
زفاف بطابع 
ثلجي

من تصميم 
ماجدة بشارات

اجواء تعكس فصل الشتاء قامت في 
المصممة ماجدة القصير بشارات 

بتنسيق وتزيين قاعة الحفل الذي تميز باللونيين 
االبيض واالزرق، والشموع البيضاء الهادئة في 

مشهد يوحي بأجواء اسطورية من العصور 
الوسطى، وظهرت لمسة المصممة في كل 

ركن من أركان الحفل.

طابع الحفل 
استوحت ماجدة طابع احلفل من فصل الشتاء الذي يدل 

على النقاء واجلمال والصفاء ، حيث اكتست اجلدران 

واالرضية باللون االبيض الثلجي، وتناثرت االشجارفي 

كل مكان داخل قاعة احلفل.

المدخل الرئيسي 
وضعت على جانبي املدخل مرايا تعكس طابع احلفل 

وتوسطت كل منها شجرة مضاءة ووضع في اعلها جنمة 

مستوحاة من طقوس عيد امليالد. ويتوسط املدخل ووضع 

على سطحها مرايا ومزهريات زوينت بالورود البيضاء 

وقد تناثرت على الطاولة أوراق اشجار.

الطاوالت 
مت استخدام طاوالت مربعة ومثلثة الشكل، وزينت 

الطاوالت املربعة بخط طولي من الورود. أما املثلثة فزينت 

بالورود والشموع وفي املنتصف وضعت شجرة مزينة من 

اعالها بالورود وكأنها شجرة امليالد . 

الورود واالشجار
يطغى اللون االبيض على طابع احلفل الذي يوحي بفصل 

الشتاء، فاستخدمت ماجدة الورود البيضاء التي تناثرت 

في ارجاء املكان وخاصة على الطاوالت، كما زينت 

الورود البيضاء جميع االغصان اخلشبية املتواجدة على 

الطاوالت ومدخل احلفل.

الشموع والهداية 
مت استخدام الشموع  بكامل القاعة وايضًا على االنابيب 

اخلشبية والطاوالت وطاوالت الكوكتيل واملدخل، ومت توزيع 

هدايا على كل احلضور من العروسني .

طاوالت مزينة باللون األبيض وكأنها مكسوة بالثلوج

تنسيق مميز بني الورود والشموع واألغصان اخلشبية وباقي عناصر الطاولةشجرة بيضاء تعطي انطباع انتشار الثلج يف ارجاء القاعة أغصان خشبية مزينة بالورود البيضاء
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الكنيسة 
قامت املصممة ماجدة القصير بشارات بنقل الكنيسة بتفصيلها الى قاعة 

االحتفال. وجند انه قد مت وضع املقاعد بشكل متوازي. وقد زين ممر الكنيسة 

بانابيب خشبية بيضاء تتدلى منها اوراق خضراء تعطي انطباع وكأننا في فصل 

الربيع، ووضعت االغصان في صناديق محاطة باملرايا ويعلوها اعشاب خضراء 

أما الشموع فقد وضعت في اواٍن شفافة على طول املمر ومتيز مدخل االكليل 

باالنابيب اخلشبية البيضاء واألوراق اخلضراء.

طاولة دائرية يتوسطها شمعدان مزين بالورود 

انسجام يظهر بني الورود واألغصان البيضاء يضيف رونقًا للحفل

األغصان اخلشبية املستخدمة على الطاوالت

مشهد جميل يظهر فيه تنسيق املدخل العام للحفل

املظهر العام الذي يبني التناغم اجلميل يف احلفل صحون مميزة مستوحاة من أجواء الثلج
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