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فبراير ... شهر الحب
الرجل  بين  حصرية  ليست  فهي  كثيرة  معاني  لها  حب  كلمة 
ا@صدقاء  وحب  ا@والد  وحب  العائلة  حب  تشمل  هي  بل  والمرأة 

متحابين. دائماً   Lا جعلكم 

مقابلة  لكم  نعرض  ا@عــزاء  قرائنا  وبأحبائكم  بكم  والهتمامنا 
الفني  مشواره  عن  بها  يتحدث  عطية  جوزيف  الفنان  مع  حصرية 
من  الجميع،  تهم  مختلفة  مواضيع  العدد  هذا  في  لكم  نقدم  كما 

وغيرها. الحب  عيد  لهدايا  ومقترحات  والسفر  الجمال،  في  نصائح 

االفتتاحية

مجلــة شهـــرية إجتمــاعية
تصدر عن

www.layalina.com ولتكونوا دائماً بالصورة تابعونا من خالل

الرئيس التنفيذي : ماجد المحارمة
مدير عام: ياسر حجاوي

yaser.hij jawi@awicompany.com

تحرير:  نسرين غسان، ضحى أسعد، فرح صبري
تصميم جرافيك:  غادة مغاري، أنس عالونة

عالقات عامة :  غادة مغاري
ghada.maghari@wikimediagroup.net

التصوير: نصار نصار

قسم اBعالنات:
مدير تجاري: طارق دبابنة

t arek.nat@wikimediagroup.net

مدير حسابات: نانسي خروب
nancy.kharoub@wikimediagroup.net

مدير حسابات: سماح خطاري
samah.khat t ari@wikimediagroup.net

مسؤول حجوزات :  خديجة الهندي

مدير تطوير: سماح الخطيب
الدائرة المالية: وسن الصمادي

قسم التحصيل: أيمن شّما
اBدارة والتحرير واBعالنات:  

ا]ردن - عمان - شارع مكة 
أبراج المتكاملة  146 - الطابق الثالث

Tel: +962 6 5563010
 Fax: +962 6 5563024

طباعة : مطبعة فراس
توزيع: شركة المدى للتوزيع

ليالينا - المكتب ا&قليمي
رئيسة التحرير اBقليمية: سوسي وارطانيان

قسم الموضة: باتريسيا عيسى
قسم المشاهير: ميشلين مخول، خلدون قدورة

اBخراج الفني:  أمين اليقة، خالد جمول، خلدون عزام

- الصور المنشورة برغبة أصحابها.
- المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.

شركة يوجد للدعاية واالعالن

االفتتاحية

أسرة  ليالينا
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Fashionista of the month
Nancy Ajram

12Screen Actors Guild Awards 2020
The Best Dressed Celebrities on the Red Carpet
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ديكور

أفكار بسيطة لديكور طارلة عيد الحب

أبراج142
برجك لهذا الشهر

سياحة
وجهات سياحية لعيد الحب

126
مطبخ124

أشهى وصفات الطعام والحلويات

@KanZamaanJo
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Screen Actors Guild Awards 2020
The Best Dressed Celebrities on the Red Carpet

Actor: Sophie Turner 
Dress: Louis Vuitton

Actor: Scarlett Johansson 
Dress: Armani Privé

Actor: Sadie Sink 
Dress: Gucci

Actor: Reese Witherspoon
Dress: Celine

Actor: Rachel Brosnahan 
Dress: Stella McCartney

Actor: Nicole Kidman 
Dress: Michael Kors

Actor: Kaitlyn Dever
Dress:  Ralph Lauren

Actor: Jennifer Garner 
Dress: Dolce & Gabbana

Actor: Jennifer Aniston
 Dress: Christian Dior
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Actor: Margot Robbie 
Dress: Chanel

Actor: Jennifer Lopez 
Dress: Georges Hobeika

Actor: Catherine Zeta-Jones
Dress: Julien x Gabriela

Actor: Charlize Theron 
Dress: Givenchy

Actor: Kathryn Newton 
Dress: Valentino

Actor: Dakota Fanning 
Dress: Valentino

Actor: Erin Moriarty 
Dress: Xuan Paris

Actor: Lili Reinhart 
Dress: Miu Miu





|19|

Christian Dior
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Chanel
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Elie Saab
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Valentino Garavani

Derek Lam 
10 Crosby 
Hot short

ا+طاللة الصباحية
اخترنا هذا الشورت من Derek Lam 10 Crosby ونسقنا معه قميص من R13 مع 
حذاء عملي وأنيق من Valentino Garavani إلى جانب إكسسوارات فاخرة وعملية 

تضفي شيئ من الفخامة.

إطاللة أنيقة
اطلقي العنان لنفسك وانطلقي بإطاللة أنيقة تعتمد على هوت شورت من 

Derek Lam 10 Crosby وكروب توب أحمر من AMUR ونسقنا معها 
اكسسوارات فاخرة مع ساعة أنيقة من ماركة TISSOT إلى جانب حذاء من 

Manolo Blahnik  من آخر تشكيالت لهذا الموسم.

1 Item 3 Looks

إنها موضة الشورتات القصيرة، اخترت لك شورت 
من ديريك الم تين كروسبي الذي يتميز بأناقته 
نسقيه بثالث طرق مختلفة تعتمد على الوقت 

الذي تفضلين ارتدائه به.

Derek Lam 10 CrosbyDerek Lam 10 Crosby

R13

RADO
TISSOT

Balmain

Proenza Schouler

AMUR

Illesteva

Saint Laurent

Manolo Blahnik
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EF Collection

Alexandre Birman

TISSOT

إطاللة مواكبة للموضة
بما أن ارتداء الهوت شورت يعتبر صيحة هذا الموسم، فقد اخترنا لك قميص منقوش 
 Alexander McQueen ونسقنا معه شنطة من  Self-Portrait من التل من ماركة

واكسسوارات من دور ازياء عالمية مختلفة.

Self-Portrait

Derek Lam 10 Crosby

Alexander McQueen

TIS SOT WATCH E S .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

TEL: 962 6 5536338
MECCA MALL – GALLERIA MALL
DOWNTOWN – BARAKA MALL

#ThisIsYourTime

TISSOT pr 100 chrono lady.
TOP WES SELTON
DIAMONDS.
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ولد المصمم Alexis Mabille في 
عائلة متوسطة الحال في فرنسا 

كان لوالدته شغفًا للموضة 
واMزياء، فعّلمت ابنها كيفية 

استخدام اQبرة والخيط

عمل في ديور حيث الحظ جون 
غاليانو موهبته وعينه مصممًا 

لaكسسوارات محققًا نجاحا 
صاعقًا

في عام 2005، أطلق 
التي  الخاصة  مجموعته 

حملت اسمه، التي ناسبت 
والنساء الرجال 

1

2

6

3

8
9

اfن  ألكسيس  يستقر 
في باريس

Designer Of The Month

تدرّب على يد أنغارو ونينا ريتشي، 
وعمل في وقت مبكر مع أهم دور 

اMزياء العالمية 5

تعاون مع هادي سليمان، باQضافة 
إلى ديور تعاون مع سان لوران 

والنكوم
7

 Mabille في عام 1995 التحق
بمعهد مهم لدراسة التصميم 

أكاديميًا

بدأ في مرحلة المراهقة 
بتصميم المالبس 
4لعائلته وأصدقائه

 Things you don’t know about
Alexis Mabille10

10

شارك في M 2005ول مرة في 
أسبوع الموضة في باريس للهوت 

كوتور 
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موضة

إنه شهر الحب والغرام، فعليك التألق بيوم الفالنتاين بأزياء ملفتة للنظر يصعب على شريكك من خاللها نسيان إطاللتك 
بهذه المناسبة. من حسن حظنا أن اللون اXحمر هو من أكثر اXلوان روجاً لهذا العام فشاهدناه بشكل متكرر في عروض 
هذه  من  يناسبك  ما  اختاري  العالمية،  الموضة  أسابيع  أزياء  عروض  من  الفساتين  أجمل  لك  اخترت  الموسم،  لهذا  اXزياء 

الفساتين التي تتراوح بين الكاجوال والرسمي، أي من هذه اhطالالت هي المفضلة لديك؟

 Love In The Air

Valentino

Balmain

Ronald van der KempBally

Zuhair Murad

Elie Saab
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Steal The Look

Chloe Moretz

louis Vuitton

Kenneth Cole New York

Agolde

Christian Louboutin

Akris

Clarks

Clare V. 

والسينما  التلفزيون  نجمات  لمراقبة  العالمية  واالحتفاالت  ا>زياء  عروض  إلى  والجمال  الموضة  عشاق  أنظار  تتجه  موسم  كل  في 
ومشاهير العالم لالقتداء بهم وارتداء ما يرتدون، بالطبع اقتناء مالبس المشاهير ليس با>مر السهل والميسر للجميع، لكن دائمًا 
هناك حل! يمكنك بقليل من الجهد وكثير من الشغف أن تجدي قطع مالبس شبيهة إلى حد كبير بمالبس نجمتك المفضلة من 

ماركات جيدة ذات أسعار ميسرة.
قمنا بإيجاد أزياء شبيهة بتلك التي اختارتها كل من Chloe Moretz  و Emma Roberts إطالالتهن اليومية. أي واحدة أعجبتك أكثر؟

Steal Her Look

Prada

J Brand

Sandro

Casual 
Look

Emma Roberts
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تعرفوا على عارضة ا%زياء 
Nyakim Gatwech

ولماذا ُلقبت بملكة الظالم!

ىف سنوات املراهقة كانت عارضة األزياء نياكيم جاتويش Nyakim Gatwech تبيك كل ليلة قبل 
النوم العتقادها أنها ليست جميلة مبا يكفى، ولكن بعد سنوات، وحني أصبحت ىف سن العرشين، 
لقبت مبلكة الظالم بعدما تحولت إىل رمز للجامل وكرست الكثري من معايريه وألهمت الكثري من 

الشابات، فقط مبجرد أن تعلمت حب نفسها.
فمن قال إّن الجامل يعتمد عىل لون برشة معيّنة؟ العارضة العاملية Nyakim Gatwech قلبت 

مقاييس الجامل وتحّدت كل قواعده مع برشتها الداكنة املتميزة.
هي عارضة أزياء من جنوب السودان تبلغ من العمر 24 عاماً وتُعرف بـ“ملكة الظالم“. يف الوقت 
الذي كانت تتسارع فيه النساء – وأيضاً الرجال أمثال الراحل مايكل جاكسون إىل تبييض برشتهّن 
مع أقىص قدر  جداً  واستخدام الكرميات الخاصة بالتفتيح، احتضنت Gatwech برشتها الداكنة 

من الثقة.
Gatwech ليست جميلة فقط بل جريئة جداً. تشاركت أخرياً مع متابعيها عىل إنستغرام محادثة 

جرت مع سائق أجرة يسألها هل ترغب يف تبييض برشتها.
Gat- 10 آالف دوالر، فهل تبيّضني برشتِك مقابل هذا املبلغ؟" فاكتفت  قال لها "إذا منحِت مبلغ

wech بالضحِك قبل أن يفهم السائق جوابها. هنا تابعت قائلة "ملَ قد أبيّض هذا امليالنني الجميل 
الذي باركني به الله؟".

بسبب  للسخرية  فيها  تتعرّض  التي  األوىل  املرة  تكن  مل  هذه  الحّظ،  لسوء  إنه   Gatwech تقول
برشتها الداكنة ال سيّام حني كانت مراهقة. ولكنها بقيت ثابتة وقّررت تثقيف وتشجيع اآلخرين 

عىل حب لون برشتهم.
مع  واإليجابية  الجميلة  رسالتها  وتشارك  املتحّدة  الواليات  يف  اليوم   Nyakim Gatwech تعيش
العامل. وهذل األلبوم يحمل لكم أجمل صورها التي تربز جاملها الفاتن املميز ببرشتها السمراء 

سبب تلقيبها مبلكة الظالم. فشاهدوا الصور وأخربونا عن معايريكم للجامل!
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ج
 جوزيف عطية، االسم الالمع الذي عند سماعه يتبادر إلى الذهن الشاب اللبناني الوسيم صاحب الصوت الجبلي وا7غاني الراقصة والرومانسية؛ وأحد النجوم

 .التي رأت النور عن طريق برامج المواهب
 يتميز بصوته وبألوان الغناء التي يعتمد عليها في تقديم أعماله، له العديد من ا7عمال الفنية منذ بداية مسيرته سنة 2005. من مواليد 1987، ومن البترون
 شمال لبنان . يعزف العديد من اiالت الموسيقية، وأطلق أغنيته ا7ولى ”ال تروحي“ سنة 2006 والتي حصلت على مشاهدات واستماع من جمهور كبير على

.مستوى الوطن العربي ككل. كما قدم أغنية ”الحق ما بموت“ والتي أصبحت من أشهر أغاني جوزيف كونها أغنية وطنية لوطنه لبنان
 .أقام الكثير من الحفالت في الوطن العربي والعالم، وله شهرة كبيرة ومتنوعة

لنتعرف على مخططاته للسنة الجديدة وعن حياته وأعماله القادمة ونظرته للحب من النظرة ا7ولى! كوننا في شهر الحب

الفنان

جوزيف عطية

« ألبوم جديد على الطريق .. مسيرتي لم تكن سهلة» 

 حوار: نسرين غسان

نجم عربينجم عربي

صورة الغالف: كفاح بالني
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 ما أكثر لون تحب أن تغنيه ولماذا؟
أنا أكرث لونني مفضالن لدي وأحبهام هام لون الرومانيس الرايق واللون الشعبي الراقص. ووجدت 
عىل أداء هذين اللونني باحرتاف. فمثًال أغنية موهوم وتعب الشوق غلطة تانية  نفيس قادراً 
وغريهم من اللون الرومانيس الذي أحب أستطيع غنائه بشكل احرتايف وأعطيه حقه. وأما أغنية 

يا كل الدين ولبنان رح يرجع وغريهم ، متكنت من غناء هذا اللون الراقص.
 

هل من الممكن أن نسمع أغاني ديو جديدة لك؟
نعم أكيد هذا مرشوع وارد ومطروح دامئاً ويف أي وقت.

 
أخرى؟ بلغات  تغني  أن  الممكن  من  هل 

نعم أود ذلك وكان لدي محاوالت متواضعة بغناء اللغات األخرى (يضحك) ولكن ليه أل! إذا 
جاءت فرصة من املمكن أن أعمل أغنية بلغة أخرى غري العربية.

 
على  تحافظ  كيف  عن  أخبرنا  الند،  ديزني  في  لك  صورة  مدة  منذ  نشرت   

داخلك؟ الطفل  روح 
مبدئياً أنا أصنف نفيس طفل صغري أحاول أن أكرب! (يضحك) وأنا ما زلت أعيش يف هذه املرحلة 
يف  والبساطة  الرباءة  هذه  عىل  أحافظ  أن  وأحب  الطفولة.  مرحلة  يف  متعلق  مني  كبري  وجزء 
وطريقة  األفكار.  لهذه  تغذية  كانت  الند  وديزين  لها،  بحاجة  شخص  كل  بأن  وأعتقد  الحياة 
يبقى  وهكذا  الناس  وحب  يشء  كل  وحب  البساطة  هي  باعتقادي  الطفل  روح  عىل  الحفاظ 

االنسان لديه جزء كبري من هذه الروح مهام حدث

مخاوفك؟ هي  ما 
لدي العديد من املخاوف الطبيعة التي لدى العديد من الناس.لكنها ليست بهذا الكم الكبري 

منها املرض واملور التي يخاف من معظم الناس.

أغانيك؟ من  لقلبك  قريبة  أغنية  أكثر  ما 
أبدأ  جديدة  أغاين  أصدر  مرة  كل  يف  وأنا  الجديد  األلبوم  من  بأغاين  أتعلق  بدأت  مؤخراً  أنا 

بالتعلق بها.

نجم عربي

النجاح؟ هذا  تتوقع  كنت  هل  الفنية،  مسيرتك  بداية  على  عام   15
عند بدايتي يف هذا اعتالء املرسح كان هذا حلم لدي وكنت أحلم بهذه اللحظة منذ مدة طويلة 
وأن أنجح وما إىل ذلك. مل يكن لدي أي تخطيط آنذاك للمستقبل ومل يكن لدي توقع للنجاح 
أو توقع لعدم النجاح. فرتكت األمور تسري بشكل طبيعي، والحمدلله بأنها آلت إىل ما هي عليه 

اآلن ومن الجدير بالذكر أن هذه املسرية كانت حافلة ببذل الجهد الكبري والتفاين يف العمل.
 

وعلى  الفني  الصعيد  على  لك  بالنسبة   2019 سنة  كانت  كيف 
العملي؟ الصعيد 

عىل الصعيد الشخيص، وأقصد بهذا عائلتي وأصدقايئ ومحيطي، فإنها كانت سنة جميلة. أما 
عىل الصعيد الفني فكانت سنة مليئة بالنجاحات املميزة واألغاين التي نجحت بشكل كبري مثل 

أغنية عمر عسل و بعيوين ولحظة و غزالة، هذه األغاين حملت يل نجاح كبري.
 

الجديدة؟ للسنة  مخططاتك  عن  أخبرنا 
أعامل  عىل  وسيحتوي  سنة 2020،  النور  يبرص  أن  املفرتض  من  جديد  أللبوم  حاليا  أحرض  أنا 
جديدة وتقريبا 13 أو 12 أغنية جديدة، أضافة ألغاين سابقة. وهذا أكرث ما يشغل وقتي هذه 
الفرتة إضافة للحفالت والTours التي أحرض لها يف العامل والعامل العريب. أنا متحمس جداً ألرى 

ما تحمل هذه السنة ولردة فعل الجمهور لأللبوم الجديد.
 

لجمهورك؟ منك  كلمة 
أنا سعيد جداً بجمهوري، وبتفاعلهم ومحبتهم ومسرييت معهم التي حملت يل نجاحات كبرية، 
يف  سواء  وحلوة  جميلة  عالقة  بهم  وتجمعني  اآلن  إىل  يوم  أول  من  معي  بدأت  التي  والناس 

الحفالت أو عند إطالق األغاين واأللبومات وعند لقايئ بهم.
 

أنه  أم  أكاديمي  ستار  برنامج  طريق  عن  شهرتك  كسبت  بأنك  ترى  هل 
خالله؟ من  الجمهور  وعرفك  بسيطة  بداية  فقط  كان 

الجمهور  عرفت  مساحة  شكل  الغنائية  للمواهب  أكادميي  سار  برنامج  بأن  املؤكد  من 
والنعمة  التوفيق  إىل  إضافة  العمل  يف  والتفاين  الشخيص  املجهود  بأن  أقول  أنا  لكن  عليي، 

للشخص. الله  من 
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ما هو برجك وهل تؤمن با7براج؟
برجي هو الثور، لكني ال أؤمن مبوضوع حظك اليوم والتنبؤات املستقبلية وما إىل ذلك، لكنني 

أؤمن بالعلم الخاص باألبراج، وصفات األبراج والشخصيات التي متيز كل برج عن اآلخر.
 

ا7ولى؟ النظرة  من  بالحب  تؤمن  وهل  العاطفية  حياتك  عن  أخبرنا 
حيايت العاطفية مثل أي شخص آخر، من املمكن أن تكون جيدة يف مرحلة معينة أو سيئة أو أن 

أكون أعزب، ونعم أنا أؤمن بالحب من النظرة األوىل.

برأيك؟ للزواج  المناسب  السن  هو  وما  ستتزوج  متى   
ال اعتقد أنني سأتزوج قريباً، إىل أن أرتب أموري كلها وأعرف ما الذي سأفعله وما إىل ذلك وأن 
أكون جاهز ملثل هذه الخطوة عىل الصعيد العميل والحايل. وال أرى أن هنالك سن معني للزواج 

فهو يتبع الحب والعالقة الناجحة بني شخصني ومن املمكن أن يكون يف أي عمر.

ما أكثر ما تحب في ا7ردن؟
اوووه .. أنا أحب األردن كثرياً وأحب شعبها وثقافتها ومتعلق بها وبناسها وأنا أود أن يكون يل 
بيت آخر يف األردن، الصدق والجامل يف مشاعر الناس جميل جدا وال ميكن وصفه عندما أعمل 

حفالت والتقي بهم.
 

المنسف؟ بأكل  وقمت  سبق  هل 
نعم! وإنها من األكالت املفضلة لدي! وأكل األردن بشكل خاص لذيذ وأحبه.

الجديد؟  ا7لبوم  في  ستكون  التي  ا7غاني  هي  ما 
ستكون األغاين متنوعة مثل العادة، وأغاين رقص وكالسيكية وغريها، وهنالك أغاين جديدة من 
حيث اللحن واملوسيقى. وسيكون هنالك عمل مميز مع الدي جي رودج، وهو أغنية مرصية 

مع محمد يحيى، وستكون أغنية راقصة .

عنوان ا7لبوم؟ ما هو 
بالنسبة لعنوان األلبوم، ليس هنالك عنوان معني بعد، كون األغاين ستصدر كل واحدة عىل حدى 

كأنها سنجل وبشكل متتايل.

ا7غاني؟  لهذه  والكّتاب  الملحنين  هم  من  اخبرنا 
سيكون هنالك تعاون مع العديد من امللحنني والشعراء ، وهنالك ملحنني جدد سأعمل معهم. 
ومن األسامء التي بيني وبينهم عمل يف هذا األلبوم،  مع الشاعر عيل املوىل يف ٣ أغاين، وجون 
مع  خليجية  أغنية  وهنالك  اطريب.  وجاد  كتلحني،  مرة  ألول  عمل  به  يجمعني  الذي  صليبة 
أغنية  يف  اردنيني  وملحنني   ، فهد  إميل  والشاعر  رفول،  عادل  و  بستاين  ووسيم  بسام،  امللحن 

باللهجة البيضاء وقريبة من اللهجة االردنية واسامي عديدة اخرى .

قلت سابقا انك ستقوم ب tours جديدة هذا العام، في اَي بالد ستكون؟
نقوم بتحضري حفالت يف أوروبا، وأمريكا وكندا والوطن العريب. والحفلة القادمة ستكون يف ديب 

يف عيد الفالنتاين مبنطقة راس الخيمة، والعديد من الحفالت األخرى التي سأعلن عنها قريباً

الفن  في  لتفوقهم  تقديرا  الفنية  الجوائز  على  للحصول  العديد  يطمح 
التي  الجائزة  هي  وما  عليها،  حصلت  جوائز  اَي  عن  اخبرنا  واحترافهم، 

عليها؟ تحصل  ان  تطمح 
حصدت ٣ مرات جائزة موريكس دور ، مرة منها كأفضل أغنية لبنانية وهي أغنية ”لبنان رح 
يرجع“ ومرة عن ألبوم ”شو بتعمل بالناس“ ومرة عن نجم جامهريي ..  وباإلضافة اىل العديد 

من الجوائز التي حصلت عليها من تكرميات يف جامعات ومنظامت وغريها 
وأطمح ان أحصل عىل جوائز عاملية ان شالله .

أكاديمي؟  ستار  برنامج  دخولك  قبل  بداياتك  عن  اخبرنا 
بأشخاص  دامئاً  محاط  وكنت  كثرياً،  الفن  أحب  وكنت  املدرسة،  وِيف  العائلة  بني  كانت  بدايتي 

يطلبون ِمنِّي أن أغني يف محيطي وضيعتي وأصدقايئ.

أنا طفل صغير 
أحاول أن أكبر
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؟ موهبتك  اكتشفت  وكيف 
اكتشفت موهبتي يف محيطي وبدأ التشجيع من أهل بيتي عىل العزف والغناء، إضافة ملشاركتي 

يف املدرسة بالفعاليات واملناسبات الغنائية واملوسيقية.

بدأت؟ عندما  واجهتك  التي  الصعوبات  هي  ما 
كان فيها العديد من  ، بل  مريحة  سهلة او  كثرية، ومسرييت مل تكن  الصعوبات التي واجهتني 
املطبات والظروف الصعبة ، يف الحياة الفنية والحياة الشخصية.. وانا بدأت بعمر صغري وأول 
أغنية كانت يل عندما كنت ١٨ سنة وهي أغنية ”ال تروحي“ .. ولكن كل صعوبة كان لها حل 

ومتكنت من إكامل املسرية الخاصة يب.

المواهب  لديهم  لمن  أو  الصاعدين  للفنانين  تقدمها  نصائح  من  هل 
؟ النجاح  تحقيق  ويريدون 

النصائح التي أقدمها للفنانني الجدد هي أن يحافظوا عىل شخصياتهم ويكونوا حقيقيني بالفن 
وإيصال أغنياتهم بشخصياتهم، والتواضع من أهم األمور وأن يقوم بتمرين نفسه بأن يبقى عىل 
األرض كام نقول وال يتكرب . والجهد والعمل واملثابرة أيضاً هي أهم مفاتيح النجاح والوصول إىل 

حلمه، وتحديده للحلم الذي يريد وتخطيطه له. 

بالتمثيل؟ وفكرت  سبق  هل 
ان شاء الله هنالك مشاريع متثيل لكنها ليست أكيدة بعد، وأنا جاهز يف حال وجدت الدور 

املناسب وأنا متحمس لخوض تجربة التمثيل.

الجهد والعمل 
والمثابرة هم أهم 
مفاتيح النجاح
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من اUجواء اUميرة غيداء طالل

مجتمع

تكريم الفائزين بجائزة مؤسسة الحسين للسرطان ل]عالميين 

من التكريممن التكريممن التكريم

جماعية

من التكريم من التكريم

من التكريممن التكريم

من اUجواء جماعية

كرّمت صاحبة الســمو املليك األمرية غيداء طالل، رئيســة هيئة أمناء مؤسســة ومركز 
الحســني للرسطان، اإلعالميني الفائزين بجائزة مؤسســة الحســني للرسطان لإلعالميني، 

واملكرّســة للتوعيــة بالكشــف املبكر عن رسطان الثــدي ومكافحة التدخني.
وحــرض التكريــم، معايل الســيد امجد العضايلة، وزير الدولة لشــؤون االعالم.

وخــالل التكريــم، قالت ســمو األمرية غيداء:“ أنتم من أخذتم زمــام املبادرة، وخطوتم 
معنــا خطــوات واثقــة، نحو مجتمعٍ واٍع، ومــدرٍك لحقوقه التي يجــب أال يتنازل عنها أبدا. 

اليــوم، أقــف أمامكــم، وكّيل فخــر بإنجازاتكم، وواثقة من دعمكم املتواصل ملؤسســة ومركز 
للرسطان“. الحسني 
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رائدة مشعل، غيداء غزالة، جوي ديان محمد المدني، السفير فيليب فاندن

مجتمع

اطالق التشكيلة الجديدة للشوكوال والتمور في ماداتشكا

فريد تيودورسي، جوليا تيودورسيمحمود جبرأسامة جبري، أسامة أبو عرقوب

سفيان مشعل، السفير فيليب فاندن، برام هولبروك

سفيان مشعل، برام هولبروك، السفير فيليب فاندن رومين رينارد، اسامة جبري،  عبد الرحمن مشعل 

أسامة جبري، سعاد الجيوسي، جيهان إبراهيمجماعية

محمد سعادة، سفيان مشعل، إيهاب خليل هبة، حسام، إيهاب

الحفل الرســمي الطالق التشــكيلة الجديدة للشــوكوال والتمور يف ماداتشكا ٢٠٢٠  برعاية 
الســفري البلجييك فيليب فاندن ووكيل رشكة كارما للشــوكوال الســويرسية ومشاركة من كبار 

شــيفات الشــوكوال يف العامل من اكادميية الشوكوال - ســويرسا الشيف رومني رينارد مدير فرع 
ديب ومن معهد  وبلجيكا للشــوكوال الشــيف برام هلربوك مدير املعهد   اضافة اىل شــيفات 
ماداتشــكا الشــيف اسامة جربي حيث مزجت التشــكيلة الجديدة بني الوصفات  البلجيكية 
والســويرسية كام تم اســتخدام انواع الشــوكوال الـ  exclusive السويرسية الرويب والجولد 
الخاصة برشكة كارما ســويرسا والتي تعترب من الشــوكوال النادرة يف العامل كذلك تم اطالق 

وصفة جمعت بني االردن وســويرسا وبلجيكا لتمور املجهول االردنية  بشــوكوال الجولد 
النــادرة لكارما الســويرسية  وبوصفة بلجيكية رائعــة لتعطي مذاق زاد متور املجهول االردنية 

تألق وقد قام ســعادة الســفري بتكريم الشيفات املشــاركني يف تشكيلة ماداتشكا.
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جماعية من ا*جواء

مجتمع

إطالق خدمة «Orange Money» للدفع ا6لكتروني

رهام الرابي، غادة مغاريرسالن ديرانيةسامي سميرات، سعد الخالد

جماعية

جماعية هيا عوض، هديل شحادة، ديما طه

جماعيةجماعية

جماعية جماعية

أطلقت Orange األردن رسمياً خدمة ”“Orange Money للدفع اإللكرتوين من خالل رشكة 
البرتاء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة ”Orange Money“، بعد أن حصلت الرشكة 

مؤخراً عىل رخصة مقدم خدمات الدفع اإللكرتوين من البنك املركزي األردين، لتكون بذلك 
قد استوفت كافة الرشوط واملتطلبات املحددة من ”املركزي“ وفقاً للترشيعات النافذة بهذا 
الخصوص، وذلك خالل مؤمتر صحفي عقدته الرشكة األربعاء الخامس عرش من كانون الثاين، 

بحضور عدد من املسؤولني الرسميني ومدراء الرشكة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن تريي ماريني إن الرشكة كانت قد أطلقت ”البرتاء 

لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة/Orange Money“ خالل العام املايض لتحقيق 
اسرتاتيجية Orange العاملية ملنطقة الرشق األوسط وافريقيا التي تعتمد عىل العديد من 

املحاور، منها أمتتة خدمات الدفع لجعلها سهلة وآمنة وتتمتع بحامية عالية.



|61|

جمال البسطامي عبدا6له وزني

مجتمع

«نيسان ليف» 2020 الجديدة كلياً ُتطرح في ا*ردن

طارق، لينداضحى العواملة، ليث البطيخيروجية عبيد، أستبرق كمال

جود أبو الدهب، رانيا دانيال، نهيل صنوبر

غادة مغاري، هبة يغمور النا، فرح

خلود سرسك، محمد الترتير، فواز عقروقمن ا*جواء

جماعية هديل شحادة، إيناس أبو شهاب

أطلقت نيســان الرشكة الرائدة يف التنقل الكهربايئ بالتعاون مع الوكيل الحرصي لســيارات 
نيســان يف األردن -  رشكة بســطامي وصاحب التجارية –-  ســيارة ليف 2020 الجديدة كلياً 

والخالية من االنبعاثات، وألول مرة يف منطقة الرشق األوســط يف ســوق األردن اليوم. 
وتأيت ســيارة ليف الحائزة عىل جوائز أفضل الســيارات الكهربائية مبيعاً عىل اإلطالق لتقدم 

لعمالئها يف األردن معايري جديدة  يف ســوق الســيارات الكهربائية منها توفري مدى أكرب 
وتكنولوجيــا أكرث تطــوراً وتصميامً ديناميكياً جديداً.

وســيتمتع الســائقون بثقة  و مزايا أكرب بفضل الدواســة اإللكرتونية يف ”نيسان ليف“ 
الجديــدة وازدياد طاقتها ومداها واالرتقاء مبســتوى الراحة واملالءمة الذي توفره.
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جماعية طارق بيطار، ناصر المجالي، محمد كناكرية

مجتمع

زين تطلق منصتها الرياضية الجديدة لlلعاب ا6لكترونية

سامر عقل، أسامة بليبلةمحمد كناكريةحازم حداد، حمزة سعيد

طارق بيطار، ناصر المجالي، فهد الجاسم

أعلنت رشكة زين األردن عن إطالق منصتها الرياضية الجديدة؛ مركز زين للرياضات 
اإللكرتونية (ZE Sports Center)، الواقع يف مجمع امللك الحسني لألعامل، وذلك بالتعاون 

مع رشكة األردن للرياضات الرقمية.
وجرى افتتاح املركز تحت رعاية أمني عام اللجنة األوملبية األردنية نارص املجايل، وبحضور 

الرئيس التنفيذي لرشكة زين األردن فهد الجاسم، وذلك خالل مؤمتر صحفي أقيم يف منصة 
زين لإلبداع (ZINC) حرضه جمع من الالعبني املحرتفني والخرباء واملهتمني باأللعاب 

اإللكرتونية، وممثيل وسائل اإلعالم املختلفة وعدد من نشطاء منصات التواصل االجتامعي.
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جماعية روعة صوالحة، إيلي فارس، عبدا+ صوان

مجتمع

افتتاح الفرع الثامن عشر من دوناتس فاكتوري

أحمد أمين، ماهر جبرانسمر أبو الخير، محمد أبو غوشمنير الشوابكة، أحمد عطية

إبراهيم عليمات، سامي الطيراوي، محمد التعمري

جماعية عالء القيسي، رهام القيسي

جماعيةحمزة الطوايرة، عبدا+ صوان

عمر، حمزة، محمد جماعية

أقامــت رشكــة ”دوناتس فاكتوري“ حفل افتتاح لفرعها الثامن عرش يف منطقة الياســمني 
الصايغ ســنرت مقابل بافليون مول شــارك به العديد من محبي الـ“دونتس“ حيث قدمت 

رشكة دوناتس فاكتوري ورشكة أمنية هدايا وجوائز متعددة لألشــخاص املشــاركني بالحفل ...
فيــام تضمــن االحتفال تجربة فريدة من القهوة الخاصة والدونت املميز لكل املشــاركني 

بالحفــل ..وتــم تقديــم العديد من الهدايا والجوائز وشــارك راديو روتانا مبارشة عىل الهواء مع 
االعالمــي اييل فارس واالعالمية روعة صوالحة.
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من ا_جواء فيصل نسور

مجتمع

منّصة زين تدعم المشاريع الفائزة في «زين المبادرة4»

عبدا+ الشياب، صالح المصريفهد الجاسم، طارق بيطارلجين، أحمد

من ا_جواء

سحر نصرا+، لينا بدر أيهم حالق، يزن حالق، بثينة أبو الروز

جماعيةجماعية

عبدالرحمن ناصر الدين، محمود سليم شداد العماوي، مكرم سليمان

أعلنــت منّصــة زين لإلبداع (ZINC) عن األفكار واملشــاريع الفائزة يف برنامج ”زين املبادرة“ 
بنســخته الرابعــة، وذلــك خالل الحفل الختامي الذي أقامتــه يف فرعها الرئييس مبجمع امللك 

لألعامل. الحسني 
وقام الرئيس التنفيذي لرشكة زين األردن؛ فهد الجاسم بتوزيع الجوائز التي وصلت قيمتها إىل 

129 ألف دينار أردين عىل 21 مرشوعاً فائزاً من أصل 600 فكرة إبداعية تقّدمت للربنامج.
وكرّم الجاســم أعضاء لجنة التحكيم واملوجهني واملرشــدين الذين رافقوا املتقدمني خالل 
مراحــل الربنامــج، وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم الكبري يف نجاح النســخة الرابعة من 
الربنامــج، وحرض الحفل أصحاب الرشكات، ورجــال األعامل، وممثيل الجهات الداعمة 

لقطــاع ريــادة األعامل يف األردن، وَجمع من الصحفيني وممثيل وســائل اإلعالم، باإلضافة إىل 
مجموعة من الرياديني وأصحاب الرشكات الناشــئة.
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من ا_جواء جماعية

مجتمع

فندق إنتركونتيننتال ا_ردن في مبادرة اجتماعية

من ا_جواءمن ا_جواءمن ا_جواء

من ا_جواء

مع بدء العام 2020 وانطالقا من رضورة خدمة املجتمع، قام رؤساء األقسام يف فندق 
إنرتكونتيننتال األردن يرافقهم بعض عامل الصيانة  بدهن الجدران واألسوار الخارجية ملدرسة 

”أروى بنت الحارث األساسية للبنات“ يف شارع الرينبو اضافة اىل اصالح بعض مشاكل الصيانة 
يف املدرسة.  

املدير العام لفندق إنرتكونتيننتال االردن كارلوس مالياروداكيس أشاد بالعمل املشرتك الذي قام 
به موظفو الفندق وقال: ”من واجبنا مساعدة اآلخرين كلام وحيثام نستطيع. أنا سعيد حًقا ألن 

فندق إنرتكونتيننتال متكن من إجراء تغيري حتى ولو كان بسيطًا لتحسني حياة األطفال الذين 
يرتادون هذه املدرسة. ”

هذه املبادرة االجتامعية التي نظمها قسم املوارد البرشية يف إنرتكونتيننتال لن تكون سوى البداية 
لسلسلة من األنشطة املامثلة التي ستستمر طوال هذا العام بهدف وحيد وهو تكثيف مشاركة 
الفندق يف األنشطة االجتامعية يف جميع أنحاء األردن بهدف املساعدة عندما يكون ذلك ممكنا.

جــديـــد
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من ا%جواء من ا%جواء

مجتمع

زين تحتفل بميالد سّيد البالد وتجديد المحبة والوالء للقائد

من ا%جواءمن الحضورمن الحضور

من ا%جواء

أقامت رشكة زين األردن يوم الجمعة فعالية احتفالية مبناسبة العيد الثامن والخمسني مليالد 
جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم، أمام مبنى الرشكة الكائن يف شارع امللك 

عبدالله الثاين.
ويأيت تنظيم هذه الفعالية من قبل رشكة زين يف إطار حرصها عىل االحتفال سنوياً بهذه 

املناسبة العزيزة عىل قلوب األردنيني جميعاً، للتعبري عن حب الوطن وقائده، وللتأكيد عىل 
وقوف األردنيني خلف جاللة امللك وفخرهم مبواقفه املرشّفة يف كافة املحافل.

وأقيمت الفعالية مبشاركة ماليك الدراجات النارية يف األردن، الذين اجتمعوا للتعبري عن 
التفاف األردنيني خلف قيادتهم الهاشمية، ويف رسالة مفادها تجديد معايل الوالء واالنتامء 

للوطن والقائد.
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جماعية فليب بابادوبلس

مجتمع

حفل تقدير الشركات السياحية في فنادق ماريوت ا4ردن

محمد صبحي، أسيل صيامالرا االتي، صبا العجلونيجماعية

جماعية

جماعية جماعية

شذى برقاوي، صالح دواس، نجمة عبدالحقمروة ، دينا، منال

جماعية عمرو، شيرين، أريج

استضافت مجموعة فنادق ماريوت األردن (فندق ماريوت عامن، فندق ومنتجع ماريوت 
البحر امليت وفندق ماريوت البرتاء) الرشكات السياحية العاملة يف األردن وذلك بهدف تقديم 

الشكر والتقدير لدعمهم خالل العام املايض. ألقى املدير العام فيليب بابادوبولوس كلمة يف 
الحفل وقدم بعدها جوائز تقديرية لبعض الرشكات الداعمة لفنادق املاريوت. وقد استمتع 

الضيوف بالعشاء الفاخر الذي قدم لهم كام جرى السحب عىل جوائز قيمة.
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جماعية سامي ا4نصاري، أيسر البطاينة

مجتمع

حفل موظفين فندق الندمارك عمان

محمد الميالفات، إياد الزغومرند، مرحسامي ا4نصاري

إيفا قطارنة، أيات الخياط

عمرو العالولي، أحمد شرف ، نهلة الحجاج ليلى القاسم، بسمة النوباني

جماعيةجماعية

ميسرة حسام، عالء فشحة معتز الياسين، أنس الزغاري، سامي ا4نصاري

أقــام فنــدق الندمارك عامن احتفاال مبرور عام آخر مــن النجاح جمع بني املوظفني والرشكة 
املالكــة، حيــث كان مــن بني الحضور مدير عام رشكة فنــادق هوليدي (الرشكة املالكة لفندق 

الندمارك) الســيد أيرس البطاينة ومدير عام فندق الندمارك الســيد ســامي أنصاري.
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أحمد حجازي، فادي عودة، لطفي ناصر أمين الدلو

مجتمع

حفل مجموعة التحدي للسياحة والسفر 

يعقوب أستانبولي، سعد أستانبوليزين كرزونحسين السلمان

إياد القرم، محمد سميح

جماعية جماعية

جماعيةرشيد معتوق، رجاء الصالح، أية الوعري

جماعية نادين، روان، نجوى

نظَّمت مجموعة التحدي للسياحة والسفر احتفاالً خاصاً مبناسبة مرور ١٥ عاماً عىل تأسيسها 
والذي أقيم يف فندق شرياتون عامن.  وحرض االحتفال عطوفة الدكتور عبد الرزاق عربيّات 
(رئيس هيئة تنشيط السياحة) وعناية السيَّد محمد سميح (رئيس جمعية وكالء السياحة 

والسفر)، كام حرض االحتفال ممثيل رشكات الطريان وممثيل أنظمة التوزيع العاملية (أماديوس، 
جاليليو، سيرب) وعدد غفري من وكالء السياحة والسفر، وقام الدكتور عبد الرزاق عربيات 

بتكريم رشكات الطريان بالنيابة عن املهندس إياد عيل القرم (رئيس مجلس ادارة مجموعة 
التحدي، حيث شاركت النجمة االعالمية األردنية (زين كرزون) يف تقديم فقرات االحتفال، 

وتفاعل الحضور مع أداء الفنان األردين الشاب (حسني السلامن) الذي شارك مجموعة التحدي 
للسياحة والسفر احتفاالتها.
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من اTجواء من اTجواء

مجتمع

معرض رابطة الفنانين التشكيليين اTردنيين

ميرنا الدبر، لينا نصار، النا أبو الفيالتميادة فهمي، كمال حالوةيزن نصر ا[، هاشم أوس

جماعية

نضال أبو زينة، كفاح الشبيب مينا الصابونجي، إسراء حاتمي

جماعيةجماعية

محمد سمارة، محمد عوض، إحسان البندك من اTجواء

افتتح نائب رئيس الجامعة األســتاذ الدكتور تيرس ابوعرجه بناية عن رئيس الجامعة األســتاذ 
الدكتور مروان املوال معرض رابطة الفنانني التشــكيليني األردنيني بالتعاون مع قســم التصميم 

الداخــيل بكليــة العامرة بحضور رئيس الرابطــة الفنان كامل أبو حالوة وعدد من الفنانني.
شــارك يف املعرض ســتة وســبعون فنانًا من أعضاء الرابطة وضم مائة وخمســون عمال فنيًا من 
منحوتات خشــبية، ويأيت املعرض ضمن برنامج مشــرتك بني قســم التصميم الداخيل بجامعة 

البــرتا ورابطة الفنانني التشــكيليني األردنية لتفعيل بنــود اتفاقيه الفن بني الطرفني ارشف 
عليــه مــن الجامعــة د ميادة الحيايل. ويف نهاية املعرض ســلم نائب الرئيس درع تكرميي 

لرئيــس الرابطة كامل ابوحالوة.
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ريما ذياب، هيثم الرواجبة، شذى العقرباوي شذى العقرباوي

مجتمع

BONITAS حفل إطالق تطبيق

دالي خليل، شذى العقرباويروان الصرايرة، رفيدة الصرايرةإلهام أبو الهيجاء، شذى العقرباوي

جماعية

هالة أبو السعد، شذى العقرباوي، ريما ذياب وعد إلياس، نور إبراهيم

جماعيةجماعية

من اTجواء هديل شحادة، شذى العقرباوي

أقيــم حفــل إطالق تطبيق Bonitas الخاص بالعناية بالســيدات وجاملهن وذلك يف غرفة 
تجــارة األردن تحــت رعاية  رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة األردن ســعادة العني نائل رجا 

الكباريتــي  والســيد املهندس هيثم الرواجبة عضــو مجلس ادارة غرفة تجارة األردن باإلضافة 
إىل الســيدة رميــا دياب املدير التنفيذي لرشكة جاالكــيس لتكنولوجيا املعلومات كداعم رئييس 

للتطبيــق ولريادة األعامل وخصوصاً للســيدات كام حــرض الحفل مجموعة من املؤثرين يف 
قنــوات التواصل االجتامعي وأخصائيي التجميــل والتغذية واللياقة وغريها. 

تطبيق بونيتاس كام رصحت شــذى العقرباوي (املؤســس واملدير التنفيذي) يهدف إىل 
توفــري كل احتياجــات االنثــى من التجميل يف مكان واحد مبــا يحتويه من صالونات ومراكز 

وعيــادات تجميــل وليزر ومنتجعات صحية وأندية رياضية ومراكز تغذية وأســنان، كام قالت 
العقربــاوي أن جميــع الباقــات داخل التطبيق يتم اختيارهــا بعناية مطلقة من أفضل املراكز 

لتلبيــة حاجــات االنثى مع ضامن أفضل جودة للخدمة املقدمة و أفضل ســعر.
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جماعية مي خوري، رانية خوري، عريب العريان

مجتمع

محاضرة توعوية من مبادرة الصحة حق للجميع

رانية خوري، إيملي مايزرانيا نويران، رنا عوادرانية خوري

عبير عباس، ميساء خليفة، شيرين اGحمد

عبير عباس، عريب العريان، سامية العارف سهى قعوار، رانية خوري، شيرمين ديجاني

مي خوري، رانية خوري، عريب العرياننداء خوري، مها خوري

جماعية جماعية

انطلقــت مبــادرة الصحة حق للجميع يف بداية عــام ٢٠٢٠ مبحارضة توعوية عن التغذية 
والصحــة اإلنجابية والجنســية وقدمت مديرة ارتقــاء للتمكني والتوعية رانية بطرس خوري 

املحــارضة وكان يف الحضــور العديد من زوجات الســفراء وقد دعم فارميس ون املبادرة 
بفريــق للحضــور وحرض عدد من النســاء املهتمني بالصحة واملؤمنــني بان الصحة حق للجميع.
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ترفة المجالي، فداء عساف ترفة المجالي، سارة الخريشا

مجتمع

عيد ميالد ترفة المجالي

ترفة المجالي، زينب بني سالمةترفة المجالي، رانيا الشوابكةترفة المجالي، جانيت نعمة

إكرام أبو حشيش، ترفة المجالي، هبة كيالي

ترفة المجالي ديما القيسي، ترفة المجالي

سوسن مدانات، ترفة المجالي، أمل الشوابكةجماعية

جماعية جماعية

احتفل االهل واالقارب واالصدقاء بعيد ميالد ترفة املجايل يف اجواء عائلية رائعة. كل عام وانِت 
بخري يا ترفة وعقبال العمر املديد ومزيد من التقدم.
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ترفة المجالي، إكرام أبو حشيش، تمارا حمادة جماعية

مجتمع

حفل عشاء بمناسبة عيد جاللة الملك عبد اd الثاني بن الحسين

سلفيا حجازين، إبتسام حماتيوعد أبو الربفاطمة أبو الرب

فادية دبابنة، إبتسام حماتي، روضة أبو طه

روال الحديد، نور العزو، إيمان الفايز جماعية

هدى الزعبي، روكسانا الزعبيمي الغزاوي، مريم عمرو، سميرة العسلي

تسنيم جويحان، وعد أبو الرب، رويدة شريم سهير الروابدة، فاطمة أبو الرب، سري الروابدة

أقامت الســيدة فاطمه أبو الرُّب مصممة األزياء األردنية حفل عشــاء انيق ضخم  وفاخر  
باســمها وباســم معرضها وباسم جروبات ســيدات وطن حريم السلطان الخاص بها ....

مبناســبة عيد ميالد جاللة امللك عبد الله الثاين بن الُحســني  الثامن والخمســون  حفظه الله 
ورعاه، وقد شــارك يف هذا املهرجان الضخم العديد من ســيدات املجتمع وســيدات األعامل 

من شــتى التخصصات والعديد من مجموعات ســيدات محافظات اململكة وقد حظي الحفل 
بإقبال كبري جداً. 

كل عــام وجاللة امللك القائد بألف خري...
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هل قدمت لك عروض في مجال التمثيل ، وهل سنرى جيسي ممثلة دراما؟
بكل رصاحة مل تأتني أي عروض، ولكن هناك عروض يف عام 2020 وأتحفظ عىل هذا األمر ، 
ولكن اآلن لست جاهزة ألدخل مجال التمثيل ، ألن هذا األمر يحتاج إىل دراسة وال أريد أن 

أدخله  ناقصة الخطى ، من املمكن أن يُستعان يب كممثلة مرسح غنايئ أقدم مرسحية وأغني بها.

كم أغنية في رصيدك الفني؟
يف جعبتي  القليل من اإلنتاجات الغنائية ، قدمت أكرث من ثالث أو أربع من ترتيالت ترنيم 

لرب العاملني معروفني والقو إنتشار كبري يف لبنان ، و قدمت أغنية بعنوان "بقولو"  و أغنية         
" مشتاقة لعينيك "  وهي من ملحنة وشاعرة من البلد الحبيب فلسطني فاطمة دراوشة وتم 

التوزيع من قبل موزع أردين والقت صدى جميل يف األردن ، وأغنية " أمي" ، وحاليًا أحرض 
لعمل جديد إن شاء الله .

ما رأيك بتقديم اQلوان الغنائية المتعددة " كاللون العراقي أو المصري 
مثالً " و أنِت مع غناء اللون الواحد؟  

أنا مع التعددية يف األلوان الغنائية ولكن بإتقان اللغة ألنها ليست فقط تأدية لهجة ، صعب 
أن تقدم لون غنايئ ال تتقنه والجمهور يستطيع أن مييز، وهناك الكثري من اإلنتقاد عىل 

الساحة الفنية . أعتقد أن معظم الفنانني يتقنون الغناء باللهجة املرصية ألننا نشأنا عليها 
ومرص هي "أم الدنيا " وأغلب شهرة الفنانني تبدأ من مرص مع إحرتامي لباقي اللهجات 

، وأيًضا اللون العراقي املنترش حاليًا عىل الساحة الفنية هو لون تراث  وهذه اللهجة بني 
الناس ال يوجد أجمل منها ، ال تستطيع أن تتجاهل هذه اللهجة وأنا أقدم اللون العراقي عىل 

املرسح باإلضافة أنها لهجة صعبة.

هل ممكن أن تقدمي أغنية منفردة باللون العراقي ؟ 
أمتنى ذلك ، و يف حال ُعرض عّيل أدرس األغنية وأتدرب عىل لهجتها و أضع صويت عليها ، 

ألنني يجب أن أتقن اللهجة ليك أنجح بها.

ما هي المهرجانات والمسارح التي تتمني أن تغني عليها في حفلة منفردة؟
شاركت يف األردن الصيف املايض  بتقديم أوبريت أسمه " تاج العز " لويل العهد األمري 

الحسني بن عبدالله ، وأخذ صدى جميل ومن هنا بدأت بأول خطوة يف بلد حبيب مثل 
األردن . بالطبع يف األردن أمتنى أن أغني يف مهرجان جرش ، ويف لبنان مهرجانات بعلبك و 

مهرجان قرطاج يف تونس ، بالتأكيد كل املسارح لها قيمتها ولكن هذه املسارح أمتنى يف يوم 
من األيام أن اغني عليها .

من  يقف إلى جانب جيسي ويقدم لها الدعم المتواصل؟
أوالً الله  بنعمه وكرمه ، وثانيًا عائلتي واألصدقاء.

هل أنِت مرتبطة؟
ال أنا عزباء ، وإذا أردت أن أرتبط أمتنى الذي سيدخل حيايت أن يتفهم طريق الفن ويدعمني.

 

نحن اkن في عصرمواقع التواصل االجتماعي، برأيك كم تساعد السوشل 
ميديا في دعم الفنان بمعرفته وشهرته؟

عندما  اليوم  ألن  التلفزيونية  الشاشات  تحدت  األول  الرقم  هي  اليوم  ميديا  السوشل 
الناس  من  الكثري  يشاهده  ال  قد  القنوات  جميع  عىل  نرشه  ويتم   مثالً  كليب  فيديو  أنتج 

مواقع  تعترب   ، أرسع  املتابعة  تكون  التليفون  خالل  من  ولكن  اإلنشغاالت،  كرثة  بسبب 
التليفون،  يف  منظورموجود  يشء  كل  ألن  للفنان  األكرب  الدعم  االجتامعي   التواصل 

مل  الرشكات  من  الكثري  مع  تعاملت  ألنني  ميديا  السوشل  يف  بالتقصري  أعرتف  يل  بالنسبة 
مميزين  أشخاص  هناك  الجميع  عن  أتحدث  وال  لها،  بحاجة  أنا  التي  املساعدة  هذه  يقدُر 

بغض  مادي  دعم  إىل  تحتاج  اليوم  ميديا  والسوشل  الظرف،   تستغل  أشخاص  وهناك 
بدعمهم. الناس  حب  عن  النظر 

إلى ماذا تسعى جيسي أن تحقق في المستقبل؟
األستقرار الفني ، أن أتعاون مع رشكة إنتاج تهتم بكل تفاصيل حيايت الفنية ، و" جييس لن 

تستسلم ألن الله  أعطاين نعمة  الصوت ".

بماذا تؤمنين بالحياة؟
بالحظ والصدف ، الحظ  يأيت مرًة واحدة والصدفة تأيت أكرث من مرة وعليك أن تستغلها ، 

الحظ  معي يرتفع ويهبط يف نفس الوقت.

هل تربطك عالقات صداقة في الوسط الفني؟
بالطبع تربطني عالقة صداقة  بالفنان وعد بركات إبن املوسيقار الراحل ملحم بركات ، 

والفنان جوزيف عطية  صديق صدوق يل ، لدي الكثري وليس لدي أعداء بالوسط الفني . 

لكل شخص نقطة تحول في حياته، ما هي نقطة التحول في حياة جيسي؟
منذ سنتني بالتحديد يف عام 2018 بدأت أحقق نقطة تحول من خالل زيادة جمهوري 

ومعرفة جييس عرب مواقع التواصل االجتامعي ليس فقط عىل مستوى لبنان ، بينام أصبح لدي 
متابعني من أمريكا واسرتاليا والدول العربية وأعتربها نقطة تحول عندما أكرب بالناس نتيجة 

هذا التعب والجهد  ، باإلضافة إىل نقطة تحول يف شخصيتي . 

رسالة توجهينها لكل شخص يسعى للنجاح  ؟
عليهم بالتواضع ألن " من أتضَع أرتفع " ، وعليهم بالدراسة والسعي .  

كلمة لمحبين جيسي من خالل مجلة ليالينا ؟
أقول لهم : " بحبكم كتري و أنا لولكم لن أحقق النجاح و أعدكم أن أقدم لكم األفضل وأقوم 

بتحضريعمل جديد أمتنى أن ينال إعجابكم " . وأقول ملجلة ليالينا أنها مجلة غالية عىل القلب 
ومجلة راقية وأفرادها  فرداً فرداً أوجه لهم التحية وسالمايت للجميع من لبنان إىل األردن 

الحبيب  املعروف مبحبة وطيبة شعبه ، ألن الشعب األردين عندما يحب فنان من خارج بلده 
يرفعه ، والحمدالله  أشكر ريب عىل محبة الناس يل من جميع البلدان .
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أنت تنتمي لعائلة محافظة وأخترت طريق الفن والشهرة ، هل تلقيت 
الدعم من عائلتك منذ البداية؟

العائلة ال تقف أمام طموحات أوالدهم ، وبالطبع إذا العائلة شعرت بإرصار األبناء عىل أمر 
معني ستدعمهم ، ولكن كانت وجهة نظر عائلتي يف موضوع الغناء أنه " حرام وال يوجد لدينا 

أي شخص يغني " وعندما بدأت يف هذا املجال دعموين وإىل اآلن اتلقى الدعم منهم .

هو  ما  والرومنسي   والشعبي  الوطني  من  عدة  غنائية  الوان  قدمت 
ومعرفة  إنتشار  في  وساهم  مسيرتك  في  تغير  أحدث  الذي  الغنائي  اللون 

السلمان؟ حسين 
كل األلوان الغنائية التي قدمتها دعمتني يف مسرييت ، اللون الوطني عرّف األردنيون جميعهم 

يب من خالل أغنية " والنعم احنا أردنية " ونوعت يف أغنية " يابيه " و"بلشت تحلو" هذا 
لون شعبي مطور وغنيت العراقي والخليجي ، قدمت مختلف األلوان  واآلن سأتعلم اللهجة 

املرصية بشكل محرتف أكرث ، ألن لدي إمكانية يف غناء كل األلوان .

هل أنت مع تقديم الفنان لzلوان الغنائية المتعددة؟
نعم ، وملاذا التقيد بلون غنايئ واحد . 

برأيك كفنان أردني ، لماذا محكوم على الفنان اQردني في غناء الوطني فقط؟
هذا كان يف البداية  أي شخص يريد أن ينشهر يغني وطني  ،  كل الفنانني األردنيني لهم 
كل األحرتام ولكن من أجمل من غنى الوطني الصحيح هو الفنان عمرالعبدالت ومتعب 

الصقار وبشار الرسحان وسعد أبو تايه الذين قدموا األغاين الوطنية بإمتياز ، أنا عندما قدمت 
الوطني أكرث األغاين التي أخذت شهرة هم " هذا األردن أردنا " وأغنية " النعم أحنا أردنية " 

فالناس أخذت عني فكرة أنني فقط أغني وطني لكن أنا أتقن الغناء لجميع األلوان ، واجهت 
صعوبات  يف البداية من ناحية هذا األمر ولكن مع الوقت أختلفت الفكرة .

حسين السلمان على أي مستوى معروف فنيًا؟
أنا عربيًا غري معروف و إن شاءالله أعمل حاليًا عىل هذا األمر ألصبح معروف عربيًا ، بينام 

حسني السلامن معروف يف كل بيت أردين وفلسطيني الحمدالله، يف لبنان والخليج الجامهري 
محدودة يل .

لقاء

حسين السلمان حدثنا عن بدايتك في الفن؟
منذ الصغر كنت طفل شقي ، وعندما أصبحت يف مرحلة الشباب كنت دامئًا أردد لوالدي و 

والديت أنني أريد أن أغني وكان ُحلم بالنسبة يل ، أذكر إجابة الوالد والوالدة " أن الغناء حرام 
" لكن بقيت عىل إرصار أن أغني وبدأت الغناء يف أماكن بسيطة يف السهرات لألصدقاء، وأذكر 
أنني كنت خجول يف ذلك األمر " عندما أغني ال التفت ملن حويل " ولكن بقيت عىل إرصاري 

وسعيت يف طريق الفن حتى وصلت الحمدالله .

كيف أكتشفت موهبة الصوت الجميل لديك؟
منذ الصغر تقريبًا من عمر 10 سنوات وأنا أدندن ، كنت أعلم أنني أمتلك صوت جميل وكان 

ميتلكني إحساس بأنني سأصل إىل ما أريد ألن اإلنسان يعرف ما يجول يف نفسه ويعرف إذا 
كان لديه صوت جميل أم ال .

كيف أصقلت هذه الموهبة لديك وطورتها ، هل كنت تعتمد على 
ا�ستماع إلى اQغاني فقط؟

أنا أمتلك موهبة ومل أدرس الفن دراسة ، فاملوهبة تختلف عن الدراسة ، هناك أشخاص 
يتخصصوا يف دراسة الفن ، بينام أنا حالتي مختلفة وهو إمتالك املوهبة وبدأت أطور من 

نفيس من خالل الخربة ، بالطبع أدايئ الغنايئ اليوم يختلف عن أدايئ قبل عرش سنوات ، كلام 
أزداد يف تقدمي بالفن تزداد خربيت فيه وإىل اليوم أتعلم . صحيح أنني مل أدرس الفن ولكن 

أعرف باألمور الفنية التي أكتسبتها من خالل الخربة . 

متى كانت أول أصدارتك الفنية؟
أصبحت يف مرحلة أريد أن يعرفني الناس  ، من بعد ذلك  بدأت بإنتاج رشيط من األغاين 

يف ذلك الوقت كان رشيط مدته ساعة هذا يف عام 2006 تقريبًا أسمه " الدرازة "  من خالل 
هذا الرشيط بدأت معرفتي  يف منطفة إربد والرمثا والقرى املحيطة أكرث من عامن ، وأنتجت 

أغنية " الدمعة بعيني " ، بعدها بدأت أهتم أكرث للموضوع ويجب أن يعرفني الجمهور يف 
عامن واجهت صعوبات  ولكن الحمدالله  توفقت ، بدأت مع امللحن إمين عبدالله واملوزع 
ماجد زريقات ومع مجموعة من األصدقاء قدمنا أغنية " خيل كل العامل يسمع " وهذه أول 

أغنية يل عندما عرف جمهورعامن يف حسني السلامن وهي من كلامت ماجد زريقات وشكري 
خزاعلة والحان وتوزيع إمين عبدالله  .

الفنان اQردني حسين السلمان من مواليد الرمثا شمال اQردن ، أكتشف موهبته في الغناء في عمر عشرسنوات ، أصدر أول أعماله الغنائية في عام 2006 
ومن هنا أنطلق السلمان في طريق الفن ليبدع بتقديم مختلف اQلوان الغنائية من الوطني والشعبي والرومنسي ، من أشهر أعماله  " والنعم احنا أردنيا 

، خلي كل العالم يسمع ، بلشت تحلو ، والعديد من أغاني الزفات واQعراس التي شهدت نتشار واسع في اQردن " . ولمعرفة حسين السلمان عن قرب 
أجرت مجلة ليالينا هذا الحوار معه .

حسين السلمان 
نحن ا2ن في عصر ا-غاني المنفردة  ...

> حوار: ضحى أسعد
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ماذا ستقدم لتزداد شهرتك عربيًا؟
 أحتاج أغنية واحدة  فقط ألنشهرعربيًا مفتاحي أغنية واحدة ، ألنني من خالل هذه األغنية 

أصبح معروف لدى املنتجني ومتعهدين الحفالت يف الخارج . وأيًضا السوشل ميديا تلعب دور 
مهم جًدا يف ترويج األعامل.

هل تميل إلى تقديم اQغاني المنفردة أم اQلبومات؟ 
يف السابق كنت أنتج ألبومات ولكن حاليًا ال أقدم ألبومات ، نحن اآلن يف عرص األغاين 

املنفردة  ألنها تأخذ حقها أكرث من األلبوم. 

في عام 2014 ظهرت في مقابلة تلفزيونية وقولت في عمر 30 عام 
ستتزوج وأنت اkن في عمر 34، لماذا لم تتزوج إلى اkن؟

أختلف أمر التفكري يف الزواج وأعتقد إتخاذ مثل هذا القرار صعب نوًعا ما خاصًة أنني فنان ، 
وحاليًا أحاول أن  أركز أكرث عىل الفن. 

ماذا أضافت الشهرة لحياة حسين السلمان؟
أنا كام كنت قبل الشهرة متواضع وبسيط وإبن بلد، ومهام تقدمت بالشهرة سأبقى كام أنا، 

لكن الشهرة أضافة يل محبة الناس .

كيف كانت سنة 2019 بالنسبة لك؟
الحمدالله كانت جميلة وحققت فيها  أمور ممتازة من ناحية العمل ، و أمتنى يف عام 2020 

أن تكون مكملة للنجاحات.

ما هي خططك  الفنية لعام 2020؟
سأبدأ بالعمل عىل األعامل الغنائية التي تقدمني عربيًا  ، ويف الصيف سأقدم  ثالث أو 

أربع أعامل غنائية  تكون عىل مستوى عايل وتأخذ شهرة واسعة إن شاءالله ، منهم أغنية 
بعنوان " يا دكتور " وأغنية بعنوان " كفو"  . وعام 2020 إن شاء الله سيكون عام خري يل 

وأقدم أعامل مختلفة. 

؟ برأيك ماذا ينقص الفنان اQردني لكي يكون معروف عربياً 
ينقصه التسويق عرب "السوشل ميديا " واإلنتاج والدعم ، ألن األردن مليئ باألصوات الجميلة 

واملميزة وأعتقد لو يوجد يف األردن رشكة إنتاج تتبنى الفنانني وتنتج لهم بالطبع ستقدمهم 

عربيًا لكن لألسف نحن نفتقر لرشكات اإلنتاج ، وأغلب الفنانني األردنيني ينتج أعامله من 
حسابه الخاص . 

ما هي أهم المهرجانات  التي شاركت فيها؟
شاركت يف مهرجان " ديب للتسوق " يف عام 2011 كان من أجمل املهرجانات التي شاركت بها 

خارج األردن ، وشاركت يف مهرجان جرش ومهرجان صيف عامن كل سنة أشارك فيه ، وإن 
شاءالله هذه السنة سأقدم حفل يف مهرجان جرش .

ما هي المسارح التي تتمنى أن تغني عليها خارج اQردن؟
أمتنى أن أغني يف مهرجان " سوق واقف " الذي يقام يف دولة قطر ، وأيًضا مهرجان قرطاج يف تونس.  

ما هو ُحلم حسين السلمان في المستقبل؟
ُحلمي أن أنشهر و أصل عربيًا  كأي فنان عريب معروف، ألن  لكل مجتهد نصيب ، وأنا لدي 

كل املؤهالت ألصبح فنان عريب معروف .

بماذا تؤمن في الحياة؟
أؤمن بالحظ، وأعترب نفيس محظوظ نوًعا ما وكل ما حصدته إىل اآلن من نجاح هو من دعاء 

أمي و أيب .

لكل شخص نقطة تحول في حياته، ما هي نقطة التحول في حياة 
السلمان؟ حسين 

قدمت أغنية  بأسلويب الخاص وهي ليست يل وكنت أمتنى أن تكون من إنتاجايت الغنائية  
وهي أغنية " أخريًا قالها " وحولتها يف حفالت األعراس إىل رقصة "سلو " ، هذه األغنية حققت 

نجاح يل و نقلة نوعية يف حيايت.

رسالة لكل شخص يسعى إلى النجاح؟
 لكل مجتهد نصيب وأي شخص ميتلك موهبة مهام كانت ال يصمت عنها ويبقى يسعى 

خلفها ليك يحققها ، يجب أن ميتلك اإلرصارليصل إىل ما يريد .  

كلمة لمحبين حسين السلمان من خالل مجلة ليالينا؟
أقول لهم : " لوال محبة الجمهور و رضا الله وثم رضا الوالدين مل أصل إىل ما أنا عليه اآلن ، 

وأنا ال أملك يشء من غري محبة الجمهور " .
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بأن أعمل ألبوم ولقد قمت مؤخراً بتصوير فيديوكليب ألغنية خاصة يب  لكن مل أنرشه بعد.

أخبرينا عن عالقتك بالغناء؟
ال يوجد موسيقي صوته ليس جميل، فلقد درسنا املوسيق ونفهمها كثرياً، أغني بيني وبني 

نفيس. لكن ال اعتقد بأنه من املمكن أن أقوم بامتهان الغناء يوماً ما، فأنا عازفة وهذا أكرث ما 
أحب يف عامل املوسيقى. 

ما هي هواياتك ا4خرى؟
أنا يف الواقع مصممة مجوهرات أيضاً! ولقد درست هذه املهنة ومعي شهادة بها وعملت 
بها عند قدومي إىل لبنان وقبل امتهاين للعزف كمهنة. ولكنني مل أعد أعمل بها اآلن، ألن 

املوسيقى أخذت كل وقتي ومن الصعب جداً أن أقوم باألمرين معاً، لكنني ما زلت أرسم إىل 
اآلن كهواية خاصة يب. ألنه اعتقد بأنه إذا أردت أن أنجح يف املوسيقى يجب أن أركز عليها 

فقط وأعطيها كل وقتي وهذا ما أفعله.

من هو قدوتك في عالم الموسيقى؟
ستينغ   Sting ، هو مغني وموسيقي عبقري ألن كل أغنية له ال تشبه األخرى! فأنا أحبه كثرياً 

وأحب املوسيقى الخاصة به.

ما هي نصائحك للفتيات اللواتي يردن أن يكن عازفات وموسيقيات؟
طاملا أن الفتاة تعمل يف املوسيقى بكل احرتام، وحذرة فال داعي للخوف، ألنه حتى لو كنا يف 

مجتمع عريب، فالناس عندما يرون موهبة محرتمة ومبدعة لن يرفضوها. فأنا أقول لهن بأن 
يبدأوا وال ينتظروا!

ما هي الصعوبات التي تواجهك بشكل عام؟
واجهتني بعض التحديات يف البداية باملوسيقى العربية كونه مل تكن لدي خربة الزمة، وهنالك 
فرق كبري بني املوسيقى الغربية التي اعتدت عليها وُخلق الساكسفون لها واملوسيقى العربية 

التي تختلف بالعزف يف املقامات وغريها. لكنني وضعت هذا التحدي يف عقيل واجتزته 
بالعمل الشاق والتدريب املكثف مبساعدة املوسيقيني العرب والخرباء. 

أنا عازفة وهذا أكثر ما أحب 
في عالم الموسيقى
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ما هو لونك الغنائي؟ 
أُحب الكالم األبيض الواضح " اللهجة البيضاء " تأيت بني العراقي والخليجي مثل أغنية " واين 

مارق مريت " ، لكن أهوى الغناء باللون العراقي والخليجي أشعر أنه قريب يل كثريًا.

هل أنت مع أن الفنان يقدم ألوان غنائية متعددة؟ 
بالطبع وأنا من الذين يقدموا األلوان الغنائية األربعة اللبناين واملرصي والعراقي والخليجي 

وأتقن اللهجة وقدمت أيًضا أغنية باللهجة املغربية ، لكن املفضل لدي اللون الخليجي 
والعراقي. وقدمت الكثري من األغاين بإحسايس وهذا التميز الذي ينجح حفاليت .

أخبرنا عن خطواتك الفنية؟
يف البداية تعرفت عىل أكرث من ملحن وأكرثمن شاعر من خالل كانوا أصدقاء مقربني له منهم 
" عزيز الرسام و كاظم السعدي " وعدنان شنان كان أستاذي املوسيقي وعلمني عىل املقامات 

العراقية ، وبشكل يومي كنت أتدرب عىل العود وطريقة الغناء وأمور فنية كثرية بعد أربع 
أشهر  عودت إىل عامن وسجلت أغنية للملك الحسني" رحمه الله "  يف العراق عىل " رول 

رشيط " وهي من كلامت كاظم السعدي  ، ومن بعدها بدأت أعمل بشكل خاص مل الجىء 
ألي شخص وتسهلت األموروأصبحت معروف لدى الكثريين ، وعندما شعرت أنني قادر عىل 

إنتاج أغنية خاصة أصدرت أغنية " احلفك بالذي سواك " من كلامت الشاعر ضياء امليايل 
وألحان عيل بدر أنتجتها عىل حسايب الخاص  وظهرت عىل محطة أسمها " فينوس " وبدأت 

أهتم يف موضوع إنتاج األغاين أكرث ليك أتطوريف املجال الفني ، وأصدرت أغنية " أذكرنا " كانت 
باللهجة البيضاء وصورتها فيديو كليب عن طريق محمد دعيبس ، وقدمت أغنية " طويل 

الليل وأنت بعيد"  أنتجتها يف سوريا ، وأنتجت اغنية " فديت ايل فداين" كلامت محمود إلياس 
وألحانه  وتوزيع عصام الخياط  ، ومن آخر أعاميل أغنية " رصت مدمن عليك " وهي من 
أجمل األغاين التي قدمتها  من كلامت والحان الفنان العراقي هادي الرحال وكانت إهداء 

منه  والشكر الكبري ألستديو زارا الذي قدم الدعم الكبري ألغنية " رصت مدمن عليك " و قام 
بتصويرها وإخراجها محمود زارا .

ما هو المهرجان الذي تتمنى أن تغني عليه؟
مبدئياً أحب أن أغني يف مهرجان جرش ، ألن يف هذا املهرجان يجب أن تكون األولوية يل 

لقاء

حدثنا عن غازي اcمام وكيف كانت بدايتك في الفن؟
بدأت يف املجال الفني من 20 سنة ، درست يف العراق الفن واملقامات املوسيقية العراقية 
والرشقية ، دخلت يف هذا املجال وبدأت فعلياً أغني عىل مسارح يف عام 2000، ومن بعد 

سنتني من بداية عميل أنتجت أول فيديو كليب ، وبعدها سافرت إىل عدة دول إلقامة حفالت 
غنائية يف فنادق خمس نجوم ، وأنتجت أكرث من فيديو كليب خالل هذه السنوات وآخر 

كليب كان ألغنية " رصت مدمن عليك ".

هل درست الموسيقى في الجامعات العراقية؟
ال  مل التحق يف الجامعات العراقية وإمنا يف معهد للفنون وتتلمذت عىل ايادي أساتذة كبار. 

لماذا أخترت العراق عن غيرها من الدول؟
شعرت بأنني قريب من األغاين العراقية.

من أكتشف موهبتك في الغناء؟
والدي " الله يرحمه " هو من أكتشف موهبتي ، وباألصل ورثت هذه املوهبة من والدي 

ألنه كان ميتلك صوت جميل لكنه كان مجرد هاوي وليس يف مجال الفن ، وأنا يف الصغر كنت 
أُقلد والدي  ويف أوقات الرحالت املدرسية كنت أغني دامئًا وأغني يف اإلذاعة املدرسية ، ويف 

عام 1997 أشرتكت يف برنامج  للمواهب أذكر أسمه " مهرجان سوق عكاظ " يف املركز الثقايف 
املليك شارك يف الربنامج 100 شخص وأنا حصلت عىل املركز الثاين ، وبعدها والدي أهتم 

بتميزي يف الغناء وأخذين للعراق ألتعلم املوسيقى وكان لوالدي أصدقاء يف العراق. 

لماذا أخترت أن تتجه إلى طريق الفن خاصًة أنك من عائلة ُمحافظة؟
أخرتته ألنني أهوى الفن ، ومنذ الصغر كنت أستمع لفريد األطرش وعندما أنترش الفن 

العراقي يف الوطن العريب عشقت هذا اللون الغنايئ. 

ما رأيك بالفن ا4ردني حاليًا؟
فن هابط ،  برأيي ال يوجد فن أردين  ألن الفن األردين محصور باألغنية الوطنية فقط ، ال نجد  

أغنية عاطفية أردنية  ونفتقر للكلامت األردنية.

الفنان ا4ردني غازي اcمام أكتشف موهبته في الغناء منذ الصغر ، صقل موهبته في معهد الفنون العراقية للموسيقى ، تميز بإتقانه الغناء بألوان غنائية 
مختلفة وهو أول فنان أردني يقدم أغنية باللهجة المغربية ومن آخر إصدارتها الفنية أغنية باللهجة العراقية بعنوان " صرت مدمن عليك " وأصدر خالل 
مسيرته الفنية الطويلة العديد من ا4غاني المنفردة التي أنتجها على حسابه الخاص وما زال يسعى ويقدم كل ما هو رائج في الوسط الفني ، ولنتعرف 

على غازي اcمام أكثر كان لمجلة ليالينا هذا الحوار .

غازي اإلمام
أتمنى أن أصَل إلى ا+ستقرار الفني ..

> حوار: ضحى أسعد
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وليس لغريي كوين فنان أردين ولدي أعامل غنائية  ، يف البداية أطمح ملهرجان جرش ويف 
املستقبل إن شاء الله  أُغني يف مهرجانات أكرب وكل ذلك يعود عىل حسب أعاملنا ونجاحتنا .

ما هي الخطة الفنية التي تتبعها في مشوارك الفني؟
الخطة الفنية التي أتبعها أن أقوم كل مدة معينة  بإنتاج أغنية مثلام هو موجود عىل الساحة 

الفنية  باأللحان واإليقاعات املوجودة ، مبعنى أن أصدر أغنية تحمل كلمة ولحن جميل 
وأقدمها بطريقة الفيديو كليب.

برأيك ما الذي يدعم الفنان فنيًا أكثر تقديم ا4لبومات أم ا4غاني المنفردة ؟
أنا أفضل يف هذا الوقت األغاين املنفردة أكرث من األلبوم ، ألنه ممكن مجموعة األغاين يف 

رشيط قد ال تنجح بينام ممكن أغنية منفردة تأخذ نجاح أ كرث واألغلب يتجه إىل انتاج األغاين 
املنفردة ، ألن األلبوام مكلف اكرث. 

هل تعتبر أنك مظلوم فنيًا؟
مظلوم ، بسبب أستهتار البلد يف الفن ال يوجد أي إهتامم بالفن وهذا البلد  نعم جداً 

الفنانني. مقربة 

لماذا ال تسوق نفسك عربيًا؟
سوقت نفيس و أسمي معروف يف أوروبا ويف دول الخليج الحمدالله لكن يف األردن معروف 

عىل مستوى معني .

لماذا لم تتجه إلى إنتاج فيديو كليب " المصاحب لكلمات ا4غنية " كما 
نرى حاليًا على الساحة الفنية؟

قدمت هذا النوع من الفيديو ولكن أنا أفضل تقديم الفيديو الكليب العادي ألنه حيوي أكرث 
وفيه صورة وتفاصيل أكرث ، أعتقد أنه يشجع عىل سامع األغنية بشكل أكرب. 

 
ما هو جديدك الفني؟

حاليًا سأصدر أغنية " وينه ايل دقيل صدره " أغنية عراقية تتحدث "عن الصديق والخال 
والعم وعن األشخاص التي تتغري، فهي تحايك الواقع الذي نعيش فيه "  ستكون بدعم من 

أستديو زارا ومن تصوير و إخراج محمود زارا ، كلامتها جميلة ويف  بداية الصيف تصبح 
جاهزة إن شاءالله.

خالل  من  هادفة  رسائل  يقدم  أن  الفنان  يستطيع  هل  برأيك 
الغنائية؟ أعماله 

 بالطبع و أنا دامئًا يف كل األغاين التي أقدمها تحمل رسالة وهدف معني ، ولو أنني أمتلك 

تكلفة أكرب سأقدم رسائل بشكل أكرب ، وهناك الكثري من األغاين الوطنية واملوال التي تتحدث 
عن الوطن وحب الناس للوطن .

ما هي أكثر الحفالت التي قدمتها والقت نجاح كبير ، وتتمنى أن تعيد 
هذه الحفلة؟

قدمت حفلة يف فلسطني كانت يف النارصة ، ومن أحد امنيايت أن أغني يف فلسطني وتحققت 
الحمدالله  ، الحفلة التي قدمتها كانت من أجمل الحفالت يف مشواري الفني ، أستذكر أنه تم 
اإلعالن عن هذه الحفلة يف الساعة الثانية ظهرًا والساعة التاسعة مساًءا كانت القاعة محجوزة 

بالكامل،  كنت سأغني ساعة ونصف أو ساعتني ولكن استمريت يف الغناء ملدة 6 ساعات 
قدمت فيها جميع األلوان الغنائية  ، كانت من أروع الحفالت .

ما الذي يحتاجه غازي اcمام ليحصد شهرة ومعرفة أكبر؟
أحتاج السوشل ميديا فقط ، وهو أهم يشء حاليًا للفنان ومل تقترص فقط عىل الفنان وإمنا 

لكل الشخصيات عىل إختالف مجاالتها ولكن أيًضا السوشل ميديا مكلفة جًدا .

هل تعتبر أن الشهرة حظ؟
نعم الشهرة حظ و بشكل كبري .

إلى ماذا تسعى أن تحقق في المستقبل؟
امتنى أن أصَل إىل اإلستقرار الفني ، وأصبح معروف فنيًأ أكرث .

تفكر  ال  ولماذا   ، الحالية  الغنائية  المواهب  برامج  في  رأيك  ما 
فيها؟ بالمشاركة 

هذه الربامج ساعدت الكثري من األشخاص يف الظهور والوصول يف الوسط الفني مثل ملحم 
زين و رويدا عطية وأسامء كثرية ، بالنسبة يل قدمت يف برنامج  " ذا فويس " قبل أربع 

سنوات وأخذت املوافقة ألنتقل ملرحلة " الصوت " ولكن كنت ملتزم يف عقود لحفالت و 
لألسف قومت بإلغاء " ذا فويس"  .

هل تفكر أن تقدم لهذه البرامج مرًة أخرى؟
حاليًا أفكر باإلنتاج الفني فقط  .

رسالة تقدمها لكل شخص يسعى إلى النجاح؟
أقول لهم : " من جد وجد وعليك أن تتحىل دامئًأ باألمل ، واحيانًأ الصعوبات التي تعرتض 

طريقك هي التي تقويك ، وأن متتلك اإلرصار عىل تحقيق الهدف وأن تكون شخص ذو 
إيجابية."  طاقة 
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مهما كان عمرك واستايلك ولون وطول شعرك، من المؤكد أنك ستجدي تسريحة تناسبك من تسريحات الفنانة المصرية ياسمين 
رئيس، تناسب شخصيتك وستايلك الخاص.

تعد ياسمين رئيس واحدة من الفنانات ا\كثر تنوًعا وتجدًدا في الوسط الفني. كانت واحدة من الجريئات الالتي اعتمدن قصة الشعر 
أنه  إال  القصير،  للشعر  تصفيفها  يمكن  التي  التسريحات  قلة  ورغم  وقصير.  طويل  كاريه  شعرها  قصت  وكذلك  "جاسون"،  الرجالي 

يالئمه كثير من االستايالت المختلفة والتي تتنوع بين الويفي، والستريت، وغيرها.
وتركت فترات ليكون طول شعرها حتى منتصف الظهر، وأحياًنا اعتمدت تسريحة الكعكة، وأحياًنا أخرى تسريحة ذيل الحال، كذلك 

الحال مع الضفائر.
في أحيان جربت تسريحات الراستا اsفريقية، وفي أحيان أخرى تركت شعرها على طبيعته تمامًا. كما أنها تغير من لون شعرها باستمرار 

سواء للتجديد أو تماشًيا من دور تقدمه في عمل فني يتطلب ذلك.
كانت ياسمين رئيس قد أثبتت نفسها على الساحة الفنية عام 2011 عندما شاركت في فيلم "أكس الرج" مع أحمد حلمي ومجموعة 
من الفنانين المصريين ومن إخراج شريف عرفة كما شاركت في فيلم "واحد صحيح" مع هاني سالمة وإخراج هادي الباجوري. وفي نفس 

العام، أعلنت زواجها من المخرج هادي الباجوري.
لكنها تألقت تماًما عام 2013  عندما شاركت في فيلم "فتاة المصنع" مع هاني عادل وإخراج محمد خان ومسلسل "بدون ذكر أسماء" 

إخراج تامر محسن وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "موجة حارة" خالل موسم رمضان 2013.

 مهما كان لون وطول وستايل شعرك:
ستجدي تسريحة مناسبة لدى ياسمين رئيس
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تألقي بحاجبين ممّيزين في عيد الحّب مع
بنفت كوزمتكس

من إعداد يارا أيوب، خبيرة الحواجب اDقليمية في 
”بنفت كوزمتكس“ 

ابديئ بإطاللة الحاجبني الطبيعية الجميلة! إنّها اإلطاللة النهارية 
وتناسب  سيّدة  أّي  جاذبية  تعّزز  أنّها  مبا  للحواجب  األمثل 

مختلف الوجهات واملناسبات. 
املادة  لتطبيق  الحاّدة  الزاوية  ذات  بالفرشاة  بداية  استعيني 
عىل   Brow Zings Pro Palette باليت يف  الشّفافة  الشمعيّة 
الفرشاة  استخدمي  ثّم  طرفه.  حتّى  أوله  من  الحاجب،  كّل 
األسطوانية لتمشيط حاجبيك بالشكل الذي تفّضلينه. ستُّرسين 
الخفيفة  الشمعيّة  املاّدة  هذه  ستوفّره  الذي  بالثبات  للغاية 

لحاجبيك طوال اليوم!
املادة  بواسطة  خفيف  بشكل  حاجبيك  فراغات  مبلء  قومي 

الشمعيّة األفتح لونًا لتأثري طبيعي.
استخدام  سوى  عليك  ما  الناعمة،  اإلطاللة  هذه  الستكامل 

ما رأيك بأن تقضي عيد الحّب هذه السنة مع حّبك الحقيقي الوحيد، وأقصد بذلك حاجبيك؟ سواء أُكنت ستخرجين برفقة صديقاتك المقّربات أم مع زوجك 
أو حبيبك، أو حتى إذا اخترِت البقاء في المنزل، من المهّم أن تكون إطاللتك متقنة دائًما! لهذه الغاية، ما عليك سوى اختيار المالبس التي تفّضلينها، أّما 

حاجباك فسأتولى أمرهما.            
تذكّري دائًما أن تولي حاجبيك العناية التي يستحّقانها، فهما يؤطران وجهك وُيبرزان تعابيره، كما ُيضفيان لمسة خاصة على مالمحك. لالحتفال بعيد الحّب، 
ابدئي بالحصول على حاجبين نظيفين تماًما! سُتحّبين إطاللة الحاجبين المحّددين التي ستتوّصلين إليها. وصالون بنفت براو بار هو وجهتك اpمثل! نحن 
نقّدم أفضل خدمات للعناية بالحواجب في المنطقة، من تحديد الحواجب وإزالة شعرها بالشمع، إلى خدمة صبغها وتنميقها، على أيدي أمهر خبيرات 
الحواجب! بفضل خبرتنا التي تزيد على 40 عاًما في مجال الحواجب، ستكونين بين أيٍد أمينة حتًما. اغمري نفسك بالدالل واحجزي موعًدا في صالون براو بار 

اpقرب إليك. 
ا�ن وقد بات حاجباك نظيفين وثوبك أو حّتى أثوابك جاهزة، سُأطلعك على جميع النصائح وا}رشادات التي تحتاجين إليها لتنميق حاجبيك حّتى إذا كنت 
ستنتقلين من تناول الفطور مع صديقاتك إلى عشاء رومنسي على ضوء الشموع، أو إذا كنِت ستبقين في المنزل مع من تحّبين. لن تحتاجي سوى إلى 
مستحضر واحد للحواجب من أجل تنفيذ ا}طاللة. لحاَجين متمّيزين في عيد الحّب، استعيني بباليت Brow Zings Pro Palette ولن تندمي! بعد أن 

تبدئي باستخدام هذا المستحضر وتكتشفي إطالالت الحواجب المختلف التي يمّكنك من تنفيذها، ستدركين مدى روعته!           

حاجباك محّددين فوًرا وستربز مالمح وجهك!
طبّقي لونًا أغمق من البودرة باستخدام الفرشاة املتدرّجة من 
قوس الحاجب حتى طرفه. املئي أول الحاجب بشكل خفيف 
مبا تبّقى من البودرة عىل الفرشاة من خالل متريرات ناعمة. وال 

تنيس استخدام الفرشاة األسطوانية لتوزيع املواد!  
اآلن وقد أصبح حاجباك محّددين وجريئني، بإمكانك استكامل 
والشفاه  الخدود  ملّون  طبّقي  جريئتني!  بشفتني  إطاللتك 
وأروع  متوّهج.  أحمر  بلون  شفايف  عىل  للحصول   Lovetint
ما يف هذا املستحرض أنّه قابل للتعزيز بشكل كبري، ما يتيح لك 

اختيار مستوى الجرأة الذي ترغبني فيه.           
هذا كّل يشء! سيتألق حاجباك بروعة يف عيد الحّب، من النهار 

إىل الليل.  

الفرشاة املتدرّجة لتوزيع البودرة باللون املالئم لك فوق املادة 
األسطوانية  بالفرشاة  الحاجب  بتمشيط  قومي  ثّم  الشمعيّة. 
الطبيعي  حاجبيك  شكل  اإلطاللة  هذه  ستُربز  املواد.  لتوزيع 

وتُعّزز كثافتهام، لنتيجة رائعة للغاية!     
بإمكانك إضافة ملسة نهائية عىل إطاللتك عرب توزيع القليل من ملّون 

الخدود والشفاه Lovetint بالرتبيت عىل خّديك لتورّد طبيعي.   
فهو  ليليّة  إطاللة  إىل  النهاريّة  الحاجبني  إطاللة  تحويل  أّما 
مبنتهى السهولة! اتبعي الخطوات التالية للحصول عىل إطاللة 
الباليت  باستخدام  خارجه،  أو  املنزل  يف  لسهرة  مناسبة  جريئة 

عينها لكن بطريقة مختلفة: 
استعيني بالفرشاة ذات الزاوية الحاّدة لتحديد قاعدة الحاجب 
سيبدو  أغمق.  شمعيّة  مادة  بواسطة  طرفه  حتّى  أوله  من 
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مشد البطن بين الفوائد واOضرار

يساعد مشد البطن عىل تقوية عضالت الجسم، وجعل شكل البطن نحيفاً متناسقاً ومثالياً، وينصح األطباء بارتداء مشد البطن للسيدات الذين تعرضوا للعملية 
القيرصية وذلك للتخفيف من األمل ودعم الظهر، فيام ييل املعلومات الشاملة حول مشد البطن:

ما هو مشد البطن؟
هو قطعة من القامش املقوى املرن تصنع من عدة خامات (قطن، ساتان، جلد) وقد تحتوي عىل خيوط أو قضبان فوالذية للتحكم باملشد وإغالقه وملنحه قوة 
كبرية لتثبيته يف منطقة الخرص والبطن بهدف إخفاء الرتهالت إن وجدت أو إبراز منحنى الخرص، وبعيداً عن إخفاء الرتهالت تستخدم بعض مشدات البطن لنحت 

الخرص وأخرى لترسيع استعادة حجم الرحم لوضعه الطبيعي بعد الوالدة.

أنواع مشد البطن:
هناك العديد من أنواع مشدات البطن فمنها مايكون؛ عىل شكل شورت، ومنها مايكون عىل هيئة جمبسوت وقد تكون عىل شكل فستان، وهناك الكثري من 
موديالت مشدات البطن بتصاميم مختلفة، حيث ميكن ارتداء شورت مشّد البطن للسيدات تحت الفستان أو التّنورة، ولكن يجب أن يكون طوله أقرص بكثري من 
الفستان أو التنورة، حتى يبقى مخفياً تحت املالبس حتى مع الحركة، يفّضل اختيار تصميم املشد الذي يغطّي الجسم بشكل كامل لعدم بروز املشد تحت املالبس.

فوائد مشد البطن:
     - يعمل مشد البطن عىل تحسني هيئة وشكل الجسم.

ومستقيم. صحيح  بشكل  والوقوف  الجلوس  خالل  من  الجسم،  وضعية  تعزيز  عىل  البطن،  مشد     - يساعد 
    - يعمل مشد البطن واألرداف عىل جعل الجسم مرسوماً ورشيقاً.

   - تساعد مشدات البطن عىل شّد أعضاء الجسم مثل البطن، األرداف، الوركني والفخذين، للحصول عىل جسم منحوت.
    - يساعد شد البطن واألرداف عىل التقليل من وزن الجسم، عن طريق التوقف عن تناول الطعام.

أرضار مشد البطن للنساء:
   - حدوث تشوهات يف عظام الجسم، حيث يتسبب االستعامل الخاطئ ملشد البطن بالضغط عىل عظام الظهر بطريقة خاطئة، فينتج عن ذلك تثبيت شكل 

العظام بصورة غري صحية، تؤدي إىل ظهور تشوهات فيها.
   - حدوث تشوه يف عظام الصدر.

   - مشد البطن يعرض الجنني للفقدان.
   - تعرض املعدة والكبد لألرضار والتلف.

مشد البطن بعد القيرصية:
ترغب معظم السيدات بعد الوالدة باستعادة جامل الجسم ورشاقة البطن إىل الوضع الطبيعي، ولهذا يفكرن يف ارتداء مشد البطن، وذلك ألنه يساعد عىل التخفيف 

من األمل الذي يظهر بسبب الجرح القيرصي، ويعمل أيضاً عىل تقويم منطقة الظهر وجعله مستقيامً.

مشد البطن للتنحيف:
ترغب معظم السيدات يف الحصول عىل مظهر جذاب ورشيق ومتناسق، وخرص مشدود خايل من الرتهالت، وذلك من خالل ارتداء املشد يف مختلف املناسبات، 
وهناك أيضاً مشدات ملناطق األرداف واألفخاذ، والذراعني، حيث تعمل مشدات البطن عىل جعل الجسم متناسقاً ونحيف ومشدود، دون التوقف عن اتباع نظام 
غذايئ صحي ومتوازن، ومامرسة التامرين الرياضة أيضاً، حيث يعمل ارتداء املشد عىل تقليص ظهور برشة الجلد الزائد، والتي تعاين منها العديد من السيدات، 
خاصًة بعد الوالدة، أو فقدان مقدار كبرية من وزن الجسم، ويعد ارتداء مشد تنحيف الجسم فعال يف تعزيز ثقة السيدة بنفسها من خالل الحصول عىل جسم 

صحي ومتناسق.

نصائح أثناء استخدام مشد البطن:
   - استشارة الطبيب املُختص، عند استعامل مشد البطن بعد الوالدة، خصوصاً للنساء اللوايت تعرضن للوالدة القيرصية.

   - االبتعاد عن ارتداء مشد البطن خالل الدورة الشهرية، ملنع حدوث أرضار عىل نشاط الرحم الطبيعي خالل هذه املدة، والحد من مستوى اإلفراز.
   - اختيار مقاسات املشد املناسبة لحجم ووزن الجسم.

   - ارتداء املالبس املصنوعة من القطن الخفيفة فوق املشد، وذلك ألن املشد قد يتسبب بعدم الراحة.
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وجهك مرآة لصحة جسمك: 
فهل أنت بصحة جيدة؟

قبولها  يتم  ما  عادة  شائعة  مشاكل  جميعها  الحمراء  والخدود  السوداء  والهاالت  الشفاه  تشقق 
باعتبارها أمورا طبيعية، لكن األطباء يقولون إن وجوههنا رمبا تخربنا عن صحتنا أكرث مام نعتقد.

جنوب  مورنينغتون،  جزيرة  شبه  يف  مقيمة  بالوخز  العالج  أخصائية  كارتن،  لورين  كشفت 
يتحتم  مالحظتها  عند  عالمات  من  ُمحذرة  البرشة،  مشاكل  وراء  الكامنة  األسباب  عن  ملبورن، 

لطبيب. اللجوء 

بحسب صحيفة Daily Mail الربيطانية، مُيكن للهاالت السوداء واألكياس املوجودة تحت العني 
أن تكون عالمة عىل مشاكل يف الكىل وعمل الغدة الكظرية، ما مُيكن أن يؤدي إىل اإلعياء املزمن 

وانخفاض ضغط الدم واختالل التوازن الهرموين عىل املدى الطويل.

لكن إحمرار الوجنتني يشري اللتهاب ووجود بكترييا ضارة يف األمعاء، بينام الشفاه املشققة تشري 
إىل مشاكل تتعلق بالهضم وإنتاج الدم، وبالتايل يجب فحص الحالة بدقة الستبعاد وجود مشاكل 

صحية خطرية.

وقالت كارتن لـBed Threads: العني نافذة للروح، لكن الوجه بأكمله يقدم رؤية حقيقية لعمل 
أعضاء الجسم.

ويشري التطور املفاجئ للهاالت السوداء تحت العني إىل مشاكل تتعلق بالكىل والغدة الكظرية. 
وتنتج الكىل خاليا الدم الحمراء والهرمونات التي تتحكم يف ضغط الدم، إضافة إىل توازن املعادن 
مثل الكالسيوم الذي يساعد يف الحفاظ عىل قوة العضالت. ومُيكن ملشاكل الغدة الكظرية أن 

تؤدي إىل مرض الكىل املزمن؛ الذي مينع تنقية الدم والفضالت كام ينبغي.

عملية  األيض-  عملية  خمول  عىل  عالمة  العني  حول  االنتفاخ  أو  األصفرار  أو  اإلحمرار  ويُعد  
كيميائية حيوية يقوم فيها الجسم بتحويل الغذاء إىل طاقة- ويشري إىل بوجود مشكلة ما يف 

األمعاء.
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كب كيك فلفت فطر محشو بلحم السلطعون

سلطة الشمندر وا<فوكادو :روبيان سكامبي

 

مطبخ

المكّونات:
2/1 كوب زبدة. 

2/1 1 كوب من السكر األبيض.
2 بيضة.

1 كوب حليب.
1 أونصة سائل تلوين الطعام األحمر.
1 ملعقة صغرية مستخلص الفانيليا.

2/1 1 ملعقة صغرية من خبز الصودا.
1 ملعقة كبرية من الخل املقطر األبيض.

2 كوب طحني.
3/1 كوب مسحوق الكاكاو غري املحىل.

1 ملعقة صغرية ملح.

المكونات:
ملعقة طعام زبدة.

2ملعقة طعام بصل أخرض مفروم.
1كوب من لحم السلطعون املطبوخ، املفروم ناعامً.

2/1  كوب من فتات الخبز الجاف.
4/1 كوب جنب بارميزان مبشور. 

1 بيضة مخفوقة.
1 ملعقة صغرية عصري الليمون.

2/1 ملعقة صغرية من الشبت املجفف.
2/1 زبدة كوب ذائبة.

1 2/1 كوب من الفطر الطازج. 
2/1  كوب عصري عنب أبيض خايل من السكر.

المكونات:
 4/1 كوب من زيت الزيتون

   4/1كوب من عصري الليمون
   3 مالعق كبرية من البقدونس املفروم الطازج

   1 ملعقة كبرية من الثوم املهروس
ربع ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة فلفل أحمر حار (حسب الرغبة)
   1 2/1 رطل من الروبيان املقرش 

المكونات: 
6 حبات من الشمندر (البنجر).
4/1  كوب من زيت الزيتون. 

ملح، فلفل أسود.
2 كوب من أوراق السبانخ الصغرية.

2 من حبات الطامطم املقطعة مربعات.
2 أفوكادو مقرشة، مقطعة.

2/1 حبة بصل أحمر مفروم.
نصف كوب جبنة فيتا مقطعة.

2/1 كوب خل بلسمي.
2/1 كوب من زيت الزيتون. 

1 ملعقة كبرية مسرتدة الديجون.

طريقة التحضير:
يف وعاء كبري ، قومي بتحريك زيت الزيتون وعصري الليمون والبقدونس والثوم 

والفلفل األسود، و مسحوق الفلفل، ثم أضيفي الروبيان وضعي الخليط يف الثالجة 
مدة نصف ساعة.

قومي بتسخني الشواية عىل حرارة عالية ، ثم اثقبي حبات الروبيان من طرف 
الذيل وطرف الرأس بسيخ الشوي وضعيها يف الشوارية ملدة 3 دقائق لكل جانب 

أو حتى متام النضج. 

طريقة التحضير:
 قومي بسلق الشمندر (البنجر) يف وعاء عميق مع إضافة زيت الزيتون إىل املاء وتغطية 

غطاء الوعاء جيداً بورق االملنيوم لينضج بشكل جيد.
 ضعي الطامطم املقطعة ، أوراق السبانخ واألفوكادو يف طبق السلطة ثم أضيفي الشمندر 

املسلوق ، وعىل سطح الطبق البصل وجبنة الفيتا.
 يف وعاء جانبي اخلطي الخل وزيت الزيتون وامللح والفلفل واملسرتدة ثم اسكبي املزيج 

عىل طبق السلطة.

طريقة التحضير:
 سخني الفرن إىل 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).

 ضعي السكر والزبدة يف خفاقة الحلويات واخفقيها جيداً ومع اإلستمرار يف الخفق أضيفي 
البيض ثم الحليب تدريجياً وبعدها صبغة الطعام باللون األحمر .
 أوقفي الخالط وأضيفي روح الفانيليا ثم خليطهم ثوان معدودة.

 أضيفي خبز الصودا إىل الخل ، ثم اسكبي املزيج إىل الخالط (مع املزيج السابق) وأعيدي 
خلطهم ملدة 5 ثواٍن.

 امزجي الكاكاو والطحني وامللح وقلبيهم جيداً ثم أضيفيهم إىل املزيج السابق يف الخالط 
وحركيهم جيداً حتى تتكون لديك عجينة الكب كيك.

 اسكبي العجينة يف أكواب ورقية ورقية مرصوصة يف صينية الكب كيك.
 ضعي الصينية يف الفرن مدة 25 دقيقة ، أخرجي الصينية وزيني الكب كيك بالكرمية البيضاء.

طريقة التحضير:
 سخني الفرن عىل  400 درجة فهرنهايت.

 ذويب 3 مالعق كبرية من الزبدة يف مقالة ،ثم اضيفي البصل األخرض وقلبيه حتي يجف.
 انقيل البصل االخرض إىل وعاء ، لحم السلطعون، فتات الخبز، نصف كمية الجنب ، البيض وعصري 

الليمون  ، الشبت وامللح واخلطيه جيداً.
 اسكبي نصف كوب زبدة يف قبعات الفطر الطازج بعد إزالة الساق ، ثم املئي بخليط 

السلطعون ويرش ماتبقى من الجنب السلطعون واسكبي عصري العنب األبيض يف صينية الفرن.
 ضعي الصينية يف الفرن ملدة 20 دقيقة.
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عندما تقومين بتحضير طاولة عيد الحب بنفسك، فإنك تخلقين أجواء أكثر رومانسية، بلمستك الخاصة التي ستكون بمثابة بصمة ال ُتنتسى لهذا اليوم 
ز. ا<مُر غايٌة في البساطة، وليس كما يعتقد بعضهم؛ إذ يمكن تنسيُق ديكور طاولة عيد الحب بأفكار بسيطة، عناصرها متوافرة من حولك؟ فالشموع  المميَّ

العطرية، والزهور، وا<طعمة المزيَّنة بطريقة الفتة للنظر..
هي مجرد أفكار بسيطة يمكن <يٍّ منا أن يستخدمها لزينة عيد الحّب، فيخلق أجواء مريحة تعمل على تغيير المزاج وتضفي رومانسية على المكان. وكما 

هو معروف، فإنَّ ا<لوان، التي يتّم استخدامها في زينة عيد الحب، هي غالباً ا<حمر وا<بيض، أو الوردي وا<بيض وا<رجواني.

Decor

أفكارٌ بسيطة لديكور
طاولة عيد الحّب..

اصنعيها بنفسك
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ليس هناك أجمل من أن تقضي يوم عيد الحب مع شريك حياتك، وأنت خالل رحلة سياحية.. ولكن 
كيف ستكون الرحلة إن كانت وجهتك السياحية فيها الكثير من اOماكن ذات اOجواء الرومانسية، التي 

يمكن أن تترك في ذاكرتك بصمًة ال يمكن محوها.

سياحة

النرويج

لعيد الحّب.. 
وجهاٌت سياحية سوف تترك 
في الذاكرة بصمة ال تُنتسى
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فلورنسا

النرويج

سويسرا
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آخر اOخبار

خــالل مشــاركته مبنتدى دافوس االقتصادي العاملي، توقع مؤســس رشكة هواوي 
ورئيســها التنفيــذي بــأن أثر الحظر األمرييك عــىل أعامل الرشكة خالل 2020 لن 

يكــون كبــرياً، مقلًال من أهميــة احتامل بقاء رشكته عىل القامئة الســوداء األمريكية، 
ومؤكــداً عــىل قدرة هــواوي عىل تجاوز كافة التحديــات التي وضعتها اإلدارة 

األمريكيــة أمامهــا بفضــل جهود موظفيهــا والنتائج اإليجابية الكبــرية التي تحققت 
للرشكــة مــن خالل عملهــا يف البحث والتطوير  وأمثرت عــن إيجاد العديد من 
البدائــل، ســاهمت باســتمرار ثقة العمالء وثبات منو أعــامل الرشكة رغم كافة 

الصعوبات.

حّققــت ’بيجــو‘ منواً كبــرياً مببيعاتها اإلجاملية وصلت نســبته إىل 72 باملئة يف 
مجلــس التعــاون الخليجي خالل 2019 التي أصبحت ســنة مبيعات قياســية يف 

املنطقــة لدى املصنِّع الفرنيس العريق للســيارات.
ولقــد متّتعــت مركبــات ’بيجو‘ التجاريــة بنجاح كبري عرب زيادة ســنوية يف مبيعاتها 

بنســبة 84 باملئة، مع تســجيل كل من طرازي ’إكســربت‘ (Expert) و‘ترافلر‘ 
(Traveller) زيــادة فاقــت الضعف يف أعداد املركبات املباعــة منهام. إىل جانب 

هذا، شــهدت الســنة املاضيــة إطالق مركبة ’بارترن‘ (Partner) الجديــدة كّلياً للعام 
2020 والتــي تــريس معايــري جديدة ضمن الفئة B مــن مركبات الفان، وُتعّد األوىل 

بفئتهــا التي تتضّمن قياســياً تقنية i-Cockpit® الشــهرية مــن العالمة التجارية 
الفرنســية وتوفر مســتويات غري مســبوقة من الرقي والعمالنية.

مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي يقلل من أهمية 
الحظر اOمريكي على أعمال الشركة في 2020

‘بيجو’ تنهي العام 2019 بمبيعات قياسية

 Orange يف إطار دعمها للتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، رعت وشاركت
األردن مركز التميز األردين األملاين للطاقة الشمسية يف تنظيم املسابقة الوطنية ملشاريع 

التخرج يف مجال الطاقة املتجددة، التي أُعلنت نتائجها مؤخراً يف حفل ُأقيم يف منصة 
BIG التابعة للرشكة تحت رعاية وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية املهندسة هالة زوايت، 
وبحضور أمني عام الوزارة املهندسة أماين العزام، ورئيس مجلس إدارة الرشكة الوطنية 

للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة، ومدير عام الرشكة العميد الركن عيل قبالن 
الدعجة، ومدير إدارة العمليات وخدمات الزبائن يف Orange األردن/نائب رئيس لجنة 

إدارة مركز التميز األردين األملاين للطاقة الشمسية منجد عكروش، وعدد من رؤساء 
الجامعات األردنية وممثيل الرشكات ومؤسسات القطاع الخاص.

Orange اOردن واOردني اOلماني يكرمان الفائزين 
بالمسابقة الوطنية لـ ”مشاريع الطاقة المتجددة“

أحدثــت منّصــة زيــن لإلبداع (ZINC)، عالمًة فارقًة يف قطاع ريادة األعامل يف األردن، 
وتركــت بصمــًة لدى كل رياديٍّ َقَصدها وكانت ســبباً ألن ُتبرص فكرته النور، وتتحّول إىل 
مــرشوع ريــادي يعود عليه وعىل املجتمع املحيل بالنفــع والفائدة، حيث لعبت املنّصة 

دوراً مهاًم يف دعم الشــباب، وأصبحت خياراً أوالً لكل مبدٍع ومبدعة من شــباب األردن، 
ومقصداً رئيســياً ألصحاب األفكار الريادية واملشــاريع الناشــئة، باإلضافة إىل تنظيمها 

ملختلف الفعاليات والجلســات الحوارية التي تتناول أبرز املواضيع التي تهم الشــباب 
ورياديي األعامل. 

أعلنت رشكة الخياط للسيارات، الوكيل الحرصي لعالمة مازدا التجارية يف األردن، 
عن إطالقها لحملة موسعة إحتفاال فالجيل السابع من سيارات مازدا ذات املضمون 
 Mazda3 Sedan ، Mazda3 7 والتي تشمل ثالث مودالتG الجديد تحت شعار

Hatchback، Mazda CX-30    SUV كروس أوفر املدمجة، جميع هذه املوديالت 
تحمل هوية ال KODO املميزة والتي تعترب الهوية األساسية يف جميع سيارات مازدا 

واملتمثلة يف الشبك االمامي ذو التصميم الذي يجمع مابني األناقة والرشاسة معاً 
والتي تشمل عنارص القوة والجامل ممزوجة معاً يف قمة البساطة. 

أكثر من 18 ألف زائر و520 فعالية شبابية استضاَفتها 
فروع منصة زين لsبداع في 2019 

الخياط تّسطر فصالً جديداً في عالم السيارات مع
 7G الجيل السابع من سيارات مازدا 

أعلن الســيد مارتن ســمورا رئيــس مجلس اإلدارة والرئيــس التنفيذي ملجموعة 
فنــادق كمبنســيك يف العــامل عن تعيني الســيد فارس حجازيــن يف منصب مدير فندق 

عامن. كمبنسيك 
حيث أعرب سمورا عن سعادته يف تويل حجازين لهذا املنصب الذي إستحقه بجدارة، 
كام متنى له التوفيق واملزيد من التقدم والنجاح. ومن جانبه عّرب حجازين عن عميق 

إمتنانه وسعادته يف تويل هذا املنصب الذي إعتربه  مثرة نجاح مسريته العملية.
ومن الجدير بالذكر بأن حجازين يعمل يف فندق كمبنسيك عامن منذ أكرث من سبعة 

أعوام، وتقلد منذ ذلك الحني العديد من املناصب اإلدارية ومن ضمنها مدير دائرة 
املوارد البرشية، مدير العمليات، نائب املدير العام. 

تعيين السيد فارس حجازين مدير فندق كمبنسكي عمان
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ســاعتان جديدتان تنضامن إىل ِعداد مجموعة Le Locle من Tissot، تتميزان 
بجاذبيتهام وأناقتهام، وبلمســاتهام النهائيــة املثالية، ومبيناءيهام املرّصعان 

مبؤرشات ماســية، وكذلك بأســعارهام الجذابة. علبتا هاتني الســاعتني اللتني رسعان 
ما ســتنضامن إىل مصاف الســاعات الكالســيكية وسواراهام مصنوعة من الصلب 

والصلــب اُملعالَج بالرتســيب الفيزيايئ للبخــار من الذهب الوردي. ومتّثل عقاربهام 
الذهبية يف شــكل أوراق الشــجر، وخلفيتاهام املحفورتان، وسطحاهام املصقوالن 

ذوي الحضــور القوي عالمات مميزة مشــرتكة. انطالقاً مــن هنا، فإنهام تختلفان من 
حيث األداء والحركة. تكتيس ســاعات مجموعة Le Locle مبالبس رجالية ونســائية، 
.Tissot العزيز عىل قلب «Pair Watch» وتوحدهام يف منطق ســاعات الزوجني أو

متوفره لدى مرعي إخوان

وقعت رشكة Bernhardt االمريكية لألثاث إتفاقية مع رشكة محمد سطعان الحسن 
وأوالده الختيارها كوكيل وحيد لها يف االردن.

ورشكة Bernhardt تأسست عام 1890 ولديها(8000) مثانية االف موظف يف مصانعها 
يف الواليات املتحده االمريكية ومتخصصة يف تصنيع وتطوير وتصدير االثاث لجميع دول 

املجموعة االوروبية والدول العربية.

Tissot Le Locle أناقة الماس الرقيقة

توقيع اتفاقية بين شركة Bernhardt االمريكية وشركة 
محمد سطعان الحسن وأوالده

وّقعت رشكة زين ومن خالل منّصتها لإلبداع (ZINC)، مذكرات تفاهم مع 3 رشكات 
 ،(Tradehub ورشكة ،Unihance ورشكة ،Ma3aak تطبيق) ناشئة أردنّية جديدة هي

حيث ستقّدم مبوجبها الدعم الالزم لها لترسيع منّوها وتطّورها، ومساعدتها عىل التوّسع 
يف أعاملها، وبالتايل ضامن دميومتها واستمرارها.

وتم توقيع مذّكرات التفاهم يف مقر رشكة زين، حيث وّقعها عن رشكة زين رئيسها 
 «Unihance» عامد بدر، وعن رشكة «Ma3aak» التنفيذي فهد الجاسم، وعن رشكة

أحمد عبيدات، وعن رشكة   «Tradehub»  جودت أبو حسني.

منصة زين تدعم 3 شركات ناشئة أردنّية جديدة

وقعت Orange األردن اتفاقية اسرتاتيجية مع مركز امللك عبد الله الثاين للتميز لرتعى 
الرشكة الدورة القادمة لحفل تكريم الفائزين بجوائز امللك عبدالله الثاين للتميز، وقد وقع 

االتفاقية الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن تريي ماريني واملدير التنفيذي ملركز امللك 
عبدالله الثاين للتميز الدكتور ابراهيم الروابدة يف مقر الرشكة بحضور جمع من الصحافة 

األردنية.
ومبوجب االتفاقية، تكون الرشكة راعي االتصاالت الحرصي للحفل الذي يقام تحت رعاية 

جاللة امللك عبدالله الثاين للمرة الثانية عىل التوايل. وكانت Orange األردن قد حظيت 
بتكريم من جاللة امللك عبد الله الثاين يف حفل جوائز امللك عبد الله الثاين للتميز يف 
دورتها التاسعة يف العام 2018، حيث تسّلمها الرئيس التنفيذي للرشكة تريي ماريني، 

تقديراً لجهودها يف دعم التميز والعطاء، وكرشيك اسرتاتيجي للجائزة عن الفئة الذهبية.

اســتقبل بنك صفوة اإلســالمي مؤخراً وفداً من الوكالة الفرنســية للخربة الفنية 
الدوليــة Expertise France، ضّم مجموعة من الخرباء الفرنســيني العاملني يف 

الوكالــة، وبرفقتهــم عدد من ممثيل البنوك التجارية واإلســالمية الليبية، وذلك يف 
مبنى إدارته العامة.

وقــد اطلــع الوفد الزائر الذي كان يف اســتقباله رئيس دائرة الرشكات الصغرية لدى 
البنك، أرشف الهويدي، وإىل جانبه عدد من مســؤويل البنك، عىل ملحة شــاملة عن 

عمليــات البنــك وتجربته الرائدة يف تطوير صناعة الصريفة اإلســالمية، كام اطلع 
عــىل التجربة األردنية بشــكل عام يف مجــاالت دعم ومتويل قطاع الرشكات الصغرية 

واملتوســطة وعىل الخدمات غري املالية املتاحة يف اململكة.

 Orange اQردن راعي االتصاالت الحصري لحفل 
”جوائز الملك عبداV الثاني للتميز“

Exper-  وفد من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية
tise France يزور بنك صفوة ا[سالمي

بارش السيد فادي عمريه أعامله كرئيس تنفيذي لرشكة سندكم اعتباراً من، وانضم السيد 
عمريه إىل رشكة سندكم وهو ميلك خربات مهنية مميزة يف قطاع متويل الرشكات الصغرية 

واملتوسطة عىل املستوى اإلقليمي واملحيل.
وكان السيد عمريه قد شغل مؤخراً منصب مدير دائرة متويل األعامل يف مرصف 

اإلمارات للتنمية و صندوق محمد بن راشد لالبتكار، كام أنه شغل قبلها مناصب إدارية 
مرموقة يف عدد من البنوك األردنية كان آخرها مدير دائرة املشاريع الصغرية واملتوسطة 

يف كابيتال بنك.
وعّلق السيد عمريه عىل هذه املناسبة بقوله «إنني سعيد لعوديت إىل أرض الوطن للبدء 

يف مشوار مهم وجديد يف مسرييت املهنية حيث أنني من األشخاص املؤمنني بقطاع 
الرشكات الصغرية واملتوسطة باألردن ومدى أهميته يف دعم اقتصاد الوطن، كام أنه من 

دواعي رسوري أن أنضم ألرسة رشكة سندكم والعمل مع فريق الرشكة املمّيز لنحقق معاً 
مزيداً من التقدم والنجاح وترسيخ ثوابت رؤية رشكة سندكم ومهمتها األساسية يف دعم 

قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف أرض وطننا الحبيب.»

فادي عميره رئيس تنفيذي لشركة سندكم
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أعلنت رشكة العاديات للتطوير العقاري – مكة مول، ورشكة إدراك لتطوير 
املرشوعات التعليمية والرتفيهيه (مرصية الجنسية)  مؤخرًا عن توقيع اتفاقية إلفتتاح 

أول فرع كيدزانيا يف األردن يف مجمع العاديات للتطوير العقاري (مكة مول). 
من خالل هذه اإلتفاقية ، تهدف إدارة مكة مول إىل رفع مستوى تجربة زّوار املركز 

التجاري إىل مستوى عاملي، حيُث سيكون األطفال قادرين عىل استكشاف عامل 
كيدزانيا، واإلستمتاع بواحدة من أكرب املدن الصغرية التفاعلية والجمع بني اللعب 

والتعلم من خالل املتعة والنهج املبتكر.
وعّلق السيد أحمد حبيب، الرئيس التنفيذي قائًال: «إنه ملن دواعي رسورنا أن تكون 

كيدزانيا قادرة عىل تقديم تجربة جديرة باإلهتامم لألطفال املقيمني يف عاّمن كام 
لدينا يف القاهرة. أنا سعيد بهذه الرشاكة وأتطلع إىل تجربة مجزية مع إدارة مكة 

مول»

عىل ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة الربيطانية بعد اجتامع مجلس األمن القومي 
برئاسة رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون وتضمن إعالن السامح لرشكة هواوي 
املشاركة يف تطوير شبكات الجيل الخامس يف بريطانيا عىل الرغم من مساعي اإلدارة 

األمريكية الحثيثة للحيلولة دون ذلك، ّرصح فيكتور تشانغ، نائب رئيس «هواوي» 
قائال: «تعرب ‘هواوي’ عن ارتياحها لقرار اململكة املتحدة السامح لـ»هواوي» بالعمل 
عىل تطوير شبكات الجيل الخامس يف بريطانيا، ما يصب يف خانة متكني «هواوي» من 
مواصلة العمل مع عمالئها ورشكائها يف بريطانيا ومتابعة الجهود املشرتكة للميض قدماً 

يف طرح تقنيات الجيل الخامس. ومن شأن القرار املدروس الذي تم اتخاذه بناء عىل 
األدلة والحقائق أن يفيض لبنية تحتية التصاالت أكرث تطوراً وأماناً وكفاءة عىل مستوى 

الجودة واألعامل التشغيلية والتكاليف، وبالتايل أكرث قدرة عىل مواكبة املستقبل والوفاء 
مبتطلبات املؤسسات واملستهلكني خالل العرص الرقمي الجديد. 

مكة مول يجلب عالماً جديًدا من ”التعليم الترفيهي“

الحكومة البريطانية تقرر السماح لشركة هواوي العمل على 
تطوير شبكات الجيل الخامس 

أعلنت منّصة زين لإلبداع (ZINC) عن األفكار واملشاريع الفائزة يف برنامج «زين املبادرة» 
بنسخته الرابعة، وذلك خالل الحفل الختامي الذي أقامته يف فرعها الرئييس مبجمع امللك 

الحسني لألعامل.
وقام الرئيس التنفيذي لرشكة زين األردن؛ فهد الجاسم بتوزيع الجوائز التي وصلت قيمتها إىل 

129 ألف دينار أردين عىل 21 مرشوعاً فائزاً من أصل 600 فكرة إبداعية تقّدمت للربنامج.
وكرّم الجاسم أعضاء لجنة التحكيم واملوجهني واملرشدين الذين رافقوا املتقدمني خالل مراحل 
الربنامج، وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم الكبري يف نجاح النسخة الرابعة من الربنامج، وحرض 

الحفل أصحاب الرشكات، ورجال األعامل، وممثيل الجهات الداعمة لقطاع ريادة األعامل 
يف األردن، وَجمع من الصحفيني وممثيل وسائل اإلعالم، باإلضافة إىل مجموعة من الرياديني 

وأصحاب الرشكات الناشئة.

منّصة زين تقّدم 129 ألف دينار دعماً للمشاريع الفائزة في 
”زين المبادرة4“

خصم ابتداء من
25% حتى %40

بمناسبة السنة الجديدة

عمـان . شارع مكـة . دوار الكيلـو ( الحرمني )

0777343437 - 0798845985 - 0788965257

مطابخ
املورد املتحدة
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من أهم مشاهير برج الدلو

الّدلو شخص ذكي و لكن أيضا مثالي. مواليد هذا البرج يتمّيزون با[نطوائية مما يمنحهم مظهر البرود و ا[نزواء و لكن في داخلهم يسعون إلى الّتواصل 
مع اxخرين. الشخص الذي يولد تحت مسّمى برج الدلو هو شخص محب للحرّية و متعّلق جداً باستقالليته. هو شخص عاشق للسفر Qنه يحب التغيير و 
الّتجارب الجديدة، مّيزته الرئيسّية هي قدرته الفكرّية العميقة و لكن مواليد هذا البرج يتمّيزون بالعصبّية الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب اQحيان. 

هو سريع ا[نفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً. عندما يكون مقتنعاً بأّنه على حق، ال يمكن Qحد أن يجعله يغّير رأيه. برج 
الّدلو هو أيضاً شخص غير متسامح للغاية. ويمكنه في بعض اQحيان اّتخاذ قرارات متسّرعة وغير الئقة إلى أبعد الحدود. 

برج الحمل
21 آذار ـ 20  نيسان

برج اQسد
23 تموز ـ 22 آب

برج القوس
22 تشرين الثاني ـ
20 كانون اQول

برج الثور
21 نيسان ـ 20 أيار

برج العذراء
23 آب ـ 22 أيلول

برج الجدي
21 كانون اQول ـ 
19 كانون الثاني

برج الجوزاء
21 أيار ـ 21 حزيران

برج الميزان
23 أيلول ـ 23 تشرين اQول

برج الدلو
20 كانون الثاني ـ 18 شباط

برج السرطان
22 حزيران ـ 22 تموز

برج العقرب
24 تشرين اQول ـ 
21 تشرين الثاني

برج الحوت
19 شباط ـ 20 آذار

املستويات  كافة  عىل  التغريات  من  العديد  الحمل  برج  مواليد  يشهد 
ساتورن  كوكبي  تالقي  يساعد  كام  والسعادة  الحظ  لهم  تجلب  والتي 
وجوبيرت عىل اإلرساع بهذه التغريات التي تحدث إنقالباً نحو األفضل يف 
حياة مواليد برج الحمل عاطفياً ومهنياً وإجتامعياً فهي تعد سنة تحقيق 

األمال والطموحات بالنسبة إليهم.

حياة  نحو  اإلنطالق  أجل  من  العام  هذا  األسد  برج  مواليد  يستعد 
سيشهد  وحيث  واملتعة  والسعادة  الخري  لهم  تحمل  أفضل  جديدة 
السابقة  باألعوام  مقارنة  إليهم  بالنسبة  كبري  إختالف  العام  هذا 
ويصبح الحظ حليفهم ويدعمهم للقيام بخطوات ناجحة عىل كافة 

املستويات املهنية والعاطفية والصحية .

كافة  عىل  مسبوقة  غري  وتحوالت  كبرية  تغريات  يشهد  القوس  برج 
املستويات املهنية واإلجتامعية والعاطفية فالحظ سيكون جيد والفرصة 
ستكون متاحة لهم من أجل الدخول يف مشاريع وارتباطات ناجحة، كام 
يعد هذا العام عام املفاجآت ألصحاب برج القوس فتحدث الكثري من 

األحداث غري املتوقعة والتي ستجلب معها خري كبري.

ملعاناة  تعرضوا  الذين  الثور  برج  ملواليد  والطموح  السعادة  العام  هذا 
أصبح  واألن  مضت  سنوات  ثالث  طيلة  رافقتهم  كبرية  أمل  وخيبة 
ويساعد  كثرياً  بها  حلموا  التى  والطموحات  األمال  تحقيق  بإمكانهم 
عىل ذلك أنتقال كوكب جوبيرت إىل برج العذراء الرتايب يف شهر أغسطس 

والذي يحمل معه إنفراجة لهموم كبرية وتحسن يف املستوي الصحي..

حيث  العذراء  برج  ملواليد  والتحوالت  التغريات  عام  هو  العام  هذا 
مليئة  كلياً  جديدة  مبرحلة  وتوعدهم  عليهم  الفلكية  األوضاع  تؤثر 
لكواكب  املستمرة  الحركة  ذلك  عىل  ويساعد  والفرص  بالنجاحات 
ساتورن يف برج القوس، فيصبحون أكرث نشاط وتفاعل مع املهام التي 
مبا  الشخصية  حياتهم  يف  التغريات  إحداث  إىل  يتجهون  كام  يتولوها، 
يشمله ذلك من إعادة النظر يف عالقات مل تعد تجدي وتكوين عالقات 

مع أشخاص أكرث نفعاً.

شهد مواليد برج الجدي عام ميلء بالنجاحات واللحظات السعيدة حيث 
يؤثر إنتقال الكوكب الخاص بهم ساتورن إىل برج القوس عليهم إيجابياً 
اإلنجازات  من  الكثري  مع  موعد  عىل  فهم  السعيد  الحظ  لهم  ويجلب 
عىل كافة املستويات املهنية والعاطفية واإلجتامعية، كام ستنتهي األعباء 

واملتاعب التي عانوا منها يف السابق.

يشهد مواليد برج الجوزاء هذا العام حالة من عدم اإلستقرار عىل كافة 
املستويات املهنية والصحية والعاطفية ويتأثرون بالحركة غري املستقرة 
والذي  الجوزاء  لربج  جوبيرت  كواكب  دعم  من  الرغم  فعىل  للكواكب، 
ينعكس عىل أصحابه بالسعادة واإليجابية ويجعلهم أكرث تجدد ونشاط 
إال أن كوكب ساتورن يؤثر عليهم سلباً ويحبط من عزميتهم واندفاعهم.

يستعد مواليد برج امليزان هذا العام لإلنطالق نحو مرحلة جديدة أكرث 
سعادة وطأمنينة حيث تتغري األوضاع وتتبدل األحوال وتؤثر التغريات 
مضت  مؤملة  سنني  عن  وتعوضهم  امليزان  برج  أصحاب  عىل  الفلكية 
حياتهم  تتجه  كام  ناجحة،  مهنية  مشاريع  يف  للدخول  يستعدون  حيث 
كوكب  حركة  تؤثر  عاطفياً  والهدوء.  اإلستقرار  من  مزيد  إىل  الشخصية 
جوبيرت يف أول مثانية أشهر عىل مواليد برج امليزان وتضفي عليهم طاقة 

إيجابية تساعدهم عىل تحقيق الكثري من اآلمال والطموحات.

الدلو  برج  ملواليد  بالنسبة  العام  هذا  اليشء  بعض  الحال  يتحسن 
عليهم  تؤثر  التي  ساتورن  كوكب  وإنتقال  حركة  إىل  يعود  وذلك 
اإلنجازات،  وتحقيق  باألعامل  للقيام  جيدة  طاقة  ومتنحهم  باإليجاب 
التي  األخبار  من  الكثري  العام  هذا  الدلو  برج  أصحاب  سيستقبل  كام 

ستجلب لهم الفرح والسعادة.

الصعيد  عىل  الجيدة  األوضاع  ببعض  الرسطان  برج  مواليد  الفلك  يعد 
املهني وخاصة يف الشهور األوىل من العام الذي تشهد تحسن يف األوضاع 
املادية ولكن رسعان ما يتغري الحال بعد مرور الربع األول من العام الذي 
يشهد حالة من الخوف والقلق تصيب مواليد برج الرسطان بسبب سوء 
الوضع الصحي وتتبدل أوضاعهم ويصبحون أكرث إنفعاالً وتأثراً باألحداث 

وتسيطر العصبية والغضب عىل كثري من ترصفاتهم.

حيث  العقرب  برج  ملواليد  الشاملة  التغريات  عام  هو  العام  هذا 
سيشهدون موجة من التغريات عىل كافة املستويات املهنية والعاطفية 
واإلجتامعية نتيجة خروج كوكب ساتورن من برجهم هذا العام حيث 
برج  أصحاب  ويصبح  السابق  يف  عاشوها  التي  واآلالم  املعاناة  ستنتهي 
ويحصدون  ناجحة  مهنية  مشاريع  يف  الدخول  عىل  قدرة  أكرث  العقرب 

أرباح مالية وتتجه حياتهم العاطفية نحو مزيد من اإلستقرار والهدوء.

يتعرض مواليد برج الحوت للكثري من املشاكل والعقبات هذا العام 
والتي تصبح أكرث صعوبة وتشابك مع منتصف العام ويتوقف األمر 
عىل الطريقة التي ستدار بها األمور والتي تحتاج إىل مزيد من الصرب.
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مولود برج الدلو..
محب للحرية وعاشق للتجارب..
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