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القراءة
 وأثرها في بناء األمم 

تعد القراءة من أهم وأول االهتمامات التي يجب علي االنسان التقيد فيها 

، فأول كلمة نزلت علي معلم البشرية الخير )صلي الله عليه وسلم( اقرأ.

فالقراءة  ترفع من شأن الفرد اجتماعيا وعقليا وروحيا، وهو ارتفاع من شأنه 

أن يسمو بإنسانيته، فالقراءة واالطالع هما السبيل الوحيد لفك القيود عن 

روح الفرد و تهيأته لحياة روحية وعقلية سامية ، وهي غذاء العقل المهيمن 

علي النواحي المادية للحياة. 

التي  الذي يمّكن اإلنسان من اكتساب خبرات اآلخرين  والسالح األقوي 

اليمكن له اكتسابها بدونها ولو عاش آالف السنين 

التي  الرئيسية للعلم والثقافة والمعرفة األسس  البوابة  القراءة أيضا  وتعد 

أناقتي علي  الفرد ورقي المجتمع، لذا حرصت مجلة  يقوم عليها قوام 

تقديم باقة متميزة من الموضوعات الشيقة في شتي مجاالت الحياة ثقافيا 

أفواه مسئولة وقادرة علي  واجتماعيا وأسريا وصحيا وجماليا بنصائح من 

تقديم معلومات مفيدة للفرد والمجتمع.

الفرد وزيادة معرفته وثقته بنفسه  بناء شخصية  والتي تؤثر بدورها في 

وشعوره بوطنه ورقي هذه األمة التي ال يمكن لها أن ترقي إال بعقول أبنائها 

وسواعد شبابها.

عبد الفتاح سالمه
المدير العام

أناقة.. بال حدود
عبد الفتاح سالمه
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يحل عيد الحب في الرابع عشر من فبراير من كّل سنة حاماًل معه وقعًا خاصًا في النفوس، يختلف 
صــداه بين شــخٍص وآخر بإختالف الحالة العاطفية. وفي حين ال يتكبــد العازبون وغير المرتبطين 
عنــاء البحث عن هدايا مميزة يقدمونها الى األحبة، إال أن المتزوجين والمتحابين يجدون في هذه 

المهمة الصعبة مسؤولية خاصة لما لها من رمزية وأهمية في حياة الشريك
»أناقتي« ستسهل عليك األمر بإقتراح بعض الهدايا المثالية المستوحى من برج شريكك:-  

cover story
برج الحمل

أصحاب برج الحمل هم أصحاب شخصية اجتماعية يتمتعون بحس المغامرة. لهذا اصطحب شريكك من برج 
الحمل في تجربة جديدة كالقفز بالمظالت أو سباق سيارات، كما يحب أصحاب هذا البرج النزهات لهذا قم 

بترتيب رحلة أو نزهة رومانسية لك وللشريك.

برج الثور

يحب أصحاب هذا البرج الهدايا المترفة كالعطور والشوكوالتة الباهظة التي تعد مناسبة تماماً لهذه المناسبة. 
كما يحبون أيضاً جمع األغراض الجميلة، فإن كنت تعرف ما يجمعه شريكك نعتقد أن هديتك جاهزة.

برج الجوزاء

البرج احضر له هدية تساعده على  الجوزاء هم من أكثر األبراج اجتماعية، فإن كان شريكك من هذا  برج 
التواصل. كما يحب أصحاب هذا البرج التنوع، لهذا ننصحك بأن تقدم له مجموعة من الهدايا الصغيرة بدالً من 

هدية واحدة كبيرة. قدم له هاتفاً جديداً أو أي جهاز تكنولوجي آخر.

برج السرطان

يحب أصحاب هذا البرج الديكورات الجميلة كما يحبون الهدايا التي تحمل طابعاً شخصياً كإطارات الصور أو 
األلبومات التي تحمل ذكريات عديدة أو يمكنك أن تصنع كتاباً كتب عليه “أحبك” وتضع فيه صوراً لكما مع 

كتابة األسباب وراء حبك له.

برج األسد

الكبيرة والمجوهرات  التي تلفت االنتباه كالحقائب  الموضة، كما يحبون األغراض  البرج  يحب أصحاب هذا 
الثمينة والنظارات الشمسية والمالبس. لهذا ننصحك بالذهاب إلى السوق والبحث عن عروض جيدة في موسم 

التخفيضات.

برج العذراء

يهتم أصحاب هذا البرج بصحتهم كثيراً كما يحبون الهدايا العملية. وبهذا يمكنك أن تهدي شريكك من هذا 
التجميل  النادي أو كتب عن الصحة أو آلة رياضية حديثة أو مجموعة من مستحضرات  البرج عضوية في 

والبشرة.

برج الميزان

الجديدة والمالبس  الموضة، فالعطور  أنيقين يحبون مواكبة آخر صيحات  الميزان هم أشخاص  أصحاب برج 
العصرية ومستحضرات التجميل تعد جميعها من أفضل الهدايا ألصحاب هذا البرج.

برج العقرب

ساعد برج العقرب على أن يبقى منظماً من خالل إهدائه مذكرة جميلة أو روزنامة أو حقيبة عمل. كما يحب 
أصحاب هذا البرج تدليل أنفسهم، لهذا قدم له مستحضرات مساج أو أدوات استحمام معطرة.

برج القوس

اصطحب شريكك من برج القوس في رحلة استوائية أو لمغامرة في مكان مشمس وبعيد أو في رحلة في 
المنطاد أو لدرس يوغا.

برج الجدي

يتمنع أصحاب برج الجدي بشخصية كالسيكية، لذا تعد قطعة أنتيك أو قطعة فنية من أفضل الهدايا أو قدم 
له هدية مختلفة تماماً والتي قد يعتبرها أصحاب هذا البرج مترفة جداً كمالبس داخلية أو يوم في المنتجع.    

برج الدلو

الكالسيكية. فإن كنت تتمتع بحس فني، اهدي  والقطع  المصنوعة يدوياً  الهدايا  الدلو  يحب أصحاب برج 
شريكك من برج الدلو شيئاً صنعته بنفسك كلوحة أو مجموعة من المجوهرات أو تمثال أو قطعة صابون.

برج الحوت

اهدي شريكك من برج الحوت حوض سمك أو أي قطعة مبتكرة وفنية. ولكن يمكنك أيضاً أن تهدي أصحاب 
هذا البرج أي هدية والتي نضمن لك بأنه سيحبها، فهم أشخاص مرنون جداً.  
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يقتــرب منــا عيــد الحــب والــذي يعــد 
مناســبة لطيفــة للحصــول على وقت 
رومانسي حالم في ظل صراعات الحياة 
اليومية التي تكبل الجميع. وال شك ـن 
قضــاء الوقــت مع زوجــك فــي المنزل 
هــذه الليلة قد يكون خيــارًا ممتعًا، اذا 
كنتمــا من هواة الــدفء المنزلي بعيدًا 
عــن صخــب األماكــن العامة فــي هذه 
الليلة، ولكن هذا ال يعني أن االستمتاع 
ســيكون أقــل مــن األماكــن الفاخــرة، 
وذلك إذا تم اإلعداد لعشــاء رومانســي 
يضمــن لكمــا ســهرة جميلــة مفعمة 

بالحب.
ملف “ أناقتي” يقدم لك بعض النصائح 
ليلــة  فــي  مائدتــك  لتزييــن  واألفــكار 
عيد الحــب فال تتردي باإلســتمتاع اثناء 

التخطيط والتنفيذ لهذه األفكار:- 

استعيني بالمفارش األنيقة، الشرشف الطولي على   �
النبيذي سيكون اكسسوار  المائدة باللون األحمر أو 
جذاب وخلفية رائعة لتصميم المائدة ككل. انتقي 
أقمشة تضفي الفخامة كالساتان والحرير فهذه ليلة 

مميزة بالسحر.

الرومانسي  اغفال دور الشموع  ابداً  الشموع، ال يمكن   �
في ليلة عيد الحب. فإستخدميها بفن وذوق وانتقي 
شمعدانات كالسيكية تضفي أجواء ملوكية على المائدة 
الزجاجية  البوالت  أو استخدمي الشموع الطافية في 

لمظهر رومانسي عصري.

الورود، أنه اليوم األهم البتياع الورد. فالورد رسالة حب   �
من دون كلمات، ويجب أن يزين مائدتك لينقل مشاعرك 
الورد األحمر والوردي أو  التنويع بين  لزوجك. ويمكنك 

االحمر مع األبيض.

استخدمي شرائط الساتان، استخدام شرائط الساتان   �
المائدة أو لفه  الرقيقة لربط مناديل السفرة وأدوات 
على  فاخراص ومنمقاً  الكئوس يضفي مظهراً  برقة حول 

مائدتك.

مناديل سفرة مميزة، انتقي لعيد الحب مناديل السفرة   �
بألوان األحمر مع األبيض أو المنقوشة بزهور كالسيكية 
المائدة.ويمكنك لفها على شكل  لتناسب األجواء على 

وردة رقيقة

علب الهدايا، اذا كنت تخططين لشراء هدية لزوجك فقد   �
يكون وضعها بشكل مميز على السفرة محاطة بالشموع 
والورود فكرة جذابة كبؤرة للتصميم. وبذلك يتم تقديم 

الهدية واالحتفال بها قبل تقديم أصناف الطعام

الكريستاالت والآللئ، استخدمي أحجار الكريستال   �
واللؤلؤ الخاصة بالديكور في تزيين مائدتك بسحر عيد 
الرومانسية كفيلة بإضفاء األناقة  العناصر  الحب. فهذه 
فور وضع البعض منها حول الشموع أو في بوالت شفافة.

بتناسق  انتقي الحلوى، دعي مائدتك تتكامل لونياً   �
انتقاء حلوى  الطعام. واحرصي على  ألوان  الديكور مع 
الــوردي أو األحمر لتكون تحليتك بعد عشاء  باللون 
رومانسي، مما يضفي فخامة مماثلة لعشاء عيد الحب 

في الفنادق والمطاعم.

األطباق دعي األجــواء تكتمل بانتقاء أطباق حمراء   �
كريستالية او من البورسلين، وتنسيقها مع مفارش 
السفرة والفوط فهذا التنسيق سينقل مائدتك الى 

مستوى ملكي.

الفنية من  اليدوية، ال تنسي أهمية األعمال  األشغال   �
صنع يدك اذا توفر الوقت، مثل األوراق المفرغة بأشكال 
المائدة فهذه  الرقيقة على  المعايدة  القلوب وبطاقات 

األفكار تضفي المتعة وتعبر عن اهتمامك بشريكك.

ةةةةة ةةةةةةةة ةة 
ةةة ةةةة

يقتــرب منــا عيد الحب والذي يعد مناســبة لطيفــة للحصول على وقت رومانســي حالم في ظل 
ــن قضاء الوقت مــع زوجك في المنزل هذه  صراعــات الحياة اليومية التي تكبل الجميع. وال شــكـ 
الليلــة قد يكون خيارًا ممتعًا، اذا كنتما من هواة الــدفء المنزلي بعيدًا عن صخب األماكن العامة 
فــي هذه الليلة، ولكن هذا ال يعني أن االســتمتاع ســيكون أقل من األماكــن الفاخرة، وذلك إذا تم 

اإلعداد لعشاء رومانسي يضمن لكما سهرة جميلة مفعمة بالحب.
ملــف “ أناقتــي” يقــدم لك بعض النصائــح واألفكار لتزييــن مائدتك في ليلة عيــد الحب فال تتردي 

باإلستمتاع اثناء التخطيط والتنفيذ لهذه األفكار:- 

استعيني بالمفارش األنيقة، الشرشف الطولي على المائدة باللون األحمر أو النبيذي سيكون اكسسوار جذاب وخلفية رائعة لتصميم المائدة ككل.   �
انتقي أقمشة تضفي الفخامة كالساتان والحرير فهذه ليلة مميزة بالسحر.

الشموع، ال يمكن ابداً اغفال دور الشموع الرومانسي في ليلة عيد الحب. فإستخدميها بفن وذوق وانتقي شمعدانات كالسيكية تضفي أجواء ملوكية   �
على المائدة أو استخدمي الشموع الطافية في البوالت الزجاجية لمظهر رومانسي عصري.

الورود، أنه اليوم األهم البتياع الورد. فالورد رسالة حب من دون كلمات، ويجب أن يزين مائدتك لينقل مشاعرك لزوجك. ويمكنك التنويع بين الورد   �
األحمر والوردي أو االحمر مع األبيض.

استخدمي شرائط الساتان، استخدام شرائط الساتان الرقيقة لربط مناديل السفرة وأدوات المائدة أو لفه برقة حول الكئوس يضفي مظهراً فاخراص   �
ومنمقاً على مائدتك.

مناديل سفرة مميزة، انتقي لعيد الحب مناديل السفرة بألوان األحمر مع األبيض أو المنقوشة بزهور كالسيكية لتناسب األجواء على المائدة.ويمكنك   �
لفها على شكل وردة رقيقة

اذا كنت تخططين لشراء هدية لزوجك فقد يكون وضعها بشكل مميز على السفرة محاطة بالشموع والورود فكرة جذابة كبؤرة  الهدايا،  علب   �
للتصميم. وبذلك يتم تقديم الهدية واالحتفال بها قبل تقديم أصناف الطعام

الكريستاالت والآللئ، استخدمي أحجار الكريستال واللؤلؤ الخاصة بالديكور في تزيين مائدتك بسحر عيد الحب. فهذه العناصر الرومانسية كفيلة   �
بإضفاء األناقة فور وضع البعض منها حول الشموع أو في بوالت شفافة.

انتقي الحلوى، دعي مائدتك تتكامل لونياً بتناسق الديكور مع ألوان الطعام. واحرصي على انتقاء حلوى باللون الوردي أو األحمر لتكون تحليتك بعد   �
عشاء رومانسي، مما يضفي فخامة مماثلة لعشاء عيد الحب في الفنادق والمطاعم.

األطباق دعي األجواء تكتمل بانتقاء أطباق حمراء كريستالية او من البورسلين، وتنسيقها مع مفارش السفرة والفوط فهذا التنسيق سينقل مائدتك   �
الى مستوى ملكي.

األشغال اليدوية، ال تنسي أهمية األعمال الفنية من صنع يدك اذا توفر الوقت، مثل األوراق المفرغة بأشكال القلوب وبطاقات المعايدة الرقيقة   �
على المائدة فهذه األفكار تضفي المتعة وتعبر عن اهتمامك بشريكك.
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»ءءءء ُءءءء« ءءءءء  »ءءءء ءءءءءء ءءءء ءء ءءءء« ءءءءء 
ءءءءء ءءءءء ءءءءًء ءءءءءءءءء ءءءء ءءءءءءءء

أعلنت دار “دمية ُعامن”، أحد املشاريع املتخرجة 
التابع  لألعامل،  الوطني  املركز  حاضنة  من 
والرائد يف  الصناعية،  للمناطق  العامة  للمؤسسة 
نوعها  من  والفريدة  الفاخرة  املجوهرات  ابتكار 
عن اختيار جناب السيدة بسمة بنت فخري آل 
يف  التجارية  العالمة  ووجه  للدار  سفرية  سعيد، 
جميع املنابر اإلعالمية محلياً ودولياً، كام أعلنت 
املسؤولني  من  عدد  حضور  شهد  حفل  يف  الدار 
املوقع  إطالق  عن  األعامل  ورائدات  ورواد 

اإللكرتوين لدمية ُعامن
)www.deema-oman.com(

ومدونة دمية ُعامن
)www.deema-oman.com/blog/(

 تزامناً مع تعيني سفري الدار، حيث يقوم املوقع 
منتجات  عىل  الضوء  وتسليط  بعرض  واملدونة 
فخري  بنت  بسمة  السيدة  جناب  وقالت  الدار، 
دمية  لدى  الريادية  الرؤية  تُقدر  أنها  سعيد  آل 

للقوة  ومتثيلها  الفريدة  للجودة  وتقدميها  ُعامن 
وكان  األعامل،  ريادة  مجال  يف  للمرأة  الحقيقية 

البُد أن يحدث هذا التعاون بني الجانبني. 
اإلسامعيلية،  شادية  أكدت  السياق،  هذا  ويف 
الدار  املؤسسة ملرشوع )دمية ُعامن( أن مرشوع 
أسواق  دخول  يف  إنجازاً  وحقق  نوعه  من  فريد 
جديدة وتكوين عمالء من مناطق مختلفة، وقد 
تم بناء وتطوير هذا الدار بشغف وأهمية كبريين 
بالتفاصيل  االهتامم  مع  الدار  ممثيل  قبل  من 
والحرفية، وينعكس ذلك من  والتصميم  والتفرد 
خالل جميع منتجات دار دمية ُعامن التي تجمع 
كل من جوانب الرتاث والثقافة والتصميم النادر، 
وأضافت سعاد الريامية رشيكة للمرشوع: »لدى 
جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد روح 
ريادية كبرية ورؤية إنسانية وطاقة ال حدود لها 
ستضيف  الصفات  وهذه  أهدافها،  تحقيق  يف 

إضافة إيجابية لدار دمية ُعامن«.
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ذهب عيار 18، الزبرجد األبيض، 
الــعــقــيــق، األخـــضـــر، السفير 

الوردي، الجمشت

ــرجــد  ــزب ــار 14 »ال ــي ــب ع ذهـ
األبيض« الكواترتز الوردي

ديمة عمان مجوهرات 
تجسد الذكريات 

الحميمة في عيد الحب

24593969 - 98222756

Unit#15,Ground floor, Lamar Building 
beside Panorama Mall

www.deema-oman.com
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كوني أنيقة في عيد 
الحب ببريق ساحر من 
مجوهرات ديمة عمان

ذهب  عيار 18، ألماس، الزبرجد 
األزرق السويسري، الكوارتز 

األصفر

ذهب عيار 18، ألماس أبيض، 
ــود، ألماس أصفر،  ألماس أس

سفري وردي

2425
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24593969 - 98222756

Unit#15,Ground floor, Lamar Building 
beside Panorama Mall

www.deema-oman.com

مجوهرات ديمة عمان 
فخامة خالدة وجمال 

آسر في عيد الحب

ذهب عيار 18 مطفي، 
وباأللماس

ذهب عيار 18، الزبرجد 
ــض، الــســتــريــن،  ــيـ األبـ

التورمالين الوردي
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Your Health

كلما تقدمنا بالسن نكون أكثر خبرة وأكثر ثقة 
في النفس، ولكن هناك أمر واحد قد نفقده 
وهو مظهر الشباب لبشرتنا، فإن ماترينه من 
الخارج قد ال يرقى للحيوية التي تشعرين بها 
في داخلك، ومــن هنا جــاءت عالجات الفيلر 
)التعبئة( والتي تخفف بلطف من عالمات 
الشيخوخة و تعزز بمهارة مــا منحته إيــاك 

الطبيعة.

الدكتور /ايهاب حممد مسري

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dematology & Laser Center

2829

AL HAIL  :99388325
AL KHUWAIR : 99771405
AL AMERAT : 90936334
AL MABALA : 90993894

www.trqspa.com

Tranquility_spa_oman

الركنمركـــــز

الهادئ



مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dematology & Laser Center

الدكتور  إيهاب محمد سمير 
المدير العام لشركة هبة األمل

ومجموعة مراكز مسقط لألمراض الجلدية و العالج بالليزر

ءءءء ءءءءء ءء ءءءء ءءءء ءءءءءءء 
ءءءءءءء ءءءءءءء ءءءءءءء

مع تقدم السن وألسباب وعوامل مختلفة مثل التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة والتدخين والحمية التي ال 

تستند لقواعد طبية بحتة، يفقد الجلد الكوالجين ومواد مرطبة طبيعية ودهنية أخرى، ومع اإلهمال يمكن أن تتحول 

بعض المناطق في الوجه إلى مناطق مترهلة ومتلونة وتــزداد بها الخطوط والثنيات طوليا وعرضيا، ومن هنا جاء     

»الفيلر« الذي راج اسمه أخيرا في عالم التجميل وشغل الكثير من الناس و هو  ببساطة حقن مصنعة تستخدم لتعزيز 

شباب الجلد عن طريق إعادة االمتالء إلى الوجه و نفخ الشفاه. 

وتعمل حقن الفيلر عن طريق خفض أو إزالة الخطوط والتجاعيد والثنيات في الجلد وخصوصا فوق ألشفة العلوية وبجوار 

األنف، وتأثيرها  فوري بعد المعالجة تالحظه المريضة على الفور .

» أناقتي« التقت مع الدكتور  ايهاب محمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة هبة األمل ومجموعة مراكز مسقط لألمراض 

، والمواد المستخدمة وموانع االستخدام  الجلدية و العالج بالليزر، ليقدم لنا معلومات عن حقن الفيلر وطرق حقنه 

وغيرها. 

ءءء ءءءءءء...
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ما هو حقن الفيلر؟

هو ملىء الخطوط العميقة في البشرة الناتجة 

عن نقص الكوالجين الطبيعي في الجلد. 

وما أهم المواد المستخدمة في الحقن؟ 

خاليا دهنية من جسم نفس الشخص.

 البولمير الصناعي. 

حمض الهيالورنيك.

الكولجين البقري. 

أفضل أنواع الفيلر؟

الهيالورونيكي هو األكثر  المليء بالحمض 

استخداما لقدرته على اإلستمرار لفترات 

أطــول وهو مــادة طبيعية توجد في  كافة 

الجلد والعظام والمفاصل  أنحاء أجسامنا في 

والعيون. وتعمل كزيت تشحيم ومرطب 

بسبب قدرتها على جذب وتخزين الماء، وهو 

آمن على البشرة ألنه موجود في جسم اإلنسان 

بكثرة وال يحتاج الحقن به إلى اختبار حساسية 

ألن تحضير الحمض خارج جسم اإلنسان ال 

يفرق كثيرا عن المصنع داخله.

ماهي األماكن التي تعالجها عالجات الفيلر ؟

عالمات تقدم السن.

 آثار العمليات والندوب.

خطوط العبوس المقطب .

خطوط متجعدة حول العينين .

الطيات األنفية وتجميل االنف .

الخطوط العمودية حول الشفتين .

من الفم إلى الذقن .

الشفاة ومحيط الوجه . 

توريد الشفايف.

تجاعيد اليدين .

ما هي طريقة الحقن؟  

تعقيم المنطقة التي يوجد بها الخيوط 

العميقة في البشرة ، ويراد ملؤها.

يضع الطبيب بعض الكريم المخدر على المنطقة.

يتم الحقن تحت الجلد في دقائق.

يعاد تنظيف المنطقة.

ما ينبغي القيام به بعد العالج؟

التوقف عن وضع مستحضرات التجميل لمدة 

التعرض  تجنب  تصل الى 12 ساعة، و أيضاً 

للشمس والسونا وغرف البخار لمدة أسبوعين 

على األقل.

ما أخطار الفيلر وما اآلثار الجانبية له؟ 

الجانبية يمكن أن تتضمن نزف  بعض اآلثار 

بسيط وكدمة معتدلة وورم قد يحدث أيضا 

أثناء معالجة  المنطقة، وإذا حدث ورم  حول 

أيام، ويزول من  الشفاة فقد يستمر من 3-5 

تلقاء نفسه وال ينصح باستخدام الكمادات 

بنوعيها البارد والساخن.

وتعتبر الحساسية من  معالجة »الفيلير« 

الجلدية نادرة ولكنها قد تتضمن االحمرار، 

الــورم، وبعض  االنتفاخات الصغيرة  الحكة، 

الجانبية قد تدوم  الجلد، هذه اآلثــار  تحت 

ألسابيع أو شهور  وأطول أحيانا، ولكن لحسن 

الحظ فهي نادرة جدا.

موانع حقن الفيلر؟

الــذيــن يعانون مــن اإللتهابات  األشــخــاص 

الفيروسية أو البكتيرية يجب العالج أوال.

تعاطي عقاقير مسيلة للدم مثل اإلسبرين، 

ويجب إخبار الطبيب عنها.

أنــواع  بــأي نــوع من  يجب إخبار الطبيب 

الحساسية يعاني منه. 

قبل وبعد العالج بالفيلر

Muscat: Azaiba, Sahwa Towers, next to Bank Muscat entrance - Tel: 24527099 - 24527126
Barka: Al-Farsy Complex, Next Mars Hypermarket - Tel: 26883450 - 26883416
Salalah: New Salalah, opposite celebration square, beside television and Radio building - Tel: 23360003

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dematology & Laser Center

البوتكس
الفيلرز

التقشير الكيميائي
تنظيف البشرة »الفيشيل«

التقشير الكريستالي
جلسات الديرمارولر

عالج أمراض الشعر واألظافر
عالج األمراض الجلدية لدى األطفال

العالج بالليزر
ليزر عالج أثار وندب حب الشباب

ليزر عالج التصبغات والوحمات البنية
ليزر عالج تمدد الشعيرات الدموية
ليزر إزالة األورام الجلدية الحميدة

ليزر اإليكزايمر لعالج البهاق والصدفية
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شاي الزنجبيل والكركم، إن كالً من الكركم والزنجبيل ميلكان خواص   �

مضادة لاللتهاب تستطيع تخفيف التهاب املفاصل. كام أن الكركم 

بوجه خاص يفيد كثرياً يف هذه الحالة وحديثاً أقيمت عليه الكثري 

من البحوث التي أثبتت فاعليته يف تثبيط األنزميات املسؤولة عن 

االلتهاب يف الجسم عالوة عىل خواصه املضادة لاللتهاب.

امللح االنجليزي، له دور يف التخفيف من االلتهاب بسبب احتوائه   �

عىل كربيتات املغنيزيوم التي تستعمل منذ سنني لتخفيف األمل.

تناول متمامت غذائية حاوية عىل املغنيزيوم، أن املغنيزيوم يساعد   �

اسرتخاء  يف  كبري  دور  له  أن  كام  منه  والتخفيف  األمل  تهدئة  يف 

العضالت. لذلك ينصح األطباء جميع من لديه مشكلة يف املفاصل 

بتناول متمامت غذائية من الصيدلية تكون حاوية عىل املغنيزيوم 

ولكن يجب استشارة الطبيب أوالً حتى ال يتم حدوث مضاعفات.

البقوليات  مثل  ملغنيزيوم  مبعدن  الغنية  األغذية  بتناول  ينصح  كام   �

واملكرسات والخرضوات الورقية الخرضاء مثل السبانخ. كام ينصح أيضاً 

بتدليك املفصل املؤمل بزيت املغنيزيوم وتركه قليالً حتى متتصه البرشة.

تخفيف  فوائد وقدرة عىل  الزيتون  لزيت  الزيتون،  بزيت  التدليك   �

اللتهاب من املفاصل. فهناك دراسة تشري أن نصف ملعقة من زيت 

الزيتون تعادل فعاليتها 200 غرام من االيبوبروفني املستخدم بشكل 

شائع يف التخفيف من االلتهاب واألمل. لذلك يجب أوالً رشاء زيت 

الجيدة أو املمتازة وتدليك املفاصل به يومياً،  النوعية  الزيتون ذو 

كام يجب إضافة ما ال يقل عن ملعقتني إىل ثالث مالعق من زيت 

الزيتون إىل الطعام.

الرياضة، أغلب اللوايت يصنب بالتهاب املفاصل ال ميارسن الرياضة أو   �

أي حركة أبداً ألنه قد يكون مؤمل جداً. لذلك يجب أن يتم مامرسة 

سبب  هو  يكون  قد  الذي  الزائد  الوزن  من  تخفف  ألنها  الرياضة 

ضغط وأمل املفاصل كام أنها تدعم العضالت وتقوي املفاصل. لذلك 

يجب عىل املرأة أن تبدأ بامليش يومياً لربع ساعة حتى تتعود عىل 

الحركة، ثم يجب أن تقوم مبامرسة التامرين الخاصة باملفاصل والتي 

تخفف من أمل املفاصل.

مضادة  خواص  الزيوت  هذه  متلك  ال  الكينا،  وزيت  النعناع  زيت   �

لاللتهاب املفاصل ولكن التدليك بها يساعد عىل تسكني آالم الجسم 

والتخفيف من األمل والشعور بالربودة واالسرتخاء يف املفاصل. لذلك 

يجب املوج بني زيت الزيتون مع زيت النعناع وزيت األكوليبتوس 

أو الكينا وعمل مساج للمفاصل.

بسبب عمل المرأة في مجاالت مختلفة في البيت والوظيفة والجامعة تتعرض آلالم في الجسم نتيجة العمل الزائد، 

ومن أشد هذه اآلالم هي آالم المفاصل التي تعتبر شديدة للغاية ومؤلمة جداً وتعيق المرأة عن القيام بمهامها 

اليومية. »أناقتي« تقدم أهم الطرق الطبيعية التي تساعد المرأة على التخلص من آالم المفاصل المزعجة بشكل 

طبيعي، وإذا لم تتحسن المرأة على هذه الطرق يفضل أن تزور الطبيب حتى ال تتراجع حالتها الصحية.
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Ebra House - 2nd Floor - Qorum

www.dareloyon.com

 +968 24566618, Fax: +968 24571118

حصل مركز دار العيون لجراحات الليزر مؤخرا على جائزة 
أفضل مركز متخصص فى سلطنة عمان، وذلك خالل 

الحفل السنوي لوزارة الصحة لتكريم المؤسسات 
المتميزة على مستوى السلطنة.



يعتبر سرطان الثدي أكثر السرطانات التي تصيب النساء في العالم خاصة بعد سن اليأس، 
فهو يصيب امرأة من بين كل 8 نساء. و انطالقًا من الدراسات الحديثة التي توضح أن ما بين 60 
و70% من كل أنواع السرطان ترتبط بأسلوب الحياة، وأن األخير قابل للتحكم فيه من خالل إجراء 

بعض التغييرات.
»أناقتي« تقدم لك عدد من الوصايا والخطوات البسيطة التي من شأنها أن تحد من خطر 

اإلصابة بسرطان الثدي :- 

ءءءءء 
ءءءءء 

ءءءءءءء 
ءء ءءءءء 

ءءءءء

الثدي في حالة  الوزن، يزداد خطر اإلصابة بسرطان  التحكم في   �

الوزن الزائد أو السمنة.  ويتعزز هذا الخطر إذا حدثت السمنة في 

فترة متأخرة من الحياة خاصة بعد سن اليأس.

ممارسة األنشطة البدنية، تساعد األنشطة البدنية في الحفاظ على   �

الوزن الصحي وهذا بدوره يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.

وبالنسبة لمعظم البالغين األصحاء يوصي بممارسة األنشطة الهوائية   �

المتوسطة فيما ال يقل عن 150 دقيقة في األسبوع  واألنشطة 

العالية فيما ال يقل عن 75 دقيقة في األسبوع، إلى جانب ممارسة 

تمارين القوة مرتين على األقل في األسبوع.

الوقاية من  الطبيعية في  الرضاعة  الطبيعية، قد تساهم  الرضاعة   �

سرطان الثدي، وكلما زادت فترة الرضاعة الطبيعية زاد تأثير الحماية.

بالهرمونات، زداد خطر اإلصابة  العالج  الحد من جرعات وفترات   �

بسرطان الثدي إذا تخطت فترة العالج بالهرمونات ثالثة إلى خمسة 

أعوام.

انقطاع  بالهرمونات من أجل أعراض  وإذا كنِت تخضعين للعالج   �

الطمث، فاسألي الطبيب عن الخيارات األخرى، وقد تكونين قادرة 

على التعامل مع األعراض التي تعانين منها عن طريق العالجات غير 

الهرمونية مثل النشاط البدني. وإذا قررِت أن فوائد العالج بالهرمون 

قصير األمد تتخطى المخاطر، فاستخدمي أقل جرعة مناسبة لك.

تجنب التعرض لإلشعاع والتلوث البيئي، تستخدم أساليب التصوير   �

الطبي مثل التصوير المقطعي المحوسب، جرعات عالية من اإلشعاع 

الحد من  الثدي. لذا، يجب  التي تم ربطها بخطر اإلصابة بسرطان 

هذا التعرض عن طريق عدم الخضوع لمثل هذه االختبارات سوى 

في حالة الضرورة القصوى. 

االمتناع عن تناول الكحوليات، كلما ازداد معدل تناول الكحول ازداد   �

الثدي، لذا يجب االمتناع تماًما عن تناول  خطر اإلصابة بسرطان 

الكحوليات.

التي تشير إلى وجود صلة بين  تتزايد األدلة  التدخين،  اإلقالع عن   �

التدخين وخطر اإلصابة بسرطان الثدي خاصة بالنسبة للنساء قبل 

التدخين يعد من أفضل األشياء  اليأس. باإلضافة إلى أن عدم  سن 

التي يمكن فعلها للصحة العامة.

الدراسات أن االكتشاف  الفحص الدوري للثدي، أثبت عدد من   �

العوامل في زيادة فرص نجاح العالج.  المبكر للمرض من أكبر 

الطبيب،  الدوري تحت إشراف  الفحص  ويجب أن تكون إجراءات 

وإجراء الصور الشعاعية والفحوصات الالزمة لذلك.

االبتعاد عن األطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكريات   �

الغازية، ألنها تفاقم  السريعة والمشروبات  الوجبات  وعلى رأسها 

الغذائي الصحي أن  للنظام  الثدي. ويمكن  خطر اإلصابة بسرطان 

يساعد على االحتفاظ بالوزن الصحي وهو عامل أساسي في الوقاية 

من سرطان الثدي.
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تخطف سيارة كواتروبورتيه الجديدة األنظار 
بلمساتها الخارجية المتمّيزة مع التصميم 
ــود الغير المــع في  الجديد للمصد بلون أس
الجهتين األمامية والخلفية. ويتألق الشبك 
األمامي الجديد، والذي يعد من سمات هوية 
مازيراتي البارزة، بشكل جديد مستوحى من 

السيارة التجريبية ألفيري.

مازيراتي

40

Your Agility
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91715030 - 92282884 white palace77@gmail.com

مركز القصر األبيض لطب األسنان
White Palace Dental Center

الغبرة الجنوبية - بجوار مستشفى أطلس



بعد ثالث سنوات ونصف من النجاح غير المسبوق في األسواق الدولية، خضعت 

كواتروبورتيه إلعادة تصميم كبيرة أبرزت أناقتها وشخصية مازيراتي المتميزة. 

وسيتوفر طراز مازيراتي الرئيسي في مسقط اعتباراً من اآلن ليتابع قصة نجاحها 

المستمر التي بدأت قبل خمسون عامًا.

ــزواوي مساعد المدير العام لشركة  ال وبهذة المناسبة قال الفاضل / محمد 

الفردان للسيارات: »صنع طراز كواتروبورتيه عندما قررت مازيراتي بتجهيز طراز 

السيدان الفاخر بأربعة أبواب  -« كواترو بورتيه »- بمحرك سباق في عام 1963. لم 

يصنع احد سيارة مثلها من قبل. و ليومنا هذا، تحتوي كواتروبورتيه على محرك 

مَصنعة من قبل فيراري. إرٌث مواصلة مع الطراز الجديد«. 

ءءءءءءءء ءءءءءءءءءءءء ءءءءءءء 
ءءء ءءء ءءءء ءءءء

وتخطف سيارة كواتروبورتيه الجديدة األنظار بلمساتها الخارجية 

الغير المع في  المتميّزة مع التصميم الجديد للمصد بلون أسود 

الجهتين األمامية والخلفية. ويتألق الشبك األمامي الجديد، والذي 

البارزة، بشكل جديد مستوحى  يعد من سمات هوية مازيراتي 

من السيارة التجريبية ألفيري. وتمتاز السيارة بطابعها األكثر حدة 

الكروم بلمسات  وفخامة، وتتضمن عناصر عمودية جديدة من 

القرش.  الشبيهة بأنف سمك  المقدمة  تأثيرات  تتباين مع عمق 

وتحتوي سيارة كواتروبورتيه الجديدة على تفاصيل متميّزة أخرى 

من بينها الحواف الجانبية ذات اللون األسود الغير المع، والمرايا 

الخارجية بتصميمها المحّدث نوعاً ما، لتتكامل مع باقة من المزايا 

التقنية الجديدة األخرى.

ويستوعب التصميم الجديد للوحة القيادة المركزية شاشة لمس 

عالية الدقة ومتعددة الوظائف قياس 8.4 بوصة. كما تمت إعادة 

تصميم الكونسول المركزي المنخفض ليتضمن مقبضاً دّواراً يتحكم 

الترفيه والمعلومات  بحجم الصوت والوظائف. ويتوافق نظام 

  Android Auto و  Apple CarPlay الجديد مع نظامي

الذكية. وتم تجهيز كافة سيارات كواتروبورتيه بحّساس  للهواتف 

لنوعية الهواء، والتي تعد ميزة تحّسن من راحة الركاب في السيارة 

ذكياً مع نظام تحليل  النظام حّساساً  بشكل ملحوظ. ويتضمن 

الخارج ويمنع  التلوث في  لإلشارة يعمل على حساب مستويات 

الهواء الملوث والغازات السامة من دخول المقصورة.

وتتوفر باقة جديدة من األنظمة المتطورة لمساعدة السائق كخيار 

في طراز كواتروبورتيه الجديد؛ وتتضمن نظام تثبيت السرعة 

المتكيّف مع خاصية اإليقاف واالنطالق، ونظام تحذير مغادرة 

المسار، ونظام التحذير من االصطدامات األمامية مع نظام مساعد 

الكبح المتقدم )Advanced Brake Assist( ونظام الكبح اآللي 

في حاالت الطوارئ )Automated Emergency Braking(. كما 

يمتلك النموذج كاميرا إضافية للرؤية المحيطية كخيار مرافق لباقة 

النظم المساعدة للسائق.

الرئيسي، كواتروبورتيه، تطلق  ومع إعادة تصميم طراز مازيراتي 

بالتصميم لكافة مجموعة  مازيراتي استراتيجية جديدة خاصة 

بمزيد من الخيارات  طرازاتها لتزويد عمالئها األكثر تطلباً 

االستثنائية عبر خيارين من الباقات الفريدة والتي تبرز الركيزتين 

التجارية: جران لوسو وجران سبورت.  العالمة  األساسيتين لهوية 

العمالء  تلبية احتياجات  باقة بهدف  وجاء مستوى تصميم كل 

الراغبين بالحصول على منتج متميّز وفريد في فئة السيدان 

التنفيذية الفاخرة.

تمتاز جران لوسو بواجهة أمامية ذات تصميم جديد ومنخفض 

مع عنصر جسري عائم ومعّوق هواء أنيق ومتألق بتفاصيل 

الكروم على مصّد الصدمات المطلي بلون جسم السيارة. وتتكامل 

التصميم الخارجي مع إطار عجالت بقياس 20 بوصة  إطاللة 

الداخلية  المقصورة  باللون األسود. وتتألق  ومالقط مكابح مطلية 

لـ جران لوسو بروح الفخامة المتجسدة من خالل الجلود الفاخرة 

المقصورة  الحريرية. وترتقي أجواء  أو لمسات إرمنيجيلدو زينا 

الفاخرة من  اللمسات  الداخلية إلى مستويات جديدة بفضل 

الخشب والجلود.

تؤكد إضافات جران سبورت األنيقة على الطابع الرياضي الواضح 

لـ كواتروبورتيه. وفي الجزء األمامي من سيارة كواتروبورتيه جران 

الهواء الجانبية والمركزية من وظيفة  سبورت، تحّسن منافذ 

المنطقة  الواضحة في  التبريد، في حين الحفاظ على الجرأة 
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األمامية. وترتبط الواجهة المنخفضة بالشبك مع أقسام ديناميكية 

هوائية. ويتميز الجزء الخلفي بتكوين واضح بين الجذع المركزي 

والجيوب على الجانبين التي تركز االهتمام على العوادم. وتتكامل 

المظهر ذي  الخلفية للسيارة بمعّوق هواء جريء  الجهة  إطاللة 

لون أسود مصقول )black piano(. وتم تجهيز كواتروبورتيه بإطار 

عجالت بقياس 21 بوصة وتتألق بلمسات نهائية ذات لون أسود 

اللون وتطعيمات  المصدات، مع مالقط مكابح حمراء  المع على 

الشعار األمامي لعالمة مازيراتي وشعار Saetta على  زرقاء في 

باللون األزرق على أغطية  الجانب فضالً عن شعارات مازيراتي 

العجالت.

الداخلي لسيارة كواتروبورتيه بباقة جران  التصميم  وتتضمن 

سبورت مقاعد أمامية وخلفية أعيد تصميمها لتبرز مستوى األداء 

الرياضي؛ فيما تعكس عجلة القيادة الرياضية الجديدة – المتوفرة 

التروس من  المزودة بمفاتيح نقل  الجلد –  الكربون أو  بألياف 

األلمنيوم ودواسات الرياضية من الفوالذ المقاوم للصدأ ولمسات 

القيادة.  الخشبية بلون أسود المع )black piano( على لوحة 

ويمكن للعميل تعزيز الشكل الخارجي الرياضي للسيارة من خالل 

باقة الكربون الخارجي اإلختياري لنموذج جران سبورت.

لمحة بإيجاز
إعادة التصميم للشكل الخارجي  �

تحسين إيروديناميكية السيارة بنسبة %10 مع اعتماد   �

مصراع هواء كهربائي

باقة جران لوسو مع محتويات فردية  �

باقة جران سبورت مع محتويات فردية  �

محرك بنزين V6 3.0 مع 20 حصان إضافية )أصبحت قوته   �

اآلن 350 حصان(

نظام ترفيه ومعلومات جديد مع شاشة لمس عالية الدقة   �

بقياس 8.4 بوصة 

كونسول مركزي معاد تصميمه مع مقبض دّوار  �

حّساس لنوعية الهواء كسمة قياسية على جميع الطرازات  �

باقة اختيارية من األنظمة المتطورة لمساعدة السائق   �

نظام تثبيت السرعة المتكيّف مع خاصية اإليقاف واالنطالق  �

نظام تحذير مغادرة المسار  �

التحذير من االصطدامات األمامية مع نظام مساعد  نظام   �

الكبح المتقدم 

نظام الكبح اآللي في حاالت الطوارئ  �

كاميرا الرؤية المحيطية  �

مكابح كهربائية جديدة لركن السيارة  �
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التخفيضات هو الموسم الذي تترقبه النساء ليتسوقن بأسعار 
مغرية لكن العشوائية تكون السمة البارزة في هذا الفترة، وهو ما 
يؤدي إلى تكدس العديد من البضائع في المنزل حتى لو لم يكن 
بحاجة إليها. ويعد التسوق إحدى أخطر الطرق لضياع األموال في 

حال لم يقترن بالحكمة والتصرف الذكي والتخطيط.
» أناقتي« تقدم إليك بعض النصائح األساسية حول حسن استغالل 

موسم التخفيضات بالمحالت التجارية:- 

التمتع  � الزحمة، إذا أردت فعال  لتجنب  إستيقظي باكراً 

الزحمة في المحالت والموالت.  بالتسوق والهروب من 

انتقاء ما يحلو لك  باكراً لتتمكني من  فعليك االستيقاظ 

من قطع يسهل رؤيتها، ألنها تكون موضوعة بشكل 

منظم بخالف ما يحدث خالل زحمة اإلجازات واألوقات 

المسائية.

التخفيضات، يسهل رصد المحالت  � التسوق في بداية 

التجارية إلكترونياً على المرأة معرفة موعد انطالق 

ــواق وانتقاء  إلــى األس التوّجه  التخفيضات من أجــل 

المناسب من قطع قبل أن تتهافت النساء اآلخريات عليها 

فال تجدي مقاسك.

جولة استطالعية قبل التخفيضات، قومي بجولة  �

التخفيضات  أيام من اإلعالن عن موسم  استطالعية قبل 

المرأة  لتفقد ما في السوق وأسعاره مما يسهل على 

التي تحتاجها لشرائها فور عرضها خالل  القطع  تحديد 

التخفيضات. وبهذه الطريقة تختصر الطريقة وتضمن 

 فرصة حصولها على القطعة وبالمقاس التي ترغبه.

 طلب المشور ، من المهم طلب مشورة النساء سواء عبر 

صديقات أو عبر عضوات في ملتقيات عبر فيس بوك 

التخفيضات  لإلستفادة من نصائحهن حول أفضل أماكن 

وأفضل القطع المغرية التي يجب االستفادة منها في هذا 

ءءءءء ءءءءء ءء ءءءء 
ءءءءءءءءء

المرأة على تكوين صورة واضحة  الموسم. يساعد ذلك 

تحدد وجهتها ألبرز األماكن المستهدفة قبل الشروع 

بالتسوق.

  تحديد محالت تجارية معينة، اإلشتراك في حسابات  �

التواصل يسهل  المشهورة عبر مواقع  التجارية  المحالت 

على المرأة متابعة القطع المعروضة إلكترونيا، مما يتيح 

لها رصد القطع المختارة لتشتريها مباشرة فور اإلعالن عن 

انطالق موسم التخفيضات.

ترتيب الخزانة قبل التسوق، يساعد ترتيب خزانتك  �

قبل الشروع في التسوق إلى تحديد احتياجاتك من 

المالبس. وذلــك كي ال تشتري القطعة ذاتها مرّتين 

 أو تشتري ما تملكين ومــا أنــت لست بحاجة له.

 مرونة خالل التسوق، موسم التخفيضات ال يعني 

الحالي. ومن  بالضرورة شراء ما تحتاجينه في الوقت 

أفضل الطرق لالستفادة القصوى من التخفيضات 

االمتناع عن تحديد قطع تبحثين عن شرائها خالل 

هــذا الموسم، ألن هــذا التفكير سيشتت انتباهك 

 عــن شــراء قطع أساسية تحتاجينها فــي خزانتك.

التخفيضات   استثمري في القطع األساسية، رغم أن 

تــكــون مغرية وتحثك على شـــراء مــالبــس عصرية 

مواكبة للموضة، إال أنه قبل شراءك أية قطعة فكري 

في ما إذا كنت ستتجرئين على ارتدائها وفي ما إذا 

كنت ستستفيدين منها في الموسم المقبل. وحاولي 

 االستعاضة عنها بمالبس كالسيكية ال تزول موضتها.

بالتخفيضات  المغرية، ال تنخدعي   الحذر من األسعار 

الكبيرة واألسعار الزهيدة. فبعض المالبس قد يكون ثمنها 

زهيدا فعال لكنها لن تفيدك البتة وال جدوى بالتالي من 

تكديسها في خزانتك.

الشراء، ال تشتري قطعة بمقاس ال  � التسرع خالل  تجنب 

يناسبك أبدا فقط لمجرد أنها أعجبتك كثير ، وأنك تفكرين 

بخسارة بعض الوزن، وال تحشري قدمك في حذاء أصغر 

من مقاسها وتقنعين نفسك بأنه سيتمدد مع تكرار ارتدائه 

فمثل هذه القطع غالبا ما تكون تبديدا للمال.
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الموهبه وحدها غير كافية، فقد تكون عازفا 
موهوبا مثال ولكنك غير محترف. األحتراف 
تــتــعــرف عــلــى تــفــاصــيــل موهبتك  ــو أن  ه
وأســرارهــا، وبالتالي تصقل المعرفة لديك 

وتصبح محترف.

آية السيابية

www.aqd.om

Aria_oman

Aria_oman

Grand Mall - G Floor

Aria-beauty oman

92226008 - 94824304
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جولوسيا.. أول مركز متكامل

يعزز ثقة المرأة بجمالها وثقافتها

رائدة األعمال آية السيابية لـ »أناقتي«

أثبتــت المرأة العمانية أنها شــريك حقيقي في التنمية الوطنية 
منــذ النهضــة المباركــة، حيــث شــغلت وظائــف مهمــة فــي 
القطاعيــن العام والخاص وحققت نجاحــات كبيرة على صعيد 
المشروعات الفردية. فنجد رائدت األعمال العمانيات دخلن عالم 
األعمال بحماسة وحيوية وحققن النجاح وتبوأن مراكز مسؤولية 
عالية، وتسلحن بقدرات ومواهب كبيرة على المنافسة وصناعة 

الفارق والتنمية ومشاريعهن الناجحة أكبر دليل على ذلك.  
»أناقتــي« ألتقــت مــع المهندســة ورائــدة األعمــال آية الســيابي 
الخدمــات  وأهــم  عــن مشــروعها مركــز جولوســيا  لتطلعنــا 
والتقنيــات المســتحدثة داخــل المركز، ونصائــح توجهها للمرأة 

العمانية كونها من رائدات االعمال المميزة داحل السلطنة. 

ــدة األعمال آية السيابي ، نبذة  المهندسة ورائ
مختصرة عن دراستك الجامعية وبداية المسيرة 

المهنية؟

درست عدة تخصصات فقد كنت ابحث عن 
حلقتي المفقودة خالل السنوات الدراسية 
األولــى، فبدأت بدراسة إدارة األعمال ومن 
ثم درست هندسة اإلتصاالت وتخصصت في 
الشبكات الالسلكية. فيما وجدت ضالتي أخيرا 
في تخصص األزياء والتجميل وحصلت على 

دبلوم عالي من هوليود بكاليفورنيا. 

كيف بــدأت فكرة مركز »جولوسيا« لدى رائدة 
األعمال آية السيابي والعوامل التي شجعت إلتخاذ 

تلك الخطوة؟

لم ارغب يوما أن أكون نسخه مكرره من غيري 
البحث عن شئ ينقصنا كفتيات، ومن  فبدأت في 
خالل زيارتي لعدة بلدان وجدت أنه باإلمكان 
تأسيس مركز صغير تمارس المرأة تحت سقفه شتى 
الثقه  المجاالت التي تساعدها وتعينها على تعزيز 

بنفسها وتحفيز ذاتها. 

»جولوسيا” مركز متكامل يهتم بتوفير احتياجات 
المرأة في كافة المجالت، كيف نجحت آية السيابي 
في المزج بين جميع تلك العناصر في مكان واحد 
برغم إن كل عناصر يحتاج إلى مركز متكامل خاص 

به؟

.. الينام«، تم إطالق  تحت شعار »حيث الجمال 
مركز جولوسيا وهو أول مركز متكامل للمرأة يعنى 
الترفيهية والثقافية والعناية  يتوفير احتياجاتها 
الشخصية والجمالية بها. ويوفر المركز خدمات شتى 
اليوم، حيث سعيت إلى توفير كل  المرأه  تحتاجها 
ما يهم المرأة من تجميل وبوتيك يعرض مستلزمات 

المرأة بشكل خاص.

ومن ناحية أخرى حرصت على إثراء الجانب الثقافي 
المركز ركن للقراءة  المركز، حيث يوفر  لدى زوار 
الثقافية واالدبية  الكتب  يشمل مكتبة متنوعة من 
وغيرها.كما نقوم بتنظيم محاضرات ثقافيه للمرأة 
تتمحور حول كيف توظف المرأة طاقاتها، وبعضها 
كان يسلط الضوء على االنثى المراهقه وأسرار هذه 

المرحلة.

المركز قسم  الناحية الصحية، فقد خصص  أما من 
البدنية )االيروبيكس(. إضافة إلى توفير  للياقة 
مقهى خاص يقدم المشروبات الساخنة والباردة 

والمثلجات. 
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الهندسة خدمها في  السيابي في  هل تخصص آيه 
مجال موهبتها وإنشاء أول مركز لها؟

الهندسية تكون فنية  التخصصات  أرى ان أغلب 
قبل أي شيء، فيما اعمد على توظيف الحس الفني  
بها. فمنذ  التي أقوم  في جميع األعمال واألنشطة 
الرسامين واستمتع  صغري أعشق حضور معارض 
انتباهي، وال  التي تشد  باللوحة  التحديق  جدا في 
ابالغ حين أقول قد تجدني واقفه أمام لوحة ما 

وقتا طويال.

وبالرغم من عشقي للرسم لكنني لم أجرا على 
مسك القلم ومباشرة الرسم، وذلك خوفا من تشويه 

اللوحه المرسومه في ذهني.

هل عززت الدراسة موهبتك في األزياء والتجميل 
وانعكس إيجابيا على خدمات المركز؟

الموهبه وحدها غير كافية، فقد تكون عازفا 
موهوبا مثال ولكنك غير محترف. األحتراف هو أن 
تتعرف على تفاصيل موهبتك وأسرارها، وبالتالي 

تصقل المعرفة لديك وتصبح محترف.

أهــم الخدمات والتقينات التي يقدمها مركز 
»جولوسيا« ويجعله متميزا عن المراكة اآلخرى؟ 

جولوسيا يقدم كل خدمات التجميل في بيئة 
متعددة الجنسيات والخبرات، باإلضافة إلى أنه 
المرأة واستوديو  يحتوي على بوتيك لمستلزمات 
تصوير احترافي نسائي بحت. وقد نجح المركز 
على الحصول على الوكالة الحصرية من شركة 

»بيوتي اكستيند« األمريكية ومقرها »الس فيجاس« 
والتي تتصدر الشركات العالمية في تصنيع وتوزيع 

الرموش الطبيعية والشعر الطبيعي. 

أيضا جولوسيا هو المركز المعتمد الوحيد في 
تقديم تقنية المايكرو )بديل التاتو( لرسم وتعديل 
المايكرو عالج  الشفاه. ويعتبر  الحواجب وتوريد 
طبي معتمد إلظهار الشعر للحاجب والشارب 
واللحية وشعر الرأس في حاالت فقد الشعر، بسبب 
الكيميائية.  بعض االمــراض الجلدية والعالجات 
كذلك يعالج الرجيم الغير صحي والتقدم في العمر 
وكثرة استخدام الصبغات، كما انها تساعد في توريد 

الشفايف وابراز لونها الوردي الطبيعي.

الوردي  البني للحواجب ودرجات  وتتوفر درجات 
اللون الذي يناسبك،  للشفايف ويمكنك اختيار 
حيث تعطي للحاجب شكل طبيعي وكثافة طبيعية 
جدا وترسم الحاجب بطريقة 3D شعره شعره 
وتزول تدريجيا مع الوقت لتختفي كليا بعد سنتين 

ونصف. 

إثراء الجانب الثقافي من األهداف األساسية لمركز 
جولوسيا، كيف يتم اإلهتمام بهذا الجانب ونوعية 

الكتب الموجودة داخل المركز؟

كما ذكرت سابقافإننا ننظم محاضرات تعريفية 
حــول اإلهتمام باألنثى بشكل عــام وبمواضيع 
مختلفه حول اإلهتمام باألسره وصحة الحامل 

وتعزيز الثقه وإلخ.  

وتتنوع الكتب التي لدينا فتجد كتبا أدبية 
ومختارات قصصية وشعرية إلى جانب الكتب 
العلمية وبالطبع كتب دينية،  الثقافية والمراجع 
ونحن نسعى حاليا لتنظيم محاضرات دينية دعوية 
بلغات مختلفة للجاليات الغير مسلمة وأتمنى أن 
نتوفق ونجد التسهيالت المنشوده  للبدء في ذلك. 

ــدات األعمال كونك من  كلمة توجهيها إلى رائ
أفضل العناصر الشابة النسائية وخير ممثل للمرأة 

العمانية الشابة الطموحة؟

ال تجعلي هدفك مادي بحت، وابحثي عن مفتاح 
ضالتك قبل أي شىء، ثم استخيري ربك  وتوكلي 
في البدء ولكل مجتهد نصيب، فال تحبطك العراقل 

والتعقيدات.

التي تواجهها رائدة  التحديات  من وجهه نظرك 
المجاالت والقطاعات  السلطنة وأهم  األعمال في 

الواعدة لإلستثمار فيها؟

ــى هي اصعب خطوة، تكمن  دائما الخطوة االول
الصعاب في استخراج التصاريح والمأذونيات من 
الجهات المختصة. بينما تعد السلطنة دولة خصبة 
جدا لإلستثمار،  السيما وأن السوق المحلي بدأ مؤخرا 
بالنهوض لذا هناك مجاالت عديدة ومتعددة لإلستثمار.

ــدة االعمال وخبيرة  طموحات المهندسة ورائ
التجميل آية السيابي الفترة المقبلة؟

أتمنى أن انجح في توفير كل ما يهم المرأة بشكل 
خاص. 

Makeup by
Eng.  Aya Alsiyabi

91410105 - 99852785 julosia_spa
aya_salim7

julosia.oman

@julosia
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ءءء ءءءءءء ءءء  ءءءءء ءءّ
ءءء ءءءءءءء

تعتبر فرش المكياج من األدوات التي ال غنى عنها أثناء استخدام 
مثالي  مكياج  على  الحصول  على  تحافظ  ألنها  وذلك  مكياجك، 
فرش  اختيار  في  التأني  عليكي  ولذلك  العيوب.  من  وخالي 
مكياجك بعناية لكي تحصلي على مكياج ذات جودة عالية، وال 
الحفاظ  أيضا  يمكنك  ولكن  فترة.  كل  استبدالها  يجب  أنه  شك 
على عمرها لفترة أطول وذلك عن طريق اتباع بعض النصائح التي 

تقدمها لك مجلة »أناقتي« :- 

حافظي على نظافتها

من أولى الخطوات للحفاظ على فرش المكياج هي تنظيفها جيًدا، كما أنها خطوة 
بيئة  النظيفة تكون  الفطرية. فالفرش غير  العدوى  ضرورية لحماية بشرتك من 

مناسبة تسمح بنمو البكتيريا والفطريات، مما يعرض البشرة النتقال العدوى. 

إن كنِت تشعرين بأن فرشاتك غير قادرة على دمج كريم األساس جيًدا، فهي 
تحتاج للغسيل الجيد. ال بد من الحفاظ على غسيل فرش المكياج كل أسبوعين، 
الشعيرات  المتراكمة بين  المكياج  الكيماويات وبقايا  التخلص من  حتى يمكن 

الصغيرة.

المكياج تحتاجين إلستخدام شامبو األطفال أو مسحوق غسيل  لغسيل فرش 
األطباق، ويفضل استخدام سائل مخصص لتنظيف فرش المكياج.

خزنيها بطريقة صحيحة

بعد غسيل فرش المكياج ال بد من تخزينها بشكل مناسب للحفاظ على 
الشعيرات الناعمة والرقيقة. تأكدي من تجفيف جميع الفرش أواًل، واحرصي على 

السماح لها بالتعرض للهواء الطبيعي.

أفضل طريقة لتخزين فرش المكياج هي بوضعها بداخل كأس أو كوب مع توجيه 
الشعيرات ألعلى، مع التأكيد على عدم مالمستها ألقالم الشفاه أو اآليالينر المخزنة 

معها في نفس الكأس.

تجنبي تعدد االستخدام

المكياج ألكثر من غرض، فيجب اإلحتفاظ بمجموعة  ال ينصح بإستخدام فرش 
كاملة من الفرش لألغراض المختلفة. اختاري أنواع الفرش المصنعة من الشعيرات 
الصناعية  الشعيرات  بينما ذات  الوجه،  الطبيعية لتطبيق »الكونسيلر« وبودرة 

لتطبيق أحمر الشفاه واآليالينر السائل.

استخدميها برفق

أثناء تطبيق المكياج تعاملي مع الفرش برفق لتجنب تعرضها للتلف. فهي مصنعة 
من شعيرات بسيطة تحتاج الستخدامها بعناية، كما يساعد ذلك على توزيع 

المكياج ودمجه بشكل أفضل عند استخدام الفرش برفق.

استخدمي األغطية البالستيكية

األغطية البالستيكية من أفضل الوسائل التي تساعد على إطالة عمر فرش المكياج. 
احرصي على تغطية فرش المكياج بعد استخدامها لحمايتها من التعرض للعوامل 

البيئية وأثار التلوث.

احفظيها بعيًدا عن أشعة الشمس

تتميز فرش المكياج بالحساسية الشديدة لذلك ال ينبغي تعرضها ألشعة الشمس 
المباشرة أو الحرارة الزائدة. حيث يؤدي ذلك لزيادة فرص تراكم البكتيريا، وتعرض 
الفرش للتلف الشديد. احفظي فرش المكياج في مكان بارد بعيًدا عن الحرارة.  
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إنــجــاب طفل هــي مــن أجمل  إن الرغبة فــي 
الرغبات في حياة اإلنسان، تعمل وحدة أطفال 
األنابيب بمجمع البشري للتخصصات الطبية 
على مساعدة الكثيرين من األزواج لتحقيق هذا 

الحلم حتى يصبح حقيقة.

د. إغراء جاسم مطشر 
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الخبراء بعد صبغ الشعر أن يتم  يحذر 

المعروفة، ألن  الفرد  تعريضة لكريمات 

المواد  شعرك قد تعرض لما يكفيه من 

الشعر. وإذا كنت  أثناء صبغ  الكيمائية 

ترغبين في فرد شعرك وصبغه في ذات 

الوقت، عليك االنتظار اسبوعين أو ثالثة 

على األقل بعد صبغه حتى يكون الشعر 

قد استعاد قوته وصحته.

الشامبو  أنـــواع  ــراء  احــرصــي على ش

المخصصة للشعر المصبوغ والتى تكتب 

 For Color Treated ” عليها عبارة

Hair”، واستخدميه مرة واحدة فقط في 

األسبوع وأثناء غسل الشعر تجنبي شده 

أو سحبه بعنف.  

 قومي بعمل حمام كريم فائق الترطيب 

على شعرك مرة كل شهر.

استخدمي منشفة خاصة مصنوعة من 

“الفيبر” لتجفيف شعرك المصبوغ، الذي 

الماء  يتميز بقدرة عالية على امتصاص 

وتجفيف الشعر بشكل أسرع.

استخدمي امشاطا ذات أسنان واسعة 

لتمشيط الشعر المصبوغ بشكل 

سلس وتقليل نسبة تعرضه للتكسر أو 

التقصف.

تــنــويــن تصفيف شعرك  إذا كــنــت 

بالسيشوار، احرصي على تجفيف شعرك 

أوال بشكل مقبول لكي ال يحتاج للمزيد 

من الحرارة لفرده.

تجنبي تماما إستخدام مكواه الشعر 

المجعدة والبكرات الحرارية، حتى ال 

تسبب المزيد من الضرر والتلف للشعر 

بعد الصبغة.  

الملونة،  للحفاظ على حيوية الخصل 

يفضل أن تقومي بتكرار صبغها كل )6-

12 أسبوع( باإلعتماد على درجة لونها 

وطبيعة شعرك. 

فى كل مرة تقومين 
فيها بصبغ شعرك بشكل 

مؤقت أو دائم، غالبا ما 
تكون النتيجة مرضية 

لك وتحصلين على شكل 
رائع يضفي على أنوثتك 

الكثير. ولكن في الوقت 
ذاته تفقد بصيالت شعرك 

الكثير من خواصها 
وتتعرض للضعف الشديد 

مع كل مرة تعرضين فيها 
رأسك للمواد الكيميائية. 

»أناقتي« تقدم لكم بعض 
النصائح التي تزيد من ليونة 

وجمال وصحة شعرك 
المصبوغ. 
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ــنــســاء في  ال مــمــا ال شـــك فــيــه أن 
مختلف أنحاء العالم ال يجمع بينهّن 
إال قاسم مشترك واحــد وهــو حلم 
األمومة، حلٌم يبصر النور منذ نعومة 
أظافر كل فتاة ويواكبها مع تقّدمها 
الــســّن، فهي فطرة زرعــهــا اهلل  فــي 
بــداخــلــهــا، ليصبح الــهــدف األسمى 

واألعم في الزواج هو اإلنجاب.
وألن الرغبة فــي إنــجــاب طفل هي 
أجــمــل الــرغــبــات فــي حــيــاة اإلنــســان، 
تعمل وحدة أطفال األنابيب بمجمع 
البشري للتخصصات الطبية على 
مساعدة الكثيرين من األزواج لتحقيق 

هذا الحلم حتى يصبح حقيقة.
» أناقتي« لتقت مع الدكتورة إغراء 
جاسم مطشر  طبيبة عامة بمجمع 
البشرى للتخصصات الطبية، لتعرفنا 
مفهوم التلقيح الصناعي وأطفال 
األنابيب ونصائح للنساء المقبالت 
عليهما. فضال عن معرفة أبرز الحاالت 
ــراء التلقيح الصناعي  التي يجب إج
فيها سواء للرجل أو للمرأة وغيرها.. 

إلى نص الحوار :- 

ءءءءءء ءءءءءءءء ءءءءءء

ء. ءءءءء ءءءء ءءءء 
ءءءءء ءءءء ءءءءء ءءءءءء ءءءءءءءء ءءءءءء

ءءء ءءء ءءءءءء ءءء ءءءءءءء

التلقيح  التعرف على مفهوم  البداية نود  في 

الصناعي وكيف يعمل؟

المساعدة على الحمل  الصناعي هو  التلقيح 

بتدخل خارجي،  ويتكون من نوعين:- األول 

الجسم أي أن تتم عملية تلقيح  تلقيح داخل 

المنوي للزوج داخل  البويضة بدفع السائل 

الرحم ونسبة نجاحه تتراوح ما بين 17 % 20- 

% وله أسباب معينة سوف يتم ذكرها الحقا، 

الخارجي وهو  التلقيح  الثاني هو  التلقيح  أما 

البويضة خارج جسم الزوجة وتلقيحها  سحب 

في المختبر ويتم ذلك من خالل طريقتين :-

البويضة  طفل األنبوب اإلعتيادي وهو وضع 

بعد تكبيرها في وسط خــاص، ويتم وضع 

مليون حيوان منوي للزوج متحرك وطبيعي 

معها ليتم تلقيحها.

الحقن المجهري ICSI  وهذا أفضل الطرق 

وأنجحها، حيث يتم حقن حيوان منوي واحد 

ــزوج في البويضة بواسطة المجهر  ال من 

اإللكتروني ونسبة التلقيح به عالية، ونحن في 

الطبية نسنتعمل  البشري للتخصصات  مجمع 

المجهري ألنها تؤدي إلى  الحقن   ICSI تقنية

نتائج أفضل. 

ما أهم المعلومات التى يجب على المرأة أن 

تعرفها عن إنجاب أطفال األنابيب ونصائح 

للمقبالت على التقليح الصناعي؟

الــزوج والزوجة عمل فحوصات  يجب على 

شاملة قبل إجــراء عملية أطفال األنابيب، 

التحاليل جميعها مهيأة لبدء  وبعد أن تكون 

عملية أطفال األنابيب وبعد ترجيع األجنة إلى 

بالعالج  بالراحة واإللتزام  الزوجة ينصح  رحم 

المناسب،  وعمل تحليل الحمل في الوقت 

ويتم متابعة الحمل في الشهور الثالثة األولى 

المركز، ويكن  المختصين في  من قبل األطباء 

متابعة الحمل والوالدة مع مستشفي متخصص 

الحقا. 

المولودون بصحة جيدة تماما،  يكون األطفال 

الطبيعي  بالحمل  الذين يولدون  مثل األطفال 

ألنهم يحملون جينات أبويهم.
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المقبلة على أطفال األنابيب  بالمرأة  وينصح 

الوزن  التلقيح الصناعي بأن تحافظ على  أو 

ويجب أن يكون أعلى معدل للوزن أقل 

من 95 كغم، وأن تلتزم بتعليمات األطباء 

المتخصصين لتهيأة األمــور وتقريبها إلى 

المستوى الطبيعي، كما يتم عمل فحص 

هرمونات وفحص السونار، وبعض األحيان 

تحتاج إلى عملية تحضيرية كالمنظار الرحمي 

البطني أو إزالة تليفات الرحم أو إزالة  أو 

األنابيب المريضة. 

التي ينصح فيها بإجراء  ما هي الحاالت 
التلقيح الصناعي؟

أهم األسباب التي ينصح فيها إلجراء الوسائل 

الحمل، فهناك أسباب تخص  المساعدة على 

المرأة ومنها: -

الفشل المبيضي المبكر.

. PCOS متالزمة تكييسات المبيض

انسداد األنابيب.

العمر أكثر من 35 سنة.

تأخر العمل ألسباب مجهولة أكثر من 3 

سنوات.

بطانة الرحم المهاجرة واألفضل أن يتم 

تشخيصها بشكل دقيق ألنها تتكون من 

مراحل.

الخصوبة القليلة مقارنة بعامل العمر.

اإلسقاطات المتكررة خارج الرحم . 

وتوجد أسباب آخرى مثل وجود إفرازات في 

عنق الرحم غليظة تمنع دخول الحيوانات 

المنوية.

أسباب تخص الرجال :- 

القذف االرتجاعي ويحدث لمرضى السكري.

ضعف الحيوانات المنوية في العدد، وأن تكون 

أقل من النسبة العالمية التي وضعتها منظمة 

الصحة العالمية نحو 20 مليون وأكثر.

ضعف حركة الحيوانات المنوية.

نسبة تشوهات عالية تصل أكثر من 85 % في 

الحيوانات المنوية.

 انعدام الحيوان المنوي ويتم اللجوء إلى 

عملية سحب من الخصية.

هل هناك خطر على الطفل المولود بواسطة 

التلقيح الصناعي ؟

 ال توجد أي مخاطر على الطفل المولود 

بمساعدة التقنيات المساعدة للحمل بالتقليح 

المهجري، ألي طفل يحمل  الصناعي والحقن 

جينات األب واألم. 

ما هي الحاالت التي ال تصلح مع طريقة 

التلقيح الصناعي ؟

في حالة انعدام الحيوانات المنوية حتى بعد 

لها وجود  الخصية، حيث ال يكون  سحبها من 

والتي يكون سببها مشكلة في الكروموسومات،  

وفي حالة عدم وجود بويضة للزوجة حيث يتم 

سحب جريبات المبيض بعد تنشيطها، وبعد أن 

يتم فحصها في المختبر ال توجد بها أغشية أو 

نواة، لهذا ال ينفع معها عمل الحقن المجهري. 

الصناعي  التلقيح  التحضيرات لعملية  ما أهم 

بالنسبة للمرأة والرجل؟ 

عادة تزورنا الزوجة أثناء الدورة الشهرية ثاني 

ــدورة الشهرية، وبعد عمل  ال أيام  أو ثالث 

الداخلي  للهرمونات والسونار  الشامل  الفحص 

يتم وضع برنامج عالجي يتضمن أخذ حقن 

الزوجة ووزنها  تنشيطية للمبيض حسب عمر 

.AMH ومخزون المبياض

البويضة يتم سحبها عن   وبعد أن تنضج 

طريق المهبل بمساعدة جهاز  السونار بوضع  

NEEDLE خاص مع POBE لسحب سائل 

البويضة وإعطائها لمختبر أطفال األنابيب، 

حيث يتم تلقيحها بالحيوان المنوي للزوج.

المتكونة  أيام يتم إرجاع األجنة   وبعد 3-5 

الحمل بعد  الزوجة، ويتم  عمل فحص  لرحم 

14-12 يوما بعد إرجاع األجنة. وتعتبر العملية 

بسيطة وليس لها مضاعفات شديدة وغير 

مؤلمة ويمكن حدوث نزيف بسيط مصاحب 

مع العملية. 

الرياضة بعد  هل يمكن للمرأة أن تمارس 

التلقيح الصناعي ومباشرة أعمالها اليومية؟ 

من األفضل أن تتمتع المرأة بالراحة بعد ترجيع 

األجنة ويمكن معها ممارسة رياضة بسيطة، 

التي  العنيفة  الرياضة  ويفضل أن تبتعد عن 

تسبب التعب الجسدي، ويمكن للمرأة مباشرة 

أعمالها اليومية ولكن بحذر.

التي يمكن إجــراء محاولة  ما عدد المرات 

التلقيح الصناعي؟ ومتى يمكن إعــادة 

المحاولة في حالة فشل التجربة األولى؟ 

يمكن إجراء عملية أطفال األنابيب أكثر من 

مــرة، ولدينا مراجعين عملوعملية أطفال 

األنابيب خارج المركز أكثر من 18 مرة، ويتم 

إلى 3 شهور من  المحاولة بعد شهرين  إعادة 

المحاولة األولى، كما توجد لدى مجمع البشري 

للتخصصات الطبية تقنية تجميد األجنة 

وتجميد الحيوانات المنوية، حيث يتم تجميد 

األجنة المتبقية.
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يعد اختيار مستشفى الوالدة أمرا في 
غــايــة األهــمــيــة ويفضل تــحــديــده في 
األشــهــر األولـــى مــن الحمل، مــن حيث 
اختيار الدكتور أو الدكتورة المتابعة 
للحمل والتي يجب أن يتوافر بها العديد 
من الشروط والمعايير الواجب مراعاتها 
وقــت االخــتــيــار. فمثال يجب أن تكون 
المستشفى على مستوى عـــاٍل من 
النظافة والرعاية الصحية، وأن يكون 
التمريض على أعلى مستوى لتقديم 
الرعاية المطلوبة قبل الوالدة وبعدها، 
كما يجب التأكد من مستوى الخدمات 

الليلية في حالة حدوث أي طوارئ. 
»أناقتي« تقدم لِك عدة نصائح إلختيار 

المستشفى المناسب للوالدة :- 

ءءءءء 
ءءءءءءء 
ءءءءءء 
ءءءءءءء

يجب أن تعرفى مدى توافر الخدمات بها و المدة بينها وبين منزلك  �

و هل يسمح للدكتور الخاص بِك توليدك فيها أم ال. باإلضافة إلى 

عدد ساعات الزيارة، وهل سيكون زوجك زائر أم مرافق لِك. 

التمريض فى المستشفى، كما  � عليِك بالسؤال ومعرفة مستوى 

التعليمات  يمكنك أخذ ورقة من الطبيب الخاص بِك يكون بها 

المناسبة لِك قبل وبعد الوالدة. مع وضعها  إحداهما فى حقيبتك 

الخاصة واألخرى فى الحقيبة الخاصة بالمستشفى حتى تستطيعين 

التواصل معهم هناك.

العاملين بها  �  خالل زيارتك للمستشفى، عليِك مراقبة تصرفات 

الممرضات كيف يعاملون األمهات واألطفال  المرضى ومراقبة  مع 

حديثى الوالدة حتى تتأكدين أنِك فى أيد أمينة.

عليِك طرح األسئلة الخاصة بمرحلة الوالدة من وجود كل اإلمكانيات  �

التى تتيح لِك رضاعة طفلك فى أوقاته، ومعرفة مدى راحة األِسرة 

التى ينام عليها المرضى. 

معرفة الممرضات المتاحات فى المستشفى وهل خدمة التمريض  �

الليل أيضاً، ومعرفة هل يمكنك سؤال استشارى  أثناء  متوفرة فى 

الليل أم ماذا. كما يجب معرفة عن وجود  الرضاعة فى منتصف 

حضانة مجهزة لألطفال في حال احتاجتي الي وضع طفلك بها ، ومن 

سيكون الطبيب الخاص بِك وبطفلك.  

إذا كان المستشفى يحول إليه عدد من طلبة كلية الطب للتمرين،  �

تأكدى أنه يمكنك طلب أن يكون طبيبك ولِك أنِت وطفلك من كبار 

األطباء الممارسين وليس من طالب الكلية ألنِك لست قيد االختبار.

قد تكونين على علم أنِك ستلدين طبيعياً ولكن يحدث عند دخولك  �

التأكد من سهولة رؤية  فعليِك  إذاً  المستشفى أن تلدى قيصرياً. 

التجهيزات  القيصرية فى المستشفى وتوافر  الوالدة  طفلك بعد 

الالزمة لهذه العملية بالمستشفي.

من المهم جدا أن تكونى مسيطرة على طريقة الوالدة الخاصة بِك،  �

وأن تكونى فى أكثر األوضاع راحة حتى تكونى مرتاحة نفسياً وأنِت 

فى طريقك إلى هناك.

يمكنك السؤال عن وسائل الراحة فى المستشفى مثل خدمة الغرف  �

والخدمات الصحية السريعة لطفلك وهل يمكنك الحصول على 

الوالدة، وهل يمكن السماح لطفلك أن يبقى  غرفة مشتركة بعد 

معك طوال الوقت كل هذه التساؤالت ستجعلك مرتاحة نفسياً. 

 عليك رؤية كل الغرف وليس واحدة أو اثنان، وذلك لمعرفة شكلها  �

ومدى نظافتها. 
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وشعور الطفل بالنقص أو مــروره بمواقف 
الغيرة ممن  محبطة أو فشله قد يولد عنده 
حوله من أطفال، وسيطرة مشاعر األنانية 
تجعل الطفل يريد االستحواذ على كل اهتمام 
وعناية األبوين.كذلك قدوم مولود جديد أو 
المفاضلة بين األبناء كلها أمور تولد الغيرة في 

نفوس األطفال. 

وعن مواجهة وعالج مشكلة غيرة الطفل« 
التربوية  العديد من األساليب  أناقتي« تقدم 
الذي  الطفل  اتباعها مع  للوالدين  التي يمكن 

تتولد لديه مشاعر الغيرة ممن حوله :- 

الطفل أو مقارنته بآخرين  � تجنب عقاب 
خاصة بأخوته وأصدقائه، فالمقارنة تصنع 

الغيرة.

تعويده وتعليمه على وجود فروق فردية  �

بين الناس، فكل شخص حباه له بمهارات 
ومميزات تختلف عن اآلخر.

المنافسة الشريفة دون  � نزرع فيه حب 
حقد أو غيرة، وتقبل الفشل الستعادة 

المحاولة لتحقيق النجاح.

في حالة قدوم طفل جديد يجب تجنب  �
المولود  أو تنهره من أجل  الطفل  عقاب 
مهما فعل، وحاول أن تجعله يساعدك في 

العناية بالمولود الجديد.

ال تظهر اهتمامك وتدليلك للمولود  �
الجديد أمام الطفل األكبر.

ضرورة إدماج الطفل في جماعات نشاط  �
وفرق رياضية.

أهمية المساوة بين األطفال في المعاملة  �

ءءء ءءءءءء 
ءءء ءءءءءء 

ءءء ءءءءءءء
الغيرة من المشاعر السلبية التي تسيطر على بعض األطفال وتجعله يصاب بنوبات من الغضب أو الضيق عندما يالحظ 
الخبرة في  الوالدان  النوع من األطفال، خاصة عندما يفتقد  التعامل مع هذا  االهتمام بغيره، مما يسبب مشكلة في 

احتواء هذه المشكلة بشكل تربوي.

وفي الهداية وجمل الثناء، فاألطفال تشعر 
بالغيرة من بعضها عندما ال تحظى بما 
نال اآلخرين من تقدير وثناء. لذلك قومي 
بالمساوة بين أطفالك حتى ال تنشب 

بينهم مشاعر الغيرة.

عليِك دائًما أن تقومي بالتقريب بين  �
األخوين كأن تجعلي األكبر ينصح األصغر 
بما عليه فعله أو بإخبار األخ األصغر 
بمدى حــب وتقدير األخ األكــبــر له، 
ستستطيعين بالقيام بمثل هذه الحيل أن 

تقربي بين طفليك.

يمكنك أن تقومي باقتراح بعض األلعاب  �
التي على الطفلين مشاركة بعضهما 
لممارستهما، وستكوني بذلك تمكنت من 

تقريب الطفلين لبعضهما.
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Your Family

اإلخصاب وأطفال األنبايب	 
منظار رحمي متقدم	 
طب األجنة	 
سونار ثالثي ورباعي األبعاد	 
أمراض النساء والوالدة	 
الكشف المبكر لسرطان الرحم والثدي	 
المسالك البولية	 
طب العائلة	 

• Fertilily & IVF
• Advanced Hysteroscopic
• Endoscopic Surgeries (key Hole 

Surgery)
• Fetal Medicine
• 3D & 4D Obstetric Scan
• General Obstetrics & Gynecology
• Urology
• Family medicine

24648181
بناية منارة القرم )مقابل سيتي سنتر - القرم( الطابق الثالث - 304

بداية حياة جديدة

www.alreem.comInfo@alreem.com
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أنصح العروسين دائــمــا بــإن يلجأ إلــى اختيار 
األساسيات وإعطائها اإلهتمام ثم الكماليات 
واإلكسسوارات واألمور األخرى، كما أنصحهما 
بإختيار الشيء البسيط والــراقــي والبعد عن 

التكلف.

حسام السليماني
Tunes Trading & Services

Tunes Showroom-Al-Khuwair - Near 
McDonalds, Beside Al Fikir Book Shop +968 2448 9847

www.tunesoman.com

tunesoman

TunesOman
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تحرص كل عروس أن يكون زفافها هو 

األجمل واألنــظــم، وذلــك ألن ليلة العمر 

هي المناسبة األهــم في عمر كل فتاة 

، وتسعى بأن تكون هي وكل ما يحيط 

بها في كامل األناقة والرقي، وألن ثقافة 

سلطنة عمان وحضارتها قائمة على 

الضيافة الكريمة في كل المناسبات، 

تفضل الكثير من العمانيات اإلستعانة 

بشركات تنظيم أعراس لمساعدتهن في 

تنسيق حفل زفافهن.

وتقوم الشركات المتخصصة في تنظيم 

األفراح والمناسبات بكل ما يتعلق بأمور 

، بــدايــة مــن حجز قاعة الحفل  الــزفــاف 

وطباعة بطاقات الدعوة واختيار الكوشة 

ــوارات الـــطـــاوالت  ــسـ ــسـ والـــديـــكـــور واكـ

المناسبة وصوال إلى ترتيب قائمة العشاء 

ــوم الــصــور للعروسين والتصوير  ــب وأل

الفوتوغرافي والفيديو واإلضاءة والصوت 

وغيرها من تفاصيل حفالت الزفاف التي 

ال تنتهي. 

»أناقتي« التقت مع المصمم العماني 

حسام السليماني صاحب شركة لوس 

ــتــا لتنظيم األعـــــراس الملكية  كــالري

أبـــدع في  الـــذي  الــفــاخــرة،  والمناسبات 

تصاميم أعراس ملكية ومناسبات فاخرة 

رائعة بقيت في األذهان لفترة طويلة.
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@LOSCLARITA

Los Clar i ta  Wedding Serv ices
Royal Wedding design & production
Wedding 95448722
Flowers 92250205
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تستحق كــل عــروســة أن تبدو 

أجمل امــرأة يــوم زفافها، لكن 

ــجــب عليك  ــك ي ــ لــتــحــقــيــق ذل

التحضير والتخطيط لكثير من 

األشياء. وبدءا من اللحظة التي 

يتم فيها تحديد يــوم الزفاف 

يبدأ عقلك بالعمل على مدار 

الساعة وعمل قائمة طويلة 

تشمل اختيار مكان االحتفال      

و فستان الزفاف وخبير التجميل 

الــورد وكثير من األشياء  وباقة 

ــى عروسة  الــتــي قــد تحولك إل

ــاقــتــي« تعطيك  أن مــذهــلــة، » 

ــطــرق التي  بعض النصائح وال

تساعدك على تحقيق ذلك:- 

 اختيار فستان الزفاف، فيجب البدء في البحث عن الفستان قبل الزفاف بفترة  �

كافية ثالثة أشهر تقريبا مع تحديد الميزانية التي تستطيعي أن تنفقيها.كما البد 

من حددي نوع فستان الزفاف الذي يليق بكي حيث يتواجد العديد من أشكال 

فساتين الزفاف مثل فستان التنورة أو حورية البحر أو الفستان األبيض البسيط. 

باإلضافة إلى انتقاء كماليات الفستان وقومي بتجربتها معه مثل طرحة الفستان 

والحذاء واألكسسوارات لكي تتعرفي على الصورة الكاملة لمنع وقوع أي مشاكل 

يوم الزفاف.

االهتمام بالبشرة، ينصح خبراء التجميل باالهتمام بالبشرة قبل شهر من الزفاف،  �

الداخلية لبشرتك عن طريق تناول  بالتغذية  وللحصول على بشرة نقية عليك 

الغذاء الصحي قبل الزفاف وشرب كميات وفيرة من الماء والحصول على القدر 

الكافي من النوم .

 فقدان الوزن، يعمل معظم العرائس قبل الزفاف على خسارة بعض الوزن لكي  �

تشعر أنها جميلة واثقة من نفسها ولكي تبدو مذهلة في فستان الزفاف الخاص 

اتباع نظام  الوزن هي من خالل  بها. فالطريقة األفضل واألكثر فعالية إلنقاص 

غذائي صحي وممارسة التمارين مع تجنب السكر والمشروبات الغازية والوجبات 

السريعة مع شرب كميات وفيرة من الماء.

تناول  � الزفاف من خالل  تبييض أسنانك قبل يوم  المثالية، يجب عليك  االبتسامة 

الخضراوات مثل الجزر والكرفس والتي يمكن أن تساعد على إزالة البقع السطحي  

الليمون يعد كالهما مبيضات طبيعية ثم  أو  بالفراولة  أو يمكنك فرك األسنان 

اغسليهم بالماء البارد. ويجب عليك أيضا تجنب شرب القهوة والمشروبات الغازية 

الداكنة في األسابيع التي تسبق حفل الزفاف للحد من بقع األسنان. 

مكياج الزفاف، تبدأ هذه الخطوة عن طريق اختيار خبير التجميل المناسب لكي  �

وتأكدي من ذلك عن طريق عمل جلسة تجريبية قبل يوم الزفاف لكي يطمئن 

قلبك وتشعري بالراحة واختيار الشكل الذي يناسبك. ومن أهم األشياء التي ينصح 

بها خبراء التجميل هو اختيار مكياج رقيق طبيعي ليوم زفافك.

الزفاف لما  � التي تسبق  الفترة  بالشعر، يفقد شعرك بريقه ولمعانه في  العناية 

اللوز  الطبيعية مثل زيت  الزيوت  تعانيه من ضغوط نفسية .وينصح بإستخدام 

التأكد من حسن  الرأس قبل كل غسيل، كما يجب  الهند لتدليك فروة  وجوز 

الخاص بكي ألنه ال يوجد احتمال ألي خطا في يوم  اختيارك لمصفف الشعر 

الزفاف،وعند اختيارك لتسريحة معينة قومي بتجربتها حتى تتأكدي منها قبل 

اليوم المنشود.

العناية باليدين، يجب عليك كعروسة أن تهتمي بأظافرك وشكل المانيكير الخاص  �

المقربة لكي. الصور  الزواج أو مشاهد  الذي سوف تظهري به عند لبس خاتم 

لذلك ينصح بترطيب اليدين يوميا بنوعية جيدة من المرطبات التي تحتوي على 

الفيتامينات والمعادن . 

التي ال غنى عنها وال  � الزفاف من األشياء  الزفاف، اختيار مصور  اختيار مصور 

تستطيعي كعروسة أن تتركيها للصدفة. عليك البحث الدقيق عن المهارة 

التصويرية و الحس الفني وتأكدي من ذلك برؤية أعماله السابقة.
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الميزانية، تعد هذه الخطوة هي األهم ومن  �

الذي  أو  المتوافر  المبلغ  المفترض أن يتم تقييم 

الزفاف، وعليه يتم توزيعه  سيتوافر قبل موعد 

على جميع مستلزمات العرس ومن بينها القاعة.

المعازيم،  � الميزانية يتم تحديد عدد  مع تحديد 

لتبدأ عملية البحث عن القاعة المناسبة من حيث 

السعر والحجم. فيما يعتمد الكثير من األشخاص 

على منظمي الحفالت في هذه المرحلة أو 

بإمكانهم االقتصاد في المصاريف باستبعاد هذه 

الخطوة.

التقريبي  � العدد  القاعة، بعد تحديد  البحث عن 

للمعازيم بالتنسيق مع منظم الحفالت يبدأ 

العروسان بحصر الخيارات المتوافرة لديهم 

من قاعات. ويسعى كل عروسين لتمييز حفل 

زفافهم عما سواه باختيار Theme يطغى على 

كامل ديكور قاعة الزفاف مثل الزفاف الكالسيكي 

الفاخر أو الزفاف »الكاجول« الغني باأللوان 

الفرحة مع ستايل محدد وغيرها من الخيارات.

تحديد مكان “الكوشة”، يجب تحديد مكان  �

القاعة وفي  الكوشة بحيث تتمركز في مركز 

لألنظار. بحيث يستطيع  المكان األكثر جذباً 

جميع الحضور متابعة تفاصيل الحفل بكل راحة، 

المنصة المخصصة للفرقة  كذلك يجب اختيار 

الفنان في حال وجدوا في مكان  أو  الموسيقية 

مناسب.

القاعات غالباً على أكثر  � الزفة، تحتوي جميع 

من مدخل لذلك ألقوا نظرة على هذه المداخل 

الزفة. بحيث  الختيار المدخل األنسب لدخول 

الكفاية  بما فيه  المدخل واسعاً  الممر أو  يكون 

للفرقة والعروسين واألقارب، تأكدوا إن كان مناسباً 

لما تحلمون به أم ال.

األعمدة، تأكدوا من خلو القاعة من األعمدة التي  �

تحجب رؤية الحضور، وفي حال وجدت األعمدة 

في الصالة تأكدوا من وجود شاشات كبيرة موزعة 

على كامل أنحاء القاعة. كي يتمكن الجميع من 

االستمتاع بتفاصيل الحفل، ويجب االبتعاد عن 

المعازيم  القاعات مع أعمدة في حال كان عدد 

كبيراً.

القائم  � األطعمة، يجب أن يقوم منظم الحفلة أو 

على تجهيزه باختيار قائمة الطعام وتــذوق 

المقبالت واألطعمة التي سيتم تقديمها في 

للتأكد من جودتها. وبالتالي ستتمكنون  الحفل 

من استبدال أي طبق قد ال يروق لكم بآخر أفضل 

منه، وال تنسوا بأن تعرفوا وتحددوا مكان توزيع 

طاولة الطعام في حال كان العشاء مفتوحاً.

اإلضــاءة، يتم تركيب اإلضــاءة قبل ساعات من  �

التأكد من قوة اإلضــاءة  الحفل وعليه يجب 

وتركيزها على الكوشة وعلى مكان الرقص. يجب 

التأكد من وجود إضاءة كافية قبل البدء بمراسم 

الحفل.

قاعة حفل الزفاف تلك القاعة التي ستشهد ليلة من أجمل ليالي العمر، الشك 

أنها تعد من األساسيات التي ينبغي اإلعداد لها جيداً قبل العرس بفترة كافية. 

فعالم األعراس والحفالت كل يوم يشهد الجديد والجديد، لذا حاولي أن تبحثي 

عن كل ما هو جديد والحرص على االبتكار في الديكورات الخاصة بالقاعة.

“ أناقتي”تحرص على تزويد العروس باألفكار والنصائح الالزمة للتخطيط لحلم 

حفل الزفاف :-  
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Your House

الحياة أكثر أناقة ورفاهية، تقدم ديمة عمان 
مجموعة واســعــة مــن المنتجات المنزلية 
ــدى ديمة  الــفــاخــرة واألنــيــقــة. حيث تــجــدون ل
عمان الصينيات الراقية )أطقم عشاء( مصنعة 
يدوًيا من أرقى المواد وتصاميم فريدة وألوان 
متجانسة، استخدامها على موائدكم مع 
مالعق وسكاكين وإكسسوارات أنيقة حتما 
سيترك انطباًعا استثنائًيا رائًعا لدى ضيوفكم. 

شادية االمساعيلية

24593969 - 98222756

Unit#15,Ground floor, Lamar Building, beside Panorama Mall

www.deema-oman.com
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بينما نقوم بوضع كل اإلهتمام والتركيز على 

التصميم الداخلي للمنزل نغفل أحيانا أهمية 

التصميم الخارجي، برغم أنه يشكل واجهة 

المنزل ومساحة مثالية لإلستمتاع باألوقات 

الدافئة بصحبة العائلة أو االصدقاء. وإذا قمنا 

بتصميمه على الوجه االمثل، فسيمنحنا ذلك 

طاقة وحيوية لالستمتاع ويحفزنا على قضاء 

المزيد من الوقت خارجا.

»أناقتي« تقدم لكي أهــم 10 نصائح ذكية 

العادة تصميم ديكور الحديقة في منزلك :- 

استخدمي وحدات تخزين أنيقة وذكية، بعض األغراض يمكن تخزينها  �

التصميم مع وحدات تخزين  ارائك ذكية  خارجيا. فينصح بإستخدام 

سفلية، سيساعد ذلك في إخفاء الكثير من االحتياجات وترتيب المكان.

الساحة األمامية للمزل قد تكون مكانا مناسبا  � اتركي مساحة للحركة، 

الطقس مناسباً. ولذلك  للعديد من االنشطة والتجمعات عندما يكون 

يفضل ترتيب الطاوالت والكراسي وغيرها من قطع األثاث التي تستخدم 

خارج المنزل بشكل جيد، و ترك مساحات مناسبة لحرية الحركة تساعد 

في التمتع بالمكان.

أنواع  � الجلوس، يمكن استخدام عدة  أرائك  ال تكتفي بنوع واحد من 

الرخامية أو  أو  الخشبية أو اإلسمنتية  الجلوس مثل األرائك  أرائك  من 

العضوية أو المبطنة بالوسائد وغيرها في تناسق فني يساعد في تجميل 

واجهة المنزل.

العناية بالحديقة، ال تقومي بتخزين  � استخدام وحدات تخزين الدوات 

الفوضى وأيضا ال  تثير  بالحدائق داخل منزلك حتى ال  العناية  أدوات 

لترتيبها،  انتقي وحدة تخزين جميلة  الحديقة. بل  تتركيها مبعثرة في 

فيمكن مثال تخصيص طاولة بأدراج تخزين لهذه الغاية.

القهوة في الحديقة، بدال من استخدام  � تفنني في اختيار طاوالت 

طاوالت القهوة المعتادة في الديكور الداخلي قومي بإعتماد طاوالت 

بأفكار جذابة تناسب الحدائق وتضفي الحيوية على المكان. ويمكنك 

الُعلوي  الجزء  الحدائق، يستخدم  استخدام طاولة مبتكرة من منتجات 

منها لوضع صينية الشاي أو القهوة والسفلي لزراعة النباتات المختلفة.

قومي بتقسيم المدخل إلى مناطق، مثلما تقومين بتقسيم الديكورات  �

الداخلية للمنزل قومي أيضا بترتيب الحديقة وتقسيمها. فأجعلي ركن 

لتناول الشاي وركن لالطفال وركن للقراءة وركن للشواية والطهي 

وغيرها حسب المساحة واحتياجاتك الشخصية.

المساحة فأنطلقي بتصميم  � الشرفة ألجواء ساحرة، إذا توفرت لديك 

شرفة مرتفعة قليال عن الحديقة بدرجتين أو ثالث من الساللم. وسيصبح 

لديك مساحة رومانسية ساحرة للجلوس واإلستمتاع باإلفطار والقراءة .

المختلفة من  � الحديقة بعوامل الطقس  الجلد، تمر  انتقي أثاث من 

انتقاء خامات معمرة لألثاث  أمطار ورياح وأشعة الشمس وهنا يجب 

ال تتطلب تغييرا كل بضعة أشهر.  لهذا اذا كانت لديك جلسة من دون 

سقف، فإنتقي لها األثاث الجلدي أو العضوي مثل البامبو والراتان فهذه 

الخامات هي االكثر عملية وتوفيرا. 

انقلي عائلتك إلى مستوى  � العائلة،  استخدمي شاشة تلفزيون لتجمع 

مختلف من اإلثارة باإلستمتاع بمشاهدة األفالم والبرامج. وانتقي مكان 

الشاشة ال يعرضها لضوء الشمس، مع مراعاة ان تكون سهلة  لتثبيت 

الفك في حالة الطقس الممطر أو الرياح الشديدة.

مدفأة في الحديقة، يمكنك االستمتاع بجلسة عائلية دافئة في الخارج  �

الجو  بالحديقة في  أنيق للمدفأة واالستمتاع  من خالل تصميم ركن 

البارد.
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»الراقي للشراشف الفاخرة« 

متخصصة في أطقم شراشف 

ممتازة للمنازل والفنادق، 

مع تجهيز الفنادق باألغطية 

والوسائد والمنتجات 

القماشية ذات الجودة العالية 

وبتصميمات وألوان متنوعة.

الراقي للرشاشف الفاخرة
SHEETS UPSCALS LUXURY

92408354 - 93340680

Al Khuwair - Jasmine Complex - First floor



األلوان الفاتحة، اعتماد األلوان الفاتحة يعطي إحساسا بزيادة المساحة. ويفضل الخبراء اللون  �

الكريمي وليس األبيض لحوائط المطبخ.

أرضيات المعة، تعكس األرضيات الالمعة حجم المطبخ بالكامل وهو ما يزيد من اتساعه. كما  �

أن لها ميزة أخرى مهمة وهي أنها سهلة التنظيف.

التخلي عن المقابض، تقدم المطابخ الحديثة تصميمات عديدة خالية من المقابض التقليدية  �

أنها تزيد من إمكانيات تغيير  إذ  الحجم.  المطابخ صغيرة  التصميمات تناسب كثيرا  وهذه 

أماكن قطع المطبخ عالوة على مظهرها األنيق.

“البلت إن”، توفر تقنية “البلت إن” في دمج األجهزة داخل تصميم المطبخ  �

في األفران وغساالت األطباق مساحة كبيرة كما تعطي وحدة شكلية متناغمة للمطبخ كله. �

الدوارة.  � المطبخ عن طريق االستعانة باألرفف  الزوايا، يمكن استغالل أركان  االستفادة من 

ويفضل أن تكون بتقنية إضاءة تتيح رؤية كل شيء بداخلها دون الحاجة لتفريغها أوال.

اختيار مكان الشفاط، يفضل في المطابخ الضيقة زيادة المساحة بين الموقد وشفاط األدخنة  �

قدر اإلمكان. ألن هذا يعطي إحساسا باتساع المكان، عالوة على حرية أكبر في الحركة أثناء 

الطبخ.

الجرّار )السّحاب( مساحة كبيرة مقارنة بأبواب  � الباب  التقليدي، يوفر  الباب  التخلي عن 

المطابخ التقليدية عالوة على شكله األنيق.

ءءءءءء.. ءءءءء ءءءءءء
تقضي الكثير من النساء وقتا 

طويال في المطبخ، لذا فإن 

التنظيم الجيد ألدوات المطبخ 

يختصر هذا الوقت كما يجعله 

مريحا. وهو أمر ال يتطلب 

بالضرورة وجود مطبخ كبير، 

فبعض الحيل تساعد على 

تحقيق أقصى استفادة من 

المطابخ الصغيرة.

ويساعد اإلختيار الصحيح لأللوان 

وقطع األثاث المناسبة في 

تحويل المطبخ صغير الحجم 

لقطعة فنية جميلة وعملية 

في الوقت نفسه، عليكي فقط 

اتباع خطوات »أناقتي« في ترتيب 

المطبخ الصغير والتي تعطي 

شعورا باتساع المطبخ مهما كان 

حجمه:- 

ءءءءءءءءءء

ظهرت األلـــوان المحايدة وأهمها البيج 

بموديالت متعددة تتيح حرية االختيار تبعا 

المحمولة على  للمساحة والذوق فاألحواض 

الخزانات نجدها بأشكال متعددة وأحجام 

الكالسيكية قد تعد  مختلفة، كما إن األشكال 

هي الطاغية مع أدوات حديثة متطورة .

رقي التصميم

يعبر عنه كل ركن من أركان هذا الحمام الرائع 

المحايدة بين األرضيات  لنجد توليفة األلوان 

النقوشات المتعددة  البيج والحوائط ذات 

الكبير  األشكال واأللوان. فحوض االستحمام 

يمنحك شعور ممتعا لوجود سبا خاص في 

بيتك زاد من فخامة الحمام الديكورات 

الخشبية الداكنة .

األمواج المحايدة 

تصميم جديد مع إختيار مختلف أللوان 

الرائج في  النمط  التي عبرت عن  األمــواج 

اللون  الحمامات. فدرجات  أحدث ديكورات 

الداكن والفاتح تماشى  المتموجة بين  البيج 

التي حملت نفس  الخزانة األنيقة  مع لوني 

باللون  المتموج  األلوان، وتصميم المغسلة 

البني .

الحوائط الداكنة 

البيج يستهوي كثير  باللون  الداكنة  الحوائط 

الــنــاس، إذ أنها تعكس فخامة ورقي  من 

للمكان. وهو ما يبدو مميزا في الحوائط البنية 

والتي أظهرت جمال اللون الفاتح للدهانات،، 

في الجهة المقابلة تضاد مثير يبدو في تصميم 

األرضيات الباركيه الداكنة.

ثراء الرخام

لون البيج يعبر عن نفسه في أي مكان مغطى 

بالرخام، وبشكل خاص في الحمامات الواسعة 

التي تتيح مساحة أكبر تظهر جمال تموجات 

البيج األنيقة والتي تليق مع  الرخام  وألوان 

الالمعة  الخزانات  الكالسيكي ذو  الحمام  هذا 

الكبيرة. إلى جانب مكان االستحمام  والمرايا 

الزجاجي األنيق واإلضاءة الكالسيكية الفخمة .

األلوان المحايدة ألوان تميل للهدوء والنقاء تستهوي الناس العاشقة للوضوح والحقيقة، وهي ألوان 

تتمايز بين اللون األبيض والبيج والرمادي، درجت بكثرة في تصاميم الحمامات الحديثة لهذا العام 

والتي تألقت بالخامات الثرية من الرخام والزجاج واألحجار الطبيعية واألخشاب. 

تتت تتتتتتت تت تتتتت تتتتتتتت
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health & wellness center

Euordiet  has the answer, with over 60 varieties of re-invented protein 
meals with 4 times the protein,  fibre  and only a third of the carbs!!

contact us 9749 7777 /9456 6777 / email: eurodiet@omantel.net.om
Address: 35A, 2 Floor, Alargan Al Qurm Gardens Building (in front of the Natural Park Main Gate)

High protein pastapaprika flavour treatvegetable patty - gluten free
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Your Care

اســمــارت سيرفس طريقة مبتكرة للجراحة 
ــدون لمس العينن وبــدون  بالليزر تعمل بـ
إستخدام ألي نوع من الشفرات الجراحية وبدون 
فتح طبقات العين وبدون شفط للعين وبدون 

قطع للقرنية ايضَا. 

مركز مسقط لعالج العيون بالليزر
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»سمارت سيرفس«..

تقنية مبتكرة لتصحيح النظر بالليزر  

دون مالمسة العين
برؤية الفاضل ســمير العوام-الرئيس التنفيذي وتحت شــعار “نؤمن بأن الحياة  أفضل عندما ترى أفضل” 

تعهد مركز مســقط لعالج العيون بالليزر منذ إنشــائه في 2002 على االحترافية لتلبية كافة احتياجات 

الرعايــة البصرية لمرضاه من التشــخيص التفصيلي للمرضــى وتقديم العالج الذي يحقــق نتائح ممتازة 

فــي مجال جراحات العيون، مدعوم ذلك بالخبرة العالمية ألطبائه بقيادة الدكتورة ماريا كالرا أربياليز – 

المدير الطبي و بأحدث التقنيات المتطورة. 

»مركز مسقط لعالج العيون بالليزر«

أول مركز عيون بالسلطنة يقدم التقنية الرائدة
 ما أهم مميزات تقنية “ اسمارت سيرفس” 

في الرعاية البصرية؟ 

بالليزر تعمل  النظر  طريقة مبتكرة لتصحيح 

العين وبدون استخدام ألي نوع  بدون لمس 

من الشفرات الجراحية وبدون فتح طبقات 

العين وبدون شفط للعين وبدون قطع للقرنية 

أيضاَ. 

هل تقنية » اسمارت سيرفس« آمنة؟

التقنية آمنة وعملية ومريحة، ومن  هذه 

العمليات األقل جهدا وضغطا على العين 

العالجات  تقنية “ اسمارت سيرفس” ما أهم 

المستخدمه فيها؟ 

النظر , قصر  يمكن استخدامها لعالج طول 

النظر  وعالج االستجماتيزم أيضا.

مركــز مســقط __ لعــالج العيون 

نــادرا  مزيجــا  يقــدم  بالليــزر 

مــن الخبــرة منقطعــة النظيــر 

والتــي  الفائقــة  والتقنيــات 

تســاهم فــي جعــل كل مريض 

يشــعر بالراحــة والثقــة فــي أنه 

سيتلقى أعلى درجة من الجودة 

في مجــال الرعاية البصرية، ومن 

أجــل هــذا الهــدف أعلــن مركــز 

مســقط لعــالج العيــون بالليــزر 

مؤخــرا عــن اســتخدامه لتقنية 

جديــدة متطــورة تعرف باســم 

“ اســمارت ســيرفس” مــن قبــل 

شــركة شــفيند العالمية- ليعد 

أول مركز عيون بالسلطنة يجرى 

هذه الجراحة الرائدة-. 
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ما مدى   تفاعل تقنية “ اسمارت سيرفس” 

والمرضى األكثر عالجا؟ 

التقنية مناسبة لجميع المرضى الذين تجاوزوا 

سن 18 سنة, الراغبين في التخلص من 

النظارات الطبية والعدسات الالصقة. 

القرنية بتقنية  ما فائدة عدم لمس سطح 

“اسمارت سيرفس” ؟

عدم لمس سطح القرنية يحافظ على األعصاب 

التي توجد بها،  وبالتالي يحافظ عليها من 

التعرض لجفاف شديد  احتماالت الضعف أو 

في المستقبل. 

ما مدى نجاح وتوقيت عمليات تصحيح 

النظر بتقنية » SmartSurfACe« ؟

إن نسبة نجاح عملية اسمارت سيرفيس 

العملية أقل من 10  مرتفعة جداً، وتستغرق 

دقائق. 

التي يحتاجها المريض  الزمنية  الفترة  ما 

لكي يعود إلى حياته الطبيعية؟ 

أيام  المريض ما بين األربعة والسبعة  يحتاج 

بعد إجراء عملية Smart Surf ACE للعودة 

الجيدة،  الطبيعية والرؤية  إلى ممارسة حياته 

فعملية اسمارت سيرفيس ساهمت بتقليل 

فترة الشفاء مقارنة مع عمليات تصحيح النظر 

القرنية بعد  السطحية بسبب نعومة سطح 

الليزر. 

مركز مسقط لعالج العيون بالليزر:-

للعيون على  بالليزر على لقب “أفضل مؤسسة صحية  العيون  حصل مركز مسقط لعالج 

مستوى السلطنة” لعام 2016، وذلك في حفل الجوائز السنوي الذي استضافته وزارة الصحة 

مؤخراً تقديراً واعترافاً بمستوى اإلجادة  في قطاع الرعاية الصحية الخاص بالسلطنة.

اللقب يعكس أهمية مركز مسقط لعالج العيون بالليزر كونه المركز  األكثر تطوراً ضمن 

المراكز الخاصة بالعيون في السلطنة، والتي تعد إحدى أعلى  أوسمة وزارة الصحة لإلجادة 

والتميز  في قطاع  الرعاية الصحية الخاص بالعيون في السلطنة . 

وفي الحفل نفسه تم منح الدكتورة »ماريا كالرا أربياليز« ذات السمعة العالمية في جراحات 

تصحيح النظر بالليزر وعالجات القرنية  على لقب )أفضل طبيب في القطاع الطبي الخاص 

الخاصة  العلمية  البحوث  النهوض وتقديم  الرائدة في  ، وذلك على إسهاماتها  بالعيون ( 

بالعناية بالعيون على الصعيد المحلي والدولي . 

يشار بأن هاتين الجائزتين التوأمتين تعززان من سمعة مركز مسقط لعالج العيون بالليزر 

المركز منذ فترة طويلة بشهرة  القرم والموج مسقط، ويتمتع  بفروعه اإلثنين في شاطئ 

واسعة وسمعة طيبة بإعتباره مزود بأعلى جودة  وال مثيل له في  تقديم خدمات تصحيح 

النظر بالليزر. مستفيداً في ذلك بمزيج من الخبرة المهنية اإلحترافية ذات الطراز العالمي 

والتكنولوجيا المتطورة األحدث من نوعها من حيث المعدات، فضال عن المستويات التي  

التضاهى في سالمة المرضى.

Shati Al-Qurm, Al-Sarouj area

24691414 - Fax: 24601212

Muscat Eye laser center

www. muscateye.com
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تعتبر ثمرة البابايا واحدة من أكثر الثمار التي تحتوي على عناصر 
، إال أن فائدتها ال تتوقف عند تناولها فحسب وإنما  غذائية كبيرة 
بالماسكات المختلفة والمتعدد التي يمكن صنعها من هذه الثمرة 
وهي ماسكات يمكن تطبيقها على البشرة والشعر. فهذه الفاكهة 
اللذيذة المليئة بالبيتا كاروتين جيدة للبشرة، وهي غنية بالباباين 
وهو انزيم يساعد في تفتيح الجلد بفعالية وتمتلك خواصًا مبيضة 

لذلك يمكن استخدامها في تحضير ماسكات مفّتحة للبشرة.
“ أناقتي” تقدم لك أفضل 6 ماسكات مفتحة للبشرة من البابايا 

يمكن تحضيرها منزليًا :- 

ءءءءءء ءءءءءءءء 
ءءءءءءء ءءء ءءء 

ءءءءءء

المسك األول، فرك البابايا على الوجه لتحسين البشرة وخطواته:- 

ادعكي وجهك بشريحة من البابايا يومياً اتركيه لــ 30 دقيقة ثم 

اشطفيه، ذلك سيمنحك نتائج مذهلة في تبييض الوجه.

بالمطحنة وخلطه مع رشة من  البابايا”  كما يمكن ضرب “لب 

الزعفران وإضافة المزيج الى وجهك يومياً، حيث ستضيف لمعاناً 

جميالً إليه.  وستخلصك هذه الوصفة من بعض العيوب الجمالية 

كالتصبغات والبقع الداكنة والبقع الناتجة عن التقّدم بالسن.

الفّجة وزيت فيتامين Eوالزبادي  البابايا  ، ماسك  الثاني  المسك 

والعسل وخطواته:- 

اخلطي المكونات المذكورة وضعي المزيج على وجهك بالتساوي.

اغسلي وجهك بالماء بعد 20 دقيقة، سيمنحك هذا الماسك بياضاً 

الفّجة تحتوي  بانتظام. فالبابايا  لفترة طويلة في حال استخدامه 

على كمية إضافية من الباباين من الناضجة، لذلك فهي أكثر فعالية 

في تبييض البشرة وجعلها أكثر نقاء واشراقاً.

المسك الثالث، كمادة من البابايا والخيار والموز:- 

مبيضة ممتازة، وهذا  الماسك تملك خواصاً  كل مكونات هذا 

هو سبب مزجها مع بعضها لتعطي بياضاً طويل األمد خاصة مع 

االستخدام المنتظم.

تفيد البابايا في تفتيح التصبغات والبقع السوداء وتغذي وتنعش 

البشرة. 

المسك الرابع، ماسك البابايا وبياض البيض:- 

البابايا،  ضعي بياض بيضة واحــدة مع نصف كوب من لب 

لــ  الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه  امزجيهم جيداً ومددي 

نصف ساعة.

يساعد هذا الماسك في تبييض البشرة وتصغير المسام الواسعة، 

ويمنحك مظهراً أكثر شباباً.

يقوم  الجلد، أيضاً  البابايا تفتّح  الفاكهة واألنزيمات في  حمض 

البيض بنفس المهمة الى جانب تصغير المسام المتوسعة ومنح 

االشراق.

جربي الماسك مرتين أسبوعياً لنتائج أفضل.

المسك الخامس ماسك البابايا، بودرة الشوفان والسكر:- 

البايايا غنية بــ حمض الفا الهيدروكسي AHA ما يجعلها ممتازة 

لتقشير الجلد.- 

البابايا وبودرة الشوفان ووالسكر، وافركي  حّضري ماسكاً من 

وجهك به حتى يذوب السكر بالكامل ثم اشطفيه بماء فاتر.

المسك السادس، ماسك البابايا واألناناس والعسل

اخلطي نصف كوب من البابايا مع كوب من األناناس، اعصريهم 

معاً وامزجي الخليط مع العسل.

ادهني وجهك لــ 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

استعملي الماسك يومياً، لتحسين بشرتك وجعلها أفتح يوماً بعد 

يوم.
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بشرة المرأة حساسة جداً ورقيقة ولكنها 
تتعرض لعوامل الخارجية عديدة كالمواد 
الكيميائية أو التلوث أو التقلبات الجوية 
كأشعة الشمس والرياح والبرد. وتعاني 
البشرة من المشاكل المختلفة باألخص 
في فصل الشتاء فتبدأ المرأة بالشكوى 
، لذا فإّن  من جفاف بشرتها وتشققها، 
حلم كل فتاة أن يمضي فصل الشتاء من 
غير أن ُيسبب الجو أية مشاكل متعلقة 

بالبشرة.
ــاقــتــي«  تساعدكم فــي هــذا األمــر  أن  «
وتقدم لك بعض النصائح التي تفيد في 

المحافظة على البشرة نقية ونضرة :- 

ءءءءء ءءّءء ءءءءءء ءءءءءء ءء ءءءءءءء
الرائع للشعور  على الرغم من تأثيرها  االستحمام بالماء الساخن، 

باإلسترخاء والدفء خالل الطقس البارد إال أن الماء الساخن يتسبب في 

الجفاف الشديد للبشرة. كما يؤثر سلبا على توازن معامل حموضة الجلد، 

فيتلف الطبقة الخارجية التي تعمل على حماية البشرة. استبدلي الماء 

الساخن بالماء الفاتر للحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها.

الضارة  البكتيريا  تحتوي بشرة اإلنسان على كل من  الصابون،  استخدام 

التي تساعد على خلق  النافعة هي  النافعة. فالبكتيريا  والبكتيريا 

أنواع  الضارة. وتتضمن  للبكتيريا  الالزمة للتصدي  الحيوية  المضادات 

الزائدة  الدهون  إزالة  الصابون منظفات كيماوية فال تعمل فقط على 

النافعة مما يضر بمستوى  البكتيريا  والشوائب، بل تؤدي كذلك إلزالة 

حموضة الجلد ويعرضه للمزيد من المشكالت الصحية.

استخدام المقشرات القاسية، تقشير البشرة خطوة ضرورية خالل روتينك 

اليومي للعناية حيث تساعد على إزالة طبقات الجلد الميت، مما يعمل 

المرطبة والمغذية بشكل أفضل. ولكن اإلفراط  العناصر  على امتصاص 

في استخدام المقشرات، خاصًة خالل الشتاء يؤدي الى جفاف البشرة. 

احرصي على استخدام المقشر مرة واحدة فقط أو مرتين خالل الشهر، 

كما يفضل اختيار المكونات الطبيعية كالسكر مع زيت الزيتون.

التغذية  البشرة من  تختلف احتياجات  استدام المرطبات الخفيفة، 

الكريم المرطب  والترطيب باختالف الطقس، لذلك ال بد من تغيير 

و«اللوشن« بعد انتهاء فصل الصيف. اختاري تركيبة مرطبة كثيفة وغنية 

البرد، فتعمل كعازل طبيعي  بالزيوت للعناية ببشرتك خالل موسم 

للوقاية من الجفاف لفترات أطول.

المتشققة هي من  الشفاه  المتشققة،  الشفاه  الشفاه على  استخدام بلسم 

البارد. لكن مع ذلك فعند  أشهر المشكالت التي ال مفر منها خالل الطقس 

استخدام المزيد من الطبقات على الشفاه المتشققة، ال يمكنِك حل المشكلة.

لسرعة شفاء تشققات الشفاه، عليِك أواًل بتقشيرها إلزالة الجلد الميت 

المكونات  بالتغلغل بعمق. جربي أي من  المرطبة  والسماح للعناصر 

الطبيعية كالعسل مع السكر لتقشير شفتيك وترطيبها كذلك.
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ءءءءءءءءءء  ءءءءءءءءءءءء  
ءءءءءءءءءءءء  ءءءءءءءءءء

عصير الطماطم والخيار

المناسبة  الوزن  الطبيعية إلنقاص  العصائر  يعتبر من أهم وأفضل 

الكرش، وذلك بفضل احتواء  في حرق الدهون خاصة في منطقة 

الخيار على كمية كبيرة من األلياف المناسبة لهضم الطعام وتعويض 

السوائل والتخفيف من أعراض الحموضة  الجسم ما تم فقده من 

والتخلص من سموم الجسم. وتحتوي الطماطم على مجموعة 

الوزن وتقليل  إنقاص  المناسبة في  الفيتامينات والمعادن  كبيرة من 

الفعال في  الحار  الفلفل  الكوليسترول، كما يمكن إضافة رشة من 

حرق الدهون.

عصير الكرفس والبنجر

الكرفس والبنجر من أفضل عصائر طبيعية إلنقاص  ويعتبر عصير 

أنهما  المعروف عن كال من »الكرفس« و«البنجر«  الوزن حيث من 

من أهم العناصر الغذائية التي يحتاج إليه الجسم. خاصة أن الكرفس 

يحتوي على كمية كبيرة من األلياف وأيضا البنجر يحتوي على الفوائد 

الصحية، كما أنهما من أهم المصادر لمضادات األكسدة ومطهر جيد 

للجسم من السموم.

تنوعت في األونة األخيرة وسائل الحمية التي 
الــوزن و السر الناجح في  تساعد على خسارة 
الـــوزن ليس فقط عــن طريق اإلقــالل  خــســارة 
مــن تــنــاول الطعام، ولكن أيضا االنتباه إلى 
المشروبات التي تعتبر وسيلة لجني فوائد 
صحية عديدة منها تخليص الجسم من المواد 
المؤذية المتراكمة والسموم غير المرغوب 

فيها.

الكثير من المشروبات تعرف بقدرتها على 
تخفيف الوزن بسرعة دون الحاجة للريجيمات 
التي تعطل عمل أجهزة الجسم وتؤذي الجهاز 
ــســان،  »أنــاقــتــي« تقدم لك  العصبي عند اإلن

أفضل عصائر إلنقاص الوزن :-

عصير الجرجير والجزر

يعتبر الجرجير من الخضروات الصحية جدا للجسم فعالوة على 

أنه مصدر غني بمضادات األكسدة فهو أيضا يحتوي على األلياف 

الغذائية التي تعطي القدرة الكبيرة على الهضم. لذلك يفضل تناوله 

الذي  باأللياف  الجزر وهو أيضا ملئ  الباكر مع  الصباح  كعصير في 

يحسن من حركة األمعاء وينشط عملية الهضم.

عصير الليمون والبطيخ

يعتبر كال من عصير البطيخ والليمون من أهم وأفضل عصائر طبيعية 

المفيدة جداَ في حرق الدهون  العناصر  الوزن وهو من  إلنقاص 

الغذائية  والتخلص من سموم الجسم. فالبطيخ يحتوي على األلياف 

الجوع، كما يساعد  بالجوع والتخلص من  الشعور  التي تساعد على 

الجفاف ويمكن إضافة  بالسوائل وحمايته من  الجسم  على تعويض 

مكعبات الثلج وشرائح الليمون النتعاش أكثر.

عصير السبانخ مع التفاح

العصائر  أنواع  أكثر وأفضل  التفاح هو من  السبانخ مع  ويعد عصير 

الحديد  المليئة بعنصر  الورقيات  الوزن وهو من  الطبيعية إلنقاص 

بأنه  الفوليك. حيث يتميز  الغذائية وحمض  وفيتامين A واأللياف 

من العصائر الصحية والذي يعمل على انتعاش الجسم والتخلص من 

الدهون الزائدة عن طريق زيادة حرقها، والتفاح غني باأللياف أيضا 

خاصة التفاح األخضر المناسب للحمية الغذائية.

عصير الرمان والليتشي

يعمل الليتشي على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة السرطان والخاليا 

السرطانية.كما يساعد على تحفيز عملية األيض ويساعد على 

عملية الهضم وإنقاص الوزن الزائد والتخلص من السعرات الحرارية 

والدهون، ويمكن إضافة حبات الرمان وأوراق النعناع ومكعبات الثلج 

إلنتعاش أكثر وزيادة فعالية في حرق الدهون.

عصير اللفت وعصير الليمون

تَُساعد على  اللفت والليمون على عناصر مغذية  ويحتوي كال من 

المناسب  العصير  الدهون كفيتامين a والكالسيوم. لذلك فهو  حرق 

في حرق الدهون خاصة دهون البطن، كما يعمل أيضا على التخلص 

من األورام والخاليا السرطانية .
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التطريزات الناعمة هي إحدى الطرق التي 
يمكن اعتمادها لتزيين العباية السوداء. 
وعليك في هذه الحال أن تختاري بقعة 
واحدة من العباية لتطبيق هذه التطريزات، 

كي ال تبدو مبالغ جداً في تزيينها.

طاهرة الدغيشية

@dar_alamerat_althahabi92171567
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ءءءءء ءءءءءءءء ءء »ءءءءءء«

ءءءءءء  ءءءءءءءءءء.. .. 
ءءءءءء ءءءءءءء ءءءءء ءءء ءءءءءء 

ءءءءءء ءءءءءء

همس الغزل

الدغيشية  الله  البداية تقول طاهرة عبد  في 

أن حبها وشغفها بمجال األزياء بدأ منذ نعومة 

الرسم والتصميم، ودفعها  أظافرها فعشقت 

تشجيع والدتها وأخوتها إلى الخوض في عالم 

األزياء منذ 7 سنوات فأسست دار الغزل الذي 

تحول مؤخرا إلى دار همس الغزل.

وأضافت طاهرة أن خدمات همس الغزل 

تنقسم إلى قسمين: - األول يضم األزيــاء ) 

الثاني يضم  العبايات- الجالبيات( والقسم 

، مشيرة  سبا لعناية األظافر والبشرة والجسم 

الماضي  يناير  افتتاحه في نهاية  السبا تم  أن 

بحضور كوكبة من سيدات المجتمع العماني ، 

ومن المتوقع أن تشهد تلك الخدمة إقباال كبيرا 

خالل الفترة المقبلة. 

العبايات التقليدية 

العبايات  وأكــدت طاهرة الدغيشية أن بيع 

التقليدية تعد نقطة إنطالقة في مجال األزياء، 

فاعتمدت على منزلها وأصدقائها وأقاربها في 

بيع تصميماتها األولى، كما اشتهرت بتركيب 

المصر العماني على العباءة السوداء.  

الالتي يرتدين  النساء  وأشــارت أن كثيراً من 

العبايات التقليدية يبحثن عن بعض اللمسات 

التقليدية  العصرية التي تجعل إطالالتهن 

مواكبة للموضة وأنيقة، لكن يخشين في 

الوقت نفسه أن تبدو هذه اإلطالالت ُمبهرجة 

أو ُمبالغاً بها وتخدش حرمة العباءة ، موضحة 

العباءة  العمانية  الغزل يوفر للمرأة  أن همس 

التي تجمع بين األصالة ومواكبة  التقليدية 

األناقة والموضة. 

اإلكسسوارات والقصات 

الدغيشية  ــاء طاهرة  ــادت مصممة األزي وأف

العباءة باإلكسسوارات  أنها تركز على تزيين 

التقليدية التي ال تفقد العباءة أصالتها، فتقوم 

بتركيب إكسسوارات الخرز والكريستال 

العبايات. فالعباءة  واألحجار الكريمة على 

السوداء تتناسب مع إكسسوارات األحجار 

الكريمة التي تعطي إنطباعا بالفخامة والرقي، 

العباءة الملونة بالكريستال  كما يتم تزين 

والخرز والتطريز. 

وتقول إن هناك أفكار جديدة في تزيين 

العباءة سواء السوداء أو الملونة، ومنها :- 

اإلكسسوارات الذهبية أو الملونة، يمكنك 

اعتماد إحــدى هذه اإلكسسوارات لتزيين 

العباءة من خالل االستعانة بالعقد الكبير 

الذهبي أو الملون لتزيين القبة ومنطقة 

البروشات  اللجوء إلى  الصدر، كما يمكنك 

التي عادت للبروز على الساحة هذا الموسم، 

واختاري تلك المصممة بطريقة فريدة ومميزة 

لجذب األنظار إليك. 

التي  الناعمة هي إحدى الطرق  التطريزات 

يمكن اعتمادها لتزيين العباءة السوداء. 

وعليك في هــذه الحال أن تختاري بقعة 

التطريزات،  العباءة لتطبيق هذه  واحدة من 

كي ال تبدو مبالغ جداً في تزيينها، فإما أن 

العباءة أو جانبيها،  تختاري األكمام أو أسفل 

وحتى يمكنك اإلبتكار في تزيين ظهر العباءة 

السوداء.

الوشاح هو طريقة أخرى تساعدك على تزيين 

العباءة السوداء بطريقة عصرية وملفتة. 

تمثل الــعــبــاءة بالنسبة 

ــزا  الــنــســاء رم ــن  لكثير م

لألناقة العربية والحضور 

ــت، كما أن اعتماد  ــالف ال

العباءة لدى السيدات بات 

أكثر رواجــًا وجــزءاً ال يتجزأ 

في عالم الموضة واألزياء 

فــتــنــّوعــت الـــمـــوديـــالت 

ــات والــتــطــريــزات  ــص ــق وال

بـــإخـــتـــالف الــمــصــمــمــيــن 

ــات، وبــــات  ــمـ ــمـ ــصـ ــمـ والـ

الــمــصــّمــمــون يعتمدون 

أقمشة جديدة تتناسب 

الــمــنــاخ فــي منطقة  مــع 

الــخــلــيــج، كــمــا اعــتــمــدوا 

على قــّصــات ومــوديــالت 

مختلفة منها عصرية 

وأخـــرى تقليدية بحسب 

متطلبات السيدات في 

عصرنا.

ــقــت مع  ــت ال أنـــاقـــتـــي«   «

مصممة األزيــــاء طــاهــرة 

عبد اهلل الدغيشية إحدى 

أشهر مصممات العبايات 

ــتــي عرفت  العمانية وال

واشـــتـــهـــرت بــتــصــمــيــم 

عبايات تقليدية تحافظ 

على األســلــوب الشرقي 

األصيل والمواكبة للموضة 

واألناقة في آن واحد. 
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يكون حضورك غير بارز وبعيد عن التكلّف.

 إن كنت سيدة كبيرة في السّن، فالعباءة 

التقليدية تليق بك ولكن هذا ال يمنع أن ترتدي 

الكبيرة في السن عباءة عصرية إذا  السيدة 

كانت تليق بشخصيتها، وكذلك يمكن للسيدة 

الصغيرة بالسن أن تختار عباءة تقليدية إن 

كانت تعكس شخصيّتها.

العبايات السوداء تعد  الدغيشية أن  وأشارت 

سيدة خزانة مالبسك والتي ال غنى عنها، 

وتعد مثالية لإلطالالت الصباحية واألعمال 

البيضاء مثالية  العبايات  اليومية. كما نجد 

المسائية والتجمعات مع األصدقاء،  للزيارات 

المناسبات  الملونة مثالية مع  العبايات  أما 

والسهرات. 

كما ننصح المرأة بأهمية التنسيق بين العباءة 

واإلكسسوارات والمجوهرات، والتنسيق مع 

اليد واألحذية الرسمية أو الكاجوال  شنط 

حسب المناسبة. فالعباءة السوداء ننصح 

بإرتداء اإلكسسوارت والمجوهرات عليها، 

الكثيرة  كما ال ننصح بإرتداء اإلكسسوارات 

الملونة والتي تعطي انطباعا  العبايات  على 

بالبهرجة وعدم التنظيم. 

الجالبيات والسبا

أنها  الدغيشية  وأكدت مصممة األزياء طاهرة 

قامت مؤخرا بتصميم الجالبيات بشتى أنواعها 

وألوانها والتي تتناسب مع جميع األعمال، 

التطريز والتزيين  معتمدة على اإلبــداع في 

الملون أو  اعتمدي في هذه الحال الوشاح 

النقوشات الجميلة والمتعددة األلوان،  ذات 

خصوصا وأنها رائجة جداً هذا العام، واستعيني 

العباءة.  اللون األسود  به للتخفيف من حدة 

أما فيما يخص طريقة ارتدائه ،فهناك طرق 

متعددة، يمكنك أن تختاري األكثر تناسقاً مع 

المناسبة التي تشاركين فيها، وأن تقومي بعقد 

الوشاح أو بتركه منسدالً على األكتاف.

أما القّصات فتعمل طاهرة الدغيشية أن 

تصميم لعبايات مريحة وفضفاضة بحيث 

ترتديها المرأة من الصباح إلى المساء من 

دون أن تشعر بأي عبء أو إزعاج، وقد داخل 

هذه العبايات لمسات شرقية أعادتنا إلى 

جذور حضارتنا العربية األصيلة. بينما تستوحي 

أفكار تصميماتها من التصاميم البحرينية 

للعبايات والجالبيات، كما تقوم بأعمال التطريز 

لها باع طويل  البحرين والتي  والخياطة داخل 

في ـــ  مجال العبايات التقليدية. 

إلطاللة مثالية 

ــاء طاهرة الدغيشية  وتنصح مصممة األزي

التقليدية أو الكالسيكية في  العباءة  باختيار 

بعض تلك الحاالت:

ان كانت شخصيّتك جدية وتقليدية وتعملين 

العام ويتحتّم عليك أن تظهري  في القطاع 

بصورة جدية ذات مصداقية عالية.

الطبع وال تريدين أن تلفتي  إذا كنت خجولة 

األنظار إلى ما ترتدينه، وبالتالي تفضلين أن 

البحرين،  بالخرز واإلكسسوارات في مملكة 

الهادئة مثل  أنها تركز على األلــوان  مشيرة 

البينك واألزرق الفاتح والتي تتناسب مع جميع 

المناسبات واألعياد والحفالت. 

أمــا السبا التي تم افتتاحه مؤخرا فيقدم 

خدمات العناية باألظافر ) المانكير- البديكير( 

السبا فريق مدرب وذو كفاءة عالية  ، ولدى 

وخبرة عمل 10 سنوات داخل السلطنة. 

طموحات

بافتتاح دار همس  الدغيشية  وتطمح طاهرة 

الغزل بمساحة أكبر لزيادة خدمات السبا وأيضا 

لتضم أقسام جديدة في األزيــاء، كما تعمل 

حاليا على كسب ثقة زبائنها بتقديم أسعار 

تنافسية تناسب الجميع وتقديم تصميمات 

الطلب، كما تعمل على توفير قطعة  حسب 

واحدة لكل تصميم من تصميماتها إلعطاء ميزة 

التميز والتفرد لزبائنها. 

الدغيشية في أول عرض أزياء لها  وشاركت 

في قاعة النور بتنظيم مؤسسة ريما المتكاملة  

والتي تشرف عليها ريما الساجوانية، كما 

تتطلع إلى مشاركات محلية وخارجية أكثر 

الفترة المقبلة. 

وتختتم الدغيشية حديثها بأنها تنصح رائدات 

العمانيات خاصة في مجال األزياء  األعمال 

التصميم وعدم تقليد  باالبتكار واإلبداع في 

الغير، ألنها تنعكس سلبيا على المصممات 

العمانيات الالتي يعملن بجد وإجتهاد. 

صورة من افتتاح همس الغزل بعدسة استوديو البرتاءصورة من افتتاح همس الغزل بعدسة استوديو البرتاء

AL-Hail South - Shell petrol station behind second cup 24277792 - 94889878

umsultan191Hamsalgazal_boutique_spa
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يرى أخصائيون في علم النفس إن تفضيل 
لون على آخر يعتبر مفتاح لصفات محددة 
في شخصية اإلنسان ربما هو نفسه ال 
المرأة عن سبب  يعرفها، فأحيانا تتسائل 
انجذابها إلى لون دون اآلخر وتتفاجىء 
أن خزانة مالبسها يغلب عليها  اللون 
، ورغم محاولتها  الذي يسيطر على ذوقها 
المستمرة أن تتخطي هذا االرتباط إال أنها 

تقع فيه ال شعوريا.
فإرتباط المرأة باأللوان له عالقة كبيرة 
بتكوين شخصيتها وطباعها، “ أناقتي” تقدم 
لك دالئل األلوان التي تنعكس على شخصية 

المرأة:- 
األحمر 

الجذابة صاحبة  الجريئة  المرأة  لون تختاره 
الشخصية القوية واإلرادة الصلبة، فهي 
ــدرة على  تتمتع بثقة عالية بالنفس وق
التأقلم ضمن أي محيط تنخرط فيه. كما 
أنها غالبا محط أنظار اآلخرين واهتمامهم، 
وتبحث أن تكون مصدر االهتمام ومحور 

الحديث.
األزرق

العفوية فهو لون يرمز إلى  المرأة  اختيار 
النفسية، ومن تختاره  الشفافية والراحة 
التصرف  ال تهتم برأي اآلخرين بها وتحب 
بحرية. اللون األزرق يناسب المرأة الصادقة 
المغامرات  مع اآلخرين والتي تحب خوض 

بعيداً عن اإللتزام بالتقاليد والعادات.
األخضر

التي تتمتع بقدرة  تختاره المرأة الذكية 
عالية على التحليل الدقيق لكنها قد تعاني 
السيئة كالغيرة والطمع  الصفات  أحيانا من 
واألنانية، وقد تجمع بين الغرور والثقة 
الى نفور اآلخرين  بالنفسز مما قد يؤدي 

منها وبالتالي تتعرض للعزلة والوحدة.
الزهري

القلب فهي  الطيبة  الحنونة  المرأة  تختاره 
تحب مساعدة اآلخرين حتى لو كان ذلك 
على حساب مصلحتها الشخصية وراحتها، 
بعيداً عن األنانية وحــب التملك فأنها 

محبوبة من األخرين ومحط ثقة الجميع.
البنفسجي

اختيار المرأة التي تحب الحياة وتحب 
اختبار األمور الجديدة والمثيرة لالهتمام 
بعيداً عن المألوف والروتين، لكنها في نفس 
الوقت قــادرة على ضبط أعصابها وعدم 

التسرع في ردات الفعل والتصرفات.
األسود

ــوان ورمــز األناقة، لكن  مع أنه ملك األل
الدائم له يدل على أنك امرأة  اإلنجذاب 
يائسة تعاني من الطاقة السلبية كل الوقت 
التفاؤل أو األمل، وتحب عيش  بعيداً عن 
الدراما االجتماعية والعاطفية إلى أقصى 

الحدود.

الرمادي 
الرمادي إن  اللون  يجب للمرأة أن تتجنب 
كانت تعاني من فتور أو برود في عالقتها 
مع زوجها،  فالرمادي لون بارد وبرودته 
تزيد الفتور بين الزوجين. للتغلب على ذلك 
انتباه زوجك  النارية لجذب  باأللوان  عليك، 

وتحريك مشاعره
األصفر 

كلما شعرت المرأة برغبتها في تحديد النقاط 
التي تميزها ونقاط ضعفها مع أسرتها، فأنها 
في تلك الحالة بحاجة للون األصفر الذي 
سيساعدها على التواصل وتحقيق تلك األشياء 
ومن المعروف أن هذا اللون يخلص جسمك 

من السموم والشوائب.
اللون األبيض 

الصفاء  الصريحة فهو لون  من أهم األلوان 
الزوجة الطفولية  والنقاء، ويعكس مالمح 
وأمام زوجها فهي تبدو زوجة طيبة وبريئة 
وال تلجأ للمشاكل فهي تعمل لحلها. ينصح 
بارتدائه في الفترات الصباحية ليضفي مزيدا 

من الجاذبية الممزوجة بالنشاط.
البرتقالي 

ــوان باللون المثالي ألنه  يعرف بين األل
المزاج والشعور  يساعد كثيراً في تعديل 
بالرضا والسعادة. كما يساعد هذا اللون على 
بالثقة  المرأة  المناعة وشعور  تقوية جهاز 

الدائمة في نفسها. 

ءءءءء ءءءءءء
ءءءء ءءءءءء 
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ءءءءءءءء ءء ءءءءء ءءءءءءء
التبرع بالمالبس الفائضة عن الحاجة

تكدس بعض النساء كميات كبيرة من المالبس داخل الخزانة دون أن ترتديها، وبدل أن تحجز 
إليها. وليس  التبرع به لمن هم بحاجة  الخزانة يمكن  المالبس مساحات كبيرة في  هذه 
بالضرورة أن يكون التبرع بالمالبس القديمة، بل يفضل أن يتم التبرع بمالبس في حالة جيدة 

صالحة لالستعمال.

تخزين المالبس الموسمية

ال تتسع الخزانة إلى المالبس الصيفية والشتوية في نفس الوقت، لذلك يفضل تخزين المالبس 
الصيفية داخل حقائب كبيرة في فصل الشتاء وكذلك الحال بالنسبة للمالبس الشتوية في فصل 

الصيف.

استخدام وسائل مختلفة لتنظيم المالبس

يفضل تصنيف المالبس بحسب نوعها حيث توضع المالبس الداخلية داخل أدراج، والمالبس 
الفساتين  القابلة للطي كالكنزات الصوفية والقمصان على رفوف خشبية. في حين تعلق 

والبدالت الرسمية للحفاظ على رونقها.

رفوف لحفظ األحذية

بدالً من وضعها داخل الخزانة يفضل أن يتم فصل األحذية ضمن رفوف أو خزانة خاصة بها، 
حيث يساعد ذلك على توفير المساحة التي تشغلها داخل الخزانة.

تمييز المالبس عن طريق األلوان

يعاني البعض في البحث عن قطعة المالبس التي يرغبون بارتدائها، ويمكن تجنب ذلك من 
خالل استخدام نظام لوني يتم فيه ترتيب قطع المالبس إلى جانب بعضها بحسب ألوانها.

تخصيص حقيبة للمجوهرات

تشغل صناديق المجوهرات سواء كانت حقيقية أو تقليدية مساحة ال بأس بها داخل الخزانة، 
ولحل هذه المشكلة يمكن تخصيص حقيبة متعددة الجيوب لحفظ جميع قطع المجوهرات.

صناديق القبعات

على الرغم من انحسار استخدام القبعات إال أن البعض ال يزال يحتفظ ببعضها، ولحفظها من 
التلف يفضل تخزينها داخل صناديق خاصة لهذا الغرض.

تخزين الحقائب

الرفوف  الخزانة، لذلك يمكن وضعها ضمن  داخل  كبيراً  الحقائب إزدحاماً  يمكن أن تسبب 
العلوية أو تخصيص خزانة خاصة بها.

تخزين الكنزات الصوفية والقطنية

الخزانة ألنها يمكن أن  القطنية على مشاجب داخل  أو  الصوفية  الكنزات  ال ينصح بتعليق 
تسقط بسهولة مسببة الكثير من الفوضى، وبدالً من ذلك يفضل طويها داخل رفوف خاصة 

في الخزانة.

تخزين السراويل 

توفر بعض أنواع عالقات المالبس مالقط خاصة للسراويل تساعد على تثبيتها وتنظيمها داخل 
organza000@92297119الخزانة

األنصب
بجوار بنك مسقط



القبعة الصوفية مع المعاطف  �  ارتــدي 

الصوفية، واختاريها بلون يتتماشى مع لون 

المعطف وليس باللون ذاته.

البيريه مع المعطف أو  � اختاري قبعة 

السترة باألسلوب العسكري واختاريها 

بألوان الزيتي أو األسود أو الرمادي أو البني 

وتبّني اإلطاللة العسكريّة.

البيريه أيضا إذا كنت ترتدين  � اختاري 

 Riding الـــ الليغينغ والبليزر وحــذاء 

Boots بأسلوب الفروسية.

ال تنسي قّبعة الفرو مع مالبس الثلج. �

حاولي اختيار شاٍل يليق بالقبعة واختاريه  �

صوفيا مثال إذا كانت قبعتك صوفية أو 

مطبعاً إذا كانت قبعتك بلون واحد.

القبعة ليست خاصة بالمرأة المحجبة  �

فقط، فهي أكسسوار يضفي على األنثى 

الجمال وكمال الطلة النهائية. 

الوجه  � القبعة ذات اإلطار الصغير تناسب 

الصغير، ألنها تبرز مالمح الوجه. أما 

الكبيرة  القبعات  العريض فتناسبه  الوجه 

والضخمة، لخلق خدعة بصريّة تجعل 

المالمح تبدو أصغر. فيما ال تناسب 

القبعات العالية الوجه الطويل، لكنها تالئم 

ذوات الوجه الدائري.

أما في الشتاء فالقبعة تتسم 
ــم في  بأنها األكــســســوار األه
موسم الشتاء إلى جانب الشال 
ــّلًا منها يعتبر من  حيث أّن ك
األكسسوارات الشتوّية فقط، 
إذ يغيبا عن موسم الصيف أو 

يسّجال حضورًا خجواًل. 

» أناقتي« تقدم إليك نصائح 
ــداء الــقــبــعــة في  ــ ــ وطــــرق ارت
موسم الشتاء بشكل فريد 

ومميز :- 

ءءءءءء..
ءءءءء ءءءءءء

تلعب القبعة دورا ذكيا ومساعدا لكل من  �

الكبيرتين، وحتى  ترغب في إخفاء أذنيها 

الجبين الصغير والعريض أيضاً وكذلك قصة 

الشعر غير المناسبة.

ــداء القبعات “الــســبــور”  � ــ تجنبي ارت

مع  مالبس رسمية أو العكس. ولكن 

احرصي دائــمــاً على أن تنتقي القبعة 

المناسب لحجم رأســك، كي ال  بالمقاس 

يشكل ارتداؤها عثرة أناقة أو مصدر إرباك.

التي يجب أن تختاريها للقبعة  �  األلــوان 

كلياً على مالبسك، فإذا  تعتمد اعتماداً 

كنِت قد اخــتــرِت مالبس مزركشة من 

األعلى، احرصي على أن تكون القبعة سادة 

والعكس صحيح.

التي تعيق حركتك  � القبعة  تجنبي اختيار 

ســواء بالسالم على اآلخرين أم بإخفاء 

مكياجك. وال تختاري قبعات ذات قاعدة 

أمامية كبيرة، فبالرغم من توفرها في 

أنها تعتبر “للفانتازيا” وليست  السوق إال 

عملية.

الموضة،  � القبعة ال يخالف قواعد  ارتداؤك 

وال تنسي أن معظم عروض األزياء تعتبر 

القبعة قطعًة أساسية في العروض ال يمكن 

االستغناء عنها. 
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FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

+968 91444948

paradisebridal1@gmail.com

Al-Azaiba November 18th 
Street next to Millennium 
hypermarket Previously was 
the Court Clinic Building 
behind al-Azaiba mosque and 
Oman Oil Next to Beydoun 
Furniture The building which 
has the Italiano pizza And 
Lantana Rose

@paradise_bridal



Accessories

األلماس بشكل عام يمنح المرأة أناقة متميزة لياًل 
ونهاراً ، لكن هناك قواعد يفضل اتباعها لعدم 
الوقوع في فخ اإلفراط في ارتداء المجوهرات.  
ــداء المجوهرات واأللماس يقتصر  لم يعد ارت

على األثرياء أو الحفالت الليلية.

تتتتت 
تتتتتتت

أحىل الهدايا ألحىل املناسبات

24535151

North Al Mawaleh, Al Mouj Street, Seeb, Muscat

@Chocorose_Oman&Chocoroseoman
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المرأة والمجوهرات ليست عالقة غرام 
عــابــرة أو شعلة مــن االفــتــتــان سرعان 
، إنــهــا عــالقــة خــاصــة في  مــا تنطفىء 
توليفة واحدة عنوانها األساسي األناقة 
والجمال. وستستمر هذه العالقة طالما 

هناك أنثى تحب أن تهتم بأناقتها.

فالمجوهرات توقظ المشاعر وتؤجج 
العاطفة، وتجعل مــن ترتديه تشعر 
ــورًا بالثقة بالنفس ، كما نجد أن ما  ف
تختاره السيدات مــن مجوهرات تدل 
على شخصية كل واحــدة منهن، فمن 
تريد لفت األنــظــار بسرعة وتحقق ما 
يمكن أن يسمى “الضربة القاضية” تختار 
المجوهرات الكبيرة والكثيرة والباهظة 
الثمن وكأنها تصدر بيانًا عن ثروتها 

ومكانتها. 

» أناقتي” التقت مع لجينة بنت علي 
بــن سليمان الــلــواتــي صاحبة شركة 
مجوهرات اللؤلؤ الذهبي والتي اعتمدت 
على حسها الفني واإلبداعي في تقديم 
مجوهرات داخل شركتها تحاكي الذوق 
الرفيع ، وتخاطب كل أمــراة على حده 

بعد فهم شخصيتها ونفسيتها. 

اللؤلؤ الذهبي..
قصة العشق 

األزلية بين المرأة 
والمجوهرات

لجينة اللواتي لـ »أناقتي«

نبذة عن مجوهرات اللؤلؤ الذهبي من حيث 
الشركة لجينة بنت علي  التأسيس وصاحبة 

بن سليمان اللواتي؟ 
اللؤلؤ الذهبي عام  تم تأسسيس مجوهرات 

ابراهيم  1988 من قبل علي بن سليمان بن 

اللواتي. وكان أول محل للشركة في منطقة روي 

العريمي ومن ثم  القرم بمجمع  إلى  انتقل  ثم 

تم افتتاح الفرع الجديد في بانوراما مول خالل 

فبراير من العام الماضي. 

اللواتي خريجة  لجينة بنت علي بن سليمان 

نظم معلومات من الجامعة األمريكية بالشارقة 

عام 2006، عشقي لعالم المجوهرات بدء منذ 

الصغر وأنا أراقب والدي يختار المجوهرات 

بحرص وعناية. فمنذ الصغر تعلمت كيفية 

اختيارها وارتدائها وكبر العشق كلما كبرت، 

المجوهرات حب وإدارتها عشق  حتى صارت 

مع كل قطعة يتم اخيارها أو تصميمها. 

الجامعة قررت اإلنضمام إلى  بعد تخرجي من 

تجارة العائلة وأنا سعيدة جدا بقراري، فالعمل 

مع قطع جميلة مرصعة باأللماس واألحجار 

الكريمة متعة بحد ذاتها. 

التي  الذهبي  اللؤلؤ  ما مميزات مجوهرات 
تميزه عن المحالت المنافسة ؟ 

المجوهرات عشق المرأة وخاصة األلماس 

 Diamonds« ببريقه يأسر القلوب ويظل لألبد

 »are forever

ما يميز مجوهرات اللؤلؤ الذهبي أن كل قطعة 

يتم اختيارها بإتقان من بين مئات القطع، وفي 

المحل  أغلب االحيان تكون قطعة واحدة في 

لضمان السيدة التي ترتديها أنها الوحيدة التي 

سوف تتألق بجمال تلك القطعة. 

ما الشريحة التي تستهدفها مجوهرات اللؤلؤ 
الذهبي؟ 

الذهبي كل سيدة  اللؤلؤ  تستهدف مجوهرات 

أنيقة، ألن كل سيدة أنيقة تحتاج المجوهرات 

مهما بلغت البساطة في أناقتها. فالمجوهرات 

تزيد من أنوثة المرأة سواء في الجامعة، العمل، 

الزيارات البسيطة أو السهرات. 

ــوان والمنتجات واألشكال   * ما أهم األل
األكثر طلبا داخل مجوهرات اللؤلؤ الذهبي؟ 
األلماس هو سيد األحجار الكريمة، وتعتبر 

خواتم األلماس وحتى األحجار الكريمة من أكثر 

المرأة باإلضافة إلى األساور  إلى  القطع قرباً 

والحلق والمجوهرات بشكل عام. 

المناسبات  * هل توجد أنواع تتناسب مع 
والحفالت وغيرها؟ 

أناقة متميزة  المرأة  األلماس بشكل عام يمنح 

اتباعها  ليالً ونهاراً، لكن هناك قواعد يفضل 

ــداء  ارت الــوقــوع في فخ اإلفـــراط في  لعدم 

المجوهرات. 

لم يعد ارتداء المجوهرات واأللماس يقتصر 

الليلية، حيث صار  على األثرياء أو الحفالت 

ارتداء المجوهرات في متناول كل امرأة تطمح 

للتألق ببريق األلماس. ولكن من القواعد عدم 
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ــداء طقم كامل من األلماس يضم عقدا  ارت

وسوار وحلق وخاتم في أوقات العمل مثالً، 

ولكن يمكن ارتداء سوار ناعم مرصع باأللماس 

واألحجار الكريمة أو خاتم مناسب للعمل 

الزيارات البسيطة، فالمبالغة في ارتداء  أو 

المجوهرات تظهر المرأة في صورة غير أنيقة. 

أما بالنسبة ألقــراط األذن فشكلها وحجمها 

يحددان وقت ارتدائها، فأقراط األلماس الناعمة 

النهار. أما أقــراط كبيرة  يمكن ارتدائها في 

الكريمة  الحجم المرصعة باأللماس واألحجار 

فيمكن ارتدائها في الفترة المسائية. 

التي تقدميها للمرأة للحفاظ  النصائح  ما 
على رونق المجوهرات؟ 

- ال تستخدمي مستحضرات غير أصلية لتنظيف 

مجوهراتِك األصلية. كما يجب عــدم وضع 

التنظيف وإبقائها  المجوهرات داخل مواد 

مغمورة لفتره طويلة، حيث يؤدي ذلك إلى 

تحول لون المجوهرات إلى اللون االسود.

- ارتدي مجوهراتِك بعناية وحرص، يجب أالَّ 

ترتدي مالبسك بعد ارتداء المجوهرات، حتى ال 

تعلق في قماش المالبس وتسبب تلف المالبس 

أو انكسار المجوهرات، وال تنسي أن تضعي 

عطرِك قبل أن ترتدين المجوهرات ألن كثيراً 

من المجوهرات قد تتعرض للصدأ أو للتلف 

الكيماوية، كوني حريصة مع  مع مواد العطور 

العطور وسبراي تثبيت الشعر وكريم األساس 

ومزيالت العرق وسائل إزالــة طالء األظافر 

المكياج كل هذه مواد كيميائية تؤثر  ومزيل 

الثمينة، لذلك  على عمر ومظهر مجوهراتك 

ننصح بارتدائها بعد االنتهاء من استخدام هذه 

المواد. 

- احفظي مجوهراتِك بعلب مخصصة لها، 

احرصي على حفظ كل قطعة من المجوهرات 

في العلبة الخاصة بها وال تخلطي المجوهرات 

معاً. ألن جمع المجوهرات بعضها مع بعض قد 

يعرضها للكسر وااللتواء وقد تتشابك السالسل 

انتبهي فالفوضى هي عدوة  وتسبب تقطعها، 

مجوهراتك. 

- ال تقومي بإرتداء المجوهرات في جميع 

األوقات خاصة عند غسل األطباق والتنظيف 

ألن ذلك يجعل المجوهرات أكثر عرضه للتلف. 

العناية بالمجوهرات كالً  وفيما يخص بكيفية 

على حداها أنصح بالتالي :- 

- ال تنظفي الذهب بنفسك واتركي األمر إلى 

أصحاب االختصاص ألنهم يملكون تقنيات معينة 

للتنظيف. لكن في حــال رغبتي في تنظيف 

الذهب بنفسك، فال تستعملي مواد كيميائية أو 

أيا من مواد التنظيف فبعض الماء والصابون كاف. 

اللؤلؤ تحتاج  المرّصعة بأحجار  - مجوهراتِك 

إلى عناية خاصة سواء عند التزيين بها أو عند 

اللؤلؤ  حفظها، احرصي دائماً على عدم تعرض 

لضوء الشمس وحرارتها وعدم تعرضه للعطور، 

كما أنه يفقد رونقه بسبب عوامل خارجية 

مثل السباحة في المياه المالحة ومستحضرات 

اللؤلؤ في علبة  التجميل، ويستحسن وضع 

قطنية على حدا أو يلف في قطعة قماش من 

القطن أو الحرير 

- أما بالنسبة إلى طوق الماس يجدر بك االنتباه 

أثناء وضعه حول عنقك، ال يجوز أن  والحذر 

السوار بخشونة أو بعكس  تمسكي الطوق أو 

موضع حلقاته، ويجب الحرص على األمر نفسه 

عند خلعه. 

- كما يجب االنتباه إلى األحجار الكريمة بشكل 

عام مثل الزمرد والياقوت ينصح بتنظيفها عند 

شخص محترف، وكذلك األمــر بالنسبة إلى 

الفيروز واألوبال  النصف كريمة مثل  األحجار 

goldenpearljewelleryوالكوارتز وغيرها.

Al Araimi Complex: 24566939 - Panorama Mall: 24228571
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ءءءءءء ءءءءءء..
ءءءءء ءء ءءءءءءء ءءءءء 

ءءءءءءء ءءءءءءءءءء

ءءء ءءءءءء ءء »ءءءءءء«

المذيع الشاب سيف الفوري 

بــقــوة على  ســطــع اســمــه 

ــة  ــة االونـ ــي ــالم الــســاحــة اإلع

األخــيــرة، فهو شعلة نشاط 

متوقدة داخـــل التلفزيون 

العماني أّهلته إلى تقديم 

الــبــرامــج »قهوة  ــرز  أهــم وأبـ

ــذي نجح في أن  الصباح« وال

يكون عنوانا ثابتا لكاريزما 

التألق واإلبــداع التي تنتجها 

شاشة التلفزيون العماني 

مؤخرا. 

يتميز الفوري بحسن اإللقاء 

ــه  ــوت ــوي،وص ــق ــور ال ــض ــح وال

بجمال الشجن وألن طريق 

األلف ميل يبدأ بخطوة فقد 

حاز الفوري على العديد من 

الدورات في اإللقاء والتقديم 

الــجــمــهــور  يــتــحــف  ، وأخــــذ 

ــة  ــل ــواص ــت ــم ــه ال ــاتـ ــداعـ ــإبـ بـ

وبــأســلــوبــه الشيق الممتع 

ــذي جعله يأخد بمجامع  ال

قلوب كل من يتابعه .

» أناقتي« التقت مع المذيع 

الشاب سيف بن يوسف بن 

سليمان الفوري ليطلعنا عن 

بدايته في المجال اإلعالمي، 

وكيف يجهز نفسه يوميا 

ــاح ،  ــصــب ــوة ال ــه لــبــرنــامــج ق

ــن أهـــم الــمــهــارات  فــضــال ع

الــتــي يجب أن  والــمــقــومــات 

يتسم بها المذيع الناجح. 

ــي  متى ظــهــرت موهبة التقديم اإلذاعـ

والتلفزيوني للمذيع سيف الفوري؟

المدرسية تعد  الدراسة األولى واإلذاعــة  أيام 

بالنسبة لكثير من اإلعالميين بمثابة نقطة 

التقديم اإلذاعي  اإلنطالقة األولى نحو مجال 

الحقيقية كانت في  والتلفزيوني، أما بدايتي 

الصف الحادي عشر ومن خالل متابعتي لحفل 

تخرج جامعة السلطان قابوس وجدت أمنية 

المذيع راشد السعدي  والدي أن أقف مكان 

وأقدم الكلمة الرئيسية للحفل.

وكيف عمل المذيع سيف الفوري على تحقيق 

أمنية والده؟

عملت بجد واجتهاد خالل الصف الثاني عشر 

لاللتحاق بجامعة السلطان قابوس، ومنذ اليوم 

األول بالجامعة تقدمت إلى إدارة شؤون الطلبة 

للتسجيل وخضعت الختبارات تقديم حفل 

الله  السلطان قابوس. وبفضل  التخرج لجامعة 

التي وضعتها  قمت باجتياز جميع االختبارات 

الجانب، وتشرفت  المعنية بهذا  الحكام  لجنة 

بالمشاركة مع المذيع الرئيسي في تقديم حفل 

التخرج للجامعة خالل أول عام دراسي.

وفيما بعد تم اختياري المقدم الرئيسي لحفل 

تخرج جامعة السلطان قابوس لمدة 4 سنوات 

التي تسمح  المرة األولى  متتالية، لتعد بذلك 

التخرج  الجامعة لطالب أن يقدم حفل  فيها 

ألكثر من عام. 

ثم جاء »أفضل يوم في حياتي ،، يوم تخرجي 

في 2014« ألقوم بأكثر من دور في الحفل، 

الرئيسي للحفل  التقديم  حيث توليت مهمة 

الزدجالي في  المذيع خالد  الربط مع  ومذيع 

، فضال عن  العماني  للتلفزيون  استديو مفتوح 

التخرج،  الخريجين واستالم شهادة  إلقاء كلمة 

وأيضا تقديم هدية تذكارية لمعالي راعي 

الواقعة األولى من نوعها  ، وتعد هذه  الحفل 

الهدية  الجامعة لطالب يقدم  فى اختيار إدارة 

التذكارية.

المسيرة المهنية داخل التلفزيون العماني متى 

الفوري؟ وما  المذيع سيف  وكيف بدأت مع 

أبرز التحديات التي واجهتك خالل تلك الفترة؟ 

التخرج بعامين  الجامعية وقبل  الدراسة  أثناء 

شاركت في مسابقة »مشروع مذيع« على 

العالي بالسلطنة  التعليم  مستوى مؤسسات 

المركز األول في قراءة نشرة  ، وحصلت على 

األخبار، وقد تم اختياري وقبولي من قبل الهيئة 

العامة لإلذاعة والتلفزيون بعد اجتياز عدة 

اختبارات.   

العماني  التلفزيون  المهنية في  بدأت مسيرتي 

كمراسل خارجي يقدم تقارير خارجية عن 

المعارض والمؤتمرات لمدة شهرين، عملت 

خاللها على تقديم تقارير خارجية لمعرض 

الكتاب وبرنامج عمان اليوم.

وبفضل الله نجحت في إثبات ذاتي وإمكاناتي 

التلفزيون  العمل داخل  خالل أول شهرين من 

ليتم ترشيحي لتقديم برنامج » هنا  العماني، 

عمان« والذي تغير اسمه بعد ذلك إلى »صباح 

انتقلت للعمل في برنامج قهوة  ومسا«. ثم 

الصباح كمذيع ربط مع المذيع المشهور عبد 

السباح، وتجولت وقتها في جميع أرجاء  الله 

السلطنة بمحافظاتها ووالياتها ونجحت في 

تكوين عالقات اجتماعية مميزة خالل تلك 

الفترة.

بـ  ثم رشحت لتقديم برنامج أسبوعي عـُرف 

العمانية«  ليعد أول برنامج خاص  »المسابقة 

بــي، ثم قدمت برنامج السهرة الرمضانية 

وبرنامج السهرة العربية المشتركة وبعض 

البرامج في اإلذاعة، وعقب تخرجي تم توظيفي 

الرئيسي لبرنامج قهوة  المقدم  رسميا ألكون 

الصباح منذ أكثر من عام حتى اآلن. 

أبرزها  البداية واجهتني تحديات عديدة  وفي 

صعوبة التنسيق بين الدراسة الجامعية والعمل 

التلفزيون العماني، فضالً عن السفر  داخل 

المتكرر لعدد من المحافظات والواليات 

بالمواصالت العامة وخالل فصل الصيف. 

الرائدة داخل  البرامج  »قهوة الصباح« من 

التلفزيون العماني منذ 25 عاما، كيف يستعد 

سيف الفوري في تقديم أشهر البرامج يوميا؟ 

الصباح هو برنامج حواري متنوع يقدم  قهوة 

المحلية، كما  إطاللة سريعة على أهم األخبار 

يُعنى بتقديم الموضوعات االجتماعية والثقافية 

والصحية ومناقشة قضايا األسرة وشؤون المرأة 
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والطفل وغيرها ويتضمن البرنامج مجموعة من 

الفقرات الترفيهية المنوعة.

وال يعد تقديم برنامج قهوة الصباح باألمر 

البرنامج  البسيط، حيث تناوب على تقديم 

السلطنة. ولذلك يجب أن  عمالقة اإلعالم في 

المذيع عبد  للزميل  الشكر والتقدير  أوجه كل 

الله السباح الذي استفدت منه الكثير في 

إلى  الوصول  إلى  المهنية وأطمح دائما  حياتي 

المكانة التي يتميز بها عبد الله السباح.  

وفيما يخص األســلــوب أو المنهجية التي 

اعتمدت عليها في تقديم برنامج قهوة الصباح 

يوميا تركزت على :-

العفوية والسهولة والبساطة في تقديم 

البرنامج خفيف  المعلومة، خاصة أن  وتوصيل 

ءءء ءءءءءءء 
ءءءءءءءءءء ءءءءء 

ءءءءء ءءءءءء 
ءءءءءء 

يالمس أفراد األسرة كلها.

االطالع والقراءة والثقافة في جميع القطاعات 

والمجاالت.

االستعداد للضيوف من خالل االطالع والتجهيز 

بفترة مسبقة ال تقل عن 12 ساعة قبل البرنامج.

التي يعدها قسم  عدم االعتماد على األسئلة 

اإلعداد فقط ، بل أضع نفسي مكان المشاهد 

ــذي يرغب في الحصول على معلومات  ال

تفصيلية.  

البرامج وبين  التنسيق بين مقدم  ما أهمية 

فريق اإلعداد والتصوير واإلخراج؟ 

نعمل جميعا داخل برنامج »قهوة الصباح« 

كخلية نحل بقلب واحد وهدف واحد، كما أن 

هناك اجتماعات دورية لمناقشة االقتراحات 

واألفــكــار الجديدة وتحديد آلية العمل. 

وأيضا أشارك قسم اإلعداد في بعض األفكار 

والموضوعات ونوعية الضيوف، ألن الجميع 

يعمل على هــدف االرتــقــاء ببرنامج قهوة 

الصباح. 

ومن جانبي أتقبل المالحظات واالنتقادات 

البرنامج أو فريق  التي قد تأتي من مخرج 

التصوير، خاصة أن بعضهم  اإلعداد أو طاقم 

المجال والجميع  الكبيرة في هذا  الخبرة  لديه 

البرنامج في أبهى  يعمل على إظهار مقدم 

صوره ، فدائما أبلغ طاقم العمل بأنني ما زلت 

التطور والنماء وفي حاجة دائما  في مرحلة 

إلى المالحظات واالنتقادات لتطوير أدائي أمام 

الشاشة. 

من وجهه نظرك ما أهم المهارات والمقومات 

التي يجب أن يتسم بها المذيع الناجح؟  

الثقافة مهمة للمذيع تعززها القراءة واالطالع، 

فاالطالع على مستجدات األحداث واألمور أمر 

مهم للمذيع الناجح حيث يتابع الخبر الجديد 

ويبحث عنه وفيه. 

يتأثر  إتقان ومعرفة مخارج الحروف دون أن 

المذيع بلهجة معينة من خالل بيئته.

فصاحة اللسان وجمال نبرة الصوت وأن يكون 

جهورياً عند الرجال. 

الله  الكاريزما أو الحضور وهي موهبة من 

سبحانه وتعالى غير أن اإلنسان يمكن أن 

يتدرب لكي يكون لديه هذا الحضور. 

ولماحاً  الذكاء فالبد للمذيع أن يكون ذكياً 

البديهه لكي يــواجــه المواقف  وســريــع 

الهواء، ويحسن  المحرجة حين يكون على 

، كما يلزمه أن يكون شجاعاً  التعامل معها 

واثقاً من نفسه. 

أن يكون طبيعياً غير متكلف في مالمح الوجه 

و الصوت

حسن المظهر فمن المهم للمذيع التليفزيوني 

ان يحسن اختيار مالبسه في غير تكلف 

وبهرجة ، ويعرف كيف يكون أنيقاً وبسيطاً في 

نفس الوقت. 

الكل وتقبل االنتقادات  التفاعل والتجاوب مع 

والمالحظات فيما يخص األداء .

يسعى بقدر اإلمكان إلــى تطوير مهاراته 

البرامج اإلعالمية، خاصة إن  ومتابعة كافة 

المشاهد أصبح لديه القدرة الكافية على 

التجديد  . كما أن  المذيع وأدائه  الحكم على 

والتطوير وتغير المنهجية التي يركز عليها 

المذيع من أساسيات نجاحه. 

التلفزيون العماني خالل  كيف تقيم برامج 

المحتوى اإلعالمي في  الحالية ؟ وهل  الفترة 

حاجة إلى تجديد وتطوير؟  

البرامج  الحالية تتميز بتنوع كبير في  الفترة 

التلفزيونية المقدمة والتي تتناول جميع 

البرامج االجتماعية والثقافية  المجاالت، فنجد 

والدينية والسياسية واإلقتصادية وغيرها، ولكن 

المشاهد متعطش ألكثر من ذلك  دائما يكون 

ويحتاج إلى برامج تالمس أكثر تفاصيل حياته 

اليومية. 

التنوع في  التجديد  بشكل عام نحتاج إلى 

العماني،  التي تالمس أغلب الشارع  األفكار 

القول  وبنظرة تفائلية ومشرقة للقادم يمكن 

بــأن العاملين في الهيئة العامة لإلذاعة 

الكفاءة واإلمكانات لكي  والتلفزيون لديهم 

التلفزيون  التجديد والتطوير في  تقود عملية 

البيئة المحيطة مشجعة  العماني . كما أن 

للغاية حيث نجد اإلستديوهات المجهزة 

الفنية  بأحدث األجهزة والكاميرات والكوادر 

المؤهلة ذات الخبرة. 

ما أهم النصائح التي تقدمها للشباب العماني 

ليحذو حذو المذيع الشاب سيف الفوري؟

السعي والعمل بجد وإجتهاد ، وعدم كثرة 

الشكوى والتذمر.

السعي وراء تحقيق حلمك.

العمل على تطوير مهاراتك وإمكاناتك، 

والتعرف على كيفية تسويقها بالشكل 

المناسب.

المذيع الشاب المشهور سيف الفوري له 

اهتمامات كبيرة بالشعر وحصل على عدة 

جوائز، أطلعنا عليها؟

الخامس  حبي وشغفي للشعر بدأ منذ الصف 

الثاني على  المركز  اإلبتدائي، فحصلت على 

 ، الشعري  الباطنة في مسابقة اإللقاء  مستوى 

الجامعية رُشحت للمشاركة  بينما في دراستي 

في مسابقة شعرية بجامعة الملك عبد العزيز 

العربية السعودية ، وحصلت على  بالمملكة 

الشعرية بين 28  المساجلة  الثالث في  المركز 

جامعة في األسبوع الثقافي الخليجي لجامعات 

دول مجلس التعاون. 

وقامت جامعة السلطان قابوس بتكريمي وتم 

إرسالي إلى ماليزيا وأسبانيا للمشاركة في 

مسابقات شعرية أخرى.   

وقت كبير يقضيه سيف الفوري في الحمالت 

التطوعية، هل يؤثر ذلك على وظيفتك كمقدم 

برامج؟

المسؤولية االجتماعية دور أساسي يجب أن 

يقدمه كل إعالمي في المجتمع، فالحمالت 

الجامعية  الدراسة  إليها منذ  أنتمي  التطوعية 

وأبذل جهداً كبيراً في تأسيس وإدارة الحمالت 

والفرق التطوعية حبا في خدمة المجتمع 

والوطن. 

ومن أهم الفرق التطوعية التي أسستها حملة 

العديد من  » ولهم علينا تطوعي« ونظمت 

الفعاليات والمناشط التي توعي وتثقف 

المسنين واألطفال في  المجتمع بأهمية فئة 

بالدنا الحبيبة. 
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يلعب بنك التنمية العماني دورا فعااًل في دعم 
المشاريع التنموية المثمرة، وذلك من منطلق 
الهدف الذي أنشئ هذا البنك من أجله و هو 
تشجيع التنمية اإلقتصادية في السلطنة عن 
طريق تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة 

والمندرجة ضمن مجاالت عديدة ومختلفة. 

بنك التنمية العماني

@V_ _glamour8099059332

أرقى مجوهرات الفضة والزركون
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ءءء ءءءءءءء ءءءءءءء .. 

ءءءءءء ءءءءءءءء ءءءءءء 
ءءءءءءءء ءءءءءءء ءءءءءءءءء 

يلعب بنك التنمية العماني دورا فعااًل في دعم المشاريع التنموية المثمرة، وذلك من منطلق الهدف الذي أنشئ 
هذا البنك من أجله و هو تشجيع التنمية اإلقتصادية في السلطنة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة 

والمندرجة ضمن مجاالت عديدة ومختلفة بما يؤثر إيجابا على التنمية االجتماعية في نفس الوقت 
و يتمثل هذا الدور الفعال من قبل البنك بتقديم قروض ال تتجاوز نسبة فوائدها عن 3% بالنسبة للمشاريع الصغيرة و 

المتوسطة، ليعد البنك الوحيد في السلطنة الذي يمنح قروضا تنموية بنسبة فائدة 3 % فقط.

تسهيالت البنك لتمويل قروض تنموية 

البنك بتقديم قروضا إلقامة مشاريع  يقوم 

تنموية بمختلف مجاالتها سواء كانت مشاريع 

جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، ويصل سقف 

القروض إلى مليون ريال عماني، حيث  هذه 

البنك بتمويل المشاريع الجديدة ما  يقوم 

التكلفة االستثمارية  نسبته %50 من إجمالي 

المشروع يقع في نطاق  إذا كان  كحد أقصى 

محافظة مسقط و%56 اذا كان المشروع يقع 

خارج نطاق محافظة مسقط. 

السقف األعلى للقرض 1 مليون ريال عماني 

مدة القرض: تمتد إلى 10سنوات 

فترة السماح: أال تتجاوز نصف المدة المحددة 

للسداد 

الضمانات: تقديم ضمان مناسب يغطي 

مخاطر المشروع 

المستندات المطلوبة لطلب القرض 

-  صورة من الترخيص أو التسجيل أو الموافقة 

الصادرة من الوزارة المختصة  

-  المستندات الرسمية التي تحدد الشكل 

القانوني للمشروع. 

-  المستندات المتعلقة بتفاصيا أصــول 

التي  الفنية  المواصفات  المشروع بما فيها 

سيتم تمويلها من قبل البنك. 

)التي  -  دراسة جدوى إقتصادية للمشروعات 

تزيد تكلفتها عن 100 ألف ريال عماني(، 

فالبنسبة للمشروعات الجديدة يتطلب 

الفنية  النواحي  دراسة جدوى تستوفي فيها 

والتسويقية والمالية واإلدارية. أما بالنسبة 

القائمة تتضمن مدى تطوير  للمشروعات 

ــاحــه، كذلك  المشروع منذ إنشائه وأرب

المالي المعدة  الحسابات وقوائم المركز 

التي تم فيها  الثالثة األخيرة  عن السنوات 

التشغيل.  

التي تواجه تحديات  القائمة  المشروعات  أما 

وترغب في الحصول على قــروض تنموية 

تتطلب تقديم دراسة جدوى توضح الصعوبات 

وأسبابها ووســائــل معالجتها والتعديالت 

المقترحة في الهيكل التمويلي أو المالي. فضال 

المدققة  المالي  المركز  الحسابات وقوائم  عن 

من مراقبي الحسابات من المرخص لهم 

بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. 

مجاالت وقطاعات القروض التنموية  

التعليم من أهم  التعليمية، يعتبر  القروض 

الرشيدة  التي أعتنت بها الحكومة  األولويات 

باعتباره ركيزة أساسية لتنمية القدرات 

البشرية. ومن هذا المنطلق يلعب البنك دورا 

أساسيا في المساهمة في تنمية الوعي بأهمية 

التعليم والمعرفة وذلك من خالل منح قروض 

تستهدف هذا القطاع. 

التمويل تتمثل في:- الجامعات،  -  مجاالت 

الخاصة، رياض االطفال،  المدارس  الكليات، 

التدريب، وما يندرج ضمن مجاالت  معاهد 

القطاع التعليمي.  

القروض الصحية: حرصت الحكومة على مدى 

السنوات الماضية على اإلهتمام بالعناية 

والرعاية الصحية وتطوير مرافقها حتى تواكب 
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المجال. وقد كان  التطورات في هذا  أحدث 

للبنك دور مميز في تمويل المشاريع الصحية 

وتطويرها،  

مجاالت التمويل تتضمن التالي:- المستشفيات، 

المراكز الصحية، العيادات المتخصصة، 

الطبية، وما يندرج ضمن مجاالت  المختبرات 

القطاع الصحي. 

قــروض المشاريع الزراعية والحيوانية: إن 

التنمية الزراعية مسئولية جماعية تنخرط فيها 

النتائج  كل شرائح المجتمع وهو ما أكدته 

التي يحققها هذا القطاع. ويمنح  اإليجابية 

التي تقع في  البنك قروضا زراعية للمشاريع 

دائرة هذا القطاع بما فيها القروض الموسمية. 

المحمية، نظم  البيوت  التمويل هي  مجاالت 

الــدواجــن، الجرارات  الــري الحديث، تربية 

الزراعية، المناحل، العيادات البيطرية، 

الــزراعــيــة، والمضخات، مسالخ  المعدات 

المفتوحة والمغلقة،  بناء الحظائر  الدواجن، 

المزارع، حفر اآلبار وصيانتها  تطوير وتأهيل 

لألغراض الزراعية. فضال عن المشاتل الزراعية، 

المستخدمة إلعداد وتجهيز  المعدات  تمويل 

الفاغور ) التبسيل(، مصانع االلبان ومشتقاتها، 

تربية وتسمين العجول واألغنام، مصانع التمور، 

وما يندرج ضمن مجاالت القطاع الزراعي.  

الثروة السمكية، يعد هذا  قروض مشاريع 

ــن الغذائي  النشاط من أهــم مصادر األم

بالسلطنة حيث تعتمد عليه شريحة كبيرة 

البنك اهتماما كبيرا  المواطنين. لذا يولي  من 

القطاع من خالل دعم مشاريعه  لتنمية هذا 

المتنوعة من الصيد البحري والتربية االستزراع 

التمويل تتمثل في مكائن بحرية،  مجاالت 

قوارب الصيد، سفن الصيد، معدات الصيد، 

مصانع تجميد وتغليف األســمــاك، مصانع 

إنتاج بودرة األسماك،  الربيان،  الثلج، استزراع 

ما يندرج ضمن مجاالت قطاع الثروه السمكية 

والحيوانية.  

القطاع  الصناعية:- يعد هذا  المشاريع  قروض 

السلطنة ومصدرا  الواعدة في  القطاعات  من 

القومي. وتماشيا  الدخل  لتنويع مصادر  مهما 

مع هذه السياسة يعمل البنك على المساهمة 

القطاع من خالل منح قروض  في تنمية هذا 

التي تقع ضمن  المتنوعة  المشاريع  لتمويل 

نطاق هذا القطاع. 

مجاالت التمويل تضم صناعة األخشاب 

السيارات والمركبات،  والــورق، ورش تصليح 

مطابع، صناعة األثاث، صناعة المواد الكيماوية 

البترولية، صناعة  والبتروكيماوية، الصناعات 

المنسوجات، صناعة الجلود واألحــذيــة، 

البناء، تشكيل وصناعة  التعدين ومواد  صناعة 

المعادن، صناعة اآلالت والمعدات، ما يندرج 

ضمن مجاالت القطاع الصناعي.  

قروض المشاريع السياحية: أدت الخطوات 

التي اتخذتها الحكومة لدعم المشاريع 

ــادة نسبة مساهمة هذا  السياحية إلى زي

القطاع في الدخل القومي. ونظرا لما تتمتع به 

السلطنة من مقومات سياحية عمل البنك على 

تشجيع االستثمار في هذا القطاع. 

الفنادق، اإلستراحات،  التمويل وهي  مجاالت 

الفندقية، مكاتب اإلرشاد السياحي،  الشقق 

المخيمات السياحية،  السياحة البحرية، 

المطاعم السياحية، المنتزهات والمالهي، 

دور السينما، ما يندرج ضمن مجاالت القطاع 

السياحي. 

قروض المشاريع المهنية:- إن الهدف من منح 

الشباب  المهنيين من  القروض هو دعم  هذه 

العماني وتمكينهم من مزاولة أعمالهم وتوسيع 

البنك بأن  المهنية.  وإيمانا من  مشاريعهم 

القطاعات  الشاملة ترتكز على تنوع  التنمية 

اإلقتصادية مهما كان حجمها، لذا فهو مستمر 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى  في دعم 

جانب المشاريع الكبيرة. 

 مجاالت التمويل تتمثل في االستشارات 

القانونية وأعمال المحاماة، استشارات هندسية 

ومعمارية، استشارات وخدمات محاسبية 

وإداريــة وإقتصادية وتربوية، خدمات إدارة 

الدعاية واإلعالن،  المعلومات، خدمات  ونظم 

ما يندرج ضمن القطاع المهني.  

المعلومات: يستحوذ  قروض مشاريع تقنية 

قطاع تقنية المعلومات على اهتمام كبير في 

السلطنة وذلك مواكبة للتطور الذي يشهده 

العالم من تحديث وتطوير شبكات االتصال 

وتبسيط سبل التواصل.. 
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بالترتيب، فمثال  التى تقومين بها  اليومية  بالمهام  كتابة قائمة   �

السندويتشات  المنزل سريعا و  تحضير االفطار و عمل  ترتيب 

لالبناء وغسل المواعين وتحضير الغذاء و تقدمه و ما آلى اخره 

من روتين. وفي هذه القائمة يتم عمل وقت محدد لكل منها أو 

الخروج  للقيام بها و يستحسن اإللتزام بها و عدم  ساعة معينها 

عنها إال فى الظروف القصوى.

كتابة قائمة للمهام التى ليس من الضرورى القيام بها كل اسبوع،   �

فمثال غسيل المالبس أو تنظيف الحمام و شراء احتياجات المنزل 

من السوبر ماركت أو السوق و إلى اخره من مهام .

يجب وضع يوم األجازة في اإلعتبار، بحيث يكون يوم الراحة فى   �

المنزل و عدم تأجيل إى واجبات خارجية إلى هذا اليوم.

استعينى بمفكرة لكتابة واجباتك اليومية و احتياجاتنك   �

واحتياجات المنزل و إضافة ما جد و إزالة ما تم القيام به.

يجب اإلهتمام بالحصول على عدد ساعات نوم كافية لراحة   �

الجسم، وبالتالى تجديد نشاطه للقيام بكل مهام اليوم الذى يليه.

الزوج  البسيطة على األوالد و  المتطلبات  يمكنك تقسيم بعد   �

مثل ترتيب السرائر أو شراء احتياجات المنزل من الخارج. وليس 

عليك أن تقومى بكل شيء وحدك فطلب المساعدة ليس باألمر 

المستحيل و خاصة إن كان الطلب من األسرة.

الترفيه و التجعلى حياتك كلها مقسمة  للرفاهية و  حددى وقت   �

فقط بين الشغل و البيت و االوالد و إال اصابك االكتئاب و الملل 

من الروتين اليومي، فال تقومين به و تتراكم الواجبات المنزلية و 

الوظيفية و تتوقف عندها كل الخطط.

حددى وقت ألوالدك و زوجك و الجلوس معهم دون القيام بأى أعمال   �

اخرى للتحدث معهم شئونهم، وأيضاً لتقسيم االعمال المتراكمة عليك 

على افراد االسرة من االعمال التى يمكنهم القيام بها.

تواجه المرأة العاملة مشكلة تقسيم الوقت بين بيتها و عملها و ايجاد وقت الراحة لها باالضافة إلى واجباتها نحو 
أبنائها و مذاكرتهم، لذا تحتاج المرأة الى توفير و تنظيم الوقت لتسهيل المهمات عليها. » أناقتي« تقدم لك نصائح 

تنظيم الوقت للمراة العاملة للتنظيم بين العمل و البيت :- 

ءءءءءء ءءءءءءء ءءءءءء ءءءءء ءءء 
ءءءءء ءءءءءء

96067883 - 96067884 alpatraomanalpatra

130

Your Education



ءءءءءءء ءء ءءءءء.. 
ءءء ءء ءءءء

الصدق هو أفضل سياسة للتعامل مع أصدقائك، تحدثي مع  �

التي عليهم تعديلها  صديقاتك بصدق وأخبريهم عن األشياء 

بطريقة لطيفة ال تزعجهم. 

الصديق، ألن عادة األصدقاء  � المستطاع مع  التعامل قدر  مرونة 

أن يتعاملوا بقدر من التحرر مع بعضهم البعض فيتخلصون من 

القيود والحسابات في تصرفاتهم.

عاملي صديقتك كما تحبي أن تعاملك فضعي نفسك مكانها مع  �

كل تصرف تقدمين عليه، كما إن االحترام هو أساس التعامل مع 

الصديق مهما كانت العالقة وطيدة.

التسامح مطلوب دائما بين األصدقاء ما دامت النوايا سليمة، كما  �

أن أي إنسان ممكن أن يخطئ وبالتالي يستحق السماح. كما إن 

حسن النية هو األساس في التعامل، خاصة أن تلك العالقة ليس 

وراءها أية أهداف أو مصالح. 

احفظي سر صديقتك وكأنه سرك الشخصي، وال تطلعي أحدا عليه  �

تلك هي األمانة التى تنتظرها منك صديقتك. وهي بالتأكيد أيضا 

حافظة سرك الذي ال تبوحين به ألحد غيرها.

يجب أن تتحملي صديقتك في وقت الضيق أو المرور بأزمة وهي  �

سرعان ما ستعود إلى حالتها الطبيعية وتقدر لك موقفك.

االعتذار واجب بين األصدقاء، فاعتذري لصديقتك إذا أخطأت أو  �

تجاوزت. فالخطأ صفة بشرية، واالعتذار ال يقلل من شأنك شيء 

بقدر ما يدل على حرصك على شخص مهم في حياتك.

العتاب هو األسلوب األمثل لحل أي خالف يجد بين األصدقاء  �

وليس الشجار أو الخصام.

إذا غابت عنك صديقتك على غير العادة، فإسألي عنها ربما تكون  �

إليك أو منعتها بعض الضغوط عن االنتباه للسؤال  في حاجة 

عنك.

إذا قدمت لك  � العالقة بين األصدقاء، لكن  المادة ليست أساس 

هدية أقبليها منها وال تعامليها بصورة رسمية وإنما كوني ودودة 

وأشكريها ممتنة.

إذا قمت بزيارة أحد صديقاتك فاحفظي حرمة بيتها وأهلها وال  �

تنقلي أي مما تري أو تسمعي خارج جدران هذا البيت. 

عاملي والد ووالدة صديقتك كأنهما أهلك فاحترميهما وقدمي  �

لهما يد العون في أي ظرف يحتاجانك فيه خاصة في حالة غياب 

ابنتهم.

التي تشجعك على السلوك السليم  � صديقتك الحقيقية هي 

وتنهاك عن االنزالق في الخطأ، حرصا عليك فانتق الصديقة 

الصالحة التي تفرح لفرحك وتأخذ بيدك لألمام ال التي تنافقك أو 

تحطم من عزيمتك.

العالقة مع األصــدقــاء تشكل جــزءا كبيرا في حياتنا، 
فبعض األشخاص تمثل لهم األصدقاء عائلة أخــرى أو 
ربما يعتبرونها عائلتهم األصلية. فمفهوم العائلة ليس 
دائًما يقع على أولئك الذين تربطك بهم صلة قرابة، بل 
من الممكن أن يقع على بعض القليلين الذين تجد منهم 

العون والسند والذين تجدهم كلما احتاجت إليهم. 
فعليك إعطاء أصدقائك قــدرا  من االهتمام والرعاية، 
فأحيانا تشغلنا الحياة عنهم ولكن في أوقــات الفرح 
والشدة لن تجدي هناك سوى األصدقاء ليشاركوك كل 
مراحل حياتك.  »أناقتي« تقدم لك بعض النصائح التي 
ستساعدك على المحافظة على أصدقائك في ظل 

انشغالنا الدائم في الحياة التي نعيشها :- 
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Your kitchen

تتميز قدوع بطابع األواني التقليدية القديمة 
وذلك بحكم الحلويات الشعبية األصيلة التي 
تقدمها، بحيث يستشعر المتذوق بالطابع 
والمذاق األصيل من الهيل والزعفران والقرنفل 

والمكسرات الطازجة.

سعود  املديلوي

FRENCH INVITATION 

ة   سي  رن  95083938 - 99323643 - 94445062الدعوة  الف 

@francecuisine_invitation

Sultanate of Oman

www.francecuisine2.com

AL Hail Al Shamaliya
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ءءءء ءءءءءءءء.. 
ءءءءءءءء ءءءءءءء ءءءءءءءءء 

ءءءءءء ءءءء ءء ءءءءءءءء

ءءءء ءءء ءءءء ءءءءءءءء ءء»ءءءءءء«

.. ونكهة الحاضر«، اشتهرت حلويات قدوع منذ تأسيسها في تقديم ألذ وأرقى  ما بين »أصالة الماضي 

وأشهى الحلويات الشعبية واألوروبية في مملكة البحرين.  فالحلويات البحرينية معروفة في العالم 

العربي بطعمها اللذيذ وتنوعها المذهل، وال تزال شعبيتها تنمو وتزداد عاما بعد عام. 

، تم افتتاح فرعها  و بعد النجاح الذي حققته حلويات قدوع في البحرين والسعودية والكويت واإلمارات 

الجديد في سلطنة عمان في 2016 لتؤكد »قدوع« بأنها عالمة تجارية يراهن عليها الجميع ليس لكسب 

قلوب الخليجين والعرب فحسب بل واالنتقال منها نحو العالمية. 

»حلويات قــدوع« عالمة تجارية اكتسبت شهرة واسعة في الدول 

الخليج وأول فرع لها وسبب  الخليجية، كيف بدأت حلويات قدوع في 

تسميتها بقدوع ؟

 تأسست قدوع في دولة البحرين، فكانت حلوياتها مقتصرة على الحلويات 

الشعبية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اآلن. حيث حرصت »قدوع« 

منذ افتتاحها على تقديم األفضل في عالم الحلويات الشعبية والشوكوالتة 

بالتميز واإلبداع، من خالل استخدام أرقى وأجود أنواع المواد الخام على 

المستوى العالمي التي تنتجها أفضل الشركات العالمية. 

العربية  الحلويات  » قدوع للحلويات« أضاف نكهة أوروبية جديدة على 

التقليدية، فتم إنتاج الشوكوالتة بنكهة الزعفران والمانجا والرمان. فاإلبداع 

أنها عالمة تجارية   والتميز عمد عليها مؤسسو حلويات قدوع ليؤكدوا 

جذبت قلوب الخليجيين وكسبت ثقة العرب وفي مرحلة االنتقال اآلن إلى 

العالمية.  

حلويات قدوع استلهمت االسم من أسلوب الضيافة الخليجي المسمى بـ 

»قدوع«، هذه الكلمة محببة بالنسبة لدول الخليج كله، فأي ضيف يأتي 

إلى مجالسنا أو بيوتنا في الخليج، نضع له القدوع ، والقدوع تعني الضيافة، 

الخليج عندما يزورك ضيف  المتداولة في كل دول  العامية  الكلمة  ولكن 

تقول له تفضل اقدع أو تفضل قدوعك.

فرع سلطنة عمان من أجدد فروع »حلويات قدوع«.. كيف تقيم أداء 

الفرع خالل اآلونة األخيرة واإلقبال ؟

بحمد الله القى قدوع إقبال واستحسان من قبل الزبون العماني، وذلك لما 

وجده من التمييز والجودة والحلويات الجديدة على السوق العماني وأيضا 

التنوع والخيارات التي تلبي كل األذواق.  

ما أنواع الشيكوالتة التي تقدمها »حلويات قدوع« وما أكثرها شهرة؟

التقليدية  الشعبية  الحلويات  :- األول  تنقسم حلويات قدوع إلى نوعين 

وهي السمبوسة والرهش وبكسويت جوز الهند والرنغينا. 

أما القسم الثاني يختص بالشوكوالتة التي تتميز بالنكهات الخاصة من الهيل 

بالورد واللوتس وغزل  والزعفران والقرنفل والمكسرات والتمر والفستق 

البنات، كما يوجد طلب كبير على الشوكوالتة بالمانجو والرمان، حلويات 

البحرينية والخليجية بأحدث  العريق للحلويات  الماضي  قدوع تمزج 

الوصفات التي تتيح إدخال ما يكفل مذاقا مختلفا لكل حبة على حدة.  
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حلويات شعبية  وأوربية فاخرة

من مملكة البحرين

@qadooa_oman90191014 - 96978889

القديمة، كيف  التقليدية  تتميز »حلويات قدوع« باألواني والتصاميم 

تستوحي »حلويات قدوع« تصميماتها ؟

الحلويات  القديمة وذلك بحكم  التقليدية  تتميز قدوع بطابع األواني 

الشعبية األصيلة التي تقدمها، بحيث يستشعر المتذوق بالطابع والمذاق 

األصيل من الهيل والزعفران والقرنفل والمكسرات الطازجة.

المقابل يوجد أنواع آخرى للتقديم، حيث يوجد لدينا الحلويات  في 

الحلويات  أنيق جدا  فكل نوع من  المغلقة وتقدم في »كرتون« بشكل 

يكون مغلف ليحافظ على شكله ولمدة أطول. 

أنواع الزعفران المستخدم داخل شيكوالتة قدوع ؟

تستخدم قدوع أجود أنواع الزعفران األسباني والزعفران اإليراني.

كيف نجحت »قــدوع« في المزج بين الشيكوالتة بمفهوها الحديث 

وإضافة بعد الخلطات التقليدية مثل الهيل والزعفران؟

نجحت »حلويات قدوع« في مزج الحلويات الشعبية بالحلويات األوروبية، 

الحلويات، فقطعة تتذوقونها من  وذلك من خالل متخصصين في مجال 

الهيل  قدوع هي تجرية فريدة تحمل لكم طعم ونكهة خاصة، فنجد 

والزعفران والمكسرات الطازجة هي النكهات األساسية في طابع الحلويات 

اللوتس  لدينا ولكن بالمقابل هناك أنواع ونكهات آخرى من نكهات 

والفواكه والقهوة وأنواع أخرى كثيرة ال تقتصر على الهيل والزعفران.

ما أنواع الحلويات الشعبية التي يقدمها »قدوع«؟

الحلويات ال يسعني أن أذكرها كلها ولكن  اكثر من 35 نوع من  هناك 

أشهرها سمبوسة المكسرات بالعسل والدرابيل والرنجينه )عباره عن التمر 

بالنكهات المختلفة من  بالخبيص(. باإلضافة إلى أنواع من الشوكليت 

الذي يميزنا  الداكنة والفواكه والشوكليت الحصري  الحليب والشوكوالتة 

بغزل البنات وكرات البندق واللوز. 

هل يقدم »قدوع« حلويات خاصة باألعراس واألعياد الميالد؟

بالتأكيد نحن متخصصون بتلبية ضيافة األعراس والمناسبات وحتى الزيارات 

الخاصة، لما نقدمه من التنوع الذي يناسب ويلبي جميع األذواق.  

ما أهم النصائح التي يقدمها قدوع في اتيكيت تقديم الشيكوالتة؟

اهتمام قدوع بزبائنها حتى بعد البيع من حيث مشاركتهم أرائهم وأيضا من 

ناحية التقديم، حيث نلبي طلب الزبون إذا كان يفضل الطراز التقليدي في 

التقديم أو الصحون الحديثة الفاخرة.
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ءءءءء ءءء ءءءءءء ءء ءءء
مقادير ام علي

كيلو  من الملفية او الخبز الرقيق. �

نصف كوب  سكر. �

خمسة اكواب من الحليب السائل. �

نصف كوب قشدة. �

نصف كوب كريمة أو قشدة. نصف كوب من المكسرات )حسب الرغبة( �

ملعقة ونصف من القرفة، �

ربع كوب ماء زهر �

بعد تجهيز المكونات السابقة بمقاديرها المطلوبة نبدأ بطريقة بتحضير 

ام علي:

 وضع كافة المكسرات التي حضرناها في ماء الزهر، وتركها حتى  �

ننتهي؛ وذلك إلكسابها نكهًة رائعًة وطعًما شهيًا. علينا بعد ذلك أن 

ننتهي من  الفرن وتركه حتى  الرقيق، نقوم بإشعال  الخبز  نحضر  

إعداد  الملفية ليكون جاهزًا.

إليها  � الزبدة، نضيف  نحضر صينية وندهن جوانبها بالسمن أو 

الرقاق على شكل طبقات رفيعة، نقوم بإدخاله في  العجين أو 

الفرن، ونتركه حتّى يكتسب لونًا ذهبيًا، يحتاج إلى ما يقارب 

الخمسة عشر دقيقة لذلك. نخرجه وندعه حتى يبرد ونقطعه بعد 

ذلكن وهكذا نكون انتهينا من تجهيز االرقاق.

 تجهيز خلطة الحليب، نضع الحليب في قدر على النار، نضيف إليه  �

كالُ من القرفة والقشدة والسكر بشكل تدريجي، ندع المزيج على 

النار مدة ربع ساعة، وهنا ننتهي من الخطوة الثاني

النهائي في وعاء الطهي، نبدأ بوضع   � المكونات بالشكل  إضافة 

الرقائق على شكل طبقات، أول طبقة رقائق يتبعها طبقة من 

الذي وضعناه فيه  الزهر  المكسرات بعد تصفيته من ماء  خليط 

بداية األمر. ثالث طبقة وآخرهم هي طبقة الرقائق الثانية، ثم نبدأ 

بسكب الحليب بشكل بطيء حتى نغمر محتوى الوعاء. 

ندع ا الرقائق يمتص الحليب لفترة عشر دقائق حتّى نعيد غمره  �

بالحليب، ثم نضيف الكريمة على الوجه حسب الرغبة. 

الطهي  � الفرن، تستغرق عملية  الوعاء جاهزًا تماًما ليدخل  يصبح 

الوجه وإكسابه  عشرون دقيقة، ثم خمس دقائق أخرى لتحمير 

اللون الذهبي الجميل، وطعًما ألذ. 

الوعاء بعد االنتهاء ونرش الكريمة أو كمية أخرى من  � نخرج 

ءءءءءء ءءءءءءءءء ءءءءءء ءءءءءء ءءءءءالمكسرات حسب الرغبة. يقدم الطبق بارًدا أو ساخًنا.
المكونات

زيت نباتى - 1/4 كوب �

حبوب الذرة - 1 كوب �

زبدة - 1 كوب �

سكر بني - 2 كوب �

شراب الذرة - 1/2 كوب �

ملح - ملعقة صغيرة �

صودا الخبز ) بيكربونات الصودا (  - 1/2 ملعقة صغيرة �

فانيال - ملعقة صغيرة �

طريقة التحضير

في وعاء زجاجي عميق نقوم بخلط الزيت النباتي مع الذرة ونقوم  �

بتغليفة بالبالستيك المخصص لتغليف الطعام جيدا. 

البالستيك بإستخدام السكين، ثم  � الثقوب في  نقوم بعمل بعض 

أو  الميكروويف على قوة متوسطة لمدة ٣ دقائق  نضعة بداخل 

حتى إكتمال نضج جميع حبات الفشار وتحولها إلى اللون األبيض 

الغلق على  إناء معدني محكم  )يمكنك بدال من ذلك وضعة في 

النار حتى تمام النضج(. 

نقوم بتسخين الفرن على حرارة 120.  �

في إناء عميق على نار هادئة نقوم بإذابة الزبدة ثم نضيف السكر  �

البني ونقلب حتي يمتزج الخليط. 

نقوم بإضافة شراب الذرة ثم الملح ونستمر في التقليب بإستمرار  �

دون توقف حتى يصل المزيج إلى الغليان. 

عندما يبدأ المزيج في الغليان نتركة تماما لمدة 4-3 دقائق يغلي  �

دون التقليب نهائياً. 

بعد إنتهاء مرحلة الغليان نقوم برفع المزيج من على النار، ونضيف  �

الفانيال، ونستمر في  الخبز ) بيكروبونات الصودا( ثم  له صودا 

التقليب حتى تمتزج المكونات مع الخليط جيداً. 

نسكب الخليط وهو مازال ساخنا على الفشار الموجود في وعاء  �

عميق ونقلب حتى نتأكد أن الفشار مغطى تماما بالكراميل.

الفرن المسخن  � الفشار على صينيتين وندخلهم  نقوم بتقسيم 

مسبقاً لمدة ساعة كاملة، ولكن يجب علينا تقليب الفشار كل 15  

دقيقة حتى تصل الحرارة إلى جميع األجزاء

نقوم بإخراج الصينيتين بعد مرور 60 دقيقة ونترك الفشار حتى يبرد تماما قبل  �

أن نقوم بتكسيرة استعداداً لسهرة عائلية رائعة مع أفضل فشار بالكراميل. 
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)سبالون سبا + صالون للرجال( مفهوم جديد 
فــي مجال المنتجعات الصحية وصالونات 
للرجال، ومن خالل طاقم من االخصائيين يقدم 
سبالون باقة واسعة ومنتقاة من العالجات 
ابــتــداًء من العناية باألظفار  تضم كل شــيء، 
والوجه إلى المساجات والحمامات المغربية 
والتركية والعناية بالشعر وذلــك باستخدام 

أفخر أنواع المنتجات. 

 سبالون سبا + صالون للرجال

logo
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التي يقوم  � التصرفات  الثناء على جميع   

بها الطفل، بعض اآلباء يشجعون أطفالهم 

بالثناء على أي تصرف يقومون به حتى 

لوكان ذلك التصرف بسيطًا أو بديهًيا 

اعتقاًدا منهم بأنهم يشجعون الطفل على 

الفعل. ولكن اإلفراط في هذا  تكرار هذا 

للثناء، وينتظر  الطفل محب  األمر يجعل 

الشكر دائًما من اآلخرين لدرجة عدم 

قيامه بأي تصرف ما لم يكن هناك مكافأة 

القيام  له، مما يجعل دافع الطفل في 

باألعمال الجيدة هو المادة.

المقارنة، مقارنة الطفل بغيره من سواء  �

أصدقائه أو أقاربه أو أخواته من األمور 

الطفل وتفقده ثقته  التي تشوه شخصية 

بنفسه وتُشعره بالنقص. فلكل طفل 

مهاراته وقدراته الخاصة التي تجعله مميزًا 

عن غيره، ويكمن دور اآلباء في مساعدته 

على اكتشاف ما يميزه ال ما يجعله مجردة 

صورة من أطفال آخرين يعتقدون أنهم 

أفضل منه.

محاولة جعل الطفل يشعر بالسعادة، على  �

الطفل أن يتعلم وحده كيف يكون سعيًدا 

ولكن نجد بعض اآلباء يرون أن مهمتهم 

إن تنشئة طفل سوي نفسًيا يشير إلى التربية السليمة التي تلقاها من أسرته التي تلعب 
دوًرا هاًما في تربية الطفل وتكوين شخصيته وتحديد سلوكه، وهو أمر ُيدركه جميع اآلباء 
لذا يحاولون تربية أبنائهم ليصبحوا أفضل ولكن النوايا الحسنة وحدها ال تكفي للتربية 
السليمة.  فهناك العديد من األخطاء التي يقع فيها اآلباء وتؤثر على شخصية األبناء في 

المستقبل وعادة ما يرتكبها اآلباء بحسن نية، وفيما يلي أشهر تلك األخطاء :- 

األساسية هي توفير سبل السعادة للطفل 

ــًدا إجبار  أب وهو أمر خاطئ فال يمكن 

الطفل على أن يشعر بالسعادة. 

 استخدام أساليب التوبيخ أو التهديدات،  �

ال يجب على اآلبــاء مطلًقا أن يُشِعروا 

الطفل بأنهم ال يحبونه نتيجة تصرفاته أو 

جعله يشعر بالذنب لقيامه بأي تصرف 

غير مرغوب فيه وهو أسلوب قد يحقق 

القصير في جعل  المدى  المراد منه على 

الطفل يرضخ لتوجيهاتهم. ولكنه يغرس 

في الطفل الشعور بالنقص وفقدان الثقة 

بالنفس ويحـد مـن تفـاعله مـع اآلخرين 

ليصبح شخصية انطوائية.

الزائد، ينعكس حب  �  الحماية والــدالل 

اآلبــاء ألبنائهم في صورة حماية زائدة 

تجعلهم ينوبون عن الطفل في األمور 

التي يفترض أن يقوم بها وحده، مخافة 

أن يصاب بسوء أو لتوفير سبل الراحة له 

اتخاذ  ويحرمون بذلك الطفل من فرصة 

قراره بنفسه. وهذا األسلوب بال شك يؤثر 

سلًبا على الطفل وشخصيته، فيكبر الطفل 

بشخصية اتكالية غير مستقلة يعتمد على 

غيره في القيام بواجباته وعدم قدرته على 

تحمل المسؤولية.

كما أن المغاالة في الرعاية والدالل يجعل  �

الطفل غير قــادر على تكوين عالقات 

ناجحة مع اآلخرين ومواجهة الحياة، 

ألنه ليس لديه تجارب كافية تمكنه من 

مواجهة األحداث التي قد يتعرض لها.

 اإلهانة اللفظية أو الجسدية، بالرغم  �

المتكررة من  التحذيرات  العديد من  من 

الُسباب أو الضرب  اللجوء إلى  خطورة 

كأسلوب لتقويم سلوك الطفل. إال أن 

العديد من اآلباء يلجأوا إلى هذا السلوك 

يُساعد في غرز أي قيمة تربوية  الذي ال 

العكس يؤدي إلى  على اإلطالق، بل على 

تشويه نفسية الطفل وتربيته على الخوف. 

مما يُضعف ثقته بنفسه فضاًل عن أن 

الضرب يعالج المشكلة ظاهريًا وبصورة 

مؤقته دون فهم حقيق إلحتياجات الطفل 

النفسية.

اختالف الرأي بين األبوين، نجد في العديد  �

من األســر إذا قام أحد األبوين بعقاب 

الطفل يحاول الطرف اآلخر التدخل لمنع 

العقاب أو كسره في غيابه والتكتم  هذا 

على األمــر وهــو سلوك تربوي خاطئ 

يُعلم الطفل الكذب والخداع وعدم إدراك 

إنه يعزز من االنقسام في  أخطاءه. كما 

البعيد حيث ينجذب  المدى  األُسرة على 

المتسامح ويبدأ في  الطفل إلى الطرف 

الذي يعاقبه، ويجعل   النفور من الطرف 

الطفل مشتًتا بين األوامر المتضاربة لألب 

واألم مما ينعكس على شخصيته وسلوكه 

في وقت الحق.

الثبات  � الثبات في المعاملة، عدم  عدم 

على أسس محددة للتربية والتوجيه وعدم 

الثواب والعقاب  اإلتفاق على أساليب 

مثل معاقبة الطفل على سلوك معين في 

وقت ما ومسامحته أو مكافأته على نفس 

السلوك في وقت الحق. مما يجعل الطفل 

مشتًتا بين الصح والخطأ وتجعله شخصية 

مزدوجة في التعامل مع اآلخرين.
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الــنــجــاح فــي أي مــشــروع وخصوصًا  إن مفتاح 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يكمن في 
الــمــرجــوة  الــجــيــد ووضـــع األهــــداف  التخطيط 
والتوقعات في كافة المراحل سواء كان ذلك 
خــالل فترة إنشاء المشروع أو اإلنــتــاج الفعلي 
والتسويق والبيع .كما أنه من المهم جداً على 
رواد األعمال وضع األهداف والطموحات المعقولة 
للمشروع، خصوصًا خالل السنوات األولــى لكي 
ينمو ويتقدم.  لذلك يجب على جميع أصحاب 
الشركات الجديدة التخطيط الجيد والسليم 
ووضع أهــداف وتوقعات يمكن تحقيقها حتى 

في ظل أوضاع اقتصادية غير مواتية.  

في هذا السياق يقدم “للرجال فقط” لكل من 
يريدون البدء بمشاريعهم الخاصة بعض النصائح 
التي تساعدهم على النمو بمشاريعهم وتحقيق 

النجاح الذي يتطلعون إليه:- 

اختر المشروع المناسب، يجب أن يكون المشروع أوالً جاذباً لصاحبه قبل أن يكون جاذباً  �

للسوق، حيث إن هناك العديد من المشاريع تفشل بسبب عدم إيمان أصحابها بها. لذلك 

بالتالي مع اهتماماتك ويكون  لم يفكر فيه أحد قبلك ويتماشى  حاول أن تبدأ نشاطاً 

مالئماً للمهارات التي تتمتع بها .

ابحث عن جهات تدعم مشروعك، يحتاج مؤسس المشروع إلى جهات داعمة تقدم له  �

العون في مشروعه وقد تكون هذه الجهات أحد أفراد العائلة أو صديقاً أو أحد األشخاص 

البدء  ذا خبرة يشاركك حماسك في  الوثوق بهم. وإذا لم تجد شخصاً  الذين يمكن 

بالمشروع الجأ إلى مكتب إحدى الجمعيات المتخصصة بتقديم اإلرشادات لرواد األعمال، 

وهناك ستجد مختصين لمناقشتك في جدوى مشروعك وسبل دعمه. 

وضع االستراتيجيات وخطط العمل، من المهم جداً وقبل البدء بإنشاء أي المشروع  وضع  �

النمو والنجاح.  ومن  استراتيجية واضحة تمثل خريطة طريق تسير عليها شركتك نحو 

خالل اتباع تخطيط علمي مدروس يجنبك مشقة تعديل المسار أو الوقوع في األخطاء 

التي يقترفها معظم رجال األعمال الجدد .

ادرس المشروع، عند البدء بالمشروع فإنك تحتاج ألن تكون خبيراً فيما تفعله سواء كان  �

ذلك على صعيد اإلنتاج أو تقديم الخدمات. لذلك عليك البحث ودراسة جميع الجوانب 

المتعلقة بمشروعك، واستيعابها بإتقان .

احصل على مساعدة الخبراء، يقوم المستثمر الذكي باإلستعانة بالخبراء والمختصين في  �

مجاالت متنوعة لضمان نجاح مشروعه الخاص حيث إنه يوظف محاسبين ذوي كفاءة 

لمساعدته على وضع ميزانية مشروعه. ويلجأ إلى الخبراء االستراتيجيين واإلداريين لوضع 

المخطط التنظيمي لشركته، وال يعني االستعانة بالخبراء أنك ستنفق الكثير من األموال 

لقاء المعلومات التي يوفروها لك حيث إن هناك الكثير من المؤسسات والشركات غير 

الربحية تقدم خدماتها مقابل مبالغ بسيطة .

العميل كل ما يريد لكي يرضى عنك لكن  � العمال، ليس من الضروري أن تمنح  احترم 

من المهم جداً أن تفيه حقه. لذلك تعتبر المبيعات وخدمة العمالء لسان حال المنشأة 

والقلب النابض للمشروع، ومن واجب صاحب العمل غرس مبدأ احترام العميل من اليوم 

األول من إطالق شركته بحيث يكون إرضاء العميل جزءاً من رسالة المنشأة. كما أن عليك 

أيضاً أن تتصل بعمالئك المحتملين من خالل توزيع كتيبات تشرح فيها ما يمكنك تقديمه 

لهم من منتجات أو خدمات ترضي رغباتهم وتطلعاتهم .

� 

المال  � البداية عليك ادخار قدر كاف من  الالزم للمشروع، خالل مرحلة  المال   وفر 

الخاص يمكنك  المال إلنشاء مشروعك  الحاجة. وفي حال كان ينقصك  تستخدمه عند 

اللجوء إلى مؤسسات التمويل أو البنوك، حيث إن معظمها يوفر قروضاً وتسهيالت مالية 

بفوائد منخفضة نوعاً ما لمن يطمحون إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة .

� 

تأكد من الجوانب القانونية، استخرج جميع األوراق القانونية قبل إطالق المشروع مثل  �

التجاري والملكية والعقود وغيرها وتأكد من تصديقها  التراخيص الضرورية والسجل 

جميعاً من دائرة الترخيص التجاري .
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