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االفتتاحية

املو�صة والأزياء اأ�صبحت �صناعة قائمة بذاتها يف الوقت الراهن ل�صخامة امليزانيات التي تر�صد 

لها والأرباح الهائلة التي تدر على بيوت املو�صة والأزياء العاملية من خالل اأ�صاليب الت�صويق املبهرة 

واملثرية ملنتجاتها التي يبتكرها نخبة من امل�صممني املبدعني العامليني الذين اأ�صحت اأ�صماوؤهم بذاتها 

عالمات بارزة كفيلة بانت�صار ابتكاراتهم واإبداعاتهم يف خمتلف اأ�صواق العامل.

وتنتظر مراكز البيع الراقية يف املجمعات التجارية الكبرية يف خمتلف دول العامل بفارغ ال�صرب 

واإك�ص�صوارات  مالب�س  من  املو�صة  �صيحات  واآخر  منتجاتها  الأزياء  دور  فيها  تطرح  التي  املوا�صم 

على  املنتجات  هذه  اقتناء  على  يحر�صون  الذين  واملو�صة  اجلمال  لع�صاق  لبيعها  واأحذية وحقائب 

الرغم من ارتفاع اأ�صعارها، اإل اأن جودة ومتيز هذه املنتجات جتعلهم ينجذبون لها ل�صباع هواياتهم 

ورغباتهم ومواكبة اجتاهات وخطوط املو�صة الع�صرية و�صرعاتها الغريبة.

اإ�صافة اإىل ذلك فاإن هناك اأ�صواقاً يف عوا�صم دولية ت�صاهم يف منو وازدهار هذه ال�صناعة و�صرعة 

انت�صارها بف�صل توفر البنية التحتية املتطورة لها وو�صائل الإعالم واخلرباء واملتخ�ص�صني يف هذا 

املجال والذين ي�صاهمون من خالل اأ�صاليب علمية وتقنية حديثة بالرتويج لهذه ال�صناعة، وحتظى 

مدن مثل باري�س ولندن وبرلني ونيويورك وميالنو ومدريد وطوكيو باأهمية

كبرية يف هذا املجال وهي ت�صم �صل�صلة من اأ�صهر املتاجر العاملية التي تقع يف �صوارع اأ�صبحت 

بذاتها مق�صداً �صياحياً ووجهات مف�صلة لع�صاق ومتابعي املو�صة.

اإعالمية  اآلة  طريق  عن  اإعدادهن  يتم  الالتي  )ال�صوبر(  ال�صهريات  الأزياء  عار�صات  ت�صاهم  كما 

واإعالنية �صخمة لهذا  الغر�س بدور فّعال يف انت�صار ابتكارات املو�صوة، فاإ�صافة اإىل الرثوة وال�صهرة 

التي يحققونها لأنف�صهن فاإن جنوميتهن و�صهرتهن وظهورهن يف عرو�س الأزياء التي تقام يف عوا�صم 

املو�صة واجلمال ت�صاهم اأي�صاً وب�صكل كبري للرتويج لل�صلع واملنتجات التي تطرحها بيوت الأزياء 

ال�صهرية والتي من خاللهن جتني اأرباحاً طائلة تقدر مبئات املاليني اإن مل تكن اأكرث.

اأي�صاً يف مركز  اأ�صبح  الرجل  اأن  اإل  املو�صة واملراأة  الف�صل بني  اأنه ي�صعب  وبالرغم من 

اهتمام امل�صممني بتوجيه الأ�صواء اأكرث على اأزيائه، اإل اأن عالقة املراأة باملو�صة هي الأبرز 

والأكرث ربحية لبيوت الأزياء حيث يبذل م�صمموها كل ما ي�صتطيعون من 

جهد وابتكار لر�صائها وتلبية متطلباتها.
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حاصلة على لقب
»بحرين توب مودل« 

دنيا 
أحمد:

ال أخشى 
االنتقادات

وأنا معجبة بنفسي 

كتبت - فاطمة �صلمان: 

جميلة.. موهوبة.. م�ساك�سة.. وعفوية، عبارات 

تكاد ال تخت�سر روحها املرحة و�سقاوتها الربيئة.. 

متتلك طاقات هائلة وتتمتع بطموح عال يتجاوز 

�سنوات عمرها ال�سغرية، اكملت درا�ستها يف جنوب 

امريكا واجتهت اىل عرو�ض االزياء حتى نالت العديد 

من اجلوائز وال�سهادات من جهات كثرية..

انها دنيا اأحمد ابنة الـ 24 ربيعا 

حتدثنا عن بدايتها يف هذا املجال واهم 

املحطات التي مرت بها واجلوائز 

التي ح�سدتها مبزيد من 

التف�سيل من خالل لقائنا 

التايل معها.. 
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نقطة البداية
[ كيف بداأت يف مهنة عر�ض االأزياء؟

- �صقيقي كان بوابتي لدخول عامل عرو�س الزياء فهو من �صاهم يف 

ادخايل هذا املجال لذلك اعتربه نقطة البداية وكان له اثر بالغ يف م�صريتي 

هذه كونه من قدم يل الدعم والت�صجيع وكان خري حمفز يل لقتحام هذا 

املجال، ومن ثم كانت ثقتي بنف�صي كبرية كوين اع�صق الت�صوير واحبذ 

التقاط ال�صور يل ومن ثم توالت العرو�س وهكذا كانت البداية..

[ هل واجهت اي انتقادات او �سعوبات تذكر؟ 

التفت  انني حقيقة ل  ال  النتقادات  - طبعا واجهت عددا كبريا من 

لها ول اعريها اي اهمية تذكر ول اجعلها توؤثر على طموحي ورغبتي يف 

ح�صد مزيد من النجاحات يف هذا املجال كما انني اعتربها غذائي اليومي 

ال�صعوبات  ب�صاأن  اأما  و�صرا يف جناحي،  �صببا  اعدها  كما  يقويني  الذي 

ال�صرب  التغلب عليها ب�صيء من  ا�صتطعت  فقد واجهت عددا منها لكنني 

واحلكمة..

[ كيف كان تقبل افراد ا�سرتك لهذا لعمل؟ 

هذا  دخول  على  كثريا  ا�صرتي  و�صجعتني  بالفكرة  رحب  اجلميع   -

املجال بال�صافة اىل جمال التمثيل اي�صا ال انني اكتفي حاليا بعرو�س 

الزياء التي اعتربها هديف الول حيث انوي الرتكيز يف هذا املجال وح�صد 

املزيد من التالق والنجاح..

[ ما اهم اجلوائز التي ح�سدتها؟ 

اأهم جائزة اعتز بها حقيقة هي ح�صويل على لقب »بحرين توب   -

مودل« للعام 2014 علما باأنني �صاركت يف نف�س امل�صابقة للعام 2013 

وح�صدت املركز الثاين..

محبة الجمهور
[ ما الذي مييزك عن البقية؟ 

اول هو حمبة اجلمهور يل فاجلمهور هو �صبب  اعتقد ما مييزين   -

بنف�صي  فثقتي  الثقة  بعدها  تاأتي  ثم   ومن  عمل  اي  ال�صخ�س يف  جناح 

كبرية وهلل احلمد..

[ هل جمالك ام �سخ�سيتك �سبب جناحك؟

القوية  - اعتقد الثنني معا لنه عندما يتواجد اجلمال وال�صخ�صية 

يظهر العمل ب�صكل اقوى وعموما ال�صكل اجلميل واجل�صم املتنا�صق مهم 

بالن�صبة لعار�صات الأزياء ال ان اجتماع اجلمال وال�صخ�صية معا يخلق 

كما  الداخلي  مبظهرهن  العتناء  الزياء  عار�صات  على  لذلك  النجاح، 

اعتناءهن ب�صكلهن اخلارجي..

مجتمع منفتح 

[ ما هو تقييمك مل�ستوى املو�سة يف البحرين؟ 

- م�صتوى املو�صة يف البحرين يف ت�صاعد كبري خا�صة وان املواطن 

البحريني ا�صبح اكرث ذوقا يف اختيار املالب�س املالئمة كما ان جمتمعنا 

اجلميع  واأ�صبح  املتوارثة  والتقاليد  العادات  اطار  �صمن  عامليا  منفتح 

يتقبل فكرة عرو�س الزياء ووجود مودل من اجلن�صني والدليل على ذلك 

زيادة املعار�س وعرو�س الزياء موؤخرا وا�صبح لدينا عدد من امل�صممني 

واملودلز البحرينني نفتخر بهم..

[ من املودل التي اأثرت عليك، وامل�سمم الذي يعجبك ت�ساميمه؟

- مل اتاثر باي مودل ل حمليا او عامليا فانا قدوة نف�صي وانا معجبة 

بنف�صي كثريا، اما امل�ص�صم الذي تعجبني ت�صاميمه فهو امل�صمم البحريني 

القدير هتان البدر وكذلك البحرينية كربى الق�صري تعجبني ت�صاميمهما 

كثريا لذلك احب ان اقتني مالب�س من جمموعاتهما وان اعر�صها كذلك..

شركة خاصة 
[ ما هي طموحاتك واأمانيك امل�ستقبلية؟ 

- طموحاتي كثرية لكن يبقى احللم الكرب الذي اطمح لتحقيقه هو 

اأن اأرفع ا�صم مملكة البحرين عاليا خليجيا وعامليا من خالل امل�صاركة يف 

عرو�س عاملية نعك�س من خاللها ذوق واناقة ال�صعب البحريني ونو�صح 

للجميع ان لدينا مودلز متميزين وعلى م�صتوى عال من الحرتاف وعلى 

قدر التناف�س والنجاح..

كما انوي م�صتقبال باإذن اهلل افتتاح �صركة خا�صة لعر�س الأزياء يف 

البحرين..

[ كلمة اخرية تقولينها ..

وقف  من  ا�صرتي وجلميع  افراد  من  لكل  وعرفان  �صكر  كلمة  هي   -

ودعواتكم يل  اقدمه  عمل  لكل  واملحب  الكبري  واىل جمهوري  اىل جانبي 

بالتوفيق وح�صد مزيد من النجاحات كما ميكن للجميع متابعة �صوري 

عرب موقعي على الن�صتقرام وهو:

 @Donya_ahmed90
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رائعة  البحرين عرو�صاً  خ�ص�س فندق كراون بالزا 

ل�صيوفه حلظات  ليقدم  املبارك  ال�صحى  بعيد  لالحتفال 

رائعة ل تن�صى مع الهل وال�صدقاء.

بوفيه  خالل  من  مثرية  جتربة  بالزا  كراون  يقدم 

ماأكولت  ي�صم  الذي  »لموزاييك«  مبطعم  اللذيذ  الغذاء 

 13 ب�صعر  املبا�صر  الطبخ  بطريقة  تقدميها  يتم  عاملية 

ديناراً، ولوجبة الع�صاء �صيكون هناك جو دويل خم�ص�س 

املبارك، حيث ميكنك  ال�صحى  الوليني من عيد  لليومني 

�صتكون  كما  املتوفرة،  العاملية  الكالت  بني  من  الختيار 

عيد  من  الخرية  الليلة  يف  مك�س«  »تك�س  ليلة  هناك 

مثل:  الطباق  الذ  فيها  يقدم  والتي  املبارك  ال�صحى 

النت�صالدا،  الفاهيتا،  املك�صيكية،  التاكو  »�صندويت�صات 

والنات�صوز«، بال�صافة اىل عدد من املاأكولت املميزة التي 

مقدارها 12  بكلفة  التي حتبها  بالطريقة  يقدمها طهاتنا 

ديناراً بحرينياً فقط ت�صمل امل�صروبات.

»ويفز«  كمطعم  املتخ�ص�صة  الفندق  ومطاعم 

للماأكولت البحرين ومطعم »بهارات« الهندي يتم فيهما 

ايدي طهاة متخ�ص�صني بدقة متناهية  اأطباق على  اإعداد 

يف  البحرية  باملاأكولت  ا�صتمتع  املنا�صبة،  بهذه  خا�صة 

مطعم »ويفز« لتناول الوجبات البحرية الطازجة املطهوة 

بتجربة  ولتحظى  خا�صة،  باأم�صية  لتنعم  عالية  بجودة 

طعم غنية تف�صل بتجربة مطعم »البهارات« الهندي الذي 

تفتح  الهند  من  مميزة  عطرية  نكهات  ذات  اأطباق  يقدم 

�صهيتك و�صهية عائلتك.

انعْم بتجربة اإقامة متميزة مع باقة العرو�س املميزة 

لدينا  باحلجز  قم  ال�صدقاء،  اأو  الهل  مع  باملرح  املليئة 

ودلل اطفالك معنا، حيث �صيح�صل كل طفل على:

.»VIK« معاملة العيد اخلا�صة مع بطاقة -

حتى  �صباحاً«   10« من  وفطائر  جماين  اآي�صكرمي   -

»6 م�صاًء«.

والنادي  امل�صبح  يف  �صيفية  ترفيهية  اأن�صطة   -

ال�صحي من »4:30 م�صاًء« حتى »6:30 م�صاًء«.

- قائمة خم�ص�صة لالأطفال يف املطاعم.

- الأطفال من هم اأقل من 5 �صنوات ياأكلون جماناً.

على  الت�صال  يرجى  ال�صتف�صار  من  للمزيد 

.+973 17531122

أنشطة ترفيهية وأطباق شهية بهذه المناسبة

فندق كراون بالزا يقدم عروًضا رائعة 
لالحتفال بعيد األضحى

انعْم بتجربة 
إقامة متميزة 
مع باقة 
العروض المميزة 
المليئة بالمرح 
مع االهل أو 
االصدقاء
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الأ�صاليب  من  الكثري  العام،  هذا  اليطايل  املو�صة  اأ�صبوع  حمل 

اجلديدة املثرية لالهتمام واملجموعات امللونة ا�صتعداداً للموا�صم املقبلة، 

املدينة  هذه  يف  اأعمالهم  اأجمل  عر�س  على  امل�صممون  حر�س  حيث 

اليطالية التي جتذب املاليني من ع�صاق املو�صة �صنوياً.

اجل�صم احليوي والكثري احلركة كان الإلهام وراء جمموعة بوتيغا 

متيزت  كما  ماير.  توما�س  �صممها  التي   2015 عام  لربيع  فينيتا 

جمموعة �صارة كافاتزا فات�صيني بالألوان الرباقة والذهبية يف ت�صاميم 

جمموعتها اجلديدة لربيع عام 2015.

ا�صتمدت �صتيال جان الوحي من هايتي لت�صميم جمموعتها اجلديدة 

التي متيزت بالطبعات والأ�صكال غري املتطابقة مع الر�صومات امللونة 

وحتديداً �صور ال�صماك والع�صاب املرجانية.

عادة ما يلجاأ غابرييل كولجنيلو اإىل العوامل الغريبة يف عامل الفن 

الق�صات احلديثة والع�صرية لتي  العام على  واملو�صة، لكنه ركز هذا 

تعك�س �صعوراً بالليونة والنعومة.

املجموعة اجلديدة جليل �صاندر، كانت ت�صكيلة موحدة من الأنثوية 

وال�صبيانية يف األوان ناب�صة باحلياة وكال�صيكية مثل البني والوردي 

اليطالية  امل�صممة  حر�صت  فيما  والعاجي.  والكحلي  والبيج  الفاحت 

وتدعو  البوهيمية  الأفكار  ت�صاميمها  تعك�س  اأن  على  فرييتي  األربتا 

الربيع  باأجواء  تن�صح  اجلديد  جمموعتها  جعل  مما  واملحبة،  لل�صالم 

املرحة والرومن�صية.

أسبوع ميالنو للموضة
يكشف عن أزياء مثيرة لالهتمام 
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أسبوع نيويورك
يختتم عروضه بإطالالت مشرقة من أزياء رالف لورين

اأ�صبوع  من  الأخري  اليوم  يف 

ا�صم  ملع  للمو�صة،  نيويورك 

الذي   Ralph Lauren امل�صمم 

من  مبجوعة  جمهوره  اأحتف 

الأزياء يف رحلة �صفاري اإىل مكان 

اإفريقيا  يف  يكون  قد  يحدده،  مل 

ال�صمراء اأو يف الهند.

الفرح  باألوان  تزينت  رحلة 

والفو�صيا  الليموين  كالأ�صفر 

ذّكرنا  مما  امل�صع،  والربتقايل 

جلميالت  امل�صرقة  بالإطاللت 

الكاكي،  للون  كان  كما  بوليوود. 

الأ�صد  ال�صفاري، ح�صة  وهو لون 

يف هذه املجموعة، حيث ا�صتعمل 

الأبي�س  مع  واختلط  مبفرده 

القوية  التدّرجات  ومع  حيناً، 

اأحياناً يف تنا�صق تام. كما ترافقت 

اأو�صحة  مع  الإطاللت  من  العديد 

ُتلف حول العنق اأو عقود تزينت 

باأحجار ملونة كبرية.

الطويلة  الأثواب  واحتلّت 

يف  بارزة  ح�صة  اللون  اأحادية 

افتتاح العر�س، ثم تلتها جمموعة 

الأبي�س  باللون  الأزياء  من 

مع  وبنطلونات  اأثواباً  ت�صمنت 

كال�صيكية  اأو  �صبور  جاكيتات 

ثم  ال�صديدة،  بالأناقة  ات�صمت 

الأزياء  من  جمموعة  دور  جاء 

فكان  اخلتام  اأما  الأ�صود،  باللون 

الكاكي  بني  جمعت  ت�صاميم  مع 

والألوان امل�صرقة يف خلطة جتلّت 

فيها كل اأ�صرار ال�صياكة.
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أنواع من الخضار والفاكهة

لبشرة مثالية ومتألقة

الشاي األخضر 
الفريدة من نوعها،  الأمينية  الأك�صدة والأحما�س  م�صدر غني مل�صادات 

اإىل جانب الثيانني الذي ي�صاعد اجل�صم على ال�صرتخاء ويخف�س ال�صغط. 

ال�صاي الأخ�صر يقلل اأي�صاً من خطر الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم، كما يحتوي 

على الأوميغا 3 التي تغذي الب�صرة.

السبانخ 
الفولت  احلديد،  من  هائلة  كميات  على  وحتتوي  باملغذيات  غنية 

والألياف  )اأ(  وفيتامني  واملغن�صيوم  )اي(  وفيتامني  والكلوروفيل، 

والربوتينات النباتية، وفيتامني )�صي( اأي�صاً. 

اأنواع  جميع  حتارب  التي  الأك�صدة  م�صادات  على  يحتوي  ال�صبانخ 

م�صاكل اجللد، كما انه تناولها بكك�س يومي يجعل الب�صرة �صافية وغنية من 

الداخل واخلارج.

سمك السلمون 
اأي�صاً  ويوفر  والكتئاب،  والقلق  التوتر  يقاوم 

معظم احتياجات اجل�صم من الفيتامني )د( اليومية 

الذي ي�صاعد على الوقاية من �صرطان القولون، 

والقلق، والكتئاب واأمرا�س القلب والعظام.

وهوغني اأي�صاً بالأحما�س الدهنية اأوميغا 

والتجاعيد  اللتهاب،  ملكافحة  املمتازة   3

وحب ال�صباب. ي�صاعد على ترطيب 

اخلارج،  اىل  الداخل  من  الب�صرة 

الراأ�س  فروة  على  يحافظ  انه  كما 

ويرطب ال�صعر.

زيت جوز الهند
من اأغنى م�صادر الدهون امل�صّبعة، 

ال�صعرات  من   %90 بن�صبة  يتاألف  اإذ 

كما  امل�صبعة،  والدهون  احلرارية 

امل�صادة  اللوريك  حم�س  على  يحتوي  اأنه 

للبكترييا والفريو�صات، ويحارب الفريو�صات 

غني  الهند  جوز  زيت  ال�صباب.  وحب  والعدوى 

والفيتامني  الأ�صا�صية  الدهنية  بالأحما�س  اأي�صاً 

من  وحمايتها  الب�صرة  لرتطيب  املثالية  )اي( 

التجاعيد.

البذور والحبوب
للغاية؛  مفيدة  كلها  والكتان  واليقطني  ال�صم�س  دوار  بذور 

واملغني�صيوم  )اي(  والفيتامني  بال�صيلينيوم  وغنية  املغذيات  حتتوي  لأنها 

الب�صرة ومتنع ظهور  الرطوبة يف  التجاعيد وتعزز  والربوتينالتي حتارب 

حب ال�صباب.

الكرفس
وي�صاعد  الدموية  الدورة  على  يحافظ  الذي  )ك(  فيتامني  على  يحتوي 

على خف�س �صغط الدم املرتفع، مما يقلل من م�صتوى الإجهاد الذي بدوره 

يوؤدي اإىل تلف الب�صرة واإجهادها وي�صبب ال�صداع الن�صفي وحتى ال�صرطان. 

واملاء،  والبوتا�صيوم،  الطبيعي،  ال�صوديوم  على  اأي�صاً  الكرف�س  يحتوي 

وميكن اأن ي�صاعد على منع جفاف اجللد.

البابايا  
فاكهة الرائعة غنية بالعديد من الفوائد الغذائية 

)�صي(  الفيتامني  مثل  لالأك�صدة  امل�صادة  واملغذيات 

وفيتامني )اي( والبيتا كاروتني التي تعالج اللتهابات 

وظهور حب ال�صباب، اإىل جانب الفيتامني )�صي( الذي 

يحمي الب�صرة من اأ�صرار اأ�صعة ال�صم�س.

الجزر 
الإنتاج  الذي ي�صاعد على منع  )اأ(  بالفيتامني  اجلزر غني 

الزائد من اخلاليا يف الطبقة اخلارجية من اجللد، التي توؤدي 

ظهور  وبالتايل  امل�صام  وان�صداد  امليتة  اخلاليا  جتمع  اىل 

احلبوب وال�صوائب.

الفليفلة الحمراء
على  حتتوي  احللوة  احلمراء  الفليفلة  من  واحدة  حبة  اإن 

الفيتامني  من  اليومية  اجل�صم  حاجة  من   %100 من  اأكرث 

�صي.

حتتوي الفليفلة احلمراء على كميات كبرية من 

انها  كما   ،)6 )ب  ال  وفيتامني  الغذائية  الألياف 

على  ت�صاعد  اأن  ميكن  التي  بالكاروتينات  غنية 

منع التجاعيد وت�صريع الدورة الدموية يف اجللد، 

ويحميها من حب  �صباباً  اأكرث  الب�صرة  مما يجعل 

ال�صباب والبثور.

الشوكوال الداكنة 
الأطعمة  اأف�صل  اأحد  هو  املر  اأو  الداكن  ال�صوكول 

امل�صادة  باملواد  غني  لأنه  مثالية؛  ب�صرة  على  للح�صول 

لالأك�صدة، والأحما�س الدهنية وبالفالفانول الذي يعطي التوهج 

للب�صرة.

تغنيك عن منتجات التجميل المكلفة 10

 منتجات التجميل الفاخرة اأمر مكلف وغري فعال يف الكثري من االأحيان، ال �سيما حني يتعلق االأمر بحب ال�سباب اأو البثور 

واجلفاف. احلل ال�سحري يكمن يف تغذية الب�سرة ولي�ض عالج عوار�سها والبدء يف تناول االأطعمة املغذية والطبيعية للح�سول 

على ب�سرة مثالية.

فيما يلي 10 اأطعمة مغذية تكتنز الكثري من الفوائد التي تعالج م�ساكل الب�سرة:

10
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ربيع باريس
ينضح أناقة باألبيض واألسود

لدى  املف�صلني  اللونني  كانا  والأ�صود  الأبي�س  اللونان 

 2015 و�صيف  لربيع  املو�صة  اأ�صبوع  افتتحوا  الذين  امل�صممني 

اأكرث من عر�س،  الثنائي يف  ا�صتعمال هذا  يف باري�س، فقد تكرر 

نظراً ملا يتمتعان به من اأناقة ت�صفي مل�صة من التميز على خمتلف 

الإطاللت.

اأناقة الأ�صود  وقد كان لكل م�صمم روؤيته اخلا�صة يف تقدمي 

والأبي�س باأ�صلوبه ال�صخ�صي، وقد طغى هذا الجتاه على ثالثة 

عرو�س ن�صتعر�س بع�صاً من اإطاللتها فيما يلي:

دار  جمموعة  يف  بكثافة  ا�صتعمال  والتطريز  الدانتيل   -

Rochas للربيع وال�صيف القادمني، مما اأ�صفى عليها مل�صة اأنثوية 
بامتياز. اأما قما�س الأورغنزا فقد تكرر ا�صتعماله يف تنفيذ التنانري 

الأ�صود  �صكل  وقد  ال�صدر،  عند  باأحزمة  تزّينت  التي  والأثواب 

والأبي�س اللونني الطاغيني على معظم قطع هذه املجموعة.

- ا�صتوحى امل�صمم Alexis Mabille فكرة جمموعته لربيع 

و�صيف 2015 من خزانة لعبي املالكمة، ولذلك متّيزت اأزياوؤه 

ت�صاميمه  تنفيذ  مت  وقد  واملريح.  الريا�صي  العملي،  بالطابع 

اأحادية اللون خالية من الطبعات والتطريز، ومت تقدمي  باأقم�صة 

العديد منها بتدرجات الأ�صود والأبي�س.

 Alexander ا�صتوحى امل�صمم ،Balenciaga يف جمموعة -

التي  الهوائية  الدّراجات  ركوب  م�صابقة  من  ت�صاميمه   Wang
ت�صهدها مدينة باري�س خالل ف�صل ال�صيف، ولذلك جاءت الأزياء 

من  الكثري  فيها  ا�صتعمل  التكلف،  عن  وبعيدة  ب�صيطة  عملية، 

الأ�صود والأبي�س، ومن قما�س ال�صبك، وتزينت بع�س العار�صات 

بالنظارات اخلا�صة بالدراجني.
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�ساعتِك لي�ست فقط اأداة تدلّك على �سري 

الثواين والدقائق وال�ساعات، ولكنها اأي�ساً جزء 

من �سخ�سيتك تعّرف عنها وتك�سف الكثري من 

خ�سائ�سها، ولذلك نن�سحك اأن تختاريها بعناية.

ومل�ساعدتك حتر�ض دور ال�ساعات العاملية على 

تقدمي كل جديد يف هذا املجال الإر�ساء خمتلف 

االأذواق، ولكن قبل اختيار �ساعتك اجلديدة نن�سحك 

بالتقيّد مبا يلي:

-  اختاري حجم ال�ساعة مبا يتنا�سق مع حجم 

مع�سمك.

-  احر�سي على اأن تكون �ساعتك اليومية عملية 

تتنا�سق مع اأ�سلوب اأزيائك.

-  جتّرئي على اختيار �ساعة ملّونة الإ�سفاء 

بع�ض التميّز على اطاللتك.

عة بالكامل باملا�ض  -  احتفظي بال�ساعة املر�سّ

للمنا�سبات املهمة.

-  اهتمي بالتنويع بحيث تت�سمن جمموعة 

ال�ساعات اخلا�سة بك اأكرث من طراز حتى ال تكون 

جميع �ساعاتك مت�سابهة.

-  تعّريف فيما يلي على اأحدث ت�ساميم ال�ساعات 

التي قّدمتها الدور العاملية موؤخراً، واختاري منها ما 

ينا�سبك.

ساعتك جزء من شخصيتك 
فاختاريها بعناية

البوت الكالسيكي يعود 
مجدًدا بتصاميم عصرية جذابة

ليظهر   2014 و�صتاء  خريف  مو�صم  يف  بقوة  البوت  يعود 

الأكرث  الأحذية  بني  من  وهو  املو�صة،  �صيحات  كاآخر  جمدًدا 

اأو  الكال�صيكي  مبوديله  �صواء  الرجال  قبل  من  املو�صم  هذا  اإقبالً 

التعديالت الع�صرية التي اأدخلت عليه. ومبا اأنه من اأكرث الأحذية 

العملية من حيث مقاومتها ملختلف عوامل الطق�س �صيطل ب�صكله 

التقليدي الذي اعتدنا عليه مبظهر �صر�س يعك�صه النعل ال�صخم 

وال�صميك واملقاوم لالنزلق.

املو�صم  هذا  يطل  البوت  اأن  لالأحذية  الأملاين  املعهد  واأو�صح 

بثالثة موديالت خمتلفة، األ وهي: البوت ذو الأربطة الذي ميتاز 

الذي  النارية  الدراجات  قائدي  وبوت  اأنيق،  كال�صيكي  بطابع 

يحاكي اإطاللة جنوم مو�صيقى الروك، وبوت املزارعني ذو الطابع 

الريفي.

باحلليات  يتالألأ  ع�صرية، حيث  بت�صاميم  البوت  �صيطل  كما 

والثعابني،  الزواحف  جلود  بنقو�س  ويزدان  الرّباقة،  املعدنية 

من  اللوين  الطيف  تقريًبا، حيث ميتد  الألوان  بكل  يزهو  اأنه  كما 

اإىل الدرجات ال�صارخة  الدرجات الهادئة كدرجات البني الرقيقة 

كالأحمر والأزرق ال�صاطع.
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المركز الطبي 
الجامعي لمدينة 

الملك عبداهلل ..... 
صرح صحي رائد 
وخدمات طبية 

بمواصفات عالمية
جنح املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبداهلل الطبية يف 

التواجد بقوة �سمن دائرة اأف�سل من�ساآت الرعاية ال�سحية يف 

مملكة البحرين خالل فرتة وجيزة مل تتجاوز العامني، وذلك 

انطالقاً من اخلربات االإدارية املتميزة والكفاءات الطبية التي 

حتظى بها جمموعة د.�سليمان احلبيب الطبية اجلهة امل�سغلة له، 

ومبا متتلكه من خربات طويلة كانت نتاج لتطوير وت�سغيل نحو 

20 من�ساآة �سحية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي واأفريقيا، 

اإ�سافة اإىل تبني جامعة اخلليج العربي باعتبارها اجلهة امل�سرفة 

على املركز ل�سيا�سات داعمة تهدف لتقدمي خدمة �سحية ذات 

موا�سفات عاملية وفقاً للمعايري الطبية املعتمدة.

  MEED QUALITY ح�سل هذا املركز على جائزة

كاأف�سل م�سروع طبي يف مملكة البحرين قبل االنتهاء من عامه 

االأول وهو ما يعد ترجمة وا�سحة مل�ستوى التميز الذي يحظى به 

املركز من خالل االلتزام ال�سارم بـاأرقى معايري اجلودة العاملية 

ذات ال�سلة بت�سميم وت�سغيل املن�ساآت ال�سحية،واحلفاظ على 

اأف�سل معدالت مكافحة العدوى يف امل�ست�سفيات التابعة لها من 

خالل معايري وتو�سيات عديد من املنظمات ال�سحية العاملية مثل

.AIA- FAL-ASHRAE
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مركز جراحي متخصص
اأهم  من  امللك عبداهلل واحداً  ملدينة  الطبي اجلامعي  املركز  ي�صم 

املراكز اجلراحية املتخ�ص�صة وذات اجلودة العالية لإجراء خمتلف 

اجلراحات الدقيقة مبهارة عالية ومعدلت اأمان متميزة عالوة على 

حتقيق ن�صب جناح متوافقة مع الن�صب العاملية ، وهو ما منحه ثقة 

كبرية لدى املراجعني يف املجتمع اخلليجي، انطالقاً  من النجاحات 

التي حققها الكادر الطبي يف اإجراء اجلراحات النوعّية مثل عمليات 

عمليات  على  عالوة  ال�صناعية،  املفا�صل  وا�صتبدال  القرنية،  زراعة 

اأورام الثدي وزراعة القوقعة اإىل جانب اجلراحات العتيادية.

تجهيزات خاصة بغرف العمليات
ومل تقف معدلت التمّيز اجلراحي باملركز الطبي اجلامعي عند 

امتد  ولكن  به،  اإجرائها  مت  التي  الدقيقة  العمليات  نوعية  م�صتوى 

عليها  يح�صل  التي  وال�صالمة  الأمان  ون�صب  النجاح  ملعدلت  اأي�صاً 

جهود  اأ�صهمت  اإذ  اجلراحية،  التدخالت  لتلك  اخلا�صعني  املر�صى 

مكافحة العدوى واللتزام ال�صارم باملعايري العاملية يف التعامل مع 

الدوات اجلراحية يف التقليل من اإمكانية انتقال العدوى اأو حدوث 

الت�صريع  اإىل  اإ�صافة  العملية،  بعد  للمر�صى  اأو م�صاعفات  التهابات 

بال�صفاء من العمليات. كما اأ�صهمت التجهيزات الرقمّية العالية بغرف 

العمليات وكفاءة وجاهزية الكوادر الطبية باملركز يف حتويل جتربة 

طريقة  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  موؤملة  جتربة  من  اجلراحي  العالج 

طبية ب�صيطة ت�صهم يف الق�صاء على امل�صكلة املر�صية ب�صكل احرتايف 

ومتميز ودون م�صاعفات - وهلل احلمد -.

أول مركز لزراعة القوقعة
حقق هذا املركز جناحات متتالية على امل�صتوى الطبي من بينها 

اإن�صاء اأول مركز متكامل لزراعة القوقعة يف القطاع اخلا�س مبملكة 

اإىل  واجلراحية  الت�صخي�صية  اخلدمات  كافة  يوفر  حيث  البحرين، 

جانب الرعاية التاأهيلية للمر�صى بعد العملية.

عالج السمنة
للق�صاء  العالجية  الطرق  اأف�صل  ملراجعيه  املركز  هذا  ويقدم 

ال�صمنة املنت�صرة يف دول اخلليج ، وقام با�صتقطاب جراحون  على 

متخ�ص�صون لإجراء عمليات ال�صمنة املختلفة مثل ربط وتكميم املعدة 

تلك  اإجراء  يتم  حيث  املعدة،  بالون  اإىل  بالإ�صافة  الأمعاء  وحتوير 

العمليات وفق التو�صيات الأوروبية املعتمدة، ويف املركز يتم تقييم 

الأن�صب  العالج  لتخاذ  دقيقة  درا�صة  واإجراء  ال�صمنة  مر�صى  حالة 

لكل حالة على حدة.

زراعة القرنية
فيما �صّجل املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبداهلل بالبحرين 

اإذ  البحرين،  القرنية يف مملكة  لإجراء جراحات زراعة  اأعلى معدل 

دول  من  ملر�صى  عمليات  اإجراء خم�س  فقط  واحد  �صهر  �صهد خالل 

اأن يكون  جمل�س التعاون اخلليجي بنجاح، وبذلك متكن املركز من 

بتوفريه  الدقيقة  النوعّية  اجلراحات  تلك  يف  بارزاً  خليجياً  مق�صداً 

منظومة �صحية متكاملة توفر اأدق الأجهزة والتقنيات الت�صخي�صية 
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املتخ�ص�صة واملوؤهلة. وقد  الطبية  الكفاءات  اإىل جانب  والعالجية 

حر�س املركز الطبي اجلامعي على التعاون مع كربى بنوك العيون 

العاملية لتوفري اأف�صل اأنواع القرنيات والتي متنح املري�س نتائج 

القرنيات  تلك  فح�س  على  اأي�صاً  احلر�س  مع  متّيزاً،  واأكرث  اأعلى 

ب�صكل دقيق جداً للتاأكد من �صفافيتها ووجود عدد اخلاليا الطبيعي 

بها وخلوها كذلك من الأمرا�س املعدية والفريو�صية وهو ما ي�صهم 

يف حتقيق معدلت اأعلى من النجاح .

تصحيح النظر بالليزك
كما يقدم ق�صم طب وجراحة العيون خدمات متخ�ص�صة ذات 

موا�صفات عاملية مثل عمليات الليزك لت�صحيح عيوب الإب�صار بدقة 

عالية وذلك با�صتخدام اأحدث التقنيات يف هذا املجال ، اإ�صافة اإىل 

عالج املاء الأبي�س باملوجات ال�صوتية ، وعالج القرنية املخروطية 

. CROSS-LINKING بتقنية

زراعة المفاصل الصناعية
املركز  وا�صل  املتميزة  النوعية  اجلراحات  �صعيد  وعلى 

اخلليجية  التعاون  جمل�س  دول  مراجعي  ثقة  على  ال�صتحواذ 

املفا�صل  زراعة  لعمليات  العالية  والأمان  النجاح  مبعدلت 

ال�صناعية ، وهو ما متثل يف ا�صتقباله لعدد كبري من املر�صى من 

وغريها  قطر  وكذلك  عمان  و�صلطنة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

البارزة  العالمات  اأحد  املركز  اأ�صبح  حتى   . اخلليجية  الدول  من 

ذلك  اإىل  اأ�صف   ، البحرين  مملكة  يف  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف 

كما   ، العظام  جمال  يف  اجلراحية  التدخالت  خمتلف  اإجراء  فاإن 

مثل  الريا�صي  الطب  يف  املتخ�ص�صة  العمليات  اإجراء  اأي�صاً  يتم 

اإ�صابات الأربطة والكاحل وغريها ، وكذلك جترى عمليات دقيقة 

العظمية  والإعاقات  والت�صوهات  الفقري  العمود  م�صكالت  لعالج 

وم�صكالت عظام الأطفال وغريها.

كشف مبكر عن األورام النسائية
وتخت�س عيادات الن�صاء والولدة يف املركز الطبي اجلامعي 

العاملية  التو�صيات  برامج طبية ن�صائية مت و�صعها وفق  بتقدمي 

والك�صف  املراأة  و�صحة  احلمل  متابعة  برامج  منها  املتخ�ص�صة، 

الرحم  عنق  و�صرطان  الثدي  �صرطان  مثل  الأورام  عن  املبكر 

الن�صاء  ا�صت�صاريات  وتـــقدم  املختلفة.  الأمرا�س  من  وغريها 

لإزالة  باملنظار  اجلراحية  الن�صائية  اخلدمات  باملركز  والولدة 

الأورام وتكي�س املباي�س وغريها ، اإ�صافة اإىل العمليات الن�صائية 

التجميلية.

وحدتا مناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكلى
وعالج  ت�صخي�س  يف  متخ�ص�صة  وحدة  املركز  ي�صمل  كما 

اأورام  عن  املبكر  للك�صف  واملناظري  اله�صمي  اجلهاز  م�صكالت 

املعدة والقولون وم�صكالت الأمعاء بدقة و�صرعة عالية من خالل 

ا�صت�صاريني متخ�ص�صني وحا�صلني على اأعلى ال�صهادات الأوروبية 

وعالج  لت�صخي�س  الكلى  اأمرا�س  وحدة  اإىل  اإ�صافة  والكندية. 

اأمرا�س الكلى املختلفة.
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التصوير المقطعي يغني عن القسطرة
بتجهيزات وخدمات مركز  بالغاً  اهتماماً  املركز  اأعطى  فيما 

املبكر  الك�صف  وو�صائل  �صبل  لتوفري  الت�صخي�صية  الأ�صعة 

والت�صخي�س عن اأمرا�س القلب واملخ والعمود الفقري وغريها 

الطبقي املقطعي  الت�صوير  اأجهزة  اأحدث  الأ�صعة  ، وي�صم ق�صم 

CT 660 Optima والذي يوفر ت�صوير كامل اجل�صم يف ثوان 
الإ�صعاعية  اجلرعة  تقليل  مع   ، عالية  و�صرعة  بدقة  معدودة 

بن�صبة كبرية ، وهو يغني عن الق�صطرة الت�صخي�صية.

MRI لتشخيص أمراض العمود الفقري 
والمخ

ذات   MRIاملغناطي�صي الرنني  اأجهزة  اأحدث  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صرعة العالية واجلودة يف النتائج ، وذلك لت�صخي�س اأورام 

املفا�صل  اأمرا�س  على  عالوة  الأنفية  اجليوب  والتهابات  املخ 

والع�صالت ، كما ي�صاعد اأي�صاً يف �صرعة اإنقاذ مر�صى الطوارئ 

امل�صابني بالنزيف الدماغي واإ�صابات العمود الفقري الناجت عن 

احلوادث وغريها وذلك ل�صرعته العالية وجودة نتائجه.

165 فحصًا على عينة الدم الواحدة
وملا تنطوي عليه الفحو�صات والتحاليل املخربية من اأهمية 

خا�صة يف الك�صف عن م�صببات العديد من الأمرا�س قام املركز 

املختربات  تكنولوجيا  اأنتجته  ما  اآخر  من  كبري  عدد  بتاأمني 

الأجهزة  اأكرث  من  وهو   6000  Cobas بينها  من   ، الطبية 

تطوراً حيث مُيكن من اإجراء اأكرث من 6000 حتليل يف ال�صاعة 

خمتلفاً  فح�صاً   165 حتى  وي�صتوعب  �صديدة  وبدقة  الواحدة 

ميكن اإجراوؤها على عينة مري�س واحد.

تقنية الـ ALA 5 –ألول مرة بالشرق األوسط
لتقنية  بتاأمينه  ريادته  املركز  اأثبت  التقني  امل�صتوى  وعلى 

الـ ALA 5 –كاأول من�صاأة طبية يف ال�صرق الأو�صط بعد توقيع 

اتفاقية تعاون مع جامعة كوجي اليابانية ، اإذ متكن تلك التقنية 

الأطباء من الك�صف املبكر عن العديد من الأورام مثل الربو�صتاتا 

اأول عملية بتلك التقنية ملري�س  اإجراء  واأورام املثانة. وقد  مت 

بحريني يف الـ 65 من العمر م�صاباً بورم باملثانة.

إزالة الشعر بالليزر
الطبية  عبداهلل  امللك  ملدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  قام  كما 

بتاأمني جهاز Gentle lase pro والذي يعد من اأحدث واأف�صل 

الليزر  بتقنيات  يعمل  اجلهاز  هذا  اإن  اإذ   ، ال�صعر  اإزالة  اأجهزة 

لل�صيدات  والفاعلية  الأمان  من  عالية  معدلت  ويوفر  املتطورة 

الالتي يتطلعن للتخل�س من قلق ال�صعر الزائد والتمتع مبظهر 

Gentle lase pro بوجود �صا�صة مل�س  اأنوثة. كما يتميز  اأكرث 

ت�صتخدم يف اإدخال بيانات املراجعات مثل لون الب�صرة و�صماكتها 

و�صماكة ال�صعر ون�صبة الت�صبغات يف اجللد مما يتيح التحكم 

يف معايري الطاقة امل�صتخدمة باجلهاز واإجراء اجلل�صات يف جو 

DCDيف  الأتوماتيكي   التربيد  تقنية  ت�صهم  كما  واآمن،  مريح 

جتنيب املراأة اأية اآلم اأثناء جل�صات العالج.
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النجمات يتألقن في عرض أزياء فيرساتشي
ينتظر النجوم وحمبو املو�صة عرو�س اأزياء فري�صات�صي بفارغ 

الأمامية  ال�صفوف  يف  دعوات  على  للح�صول  ويتهافتون  ال�صرب، 

لتتاح لهم الفر�صة لالإطالع على اأجدد الت�صاميم عن قرب. 

اأزياء  ال�صخ�صية للنجمات عند ح�صور عرو�س  اأما اخليارات 

واأنيقة  فاخرة  تكون  اأن  ال�صروري  فمن  املميزة،  العالمة  هذه 

وبالتاأكيد...من ت�صميم فري�صات�صي!

لربيع/  فري�صات�صي  اأزياء  عر�س  ح�صرن  جنمات  التايل  يف 

اجلمعة 19  يوم  ميالنو  املو�صة يف  اأ�صبوع  �صيف 2015 خالل 

�صبتمرب 2014: 

ثوب  يف  مذهلة  كلوم  هايدي  العاملية  الأزياء  عار�صة  بدت   •
اأ�صود �صغري، مع �صرتة جلدية مر�صعة بالقطع املعدنية والتف�صيل 

اأ�صود من جلد الغزال وتفا�صل  على الأكمام، واأكملت طلتها بحذاء 

ذهبية اللون من جمموعة فري�صات�صي خلريف 2014.

• تاألقت كوكو رو�صا بثوب اأحمر من جمموعة خريف 2014 
مع تفا�صيل عند الأكمام والرقبة، واأكملت طلتها بحذاء فري�صات�صي 

اأ�صود.

خط  مع  الأكمام  طويل  ف�صتان  يف  فاتنة  كانت  ليزارك  ليه   •
الركبة  اإىل فوق  الرتكواز واخلمري ي�صل  بلون  العنق  عميق عند 

تفا�صيل  مع  الركبة  يغطي  الغزال  جلد  من  حذاء  واخرتت  بقليل. 

ال�صبك اأو التخرك على طوله.

بدت بيال ثورن جميلة يف ف�صتان باأكمام طويلة غري متنا�صق 

اللون،  اأ�صود  الركبة  اإىل  عال  والأ�صود مع حذاء  الأبي�س  باللونني 

وكالهما من جمموعة رانواي خلريف 2014.كما حملت يف يدها 

حقيبة خملب باللونني الأ�صود والذهبي من فري�صات�صي. 

• ت�صومبو اأرايا هارغايت خطفت الأنفا�س بطلتها من جمموعة 
التكواز مع  باللون  رانواي 2014 فاختارت بدلة »جامب �صوت« 

بحذاء  واأكملت طلتها  ال�صرتة.  من  الأمامي  ذهبية يف اجلزء  اأزرار 

وخملب من فري�صات�صي.
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أصبحت تستحوذ على اهتمام المصممين العالميين

العباءة الخليجية
من لباس تقليدي إلى عالم األزياء الراقي

كتبت: رباب اأحمد 

ال تبدو العباءات اليوم حم�سورة على فئة عمرية دون اأخرى، فالكثري من الن�ساء يف اخلليج يف�سلن ارتداءها 

حتى غري املحجبات منهن يف منا�سبات واأوقات متعددة وخمتلفة، ويعود هذا االأمر اإىل اأنها مل تعد كما كانت 

على طريقتها الكال�سيكية، التي عهدناها يف زمن اأمهاتنا وجداتنا، بل �سارت عباءات ع�سرية تواكب التطورات 

احلا�سلة يف عامل االأزياء. 

اأن تكون  الب�سيطة كالت�سوق وغريها، ورابعة ميكن  للم�ساوير  للعمل وثالثة  فثمة عباءة لالأفراح، واأخرى 

قطعة فريدة تتباهى بها املراأة يف اجلل�سات الن�سائية اخلا�سة. 

وباختالف االأذواق واالأعمار، تختلف اأي�سا نوعية القما�ض امل�ستخدمة، فهناك احلرير، وال�سيفون، والدانتيل، 

واللينني. كما اأدخلت االأحجار الكرمية والتطريز. وهذا ما جعل العباءة حتافظ على مكانتها يف االأ�سواق رغم 

املناف�سة من االأزياء احلديثة. عباءات ملونة بت�ساميم م�سميني عامليني لتف�سح املجال اأمام ال�سابات وال�سيدات 

للتعبريعن �سخ�سيتهن بعباءاتهن. 
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ترتديه  تقليدي  لبا�س  جمرد  و»ال�صيلة«  العباءة  تعد  فلم 

العرب  امل�صممني  اهتمام  على  ا�صتحوذت  فقد  اخلليجية،  املراأة 

والعامليني الذين طوروا واأبدعوا بت�صاميم العباءات واألوانها. 

اعتمدوا املزج بني خطوط املو�صة العاملية والذوق ال�صرقي 

وانتقلت  اجلغرافية  حدودها  العباءة  تخطت  وهكذا  الأ�صيل، 

ورافقت  ولندن.  باري�س  مثل  العاملية،  املو�صة  عوا�صم  اإىل 

العباءة املراأة اخلليجية وعا�صت مراحل تطور على مر الزمن، 

وهذا التجدد احلديث يف ت�صميم العباءات نلم�صه من امل�صممني 

العرب والعاملني الذين ا�صتطاعوا تقدمي ت�صاميم جديدة تتالءم 

مع اإيقاع املراأة الع�صرية وتراعي عادات املجتمع. 

متحركة  لوحة  اخلليجية  العباءة  يف  البع�س  ويرى 

تعربعن �صخ�صية مرتديتها ورغبتها يف التميز اأو لفت النتباه 

ملا  فنية  بلوحة  اأحيانا  ي�صبهها  البع�س  بات  اأناقتها. حتى  اإىل 

حتتويه من زخرفات واألوان ونقو�س كقطعة ف�صيف�صاء. ورغم 

تنوع الت�صاميم ودخول الألوان الزاهية يف الت�صاميم موؤخرا، 

ي�صتهوي  والذي  ح�صورا  الأكرث  اللون  الأ�صود  اللون  يبقى 

اإل  تكون  اأن  ميكن  ل  الر�صمية  فاملنا�صبة  اخلليجية.  ال�صيدة 

بعباءة �صوداء اللون. 

يف  الأزياء  م�ص�صمات  بني  وال�صديد  الكبري  التناف�س  ومع 

ت�صمييم العباءات �صارت الن�صاء يتوافدن على �صراء العباءات 

من حني لآخر، خالل فرتات ق�صرية، الأمر الذي �صاهم يف رواج 

جمال ت�صمميم العباءات وازدهاره. 

من  �صار  اخلليج،  يف  للن�صاء  الر�صمي  الزي  هذا  العباءة 

اإقبال بع�س العربيات ل  اأن ينت�صر للعاملية، �صيما مع  املرجح 

بل والأجنبيات يف الدول اخلليجية على ارتدئها خ�صو�صا يف 

املنا�صبات، مع التطور الكبري فيها. 

تقدميي  عبدالوهاب  قطوف  امل�صممة  تقول  وبدورها، 

وباعتماد  اخلليجي،  املجتمع  اإىل  والغريبة  املختلفة  للت�صاميم 

عاملنا  يف  املبدعات  امل�صممات  باقي  عن  وخمتلف  غريب  طابع 

اخلليجي الذي يتميز بالرقي والختالف ولكن يف اطار عاداتنا 

اخلليجية والعربية. وتتابع ميكننا القول ان ت�صاميمي حتتوي 

على �صيء من الغرابة ومل�صة من الرتاث القدمي واحلديث وطبعا 

كل ت�صاميمي حتتوي على �صيء من �صخ�صيتي. 

الغامقة  اللوان  ا�صتخدامها  احب  التي  الألوان  وتو�صح 

األوان  لأنها  الغامق.  والبنف�صجي  الأ�صود  اللون  وباخل�صو�س 

اقم�صة  كل  ا�صتخدام  فاأحب  القم�صة  عن  اأما  قلبي  اإىل  مقربة 

القطنية فهذه  الدانيل والكريب وال�صفون والقم�صة  وبالخ�س 

القم�صة هي املف�صلة اإي�صاً وهي التي احب ا�صتخدامها يف معظم 

بكل  عليها  الت�صاميم  وتنفيذ  الإبداع  يل  تتيح  لأنها  ت�صاميمي 

�صهولة وي�صر.

معظم  باأن  قطوف  تبني  العباءات  موديالت  اآخر  وحول 

واجللد،  الثقيلة  والأقم�صة  الدانتل  قما�س  امل�صتخدمة  اخلامات 

وغالباً اأحب اللتزام بت�صميم العباية التقليدية مع ادخال بع�س 

من امل�صات احلديثة لكي نواكب متطلبات ال�صابات وال�صيدات. 

وكذلك تدخيل القم�صة يف العباءه، حيث ميكن من خاللها 

ابتكار �صكل ع�صري للعبايا مع املحافظه على ال�صكل ال�صا�صي 

بح�صب  حمدد  اطار  �صمن  يكون  القم�صة  وتدخيل  التقليدي، 

للمنا�صبات  او  اليومي  لال�صتخدام  كانت  ان  �صواء  املنا�صبة 

اليومي  فال�صتخدام  طبعا  خ�صو�صية  منهما  ولكل  اخلا�صه، 

ب�صرعة.  تتاأثر  اأن  دون  احلركة  تتحمل  مريحة،  عباءة  يعني 

املالئمة،  العباءة  تختار  حني  للمراأة  ن�صيحة  قطوف  وتقدم 

على  يحتوي  الذي  الب�صيط  الت�صميم  ذات  العباءات  باختيار 

الرقي يف نف�س الوقت وان تكون منا�صبة لتفا�صيلها.

وتدرجت  الراأ�س،  بعباءة  العباءة  بداأت  قطوف  وت�صري 

اأىل ان  اىل عباءات الكتف، ومنها اىل قليل من التطريز ال�صود 

و�صلت الن اىل اللوان وتنوع اخلامات وتعدد يف طرق لب�س 

العباءة. وتبني قطوف �صاحبة »عباءات قطوف« بطبيعة احلال 

فاإن كل امراأة خليجية تدخل يف هذا جمال منذ بداية عمرها يف 

اختيارها وتن�صيقها لعباءتها.
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ص 
عدد خا

بالموضة 

والجمال

ت�صكل الإك�ص�صوارات عن�صراً مميزاً يف اأ�صبوع ميالنو للمو�صة، نظراً ملا تتمتع به الإك�ص�صوارات الإيطالية من اأناقة يف الت�صميم 

وبراعة يف التنفيذ، ولذلك من الطبيعي اأن ن�صلط ال�صوء على اأجمل ما تزينت به العار�صات يف الأيام املا�صية:

- �صّكلت اأقراط الأذنني اإك�ص�صواراً اأ�صا�صياً بالن�صبة لعار�صات Dolce&Gabbana التي تزينت بها، وقد جاءت باملعدن الذهبي 

م�صتوحاة من عامل الفالمنكو ومزينة بحبيبات الكري�صتال واللوؤلوؤ.

- الربيق غزا اإك�ص�صوارات دارVersace، وقد لفتنا ا�صتعمال الكري�صتال امللّون على العقود وحقائب ال�صهرات وحتى الأحذية 

ذات الكعب املرتفع.

- رغم تعدد الإك�ص�صوارات التي تزّينت بها عار�صات Fendi، اإل اأن احلقائب التي رافقت معظم الإطاللت �صّكلت الإك�ص�صوار 

الأكرث متيزاً يف هذا املجال، اإذ ظهرت باأ�صكال واألوان متعددة ومت تر�صيعها بالكري�صتال وتزينها بالألعاب ال�صغرية.

- تزّيت الأحذية املفتوحة يف عر�س N21 بعقد ت�صبه ربطات الهدايا مت تر�صيعها بالأحجار امللّونة. اأما األوانها فرتاوحت بني 

التدرجات املعدنية والربغندي والأخ�صر الداكن.

بالتدرجات احليادية  تلّونت  Alberta Ferretti، وقد  لفتتنا يف عر�س  التي  ال�صويدي هي  امل�صنوعة من اجللد  - احلقائب 

وتزينت بال�صراريب من وحي مو�صة �صتينيات القرن املا�صي.

والأحذية  احلقائب  من  لتقدم جمموعة  املا�صي،  القرن  و�صبعينيات  �صتينيات  من  اإك�ص�صواراتها  اأي�صاً  ا�صتوحت   Etro دار   -

العالية ال�صاق والعقود جاءت بطراز ال Hippie Chic الذي يطغى عليه ا�صتعمال الري�س والأحجار وال�صراريب.

 فيما يلي ما اخرتناه من اإك�ص�صوارات الربيع وال�صيف القادمني.

تميزت بأناقة التصميم وبراعة التنفيذ

أجمل إكسسوارات أسبـــوع ميالنو للموضة

ص 
عدد خا

بالموضة 

والجمال
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ص 
عدد خا

بالموضة 

والجمال

كتبت: فاطمة �سلمان 

والو�سامة يف  بالغرابة  يت�سف  الثقافات،  متعددة  ا�سرة  ولد يف  والتاألق،  النجاح  مقومات  كل  �ساب ميتلك 

اآن معا يع�سق االناقة واالزياء منذ ال�سغر، خا�ض جمال االعالنات والتمثيل حتى ا�سبح حمط انظار واعجاب 

اجلميع، يوؤمن باأنه ولد ليكون م�سهورا وو�سامته �سر جناحه، حمب لعمله كثريا االمر الذي حقق له جناحات 

باهره فح�سد عدة جوائز وعدة القاب، يعترب نف�سه هو اول من » ق�ض ال�سريط « لل�سباب اخلليجي والبحريني 

لدخول هذا املجال..

اليوم هو واثق من نف�سه ال يخ�سى املناف�سة فهو �ساحب لقب »توب مودل البحرين« و»توب مودل اخلليج« 

و»�سفري االناقة العربية« اأنه املودل دانيال ابراهيم يحدثنا عن م�سواره يف هذا املجال..

»توب مودل البحرين والخليج وسفير األناقة العربية« 

دانيال إبراهيم:
ولدت ألكون مشهوًرا وثقتي سر نجاحي 
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[ كيف كانت بداية دخولك جمال عرو�ض االزياء؟ 

- البداية كانت منذ ال�صغر وحتديدا بعمر التا�صعة حيث بداأت جمال 

العالنات والتمثيل والبداية كانت مع �صركة »كوكاكول«، ومع �صهرتي 

كطفل حتولت اىل حمط انظار زمالئي يف املدر�صة المر الذي �صاهم كثريا 

يف بلورة �صخ�صيتي و�صاعدتني كثريا على تعدي مرحلة اخلجل، ومن ثم 

بدات التميز يف كل �صيء حيث ا�صبحت مل�صاتي اخلا�صة تظهر يف مالب�صي 

وخا�صة الزي املدر�صي الر�صمي حيث كنت اف�صله على املو�صه يف اطار 

اللوان املفرو�صة من قبل وزارة الرتبية والتعليم..

[ هل واجهت اي انتقادات او �سعوبات تذكر؟ 

التكنلوجي  التطور  مع  خا�صة  منه  لبد  اليومي  فالنقد  بالتاكيد   -

وثورة النرتنت التي فتحت املجال كثريا للجاهل ان ينتقد قبل العاقل، 

بحبة  نهاري  وابداأ  التفاوؤل  من  بروح  النتقادات  هذه  اواجه  لكنني 

م�صهورا  ليكون  يولد  القو�س  ال�صعوبات فربج  ناحية  من  اما  »مناعة«، 

وبيده يحدد نوعية �صهرته بدون اي �صعوبات تذكر..

حب ودعم 
[ كيف كان موقف ا�سرتك عند دخولك هذا املجال؟ 

- بداية افيدكم باأنني انحدر من ا�صرة متعددة الثقافات، فقد تخرج 

انها  اما والدتي فبحكم  املانيا  والدي وق�صى فرتات كبرية من عمره يف 

لبنانية ال�صل فقد عا�صت حتت اثار ال�صتعمار الفرن�صي وبالتايل فعقلية 

ا�صرتي جدا خمتلفة عن جمتمعنا، لذلك كنت حمط فخرهم فقد كان ابي 

والهل  اجلريان  وا�صداء  ردود  لي�صمعني  يومية  جولت  يف  ياأخذين 

واملقربني حول ظهوري يف بع�س العالنات واهمها اعالن كوكاكول، حيث 

كان والدي يفرح كثريا كلما �صمع تعليقا من النا�س باخت�صار مل األقى من 

ذوى ال احلب والدعم.

[ هل ت�سرتط ان تعر�ض مل�سممني معينني او ملاركات معروفة؟

- حقيقة ل ا�صرتط ان يكون عر�صي حمتكرا على املاركات العاملية 

فنحن يف اخلليج لدينا الكثري من امل�صممني وامل�صورين املبدعني ودعمنا 

ا  مالب�س  من  �صواء  به  اقتع  ما  اعر�س  لكنني  يقوينا،  البع�س  لبع�صنا 

عر�س  اف�صل  انني  كما  مل�صورين  واعمال  �صالونات  او  واك�ص�صوارات 

هو  فت�صنيفي  حمرتف  ت�صويري  اطار  يف  »كاراكتريات«  ال�صخ�صيات 

artistic model لتميزي يف تاأديه الكاراكتريز. 
القاب متعددة 

[ ما اهم امل�سابقات التي �ساركت بها واجلوائز التي ح�سدتها؟ 

املركز  ا�صرتك بها اح�صد خاللها  انني كل م�صابقة  بداية احمد اهلل   -

�صاب  كاأول   2010 عام  مودل  توب  بحرين  بلقب  بتتويجي  بدءا  الول 

بني  ت�صويت  ن�صبة  اعلى  على  ويح�صل  املجال  هذا  يف  ينجح  بحريني 

امل�صاركني، ومن ثم فوزي بلقب مودل اخلليج الول لطلق اول �صرخة 

البحريني الول على  اقيم خ�صي�صا لتكرميي كوين  جناح يف اكرب حفل 

اخلليج مما و�صع نطاق �صهرتي..

وقع  حيث  العربية«  الناقة  »�صفري  بلقب  العام  هذا  كذلك  وفزت 

الختيار علي لأكون �صفريا لالناقة لعرب عن اناقة ال�صاب البحريني على 

اىل  العاليمة فحني و�صولها  ارابيا  فا�صن  �صركة  قبل  العامل من  م�صتوى 

مملكة البحرين حيث قامت بدرا�صات عدة للبحث عن �صفري يعرب عن كل 

فئه فنيه من غناء ومتثيل ومودلز ووقع الختيار علي لكون اول �صفري 

الزياء  »عار�صني  ملودلز  ك�صفري  املطلوبه  املقومات  امتلك  لكوين  لالأناقه 

ومودلز الت�صوير الفوتوغرايف« ومما ر�صحني للقب اي�صا اعمايل املميزه 

اما على م�صتوى التمثيل امل�صرحي فالكثري اي�صا ومنها درع الداء املتميز..

[ ما الذي مييز دانيال عن بقية املودلز؟ 

لل�صباب  ال�صريط«  اول من »ق�س  دانيال هو  ان  اعالميا  املعروف   -

اخلليجي وبالخ�س البحريني ومودلز اليوم لدخول هذا املجال، وفعال 

هناك الكثري من املودلز وهذا ما يجعل ال�صاحة الفنية اجمل ول يوجد اف�صل 

واجلريء  واجلديد  الغريب  عن  دائما  ابحث  وانا  ال�صريف،  التحدي  من 

واتبع املقايي�س العاملية رمبا هذا هو ما مييزين وكذلك ا�صتحقاقي لالألقاب 

التي توجت بها من جهات ر�صميه على ال�صعيد املحلي واخلليجي القاب 

اين  كلها مبنيه على درا�صه من قبل جلنه حكام وخرباء وم�صممني كما 

خ�صعت دائما للت�صويت من قبل اجلمهور والذي مل يخذلني ابدا ودرءا 

للغرور فاإنني اخ�س لكم وللنا�س الجابة على ذلك..

تميز وتحرر
[ مباذا تن�سح املبتدئني يف هذا املجال؟ 

- ان�صحهم واقول لهم فجروا مواهبكم وتذكروا ان حدودكم ال�صماء 

الب�صوا الزياء العاملية ول مت�صوا على املو�صة بل كونو انف�صكم املو�صة 

وكلي دعم للمنطلقني منكم واقول لهم متيزوا وحترروا لت�صبهوا بع�صكم 

ت�صبهوا  ان  بدل  اطاللتكم  يف  اخلا�صة  اذواقكم  ارى  ان  اف�صل  البع�س، 

نف�س ال�صخ�س و»املودل« الناجح ليتابع املو�صه فقط بل يفر�س مل�صته 

اخلا�صه ويتحرر من قيود التعليقات ال�صلبيه ويتقدم دون اأن ينظر اىل 

الوراء.

[ هل جمال املودل مهم ام �سخ�سيته هي االهم؟ 

- اجلمال هو الهم حيث ياأتي يف الدرجة الوىل فال�صخ�صية والخالق 

لن يظهروا يف ال�صورة.

[ هل جتد ان عرو�ض االزياء مكان مالئم للرجل؟ 

- الناقة ل تقت�صر على جن�س معني وبالتايل فعر�س الزياء �صروري 

للجن�صني ومعظم الفنانني بداأوا م�صوارهم الفني بعر�س الزياء.

[ مودل عاملي تاأثرت به؟ 

- من العار�صيني العاملني احب ماريو ديفايو واحيانا اتاأثر به لكنني 

ل اأقلده.
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كتبت - رباب اأحمد: 

تن�سح املاكيرية ال�سابة �سمر احلدي كل امراأة ت�سعى الأن تكون جميلة وجذابة 

اىل االهتمام ب�سحة ب�سرتها بتناول االأكل ال�سحي و�سرب املاء بكرثة واأخذ ق�سط 

وافر من النوم، وحتذر من عمليات التجميل التي ترتك اأثارا �سلبية على الب�سرة 

وال�سحة.

وا�سارت اإىل انتهاء زمن املكياج ال�سارخ موؤكدة على اأنها ال حتبذ و�سع 

االألوان الغريبة املنت�سرة لزبائنها، فهي ت�ستخدم  لالإعالنات التجارية فقط، وفيما 

يلي ن�ض احلوار: 

الماكييرة البحرينية سمر الحدي:

المكياج الصارخ انتهى زمنه
واأللوان الغريبة لإلعالنات فقط
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اأحياناً يكون الت�سوق جتربة حمبطا 

لل�سيدات اللواتي ال متلكن »القيا�سات 

التقليدية« �سواء يف الوزن اأو الطول. 

لكن حل�سن احلظ، هناك عالمات 

جتارية جعلت من مهمتها توفري 

املالب�ض للن�ساء اللواتي حتتجن اإىل 

قيا�سات خم�س�سة. وحتديداً ال�سيدات 

الطويالت القامة.

تعاونت عالمة »لونغ تول �سايل« 

Long Tall Sally مع »تول غريل« 
Tall Girl لت�سميم جمموعة ت�ساميم 

مميزة للن�ساء الطويالت القامة، وهو 

ما يعني اأن ال�سركتني جمعتا 50 عاماً 

من اخلربة يف هذا املجال حتت عنوان 

واحد.

اأحدث جمموعة للمو�سم املقبل 

تت�سمن الكثري من الطالت والقطع 

الرئي�سية، وهي متوفرة يف اأحجام 

خمتلفة، اإىل جانب االأحذية الفاخرة 

لالأقدام الكبرية احلجم.

تصاميم مخصصة
 فقط لطويالت القامة

[ كيف تعرفني بنف�سك للقراء؟

يف  املراأه  جمال  �صر  باأن  واأوؤمن  الب�صيط،  الناعم  املكياج  اأحب  بحرينية  ماكرية  اأنا 

ب�صاطتها.

[ كيف ومتى دخلت عامل التجميل؟

هي هوايتي و بداأت اأمار�صها واأخد دورات فيها منذ 2010.

[ ما هو املكياج الدارج لهذا املو�سم؟

- نحن من ن�صنع املو�صة والأزياء واللون الرتابي وال�صموكي الرتابي والأ�صود، هو 

الدارج مع دجمه باللون الزرق وكذلك الأخ�صر لل�صيف، وال�صفاه البيج والوردي الفاحت، 

اأما لل�صهرة من املمكن ا�صتبدال ال�صفاه لالحمر او الورجن اخلوخي.

[ هناك األوان غريبة تنت�سر موؤخراً يف عامل املكياج كالروج االأزرق وغريها.. هل ت�سعينها 

لزبوناتك؟ 

- الألوان املنت�صرة يف ال�صوق ل تنفع لال�صتخدام  اليومي بل هي خا�صة جلل�صات 

الت�صوير الفوتوغرايف والأزياء والإعالنات.

[ مباذا تن�سحني املحجبات اللواتي يردن و�سع املكياج املالئم لهن؟

- ت�صعر املراأة املحجبة بنوع من الرتياح عندما تعرف اأن كافة األوان املكياج تليق 

بها، وخ�صو�صاً الربونزي املمزوج مع الألوان الطبيعية، ولكي تتقني فّن اختيار املكياج 

و�صفتيك  عينيك،  على  البني  اللون  تدرجات  ن�صقي  وحيوَيّة،  اإ�صراقاً  وجهك  يزيد  الذي 

املمزوجتني بربيق الألوان الفاحتة لك�صر هذا الروتني الناعم والطبيعي.

[ اىل اأي مدى ميكن للكونتور وا�ساليب اخفاء العيوب اأن تربز جمال املالمح؟ وهل من 

املمكن ان تكون بديال موؤقتاً عن عمليات التجميل؟

- ت�صعي كل امراأة ان تكون جميلة وجذابة، واأنا ل ان�صح بعمليات التجميل، واملكياج 

والكنتور ي�صاعد كثريا على اخفاء العيوب واإبراز اجلمال.

[ ما هي احليلة التي ميكن بها ت�سغري االنف عرب املكياج؟

ت�صغريها  تودين  التي  املنطقة  تغميق  خالل  من  العري�س  اأنفك  ت�صغري  ميكنك   -

با�صتعمال كرمي الأ�صا�س الداكن، والأغمق من لون ب�صرتك الأ�صلي، والتي غالباً ما تكون 

لون  من  اأفتح  اأ�صا�س  كرمي  بوا�صطة  اإبرازها  تودين  التي  املنطقة  وتفتيح  الأنف،  راأ�س 

ب�صرتك، اأي عظمة الأنف، ولتثبيت هاتني اخلطوتني عليك و�صع البودرة، بالطريقة نف�صها 

التي ا�صتعملت فيها كرمي الأ�صا�س.

[ وتو�سعة العينني؟

- العيون الوا�صعة تزيدك �صحراً وجاذبية عن ال�صيقة، ولزيادة حجم العني ا�صتخدمي 

قلم حتديد بلون زاٍه مثل البيج والبي�س والبع�س ي�صتعمل الأزرق، اأو الأخ�صر وابتعدي 

متاما عن اللون الأ�صود لأنه �صيزيد من �صيق العني بدرجة اأكرب. ار�صمي خطاً مبحاذاة 

الرمو�س العليا ثم �صعي م�صحة الظل الأبي�س الالمع عند حواف العني الداخلية جلذب 

ال�صوء ومن ثم تبدو العينان اأكرث ات�صاعا. انتهي بو�صع طبقتني من املا�صكارا.

[ ماذا عن تكبري ال�سفتني؟ 

- اإذا كنت متتلكني �صفاها رفيعة بع�س ال�صيء وتتمنني اأن تظهر بحجم كبري وممتلئ 

مثل جنمات ال�صينما، فاإليك هذه احليلة: �صعي مرطب �صفاه وابتعدي عن و�صع الالمع 

على املنطقة املجوفة من ال�صارب والتي تقع اأ�صفل الأنف مبا�صرة. ثم �صعي اأحمر �صفاه 

برتكيبة مرطبة مثل حم�س الهيالورونيك على اأن يكون برتكيبة مطفية لتعك�س ال�صوء 

وجتعل �صفاهك تبدو اأكرث امتالء. وانا اأف�صل ا�صتخدام »ال لينري« وو�صع »املت فين�س«، 

يف كل وقت.

هي  وما  ال؟  اأم  لها  مالئم  التجميلي  امل�ستح�سر  هذا  ان  تعرف  ان  للمراأة  كيف ميكن   ]

املعايري؟

- بداية، يجب معرفة نوع الب�صرة لكي نتعامل معها بال�صكل ال�صحيح، ويجب مراعاة 

�صكل الوجه واأدق تفا�صيله اأثناء و�صع املكياج. اأما اخلطوات التي يجب اأن تتبعها ال�صيدة 

يف مكياجها، فهي تتلخ�س يف التايل: يف البداية اأهم ما يجب معرفته هو حماية الب�صرة 

من ال�صم�س وذلك بو�صع طبقة من الكرمي الواقي من ال�صم�س والكرمي املرطب، يف حال 

كانت الب�صرة جافة ثم ا�صتعمال كرمي اأ�صا�س منا�صب للون الب�صرة وو�صع املكياج املنا�صب  

لكل وقت.

لكل  املالئم  املكياج  هو  ما  الفاحتة..  الب�سرة  و�ساحبة  ال�سمراء  الب�سرة  �ساحبة  املراأة   ]

منهما؟

- الب�صرة ال�صمراء والبي�صاء احب املكياج الربونزي ال�صموكي املدموج مع الأ�صود، 

ولل�صفاه اأف�صل الروج البيج اأو الحمر، واأكرر �صر اجلمال يف ب�صاطة املكياج وابراز العني. 

[ يف راأيك.. كم يوما يجب اأن ترتاح الب�سرة من دون مكياج؟

- مهم جدا ان تريحي وجهك واأهم وقت هو الليل، وعند النوم ان�صح بتنظيف الوجه 

جيداً، وو�صع مرطب للب�صرة كل ليلة.



September 2014

34

ص 
عدد خا

بالموضة 

والجمال

[ متى كانت بدايتكما يف عامل االزياء؟ 

- بدايتنا كانت منذ ال�صغر حيث كنا نلعب لعبة »dress up« اخلا�صة بالفتيات وكنا نتخيل اننا 

م�صممات عامليات واآراءنا تهم اجلميع بهذا املجال، اما البداية الفعلية فكانت مع بداية العام 2014، 

بان�صاء حمل خا�س لبداعاتنا يف هذا املجال وباإذن اهلل �صن�صل للعاملية م�صتقبالً.

[ ملاذا اخرتمتا ت�سميم اجلالبيات حتديداً؟

بعامل  ال�صغر، فنحن مهتمتان  منذ  يراودنا حلم  كان  - اخرتنا ت�صميم اجلالبيات لنه 

ان  نريد  لننا  حتديداً  اجلالبيات  واخرتنا  الهو�س،  لدرجة  الطفولة  مرحلة  منذ  املو�صة 

ازياء  وبني  وقدمي،  ع�صري  ماهو  دمج  عرب  املا�صية  ال�صنوات  خالل  تعلمناه  ما  ندمج 

ال�صرق والغرب من دون التخلي عن جذورنا العربية، واجلالبية هي ان�صب لب�س يتم 

فيه عر�س هذه الفكار.

[ هل لديكما جالبيات خا�سة مبنا�سبات معينة؟

مبنا�صبات  املام  لدينا  ا�صبح  واحتياجاته،  لل�صوق  درا�صتنا  بعد   -

معينة على مدار العام والتي يكرث فيها ارتداء اجلالبيات ومن هذا املنطلق 

نوعنا يف ت�صكيالتنا التي ت�صتمل على: »جالبيات خا�صة باملنا�صبات 

واحلفالت كالعرا�س، وبع�صها خمت�س بالعياد، بال�صافة لتوفرينا 

ت�صكيالت خم�ص�صة لال�صتخدام اليومي يف العمل ويف املنزل«.

[ اي نوع من االأقم�سة ت�ستخدمان يف ت�سميمكما للجالبيات؟ 

- ت�صاميمنا ل تقت�صر على نوع واحد من القم�صة، بل نحن 

نحر�س على ت�صميم جالبيات بافكارنا ونرتك اخليار للزبونة يف 

اختيار نوعية القما�س التي تتالءم معها.

[ اىل ماذا تطمحان؟

التجارية  لعالمتنا  مرموق  ا�صم  تكوين  من  نتمكن  ان  نطمح   -

» لوليتا » يف ال�صوق املحلي واخلليجي مبدئياً، وان نرتقي بـها لتكون 

واحدة من اهم املاركات العاملية يف عامل املو�صة م�صتقبالً ان �صاء اهلل.

[ مباذا تتميز ت�ساميمكما عن غريها؟

- نتميز بالتعامل الراقي مع زبوناتنا وموردي القم�صة، وبحثنا الدائم عما 

هو جديد ومرغوب، واجلودة العالية والتفرد يف الت�صاميم با�صعار يف متناول 

اجلميع.

[ هل تنويان ت�سميم ازياء اخرى غري اجلالبيات؟ 

- نحن بداأنا باجلالبيات ولكننا ننوي التو�صع يف ت�صاميمنا من خالل ت�صميم 

جميع انواع املالب�س والعبايات.

[ هل لديكما زبائن من خارج البحرين؟ 

- نعم لدينا زبائن وهلل احلمد من كافة دول اخلليج العربي.

[ ماهي الفئات العمرية التي تقومان بت�سميم اجلالبيات لها؟

- نقوم بت�صميم اجلالبيات للفئات العمرية التي تبداأ من �صن 15 وما فوق.

ح�صني املرزوق:

بداأتا الدخول يف عامل االزياء ب�سكل جتاري يف 

مطلع هذا العام ومتكنتا من ترك ب�سمة 

لهما يف �سوق املالب�ض البحريني 

من خالل بحث ال�سابتني ناهيد 

واإميان عن كل ما هو جديد يف 

عامل االزياء ومن خالل مزج الغرب 

بال�سرق وربط املا�سي باحلا�سر، 

ف�سغف هاتني ال�سابتني الذي راودهما 

منذ نعومة اظافرهما ولّد لديهما 

حلماً متكنتا من حتقيقه موؤخراً، 

فمن بعد تولعهم باإحدى االلعاب 

التي تلعبها اغلب الفتيات 

ال�سغار متكنتا من تطبيق هذا 

ال�سغف على ار�ض الواقع لتكون 

املح�سلة حمال خمت�سا يف ت�سميم 

اجلالبيات يحمل ا�سم »لوليتا«، 

وتطمحان اأن تتمكنا من اي�ساله 

للعاملية واي�سال الزي ال�سعبي 

البحريني للعامل وتكوين ماركة 

عاملية خمت�سة بهذا االرث 

العريق ك�سائر االزياء العاملية، 

وقد كان لنا لقاء مع هاتني 

ال�سابتني اللتني قامتا باطالعنا 

على جديدهما وقد كان 

لقاوؤنا معهما كالتايل: 

دخلنا عالم التصميم

»dress up« من خالل لعبة

ناهيد وإيمان: 
نمزج الذوق الغربي بالشرقي 

في تصاميم جالبياتنا
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اأثبت امل�سمم االأيقوين جورجيو اأرماين اأنه 

من اأهم الداعمني للم�سممني ال�سباب، فخالل 

مو�سم ربيع 2015 لالألب�سة الرجالية، ا�ست�ساف 

عر�ض اأنغلو براتي�ض يف »اأرماين تياترو« كما اأنه 

�سيتمكن من عر�ض جمموعته اجلديدة للت�ساميم 

الن�سائية اأي�ساً.

وقال اأرماين: »مبادرتي بدعم امل�سممني 

الواعدين وغري امل�سهورين توؤتي ثمارها، واأنا 

�سخ�سياً متحم�ض لها، الأن م�ستقبل �سناعة 

االأزياء يعتمد على االأجيال اجلديدة، واأنا �سعيد 

مب�ساهمتي بطريقة فعالة«.

تلقى براتي�ض درا�سته يف اأثينا، ثم در�ض يف 

اأ�ستوديو هولندي قبل املجيء اإىل ميالنو حيث 

متكن من ا�ستثمار ت�ساميمه الب�سيطة واملعتدلة مع 

القليل من التفا�سيل املعقدة للفوز بجائزة اأف�سل 

م�سمم �ساب للعام 2011، هوز اأون نيك�ست 

Who’s On Next عام 2011. 
من جهته قال امل�سمم اأنغلو براتي�ض: »�سرف 

كبري يل اأن يختارين جورجيو اأرماين الأعر�ض 

جمموعتي اجلديدة يف م�سرحه املرموق يف 

ميالنو. هذا املعلم االإيطايل الكبري هو املثال االأول 

للم�سمم واأنا اأحاول التعبري عن القيم واملثل العليا 

يف اأعمايل، وهي االأنوثة واالأناقة النقية دون 

ت�سنع«.

أرماني
يتبنى المصممين الشباب

أزياء غريبة من يجرأ على ارتدائها
اأُكلُّ ما يطرح من قبل امل�صممني 

ارتداوؤه؟ �صوؤال  اأو  اتباعه  بالإمكان 

اإىل  تنظر  عندما  نف�صه  يطرح 

�صعوبة  جتد  قد  غريبة  ت�صميمات 

خزانة  داخل  اقتنائها  يف  ق�صوى 

التفكري  جمرد  حتى  اأو  مالب�صك، 

بذلك.

كل  يحت�صن  الأزياء  عامل 

اأو  كال�صيكية  كانت  مهما  الأذواق 

ع�صرية،  اأكانت  و�صواء  غريبة، 

وحتى  خيالية  جريئة،  ممتعة، 

يجدون  النا�س  بع�س  لكن  غريبة. 

وما  امل�صممني  فهم  يف  �صعوبة 

من  يريدونها  التي  الر�صالة 

ما  اأنف�صهم:  في�صاألون  ت�صاميمهم، 

امل�صمم؟ مباذا  الذي يدور يف ذهن 

كان يفكر عندما �صمم هذه املالب�س 

وهل يعتقد اأن اأحداً �صريتديها؟

عّدة أساسية يجب
 أال تفارق حقيبة أية امرأة

تتطلب العناية باجلمال يف حدها الأدنى اأدوات اأ�صا�صية لبد من توفرها دائماً 

لدى كل اإمراأة يف رحلتها اليومية �صواء لدى خروجها للعمل اأو للت�صوق اأو للتنزه 

وزيارة الأهل والأ�صدقاء.

فيما يلي الأدوات التي ل تتخلى عنها كل اإمراأة اأنيقة:

مهما  ال�صفاف:  ال�صفاه  ملمع   -

كانت �صفاهك ناعمة وطرية، لبد من اأن 

ت�صتخدمي ملمع ال�صفاه دائماً فوق اللون 

يزيدها  لأنه  �صفاهك؛  على  تطبقيه  الذي 

رطوبة وملعاناً مثرياً.

اأمر  املنع�س  النف�س  الفم:  غ�صول   -

لذلك  واأنيقة،  واثقة  امراأة  لكل  اأ�صا�صي 

منه  القليل  لديك  يكون  اأن  على  احر�سِ 

ل�صتخدامه بعد تناول الطعام اأو القهوة. 

احر�سِ  احلجم:  �صغري  عطر   -  

احلجم يف  �صغري  عطر  رذاذ  حمل  على 

حقيبتك يحافظ على رائحتك اجلميلة اأينما ذهبت!

- مثبتات ال�صعر اأو اجلل: يجب اأن حتتفظي دائماً بزجاجة م�صغرة من مثبت 

م�صاكل حمتملة خالل  اأية  ت�صلحي  اأو  بب�صاطة  �صعرك  لتعاجلي  اجلل  اأو  ال�صعر 

ال�صهرة.

العينني  احمرار  لتخفيف  ت�صتخدم  العينني  قطرة  والبودرة:  العينني  قطرة   -

لكنها اأي�صاً فعالة جداً لعالج البقع احلمراء على الب�صرة. 

-املحارم الورقية: ل يجب ال�صتغناء عنها داخل حمفظتك اأو جيبك. 

- الكرمي املرطب: ميكنك ا�صتخدام الكرميات يف احلالت الطارئة لعالج ال�صعر 

الأ�صعث اأو خ�صالت ال�صعر املتطايرة.
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مصمم األزياء فيصل الريس: 

زبوناتي يثقن بقدراتي والعالمية طموحي
كتبت - رباب اأحمد: 

تكاثر عدد م�س�سمات 

االأزياء يف البحرين ويف املنطقة، 

هذه العبارة ماألوفة ومعروفة، 

لكن ما هو غري ماألوف على 

االأقل يف البحرين واخلليج، 

وجود م�سممي اأزياء ن�سائية 

يف البحرين جنحوا يف و�سع 

مل�ساتهم يف هذه املجال

وك�سب ثقة زبوناته الإبداعاته 

وتنوع ت�ساميمه . 

 م�سمم االأزياء البحريني 

في�سل الري�ض، والذي انت�سرت 

اأعماله موؤخراً على مواقع 

التوا�سل االجتماعي ال�سهرية 

واحد من هوؤالء حيث يقول اأنه 

فخور بهذه املهنة التي  ع�سقها 

منذ ال�سغر واهتم مب�سميات 

االأقم�سة واأنواعها والت�ساميم 

حتى تعلم اأ�سول الت�سميم وبداأ 

بعمل ف�ساتني ال�سهرة واتخذ له 

خط معني وهو ت�سميم املالب�ض 

ال�سعبية، وفيما يلي ن�ض احلوار:  
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[ كيف تعرف بنف�سك للقراء؟

مدينة  من  بحريني  الري�س  في�صل  امل�صمم   -

ازياء  م�صمم  العمر،  من  الع�صرينات  يف  املحرق 

ن�صائية وباحث بالرتاث البحريني. 

[ متى وكيف كانت بدايتك مع عامل االزياء؟ 

الأقم�صة  - منذ �صغري كنت مهتماً مب�صميات 

للخياط  بالذهاب  واقوم  والت�صاميم  وانواعها 

اأتعلم  بداأت  ثم  لأهلي  بها  اقوم  ت�صاميم  لتنفيذ 

لل�صهرة  ف�صاتني  بعمل  وبداأت  الت�صميم  اأ�صول 

ومن ثم اتخذت يل خط معني وهو ت�صميم املالب�س 

ال�صعبية وا�صافة مل�صات لها. 

[  ما هي نوعية الت�ساميم التي تقوم بها عادة 

الن�ساء او الرجال والن�ساء معا؟

- الت�صاميم الن�صائية  فقط حاليا.

[ هل ت�سمم اي�سا احلقائب او غريها؟ 

- قمت بالت�صميم بع�س املرات فقط.

[ هل تنوي االجتاه للت�سميم لالطفال؟ وملاذا؟

منا�صبات  يف  لالطفال  اأ�صمم  فعال  انا   -

الطفال  احب  واأنا  والعياد  والعرا�س  القرقاعون 

جدا.

[  من اين ت�ستقي ت�ساميمك؟

- من الرتاث البحريني الأ�صيل العريق الذي 

ا�صيف  ثم  اهلل  رحمهن  جداتنا  تكوينه  يف  تعنب 

كل  البحرينية يف  املراأة  كانت  اذ  اخلا�صة  مل�صاتي 

خلياطة  او  الرزق  لك�صب  اخلياطة  متتهن  بيت 

الكورار  خياطة  ومنها  اولدها  ومالب�س  مالب�صها 

والنقدة والطارة واملدر�صة واللف والتور.

[  َمْن الفنانات التي قمت بالت�سميم لها؟

- لقد �صممت للفنانة �صندريال اخلليج هيفاء 

مرمي  املحبوبة  والفنانة  منا�صبات  عدة  ح�صني يف 

املهرة  النجمة  البحرين  موديل  وتوب  ح�صني 

نورة  ال�صاعدة  والفنانة  ال�صرقاوي  فوز  والفنانة 

عيد.

[ هل يثق بك الزبائن يف ت�سميم االزياء الن�سائية 

كونك م�سمما رجالً من بني عدد حمدود من امل�سممني 

الرجال بالبحرين؟

ملا  الطيبة  �صمعتي  فلول  احلمد  وهلل  نعم   -

و�صلت ملا انا فيه اليوم. 

[ ما هي اآخر االأزياء التي قمت بها؟

- ثوب اجلتوب وثوب النريات وثوب الكورار 

لعدة  بال�صافة  �صمجة  ام  والعباية  ال�صيوخي 

ت�صاميم لف�صاتني جديدة.

[  هل من حتديات تواجهها يف جمال االزياء؟

يحافظ  ان  يجب  الناجح  فامل�صمم  بالطبع   -

اكرب عدد  ثقة  على م�صتواه، ويعرف كيف يك�صب 

لي�س كتاجر وامنا  زبائني  اعامل  فانا  الزبائن  من 

كاأخ،  واأقدم لهم الن�صيحة وامل�صورة فيما يريدونه 

كما  معي،  توا�صلهم  وي�صعدين  لأفراحهم  واأفرح 

ت�صاميمه  متجدد يف  يكون  ان  امل�صمم  على  يجب 

نظري  يف  اخلامات  اجود  من  خاماته  تكون  وان 

ال�صعر املدفوع. 

[  ما هي املهرجانات واملعار�ض وامل�سابقات التي 

�ساركت بها؟

 visionaries - �صاركت يف معر�س ملوؤ�ص�صة 

باهرا  جناحا  لقى  لالزياء  عر�صا  خالله  قدمت 

الهامة  ال�صخ�صيات  من  العديد  املعر�س  وح�صر 

يف البلد واي�صا �صاركت مع خبرية التجميل �صفاء 

الدويل  واجلمال  البداع  مهرجان  يف  العمريي 

بجمهورية م�صر العربية بفقرة العر�س البحريني 

احلمد  وهلل  العرو�س  مالب�س  وقدمت  التقليدي 

ح�صلنا على املركز الأول ومنحنا كاأ�صا ودرع.

الت�سميم  تختار  حني  املراأة  تن�سح  مباذا   ]

املنا�سب لها ما هي املعايري؟

- ان�صحها باأن تاأخذ يف العتبار �صكل ج�صمها 

ولون ب�صرتها و�صنها وراأي امل�صمم بالطبع.

[ ما هي اأحدث ت�ساميم املو�سم احلايل؟ 

- بالن�صبة اإىل جمايل لي�س هناك مو�صم معني 

فكل زبونة لها ذوقها ولها منا�صبتها.

[  ما هي م�ساريعك امل�ستقبلية؟

وامل�صاركة  اهلل  �صاء  ان  لالأزياء  دار  افتتاح   -

مبعار�س دولية تلبية للدعوات التي ا�صتقبلها من 

املنظمني ومن زبائني الكرام باخلارج.

[  ما هي طموحك؟

- الو�صول للعاملية وابراز الهوية البحرينية 

من خالل ت�صاميمي. 

[ اأية اإ�سافة؟

منا�صباتنا  على  اجلميع  يحافظ  ان  امتنى   -

احلناء  ليلة  مثل  كال�صابق  واحيائها  التقليدية 

الن�صر  ويوم  بيه  واحلية  والقرقاعون  واجللوة 

يف  النا�س  وكان  بعرفة  الوقوف  يوم  هو  الذي 

بهذه  جديدة  ثيابا  واولدهم  هم  يلب�صون  ال�صابق 

على  اأ�صكرك   .. متاما  العيد  كيوم  �صاأنها  املنا�صبة 

هذا اللقاء املمتع وامتنى لكم كل اخلري وال�صعادة.
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قامتا بتصميم أزياء لعدد من المشاهير

 ..»HJ COUTURE« مصممتا أزياء
نتمنى أن تصبح تصاميمنا ماركة عالمية..

ح�صني املرزوق:

�سابتان بحرينيتان احبتا ت�سميم االزياء ك�سائر فتيات املجتمع البحريني، اال ان ما مييز هاتني ال�سابتني 

انهما عملتا على حتويل هذا احلب مل�سروع جتاري يعود بالربح عليهما، وقامتا بافتتاح حمل لهما اتخذا ا�سمه 

من اول حرفني من ا�سميهما وا�ستطاعتا ربط هذين احلرفني بكلمة فرن�سية تدل على املالب�ض الراقية، ولعل ابرز 

ما مييز م�سروعهما ابتكار ت�ساميم تتعلق باملنا�سبات كت�ساميم خم�س�سة بالعيد الوطني واالعياد اال�سالمية 

وهذا ابرز ما ميز م�سروعهما رغم تكرار مثل هذه امل�ساريع، وبهذا ال�سدد اجرينا مقابلة مع ح�سة جناحي 

وجواهر العمادي للتعرف على املاركة العاملية القادمة »HJ COUTURE«، وجاءت املقابلة كالتايل:
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[ متى كانت بدايتكم؟ وكيف كانت؟

- كانت بدايتنا يف عام 2012 يف �صهر يونيو حتديداً من 

خالل م�صاركتنا يف املعار�س املحلية، ومن بعدها عملنا ح�صابا 

ح�صابنا  انت�صر  احلمد  وهلل  الن�صتقرام  على  مبنتجاتنا  خا�صا 

معار�س  يف  �صاركنا  ثم  ومن  كرث،  زبائن  ا�صتقطاب  وا�صتطعنا 

خارج البحرين.

[ هل در�ستم ت�سميما االأزياء؟

ت�صميم  يف  �صغف  لدينا  الفتيات  ك�صائر  نحن  لكن  ل،   -

الزياء، ولتحويل هذا ال�صغف مل�صروع ناجح قررنا البدء فقمنا 

الزياء واكت�صبنا  الكتب اخلا�صة بت�صميم  بالطالع على بع�س 

�صندر�س  الكتب، وم�صتقبالً  خربة من خالل تطبيقنا ملا نراه يف 

كيفية ت�صميم الزياء.

[ اىل ماذا يرمز هذا اال�سم الذي اخرتمتاه ملحلكما؟

ح�صة  ا�صمينا  من  الولني  احلرفني  اىل  ال�صم  هذا  يرمز   -

وجواهر، وقمنا با�صافة »كوتور« والتي تعني الت�صاميم الراقية 

باللغة الفرن�صية.

[ ما هي انواع املالب�ض التي تقومان بت�سميمها؟

- املالب�س التي ت�صتخدم ب�صكل يومي، واملالب�س التي تخت�س 

باملنا�صبات كالعياد والعيد الوطني، ف�صاتني ال�صهرة ويف القريب 

العاجل �صنقوم بت�صميم ف�صاتني العرا�س ان �صاء اهلل؟

[ هل تقومان بت�سميم وخياطة ت�ساميمكما؟

ت�صميمنا  من  باملحل  املوجودة  املالب�س  فجميع  نعم،   -

وخياطتنا.

[ هل قمتما بت�سميم االزياء ل�سخ�سيات م�سهورة؟

- نعم هناك الكثري من ال�صخ�صيات امل�صهورة التي اختارت 

لب�س ت�صاميمنا مثل: املذيعة فاطمة زمان، املذيعة ليلى جناحي، 

قمنا  كما  حياة  خوات  برنامج  مقدمات  العنربي،  امل  املغنية 

بت�صميم ف�صتان لإعالن عطورات بو�صليم الذي �صيتم عر�صه يف 

عيد ال�صحى املبارك.

[ ما هي االقم�سة امل�ستخدمة يف ت�ساميمكما؟

من  اغلبها  ولكن  الت�صميم  على ح�صب  القم�صة  ن�صتخدم   -

احلرير و»التفتة«.

[ هل لديكما ازياء خا�سة مبوا�سم معينة؟

- نعم، فاملوا�صم لدينا تنق�صم لق�صمني الق�صم الول: بح�صب 

اجلو ونعني بذلك املو�صم ال�صيفي الذي نوفر فيه مالب�س خفيفة 

واملو�صم ال�صتوي الذي نقوم فيه بتوفري مالب�س دافئة، والق�صم 

العيد  �صهر رم�صان،  ت�صاميم  مثل  املنا�صبة:  الثاين: على ح�صب 

الوطني، وعيدي الفطر وال�صحى املباركني.

[ هل لديكما زبائن من خارج البحرين؟

- نعم هناك العديد من زبائننا املتواجدين يف خمتلف دول 

العامل العربي.

[ اىل ماذا تطمحان؟

لي�س  وهذا  عاملية  ماركة  ا�صمنا  من  ان جنعل  اىل  نطمح   -

اذا امتزج ب�صكل  بال�صيء ال�صعب، فاملنتج امل�صنوع ب�صكل جيد 

جميل من ال�صهل ان يحقق �صمعة يف ال�صواق املحلية والعاملية 

جعل  من  متكن  البحرينيات  ال�صابات  من  عدد  فهناك  اي�صاً، 

اوروبا  ا�صواق  من  �صراوؤها  ميكن  عاملية  ماركات  منتجاتهم 

والوليات املتحدة.

[ ما هي ال�سعوبات التي واجهتكم؟

- كل م�صروع يواجه م�صاكل لكننا وهلل احلمد تخطينا هذه 

تقدمنا  عالقة وهي عندما  م�صكلة  لدينا  مازالت  انه  ال  امل�صاكل، 

التي  الزبونات يف املحل يف الوقات  بطلب جلب عاملة لتبا�صر 

هذه  جلب  من  نتمكن  مل  اننا  ال  باملحل،  تواجدنا  من  نتمكن  ل 

العاملة ب�صبب الجراءات املطولة يف �صفارة البلد املعني، ونحن 

بامكاننا جلب عامل حتى يبا�صر عملية البيع وهو ا�صهل بالن�صبة 

ومن  الن�صاء  من  زبائننا  جميع  فنحن  ذلك،  نريد  ل  لكننا  لنا 

القيا�صات  البيع او اخذ  ال�صعب جلب عامل حتى يبا�صر عملية 

عند  فال�صباب  الدعم  م�صكلة  واجهتنا  كما  بالزبونات،  اخلا�صة 

بذلك  ونعني  ومعنوي  مادي  لدعم  يحتاجون  م�صاريعهم  بداية 

اجلهات التمويلية والعالمية حتى يتمكن ال�صباب البحريني من 

حتمل م�صوؤولية افتتاح م�صاريعهم اخلا�صة.

[ هل لديكم ما ت�سيفونه؟

- ن�صكر كل من �صاعدنا ووقف بجانبنا من الهل وال�صدقاء، 

التي تعاونت معنا وال�صكر اخلا�س  ون�صكر اجلهات احلكومية 

ل�صحيفة »الأيام« لدعمها لنا.
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اتجاهات الخريف للفتيات:

سكول هاوس روك
فتاة  اأن  وكيف  ال�صخ�صية  منط  عن  عن  املجموعة  هذه  تعرب 

اإروبو�صتال تتعامل مع كل ذلك. يوجد �صيء للجميع، للفتاة اللعوبة، 

والريا�صة  للمدر�صة  التح�صري  حيث  وامل�صجعة،  والريا�صية، 

املتنوعة ممزوجة مع تاأثريات ق�صات الت�صعينات متوفرة على طول 

والربتقايل،  امل�صرق،  الأحمر  الأ�صا�صية  الألوان  ت�صمل  و  املو�صم.  هذا 

و  الوردي  بلم�صات  املوؤنثة  الذهب  نغمات  مع  املمزوج  والكوبالت 

الفريوزي. كما تظهر مواد الرتتان التقليدية، و الأمناط املخططة، و 

الألوان املحايدة بقوة يف هذه الت�صكيلة.

الرومان�صيون جديد 

ت�صتمد هذه املجموعة اإلهامها من مو�صيقى الغروجن الرومان�صية، 

ببدء  لتنذر  لالألوان،  دفئاً  و  عمقاً  ت�صيف  الطبقات  قطع  حيث 

اإن اللبا�س املريح و الناعم هو  مو�صم اخلريف ب�صكل فعلي. 

الأ�صا�س مع الإك�ص�صوارات التي ت�صفي جمالً و اأ�صالًة. كما 

باألوان ذات نغمة متو�صطة، مع  تربز جمموعة جميلة 

جديدة  مل�صة  م�صيفة  الطبا�صريي  البا�صتيل  لهجات 

اخلريف  اإىل  ت�صري  التي  التقليدية  للنغمات 

ال�صورة،  اأعمق. ت�صيف كل من واقعية  ب�صكل 

البليد،  واأمناط  منها،  الكال�صيكي  اظهار  و 

وطبعات الكامو عن�صراً رائعاً و �صرعًة لهذه 

الت�صكيلة.

تاون آند كانتري 
الطبيعي  و  الريفي  النداء  يحدد 

نغمة هذه الت�صكيلة، حيث يبّهر �صقوط 

حيث  الألوان،  ق�صة  ال�صجر  اأوراق 

اليدوية  الأ�صياء  اإىل  التحول  ميكن 

من  اإروبو�صتال  فتاة  واحلرفية 

اإىل  املدينة  من  التوجه 

تقدم  و  الريف.  حياة 

لوحة  الت�صكيلة 

خريفية 

الظالل  مع  مبزيج  الدافئة  و  املحايدة  الألوان  من  م�صتوحاة 

من  الداكنة  الظالل  تعطي  كما  والأخ�صر،  الوردي  من  الكال�صيكية 

والألوان  املغربة  الظالل  نقي�س  والتوت  احلارة  القرفة  و  الأخ�صر 

الأ�صكال  مع  املزهرة  والأمناط  الباليد،  قم�صان  متتزج  امل�صرقة. 

الهند�صية، كما تتجلى الأن�صجة ذات امللم�س الرائع مع اخليوط املثرية 

يف ال�صرتات الرائعة.

اتجاهات الخريف للشباب: 

باك تو كول
يف  املو�صة  اإروبو�صتال  ت�صع  اإذ  الكبري  بتاأثريه  التنوع  ي�صتمر 

مقدمة الجتاه، حيث يتم جمع الر�صومات الكال�صيكية املتنوعة معا 

خللق حتديث جديد للتي�صرتات الكال�صيكية مع النمط املخطط اأحادي 

املجموعة  الكامو خالل  طبعات  تتجلى  و  املحاكة.  الأمناط  و  اللون 

بينما ت�صفي نغمات البولكا حمادثة ممتعة يف جميع اأنحاء املجموعة. 

جمجمة  مع  انتار�صيا  �صرتات  املو�صم  لهذا  الرئي�صية  القطع  ت�صمل 

مطبوعة ف�صال عن اجلاكيتات مبواد ممزوجة و الدينيم املمزق.

روح المراهقة 
اإن مو�صيقى الغروجن هي النظرة الرئي�صية طوال هذه الت�صكيلة، 

فهناك �صعور من احلنني عند مزجه مع عنا�صر كال�صيكية ريا�صية، 

فاللون يكون عميقاً يف ت�صكيلة العودة اإىل املدار�س مع الرتكيز على 

حتديث  يتم  املحايدة.  بالأمناط  مقارنتها  و  كثافة  الأكرث  الأ�صكال 

هو  املمزق  الدينيم  اأن  كما  الأزهار،  وطبعات  والفانيالت  القم�صان، 

العن�صر الرئي�صي لهذا املو�صم عند مطابقته مع ال�صرتات الع�صكرية 

و القبعات املرتهلة.

سماءات الخريف
الهواء  اإىل  اإ�صارة  خلق  الريف  اكت�صاف  معنى  و  الطبيعة  اإن 

الطلق، فالطحالب اخل�صراء، وال�صداأ البني، ولون الأر�س الطبيعي، 

تتوفر  و  املجموعة.  لهذه  التن�صيقية  الألوان  هي  الأحمر  والطابوق 

املحاكة.  الأمناط  مع  مطابقتها  وميكن  اجلديدة  ال�صوفية  البلوزات 

قما�س  و  املحدثة،  اجلاكارد  اأقم�صة  مع  جداً  رائعة  الأمناط  وتبدو 

امل�صارب  ت�صيف  و  هذا  الأحادية.  والألوان  والغزل،  اجلا�صبيه، 

املخططة والأمناط الهند�صية احلديثة ح�س عاملي لهذه الت�صكيلة. و 

وحي الهواء الطلق.تكمل ال�صرتات اخلفيفة هذا الت�صكلية من 

إروبوستال
تطلق اتجاهات خريف 2014 
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اأطلقت اإروبو�ستال العالمة التجارية املتخ�س�سة يف املالب�ض اليومية لل�سباب وال�سابات 

موؤخراً، اجتاهات املو�سة خلريف 2014.  حيث تعرب الت�سكيلة عن �سخ�سية زبائنها ، اإذ يجلب 

هذا التنوع االن�سجام لكل �سخ�سية وعدداً من االأمور امل�ستوحاة من مو�سيقى الغروجن، والهواء 

الطلق.
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ح�صني املرزوق:

تختلف »املو�سة« مبا حتمله من فرتة 

الخرى، وهناك عدد كبري من ال�سباب 

الذين يحر�سون على اقتناء مالب�ض 

تتما�سى مع اآخر �سيحات »املو�سة« والتي 

قد تكون منا�سبة يف بع�ض االحيان مع 

جمتمعنا البحريني واحياناً تكون �ساذة 

على املجتمع، فاملالب�ض قد تعك�ض ب�سكل 

كبري �سخ�سية الفرد وتوجهاته وترتك 

انطباعاً عنه، وتختلف نظرة كل جيل للـ 

»مو�سة« التي يعا�سرها ويتما�سى معها، 

ولنتعرف على توجهات �سباب اليوم 

يف كيفية انتقاء مالب�سهم اعددنا هذا 

اال�ستطالع مع عدد من ال�سباب البحريني 

لنتعرف على اختياراتهم وعن ما اذا كانوا 

يواكبون اخر �سيحات »املو�سة« وكانت 

اآراوؤهم كالتايل:

أغلبهم يبحث عن ما يمثل شخصيته..

شباب اليوم.. ينتقون ما يناسبهم من 
مالبس وال ينصاعون لصيحات الموضة

�سارة جمعة

فاطمة �سالح
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حيث قالت �صارة جمعة يف هذا ال�صدد: »اقوم ب�صراء مالب�صي 

�صي  على  حتتوي  كانت  اذا  ال  باملو�صة  اكرتث  ول  رغبتي  ح�صب 

ينا�صبني ويعك�س �صخ�صيتي اما اذا كان ل ينا�صبني ل افكر باقتنائه حتى 

لو كان هناك احدى ال�صخ�صيات امل�صهورة تلب�س مثل هذا اللب�س فاأنا ل الب�س 

ال ما ميثلني ويعك�س �صخ�صيتي، وعن ما تف�صله من نوعية املالب�س تقول «اغلب 

مالب�صي متيل للب�س الغربي فاأنا كوين �صابة اقوم ب�صراء املالب�س )اجلينز( مع القم�صة«، 

و»اترك املالب�س كما هي يف معظم الوقت ولكن احياناً اقوم بالتغيري فمثالً ل ا�صتخدم القمي�س 

الواحد ب�صكل دائم مع نف�س )اجلينز( بل اقوم بالتغيري من وقت لآخر«.

اما حممد الدو�صري فيقول: »انا ل ت�صنعني املو�صة بل انا من ي�صنعها، فاأنا اقوم باختيار ما ينا�صبني 

من املالب�س ول اعترب هذا مترداً بل اعتربه ا�صتقاللية وحقا من حقوق اي �صخ�س، وانا بطبيعتي اميل للب�س 

الغربي فهو ي�صعرين بالراحة اكرث من اللب�س املحلي، فاأنا اوؤدي بع�س الفنون واحتاج ملالب�س ي�صهل 

التحرك بها كوين اغني واوؤدي بع�س الرق�صات، وبالن�صبة للب�س املحلي فاأنا ل ا�صتغني عنه ال 

انني اف�صل لب�صه يف املنا�صبات الر�صمية كالعياد وحفالت الزواج، واذا مل الب�س اللب�س املحلي 

هذا ل يعني انني ل�صت بحرينياً فلغتي كفيلة باظهار هذا ال�صيء ولي�صت مالب�صي«.

وا�صاف: »اذا كانت هناك �صخ�صية م�صهورة اقنعتني مبا ترتديه من املمكن ان اقلدها ولكن لي�س 

تقليدا مماثال فقد اعمل بع�س التغيريات التي جتعل من هذا اللب�س منا�صباً يل ول�صخ�صيتي فامل�صاهري 

يف بع�س الحيان يلب�صون مالب�س ل تتنا�صب مع ثقافتنا«.

من جهتها تقول فاطمة �صالح: »�صيحات املو�صة كثرية ولكنها ل تتنا�صب مع جمتمعنا، واأنا بدوري 

اقوم باختيار املو�صة التي تتنا�صب مع �صخ�صيتي وا�صلوب حياتي ومتنحني مظهراً لئقاً، وانا يف كل يوم 

اقوم باختيار املالب�س ح�صب نوعية الن�صاط الذي �صاأقوم به فمثالً اذا كنت معزومة على احدى احلفالت اقوم 

اذا كنت متوجهة للجامعة فاأقوم بارتداء )اجلينز( وقمي�س حتى  اما  بلب�س املالب�س املحلية كاجلالبيات، 

تكون حركتي �صهلة«، وت�صيف : »انا اوؤمن ان الن�صان يلب�س ما ينا�صبه فكل �صخ�س يعك�س ا�صلوب حياته من 

خالل ما يلب�صه، وانا بطبيعتي ل احب لب�س مالب�س كالآخرين حتى لو كانوا من �صديقاتي او من اهلي كوين 

احب التميز واحب ا�صافة مل�صاتي اخلا�صة على ما الب�صه ول اقوم بلب�صها كما هي من دون تغيري ففي بع�س 

الحيان ا�صيف بع�س الك�ص�صوارات حتى تكون اجمل من املالب�س العتيادية، ويف عيد الفطر املا�صي قمت 

بت�صميم زي واجتهت خلياط حتى ينفذ يل هذا الت�صميم وقد نال اعجاب اجلميع وهذا ما دفعني للتفكري يف 

افتتاح متجر خا�س بي من بعد مرحلة اجلامعة لطرح فيه مالب�س من ت�صاميمي«.

اآخر قال فردان الفردان: »انا ل اهتم باملو�صات التي تخرج بني احلني والآخر كوين اختار ما  من جانب 

ينا�صبني فالذواق تختلف خ�صو�صاً وان املو�صة يف هذه اليام ا�صبحت ب�صكل مبالغ فيه، وانا بطبيعتي اميل 

للب�س الغربي املحرتم الذي يعك�س �صخ�صيتي ول اف�صل املالب�س املبالغ يف امرها ففي النهاية املالب�س تعك�س 

�صخ�صيتي كما ل ا�صتغني عن املالب�س املحلية التي غالباً ما الب�صها يف املنا�صبات ال انني ك�صاب كثري احلركة 

اف�صل اللب�س الغربي الذي ي�صعرين براحة اكرث من اللب�س املحلي وهذه الراحة ل اح�صل عليها يف املالب�س 

املحلية، و�صخ�صياً انا �صد فكرة التقليد العمى وارف�س الن�صياق خلف ما ي�صمى باملو�صة«.

املو�صة وتقليعاتها لكن  ال�صاأن حيث قالت: »ل�صت مهوو�صة بكل �صيحات  بهذا  فيما علقت كرمية جميل 

يف بع�س الحيان قد تعجبني بع�س الزياء الدارجة فانتقي منها ما ينا�صبني وارتديه، واف�صل دائماً ارتداء 

يف  ال�صرقية  ال�صعبية  املالب�س  للب�س  مراعاتي  مع  يومي  ب�صكل  ارتدائها  من  امتكن  التي  العملية  املالب�س 

املنا�صبات«، وتابعت: »ل احبذ التقليد العمى ولكن يف حال عجبتني مالب�س قامت �صخ�صية م�صهورة بلب�صها 

اقوم ب�صرائها وارتدائها دون تردد، كما انني احب ارتداء مالب�س مميزة لذا اجلاأ خلياطة بع�س املالب�س من 

ابتكاراتي وا�صيف مل�صاتي على قطع املالب�س اجلاهزة«.

فردان الفردانكرمية جميلحممد الذوادي
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طرق بسيطة لعالج 
جفاف العيون

يقال ان العيون هي مراآة الروح، لكن لالأ�صف الكثري من النا�س 

يعانون من جفاف يف هذه املنطقة مما يوؤدي اإىل ت�صققها اأو احمرارها 

اأو حتى اإ�صابتها باحل�صا�صية والنتفاخ.

فيما يلي بع�س الطرق الب�صيطة التي ميكن اأن ت�صاعد يف ا�صتعادة 

الرطوبة داخل العني وتهدئة التهيج واجلفاف: 

- �صعي اأكيا�س ال�صاي الدافئة على عينيك اأو انقع كرات القطن 

يف ال�صاي ثم �صعيها على منطقة العني، لأن ال�صاي يتمتع بخ�صائ�س 

عالجية ترطب العيون وتهدئ من ح�صا�صيتها.-

دقائق   10 ملدة  ودلكيه  جفونك  على  الزيتون  زيت  ادهني   -

واتركيه طوال الليل، ثم اغ�صلي العينني باملاء الدافئ يف �صباح اليوم 

التايل. زيت الزيتون يقلل من اجلفاف ويريح العني.

- و�صع �صرائح اخليار على العيون هو اأي�صاً طريقة لال�صرتخاء 

ويحفز رطوبة العني.

- ا�صتخدمي القليل من �صامبو الأطفال ودلكي به عيونك من دون 

جفاف  يعالج  اأن  العالج ميكن  هذا  الدافئ.  باملاء  اغ�صلها  ثم  فتحها 

العينني. 

- انقعي قطعة من القما�س يف املاء الدافئ و�صعيها على عيونك 

ملدة 5 دقائق ثم كرري العملية لتحفيز رطوبة العني.

من  املاليني  يحققون  عاملية  ب�صهرة  يتمتعون  الذين  الكرة  لعبو  اأ�صبح 

الدولرات لي�س فقط للعبهم لأنديتهم ومنتخبات دولهم، بل لركوبهم موجة 

الرتويج للمنتجات الفاخرة التي تبتكرها اأ�صهر بيوت الأزياء واملو�صة الدولية. 

معظم  تخاطب  حيث  �صعبية،  الريا�صات  اأكرث  من  اأ�صبحت  القدم  فكرة 

الطبقات الجتماعية لذلك يجذب هوؤلء النجوم من خالل الإعالنات التجارية 

قطاعات كبرية من النا�س وخا�صة ال�صباب الذين ي�صارعون لقتناء ما يروج 

له م�صاهري الكرة.

الريا�صيون  لهوؤلء  واملتابعون  املتخ�ص�صون  القت�صاديون  وي�صري 

ومداخيلهم اإىل اأن الرثوة التي يحققونها يف املالعب ل �صيء مقارنة مبا ميكن 

اأن يحققونه خارجها.

بف�صل  هائلة  ثروة  كون  الذي  بيكام،  ديفيد  الربيطاين  هوؤلء  اأمثلة  ومن 

ال�صن  يف  تقدمه  رغم  الآن،  حتى  بها  يقوم  يزال  ل  التي  الإعالنية  احلمالت 

مقارنة بغريه.

ف�صناع املو�صة واجلمال يف�صلون كل ما ميثل ال�صباب، مثل ليونيل مي�صي، 

اأو كري�صتيانو رونالدو، البالغ 29 عاماً، والذي،  البالغ من العمر 26 عاماً، 

بالإ�صافة اإىل تقا�صيه 23 مليون يورو يف ال�صنة، يح�صل على اأ�صعاف هذا 

املبلغ من الإعالنات التي يظهر فيها. 

ويذكر اأن ليونيل مي�صي، وكري�صتيانو رونالدو، ونيمار، وديفيد بيكام ل 

يكتفون بعر�س الأزياء اأو الرتويج ملنتجات التجميل اأو ال�صاعات لغريهم، بل 

تو�صعوا للت�صميم، اأو على الأقل و�صع اأ�صمائهم على قطع اأزياء تنتجها بيوت 

الأزياء العاملية للح�صول على املزيد من املال والرثوة وال�صهرة.

بيوت األزياء العالمية تستعين بنجوم الكرة للترويج لمنتجاتها
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4 خطوط لماكياجك هذا الخريف
اخلريف،  هذا  ماكياج  مو�صة  لتواكبي 

اعتمدي على احلواجب العري�صة والرمو�س 

القزح  قو�س  األوان  اإىل  اإ�صافة  الكثيفة، 

ولكن  العينني،  لظالل  املعدنية  والتدّرجات 

بني  التوازن  جتدي  اأن  كله  هذا  من  الأهم 

اإ�صراقة ب�صرتك  هذه اخلطوط اجلديدة وبني 

للحفاظ على طلة متاألقة.

الحاجبان العريضان
العري�صة  احلواجب  مو�صة  مازالت 

�صكلها  اإىل  الأقرب  تبقى  اأن  على  م�صتمرة 

عن  امل�صتطاع  قدر  البتعاد  ويتم  الطبيعي، 

الو�صم يف هذا املجال، كونه ي�صفي مل�صة من 

الق�صاوة على مالمح الوجه. جّربي احلاجبني 

كل  يف  العار�صات  طريقة  على  العري�صني 

 Damirو  Alexis Mabille عرو�س  من 

.Jason Wuو Doma
الرموش الكثيفة
اأبرز خطوط ماكياج هذا  هي واحدة من 

على  �صحر  من  ت�صفيه  ملا  نظراً  اخلريف، 

الطبيعية  رمو�صك  تكثيف  ميكنك  النظرات. 

 Prada و Gucci باملا�صكارا كما يف عرو�س

على  ال�صطناعية  بالرمو�س  ال�صتعانة  اأو 

اللم�صات  عرو�س  يف  العار�صات  طريقة 

املعدنية ت�صفي اللم�صات املعدنية م�صحة من 

التاألق على ماكياجك. جربي الظالل بتدرجات 

وا�صتوحي  والنحا�صي،  والف�صي  الذهبي 

يف  العار�صات  اإطاللت  من  تطبيقها  كيفية 

و  Donna Karanو  Desigual عرو�س 

.Issey Miyake
ألوان قوس قزح
األوان  لعتماد  كفاية  جريئة  اأنت  هل 

لون  جّربي  عينيك؟  لتظليل  القزح  قو�س 

و  Chanel عار�صات  طريقة  على  الفو�صيا 

Altuzarra، اأو الأزرق على طريقة عار�صات 
Dior وKenzo وGiles. كما ميكنك اعتماد 
ال�صفاه  اأحمر  مع  اخل�صراء  املعدنية  الظالل 

باللون الأحمر على طريقة عار�صات.
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مراكز ربحية 
ويبني ان هناك عتقادا خاطئاً لدى بع�س الن�صاء باأن املراكز الريا�صية 

املوجودة هي مراكز ربحية فقط رغم وجود كوادر موؤهلة ومدربات خبريات 

بينما اخريات يرون ان ا�صعار املراكز ال�صحية مبالغ بها ال ان ذلك يجب ان 

ل يحول دون التحاق املراأة بناٍد منا�صب مليزانيتها ومينحها ج�صما مم�صوقا 

بدل من تراكم الكيلوجرامات يف ج�صمها هكذا..

واكد ان مركزه يقدم �صفوفا تدريبية متكاملة واجهزة ريا�صية ت�صهم 

يف خ�صارة الوزن فعال ا�صافة اىل بركة �صباحة و))جاكوزي(( يتيح عدد 

من اخليارات مبا يتوافق ورغبة الن�صاء ال�صمينات والر�صيقات ممن يحلمن 

ب�صد الرجيم اي�صا، نا�صحا ال�صيدات عدم الجنراف وراء العالنات امل�صللة 

واملراكز الربحية التي توهمهن بالر�صاقة وت�صلبهن مبالغ طائلة 

دون جدوى تذكر..

وي�صري اىل الن�صاء الالتي ل ميلكن الوقت لرتياد النوادي 

ال�صحية �صرورة ممار�صة الريا�صة منزليا او امل�صي ملدة 

التخ�صي�س  طرق  بع�س  وتتبع  يوميا  �صاعة  ن�صف 

من  مزيد  حرق  اجل  من  واليوتيوب  النرتنت  عرب 

ال�صعرات احلرارية وك�ص�صب القوام الر�صيق. 

مراقبة  وجود  ب�صرورة  ال�صغري  وطالب 

ال�صيدات  تخدع  التي  املراكز  على  دائمة 

وكذلك  الوزن  بخ�صارة  وتوهمهن 

عمليات  اتباع  بعدم  الدائم  ن�صحهن 

�صفط  كعمليات  موؤذية  جتميل 

املوؤذية  امل�صاجات  الدهون وبع�س 

وتنب اليحاءات املختلفة من بع�س 

النوادي الريا�صية وال�صحية..

جمعة  زينب  اكدت  جانبها  ومن 

الريا�صية  النوادي  ان  فريق  وقائدة  »مدربة 

اليوم حيث ان لها دورا فعال  باتت مهمة لن�صاء 

بل انها ا�صبحت حاجة ملحة وما�صة وذلك ب�صبب 

وقلة  احلركة  قلة  نتيجة  ال�صمنة  ظاهرة  تف�صي 

الوزن والبع�س  ياأتني لتخفيف  املركز  الوعي ال�صحي، منوها ان مرتادات 

الطبيعية والبع�س ملجرد  ي�صتعيد اجل�صم حالته  الولدة حتى  بعد  ياأتني 

اللياقة البدنية و�صد وتنحيف اجل�صم..

تقوم  لنها  خارجا  امل�صي  من  بدل  للن�صاء  اف�صل  الندية  باأن  موؤكدة 

ب�صد وتن�صيق اجل�صم فامل�صي ليعو�س الندية لوجود مدربات خمت�صات 

وكوادر موؤهلة خا�صة ان النادي مركزنا ال�صحي يقدم خدمات متميزة ول 

الريا�صية  الجهزة  ال�صحية والريا�صة �صواء من  الندية  ي�صابه غريه من 

املتطورة والتي تعمل »بالهايدرولك« وال�صفوف املتخ�ص�صة..

 ضمانات للرشاقة 
وتوا�صل كما نقدم �صمانات توؤكد على انخفا�س الوزن ويف حال عدم 

لدينا  يحدث  مال  وهذا  للزبون  كامال  املبلغ  نعيد  الوزن  خ�صران 

نقدمه  لدينا وباملدربات اخلبريات وما  بالجهزة  العالية  لثقتنا 

من حما�صرات ون�صائح ومتابعة دائمة كذلك نراعي ال�صيدات 

برناجمنا اليومي ل يتعدى 23 دقيقة فقط..العامالت حيث 

ويوافقها يف الراأي عبداهلل رحمه مدير 

مركز �صحي على اهمية ممار�صة الريا�صة 

او  ال�صمينات  لل�صيدات  �صواء  دائما 

اثار  من  لها  ملا  منهن  النحيفات 

تن�صيط  ومنها  عديدة  ايجابية 

اجل�صم  الدهون يف  وتقليل  الذاكرة 

وجتنب  الهرمونات  وموازنة 

العديد من المرا�س وغريها..

الر�صاقة  يقدم  مركزه  ان  ويبني 

ذهب  من  طبق  على  البدنية  واللياقة 

لكبار  نف�صها  اخلدمات  يقدم  كما  ملرتاديه 

من  كذلك  الريا�صيني  الالعبني  وتاأهيل  ال�صن 

املتخ�ص�صني  واملدربني  الريا�صة  ال�صالت  خالل 

يف  الن�صاء  �صمنة  ان  منوها  املتكاملة،  والجهزة 

تزايد وفاقت ن�صبة الـ 90% يف اململكة.

قلة الحركة والتكنولوجيا فاقمت المشكلة.. أصحاب أندية رياضية 

سمنة النساء البحرينيات تجاوزت الـ %90
كتبت: فاطمة �صلمان

اأكد عدد من ا�سحاب املراكز واالندية الريا�سية ال�سحية يف البحرين على تزايد ن�سبة �سمنة ال�سيدات البحرينيات يف االآونة 

االخرية وانت�سار ظاهرة هو�ض »الر�ساقة« االمر الذي ادى اىل �سرورة وجود عدد كبري من هذه املراكز ال�سحية املعنية باللياقة 

البدنية والتخ�سي�ض خا�سة مع ا�سلوب احلياة املعي�سية يف الوقت احلا�سر وقلة احلركة وانت�سار العادات الغذائية اخلاطئة من 

االمور �ساهمت يف انت�سار ال�سمنة بني الن�ساء خا�سة...

حتدثنا اىل عدد من اأ�سحاب هذه املراكز الذين اأكدوا على �سرورة اختيار املراكز املتخ�س�سة وعدم االجنراف وراء 

االعالنات املظللة كما اكدوا على �سرورة اهتمام املراأة بر�ساقتها واتباع اأنظمة غذائية متوازنة و�سحية حيث يوؤكد علي ال�سغري 

الذي يدير اأحد هذه املراكز ان طبيعة املراأة البحرينية وا�سلوب حياتها اجلديدة والتطور التكنلوجي الذي وفر الكثري عليها وقلل 

من حركتها وكذلك انت�سار وجود اخلادمات يف املنازل ادى اىل عدم حركتها وزيادة جلو�سها امام التلفاز وتناول العديد من 

املواد الغذائية ال�سريعة يف مقابل عدم ارتيادها الأندية ريا�سية �سحيحة او ممار�سة امل�سي اأقلها فاقم من �سمنتها كثريا..
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