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رندة كمال
رئيس التحرير

ــه، أشــتاق لنفســي القديمــة  أحــّن إلــى الماضــي بــكّل تفاصيلــه، بمــّره وحالوت
التــي عاشــت بيــن جــدران منزلنــا القديــم، نفســي التــي كانــت ال تعــرف وال 
ــب. ــت اللع ــان وق ــى و ح ــة إنته ــت الدراس ــر أن وق ــيئًا غي ــا ش ــن الدني ــه م تفق

ــا  ــى حارتن ــتاق إل ــروري! أش ــه س ــي، وفي ــه أمن ــذوري، وفي ــه ج ــة ففي ــت الطفول ــتاق لبي  أش
الصغيــرة بــكل تفاصيلهــا، وإلــى صــوت البائــع المتجــّول الــذي كان يبيــع الــذرة أيــام 

الصيــف! يــا اهلل كــم أشــتاق إلــى كّل شــيء.

دائمــًا وأبــدًا يراودنــا شــعور الحنيــن إلــى الماضــي ويتمّلكنــا إحســاس األمــان والبــراءة كلمــا 
ــاة  ــًا وأن الحي ــًا ووضوح ــر صدق ــي أكث ــأن الماض ــعر ب ــا نش ــوراء، كأنم ــرة لل ــا الذاك ــادت بن ع

فــي الماضــي أكثــر نقــاًء.

يقــول البعــض بــأن الحنيــن الــى الماضــي يزورنــا حينمــا ال نســتطيع التأقلــم مــع حاضرنــا 
ومــا فيــه أو مــن فيــه، ويعتبرونــه نوعــًا مــن أنــواع الهــروب.  شــخصيًا أجدنــي أختلــف 
ــا؟  ــدون ماضين ــن ب ــن نح ــر، فم ــاس الحاض ــى أس ــي يبق ــرأي. أرى أن الماض ــي ال ــم ف معه

لعــّل اســتذكار الماضــي هــو نــوع مــن أنــواع النوســتاليجا. نــوع مــن الحنيــن الــذي يشــتاق 
إلــى بســاطة الحيــاة. فاليــوم، ســواء شــئنا أم أبينــا، فــإن حياتنــا مليئــة بالمســؤوليات، 
والضوابــط والهمــوم. أمــور لــم نكــن نعرفهــا مــن قبــل. هــذا إن كنــا نســتذكر أيــام 
الطفولــة والصبــا. ولكــن مــاذا عــن جداتنــا وأجدادنــا، الذيــن يســتذكرون 
هــم أيضــًا األيــام الخوالــي. مــا مــن شــّك بأنهــم كانــوا مســؤوليين، 
وذوي هــّم.  ولكــن النســيان -وهــو  مــن أهــم النعــم التــي 
ــزن  ــرارة والح ــم الم ــن طع ــر م ــا- ُيغّي ــق علين ــا الخال ــم به أنع
ــكالت،  ــع والمش ــى المواج ــام ننس ــع األي ــن. فم ــرور الزم بم
وتبقــى الذكريــات الحلــوة والبســيطة هــي التــي فــي بالنــا، 

ــة.  ــه جّن ــي وكأن ــا الماض ــم لن فترس

النقــوش،  بأرقــى  الماضــي  ســتظل ذاكرتنــا تزخــرف 
نعيشــه  الــذي  يومنــا  جمــال  مــن  الرغــم  وعلــى 
اليــوم، إال أننــا ســنراه أجمــل عندمــا يصبــح مــاٍض. 

هــذه هــي ســّنة الحيــاة. 

ــي  ــا الماض ــم به ــي نرس ــة الت ــة الفني  اللوح
مخيلتنــا  فــي  عالقــة  ســتظّل  التــي  هــي 
لنحكيهــا ألبنائنــا وبناتنــا. هــي كاأللمــاس، 
صــارت  كّلمــا  الزمــن  عليهــا  مــّر  كّلمــا 
أجمــل واكتســبت بريقــًا أكثــر إشــعاعًا.
بالذكريــات  مليئــًا  صيفــًا  لكــم  أتمنــى 
الطيبــة لتعــودوا وتســتذكروها فــي الســنوات 

. المقبلــة 

إلى اللقاء في العدد المقبل                             
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 عليكم بالتوجه إىل الفندق مبكرًا لتتمكنوا 

من االستمتاع مبعظم ساعات النهار

ال بد من إعالم الفريق قبل الوصل إن كنتم 
تصطحبون حيوانكم األليف، فقد مت تخصيص 

طوابق معينة من الفندق لذلك

  األسعار: حوالي 956 درهم لليلة غير 
شاملة العشاء والغداء

 منتجع فيدا الشاطئ، أم القيوين 
 +97167065000

i

هــذه  تنفــّك  وال  والترفيهيــة،  الضيافــة  بوجهــات  اإلمــارات  تزخــر 
الوجهــات تتزايــد بشــكل مســتمر لتبهــر ســكان الدولــة وضيوفهــا. 
ــب  ــات لتناس ــات والوجه ــذه الفعالي ــوع ه ــو تن ــر ه ــي األم ــل ف والجمي

األذواق.  كافــة 

وقــد أضيفــت بعــد طــول انتظــار وجهــة مميــزة بــكّل معنــى الكلمــة 
أال وهــي منتجــع  القيويــن،  إمــارة أم  التــي تقدمهــا  الخيــارات  إلــى 
فيــدا الشــاطئ أم القيويــن،  ليكــون وجهــة شــاطئية جديــدة ورائعــة 
تناســب الــزوار مــن كّل حــدب وصــوب، ولكــن مــع حيواناتهــم األليفــة 
فــي إجــازة ممتعــة ســواء هروبــًا مــن صخــب الحيــاة اليوميــة فــي 

المدينــة أو لعطلــة نهايــة ألســبوع! 

ــا  ــا واســتكملنا إجــراءات الدخــول، ومــن ثــم توجهن ــا إلــى وجهتن وصلن
إلــى غرفتنــا. هنــاك كان أول مــا لفــت نظرنــا هــو الســرير الــذي كانــوا قد 
جهــزوه لـــ "بنجــي" كلبــي الصغيــر، حيــث حصــل هــو اآلخــر علــى ســرير 
وثيــر  زاهــي األلــوان، ووعائيــن صغيريــن أحدهمــا للمــاء واآلخــر للطعــام. 

وضبنــا حاجياتنــا فــي الغرفــة، واتجهنــا نحــو الشــاطئ، والطريــف 
أنــه قــد تــم توزيــع مجموعــة مــن مســتلزمات الــكالب، كأكيــاس 

والتــراس  الفنــدق،   أنحــاء  مختلــف  فــي  ذلــك  إلــى  ومــا  الفضــالت 
المحيــط بــه، وحتــى المنطقــة الشــاطئية، وذلــك للتأكــد مــن  أن تكــون 
قريبــة مــن النزيــل إذا احتاجهــا فــي أي وقــت، وطبعــًا لضمــان بقــاء 
ــا.  ــتمتاع به ــن االس ــع م ــن الجمي ــة ليتمك ــدق نظيف ــق الفن ــة مراف كاف

أصحــاب  للنــزالء  األيمــن   القســم  تخصيــص  تــم  الشــاطئ  عنــد 
ــر  ــزء األيس ــي الج ــات ف ــول الحيوان ــع تج ــا  ُيمن ــة، فيم ــات األليف الحيوان
ــيين،  ــريرين شمس ــنا س ــا ألنفس ــن أخذن ــم األيم ــي القس ــاك، ف ــه. هن من
وبــكل هــدوء جلــس "بنجــي"  بجانبنــا مســتفيئًا بظــالل الشماســي 

الصفــراء الكبيــرة  المنتشــرة علــى طــول الشــاطئ. 

بعــد مضــي ســاعة أو مــا إلــى ذلــك، قررنــا أن نعيــد "بنجــي" إلــى الغرفــة 
لينعــم براحــة مكيــف الهــواء، ونتجــه نحــن إلــى المطعــم لتنــاول 
إقامتنــا  مــع  متناســبًا  غداؤنــا  كان  كذلــك.   فعلنــا  وفعــاًل  الغــداء، 
الشــاطئية، حيــث اعتمــد بشــكل رئيســي علــى المأكــوالت البحريــة. 

بعــد الغــداء، وكوننــا كنــا قــد تركنــا "بنجــي" فــي الغرفــة، توجهنــا إلــى 
حــوض الســباحة الواســع لنقضــي بقيــة ســاعات بعــد الظهيــرة.

فــي المســاء توجهنــا إلــى مطعــم "ســوكال" الواقــع فــي الطابــق 
ــل أن  ــة قب ــة خفيف ــاول وجب ــدق لتن ــن الفن ــي م األرض
يجيــن موعــد النــوم، لنغطــس فــي ســريرنا الوثيــر، 

ويغطــس "بنجــي" هــو اآلخــر فــي ســريره. 

فــي صبــاح اليــوم التالــي، وبعــد الفطــور، أعدنــا الكــّرة 
ثــم  "بنجــي" ومــن  الشــاطئ مــع  بأكملهــا، فزرنــا 
ــل أن  ــباحة قب ــوض الس ــي ح ــت ف ــة الوق ــا بقي أمضين
نعــود أدراجنــا إلــى دبــي، بعــد نهايــة أســبوع ممتعــة 

ــة   ــن الثالث ــا نح ــلية لن ومس

تم تخصيص الجزء األيمن من شاطئ 
الفندق للنزالء وحيواناتهم األليفة

منتجع فيدا الشاطئ أم القيوين
عنوان جديد لالستجمام والضيافة
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لطالمــا كان الفــن أمــرًا غامضــًا، فــكّل مشــاهد ومتلــٍق 
ــّض  ــخصي، بغ ــوره الش ــن منظ ــه وم ــى طريقت ــه عل يفهم
النظــر عــن وجهــة نظــر الفنــان أو الســبب الــذي دفعــه 

ليبــدع لوحاتــه. 

علــى الرغــم مــن رحيــل الفنــان العالمــي فــان جــوخ منــذ مــا يزيــد علــى  
قــرن وربــع - وقــد توفــي عــام  1890  - إال أنــه ال يــزال يتربــع علــى عــرش 
المدرســة االنطباعيــة فــي الفــن التشــكيلي، والتــزال رســوماته تعــد 
مــن أكثــر القطــع الفنيــة شــعبية وأغالهــا ســعرًا حــول العالــم. ولكــن 
ــلبه  ــذي س ــوخ، وال ــان ج ــه ف ــذي عاش ــع ال ــرف بالواق ــي تع ــي الت ــة ه قّل

ــه... ــى حيات ــيء حت كّل ش

ــة وراء  ــباب الكامن ــى األس ــان،  وعل ــذا الفن ــاة ه ــى حي ــر عل ــرف أكث للتع
لوحاتــه الفنيــة، كان ال بــد لنــا مــن زيــارة معــرض "ثياتــر أوف ديجيتــال 

 "Being Van Gogh " آرت" الفنــي، والــذي تــم تخصيصــه لمعــرض بعنــوان
ــف.  ــرة الصي ــالل فت خ

تنتشــر الوســائد علــى مــدرج المســرح، بشــكل يتناســب مــع إجــراءات 
ــكل دوري.  ــكان بش ــم الم ــم تعقي ــة، ويت ــي االحترازي ــد االجتماع التباع

ــدء  ــر ب ــت أنتظ ــي، وجلس ــف الخلف ــي الص ــزت ف ــادة وتمرك ــرت وس أخت
الشاشــات  وتمتــزج  الحواجــز،  تختفــي  المســرح  هــذا  فــي  العــرض.  
جميعهــا  علــى  فُتعــرض  بالســقف،  وحتــى  واألرضيــات  بالجــدران 
األعمــال الفنيــة عــن طريــق اإلســقاط الضوئــي، فــي الوقــت الــذي تزيــد 

أروع المقطوعــات الكالســيكية مــن وقــع التجربــة. 

 تعــود مــن خــالل هــذا المعــرض أعمــال الفنــان فــان جــوخ إلــى الحيــاة، 
ــي كان  ــائل الت ــالل الرس ــن خ ــان م ــاة الفن ــة حي ــي قص ــه يحك ــث أن حي
يبعثهــا إلــى أخيــه، ولكــن  بطريقــة رقميــة معصــرة تجمــع مــا بيــن 

حاســتي البصــر والســمع، ليجســد وجهــة فنيــة بأبعــاد 
جديــدة كليــًا. 

مــن خــالل الرســائل وأعمــال فــان كــوخ الفنيــة بدأنــا بالتجّول 
بيــن  المراحــل الحياتيــة للفنــان،  ومــا حملتــه معهــا مــن 
فــرح وشــقاء وأمــراض عقليــة أّدت بــه إلــى قطــع أذنــه خــالل 

نوبــة مــن نوبــات المــرض، وحتــى االنتحــار فــي النهايــة. 

بعيــدة  متكاملــة،  حســية  تجربــة  المعــرض  هــذا  يعــد 
للــزوار  يســمح  حيــث  التقليديــة،  الفنيــة  المعــارض  عــن 
باالنغمــاس فــي عالــم فــان جــوخ، واالســتمتاع بأعمالــه 

مســبوق  وغيــر  جديــد  بشــكل  الرائعــة  الفنيــة 

  نصيحة أوقات:
 إحرصوا على أخذ سرتة إضافية معكم، فالربد قد يكون 

شديدًا خالل عرض الفيلم بسبب مكيف الهواء العايل

 األسعار:  75 درهم للشخص
 ثياتر أوف ديجيتال آرت، مسرح سوق مدينة جمريا

www.toda.ae
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  رحنا وشفنا

أعمال وحياة فان كوخ الفنية تتجلى 
في تجربة سمعية بصرية رائعة
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  نصائح أوقات:
 ارتدي مالبس دافئة باالضافة إىل البزة املتوفرة يف سكي دبي 

لضمان الدفء والراحة خالل مشاهدة الفيلم

  السعر: 200 درهم لشخصين شاملة الفشار والشوكوال 
الساخنة

 سينما الثلج دبي، سكي دبي،  مول اإلمارات
600599905
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مــن منــا خطــر لــه فكــرة حضــور أشــهر األفــالم العالميــة 
فــي دور الســينما ولكــن بأجــواء ثلجيــة بدرجــة حــرارة 
بذلــك  فكــرت  ســينما  فوكــس  الصفــر؟  تحــت  أربعــة 
ــى أرض  ــة عل ــة حقيق ــرة الخيالي ــذه الفك ــن ه ــت م وجعل

الواقــع.

اإلمــارات  مــول  فــي  دبــي  ســكي  صالــة  فــي  تحديــدًا 
تســتقبل ســينما الثلــج دبــي زوارهــا مــن محبــي أفــالم 
هوليــود لتقــدم لهــم تجربــة ســاحرة تأخذهــم إلــى 
أبعــد نقطــة عــن أجــواء الصيــف الحــارة، ليعيشــوا أجــواء 
البــرد بامتيــاز فــي أول صالــة ســينما مــن داخــل منتــزه تزلــج 

ثلجــي فــي العالــم.

توجهــت إلــى مــول اإلمــارات وتحديــدًا إلــى صالــة ســكي 
المســؤول  الموظــف  اســتقبلني  التذاكــر،  لشــراء  دبــي 
ــة التــي أقــل مــا ُيقــال  ــر لهــذه التجرب وســاعدني بالتحضي
المالبــس  الموّظــف  ســّلمني  عاديــة.  غيــر  أنهــا  عنهــا 
مدخــل  إلــى  وجهنــي  ثــم  ومــن  والقفــازات  الخاصــة، 

الثلجيــة.  المدينــة 

انصعقــت مــن شــدة البــرد، إال أن حمــاس الطفــل الصغيــر  
فــي داخلــي لعيــش هــذه التجربــة غيــر التقليديــة كان 
ــات  ــرت بالشاش ــي. انبه ــي أطراف ــدفء ف ــث ال ــاًل ببع كفي
المريحــة  والمقاعــد  العاليــة  التقنيــة  ذات  الضخمــة 

تجربة سينمائية في أجواء 
ثلجية في حّر دبي

تدفئــة  أجهــزة  إلــى  باإلضافــة  بالبطانيــات  المجهــزة 
ــة  ــات الرفاهي ــى درج ــر أعل ــاهد لتوفي ــكل مش ــة ل خاص
لنــا  ُقــدم  بثــواٍن  الفيلــم  بــدء  والراحــة لزوارهــا. قبــل 
كــوب مــن الشــوكوال الســاخنة وكيــس مــن الفشــار 
وللعلــم فإنــه يمكــن للــزوار الطلــب بعــض الوجبــات 
ــل  ــال تفضي ــي ح ــم ف ــب رغبته ــرى حس ــالي األخ والتس

وجبــة دســمة أكثــر خــالل مشــاهدتهم للفيلــم.

ــدي  ــة وبي ــت البطاني ــدفء تح ــة وال ــة الراح ــذت وضعي اخ
كــوب الشــوكوال الســاخنة، ورحــت منغمســًا  بأجــواء 

ــت.  ــرور الوق ــعر بم ــم أش ــًا ل ــي فعلي ــى أنن ــم، حت الفيل

ال أدري إن كان ذلــك بســبب الــدفء الــذي مّدنــي بــه كوب 
الشــوكوال الســاخنة أم كثــر األكشــن فــي الفيلــم الــذي 
ــت  ــة كان ــو أن التجرب ــر  ه ــي األم ــد ف ــه. األكي ــت أتابع كن
ــد وســأعود ألجربهــا  ســاحرة ومختلفــة تمامــًا، وأنــي ال ب
ــة إلــى  ــة رحل خــالل أشــهر الصيــف المقبلــة، فهــي بمثاب

ــا البــارد، ولكــن بــدون المــرور بالمطــارات.  طقــس أوروب

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن ســينما الثلــج تقــدم باقــة 
خاصــة ألربعــة أشــخاص فــي شــاليه علــى قمــة الصالــة 
يتضمــن ســعر التذاكــر المشــروب الســاخن والفشــار 
ــتمتاع  ــن االس ــم يمك ــل 800 دره ــة مقاب ــن رئيس ووجبتي

بهــا برفاهيــة وخصوصيــة عاليــة 
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  نصائح أوقات:
 ارتد ثيابًا رياضية وبنطااًل طوياًل للزحف بأريحية 

واالستمتاع بالتجربة

احجز مسبقًا لتجنب االنتظار طوياًل

ال تستخدم الضمادة الكهربائية إذا كنت تعاين من 
مشاكل صحية

  األسعار: 75 درهم للشخص للجولة الواحدة ومدتها 15 
دقيقة

 باتل بارك، نشاما تاون سكوير، دبي 
800228853
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بــارك هــو األجــواء الواقعيــة لســاحات المعــارك، فهنــا تــرى 
اآلليــات العســكرية فــي أطرافهــا المتراميــة وأبــراج المراقبــة 
ــدو.  ــاص الع ــن رص ــاء م ــة لالحتم ــادق العميق ــاهقة، والخن الش

الخنــاق  إلحــكام  محكمــة  خطــة  فريقــي  مــع  وضعــت 
علــى فريــق العــدو، حانــت ســاعة الصفــر وانتشــرنا فــي أرض 
المعركــة نتبــادل إطــالق الرصــاص ونحتمــي خلــف مــا يقينــا 
اإلصابــة، مــا أن تعــّرض أحدنــا لإلصابــة وجــّرب تلــك الوخــزة 
إســعاف  إلــى  بحاجــة  أنــه  علــم  الظهــر  أعلــى  الكهربائيــة 
قبــل  طاقتــه  لشــحن  البدايــة  نقطــة  إلــى  يعــود  أن  وعليــه 

المعركــة. أرض  إلــى  العــودة 

ويزحــف  يهــرول  والجميــع  ســاعات  كأنهــا  الدقائــق  مضــت 
لــدى  والنشــوة  االنتصــار  صيحــات  ويطلــق  النيــران  ويطلــق 
األســلحة  وأعلنــت  الجولــة  انتهــت  وفجــأة  الخصــم،  إصابــة 
فاجتمعنــا  الحقيقــة  لحظــة  حانــت  اآلن  الذخيــرة.  نفــاد 
أمــام الشاشــة الكبيــرة محاوليــن التقــاط أنفاســنا، مترقبيــن 
ــل  ــق أفض ــذي حق ــق ال ــو الفري ــن ه ــة م ــج لمعرف ــور النتائ ظه
ــرًا  ــم س ــدة. ال أخفيك ــرات عدي ــة م ــرض لإلصاب ــن تع ــة وم نتيج
أن فريقــي ُمنــّي بهزيمــة نكــراء وأن خطتنــا المحكمــة بــاءت 
متوعديــن  المنتصــر  الفريــق  هنأنــا  رياضيــة  بــروح  بالفشــل! 

المقبلــة. الجولــة  إياهــم بهجــوم ســاحق فــي 

  IBATTLE لعبــة  علــى  بــارك  باتــل  فــي  التجــارب  تقتصــر  ال 
ــة  ــي معرك ــول، وه ــت ب ــدة كالبين ــارب عدي ــدم تج ــز يق فالمرك
مشــابهة مــن حيــث المبــدأ، لكــن يكمــن االختــالف بإطــالق 
تجربــة  ولــكل  هوائيــة  بندقيــة  باســتخدام  الطــالء  كــرات 

البدنيــة. وقدراتهــم  تفضيالتهــم  بحســب  عشــاقها 

إن أردت كســر الروتيــن بالخــروج إلــى مــكان مفتــوح وخــوض 
ــة مــع األهــل أو األصدقــاء فمــا عليــك ســوى التوجــه إلــى  تجرب

ــى!   ــت ال ينس ــاء وق ــارك لقض ــل ب بات

التــي  العســكرية  التدريبــات  علــى  تعتمــد  وهــي  عســكرية 
مضــى. فيمــا  لهــا  يخضعــون  كانــوا 

ــدة  ــه الرائ ــة الترفي ــي وجه ــص ف ــق المخت ــام الفري ــد أن ق بع
بتزويدنــا  قامــوا  ســنخوضها،  التــي  اللعبــة  قوانيــن  بشــرح 
وقامــوا  الحقيقيــة،  تلــك  عــن  وزنهــا  يختلــف  ال  بأســلحة 
شــحنة  تبعــث  ظهورنــا  أعلــى  خاصــة  ضمــادات  بإلصــاق 
كهربائيــة عنــد تعــرض الشــخص لإلصابــة مــا يزيــد التجربــة 

اختيــاري(. الضمــادة  اســتخدام  أن  )علمــًا  وإثــارة  واقعيــة 

باتــل  فــي  الروعــة  مــن  المزيــد  التجربــة  علــى  يضفــي  مــا 

ــاك  ــق وهن ــدق عمي ــا خن ــب، هن ــات ترق ــة ولحظ ــاس عميق أنف
ــف  ــئ خل ــرعًا ليختب ــض مس ــخص يرك ــرة، ش ــة مدم ــا دباب بقاي
برميــل وآخــر يطلــق صيحــة اســتغاثة برفاقــه. إنهــا ســاحة 
ــن  ــو لك ــاب الفيدي ــي ألع ــاهدتها ف ــا ش ــي لطالم ــة الت المعرك
الفــرق أنــك اآلن جــزء مــن اللعبــة بشــحمك ولحمــك. فهــل 

أنــت مســتعد؟

تجربــة  لخــوض  بــارك  باتــل  إلــى  رفاقــي  مــع  توجهــت 
جديــدة، ولــم يخطــر لنــا ببــال مــا كنــا ســنحظى بــه مــن 
الحصريــة،    IBATTLE تجربــة  خــوض  اخترنــا  وتشــويق.  إثــارة 
ــة  ــاب ذوو خلفي ــو ألع ــا مصمم ــة طوره ــة متقدم ــي تقني وه

معــارك ألعاب الفيديو

 على أرض الواقع



15 www.awqat.me  2021 صيف www.awqat.me  صيف 142021

2021إلى أين؟
صيف

>>>>  مفاجآت صيف دبي
ككّل صيف، تزدان دبي بأجمل حللها لتستقبل مفاجآت صيف دبي 

بكل ما حتمله من فعاليات ونشاطات وأجواء استثنائية تستضيفها 
املدينة. بدًأ من عروض اإلقامة، و جتارب تسّوق  رائعة يف املتاجر، وعرب 

اإلنرتنت لدىجمموعة متنوعة من متاجر  األزياء و املفروشات و الهدايا 
التذكاريةوغريها الكثري. ومرورًا  مبجموعٍة من الفعاليات املمّيزة 

والعروض الرتفيهية التي تناسب اجلميع، وانتهاءًا باأللعاب النارية التي 
تزّين سماء املدينة .

www. visitdubai.com 



  إلى أين

www.awqat.me17  صيف 162021 www.awqat.me  2021 صيف

جلسات  يوغا 
أسبوعية   في  ذا 

>>> فيو آت  ذا بالم
ُتنظم  يف قمة "ذا فيو آت ذا بامل" بنخيل مول  جلسات يوغا 
أسبوعيةأيام الثالثاء و اجلمعة.  عالوة على باالستفادة الصحية 
سيحظى املشاركني بفرصة االسرتخاء ضمن ضمن إطالالت 

رائعةو هدوء غري مسبوق. سعر احلصة  149 درهم .
+97144278484

  حفل الفنانة فايا يونان
دبي أوبرا

 حتل النجمة السورية فايا يونان ضيفة على دبي أوبرا  
ألمسية واحدة فقط، تطرب من خاللها جمهورها بأجمع 

أغانيها، مبا يف ذلك األغنية التي شاركتها مع الفرقة 
العاملية غوريالز، والنجم العاملي جون ليجند. تبدأ أسعار 
التذاكر من 195  درهم. إثبات تلّقي التطعيم غري مطلوب 

لهذا العرض.

   +97144408888

8

 عالم دبي للرياضة
املركز التجاري العاملي

 تستمر فعالية عامل دبي للرياضة يف 
مركز دبي التجاري العاملي حيث ميكن للزوار 
ممارسة رياضاتهم املفّضلة ضمن قاعة 
مكيفة متتد على أكرث من 25 ألف مرتًا مربعًا 
وتناسب كافة األعمار واملستويات البدنية. 
وتتضمن األلعاب كرة القدم والتنس وكرة 
السلة وتنس الريشة، وغريها. 

+97143064000

 <<<
  عرض للكوميدي عمرو مسكون

مسرح مول اإلمارات

 انضّموا إىل جنم الكوميديا السوري عمرو مسكون فيأول عروضه يف 
دبي يف مسرح مول اإلمارات. ال تفّوتوا فرصة الضحك مع جنم االنستغرام 

الشهري مبواقفه املضحكة، والشخصيات املتعّددة التي يجسدها. ُينظم 
النجم عرضني باللغة العربية، األول عند 3:30 من بعد الظهر، والثاين عند 8 

مساًء. تبدأ أسعار التذاكر من 100 درهم.

www.amrmaskounindubai.com 

  9 
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 جلسات يوغا في أحضان األسماك 
و األكواريوم

أتالنتس النخلة

 مينحكم فندق أتالنتيس النخلة فرصة اختبار جتربة يوغا 
جديدة بالكامل، حيث ميكنكم املشاركة يف جلسات يوغا 

صباح كل ثالثاء وجمعة  وأنتم حماطون مبختلف أسماك 
حوض األكواريوم يف أتالنتس النخلة. مدة حصة يوم اجلمعة 

األخري من الشهر ساعة كاملة، تليها جلسة تأمل ملدة 
نصفساعة، مع موسيقى هادئة تساعدكم على الرتكيز 

ومتنحكم الراحة نفسيًا وجسديًا. احلد األقصى للمشاركني 
يف كل حصة هو 12 شخصًا، وال بد من إحضار سجادة اليوغا 

واملناشف اخلاصة بكم. أسعار التذاكر 160 درهم.

 +97144262000 

    16 & 15

 8 

  حفل السوبر ستار راغب عالمة
دبي أوبرا

 يحي السوبر ستار راغب عالمة حفلني من العمر يف 
دبي يومي 15 و 16 يوليو، يأخذ فيه احلضور يف مشوار مع 

أحلى أغنياته، اجلديدة، والقدمية التي عايشها العديد 
من األجيال.  يتوجب على حاملي التذاكر إبراز دليل على 

التطعيم ضد "كوفيد 19" لدى الوصول إىل دبي أوبرا. 
ترتاوح  أسعار التذاكر ما بني 400 و 1500 درهم.

+97144408888

9
 THE SOUND OF HOLLYWOOD حفل  

دبي أوبرا

 يعترب عرض THE SOUND OF HOLLYWOOD  أول أداء لفرقة 
أوبرا دبي الكربى "SIMPLY SUPERB".تضم الفرقة خمسة 

وعشرين من أفضل موسيقيي اجلاز يف اإلمارات العربية املتحدة 
ودول جملس التعاون اخلليجي.وهي بقيادة الفنان املوهوب  آدم 

لونغ، والذيعمل مع العديد من األعمال التي استضافتها دبي 
أوبرا سابقًا.  تبدأ أسعار التذاكر من 195  درهم. إثبات تلّقي 

التطعيم غري مطلوب لهذا العرض.

+97144408888



  إلى أين

www.awqat.me21  صيف 202021 www.awqat.me  2021 صيف

16 

  معرض الفنان التشكيلي إدواردو بيريز كابريرو
 السركال أفينو

 ينظم أفنيو السركاملعرضًا للفنان االسباين إدواردو برييز كابريرو  يستمر حتى 
أواخر سبتمرب، يرّكز املعرض الذي يحمل عنوان يوم الصمت، أو " 24" احلياة من 

وجهة نظر الفنان، وترتجمها مع كّل مشكالتها وحلظاتها اجلميلة إىل قطع 
وتركيبات فنية. تتسم أعمال إدواردو  بأنها ترتك انطباعًا صعب نسيانه، وأشبه 

باحللم.الفعالية جمانية.

 +971505569797

  عرض THE SHOW  وبس  
دبي أوبرا

 يستضيف مطعم "ليتيست ريسيبي" يف فندق لو 
مرييديان امليناء السياحي أمسية خاصة مع جنوم 

الكوميديا اللبنانيةمن الربنامج التلفزيوين الساخر 
"لهون وبس" ليقّدموا جمموعًة من السكيتشات  

والقصص املضحكة املستوحاة من الواقع 
اللبناين. يتواجد خالل العرض ضيف الشرف 

املمثل وجنم الكوميديا طوين أبو جوده.   تبدأ 
أسعار التذاكر من 250  درهم. إثبات تلّقي 

التطعيم غري مطلوب لهذا احلفل.

   +97144408888

17

  حفل "إل ديفو"
كوكا كوال أرينا

 تعود فرقة إل ديفو  الشهرية إىل دبي، كإحدى حمطات 
جولتهم العاملية التي حتمل عنوان "ملرٍة واحدة يف حياتي"، 

وضمن إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي. حتيي الفرقة حفلها  
على خشبة مسرح "كوكا كوال أرينا" لتؤّدي أشهر أعمالها الفنية 
جلمهورها يف دبي.  تبدأ أسعار التذاكر من 175 درهم. إثبات 

تلّقي التطعيم غري مطلوب لهذا احلفل.

   800223388

<<<<
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ال بيرل دبي
مدينة الحبتور،  الخليج 

التجاري

تتألق طول فرتة الصيف عروض مسرح ال بريل دبي املائي بأكرث العروض متّيزًا 
يف الدولة، فهي جتمع ما بني الرقص، والعروض األكروباتي

 احملرتفة والتكنولوجيا احلديثة واخلدع البصرية فائقة اجلودة، تتجّسد ذلك من 
خالل عروض متنوعة ترتك املشاهد مذهواًل متامًا! تبدأ األسعار من  119 درهم. 

+97144370001

  مسرحية "سكاري باد"
ذا جانكشن، السركال أفنيو

  تستضيف ذا جانكشن بأفنيو السركال مسرحية "سكاري 
باد" التي ٍ جتمع بني التشويق والرعب والكوميديا،واملستوحاة من 

بعض  أشهر القصص اخمليفة التي يحّبها اجلميع. املسرحية 
من بطولة جمموعٍة من املسرحيني املوهوبني احملليني من 

خمتلف أنحاء دبي. تبدأ أسعار التذاكر من 100  درهم.

 +971505569797

6&5

    KENDJI GIRAC حفل المغني   
كوكا كوال أرينا

  KENDJI GIRAC يستضيف كوكا كوال أرينا  حفل املغني الفرنسي احملبوب  
أمسية السابع والعشرين من أغسطس، حيث سأخذ حمبية يف جولة ضمن عامل 
األغاين الرومانسية التي يشتهر بها والتي احتّلت املراتب األوىل يف فرنسا ملواسم 
عّدة. وشعبية "جرياك"بدأت  إثر فوزه باملوسم الثالث من النسخة الفرنسية من 

برنامج املواهب "ذا فويس"، بعدها أحيا حفالٍت مع بعض أشهر  الفنانني العامليني 
أمثال "أريانا غراندي" و"دايفيد غويتا"وغريهم.. تبدأ أسعار التذاكر من 200 درهم.

  +971442153000 

27

  ذا شادو بوكس
ذا جانكشن، السركال أفينو 

يقدم ذا جانكشن العرض المسرحي الشهير "ذا شادو بوكس" الذي يروي قصة ثالثة مرضى 
بالسرطان وعائالتهم والذين يقيمون في مستشفى، حيث يقابلهم خبير الصحة النفسية، فنرى 

كيف يتصالح كل واحد منهم مع نفسه ومع واقعه. تبدأ أسعار التذاكر من 70 درهم.
  +97143477793

22
-2

0

  <<<<

أغسطس

أغسطس
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"سيركل مول" عنوان رايب ماركت الجديد 
لموسم الصيف

أيزومار تطلق حملة اجعل تنفسك أسهل

 يســتضيف "ســيركل مــول" الواقــع فــي قريــة 
جميــرا الدائريــة، عرضــًا حصريــًا لألكشــاك المحليــة 
ــت،  ــب مارك ــوق راي ــي س ــاركة ف ــي المش ــب ف ــي ترغ الت
والــذي ُينظــم فــي المــول خــالل فتــرة الصيــف، ويســتمر 
فــي  ماركــت  رايــب  يقــام  أكتوبــر.  مــن  الثانــي  حتــى 
الطابــق األرضــي مــن المــول ويمكــن زيارتــه أول ســبت 
الســابعة  وحتــى  صباحــًا  العاشــرة  بيــن  الشــهر  مــن 
للمؤسســات  بدعمــه  ماركــت  رايــب  يعــرف  مســاًء. 
المحليــة وصغــار تجــار  التجزئــة مــن خــالل مجموعــة 
مختــارة مــن األكشــاك التــي تنشــط فــي بيــع األزيــاء 
األصفــال  ومســتلزمات  المنزليــة  واألدوات  واألطعمــة 
وغيرهــا الكثيــر. خــالل فتــرة اســتضافته لســوق رايــب 
ــكًا  ــن 20 كش ــر م ــول أكث ــيركل م ــتضيف س ــت يس مارك
وتجربــة مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات الطازجــة 

والمفروشات والمنتجات الفريدة من نوعها.

آرمــور"  "أنــدر  عالمــة  افتتحــت   
الشــرق  فــي  األكبــر  متجرهــا 
األوســط فــي دبــي مــول. يعتبــر المتجــر 
ــم  ــث يض ــزة، حي ــة متمي ــة تفاعلي وجه
ماســح القــدم ثالثــي األبعــاد، الــذي يتيــح 
باســتخدام  األحذيــة  تجربــة  للعمــالء 
وإجــراء  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة 
نظــام  ويتيــح  للقــدم.  شــامل  مســح 
للعمــالء  التفاعلــي  ليــرن"  آنــد  "بيــك 
العالمــة  تشــكيلة  علــى  االطــالع 
خيــار  مــع  األحذيــة،  مــن  التجاريــة 

تفاصيــل  بيــن  والمقارنــة  التصفــح 
ــاس  ــم والقي ــن الحج ــدءًا م ــات، ب المنتج
الســعر  إلــى  ووصــواًل  واألناقــة 
المتجــر  يتيــح  كمــا  والتصميــم. 
التجــارب  مــن  مجموعــة  استكشــاف 
خــالل  مــن  الممتعــة  والتحديــات 
شاشــات اللمــس الذكيــة المتوفــرة فــي 
للرياضييــن مــن  التــي تســمح  المتجــر، 
جميــع المســتويات االســتمتاع بتجربــة 
لتحســين  النصائــح  وتقديــم  النمــوذج 

األداء.

ن"
"إنكوبية" تتعاون مع "نيكون" الشرق األوسط لتسويق "ف

إبداعات الفنانين المحليين
أعلنــت "إنكوبيــة" عــن تعاونهــا 
مــع شــركة "نيكــون" الشــرق 
األســماء  أبــرز  إحــدى  األوســط، 
البصريــات  مجــال  فــي  العالميــة 
والتصويــر. ويهــدف هــذا التعــاون إلــى 
ــن  ــن المحليي ــع المبدعي ــم مجتم دع
نخبــة  أعمــال  عــرض  خــالل  مــن 
منشــئي المحتــوى مــن مســتخدمي 
نيكــون، حيــث ســتحظى  كاميــرات 
بقســم  منهــم  مختــارة  قائمــة 
"إنكوبيــة"  موقــع  علــى  خــاص 
إبداعاتهــم  لمشــاركة  اإللكترونــي 
ســيتمكن  حيــث  المنصــة  علــى 
صورهــم  شــراء  مــن  العمــالء 
ىتشــمل  بســهولة،  المفضلــة 
إلــى  اإلطــار  وإضافــة  الطباعــة 
ســتقدم  والتركيــب.  التوصيــل 
ــور  ــن الص ــعة م ــارات واس ــة خي المنص
إضفــاء  تتيــح  التــي  الفوتوغرافيــة 
أو  المنــازل  علــى  مميــزة  لمســات 

المدارس أو المكاتب.. 

 في 
ً
"أندر آرمور" تفتتح متجرها األكبر رسميا

الشرق األوسط في دبي مول

ت"
عا

نو
"م

"إينيز" تطلق تنسيقات 
مبتكرة مليئة بألوان 

الصيف المنعشة 
تحتفــل عالمــة "إينيــزا" بفصــل الصيــف مــن 
خــالل طــرح مجموعــة باقــات زهــور مميــزة، 
تشــمل أزهــار عبــاد الشــمس الرّيانــة واألرطنســية 
يحتضــن  الرقيقــة.  الدايــزي  وأزهــار  النضــرة، 
التنســيق بألوانــه الزاهيــة أزهــار عبــاد الشــمس 
مزهريتيــن  فــي  موضوعــة  ســاطعة  بدرجــات 
ــد  ــخص راش ــة ش ــّوران هيئ ــن تص ــن أنيقتي بيضاوي
إينيــز  تقــدم  ذلــك  جانــب  إلــى  طفــل  وهيئــة 
تصاميــم وتركيبــات المنفــذة بحســب الطلــب، 

وحسب المناسبة.

جديد

 ACE فيتبيت" تطلق سوار"
3 المستوحى من شخصيات 
مينيينز لتعقب نشاط ونوم 

األطفال
 أطلقــت "فيتبيــت" ســوار اللياقــة البدنيــة 
الــذي   ،Ace 3 Special Edition: Minions
يســاعد األطفــال مــن ســن 6  أعــوام علــى اعتمــاد 
أســلوب حيــاة نشــط وصحــي مــع باقــي أفــراد 
مــن  تصميمــه  الســوار  يســتوحي  العائلــة. 
ــاز بتصميمــه المقــاوم  ــز"، ويمت شــخصيات "مينيين
للمــاء، وبطاريــة تــدوم لثمانيــة أيــام. هــذا يمكــن 
ــات  ــة وخلفي ــن األحزم ــة م ــن مجموع ــار بي االختي
"مينيينــز"  شــخصيات  مــن  مســتوحاة  نشــطة 

أيضًا. تبدأ أسعار الساعة من 349  درهم. 

جائحــة  تفشــي  مــع   
الجميــع  والتــزام  كورونــا 
ــم،  ــكل منتظ ــة بش ــداء الكمام بارت
ــع  ــج الُمصن ــار"، المنت ــت "أيزوم أطلق
لألنــف  البحــر  ميــاه  محلــول  مــن 
والعيــن للبالغيــن واألطفــال، حملــة 
وضمــان  أســهل  التنفــس  لجعــل 
تهــدف  ومريــح.  صحــي  تنفــس 
الحملــة إلــى توعيــة المســتخدمين 
ألنــف  اليوميــة  النظافــة  بأهميــة 
ــوي  ــث تحت ــال، حي ــن واألطف البالغي
معدنيــة  أمــالح  علــى  تركيبتــه 
تســاهم  ضروريــة  غنيــة  وعناصــر 
ــار  ــن الغب ــف م ــف األن ــة وتنظي بتنقي
آمنــة  وهــي  والبكتيريــا، 
األعمــار،  لجميــع  لالســتخدام 
ــن  ــكّل م ــات ل ــل والمرضع وللحوام
فــي  جراحيــة  لعمليــات  خضــع 

األنــف حديثــًا. تعمــل بخاخــات "أيزومــار" ذات التركيــز العالــي علــى التخفيــف مــن أعــراض البــرد واإلنفلونــزا 
ــية  ــف حساس ــف وتخفي ــف األن ــة وتنظي ــة اليومي ــة النظاف ــز عملي ــاوية التركي ــك متس ــا تل ــان، بينم واالحتق

الجهاز التنفسي. 

  جديد
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نفطر!
"تنــاول فطــورك كملــك وغــداءك كأميــر وعشــاءك كفقيــر” مثــل شــعبي 
يــردده الكثيــرون. وال شــك أن وجبــة الفطــور هــي أهــم الوجبــات اليوميــة علــى 
ــاطات،  ــل بالنش ــوم حاف ــداد لي ــي اإلع ــددة ف ــا المتع ــك لفوائده ــالق، وذل اإلط
فالفطــور يســاعد علــى إكمــال التــوازن الغذائــي ومــد الجســم بالطاقــة التــي 
ــي  ــة ف ــادة اإلنتاجي ــز وزي ــى التركي ــاعد عل ــا تس ــا أنه ــوم، كم ــالل الي ــا خ يحتاجه

ــل. العم

إلــى ذلــك، يميــل العديــد منــا فــي العطــل ونهايــات األســبوع إلــى تنــاول 
الفطــور فــي أحــد المقاهــي أو المطاعــم لتكــون بذلــك فرصــة للتواصــل 

مميــزة. أوقــات  وقضــاء  واألصدقــاء  العائلــة  بيــن  االجتماعــي 

ــي  ــم الت ــن المطاع ــة م ــي مجموع ــات دب ــم أوق ــت لك ــر جمع ــذا التقري ــي ه ف
ــم  ــة أذواقك ــب كاف ــة لتناس ــكال مختلف ــرق وأش ــور بط ــات الفط ــدم وجب تق

ورغباتكــم واختــالف تفضيالتكــم.



  تقرير
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لــم ينــَس المطعــم عشــاق النظــام الصحــي 
واللياقــة البدنيــة والذيــن يمكنهــم االســتمتاع 
صحيــة  بخيــارات  للطاقــة  مجــّدد  بفطــور 
مثــل  T & G  وهــو عبــارة عــن "غواكامولــي" 
علــى توســت يقــدم مــع معجــون الخضــار، 
ــى  ــة إل ــلوقة، باإلضاف ــة مس ــي" وبيض و"إدامام
ــادي  ــع الزب ــيا م ــذور الش ــلي" وب ــغ الموس "بودين
بالفواكــه. كمــا أعــدَّ مطعــم فــارزي كافيــه 
ــّم 13   ــّكر تض ــن الس ــة م ــة خالي ــًة طبيعي قائم

خيــارًا مــن العصائــر والســموذي الطازجــة. 

+971 504075590

جونز ذا جروسر

تقــّدم سلســلة مطاعــم جونــز ذا جروســر، 
األســترالية  النكهــات  تجمــع  فطــور  قائمــة 
بالعالميــة، حيــث يقــدم لعمالئــه طبــق البيــض 
المخفــوق بطريقــة Cilbir التركيــة مــع الزبــدة 
المخفــوق  والزبــادي  والبيســتو  بالبابريــكا 
بالتوابــل واألعشــاب وجبــن الفيتــا مــع الخبــز 
وهــو   Egg in the Hole طبــق  أمــا  الطــازج.  
المقــدد  واللحــم  الجبــن  مــع  يقــّدم  بيــض 
 Bombay Chilli طبــق  أمــا  البيجــل.  وخبــز 
فهــو توســت ُيقــدم مــع الجبــن والفلفــل.  
جرانــوال  مــن  معــّد   Glorious Granolaو
المكرمــل  الفطروالخــوخ  مــع  محمصــة 

بجوزالهنــد. والزبــادي 

80056637

التوفــو  مثــل  بالنباتييــن  خاصــة  خيــارات 
الباذنجــان  وبراعــم  بالســماق  المخفــوق 
مــع  والجرانــوال  واألســاي  ميســو،  وصلصــة 
عــالوة  الكثيــر.   وغيرهــا  الهنــد،  جــوز  زبــادي 
ــي  ــور الترك ــم الفط ــّدم المطع ــك، يق ــى ذل عل
بالثــوم،  البيــض  يتضمــن  الــذي  التقليــدي، 
والزبــادي باألعشــاب، وعــدد مــن األطبــاق جانبيــة 
بوجبــات  االســتمتاع  يمكنكــم  للتغميــس. 
التاســعة  الســاعة  مــن  بــدءًا  يوميــًا  الفطــور 

. حــًا صبا

+971 43452209

فارزي كافيه 

بيــن األجــواء المرحــة وأســلوب الطهــي المبتكــر 
المعهــود مــن مطابــخ فــارزي كافيــه يقــّدم 
فطــور  قائمــة  المعاصــر  الهنــدي  المطعــم 
ــة  ــم القائم ــارات. تّض ــول اإلم ــي م ــه ف ــي فرع ف
What Came First Omelette، وطبــق فلورنتيــن، 
 Tenderloin إلــى جانــب طبــق  والشكشــوكة، 
Benny وهــو مزيــج مــن لحــم تندرلويــن البقــر 
المفــروم والجرجيــر. هــذا ويقــّدم المطعــم 
ــة  ــى الطريق ــرة عل ــف المحّض ــن اللفائ ــًة م قائم
الهنديــة بلمســة عصريــة مثــل تيــكا الدجــاج، 
البيــض المخفــوق مــع  وجبنــة قريــش وبراثــا 
الفلفــل. كمــا ويقــّدم المعجنــات مثــل توســت 
مــع  البانكيــك  وفطائــر   ، الفرنســي  البريــوش 

صلصــات مبتكــرة. 

عســل  مــع  المقــدم  الكممبيــر  جبــن  اختيــار 
الكمــأة ومربــى المشــمش األســود وشــريحة 
مــن الخبــز المحمــّص. هــذا وتتضمــن قائمــة 
ــن  ــارة ع ــو عب ــيو وه ــروك مس ــق ك ــور طب الفط
إيمنتــال  وجبنــة  الحبــش  بلحــم  ســاندويش 
أيضــًا  القائمــة  تتضمــن  البشــاميل.  وصلصلــة 
مــع  اآلســاي  أطبــاق  مثــل  صحيــة  خيــارات 
ــوز  ــوال وج ــوب الجران ــوز وحب ــازج والم ــوت الط الت
ــموذي  ــروبات الس ــه بمش ــتهر الكافي ــد. يش الهن
أســماء  تحمــل  التــي  والمنعشــة  الصحيــة 
وهــو  فرســاي،  كمشــروب  تقليديــة  باريســية 
ــروت  ــن ف ــال والباش ــن البرتق ــج م ــن مزي ــارة ع عب
ســانت  مشــروب  إلــى  باإلضافــة  والمانجــو، 
جيرمــان المحّضــر مــن التــوت البــري والنعنــاع.

+971 43865333

ليتو 

يعتبــر ليتــو أحــد أرقــى المطاعــم فــي دبــي، 
هنــا تنتظركــم وجبــات فطــور لذيــذة وســط 
بيــض  القائمــة  تتّضمــن  هادئــة.  ديكــورات 
البنديكــت، والبانكيــك، واألســاي الطــازج، وطبــق 
ــوز،  ــة والم ــك الفراول ــا، وبانكي ــك بالريكوت البانكي
والكريــب  بالكراميــل،  الفرنســي  والتوســت 
الفرنســي. أمــا الباحثيــن عــن خيــارات صحيــة، 
الجــاودار  خبــز  توســت  اختيــار  فيمكنهــم 
واألفــوكادو،  الكينــوا  وطبــق  واألڤــوكادو، 
بجبــن  والفطوراألخضــر  المســلوق،  والبيــض 
الفطــور  قائمــة  وتتضّمــن  هــذا  الحلومــي. 

كارين

ــس،  ــية باري ــة الفرنس ــية العاصم ــى رومانس ــن زواره إل ــم كاري ــذ مطع يأخ
ســواء بأجوائــه الحميميــة، أو قائمتــه الفرنســية التقليديــة، أو حتــى رائحــة 
ــأن  ــد لكــم مــن العلــم  ب المخبــوزات الطازجــة التــي تعبــق بالمــكان. وال ب
ــزو آنــي  قصــة المطعــم بحــد ذاتهــا رومانســية جــدًا، حيــث أن الشــيف إي
الغنــي عــن التعريــف، افتتــح هــذا المطعــم كعربــون محبــة لزوجتــه  
ــع  ــم الواق ــذا المطع ــّدم ه ــا األول. يق ــرى لقائهم ــًا لذك ــن" وتكريم "كاري
فــي نــادي اإلمــارات للجولــف، قائمــة مليئــة بخيــارت فرنســية تتضمــن 
ــت  ــي، والتوس ــت الفرنس ــه والتوس ــى أنواع ــون عل ــوزات كالكرواس المخب
اليونانــي  اللبــن  وطبــق  والجبنــة،  بالفطــر  والبيــض  األفــوكادو،  مــع 
ــارات.   ــن الخي ــر م ــا الكثي ــة، وغيره ــوكوال والكريم ــل بالش ــل. والواف بالعس
ــة الفطــور كل جمعــة وســبت مــن الثامنــة والنصــف صباحــًا  تقــّدم تجرب

ــرًا.  ــر ظه ــة عش ــى الثاني وحت

+971 44179885

  Parlour Boutique

 Parlour مــن النكهــات الفرنســية التقليديــة يســتوحي مطعــم وكافيــه
Boutique  قائمــة الفطــور والتــي تتضمــن الخبــز الفرنســي المحّمــص 
ــم  ــدم المطع ــوش. يق ــع البري ــّدم م ــذي يق ــوداني وال ــول الس ــدة الف بزب
أيضــًا فطائــر المــوز المكرمــل، وطبــق بــارول فالفــي أومليــت مــع لمســات 
الزبــادي واألفــوكادو  التركــي مــع  البيــض  البوراتــا، وطبــق  مــن جبنــة 
والتوابــل التركيــة، وبيــض بنديكــت مــع الكمــأة. ويكمــن لعشــاق الجبنــة 

إن كنتم من محبي الفطور الفرنسي، 
فمطعم كارين هو الخيار األمثل لكم

البانكيك في جونز ذا جروسرالبانكيك في فارزي كافيه

فطائر الموز المكرمل لدى 
 Parlour Boutique
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 CMP Bar & Grill

ذا  بحيــرة  علــى  الخالبــة  اإلطــالالت  وســط 
بوينــت نخلــة جميــرا، وفنــدق أتالنتــس النخلــة 
 CMP Bar & األمريكــي   المطعــم  يقــدم 
Grill عــرض الفطــور المتأخــر "أكثــر مــن إيــزي 
صباحــًا   11 مــن  وســبت  جمعــة  كل  برانــش"، 
بســكويت  القائمــة  تتضمــن  عصــرًا.   3 حتــى 
ــض  ــق البي ــوية، وطب ــم المش ــيدر والطماط الش
المقــدد والســجق والخضــروات،  اللحــم  مــع 
ــوكادو  ــت باألف ــات، والتوس ــع المربي ــز م والوافل
باللبــن  الجرانــوال  وطبــق  والســلطة،  والبيــض 
الفرنســي  والتوســت  والتــوت،  والفراولــة 
المغطــاة  الفراولــة  وكعكــة  المقرمــش 
درهــم    150 األســعار  المخفوقــة.  بالكريمــة 

المشــروبات. تتضمــن 

+971 45807983

      HUQQA

مطعــم  يفتتــح  التركــي  الفطــور  لعشــاق 
للفطــور  يوميــًا  أبوابــه  مــول  دبــي   HUQQA
األحــد  مــن  ظهــرًا   1 وحتــى  صباحــًا    10 مــن 
الجمعــة  أيــام  عصــرًا   3 ولغايــة  للخميــس 
ــة  ــة متنوع ــة مجموع ــن القائم ــبت. تتضم والس
والخبــز،  التقليديــة،  التركيــة  المعجنــات  مــن 
ــبت،  ــي، والش ــض المقل ــجق والبي ــن، والس والجب
علــى  المحضــرة  والبطاطــا  فيتــا،  وجبنــة 
ــود،  ــر واألس ــون األخض ــة، والزيت ــة المنزلي الطريق
ــار الطــازج، والفلفــل  والطماطــم الكرزيــة والخي
الحــار، ومعجــون الجــوز، والباذنجــان المقلــي، 
ونقانــق الســجق المشــوية، وجبنــة حلومــي، 
وســو بوريــك، والســميت، والبغاشــة التركيــة، 
وخبــز قاورمــا، والتوســت وخبــز دونــت، يقــدم 
مــع مربــى الكــرز الحامــض، والعســل، وقشــطة 
 HUQQA القايمــر والنوتيــال. لــن يقتصــر األمــر فــي
ــيتم  ــل س ــب ب ــة فحس ــة تركي ــاول وليم ــى تن عل
تقديــم الشــاي التركــي بكميــات غيــر محــدودة. 

لشــخصين. درهــم   189 الســعر 

+971 521733376

تتلون مائدة الفطور في  
HUQQA بكافة ألوان المطبخ 

التركي العريقة

ماديرا

ــد  ــرا الواقــع فــي منطقــة ن يعــد مطعــم مادي
الشــبا وجهــة مميــزة للتلــذذ بقائمــة الفطــور 
والمأكــوالت  الشــام  بــالد  بمأكــوالت  الغنيــة 
الغربيــة، وســط إطاللــة رائعــة علــى المســاحات 
الشــيخ  ســمو  لمزرعــة  الشاســعة  الخضــراء 
يســتوحي  مكتــوم.  آل  راشــد  بــن  حمــدان 
المطعــم ديكوراتــه مــن الطبيعــة، ويتوضــح 
األشــجار  وأوراق  الخشــب  بطــاوالت  ذلــك 
الضيــوف  لتشــعر  األعلــى  مــن  تتدلــى  التــي 
وكأنهــم يتناولــون أطباقهــم وســط الطبيعــة 
البيــض  الفطــور  بوفيــه  يتضمــن  الغنــاء. 
وفتــة  والفــول  واألجبــان  والشكشوشــكه 
والبانكيــك،  والمربيــات،  والزيتــون  الحمــص، 
والمناقيــش الطازجــة المحّضــرة علــى الحطــب 
الخضــراوات  مــع  واللبنــة  والجبــن  كالزعتــر 
وغيرهــا الكثيــر. األســعار 49 درهــم للشــخص.

+971 543925924

أسما

دبــي  فــي  الواقــع  أســما  مطعــم  يأخــذ 
نكهــات  الستكشــاف  رحلــة  فــي  زواره  مــول 
الشــرق األوســط مــع تشــكيلة واســعة مــن 
مــن  أســبوع،  نهايــة  فــي  الفطــور  خيــارات 
10  صباحــًا وحتــى 12:30 ظهــرًا. حيــث يقــّدم 
وجبــة  أبرزهــا  األذواق،  كافــة  تلبــي  تشــكيلة 
ثالثــة أصنــاف  التــي تتضمــن  القــدس  فطــور 
مــن المكونــات الكالســيكية الشــهية، وهــي 
ــب  ــى جان ــل، إل ــل والمخل ــازج والفالف ــز الط الخب
ألــواح  الجبــن مثــل تشــكيلة  أشــهى أصنــاف 
الجبــن أو جبنــة فيتــا المطبوخــة. وال تكتمــل 
حيــث  البيــض،  خيــارات  دون  الفطــور  وجبــة 
يتيــح المطعــم باقــة متنّوعــة مــن الخيــارات 
والبيــض  المخفــوق  البيــض  تتضمــن  التــي 
المطحــون،  الفطــر  ولفائــف  بالطماطــم 

التركيــة.  الطريقــة  علــى  والبيــض 

+971 43940646

خيارات الفطور المتأخر  المتنوعة 
CMP Bar & Grill  لدى

فطور مطعم أسما الخيارات الشامية األصيلة لدى 
مطعم ماديرا
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كاتش 22

ــن  ــة تتضم ــور غني ــة فط ــش 22 قائم ــّدم كات يق
ــت  ــوكادو التوس ــاي، وأف ــاح، واألس ــك التف بانكي
 C22 Eggs Benny الكالســيكي، وطبــق بيــض  
الطماطــم  تشــاتني  وصلصــة  المافــن  مــع 
ــو،  ــة الباربكي ــن بنكه ــر المدخ ــم البق ــع لح وضل
هوالنديــز.  صلصــة  مــع  المســلوق  والبيــض 
أمــا طبــق Chicken ‘N’ Waffles  فهــو يتضمــن 
الوافلــز مــع أصابــع الدجــاج المقليــة وفتــات 
تشــيتوس الحــارة. ولعشــاق األطبــاق الحلــوة 
 Malteser Crepe بطبــق    االســتمتاع  للفطــور 
Rolls مــن لفائــف الكريــب المحشــوة بقطــع 
مالتيــزرز مــع البنــدق والنوتيــال والشــوكوال، أو 
Apple Crumble Pancakes مــع التفــاح المطهــّو 
مــع  والمقــدم  المحّلــى  والشــراب  بالقرفــة 
الــذي   Sweet & Savoury Stack أو  القشــطة.  
يتكــون مــن طبقــات التوســت الفرنســي مــع 
واللحــم  والعســل  الحلــو  الكريمــي  الجبــن 
شــراب  مــع  والمقــدم  بالسيراتشــا،  المقــدد 
الســاخنة،  القهــوة  القائمــة  محّلــى. تتضمــن 
ــع  ــة م ــر الفاكه ــموذي وعصائ ــر والس والعصائ
الحليــب.  ولألطفــال يقــدم المطعــم تشــكيلة 
والفراولــة  بالمــوز  البانكيــك  مثــل  خاصــة 
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والخبــز  والبيــض  كريــم،  واآليــس  والنوتيــال 
الزبــادي.  مــع  الفاكهــة  وطبــق  المحمــص، 
للفطــور  المميــزة  قائمتــه   22 كاتــش  يقــدم 
فــي فروعــه كل مــن جــي بــي آر وال ميــر، مــن 
الجمعــة  أيــام  ظهــرًا   12 ولغايــة  صباحــًا   8

والســبت. 

+971 43940646

مانافا

يدعــو مطعــم مانافــا الواقــع فــي منتجــع 
لالســتمتاع  الضيــوف  النخلــة  دبــي  ســوفتيل 
ببوفيــه فطــور وســط الديكــورات التــي تتزيــن 
يتضمــن  الحديــث.  البولينيــزي  الفــن  بأعمــال 
البوفيــه محطــة طهــي حيــة للبيــض حســب 
اختيــار الضيــوف، ومحطــة للبانكيــك والوافلــز 
مــع المربيــات والعســل والفاكهــة الطازجــة، 
ــوزات  ــم المخب ــان، وقس ــان واأللب ــم األجب وقس
الطازجــة مــن كرواســون وكيــك ومــا إلــى ذلــك. 
هــذا ويقــدم المطعــم أطبــاق الفطــور العربــي 
كالفــول واللبنــة والفالفــل وغيــره. يتــم تقديــم 
ــة  ــن 6:30 ولغاي ــًا م ــارات يومي ــذه الخي ــة ه كاف
11 صباحــًا يشــمل العــرض إمكانيــة االســتمتاع 

والبحــر.  المســبح  علــى  مجانــًا  واالســترخاء 
األســعار 250 درهــم للشــخص،  و133  درهــم 

لألطفــال.

+971 44556677

سبل ذا بين 

يقــّدم مقهــى ســبل ذا بيــن، قائمــة فطــور 
كل جمعــة وســبت مــن 8 ولغايــة 11 صباحــًا، 
البيــض،  ســاندويش  القائمــة  تتضمــن 
والشكشــوكة النباتيــة، والكرواســون، وجبنــة 
بالفانيــال  والفطائــر   والخضــار،  الحلــوم 

والقهــوة. العصيــر  جانــب  إلــى  والعســل، 

+971 42428671

فلو كيتشن

ــع  ــن الواق ــو كيتش ــم فل ــوف مطع ــع ضي يتمت
ــور  ــة فط ــة بقائم ــت النخل ــدق فيرمون ــي فن ف
التوســت  وخبــز  البانكيــك،  تتضمــن  مميــزة 
ــارة مــن  والبريــوش الفرنســي، ومجموعــة مخت
ومحطــة  والمربيــات،  الطازجــة،  المعجنــات 
طبــخ البيــض حســب الرغبــة، ومحطــة األجبــان 

خيارات الفطور المتنوعة 
لدى كاتش 22
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بالفاكهــة  غنــي  قســم  جانــب  إلــى  واأللبــان 
عصائــر  طلــب  للــزوار  يمكــن  حيــث  الطازجــة 
الفطــور  يقــّدم  الرغبــة.  حســب  الســموذي 
يوميــًا مــن 7:30 ولغايــة 11:30 صباحــًا. األســعار 

للشــخص. درهــم   160

+971 44573457

نوش

نــوش  مطعــم  فــي  الفطــور  بوفيــه  يقــّدم 
ــراج بحيــرات جميــرا، تشــكيلة مــن  الواقــع فــي أب
ــن  ــا يمك ــف األذواق. هن ــب مختل ــارات تناس الخي
الطلــب  حســب  األومليــت  اختيــار  للضيــوف 
المدمــس،  الفــول  مثــل  أخــرى  خيــارات  مــع 
ــز. يشــمل  ولحــم الديــك الرومــي، والهــاش براون
وحبــوب  الفاكهــة  محطــات  أيضــًا  البوفيــه 
الفطــور، والمعجنــات، وقســم األجبــان واأللبــان، 
وبودينــغ بــذور الشــيا باإلضافــة إلــى معجنــات 
مــن  العديــد  إلــى  إضافــة  الســاخنة،  الفطــور 
خيــارات العصائــر الطازجــة. األســعار: 110 دراهــم 

للشــخص

+971 44380000

نادي ريفا الشاطئي

لالســتمتاع بوجبــة فطــور متأخــرة يمكنكــم 
لتجربــة   الشــاطئي  ريفــا  نــادي  إلــى  التوجــه 
فطــور وســط إطــالالت خالبــة علــى الشــاطئ 
ــه  ــة بوري ــن القائم ــي. تتّضم ــج العرب ــاه الخلي ومي
المقرمشــة  الجرانــوال  مــع  الصحــي  أســاي 
المخفــوق  والبيــض  الدســم،  قليــل  واللبــن 
والكمــأة. ويمكــن للضيــوف االختيــار مــن بيــن 
ــن  ــلمون المدخ ــع الس ــز م ــن الخب ــواع م ــة أن ثالث
البقــري  اللحــم  مــع  والكرواســون  والثــوم، 
المقــدد، والبيــض المخفــوق مــع جبــن الشــيدر. 
يقــّدم الفطــور يوميــًا مــن 10صباحــًا وحتــى 1 
ظهــرًا، وخــالل عطــالت نهايــة األســبوع مــن 9 

صباحــًا وحتــى 1 ظهــرًا.

+971 44309466

كافيه سوسايتي 

فطــور  قائمــة  سوســايتي،  كافيــه  يقــّدم 
تتضمــن  صباحــًا.    11 ولغايــة   9 مــن  يوميــة 
خيــارات صحيــة نباتيــة وخاليــة مــن الجلوتيــن 
مثــل الشــيا، والمافيــن علــى أنواعــه، والجرانــوال، 
والفاكهــة. هــذا وتتضمــن القائمــة الســلمون 

وعــددًا  المســلوق،  البيــض  مــع  المدخــن 
بطريقــة  المحضــرة  المحليــة  األطبــاق  مــن 
مــع  اإلماراتــي  كالبيــض  الخاصــة  المطعــم 
خبــز  مــع  تقــدم  والتــي  المتبلــة،  النودلــز 
وخبــز  البنديكــت،  بيــض  أو  والجبــن،  الشــباتي 
والمغطــى  المحمــص،  الفرنســي  البريــوش 

القيقــب.  وشــراب  بالقشــطة 

+971 43183755

Bounty Beets

يعــد Bounty Beets الواقــع بفندق لــو ميريديان 
المينــاء الســياحي، مكانــًا رائعــًا اللتقــاط صــور 
مميــزة النســتغرام، وذلــك بفضــل ديكوراتــه 
الجميلــة وألوانــه المتناغمــة. تتضمــن قائمــة 
الفطــور هنــا البانكيــك مــع المــوز المكرمــل 
األفــوكادو  وتوســت  الحلــوة،  والبطاطــا 
بالبيــض، والوافــل، وبودنــغ الشــيا، والشــوفان، 
التمــر،  وكعكــة  بالمكســرات،  والجرانــوال 
وفطيــرة  بالتــوت،  والزبــادي  الــورد،  وبودينــج 
المخفــوق،  والبيــض  وكريــب،  الجــزر،  كعكــة 

والعصائــر.  والشــاي  القهــوة  جانــب  إلــى 

+971 45117373

العنوان سكاي فيو

ــه  ــو ضيوف ــكاي في ــوان س ــدق العن ــي فن ــع ف ــتورانت الواق ــاردن ذي رس ــالس غ ــد غ يع
ــم  ــز المطع ــة. يتمي ــرج خليف ــى ب ــة عل ــالالت خالب ــط إط ــتثنائية وس ــور اس ــات فط بوجب
الواقــع فــي بهــو الفنــدق بتصميمــه الــذي يحاكــي المنــازل األنيقــة إذ يتألــف مــن غرفــة 
معيشــة، وغرفــة طعــام، ومكتبــة، وفنــاء، وشــرفة. ُيقــّدم بوفيــه الفطــور يومّيــًا مــن 7  
وحتــى 11 صباحــًا خــالل أيــام األســبوع، وحتــى  11:30 فــي نهايــة األســبوع، يقــّدم البوفيــه 
خيــارات متنوعــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، فعــالوة علــى المأكــوالت واألطبــاق 
واآلســيوية،  الهنديــة  والفطائــر  المعجنــات  أيضــًا  يقــدم  والتقليديــة،  المعهــودة 
ومحطــات البيــض، والمقبــالت البــاردة، ومحطــة األجبــان واأللبــان وغيرهــا، والعصائــر 

والشــاي والقهــوة. األســعار 148 درهــم للشــخص.

+971 48738888

ألفورن 

يقــّدم مطعــم ألفــرون فــي فنــدق ريفييــر دبــي تشــكيلة مــن األطبــاق العالميــة 
والمربيــات،  المعجنــات  القائمــة  تتضمــن  واإليطاليــة.  واأللمانيــة  السويســرية  مثــل 
ــه  ــن الفواك ــكيلة م ــب، وتش ــراب القيق ــوكوال وش ــع الش ــل م ــك والواف ــاق البانكي وأطب
الطازجــة، والبيــض علــى أنواعــه، كاألومليــت المعــد حســب الطلــب، أو بيــض البنيدكــت 
مــع صلصــة الهولنديــز وخبــز البريــوش،  وخياركــم مــن الديــك الرومــي أوالســالمون 

المدخــن، أومهــروس األوفــوكادو.

 +971 45747555

ديلي دوز

ــت  ــن أون توس ــق هيف ــارات كطب ــن خي ــة تتضم ــور متنوع ــة فط ــي دوز قائم ــّدم ديل يق
ــدة  ــلوق والزب ــض المس ــي والبي ــاور دوو والجواكامول ــز الس ــن خب ــرائح م ــن ش ــون م المك
بالفلفــل، وطبــق ميــن جريــن الــذي تدخــل فــي تركيبــه الكينــوا وصلصــة الريحــان 

وتتضمــن  هــذا  واألفــوكادو.  المســلوق  والبيــض 
القائمــة أيضــًا الشكشــوكة بالطماطــم المحمــرة، 
والبيــض المخفــوق، وخبــز البيتــا مــع الكريمــة.  ويمكــن 
الســيميت  خبــز  اختيــار  التركــي  الفطــور  لمحبــي 
والبيــض  والكزبــرة  الطحينــة  صلصــة  مــع  المقــّدم 

المســلوق. 

+971 43439999

  TBK

يقــّدم المطعــم األمريكــي اإليطالــي TBK  الواقــع 
خيــارات  مــن  واســعة  تشــكيلة  مــول،  غاليريــا  فــي 
الفطــور، مثــل بيــض البينديكــت المحضــر مــع اللحــم 
صلصــة  مــع  المحّمــص  والكرواســون  المقــدد 
الجبــن  وتوســت  الكمــأة  جانــب  إلــى  هوالنديــز، 
المحمــص. كمــا تضــم القائمــة تشــكيلة مــن األطبــاق 
المدخــن  الســلمون  البيــض مــع  الكالســيكية مثــل 
إلــى  بالجبــن والفطــر، إضافــًة  واألومليــت المحشــو 
طبــق الشكشــوكة مــع البيــض المســلوق بصلصــة 
مــن  باقــة    TBK ويقــدم  والفلفــل.  الطماطــم 
كالتوســت  الصباحيــة  للفتــرة  المناســبة  الحلويــات 
ــوال  ــق جران ــوت، وطب ــار الت ــة وثم ــع الكريم ــي م الفرنس
المحضــر فــي المطعــم والمحشــو بالزبــادي اليونانــي 
ومربــى المندريــن، باإلضافــة إلــى طبــق األســاي المثّلــج 

مــع زبــدة الفــول الســوداني والتــوت. 

+971 43400222



  دللي نفسك

www.awqat.me37  صيف 362021 www.awqat.me  2021 صيف

  نصيحة أوقات:
 ألفضل النتائج، يوصى بجلستني من معاجلة الليزر 

األخضر يف األسبوع

  السعر: 1050درهم  للجلسة، وتتوفر باقات لعدد من الجلسات 
حسب الطلب

 عيادة كوكونا، جمريا، شارع الوصل
800362636

i

عامل خسارة الوزن، كغريه من العوامل األخرى تظهر فيه الكثري من التقنيات والعالجات، 
فهاجس البدانة، واألرداف والسليوليت يالحق غالبية السيدات حول العامل، وحتى مع اتباع 

أنظمة احلميات وممارسة الرياضة بانتظام يصعب احلصول على نتائج فورية وفعالة!

وأنا متامًا كغريي من السيدات حول العامل، كنت أعيش يف دوامة التسويف " سأباشر بربنامج 
غذاء صحي األسبوع املقبل ، وسأبدأ باملواظبة على ممارسة الرياضة" وغريها من الوعود 

التي أقطعها على نفسي. وكغريي من األمهات العامالت ليس من السهل عليَّ اإللتزام 
بالتمارين الرياضية وإتباع حمية غذائية بانتظام. 

تلقيت دعوة لتجربة أحدث العالجات غري اجلراحية خلسارة الدهون يف عيادة كوكونا، كانت 
مبثابة معجزة ربانية ألخرج من هذا الكابوس والكآبة التي لطاملا أفقدتني الثقة بنفسي. 

ســّجلت بياناتــي وجلســت فــي منطقــة االنتظــار المريحــة، 
وماهــي إاّل لحظــات حتــى اســتقبلتني الدكتــورة ســالي، 

ــا. ــى طريقته ــي عل ــت ب ورّحب

بــدأت بســرد  العــالج، حيــث  إلــى غرفــة  قادتنــي ســالي 
مشــكلتي مــع الترهــالت فــي منطقــة األرداف، ربتــت علــى 
 Erchonia's Emerald كتفــي وقالــت: "ال بــأس، فمــع جهــاز
Laser ، وشــرب ثالثــة لتــرات مــن المــاء يوميــًا، إلــى جانــب 
علــى  ســتحصلين  فقــط،  ســاعة  نصــف  لمــدة  المشــي 
نتيجــة مضمونــة، ومرضيــة وفعالــة بــدون جراحــة أو ألــم. "

دعتنــي  بعدهــا إلــى الوقــوف علــى الميــزان لحســاب كافــة 
مختلــف  بقيــاس  قامــت  ثــم  الجســم،  كتلــة  تفاصيــل 
مناطــق الجســم، وذلــك لضبــط الخســارة بالســنتيمترات 

ــق.  ــكل دقي بش

طلبــت منــي أن أتمــدد علــى الســرير وبــدأت بتثبيــت الجهــاز 
ــدور  ــث ي ــدأ حدي ــاء ب ــذه األثن ــي ه ــة األرداف، ف ــى منطق عل

بينــي وبيــن ســالي عــن هــذا العــالج الســحري. أخبرتنــي أنــه ليــزر ينبعــث منــه أشــعة 
متفرقــة خضــراء اللــون، وأنــه لذلــك ُســمي بالزمــرد األخضــر، وهــو مــن ابتــكار 

ــليوليت. ــون الس ــف الده ــة لتخفي ــة العالمي ــا الطبي ــركة إركوني ش

هــذا العــالج معتمــد مــن قبــل إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة، ويســاعد علــى 
التخلــص مــن دهــون الجســم بالكامــل، وعلــى تخفيــف مظهــر الســيلوليت 
فــي منطقــة األرداف والمؤخــرة والمنطقــة الســفلى مــن البطــن فــي غضــون 

إســبوعين.

يتمثــل العــالج فــي توجيــه عشــر أشــعة ليــزر المنخفــض لمــدة خمســة عشــر 
دقيقــة علــى كل جانــب. 

ــل  ــن أص ــات م ــالث جلس ــد ث ــى بع ــي حت ــم أنن ــات وال أخفيك ــى الجلس ــت عل واظب
ــان جــدًا عندمــا قامــت طبيبتــي اللطيفــة  عشــرة كانــت دهشــتي وفرحتــي كبيرت
بقيــاس وزنــي، وكانــت النتيجــة بأننــي قــد  خســرت مــا يقــارب الخمســة عشــر 
ســنتيمترًا مــن مختلــف مناطــق الجســم،  وخســرت نحــو كيلوغراميــن ونصــف مــن 

ــدق!   ــر ال ُيص ــه أم ــي... إن وزن

وداعًا لرتهالت األرداف

Erchonia's Emerald Laser 
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  تجربة رجالية متكاملة 
مع تشي سبا

  األسعار: 450 درهم للباقة
 سبا تشي، فندق شانغريال دبي، شارع الشيخ زايد

+97144052441

  نصيحة أوقات:
 احتسب الوقت الكايف لالستفادة من القسيمة التي حتصل 

عليها كجزء من الباقة، والتي تشمل إما أحد مرافق الفندق، أو 
الصالون الرجايل

i

ــو  ــااًل- أن يكون ــم رج ــال - كونه ــى الرج ــأن عل ــض ب ــن البع  يظ
مخلوقــات خشــنة، صلبــة، وأاّل يتصالحــوا مــع الجانــب اللطيــف 
مــن شــخصيتهم. ولكــن لنتمكــن مــن أن تكــون ذلــك المخلوق 
الــدالل، ففــي  لنــا مــن أن نأخــذ حاجتنــا مــن  بــد  الصلــب، ال 
الصغــر، كانــت والداتنــا، وال تزلــن، تدللننــا أكثــر مــا يمكنهــّن، 
ــا  ــن من ــًا. وم ــدالل أيض ــن ال ــم م ــم نصيبه ــا له ــن من والمتزوجي
ال يعشــق الــدالل؟ بالنســبة لــي، فــإن الــدالل يكمــن فــي األشــياء 
البســيطة التــي أســمح لنفســي مــن خاللهــا أن أســترخي تمامــًا، 

ــاها.  ــا وأنس ــوم الدني ــن هم ــد ع وأبتع

البحــث عــن مركــز ســبا ينفــرد بتقديماتــه  بــدأت رحلــة  لــذا 
المراكــز  ربــوع  ضمــن  ســاعات  بضعــة  أن  حيــث  وخدماتــه، 
المــرء  ُتنســي  االســترخاء،  علــى  والباعثــة  المريحــة  الصحّيــة 
إرهــاق العمــل ومشــاغله، وتتركــه ينعــم براحــة تامــة مــن 

والخــارج.  الداخــل، 

بفنــدق  "تشــي"  فســبا  طويــاًل،  أبحــث  لــم  الحــّظ،  لحســن 
شــانغريال دبــي يقــدم لــزواره مــن الرجــال باقــة خاصــة أيــام 
تخولهــم   A Gentleman’s Urban Retreat بإســم   الثالثــاء 
بالفنــدق،  الخاصــة  الخارجيــة  الســباحة  بركــة  اســتخدام 
واســتخدام النــادي الصحــي، باإلضافــة إلــى الخضــوع لعــالج 
تدليــك لمــدة  دقيقــة، وعــالج ســريع للوجــه،  وتعطيهــم فــوق 
ــدق،  ــّلاق الفن ــد ح ــتخدامها عن ــة الس ــيمة خاص ــه قس ــك كّل ذل

لتتكامــل التجربــة بــكل مــا لذلــك مــن معنــى.  

ــاء،  ــوم الثالث ــر ي ــد ظه ــن بع ــف م ــة والنص ــاعة الثاني ــت الس دق
ــبب  ــا يتس ــه وكّل م ــب وهموم ــت المكت ــي، وترك ــت أغراض وضب
إلــى أول شــارع  أفــكار، وانطلقــت بســيارتي  تزاحــم  بــه مــن 

الشــيخ زايــد، وبالتحديــد إلــى فنــدق شــانغريال دبــي. 

توجهــت إلــى الطابــق الرابــع مــن الفنــدق، ومــا أن فتــح بــاب 

المصعــد،  حتــى بــدأ الهــدوء شــيئًا فشــيئًا يتســلل إلــى نفســي، فرائحــة 
ــت  ــبا كان ــل الس ــي مدخ ــق وعن ــي الطاب ــرة ف ــة المنتش ــوت العطري الزي

ــي. ــيطر عل ــت تس ــي كان ــكار الت ــة األف ــواء وإزال ــر األج ــة  بتغيي كفيل

رغبــت  أنــي  إال  بعــد،  حــان  قــد  التدليــك  عــالج  موعــد  يكــن  لــم 
باالســتفادة مــن مرافــق الســبا والنــادي الصحــي، األمــر الــذي تســمح بــه 

الباقــة.  هــذه 

بــدأت بالتوجــه إلــى النــادي الرياضــي حيــث اســتنفذت بعــض طاقاتــي، 
أتبعــت ذلــك بــدوش ســريع، وقســط -طويــل- مــن الراحــة عنــد حــوض 

الســباحة، اســتمتعت خاللهــا بــدفء الشــمس.

الســبا  مرافــق  إلــى  الدخــول  عــاودت  قــد  كنــت  السادســة،  قبــل 
الداخليــة اســتعدادًا للعــالج، والــذي بــدأ بــأن رافقتنــي الخبيــرة إلــى 
والموســيقى  المريحــة،  األجــواء  حيــث  بالعــالج،  الخاصــة  الغرفــة 
الهادئــة، وضــوء الشــموع. كيــف ال يســترخ المــرء وهــو فــي أحضــان 

الرائعــة.  األجــواء  هــذه 

اســتلقيت علــى الســرير، وبــدأت رحلــة مــن االســترخاء الفريــد، اســتهّلتها 
ــن  ــذي زاد م ــر ال ــاخنة. األم ــفة س ــل بمنش ــك األرج ــرك وتدلي ــرة بف الخبي

شــعور الراحــة الــذي كان يغمرنــي.  

كانــت البدايــة مــع عــالج الوجــه، حيــث قامــت الخبيــرة بغســل وجهــي 
وتدليكيــه بحــركات دائريــة مــن شــأنها  زيــادة الــدورة الدمويــة، وتقشــير 

الخاليــا الجلديــة المّيتــة، لتعيــد للبشــرة نضارتهــا الطبيعيــة. 

ــرة  ــه الخبي ــاع، تركت ــبه بالقن ــدًا، أش ــف ج ــم كثي ــع كري ــم وض ــا ت بعده
ــًا.  ــا تمام ــرة ويرطبه ــي البش ــل ف ــق ليتغلغ ــرة دقائ ــي العش لحوال

تــال هــذه التجربــة جلســة تدليــك بالزيــت، كنــت فــي أََمــسِّ الحاجــة 
مــن  وزاد  بالراحــة.  رائعــًا  شــعورًا  نفســي  فــي  بعــث  والــذي  إليهــا، 
راحتــي بــدء الخبيــرة الســتخدام أحجــار الهيماليــا الدافئــة. شــعرت 
ــعر  ــت أش ــذي كن ــم ال ــص األل ــدأت تمت ــذه ب ــة ه ــار الملحي وكأن األحج
بــه بســبب جلوســي لســاعات طويلــة أمــام الكومبيوتــر.  إذ أخــذت 
ــاعدة  ــك، بمس ــمي، وتف ــن جس ــاق م ــب واإلره ــار التع ــل آث ــة تزي المدلك

األحجــار الســاخنة، عقــدة تلــو األخــرى. 

عنــد انتهــاء الجلســة، شــعرت فعــاًل براحــة ال توصــف، وكأنمــا حصلــت 
علــى  عضــالت جديــدة خاليــة مــن العقــد، لــم تعــرف التوتــر يومــًا.

جديــد  لــوك  علــى  ألحصــل  بعدهــا  الفنــدق  حــالق  إلــى  توجهــت 
أعيشــها  كنــت  التــي  والراحــة  الجديــدة  نفســيتي  مــع  يتناســب 
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عروض
الشهر

2021

 أكاديمية "ذا فالينج داف" 
تفتتح أبوابها في دبي

 تم افتتاح أكاديمية "ذا فالينج داف" 
بفندق ميناء السالم لتكون أحدث منشأة 

لرياضة االسكواش في دبي. تهدف 
األكاديمية لالرتقاء بهذه الرياضة إلى 

أعلى المستويات. وقد تأسست 
األكاديمية على يد العبة االسكواش 

نظم 
ُ
المصرية كنزي الدفراوي. ت

األكاديمية مجموعة من نشاطات اللياقة 
البدنية الُمرتبطة برياضة االسكواش، 

وفصول تدريب جماعية أو خاصة.   
 +971544337671

 عيادة كايا للبشرة تطلق خدمات 
رائدة للعناية بالشعر 

 أطلقت عيادة كايا، حقن الببتيد وحقن 
بوتكس الشعر، وحقن ترميم الحمض 
النووي لعالج مشكلة تساقط الشعر، 

وتحفيز نموه، وإنعاش صحة فروة الرأس. 
تعمل هذه العالجات على إعادة تنشيط 
الشعر، ومعالجة المشاكل بالتركيز على 

فروة الرأس وخاليا البصيالت. وتعتبر هذه 
العالجات مثالية لمن يعانون من الشعر 
الخفيف أو من الصلع، حيث أنها تعطي 

نتائج عالجية ووقائية وتحسن فروة الرأس 
وصحة الشعر.

 8007546 

  Ciel  الراحة واالستجمام في النادي الصحي الفاخر 
 افتتح نادي Ciel الصحي، في فندق "إس إل إس" دبي، لُيقّدم خدمات عالمية 

 من المّساجات الباعثة على الهدوء 
ً
وعالجات بحسب احتياجات الضيوف، بدءا

عيد النضارة إلى 
ُ
ية للجسم، وعالجات الوجه التي ت

ّ
واالسترخاء، إلى العالجات المغذ

ز نادي Ciel الصحي بشكل خاص على العناية بالبشرة واالبتكار في مجال 
ّ
البشرة. ُيرك

العافية. تكتمل تجربة العافية الشاملة مع مركز للياقة البدنية، وصالون للعناية 
بالجمال، وغرف بخار، والجاكوزي، ونوافير الجليد، وغرف االستحمام. 

  +97146070654

 عروض االسترخاء والعناية بالنفس لدى فندق رافلز
 رائعة تتيح للضيوف الدخول إلى حمام السباحة طوال 

ً
 يقّدم فندق رافلز عروضا

اليوم مقابل 165 درهم للشخص شاملة قسيمة بقيمة 100 درهم يمكن 
استخدامها في شراء المأكوالت والمشروبات. باإلضافة إلى ذلك يمكن للضيوف 

 تجربة جلسات تدليك عالجية للجسم لمدة 60 دقيقة مع أسعار تبدأ من 330 
ً
أيضا

درهم أو عالجات للوجه لمدة 60 دقيقة مع أسعار تبدأ من 315 درهم. يسري هذا 
العرض حتى 30 سبتمبر.

+97143149869

 االسترخاء التام خالل فصل الصيف في سبا جيرالن  
 يقّدم سبا جيرالن الواقع في فندق ون آند أونلي النخلة عرض مثالي لألزواج 

لالسترخاء خالل فصل الصيف. يبدأ العرض بجلسة تدليك لمدة 60 دقيقة، بعد االنتهاء 
من الجلسة يتمتع األزواج بيوم ممتع على حوض السباحة والشاطىء الخاص، إلى 

جانب وجبة غداء من اختياركم تتكون من ثالثة أطباق في مطعم ZEST أو تجربة شاي 
مابعد الظهيرة في Lobby Lounge. يستمر العرض لغاية 30 سبتمبر، األسعار 995 

درهم للشخص.
  +97144401040

 يحظى المقيمين في اإلمارات بفرصة تجربة 
سبا غير تقليدية في سبا AWAY، فندق دبليو دبي 

 حصرية خاصة 
ً
– النخلة، والذي يقدم عروضا

بموسم الصيف لجلستين بسعر واحدة على كافة 
جلسات التدليك، لمدة 30 أو 60 أو 90 دقيقة، 

والتي تتضمن جلسات الديتوكس إلزالة السموم 
وجلسات التخلص من التوتر والتدليك العميق، 

والتدليك العربي، والتايلندي. إذ حولت تجربة السبا 
التقليدية إلى تجربة ال مثيل لها تقدم جلسات 

النضارة، والتدليك، وعالجات االسترخاء والتجدد التي 
تجري في مساحات اجتماعية مميزة ذات أجواء 

مرحة. يستمر العرض لغاية 15 سبتمبر 2021 كافة 
أيام األسبوع باستثناء يوم الثالثاء. 

  +97142455555
 

  عروض خاصة بالمقيمين في سبا 
  AWAY

صيف
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  أعلى منتجع صحي بدبي في فندق العنوان منتجع الشاطئ  
 افتتح "ذا سبا" أبوابه في فندق العنوان منتجع الشاطئ. ليكون أعلى منتجع 

م 
ّ

صحي في دبي، ذو إطالالت بانورامية على البحر من جميع غرف العالج. يض
المركز 9 غرف عالجية، منها جناح فاخر لألزواج، ومناطق استرخاء منفصلة للرجال 

والنساء، إلى جانب غرف البخار والساونا. يستخدم المعالجين بعض أشهر العالمات 
م عالجات الوجه، وشّد الجسم، والتدليك، 

ّ
التجارية العالمية. أما قائمة العالجات فتض

والعالج االنعكاسي، والعديد من الطقوس المميزة مثل االستمتاع بالحمضيات، 
ورحلة السعادة المغربية، وعالجات الوجه والجسم الُمرطبة.

+97148798896

 عالج متكامل للوجه باإلنزيمات 
في "ذا براندينج روم" 

 
ً
 ثوريا

ً
 تقّدم "ذا براندينج روم" عالجا

للعناية بالبشرة باإلنزيمات، تناسب تركيبته 
كافة أنواع البشرة حتى الحساسة منها. 
يعمل العالج على تجديد شباب البشرة، 
ويعيد لها التوازن، فيما تمارس اإلنزيمات 

مفعولها فور اتصالها بالبشرة وتمتّص 
خاليا الجلد الميتة، من دون أن تمّس 
 
ً
ذ العالج حصريا

َّ
باألنسجة الصحية. ُينف

على يد أخصائي تجميل معتمدين.
 +97145776436

 "فيتنس فيرست" يفتتح أربعة 
استوديوهات للتمارين الجماعية 

  افتتحت "فيتنس فيرست"، أربعة 
استوديوهات جديدة ضمن مقرها في 

"فستيفال سيتي". يرتكز أسلوب التمارين 
التي تقدمها هذه االستوديوهات حول 

أربعة مفاهيم مميزة، وهي BOX، و
SPIN، وHot Studio، وGX Studio. وقد 

ُصممت لتشمل تجربة إضاءة فريدة 
 لإللهام والتنشيط. هذا 

ً
تضفي جوا

ويمكن للسيدات التدرب في الصالة 
الرياضية الخاصة بهن والتي توفر 

خصوصية تامة.
 8003486377

 افتتاح "ريا ويلنيس" في فندق "أوكسيدنتال الجداف" 
 افتتح فندق "أوكسيدنتال الجداف" مرفق استجمام جديد من عالمة "ريا ويلنس"، 

والذي سيقّدم أرقى العالجات الخاصة بالعالمة مثل "عالج الوجه الليمفاوي بالورد 
 لتناسب 

ً
الكريستالي " الحائز على جوائز، وعالجات التدليك العضوية المصممة خصيصا

احتياجات كل ضيف. سيتمكن الضيوف من تجربة طقوس السبا الحصرية الخاصة 
بالمرفق مثل استخدام األوعية الغنائية والعالج باألوكسجين، من خالل دمج التقاليد 

 
ً
القديمة مع التقنيات الحديثة إلرساء معايير جديدة في عالم العافية. يضّم المركز جناحا

 باألزواج.
ً
خاصا

+97145969938

صالون سولو فور هير ، فندق بيبلوس، دبي مارينا

+971 4 4356777
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The PAD  إطالق استوديو  
 تم إطالق The PAD  أحدث استوديوهات تمارين البيالتيس والرقص في دبي، 

والذي تم تأسيسه بالتعاون مع مدربة اللياقة البدنية الشهيرة ياسمين كراتشيوالي. 
والتي تشتهر بخبرتها الواسعة في مجال اللياقة البدنية منذ أكثر من عقدين، وقد 
اكتسبت شهرتها من خالل تعاونها مع عدد من مشاهير بوليوود مثل كاترينا كايف 

وديبيكا بادوكوني وعلياء بهات. يقع استوديو" ذا باد" بالقرب من منطقة "ذا 
جرينز"، حيث يشرف عليه مجموعة المدربين المؤهلين لتقديم دروس البيالتس 

والدروس المخصصة للوالدين ودروس األطفال، وجلسات ما بعد الوالدة وغيرها. 
تبدأ األسعار من 70 درهم للحّصة.

+97142941745

 إطالق "ذا هير روم" في "إن ستايل"
 ال شك في أن شعرِك سيحتاج إلى عناية خاصة بعد أيام الصيف، لذلك، أطلق 
صالون "إن ستايل للتجميل" قسم "ذا هير روم" المخّصص للعناية بالشعر والذي 

يقّدم مجموعة متنّوعة من الخدمات مثل صبغة الشعر والقص والتصفيف وعالجات 
التنعيم والعالجات المصممة بحسب حاجة كل شعر. ويتألف فريق العمل في "ذا 

هير روم" من أكثر من 10 اشخاص من المحترفين من مختلف أنحاء العالم. تتوافر "ذا 
هير روم" في صالونات "إن ستايل" في مول اإلمارات ودبي مول ومركز دبي 

المالي العالمي ومارينا مول وغيرها.
 +971527225999

 خدمة كونتور الشعر السريعة 
في "تيبس أند توز"

 أطلق تيبس أند توز بخدمة "كونتور 
الشعر السريعة" وهي عبارة عن باقة 

تتضمن صبغ وتصفيف الشعر بخطوات 
بسيطة لتتمتعي بإطاللة جديدة وسريعة 
لشعرك خالل 90 دقيقة فقط. ويمكنك 

اختيار تسريحة الشعر من بين 4 خيارات 
وهي التسريحة المتموجة الراقية، أو 

الملساء واألنيقة أو التسريحة المستقيمة 
أو جديلة مرفوعة مستوحاة من ستايل 

المهرجانات الموسيقية.   
  +97143990550

AWARD WINNING SIGHTSEEING TOURS 

“A spectacular
Guided-Sightseeing
experience with 
amazing photo
opportunities.”

The Yellow Boats is the UAE’s 
leading and award-winning 
sightseeing experience. 

We pride ourselves on 
providing a safe and 
consistent delivery of fun and 
unforgettable guided
sightseeing tour around the 
wonders of Dubai; 
The Atlantis, The Palm Island, 
Burj Al Arab, Dubai Marina. 
Our tours start from AED150 
up to AED 280 per person, 
departing from 09:00 until 
20:00. 

We tailor an Exclusive Charter 
or multiple group tour on 
special request.

Booking your trip today!
Call: +971 4 432 8543  Email: book@theyellowboats.com  Web: www.theyellowboats.com
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  تسوق للسيدات  تسوق للسيدات

فستان 
       Mango من 

 199 درهم

>>>>

>>
   نظارات شمسية<<

      Jimmy Choo   من 
 1620 درهم

>>>>
   عقد
      Parfois من 
 149 درهم

>>>>

> >>>
بلوزة

 Baesic   من 
 270 درهم

مايوه 
          Calvin Klein من 
 620 درهم

>>>>

 جهاز  تقشير البشرة 
      DF Luxe من 

 859 درهم

>>>>

حقيبة 
       Charles and Keith من 

 349 درهم

>>
>>

بنطال 
              Baesic من 

 350 درهم

>>
>>

قالدة 
      KINZZI.com من 
 1870 و2465 درهم

>>>>

فستان 
        Calvin Klein من 

 1300 درهم

>>>>

>>>>

 سترة 
      Tommy Hilfiger  من 

 499 درهم

تي شيرت <<<<
      Ted Baker من 

 365 درهم

>>>>
  كاسكيت 

       Calvin Klein  من 
 643 درهم

>>>>
  عطر 

      Givench من 
 390 درهم

>>
  شورت  <<

       Marks & spencer من 
 210 درهم 

>>>>

بنطلون 
     Calvin Klein  من 

 700 درهم

>>>>

 حذاء 
  Steve Maden  من

 299 درهم

حذاء 
     Steve Madden من 
 449 درهم

>>
>>

بلوزة 
          Marks & Spencer من 
 140 درهم

>>
>>

جاكيت 
         Mango  من 

 399 درهم

>>>>

  حقيبة <<<<
      Tommy Hilfiger  من 

 1000 درهم

 سماعات 
   Bose من 
779 درهم

>>>>

> >>>
 جينز 

     Zara   من 
 269 درهم

>>
 كريم وآفتر شيف <<

     Rituals  من 
 50 و100 درهم

قميص   
   Namshi من 

125 درهم

>>>>

>>>>

 فستان 
  Ba&sh  من 

 895 درهم

>>
>>Hugo Boss  ساعة 

    Namshi  من 
 995 درهم

>>>>

 جينز 
    Mango من 

 269 درهم

قبعة 
        Next من 

 74 درهم

>>
>>

فستان 
         Next من 

 124 درهم

>>>>

مايوه 
                      Marks & Spencer من 
 210 درهم

>>
>>

طقم 
       Marks & spencer من 

 125 درهم

>>>>

حقيبة 
          Ted Baker من 

 750 درهم

>>
>>



  رحنا وشفنا

www.awqat.me49  صيف 482021 www.awqat.me  2021 صيف

جزر المالديف...
قطع من الجنة  أبدعتها الطبيعة
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ــدق  ــائق الفن ــتقبلنا س ــي ، اس ــار مال ــي مط  ف
مرحبــًا واصطحبنــا إلــى صالــة  فنــدق باليونــي 
حيــث تناولنــا لقمــة ســريعة وارتشــفنا كوبــًا 
كان  الداخليــة.  رحلتنــا  بانتظــار  الشــاي  مــن 
وعصيــر  بــاردة  بمنشــفة  رائعــًا  االســتقبال 
منعــش. بعــد االســترخاء فــي الصالــة لبعــض 
الوقــت، حــان موعــد الصعــود إلــى الطائــرة 
التــي ســتأخذنا إلــى وجهتنــا، والتــي كانــت 
أربعيــن  إلــى  الثالثيــن  حوالــي  ستســتغرق 
دقيقــة. مــّر الوقــت بســرعة البــرق، وهاهــي 
الطائــرة الصغيــرة تحــّط بنــا فــي البحــر مقابــل 
مرســى الفنــدق، حيــث كان موظفــي الفنــدق 
ــب   ــن ترحي ــه م ــا ل ــون، ي ــم يلوح ــا وه بانتظارن

لطيــف. 

لوبــي  فــي  الدخــول  إجــراءات  اســتكملنا 
الرمــال  ذات  بأرضيتــه  المفتــوح  الفنــدق 
البيضــاء، وأجــواءه المريحــة وغيــر المتكلفــة 

التــي ُتجبــر النزيــل علــى الدخــول فــي جــّو 
اإلجــازة مباشــرة، ونســيان مــا قــد جــاء منــه  
ذلــك.  وغيــر  ومســؤوليات  مشــاغل  مــن 
توجهنــا إلــى فيلتنــا  العائمــة، أو مــا ُيســمى بـــ 
overwater villa. ال أخفيكــم بــأن كّل شــيء 
ال  التــي  للضيافــة  مرادفــًا  كان  الفيــال  فــي 
ُتضاهــى، والتجــارب االســتثنائية. فهــذه الفيــال 
البحــر  علــى  خالبــة  إطاللــة  ذات  تكــن  لــم 
بــل كانــت تشــتمل علــى مســبح  فحســب، 
إنفينيتــي خــاص مذهــل يبــدو مــن الغرفــة 
تجهيــز  وتــم  البحــر،  مــن  قطعــة  وكأنــه 
ــيين  ــة وكرس ــمس، وطاول ــريري ش ــراس بس الت
مــا أن رأيتهمــا حتــى فكــرت بأنهمــا مناســبين 

الصبــاح.  بقهــوة  لالســتمتاع  تمامــًا 

وأفضــل  رائعــة،  بأكملهــا  الغرفــة  كانــت 
ــوان   ــعة، وبأل ــي واس ــه. فه ــت أتوقع ــا كن مم

فاخــرة. كالســيكية 

اآلخــر،  هــو  وجميــاًل  فســيحًا  الحمــام  كان 
مطــّل  اســتحمام  وحــوض  بــدّش  ومــزودًا 

مزدوجــة. زينــة  ومنضــدة  المــاء،  علــى 

الغرفــة  تفاصيــل  فــي  النظــر  خــالل  مــن 
الدقيــق  الفنــدق  اهتمــام  للمــرء  يتوضــح 
خــالل  مــن  األمــر  أكان  فســواء  بالتفاصيــل، 
المنتجــات الفاخــرة المتوفــرة فــي الحمــام، 
المتناســقة،  الديكــور  تفاصيــل  أناقــة  أو 
ــى  ــتخدمة، أو حت ــيكية المس ــوان الكالس واألل
رائحــة ملّطــف الجــّو الرائعــة التــي تفــوح فــي 
بالفخامــة  ينضــح  هنــا  شــيء  كّل  الغرفــة. 
علــى  األمــر  شــجعني  وكــم  المطلقــة. 
ــدق  ــاء الفن ــة أرج ــاف بقي ــتعداد الستكش االس
ــا   ــرت قدومه ــام  انتظ ــا.  أي ــودي هن ــالل وج خ
بفــارغ الصبــر، وهــا أنــا أعيشــها بــكّل مــا فيهــا 

مــن جمــال وراحــة واســتجمام. 

منظر عام للفيال العائمة

ــار  ــي مط ــا ف ــرة رحاله ــت الطائ حّط
التــي  الثالثــة  المــّرة  إّنهــا  مالــي. 
التــي  المالديــف  جــزر  فيهــا  أزور 
بــل  األولــى،  زيارتــي  عشــقتها منــذ 
ــل  ــى قب ــى، وحت ــة األول ــذ اللحظ ومن
ــار،  ــدرج المط ــى م ــرة عل ــوط الطائ هب
ــر  ــي البح ــرة ف ــزر المنتش ــر الج فمنظ
ــة  ــال الطبيع ــك جم ــف. وكذل ال يوص

أعلــى   مــن  تراهــا  التــي  واأللــوان  
ُيــرى  أن  إال  ُيمكــن  وال  يوصــف،  ال 
بالعيــن المجــردة لتكتمــل الصــورة 
ووضوحهــا وجمالهــا عنــد المتلقــي. 

للتجربــة  جــدًا  متشــّوقة  كنــت 
بانتظــاري  كانــت  التــي  الجديــدة 
ــي  ــع باليون ــة! منتج ــذه الرحل ــي ه ف

بيــن  مــا  يمــزج  الــذي  اإليطالــي، 
الشــهيرة  اإليطاليــة  الضيافــة 
وتجاربهــا المذاقيــة الرائعــة، وجمــال 
طبيعــة المالديــف، ال بــد وأن تكــون 
كنــت  نوعهــا.  مــن  فريــدة  تجربــة 
فــي  أيــام  بضعــة  ألعيــش  أتــوق 
جــّوه المالديــف االســتوائي الجميــل 

الرائعــة. وطبيعتهــا 
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وهل أجمل من بقعة كهذه 
لتناول الفطور!

وحاجياتنــا  مالبســنا  وضبنــا  البــرق  بســرعة 
فــي مكانهــا، وجهزنــا أنفســنا للتوجــه إلــى 
المطعــم لتنــاول الغــداء، ومنــه إلــى بركــة 
الســباحة والشــاطئ. طبعــًا لــم ننســى واقــي 
حارقــة  هنــا  فالشــمس  والقبعــة  الشــمس 

بــكّل معنــى الكلمــة. 

المطعــم  طــاوالت  إحــدى  إلــى  جلســنا 
نتصفــح قائمــة الطعــام التــي تنوعــت مــا بيــن 
المأكــوالت اإليطاليــة البحتــة، وتلــك العالميــة، 
اختيارنــا  فوقــع  االثنيــن،  بيــن  المــزج  فقررنــا 
علــى تارتــار التونــا، وطبــق مــن الباســتا بثمــار 
البحــر، وبيتــزا. لــم نتمكــن مــن مقاومــة جمــال 
ــه ينادينــا فيمــا نحــن  ــدا لنــا وكأن البحــر الــذي ب
ننتظــر وصــول األطبــاق. توجهنــا إلى الشــاطئ 
المالديفيــة.  الميــاه  بروعــة  نســتمتع  ورحنــا 
جعلتنــا  المعتدلــة  وحرارتــه  المــاء  صفــاء 
نشــعر وكأننــا فــي بركــة ســباحة  وليــس فــي 
المحيــط الهنــدي... يــا لــه مــن شــعور رائــع، 
إليــه عنــد  أتــوق  هــذا هــو تمامــًا مــا كنــت 

حجزنــا لهــذه الرحلــة. 

قضينــا طيلــة الوقــت المتبقــي مــن يومنــا 
الســباحة،  وبركــة  الشــاطئ  بيــن  مــا  األول 
ــا غفــوة رائعــة  وكمــا لكــم أن تتوقعــوا، أخذن

المريحــة.  الشمســية  األســّرة  علــى 

للعلــم يقــدم الفنــدق قواريــر المــاء البــاردة 

مجانــًا لمرتــادي الشــاطئ. 

فيلتنــا  إلــى  توجهنــا  بقليــل،  الغــروب  قبــل 
للمســاء.  أنفســنا  جهزنــا  حيــث  الجميلــة، 

عنــد المطعــم المجــاور للبركــة، يســتضيف 
الفنــدق مرتيــن أســبوعيًا التقليــد اإليطالــي 
ُيشــّبه  أن  يمكــن  والــذي  بالـــ  الُمســمى 
ــض  ــم بع ــم تقدي ــث يت ــة، حي ــة افتتاحي بوجب
الخفيفــة والصغيــرة جــدًا مــع  المأكــوالت 
مشــروب منعــش فــي تجربــة تســبق العشــاء، 
ــة،  ــى الطاول ــوس إل ــوب الجل ــدون وج ــك ب وذل
أنحــاء  فــي  التجــول  للــزوار  يمكــن  حيــث 
الخارجيــة   وشــرفته  المفتــوح  المطعــم 
ــواء  ــون األج ــر، فتك ــاطئ البح ــد ش ــى عن وحت
أشــبه بمــا نختبــره فــي حفــالت الكوكتيــل. 

هــذه،  المميــزة  اإليطاليــة  التجربــة  بعــد 
توجهنــا إلــى مطعــم gusto  حيــث تناولنــا 
ولطيــف،  مريــح  يــوٍم  بعــد  دســمًا  عشــاًء 
لنستســلم  غرفتنــا  إلــى  بعدهــا  وتوّجهنــا 
للنــوم فأمامنــا يــوٌم جديــد مــن االكتشــافات  
واالســتلقاء فــي أحضــان الشــمس  فــي الغــد.

 بدأنــا يومنــا الثانــي فــي هــذه اإلجــازة األشــبه 
األمــس  فــي  قــررت  كمــا  تمامــًا  بالحلــم 
عندمــا رأيــت الجلســة اللطيفــة علــى شــرفتنا،  
ــت  ــى... تمني ــة ال ُتضاه ــوة وإطالل ــان قه بفنج
وأبقــى  الوقــت،  أوقــف  أن  بإمكانــي  أن  لــو 
ــر  ــذا المنظ ــًة ه ــة متأمل ــابيع طويل ــاك ألس هن

الرائــع الــذي ال تشــوبه شــائبة... 

 taste حفــاة القدميــن، توجهنــا إلــى مطعــم
هنــا  الفطــور.  بوفيــه  تقديــم  يتــم  حيــث 
الجلــوس  بيــن  مــا  االختيــار  للضيــف  يمكــن 
فــي المنطقــة الداخليــة بأرضيتهــا الرمليــة، 
فــي  الجلــوس  أو  البحــر،  علــى  وإطاللتهــا 
ــى  ــرة عل ــل المنتش ــجار النخي ــدى أش ــئ إح في
الشــاطئ. اخترنــا التلــذذ بفطورنــا الشــهي 
تجربتنــا  متعــة  مــن  زاد  مــا  األشــجار  تحــت 

وأصالتهــا. 

بعــد الفطــور، توجهنــا إلــى مركــز الغــوص 
التجــارب  عــن  لنستفســر  بالفنــدق  الخــاص 
ــل علــى عــّدة غطــس  التــي يقدمهــا، ونحص
الشــعاب  بــأن  الفريــق  أعلمنــا  بنــا.  خاصــة 

ــة،  ــة للغاي ــدق جميل ــاورة للفن ــة المج المرجاني
ــت،  ــن الوق ــع م ــا متس ــن لدين ــم يك ــه إن ل وأن
فإنــه مــن األفضــل لنــا ممارســة الغــوص هنــا، 
بــداًل مــن حجــز رحلــة غــوص، خصوصــًا وأنهــم 

ينصحــون بحجــز رحلــة تتبــع الدالفيــن.

ــد  ــا عن ــد رحلتن ــك، كان موع ــا ذل ــاًل فعلن وفع
الخامســة عصــرًا ولمــدة ســاعتان، لنعــود إلــى 

ــل.  ــب بقلي ــل المغي ــدق قب الفن

أخذنــا عــّدة الغــوص، وانطلقنــا فــي رحلــة 
فيهــا  نتعــّرف  األقــدام  علــى  استكشــافية 

الفنــدق.  مرافــق  علــى 

ســرنا علــى طــول الممــرات الرمليــة البيضــاء 
فــي  األشــجار  أغصــان  فيهــا  تتدلــى  التــي 
ــا  ســيمفونية جمــال طبيعيــة ال ُتضاهــى، مررن
بملعــب تنــس، حيــث توفقنــا لجولــة ســريعة، 
ومــن ثــم أكملنــا ســيرنا حتــى وصلنــا إلــى 
نــادي األطفــال الــذي عرفنــاه مــن المراجيــح 
وقبــل  وأخيــرًا  حولــه.  المنتشــرة  واأللعــاب 
الفلــل  إلــى  المــؤدي  الجســر  إلــى  نصــل  أن 
العائمــة، وصلنــا إلــى النــادي الرياضــي والســبا.   

ســفراتي  كّل  فــي  وكمــا  أنــي  أخفيكــم  ال 
مالبســي  أيضــًا  المــرة  هــذه  معــي  جلبــت 
الرياضيــة علــى أمــل أن أكــّرس ســاعة مــن 

الرياضــة.  لممارســة  يوميــًا  وقتــي 
جلسات الغروب اإليطالية التي 

 
ً
ُينظمها الفندق أسبوعيا

تتداخل زرقة مياه بركة الفندق بزراق البحر 
في سيمفونية جمالية خالبة
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وبمــا أنــي مــررت مــن النــادي، كان ال بــد لــي 
ــى  ــر إل ــّرف أكث ــه، وأتع ــرة علي ــي نظ ــن أن ألق م
ــة  ــز اللياق ــا. كان مرك ــي ُينظمه ــص الت الحص
البدنيــة  مجهــًزا بالكامــل ففيــه عــدد مــن 
أجهــزة الركــض، والكثيــر مــن األثقــال الــوزن، 
واللطيــف أنــه يفتــح علــى مــدار الســاعة طــوال 
ــكر  ــادي معس ــم الن ــا ُينظ ــبوع، كم ــام األس أي
فــي  صباحيــة  يوغــا  ودروس  يومــي  تدريــب 
ــن  ــي م ــد ل ــه ال ب ــررت  أن ــذا ق ــق. ل ــواء الطل اله
ــّرة  ــل م ــى األق ــة عل ــا الصباحي ــة اليوغ ممارس
خــالل زيارتــي، فهــذ فرصــة نــادرة لممارســة 

التأمــل فــي أحضــان الطبيعــة. 

عرجنــا علــى الســبا لنحجــز ألنفســنا جلســة 
ثــم  ومــن  الغــد،  ليــوم  مزدوجــة  تدليــك 
توجهنــا إلــى فيلتنــا لنأخــذ حاجياتنــا ونقضــي 

بقيــة يومنــا عنــد الشــاطئ. 

والحمــام  الســباحة  مــن  شــوط  بعــد 
مركــز  إلــى  التوجــه  قررنــا  الشمســي، 
الرياضــات البحريــة لنتعــّرف علــى الخدمــات 
التــي يقدمهــا. لنكتشــف أنــه يقــدم كافــة  
مجانــًا!  اليدويــة  البحريــة  الرياضــات  أدوات 
وذلــك يشــمل قــوارب الكايــاك، والتجذيــف 
ــة  ــراع، والدراج ــواج بالش ــوب األم ــف، ورك الواق
المائيــة، كمــا ويتوفــر الجيــت ســكي للــزوار 
مــدة  بحســب  معيــن  مبلــغ  مقابــل  أيضــًا 

االســتخدام. رأينــا أن التجذيــف الواقــف كان 
ــازة  ــة  ممت ــر رياض ــو يعتب ــا، فه ــل خياراتن أفض
ــة  ــمرة متجانس ــاب س ــى اكتس ــاعدنا عل ويس
ــتخدام.  ــدة االس ــة م ــف طيل ــا نق ــًا كونن تمام

قضينــا نصــف ســاعة ونحــن نجــوب الميــاه 
المحيطــة بالفنــدق ذهابــًا وإيابــًا، مســتمتعين 
بوقتنــا،  وبالمناظــر الرائعــة أمامنــا، وبجمــال 
الحيــاة المائيــة التــي نراهــا بــكّل وضــوح تحتنــا، 

ــة.  ــى الكلم ــكل معن ــتالية ب ــاه كريس فالمي

إلــى  توجهنــا  الراحــة،  مــن  قســط  بعــد 
المحيطــة  المرجانيــة  الشــعاب  منطقــة 
ســريعة  غطــس  بجولــة  لنقــوم  بالفنــدق  
رأينــا  وفعــاًل  المنطقــة.  فيهــا  نستكشــف 
الزاهيــة  بألوانهــا  األســماك   أنــواع  مختلــف 
بيــن  تتجــول  وهــي  المتنوعــة  وأحجامهــا 

المرجانيــة.  الشــعاب 

قضينــا بقيــة ســاعات النهــار بيــن الســباحة، 
أشــعة  فــي  واالســتلقاء  الغــداء  وتنــاول 
ــى  ــوم عل ــض الغي ــا بع ــى باغتتن ــمس، حت الش
حيــن غفلــة، وأعلمنــا فريــق العمــل بأنــه يبــدو 
ــم  ــع ل ــي الواق ــا. ف ــادم نحون ــر ق وكأن المط
يزعجنــا األمــر أبــدًا، حتــى أننــا شــعرنا وكأن 
بعــض زخــات المطــر يمكــن لهــا أن تعــّدل 
ــد كل  ــه بع ــعر ب ــا نش ــذي كن ــديد ال ــّر الش الح

هــذه الســاعات مــن االســتلقاء فــي أشــعة 
الحارقــة.  الشــمس 

ــى  ــّل عل ــم المط ــرفة المطع ــي ش ــنا ف جلس
الشــاطئ ننتظــر انتهــاء المطــر، إال أنــه لــم 
شــّدة  يــزداد  فعليــًا  كان  بــل  ينتهــي،  يكــن 
ــا نفكــر بمصيــر جولتنــا البحريــة  حتــى أننــا بدأن
ــن  ــس م ــز الغط ــا بمرك ــن، اتصلن ــع الدالفي لتتب
هاتــف المطعــم وســألناهم عمــا يظنــون 
لــم  إن  بأنــه  فطمأنونــا  األمثــل،  الحــّل  هــو 
تتســنى لنــا الفرصــة أن نذهــب فــي الرحلــة 
مــن  فســيتأكدون  األمطــار،  بســبب  اليــوم 

تنســيق الرحلــة لنــا فــي يــوم الغــد. 

غابــت  أن  إلــى  المطــر  يتوقــف  لــم  وفعــاًل 
األمــر  يكــن  لــم  المســاء،   وحــّل  الشــمس 
كارثيــًا بالنســبة لنــا أبــدًا فهكــذا هــو الطقــس 
ــا  ــر لم ــوال المط ــتوائية، ول ــات االس ــي الوجه ف
ــي  ــة الت ــرة الرائع ــات والخض ــذه النبات ــت ه كان

تزّيــن الجزيــرة التــي نحــن عليهــا! 

توجهنــا إلــى مطعــم umami الــذي يقــدم 
المأكــوالت اآلســيوية، ويقــدم أيضــًا تجربــة 
بالتبنياكــي،  ُيســمى  مــا  أو  الحــّي،  الطبــخ 
ــي  ــا الثان ــاعات يومن ــر س ــتمتعنا بآخ ــاك، اس هن
ــا لنستســلم  ــا إلــى فيلتن قبــل أن نعــود أدراجن

لنــوم عميــق بعــد يــوم حافــل. 

يوفر الفندق كافة أدوات الرياضات البحرية 
 للزوار

ً
بدونمحّرك مجانا

 بدأنــا صباحنــا فــي وقــت مبكــر مــع جلســة 
يوغــا فــي الهــواء الطلــق. علــى الرغــم مــن 
البدايــة،  فــي  يغالبنــي  كان  الــذي  النعــاس 
إال أنــه ومــا أن بــدأت الجلســة حتــى شــعرت 
بجرعــة نشــاط تجتاحنــي، ال أدري إن كان هــواء 
الصبــاح العليــل، أو صــوت العصافيــر وهــي 
أنــه كان أمــرًا آخــرًا ولكــن  ُتصّبــح علينــا، أم 
الجميــل فــي األمــر أننــا اســتثمرنا صباحنــا فــي 

نشــاط رائــع. 

بعــد الحصــة، توجهنــا مباشــرة إلــى مطعــم  
ــاف  ــل، وارتش ــى مه ــا عل ــاول فطورن taste لتن
فنجــان القهــوة علــى صــوت األمــواج وهــي 

ــاطئ.  ــى الش ــا عل ــر أمامن تتكس

قبــل أن نتوجــه إلــى غرفتنــا، قررنــا أخــذ جولــة 
حــول الجزيــرة اليــوم أيضــًا فالغابــة الخضــراء  
فــي  آيــة  الرملــي  بالمســاُر  تحيــط  التــي 
ــدر  ــا ق ــتمتع به ــن أن نس ــا م ــد لن ــال، وال ب الجم

اإلمــكان قبــل العــودة.

مســتمتعين  الوقــت  بعــض  قضــاء  قررنــا 
بخصوصيــة فيلتنــا ومســبحنا المطــّل علــى 
المحيــط، فــال شــيء أجمــل مــن أن نكــون 
ــا البعــض ضمــن هــذه األجــواء  بصبحــة بعضن

حقــًا.   والرومانســية  الفاخــرة 

ًنادي األطفال في باليوني المالديف والذي يقدم 
خذمات جليسات األطفال أيضا

يوفر الفندق كافة أدوات الرياضات البحرية 
 للزوار

ً
بدونمحّرك مجانا

ُينظم الفندق جلسات يوغا في أحضان 
الطبيعة
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بلدة فليمز المجاورة لالكس

تحيط المياه الفيروزية بالفندق من كّل جانب، لتجعل السباحة 
فيه أشبه بالسباحة في بركة بأرضية ناعمة

Umami العشاء في مطعم يتماشى ديكور الغرف 
وتصميمها مع الطبيعة 

المحيطة بالفندق

حوض االستحمام الخارجي في 
الفلل الشاطئية
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مــن  علــى  الســفر  مـــن  بــد  ال  إقامتكــم  مـــن  القصــوى  لإلســـتفادة   
الطائــرة التــي تغــادر دبــي عنـــد الفجــر للوصـــول إىل الفنــدق عنـــد منتصــف 

النهـــار  
ــض  ــً بع ــون مزعج ــد يك ــة ق ــة احمللي ــرة املائي ــن الطائ ــى م ــفر عل  الس

ــن ــدادات لألذن ــم س ــوا معك ــذا اجلب ــيء ل الش
املســاحة  أن  حيــث  احلجــم  متوســطة  الشــنط  أخــذ  األفضــل  مــن   

بكبــرية ليســت  املائيــة  الطائــرات  علــى  للشــنط  اخملصصــة 
ــام  ــة أي ــدق كاف ــتكونون يف الفن ــم س ــث أنك ــة حيـ ــل العمل ــي لتبدي  ال داع

ــة  ــاب الغرف ــى حس ــريات عل ــة كّل املش ــن إضاف ــه ميك ــة، وعلي الرحل
 إن رغبتــم مــع ذلــك بالتبديــل، فمــن األفضــل التحويـــل إىل الــدوالر، وليـــس 
العملــة احملليــة، فهــي ال ُتســتخدم يف الفنــادق واألماكــن الســياحية وال 

حتــى يف املطــار
  ال ُتناســب الفلــل العائمــة العائــالت ذوي األطفــال لــذا عليكــم اختيــار 

إن كان معكــم صغــارًا الشــاطئية  الفلــل 
  تزيـــد فلـــل الغــروب مــن جمــال ورومانســية اإلقامة لـــذا ننصحكــم بحجز 

أحداها
 يوفر الفندق عـــدة الغطس جمانـــً لكافة الزوار، لـــذا ال تتعبـــوا أنفســـكم 

بأخـذ عدتكـم معكـم
ــب  ــك ذات الكعـ ــة أو تلـ ــة املغلقـ ــب األحذيــ ــكم بتوضيـ ــوا أنفس  ال تتعبـ
ــب، وســتكونون حفــاة  ــوا إىل غــري الشبش ــن حتتاجـ ــيدات، فلــ ــايل للسـ العـ

األقــدام يف أغلــب األحيــان

 تذكرة السفر من وإلى دبي 3600 درهم

 الطيران الداخلي من مطار مالي إلى الفندق 1400 درهم للشخص

 اإلقامة لثالث ليالي شاملة الفطور والعشاء )أو الغداء( 8700 درهم

 رحلة تتبع الدالفين 290 درهم للشخص

 إجمالي سعر الرحلة التقريبي  13990 درهم 

ميزانية  الرحلةنصائح لزوار المالديف
بعــد الظهــر كان موعدنــا مــع جلســة ســبا 
مزدوجــة كنــا فــي غايــة الحاجــة إليهــا. أجــواء 
ــوت  ــة الزي ــة، ورائح ــيقى الهادئ ــبا، والموس الس
العطريــة ســيطرت علينــا، فــراح كالنــا فــي 
ــوت  ــى ص ــه إال عل ــتفق من ــم نس ــق ل ــوم عمي ن
ــأن الجلســة قــد انتهــت..  ــا ب ــان ُتعلمانن الخبيرت
كيــف انتهــت؟ هــل لنــا أن نعيدهــا مــن جديــد 

ــي...  ــي نفس ــّرت ف فك

تناولنــا غدائنــا بكســل، ومــن ثــم قضينــا فتــرة 
بيــن  األســّرة الشمســية  بعــد الظهيــرة مــا 
تتبــع  رحلــة  موعــد   حــان  حتــى  والبحــر 
ــذي  ــس ال ــز الغط ــى  مرك ــا إل ــن. وصلن الدالفي
كان نقطــة التالقــي، حيــث اجتمعنــا بعــدد 
مــن النــزالء اآلخريــن الذيــن ســينضمون إلينــا 

فــي الرحلــة. 

القــارب،  نحــو  انطلقنــا  دقائــق،  بضــع  بعــد 
إلــى عــرض البحــر.  ومــن ثــم 

وعشــرين  خمســة  مــن  أكثــر  تمــض  لــم 

الرحلــة،  دالفيــن  أول  نــرى  أن  قبــل  دقيقــة 
أصابنــا الذهــول، فيــا لــه مــن منظــر جميــل! 
أعلمنــا فريــق مركــز الغطــس أن هــذه هــي 
البدايــة فقــط، وأنــه، وإن حالفنــا الحــظ ســنرى 
تتراقــص  مجموعــات  وفــي  منهــا،  كثيــرًا 
لــم  البعــض. وفعــاًل  وتســبح مــع بعضهــا 
ــة  ــا ثالث ــى رأين ــرى حت ــق أخ ــع دقائ ــن إال بض تك
دالفيــن تســبح مــع بعضهــا البعــض، حتــى 
تســبح  وباتــت  القــارب،  مــن  اقتربــت  أنهــا 
ــة   ــة رائع ــا.... تجرب ــا معن ــا وكأنه ــرب منه بالق
بهــذا  تتكلــل  أن  ألتوقــع  أكــن  لــم  فعــاًل 
ــن  ــن الدالفي ــر م ــدد الكبي ــرى الع ــاح، وأن ن النج

الــذي رأينــاه. 

بعــد العــودة إلــى الفنــدق، أعلمنــي زوجــي 
بأنــه قــد حّضــر لنــا مفاجــأة للعشــاء. جهــزت 
إلــى  بيــد  يــدًا  وانطلقنــا  بحمــاس،  نفســي 
مطعــم   إلــى  وصلنــا  المجهولــة.  الوجهــة 
taste الــذي نقصــده عــادة لتنــاول الفطــور، 
منــه،  الشــاطئية  المنطقــة  إلــى  وتوجهنــا 

ــية،  ــي الرومانس ــة ف ــة غاي ــت طاول ــأة رأي وفج
علــى  األزهــار  وبتــالت  الشــموع،  بهــا  تحيــط 
أوراق  مــن  مصنــوع  قــوس  ويعلوهــا  األرض، 
ــا لهــا مــن  ــا لــه مــن منظــر رائــع.  وي النخيــل... ي
أمســية خالبــة، تكــون خيــر ختــام أليــام أشــبه 
الضيافــة  أحضــان  فــي  قضيناهــا  بالحلــم 

المالديفيــة.  اإليطاليــة 

وغــروب  الحالمــة،  العائمــة  فللــه  بفضــل 
الممتــازة،  وخدماتــه  الرومانســي،  الشــمس 
ونشــاطاته المتعــددة، ســتبقى ز يارتنــا إلــى 
مــا  أفضــل  مــن  المالديــف  باليونــي  فنــدق 
عشــت. وال بــد أن أقــول بــأن زيــارة هــذا المــكان 
رومانســية  مناســبة  تســتدعي  ال  الســاحر 
خاصــة مــع الشــريك. فهــو مناســب تمامــًا 
لرحلــة مــع األصدقــاء أو قضــاء العيــد مــع 
احتياجــات  يلبــي  فالفنــدق  العائلــة،  أفــراد 
العائــالت بــكل تأكيــد، بــدأً بخدمــات جليســات 
األطفــال، وانتهــاًء بالنشــاطات المتنوعــة التــي 

ينظمهــا 

ً عند حجز ثالث أو أربع ليالي في فترة 
 العيد، ُيقدم الفندق التجارب التالية مجانا

عالج سبا لألزواج 60 دقيقة
تجربة جت سكي  لمدة 15 دقيقة

 عشاء رومانسي على الشاطئ
لشخصين
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أطايب المطبخ 
الهندي العريق 
في كينارا باي 

فيكاس كانا

أود فــي البدايــة أن أقــدم لكــم نصيحــة 
قبــل التوجــه إلــى مطعــم كينــارا بــاي 

تتأكــدوا  أن  وهــي  كانــا،  فيــكاس 
تمامــًا،  خاليــة  معدتكــم  أن  مــن 

حيــث  جوعــًا،  تتضــورون  وأنكــم 
أن فــي هــذا المطعــم نكهــات 
بانتظاركــم!  تقــاوم  ال  هنديــة 
ال يحتــاج المطبــخ الهنــدي إلــى 
مقدمــات للتعريــف عنــه وعــن 
ــم  ــف إذا كان المطع ــاه، فكي غن

للشــيف الهنــدي الشــهير وصانــع 
اإلنســاني  والناشــط  األفــالم 

فيــكاس كانــا الحاصــل علــى ثالثــة 
ميشــالن. نجــوم 

توجهنــا إلــى فنــدق "جيــه إيــه ليــك فيــو" 
المطعــم.  يقــع  حيــث  علــي  جبــل  بمنتجــع 

ــرة  ــة كبي ــد صال ــم، لنج ــبي ضخ ــاب خش ــن ب ــا م دخلن
يعــم فيهــا اللــون المخملــي الفخــم علــى الديكــورات، 
ولعــل أبــرز مــا يميــز التصميــم هــو العــرض األنيــق لبعــض 
والتــي  األطبــاق  التــي تســتخدم فــي طهــي  التوابــل 

تضفــي علــى المــكان رائحــة عطــرة.

جلســنا إلــى طاولتنــا ورحنــا نتصفــح قائمــة الطعــام، 
حتــى أخذتنــا الحيــرة، مــاذا نختــار؟ فالقائمــة ال تضــم 
األكالت الهنديــة التقليديــة التــي نعرفهــا، لــذا تركنــا 
األمــر للشــيف الــذي وعــد بــأن ُيتحفنــا بمــا لــذ وطــاب مــن 

المأكــوالت. 

عرفنــا مــن الشــيف أن إســم المطعــم، كينــارا يعنــي 
ــه  ــتوحي أطباق ــه يس ــة، وأن ــة الهندي ــرة باللغ البحي

مــن مختلــف األقاليــم بالهنــد وجنــوب آســيا. 

األطبــاق  الشــيف  يعــد  كان  بينمــا 
الستكشــاف  جولــه  فــي  ذهبــت 

الخارجيــة  فجلســته  المطعــم، 
تنــاول  للضيــوف  تتيــح  أنيقــة 

رائعــة،  إطــالالت  مــع  الطعــام 
وقــرص الشــمس يختفــي بيــن 
المســاحات الخضــراء الممتــدة 

البصــر. مــد  علــى 

أمــا فــي الداخــل، وفــي المطبــخ 
الطهــاة  أبهرنــي  المفتــوح، 

وتزينهــم  إعدادهــم  بطريقــة 
ــي  ــي الت ــى طاولت ــدت إل ــاق، ع لألطب

بــدأت تمتلــئ باألطبــاق، بعــد أن انتهــى 
النــادل مــن وضــع جميــع المقبــالت علــى 

الطاولــة، كانــت بدايــة تجربتنــا مــع شــوربة 
الــذرة المزينــة بحبــات مــن الفوشــار. 

بدأنــا بعدهــا نســتمتع بالمقبــالت، وكان 
ــو  ــاق، فه ــيد األطب ــان س ــدوري الروبي تن
متبــل بالليمــون ويقــدم مــع صلصــة 
ــاج  ــق س ــاع، وطب ــوكادو بالنعن األف
ــز،  ــن الماع ــن جب ــون م ــر المك باني
والخضــروات وجبــن البارميــزان. 
بطبــق  جــدًا  واســتمتعنا  هــذا 
مــورج جــي روســت مــن الدجــاج 
المحمــر بالتوابــل مــع الزبــادي 

الــكاري.  وأوراق 

أي  زيــارة  تكتمــل  ال  طبعــَا 
البريانــي،  دون  هنــدي  مطعــم 
الدجــاج  بريانــي  اخترنــا  لذلــك 
الرئيســية،  األطبــاق  مــن  اللبــن  مــع 
ــوة  ــا الحل ــم والبطاط ــم الغن ــدوري لح وتن
تتبعهــا  الشــومر،  ســلطة  مــع  المهروســة 
أنــواع شــهية مــن صلصــة التشــتني وهــو  أربعــة 
وأنانــاس  والزبيــب،  الكشــميري  التفــاح  مخلــل 
والفلفــل األخضــر  الشــومر،  بــذور  كونكانــي مــع 
مــع  والمخلــل  األحمــر  والبصــل  والحلــو،  الحــار 

. ر لشــمند ا

حلــوى  مــع  المطعــم  فــي  أمســيتنا  ختــام  كان 
المولتــن كيــك، ال أخفيكــم بأننــا اســتمتعنا بــكّل 
بــدأً مــن  دقيقــة قضيناهــا فــي هــذا المطعــم، 
لطــف العامليــن هنــاك وانتهــاًء باألطبــاق التــي فــاق 
كّل واحــد منهــا اآلخــر بلونــه، وشــكله الــذي يختلــف 

عــن كّل شــيء عهدنــاه 

  نصيحة أوقات:
 ال تتردوا في اختيار شوربة 

الذرة من قائمة الطعام فنكهتها 
  

ً
ستفاجئكم حتما

السعر التقريبي: 450 درهم 
للشخص

مطعم كينارا من فيكاس كانا، فندق 
"جيه إيه ليك فيو"، منتجع جبل علي

+97148145604
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قليلــة هــــي مطاعــــم دبــــي التــي تحافــظ علــى 
ولكــن  عــــام،  بعــــد  عامــــًا  الواســـعة  شـــعبيتها 
ــدق  ــي فنــ ــع فــ ــي، الواقــ ــا البيروفــ ــم كويــ مطع
فــــور ســــيزونز جميــــرا  ُيبرهــن لي فــي كّل زيــارة بأنه 
يتمتــع بشــعبية واســعة جــدًا فبغــض النظــر عــن 
اليــوم أو الســاعة التــي أزوره فيهــا، ال أجــد طاولــــة 
قبــل  امتــــألت  قــد  وتكــون  إال  شــــاغرة،  واحــــدة 

مغادرتنــا! 

ــرًا عندمــا عرفــت بعــرض الغــروب  ــذا ســعّدت كثي ول
الــذي أطلقــه المطعــم خــالل فتــرة الصيــف، والــذي 
أطبــاق  ثالثــة  مــن  بقائمــة  التلــذذ  للــزوار  يســمح 

مختــارة مقابــل 350 درهــم فقــط! 

جلســــنا إلــــى طاولتنــــا، وبدأنــــا نتّصفــــح قائمــــة 
عــرض Puesta del Sol  الغّنيــــة. اســـتهلينا زيارتنـــا 
بطبــق مــن الغواكامولــي الشــهي، الــذي ُيقــدم 

مــع توليفــة غنيــة مــن  رقائــق الــذرة. 

تأخــذ  المقبــالت  بــدأت  قصيـــرة،  اســـتراحة  بعـــد 
اليقطيــن،  بشــوربة  بــدأً  طاولتنــا،  علــى  مكانهــا 
ــيغو،  ــن مانتش ــان بجب ــل والرم ــلطة الكي ــرورًا بس وم

السيفيتشــي.   بطبــق  وانتهــاًء 

بعــد قســط مــن االســتراحة، حـــان موعـــد الطبــق 
الســمك،  علــى  اختيارنــا  وقــع  وهنــا  الرئيســــي، 
وهــو   Arroz Nikkei بإســم  األول  الطبــق  فــكان 
بــاس( والطبــق  )الســي  القــاروص  ريزوتــو بســمك 
الثانــي  بإســم  Escabeche Peruano   وهــو فيليــه 
ســمك الدنيــس )ســي بريــم( مطهــو بصلصــة التمــر 
الهنــدي ضمــن أوراق المــوز.  كالعــادة لــم يخــب 
جــدًا.  لذيــذة  كانــت  األطبــاق  فجميــع  أبــدًا  ظننــا 
واألروع مــن ذلــك  هــو وصولهــا جميعــًا بأشــكال 
وشــكل  أنيــق  عصــري  وبأســلوب  ملونــة  وأطبــاق 

. جميــل 

 بعــد الفــراغ مــن األكل أســـّند ّكل منـــا ظهـــره إلـــى 
ــى  ــا أنهــ ــدًا وكأنمــ ــه متنهــ ــًا بطنــ ــي نافخ الكرسـ

ســــباقًا مــــع الزمــــن. 

اســــتراحة طويلــــة، قبــل  مــــن  بــــد  ال  هنــــا كان 
ــد  ــات الــذي ال ب ــق الحلويـ ــو وطبـ ــان األسبريســ فنجــ

منــه  الختتــام هــــذه الزيــــارة اللطيفــــة. 

وفعـاًل اختتمناهــــا خيــر ختــــام تقليــدي مــع كوب 
وصلصــة  التشــوروز  مــن  وطبــق  االسبريســو،  مــن 

الشــوكوال اللذيــذة. 

بالتشــوروز  ونتلــذذ  القهــوة  نرتشــف  نحــن  فيمــا 
ــاًل  ــا فع ــد بأنن ــت تعتق ــي إن كان ــأل صديقت ــت أس رح
الموجــودة  األطبــاق  أفضــل  باختيــار  محظوظيــن 
أم أن جميــع األطبــاق التــي يقدمهــا كويــا ضمــن 
باقــة Puesta del Sol لذيــذة إلــى هــذا الحــّد؟ حتمــًا 
ســأعرف الجــواب عندمــا أجربــه فــي المــرة القادمــة، 
ــن  ــد م ــال ب ــدة، ف ــتكون بعي ــا س ــد بأنه ــي  ال أعتق والت

ــدًا  ــًا ج ــا قريب ــى هن ــود إل أن أع

   أجواء مميزة، وأطباق شــهية

+9
71

43
16

96
00

 بدأ "جميرا آيالندز كلوب هاوس"، باستقبال الضيوف ليكون الوجهة المثالية لتناول الطعام 
وممارسة الرياضة واللقاءات االجتماعية. يضّم المركز مجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية. 

 إيطالية 
ً
منها مطعم "إيزوال" الذي يستوحي أجواءه من الجزر اإليطالية الخالبة، وُيقّدم أطباقا

 مطعم "جوز باك يارد" ونادي "ريز دبي" الصحي 
ً
كالسيكية بأسلوب عصري. هذا ويضم أيضا

والرياضي الخاص بالمنتسبين، وصالون "كلويز" للسيدات.

+97145833124  

    جميرا آيالندز كلوب هاوس يفتح أبوابه في دبي  

  خيارات جديدة على 
قائمة أوبريشن: فالفل 

 أضاف أوبريشن: فالفل 
 خفيفة ولذيذة إلى 

ً
أطباقا

قائمته لتقدم للضيوف خيارات 
متنوعة وجديدة تتضمن 

الساندويشات الصحية 
والسلطات وسمبوسك اللحم 

والجبن، والشكشوكة التقليدية. 
 
ً
هذا وتتضمن الخيارات أيضا

مجموعة من السلطات مثل 
سلطة شاورما الدجاج وسلطة 

الفريكة والفالفل وسلطة 
الدجاج باإلضافة إلى ثالثة أنواع 

راب خفيفة وصحية معّدة 
بعجين من الحبوب الكاملة.

 600530006

عروض
الشهر

2021
صيف

  "ونز سوشيال"، مغامرة جديدة تقّدمها عالمة "جونز ذا جروسر" 
 ذو 

ً
 افتتح مقهى "جونز ذا جروسر" الشهير بمنتجاته الغير تقليدية وأقسام الجبن الفاخرة، مطعما

مفهوم جديد باسم "جونز سوشيال" في ردهة فندق ميلينيوم المطار دبي. يقّدم المطعم أشهى 
 
ً
 مخصصا

ً
مأكوالت المطابخ العالمية في الهواء الطلق. ويضّم ركن مشروبات وقاعة طعام، وركنا

، تقع في وسطه شواية الحطب الكبيرة وصالة 
ً
 مفتوحا

ً
ألنواع الجبن وشرائح اللحم الفرنسية ومطبخا

لالسترخاء بالحرف اليدوية. كذلك، يضّم المطعم مساحة فاخرة عالية السقف ومجهزة بأحدث التقنيات 
ع بإطاللة مكشوفة، يمكن حجزها إما كغرفة اجتماعات أو كقاعة طعام خاصة.

ّ
تتمت

 +97147028790

دبي كويا 
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 مع عرض صيف سيام 
ً

 مميزة
ً

 صيفية
ً

  "باي تاي" وتجربة

 بمناسبة حلول فصل الصيف يقّدم 
مطعم "باي تاي"، الواقع في فندق جميرا 

القصر، عرض "صيف سيام" المميز، لالستمتاع 
بأشهى المأكوالت التايلندية الصيفية. تضّم 

 من أطباق المطعم 
ً

قائمة الطعام تسعة
المميزة مثل "ساتيه الدجاج" بالفول 

السوداني، و"سوم تام جي" المعّد من 
سلطة البابايا الخضراء والكاجو وصلصة التمر 

هندي، و"جاينج كيو وان جاي"، المكون من 
ر مع 

ّ
الدجاج مع الكاري األخضر المحض

الباذنجان التايلندي والّريحان الحلو، و"فاد فيد 
نويا"، المعّد من لحم البقر المقلي مع الكاري 

األحمر والباذنجان التايلندي، وطبق "بال نونج 
ما ناو"سمك القاروص المطهو على البخار 

مع الثوم والفلفل الحار، أما الحلويات الصيفية 
في المطعم فتتنوع ما بين "بروليه باندان"، 

الذي يتم إعداده من الفواكه االستوائية 
والبسكويت التايلندي. يبلغ سعر العرض 195 

درهم للشخص. 
800666353

  أطباق موسمية جديدة في "فالمينجو 
روم"

 كشف مطعم "فالمينجو روم" الواقع في فندق جميرا 
النسيم، عن إضافة أطباق موسمية جديدة إلى قائمة أطباقه 

الفاخرة، منها "كارباتشيو سمك القاروص"، وطبق "الريزوتو 
بالروبيان"، وطبق "الرافيولي" بالقرع وجبنة البوراتا مع الكمأة. 

ويحلو ختام الوجبة الشهية مع حلوى "أفوجاتو آل كافيه" مع 
قرص العسل و"تارت الكرز" المغطى بآيس كريم الفانيليا.

+97142447278

  "سڤن سيسترز  دبي" يستقبل زواره بحلة جديدة
ة جديدة وراقية 

ّ
 بحل

ً
 افتتح مطعم "سڤن سيسترز دبي" أبوابه مجددا

بمقاعد أنيقة باللون األخضر الزمّردي، ولمسات من الطبيعة والنباتات. يمزج 
"سڤن سيسترز دبي" المكّونات من المطبخين المتوسطي واآلسيوي، أّما 

قائمة المشروبات، فتصطحب الضيوف إلى الوجهات الشاطئية حول 
المعالم مع عصائر باسم "لبنان" و"اليونان" و"المكسيك" وغيرها الكثير. 

+971567754777

 متعة شاي ما بعد الظهيرة في شانغريال دبي  
 يقّدم فندق شانغريال دبي تجربة شاي ما بعد الظهيرة بالتعاون مع  

 من 
ً
إكسورا، التي تشتهر بمنتجات العناية الفاخرة بالبشرة والتي تصنع يدويا

مكونات عضوية. تستمتع السيدات  المستفيدات من عرض شاي ما بعد 
 من الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة بألذ 

ً
الظهيرة والذي ُيقدم يوميا

المأكوالت الخفيفة، وأنواع الحلوى المميزة مع الشاي أو القهوة، إلى 
جانب جلسة عناية بالوجه لمدة 30 دقيقة، مع هدية خاصة من إكسورا. 

تبدأ األسعار من 199 درهم للشخص. 

 +97144052825  

 يقّدم "تايكو دبي"، قائمة مخصصة لعشاق لحم واجيو البقري تضم 
سبعة أطباق مساء كّل إثنين. تضم القائمة نكهات آسيوية والشرق 

أوسطية، وتتضمن "شابو-شابو" مع سلطة البابايا، وشيشة سوشي 
المحضر باستخدام التونة ولحم واجيو البقري. تشمل أبرز خيارات األطباق 

الرئيسية طبق "مابو توفو" مع "جيوزا" بلحم واجيو، وطبق "ريندانغ باو 
بن" بلحم رقبة الواجيو. وشريحة "واجيو روباتاياكيا"، أما للحلويات فيقدم 

المطعم "سوربيه" الزبادي المقدم مع حليب مكثف وكراميل، ومزين 
بالكريمة المخفوقة. األسعار 425 درهم للشخص.

+97142814010

قائمة من أجود أنواع اللحوم في "تايكو دبي"
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   برانش الجمعة في أنتيكا دبي

 أعاد أنتيكا دبي برانش يوم 
الجمعة الشرقي والذي يضم 
مجموعة من األطباق الشهية 

المصحوبة بأجواء مفعمة بالتسلية 
والترفيه الحي، والحلويات، إلى جانب 

مجموعة من المشروبات المختارة، يبدأ 
البرانش من الساعة الثانية من بعد 

 .
ً
الظهر ويستمر لغاية السادسة مساءا

تتضمن القائمة المقّبالت الساخنة 
والباردة بمثل الكبة وورق العنب 
والسجق بالتوابل الحارة وشاورما 

الدجاج، والسلطات والسمبوسك 
المحشو باللحم، وغيرها الكثير من 
الخضروات المتنوعة. أما األطباق 

الرئيسية، فإنه بإمكنكم االختيار ما بين 
اللحوم المشوية أو األسماك ومن 
بعدها الحلويات. سيتخلل البرانش 

أغاني حية للمطرب ميشال برشان. 
تبدأ األسعار من 220 درهم. 

+971509729177

  عروض على ساندويش الطاووق في 
ملك الطاووق

 خاصة على 
ً
 أطلق المطعم اللبناني ملك الطاووق عروضا

م القائمة ساندويش 
ّ

الساندويش واألطباق المتنوعة. تتض
الطاووق الكبير، والبرغر، والسجق، والمقانق، إلى جانب المقبالت 
مثل تشكن وينجز، والسلطات. وتنتشر فروع ملك الطاووق في 

دبي في شارع حصة وموتور سيتي والخليج التجاري، وواحة 
دبي للسيلكون، ومتاجر الجرينة في الشارقة. تبدأ األسعار من 20 

درهم للساندويش. 
600500961

  مطعم بسبورس يطلق قائمة FLAME  الجديدة 
 أطلق مطعم بسبورس قائمة جديدة خاصة بالوجبات السريعة بإسم 

م القائمة 
ّ

FLAME لمحبي البرجر ولحم "الواجيو" والدجاج المشوي. تض
وجبة "وايت سنو برجر" وهي برجر بلحم بقري مشوي على الفحم، أو 
الدجاج المشوي، و "بيج بوس برجر" برجر بلحم بقري مشوي بطريقة 

خاصة مضاف إليها جبنة الشيدر والمخلل والخس. 
 +97143808090

يعد األرز، الذي يُعترب جزًءا من الثقافة والتقاليد يف العديد من الحضارات، اقرتاًحا صحيًا لعمل مجموعة كبرية من الوجبات 

الشهية من مختلف أرجاء العامل.

املنتج  البيئة وتحمي صحة  تحرتم  التي  الصارمة  األوروبية  للوائح  ووفًقا  وفًقا إلجراءات معتمدة،  األورويب  األرز  إنتاج  يتم 

واملستهلك.

يف اليونان، تقع حقول األرز بشكل رئييس يف شامل اليونان يف دلتا األنهار واملناطق الساحلية. تخلق الرتبة معتدلة امللوحة 

بلزوجته  يتميز  الجودة،  عايل  أرز  وإنتاج  عالية  إنتاجية  للحصول عىل  املناسبة  الظروف  املنطقة  مييز  الذي  الدافئ  واملناخ 

ورائحته العطرة وملمسه املتميز ونكهته الرائعة. عالوًة عىل ذلك، فإن األرز األورويب غري معدل وراثيًا.

ويعد األرز األورويب الذي يتم إنتاجه يف اليونان قاعدة مثالية ألي وجبة تقريبًا، كام ميكن أن يكون الطبق املميز للعشاء كذلك. 

إنه آمن ولذيذ، كام أن أسعاره معقولة.

قم بتحويل املكونات البسيطة التي غالًبا ما تكون متاحة لديك يف مطبخك إىل وجبات شهية للغاية: من الدجاج بالكرمية 

واألرز ووصوالً إىل األرز املقيل أو األرزية املصنوعة يف املنزل!

www.europeanrice.eu

europeanrice rice_eu
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  في دور العرض

 تصنيف الفيلم: أكشن
 بطولـــة: مورغان فريمـــان، وباتريك مولدو ، 

وروبي روز
 إخراج: جورج جالو 

هيكلــي  ديمــون  حيــاة  عــن  الفيلــم  قصــة  تحكــي    
بخطــف  يقــوم  الــذي   متقاعــد،  شــرطة  مفــوض  وهــو 

إبنــة فيكتوريــا، الممرضــة الشــابة التــي تســاعده بشــكل 

يومي.ُتجبــر فيكتوريــا علــى الخضــوع لمطالــب ديمــون 

إلنقــاذ ابنتهــا، فتقــع فــي شــباك عصابــات مخــدرات وتجــد 

نفســها مضطــرة إلشــهار الســالح فــي وجوههــم أمــاًل 

بإنقــاذ ابنتهــا.

 تصنيف الفيلم: أكشن

 بطولة:  بيرس بروسنان، وجيمي تشونغ، وهيرميون كورفيلد

 إخراج: ريني هارلين 

  تــدور أحــداث الفيلــم حــول عصابــة تعمــل لنشــر الخيــر علــى غــرار عصابــة روبيــن هــود. تقــوم 
اللصــوص  أشــهر  أحــد  بروســنان،  بيــرس  دوره  يلعــب  والــذي   ، بيــس  ريتشــارد  بتجنيــد  العصابــة 

لمســاعدتها فــي ســرقة كميــة كبيــرة مــن ســبائل الذهــب تمــت تخبئتهــا تحــت أكثــر الســجون 

حراســة وأمانــًا. فهــل تنجــح المهمــة؟

 تصنيف الفيلم: رعب
 بطولـــة: جيل أوبري، وبارت جونســـون، وترافيس 

كالف
 إخراج: جيل أوبري

 تختبـــر أحـــداث الفيلـــم قـــوة زواج إيمـــا وهنـــري المتزعـــزع 

التـــي  الشـــقة  داخـــل  احتجازهمـــا  يتـــم  حيـــث  أصـــاًل، 

يعيشـــان فيهـــا خـــالل موســـم العطلـــة، إال أن الغريـــب 

فـــي األمـــر أن مـــن يحتجزهمـــا هـــو صـــوت ُيملـــي عليهمـــا 

األوامـــر  ولكـــن همـــا ال يـــران مـــن أيـــن يأتـــي الصـــوت، وال 

ــون...  ــن يكـ ــى لمـ حتـ

2021

SONS OF PHILADELPHIA

THE MISFITS

VANQUISH

صيف

BLACK WIDOW

 تصنيف الفيلم: أكشن
 بطولـــة: ماتياس شـــوينارتس، وجويل 

كينمان، ومايـــكا مونرو 
 إخراج: بيتـــر دوكتير 

الــذي   فلــود،  بيتــر  حــول  األحــداث  تــدور   
تشــاء األقــدار أن يشــهد فــي عمــر الثمانــي 

ــد  ــد أح ــى ي ــرى عل ــه الصغ ــل أخت ــنوات مقت س

الجيــران. ال يجــد األب ســوى االنتقــام حــاًل. ال 

يــزال بيتــر يصــارع أفــكاره وعذاباتــه حتــى بعــد 

ــاد  ــدًا االبتع ــاول  جاه ــًا، ويح ــن عام ــرور  ثالثي م

عــن أعمــال العائلــة اإلجراميــة ، ولكــن هــل 

يســتطيع الخــروج مــن دوامــة االنتقــام؟

 تصنيف الفيلم: أكشن
 بطولة: ســـكارليت جوهانســـون، وروبرت داوني، 

وتوني ســـتارك، وراشيل وايز
 إخراج: كيت شـــورتالند  

منــح عنــد 
ُ
 تــدور أحــداث الفيلــم حــول ناتاشــا رومانوفــا، والتــي ت

 
ً
والدتهــا إلــى المخابــرات الســوفيتية ، التــي تهيئهــا لتصبــح عضــوا

عــرف بإســم األرملــة الســوداء. 
ُ
 فــي مخابراتهــا الســريةو ت

ً
فعــاال

ــن يتفــكك االتحــاد الســوفيتي،  ــوم حي ــب ذات ي إال أن األمــور تنقل

وتبــدأ الحكومــة بتحــاول قتلهــا.

ALONE

 تصنيف الفيلم: أكشن
 بطولـــة:   ليام نيســـون، وأمبـــر ميدثندر، 

ولورنـــس فيشـــبورن، وبنجامين ووكر
 إخراج: جوناثان هينســلي

 يــروي الفيلــم قصــة مايــك، ليــام نيلســون، حيــث ُتســند 

إليــه مهمــة صعبــة جــدًا بعــد انهيــار منجــم ألمــاس 

بعيــد فــي المناطــق الشــمالية البعيــدة مــن كنــدا . يقــود 

مايــك مهمــة  إنقــاذ غيــر اعتياديــة علــى ميــاه محيــط 

متجمــد إلنقــاذ حيــاة عمــال المناجــم المحاصريــن علــى 

الرغــم مــن ذوبــان الجليــد والعديــد مــن التهديــدات التــي 

ــم.  ــال عليه تنه

THE ICE ROAD 
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  نشاطات األطفال

المرح  من  ساعتين 
في إكس بارك 

جونيور...
لــدى األطفــال طاقــات هائلــة ومهــارات كثيــرة، 
ــائل  ــم الوس ــن أه ــب م ــه أن اللع ــك في ــا ال ش ومم
علــى  دائمــًا  أحــرص  لــذا  لألطفــال،  التعليميــة 
تنمــي  التــي  النشــاطات  فــي  طفلــي  إشــراك 

والجســدية. واالجتماعيــة  الذهنيــة  مهاراتــه 

ولحســن الحــظ، ال وجــود للملــل فــي دبــي، فهــي 
تزخــر بالعديــد مــن الخيــارات ليمضــي األطفــال 
أوقاتهــًا مســلية ومرحــة ضمــن إطــار آمــن يتيــح 
لهــم التعلــم فيمــا هــم يقضــون أمتــع األوقــات. 

بعــد يــوم عائلــي ممتــع علــى شــاطئ  "كايــت 
بيتــش"، وبعــد أن مألنــا بطوطنــا بمــا لــذ وطــاب 
ــا  ــاك، توجهن ــرة هن ــام المنتش ــاك الطع ــن أكش م
إلــى حديقــة "إكــس بــارك جونيــور" المخصصــة 
يركضــون  الذيــن  بالصغــار  والمليئــة  لألطفــال 

ويلعبــون.  البعــض  بعضهــم  خلــف 

ــبي  ــاب خش ــن ب ــا م ــل بعده ــر لندخ ــا التذاك ابتعن
ضخــم، أحسســنا وكأننــا دخلنــا إحــدى الغابــات 
باألشــجار  مليئــة  الحديقــة  فهــذه  المطيــرة! 
طفلــي  بــدأ  هنــا  المائيــة،  والجــداول  والخضــرة 
يقفــز مــن الفــرح، وانطلــق بعدهــا ليكتشــف خبايــا 

الصغيــرة. الغابــة  هــذه 

المــكان ملــيء بألعــاب التســلق، والتزحلــق، إلــى 
ــاعد  ــي تس ــة الت ــبية المعلق ــور الخش ــب الجس جان
األطفــال علــى التــوازن، )والمحميــة بشــكل كامــل 
إلــى  باإلضافــة  الســقوط(  مــن  األطفــال  لمنــع 
ــكال  ــع أش ــة لتصني ــة ومنطق ــب رملي ــة لع منطق

ــن. ــن الطي م

يتســلق  ســاعة  النصــف  قرابــة  إبنــي  قضــي 
ــبكات  ــبية وش ــور الخش ــى الجس ــاك عل ــا وهن هن

حبــال التســلق، تــارة يلعــب باألرجوحــة اليدويــة 
ــه  ــب مع ــرى نلع ــارة أخ ــجار، وت ــن األش ــة بي المعلق

لعبــة اإلســتغماء فــي األكــواخ الخشــبية.

بعدهــا توجهنــا إلــى جــداول الميــاه إلطعــام البــط 
ــت  ــًا كن ــر ممتع ــم كان األم ــاك، ك ــر هن ــذي يتمخت ال

أرى نظــرة الفــرح والرضــى فــي أعيــن جميــع األهالــي 
والفرحيــن بفرحــة أطفالهــم الذيــن يطعمــون البــط! 

الحيوانــات  بعــض  علــى  للتعــرف  توجهنــا  بعدهــا 
الموجــودة فــي المزرعــة التابعــة لـــ "إكــس بــارك جونيور" 

والتــي تضــم األحصنــة، والماعــز، والســالحف العمالقــة، 
لننهــي بعدهــا يومنــا الممتــع بكــوب عصيــر منعــش 

فــي مطعــم "بــارك هــاوس" التابــع للمنتــزه.

الوجهــات  مــن  جونيــور"  بــارك  "إكــس  حديقــة  تعتبــر 
ــي  ــام، فه ــدار الع ــى م ــال عل ــن األطف ــه ع ــازة للترفي الممت

تحفــز روح المغامــرة وغــرس حــب االستكشــاف واالطــالع 
مناطــق  خــالل  مــن  لخيالهــم  العنــان  وتطلــق  لديهــم، 

مختلفــة تتيــح اللعــب بحريــة وحيويــة. تفتــح الحديقــة أبوابهــا 
ــر  ــن عم ــال م ــتقبل األطف ــاًء، وتس ــى 6  مس ــًا وحت ــن 8  صباح م

الســنة وحتــى 12  عامــًا 

  حديقة "إكس بارك جونيور"، بالقرب من شاطئ 
كايت بيتش، جمريا 

+971545825561 

i
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  Splash Pad تفتتح أبوابها من جديد   
 افتتحت  Splash Pad في منطقة the beach أبوابها 

من جديد الستقبال األطفال خالل الصيف وسط النوافير، 
والدالء القالبة وبخاخات المياه، وإطارات التسلق. تتميز  

Splash Pad بأنها مظللة بالكامل لتحمي األطفال من 
أشعة الشمس الحارة. 

    +97145905090 

   ورش عمل متتعدة في مخيم  
تشكيل الصيفي    

 يعود المخيم الصيفي إلى تشكيل مع 
ورش عمل جديدة للفنانين والمصممين 
الصغار. بإدارة فنانين  متمّرسين. ُصممت 

 .
ً
الورش لتناسب األطفال من 8 ولغاية 16 عاما

خالل الورش يتم تشجيع األطفال على 
التفكير واستخدام مواد مختلفة إلثراء لخيالهم 

وقوتهم اإلبداعية.حيث تتضمن الورش فن 
الطباعة بالقالب المطاطي، حيث ُيطلب من 

األطفال مراقبة الحيوانات البرية المحيطة بهم 
واستلهام صور منها. وورشة تصميم متجر 

صغير وغيرها. 
+97143363313 

 

   مخيم صيفي في ذا جرين بالنيت
 تقّدم الغابة المطرية الداخلية ذا جرين بالنيت، أول 

مخيم صيفي لها لألطفال محبي االستكشاف. يوفر 
المخيم مجموعة من النشاطات التعليمية والترفيهية 

للتتعرف على أكثر من 3000 نوع الحيوانات تسكن الغابة، 
إضافة إلى فنون وحرف مستوحاة من الطبيعة. يستمر 

المخيم لغاية 31 أغسطس، من األحد إلى األربعاء من 9 
، وهو يستقبل األطفال  بين 5 و12. 

ً
 وحتى 2 عصرا

ً
صباحا

تبدأ األسعار من 225 درهم لليوم، و750 درهم ألربعة أيام. 
 8007699

 

   مخيمات  OliOli الصيفية لألطفال  
 ينتظر األطفال لمخيم الصيفي األكثر إثارة في متحف اللعب المحبب OliOli من 4 يوليو ولغاية 26 أغسطس. يستطيع 

األطفال اختيار بين مخيم Discoverer’s  و Adventurer's. يأخذ مخيم Discoverer’s  األطفال في رحلة الستكشاف العصور 
الرئيسية مثل عصور ما قبل التاريخ والعصر القديم والعصر الحديث والعصر المعاصر والمستقبل. ويقدم كل أسبوع فقرة 

وأحداث مختلفة من خالل نشاطات عملية مليئة باإلثارة واالستكشاف. أما مخيم Adventurer's فيركز على اللعب، والتجارب 
مع موضوعات فريدة لكل يوم من أيام األسبوع. تبدأ األسعار من 790 درهم لمدة أسبوع.

+ 97147027300

  سنفورة وبابا سنفور يرحبان باألطفال 
في سيتي ووك 

 خالل زيارتهم إلى سيتي ووك سيستمتع 
األطفال بمجموعة من النشاطات في قرية أصدقاء 

السنافر الصغار، حيث ينتظرهم ملعب كرة قدم 
السنافر، وورش العمل الفنية والحرفية، والمكياج 

والتجميل في زاوية مخصصة لسنفورة. هذا ويمكن 
لألطفال الفوز بإصدار محدود من دمى السنافر 

. سيتمكن الزوار من ارتياد منطقة النشاطات 
ً
يوميا

الواقعة في "ذا كورتيارد" من األحد إلى الخميس 
 حتى 10 مساًء. وأيام الجمعة والسبت 

ً
من 2 ظهرا

 حتى 10 مساًء، من األول وحتى 17 
ً
من 10 صباحا

 عند 
ً
يوليو. سيتمكن كل طفل من  الدخول مجانا

إبراز فاتورة تظهر إنفاق 100 درهم أو أكثر لدى أي 
من المحالت في سيتي ووك.

 + 97145905090 
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ــن،  ــة ذات بابي ــيارة رياضي ــّرت س ــا أن م ــرة، وم ــت صغي ــا كن ــي عندم ــر أن أذك
كوننــا  العجيبــة"،  الســيارة  "واو...  يصرخــون  الحــارة  أوالد  جميــع  كان 
نشــبهها بالســيارات التــي كانــت تظهــر فــي أفــالم جيمــس بونــد، وأفــالم 

ســوبر مــان وباتمــان. 

ــأن الســيارات فــي تلــك  اآلن، وبعــد أن كبــرت، وتوســعت مداركــي، عرفــت ب
األفــالم هــي ســيارات خياليــة، وأن مــا كان يمــّر ليــس إال بالســيارات الرياضيــة 

التــي نراهــا علــى الطريــق يوميــًا هــذا األيــام.  

الجديــدة  المبورجينــي  رائعــة  تجربــة  مــن  أتمكــن  أن  الحــّظ  حالفنــي   
أوروس، والتــي كنــت قــد قــرأت عنهــا الكثيــر، وعــن مزجهــا لتجربــة الســيارة 
الرياضيــة فــي هيئــة ســيارة دفــع رباعــي. تحّمســت كثيــرًا حتــى أننــي قــررت 
بــأن تجربــة ســيارة مميــزة كهــذه تســتدعي تجربــة مختلفــة، وقيــادة علــى 
طــرق تناســبها، لــذا قــررت التوجــه إلــى حتــا، حيــث الطــرق أكثــر تعرجــًا ممــا 

ــة. ــي المدين ــده ف نج

ــم  ــدة أنك ــا أكي ــي، فأن ــيارة الخارج ــم الس ــل تصمي ــي تفاصي ــل ف ــن أدخ ل
وكذلــك  رائعــة،  الســيارة  هــذه  منحنيــات  الطرقــات.  علــى  رأيتموهــا 

التــي نجدهــا وفيــة لتصاميــم العالمــة األخــرى!  الواجهــة األماميــة 

زّر تشــغيل الســيارة، وأزرار التحكــم أشــبة بتلــك فــي الطائــرات النفــاذة منــه  
ــا  ــودة كان أول م ــة الموع ــو الوجه ــالق نح ــل االنط ــة. قب ــيارات العادي بالس
ــه   ــن أن ــة م ــى ثق ــت عل ــذي كن ــيارة ال ــذه الس ــر ه ــماع هدي ــو س ــري ه بخاط

ــرة.  ــة الفاخ ــيارة الرياضي ــطورة الس ــد أس سيجّس

ــاك  ــا، وهن ــى حت ــت إل ــى وصل ــات حت ــوب الطرق ــت أج ــاروخ انطلق ــبة بص أش
أطلقــت العنــان لخاصيــة القيــادة الرياضــة، والتــي تســتوجب علــى الســائق 
اســتخدام الغيــارات ، األمــر الــذي زاد مــن متعــة القيــادة، خصوصــًا وأن 

ــيئ. ــض الش ــة بع ــا متعرج ــي حت ــات ف الطرق

ال بــد مــن أن أشــير إلــى أن الســيارة ال تشــبه أي شــيء ســبق لــي أن قدتــه 
علــى الطرقــات ســابقًا مــع العلــم أننــي قــد جّربــت العديــد مــن الســيارات 
الرياضيــة. ففــي هــذه الســيارة خاصيــات متعــددة تنفــرد بهــا. مكابــح هــذه 
الســيارة علــى ســبيل المثــال هــي األكبــر علــى اإلطــالق، فمكابــح العجــالت 
 ،)piston brakes( األماميــة قطرهــا 17 بوصــة، وذات قــوة تعــادل  10 مكابــس
وهــو تقريبــًا ضعــف مــا اعتدنــا عليــه فــي الســيارات الرياضيــة، والتــي عــادة  

مــا تعــادل قــوة مكابحهــا 6 مكابــس. 

هــذا وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن المبورجينــي أوروس تتمتــع بأفضــل نســبة 
 v8  قــوة إلــى وزن لســيارات الدفــع الرباعــي فــي العالــم! فمحــرك الســيارة
الجبــار ثنائــي التيربــو ذي األربــع ليتــرات وبقــوة 650 حصاًنــا، ال يتعــدى وزنــه الـــ  
222 كلــغ!  أضــف إلــى ذلــك أن الســيارة  تتمتــع بســبعة خاصيــات مختلفــة 
للقيــادة، وأن ســرعتها القصــوى تصــل إلــى 305 كلم/ســما يجعلهــا فعــاًل 
أســرع ســيارة دفــع رباعــي فــي العالــم... وأخــذًا بالنظــر حجــم هــذه 
الســيارة، فــال ســيارة تتفــوق عليهــا بالتســارع فهــي تنطلــق مــن 0 إلــى 100 

ــي!  ــي 3.6 ثوان ف

مــع كّل مــا ســبق، فإنــي أجــد نفســي أعــود إلــى أيــام الطفولــة، وذكريــات 
الســارة العجيبــة، والتــي إن كانــت تتجســد فعليــًا فــي ســيارة واقعيــة، 

ــات!    ــاروخ الطرق ــي أوروس.. ص ــي المبورجين ــد ف ــّك تتجس ــال ش ــي ب فه

المبورجيني أوروس... السيارة العجيبة



  مسابقة العدد
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إربح مع
مطعم  كويا

منــذ افتتاحــه فــي عــام 2014  فــي منتجــع فــور ســيزونز دبــي جميــرا بيتــش، ومطعــم كويــا دبــي يشــتهر بتقديمــه ألشــهى المأكــوالت البيروفيــة المعاصــرة بشــكل 
أنيــق وفاخــر، وســط ديكــورات مبهجــة ذات ألــوان زاهيــة، تنقــل الــزوار إلــى عالــم البيــرو الســاحر.

ــراوات  ــة، والخض ــوالت البحري ــيمي، والمأك ــو، والساش ــوة، والتاك ــذرة الحل ــاق ال ــل أطب ــل مث ــرو، والبرازي ــيك والبي ــن المكس ــاق م ــهى األطب ــم أش ــة المطع ــّدم قائم تق
ــارات  ــن الخي ــر م ــن الكثي ــة، وتتضم ــات طارزج ــمية ومنتج ــارب موس ــزوار تج ــن لل ــمي لتضم ــكل موس ــا بش ــم كوي ــر قوائ ــذة. تتغي ــاق اللذي ــن األطب ــا م ــوم وغيره واللح
ــر  ــن التعبي ــزة م ــكااًل ممي ــد أش ــبوع، لتجس ــام األس ــة أي ــة طيل ــيقية الحي ــروض موس ــّدم الع ــا تق ــي كوي ــة ف ــة المذاقي ــز التجرب ــن.  ولتعزي ــن الغلوتي ــة م ــة والخالي النباتي

ــة. ــكا الالتيني ــي ألمري ــي والثقاف الفن

يســتضيف كويــا العديــد مــن المعــارض الفنيــة كحلقــة وصــل بيــن المطبــخ والفنــون، تتنــوع مــا بيــن الصــور والرســم والنحــت والشــعر والتــي يقدمهــا مجموعــة مــن 
كبــار المصوريــن والرســامين والشــعراء! 

  info@awqat.me للدخول في القرعة والفوز بإحدى القسائم لزيارة مطعم كويا، الرجاء إرسال إجابة السؤال التالي، مع اإلسم الثالثي ورقم الهاتف إلى 

في أي عام تم افتتاح مطعم كويا في دبي؟



Open daily | Lunch 12:30pm | Dinner 6pm

COYA Dubai, Restaurant Village, Four Seasons Resort, Jumeirah Beach Road 
04 316 9600 | reservations@coyarestaurant.ae

 @COYADUBAI

Journey to Peru with a unique dining experience 


