تأثير مباشر أو غير مباشر علينا

الباحث والفلكي
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دقة املعلومة فلدينا واحلمدلله إدارة متخصصة في هذا اجلانب ويشهد لها بهذا 
األمر على املستويني احمللي واإلقليمي وهي تضم العديد من اخلبرات والطاقات 
الدقة،  من  عالية  درجــة  على  اإلدارة  من  الصادرة  واملعلومات  املميزة  الكويتية 
في  النشرات اجلوية سواء  متابعة  الشديد على  الناس  إقبال  ذلك  والدليل على 
التواصل االجتماعي. وال يوجد  أو اإلذاعة أو حتى على وسائل  نشرات األخبار 
أحد في الكويت أو حتى بالعالم اليربط أنشطته في الطقس فاألجواء اخلارجية 

لها تأثير على حياتنا.
يف الكويت عند احلديث عن الفلك يعني الدكتور �سالح العجريي.. ماذا ميكن 

اأن تقول يف ذلك وما مدى تاأثرك به؟
للدكتور صالح العجيري األثر الكبير والبصمة التاريخية لعلم الفلك في الكويت، 
واخلليج أيضاً، ولله احلمد عاصرت الدكتور صالح العجيري وحضرت معه العديد 
من الندوات واملؤمترات احمللية والدولية، مما كان له األثر اإليجابي في دعمي في 
مجال علم الفلك كوني تلميذه، وال تزال الكويت تذكر ويشار لها كونها أول دولة 
خليجية ومن أوائل الدول العربية في إصدار التقاومي الفلكية )تقومي العجيري( 

والذي كانت بدايته في  عام 1936 م والذي يعتبر حالياً أرث الكويت العلمي.
وهل  املجال...  هذا  يف  الكويت  ترى  اأين  الفلك  يف  كباحث  نظرك  وجهة  من 

ت�صجع ال�صباب الكويتي اإلى االنخراط يف هذا التخ�ص�ص؟
موقع الكويت ممتاز ولكننا نطمح إلى املزيد وإلى أن تكون الكويت سباقة في شتى 
مجاالت العلوم وليس علم الفلك فقط، ونتمنى أن يقبل الشباب أكثر على املجال 

العلمي كون العلوم مترابطة بعضها ببعض.
 ملاذا الفلك.. ماهو سر عشقك وتعلقك بهذا العلم؟

بدايتي في علم الفلك كانت في سن مبكرة في عام 1992 عندما كنت طالباً في 
مرصد العجيري أثار اهتمامي املدة الزمنية الطويلة لعودة الظواهر الفلكية والتي 
من النادر أن تتكرر في عمر اإلنسان وهو ماشدني في بداية األمر ملتابعة الظواهر 

الفلكية ومن ثمة توثيقها.
هل ميكن اأن نعلم منك بع�س الفوارق الفلكية التي ميكن اأن حتدث يف العام 

القادم, وما تاأثريها على الكويت؟
جواب سريع: متى يجب أن نلتزم بنشرة األرصاد اجلوية؟

 االلتزام بالنشرات اجلوية والتحذيرات الصادرة من إدارة األرصاد اجلوية أمر 
ضروري.

ماذا تعني لك الكواكب والنجوم؟
 الكواكب والنجوم تعني لي العلم واملعرفة والغموض في نفس الوقت.

اأين جتد نف�سك خارج علوم الفلك؟ 
خارج علوم الفلك أجد نفسي في التاريخ واألدب.

من هم اأ�سدقاوؤك؟
املبدعني في مختلف  من  وهم  أعتز بصداقتهم  األصدقاء ممن  من  العديد  لي   
املجاالت وأحرص دائماً في اختيار أصدقائي، فالصداقة بالنسبة لي نافذة على 

عالم ال أراه بعيني.



الجلد و الفرو...
وباألخص  الفرو  مع  اجللد  بارتداء  ترغبني  هل 

أننا في فصل الشتاء؟
إذا كنت من عشاق اجللد والفرو عليك أن تكوني دقيقة 
في اختياراتك ألن هناك حساسية كبيرة يفرضها اجللد 
أمر  األلوان  توافق  فمثاًل  الفرو...  وكذلك  املوضة  على 
كامل  مع  يتماشى  أن  البد  التوافق  وهذا  جداً  ضروري 
أو  التنورة  أو  البنطلون  ســواء  ترتدينها  التي  القطع 

اجلاكيت وكذلك احلذاء. 
ــفـــرو واجلــلــد  ــات الــلــونــيــة مـــابـــني الـ إن تـــداخـــل الــــدرجــ
عنها.  تبحثني  أنــت  بالتأكيد  جميلة  إطــاللــة  يعطيك 
ويــجــب أن اليــغــيــب عــنــك أن حقيبة الــيــد والــتــي عــادة 
تــكــون مــن اجلــلــد تلعب دورًا كــبــيــرًا فــي إظــهــار أناقتك 

وجماليتك.
اختيار  حسن  بضرورة  دائماً  توصني  املوضة  خبيرات 
ارتداء الفرو وكذلك اجللد وأن له مواسم خاصة وأجواء 

جتعل منه محبباً عليك ويوحي باألناقة واجلمال.

ضة
و�

مل
ة ا

دون
م

46



ــل حـــيـــاتـــهـــم عــلــى  ــيـ ــاصـ ــفـ ــار الــــنــــجــــوم، وتـ ــ ــبـ ــ أخـ
ــاءات حـــصـــريـــة جنـــريـــهـــا مــع  ــ ــقـ ــ صــفــحــاتــنــا، ولـ
فنانيكم املفضلني محليًا، عربيًا وعامليًا،نكشف 
ــهــــم الـــفـــنـــيـــة  ــاتــ ــيــ ــيــــل حــ ــفــــاصــ مــــــن خــــالــــهــــا تــ
واإلجتماعية، وجنعلهم من خال مجلتنا أكثر 

قربًا لكم.

Stars
Al- Dana
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ممثالت التجميل 
ممنوعات من 

مسلسل » بياعة 
النخي« لحياة الفهد

عبداهلل الرويشد ومحمد 
عبده في عمل مشترك

الهام الفضالة تشارك
في »اليوم األسود«

كشف الفنان عبدالله الرويشد عن تعاون مشترك سيجمعه مع الفنان 

دامي  الفيصل«  خالد  األمير  كلمات  من  غنائي  نص  في  عبده  محمد 

السيف » تصدى فنان العرب لتلحينه كما وعد الرويشد في جتهيز حلن 

جديد خاص بفنان العرب سيعمل على تنفيذه الفترة املقبلة، يذكر أن 

الفنان عبدالله الرويشد يشارك ضمن عضوية جلنة التحكيم في برنامج 

فنان العرب ومحمد عبده وتشاركهما الفنانة أصالة.

تواصل الفنانة الهام الفضالة تصوير مشاهدها في الدراما الرمضانية 

اجلديدة » اليوم األسود« للمؤلف فهد العليوة. ويشارك في املسلسل 

فيه محمد  اإلخراج  دفة  الذي سيتولى 

املمثلني  مــن  مجموعة  الشمري  دحــام 

شهري  بو  ومحمود  البالم  حسن  منهم 

وغيرهما ، وتعتبر هذه العودة للبالم بعد 

الدراما  أعــوام عن  ثالثة  أكثر من  غياب 

تقدمي  إلى  بالتوجه  وانشغاله  التراجيدية 

الكوميديا تلفزيونياً ومسرحياً.

باسم عبداألمير: دقت 
»ساعة الصفر« مع 

نهلة الفهد
كشف الفنان واملنتج باسم عبداألمير عن تبديل اسم 

مسلسله اجلديد من إنتاج املجموعة الفنية والذي كان 

االسم اجلديد  إلى  أبوها«  بنت  »أســرار  اسم   يحمل 

»ساعة الصفر »وذلك بتوافق مع مؤلفه الكاتب الشاب  

محمد الكندري واملخرجة اإلماراتية نهلة الفهد وذلك 

بهدف البحث عن اسم يشد املشاهد على حد تعبيره. 

ونفى عبد األمير أن يكون هذا التبديل بسبب ما أشيع عن وجود خالف حول اسم 

املسلسل الذي يحمل نفس اسم الشخصية التي جتسدها الفنانة العمانية بثينة 

الرئيسي، حيث يشارك في املسلسل مجموعة من املمثالت منهم زهرة اخلرجي، 

فخرية خميس، فرح الصراف وغدير السبتي.

أي  ترشيح  رفضت  بأنها  الفهد  حياة  الفنانة  من  مقربة  مصادر  كشفت 

ممثلة خضعت إلى عملية جتميل واضحة غيرت من مالمحها بشكل واضح 

للمشاركة في مسلسلها اجلديد » بياعة النخي« وذلك من أجل إعطاء العمل 

واقعية أكثر تتناسب مع احلقبة الزمنية التي تدور فيها أحداثه وهي حقبة 

اخلمسينات، يذكر أن العمل من تأليف الفهد وإخراج اإلماراتية نهلة الفهد 

ويشارك في بطولته مجموعة من املمثلني منهم مرمي الصالح وصالح املال 

وغدير السبتي وغيرهم.
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تداولت املواقع اإلخبارية عبارات اطراء جاءت على لسان 

املخرج املصري عمرو سالمة امتدح فيها املطربة شمس 

»العاشرة مساء«، مع  الكويتية خالل ظهورها في برنامج 

املخرج  ان  من  الرغم  وعلى  اإلبــراشــي،  وائــل  اإلعــالمــي 

لو  »ياريت  بإنبهاره  انه اعترف  املقابلة متأخرا اال  شاهد 

يقولها شابو«. ومن جانبها ردت شمس على  يعرفها  حد 

مديح سالمة، قائلة: »حبيبي يا أستاذ، تسلملي يشرفني 

كشفت  قــد  شمس  الكويتية  املطربة  وكــانــت  فيا«  ــك  رأي

العديد من األمور حول حياتها الفنية والشخصية وآرائها 

السياسية خالل احللقة، ومن ضمنها حقيقة تنازلها عن 

اجلنسية الكويتية.

الفنانة ميس حمدان بفستان  أثارت صورة 
على  صفحتها  على  نشرتها  التى  الزفاف 
مواقع  على  جمهورها  جــدل  »فــيــســبــوك« 
تكون  أن  البعض  تكهن  حيث  الــتــواصــل، 
الصورة من حفل زفاف ميس وأنها تكتمت 
على اخلبر. إال أن سرعان ما كتبت ميس أن 
الصورة من كواليس تصوير أحد مشاهدها 
»شطرجن«،  مسلسل  من  الثالث  اجلــزء  في 
وقاعدة  مــاجتــوزتــش  »متخافوش  وقــالــت: 
على أرابيزكوا« ـ وفق اليوم السابع. مسلسل 
ــارة  ــ »شـــطـــرجن«  تــغــلــب عــلــى أحـــداثـــه اإلث
التشويق  من  إطار  في  ويــدور  االجتماعية، 
محترف  رجل شرطة  بني  قوي  صــراع  وبه 
لديه  منهما  وكــل  أيــًضــا  محترف  ومــجــرم 

عالقاته، وتتوالى املفاجآت في العمل.

ميس حمدان: 
»ماتخافوش ما 

تجوزتش«

أمل العوضي
فتاة فقيرة

في »خمس بنات«
تشارك الفنانة أمل العوضي في بطولة الدراما 

اإلجتماعية اجلديدة » خمس بنات« من تأليف 

الكاتب املصري مصطفى محرم الذي سبق أن 

كتب مسلسل القاصرات الذي أدى فيه البطولة 

الفنان صالح السعدني، وجتسد أمل في العمل 

شخصية فتاة من أسرة فقيرة حتاول وشقيقاتها 

مواجهة ظروفهن، يشارك في العمل مجموعة 

من الفنانني منهم صمود، ليلى عبدالله وهنادي 

الكندري.  

ضمن خطواته في طرح األغنيات املنفردة قبل األلبوم األول، أطلق الفنان اإلماراتي الشاب عمر املرزوقي 
حامت  وتوزيع  وأحلــان  العتابي،  مشرف  الشاعر  مع  تعاونه  مجدد  »احلب ممنوع«  بعنوان  أغنياته  أحدث 

منصور، حاملة اللون املوسيقي اإلماراتي في عملية التوزيع املوسيقي.
وقام عمر املرزوقي بتصوير األغنية بطريقة الفيديو كليب مع املخرج املغربي منصف ماليزي، الذي قام 
بتصوير األغنية في عدد من املواقع الداخلية واخلارجية على مدار يومني من العمل، مظهراً في سيناريو 
التصوير مناطق متفرقة من اململكة املغربية، ناقاًل صورة جميلة في جميع مراحل الكليب، الذي حمل توقيع 

سيف شاهني في املونتاج وكولر.

عمر المرزوقي يطلق 
»الحب ممنوع« 

ويكتفي بحب أمه

شمس الكويتية تُبهر عمرو سالمة!



فاجأت »برنسيسة الغناء العربي« الفنانة ديانا حداد جميع من كان في 

كواليس تصوير أغنية »يا بشر« في بيروت، بعد تأثرها الكبير أثناء 

أدائها أحد املشاهد ضمن سيناريو تصوير األغنية مع املخرج فادي 

حداد، وأظهرت قدرة متثيلية كبيرة لم تظهرها في أعمالها املصورة 

السابقة، وّثقت من خاللها تفوقاً ملحوظاً بشهادة اجلميع في األداء 

التمثيلي التي قدمته في جميع مشاهد العمل الذي سيرى النور قريباً 

عبر قنوات روتانا املختلفة، ويحمل قصة إنسانية ترفض الكشف عن 

تفاصيلها قبل عرض األغنية أمام اجلمهور، مؤكدة أنها ال تريد حرق 

عنصر املفاجأة الذي حتمله أغنية »يا بشر« التي حملت عنوان ألبومها 

الغنائي األخير من إنتاج روتانا. 

أعمال  لرجل  خطبتها  عن  مؤخًرا  انتشر  الــذي  اخلبر  الدين  عز  مي  الفنانة  نفت 

مصري ـ وكتبت مي عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك: »مساء 

اخلير.. ملحوظة: اخلبر اللي انتشر بتاع موضوع الزواج .. اخلبر ده خاطىء 100% 

وغير صحيح باملرة، ولو في حاجة زي كده مش هتستنوه من الصحافة .. هتبقوا انتوا 

أول ناس تعرف ألن انتوا جمهوري واكتر حاجة بحبها وبقدرها«.

مي عز الدين تنفي
خطبتها لرجل أعمال

عمرو سعد يتصدر
بطولة  »ولد فضة«

أعلن املخرج أحمد شفيق بأن أول من مت االتفاق معهم على بطولة مسلسل »ولد 

فضة« هما الفنان عمرو سعد واملمثلة سوسن بدر، مشيرا إلى أن الكاتب عبدالرحيم 

كمال مازال يواصل كتابة حلقات مسلسل »ولد فضة«، ومازالت الترشيحات جارية 

ولكن بعد تسلم احللقات بعدد كافي نكشف خاللها الشخصيات الرئيسية للعمل، 

وسنبدأ التصوير في شهر يناير املقبل وهو من إنتاج صادق الصباح وسيشارك في 

منافسات رمضان 2016«.

خالل أحداث تصوير كليب »يا بشر« فيديو كليب

ديانا حداد تبكي بعد فوات األوان
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القاهرة- »بريق الدانة« - هاني عبدربه:

للسينما  القومي  املهرجان  ختام  خــالل  مرتني  األضـــواء  كــرمي  نيللي  خطفت 

املصرية، مرة وهي تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الفيل األزرق.. 

اسود مكشوف  ارتدت فستان  أناقتها في حفل اخلتام حيث  ومرة أخرى بسبب 

الصدر اتسم بالبساطة كما لفتت الفنانة أروى األنظار بفستانها غير التقليدي!

الكاتب  قيام  شهد  قد  للمهرجان  عشرة  التاسعة  الــدورة  ختام  حفل  في  وكــان 

حلمي النمنم وزير الثقافة، والفنان سمير سيف رئيس املهرجان، بتوزيع جائزتي 

والتحريك«. القصيرة  واألفالم  والتسجيلية  الطويلة،  »الروائية  املهرجان 

الفيلم  عن  تقديرية  جائزة  مؤاخذه«على  »ال  فيلم  مخرج  سالمة  عمرو  وحصل 

األولى  اإلنتاج  جائزة  على  فحصل  اجلوائز،  من  أخر  عــدداً  ايضاً  حصد  الــذي 

وقيمتها300 ألف جنيه مصري، وجائزتي اإلخراج بـ )50 ألف جنيه(، والسيناريو 

القاهرة

تخطف األنظار في
ختام المهرجان القومي 

للسينما المصرية

نيللي كريم 

الفنانة نيللي كرمي

تكرمي نيللي كرمي تكرمي شريف رمزي
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30 ألف جنيه، وكلتاهما ذهبت إلى كاتب السيناريو واملخرج عمرو سالمة. بـ

عادل،  لهاني  املوسيقى  وهي  جنيه،  ألف   20 منها  كل  قيمة  أخرى  جوائز  ثالث  الفيلم  ونال 

واملونتاج لباهر رشيد والصوت ألحمد جابر.

أما فيلم »الفيل األزرق« فحصل على عدد من اجلوائز أيضاً، منها جائزة اإلنتاج الثانية )200 

 30 منها  كل  وقيمة  كرمي  ونيللي  العزيز  عبد  كرمي  لبطليه  متثيل  أفضل  وجائزتا  جنيه(  ألف 

حفل  عن  كرمي  وتغيب  عطية/  حملمد  جنيه(  ألف   20( الفني  التصميم  وجائزة  جنيه،  ألف 

اخلتام.

وفاز فيلم )أسوار القمر( بجائزة أفضل تصوير، وبلغت قيمتها30 ألف جنيه.

وفازت بجائزة أفضل متثيل دور ثان نساء بقيمة 20 ألف جنيه وذهبت الى املمثلة أروى جودة 

عن دورها في في اجلزء الثاني من فيلم »اجلزيرة«.

اإلنتاج  جائزة  على  الشريف  نور  الراحل  للنجم  القاهرة(  )بتوقيت  فيلم  وحصل 

20 ألف جنيه  الثالثة، وتبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، وجائزة التمثيل دور ثان رجال بـ

الراحل محمد  املنتج  والده  كل من  إلى  أهداها  الذي  رمزي  عليها شريف  وحصل 

حسن رمزي، واملمثل الراحل نور الشريف بطل الفيلم.

القعيد،  يوسف  الكبير  الكاتب  الروائية  األفالم  مسابقة  حتكيم  جلنة  ترأس  وقد 

القليوبي،  كامل  محمد  واملــخــرج  صــدقــي،  هالة  الفنانة  عضويتها  فــى  وتضم 

للسينما،  العالي  املعهد  عميد  جبارة،  غادة  الدكتورة  داوود،  راجح  واملوسيقار 

ومدير التصوير الفنان طارق التلمساني، والفنان إبراهيم الفوي، والروائية هناء 

عطية، املخرج الدكتور أحمد عواض، وقدمت احلفل املمثلة حنان مطاوع.

تكرمي املخرج عمرو سالمة

املخرج عمرو سالمة وأروى جودة وشريف رمزي وحرمه ونيللي كرمي

تكرمي هاني عادل

املخرج رمسيس مرزوق - مها صبري - وليد الطيباملكرمني



الدانة«: »بريق  القاهرة- 

النجوم  مــن  حــشــدا  السينمائي  الــقــاهــرة  مــهــرجــان  افــتــتــاح  حفل  شهد  كــالــعــادة 

والنجمات.. وكالعادة تسابقت النجمات في استعراض احدث صيحات املوضة من 

السجادة احلمراء.  وألوان فساتينهن على  خالل تصميمات 

أقرب  بفستان  أكثر شبابا  لبلبة  وبدت  باألسود  األبيض  بفستانها  علوي  ليلى  وتألقت 

اسود  فستان  طبر  مادلني  ارتــدت  فيما  الكرمية  باألحجار  مرصعة  فنية  لوحة  إلى 

مفتوح... وتألقت نيللي كرمي بفستان سان بروتيل، وارتدت درة تاج على غرار كليوباترا 

القاهرة

بحضور النجوم ورجال األعمال

مهرجان أزياء في افتتاح 
الفنانة اإليطالية كلوديا كاردناليمهرجان القاهرة السينمائي

املكرمني

انتصار - صفية العمري
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أروى  واختارت  األنظار  ذهبي خطف  بفستان  يسرا  دانتيل مبطن، وظهرت  فستان 

اللون االوف وايت لفستانها مع عقد مرصع بالياقوت وفضلت صبا مبارك فستانا 

الروز وتألقت زينا بفستان ستان اوكسيدي )نحاس(. بسيطا من الدانتيل 

للمهرجان باملسرح   37 الدورة  افتتح  النمنم قد  الثقافة املصري حلمي  وكان وزير 

للمخرج خالد جالل  االفتتاح عرض فرعوني  األوبرا املصرية وتخلل  بدار  الكبير 

عرض  مت  كما  املهرجان  بضيوف  للترحيب  العالم  لغات  بكل  مسجلة  وكلمة 

مقتطفات من أعمال الراحلني عمر الشريف وفاتن حمامة، مع بداية احلفل.

وعلي  املهرجان  على حضور  والعالم  مصر  في  الفن،  من جنوم  العديد  وحرص 

رجل  ساويرس  جنيب  واملهندس  كاردينالي  كلوديا  اإليطالية  النجمة  رأسهم 

تكرمي حسني فهمي

طارق عمر الشريف - جنوى فؤاد

رئيس األوبرا إيناس عبد الدامي - وزير الثقافة - رئيس املهرجان ومساعده

مصطفى فهمي وحرمه - يوسف شريف رزق الله

حسني فهمي - إلهام شاهني - يسرا - درة

صبا مبارك - أروى جودةسامح عبدالعزيز - زينه - محمد لطفي



ومادلني  ودرة  شاهني،  وإلهام  ويسرا  النبوى،  خالد  والفنانون  األعمال، 

طبر وعادل أديب ومحمد حفظى وعمر عبدالعزيز والناقد على أبو شادي 

وأحمد شاكر ودينا وداليا البحيرى، واملخرج مروان حامد، واملخرج عمر 

ومصطفى  ولبلبلة،  أيوب،  وسميحة  العمرى،  وصفية  علوى  وليلى  زهران، 

عوف،  أبو  وعزت  سليمان،  جمال  السورى  والفنان  فهمى،  وحسني  فهمى، 

وابنته املخرجة مرمي أبو عوف وزوجته.

ومنح املهرجان جائزته التقديرية باسم الفنانة فاتن حمامة للنجمني كلوديا 

والفنانة  خان،  فرح  الهندية  املخرجة  كرم  كما  فهمي،  وحسني  كاردينالي 

القاهرة

طارق عمر الشريف - سهير جودة - منى عبدالغني - أحمد شاكر

جلنة التحكيم

تكرمي نيللي كرمي

شريف رمزي وحرمه
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الفنانة فاتن حمامة أيضا. التميز التي حتمل اسم  نيللي كرمي بجائزة 

بتواجدها في  الكبيرة  كاردينالي، عن سعادتها  كلوديا  اإليطالية  النجمة  وعبرت 

كله  العالم  داعية  السينمائي،  القاهرة  افتتاح مهرجان  وتكرميها في حفل  مصر 

هو شرف  حمامة،  فاتن  املبدعة  جائزة  على  أن حصولها  مشيرة  مصر،  لزيارة 

عمر  العاملي  النجم  مع  ذكراها  طياته  في  يحمل  أيضا  اإلبــداع  وأن  لها،  كبير 

الشريف.كما عبر النجم حسني فهمى عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة 

فاتن حمامة. الراحلة 

ليلى علوي - سميحة أيوب
درة - يسرا - إلهام شاهني

صفية العمري - زينة

لبلبة - ليلى علوي - جنيب ساويرس

مروة نصر - أمين نور الدين

مادلني طبر  - مصطفى فهمي وحرمه

هاني البحيري وليليان وصفية العمري وإميان أبو طالب - عمرو عابدين



»بريق الدانة« - خاص:
وجه صاعد في اإلعام الكويتي، شابة حسناء حباها الله بمسحة جمال ال يختلف عليها إثنان. تعشقها 
الكاميرا، موهوبة في بداية طريقها وجدت من يقف إلى جانبها لكنها تعي متامًا بأنها هي من يجب أن 
تعمل على تطوير مستواها، التلفزيوني. شيماء قمبر... مقدمة البرامج التي حطت رحالها في تلفزيون 
أداوتــهــا واإلرتــقــاء بمستواها حتى تكون على مستوى  الكويت بعد جتــارب عــدة استفادت منها في تطوير 
الطموح، تعترف بأنها واجهت الغيرة لكنها لم تلفت لها انتباه، وبأنها حتاول اإلستفادة من النقد بمختلف 

أنواعه ، وأنها ستظل تطمح نحو حتقيق األفضل حتى تبقي على محبة الناس لها. 

بدايتها » موديلز » ثم وجدت نفسها في التقديم التلفزيوني

تلفزيون الكويت
»حلم« تحول إلى واقع

شيماء
قمبر:
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ن�ساأل دوما عن البداية ...؟
بدايتي كانت مع العمل موديلز للجمال، وهي خطوة أولى متت بتشجيع من 

عالم  في  جيدة  مكانة  لي  وأصبحت  فيها  وفقت  واحلمدلله  بي،  احمليطني 

املوضة والتجميل.

ومن ثم اأعقبتها بخطوة جريئة يف الجتاه اإلى الإعالم؟
فعاًل وهي خطوة أعتز بها ألنها جاءت مكملة خلطوتي األولى وأيضاً بتشجيع 

من احمليطني بي من أسرتي وأصدقائي، هم كانوا يرون بي مشروع مذيعة 

وهي اجلملة التي ذكرها لي اإلعالمي املخضرم هاني الوزان عندما تقدمت 

تتبع قطاع األخبار والبرامج  الوطن  تلفزيون  وكثيرات في دورة تدريبية في 

السياسية  لكن لم يحالفني احلظ قبل أن أتوجه إلى تلفزيون الشاهد ليكون 

»شاهداً« على أولى إطالالتي التلفزيونية من خالل برنامج منوع.

عفوا من التدريب على تقدمي الأخبار اإلى املنوعات...األ توافقيني الراأي 
بوجود فارق بينهما؟

األمل  يحدوني  وكــان  أخبارية،  نشرات  مقدمة  أكــون  بــأن  رغبتي  نــعــم... 

بتحقيق ذلك مع انطالقة أخبار العرب في تلفزيون الشاهد لكن لم يكتب لي 

تفوقني،  إعالمية  بخبرة  عربيات متيزن  مذيعات  وجود  بسبب  االستمرارية 

ومن الطبيعي أن تكون الفرصة مواتية لهن.

هل اغ�سبك ذلك؟
على العكس ألني مؤمنة بأن كل ما يحدث لي هو من الله سبحانه »ومكتوب« 

بل  النجاحات  أستعجل  وال  خطواتي  في  ومتأنية  متاماً  قنوعة  أنا  وخير، 

خطوة بخطوة ميكنني أن أبلغ هدفي ومبتغاي.

يف  الرحال  حطيت  ثم  ومن  �سكوب  تلفزيون  اإلى  ال�ساهد  تلفزيون  من 
الكويت؟ تلفزيون 

جتربتي في تلفزيون سكوب كانت ثرية من وجهة نظري حيث حتقق هدفي 

في تقدمي النشرات اإلخبارية قبل أن يسند لي تقدمي برنامج »سير علينا« 

أستفيد من تجاربي
ومحبة الناس هي
الشهرة الحقيقية

تلفزيون  أما  شو،  التوك  برامج  إلى  ينتمي  القناة  برامج  أبرز  من  يعد  وهو 

الكويت فقد كان مجرد حلم يراودني وأعتقده صعب املنال لكن حتول بفضل 

من الله إلى واقع وأصبحت مذيعة في القناة األولى وفي برنامج مهم جداً 

أمامي  يضع  فهو  نعمته  على  أشكرالله  دائماً  الصباح،  إشراقة  هو  ويومي 

األخيار ويحقق أهدافي دون أن أركض لها بل أجتهد من أجلها.

وهذا الجتهاد �سيتوج ب�سهرة قريباً؟
الناس  محبة  يكفيني  اجليد،  واالنتشار  التي حققتها  املكانة  عن  راضية  أنا 

ومتابعتهم لي، فهذه هي الشهرة احلقيقية التي أطمح لها وهي من ستجلب 

عملي  في  وأخلص  اجتهد  أن  واجبي  من  الكبيرة،  اإلعالمية  الشهرة  لي 



بشكل  أدواتي  تطوير  على  وأعمل 

عملي  فــي  االســتــمــراريــة  يضمن 

اإلعالمي.

ك��ون��ك م��ن ال��وج��وه اجل��دي��دة 
باقي  مع  املناف�سة  ترين  كيف 

الإعالمني؟
ما زلت في بداية طريقي، ال أبحث 

عن منافسة اآلخرين بقدر ما أسعى 

إثــبــات نفسي واالســتــفــادة من  إلــى 

كافة جتاربي.

من  يخلو  ل  جم��ال  الع���الم  لكن 
الغرية؟

الغيرة موجودة في مختلف املجاالت، 

املذيعات  بعض  قبل  واجهتني من  نعم 

لها،  التفت  ولــم  علي  تؤثر  لــم  لكنها 

بني  فقط  تعد  لــم  الغيرة  وباملناسبة 

املذيعات بل انتقلت بني الرجال.

قبل فرتة تعر�ست اإلى انتقادات عرب 
الإجتماعي؟ التوا�سل  مواقع 

كوني أطل عبر شاشة يتابعها الكثيرون 

من الطبيعي أن أواجه النقد سواء كان 

من  االستفادة  أحــاول  ايجاباً،  أو  سلباً 

والنقد  في محله  كان  إذا  السلبي  النقد 

لتقدمي  لــي  دافـــعـــاً  أعــتــبــره  ــي  ــجــاب املزيد.االي

كيف ت�ستطيعني التوفيق بني العمل الإعالمي والأ�سرة؟
زوجي إنسان مثقف وواع يقدر احلياة الزوجية ويدعمي بشكل دائم ومستمر، 

العمل  بني  التوفيق  على  جاهدة  وأعمل  األسرية  واجباتي  فأعرف  أنا  أما 

والوظيفة وأعطي أسرتي وأطفالي حقهم فأنا قبل كل شيء أم. 

من بعد برنامج » ا�سراقة �سباح« مل نر لك اأية برامج اأخرى؟
نعم وذلك بسبب بلوغي املراحل األخيرة من احلمل، واحلمدلله رزقت الشهر 

املاضي بطفل أدعو الله أن يجعله من الذرية الصاحلة. وإن شاءالله عودتي 

ستكون قريبة... وأقول للمشاهدين.. اشتقت لكم.

الحمدهلل وجدت التشجيع 
من أسرتي وزوجي 

يدعمني باستمرار
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تجسد شخصية إرهابية على شاشة السينما

ميريهان حسين:

القاهرة - بريق الدانة - حسن أحمد:

جنحت الفنانة ميريهان حسني أن تخطف األنظار على 

العديد من  الصغيرة من خالل مشاركتها في  الشاشة 

املسلسالت الناجحة مثل »ماما في القسم« و«الصعلوك« 

و«ابن حالل«، فيما يعرض لها حاليا مسلسل »حب ال 

رياض  محمد  أمام  بطولته  في  تشارك  الذي  ميوت« 

وإميان العاصي.

الذي  »دعــدوش«  بطولة  في  ميريهان  مشاركة  ورغم 

يجري تصويره حاليًا، إال أن أعمالها السينمائية تظل 

قليلة جدًا مقارنة بأعمالها التليفزيونية، حيث مازال 

لديها طموحات كبيرة على الشاشة الفضية.

 التمثيل سرقني 

من الغناء
ي

 فن
قاء

ل
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وفي حوارها مع »بريق الدانة« تكشف ميريهان حسني عن تفاصيل جتربتها 
الذي تقدمه بمسلسل »حب  للدور  في فيلم »دعدوش« وأسباب حماسها 
ال ميوت«، وكذلك أسباب ابتعادها عن الغناء رغم ببدايتها ببرنامج »ستار 

أكادميي«.
ماذا عن جتربتك يف فيلم »دعدو�ش« ؟

اإلرهابية  التنظيمات  ظاهرة  يتناول  ألنه  التجربة  بهذه  جداً  سعيدة  أنا 
ولكن بشكل كوميدي، وهو من تأليف ساهر األسيوطي وإخراج عبدالعزيز 
تنضم  فتاة  من خالله شخصية  وأقدم  إسماعيل،  هشام  وبطولة  حشاد، 
لتنظيم إرهابي وتواجه العديد من املواقف الطريفة، وأمتنى أن ينال الفيلم 
إعجاب اجلمهور عند عرضه جتاريا خاصة أنه مختلف عن كل األعمال 

الكوميدية السائدة حاليا.
هل من املمكن اأن يقبل اجلمهور تناول ق�سية الإرهاب ب�سكل كوميدي؟
تقدميها  ميكن  املجتمع  على  وخطورتها  قسوتها  كانت  مهما  قضية  أي 
بشكل كوميدي، ويخطئ من يظن أن الكوميديا ال تتعرض إال للموضوعات 
البسيطة، فمن املمكن التعرض ألي قضية بشكل ساخر خاصة أن إذا كان 

هناك عمق في طرحها .
انت�سارك  بقدر  ال�سينما  �سا�سة  على  النت�سار  حتققي  مل  مل��اذا 

التلفزيوين ؟
لآلسف السينما املصرية في السنوات األخيرة مرت بظروف صعبة جداً، 
فحجم اإلنتاج تراجع بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، كما أن قرصنة األفالم 
األمر  للمنتجني  كبيرة  في خسائر  أيضاً  تسببت  الفضائية  القنوات  على 
الفنانون  مــازال  ذلك  ورغم  اإلنتاج،  عن  يتوقف  منهم  العديد  جعل  الذي 
املصريون يواصلون العمل، وأمتنى أن تعود السينما املصرية لسابق عهدها 

ألن أحالمي في السينما كثيرة ولم تتحقق حتى اآلن .
هل حتلمني بتقدمي اأدوار البطولة املطلقة على �سا�سة ال�سينما ؟

أي ممثلة حتلم بتقدمي أدوار البطولة املطلقة على شاشة السينما، وهذا 
حلم مشروع، ورغم أن جتاربي السينمائية قليلة إال أنني أعتز بها، فمثال 
الذي  »اخللبوص«  فيلم  في  رجب  محمد  الفنان  مع  بالعمل  جدا  سعدت 
عرض قبل شهور قليلة، كما أنني متفائلة جداً بتجربتي في فيلم »دعدوش« 

أحلم بالبطولة المطلقة .. 
وأعشق أدور الشر

ليس لدي خطوط حمراء.. 
وال مانع من تقديم أدوار 

اإلغراء



مع الفنان هشام إسماعيل.
كيف ترين جتربتك يف م�سل�سل »حب ل ميوت«؟

تلقيت ردود فعل رائعة بعد عرض احللقات األولى من املسلسل، حيث أشارك 
في البطولة أمام محمد رياض وإميان العاصي وحنان مطاوع وأحمد راتب، 
وتــدور أحداثه في  النقلي،  وإخــراج محمد  تأليف أحمد صبحي  وهو من 
60 حلقة، وأنا سعيدة بالتجربة ألنها مع مخرج كبير بحجم محمد النقلي 
وجنوم أعتز بهم على املستوى الشخصي واإلنساني، واملسلسالت الطويلة 
أصبح لها جمهورا كبيرا في الوطن العربي، بل إنها تفوقت على املسلسالت 

التركية.
ما الذي جذبك لدور »جنوى« الذي تقدمينه يف امل�سل�سل؟

وال  انتهازية  للسيناريو، ألن جنوى شخصية  قراءتي  بمجرد  الدور  جذبني 
مع  بصمة  تترك  الشخصيات  هــذه  ومثل  فقط،  مصلحتها  في  إال  تفكر 
اجلمهور، فالشخصيات غير السوية جذابة جدا بالنسبة ألي ممثل ألن فيها 

مساحة متثيل أكبر.
لكن مالحمك تبدو غري منا�سبة لأدوار ال�سر؟

من  أكثر  موهبة  إلى  حتتاج  الشر  أدوار  لكن  كبير،  حد  إلى  صحيح  هذا 
الشكل، ففي بدايتي كان املخرجني يرشحوني ألدوار الفتاة البريئة الطيبة، 
أدوار  أعشق  فأنا  النوعية،  هذه  في  أظل  أن  أخشى  كنت  الوقت  وبمرور 
الشر ألنني أحتدى فيها قدراتي كممثلة ألظهر بشكل مختلف عن طبيعة 
شخصيتي احلقيقية، وطوال الوقت لتجسيد شخصيات مختلفة ال يتوقعها 

اجلمهور.
هل هناك جتارب تعتربيها حمطة مهمة يف م�سوارك؟

بالتأكيد، فأنا مثال أعتز بتجربتي في فيلم »عمر وسلمى« ألنه أول جتربة 
»ستار  برنامج  في  مشاركتي  بعد  وجــاء  السينما،  شاشة  على  كممثلة  لي 
أكادميي« مباشرة، كما أعتز أيضا بتجربتي في مسلسل »ماما في القسم« 
أمام النجمني الكبيرين محمود يس وسميرة أحمد، وكنت محظوظة ألنني 
معه،  كثيرة  مشاهد  لي  وكان  يس،  محمود  الفنان  ابنة  جسدت شخصية 
كما أعتز أيضا بتجربتي في مسلسل »ابن حالل« مع النجم الشاب محمد 
رمضان، ومسلسل »الصعلوك« الذي عرض في رمضان املاضي مع النجم 
خالد الصاوي، وعموما أنا سعيدة بكل األعمال التي قدمتها منذ بدايتي 
وحتى اآلن، وأعتبر كل عمل فيهم إضافة بالنسبة لي، فأنا لم أقدم عمال 
ملجرد التواجد، وكنت محظوظة ألنني عملت مع مخرجني كبار مثل محمد 

النقلي ورباب حسني وخالد احلجر.

هل ت�ضعني خطوط حمراء ال ميكن جتاوزها يف اأدوارك على ال�سا�سة؟
أعمال  لتقدمي  التام  رفضي  سوى  محاذير  أو  حمراء  خطوط  لدي  ليس 
مبتذلة، لكن بالنسبة ألدوار اإلغراء فليس لدي مانع في تقدميها، خاصة 
أن هناك فنانات كبار قدمن هذه األدوار ولم ينتقص ذلك من مكانتهن عند 

اجلمهور.
ملاذا مل تقدمي عمال ا�ستعرا�سيا حتى الآن رغم موهبتك يف الرق�ش 

والغناء؟
لها،  يتحمسون  املنتجون  يعد  ولم  حد  إلى  مكلفة  االستعراضية  األعمال 
من  النوعية  هذه  أن  استعراضي خاصة  تقدمي عمل  أمتنى  بالفعل  لكنني 

األعمال جتذب اجلمهور، ويكون لها صدى جيد.
واأين اأنت من الغناء؟

رغم أنني بدأت مشواري الفني بالغناء من خالل مشاركتي ببرنامج »ستار 
بالعودة  أحلم  مازلت  ولكنني  الغناء،  من  سرقني  التمثيل  أن  إال  أكادميي« 
املقبلة  الفترة  في  وسأسعى  جيلي،  أبناء  عن  تعبر  أغنيات  وتقدمي  للغناء 

لتقدمي أغنيات في األعمال التي أشارك فيها.

أعتز بالعمل مع محمود 
يس .. وكل عمل قدمته 

إضافة لمشواري
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إطــالــتــك هـــي املــلــهــم لــنــا للبحث 
عن كل ما يخص اجلمال، ويجعل 
ــي جــمــيــع  ــ إطــــالــــتــــك مـــتـــمـــيـــزة فــ
املناسبات، إننا نعتني بجمالك من 
خــال تــقــدمي كــل مــاهــو جــديــد في 
عــالــم املــاكــيــاج والـــعـــطـــورات وطـــرق 
لتكوني األجــمــل في  املاكياج  وضــع 

إطالتك.

Beauty
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الشتاء..
تأثير اجلو  إلى  الشتاء بشكل مباشرة  يتعرض شعرك في فصل 
على  احلفاظ  أجل  ومن  متقصفًا  وربما  جفافًا  أكثر  يجعله  مما 
نضارة شعرك البد من أن تقومي ببعض اخلطوات التي تضمن لك 

شعرًا جذابًا في الشتاء:

حافظي على شعر صحياً في
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 قومي بتمشيط شعرك باستخدام بعض قطرات من زيت جوز الهند 
وجتنبي غسله باملاء الساخن ويفضل غسله بماء دافئ وليس كل يوم ألن 

الغسيل املتكرر للشعر يفقده زيوته الطبيعية.
 لتحقيق عناية كبيرة لشعرك استخدمي شامبو خالي من السليكون 

والسلفا وباألخص إذا كان شعرك مموجاً.
 انتبهي للمجففات احلرارية اذا استخدمتها بشكل صحيح ميكن أن 

تكون جيدة لشعرك.
 يفضل عدم متشيط شعرك باستمرار ألن ذلك يعرضه للتقصف.

 يفضل استخدام ماسك للشعر أو كرمي,, استخدمي منتجات طبيعية 
كزيت الزيتون- مايونيز »بيض« حليب كامل الدسم وأتركيها ملدة ساعتني 
أو تالتة ثم اشطفيهم بدون استخدام شامبو أو بلسم, لو كانت النتائج 

جيدة كرريها مرة أو مرتني فى األسبوع.
 استخدمي بعد احلمام سبراي مرطب سيجعله أكثر مرونة.

 ال تفرطي في إستخدام منتجات التصفيف ألنها قد تسبب جفاف 
فروة الرأس إذا استخدمت مباشرة عليها وإذا اضطررتي إلستخدامها 
ضعيها على أطراف الشعر وليس على فروته وصففى شعرك 4 مرات 

فى األسبوع على األكثر .
ن�شائح لل�شعر املجعد

 إستخدمي شامبو وبلسم للشعر املجعد, تأكدي من أن الشامبو خالي 
من السلفا والسليكون ألنها تسبب جفافه والسليكون يتراكم على الشعر 

املجعد.
 اغسلي شعرك فقط عند احلاجة لتحافظى على زيوته الطبيعية.

 ضعي البلسم على منتصف اخلصلة ودلكيه لنهايتها ومشطيه بمشط 
واسع االسنان لتخفيف التجعد.

 اشطفي شعرك بماء بارد أو دافئ حلمايته من اجلفاف.
أو  الدقيقة  االلياف  من  أو   %100 قطنية  بمنشفة  شعرك  جففي   

مناشف ورقية وجتنبي اإلحتكاك الزائد بشعرك املبلل.
 إستخدمي ترطيباً عميقاً أسبوعياً ثم استخدمي زيت دافىء ليعطيك 

طلة رائعة.
ويسبب  الشعر  بصيالت  سيضعف  حيث  شعرك  متشيط  جتنبي   

التجعد.

اأطعمة مفيدة لل�شعر 
إن تناول بعض األطعمة يجعل الشعر أكثر صحة وجماالً منها:

اللحوم والدجاج: غنية باملواد البروتينية التي متد الشعر باألحماض 
الوجبات  في  البروتينات  نقص  إن  الشعر،  إلنبات  الضرورية  األمينية 

يجعل الشعر ضعيفاً عرضة للتساقط.
السبانخ: غني بفيتامني البيوتني املفيد للشعر وخصوصاً في ما يتعلق 
باألدهان التي يفرزها اجللد وفروة الرأس وفي حال نقص البيوتني فإن 

الشعر يتعرض إلى التساقط والتقصف.
الجزر: غني بمادة بيتا- كاروتني التي يحولها اجلسم إلى فيتامني A املهم 

جداً للنظر والشعر.
جداً  املهمة   B املجموعة  بفيتامينات  الشعر  تزود  الكاملة:  الحبوب 
الطبيعي  لونه  الشعر  وإستعادة  الشيب  وملقاومة  الشعر  لتأمني صحة 
وكذلك تعد هذه الفيتامينات مهمه لتنظيم إفراز املادة الزيتية للمحافظة 
على رطوبة الشعر وكذلك احلبوب الكاملة حتتوي على عناصر مهمة 

للشعر مثل معدن الزنك واحلديد.
الخضار الورقية الداكنة اللون مثل اخلس وامللوخية واجلرجير غنية 
 )sebum( الزيتية  املادة  إنتاج  في  تساهم  التي  واملعادن  بالفيتامينات 
للشعر  الرطوبة  لتأمني  املادة ضرورية  وهذه  الشعر  قبل بصيالت  من 

حلمايتة من التعرض للجفاف والتقصف.
غنية  والسردين  واحملار  السلمون  خصوصاً  واألسماك  الكتان  بذور 
الغذاء  في  وجودها  عدم  يسبب  التي  أوميغا-3  الدهنية  باألحماض 

جفاف فروة الرأس وشعر باهت ضعيف فاقد للحيوية والنضارة.

ماء  إلــي  الليمون  عصير  إضافة  ميكن  بالشعر  للعناية   
االستحمام الدافئ لغسل الشعر.

 2 عصير  يستخدم  القشرة,  من  للتخلص   
ليمونة، ويدلك بها فروة الرأس.

وملــعــان  بــريــق  الــلــيــمــون  يعطي   
للشعر الباهت الضعيف.

الليمون 



عند وضع اآلي الينر ابتعدي عن وضعه أسفل العني كي اليزيد من سواد العني.
من الضروري جداً أن تكون خطوط اآلي الينر متساوية على علينيك.

حاولي أن يكون اآلي الينر مناسباً دون املبالغة فيه.
وعند استخدام الكحل الترسمي احلكل داخل العني وباألخص عندما تكون العني صغيرة. كما أنه يفضل عدم وضع الكحل حتت 

العني أو فوقها من دون وضع كرمي األساس.
ومن أجل املاسكارا حاولي أن التبالغي باستخدامها كي تبقي على عينيك بمظهرهما الطبيعي.

التغيري لون احلواجب  بعيداً عن اللون األصلي.
وعند استخدام الظل املعدني جتنبي وضعه على الزاوية اخلارجية من اجلفن كي التظهر التجاعيد بشكل واضح.

إطاللة جميلة  وإعطائك  إظهار جمالك  املكياج هو  استخدام  من  الغاية  إن 
حتلمني بها، إال أنك في بعض األحيان تقومني ببعض اخلطوات التي تظنني 
أنها مفيدة وتزيدك جمااًل إال أنها في واقع األمر هي أخطاء في وضع املكياج 

عليك جتنبها منها:

أخطاء المكياج التقعي بها...
ي

ج
كيا

ما
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جمال بشرتك تحددها خطوات ماقبل نومك...
ليست العناية بالبشرة حصرًا تكون في النهار، أو من أجل حضور مناسبة أو القيام بعمل 
ما، إن بشرتك  حتتاج عناية ماقبل النوم وهي تعتبر مهمة جدًا للحصول على نضارة 

أكبر وإشراقة أجمل. وإذا سألت عن ذلك فإليك الطريقة:

رشة
ب�

بال
ية

عنا
ال
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لهذا  النوم  قبل  وباألخص  نظافة  إلى  حتتاج  احلــاالت  جميع  في  البشرة 

تسمحي  كي  عنها  املكياج  وإزالة  جيد  بشكل  تنظيفها  جداً  الضروري  من 

للبشرة بالتنفس بعد يوم طويل من حتمل املكياج ومواد التجميل. ويفضل 

استخدام  وصحي  جيد  بشكل  نظافتها  وضمان  البشرة  تلطيف  أجل  من 

غسول بدالً من استخدام الصابون العادي أو القلوي. 

تختاري  أن  ويفضل  بترطيبها   قومي  بشرتك  نظافة  تطمئني على  أن  بعد 

وللقيام  للتجاعيد.  املانعة  املادة  ألنها  والكوالجني  أ  بفيتامني  غنياً  كرمي 

وقومي  الــكــرمي  مــن  القليل  ورقــبــتــك  ووجــهــك  يــديــك  على  ضعي  بــذلــك 

العني  ماحول  بمنطقة  اخلاصة  الكرميات  بعض  هناك  بلطف.  بالتدليك 

أن  يجب  أيضاً  وجمالها.  بشرتك  نضارة  على  للحفاظ  استخدامها  ميكن 

تكون  أو  وجك  على  تضغطي  أن  دون  مريحة  نوم  وضعية  اختيار  حتاولي 

رقبتك مشدودة ألن ذلك يؤثر عليك وقد يسرع في ظهور التجاعيد.

فترة  طول  رطبة  البشرة  تبقى  كي  وذلــك  النوم  قبل  املــاء  تناول  من  البد 

يؤدي  ال  فهذا  جدا،  جافا  النوم  غرفة  في  الهواء  كان  إذا  أنه  كما  النوم. 

فقط إلى جفاف الغشاء املخاطي فحسب، وإمنا إلى جفاف اجللد أيضا. 

بعد  رطبة  مالبس  أو  ماء  دلو  وضع  من خالل  الغرفة  جو  ترطيب  وميكن 

النوم. بغاية جتفيفها في غرفة  غسلها 

بب�شرتك: للعناية  املا�شكات  بع�ض  اأي�شاً  اإليك 
الب�شرة ل�شد  البي�ض  وبيا�ض  اخلوخ  ما�شك 

المكونات: 
> ثمرة خوخ واحدة يابسة مقشرة ومقطعة.

> بياض 1 بيضة.

الطريقة:
جيداً  البيض  وبــيــاض  اخلــوخ  بخفق  قومي  اخلــالط  فــي 

 30 الوجه وتركها ملدة  بتوزيعها على  حتى ميتزجوا، قومي 

البارد. دقيقة، ثم اغسلي باملاء 

الكبرية امل�شام  لغلق  والليمون  البي�ض  ما�شك 
المكونات:

> عصير ليمونة مصفى من البذر. 

> بياض بيضة.

الطريقة:
دقائق،   3 ملــدة  البيضة  وبياض  الليمون  جيداً  اخفقي   <

 30 وزعيه على الوجة وتالفي منطقة العينني واتركيه ملدة 

الدافئ. باملاء  دقيقة ثم اشطفيه 



»بريق الدانة« - خاص:

ــال تفرض  عــالــم اجلــم ــي  ف  

وتؤكد  إبــداعــهــا,  التفاصيل 

ملسات  في  سطوتها   املوهبة 

ولــلــدالل  ايقاعها,  مــدروســة 

تضع  حــيــة   جمالية  أســـرار 

لــهــا تــواقــيــع خــاصــة فــي كل 

خطوة جمالية.. دالل األربش 

وحكاية البزنس وامليك آب في 

لقاء خاص لـ »بريق الدانة«.

موضة الموسم إبراز 
مالمح الوجه مع

التركيز على
3الرموش

دالل االربش:

D
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دوما مو�شة املاكياج متغرية ماهي مو�شة هذا اخلريف وال�شتاء؟
إبراز مالمح الوجه بشكل أساسي مع التركيز على شكل الرموش الكثيفة بشكل 

3D وبنفس الوقت طبيعية وحادة جلمال العني,  مع  حمرة الشفاه  ذات األلوان 

الداكنة.

ما الذي مييز دلل الأرب�ض عن غريها يف هذا املجال؟
التطور واإلبداع وعدم االكتفاء بحد معني سواء من خالل املكياج أو خدمات 

الصالون املميزة والفريدة باخلليج ككل.

الفتيات  اأغلب  اأم  ومطلوبة  مرغوبة  هي  هل  الالمكياج  باإطاللة  ماراأيك 
يركزن على املكياج الثقيل والبارز؟ 

مطلوب بشكل كبير إطاللة الالمكياج ولكن بأسلوب خليجي. 

�شفاه  الرتكيز على حمرة  اأم  العيون  اإظهار جمال  الإطاللة  اأ�شا�ض هذه  هل 
خفيفة اأو الفوندي�شن؟ 

 تركيز على تصفية الوجه وإظهار نواحي اجلمال بكل تفاصيله دون املبالغة.

ان  لنا  الكونتور هل  اآب هو  امليك  النوع من  اأهم خطوة يف هذا  بالتاأكيد 

ما يميزني هوالتطور 
واإلبداع وعدم االكتفاء 

بحد معين

نتعرف على تفا�شيل اأكرث عنه؟ وكيف مت توزيعه على الوجه؟
وباألخص إلخفاء  الكونتور  كثيرة الستخدام  وأنــواع  معينة  تفاصيل  وجه  لكل 

وحتسني عيوب الوجه بشكل ما, ويسمى بعمليات التجميل املؤقت.

ما هو دور الرمو�ض للح�شول على اإطاللة طبيعية؟
املبهر ويعتمد على نوع  الرموش من أهم أسس املكياج  بالوقت احلالي تعتبر 

الشعر املستخدم من شعر املنك، شعر الهورس، شعر اإلنسان و بأشكال كثيرة.



بالن�شبة للعرو�ض هل تالئمها اإطاللة الالمكياج؟
اخلليجي  الستايل  وهو  المكياج(  )النص  إطاللة  لعرائسي  أعتمد  أن  أحب 

باملكياج الناعم.

هل لديك طريقة معينة يف اإظهار جمال الوجه للعرو�ض من خالل تقنية 
الالمكياج؟

الهوائي   املكياج  استخدام  وأفضل  والعني،  للوجه  اجلمالية  املالمح  ــراز  إب

AirBrush System بإطاللة الالمكياج للعرائس.

احلرية  تعطني  اأم  بعرو�شتك  اخلا�ض  اأب  امليك  تختارين  من  اأنت  هل 
للعرو�ض نف�شها باإعطاء راأيها؟

أفضل أن أحتدث معها وأفهم ستايلها واأللوان املفضلة لديها, وأقرر مايناسب 

تقاطيع الوجه والعني.

هل مقولة اأن العرو�ض يجب اأن يكون مكياجها ظاهراً يف ليلة عر�شها اأم ل.. 

إطاللة الالمكياج 
مرغوبة  ولكن بأسلوب 

خليجي
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خ�شو�شاً اأن العرو�ض املودرن مكياجها خفيف؟
كافية  بطريقة  التصوير  وعــدســات  البعيد  للنظر  ظاهر 

وناعمة ومن دون املبالغة بها بنفس الوقت.

الأيام من  الكويتية متطلبة هذه  العرو�ض  اأ�شبحت  هل 
ناحية امليك اأب 

ومتابعة   كاملة  درايـــة  على  أصبحت  الكويتية  املـــرأة  نعم 

للتطور احلاصل في هذا املجال بما ينعكس على  إطاللتها 

ومايناسبها بالغالب.

ت�شتوحني  اأين  ومن  املميز  ماهو  اليت  روي��ال  �شالون 
اأفكارك يف خدمة زبائنك؟ 

التي  نوعها  مــن  الفريدة  واخلــدمــات  واملنتجات  املــاركــات 

أحدث  عن  العالم  بكل  وأبحث  واخلليج,  بالكويت  نقدمها 

أخذ  واألهــم  الزباين,  بخدمة  استخدامها  ممكن  ابتكارات 

بإحضار  سباقون  ونحن  والتقدم.  للتطور  دائماً  زبائني  رأي 

أجهزة فريدة ألول مرة بالكويت واخلليج مثل )جهاز الرسم 

على األظافر االلكتروني، جهاز أملاني لنعومة اليدين والرجلني 

البروفيشينال، جهاز الليزر من باملن الفرنسي، جهاز التقصف 

للشعر.... والكثير غيرها(

الهدف  ما  فيوليه؟  معر�ض  يف  رئي�شي  كراعي  م�شاركتك 
منها وما املميز الذي �شتقدمينه  يف هذا املعر�ض؟

خدمة زبائننا من خالل تواجدنا كراعي رئيسي ملعرض فيوليه 

لكل مايخص املرأة وإظهار خدمات ومنتجات الصالون للمرأة بطريقة جديدة 

بموقع جديد.

ماهو طموحك امل�شتقبلي؟
لطلب زبائني املستمر وطموحي بإذن الله افتتاح أفرع باملستقبل بدول اخلليج 

ومواقع أخرى بالكويت.

م�شك اخلتام مع دلل الرب�ض؟
لكل خبيرة جتميل ملسات خاصة والتعلم اليتوقف عند حد معني بأي مجال 

أنصح اجلميع دائماً بتطوير مهاراتهن.

الكونتور من عمليات 
التجميل المؤقت



الذي  املنهك   لهذا اجلسد  أقدم  ي  املطبخ عّلِ أوجه اخلطى نحو  أمشي،  والتعب، بدأت  بالعمل واجلهد  ليلة حافلة  صحوت بتثاقل من 
اليرضى أن يساعدني في صحوتي، جرعة قهوة تسعده وتصحيه.

أخذت القهوة... وجلست على الشرفة عَل الشمس متنحني بعض الطاقة الغائبة... بدأت األفكار مع أول رشفة قهوة... أواًل: عمري الذي ميضي، وعالمات 
الكبر، دون اإلحساس بتغيير جميل.. ثم عن جدوى هذا العمل الشاق اليومي بني األوراق والبشر... و بعد الرشفة والفكرة تأتي التنهيدة لطفئ نار احلالة 

املتقدة.. هذا كله بيني وبني فنجان قهوتي...!!

هدايا... هدايا... من أين يأتي الصوت...؟؟! سألت نفسي...!! لقد قطع علي جلستي مع قهوتي... من أين يأتي؟؟! إنه من هناك... نعم... 
نعم... إنه آت من أول الشارع... من امرأة  رأيتها حتمل سلة... وتنادي هدايا... هدايا... لكن ما أثار فضولي هو أن الشارع فارغ من احلركة... 

ال أحد فيه سوى تلك املرأة... وكأن احلي الذي أسكنه مهجور..!! 

وبــذات الفضول بــدأت أراقــب حركة املــرأة وكلما اقتربت من نظري، ظهرت لي معالم جديدة فيها... حتى بــدت لي وكأنها شخصية خرجت من قصص 
األطفال...! حني اقتربت من شرفتي أكثر وأكثر، وأرسلت نظرها لألعلى حيث أجلس وتقابلت عيناي بعينيها... شيء ما انتفض في داخلي... ثم خرج مني 

يركض ... يركض ليفتح الباب وينزل خطوات درجات السلم برشاقة وخفة ... إلى حيث تقف تلك املرأة ...

بدأت: السالم عليكم 
املرأة: وعليكم السالم ... أهال ياصغيرتي ..

أنا: من أنت ياسيدتي وماذا لديك من هدايا...؟
املرأة: أنا السنة اجلديدة...

أنا »وباندهاش«: ماذا...؟؟؟؟!!
املرأة: أجل ياصغيرتي... أجل...

أنا: أرى معك هدايا... فهل لي بواحدة منها...ابتسمت بخجل الطفولة حينها واحمرت وجنتاي.
املرأة: الهدية معك اآلن ياصغيرتي...

أنا: أين...؟!
املرأة: ما أنت عليه اآلن.. هو هديتي... فحافظي عليها واعتني بها.. ألنها جميلة ... مبدعة... سعيدة... أبقها حية.. أرجوك...

في تلك اللحظة أحسست أن جسدي ارتطم بشيء واهتز كله.. أفقت من جلستي .. وكأني في حلم جميل.. شفاهي بدأت تبتسم ثم زاد اتساعها لتخرج 
ضحكة صاخبة سعيدة... باكتشاف بداية جديدة... لعام جديد.. ورؤية أجمل للحياة...

رؤية أجمل...

76

ي
مات

كل

R.HASAN



الصحة والرشاقة، من مقومات اجلمال، 
العناية بصحيك  لــك طــرق  نقدم  لهذا 
لــك مــجــااًل للتعرف  ورشــاقــتــك، ونفتح 
عــلــى أفــضــل األطـــبـــاق وأشـــهـــاهـــا والــتــي 
ــفـــاظ عــلــى صحتك  تـــســـاعـــدك فـــي احلـ

ورشاقتك. 
Health
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هل تعلمني أنه بإمكانك إبطاء ظهور عالمات الشيخوخة والتمتع بصحة الشباب لفترة أطول؟ ربما تستغربني 

ذلك ولكن هناك العديد من الدراسات التي تؤكد صحة ذلك وباألخص أن األخصائيني يربطون ظهور عالمات 

الشيخوخة بعادات يومية يقوم بها البعض ومنها:

الشيخوخة 
أوقفيها!!

مفتاح

بيدك... 
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الإ�سراف يف تناول القهوة:
احلياة.  ــادة ضغوط  زي على  داللــة  يكون  قد  القهوة  تناول  في  اإلســراف  إن 
وهذه الضغوط قد تؤدي إلى إضطراب في التوازن الهرموني الذي قد يؤدي 
باالضافة  هذا  بالشيخوخة،  اجلسم  أعضاء  من  العديد  إصابة  إلى  بالتالي 
اإلصابة  إلى  وبالتالي  املزمن  بااللتهاب  املعدة  الصابة  متهد  القهوة  أن  إلى 
بالقرحة. وهذا االلتهاب املزمن يؤدي إلى افراز مواد ترفع من مخاطر إصابة 
القلب باألمراض. ومن ناحية أخرى، فان الشاي األخضر له تأثيرات مضادة 

لألكسدة، ومن ثم فان تناوله ميكن أن يكون مفيداً للصحة.
التدخني 

يحتوي دخان السيجارة على سموم تدمر بطريقة مباشرة احلامض النووي في 
اخللية مما يؤدي لالصابة بالسرطان. والسجائر هي أكبر مصدر مباشر ملادة 
النيتروزامني ميكن أن يتعرض لها االنسان. وهذه املادة »مع مكونات الدخان 
الى  تقود  وهي  للسرطان،  مسببة  وأيضاً  قوية  مؤكسدة  مــادة  هي  األخــرى« 

االسراع في عملية الشيخوخة، واألمراض املرتبطة بها.
التعر�ض للهواء امللوث

إن ملوثات الهواء العديدة هي أسباب قوية لالصابة بالسرطان، وهي حتتوي 
على مواد مؤكسدة تتسبب في اإلسراع في عملية الشيخوخة.

اإهمال �سحة الأ�سنان واللثة
أثبتت الدراسات احلديثة أن أمراض اللثة املزمنة تقود الى افراز مواد سامة 
مسببة لاللتهاب، وأيضا بعض أنواع البكتيريا الى مجرى الدم، مما يؤدي الى زيادة 

امكانية تكون صفائح تصلب الشرايني، مع االصابة في النهاية بأمراض 
القلب. وهذه 

العملية تزيد من احتماالت االصابة باجللطة الدماغية، وتؤدي إلى اإلسراع 
في عملية الشيخوخة.

الإهمال ال�سحي والإم�ساك
يقلل من نسب االصابة بسرطان القولون، والتفسير  إن تفريغ األمعاء يومياً 
احملتمل هو تقليل فترة التالمس بني الغشاء املبطن لألمعاء، واملواد احملتمل 
تسببها في االصابة بالسرطان، واملوجودة في فضالت الطعام التي بتخلص 
منها اجلسم. هذه املواد تؤدي الى التأثير على معدل الشيخوخة أيضا. ولقد 
دلت الدراسات الوبائية في االنسان واحليوان أن زيادة تناول األلياف الغذائية 
يقلل من مخاطر االصابة بالسرطانات، وهذا يتم عن طريق زيادة معدل تفريغ 

فضالت اجلسم.
التعر�ض لل�سم�ض لفرتات طويلة 

عملية  في  اإلســراع  وبــني  للشمس  التعرض  بني  عالقة  هناك  أن  ثبت  لقد 
شيخوخة اجللد. إن األشعة فوق البنفسجية املوجودة في أشعة الشمس تدمر 
للشمس  الزائد  التعرض  فأن  لذا  اجلسم،  النووي خلاليا  احلامض  مباشرة 

يعني جتاعيد أسرع.
الوزن املثايل بالن�سبة للطول 

إنتاج  ، وزيــادة  الفعال في طاقة اجلسم  بالتصرف غير  الــوزن  زيــادة  ترتبط 
الــى زيــادة مخاطر  ــؤدي  ي شــوارد األكسجني احلــرة داخــل اخلاليا ، وهــذا 
االصابة بالسرطانات املختلفة ، وأمراض القلب، و بالتالي االسراع في عملية 

الشيخوخة.
ممار�سة الريا�سة 

الطاقة  انتاج واستهالك  الرياضية تؤدي إلى حتسني  التمرينات  إن ممارسة 
في اجلسم، مع تقليل إمكانية توليد شوارد األكسجني احلرة املدمرة للحامض 

النووي للخاليا، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة.



 يفضل تناول كمية كافة من السوائل.
 التمدد واالسترخاء في مكان جيد الهوية وخفيف الضوء.

 ميكنك الضغط على الصدغني بأطراف األصابع والقيام بتدليك املنطقة 
دائري. بشكل 

 وضع كمادات من املاء البارد على الصدغني يساعد في تخفيف األلم.
 البعض قد يرتاح عند تناول فنجان من القهوة احللوة.

 ميكنك إعادة توازن الدورة الدموية بأخذ حمام واالسترخاء بعد ذلك.

طرق بسيطة للتغلب على 

الصــداع
هل تعانني من الصداع..؟ والتفضلني تناول األدوية 
املهدئة؟ إليك بعض الطرق البسيطة التي ينصح 
والتخفيف  الصداع  آالم  لتجنب  األخصائيون  بها 

منه.

�ش
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إشراقتك      صباحك...
استمدي 

من
مثلما يبدأ اليوم في الصباح تبدأ اشراقتك أيضًا، حيث أن بعض العادات الواجب احملافظة عليها صباحًا تعتبر 

األساس بجعلك نشيطة ورشيقة طوال اليوم وكذلك متنحك الصحة واللياقة التي حتلمني بها، وبالتأكيد من 

تلك العادات هي التمارين الرياضية وكذلك وجبة اإلفطار: 
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تعريف على اأهمية وجبة الإفطار �سباحاً:
يرى الكثير من األخصائيني أن وجبة لوجبة اإلفطار أهمية كبيرة في احلفاظ 

على اجلسم ومده بالطاقة وكذلك تساعد وجبة اإلفطار على حماية اجلسم 

من اإلصابة ببعض األمراض ومنها اجللطات الدموية كما يرى األخصائيون. 

فترة  عن  وتعوضعه  اجلسم  تساعد  كونها  إلى  إضافة  اإلفطار  وجبة  فتناول 

صيام تعتبر طويلة خالل النوم تقوي الشعور بالهدوء وتساعد أكثر على التحكم 

بتصرفات الشخص وإذا ما مت تناول احللويات مع وجبة اإلفطار فإن اجلسم 

سوف يحصل على قدر كبير من السعرات احلرارية التي سيتم حرقها 

خالل اليوم وبالتالي فإنها سوف تكون بمثابة مخزون للطاقة.

ومن األمور التي ترجع لعدم تناول وجبة اإلفطار زيادة السمنة وذلك 

الغداء  وقت  كبيرة  كمية  تناول  إلى  يقود  اإلفطار  وجبة  اهمال  ألن 

والعشاء وذلك لتعويض وجبة اإلفطار وهذا يؤثر على اجلسم ومينعه 

من القيام بعمليات الهضم بالشكل الصحي والسليم وكذلك إلى تناول 

كميات كبيرة من الطعام.

الريا�سة ال�سباحية �سحة ور�ساقة
إن القيام ببعض التمارين الصباحية يسهم بشكل كبير في اكتسابة 

النشاط واحليوية طيلة فترة النهار وكذلك مينحك جسماً رياضياً 

ورشيقاً ومن التمارين املحببة يف ال�سباح:

ركبتيك،  بثني  وقومي  ظهرك،  على  استلقي  األول:  التمرين 
على  مرتكزاً  رأســك  يكون  حيث  األرض،  على  ذراعيك  ومــّدي 

ملنطقة  الــذقــن  مالمسة  حتى  رأســك  ارفــعــي  بعدها  األرض. 

الصدر، بالتزامن مع قبض إرادي لعضالت البطن، ثم عاودي 

إنزال رأسك بهدوء إلى وضعيته األولى على األرض.

التمرين الثاني: قفي مع وضعية الساقني املتباعدتني، بحيث تكون ذراعاك 
ممدودتني وراحتا يديك مفتوحتني إلى األعلى، قومي بحركة دوران بالصدر 

إلى اليمني، ثم إلى اليسار.

التمرين الثالث: أيضاً كما في التمرين السابق قفي واحرصي على أن تكون 
ساقاك متباعدتني وذراعاك ممدودتني جانبياً. من ثم أميلي أو إحني بأعلى 

اليسرى، وضعي يدك خلف ردفيك  للجهة  ثم  اليمنى  للجهة  جسمك جانبياً 

وأخرى خلف رأسك.



تهدف جميع برامج الريجيم إلى إنقاص الوزن، ولكن األهم من فقدان الوزن هو احلفاظ على الصحة، وسالمتها، 

لهذا يعتبر وفقُا لألخصائيني األملان أن الريجيم األملاني من البرامج املناسبة لفقدان الوزن مع احلفاظ على 

الصحة.

الريجيم األلماني...
شتاء دافئ وخسارة في الوزن

84

يم
يج

ر



يتناول البرنامج املوزع على مدار األسبوع نوعية صحية وخاصة من الطعام والوجبات الغذائية التي لو مت االلتزام بها حلققت نتائج جيدة في خسارة الوزن دون 

أي مشاكل صحة، ولكن يبقى تطبيق هذا البرنامج عائد لكل شخص وحسب صحة كل سيدة. فيما يلي نقدم لك احلصص الغذائية وفقاً للريجيم األملاني الذي 

يعد مفيداً في الشتاء لتنوعه وغناه الصحي:

اإلثنين
كوب من الشاي أو القهوة السوداء، شريحة صغيرة من اخلبز.الإفطار

الغداء
2 البيض املسلوق والطماطم والسبانخ 80 غ، يضاف القليل من 

الزيت.

الع�ساء
األخضر  والبصل  الطماطم  من  سلطة  غ   150 حلــم،  شريحة 

املفروم، ويتبل بزيت.

الثالثاء
كوب من الشاي أو القهوة، وشريحة من اخلبز.الإفطار

الغداء
زيت  مع  متبل  وامللفوف،  الطماطم شرائح  200 غراما. سلطة 

تفاحة  تكون  أن  ، ميكن  اليوسفي  أو  البرتقال  من   2 الزيتون، 

كبيرة أو عدد قليل من اخلوخ.

2 بيضة مسلوقة، 200 غرام اللحم املطبوخ، 80 غرام. اخلس.الع�ساء

األربعاء
قهوة أو شاي.الإفطار

الغداء
بيضة مسلوقة، و 100 غرام من اجلنب، و 200 غرام  من اجلزر 

املطبوخ ، متبل مع قليل من زيت الزيتون.

250 جراماً. سلطة فواكه،  التفاح واليوسفي واملوز والكمثرى.الع�ساء

الخميس
كوب من عصير التفاح.الإفطار

250 غراماً خبز أو السمك املسلوق والتفاح والطماطم.الغداء

الع�ساء
شريحة حلم، 150 غ اخلس،  مع عصير الليمون وزيت الزيتون 

قليال.

الجمعة
كوب من عصير اجلزر.الإفطار

200 غراما. الدجاج املقلي، سلطة 100غ.الغداء

اجلزر املبشور قليال،  مع زيت الزيتون، 2 بيضة.الع�ساء

السبت
كوب من الشاي غير احمللى واخلبز احملمص.الإفطار

الغداء
200 غرام من اللحوم املشوية، 150 غ سلطة امللفوف مع عصير 

الليمون.

150 جراما جنب، و 100 غرام جزر مبشور  مع زيت الزيتون.الع�ساء

األحد
كوب من الشاي غير احمللى واخلبز احملمص.الإفطار

200 غرام املشوي أو الدجاج املسلوق.الغداء

الع�ساء
والكمثرى واخلوخ  )التفاح  الفواكه  نوع من  أي  300 جرام من 

والبرتقال واملشمش والكيوي(.



المكسرات

يحلو للكثير في الشتاء تناول املكسرات مع كوب من الشاي أو مع مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مسلسل، وقد اليعرف البعض 
األهمية الكبيرة للمكسرات وفوائدها وما حتتوية من سعرات حرارية كبيرة. إليك ذلك وفقًا للعديد من الدراسات التي تؤكد 

أهمية املكسرات:

قيمة غذائية عالية ...وسعرات حرارية كبيرة
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تقدم املكسرات على شكل خليط من األنواع اللوز والفستق واجلوز ولب دوار 

الشمس أو غيره  وكذلك الكاجو والبندق وقد يضاف لها الزبيب والعديد من 

األنواع األخرى سنتناول بعضاً من فوائد املكسرات كما يقدمها األخصائيون:

فوائد املك�سرات
قبل التعرف على فوائد املكسرات البد من معرفة أهمية تناولها باعتدال ألن 

80 باملئة من وزن املكسرات هي دهون وهذا يتطلب تناولها بشكل معتدل.

تفيد املكسرات القلب ملا حتتويه من دهون أحادية غير املشبعة. 

نظراً الحتوائها على دهون أوميجا 3 فهي تساعد على تنظيم ضربات القلب.

الشهرية  الدورة  تقلل من أعراض ماقبل  أنها  الوزن كما  إنقاص  تساعد في 

وكذلك تقلل من خطر اإلصابة بالسرطان.

تخفض من معدالت الكوليسترول.

اللوز
يحتوي على أعلى نسبة ألياف باملقارنة مع باقي املكسرات.

أعلى املكسرات في فيتامني هـ

يساعد على إنقاص الوزن 

الكاجو
مرض  من  فيقي  للخاليا  األوكسجني  نقل  على  يساعد  الذي  باحلديد  غني 

األنيميا.

غني بالزنك الذي يساعد املناعة ويعزز صحة اإلبصار.

مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يساعد على حتسني الذاكرة والوقاية من ضعف 

الذاكرة.

الف�ستق
يساعد على حتسني التنفس.

قد مينع اإلصابة بسرطان الرئة.

غني باجلاماتوكوفيرول وهو شكل من أشكال فيتامني E والذي يقاوم السرطان.

غني بالبوتاسيوم وهو ضروري للجهاز العصبي والعضالت.

مصدر جيد لفيتامني ب 6 والذي يساعد على حتسني املزاج وتقوية اجلهاز 

املناعي.

البندق
الغير مشبعة األحادية والذي  الدهون  البندق على مستوى عالي من  يحتوي 

يحسن من صحة القلب واألوعية الدموية.

يساعد في التعامل مع مرض السكر.

والتنكس  العني  اعتام عدسة  والذي مينع  لألكسدة  املضاد   E بفيتامني  غني 

البقعي، كما يحافظ على صحة اجللد واحلد من مخاطر اخلرف.



»بريق الدانة« - خاص: 
اجلسم السليم في العقل السليم ...فمتى ما فهم اإلنسان ما يحتاجه جسمه من تغذية عالجية سليمة ضمن ممارسة حياته 
بشكل صحي وسليم من دون معاناة او مشكالت ، الدكتور عبدالله مجبل املطور رئيس مركز رجيمي يشدد على ضرورة وجود 
التوعية احلقيقية والتغذية العالجية املبنية على أسس علمية وأكادميية واالبتعاد عن اللهث وراء املعلومات املغالطة دون 
الرجوع إلى استشاري حقيقي، في احلوار التالي يقوم الدكتور عبدالله املطوع بتقدمي مجموعة من النصائح للمحافظة على 
جسم » صحي وسليم وجميل » كما يقدم نصائحه العلمية في التغذية العالجية للتخلص من » الكرش » معاجلة مشكلة 

تساقط الشعر وغيرها من االستفسارات . 

التغذية العالجية وممارسة 
الرياضة أسلوب حياة

د.عبداهلل المطوع:
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كونك  �سليم...  غري  واآخر  �سليم  غذائي  نظام  بني  تتاأرجح  الوزن  زيادة 
ا�سبابها  على  نتعرف  ان  لنا  كيف  العالجية...  التغذية  يف  ا�ست�ساري 

احلقيقية؟
زيادة الوزن ليس فقط بسبب مشكالت غذائية بل توجد أسباب أخرى منها 

كتلة  وجود  بسبب عدم  رياضية  أسباب  وثالثها  األرجــح،  وهي  نفسية  أسباب 

أحــاول  لــذا  معاً،  األســبــاب  هــذه  فقد جتتمع  رابــعــاً  أمــا  في اجلسم  عضلية 

كإستشاري ومتخصص على تشخيص احلالة بشكل سليم ومن ثم البحث عن 

طرق التغذية العالجية التي تتناسب معها. 

ذكرت قبل اأن الأ�سباب النف�سية غالباً ما تكون هي الأرجح كيف ذلك؟
األسباب النفسية تنقسم إلى جزئني األول مؤقتة منها على سبيل املثال سماع 

خبر مزعج أو محزن  والثاني أسباب نفسية » مستمرة » منها الشعور بحالة 

من اإلكتئاب الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكورتيسول« هرمون اإلكتئاب »  الذي 

يؤدي بدوره إلى اإلفراط في تناول النشويات وزيادة احمليط الوسطي » الكرش 

» بالدهون وبالتالي زيادة الوزن.

اإذن الت�سخي�ض عامل مهم يف عامل التغذية العالجية؟
تساقط  من  تشكو  جــاءت  الفتيات  إلحــدى  حياً  مثاالً  أذكــر  ودعني  بالتأكيد 

ولم  الفيتامينات  األنــواع  عشرات  تتناول  أنها  من  الرغم  على  شعرها  وتلف 

تتحسن، قمت بإجراء مجموعة من الفحوصات تتعلق بفقر الدم، ومعرفة نبسة 

الفيتامينات واملعادن في اجلسم وأخرى متعلقة بحركة الغدة وكانت الفحوصات 

واكتشفنا  السوائل في اجلسم  سلبية متاماً، فأجرينا فحوصات ملعرفة نسبة 

تأثير  لها  وكان  تتناولها بشراهة  كانت  التي  الفيتامينات  املشكلة وسببها  أنها 

عكسي في نقص سوائل اجلسم وبالتالي تسبب بجفاف اجلسم الذي أدى إلى 

الغذائي  النظام  بأن  الشعر، اخلالصة  تساقط  وبالتالي  الرأس  فروة  تقصف 

السليم الذي يحتوي على جميع املعادن والفيتامينات واألمالح التي يحتاجها 

اجلسم لنموه وبنائه.

قانون الثالث ساعات 
وزيادة الكتلة 

العضلية للتخلص
من »الكرش«

عفواً دكتور توجد اأنواع من الرجيم كانت لها نتائج اإيجابية مع الراغبني 
يف اإنقا�ض اأوزانهم منها رجيم؟

لألسف أثبتت الدراسات العلمية والنتائج بأن هذا النوع من الرجيم »آكتينز« 

من  الكثير  يفقده  لكنه  الــوزن  إنقاص  في  يساعد  هو  نعم   ، األســوأ  يعتبر 

الفيتامينات واألمالح والسوائل ويتسبب بأعراض وأمراض كثيرة.

دكتور يوجد الكثري من ا�ست�ساريي التغذية يقومون باإنقا�ض الوزن »ملن 
ترغب« بذلك خالل اأيام قليلة بداعي منا�سبة خا�سة؟

لألسف هذه الظاهرة موجودة وهي خطيرة جداً ولها آثار سالبية على صحة 

اإلنسان، ودعني أقرب وجهة النظر للقراء عندما أطلب منك تناول كبسوالت 

ديورتيك التي تعمل على تنشيف وجفاف اجلسم وأطلب منك اإلمتناع عن تناول 

وتشعر  نقص  قد  وزنك  بأن  تكتشف  فسوف  والصوديوم  واألمــالح  النشويات 

بالفرحة دون أن تعلم بأن هذه الطريقة، تؤدي إلى تقليل نسبة السوائل داخل 

اجلسم وليس التخلص من الدهون مما يتسبب بمضاعفات على اإلنسان منها 

الكلى وتساقط الشعر وغيرها،  التسبب باجلفاف واملناعة والطاقة وأمراض 

هذه نصائح يجب أن تأخذ في عني االعتبار  احلذر من أن تكون النتيجة سريعة 



الوزن ضمن جدول  إنقاص  أنا ضد  لذا  وفعالة لكنها على حساب صحتك، 

زمني بل يجب أن يكون هو أسلوب حياة. واملعدل الطبيعي إلنقاص الوزن ال 

يزيد عن أربعة إلى خمسة كيلو غرام فقط.

من  حرمان  من  التغذية  ا�ست�ساري  غالبية  به  يقوم  ما  �سحة  ترى  وهل 
يرغب باإنقا�ض وزنه بالإمتناع عن تناول اللحوم وغريها؟

أنا ضد أن يحرم اجلسم من الفيتامينات واملعادن واألمالح التي يحتاجها، لذا 

أنا حريص جداً على من يعمل في مركز »رجيمي« يكونوا من الكويتيني من 

أهل اإلختصاص في التغذية العالجية وخريجي الواليات املتحدة األميريكية 

السوشيال  مشاهير  بعض  بدأ  اليوم  لألسف  واستراليا،  وفرنسا  وبريطانيا 

الطبية،  واملعلومات  للمفاهيم  يجهلون  وهــم  تغذية  نصائح  يقدمون  ميديا 

واحلمدلله حققت نتائج طيبة وإيجابية دون أن احرم األخر من األكل الذي 

يرغب به. كذلك ما يقوم به بعض املشتغلني في املعاهد الصحية بروتينات 

بنسب معينة  تؤدي الى تضخم العضالت لكن بطريقة غير سليمة صحياً.

معروف عن حر�ض غالبية الريا�سيني من داخل وخارج الكويت لزيارتك قبل 
خو�ض البطولت والإ�ستحقاقات...ما اأثر ذلك عليك؟

 بال شك مثل هذه الثقة تسعدني بشكل كبير ودوري يقتصر على تشخيص 

فترة  قبل  متاماً،  يكون جاهزاً  أن  أجل  الالعب من  أو  الرياضي  يحتاجه  ما 

كان بطل الكويت في لعبة املطرقة الالعب علي الزنكوي يرغب في إنقاص 

عدد من الكيلوغرامات استعداداً إلحدى البطوالت العاملية وبعد الفحوصات 

نصحته بضرورة أن يزيد بمعدل 7 كيلو حتى يكون جاهزاً بشكل جيد لكنه 

 7 زاد  إلى برنامج تغذية عالجية  يعود بعد فترة وفعاًل خضع  تردد قبل أن 

كيلوغرامات خالل ثالثة شهور ومتكن خوض املنافسة وحتقيق هدفه بالتأهل. 

لطاملا تراأ�ست الكويت املركز الأول عاملياً يف ن�سبة ال�سمنة... ما الأ�سباب 
من وجهة نظرك؟

من املعروف بأنه كلما زادت الرفاهية والترف في املجتمع كلما زادت نسبة 

السمنة بني أفراده والكويت بلد مترف اجتماعياً ، كذلك كثرة املطاعم بشكل 

فقر الدم والجفاف 
وعدم ممارسة الرياضة 

من اسباب تساقط 
الشعر
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قلة  املطاعم«،  »مدينة  بأنها  عامليا  الكويت  على  يطلق  أنه  درجــة  إلى  كبير 

احلركة واستفحال ظاهرة التسمر أمام األجهزة الذكية، إلى جانب استغالل 

السريعة  الوجبات  إلى  التسويق  في  الرياضية  خاصة  احملبوبة  الشخصيات 

واملشروبات الغازية وغيرها من األسباب التي تؤدي إلى السمنة.

اجلميع يعاين من »الكر�ض« حتى اأ�سحاب الأوزان العادية واملتو�سطة؟
من أول من أسباب زيادة احمليط الوسطي أم املعارف عليه اجتماعياً »الكرش« 

يعود إلى عدم االلتزام بقانون الثالث ساعات بحيث يتناول اإلنسان كل ثالث 

ساعات وجبة حتى ينتظم معدل سكر الدم الذي بدوره يحافظ على توازن 

نسبة الدهون في اجلزئني العلوي والسفلي من اجلسم، قلة الكتلة العضلية 

في اجلسم مما يؤدي إلى زيادة كمية الدهون في البطن وهذا يتحقق بممارسة 

رياضة رفع االثقال »احلديد واألوزان«، االبتعاد عن النشويات خاصة الفترة 

املسائية، وأخيرا الهدوء واإلبتعاد عن العصبية.  

تعاين غالبية الفتيات من ت�ساقط ال�سعر اأو التالف؟
بفقر  االصابة  عدم  بمعنى  الدم  مستوى  على  باحملافظة  االلتزام  نصيحتي 

الدم، التخلص من اجلفاف، مارسة الرياضة بشكل مستمر وأخيراً استخدام 

الكرميات اخلاصة.

كلمة اأخرية؟
يروج  من  وراء  تنجرفوا  ال  تصحوا،  أجسامكم  على  حافظوا  نصيحة  هي 

ملعلومات غير دقيقة، دائماً اجلأوا ألهل االختصاص.

الصحة تاج على رؤوس األصحاء.

كلما زادت الرفاهية 
والترف في المجتمع 

كلما زادت نسبة 
السمنة



شوربة اآلش اإليرانية

سلطة الدجاج االيرانية

المقادير:

الطريقة:

 حبة خس مستورد بيضاء

 حبة خس احمر

 حبة كرنب صغيرة احلجم

 بصلة حمراء شرائح

 بصلة بيضاء شرائح

 5مالعق مايونيز

 ملعقة خل

 ملح - فلفل - بهار حلو - بهارات 

ايرانية

 حـــبـــة فــلــفــل احـــمـــر حـــبـــة فــلــفــل 

اخضر

 صـــــــــدور دجـــــــــاج بــــانــــيــــة مــقــلــيــة 

بالبقسماط سابقًا

المقادير:

الطريقة:
 تقطع الدجاج الى شرائح طولية عريضة وتترك جانبا

 يقطع الكرنب واخلس والفلفل والبصل الى شرائح طولية صغيرة

 يغسل احلمص، الفصولياء البيضاء واحلمراء، تنقع من الليل إلى الصباح.

 في اليوم التالي نأخذ املواد املنقوعة ونضعها على النار ملدة ساعة حتى تغلي وتصبح لينة.

 ناخذ املتبقي من احلبوب، نغسله ونضيفه الى احلبوب املطبوخه ونتركه حتى نرى املواد نضجت وجتانست وأصبح 

املزيج ثقيل.

 ناخذ اخلضروات، نغسلها ونقطعها ناعم ونضيفها إلى املزيج، نضع امللح، الفلفل، الكمون واملاجي، نحركها جيدًا.

 نأخذ البصل ونقطعه إلى جواجن، نحمره بالزيت ونضعه فوق املزيج ونتركه قلياًل على النار.

 يقدم اآلش ساخن وألف عافيه.

 كوب حمص

 كوب فاصوليا بيضاء

 كوب فاصوليا حمراء

 نصف كوب لوبياء خضراء

 نصف كوب ماش

 نصف كوب عدس أصفر

 نصف كوب عدس أسمر

 100 غرام باقة كزبرة

 100 غرام سبانخ

 100 غرام كرفس أو بقدونس

ورق  أو  كـــــــراث،  غــــــرام   100  

البصل األخضر

 بصلة

 2 مكعب مرقة دجاج

 ملح وفلفل أسود وكمون

رشتة  شعيرية،  كــوب  نصف   

نــاعــمــة  أو شـــعـــيـــريـــة  ــة  ــيــ ــرانــ إيــ

مكسرة

 مــلــعــقــة كــبــيــرة زيــــت نــبــاتــي 

للقلي
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كباب إيراني

شلة زرد

  نخلط جميع املقادير ونشكلها اصابع وتدخل الى الفريزر تقريبا 20 
دقيقة.

  ترص في الصينية وتدخل الى الفرن متوسط احلرارة الى ان تستوي.

 كيلو حلم مفروم 

 بصلة متوسطة مفرومة

 نصف حبة فلفل رومي مقطع 

صغيرة مكعبات 

 بقدونس مفروم 

 ملح حسب الرغبة

 نصف ملعقة صغيرة فلفل 

أسود

 رشة ثوم بودرة

 نصف ملعقة صغيرة بهارات 

اللحم

 رشة كمون

 كزبرة مطحونة او جافة

بقسماط كبيرتني  ملعقتني   

الزيتون  ملعقتني كبيرتني زيت 

المقادير:

الطريقة:

 ننقع الزعفران في نصف كوب ماء ورد وننقع الهيل حب أو مطحون ال فرق في ربع الكوب املتبقي من ماء الورد.
 يغسل الرز جيدًا حتى تري إن املاء اصبح صافي جدًا من املمكن نقعه ساعتني الى 3 ساعات ليسهل عليك 

الطبخ وهذا اختياري.
 يوضع الرز املغسول أو املنقوع بعد ما ميأل القدر باملاء كاماًل على النار ونترك الرز يغلي ملدة طويلة ولكن بني 
الفينه واألخرى نشرف عليه لكي ال يتكتل الرز باألسفل وإذا قل ماؤه نزيده حلتى نرى الرز يتفتت لوحده من 

الغليان، ال بد أن الرز يتبقى ماؤه.
 نأتي بخالطة كيك واحدة ونخلط الرز لكي يصبح كله بمستوى واحد.

 بعد ذلك نضع الزعفران املنقوع وقد ظهر لونه احملمر ونشخل ماء ورد الهيل ونضع فقط ماء الهيل وليس 
الهيل، ثم نضع السكر ونخلط ونضع الزبدة واللوز والفستق ونخلط او ممكن وضعه للتزيني اخلارجي، ال بد ان 

يكون لون الرز اصبح اصفر وممكن اضافة لون طعام ان لم يكن معك زعفران كثير.
 بعد ذلك نضعه في صحن التقدمي كبايركس وننثر القرفة بحركات تزيينيه والفستق واللوز ان لم تضعيه 

بالقدر، ويوضع احللى بالثالجه 4 ساعات.

 كوب ارز ويفضل ارخص نوع 
وحبته تكون صغيرة

 ثالثة أرباع كوب سكر
 ملعقة وسط زعفران

 ملعقة كبيرة زبدة
 ثالثة ارباع كوب ماء ورد

 نصف كوب لوز )بيدان( مجروش
 اختياري: ربع كوب فستق 

مجروش
 ملعقة كبيرة ونصف دارسني 

)قرفة(

المقادير:

الطريقة:



5
1

يعتبر احلساء أحد مكونات املائدة األساسية ويتواجد طبق احلساء في معظم 
الوجبات ولكن هل تعرفني كيف ميكن تناول احلساء وماهي الءات ذلك؟ 

 لتناول الحساء
الءات

تشربي احلساء من اإلناء مباشرة ألن ذلك يعطي انطباعاً سيئاً لآلخرين عنك.

   تتناولي احلساء بشكل سريع يوحي لآلخرين بأنك جائعة أو أنك املرة األولى التي تتناولني فيها حساء.
تستخدمي أي ملعقة لتناول احلساء هناك مالعق مخصصة لذلك.

   المتألي امللعقة باحلساء بشكل كامل يكفي ثلثي امللعقة.
التنسى ضرورة وجود منديل إلى جانب حتسباً حلدوث أي طارئ.
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فعاليات ومناسبات الديرة ننقلها لكم بالصورة والكلمة لتتعرفوا 
من خاللها على أخبار الديرة ولنقول لكم أنكم معنا، ولتكون هذه 

املناسبات ذكرى ميكن العودة لها متى تشاؤون.

نن Society
Al- Dana

مع
جمت لتغطية فعالياتكم ومناسباتكم

واتس آب

97227147 



احتفال »التطبيقي« ببدء العام الدراسي

صالة املعجلاملكان:

الزمان:

الساعة:

 11 نوفمبر 2015

10 صباحًا

العم جواد بوخمسني - وائل املطوع

فهد املعجل - العم جواد بوخمسني - وائل املطوع - محمد خاجة - فرحان العنزي

جماعية

وائل املطوع - فهد املعجل - أحمد باقر - عبدالعزيز الغنام 

د. أحمد صالح األثري يتوسط عضوات التدريب

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية حفل استقبال بصالة املعجل في الفيحاء 
بمناسبة بدء العام الدراسي اجلديد وذلك برعاية وحضور الرئيس الفخري لرابطة هيئة التدريب 
للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهد املعجل. كما حضر احلفل 
مدير عام الهئية د.أحمد صالح األثري  ونائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.عيسى 
املشيعي، ونائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية املهندس حجرف فالح احلجرف إضافة إلى 

الشيخ مبارك صباح احملمد الصباح  والعم جواد بوخمسني وعدد من كبار الشخصيات.
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بالزا،  كراون  فندق  في  اخلليجية  الليالي  الفروانية  الصباح محافظ  املالك  احلمود  فيصل  الشيخ  افتتح 

الليالي  فعاليات  وتأتي  املجتمع.  في  البارزة  الشخصيات  من  كبير  وعدد  بوخمسني  العم جواد  بحضور  

اخلليجية في فندق كراون بالزا إضافة مميزة ملا يقدمه الفندق من خدمات لعمالئه ومن أطباق اشتهرت 

بها مختلف مطاعمه التي تلبي مختلف األذواق.

افتتاح »الليالي الخليجية« في كراون بالزا

فندق كراون بالزااملكان:

الزمان:

الساعة:

 25 نوفمبر 2015

7 مساًء

العم جواد بوخمسني - الشيخ فيصل املالك الصباح - كمال كوكش

محافظ الفروانية والعم جواد بوخمسني مع كبار الضيوف وفريق مطعم األحمدي

قص الشريط

جولة داخل مطعم األحمدي

جولة في معرض الصور



جورجيت

املكان:

الزمان:

7 مساًءالساعة:

سفير  بحضور  لوبستر«  آند  »برغر  ملطعم  الكويت  في  األول  الفرع  األفنيوز  مجمع  في  افتتح 
ونائب  بوخمسني  جواد  العم  القابضة  بوخمسني  مجموعة  ورئيس  لودج  ماثيو  املتحدة  اململكة 
رئيس مجموعة بوخمسني القابضة األستاذ عماد بوخمسني واألستاذ أنور بوخمسني وعدد كبير 
من كبار الشخصيات واملدعوين. يتميز مطعم »برغر آند لوبستر« بكونه يعتبر من أهم العالمات 

التجارية في اململكة املتحدة ويعتبر فرع الكويت أول فرع له خارج اململكة.

افتتاح مطعم »برغر آند لوبستر« في األفنيوز 

األفنيوز

12 نوفمبر 2015

السفير البريطاني واألستاذ عماد بوخمسني وكرميتاه دانة ورابعة ومحمد بسيسو في االفتتاح

األستاذ عماد بوخمسني - علي الكاظميالعم جواد بوخمسني مع حفيده طالل أسامة بوخمسني وأصدقائه

العم جواد بوخمسني مع حفيداته دانة وداليا ورابعة عماد بوخمسني األستاذ عماد بوخمسني وأنور بوخمسني في حديث مع السفير البريطاني
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داليا بوخمسني وصديقاتها

من مأكوالت »برغر & لوبستر«

أحد األطباق الشهية

جماعية مع األستاذ عماد بوخمسني

هدى بوخمسني وكرمياتها



مول 360املكان:

الزمان:

7 مساًءالساعة:

»بومبورغ« العالمة التجارية العالمية في »تيك توك« 
واسعاً  التجارية السويسرية اجلديدة في صناعة الساعات، والتي لقيت رواجاً  قامت »بومبورغ« العالمة 
في األسواق وأحدثت ضجة كبيرة حول العالم، باالشتراك مع مجموعة بهبهاني، بإطالق عالمة »بومبورغ« 
حفل  في  وذلك  بهبهاني،  ملجموعة  العائد  للساعات  الشهير  توك«  »تيك  متجر  في  الكويت  في  التجارية 
أقيم بمجمع األفينيوز - سوكو وبحضور علي مراد بهبهاني، رئيس مجموعة مراد يوسف بهبهاني، ورئيس 
وبمشاركة  تيديشي،  جاك  األوســط  الشرق  في  »بومبورغ«  مبيعات  ومدير  كــروا،  ال  دي  ريك  »بومبورغ« 

الصحافة واإلعالم.

 12 أكتوبر 2015

علي مراد بهبهاني

جاكوس - ريك - منيل

أمثال بهبهانيدينا - إميان - سارة

تيك توك
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بيتر غرين

ريكميشيل - كاثرين

عبد احملسن بهبهاني - ريك - جاكوس - علي بهبهاني

أمثال بهبهانى - علي بهبهاني - عبداحملسن بهبهاني - أمثال معرفي

عبدالله علي - بيتر غرين - روجيه كرياكو ريك - شهزاد - جاكوس - منيل



جويدو - روبير - فبرزيو

رمي - سوزان

بياترو ريتسي

األفنيوزاملكان:

الزمان:

الساعة:

 26 أكتوبر 2015

7 مساًء

تشكيلة أزياء بوجي الجديدة

سوزان - برناديت

بوجي

أطلقت عالمة األزياء العاملية بوجي تشكيلة جديدة من أزيائها لهذا املوسم في محلها في األفنيوز وذلك بحضور 

نخبة من متابعي املوضة وعشاق أزياء بوجي وبمشاركة الصحافة واإلعالم. وقد استعرض احلضور مجموعة 

األزياء اجلديدة وأبدى إعجابه بها حيث أنها جاءت ملبية ملختلف األذواق الراقية ومواكبة للموضة.
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محمد - حسني

سوزان - نور

نور

قبالن - ساره - محمد

جماعية

جماعية



باربكيو مميزة في  الكويت مختلف وسائل اإلعالم والصحافة لقضاء أمسية  إدارة فندق مارينا  دعت 

أجواء خالبة على أنغام املوسيقى. وقد لبى الدعوة العديد من ممثلي وسائل اإلعالم الذين استمتعوا 

بالتميز الذي يحرص عليه فندق املارينا من خالل أمسياته الساحرة وأجوائه الدافئة وكذلك اخلدمات 

الراقية التي يقدمها لعمالئه.

أمسيات الباربكيو في »المارينا«
جماعية

فندق املارينااملكان:

الزمان:

الساعة:

 19 أكتوبر 2015

8 مساًء

جماعية

نرمني - حبيبة

نور - ميرنا حرب - نانسي

رشا

حسام - محمد - طوني

باسم عبدوش وزوجته
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فندق ميسونياملكان:

الزمان:

الساعة:

27 أكتوبر 2015

8 مساًء

أقام فندق ميسوني أمسية خاصة استضاف فيها مختلف وسائل اإلعالم وذلك إعالن منه بإنطالق أمسيات 

الباربكيو املميزة التي اعتاد على تقدميها بشكل دوري ومميز لعمالئه. وعلى أنغام املوسيقى الرائعة استمتع 

احلضور باألمسية وبما قدمته إدارة الفندق من خدمات راقية، كما كانت مناسبة جميلة استعرض فيها فريق 

الطهاة مهاراتهم في الطهي وتقدمي اخلدمات.

 أمسيات الباربكيو في فندق ميسوني

هيلدامحمد - يامن - نائل

سارة اخلوري

جماعية

حسن - رنا - بشير
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ليزا ندى - دانة

سارة - دنيارحاب - حسن - شهناز

جماعية

نائل - بدر



أطبـاق جديدة
      من منشـأ فيتوتشـيـــني

ألفـريــدو
األصلي...

alfredosgalleryq8 |www.alfredosgalleryq8.com  |  90955057:تلفون

تمتعوا بتجربة قائمة 
الطعام الجديدة

غراند أڤنيو - سوكو



أطبـاق جديدة
      من منشـأ فيتوتشـيـــني

ألفـريــدو
األصلي...

alfredosgalleryq8 |www.alfredosgalleryq8.com  |  90955057:تلفون

تمتعوا بتجربة قائمة 
الطعام الجديدة

غراند أڤنيو - سوكو



جماعية مع الشيخة انتصار

دانية - طالل

عبداللهرنا

الشيخة انتصار سالم العلي

وتأتي  اخلليج،  شارع  طول  على  امتدت  صفراء  بمسيرة  العاملي  اللطف  بيوم  االحتفال  فعالية  انطلقت 
من  العديد  وبمشاركة  النوير«  »مبادرة  وأعضاء  رئيسة  من  بمبادرة  التوالي  على  الثاني  للعام  اإلحتفالية 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية وقد متيزت املسيرة بأنها جاءت بلون أصفر وتأكيداً على نشر الفكر 

اإليجابي في شوارع الكويت. وقد واكبت مختلف وسائل اإلعالم املسيرة.

»النوير« تحتفل بيوم اللطف العالمي...

السامليةاملكان:

الزمان:

الساعة:

 13 نوفمبر 2015

1 ظهرًا
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خليفة يوسف

عبدالله نور الدينعبدالله - مساعد

كرمية - الشيخة انتصار

هيلي

هاني بهمن

جماعية



نادي بورشه يحتفل بمرور 12 عامًا على انطالقه

جماعية

مجمع احلمرااملكان:

الزمان:

الساعة:

 18 نوفمبر 2015

4 عصرًا

بورش ديزاين

حمد الوزان - نورة البشير

السفير األملاني - فيصل اخلرافي

غدير الصقعبي - خالد املال

تقطيع الكيك

آالء - شيماء

نظم نادي بورشه الكويت مسيرة احتفالية بمناسبة مرور 12 عاماً على انطالقه في الكويت، وأقام حفلة 
خاصة في مجمع احلمرا بحضور أعضاء النادي ومالك سيارات بورشه، وذلك  برعاية وحضور السفير 
اآلملاني في الكويت يوغن وولفرات، ورئيس مجلس إدارة نادي بورشه الكويت زكريا دشتي. وكان خط 
سير املسير شارع اخلليج بدءاً من شاطئ الشويخ حتى مجمع احلمرا في محل بورشه ديزاين، وقد قامت 

مختلف وسائل اإلعالم بتغطية احلدث.
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فندق ريجنسياملكان:

الزمان:

الساعة:

11 نوفمبر 2015

11 صباحًا

كشفت مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده، إحدى مجموعة الساير القابضة واملوزع احلصري لسيارات لكزس 
في الكويت عن سياراتي الدفع الرباعي اجلديدتني RX و LX 2016 وذلك خالل حفل مميز حضره كل من 
فيصل بدر الساير نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة الساير القابضة، وساميون فيرث، مدير أعمال لكزس في 
الكويت وبدر مساعد الساير نائب مدير أعمال لكزس في الكويت وعدد كبير من املدراء واملدعوين وبمشاركة 

الصحافة واإلعالم.

2016 LX و  RX الكشف عن لكزس

أحمد علي - طالب كنجو

بدر الساير - سالم العمران

جان تاكاهاشي 

تاكيوكي

LX 2016 لكزس
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عبدالله الطليحي - بدر الساير - عبدالله مال الله

تينا - كرستيناعبدالله الشويع - شريف صبري 

فيصل بدر الساير

كميل ديب - بدر فيصل الساير 

جماعية

جماعية



املكان:

الزمان:

11 صباحًاالساعة:

أطلقت مؤسسة محمد ناصر الساير، املوزع احلصري لسيارات تويوتا في الكويت، الند كروزر 
2016 اجلديدة كلياً، وقد حضر احلفل فيصل بدر الساير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 
عام  مدير  وهبة  ومسعود  الكويت  تويوتا  أول  أعمال  مدير  هيسليتز  وجوهان  القابضة  الساير 

مبيعات تويوتا الكويت والوفد الزائر من تويوتا باالضافة إلى ممثلي الصحافة واإلعالم.

»الساير« تطلق سيارة »الند كروزر« 2016

حلبة سرب - الشويخ 

22 أكتوبر 2015

جماعية

جماعية مع السيارة

الند كروزر

بدر الساير

سدياشي كويارا - مسيوكا اوكاوا
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جماعية

جماعية

روال - نيكول 

مسعود وهبي

كارول - ناتالي  سدياشي كويارا - ساميون ريتشارد



أطلقت شركة الزياني الوكيل احلصري لسيارات جاكوار في الكويت سيارة جاكوار اجلديدة »XE« التي 

 360 مجمع  في  اإلطالق  حفل  جرى  الكوبيه.  لسيارات  املشابه  وتصميمها  العالية  بديناميكيتها  متتاز 

وبحضور مدراء من الشركة إلى جانب نخبة من مشاهير »السوشل ميديا« وبمشاركة الصحافة واإلعالم. 

تضمن حفل اإلطالق استعراض مميزات السيارة وخصائصها من الرفاهية والقوة واألمان.

»الزياني« تطلق سيارة جاكوار XE الجديدة كليًا

مجمع 360املكان:

الزمان:

الساعة:

 12 نوفمبر 2015

8 مساًء

جماعية

لولوه - ليناأمجد - لينا - عمرو

XE جاكوار
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جماعية

جماعية مع السيارة

شادى - زياد

زياد أبوشقرا

فقرة غنائيةحمد قلم



معرض رينو للسياراتاملكان:

الزمان:

الساعة:

29 أكتوبر 2015

7 مساًء

افتتحت شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، الوكيل احلصري لسيارات »رينو« في دولة الكويت، أول 

معرض من نوعه على مستوى الشرق األوسط، ويعد أول »رينو ستور« في دول مجلس التعاون اخلليجي، 

وذلك في حفل كبير أقيم بمنطقة الري، بحضور عدد من املديرين التنفيذيني لـ »رينو AMI« واملسؤولني 

في الشركة إلى جانب املدعوين وبمشاركة اإلعالم والصحافة.

معرض جديد لسيارة رينو في الكويت

ياسمني - ناتالي

حسن - محمد باهي األنصاري - محمد شلبي

رينو سافران

جماعية
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الدورة  بتفاصيل  التعريف  تضمن  »احلملي« مؤمتراً صحافياً  احلملي على مسرح  الفنان محمد  عقد 

كبير  املؤمتر عدد  القادم. حضر  يناير  السابع من  إنطالقته في  واملقرر  الكويت  األولى ملهرجان فنون 

من الفنانني وتخلله عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الفرقة، كما قام بعض املمثلني بتقدمي مشاهد من 

مسرحيات من إنتاج الفرقة.

مؤتمر صحافي حول مهرجان فنون الكويت
جماعية

مسرح احلملياملكان:

الزمان:

الساعة:

 12 نوفمبر 2015

8 مساًء

جماعية

جماعية

هبة الدري - أحمد إيراج

محمد احلملي - عبد الرحمن العقل - خلود

سماح جمال الردهان

هدى حماده - باسمة حماده
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RUBYTUESDAYKUWAIT@RUBYTUESDAYKWT RUBY TUESDAY-KUWAIT

الشعب البحري
٢٥٦١٤٤٠٠

الســامليــة
٢٥٧١١١٧١

أبــو حليـفـة
٢٣٧٣٤٤٤٠

مول ٣٦٠
٢٥٣٠٩٦٢٥

شـــــرق
٢٢٤٤٤٤٥٤

األفـــنـيــوز
٢٢٥٩٧٨٨٥

أطباق جديدة ومميزة ... قائمة روبي تيوزداي

مالم تتذوقه من قبل ...

ريب آي ترياكي مع الروبيان

مونستر برجر

تشيكن تريو

ستيك والروبيان المشوي

جمال أبوحجلة - أندريه

املكان:

الزمان:

1 ظهرًاالساعة:

ضمن جولة لها في املنطقة نظمت الشركة العاملية للفنادق زيارة خاصة للكويت تهدف لإللتقاء 
بمجموعة مختارة من فنادقها مع وكاالت السياحة والسفر الكبرى وإطالعهم على مستجدات 
ألقاها مدراء  الكلمات  اللقاء في فندق ريجنسي وتضمن مجموعة من  العالم، مت  العمل حول 
السياحية  اخلدمات  تطوير  بهدف  التعاون  وسبل  األنشطة  كافة  خاللها  من  عرضوا  الشركة 

للمسافر الكويتي.

الشركة العالمية للفنادق في فندق ريجنسي

سامر - ألكسندر

هناء قبالويتومس - نيك

فندق ريجنسي باالس

جماعية

17 أكتوبر 2015
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RUBYTUESDAYKUWAIT@RUBYTUESDAYKWT RUBY TUESDAY-KUWAIT

الشعب البحري
٢٥٦١٤٤٠٠

الســامليــة
٢٥٧١١١٧١

أبــو حليـفـة
٢٣٧٣٤٤٤٠

مول ٣٦٠
٢٥٣٠٩٦٢٥

شـــــرق
٢٢٤٤٤٤٥٤

األفـــنـيــوز
٢٢٥٩٧٨٨٥

أطباق جديدة ومميزة ... قائمة روبي تيوزداي

مالم تتذوقه من قبل ...

ريب آي ترياكي مع الروبيان

مونستر برجر

تشيكن تريو

ستيك والروبيان المشوي



أقامت عائلة النجار حفاًل عائلياً بمناسبة زفاف الدكتور محمد عبدالله النجار على الدكتورة آالء 

زيدان وذلك بحضور األهل واألقارب واألصدقاء الذين شاركوا املعرس أفراحه وقدموا له التهاني 

ومتنوا له حياة زوجية سعيدة وذرية صاحلة كما شارك بالتهنئة الزميل محمود متمنياً للعروسني 

السعادة الدائمة. ألف مبروك للعروسني بالرفاه والبنني.

حفل زفاف لعائلة »النجار«
جماعية

محمد النجار وآالء زيدان العروسني
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أبوصليب  عبدالله  فهد  الدكتور  املستشار  احتفل 
ــدى األســر  بــزفــاف جنــلــه شــمــالن عــلــى كــرميــة إحـ
الكويتية، وبحضور عدد من الشيوخ والنواب والوزراء 
صالة  في  وذلك  واالصدقاء،  واألهل  والشخصيات 
أفراح مبارك الهيفي باألندلس، وقد شارك احلضور 
حياة  له  ومتنوا  التهاني  له  وقدموا  أفراحه  املعرس 

زوجية سعيدة وذرية صاحلة.

 أفراح 
أبوصليب

نوفمبر

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد صباح السالم يباركان

صالة مبارك الهيفي
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AL_ Dana

97227147
 ألف مبروك

 المكان

التاريخ

جملة »بريق الدانة« تتمنى لكم حياة زوجية �سعيدة



الشيخ محمد اخلالد مهنئًا

خالد احلربان مهنئًا

الشيخ أحمد النواف مهنئًا جواد بو خمسني مباركًا
الشيخ علي اجلابر األحمد مهنئًا الشيخ أحمد احلمود مباركًا



بــزفــاف جنله  الــنــون  ناصر  بــراك  الــدكــتــور  احتفل 

الكويتية،  األسر  إحدى  كرمية  على  فيصل  احملامي 

ــوزراء  ــ ــواب والـ ــنـ ــن الــشــيــوخ والـ ــدد م وبــحــضــور عـ

ــاء، وقـــد شــارك  ــدقـ ــل واالصـ والــشــخــصــيــات واألهــ

التهاني ومتنوا  له  أفراحه وقدموا  املعرس  احلضور 

له حياة زوجية سعيدة وذرية صاحلة.

أفراح النون

القاعة األوروبية

نوفمبر

الشيخ علي اجلابر مباركًا
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التاريخ

جملة »بريق الدانة« تتمنى لكم حياة زوجية �سعيدة



العم جواد بوخمسني مباركًا

فهد املعجل مباركًا

د. بدر العيسى مهنئًا ناصر الروضان مباركًا
الشيخ فهد سالم العلي مباركًا الشيخ حمد جابر العلي مهنئًا



القاهرة - »بريق الدانة« - هايدى فاروق:
أكدت خبيرة الفلك وعاملة األبراج عبير فؤاد أن األجواء العامة في الوسط الفني ليست سهلة بالنسبة للكثير من الفنانني.. 

وهناك الكثير من االرتباكات  في مجال السينما والتمثيل وقد يعاني البعض من متاعب وأزمات في العام اجلديد .
وأضافت أن بعض الفنانني سيحالفهم احلظ سيء هذا العام ومنهم عادل إمام ويسرا وإلهام شاهني وعليهم أن يتجنبوا املغامرات 
املالية والعاطفية ومنهم أيضا من سيكون 2016 فاحته خير علية وسيحمل له العام اجلديد كثيرا من احلظ رغم الضغوط..  

األسد والحمل والعذراء
األكثر حظا هذا العام

خبيرة الفلك وعالمة األبراج عبير فؤاد في حوارها لـ »بريق الدانه«

132
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يف البداية من هي  الأبراج الأكرث حظا يف 2016؟
األبراج األكثر حظا: برج األسد، وبرج العذراء، وبرج احلمل. 

برج احلمل:
يريد  مجال  كل  في  األبــواب  أمامه  يفتح  العام  طوال  احلظ  منزل  في  زحل 

في  إيجابية  بتطورات  األفالك  وتعده  مالية  مكاسب  يحقق  به..  يخوض  أن 

حياته العملية والعاطفية، ويحالفه احلظ في القيام بسفر أو رحلة تعود عليه 

بالنفع.

برج الأ�سد:
حياته  يقود  أن  يستطيع  للنجاح..  الوصول  على  إصــرار  بــروح  العام  يبدأ 

املالي والعاطفي واملهني،  بمهارة، ويحصل على ما يريد بذكاء على الصعيد 

عالقته  في  مرنا  يكون  أن  عليه  فقط  جديدة..  ومهارات  خبرات  ويكتسب 

باألهل واألقارب من أول العام وحتى 2 أغسطس. 

برج العذراء:
املشتري كوكب احلظ في برجه وهذا مينحه كل الطاقة لتغير حياته بصورة 

إيجابية.. ميسك بزمام األمور في كل عمل أو نشاط يقوم به، وإذا كان خالي 

القلب قد يلتقي بحب يستولي على قلبه ويجبره  على اخلضوع له.. أما إذا 

كان متزوجا فعلية أن يستمع ملطالب الطرف األخر.. أيضا العذراء قد يحمل 

هم احد أفراد عائلته الذين يحتاجون له.

حدثينا عن توقعاتك لباقي الأبراج يف املال والعاطفة؟
برج الثور:

ومهنيا  العام،  طوال  واجلاذبية  السحر  كل  مينحه  احلب  منزل  في  املشتري 

أيضا يستطيع أن يتغلب على كل العقبات واملصاعب، ويصل ألهدافه وستؤتي 

كل جهوده ثمارها.. فقط ينصحه الفلك أن ينتبه في النواحي القانونية وفي 

توقيع األوراق والعقود. أما املتزوجون فعليهم أن يتحكموا في عصبيتهم مع 

شركاء احلياة حتى 2 أغسطس.

برج اجلوزاء:
يخضع هذا العام لتأثيرات فلكية متناقضة.. سيمر بأوقات رائعة وقد تتبعها 

في حركته  السرعة  يتجنب  أن  عليه  العام  أول  من  ذلك  ومع  فترات صعبة، 

على صعيد  بسالم  األمور  أن متر  أراد  إذا  انفعاالته  في  يبالغ  وال  وأقواله، 

الصحة واملال واحلياة الزوجية والنواحي القانونية.

انصح أصحاب برج الثور 
والجوزاء أن ينتبهوا في 
النواحي القانونية وفي 

توقيع األوراق والعقود



ال�سرطان: برج 
مجال  في  بجرأة  يتحرك  سريعا..  للتقدم  وتدفعه   لصاحله  تعمل  الكواكب 

العمل وفي حياته  اخلاصة ويجد الوسائل للقفز عاليا وتتخذ طرقا سليمة 

تصل به  ألهدافه املريخ ونبتون مينحانه طاقة عاطفية تساعده  على حتقيق 

السعادة من خالل عالقة عاطفية جادة.

برج امليزان:
يتحرك  له  طريقه  امللل  يعرف  لن  له..  بالنسبة  جدا  بناءا   2016 عام  يعتبر 

من  وعاطفيا.  ومهنيا  اجتماعيا  بوقته  ويستمتع  واجلرأة،  احلذر  بني  باتزان 

أول العام يتحمل مسؤولياته بشجاعة ويحسن التصرف أمام املشاكل وينتهز 

يدخل  عندما  رائعة  حظ  دورة  تبدأ  العام  من  األخير  الثلث  وفي  الفرص.. 

املشتري برجه يوم 9 سبتمبر.

برج العقرب:
من أول العام يبدو أكثر إصرارا على الوصول ألهدافه. واملشتري في وضع 

بالنفس.  كبيرة  وثقة  ابتكاريه،  وروح  جــرأة،  مينحه   مما  العام  طوال  داعم 

يحالفه  احلظ اجتماعيا وعاطفيا أيضا، لكن عليه أن تنتبه في شهر أبريل 

لعالقته  بشركاء العمل وشركاء احلياة.

القو�س: برج 
وفي  عاطفية جديدة..  مغامرات  يدفعه  خلوض  منزل احلب  في  أورانــوس 

العمل قد تكون هناك فرص عليه أن يغتنمها. كما أن زحل في برجه يطالبه 

أن يعمل بخشونة وجدية وسيجبره على التطور.. اجتماعيا يبدو أكثر انفتاحا 

سرية  في  يعمل  أن  عليه  لكن  الــعــام..  أول  من  وحياته   قلبه  ميأل  واحلــب 

وكتمان.

برج اجلدي:
من أول العام يبدو مستعدا لالستفادة من إيجابيات بلوتو واملشتري.. يزداد 

يبدو مسيطرا  ويدافع جيدا عن مصاحله..  دخله  ويحصل على دعم مالي 

الوضع  عموما  حوله.  من  شيء  كل  في  ويتحكم  يديه  بني  اخليوط  كل  على 

الفلكي داعم ويساعده  على االقتراب والتواصل اجتماعيا ومع من يحب.

برج الدلو:
هناك  تكون  قد  املهنية..  وللنشاطات  املالية  للمسائل  العام  هذا  األولوية 

تقدما  حتقق  كي  سليمة  قــرارات  يتخذ  أن  يستطيع  لكن  ومكائد،  خالفات 

األصدقاء  تقييم  ويعيد  والتأمل  لالبتعاد  اجتماعيا  مصاحله.  على  وحتافظ 

من حوله. 

برج احلوت:
حتى ولو كان املشتري وزحل معاكسان مع برجه ويتسببان له في التشوش في 

2 أغسطس يساعده  على تخطي  املريخ حتى  املهنية والزوجية، لكن  حياته 

مع  صادقا  يكون  أن  عليه  متزوجا  كان  وإذا  بذكاء..  احلياة  وأدراه  العقبات 

نفسه وأن يحدد ما يريده من الطرف اآلخر. 

بالن�سبة للفنانني من هم الكرث حظا هذا العام؟
في عام 2016 األكثر حظا في الفن هم: ليلى علوي، وميريام فارس، ومحمد 

هنيدي، وياسمني عبد العزيز.

ومن الأ�سواأ حظاً؟
األسوأ حظا هذا العام هم:  عادل إمام، ويسرا، والهام شاهني، وهيفاء وهبي، 

وغادة عبد الرازق، ومنة شلبي، وأحمد السقا، ومنة فضالي، وهند صبري، 

وخالد أبو النجا.

تن�سحينهم؟ ومباذا 
لصحتهم  ينتبهوا  وأن  والعاطفية  املالية  املغامرات  يتجنبوا  أن  لهم  نصيحتي 

ويقاوموا مشاعر اإلحباط.

وبنظرة عامة على تاريخ ميالد بعض الفنانني املصريني والعرب جند اآلتي:

عادل أمام ويسرا وهيفاء 
وهبي األسوأ حظا في 2016 
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مييل لإلنعزال وللعمل بعيداً عن األضواء.. وعام 2016 ميثل 
بالنسبة له مرحلة تخطيط ومراجعة للنفس.

عبد اهلل الرويشد

يحالفه احلظ من أول العام في كل 
عمل يقوم به.. لكن في شهر مارس 
أو  شخصي  خلــالف  يتعرض  قــد 

مهني مع أحد الشركاء.

وائل كفوري

عمرو دياب

محمد منير
العام اجلديد شيئا  له  يحمل 
العام،  أول  في  العصبية  من 
فبراير  شهر  فــي  ــك  ذل ــع  وم
التفاوض  على  قدرته  تنفعه 
ويــحــقــق مــكــاســب مــن خــالل 

عمل فني مهم.

يحمل له عام 2016 صعوداً وهبوطاً 
مهنية  وخـــالفـــات  حــيــرة  وفـــتـــرات 
التحسن  أحواله في  وتبدأ  وقانونية 
مــايــو..  شهر  مــن  ــتــداء  اب تدريجيا 
وسيحقق انتصاراً في الثلث األخير 

من العام.

ــزان.. مـــن أول  ــ ــي ــ ــرج امل بـ
العام تنتابها مشاعر حزن 
وغضب، وقد تنهي تعاقدا 

مع إحدى اجلهات. 

شيرين عبد الوهاب

امليزان..

العذراء..

ال�رسطان..

نانسي عجرم
تواجه  وقد  العام،  أول  من  والتشتت  للعصبية  متيل 
عالقات  في  تتوسع  ذلــك  ومــع  شريك،  مع  خالفات 

اجتماعية تساعدها على الصعود. 

مينحها العام اجلديد روح ابتكارية وإحساس 
فني رائع وحتقق مكاسب مالية مذهلة! 

ميريام فارس
الثور..

أمامه عام مليء بالضغوط 
املهنية وقد يصاب باحليرة 
والتردد في اتخاذ قرارات 

مصيرية.

تامر حسني

وإصرار أحمد عز قوية  بــإرادة  الفن  يشق طريقه في 
حالة  يعيش  هــو  عاطفياً  لكن  وحــمــاس.. 
يعيش  وقد  والتشوش،  االستقرار  عدم  من 
قصة حب جديدة خالل شهر مارس وأبريل 
بمتاعب  معه  العام  يبدأ  ذلك  ومع  ومايو.. 
قانونية وصراعات مستمرة حتى شهر يوليو.

الأ�سد..

تظهر في عام 2016 بمظهر أكثر جرأة وأكثر إغراءاً. وجتد حاًل 
ملشاكل عالقة وتتحرر من ضغوط، باختصار ستكون أكثر إصراراً 

وعناداً خاصة أول سبعة شهور من العام.

أليسا

ومنى زكيأحمد حلمي

العقرب..

يظهران بمظهر أكثر شجاعة ويصران 
نطاق  ــارج  خـ مــكــاســب  حتقيق  عــلــى 
أهداف  نحو  معاً  وسيصال  املنافسة 

عالية.



»بريق الدانة« - خاص:
شريفة العوضي ... موهبة كويتية واعدة في عالم تصميم املشغوالت اليدوية واإلكسسوارات التي تتزين بها حواء سواء في 
املناسبات العادية او الكبيرة، بدأت هوايتها في السنة الرابعة عشرة من عمرها ثم صقلت موهبتها بشكل تدريجي وقامت 
بتطوير أدواتها حتى أصبحت اليوم واحدة من املبدعات الكويتيات، طموحها ال يتوقف عند حد معني بل تستمر دومًا في 
تقدمي اجلديد في عاملها، من ينظر إلى » شغلها » يلفت انتباهه الدقة في طبيعة القطع التي تصممها وتكون عاماًل يساعد 
في الزينة، شريفة تتمنى حتويل مشروعها إلى مشروع أكبر لكنها تؤمن باملثل الذي يقول » راعي بالني كذاب » ومن املستحيل 

أن تخطو مثل هذه اخلطوات وهي على مقاعد الدراسة.  

تصميم المشغوالت
واإلكسسوارات حرفة وإبداع

شريفة العوضي:
»friend ship bracalets« هواية تحولت إلى احتراف
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احرتافك  جاءت  وكيف  البداية  رحلة  يف  معك  ننطلق  دعينا 
ل�سناعة امل�سغولت والإك�س�سوارات اليدوية؟

اليدوية  للمشغوالت  ميولي  اكتشف  عشرة   الرابعة  في  كنت  عندما 
يتناسب  الــذي  بالكل  تصنيعة  اعــادة  في  يــدي  بني  يقع  ما  واستغالل 

واحتياجي لصناعة شيء جميل.
كيف كانت البداية؟

البداية كانت من خالل االشتغال بأدوات بسيطة اخليوط واألساور أو ما 
يعرف بـ »Friend Ship Bracalets«، وكنت أحرص على تزيينها بقطع 

من اخلرز واملشغوالت البيسطة دون أن يكون هناك دقة واتقان.
كيف كانت ردود الفعل عند املحيطني بك؟

في احلقيقة كانت ردود أفعال  ايجابية والقيت كل التشجيع الى درجة 
انهم ساعدوني في طرح االفكار اجلديدة واملغايرة.

ال�سنوات  يف  ظاهرة  الى  تتحول  بداأت  الهواية  هذه  باأن  اأعتقد 
الأخرية ..ما الذي مييز �سريفة العو�سي عن غريها من م�س�سمات 

الإك�س�سوارات؟
األدوات  في  االشتغال  أتقن  شخصياً  بشغله،  يتميز  كل شخص  شك  بال 
الصغيرة التي حتتاج إلى تفاصيل دقيقة كما أستخدم في شغلي أغراض 
ال عالقة لها باإلكسسوارات مثل أدوات املطبخ واملعدات الكهربائية أمارس 

حرفيتي حتى أتوصل إلى نتيجة ترضيني.
طيب ملاذا اخرتت ال�سياء دون غريها؟

دائماً في احلياة اليومية الطبيعية نستخدم أشياء تكون بحجمها الطبيعي 
ومشاهدة، حبيت وأتقنت شغل األشياء الصغيرة ألنه شيء مبتكر وفيه فكرة.
من اأين ت�ستوحني اأفكار ت�ساميمك.. وكيف ت�ستغلني على تنفيذها؟

والدة الفكرة تأتي من نوافذ كثيرة تشرع أمامي منها ما أستوحيه من احمليطني 
بي وأعمل على تطوير الفكرة سواء من مخيلتي أو من الطبيعة، عندما أنتهي 
من وضع الفكرة أقوم برسم التصميم  حتى أعرف األدوات التي احتاجها في 

عملية التنفيذ والعمل على حتويله من رسوم على الورق إلى واقع.
متوفر  �سيء  كل  فها  املختلفة  امل�سغولت  ت�ستخدمني  باأنك  ذكرت 

يف ال�سوق املحلية؟
بصراحة غالبية األدوات أضطر إلى طلبها من خارج الكويت من خالل مواقع 

أتقن االشتغال في 
األدوات الصغيرة التي 

تحتاج إلى تفاصيل 
دقيقة



الدراسة والبيزنس ال 
يمكن ان يلتقيان في 

طريق واحد
التواصل االجتماعي وأحياناً أسافر بنفسي بحثاً عنها.

وهل تنفيذ مثل هذه الأمور يحتاج الى كلفة مادية؟
بالتأكيد مكلف جداً، ناهيك عن اجلهد الذي أبذله في تنفيذ القطعة ال سيما 

عندما تكون هناك دقة في التصميم.
الن تفكري يف التو�سع بامل�سروع وت�سبحني �ساحبة براند خا�س؟

افتتاح محل   ، تكون خطوة سليمة  أن  أريدها  الدراسة،  وقيد  قائمة  الفكرة 
ليس قراراً سهاًل بل يحتاج إلى تفاصيل كثيرة ومختلفة وال بد من تفرغ تام ال 
يتناسب مع ظروفي احلالية حيث أنني ما زلت طالبة جامعية، ولن أقدم على 
خطوة أندم عليها مبكراً. فأعتقد أن الدراسة والبيزنس ال ميكن ان يلتقيان 

في طريق واحد.
ماذا عن املعار�س التي �ساركت بها؟

شاركت في مجموعة من املعارض التي تتيح للشباب الكويتي تقدمي مواهبهم 
وإبداعاتهم وكان أول معرض في 2009 ، ووجدت ردود الفعل إيجابية وكان 
على مضاعفة  ودافعاً  تزايد كبير على تصاميمي مما زادني إصراراً  هناك 
املعرض وكانت مشاركة متواضعة  املقابل شاكرت في بعض  مشاركاتي، في 

سبب غياب االهتمام والدعاية املطلوبة.
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رف ــولــــة مــــن اخـــتـــيـــارنـــا فــــي عــالــم  جــ
األســــــــــرة والـــــديـــــكـــــور والـــســـيـــاحـــة 
ــاة اجلـــمـــيـــلـــة، ومـــواضـــيـــع  ــ ــيــ ــ واحلــ
متنوعة جتعلكم على معرفة أكبر 
فـــي كـــل مــايــهــم حــيــاتــكــم الــيــومــيــة 
الــتــخــطــيــط  ــلـــى  ــاعـــدكـــم عـ يـــسـ أو 

حلياتكم مستقباًل.



العنف في المدرسة... 
ردود أفعال تهدد مستقبل أبناء

القاهرة - بريق الدانة - هايدى فاروق:
ال يوجد أبشع على وقع أذان األم من أن ابنها ال يريد الذهاب للمدرسة,  شكوى أصبحت 
متعددة هذه األيام بعد اختفاء كثير من األدوار أهمها دور املشرف االجتماعي والذي هو 

من املفترض أن يكون مراقبًا للطفل ويعرف أسباب الشكوى.
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الثالث  الصف  في  عمره  من  التاسعة  في  ولد  لطفلني  أم  محمد  شهيرة 
وبعد  املاضي  العام  في  قائلة  احلضانة حتكي جتربتها  في  وبنت  االبتدائي 
بداية املدارس بعدة أسابيع كنت أعاني يومياً من مهمة إيقاظ ابني للمدرسة 
ففي البداية هو من كان  يستيقظ بمفرده ويرتدي مالبسه دون مساعدة لكن 
أو  معدته  في  ألم  بوجود  يتعلل  بل  االستيقاظ  يرفض  أنه  فترة وجدت  بعد 
سعال وغيرها من األساليب املكشوفة التي تدل على عدم نيته في الذهاب 
للمدرسة ..تكمل شهيرة...  في البداية توقعت أن تكون املناهج الدراسية هي 
السبب وأنه يكره املذاكرة لكن بعد فترة الحظت أنه يؤدي واجباته املدرسية 
بشكل جيد وعندما حتدثت معه اكتشفت أنه في فترة الراحة أو )الفسحة( 
ال يستطيع أن ينزل لفناء املدرسة ويشارك زمالءه في اللعب  بسبب  وجود 
مجموعة من األطفال أكبر سناً منه يشبعونه ضرباً كلما رأوه في الفناء.. بل 
أنهم يأخذن منه نضارته الطبية ويلقونها بعيداً ويظل يبحث عنها بعد انتهاء 
الراحة فيتأخر وال يصعد للفصل الدراسي مع أقرانه مما يعرضه للعقاب. 

لعب عيال
ابنها  ألن  أسابيع  عدة  بعد  احلقيقة  هذه  عرفت  أنها  إلى  تشير  شهيرة 
وقدمت  للمدرسة  توجهت  علمت  وعندما  إخبارها  من  حرجاً  يجد  كــان 
شكوتها لكنها تفاجأت بمديرة املدرسة تخبرها بأن ما يحدث بني األطفال 
شقاوة عادية وأن األطفال في هذا السن مييلون للعب العنيف وأن املشرفة 
االجتماعية تراقب األطفال واليعدو العراك كونه عراكا ضعيفاً )لعب عيال(.
وبعد عده  أيام عاد ابنها من املدرسة يشكو من ورم في مؤخرة رأسه وتأكدت 
أحــد من  يتدخل  ولــم  الفسحة  له في  األوالد  أحــد  دفــع  إثــر  انــه قد سقط 
املشرفني أو املدرسني ملنع ذلك األمر الذي جعلها تذهب مرة أخرى للمدرسة 
غاضبة حانقة لكي تهدد املديرة بأنها ستنقل ابنها من املدرسة إذا تكرر األمر 

وتقدمت وقتها بتحرير محضر بالواقعة ضد املسؤولني  في املدرسة. 
شهيرة تضيف: لألسف تكرر األمر مرة أخرى مع ابنتي الصغرى في) كجى 
ذلك  بعد  ثم  واألطفال  باملدرسة  جداً  كانت سعيدة جداً  ابنتي  ون( فسلمى 
بأن هناك طفلة صغيرة  لي  أكدت  الذهاب وعندما سألتها  ترفض  وجدتها 
سلة  في  وتلقيه  طعامها  منها  وتأخذ  الفسحة  في  تصفعها  همسة  اسمها 

املهمالت.
عالقة �سحية

عن  املسؤولة  فهي  املدرسة  عاتق  عل  تقع  كلها  املشكلة  أن  توضح  شهيرة 

كيف نخلق عالقة صحية 
بين الطلبة بعضهم 
البعض كي ال تتحول 

المدرسة )لعلقة سخنه(



وبني  الطلبة  بني  وإيجاد عالقة صحية  للدراسة  مناسب  توفير جو صحي  
املدرسني فال يحدث رعب أو ذعر يفقد الطالب فرحته بالدراسة واملدرسة 
وبداية مرحلة جديدة أيضاً يأتي مباشرة بعد ذلك دور األسرة والتي أصبحت 
تشجع العنف وال تعلم أوالدها مكارم األخالق والتسامح فينشأ الطفل أنانياً 
عدوانياً يعتدي على حق اآلخرين وسيأتي يوم يعتدي فيه على حق األهل ألنه 

اعتاد على العنف والظلم .  
مع  املشاكل  نفس  يواجه  أنه  أكد  عمره  من  السادسة  في  لطفل  أب  بهاء 
يلجأ  أن  ويفضل  العنف  ابنه  يستخدم  أن  يرفض  وأنــه  طفله  ومع  املدرسة 
للدفاع  املدرسة  يده في  الطفل  أن يستخدم  يعقل  للمشرفني ألنه ال  الطفل 
عن نفسه فما هو الفرق بني دار العلم والشارع وقتها؟ موضحاً أن لغة العنف 
بني األطفال أصبحت لغة عامة وسائدة جندها في الشارع والنادي واملدرسة 

وبني الطلبة واملدرسني 
�سفعة اأم �سكوى؟

لدى  املوجود  العنف  عن  سألته  النفس  علم  أستاذ  الدكتور قدري حفني 
أطفالنا وما هي الوسيلة الصحيحة للتعامل معه وهل يجب على الطفل أن 
يرد الصفعة ملن أهانه أم يكتفي بالشكوى وقد أصبحت وسيلة الضعيف في 
مجتمعاتنا حاليا.. وما هي أهم الثغرات التي حتدث في التنشئة االجتماعية 

خالل تربيتنا ألطفالنا؟ 
من  نفزع  العنف  أطفالنا ميارسون  نرى  فعندما  كبيرة   لدينا مشكله  فقال: 
يولد  العنف  أن  علمناهم  أننا  بحكم  هذا  علمناهم  من  أننا  وننسى  فعلتهم 
الهيبة فكلما كنت عنيفا كنت في نظر اآلخرين محترماً وعندما تشتكي تكون 
أنت الضعيف ومن يقول البنه خذ حقك بيدك فعليه أن ال يفزع عندما يرى 

ابنه يأخذ حقه منه هو أيضاً بيديه.  
بديل العنف هو احلوار فإذا تعرض الطفل للضرب عليه أن يسأل من ضربه 
للطفل  يكون  بأن  التحالفات  فكرة  الطفل  عند  ننمي  أن  والبد  ضربه  ملاذا 

ربنا  له  ويقول  العنيف  الطفل  بطش  من  لهم  يشتكي  أنصاره  من  حتالف 
يسامحك فنحن لم نعد نقولها.

ابعد عن ال�سر
سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك واستشاري أسرى تقول: )اللي 
يضربك أضربه( كثير منا يسمع هذه اجلملة من بعض األمهات وهناك أمهات 
أخريات حائرات بني أجعل من طفلي شخصية عدوانية يرد العدوان بعدوان 

مماثل أم أجعل منه شخص سلبي ضعيف ويفقد مع الوقت ثقته بنفسه .
للعنف  تعرضها  بسبب  املــدرســة  إلــى  الــذهــاب  عــن   عزفت  أطفال  وهناك 
والضرب من زمالؤهم في نفس األعمار أو الكبار عنهم في املراحل األخرى.

ويظل هناك �سوؤال.. كيف نحمي اأطفالنا من عنف الآخرين؟ 
يجب أن  نعرف في بداية األمر أن هناك أسباباً تدفع األطفال لـأن يكونوا 
عدوانيني مع غيرهم فهؤالء األطفال يتعاملون بهذه الطريقة في املنزل وأن 
ذلك  الطفل  فيعتاد  والسباب،  بالصراخ  غضبهم  عن  يعبرون  العائلة  أفراد 

ويتعامل بنفس الطريقة مع زمالئه دون أن يرى أنه يضايقهم.
السوية، وضحية لسوء  نتاج طبيعي لعالقة أسرية غير  العدواني  الطفل  إن 
أتفه  على  بدني  لعقاب  التعرض  دائــم  ــه  وأن الــوالــديــن،  جانب  من  معاملة 

الدكتور قدري حفني:
بديل العنف هو الحوار 

والتحالفات المدرسية مهمة 
لتعزيز ثقة الطفل
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األسباب، كما إنه يعاني فقدان احلب واحلنان من املقربني خاصة األهل. إن 
الطفل العدواني هو »بلطجي« املستقبل.

أو  النفسية  الناحية  أمامه ضعيف من  الطفل  العدواني  الطفل  يرى  فعندما 
اجلسمانية فيشعر بالقوة إذا أساء إليه فهو يقوم بعملية إسقاط ملا يفعله مع 

والديه فيسقطه على زمالئه أو أقاربه أو أخواته.
الأخ�سائي الجتماعي

وليتم عالج هذه املشكلة يجب في البداية أن نعيد هيكلة األخصائي واملعلم 
أيضاً لعالج هذه املشكلة بدالً من أن يكون دوره مهمشاً في تنظيم الرحالت 
السلوكيات  ذوي  األطفال  سلوك  ويعالج  ليقوم  املدرسة  في  دور  ومشرف 
األمر  ولي  يخبر  أو  األخصائي  يخبر  أن  الطفل  ننصح  ذلك  وبعد  السلبية 
املشكلة  تلك  يواجه  أال  عليه  فيجب  يضايقه،  له  زميل  وجود  املنزل عن  في 

بمفرده .
العدواني  الطفل  هذا  فيها  يتواجد  التي  األماكن  يتفادى  أن  طفلك  انصح   
لتخفيف حدة املشكلة على نفسه وال يعتبر ذلك ضعفاً أو سلبية فالوقاية من 

اكتساب سلوك سيئ هي العالج بعينه.
 انصح طفلك أال يظهر مشاعره أمام زميله الذي يضايقه كالبكاء أو إظهار 
الضيق والعصبية حتى ال يستفزه ليكرر رد الفعل محاولة منه إرضاء نفسه 

برؤية ضعفه.
مثلما  النهاية  ويفعل في  العدواني  الطفل  بتقليد  يقوم  أال  يجب على طفلك 
يفعل اآلخرون، فأحيانا قد يتصرف الطفل الذي تعرض للمضايقة بطريقة 
سيئة مع عائلته أو أصدقائه ووضح لطفلك أنه ليس سبب املشكلة وأن الطفل 
اآلخر الذي يضايقه يريده أن يشعر بالسوء، وإذا لم ينجح في هذا سيتوقف 

عن تلك املضايقات.
فعليه  عدواني  طفل  ِقبل  من  مضايقته  تتم  أصدقائه  أحد  طفلك  رأى  إذا 
أن يسانده فبهذا الشكل سيرى الطفل املشاغب أن تصرفاته مرفوضة من 

سهام حسن : الطفل 
العدواني نتاج طبيعي 

لعالقة أسرية غير 
السوية، وضحية لسوء 

معاملة الوالدين

اجلميع بإخبار املدرسني أو االخصائني.
ساعد طفلك على أن يكون واثقاً من نفسه، حتى ال يكون فريسة سهلة للطفل 
الذي يريد مضايقته وان ال يشترك مع اآلخرين في مضايقة من هم أصغر 

منه عن طريق الضحك والسخرية من اآلخرين.



الند كروزر 
2016

األسطورة المتجددة.... قلبًا وقالبًا
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أنــواع  مختلف  على  لــأداء  جديدة  معايير  ترسي  تويوتا 
بهيكل  وصــل  كليا  اجلديد   2016 ــروزر  ك :النــد  التضاريس 
خارجي متطور و مساحة داخلية جديدة كليا واسعة و معززة 
االداء  و  القيادة  بنفس  مقترنة  التكنولوجيا  أنواع  بأحدث 
ان كل ميل  املتوقع من الند كروزر و ذلك يعني  االسطوري 
ستقطعه و كل رحلة ستقوم بها ستغمرك باحساس املغامرة . 
والقدرة  املتفوق  األداء  ذو  اجلديد  كروزر  الند  طراز  ميثل 
االستثنائية، اجليل التاسع من تويوتا الند كروزر األسطوري 
مركبات  الالمع في عالم  اسمه  يزال يحافظ على  الذي ال 
الدفع الرباعي. كما ُيعد الند كروزر مركبة رياضية متعددة 
االستخدامات رباعية الدفع جاهزة لالنطالق على كافة أنواع 
الطرقات، ولطاملا متكن الند كروزر من تخطي جميع التوقعات 
في كافة أنحاء العالم، إذ يقدم األناقة والرقي والفخامة في 
الوقت الذي يتسم فيه بالقوة واألداء العملي. كما أنه يجسد 
اجلسر الذي يربط ما بني االستمتاع بالرفاهية والهدوء في 
الوعرة  الطرق  لتحدي  مغامرة  واالنطالق في  املدينة  طرق 
مع االستفادة من أقصى درجات العملية. وأيضًا يعيد الند 
كروزر اجلديد التأكيد على تقليد عريق من اجلودة والتقدم 
رياضية  مركبة  في  الناس  يفكر  عندما  ولذلك،  التقني. 
متعددة االستخدامات رباعية الدفع، فإن الند كروزر يتبادر 

إلى أذهانهم بشكل تلقائي كمركبة ترسي 
معايير هذه الفئة.



ديكور المنزل ودفء

الشتاء
ال يأتي الشتاء فقط من خالل إغالق نوافذ املنزل 
بإحكام ووجود مدفأة ذات لهب قوي تنشر الدفء، 
بل يأتي أيضًا من خالل تغيير منط أثاث املنزل، 
وهذا اليتطلب تغيير األثاث بالكامل وإمنا ملسات 
ومتنحك  املكان  في  الدفء  تشيع  بسيطة ميكنها 

جمالية خاصة جتعل من شتائك أكثر دفئًا.

من هذه اخلطوات البد أن تبدأي من مفارش وأغطية املفروشات املوجودة 

في املنزل أو إضافة مفارش السميكة بدالً من املفارش الصيفية التي كانت 

موجودة طيلة فترة الصيف.

أيضاً عليك أن التنسي األلوان إن للشتاء ألوانه اخلاصة والتي تكون أقرب إلى 

األلوان الترابية أو الترابية ذاتها والتي متنحك الدفء والشعور بشتاء مميز. 

وهنا يجب أن حتاولي أن توزيع تلك األلوان على مختلف مفارش املنزل من 

الوسائل والستائر وغير ذلك كي تكون اللوحة اجلمالية متكاملة ومتناسقة مع 

بعضها البعض.

ويزيد من شدة  البرودة  من  يعطيك جواً  اللوحات  إن اجلــدران اخلالية من 

الشتاء قساوة لهذا زيني جدران منزلك بلوحات حتاكي الطبيعة وتتناسب مع 

األجواء الباردة التي تشعرك باحلنني والرومانسية.

وجود قطع السجاد في األرض يساعد كثيراً على تغيير أجواء املنزل وحتويلها 

املنزل  زوايــا  مختلف  في  توزيعها  على  احرصي  بامتياز.  شتوية  أجــواء  إلى 

وبشكل أنيق يشكل لوحة أرضية دافئة.

ويشعرك  مــزاجــك  يغير  الــدافــئ  الــضــوء  ذات  ــوار  األنـ بعض  استخدام  إن 

بالرومانسية والدفء والسيما األنوار املائلة إلى اللون األصفر بينما األنوار 

البيضاء تشعرك بالبرد أكثر.

كما أن استخدام بعض االكسسوارات اخلاصة في صالة اجللوس من فازات 

وحتف يجب أن يتم اختيارها بشكل دقيق يجعلها أكثر انسجاماً مع األجواء 

الشتوية.
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برلين...
البلد:

اأملانيا 

العاصمة:

برلني 

اللغة الرسمية:

الأملانية

املساحة:
357,021كم2

عدد السكان:

80,716,000

كثافة السكان:
225/كم2

 مدينة ذات جمال سياحي ساحر

مدينة برلني عاصمة جمهورية أملانيا االحتادية، وإحدى واليات أملانيا 

الست عشرة، وهي أكبر مدن أملانيا من حيث عدد السكان. وتعتبر برلني 

إحدى »الواليات املدن« الثالث بجمهورية أملانيا االحتادية )إلى جانب 

برمينوهامبورغ(، وتأتي هذه التسمية من كون حدود املدينة هي نفسها 

حدود الوالية. وبرلني هي أيضًا ثاني أكبر مدن االحتاد األوروبي بعد 

العاصمة البريطانية لندن. متتاز املدينة بكونها مدينة سياحية بامتياز 

حيث ميتزج فيها التاريخ مع احلضارة مع تنوع سكاني يجعل منها مدينة 

مميزة لدى كل من يقصدها.
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السياحة ومراكز الجذب 
تشمل برين على العديد من املعالم واملواقع السياحية التي يقصدها السياح 

املدينة،  في  املعالم  أهم  إحدى  تعتبر  والتي  براندنبورغ  بوابة  أبرزها  ومن 

اليورو األملاني من فئة ال١٠  البوابة على ُمختلف عمالت  حيث تظهر هذه 

سينت و ٢٠ سينت وغيرها. مت بناء بوابة براندنبورغ في عام 1788 لتكتمل 

بصورة نهاية عام 1791لتصبح رمًزا ملدينة برلني، ومزاًرا لسياحها.

كما يأتي قصر شارلوتنبورغ من أبرز القصور التاريخية في املدينة وأكبرها 

شارلوتنبورغ  حي  في  يقع  وهو  هوهنزولرن،  ألسرة  امللكي  املقر  كان  حيث 

عشر.  السابع  القرن  في  بُنيت  التي  بحدائقه  القصر  يشتهر  برلني.  غرب 

ويعتبر أحد األماكن األكثر جذًبا للزوار في املانيا وأوروبا.

املقر  اليوم  يشكل  الــذي  الرايخستاغ  مبنى  احلديثة  القدمية  املعالم  ومن 

الرسمي للبرملان األملاني، حيث متت اعادة جتديده وترميمه في خمسينيات 

القرن العشرين بعد ان تعرض ألضرار جسيمة خالل احلرب العاملية الثانية، 

وفي تسعينات القرن املنصرم متت إعادة تصميمه لتُضاف إليه قبة زجاجية 

ضخمة جعلت منه أحدى التحف املعمارية التي مُتيز مدينة برلني.

ــإن مــن أشــهــرهــا ميدان  ف بــرلــني  املــتــعــددة فــي  املــيــاديــن  ــا فيما يخص  أم

جيندارمينماركت الذي يقع في قلب مدينة برلني، وهو محاط بالكاتدرائيات 

وفي  املوسيقى،  وبيوت  التاريخية  املعالم  من  والعديد  واألملانية،  الفرنسية 

وسط امليدان ينتصب متثال الشاعر األملاني القومي فريدريخ شيلر. يعتبره 

الّزائرون من أهم وأجمل امليادين.

 ومن حيث احلدائق املنتشرة في كل مكان والتي ميكن أن يلحظها السائح 

وسط  كبيرة  مساحة  شاغلة  األولــى  املقدمة  في  تيرغارتن   حديقة  تأتي 

من  واالسترخاء  والهدوء  اخلضراء،  الطبيعة  لزائريها  توفر  حيث  برلني، 

صخب املدينة. وهي أحد األماكن املفضلة في برلني ملمارسة املشي أو ركوب 

الدراجات الهوائّية واالستمتاع بالهواء النقي.

 ولعشاق املتاحف فإن وجهتهم البد أن تكون إلى متحف بيرغامون الذي مت 

إنشاؤه في عام 1899، ليكون حاضنة للعديد من التحف األثرية والتاريخية 
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عن  عبارة  بيرغامون  متحف  محتويات  معظم  أن  حيث  والعريقة،  املهمة 

والسورية  البابلية،  احلضارة  مثل  ُمختلفة  حضارات  الى  تعود  مجموعات 

واآلشورية. ولعل أهم معروضات هذا املتحف هي بوابة عشتار البابلية التي 

تعتبر أول البوابات في تاريخ البشرية.

الفن والثقافة 
تتميز برلني بمشهد ثقافي مميز يختلف عن كثير من باقي املدن األوروبية 

الثقافية   واملــهــرجــانــات  البرامج  مــن  العديد  سنوياً  املدينة  تشهد  حيث 

التشكيليون  الفنانون  فيها  أظهر  كثيرة  بساحات  املدينة  ومتتاز  والفنية، 

من  أكثر  برلني حتتضن  فإن  املسرح  وعلى صعيد  الراقي.  وفنهم  براعتهم 

الثقافية.  واملراكز  السينما  دور  إلى عشرات  إضافة  ومدرجاً  150 مسرحاً 

ومن أشهر شوارع الثقافة يأتي شارع بوتسدام والذي يضم املنتدى الثقافي 

واألوركسترا  املوسيقى  قاعات  من  العديد  من  يحتويه  بما  كولتورفوروم 

واملكتبة الوطنية. والميكن لزائري برلني جتاهل جزيرة املتاحف التي حتتوي 

على تراث ألجيال وعصور متعاقبة غارقة في القدم.

مراكز التسوق متعة وسياحة
تستقطب برلني  كل عام أعداداً كبيرة ممن يأبوا أن يغادروها دون التسوق 

سيكون  ألنــه  خــاصــة،  متعة  فيها  للتسوق  ان  وخصوصاأ  متاجرها،  مــن 

مستلزماته  بشراء  يقوم  بينما  التاريخية  املباني  بني  التجول  الزائر  بإمكان 

واحتياجاته. كما أن برلني تتميز بوجود العديد من أماكن التسوق، بدءاً من 

التجارية  باملراكز  وانتهاءاً  القدمية  التقليدية  األجواء  ذات  التسوق   شوارع 

أن  إال  طابعه اخلاص،  له  متميزاً  عاملاً  كٌل ميثل  احلديثة،  التسوق  وشوارع 

املتاجر،  بني  املــزج  في  تتمثل  التجارية  املراكز  هــذه  في  املشتركة  السمة 

شارع  يأتي  التسوق  شــوارع  أشهر  ومن  واملقاهي.  واملطاعم،  والبوتيكات، 

كودام الذي يعد من أكبر وأشهر أماكن التسوق في العاصمة االملانية برلني، 

حيث ميتد من حديقة احليوانات إلى منطقة شارلوتنبورغ على مساحة تبلغ 

تاريخية قدمية وفخمة،  نحو ثالثة كيلومترات، وتصطف على جانبيه مبان 

العالمات  أشهر  تبيع  التي  الكبيرة  التجارية  احملالت  من  عدد  جانب  إلى 

العاملية. التجارية 

المطاعم والمطبخ األلماني 
تتميز برلني باحتوائها على العديد من املطابخ العاملني نظراً لتعدد الثقافات 

للزائر  ميكن  خاص  مــذاق  الشعبية  البرلينية  للمأكوالت  أن  إال  ومتازجها 

تذوقها في العديد من املطاعم املتواجدة في شارع ليندن آليه. أو املطاعم 

أشهر  وغيرها.من  أفــر  هاينتس  كــارل  شــارع  في  املــوجــودة  حداثة  األكثر 

األطباق الشعبية يأتي طبق كاري فورست.



اجلديدة  مجموعتها  للرجال   Bershka تطلق 

احلديثة  باخلياطة  تتميز  التي  املــيــالد  لعيد 

ومالبس ضيقة جديدة مع ملسة من الصخور.

من  نهائي  بملمس  »الدنيم«  بنطلون  يتميز 

يجب  مــا  امــا  بالتمّزقات.  والسترة  الشمع 

باالقمشة  القطع   فهي  املوسم  هذا  اقتناؤه 

ــســســوارات ذي  ــطــرزة مــع االك واالكــمــام امل

اجللدية. التأثيرات 

ــل  ــ ــم ــشــ ــ خاصة ت وتفاصيل  تفكيكية  بامناط  القمصان  النوم  مالبس 

حول  متزقات  مع  ضيقة  طويلة  قمصان  املجموعة  وتتضمن  بالسحاب. 

الكبير. ذات احلجم  والبلوفرات  الفضفاضة  االقمشة  الرقبة،  منطقة 

مجموعة 
مؤسسة 

UGG لهذا 
الموسم 

للرجال  املريحة  واملالبس  األحذية  ملوديالت جديدة من  الترويج  حيث سيتم 

والنساء واألطفال، والتي تعكس ذكريات املناظر الريفية اخلالبة التي تزدان 

العام،  هذا  مجموعة  لعرض  املتحدة.  الواليات  في  القومية  املتنزهات  بها 

NYSE: DECK( اإللهام  UGG )أحد فروع ديكيرز  فقد وجدت مؤسسة 

منتزه  في  السكوية  أشجار  اجلرانيت وظالل  أسوار  داخل  عنه  تبحث  الذي 

وجمالها  امللكية  وهيبتها  احلافل  »يوشمايت«  تاريخ  إن  الوطني.  »يوشمايت« 

مؤسسة   فإن  وباملثل،  العالم،  أنحاء  جميع  من  املاليني  ألهموا  قد  الطبيعي 

اجلمال  روعــة  من   2015 خريف  مجموعة  تصاميم  استلهمت  قد   UGG

والوالدية  الرجالية  األحذية  تصاميم  أن  الواضح  فمن  املنتزه.  في  الطبيعي 

الوطني،  »يوشمايت«  املذهلة في منتزه  املناظر  التقطت روعة  والنسائية قد 

ومنها التجوال بني مظاهر احلياة البرية واإلقامة املريحة مع تراث عريق من 

املهارة احلرفية التي متنحكم شعورا ال مثيل له بالراحة.

Bershka تقدم مجموعة
عيد الميالد الرجالية

االسود هو اللون االساسي في املجموعة 

النبيذ  ونغمات  الــرمــادي  مــع  ممــزوجــاَ 

امللون.
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في جيجير لوكولتر، هناك موعد مستمر للمرأة مع الوقت. من خالل مجموعة ابتكاراتها النسائية يتبلور في 

جيجير لوكولتر في فالي دو جو ذلك اللقاء مابني عراقة صناعة الساعات الراقية و صياغة املجوهرات، موديالت 

كانت حلماً و أصبحت جزءاً اليتجزأ من احلياة اليومية، وصديقاً وفياً في املساء و رفيقاً في األوقات االستثنائية. 

في هذه السنة تعيد كل من مجموعتي »راندي- فو« و »ريفيرسو« ابتكار نفسها لتعزيز وجودها و جاذبيتها. 

حركات بالغة الرقة و من التعقيد بمكان: إنها جتسد مزيجاً من احلرية اخلالقة مع اخلبرة في صناعة الساعات 

و قياس الزمن و احلرفية اليدوية التي الزالت ترسم مالمح تاريخ الدار العظيمة جيجير لوكولتر منذ 180 عاماً.

في هذه املوديالت يبقى ذلك التمازج بني العناصر الفنية اجلمالية من جهة و التقنية من جهة أخرى، سراً 

محفوظاً و مصوناً بكل عناية. و قد اتخذ كل منها سماته اخلاصة،  ففي املوديالت اجلديدة »راندي- فو« و 

»ريفيرسو« يتحد التعقيد امليكانيكي مع سحر التصميم الذي مت التفكير به بعمٍق و عناية حتى أدق التفاصيل. 

و تأتي أناقتها لتكون قوة داعمة للسعي الدائم نحو االبتكار في اسم طاملا أثرى و اليزال يثري عالم صناعة 

الساعات الراقية من خالل 400 براءة اختراع مسجلة و 1242 من حركات الساعات منذ عام 1833.

إجالاًل لمئة و ثمانين عامًا من 
الخبرة في صناعة الساعات

»أتوكون« تفتتح الوجهة المثلى ألرقى 
عالمات اكسسوارات السيارات في الكويت

من  مزيد  إلى  املتطلعني  الكويت،  في  السيارات  وهــواة  محبي  بإمكان  أصبح 

في  إليه  يطمحون  ما  كل  على  احلصول  املفضلة،  سياراتهم  ملظهر  التحسني 

وجهة  وميثل  مؤخراً،  افتتاحه  جرى  الــذي  السيارات  إلكسسوارت  »أتــوكــون« 

السيارات،  العاملية في عالم مستلزمات  العالمات  أرقى  للعمالء  توّفر  شاملة 

الوكيل احلصري ألفالم   ،« التكنولـوجيـة  فـــرع لشركة »ابكس  »أتوكون«  وتعد 

العزل احلراري »لومار« في الكويت.شهد حفل اإلفتتاح الرسمي حضور نخبة 

من كبار الضيوف في مقدمتهم سعادة الشيخ محمد عبد الله املبارك الصباح، 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ علي عبد العزيز الصباح، إلى جانب 

ممثلني عن كافة العالمات التجارية الرائدة.



تتجدد للسنة الثالثة على التوالي الشراكة اإلستراتيجية ما بني نقاط واليفيشن برجر، وهي الشراكة 

التي بدأت مع إنطالق فعاليات مؤمتر نقاط لإلبداع لعام 2013، لتستمر وتتطور إنطالقا من حرص الطرفني على التميز وتشجيع اإلبداع.فقد أثمرت هذه 

الشراكة اإلستراتيجية التي بدأت عام 2013 عن العديد من الفعاليات واألعمال السابقة التي إحتضنتها نقاط بمشاركة اليفيشن برجر، حيث قامت اليفيشن 

برجر في عام 2014 برعاية وإقامة إحدى فعاليات نقاط في فرع اليفيشن برجر بمنطقة البدع وهي الفعالية التي متثلت بتنصيب 32 متر مربع جدران من 

األملنيوم ودعوة فناني الرسم على اجلدران احملليني لتقدمي أعمالهم التي تعكس قيم يتشاركون بها من خاللها.ومع بداية هذا العام توسع نطاق الشراكة ما بني 

اليفيشن برجر ونقاط خارج حدود املؤمتر السنوي لنقاط وهو ما نتج عنه رعاية وإستضافة اليفيشن برجر لورشة عمل التواصل اإلجتماعي في إبريل املاضي.

للسنة الثالثة على التوالي

اليفيشن برجر تجدد
شراكتها لمؤتمر نقاط لإلبداع

من  »نكهات  السنوّية،  حملتها  عــودة  عــن  الكويت  »مــاكــدونــالــدز  أعلنت 

اصطحاب  إلــى  خاللها  من  تسعى  والتي  العالم«، 

العمالء في جولة استكشافية 

ــة نــكــهــات ممــيــزة  ــجــرب ــت ل

األرض.  بقاع  مختلف  من 

سنتها  في  احلملة  وتأتي 

ــة بــمــجــمــوعــة من  ــع ــراب ال

االبتكارات الفريدة التي ستطرح لفترة محدودة، بدًءا بالبرجر »اإليطالي« 

نفاذ  وحتى  أكتوبر   31 من  ماكدونالدز  مطاعم  كافة  في  سيتوفر  الــذي 

الكشف عنهما قريباً. »اإليطالي« نكهتني جديديتني سيتم  الكمّية. وسيتبع 

شريحتني  مع  احلالل  الدجاج  حلم  من  قطعة  »اإليطالي«  البرجر  ويضم 

الطماطم  وشرائح  الطازج،  اخلــّس  من  كاملة  وورقــة  إميانتال،  جبنة  من 

النضرة، وتتوج كافة املكّونات صلصة مايونيز بيستو داخل قطعة من خبز 

الطرّي. فوكاشيا 

حملة »نكهات من العالم«
من ماكدونالدز تعود واالنطالقة من ايطاليا
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أعلنت كيدزانيا الكويت، مدينة األطفال النموذجية املصّغرة للتعليم الترفيهي، اليوم عن إطالق أنشطة 

جديدة ومميزة في منشأة وربة للتأمني في كيدزانيا. جاءت هذه اخلطوة في ظل التعاون املستمر بني 

العديد من  اختبار  قدراتهم عبر  وتطوير  تنمية  في  األطفال  للتأمني ملساعدة  وربة  كيدزانيا وشركة 

املهن املتوفرة في مدينتهم. 

ومع إطالق األنشطة اجلديدة، سيستمتع األطفال بالعمل كمندوبي مبيعات لشركة وربة للتأمني، من أجل تعلم أنواع وسياسات التأمني املختلفة، واقتراح نوع 

التأمني املناسب حسب احتياج األفراد واملنشآت املختلفة في كيدزانيا. وتعليقاً على االفتتاح، قال نائب الرئيس في قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد 

حمود الشايع، السيد فيرناندو ميدروا: »يسعدنا أن نواصل التعاون مع شركة وربة للتأمني، إحدى الشركات الراعية ملنشآت كيدزانيا، في إطالق هذه األنشطة 

اجلديدة، والتي سنتمكن خاللها من إثراء جتربة األطفال في التعليم التجريبي والتفاعلي، وصقل فهمهم ملسؤوليات ومهام مندوب مبيعات التأمني، واملزايا 

العديدة التي يوفرها التأمني لألفراد والشركات.

إطالق وظائف جديدة
في منشأة وربة للتأمين

في كيدزانيا!

الساير الطبية و شركة كير الرائدة عالميًا
في مجال طب األسنان تنظمان ورشة عمل

أقامت شركه الساير الطبيه احدى شركات مجموعه الساير القابضه و الوكيل احلصري لشركه كير العاملية الرائده بطب األسنان محاضره علميه و ورشه عمل 

عن جتميل األسنان. و بهذه املناسبة قام باالشراف على ورشه العمل وإلقاء احملاضرة طبيب األسنان العاملي الشهير البروفيسور أجنلو بوتنيانو و الذي يعتبر احدى 

مؤسسني جمعيه ستايلو اتاليانو التي تعد من اشهر جمعيات طب األسنان في أوروبا و العالم التي تُعنى بالبحث و التطوير ألحدث الطرق و املنتجات املستخدمه في 

عالج و جتميل األسنان.وقد القت احملاضره و ورشه العمل جناحا كبيرا و حضورا الفتا من قبل أطباء األسنان في القطاعني احلكومي و اخلاص حيث مت عرض 

أحدث منتجات طب األسنان ذات اجلوده العاليه من شركه كير العاملية كما اتاحت الفرصه ألطباء األسنان لتجربه أحدث التقنيات في جتميل األسنان عمليا.
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وقتك يهمنا

حلها وحللها

الفائز بمسابقة حلها وحللها لصفحة تسالي بريق الدانه:

> يحصل على هدية مقدمة من ...

> سيتم اإلعـــان عــن الــفــائــز ونــشــر مشاركته فــي الــعــدد الـــذي يلي 

اإلعان عن املسابقة من كل شهر في مجلة بريق الدانة مع صورة له 

»في حال كان يرغب بذلك.

 مسابقة
مجلة بريق الدانة

حل الكلمات املتقاطعة والتسالي في مجلة بريق الدانة لم يعد 
مجاني... 

لكي تفوز بهدية تسالي بريق الدانة املطلوب:
> حل الكلمات املتقاطعة بشكل صحيح

> حل كلمة السر بشكل صحيح 
> حل شبكة السودوكو بشكل صحيح 

> صور صفحة احلل وارسلها »واتس آب« على الرقم )97227147(
> صورة شخصية )في حالة رغب املشارك بنشر صورته(.

> انتظر اتصالنا قد تكون أنت الرابح

هدايا وجوائز قيمة بانتظاركم

97227147

حلها وصورها
 وارسلها واتس اب

حل العدد السابق

إشتراك مجاني
في مجلة بريق الدانة

الهدية
الكلمة الضائعة: إسم مطربة وممثلة تونسية مشهورة

احلل: لطيفة

ألف مبروك
لـ خالد الشيخ 



1 - حتقير - أرض فيها زرع وخصب.
2 - حيوان زاحف »معكوسة« - من اخلضار.

3 - اشتدت حموضة الشراب - زهرة - بسط.
4 - غيروا »معكوسة« - مدينة فرنسية.

5 - اتخذ قرارًا »معكوسة« - عاصمتها أوتاوا.
6 - شرحها - للتعريف.

7 - روائي فرنسي »معكوسة« - امتحانه.
8 - فزع »معكوسة« - بحر - جمال »معكوسة«.

9 - أقام باملكان شتاء »معكوسة« - دق - اإلسم األول لرئيس أمريكي سابق.
10 - جمع زهرة - ما يكبس فيها القطن.

1 - نشيد الثورة الفرنسية.
2 - طائر أوروبي يزور مصر شتاء - لقب شاعر وكاتب مسرحي روائي أملاني.

3 - أول السلم املوسيقي - تناول بسرعة - قذفه باملاء »معكوسة«.
4 - نظير - رمز رياضي في علم اجلبر.

5 - موسيقار مصري.
6 - حرف هجاء »معكوسة« - نتخذ مهنة »معكوسة«.

7 - قايضهم »معكوسة«.
8 - سقي النبات - للنداء - جزيرة إيطالية.

9 - يترك دون استعمال - مدينة شمال العراق.
10 - دارة القمر.
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الكلمة الضائعة: غابة رائعة قرب باريس.

سودوكو

الكلمة المفقودة

ضع األرقام في املكان املناسب. بحيث أن كل عمود وصف ومربع 
من املربعات التسعة حتتوي على األرقام من واحد إلى التسعة دون تكرار.

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية

1الكلمات األفقية
2
3
4
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6
7
8
9
10

12345678910



أو األمور  الرجل القوس اجتماعي متفائل لدرجة االستخفاف باملصاعب 

بحريته  االحتفاظ  اإلمــكــان  قــدر  يحاول  والــذكــاء،  اجلمال  يقدر  املعقدة، 

والرياضة  واحلــيــوانــات  الطبيعة  يحب  اآلخــريــن.  مــع  عالقته  كانت  مهما 

أيضًا. يوصف بالكرم واحلماس واإلندفاع بصدق باجتاه اآلخرين. يتمتع 

بالكثير من اجلرأة والشجاعة ومن الصعب أن يحقد عليه الناس. 

 املرأة القوس متفائلة دائمًا، صادقة في عواطفها، متحررة، توصف بأنها 

بــفــكــر رشــيــق ومــتــقــد، يخافها  الــضــغــوط والــقــيــود. تتمتع  مــغــامــرة وتــكــره 

البعض لصراحتها وصدقها، تلقى الكثر من الترحيب عند اآلخرين. من 

والقيود  التقاليد  أو طيش. تكره  الطيبة ولكن ليس بتهور  أيضًا  مزاياها 

والقوانني، حريتها ملتزمة دون طيش أو عشوائية.

المرأة القوس:الرجل القوس:

مولود برج القوس ذكي وطموح، جريء وشجاع، منطقي وواقعي ، محبوب وجــذاب،  يبتسم للحياة بتفاؤل ويتصرف 
بذكاء في املواقف الصعبة. من ميزاته احلكمة والتمسك بالفضيلة واإلحساس بالواجب والنزوع إلى فعل اخلير والقدرة 
على التنظيم . شخصيته لطيفة وشفافة وخالية من العقد لكنه عنيد ومتشبث برأيه , يهوى املغامرات والتحديات 
ويبحث عن كل جديد وال شيء بنظره مستحيل، أحالمه كبيرة وبعيدة املدى, من طموحه حتقيق اجنازات كبيرة وأن 
يصبح مشهورا وان يصنف كشخص مهم وغير عادي ، احلياة بالنسبة له هي االستقاللية واثبات الذات والعيش في عالم 

متكامل بال حدود وال حواجز , مندفع يحب املخاطرة ويجذبه املجهول.

برج الشهر
القوس

مشاهير برج القوس

في  الفضالة  رميا  الفنانة  ولدت 
الكويت عام 1985. 

ــا الــفــضــالــة مــســيــرتــهــا  بــــدأت رميــ
خـــالل  مــــن   2011 عـــــام  الـــفـــنـــيـــة 
مــســلــســل »ســـتـــار الــلــيــل - غصن 
ــام  ــور« والـــــــــــذي عـــــــرض عــ ــ ــــسـ ــكـ ــ مـ

.2013
عام 2012 شاركت رميا الفضالة 
فـــي  مــســرحــيــة »قـــطـــري %60«، 
ــافـــة إلــــى مــســلــســل »حــبــر  ــاإلضـ بـ

االسم: ريما الفضالة 
تاريخ الميالد: 16 ديسمبر 1985

محمد سعد فنان مصري، 
ــيـــة مــن  ــنـ ــفـ بــــــدأ حـــيـــاتـــه الـ
ــــض األعــــــمــــــال  ــعـ ــ خـــــــــالل بـ
ــيـــش  ــلـ ــا »عـ ــهــ ــنــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
دخـــــل اجلــــيــــش«، مــســلــســل 
ــجــــري«.   ــل يــ ــيـ ــنـ »مــــــــــازال الـ
عــــــــــرف الــــــفــــــنــــــان مـــحـــمـــد 
األفــالم  مــن  بالعديد  سعد 
ــكــــاش« وفــيــلــم  مــنــهــا »بــــوشــ
»الــلــمــبــي 8 جــيــجــا«. ومــن 
أعــمــالــه الــدرامــيــة مسلسل 

االسم: محمد سعد
تاريخ الميالد: 13 ديسمبر 1968

ــانـــة ســــوريــــة ممـــثـــلـــة لــهــا  ــنـ فـ
ــن املـــســـلـــســـالت  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة وهــــــــي خـــريـــجـــة  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــلـــفـــنـــون  ــي لـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ املــــعــــهــــد الـ
املـــــســـــرحـــــيـــــة. شــــــاركــــــت فـــي 
ــا« مـــع يــاســر  ســلــســلــة »مــــرايــ
ـــة. وأيـــــــــضـــــــــًا فـــي  ــ ــمـ ــ ــظــ ــ ــعــ ــ الــ
ولها  درامية،  إذاعية  سهرات 
بــعــض األعــمــال الــكــومــيــديــة 
ــا  ـــ ـــ ــالــهـــ ـــ األخـــــــــرى. مــــن أعــمـــ

االسم: ليلى سمور
التاريخ: 22 بوفمبر 1962

22 نوفمبر - 20 ديسمبر

> برج: ناري.
> كوكبة املؤثر: املشتري.

> نقاط القوة: مثالي، سخي.
> نقاط الضعف: غير دبلوماسي، يعد كثيرًا.
> الــعــالمــات الــكــاريــزمــيــة: عــقــالنــي، صـــادق، 

كرمي.
> ما يحب: السفر، اجلري في الهواء الطلق، 

احلرية.
النظريات. القيود،  التفاصيل،  ما يكره:   <

واحلركة. املفضلة: النشاط  بيئته   <

والبنفسجي. األرجواني  املفضل:  لونه   <
النحاس. معدنه:   <
> حجره: األوبال.

التعليمي.  املــجــال  لـــه:  املــنــاســبــة  األعــمــال   <
والسخرية. الدراما 

مولود برج القوس

القوس

ــون« مــــع الــفــنــانــة  ــيــ ــعــ الــ
الـــقـــديـــرة حـــيـــاة الــفــهــد 
و»ســــــيــــــدة الــــبــــيــــت« مــع 
القديرة سعاد عبد الله.

»شــمــس األنـــصـــاري« مع 
ولقاء  الفيشاوي  فـــاروق 
اخلميسي واخراج جمال 

عبداحلميد.

ــرة«  ـــ ـــ املــهــاجـــ »األرواح 
ــي دمـــشـــق«  ــ »حـــــــدث فـ
ــر«  ـــشــ ــة الـ ــ ــونــ ــ ــاحــ ــ و»طــ
وغيرها من األعمال.
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كوني واقعية وابتعدي عن الالمباالة 

أن  دون  للصدفة  ــور  األمــ تــتــركــي  وال 

تتحكمي بها. قد تعترضك في بداية 

أيقظي  والــصــبــر  لــلــذكــاء  ــداث متتالية حتــتــاج  أحـ الشهر 

قوتك الذاتية التي طاملا متتعت بها، وواجهي األمور بقوة 

وصالبة. فكري دائمًا بالشريك ألنه يعمل املستحيل من 

أجل أن يكون سعيدًا معك.

شــهــر مــنــاســب مـــن أجـــل التخطيط  

ملشاريع تعود عليك بالفائدة والنفع، 

ــنــــب األمــــــــــور الــســلــبــيــة  حـــــاولـــــي جتــ

واألشــخــاص السلبيني كي ال تقعني 

حتت تأثيرهم . االستقرار أو التفكير فيه يجب أن يكون 

أولــويــاتــك هــذا الشهر استثمري ذلــك لصحاحلك.  مــن 

الــتــفــاؤل شـــيء جــيــد ولــكــن يــجــب أن اليــخــرج عــن إطــار 

األمور الواقعية.

ال تتعجلي بقراراتك كي ال تنعكس 

وحــاولــي  املستقبل  فــي  عليك  ســلــبــًا 

ــذي خــطــطــت له  ــ تــنــفــيــذ املــــشــــروع الـ

وأمني وسائل تنفيذه. متتلكني خبرة 

جيدة حاولي استثمارها لرفع مستواك املادي . التنقادي 

األفضل  واخــتــاري  واقعية  كوني  الوهمية  املشاريع  خلف 

كبيرة  بثقة  تتمتعني  النجاح.  واألنسب لك كي تضمني 

بنفسك استفادي منها.

ــذا الـــشـــهـــر الــكــثــيــر مــن  ــ أمــــامــــك هـ

تتطلب  التي  والتطورات  التغيرات 

ــزيــــد مــــن الــــوعــــي واجلـــهـــد  ــذل املــ ــ بـ

ــر واملـــــثـــــابـــــرة لــتــســتــطــيــعــني  ــمــ ــثــ املــ

مــواكــبــتــهــا وحتــقــيــق الــنــجــاح املــهــنــي. هــنــاك فــتــرة ســالم 

وطمأنينة حاولي استثمارها بشكل جيد كي تنجحي أكثر 

ليس  وأحــالمــك.  وفــي حتقيق طموحك  فــي مشاريعك 

هناك وقت للتفكير في أمور واضحة أمامك.

تـــوديـــن تــغــيــر كـــل شـــيء فـــي حياتك 

بسرعة وتبحثني بلهفة وتصميم عن 

األفــضــل لتحسني وضــعــك املــــادي , 

وربما توقعني عقدًا جديدًا وناجحًا 

في محاولة لزيادة دخلك املادي . ال تعتمدي على احلظ 

على  اعتمد  وإمنــا  املالية  الصعوبات  بعض  مواجهة  فــي 

قدراتك الذاتية وجهدك املستمر . بعض األزمات وهمية 

التشغلي بالك بها.

ــر املــــزيــــد مــن  ــهـ ــشـ ميـــنـــحـــك هــــــذا الـ

ــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى مــواجــهــة  ــويـ ــيـ احلـ

ميزانيك  على  حافظي  التحديات، 

دون املغامرة في أمور قد تسبب لك 

وماهو  لــك  ماهو  بــني  التمييز  حــاولــي  القلق مستقباًل. 

عليك دون الدخول في مشادات مع اآلخرين وباألخص 

في أمور ليست تهمك أو تعنيك. عليك تقدير اآلخرين 

الذين يقفون معك بشكل أفضل.

قـــد حتــتــاجــني لــتــأمــني مـــــورد مــالــي 

إضــــافــــي لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع أو عــمــل 

ــــوف حتظني  ــددت لـــه مــســبــقــا وسـ ــ أعــ

بــاإلمــكــانــات املــاديــة لــذلــك , تعيشني  

حــالــة مــن الــقــلــق والــتــوتــر وحتــاولــني 

أن تعكسي الــهــدوء على مالمحك، هــذا أمــر جيد ولكن 

فكري بأسباب القلق وعاجليها بعيدًا عن تدخل اآلخرين 

. حايتك العاطفية يجب أن تقوم على أساس قوي.

بعض الصعوبات املادية قد تؤجل 

ــر جــيــد  وفــي  مــشــاريــعــك وهــــذا أمـ

صاحلك إذا أعــدت دراســـك بعض 

املـــشـــاريـــع قـــبـــل االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا 

وتنفيذها. تنجذبني لكل ماهو جديد ولكن في العالقات 

عليك أن تكوني حذرة ألن هناك شيئًا قد يفاجئك ربما 

حافظي  لهذا  جيد  أمــر  باللياقة  الشعور  بــه.  الترغبني 

على صحتك ولياقتك.

الكثر من معالم النجاح ومفاتيحة 
ــثــــمــــري ذلـــــــك وقــــومــــي  ــتــ لــــديــــك اســ
بــخــطــوات جـــديـــدة وجـــيـــدة لتكوني 
أفــــــضــــــل عـــــلـــــى املــــــســــــتــــــوى املــــــــــادي 
ــي. جتــــاهــــلــــي بــعــض  ـــمــــــاعــــ ـــتـــ واالجـــ

واخــتــاري  تقدمك  تأخير  إلــى  تــهــدف  الــتــي  التعليقات 
كوني  للروتني  التستسلمي   . بعيدًا  بعناية  أصــدقــاءك 
أكثر حيوية ونشاطًا وحاولي شغل نفسك بما هو مفيد 

لك.

تنتهي فترة املواقف الصعبة واملشاكل 

املتنوعة وحتققني الكثير من النجاح 

ــة وهـــذا  ــاديــ ــاألخــــص املــ واالزدهـــــــــار وبــ

مــايــشــكــل لـــك مـــصـــدر ســـعـــادة وفـــرح 

يشعر به من حولك أيضًا. أن تكوني ديناميكية في بعض 

املــواقــف شــيء جيد ويعزز من ثقة اآلخــريــن بك ويقوي 

جناحك ولكن أن تتنازلي عن بعض حقوقك ربما يؤثر 

ذلك على قرارات مستقباًل.

األمـــــــــور املـــــاديـــــة مـــتـــداخـــلـــة بــعــض 

بوضع  تقومي  أن  وتتطلب  الــشــيء 

الــنــقــاط عــلــى احلــــروف. التــغــامــري 

بــكــل  الــــقــــيــــادم  ــروع دون  ــ ــشـ ــ مـ بــــــأي 

مايتطلب جنــاحــه. تبحثني عــن الــســعــادة إنــهــا مــوجــودة 

في داخلك هذا الشهر وكل شهر فقط عليك أن حتددي 

أهدافك وتنطلقي لتنفيذها وباألخص مع الشريك كي 

تكون النتائج مضمونة أكثر.

ــرارات املــصــيــريــة تــتــطــلــب منك  ــ ــقـ ــ الـ

الهدوء والتروي وعدم اإلنقياد خلف 

ــات  ــروحـ ــتـــراحـــات أو األطـ بــعــض االقـ

ــيــــدًا فــي  ــري جــ ــكـ الـــغـــيـــر واضــــحــــة. فـ

كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة كــي التــقــعــي في 

احملظور. أحالمك ليست صعبة التحقق كل ماعليك هو 

اخلطيط اجليد واالستفادة من خبرة اآلخرين الصادقني 

حولك .

برج الحوت ) 19 فبراير - 20 مارس (برج الدلو ) 20 يناير -  18 فبراير (برج الجدي )21 ديسمبر - 19 يناير (

برج القوس ) 22 نوفمبر - 20 ديسمبر (برج العقرب ) 24 أكتوبر - 21 نوفمبر (برج الميزان ) 23 سبتمبر - 23 أكتوبر (

برج العذراء ) 23 أغسطس - 22 سبتمبر (برج األسد ) 23 يوليو - 22 أغسطس (برج السرطان ) 22 يونيو - 22 يوليو (

برج الجوزاء ) 21 مايو - 21 يونيو (برج الثور ) 21 أبريل - 20 مايو (برج الحمل ) 21 مارس - 20 أبريل (



بنقاط  وزينها  أحرف،  القصيدة  كتب  معاصر  شاعر سوري  احلجار  أنس 

مستمدة من حس عال باملفردة، تعكس مدى ثقافته ورهافة حسه ورغبته 

بالتفرد في شعره.

في ديوانه »دموع على الورق« الذي وقعه مؤخرًا رسم خطه الشعري وقال 

قصيدته بتميز عال عنون فيها شغفه بالشعر وحبه الكبير لكتابته على 

منط يشعر به هو أواًل ثم ينقله للقارئ مشاعر دافئة وأحساسي جميلة.

أن  يشأ  لــم  خــاصــني،  وتــوزيــع  نوته  ذات  بأنها  وصفت  الشعرية  موسيقاه 

كالسيكية  جاءت  التي  قصائده  في  سواء  شعره  كتابة  في  تقليديًا  يكون 

بــه، ميكن  خــاص  لغوي شعري  قاموس  وضــع  بذلك  تفعيلية، محاواًل  أو 

االستدال عليه بني أسطر كلماته في مختلف قصائده. 

ربما يالحظ عليه انتهاج خط املفردة الدامعة في بعض قصائده إال أن 

تلك الــدمــوع ميكن أن تــكــون دمــوع فــرح، إنــه إحــســاس عــال وثقافة تشي 

بقدراته ومدى حتكمه بشعره.

أنس الحجار...
 شاعر دامع بين الحزن والفرح 
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لحن على وتر الوداد

عِر يهذي  غاَص حرفي في ُبحوِر الّشِ

أنقذي كّلَ القوافي 

أغرقيني 

دوَن أن أدري

أراني في أتوِن 

نوِن  بنَي أشجاِر الّظُ

ال ظالاًل ِمن هجيِر

دت صمتي و صبري  ريُح يأٍس بّدَ

واحتكاٌك بالغصوِن

نوِن أوقَد الناَر التي كانت ُتصلي للّظُ

َتخشُع الّنيراُن حنَي الّدهُر يتلو ِسْفَر َهْجري 

يكتوي قلبي بجمٍر 

تنقضي حيرى سنوني 

هل سمعِت ) الّلحن ( يا عصفورتي 

هيا اهجريني...

عّلميني 

كيَف ِمن آهاِت قلبي 

ُصغِت ِعقدًا 

عّلميني ...

كيَف ِمن دمعي جعلِت الِعطَر فواحًا 

وكاَن الّدمُع ِملحًا في عيوني

أخبريني ...

ْوُح  كيف صاَر الّنَ

حلنًا في أنيني 

واستحاَل اخلوُف أمنًا 

ماَت في شّكي يقيني

عِتنيها  أكؤُس العشِق التي َجّرَ

عِت فيها  َرْتها نظرُة احلزِن التي وّدَ كّسَ

رّبما أيقنِت أّني أعشق الكأَس امُلشّظى 

كلما مللمُت كأسي

يا عذابي 

َبعِثريني ... 

***

دوَن ِظّلٍ صاَر ُعمري 

اأن�س احلجارعنكبوُت احلزِن حاكْت بيَت ُسهٍد حوَل ِخدري 



رابعة حسين مكي الجمعة
رئيس التحرير والرئيس التنفيذي

البحث عن الذات...
متر حياة اإلنسان بالعديد من املراحل، بدءًا من املراحل األولى حلياته واكتسابه من محيطه ما يحدد هويته األولى ولغته، 

إلى أن يبدأ في البحث عن خطى جناحه في احلياة، وماميكنه من حتقيق طموحه وذاته.

وهنا نقطة توقف... وهي حتقيق الذات!! وكذلك سؤال: كيف ميكن للمرء أن يحقق ذاته إن لم يدرك معناها وحقيقتها؟ إن املكتسبات املادية 

التي متنحنا إياها احلياة ليست سوى وسائل، أو هكذا يجب أن تكون، علينا استخدامها لتعزيز معرفتنا بذاتنا وحقيقة وجودنا، إذ الميكن أن 

يتقدم املرء دون معرفة محيطه الداخلي النه ومن خالله فقط سيتعامل مع محيطه اخلارجي.

كثيرون يفضلون أن يعيشوا احلياة سنة بسنة ويومًا بيوم وربما حلظة بلحظة، هذا الشيء ربما يكون جمياًل لهم ولكن األجمل 

أن يكون محصنًا  بفهم شامل بأن احلياة متغيرة وماميكننا تقبله اليوم أو حتمله، ربما النستطيع ذلك مستقباًل.

هذا الفهم الينطبق على األفراد فقط بل أيضًا على الدول. وما نشهده من متغيرات حولنا يجعلنا مطالبني اليوم أكثر من قبل في حتديد 

أولوياتنا ومسارنا، وجدولة ذلك زمنيًا، ألن كل مرحلة يعقبها مرحلة أخرى، واليسمى التقدم تقدمًا إال بتجاوز مراحل بعينها، متوافق عليها 

عامليًا وذاتيًا.

الحقيقة:
تعجبني مقولة: »ليس املهم أن تصل إلى محطة القطار املهم أن اليفوتك القطار«
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