
زفاف تميز بزهرة عباد الشمس
من ماجدة القصير بشارات

اجواء ربيعية في 
ساحرة، دمجت 

ماجدة القصير بشارات اللونين 
األصفر والبرتقالي لتخرج 

بتوليفة تعكس حب الحياة 
حيث استخدمت االنابيب 

الخشبية المنتشرة في جميع 
انحاء القاعة وخاصًة عند 

المدخل الرئيسي، ويعلو كل 
أنبوب مجموعة من الورود 

الصفراء وّزينت جدران الحائط  
بلوحات على شكل زهرة عباد 

الشمس، وتدلت من السقف 
كرات مضاءة.

طابع الحفل 
استوحت ماجدة طابع احلفل من فصل الربيع الذي تتفتح به االزهار خاصة 

زهرة عباد الشمس، حيث يتدلى من السقف كرات اضاءة تعكس اللون البني 

وكأنها اشعة منبثقة عن الشمس، لتنتشر الورود الصفراء في أرجاء احلفل.

بوابة الحفل الرئيسية 
أول ما يصادف املدعوين حني دخولهم القاعة أشجار خشبية، مزينة من 

االعلى مبجموعة من الورود الصفراء املنسقة، وقد عكست االضاءة املنبعثة 

من السقف ظالل على االشجار لتعكسها على أرضية احلفل.

طاوالت 
متيزت أماكن اجللوس بوجود طاوالت طولية وأخرى عالية وقد وضعت 

عليها مزهريات بداخلها ورود صفراء ذات تنسيقة مميزة، وقد زينت قاعدة 

املزهريات بورود صفراء ايضًا، لتعطي مشهد خالب عكس رؤيتها املتميزة 

التي منحت املكان طابعًا مميزًا.

االكسسورات 
مت استخدام العديد من االكسسورات في احلفل وخاصًة ما جنده على أطباق 

الطعام حيث مت تصميمها خصيصًا لهذا احلفل وقد طبع عليها زهرة عباد 

الشمس لتشع بلونها االصفر على املكان، وزينت األطباق أيضًا مبناديل 

بيضاء وبنية اللون حيث زينت بزهرة صفراء لتخلق توليفة رائعة.

الشموع 
مت استخدام الشموع بكامل القاعة وايضًا على الطاوالت، ومتيزت الشموع 

أنها جميعها باللون اصفر.

الورود 
جند أن اللون االصفر قد طغى على طابع احلفل حيث مت دمج زهرة عباد 

الشمس مع عدة أنواع من الورود الصفراء التي وزعت على مدخل احلفل 

والطاوالت حتى أن االطباق طبع عليها زهرة عباد الشمس.

مشهد عام للحفل الذي متيز بطابع الربيعي

مدخل حفل الزفاف الذي متيز باألغصان اخلشبية على اجلانبني

مشهد من تزيني أطباق الطعام

مزهريات بداخلها ورود صفراء منسقة

مشهد ملنطقة اجللوس املزينة بالورود واألغصان اخلشبية
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لقطة جانبية تظهر املقاعد واآلضاءة املتدلية من األعلى

طاولة مزينة بالورود الصفراء ويتدىل 
من فوقها ثريات خشبية مميزة

مشهد يظهر تديل األضاءة فوق الطاوالت وتعكس جمالية احلفل

 10 11


