
يوم الصحة 

العالمي

سيارة
MINI Countryman

الجديدة

موقع أناقتي

www.anaqati.com
األول من نوعه

مركز مسقط لألمراض 
الجلدية والعالج بالليزر

Sp
on

so
re

d 
by

MDC

البالزما جل..البالزما جل..
عالج تجميلي حديث عالج تجميلي حديث 

في السلطنةفي السلطنة



+968 24124900

شارع 18 نوفمبر، مقابل سلطان سنتر العذيبة الشمالية والية بوشر

cosmesurge_muscatcosmesurge

شفط الدهون  �

شد البطن المترهل  �

تجميل األنف  �

جراحات الثدي  �

�  شد الوجه

رفع الحاجب بالمنظار  �

جراحة األجفان  �

زراعة الشعر  �

عيادةالجراحة التجميلية

خدماتنا

13
6/

20
17

عيادة الجلدية

حقن البوتوكس إلزالــة   �

التجاعيد وعالج التعرق
حقن الفيلرز وعالجات التجاعيد  �

تقنية الثرماج لشد البشرة  �

عالج األمراض الجلدية  �

ــي  ــدوال ــة الــشــعــر وال ــ إزال  �

والوشم والندبات بالليزر
عالج تساقط الشعر  �

زرع الــشــعــر الطبيعي   �

بالطرق الحديثة

عيادة األسنان

 HHHHHHHHHو HHHHHHH  �

HHHHH بورسلين والتيجان 

والجسور

تغيير الحشوات الفضية  �

عالج وتجميل اللثة  �

عالج وسحب العصب  �

تبييض األسنان  �

تصوير أشعة رقمي  �

مجمــــع طبي

Medical Center



OMN_008_BMW_G30_Ads_Anaqati_Magazine_43x28cm_Ar.indd   1 3/29/17   11:25 AM





Departments 
Departments 



خدماتنا:

 زرع األسنان

 التيجان والجسور

 حشوات التجميل

 ابتسامة المشاهير

 عدسات األسنان الالصقحة

www.rmcoman.com

P.o.Box1634.P.C. 131 - Villa No: 
1055. Way No.3013- Behind Al 
Sarooj

24951651- 24951650

info@rmcoman.com



شهر 
العسل بال 

مشاكل

القراءة
غذاء

روحك

»إتيكيت« 
السفر 

بالطائرة

إطاللة 
الرجل في 
المقابالت 
الوظيفية

76128

48

كوني على 
الموضة 
بإطاللة 

اللون الواحد

110

142

هذا العدد
السبا رحلة 

الرفاهية 
واألسترخاء 

بعيدا عن 
الضغوط 

اليومية

96
عطر الحناء...

تجربة 
الرفاهية 

والراحة في 
نقش الحناء

يوكوموكو.. 
صناعة 

الحلويات إبداع 
وليس إنتاج

118

إطالق موقع
أناقتي اإللكتروني 

األول من نوعه

16

الحواجب 
المثالية 

لجمال 
عيونك

60

72



صاحب امتياز اإلصدار:
صالح بن هالل الخليلي

المدير العام:
عبد الفتاح سالمه 

مدير التحرير:
ناصر الشعيلي 

مديرة العالقات العامة:
علياء دياب

التحرير:
كمال رضا

التصوير:
موسي صبحي

اخراج وتصميم:
عمرو زهير

ال يســمح باعادة نشــر أو حفــظ أو تخزيــن أو نقل أي جــزء من هذه 
المطبوعــة بأي شــكل مــن األشــكال دون اذن، ويعتذر الناشــرون 
عن عدم تحملهم المســؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه 
المجلــه مهما كان ســببها، واألراء ووجهات النظر المنشــورة في 
هذه المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر, وجميع العالمات 

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسئولية معلنيها.

نسائية اجتماعية

P.O Box: 107, P.C:130 Sultanate of Oman

Printing Press: Distribution:

تصدر عن:
األمانة العامة التحاد غرف

دول مجلس التعاون الخليجي
قفزة التكنولوجيا للدعاية واالعالن

جميع المراسالت باسم
 المدير العام

 info@anaqati.net
www.anaqati.com

(968) 24495419

anaqatimagazine

(968) 24495817

@ anaqati_magazine

(968) 95434743

تصوير استوديو البتراء

 

126

52

102

20
الدكتور إيهاب محمد سمير 

المدير العام لشركة هبة األمل

ومجموعة مراكز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر

أناقتي دوت كوم

لمجلة أناقتى مذاقها الخاص والمتفرد من بين أنواع الصحافة المقروءة والتى تحظى 

بثقة عدد كثيرمن النساء ومن يهتم بهن من الرجال وتضم من عشاقها أرباب العقول 

البشرية الالمعة.

الورقية بكيانها األمثل  الرئيسية حول احتفاظ الصحافة  أناقتي من  األسباب  وتعد 

حتى األن حيث تقدم كل ما يفيد المرأة بل واألسرة فيما تحويه من موضوعات تتسم  

بالذوق الرفيع واألسلوب الشيق الجذاب.

وايمانا بدورهاالتنموى والتوعوى فى المجتمع أطلقت شعارها الذى يتألأل نورا ببث 

موقعها الجديد الذى يواكب كل األزمان ومختلف العصور. 

www.anaqati.com هذا الموقع الذى يهتم بنصف المجتمع ومن يهتم به من 
النصف األخر ليشبع الوعي الثقافي واألسري فأصبح هذا الموقع بناء الجسر الذى تعبر 

عليه مجلة أناقتى االنفتاح العالمى.

كما وعدتكم أناقتي بإحداث طفرة مهنية وتحريرية واخراجية في ثوبها الورقي، اليوم  

تجدد أناقتي الوعد في ثوبها الرقمي المميز والجديد من نوعه لزيادة مساهمتها في 

العمانية والخليجية ومخاطبتها بطريقة مبتكرة، مع توفير  المرأة  رفع مستوى وعي 

وسط إعالمي للكفاءات النسائية المتميزة لمناقشة ما يستجد من قضاياهن.

رؤويتنا تتجلى في أن تكون »أناقتي« هي المرجع الرئيسي للمرأة العمانية والخليجية 

ها من معلومات إخبارية أو تثقيفية أو تربوية. وذلك من خالل  في جميع ما يهمُّ

مخاطبتها بأسلوب عصري متجدد يغطى اهتماماتها.

وأخيرا إن المادة والمحتوى من أهم المعايير التى تحكم على جودة الصحافة فى ثوب 

اإلبتكار وتقديم كل ما هو جديد وهذا ما قدمته بالفعل أناقتي في نسختها الورقية 

وعلي نفس الغرار ستقدم نسختها الرقمية.

عبد الفتاح سالمه
المدير العام

أناقة.. بال حدود

عبد الفتاح سالمه
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إطالق موقع

أناقتي اإللكتروني 
األول من نوعه

لِك ولعاِئلتك

أطلقت مجلة أناقتي H الرائدة في عالم المرأة بسلطنة عمان H مؤخرا موقعها اإللكتروني الرسمي 

HHH.HHHHHHH.HHH، ليعد الموقع األول في سلطنة عمان الذي يهتم بجميع مجاالت المرأة بدء من 

الجمال وصوال إلى الصحة واألزياء والثقافة والسياحة وغيرها. 

ويأتي إطالق الموقع اإللكتروني بحلته الجديدة خير شاهد لنجاح مجلة » أناقتي« في ثوبها الجديد 

في الوصول إلى القلوب العاشقة للجمال واألناقة بجديدها.كما رأت إدارة  » أناقتي« إن الموقع 

اإللكتروني يمنح المرأة ما تستحقه في كل مراحل حياتي، لتجعل كل مرحلة عمرية في حياتها 

هي أجمل مرحلة. كما تضع » أناقتي« المرأة على طريق األناقة من خالل موضوعات وأقسام 

بالموقع اإللكتروني تالمس وتخاطب طموح ورغبات المرأة األنيقة والعصرية من جمال وموضة 

والعناية بالجسم والبشرة والشعر والصحة العامة.

أن  أناقتي  مجلة  عام  مدير  سالمة  الفتاح  عبد  كشف  جانبه  من 

أمام تحدي  املرأة  الذي نعيش فيه ورسعة األحداث وضع  العرص 

عظيم وهو الوصول إىل املعلومات التي تبحث عنها خصوصا لتعدد 

الواجبات واألدوار التي تقوم بها املرأة. مؤكدا أن فكرة إطالق املوقع 

يستهدف  حيث  املنطلق،  هذا  من  جاء  أناقتي  ملجلة  اإللكرتوين 

املوقع تقديم النصائح واإلستشارات لزئرات املوقع وأحدث األخبار 

والتقارير عىل مدار الساعة مع ضامن سهولة الوصول إىل املعلومات 

واملوضوعات يف كل األوقات ومبختلف األجهزة الحديثة. 

وأضاف سالمة أن املوقع اإللكرتوين ال يخدم املرأة العامنية فحسب 

بل يقدم أيضا املرأة العربية والخليجية، حيث يقدم املوقع مضمونا 

وموضوعات تم اختيارها بعناية شديدة وموجهه طبقا إلهتاممات 

املرأة العربية من خالل تقديم أبواب وأقسام تتيح للمرأة قراءة ما 

هو جديد يوميا. 

 www.anaqati.com »ويستهدف املوقع اإللكرتوين ملجلة »أناقتي

إىل رفع مستوى وعي املرأة ومخاطبتها بطريقة مبتكرة، مع توفري 

املتميزة ملناقشة ما يستجد من  النسائية  وسط إعالمي للكفاءات 

قضاياها. كام سيتم تغطية إعالمية مميزة لجميع الربامج الثقافية 

والرتبوية يف تنمية املجتمع، مع تقديم موضوعات ونصائح تساند 

املرأة للقيام مبهمتها األساسية. 

يف  تتمثل  املوقع  رؤية  بأن  »أناقتي«  مجلة  عام  مدير  واختتم 

العامنية  للمرأة  الرئييس  املرجع  هو  اإللكرتوين  املوقع  يكون  أن 

ها من معلومات إخبارية أو تثقيفية أو  والعربية يف جميع ما يهمُّ

تربوية. وذلك من خالل مخاطبتها بأسلوب عرصي متجدد يغطي 

اهتامماتها 

نستهدف  فأننا  اإللكرتوين،  املوقع  لقراء  املستهدفة  الفئات  وعن 

عاشقة الجامل التي تويل مظهرها وشعرها اهتامما وتشعر بجاملها، 

ترتدي  أن  وتحرص  املوضة  صيحات  أحدث  تواكب  التي  للمرأة 

فستانا أنيقا.

كذلك نستهدف املرأة التي تبحث عن كل ما يخص العناية بالجسم 

الرشاقة  عىل  للحفاظ  النصائح  وأهم  الحيوية  ،املرأة  والبرشة 

فضال  أناقة.  ملسة  منزلها  عىل  تضيف  التي  املرأة  املثايل،  والجسم 

عن املرأة التي تهوي السفر عرب تقديم عرض ألهم املدن السياحية 

إلختيار العطالت الصيفية وشهر العسل.

الحفالت  وتجهيز  احتياجاتها  وكافة  العروس  أيضا  ونستهدف 

واملناسبات، املرأة التي تعني باألتيكيت كأسلوب حياة، املرأة التي 

تبحث عن الوصفات الجديدة وأشهى اآلكالت.

عدد  قريبا  اإللكرتوين  املوقع  يستضيف  أنه  املتوقع  من  كام 

النصائح  يقدمون  عدة،  مجاالت  يف  واالختصاصيني  الخرباء  من 

واالستشارات لزائرات املوقع من خالل »منتدى أناقتي«، الذي يفتح 

املجال للحوارات عن آخر صيحات املوضة والجامل وكذلك الصحة 

وحقوق املرأة.

www.anaqati.com
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عالج األكتئاب.. 
شعار يوم الصحة 

العالمي 2017
يحتفل العالم بيوم الصحة 
العالمي في السابع من أبريل 
كل عام وذلــك إحياًء للذكرى 
لــتــأســيــس منظمة  الــســنــويــة 
الصحة العالمية، حيث يشكل 
فرصة فريدة من نوعها لتعبئة 
جــهــود العمل حــول موضوع 
صحي محّدد يهّم الناس في 
أنحاء العالم أجمع. واختارت 
ــصــحــة الــعــالــمــيــة  مــنــظــمــة ال
ــوع حملة يـــوم الصحة  ــوض م
ــن االكــتــئــاب،  الــعــالــمــي 2017 ع
وعنوان الحملة »دعونا نتحّدث 

عن االكتئاب«.

ما هو االكتئاب؟

االكتئاب مرض مييزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان االهتامم يف األنشطة التي يتمتع بها الشخص عادة، وهو 

يقرتن بالعجز عن أداء األنشطة اليومية ملدة أسبوعني عىل األقل.

يبدي املصابون باالكتئاب العديد من األعراض التالية يف العادة وأهمها فقدان الطاقة وتغري الشهية، والنوم 

لفرتات أطول أو أقرص والشعور بالقلق وتدين مستوى الرتكيز. فضال عن الرتدد واالضطراب والشعور بعدم 

احرتام الذات أو بالذنب أو باليأس، والتفكري يف إيذاء النفس أو االنتحار.

رسائل تشدد عليها منظمة الصحة العاملية:- 

االكتئاب اضطراب نفيس شائع يصيب الناس يف جميع أعامرهم، ويف جميع مناحي الحياة بالبلدان كافة. �

يزداد خطر اإلصابة باالكتئاب بسبب الفقر والبطالة وأحداث الحياة مثل وفاة أحد األحباب أو انتهاء  �

عالقة ما، أو أسباب تتعلق باإلصابة بأمراض جسدية واملعاناة من مشاكل ناجمة عن تعاطي الكحول 

واملخدرات.

يسبب االكتئاب أملا نفسيا للفرد ويؤثر يف قدرته عىل القيام حتى بأبسط املهام اليومية، ويخلف أحيانا  �

عواقب مدمرة عىل عالقته مع أرسته وأصدقائه.

ميكن أن مينع االكتئاب املصاب به إن مل يعالج من العمل واملشاركة يف حياة األرسة واملجتمع. �

ميكن أن يؤدي االكتئاب يف أسوأ األحوال إىل االنتحار. �

األدوية  � أخذ  أو  عنه  التحدث  عادة عىل  وينطوي عالجه  بفعالية،  االكتئاب وعالجه  من  الوقاية  ميكن 

املضادة له أو عىل توليفة من هذين العالجني.

ميكن أن يكون التحدث عن االكتئاب مع من تثق بهم هو أول خطوة عىل طريق الشفاء منه. �

االكتئاب ليس عالمة ضعف. �

ما الذي ميكنك فعله إن كنت تعتقد بأنك مصاب باالكتئاب؟ تجيب املنظمة: �

احرص عىل البوح مبا يخالجك من مشاعر لشخص تثق به، فمعظم الناس يشعرون بتحسن عقب التحدث  �

إىل شخص يهتم بهم.

اطلب املساعدة املهنية املتخصصة، وأفضل مكان للبدء بطلبها هو لدى عامل الرعاية الصحية املحيل أو  �

الطبيب املحيل بجوارك.

تذكر أن بإمكانك أن تشعر بالتحسن بفضل الحصول عىل املساعدة املناسبة. �

واظب عىل أداء األنشطة التي اعتدت عىل التمتع بها عندما كنت عىل ما يرام. �

احرص عىل التواصل مع اآلخرين، ومع أفراد األرسة واألصدقاء. �

مارس التامرين الرياضية بإنتظام، حتى لو مشيت مسافة قصرية ال غري. �

متسك بالعادات املفيدة يف ما يخص االنتظام يف األكل والنوم. �

تقبل إمكانية إصابتك باالكتئاب واضبط توقعاتك عىل هذا األساس، وأنك قد تعجز عن إنجاز القدر نفسه  �

من العمل الذي تنجزه يف العادة.

ال ترشب الخمر وامتنع عن أخذ األدوية غري املرشوعة، ألنها ميكن أن تتسبب يف تفاقم حالة االكتئاب  �

لديك.

إذا كنت تشعر برغبة يف االنتحار، فاتصل بشخص ليحول بينك وبني تلك الفكرة. �

cover story
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الدكتور إيهاب محمد سمير 
المدير العام لشركة هبة األمل

ومجموعة مراكز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر

البالزما جل أحدث 

عالج تجميلي في 

السلطنة
من مركز مسقط لألمراض الجلدية 

والعالج بالليزر 

رغم أن الساحة التجميلية مازالت تواجه تحديات 
كثيرة، فإن الخاليا الجذعية إلعــادة الشباب، تقف 
اليوم على أولى خطوات ثورة الجمال كما يسميها 
ــذا الــعــالج  الــبــعــض. كــذلــلــك لــمــرضــى يــرغــبــون هـ

للمحافظه على شبابهم.
تقنية »البي ار بي« هي تقنية تتضمن تطبيق بالزما 
غنية بالصفائح وتعرف الصفائح الدموية بقدرتها 
على أنها تسبب تجلط الدم، وبالتالي تساعد على 
التئام الجروح. فمعظمنا ال يدرك حقيقة أن الصفائح 
تحتوي أيضا على مئات من البروتينات والتي تسمى 
عــوامــل النمو وهــي هــامــة جــدا فــي الــشــفــاء من 
اإلصابات. لذلك جعلت التطورات في التكنولوجيا 

تحضير »البي آر بي« أكثر سرعة وكفاءة.
فقد زاد استخدام »البي آر بي« مع مرور الزمن في 
كثير من أنواع الجراحات، فإنها طريقة آمنة وبدون 
آثار جانبية تماما ألنها تعتمد على حقن مواد من 
نفس المريض تعمل على تنشيط الصفائح الدموية 

وتنشيط األنسجة.
ــى أن »الــبــى آر بــى« تعمل على مقاومة  إضــافــه إل
الشيخوخة وتنشيط بصيالت الشعر حتى تمنع 
سقوطه، وتساعد على عــودة الشعر ونموه مرة 
أخرى وإضفاء النضارة على البشرة لمعالجة البشرة 
المترهلة وجعلها أكثر حيوية. وتعمل التقنية على 
تخفيف تجاعيد البشرة الخفيفة والمتوسطة وإزالة 
الهاالت السوداء والندابات وآثار حب الشباب، حيت 
إن تركيز الصفائح الدموية في هذه الحالة هو في 
الغالب ما بين ٥ إلى ١٠ مرات أكبر من المصل العادي.

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center
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كيف تعمل الصفائح الدموية الغنية بالبالزما أو عالج ال يب آر يب؟

الطرد املركزي وتنفصل  أنبوب ثم يوضع األنبوب يف جهاز  التطبيق من خالل أخذ عينة دم من الشخص ووضعها يف   يتم 

مكونات الدم عن بعضها، لتحصل عىل بالزما غنيه بالصفائح التي يتم حقنها مجددا بالشخص.

دور »البي ار يب« يف عملية فقدان الشعر؟

عالج مشاكل الشعر بواسطة عالج »البى آر ىب« هى طريقة فعالة لوقف تساقط الشعر املتبقى واملزروع وتنشيط البصيالت 

الضعيفة واملتهالكة، والغرض هو الحفاظ عىل البصيالت الهامدة والضعيفة واملرشحة للفقدان.

عالج »البي آر يب« يطبق يف امليزوثريايب يف السنوات األخرية، حيت أنها تعمل عىل تقوية جذور الشعر. ومع هذا التطبيق فإن 

الخاليا الجذرية تزيد من رسعتها باالعتامد عىل البالزما وتجدد نفسها بشكل أرسع. 

يتم تطبيق »البي آر يب« بني 2-6 مراحل حسب الحاجه، وكل مرحلة تحتاج من 2-4 أسابيع ومبتابعة هذه املراحل والتطبيقات 

الخاصة بالبالزما، ويعد نجاح هذا اإلجراء مضمون وتجدد الجلد يف تقنية »البي آر يب« دائم، وعىل أي حال ونتيجه للشيخوخة 

والتقدم يف العمر الذي يحدث لنا نتيجه لتكويننا الجيني، فإنه ينصح باستخدام هذه التقنية كل 6-8 أشهر.

هل »البي آر يب« آمن؟

بالنظر إىل أن صفائح الدم الغنية البالزما أوالعالج PRP يستخدم 

ونقل  املناعية  التفاعالت  من  ضئيل  احتامل  هناك  الذايت،  الدم 

املرض. وال يزال نجاح العالج بالـ PRP قيد التقييم، ويتم إجراء 

العديد من األبحاث حاليا. ولحسن الحظ فإن الخطر املرتبط به 

ال يزال ضئيال، فالعيب الوحيد هو زيادة األمل عند مكان الحقن.

وتعطى هذه الطريقة التجملية املبتكرة أيضا نوعا من الطأمنينة 

لألشخاص الراغبني يف برشة نقية مشدودة، إذ أن املواد الداخلة 

فيها طبيعية وهي من جسم اإلنسان نفسه.كام أنها تتميز بعدم 

تغيريها ملالمح الوجه األساسية.

ما اهم مالمح تقـنية »البي آر يب جل«؟ 

الغنية  البالزما  حقن  فيها  يتم  تقنية  أحدث  هى  الحشو  ىف  جل  البالزما  استخدام 

بالصفائح الدموية والخاليا الجزعية والتى تعمل عىل تحفيز إنتاج الكوالجني وتجديد 

الخدود  تكبري  والتي تستخدم ىف  الفلرز  الجل، كبديل طبيعى ملواد  الجلد ىف صورة 

ومفعول  لون  نفس  وتعطى  واليدين  والرقبة  الوجه  ىف  أخرى  مناطق  وأى  والشفاه 

الحقن بالدهون. لكن أنعم وتظل النتائج ملدة شهرين إىل ثالثة اشهر تقريبا.

هذه  وتتميز  العام  آلخر  النتائج  لتستمر  شهريا  جلسة  جلسات،  بثالث  ينصح  كام   

التقنية باألمان التام خاصة أنها من نفس الجسم ما يستبعد متاما أى رد فعل عكىس 

أو حساسية. عالوة عىل قلة التكلفة مقارنة مبواد الفيلرز. 
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ورغم أن الساحة التجميلية مازالت تواجه تحديات 

تقف  الشباب  إلعادة  الجذعية  الخاليا  فإن  كثرية، 

اليوم عىل أوىل خطوات ثورة الجامل كام يسميها 

البعض.كذلك ملرىض يرغبون هذا العالج للمحافظه 

عىل شبابهم.

MDC

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
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البالزما جل..البالزما جل..
عالج تجميلي حديث عالج تجميلي حديث 

في السلطنةفي السلطنة

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 Dermatology & Laser Center
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عمليات تصحيح النظر شهدت تطورات متتالية 
منذ الطفرة الكبيرة باستخدام الليزر السطحي 
في الثمانينيات، تالها استخدام الليزك عن طريق 
سطح القرنية باستخدام مشرط جراحي. وفي 2005 
بدأت عمليات »الفيمتو ليزك« من دون استخدام 
مشارط جراحية وبتقنية التكنو ليزر، وصواًل إلى 

الجهاز والتقنية األحدث »الفيمتو ليزر سمايل«.

الربوفسري / أسامة إبراهيم
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شهدت عمليات تصحيح االبصار تطوراً كبيراً خالل السنوات الماضية وأصبح هناك الكثير من الخيارات 

التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحسين القدرة على النظر، حتى وصلنا إلى الجهاز والعالج 

األحدث لعمليات تصحيح النظر وهي » الفيمتو ليزر سمايل« والتي من المتوقع استخدامها داخل 

المركز الدولي للعيون قريبا كأول المراكز الطبية التي تستخدم التقنية بالسلطنة.

»أناقتي« التقت مع البروفسير الدكتور أسامة إبراهيم أستاذ طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة 

االسكندرية وكبير االستشارين بالمركز الدولي للعيون بسلطنة عمان، ليطلعنا عن كثب عن أحدث 

عمليات تصحيح النظر وهي »الفيمتو ليزر سمايل« ومميزاتها.

البروفسير العالمي

 أسامة إبراهيم
 لـ » أناقتي«

»الفيمتو سمايل«
والجديد في عمليات تصحيح البصر 

بالمركز الدولي للعيون قريبا!
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ما هي تقنية الفيمتو ليزر سمايل؟

الجهاز  العالم كله، حيث يعمل  هو أحدث جهاز لتصحيح اإلبصار في 

القرنية. ويقوم  بتقنية »الفيمتو سكند« بدون رفع شريحة Flap من 

الجهاز بعمل عدسة داخل العيون وسحبها من فتحة صغيرة، مما يعطى 

أكبر معدالت الدقة واألمان. 

عملية »الفيمتو سمايل« تتم عن طريق استخدام ومضات ضوئية 

تتميز بسرعتها الفائقة، وتعمل تلك الومضات على أحداث فقاعات غاز 

الهائلة  المجموعة  متناهية الصغر على مسافات متقاربة جدا. وهذه 

من الفقاعات الدقيقة تمثل مقطعا من مقاطع القرنية وبواسطة برنامج 

كمبيوتر متصل بالجهاز يمكن للطبيب إعادة تشكيل القرنية.

ما أهم مميزات تقنية الفيمتو سمايل؟ 

1 - جهاز »الفيمتو سمايل« يتيح عالج درجات أكبر من ضعف اإلبصار 

وبأكبر درجة من األمان. كما يمكن للطبيب التوقف أثناء إجراء العملية 

إذا رأى ذلك في مصلحة الشخص، وبدون أي آثار جانبية على صحة 

وعين الشخص. 

2 - يمكن للمريض ممارسة حياته بشكل طبيعي فور اإلنتهاء من 

العملية. 

3 - تقنية »الفيمتو سمايل« ال تحتاج إلى رفع أى جزء من القرنية خالل 

إجراء العملية، كما يحدث في عملية الليزر أو الليزك أو الفيمتو ليزك. 

مما يعني المزيد من الحفاظ على نسبة القرنية قوية وصلبة.

العملية تتم كلها باستخدام جهاز »الفيمتو سكند«  4 - خطوات إجراء 

خالل مدة ال تتجاوز أكثر من 3 دقائق، حيث يستخدم الجهاز لتقليل 

تحدب القرنية بالدرجة المطلوبة من دون رفع الطبقة السطحية للقرنية.

البصر،  الطرق األخرى لتصحيح  5 - تتميز »الفيمتو سمايل« كثيرا عن 

الليزك في تصحيح اإلبصار والتي تتطلب أن تكون درجة  خاصة تقنية 

ضعف اإلبصار في حدود ليست كبيرة. ويحتاج الشخص إلى فترة أسبوع 

الماء واألتربة أو الفرك  ابتعاده عن  لممارسة حياته بشكل طبيعي مع 

عن طريق اليد. 

متى يفضل إجراء عملية الفيمتو سمايل؟

نفضل إجراء عملية الفيمتو سمايل في بعض الحاالت التي يكون لديهم 

الكبير  القرنية، ألن هذا االرتفاع  ارتفاع كبير في قراءات درجة تحدب 

في درجة تحدب القرنية يمكنه أن يسبب مضاعفات كبيرة في عملية 

النظر  أننا نفضل اختيار عملية »الفيمتو سمايل« لتصحيح  الليزك. كما 

في حال كون سمك القرنية الخاص بالشخص أقل من 480 مايكرون أو 

لديه ضعف كبير في اإلبصار بحيث ال يوجد تناسب بين عدد الدرجات 

الفيمتو  الحالتين فقط نلجأ الختيار عملية  القرنية، في هاتين  وسمك 

سمايل ألنها تعطي نسبة أمان أكبر. 

بطاقة تعرف 

البروفسير العالمي أسامة ابراهيم:-

أستاذ طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة   �

االسكندرية منذ حصل على األستاذية عام 2001 

وحتى تاريخه.

 Emory , الزمالة األمريكيه لجامعة حصل على   �

القرنية وتصحيح اإلبصار  Atlanta ,GA لجراحات 

بين عامي 1988 – 1990.

المحلية  العلمية  الجمعيات  عضو نشط في معظم   �

القرنية  العين وبخاصة جمعيات  والعالمية لطب 

وتصحيح اإلبصار. 

اإلشراف على أكثر من 70 رسالة ماجستير ودكتوراه   �

في جامعة االسكندرية والتحكيم فيها، وتحكيم 

ومناقشة 18 رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعات 

مصرية. 

بالمؤتمرات  إلقاء ما يزيد على 200 بحث علمي   �

المجالت والدورات  العديد منها في  الدولية ونشر 

العالمية , والمشاركة في جميع المؤتمرات المحلية 

واإلقليمية بالعالم العربي وإفريقيا وآسيا. 

أستاذ عالمي في عمليات تصحيح اإلبصار بدًء   �

القرنية وتصحيح االستجماتيزم منذ  من تشريط 

القرنية  بتصوير طوبوغرافيا  الثمانينات ومــروراً 

وعمليات إعادة تشكيل سطح القرنية ميكانيكياً.

الزمالة  رائد في مجال »اإلكسيمر ليزر« منذ فترة   �

التقنية،  الهائل في هذه  بأمريكا ومواكبته للتطور 

مع مساهمته الفعالة في تطويرها وتحديثها ونشرها 

في جميع أنحاء العالم.

مستشار وسفير للعديد من الشركات العالمية   �

الليزر  ألبــحــاث وتطوير العديد مــن أجــهــزة 

وطوبوغرافيا العين وعالج القرنية المخروطية.

 Relex الفيمتو ليزر وخاصة متخصص في تقنية   �

وصاحب ثالث مركز على مستوى العالم إلجراء هذه 

التقنية وله دور كبير في تطويرها ونشرها عالمياً 

كباحث رئيسي. 

أفضل الخدمات والرعاية 

الطبية المتخصصة للعيون 

واألذن في سلطنة ُعمان
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الصداع النصفي ضيف ثقيل يرهق حياتك
أعراض الصداع النصفي:- 

1 - الغثيان

2 - القيء

3 - حساسية زائدة من الضوء وعدم وضوح يف الرؤية

4 - اإلنزعاج من الضجيج

5 - آالم شديدة يف الراس غالباً ما تصاحبها آالم يف املعدة

األسباب التي تؤدي إىل الصداع النصفي:

1 - التوتر والقلق

2 - اإلرهاق املستمر

3 - قلة النوم

4 - الدورة الشهرية لدى املرأة

5 - عدم اإلنتظام يف تناول الوجبات الغذائية

6 - اإلكثار من تناول الشوكوالتة

7 - التعرّض إلنفعاالت شديدة مثل الغضب

8 - تغيريات الطقس

العالجات املنزلية لتخفيف اآلثار السلبية للصداع النصفي:- 

السوائل،  من  أو غريها  املياه  من  الكثري  بتناول  ننصحك  املاء،  1 -  رشب 

فالجفاف من األسباب الرئيسية التي تؤدي إىل إصابتك بالصداع.

يف  املساعدة  ميكنه  حدين  ذو  سيف  هو  الكافيني  الكافيني،  2 -  رشب 

يف  اإلفراط  احذري  لذلك  بها.  التسبب  أو  الصداع  أعراض  تخفيف 

تناول القهوة أو غريها من املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني ألنها 

قد تجعل صداعك أكرث حّدة.

يف  فعاليته  الريبوفالفني  أثبت  لقد   ،)B2 )الفيتامني  3 -  الريبوفالفني 

 400 تناول  أن  األبحاث  أظهرت  ولقد  النصفي.  الصداع  من  الوقاية 

ملغ من هذا الفيتامني يومياً تقيك من اإلصابة بالصداع. ومصادر هذا 

الفيتامني كثرية منها الكبد واللحوم الحمراء والحليب القليل الدسم 

والبيض واللوز والربوكيل.

4 -  املغنيسيوم، يرتبط نقص املغنيسيوم يف الجسم ارتباطاً مبارشاً بالصداع 

ملليغرام   600 إىل   400 تناول  أن  الدراسات  أظهرت  ولقد  النصفي. 

النصفي املصاحب  يساعد يف تخفيف الصداع  من املغنيسيوم يومياً 

للدورة الشهرية عند املرأة والصداع النصفي املرتبط بالهاالت. ومن 

الكامل واألسامك  السبانخ والقمح  باملغنيسيوم هي  الغنية  األطعمة 

والقرنبيط.

اعتاد األشخاص املصابني  الرأس، لقد  5 -  وضع عصبة أو ضامدات حول 

او  رأسهم  القدمية وضع عصبة حول  العصور  منذ  النصفي  بالصداع 

كامدات باردة عىل الصدغني.

ويعمل  االلتهابات  تخفيف  يف  السمك  زيت  يساعد  السمك،   6 -  زيت 

عىل الوقاية من الصداع النصفي من خالل منع األوعية الدموية من 

التمّدد وزيادة تدفق الدم اليها.

7 -  زيت النعناع، يعمل زيت النعناع عىل تخفيف األوجاع من خالل فركه 

عىل جزء الرأس الذي يؤملك.

مكان هادئ  واإلسرتخاء يف  التمّدد  أن  األبحاث  أظهرت  لقد  8 -  الراحة، 

تحت ضوء منخفت وجيد التهوية يساعد يف تخفيف أعراض الصداع 

النصفي بدرجة كبرية.

الــصــداع النصفي أو داء الشقيقة هو 

ــســاء ثــالث  ــن ــة شــائــعــة تــصــيــب ال ــال ح

مــرات أكثر من الرجال، وهو عبارة عن 

الــرأس ويؤثر  ألــم شديد يصيب نصف 

الــرؤيــة والجهاز الهضمي  على وضــوح 

لإلنسان. يحدث الصداع النصفي بسبب 

بعض اإلضطرابات في الدورية الدموية 

للدماغ، وبالتالي تؤدي هذه اإلضطرابات 

إلى تمديد شديد في األوعية الدموية 

ــم، ويأتي الصداع النصفي  محدثة األل

عــادة على شكل نوبات تستمر لعدة 

ساعات أو حتى أيام.
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57 % فقط من البالغين يشربون أكثر من أربعة أكواب مياه في اليوم، واألشخاص الذين يشربون ماء أكثر يميلون ألكل 
فواكة وخضراوات أكثر ويتمرنون أكثر وال يأكلون أطعمة جاهزة كثيًرا، أي يتبعون حميات غذائية أكثر صحة. وبما أن 
جسم اإلنسان يحتوي على 75% منه سوائل، أحضرت لِك » أناقتي« طريقة لتزيدي من كمية الماء التي تحتسيها وذلك 

بتناول ماء الديتوكس الصحي والسهل اإلعداد.
وتناول ماء الديتوكس بصورة يومية سيغير الكثير من حياتك، خصوًصا لو اتبعِت معه حمية غذائية صحية. حيث لن 
يعمل فقط على تخليص جسمك من السموم، ولكن سيساعد أيًضا على التخلص من وزنك الزائد ويقلل من الضغط 
والتوتر في جسمك. وطريقة صنع ماء الديتوكس بسيطة، وذلك بتقطيع المكونات وإضافتها في إناء من الماء ثم 

وضعها في الثالجة لبضع ساعات قبل احتسائها بصورة منتظمة.

ديتوكس الماء..
مشروب الصّحة والجمال 

ديتوكس الليمون والنعناع

مشروب منعش سيعمل على تنظيف جسمك من السموم. وكذلك يعالج آالم 

المعدة واألسنان والتخلص من الوزن الزائد.

قطعي الليمون شرائح واغسلي أوراق النعناع، ثم أضيفيها إلى الماء البارد.

ديتوكس البرتقال والعنب والريحان

شرائح البرتقال ذات الرائحة الطيبة والعنب شهي الطعم، كل ذلك في كوب 

واحد رائع.

البرتقال، وعشر حبات عنب، وست أوراق  تحتاجين إلى ثالث شرائح من 

ريحان، مغسولة جيًدا، على كمية كافية من الماء.

ماء الفراولة والخيار والليمون والنعناع، أضيفي فوائد الليمون مع تلك الخاصة 

بالنعناع والفراولة، بينما يعمل الخيار على ترطيب جسمك وإمداده بالسوائل 

الضرورية.

الفراولة، مع شرائح ثمرة خيار  ستحتاجين إلى نصف كوب من شرائح 

الماء. النعناع، اغسليها وضعيها في دورق   وأخرى لثمرة ليمون، وأوراق 

ديتوكس التفاح والقرفة

المشروب يساعد على حرق  القرفة، وكذلك هذا  التفاح مفيد للكبد وأيًضا 

المزيد من السعرات الحرارية.

قطعي تفاحة إلى شرائح، وأضيفي عليها عيدان القرفة، وغطي هذا المشروب 

بمكعبات الثلج والماء، واتركيه لمدة 15 دقيقة في الثالجة قبل التناول.

ديتوكس للتخلص من دهون البطن 

البطن، وطريقة  الحرارية ودهون  السعرات  الماء على حرق  يعمل هذا 

إعداده أيًضا سهلة للغاية.

الماء  الطازجة في وعاء  النعناع  المثلجة وأوراق  البطيخ  ضعي مكعبات 

واتركيه في الثالجة بعض الوقت قبل تناوله بصورة منتظمة.
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MINI Countryman الجديدة هي  أن سيارة 
ــطــراز األول للعالمة الـــذي يتوفر بمحرك  ال
هجين ُيشحن بواسطة مقبس. فمع طــراز
MINI Cooper S E Countryman ALL4، بات 
من الممكن القيادة حتى مسافة 40 كيلومتراً 

باستخدام الطاقة الكهربائية فحسب.

MINI Countryman

Your Agility
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سيارة
MINI Countryman

الجديدة 

Life Style

41 40

 ،HHHH HHHHHHHHHH مع طرح الجيل الجديد من سيارة
تحافظ العالمة البريطانية العريقة على تقّدمها 
في فئة السيارات الصغيرة الراقية. فتشّكل سيارة 
HHHH HHHHHHHHHH الجديدة الطراز األكبر واألكثر 
تعدداً في االستخدام في تاريخ العالمة الممتد على 
57 عامًا. وقد تم تطوير هذا الطراز الجديد بالكامل، 
فبات يتمّيز اآلن بتقدم ملموس من حيث المساحة، 

والوظائف، والحضور الرياضي والمزايا الراقية.
وتحتّل سيارة HHHH HHHHHHHHHH الجديدة )معّدل 
استهالك للوقود: 2.1-7.0 ليتر/100 كلم، انبعاثات 
49-159 غرام/كلم( هذه  ثاني أكسيد الكربون 
المكانة الفريدة التي تتسم بها بين الــطــرازات 
المنافسة األخرى نظراً إلى تصميمها القوي المعّبر، 
وبدنها ذي الشكل الفّعال، وبخاصة، بفضل مرونة 
القيادة الرائدة التي تتحلى بها. وتحرص النسخة 
األحدث من نظام الدفع الرباعي ALL4 على منح 
قيادة ممتعة على الطرق المعبدة وخارجها أيضًا. 
أضف إلى ذلك أن سيارة HHHH HHHHHHHHHH الجديدة 
هي الطراز األول للعالمة الذي يتوفر بمحرك هجين 
 HHHH HHHHHH H Hُيشحن بواسطة مقبس. فمع طراز
HHHHHHHHHH ALL4، بات من الممكن القيادة حتى 
مسافة 40 كيلومتراً باستخدام الطاقة الكهربائية 

فحسب.
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سيارة MINI Countryman الجديدة: ملحة 

عامة عن االبتكارات

السابق  الطراز  يفوق  وطول  ملفتة  مقاسات 

بعرشين سنتيمرتاً.

يف  واضحة  وزيادة  كاملة،  مقاعد  خمسة 

املساحة وتعدد االستخدامات.

تحكم كهربايئ بباب الصندوق، فضالً عىل فتحه 

وإغالقه بدون ملسه.

 MINI Picnic للنزهات   MINI مقعد 

Bench: وسادة مريحة قابلة للطي عىل عتبة 

صندوق السيارة ميكن استخدامها كمقعد مريح 

عىل حافة الصندوق ولالستخدامات املختلفة يف 

الهواء الطلق.

 MINI Cooper S E Countryman ALL4

يتحىل  الذي   MINI عالمة  من  األول  الطراز 

مبحرك هجني يُشحن بواسطة مقبس.

الرتوس،  والعلب  املحركات  من  جديد  جيل 

ونظام الدفع الرباعي ALL4 مع كفاءة محّسنة.

لوحة عدادات مع شاشة ملسية للمرة األوىل.

برنامج MINI Country Timer الذي يقيس 

متعة القيادة عىل الطرق الصعبة والوعرة.

تطبيق MINI Connected App الذي يعمل 

وعند  يومي،  أساس  عىل  شخيص  كمساعد 

السفر.

كل  يعرض  الذي   MINI Find Mate خاصية 

ما يحتاجه السائق عىل منت السيارة، أو يبقيه 

ضمن مجال النظر.

الطراز  من  سنتمرتاً  بعرشين  أطول  تصميم 

السابق.

 MINI Countryman سيارة  طول  يزيد 

الجديدة حواىل 20 سنتمرتاً عن الطراز السابق، 

ويزيد عرضها حواىل ثالثة سنتمرت. وقد تم متديد 

قاعدة العجالت مبقدار 7.5 سم. وتؤدي هذه 

املقصورة  التغيريات إىل زيادة كبرية يف رحابة 

جانب  إىل  كاملة،  مقاعد  خمسة  تضّم  التي 

وإمكانية  الصندوق  حجم  يف  واضحة  زيادة 

وضعية  وتؤمن  متنوعة.  بأحجام  أمتعة  نقل 

الجلوس املرتفعة رؤية ممتازة وقيادة ممتعة 

املقاعد  رفع  وباإلمكان   .MINI من  اعتدناها 

الخلفية 13 سم أيضاً. وينقسم املقعد الخلفي 

 .40:20:20 تقسيم  بحسب  للطي  القابل 

 MINI سيارة  من  الخلفي  الجزء  أما  املناورة. 

مقاعد  ثالثة  فيضّم  الجديدة،   Countryman

كاملة. وقد تم توسيع فتحات البابني الخلفيني 

املزيد  مينح  مام  السابق،  الطراز  مع  باملقارنة 

من الراحة عند دخول السيارة والخروج منها. 

حرص  السيارة،  داخل  العرض  عىل  وعالوة 

املصممون عىل زيادة املساحة املتاحة للساقني 

بقدر كبري أيضاً.

إطالق السيارة مع محركني.

 MINI سيارة  من  الجديدة  النسخة  تتميز 

جديدة  محركات  بتكنولوجيا   Countryman

ويؤمن زاوية ميالن متغرية لتعزيز الراحة لدى 

ويبلغ  الصندوق.  مساحة  لزيادة  أو  الجلوس 

حجم صندوق 450 ليرتاً وميكن زيادته بحسب 

الحاجة حتى يصل إىل 1309 ليرتات. وبالتايل، 

تصبح الزيادة القصوى 220 ليرتاً باملقارنة مع 

الطراز السابق.

تصميم قوي وشخصية ناضجة.

 MINI سيارة  من  جيل  أحدث  أحرز 

تعدد  حيث  من  باهراً  تقدماً   Countryman

الراقي.  وطابعه  والرشاقة  االستخدامات 

 MINI وبفضل أبعاد السيارة املحّسنة، تحلّت

وتربز  جداً.  مميز  بحضور   Countryman

طلّتها الفريدة عرب ارتفاعها اإلضايف عن األرض، 

ووضعية الجلوس املرتفعة، اللذين يربزهام أكرث 

وسّكتَي  الخارجي   MINI ALL4 مظهر  فأكرث 

 MINI سيارة  وتتميز  العاليتني.  السقف 

تصميمية  بعنارص  الجديدة   Countryman

لطاملا اشتهرت بها العالمة، عىل غرار بنية ثالثية 

جانبية واضحة تنقسم إىل سقف، وقسم الزجاج 

والبدن الرئييس، واملسافة القصرية بعد العجالت 

األماميتني والخلفيتني، وأقواس العجالت الكبرية 

ومن خالل  السفيل.  القسم  يف  العرض  وزيادة 

يربز  الكبرية  األسطح  عىل  الدقيقة  االنحناءات 

يف السيارة تالعباً آرساً بني الضوء والظالل، مام 

يربز تصميم السيارة الريايض والبدن بالتصميم 

بالرأيس.

أثناء  إضاءة  حلقة  مع  أمامية   LED مصابيح 

النهار للمرة األوىل

تتحىل  الذي  امللفت  الجانبي  الشكل  يختلف 

به املصابيح األمامية عن الشكل الدائري الذي 

املميز  شكلها  ويتامىش  عادة.  العالمة  تعتمده 

املربّد  شبك  مع  قليالً  املتامثل  وغري  املستدير 

أما  متاماً.  فريد  أمامي  مبنظر  السيارة  لتحظى 

الهواء  مساحب  يف  املدمجة  الوقوف  مصابيح 

فتستخدم بشكل قيايس لإلضاءة يف النهار. ومع 

مصابيح LED األمامية االختيارية، تتحقق هذه 

اإلضاءة النهارية للمرة األوىل عرب حلقة إضاءة 

حول كل مصباح من املصابيح األمامية.

مساحة أكرب ألجواء راقية.

 MINI سيارة  مقصورة  يف  تنعكس 

الواضحة  الزيادة  الجديدة،   Countryman

محركني  مع  السوق  يف  السيارة  وستُطرح  كلياً. 

ويتمتع  بالبنزين،  يعمالن  األحدث  الطراز  من 

 MINI الثنايئ  التوربو  بتكنولوجيا  منهام  كل 

.TwinPower

طراز MINI Cooper Countryman: محرك 

بثالث أسطوانات يعمل بالبنزين، سعته 1499 

كيلوواط/136   100 بقوة  يعمل  مكعب،  سم 

حصاناً وعزم أقىص قدره 220 نيوتن مرت.

 :MINI Cooper S Countryman طراز 

بالبنزين،  يعمل  أسطوانات  بأربع  محرك 

 141 بقوة  يعمل  مكعب،  سم   1998 وسعته: 

العرض  ولوحة  الراقية  واألجواء  املساحة،  يف 

الحديثة ومفهوم التشغيل، فتربز بذلك التقدم 

املحرز مع االنتقال من جيل إىل جيل أحدث. 

ويستفيد السائق والراكب األمامي من املساحة 

املوسعة للرأس والكتفني. وقد تم توسيع مجال 

تعديل وضعية املقاعد أيضاً. كذلك من املمكن 

الكهربايئ  التعديل  خاصية  عىل  الحصول 

كتجهيز  األمامي  والراكب  السائق  ملقعدي 

السائق  ملقعد  الذاكرة  وظيفة  مع  اختياري، 

العريضة  غري  البدن  أعمدة  وتسمح  أيضاً. 

عند  أفضل  برؤية  املرتفعة  الجلوس  ووضعية 

 280 قدره  أقىص  وعزم  حصاناً  كيلوواطاً/192 

نيوتن مرت.

هجني  محرك  أول  أيضاً  املجموعة  وتشمل 

:MINI بشحن عرب املقبس من

 MINI Cooper S E Countryman طراز 

يعمل  أسطوانات  بثالث  محرك   :ALL4

يعمل  مكعب،  سم   1499 سعته  بالبنزين، 

محرك  مع  حصاناً،  كيلوواط/136   100 بقوة 

كيلوواط/88   65 بقوة  يعمل  متزامن  كهربايئ 

حصاناً، مام يجعل الطاقة اإلجاملية تبلغ 165 

كيلوواط/224 حصاناً وعزم 385 نيوتن مرت.



مسقط:، 1 أبريل -2017 نظمت شركة الفردان للسيارات، الوكيل الرسمي لمازيراتي بالسلطنة، حدث 
حصري للقيادة على الطرقات الوعرة لعدد من الضيوف والعمالء على مضمار مغامرات وعقبات 
الطرق الوعرة الذي أنشئ خصيصًا على أراضي الجمعية العمانية للسيارات. وقد منحت هذه 
الفعالية للضيوف فرصة لتجربة الميزات التي توفرها السيارة الرياضية المتعددة االستعمالت 

الفاخرة، مازيراتي ليڤانتي.

الفردان للسيارات تستضيف حدث 
حصري للقيادة على الطرقات الوعرة 

 وقد حصل الضيوف المشاركين في الفعالية على شرح وافي ومعلومات لعشاق مازيراتي ليڤانتي

شاملة حول مازيراتي ليڤانتي ومميزاتها وقدراتها في مختلف مسارات 

الطرقات، قدمها لهم مدربين محترفين من مازيراتي.

الزواوي، مساعد  الفاضل/  محمد  وفي تعليق له حول هذا الحدث قال 

الوكيل الرسمي لمازيراتي في  الفردان للسيارات،  العام لشركة  المدير 

الذين  الفعالية،  الذين حضروا هذه  ُعمان:”لقد أسعدتنا استجابة ُعمالئنا 

الوعرة. وقد قاد  أبدوا اعجابهم بقدرات مازيراتي ليڤانتي على الطرق 

الذي تم تصميمه خصيصاً وتضمينه  الوعر  المسار  السيارة على  الضيوف 

مختلف العقبات والتحديات، حيث شهد المشاركون القدرة الرائعة ألداء 

ليڤانتي المتميز في جميع ظروف الطريق المتوقعة”.

ليڤانتي متوفرة في طرازين، ليڤانتي وليڤانتي S، وكالهما يضم أحدث 

تطور لمحرك مازيراتي سعة 3 لترات ُسداسي االسطوانات V6 مع تيربو 

مزدوج. الطراز األعلى من ليڤانتي S بقوة 430 حصان بوسعها االنطالق من 

100 كم / ساعة في 5,2 ثانية فقط ، ولها سرعة ُقصوى تصل إلى 264 كم / 

ساعة. تنطلق ليڤانتي قوة 350 حصان من 100-0 كم / ساعة في 6.0 ثواِن 

فقط ؛ وسرعة ُقصوى تبلغ 251 كم / ساعة. كال الطرازين اعتمد ناقل حركة 

8 سرعات أوتوماتيكي ZF مع خيارات ألنظمة متعددة للقيادة: “القيادة 

العادية” “Normal”؛ “I.C.E” ؛ “القيادة الرياضية” “Sport” أو “قيادة 

 .”Off-road“ ”الطرق الوعرة

على  الرياضية اعتماداً  التشويق لدى أي سائق للسيارات  ليڤانتي  وتثير 

الميزات القائمة على األداء رفيع المستوى، مثل االستخدام المكثف للمواد 

امتالكها لمركز  الوزن، والتوزيع األمثل للوزن %50-50 فضالً عن  خفيفة 

الثقل األدنى وأفضل كفاءة ديناميكية هوائية في فئتها. وبالتوازي مع ذلك، 

تتكامل أجهزة القيادة على الطرقات الوعرة وتتضمن نوابض هوائية قياسية 

ونظام  التحكم بها كهربائياً  التي يمكن   Skyhook ومخمدات صدمات

الدفع الرباعي الذكي، مع منتج مصنوع لدهشة عشاق السفر والمغامرة.

المزايا  ليڤانتي بمجموعة واسعة وبخيارات جديدة تتضمن  وقد دخلت 

المبتكرة في السيارة ما يلي: النظام المتكيف لتثبيت السرعة مع 

التنبيه من حوادث االصطدام األمامية  التوقف واالنطالق؛ نظام  وظيفة 

ونظام مساعدة المكابح؛ نظام التنبيه عند مغادرة المسار؛ كاميرا العرض 

باللمس قياس 8.4 بوصة  التي تعمل  الكبيرة  العرض  المحيطي؛ وشاشة 

باقتين حديثتين،  التي تتضمن  المخصصة  اللمسات  الرفيع من  ومستوى 

رياضية وفاخرة. تثير سيارة ليڤانتي رياحاً جديدة في فئة السيارات 

الفاخرة متعددة االستعماالت لتكفل تحقيق سمات الشغف،  الرياضية 

والذوق الرفيع والتفرّد التي لطالما تمّيزت بها كافة طرازات مازيراتي على 

مدى أكثر من قرن.
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اختارت فيراري النسخة السابعة والثمانين من معرض جنيف الدولي للسيارات لتعرض للمرة األولى 
سيارة البرلينتا الجديدة بمحرك 12 أسطوانة، وهي سيارة »812 سوبرفاست« Superfast 812 والتي 

تعد سيارة فيراري األسرع واألقوى في تاريخ العالمة العريق.
وال تطرح السيارة الجديدة مجموعة من المزايا المتطورة فحسب، بل هي تحظى بأهمية كبيرة نظراً 
إلى أن سلسلة السيارات بمحركات من 12 أسطوانة بشكل V، فيما شّكلت V12 اإلنطالقة الرسمية 

لحكاية الحصان الجامح األسطورية عام 1947، أي منذ سبعين عامًا خلت.
وتبشر Superfast 812 ببروز عصر جديد في تاريخ سيارات فيراري بمحرك 12 أسطوانة، معّولة بذلك 

 .»F12tdf«و »F12berlinetta« على اإلرث والتاريخ العريقين اللذين خلفتهما سيارتا
وتستهدف هذه السيارة العمالء الذين ينشدون طراز فيراري األقوى واألكثر حصرية بين سيارات 
فيراري، وهي سيارة رياضية ال تساوم على أي ناحية من نواحي القيادة. فتمنح قيادة مشوقة على 
الطرقات وعلى الحلبة على حد سواء، ولكنها مريحة بما فيه الكفاية لتخول مالكها نيل تجربة 

ممتعة في شتى ظروف القيادة.

Superfast 812 األسرع واألقوى في تاريخ فيراري

أقوى محرك تم إنتاجه على اإلطالق مع 
800 حصان

المحرك

تستعين 812Superfast بمحرك جديد من 12 أسطوانة بشكل V سعة 

6.5 ليتر يولد 800 حصان، لتشكل بذلك المرجع الذي يجب أن تحتذي 

به السيارات في فئة السيارات الرياضية بمحرك بوضعية أمامية وسطية.

تبلغ  الحصانية الضخمة عند سرعة دوران  الطاقة  السيارة هذه  وتولد 

8500 دورة في الدقيقة، فتحظى بذلك بطاقة محددة تبلغ 123 حصاناً/

ليتر. وهذه أرقام تعجز أي سيارة بمحرك بوضعية أمامية وسطية أنتجت 

للطرقات العادية عن منافسته، وتحرص على منح األداء األقصى الممتع 

الذي طالما شكل ميزة انفردت بها سيارات فيراري V12 بتاريخها 

المجيد.

وتبرز قوة المحرّك أكثر فأكثر بفضل صوت جبار غني يولده العادم الذي 

يستفيد من قوة الصوت العارمة التي تعطيها سعة المحرك اإلضافية.

ويبلغ العزم األقصى 718 نيوتن متر عند سرعة 7000 دورة في الدقيقة. 

الدقيقة،  ابتداء من سرعة 3500 دورة في  العزم  ويتاح %80 من هذا 

القيادة والتسارع حتى عند سرعات دوران  فتتحّسن بذلك قدرة 

منخفضة.

اعتماد  عبر  الباهرة جزئياً  المصممون من تحقيق هذه األرقام  وتمكن 

نظام حقن مباشر بضغط 350 بار، وذلك للمرة األولى في محرّك عالي 

األداء. وكذلك عبر دمجه بمجاري سحب بهندسة متغيرة استوحتها 

فيراري من المحركات بسحب الهواء الطبيعي المستخدمة في محركات 

سباقات الفورموال واحد.

وتضّم 812Superfast ناقل حركة بقابض مزدوج يحتوي على نسب 

تعشيق محددة، تتضافر مع سرعات التعشيق األقصر )صعوداً أم نزوالً 

على حّد سواء( لتأمين استجابة محّسنة لدواسة الوقود.

ديناميات السيارة

التطور  تحتوي 812Superfast على أنظمة ومكونات تحكم غاية في 

تمنحها أسلوب قيادة وتماسكا ال مثيل لهما، فهي سيارة فيراري األولى 

الكهربائي« أو EPS، وقد اعتمدته  المؤازر  التي تضم نظام »المقود 

فيراري التي تعتمد مقاربة هندسية ال مساومة فيها من أجل استغالل 

إمكانيات السيارة أفضل استغالل.

 ومن خالل دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة التحكم اإللكترونية 

بديناميات السيارة ومن بينها النسخة الخامسة األحدث من نظام التحكم 

بزاوية االنزالق الجانبي، تصبح االستفادة من طاقة السيارة الهائلة أسهل 

وأمتع عند القيادة.

العجالت  السيارة للمرة األولى نظام قاعدة  التحكم في  وتضم أنظمة 

القصيرة االفتراضية 2.0، الذي يضم نسخة مطورة من البرمجيات التي 

تزيد من رشاقة القيادة وتقصر من أوقات االستجابة أكثر فأكثر. 

التصميم

 V12 يعيد تحديد ماهية سيارات فيراري بمحرك Superfast 812 تصميم سيارة

الباهر من خالل خطوط وأبعاد  السيارة  بوضعية أمامية وسطية، فيبرز أداء 

رياضية للغاية.

أنيقة من  الجانب تترأى Superfast 812كسيارة  السيارة من  النظر إلى  فعند 

سيارات الفاستباك ذات القسم الخلفي المائل، من خالل تصميم يقسم السيارة 

إلى قسمين مع قسم خلفي مرتفع يذكّر بسيارة فيراري »365 جي تي بي 4 

الرائعة التي ظهرت عام 1969. 

الخلفي قصير،  السيارة  الخلفيين االنطباع بأن قسم  الجانبين  ويعطي تصميم 

القوة  السيارة طابع  بارزان بوضوح يضفيان على  ويطغى عليهما قوسا عجالت 

والحدة اللذين يؤمنهما محرك V12 الجبار. 

وقد دمج المصممون المصابيح األمامية التي تعمل بتكنولوجيا LED صمامات 

الناشئة على غطاء المحرك، فأبرزت  الهواء  ثنائية مشّعة في تصميم فتحات 

بذلك طابع القوة الذي يتحلى به طرفا السيارة األماميان اللذان يندمجان بقوس 

العجالت ويلتّفان حوله.

أما في القسم الخلفي فتبرز المصابيح الخلفية الدائرية األربعة بالشكل التقليدي 

يتمحور حول الخطوط األفقية ويعطي  الذي طالما اعتمدته فيراري، تصميماً 

السيارة طلة عريضة مهيبة تعطي االنطباع بأن الجانح والمقصورة على علو أقل 

مما هما عليه.

وكما هو الحال مع كل سيارات فيراري، يندمج الشكل والوظيفة الدينامية الهوائية 

بسالسة لنيل الحلول واألشكال األكثر ابتكاراً. ومثالن على ذلك هما القسم األمامي 

الهوائية منها  الديناميات  الوظائف الذي يضّم مجموعة من حلول  المتعدد 

الُجنيحات في مقدمة قسم السيارة السفلي، والجانب الخلفي الذي يضّم معبراً 

انسيابياً لم ترَه عين من قبل لزيادة القوة الضاغطة نزوالً.

السبعيني  السيارة بلون جديد مميز هو »روسو سيتانتا« إي األحمر  وستطرح 

وذلك احتفاال بمرور سبعين سنة على تأسيس الشركة.

المقصورة

الخارجي ذي  الشكل  لتتناسب مع  نالت مقصورة 812Superfast عملية تغيير 

اللتين  الرحبة فيها  الكبيرة والمساحة  الراحة  المحافظة على  الحاد، مع  الطابع 

البرلينيتا بمحرك V12 بوضعية أمامية وسطية من  طالما اتسمت بهما سيارات 

فيراري.

وباتت المقصورة تتحلى بطابع أكثر رياضية تبدو فيه العناصر األساسية وكأنها 

بأنها مقصورة تنتمي لسيارة سباق أصيلة ولسيارة  تطفو، مما يعطي االنطباع 

أساسها الرقي والفخامة أيضاً. وتلتف لوحة العدادات األفقية حول فتحات الهواء 

لمنح طلة راقية بإنحناءات بارزة.

الرياضية أكثر والمريحة أكثر تضم المقصورة  المقاعد الجديدة  عالوة على 

تكنولوجيا HMI، بما في ذلك مقود وعدادات جديدة ومكيف ووحدة ترفيه 

ومعلومات متطورة.

Life Style

47 46



»إتيكيت« السفر بالطائرة

الحقائب وتسجيلها  المحدد لوزن  الوقت  الحضور في  احرصي على   �

وإجراء المعامالت المطلوبة، قبل الصعود إلى الطائرة.

ضعي العطر الخفيف الذي ال يسبب الصداع أو الحساسية لآلخرين.  �

الوراء، ألنه حق طبيعي  الكرسي إلى  انزعاجك من إرجاع  ال تبدي   �

للراكب األمامي.

القناع المخصص  ارتداء  تروي في وضع كاتم الصوت في األذن أو   �

لحجب النور عن العينين، لعدم تفويت سماع إرشادات القبطان.

حضري النقود سلفاً في حال الرغبة بشراء شيء ما من الطائرة.  �

ال تستدعي المضيفة إال في حاالت الضرورة.  �

ال تستخدمي الحمام لفترة طويلة، وتذكري بأن هناك أشخاصاً آخرين   �

ينتظرون دورهم لدخول الحّمام واحرصي على الحفاظ على نظافة 

الحّمام بعد استخدامه.

المجاور للكالم،  البداية معرفة مدى استعداد الشخص  يفّضل في   �

العمل.  السياحة أو  فمثالً يمكن سؤاله ما إذا كانت رحلته بهدف 

ومن خالل طريقة إجابته، يمكن التعرف إلى مدى رغبته في متابعة 

الحديث.

التي يقرأها جارك أو من يجلس أمامك من  تجنبي قراءة الصحيفة   �

فوق كتفه، واألفضل استئذانه واستعارة الصحيفة منه حالما يفرغ من 

قراءتها.

ال تخلعي الحذاء في الطائرة إال عند الضرورة القصوى، كأن تكوني   �

مثالً في رحلة طويلة.

أصغي إلى تعليمات األمــان، ليس بدافع الحفاظ على سالمتك   �

فحسب بل احتراماً لطاقم الطائرة أيضاً.

إذا كنت تسافرين برفقة أوالدك، إحرصي على بقائهم هادئين كي ال   �

يزعجوا اآلخرين.

ال تشكل قواعد اإلتيكيت ضربًا من الرفاهية وال سيما خالل السفر فهي تشمل حسن التصرف واللياقة وآداب الحديث، 
وتعني العادات التي يجب احترامها عند التنقل على متن الطائرة أو في أثناء اإلقامة في بلد آخر. أما إذا كانت هذه 
القواعد تختلف بإختالف السلوكيات اإلجتماعية المتبعة في كل بلد، فثمة منها ما يمكن تطبيقه في كل مكان 
وإليك بعضها. وقد يكون السفر في الطائرة من أكثر المواقف العملية التي تقترن بقواعد االتيكيت، فأثناء الرحلة 

الجوية نتعرف إلى أشخاص جدد، لذا ال بد من التصرف معهم بلياقة وتهذيب من خالل اتباع القواعد اآلتية:- 

48

Life Style

49



Your Beauty

مواكبه الموضة وكل ما هو جديد فالسوق 
أبــرز مراكز التجميل في  يجعل المركز من 
السلطنة ويميزه عن بقية المراكز، فالزبائن 
بشكل عام محبين للتجديد. وحرصا منا على 
إرضائهم نقوم بمواكبة التطورات في مجال 

المكياج والتجميل بشكل عام.

سلوى الغافري AL-Khoud Al Faye Complex

24536029

salwa.alghafi

salwabeautycentre

info@salwabeautycentre.com
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خبيرة التجميل سلوى الغافري  لـ»أناقتي«

جددي إطاللتك وانعشي حواسك..

لل لللل لللل للللللل

Your Beauty
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ما أهم الخدمات التي يقدمها الصالون في عالم الجمال؟

المركز يقدم جميع الخدمات التي تحتاجها المرأة تحت سقف واحد، 
فنقدم خدمات التجميل والمكياج وتسريحات والعناية بالشعر، 
باإلضافة إلى خدمات العناية بالبشرة وإزالة الشعر والحمام المغربي 

والجاكوزي والمساج.  

كيف يقدم مركز سلوى للتجميل تجربة مميزة ورائــدة في مجال 
التجميل والمكياج لزبائنه؟

من خالل مواكبة الموضة وكل ما هو جديد، فالسوق يجعل المركز من 
المراكز، فالزبائن  السلطنة ويميزه عن بقية  التجميل في  أبرز مراكز 
للتجديد. وحرصا منا على إرضائهم نقوم بمواكبة  بشكل عام محبين 

التطورات في مجال المكياج والتجميل بشكل عام.

ما هو سر اإلبهار والتميز لمركز سلوى للتجميل من وجهه نظر خبيرة 
التجميل سلوى الغافري؟

وجــودي كصاحبة عمل ويد عاملة في نفس الوقت يعتبر ميزه 
للمركز،حيث إنى على درايــة تامة في كل ما يحدث بالمركز من 
إيجابيات وسلبيات وأحرص باهتمام على متابعة تعليقات الزبائن سواء 
كانت إيجابية أم سلبية مما يفيدفى تقيم العمل والمركز بشكل كامل.  

5 سنوات من العمل في مجال التجميل، كيف تم االستفادة من تلك 
السنوات حتى أصبحتي من أشهر خبيرات التجميل في السلطنة؟

حرصت من البداية على تعلم أساسيات المكياج المحترف على يد أكبر 
خبراء التجميل العالميين على مستوى المنطقه العربية وعالميا، عالوة 
الذي جعلني  العالميين بدقة، األمر  الخبراء  العمل وفقا لنصائح  على 
أتسم بصفاتهم وذوقهم في المكياج مما ميزني على غيري في السوق.  

مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة، وكانت الخطوة األولى من مسيرة نجاح 
سلوى الغافري هي العمل في صالون والدتها.. كيف انعكس ذلك على 
مسيرتك وأهم النصائح التي قدمتها لك والدتك لإلستمرار في النجاح؟

الرئيسية لنجاحي في عملي هي والدتي، ألنها كانت  من األسباب 
التي أعتمد عليها للوصول إلى وجهتي، وتأثير  البوصلة  وما زالت 

التجميل منذ طفولتها، فقد ظهرت عليها  عشقت فن 
ورغم  أظافرها،  نعومة  منذ  بالمكياج  الشغف  عالمات 
صغر سنها إال أنها انتقلت بين محطات الحياة بكل إرادة 
في  مشرقة  مكانة  تحتل  أن  استطاعت  حتى  وتصميم، 

عالم النجاح والتألق بمجال المكياج والتجميل. 
الغافري حروف من ذهب  التجميل سلوى  سطرت خبيرة 
كونها أبرز خبيرات التجميل في عالم المكياج في سلطنة 
مؤخرا  للتجميل  سلوى  لمركز  تدشينها  ليأتي  عمان، 
في  ،واإلبتكار  الجاد  العمل  من  عديدة  سنوات  ليترجم 

تقديم كل ما هو جديد في عالم المرأة والجمال. 
»أناقتي« التقت مع خبيرة التجميل سلوى الغافري للتعرف 
للتجميل  يقدمها مركز سلوى  التي  الخدمات  أهم  على 
في  التجميل  خبيرات  أشهر  أصبحت  حتى  تألقها  وأسرار 

السلطنة. 
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وجودها حولي في مشروعي السابق والحالي أعطاني الثقة والدافع 
للمواصلة فأشكر ربي على هذه النعمة.

ما أهم النصائح التى تقدميها للمبتدئات في عالم المكياج ليحذو  
مسيرة سلوى الغافري؟ 

التجميل بشكل عام  المكياج أو  نصيحتي لكل مبتدئه في مجال 
هو أن تتعلم أساسيات التجميل من ذوي الخبره، وليس من مواقع 
التواصل اإلجتماعي الذي يعد وسيلة قوية لإلعالن وليس للتعليم.  

التحقت بدورات تدريبية كثيرة في مجال التجميل، ما دور ذلك في 
ثقل موهبة سلوى الغافري؟

الكثير في مجال عملي  التحقت بها استفدت منها  التي  الدورات 
ومواصلتي في اإلشتراك في دورات المكياج هامة، حيث يمنحني 
ميزة اإلطالع على كل ماهو جديد في السوق. مما ينعكس على 

تقديمي ألحدث طرق المكياج لزبائني.

المكياج،فما  تستهدفين دائما بتنظيم ورش ودورات تدريبية في 
أهمية تلك الدورات في زيادة الوعي وزيادة العاملين في مجال 

المكياج بالسلطنة؟

التدريبية، تتمثل  الدورات  لدي أهداف وليس هدف من حضور 
المكياج بشكل  الوعي والطرق الصحيحة لوضع  األولى في زيادة 
نظيف وبسيط. فضال عن زيادة األيادي العاملة في هذا المجال، 
ومساعدة الطالبات والموظفات لوضع مكياج يومي مناسب وأخيرا 

فهو مصدر دخل إضافي لي. 

من أين تستوحين أفكار وطرق المكياج المقدمة داخل المركز؟

المهم  المكياج والتجميل بشكل عام فن وبحر كبير، لذلك فمن 
الدائم على أحدث صيحات الموضة والفن. كما أحب  اإلطالع 
اتعلَّم  الكثير والزلت  اللذين تعلمت منهم  متابعة كل أساتذتي 
منهم، وهذا يجعلني أجدد في الطرق التي أحب أن أطبقها على 

العارضات قبل تطبيقها على الزبائن. 

ما أهم المعايير واألسس التي يتم على أساسها اختيار طاقم العمل 
داخل مركز سلوى للتجميل؟

الدقة والجودة في العمل والنظافة من أساسيات اختياري 
للموظفات.

AL-Khoud Al Faye Complex

24536029

salwa.alghafi

salwabeautycentre

info@salwabeautycentre.com

Your Beauty
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Makeup by
Eng. Aya Alsiyabi

91410105 - 99852785 julosia_spa
aya_salim7

julosia.oman

@julosia

للللل للللللل للل 
للللللل لللللللل

�   اغسلي وجهك بغسول الوجه المناسب لبشرتك.

�  اختاري لون كونسيلر له أساس أصفر أو برتقالي، فحسب قاعدة 

الهاالت  التغلب على لون  اللونان قادران على  األلوان فهذان 

أفتح أكثر من لون وجهك، فاللون  السوداء. تجنبي اختيار لون 

الفاتح يزيد من حدة الهاالت وال يقللها.

�  ضعي الكونسيلر أسفل العين على شكل نقط صغيرة.

بالدمج بشكل مثلث  �   قومي بتوزعيه ودمجه، وذلك بأن تقومي 

العين،  الزوية الخارجية  الداخلية للعين ثم  الزوية  يبدأ من 

واسحبيه قليالً خارج العين وأخيراً إلى أسفل حيث يكون أسفل 

المثلث في مستوي أسفل األنف. يمكنك استخدام أصابعك 

المحببة لِك في هذه الخطوة، طالما تحرصي علي  الفرشاة  أو 

الدمج تعتبر أهم سر  بالبشرة وذلك ألن عملية  توزيعه ودمجه 

للحصول على منظر طبيعي وجذاب.

�  وهكذا نكون قد انتهاينا من وضع الكونسيلر نفسه.

�  ولتثبيت الكونسيلر عليك أوال استخدام أسفنجه بقليل من البودر 

نفس لون بشرتك أو أفتح قليالً.

�   ضعي البودر البرونزي أسفل عظام الخدود.

�  ثم ضعي قليالً من أحمر الخدود على الخد واسحبيه إلى الخارج، 

السابقة مع  البرونزي من الخطوات  البودر والبودر  ثم ادمجي 

أحمر الخدود.

تشكو كثير من السيدات وخاصة صغيرات 
السن من ظهور الهاالت السوداء تحت 

العين، والتي تسبب إزعاجًا كبيراً لهن حيث 
تبدو العين وكأنها عين الباندا. ولكن إخفاء 

الهاالت السوداء لم يعد أمراً صعبًا، حيث 
يمكنك التخلص من اللون األسود تحت العين 
بطرق طبيعية، وإخفاء أثر الهاالت باستخدام 

مستحضرات التجميل.
 نقدم لك بعض الخطوات التي تساعد 

على التخلص من الهاالت السوداء بوسطة 
المكياج، اتبعيها واشعري بالفرق.
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تلعب الحواجب الجميلة دوراً كبيرا في إبراز 
جمال الوجه وبخاصة العينين، وال نبالغ 

عندما نصفهم بأنهم مفتاح الجمال لكل 
معالم الوجه عند المرأة. وعلى الرغم من 

ذلك نالحظ بعض السيدات يهملن في 
ترتيب وتنسيق حواجبهن مما يفسد عليهن 

االطاللة الجميلة التي تليق بهن.
ولتكوني متألقة تقدم »أناقتي« نصائح 
يمكنك إتباعها للحصول على حاجبين 
بشكل جميل وبدون أي عيب يقلل من 

جمالك.

الشعر  الرغم من أن  على  الحواجب بشكل متكرر:  إزالة  تجنب 

بالحاجبين يعتبر شعر مزعج ويجعل شكل  الذي يحيط  الصغير 

الحاجبين غير مرتب. ولكن يفضل إزالته مرة واحدة كل ثالثة 

إزالته بشكل متكرر وذلك ألن كلما  أسابيع ويجب عليك تجنب 

أزلِت هذا الشعر ينمو شعر أخشن من السابق.

حافظي على شكل حاجبك  المناسب لكل وجه:  الحاجب  شكل 

المالئم لشكل وجهك وعينيك، فالحواجب دور كبير في تغيير 

العينين  الزائد أو جحوظ  مالمح وجهك من خالل إعطائه االمتالء 

أو إظهار األنف بشكل بارز أو تصغير وتطويل وجهك. لذا احرصي 

على استخدامك الشكل المثالي للحاجبين، فيجب أن يكون بداية 

الحاجب مماثلة لألنف ونهاية الحاجب مناسب لنهاية األنف.

 الوجه الدائري: أكثر ما يناسبك هو الحاجب ذو الزاوية المرتفعة.

الوجه المربع، ما يناسبك هو الحواجب المدورة بشكل قليل إلضفاء 

جانب من الليونة وكسر حدة الشكل المربع الذي يمثله وجهك.

ما يناسبه هو الحواجب قصيرة الطول لتعطي  الوجه الطويل: 

بشرتك الجمال والنعومة.

يناسبه حواجب ذات شكل كالسيكي تقليدي  البيضاوي:  الوجه 

ومقوسة بشكل خفيف.

السابقة مناسبة لوجههم.  الخيارات  كل  الوجه على شكل قلب: 

بالمرونة والليونة لمناسبته لجميع  الشكل يتصف  وذلك ألن هذا 

أشكال الحواجب. 

الحواجب الفارغة: إن من أكثر المشاكل التي تزعج الفتيات هي 

التي تخفي جمال وجهك وتفاصليه. ولتجنب  الفارغة  الحواجب 

ذلك عليك اإلكثار من تناول الفيتامينات التي تسرع من نمو شعر 

التي يمكن إيجادها في الخضراوات    E ،Cحواجبك كفيتامين

والفواكه.



Your Family

إن الرغبة في إنجاب طفل هي من أجمل الرغبات 
في حياة اإلنسان، تم اإلعالن عن افتتاح مركز 
الريم الطبي بفرعه الجديد للعقم واإلنجاب 
فــي منطقة الــقــرم، ليعمل على مساعدة 
الكثيرين من األزواج لتحقيق هذا الحلم حتى 

يصبح حقيقة.

الدكتورة شريفة احملرزي
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لللللللل للللل للللللل

مما ال شك فيه أن النساء في 
مختلف أنحاء العالم ال يجمع 

بينهّن إال قاسم مشترك واحد وهو 
حلم األمومة. حلٌم يبصر النور منذ 

نعومة أظافر كل فتاة ويواكبها مع 
تقّدمها في السّن فهي فطرة زرعها 

اهلل بداخلها، ليصبح الهدف األسمى 
واألعم في الزواج هو اإلنجاب.

وألن الرغبة في إنجاب طفل هي من 
أجمل الرغبات في حياة اإلنسان، تم 
اإلعالن عن افتتاح مركز الريم الطبي 
بفرعه الجديد للعقم واإلنجاب في 

منطقة القرم، ليعمل على مساعدة 
الكثيرين من األزواج لتحقيق هذا 

الحلم حتى يصبح حقيقة.
“ أناقتي” التقت مع الدكتورة شريفة 

المحرزي المدير الطبي لمركز الريم 
الطبي واستشاري أول أمراض النساء 
والوالدة - عقم وعمليات المناظير-، 

لنتعرف عن كثب أهم الخدمات 
العالجية التي يقدمها مركز الريم 

الطبي في فرعه الجديد.  

الريم  التي يقدمها مركز  ما أهم الخدمات 
الطبي في فرعه الجديد؟

1 - اإلخصاب وأطفال األنابيب.
2 - منظار رحمي متقدم.

3 - طب األجنة.
4 - سونار ثالثي األبعاد ورباعي األبعاد.

5 - أمراض النساء والوالدة.
6 - ليزر تجميلي نساءي لتضيق المهمل

7 - الكشف المبكر لسرطان الرحم والثدي.
8 - المسالك البولية وعمليات الختان ومناظير 

المثانة.
9 - عقم الرجال

10 - طب العائلة.  
التقنيات المستخدمة داخل مركز  ما أحدث 

الريم الطبي لعالج أمراض النساء؟
مركز الريم الطبي يتميز بتقنية المنظار الرحمي 

المتقدم لتشخيص وعالج أمراض النساء، حيث 
الرحمي بدون تخدير أمراض  المنظار  يعالج 
مختلفة للنساء وأبرزها اضطرابات الدورة 
الشهرية واللحميات وااللتصاقات داخل بطانة 
الرحم ومشاكل تأخر الحمل وتثبيت اللولب.  

وتتميز هذه التقنية بأنها غير مؤلمة، وتساعد 
النساء  في تشخيص وعالج 85 % من أمراض 

وذلك خالل جلسة واحدة فقط.  
األخصاب وأطفال األنابيب من الخدمات 
األساسية للمركز، فما أهم العالجات التي 
يقدمها الريم الطبي في عالج العقم لدى كال 

من الرجل والمرأة؟
عــالج العقم مرحلة طويلة قد تمتد في 
بعض األحيان إلى عام، ويقدم المركز أحدث 
العقم واألخصاب وذلك عن  العالجات لعالج 

طريق أربعة مراحل مختلفة:-

ــدد من  ــى:- تتضمن عــالج ع ــ المرحلة األول
التي تعوق عملية الحمل،  البسيطة  المسببات 
المبايض واأللياف على  ومنها السمنة وتكيس 
الرحم واإللتهابات الداخلية وعدم انتظام الدورة 
الشهرية. ويسعى المركز إلى عالج تلك المسببات 
قبل الوصول إلى مرحلة العالج باألدوية وإمكانية 

حدوث حمل طبيعي مبكرا.  
المرحلة الثانية:- تنشيط المبيض ومتابعة 
المرأة ثم تحديد فترة االباضة وموعد  تجاوب 

الجماع المناسب بين الزوجين.  
الرحم حيث  الحقن داخل  الثالثة:- يتم  المرحلة 
يتم تحريض المبيض عند المرأة بالمنشطات 
والهرمونات ثم يتم أخذ عينه من السائل المنوي 
للرجل ويتم تنقيتها وتنشطيها في مختبر متخصص 
ثم حقن الحيوانات المنوية داخل الرحم مباشرة. 

نسبة نجاح تلك المرأة تصل إلى نحو 30 %.  



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
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الرابعة:- الحقن المجهري أو أطفال  المرحلة 
المرأة  البويضة من  األنابيب. حيث يتم أخذ 
والحيوان المنوي من الرجل ويتم حقن البويضة 
المجهر مباشرة،  المنوي تحت  السائل  بواسطة 
وتعد هذه العملية األكثر شيوعا ونسبة الحمل 

فيها تتراوح ما بين 30 % - 45 %.  
التي يتناسب معها  المرضية  الحاالت  ما أهم 
خدمة تجميد الحيوانات المنوية وتجميد 

األجنة؟  
الطبي يقدم خدمة تجميد األجنة  الريم  مركز 
المرضى والذي  المنوية لعدد من  والحيوانات 

يتضمن:-  
- مرضى السرطان، ونستهدف إلى زيادة الوعي 
الحيوانات  العربي بأهمية تجميد  داخل وطننا 
المنوية لمرضى السرطان خاصة فئة الشباب 
قبل بداية العالج الكيماوي. وذلــك لضمان 
مستقبلهم ومستقبل أوالدهم وزيادة فرصهم 

في اإلنجاب.  
- ينصح بتجميد الحيوانات المنوية للرجال 
الذين يعانون من تدني وضعف شديد في 
اذا تم  المنوية،  خاصا  الحيوانات  حركة وعدد 

استخراجها عن طريق العملية.
- تجميد األجنة لالزواج عند الخضوع لعملية 
المجهري »أطفال األنانيب« ينتج نحو  الحقن 
الجيد منها  الحقن  للمرأة يتم  10 - 15 بويضة 
بحيوان منوي ويتم إرجاع نحو 3-2 أجنة داخل 
البقية لعدم تكرار  المرأة، على أن يتم تجميد 
المحاولة أو لحدوث حمل آخر ويتم تجميد  3 

آجنة وما فوق بأحدث الطرق.  
الذي  ما أهم مميزات السونار رباعي األبعاد 

ينفرد مركز الريم الطبي؟
السونار ثالثي ورباعي األبعاد في  1 - مميزات 

الحمل:-  
االلتراساوند رباعي األبعاد مجاالت  كان ألجهزة 
واسعة للتشخيص وطرقت أكثر من باب كان 

من أهمها:-
)1( متابعة الحمل وسالمة الجنين وذلك بفترات 

الحمل المختلفة:-
الثلث األول:-

- تحديد عدد األجنة
- التهديد باإلجهاض

- تحديد عمر الحمل  
- نبض الجنين  

- وجود الحمل داخل الرحم أو خارجه
- اكتمال عظام الجمجمة  

- اكتمال العمود الفقري وتشخيص أي خلل فيه 

كفتحات الظهر واألكياس  
  Down Syndrome تشخيص حاالت -

- تحديد جنس المولود  
- رؤية األطراف العليا والسفلى وتكوينات الوجه  

• الثلث الثاني والثالث:
- فحص الرأس بتفاصيله والدماغ.

- فحص أي تشوهات مصاحبة لألحشاء 
الداخلية: القلب، الدماغ، الرئة، الكلى، المعدة، 

المريء، المثانة، الكبد.
- فحص الصدر والقفص الصدري والبطن.

- تحديد أي تشوهات كروموسومية أو خلقية.
- نمو الجنين وتطوره وحركاته وانسجامها.

-هذا باإلضافة لوضع المشيمة وما قد يصاحبها 
من مشاكل كالقصور واالحتشاء وتحديد موقع 
دخول الحبل السري والتجلط وااللتحام في حالة 
إذا ما استخدمت تقنية  المتعدد خاصة  الحمل 

) الدوبالر(.
- دراسة السائل حول الجنين والتغذية الدموية 

لألعضاء وفي الحبل السري  
- أخذ فكرة واضحة عن مالمح الجنين وتصرفاته 

وكل الظروف المحيطة به.
- تحديد أي خطورة للوالدة المبكرة.  

وعــلــى هـــذا الصعيد فــقــد حــقــق جهاز 
الرباعي األبعاد أعظم االنجازات  االلتراساوند 
في التحقق من سالمة الجنين واكتشاف 
أي تشوهات خلقية أو إعاقات أو تشوهات 
كروموسومية ســواء ماله عالقة بسطح أو 
المتعة  الجنين الى جانب  أحشاء أو هيكل 
الحقيقية التي يجنيها اآلباء في التمعن بصور 
األجنة المجسمة في الوقت الحقيقي وما 
العالقة بين  له من فائدة عظيمة في توثيق 
اآلباء واألبناء الى جانب تقبل والتعامل مع 
الخلقية )إن وجدت( والتخفيف  التشوهات 
من أعراض الصدمة النفسية التي تتبع الوالدة.

ولتحقيق هذه األغراض فان الفحص يلزمه من 
)20-45( دقيقة وهو آمن وال يحتاج ألي تجهيزات 

من قبل المريضة باستثناء أخذ موعد مسبق.
السونار ثالثي ورباعي األبعاد في  2 - مميزات 
السيدات  العقم لدى  النساء:( تشخيص  أمراض 

والمشاكل النسائية وذلك ب:-
 تشخيص المبيض:-

- تحديد دقيق لحجم المبيض
- قياس الحويصالت عددا وحجما بدقة

- تشخيص تكيس المبايض  
- متابعة وتحديد االستجابة فوق المتوقعة 

للمبيض  

- سحب األكياس والحويصالت عن المبيض 
وذلك بتتبع اإلبرة المستخدمة وتحديد أبعادها 

وطريقة اختراقها  
- تشخيص سرطان المبيض  

 تشخيص قنوات فالوب:-
- التمييز بين تجمع السوائل في قنوات فالوب 

وأكياس المبيض  
- تقييم عمل قنوات فالوب  

 تشخيص حالة الرحم:-
- تقييم ايجابي لشكل بطانة الرحم وقياس دقيق 

لثخانتها وحجمها
- تشخيص التشوهات الخلقية للرحم بأخذ 

مقاطع كاملة  
- تقصي إعــاقــات الحمل الخاصة بالرحم 

كاللحمية واأللياف واألورام
أهمية انضمام طبيب العائلة ضمن أسرة مركز 

الريم الطبي؟
الصحيه األوليه  الرعايه  العيادة تقدم خدمات 
العنايه  العائله أي تعنى بتقديم  لكافة أفراد 
التي تلبي كافة االحتياجات الصحيه  الطبيه 
النظر عن  لألسره على مدار حياتهم بغض 
العمر أو طبيعة المشكله المرضيه سواء 
كانت عضويه او نفسيه كما تساعد في توجيه 
المريض الى الطبيب المختص في حالته عند 
الحاجه لذلك وتنسيق متابعته لمزيد من 
التشخيص السليم و العالج األنسب. وتقوم 
العياده بتوفير  العنايه الطبيه المتكامله شاملة 
في ذلك  الجانب النفسي والجسدي للمريض 
تحت اشــراف أطباء عمانيين  متخصصين 
ومؤهلين و العياده تغطي كافة الحاالت 
الصحيه الشائعه وأيضا المزمنه وتوفر لها 
الرعايه والمتابعه الشامله  في وجود طاقم 

طبي متمرس وذو خبره أكثر من 20 سنه.
  

النصائح للمرأة لزيادة فرص اإلنجاب  ما أهم 
لديها؟  

- الضغط النفسي على األزواج في بداية زواجهم 
التمهل  سببا رئيسيا في تأخر الحمل، فيجب 
في زيارة الطبيب. كما يفضل أن يبدأ الزوجين 

بالفحوصات الالزمة بعد عام  من الزواج.  
- تناول أقراص فوليك أسيد من 3 شهور قبل 

الحمل، ألنه يمنع بعض تشوهات في األجنة.
الزائد سببا رئيسيا في تأخر  السمنة والوزن   -
باتباع نظام  النساء. ينصح  الحمل لدىبعض 
غذاءي لدى المختصين والرياضة لتخفيف 

الوزن.



الموقف مع عدم العصبية وعدم  التعامل مع  الصبر ثم الصبر ثم الصبر واللين والمرونة في   �

رفع الصوت ومحاولة اإلقناع وفرض األمر بالتدريج، فمثاًل إن كنت ترغبين بأن ينام صغيرك في 

الثامنة ابدئي منذ السابعة في تحضيره وقولي له أن عليه أن يشرب كوب اللبن ويغسل أسنانه. 

ال ترغميه على الطاعة على شيء ليس له أهمية كبرى، فمثاًل إن كان فارق الوقت بين انتهاء   �

المالبس أو  البرنامج والنوم ربع ساعة فال مانع كوني مرنة. وكذلك اختياره للون معين في 

الطعام. أجلي إصرارك لما يستحق وكوني مرنة في األشياء البسيطة.

الموقف، ويجب أن  العقاب أكبر من  ضعي عقاب مناسب لرفض األوامر وال يجب أن يكون   �

يطبق مباشرة بعد الموقف ليرتبط بذهنه بذلك.

شجعيه وامدحيه عندما يسلك سلوكًا جيًدا أو يستمع إليك ويطيعك وكافئيه مثلما تعاقبينه عند   �

السلوك العنيد.

ال تذكري عناد الطفل أو تشتكينه أمام اآلخرين في حضوره أبًدا مهما كان األمر.  �

ال تقارني بينه وبين إخوته أو بينه وبين زمالئه، ألن ذلك قد يكون أحيانًا سبًبا للعناد.  �

اتفقي مع زوجك على طريقة تربية واحدة ألن اختالفكما قد يتسبب في عناده، فهو ال يعرف   �

كيف يرضيكما مًعا. وليكن األكثر صبًرا منكما هو المسؤول عن التفاهم مع الصغير العنيد دون 

أن ينسحب الطرف اآلخر من العملية التربوية تماًما.

المشاركة وعالقة األخذ والعطاء، يجب على جميع اآلباء تعليم أطفالهم المشاركة واألخذ   �

التي  المنزل وبعض األمور  والعطاء. فنعلمهم تبادل األلعاب مع األصدقاء ومشاركة األم في 

تساعد الطفل في نبذ سلوك األنانية، وتعلم المشاركة بهذه الطريقة سيدرك الطفل أنه إذا أراد 

شئ عليه أن يعطي شئ في المقابل.

التعامل مع
الطفل العنيد..
نصائح وحلول هامة

طفلي عنيد يصرخ ويتزمر ويرفض أوامري، هل توبخه وتسبه وقد تضربه إذا قام 
بهذه التصرفات؟ هل يتعدل سلوكه بعدها؟ غالبا األطفال تميل للعناد عندما 
يشعرون بأنهم المسيطرون على الوضع وهذا العناد غير مرتبط بمرحلة عمرية 
دون أخرى إذ أنه السلوك الشائع بين األطفال والمراهقين، بل وبعض الراشدين 
أيضا. فكثيًرا من اآلباء يلجئون إلى أساليب التعنيف واإليــذاء البدني والمعنوي 
لحسم األمور ولكن، هل هذا صحيح؟! » أناقتي« تقدم األساليب المناسبة للتعامل 

مع الصغير العنيد:- 
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تعتبر يوكو موكو واحدة من أشهر العالمات 
الــيــابــانــيــة فــي صــنــاعــة الحلويات  الــتــجــاريــة 
والبسكويت، وقد تأسست عام 1969 واستمدت 
اسمها من بلدة جوك موكفي السويد، والتي 
الــدائــرة القطبية.فالطقس شديد  تقع على 
البرودة هناك يجعل الناس يحافظون على 

دفء بيوتهم

أمساء البلوشي

@LOSCLARITA

Los Clar i ta  Wedding Serv ices
Royal Wedding design & production
Wedding 95448722
Flowers 92250205
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يوكوموكو.. صناعة الحلويات 
إبداع وليس إنتاج

أسماء البلوشي لـ »أناقتي«

ما الفكرة في إنشاء شركة الصايغ والعقول المبتكرة والتي تعد الموزع الحصري لمنتجات 

يوكوموكو بالسلطنة؟

شركة الصايغ والعقول المبتكرة تأسست منذ عامين ومتخصصة في بيع منتجات الحلويات 

والبسكويت، وهي ثمرة شراكة ناجحة بيني وبين زوجي وبين عبد الجبار الصايغ رئيس 

مجلس إدارة شركة »إلسا اليف ستايل« بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

فكرة بيع »يوكوموكو« جاءت من خالل زيارتي أنا وزوجي إلمارة أبوظبي، ولشهرة المنتج 

في اإلمارات قمنا بشرائه من كشك صغير في مارينا مول لتجربته , ومن الوهلة األولى 

أصبحت حلويات »يوكوموكو« من أشهى وأفضل الحلويات بالنسبة لي ولزوجي.

الوكيل الحصري  الفترة في تقديم عرض لشركة »إلسا اليف ستايل«  لم نتردد في تلك 

لمنتجات »يوكوموكو« في منطقة الخليج، بأن تكون شركتنا هي الموزع الحصري للمنتج 

العرض بعد عام من تقديمه بعد استيفاء جميع الشروط  في سلطنة عمان. تم قبول 

وتقديم دراسات الجدوى والخطة التسويقية للمنتج. فضال عن الخلفية االقتصادية لي في 

مجال التسويق والتجزئة، ورغبة الشركة األم في اليابان في اختيار فئة الشباب للترويج 

للمنتج في مختلف أنحاء العالم لمزيد من اإلبداع واإلبتكار للمنتج في السنوات المقبلة.

نبذة تاريخية عن منتجات »يوكوموكو«

الحلويات  اليابانية في صناعة  التجارية  العالمات  تعتبر يوكو موكو واحدة من أشهر 

والبسكويت، وقد تأسست عام 1969 واستمدت اسمها من بلدة جوك موكفي السويد، 

والتي تقع على الدائرة القطبية.فالطقس شديد البرودة هناك يجعل الناس يحافظون على 

دفء بيوتهم، بينما تكمن أبرز أسس عالمة »يوكو موكو« في جلب الدفء إلى المنازل 

مع كل علبة من منتجاتها الشهية.

ما هي الخطة التسويقية للعالمة داخل السلطنة ومنافذ البيع؟

نستهدف افتتاح محل خاص لمنتجات »يوكوموكو« خالل الخمس السنوات المقبلة، بينما 

نستهدف افتتاح منفذ ثاني للشركة في إحدى المراكز التجارية المشهورة في منطقة القرم 

السيب، وتم  الرئيسي في سيتي سنتر  المنفذ  الحالي. فيما يقع  العام  الخوير خالل  أو 

اختياره وفقا للقوة الشرائية لزبائن المركز التجاري والموقع اإلستراتيجي. 

ما أهم منتجات »يوكوموكو« داخل السلطنة؟

1 - يتألق اسم »يوكو موكو« على منتجات مثل بسكويت »سيجار« الغني بطعم الفانيليا 

والزبدة والذي يلتف ليمنح المتذوق نكهة لذيذة ومقرمشة، ويعد رول أو سيجار الفانيليا 

األكثر مبيعا ما بين منتجاتنا. 

البسكويت الهش المحشي  2 - بسكويت »باتو دو مكداميا« وهو مزيج شهي من 

بالشوكوالته ومكسرات المكداميا.

3 - بسكويت »باتو دو بيستاش« انتجت خصيصاً ليناسب الذوق الخليجي. 

الخليجين عامة والعمانيين  الزبائن  كيف تسعى عالمة »يوكوموكو« إلى تلبية أذواق 

خاصة؟

الخليجية من خالل إيجاد نكهات جديدة  اليابان ترضي جميع األذواق  الشركة اآلم في 

الكرك  السيجار بطعم  إنتاج  المنطقة، حيث تم  الحياة في  تتناسب مع ثقافة وأسلوب 

وبطعم الفستق العربي. 

كما أطلقت الشركة مجموعة عيد األضحي لزبائنها في الخليج بتصاميم تتماشى مع تقاليد 

المنطقة الشرقية واإلسالمية. 

ــو مــوكــو«  ــوك ــرت عــالمــة »ي ــص أب

النور في العام 1969، لتؤكد بأن 

إنتاجها من الحلويات اليابانية 

ــرد عملية  ــج ــرة لــيــس م ــاخ ــف ال

تصنيع بل هو إبداع حقيقي يبدأ 

الــمــكــونــات. وقد  بإنتقاء أجـــود 

نجحت هــذه العالمة التجارية 

بتوسيع نطاق أعمالها عبر افتتاح 

300 متجٍر لها في دول مختلفة 

ــذيـــع صيتها  الـــعـــالـــم، ويـ مـــن 

اليوم في استخدام المكونات 

ــواع  أن الطبيعية إلنــتــاج أشــهــى 

البسكويت المقرمش والغني 

بالزبدة قليلة الدسم.

تــتــمــتــع مــنــتــجــات البسكويت 

المميزة من »يوكو موكو« بإقبال 

واضــح من قبل الطبقة الذواقة 

في السلطنة، حيث يتم إنتاجها 

الــيــابــان H كما  واســتــيــرادهــا مــن 

حققت شعبية هائلة في أوساط 

المقيمين والسياح على السواء. 

» أناقتي« التقت مع أسماء خميس 

البلوشي شريك ومؤسس شركة 

الصايغ والعقول المبتكرة- الموزع 

الحصري لمنتجات »يوكوموكو« 

في سلطنة عمان، لنتعرف منها 

على سر نجاح ماركة يوكوموكو 

داخل السلطنة منذ افتتاح أول 

منفذ لها، باإلضافة إلى التعرف 

على الخطة التسويقية للشركة 

وأهــــم الــمــنــتــجــات والـــعـــروض 

المزمع اإلعالن عنها قريبا.
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ما أهم اللحظات والمناسبات التي تشارك فيها منتجات يوكوموكو زبائنها؟ 

الياباني ويتم تحديد  البسكويت  أنواع  1 - هدية لمولود جديد، صينية من أجود 

العدد وفقا لطلب الزبون. 

2 - قدمت الشركة مجموعة عيد الحب، وتتميز حلوى الموسم بلمسات خاصة مثل 

لفائف كوكيز المغطاة بالشوكوالتة والتشكيلة المنوعة من القلوب الحمراء.

الجديرين كهدايا في شهر  3 - توفير هدايا تناسب الشركات لتقدمها لموظفيها 

رمضان المبارك أو عيد األضحى حيث اختارتنا شركة أوريدوو لالتصاالت لتزويدها 

بما ال يقل عن 1000 هدية لموظفيها بمناسبة عيد الفطر العام الماضي. 

4 - األعراس الراقية - قبل افتتاح الشركة حصلنا على طلبات كثيرة لتغطية األعراس 

الراقية وتصل الطلبات أحيانا إلى نحو 600 علبة بسك،يت. 

5 - هدايا الكريسماس وعيد األم وأعياد الميالد. 

هل هناك مجموعات جديدة سيتم إطالقها خالل شهر رمضان المقبل أو عيد الفطر؟

بالتأكيد تم مخاطبة الشركة األم باليابان لتجهيز مجموعة جديدة خاصة مع اقتراب 

شهر رمضان الفضيل الشهر المقبل وعيد الفطر، حيث من المتوقع تقديم تشكيلة 

الضيافة األرقى والهدية  الهشة، لتكون  الطازجة  البسكويت والحلويات  رائعة من 

األجمل لمن تحبون.

وتوضع مجموعة حلويات »يوكو موكو« في صناديق خشبية مميزة ذات أشكال 

الخاصة بشهر  الحلويات  البسكويت الهش وتشكيلة لذيذو من  متنوعة، لتحفظ 

التي تتماشى  الخشبية بتصاميم األرابيسك  الصناديق  بينما تزدان  رمضان واألعياد. 

مع تقاليد المنطقة الشرقية واإلسالمية، وتحافظ في الوقت ذاته على المذاق الشهي 

للحلويات الطرية الهشة.

من وجهه نظرك سر نجاح منتجات يوكوموكو بمنطقة الخليج؟ 

1 - »يوكو موكو« تتميز بإنتاج الحلويات من المكونات الطبيعية والنقية، والمصنوعة 

من دون إضافات أو مواد حافظة.

2 - تطبيق أعلى معايير السالمة واألمان داخل المصنع بالشركة األم، لترضي أكثر 

الذواقة انتقائية.

3 - تطبيق شركة »إلسا اليف ستايل« كونها الوكيل الحصري في منطقة الخليج ألعلى 

معايير الفحص والتفتيش، للتأكد من جودة المنتج وصالحيته وخلوه من أى مكونات 

تتعارض مع ديننا اإلسالمي.

4 - األسعار التنافسية لتلبية كافة الزبائن، فتبدأ أسعارنا من 3 ريال وصوال إلى 20 

ريال للعلبة الكاملة.

, كذلك إمكانية  المشهورة  اليابانية  الفروشيكي  التغليف بطريقة  5 - اإلبداع في 

إضافة تعديالت على التصميم الرئيسي للعلب لتتناسب مع المناسبات والفعاليات 

الخاصة بمنطقتنا.

6 - منتجات حسب كل موسم، فمثال منتجات الشتاء تكون جميعها مغطاه 

بالشيكوالته. بينما منتجات الصيف تكون سادة للحفاظ على تماسكها. 

Making Confectionery is Creation Not Production

Contact       1057 9140-00968
Location     Muscat City Centre - New Extension 
Follow us        Yokumokuom
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شهر العسل بال مشاكل
يعد شهر العسل من أهم الفترات في الحياة 

الــتــي سيتعرف فيها  الــفــتــرة  الــزوجــيــة، فهي 

الزوجين إلى بعضهما البعض دون تكلف أو تصنع 

وبعيدا عن أعين األهل أو نصائح األصدقاء. ومن 

المعروف أن تلك الفترة هي الحد الفاصل بين 

فترة الخطوبة وبين مسئوليات الحياة الزوجية، 

ويقوم الزوجان بالتحضير لتلك الفترة واألهتمام 

بها بشكل كبير. ولكن قد تحدث بعض المشاكل 

التي من شأنها إفساد شهر العسل بل وقد تؤثر 

على الحياة الزوجية برمتها بعد ذلك. إليك بعض 

األسباب التي يجب تجنبها اثناء شهر العسل كي 

ال تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية:- 

الزوجين عالقتهم وفي  ال تقارن شريكك بشخص أخر، يبدأ   �

قلب كل منهم سؤال هام وهو كيف يراني شريكي ويتحسب 

بالنظرة  الطرف األخر. فتجده يهتم  كل طرف إلى ردود فعل 

وبالكلمة ويكون حساس جدا تجاه أي نوع من أنواع االنتقاد، 

الشريك وبين شخص أخر، فقط  لذلك تجنبي إي مقارنة بين 

حاول أن تشعر شريكك أنه هو األفضل في نظرك وأنك ال ترى 

فيه أي نقص أو عيب على األقل في فترة شهر العسل.

ال تضع شروط التعامل مع العائلة حاليا، يعاني المقبلين على   �

الثقة في قدرتهم على  التوتر وإنعدام  الزواج من حالة من 

الشريك. فتجنب تماما أن تتحدث في هذا  التعامل مع أهل 

األمر طوال فترة شهر العسل، فمثال على العروس عد التفكير 

في وضع شروط زياراتك ألهلك وزيارات زوجك ألهلك في 

فترة شهر العسل. 

إعــط كل وقتك لشريكك، ال تتحدثي في الهاتف كثيرا   �

الفترة إال  الهاتف خالل تلك  الحديث في  ويستحسن تجنب 

الهامة والضرورية. ويفضل أيضا تجنب استخدام  للمكالمات 

اإلنترنت ومشاهدة التلفزيون بكثرة، ولكن استغلوا الوقت في 

الخروج أو الحديث معا. 

الزفاف، ولن يفيد تذكر  ال تتذكر أي مواقف سلبية من حفل   �

تلك األحداث السلبية في شيء،. فمن الممكن تأجيل الحديث 

عن تلك األمور إلى وقت الحق، فمثال ال تعاتبي زوجك على 

موقف فعله أحد اقاربه او إحدى قريباته، بل حاولوا أن تتذكروا 

الحفل وأن تستعيدوها معا، ألن هذا  السعيدة من  اللحظات 

الحدث يحدث مرة واحدة في العمر وال تتكرر فقط حاولوا أن 

تحصلوا على أكبر قدر من الذكريات المبهجة والسعيدة. 
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طرحة العروس إلشراقة األميرات
تعد لحظة دخول العروس إلى القاعة من أجمل لحظات حفل الزفاف، حيث تطل بإشراقة األميرات متألقة 
بفستان زفافها الذي طالما حلمت به وبالطرحة البيضاء التي تضفي على إطالتها ملوكية ورمانسية 
وجمااًل. فتعبق أجواء القاعة بالسعادة والحب، وتلتف كل األنظار حول العروسين عندما يرفع العريس 

الطرحة ليقبلها ويرى وجهها المشرق.

وتركز معظم العرائس على فستان الزفاف دون أن تعطي األهمية الكافية للطرحة، لكن على كل عروس 
أن تهتم بتفاصيل الطرحة لضمان طلة مثالية في أهم أيام حياتها. لذا من المهم اختيار الطرحة المناسبة 

للحصول على طلة متألقة ومناسبة لفستان الزفاف وفقا للقواعد التالية:- 

شكل الطرحة، لتكون إطاللتك اإلجمالية ناجحة عليك اختيار الطرحة التي تتناسب مع أسلوب فستانك. فمع الفستان العصري اختاري طرحة   �

أكثر كالسيكية. أما إذا كان فستانِك بوهيمّياً اختاري الطرحة الطويلة.

الطبقات، يمكنك اعتماد عدة طبقات من القماش لتشكل طرحتك وذلك حسب أسلوب الفستان. طبقة واحدة من القماش توحي باألسلوب  	�

المنمق، فيما اعتماد طبقتان من القماش ستجعل طرحتك تتسم بالكالسيكّية. أما تعدد الطبقات فغالبا ما يرتبط باألسلوب الرومانسي.

تسريحة شعرِك، بعد أن تختاري شكل الطرحة المناسب وتتأكدي من كيفية وضعه، اختاري التسريحة التي تالئمه. تسريحات العرائس مع  	�

المجعد  المنسدل أو  الشعر  التاج تناسبها تسريحة  الموضوعة وراء  الرأس، فمثال الطرحة  طرحة تتنوع وتختلف أيضاً بحسب أكسسوارات 

بشكل خفيف.

تطابق األلوان بين الفستان والطرحة، قد ال تتمكنين من إيجاد اللون نفسه أحياناً من الفستان والطرحة. لكن طالما أن تلك األخيرة هي من  	�

تدرجات لون الفستان ستبدو متماثلة معه، تذكري أن الطرحة يجب أن تكمل فستانك وليس من الضروري أن تكون مطابقة له.

التوازن سّر نجاح اإلطاللة، إذا كان فستانك مطرزاً اختاري طرحة بسيطة للغاية لخلق التوازن في إطاللتك أو بالعكس. 	�

َقّصة الظهر، إذا كانت قصة فستانِك من الخلف مميزة، ال تخفيها تحت طبقات من القماش واختاري الطرحة القصيرة إلبرازها. 	�

التطريز والتفاصيل، التطريز الموجود في الطرحة يجب أن يالئم لون الفستان لتكون اإلطاللة متناسقة بنجاح. 	�

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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ُمنتجع ميلينيوم المصنعة 
يواصل إثراء تجربه محبيه

بباقة من العروض القَيمة
يواصل منتجع ميلينيوم المصنعة، إثراء تجربة محبيه بباقة من العروض 

واألنشطة الترفيهية الجديدة. وكان المنتجع قد صمم تشكيلة مشوقة 

من العروض واألنشطة ليقدم للضيوف والزوار من داخل وخارج ُعمان 

الُمنتجع  أحلى تجربة مفعمة بالمرح والهدوء واالسترخاء. ويُتيح 

إبريل 2017 أسعاراً مخفضة على للغرف والمرافق  لمحبيه حتى 30 

والخدمات األخرى المختلفة.

ويُمّثل ُمنتجع ميلينيوم الُمصنعة أحد أبرز مرافق الضيافة في سلطنة 

ُعمان، كما أنّه وجهة معروفة لالسترخاء والتجديد. ومن خالل إطاللته 

الرائعة على جبال الحجر من جهة، وعلى المرسى الخاص به باإلضافة 

الى بحر ُعمان من جهة أخرى، يُشكّل المنتجع وجهة سياحية ُمتكاملة 

وفريدة من نوعها، حيث يجمع في مرافقه باقة ُمتنّوعة من الخدمات 

الراحة واالستجمام والترفيه بما في  الباحثين عن  تُلبي تطلّعات  التي 

الترفيهية،  الفعاليات  ذلك ُممارسة رياضة اإلبحار، والغوص، وإقامة 

والُمؤتمرات، والجلسات العالجّية لتجديد الجسم والعقل.

المنتجع: »ال  وفي تعليق له على ذلك، قال كريستوف شاليسنج، مدير عام 

شيء يضاهي روعة موسم الشتاء في السلطنة حيث األجواء الساحلية الشتوية 

الخالبة التي تُمكن الضيوف والزوار من االنطالق الستكشاف مالمحها الطبيعية 

بباقة  إثراء تجربة ُمحبينا من خالل رفدهم  الُمتفرَدة. ولذا، قررنا أن نواصل 

متكاملة من العروض واألنشطة التي تدمج ما بين الهدوء واالسترخاء والمرح 

والتشويق في منتجعنا بموقعه المثالي وخدماته وضيافته عالية الجودة وكل 

بتجربة استثنائية  تنافسية. وها نحن نِعد ضيوفنا مجدداً  ذلك مقابل أسعار 

وندعو الجميع لزيارتنا بصحبة عائالتهم واالستمتاع بباقة عروضنا المميزة حتى 

نهاية شهر إبريل«.

وبأسعار تبدأ من 49 ريال ُعماني وحتى نهاية شهر إبريل 2017، يُمكن 

ليلة واحدة مع وجبتي إفطار وعشاء لشخصين. كما  للضيوف قضاء 

يمكن للعائالت الحصول على إقامة مجانية مع نفس الوجبتين لألطفال 

الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام، باإلضافة إلى إمكانية إضافة سرير 

إضافي لغرفهم مع وجبتي إفطار وعشاء مقابل 25 ريال ُعماني إضافية. 

ومقابل 10 ريال ُعماني فقط، يمكن للضيوف ترقية غرفهم واإلقامة في 

غرف بإطاللة خالبة على مياه بحر ُعمان المتأللئة.

الواحد إمكانية قضاء أحلى األوقات  اليوم  المنتجع لزوار وضيوف  ويُتيح 

واستخدام جميع مرافقه مقابل 10 ريال ُعماني للفرد. ومن خالل هذا العرض، 

يمكن للزوار االستمتاع بالجاكوزي والساونا في زينا سبا وحمامات البخار أو 

ستراندز‘، ودي جيه وأمسيات الكاريوكي خالل إجازات نهاية األسبوع.

العائلية في منأى عن  المثالية للسياحة  الُمنتجع أبرز الوجهات  ويشكل 

التوتر واإلجهاد، حيث يتمتع بـ 234 غرف وأجنحة واسعة ورحبة، و74 

شقة فندقية بتصاميم عصرية راقية في إطاللة ساحرة على شواطئ ُمحافظة 

الباطنة الذهبية. كما حرص المنتجع كذلك على إرضاء ذائقة زّواره وضيوفه 

المحلّية واإلقليمّية  المطابخ  المستوحاة من  المتنوعة والشهّية  عبر األطباق 

والعالمّية في مطاعمه الثالثة؛ الميدان، والبحر، وآزور، وأربعة مقاهي رائعة. 

والشّك بأّن المنتجع يمّثل مالذاً استثنائّياً للعائالت واألصدقاء وعشاق الرياضة، 

حيث تّم تجهيزه بمساٍر للياقة البدنية في الهواء الطلق، وملعب جولف ُمصّغر 

البدنية  للياقة  ليلّية، وسبا راقي، وناٍد  للتنس بإضاءة  بـ 18 حفرة، وملعبين 

مجهز بأحدث المعّدات من “تكنوجيم”.

كما، ويجمع ُمنتجع ميلينيوم الُمصنعة بين األصالة والحداثة في عالجاته 

التي ترافقها باقة من أحدث االبتكارات في عالم العالج  التقليدية 

باالنطالق في باقة من األنشطة المشوقة في نادي الشاطئ الذي يشمل حوض 

سباحة بطول 50 متر وحوضي سباحة ال متناهيين للبالغين، فضالً عن حوض 

المنتجع  سباحة مغطى لألطفال والعائالت. وعالوة على ما ذلك، يحتضن 

للغوص تحت  مرسًى خاصاً يضم 54 مرفأ تحت إدارة ُعمان لإلبحار، ومركزاً 

المحترفين )PADI(، مما ُسيمكن  الغوص  العالمي لمدّربي  إشراف االتحاد 

المائية واالنطالق في  الرياضات  الضيوف والزوار من االستمتاع بممارسة 

الدولفين، فضالً عن  الديمانيات ولمشاهدة أسماك  رحالت بحرية إلى جزر 

تعلم الغوص بواسطة نخبة من خبراء تعليم الغوص.

كما يقدم المنتجع تشكيلة من األنشطة الُمفعمة بالمرح تضم الجت سكي، 

وقارب الموزة، والطيران الشراعي المروحي )باراموتوز(، إضافة إلى مسابقات 

بناء القالع الرملّية للعائالت، ومسابقات البحث عن الكنز ›تشيس ذي كاش‹ 

المرح والتشويق على ذلك بل  المسائية. وال يقتصر  اليوغا  وممارسة رياضة 

’فايتال  الموسيقية لفرقة  الزومبا واألكواجيم والحفالت  يشمل أيضا رقصات 

الفيزيائي، حيث يضم فريقاً دولياً ُمتخّصصاً يُقّدم خبراته الفردية الممّيزة 

في زينا سبا والذي يُركّز على صحة ورفاهية الزّوار من مختلف الجوانب. 

الُمعتمدة  العالمية  التقنيات  ويوفر السبا باقة فريدة وشاملة من 

في تجديد الجسم. فال شّك بأن زينا سبا هو المكان األمثل للزوار 

الطبيعي كالتدليك، وعالج  العالج  الباحثين عن االسترخاء عبر جلسات 

الرفلوكسولوجي، والمساج العميق، والتدليك باألحجار الساخنة، والعالج 

بالروائح العطريّة، وغيرها من العالجات التكميلّية التي من شأنها إضفاء 

نضارة وتألٍق على البشرة ومنح راحة ُمتكاملة للروح والجسد.

المصنعة طالما ينفرد بضيافته وخدماته  بالذكر أن منتجع ميلينيوم  جديٌر 

المتميزة ومرافقه عالمية المستوى التي أهلته ليصبح إحدى أبرز الوجهات 

السياحية بالسلطنة. وكان المنتجع قد تم بنائه ليثري تجربة الضيوف والزوار 

الباحثين عن مالٍذ مالئم لالسترخاء واالستجمام ويواصل تحديث وتطوير 

مرافقه لتلبية المتطلبات الُمتنامية للضيوف والزوار.
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Your House

»هومز آر أس« مصدر متكامل لعرض األثــاث 
والمفروشات ونمط الحياة المنزلية، مازجا بين 

الوظيفة والحياة العصرية.
يتاح فى المعرض،دائما مجموعات جديدة، 
مما يضمن أن كل زيــارة للمحل تكون تجربة 

منعشةومثيرة.
»هومز آر أس« البراند االكثر نموا في االثــاث 

والمفروشات في الشرق االوسط
»هومز آر أس« تمتلك عــدد من المتاجر في 

االمارات . عمان . قطر . البحرين
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24593969 - 98222756Unit#15,Ground Floor, Lamar Building 
beside Panorama Mall

www.deema-oman.com





Grand mall

+968-24396160

homesrusgroup

www.homesrus.ae

info.hruoman@lalsgroup.com

homesrusoman



اللون البرتقالي... 
ينعش منزلك

النفسية التي الدراسات  النفس والروح وفقًا للعديد من  ايجابيًا في  البرتقالي سحرًا وأثرًا  اللون   يمتلك 

 تدعم هذه النظرية. فضاًل عن أنه يمتلك قدرة فائقة على تعديل المزاج والتخلص من الشعور باإلكتئاب،

 إلى جانب قدرته على بث البهجة والحماس. ويأتي تميز هذا اللون من قوة اللون األحمر ويستمد رقته

.من اللون األصفر

أو المسيطر  هو  يكون  أن  فيمكن  الديكور،  في  البرتقالي  اللون  إلستخدام  الطرق  من  العديد   وهناك 

 يمكن استخدامه مع ألوان أخرى مثل األبيض واألزرق واألخضر والبني والبنفسجي وهو من األلوان التي

شعورًا ويضفي  الشهية  يفتح  كونه  المطابخ  وكذلك  األطفال.  وغرف  والنوم  المعيشة  لغرف   تصلح 

 بالدفء لتأثيراته اللونية القريبة من ألوان أشعة الشمس، مما يعكس أجواء حميمية ترحيبية دافئة عند

.استخدامه كجزء من تصميم ديكور أي غرفة

قوة اللون البرتقالي

الغروب الساحر ومذاق ثمار  الروح الشعور بدفء  يبث في 

الماندرين والبرتقال المنعش.

ــالط وتــكــويــن عالقات  ــون اجتماعي يحث على االخــت ل

جديدة، وحتى اآلن لم يتم استخدام هذا اللون وقدراته بالشكل 

المناسب. حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن استخدامه داخل 

العنان  الخلق واالبتكار وإطالق  المنزل يخلق مناخاً من  غرف 

والخيال، مما يجعله مثالياً في الشركات لبث روح العمل 

والتفاؤل. 

اللون األحمر،  البرتقالي سطوته وتميزه من قوة  اللون  يستمد 

ويستمد رقته التي تميزه عن األحمر من اللون األصفر.

التي يمكن استخدامه  مفردة  البرتقالي  اللون  تتنوع درجات 

او مجتمعة أو حتى استخدام درجة واحدة منها فقط مع لون 

آخر. فنجد درجاته الخفيفة الحيوية التي يمكن استخدامها 

بالمنزل، ونجد الدرجات األكثر دفئاً  والتي  في غرف األطفال 

 تسرى مثل شعلة دافئة ومؤثرة تخلق جواً حميمياً مميزاً .

استخدام اللون البرتقالي في المنزل

هناك طرق مختلفة إلستخدام اللون البرتقالي سواء كلون مسيطر رئيسي نطلى به المكان أو كلون مكمل أللوان أخرى:- 

�  يمكن استخدامه بجوار اللون األزرق واللون األخضر والبني والبنفسجي، وهو يصلح لغرفة المعيشة وغرف األطفال وغرف النوم وكذلك 

الحمامات. 

�  اثبت كفاءة عالية فى المطابخ ألنه فاتح للشهية، ولهذا قامت إحدى اشهر مطاعم الوجبات السريعة بتغيير الشعار والديكور إلى اللون 

البرتقالي منذ أعوام قليلة. وقد أوضح الخبراء أنه ال يساعد فقط على هضم الطعام ولكنه أيضاً يساعد على هضم المشكالت.

�   يمكنك إضفاء لمسات البرتقالي في منزلك بعدة طرق وليس من خالل ألوان الطالء فقط، فيمكن إضافته للديكور في المنزل بصور 

أخرى كثيرة كإستخدامه في اإلكسسوار أو في قطع األثاث ويمكن استخدامه أيضاً في المزهريات والبراويز أو حتى في الستائر أو 

أقمشة المفروشات.

�   التدرجات المشعة، يليق باللون البرتقالي المزيج الذي تخلقه المرأة داخل جدران منزلها من خالل تنسيق أثاث منزلها بين تناغم ألوان 

البيع مع األبيض. فيمكنك إدخال بعض القطع البرتقالية إلى أثاث المنزل مثل الكراسي مع الحرص على تنسيق الوسائد البرتقاليةمن 

خالل اختيار التدرجات المشعة التي تضفي المزيد من األجواء الربيعية على المكان.

�   اللوحيات العصرية، لكل سيدة ترغب بتزيين غرف جلوسها باألثاث البرتقالي. عليها أن تدرك أن القطع البيضاء واإلكسسوارات المشرقة 

القطع  تناغما بين  المكان، وتخلق  التي تنعش  العصرية  البرتقالية  باللوحات  الغرف  إذا زينت  النوع من األثاث. خصوصا  تليق بهذا 

العصرية والزوايا المفعمة بالفازات والتحف الكالسيكية. 

�   الستائر المميزة، بالنسبة لغرف النوم من المستحسن عدم المبالغة في تطبيق هذا اللون. فيمكنك اإلكتفاء بطالء إحدى جدران الغرفة 

البيج والبرتقالي والوسائد  الممزوجة بين  الستائر  تام، ليتالئم مع  الداكن مع تنسيقه بشكل  الذي يليق بالخشب  البرتقالي  باللون 

الموحدة من ناحية اللوم.

Your House
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health & wellness center
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Your Care

تعد عمليات تجميل األسنان وتنسيقها من 
أكثر العمليات انتشارًا وشيوعًا في العالم، 
سواًء كان مجرد تنسيق أو تبييض األسنان أو 

أكبر من ذلك مثل عمليات زراعة األسنان. 

الدكتور معني مراد
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الدكتور معين مراد أخصائي جراحة األسنان لـ »أناقتي«

االبتسامة نصف الجمال واألسنان هي عنوان 
البسمة، حيث يمثل جمال األسنان وبياضها 
وانتظامها وتناسقها داخل الفم ونظافتها 
جزًء مهمًا من جمال الوجه حتى لو لم يكن 
ذلك مالحظًاH فاألسنان من مقومات جمال 
الــمــرأة وابتسامتها الجميلة ما هي إال نتاج 
أسنان بيضاء وقــويــة، وأي نقص على هذين 
الشرطين يعطي تأثيرا سيئا على وجه المرأة، 
لهذا نجد أن غالبية النساء غير راضيات على 

اصفرار أسنانهن. 
وعــلــى ذلــك األســـاس تعد عمليات تجميل 
األسنان وتنسيقها من أكثر العمليات انتشاراً 
وشيوعًا في العالم، سواًء كان مجرد تنسيق 
أو تبييض األسنان أو أكبر من ذلك مثل عمليات 

زراعة األسنان. 
الــدكــتــور معين سعد  »أنــاقــتــي« التقت مــع 
مراد أخصائي جراحة األسنان بمجمع البشرى 
للتخصصات الطبية، ليطلعنا عــن أحــدث 
تقنيات مجمع البشرى للتخصصات الطبية 
في مجال طب األسنان وهي تقنية العدسات 
الالصقة التجميلية لألسنان والتي أصبحت ثورة 

جديدة في مجال تجميل األسنان. 

البشرى للتخصصات الطبية تمنحك 
ابتسامة هوليوود بالعدسات الالصقة

ما هو الفينيير أو العدسات الالصقة التجميلية 

لألسنان؟

الخاص  البورسالن    هي طبقة رقيقة جداً من 

العينية(.  )تصل لسماكة العدسات الالصقة 

وتتميز بمواصفات تجميلية عالية تضاهي 

الحقيقية، حيث يتم تصميمها  طبيعة األسنان 

بما يالئم ابتسامة كل مريض وإعطاؤها الشكل 

, وبالنهاية  واللون المطلوبين في كل حالة 

الخارجي لكل سن  يتم إلصاقها على السطح 

على حدا بشكل دائم وقوي جداً، مما يعطي 

ابتسامة رائعة وجميلة للمريض. 

التجميلية  مميزات تقنية العدسات الالصقة 

لألسنان؟ 

القدرة على إعطاء ناحية تجميلية عالية جداً 

بالرغم  اللون والشفافية والحيوية  من ناحية 

من سماكتها القليلة )0.3 ملم(. 

ال تحتاج إلى حقنة تخدير إلجراء حفر أو برد 

أو تحضير لألسنان.

إجراء مريح وسريع ال يتطلب عادة أكثر من 2 

-- 3 زيارات للمركز.

لونها األساسي ثابت ال يتغير مع مرور الوقت 

ولكنها تخضع لشروط العناية الفموية الجيدة 

والمستمرة، مع تركيزنا على زيــارة طبيب 

األسنان بشكل دوري كل 6 أشهر إلجراء الفحص 

لكافة األسنان بشكل عام وللعدسات بشكل 

خاص. 

يتم لصقها بالليزر وبدون أي مواد قد تؤثر على 

صحة األسنان، وبالتالي يمكنك االستغناء عنها 

في أي وقت دون أي مشاكل.

من الممكن تطبيق العدسات الالصقة في 

أّي مرحلة عمرية، بعد اكتمال نمو األسنان 

الدائمة، أي بعد سن الـ 15.

ما أهم المشاكل والحاالت التي تتناسب معها 

عدسات األسنان التجميلية؟ 

التجميلية حلوالً   تعطي العدسات الالصقة 

دائمة وطويلة األمــد للكثير من المشاكل 

السنية:- 

األسنان المتلونة )تعطي العدسات تبييض 

سريع ودائم(.

 األسنان التي تعاني من فراغات.

األسنان التي تعاني من تبقعات وتصبغات.

 األسنان التي تعاني من كسور وتآكل وانسحال 

األسنان.

الحاالت  المتراكبة والمائلة )في بعض  األسنان 

يتم تشبيه التجميل بالعدسات بتقويم األسنان 

السريع والدائم(.

األسنان الصغيرة والقصيرة، وعدم تناسق أحجام 

األسنان.
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التي تقدمها للمرضى قبل  النصائح  ما أهم 

تركيب العدسات الالصقة لألسنان؟ 

1 - من أهم مقومات العالج بهذه التقنية أن 

بنظافة األسنان واللثة،  المريض مهتماً  يكون 

ألنها تحتاج إلى عناية دائمة. فنتيجة إزالة 

البعض من تحسس  السن قد يعاني  جزء من 

أثناء  اللثة  التهاب في  في األسنان أو يحدث 

التحضير وقد تتعرض للكسر.

-2 ال تقلّدي أحداً، فثمة من تطالب بأسنان 

شبيهة ألسنان شخصيات مشهورة. فمن 

الضروري االقتناع بأن لكل إنسان شكالً معيناً 

من األسنان يتناسب مع حجم الوجه ولون 

البشرة وطــول الشخص، كي يحصل على 

ابتسامٍة رائعة وطبيعية في الوقت نفسه.

ما هي الخطوات المتبعة للحصول على 

العدسات الالصقة لالسنان؟

1 - يتم أخذ عدد من الصور للوجه والفم 

وشكل األسنان السابق، كما يقوم الطبيب 

بأخذ قياسات االسنان. هدفنا في مركز البشرى 

ابتسامة تطابق  الطبية هو خلق  للتخصصات 

السبب فإن طبيب األسنان  الوجه، لهذا  تماماً 

أثناء زيارتك  بالتفصيل  سوف يتناقش معك 

األولى حتى نصل إلى االبتسامة المطلوبة.

ابتسامتك، يؤخذ بعين االعتبار  عند تصميم 

البشرة واللثة  شكل الوجه والشفتين ولون 

وطول الشخص. 

الالصقة، حيث يقوم  العدسات  2 - يتم وضع 

الطبيب بتحضير أسنانك دون الحاجة إلى 

مخدر، ألن األسنان الصحية هي بمنأى عن 

اللمس وفي حال وجــود انحراف في أحد 

المينا  بإزالة قليال من  الطبيب  األسنان يقوم 

النتيجة  ويتم ذلك فقط من أجل تحسين 

النهائية لألسنان. 

-3 يتم وضع العدسات الالصقة في خطوة 

واحدة وسريعة وذلك خالل ساعة، ومن ثم 

ابتسامة  المنزل مع  العودة إلى  تتمكن من 

جديدة ومذهلة.

ما أهم الخدمات التي يقدمها مجمع البشرى 

للتخصصات الطبية في مجال طب األسنان؟

تركيبات ثابتة ومتحركة.

ابتسامة هوليود.

حشوات بيضاء تجميلية.

عالج أعصاب الجذور.

عالجات اللثة.

تنظيف األسنان.

تبيض األسنان بالليزر.

عالجات أسنان األطفال.

قلع عادي وجراحي.
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السبا رحلة الرفاهية واألسترخاء 
بعيدا عن الضغوط اليومية

المساج لمن العالجات القديمة التي يعالج بها أوجاع المفاصل واالكتئاب 
والصداع كما يساعد على النوم بعمق، فبعض من النساء تشكو من النوم 
المتقطع وذلك نتيجة التفكير المستمر في ضغوطات الحياة ومتاعبها. 
ويلعب السبا دورا مهما في تحقيق جمال وراحة المرأة، وال عنى عنه في 

حياة إي أمراة تريد بالفعل أن تهتم بنفسها وراحتها وجمالها.
»أناقتي« ترصد عدد من الفوائد تجنيها المرأة من زيارته للسبا بشكل 

مستمر:- 

رعاية البشرة

زيارة السبا بشكل منتظم كفيلة بمساعدة جلدك وبشرتك سواء على المستوى الجمالي أو 

على المستوى الصحي. حيث يحرص خبراء في السبا على استخدام أفضل منتجات البشرة 

التي تجعلها متوهجة وتقلل من ظهور عالمات الشيخوخة، وتساعد في عالج حب الشباب ما 

يعمل على جعل بشرتك رائعة.

تقليل اإلجهاد

أكدت مجموعة من الدراسات الحديثة أن التدليك الذي يقوم به المتخصصون في السبا يقلل 

التوتر ويحفز هرمون الكورتيزول. أما االسترخاء فيؤدي إلى خفض ضغط الدم ومعدل ضربات 

القلب، باإلضافة بالطبع إلى التدليك الذي يقوي من مناعتك ما يمنحك فرص الحماية من 

نزالت البرد وكثير من األمراض الشائعة.

تحسين المزاج

زيارة السبا من األشياء التي ستفعلينها لنفسك، وسوف تشعرين بحالة من االسترخاء ال مثيل 

لها ما يخلصك من بعض المشاعر السلبية ويحّسن من مزاجك العام.

الحياة الصحية

المتخصصين للعيش بطريقة صحية. حيث  السبا ستحصلين على مجموعة من نصائح  في 

يساعدك هؤالء في اختيار المنتجات األفضل لبشرتك، وكيفية استخدامها. باإلضافة إلى طرق 

حل بعض المشاكل اليومية التي يمكن أن تطرأ على جلدك، وهو ما يؤدي في النهاية إلى 

العيش بطريقة أكثر صحية.

العالج بالجاكوزي

فهو يفيد العضالت والدورة الدموية ويزيل الضغط ووجع الرأس أيضاً.

Polishing عالج تلميع الجسم

إّن الحياة المعاصرة قد تجعل أّي إمرأة تعاني من وطأة الضغوط الكثيرة وهذا يترك آثارا 

واضحة على بشرتها التي تعاني من أضرار التلوث وتقلبات المناخ. قد يكون تلميع الجسم 

الجديدة ليساعد على الحصول على  الخاليا  الميتة، ويعيد إحياء  الخاليا  مناسبا ويزيل كّل 

مظهر رائع. 

اختالف الحرارة يفيد الجسد

اسُتخدم عالج الحرارة والثلج منذ عصور كدواء لعدد من األمراض. فعالج الحرارة يفيد في 

إزالة آالم العضالت والضغط، أّما المياه الباردة فتساعد أنظمة الجسم على العمل بالطريقة 

المناسبة.
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يعد الركب واألكواع من أكثر مناطق الجسم تعرضًا لإلسمرار أو األسوداد، األمر الذي يؤدي إلى اإلحراج من ارتداد 
مالبس معينة وتزداد أهمية الموضوع عند النساء خاصة الفتيات صغار السن. وتساهم الوصفات والخلطات 
الطبيعية في تبييض الركب واألكواع وتعمل على ترطيب البشرة، تاركة لك ركب وأكواع ناصعة البياض ورطبة 
ولطيفة الملمس وناعمة لتتمكنين من ارتداء المالبس المفضلة لك وكلك ثقة. وذلك دون إنفاق الكثير من 

المال والوقت والجهد وبمكونات طبيعية 100% ومتوفرة بكل منزل
»أناقتي« تقدم لك أهم الوصفات والخلطات لتبييض الركب واألكواع في المنزل:- 

تبييض الركب واألكواع في أيام

الوصفة األولى:

أول وصفة تبييض الركب واألكواع هي بإستخدام الليمون وذلك لما له من قدرة عالية على تبييض البشرة، ويمكن الحصول على أفضل 

نتيجة ممكنة من خالل فرك الركب واالكواع بقطعة من الليمون وترك السائل على البشرة مدة -10 15 دقيقة لتمتصه ومن ثم يتم 

غسل هذه المناطق بالماء وترطيبها بالكريم.

الوصفة الثانية:

قومي بخلط 2 ملعقة من الجلسرين مع 2 ملعقة أخرى من الليمون ونصف فنجان من الشوفان جيداً، ثم قومي بتدليك منطقتي 

النتيجة  للحصول على  األكواع والركبتين بالخليط مع أهمية تركه مدة 30 دقيقة للحصول على أفضل نتيجة. وتكرر الخلطة يومياً 

المطلوبة.

للمزيد تعرفي على: أفضل كريم تبييض.

الوصفة الثالثة:

قوي بخلط 1 ملعقة عصير ليمون ع 2 ملعقة زيت زيتون وربع كوب ملح خشن ونصف كوب سكر، وقومي بفرك الركب واألكواع 

بهذا المزيج مع أهمية تركه مدة 10 دقائق على البشرة للحصول على أكبر فائدة.

الوصفة الرابعة:

زيت الخردل أو زيت الخروع، قومي بتدليك الركب واالكواع لمدة تتراوح ما بين -5 10 دقائق ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر )الدافئ(. 

فلهذه الزيوت قدرة كبيرة على تبييض الركب واألكواع وإعادة اللون الطبيعي للبشرة.

Hamsalgazal_boutique_spa

Hamsalgazal131

24277792 - 94889878

AL-Hail South - Shell petrol 
station behind second cup

 أنعم بالسكينة على اإليقاعات الهادئة واسترخ في األجواء المرحية للمالذ
 الملهم مع غرف السبا في مركز بوتيك وسبا همس الغزل حيث تجارب البخار

واالستحمام الباعثة على الهدوء والمنهج المخصص للصحة والجمال
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Your Outfits

وراء كل فستان زفاف حلم فتاة يجّسده 
بوتيك فساتين الــزفــاف على طريقته 
مستنداً إلى خبرته وتجاربه ونظرته الفنية 
في السوق إلى جانب تطلعات العروس 
ــروس لهفة إلى  وشخصيتها، فلكل ع
يوم الزفاف وتوق لتكون فيه األكثر تألقًا 

وجمااًل.

بوتيك وسبا

قريبا كوليكشن

 عيد الفطر 
بنهاية شهر إبريل

مصممة األزياء
طاهرة الدغيشية

سعيد الوردي 
وزينب البلوشي

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL
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كوني أسطورة ليلة زفافك 
مع جنة العروس

سعيد الوردي وزينب البلوشي لـ »أناقتي«

 سعيد الوردي وزينب البلوشي زوجان قدما مثاال رائعا في مجال ريادة األعمال بتأسيسهما 

لبوتيك جنة العروس، كيف ولدت فكرة تأسيس البوتيك لديكما؟

ولدت هذه الفكرة بعدما المسنا الصعوبات التي تواجه العروس ومعاناتها في اختيارها 

لفستان زفافها، فضال عن قلة تنوع السوق وتوفر الخيارات به. فتولدت لدينا فكرة عمل 

بوتيك زفاف بسبب اندماج حب الرغبة في تقديم األفضل في السوق بحب األزياء، بعدها 

ظهر بوتيك »جنة العروس« على أرض الواقع ليشارك العروس في مشوار اختيارها لفستان 

أحالمها األبيض.

ما الدوافع وراء تأسيس جنة العروس، وأبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتكما؟

المجال، فنحن نطمح لتوفير أفضل خدمة  الدوافع هي ما ذكرناها سابقا مع حبنا لهذا 

للعروس فال شي يضاهي فرحة العروس بجمال فستانها. أما بالنسبة  وأكثرها تميزاً 

للتحديات، فنحن النسميها تحديات بل هي محفزات تدفعنا للتقدم إلى األمام. 

ما أهم الخدمات التي يقدمها بوتيك جنة العروس؟

توفير فساتين زفاف لإليجار والبيع أو التفصيل حسب الطلب، مع توفير الملحقات مثل 

أطقم اإلكسسوارات واألحذية وطرحة الفستان وخدمة توصيل الفستان إلى مكان تواجد 

العروس بيوم زفافها أو قبل موعد زفافها بيوم واحد. كذلك الخدمات المتعلقة بالمقاسات 

والتعديالت األخرى على الفستان ليناسب ذوق العروس.

ما دور جنة العروس في اختيار فستان الزفاف المثالي للعروس؟

الجسم والطول  مساعدتها على اختيار فستان أحالمها بما يتناسب مع شخصيتها وشكل 

الزفاف سواء كان في قاعة )داخلي( أو في حديقة  البشرة، ومكان تدشين حفل  ولون 

)خارجي(

ما هو سر اإلبهار والتميز في فساتين جنة العروس؟

التي تخوضها  الجميلة  الفريدة من نوعها، والتجربة  التصاميم  نتميز وبكل ثقة بأحدث 

العروس عند زيارتها لبوتيك جنة العروس.

فستان الزفاف هو أكثر ما تهتم به 
العروس، كونها أيقونة طلتها في 
ليلة زفافها وكــل فتاة تطمح ألن 
أيــام حياتها  تكون أميرة في أسعد 
كونها ليلة العمر. كما أن وراء كل 
فستان زفـــاف حلم فــتــاة يجّسده 
بوتيك فساتين الزفاف على طريقته 
إلى خبرته وتجاربه ونظرته  مستنداً 
الفنية في السوق إلى جانب تطلعات 
العروس وشخصيتها، فلكل عروس 
لهفة إلى يوم الزفاف وتوق لتكون 

فيه األكثر تألقًا وجمااًل.
انــطــلــقــت أعــمــال بوتيك  مــن هــنــا 
الــعــروس فــي عــام 2015 لتأجير  جنة 
الــزفــاف في مسقط،  وبيع فساتين 
ــة عميقة لسوق  ــ ــك بــعــد دراس وذلـ
فساتين الزفاف في السوق المحلي 
والموديالت المطلوبة لذوى األذواق 
الرفيعة والخاصة. كما يتميز بوتيك 
جنة العروس بأنه يتميز فى اختيار 
الفساتين بشكل خاص وشخصي، مع 
األخذ باإلعتبار التصميم والمقاسات 

وبيوت.
» أناقتي« التقت مع سعيد الــوردي 
وزيــنــب البلوشي مؤسسي بوتيك 
جنة الــعــروس، ليطلعانا عن فكرة 
التأسيس وأهم الخدمات التي يتميز 
بها البوتيك وسر اإلبهار به. فضال عن 
التعرف عــن أهــم صيحات الموضة 

لفساتين الزفاف لعام 2017.
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 أبرز صيحات وموضة فساتين الزفاف 2017؟

1 - الفساتين المنفوشة بدون ذيل أو بذيل متوسط، حيث ترغب أغلب 

العرائس بالتمتع بالراحة عند تجوالها في حفل زفافها. وهذه الَقصة لمن 

ترغب في مظهر األميرات والفخامة.

2 - الفساتين المزينة بزهور ثالثية األبعاد بمختلف قصاتها، حيث تظهر 

العروس بهذه القصة بمنتهى الرومانسية والجمال.

3 - الفساتين ذات القصة المتساقطة األكتاف )off-shoulder(، حيث 

تركز هذه القصة على إظهار كتف ورقبة العروس أكثر ويكتمل المظهر 

الرائع بتسريحة شعر بسيطة وخصالت منسدلة.

العالية )high neck(، لمن ترغب في مظهر  الرقبة  4 - فساتين ذات 

العروس الكالسيكية األنيقة.

التي تقدمها جنة العروس للعروس للتنسيق بين  النصائح  ما أهم 

اإلكسسوارات وفستان الزفاف؟

الزفاف أوالً، ثم تختار تسريحة  العروس اختيار فستان  1 - يجب على 

الشعر المرغوبة والمناسبة على قصة الفستان. 

العروس  2 - تختار اإلكسسوارات كلمسات أخيرة على طلتها، وتراعي 

تناسق لوني اإلكسسوارة والفستان وشكل قصة الصدر عند اختيار العقد. 

العروس جريئة فإنها تستطيع إختيار إكسسوارات ذات  إذا كانت   - 3

أحجار ملونة كنوع من التغيير، ومع عودة موضة التيجان الكبيرة للظهور 

المزركشة  التيجان  الفخمة بإمكان العروس أن تختار  ِبطلّة األميرات 

باألحجار والورد أو الريش.

نصائح عامة يقدمها البوتيك إلختيار فستان الزفاف المثالي-:

أهم حاجة بالنسبة لنا أن تكون العروس راضية رضاء تاما بفستان زفافها 

الفستان  المثالي هو  الزفاف  العروس.ففستان  الذي اختارته من جنة 

بالطلة  التام  الرضاء  المطلوبة من حيث  المقاييس  الذي يطابق جميع 

والتصميم المناسب لشكل الجسم ولون البشرة وفكرة العرس.

ما أهم خططكم المستقبلية وطموحاتكم والمشاركة في عروض األزياء؟

بالحديث عن الخطط المستقبلية، فهناك مفاجآت كثيرة تنتظر المقبالت 

الله. وبالنسبة لعروض األزياء  بإذن  الزواج سنتحدث عنها الحقاً  على 

فهناك خطط للمشاركة في عروض األزياء داخل السلطنة وخارجها.

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
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+968 99229707

@ zari.collection

عبايات زري كوليكشن 

تجدد شغف المرأة 

الُعمانية بالعبايات 

التقليدية لتجد لدينا 

تصاميم مميزة جمعت 

بين العباءة والطابع 

التقليدي في تناسق جميل 

يحافظ على أصالة العباءة 

وهويتها ويضيف عليها 

لمسات من صميم البيئة 

الُعمانية.

مىن حمسن باقر



كثيرات من النساء يعتبرن أن القميص األبيض هو قطعة كالسيكية وغير 
مواكبة للموضة، لكن هنالك الكثير من القطع الموجودة في خزائننا منذ 
عشرات السنين والتي بامكانها أن نخرجها في أي وقت ونرتديها وتكون 
من أكثر القطع مواكبة للموضة. لكن ذلك بالطبع يعتمد على طريقة 

تنسيقنا لهذه القطع.
واحدى أهم الكالسيكيات الموجودة في الخزانة هو القميص األبيض والذي 
ال يمكننا أن نسغتني عنه أبداً في مختلف إطالالتنا اليومية والرسمية. لكن 

هنالك أساليب ورائعة إلرتدائه هذا الموسم.

طرق ارتداء القميص 
األبيض الكالسيكي

 أبرز النصائح لتنسيق القميص األبيض الكالسيكي بطريقة حيويّة!

باللون األسود، إختاريها  الباليزر  الملّونة بدل من اختيارك  الباليزر  1 -  ارتديه مع 

بإحدى ألوان النيون كاألصفر أو الفوشيا أو األحمر، وارتديها مع الجينز الممزق 

أو بقّصة »البوي فرند« بدل من ارتدائها مع السروال الرسمي. واختاري األحذية 

بالكعب الخشبي أو الملّونة أو المسطّحة الرائجة. 

2 -  ارتديه مع الكنزة المقلّمة أو المطّبعة إلطاللة ممّيزة، ارتدي القميص األبيض 

تحت الكنزة المقلّمة أو المطّبعة وذلك مع السراويل الملّونة أو جينز البوي 

فرند واختاري األحذية الرياضّية. 

القميص  الموضة. فإرتدي تحته  الـ Overall، من أبرز صيحات  3 -  ارتديه مع 

المسطّحة  القطعة إلى قطعة حيويّة واختاري األحذية  األبيض وحّولي هذه 

كأحذية الـ Slippers أو األحذية الرياضّية وال تنسي أن تثني أكمام القميص 

وأن تزيّني يديك بأساور كثيفة وممّيزة.

4 -  زيّنيه باألكسسوارات، عندما نتكلّم عن القميص األبيض الكالسيكي والجينز أو 

السروال. يأتي على ذهننا أّن اإلطاللة كالسيكّية، ولكن إذا زيّنته بشاالت ملّونة 

القطعة إلى قطعة  أو بقالدات ملفتة أو بقبات عنق ملفتة فستتحّول هذه 

حيويّة.

التي تفّضلينها أو مع سروال ضّيق. وفي  بالقّصة  النهار جّربيه مع جينز  5 -  في 

المكتب يبقى القميص األبيض رسمياً مع بذلة أو مع سروال أو تنورة مستقيمة.

6 -  لطلّة فيها أنوثة وجاذبّية، جّربي القميص األبيض مع تنورة واسعة تصل إلى 

الركبة أو إلى الكاحل وأنتعلي حذاء ملّوناً بكعب مرتفع. كما يمكنك أن تربطي 

طرفي القميص سواء مع تنورة أو مع جينز إلطاللة شابّة.

النجمات  7 -  القميص األبيض أصبح أيضاً من أساسيات أزياء السهرة، ال تتردد 

بارتدائه على البساط األحمر مع تنورة طويلة أو تكسيدو باألبيض أو األسود، 

أو حتى مع فستان قصير الكمّين. وفي مثل هذه المناسبات، يكفي أن تضيفي 

المجوهرات البارزة كعقد متأللئ أو أقراط طويلة.
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الغزل الدولية

info@alghazal.media

Al Ghazal International

www.alghazal.media

Alghazalint_media

+ 968 92566022

�  Media agency managing and operating all Media & marketing Campaign. 

�  Video, Radio, 3D Production, Shooting documentary and commercial movies 

for government and private sectors in Oman & GCC.

�  Planning and execute full media campaign for all customers by dealing with 

the national and international magazines and newspapers.

Al Ghazal International

وكالــة إعالنيــة تعمــل فــى إدارة وتشــغيل جميــع الحمــالت اإلعالمية والتســويقية   �
وتنظيم الحفالت والفاعليات للشركات والمؤسسات.

تنفيــذ فيديــو، راديــو، إنتــاج ثالثــي األبعــاد، تصوير وثائقــي وأفــالم تجاريــة للقطاعين   �
الحكومي والخاص في عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

تخطيط وتنفيذ حملة إعالمية كاملة لجميع العمالء من خالل التعامل مع المجالت   �
والصحف الوطنية والدولية.
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قد يعتقد البعض أن دمج الكثير من األلوان في اطاللة واحدة هو 
أفضل طريقة لـجذب اإلنتباه أو للظهور بـمظهر مختلف، ولكن 
ليس من الضروري أن نفعل ذلك للحصول على هذه النتيجة. فمن 
الممكن جداً أن نرتدي مالبس كلها بـلون واحد فقط وهو ما يطلق 
عليه  المونوكروم  أو طلة اللون الواحد، قد يتعجب البعض ولكن 

هي موضة دارجة جداً ويتبعها الكثير من الفنانين والفنانات.

كوني على الموضة بإطاللة 
اللون الواحد

ما هو المونوكروم أو طلة اللون الواحد

بكل بساطة هو عملية اختيار مالبسك بحيث تكون كلها بدرجات مختلفة من 

بإعتبار أن  البيضاء والسوداء  المالبس  اللون، يطلق هذا االسم كذلك على  نفس 

اللون األسود بعد مروره بعدة درجات من  األبيض هي أفتح درجة من درجات 

اللون الرمادي.

نصائح للتألق بطلة اللون الواحد:- 

1 - من فوائد اتباع موضة اللون الواحد هي ظهوركم بمظهر أنحف بعض الشيء 

اللون األسود. فاألسود لون األناقة  وأطول أيضاً، خاصًة إذا كان اختياركم هو 

والجاذبية وأيضاً هو أفضل اختيار إن كنتم ذاهبين لـمناسبة مسائية ويمكن إضافة 

اإلكسسوارات من اللوان الذهبي أو الفضي لخلق تباين مع اللون األسود.

الواحد للذهاب في مناسبة صباحاً،  اللون  إذا كنت قد قررت اختيار إطاللة   - 2

اللون األبيض فهويضيف اإلشراقة إلى مظهركم ويعطيكم  فـننصحكم باختيار 

الشعور باإلنتعاش. كذلك يعتبر االختيار األنسب للمناسبات الصباحية مثل األفراح 

التي تكون على الشواطئ أو أعياد الميالد في األماكن المفتوحة.

3 - إذا كنتم ممن اعتادوا الظهور بإطالالت بألوان مختلفة وتستغربون فكرة ارتداء 

لون واحد فقط. فيمكن ان تجربوا ألوان حيادية مثل البيج أو الرمادي أو األسود 

طبعاً، حتى تعتادوا األمر ولتأهيلكم لعملية ارتداء األلوان الجريئة مثل األحمر أو 

األصفر بدرجاتهم في المستقبل. 

4 - قد يكون ارتداء لون واحد في نفس اإلطاللة ممل بعض الشئ، لذا من األفضل 

أن تختاروا إكسسوارات ملونة تضيف إلطاللتك بعض الحيوية. 

5 - إذا كنتم ترغبون بارتداء طلة من الجينز فيفضل اختيار درجات الجينز، بحيث 

تكون هناك فروق كبيرة بينها للتأكد من الحصول على طلة أنيقة.



organza000@92297119األنصب بجوار بنك مسقط



+968 96342525 القرم - مركز سما

مصممة األزياء 
سحر العويف

melisbyreflectionmelis reflection www.melisreflection.com



@dar_alamerat_althahabi 92171567

Accessories

في مواسم األعـــراس والحفالت وفــي ليالي 
الــعــمــانــيــات إلــى  الــشــابــات  الــصــيــف تتسابق 
الصالونات المتخصصة للحصول على أجمل 

النقوش وأجود أنواع الحناء.

مممم 
ممممممم
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مريم المجيني لـ »أناقتي«

عطرعطر  الحناءالحناء......
تجربةتجربة  الرفاهيةالرفاهية  والراحةوالراحة  فيفي  

نقشنقش  الحناءالحناء

تحظى الحناء بأهمية كبيرة عند 
المرأة العمانية كأسلوب تعبر من 
خالله عن سعادتها، هذه المكانة 
الكبيرة التي توليها المرأة للحناء 
لم تخفت يومًا باعتبارها جــزء ال 
يتجزأ من التقاليد الجميلة التي 
يحافظ الخليجيون عليها ومنهم 
الــمــرأة الــعــمــانــيــة، وفـــي مــواســم 
األعــــراس والــحــفــالت وفـــي ليالي 
الصيف تتسابق الشابات العمانيات 
إلى الصالونات المتخصصة للحصول 
أنــواع  ــود  على أجمل النقوش وأج

الحناء.
ــا وأجــمــل  ــ ــراره ــ ــاء وأس ــن ــح عـــن ال
النقوش وسبل العناية بها مريم 
المجيني مــؤســســة مــركــز عطر 
الحناء، لتطلعنا عن افتتاح الفرع 
الثاني لمركز عطر الحناء والذي جاء 
ليكمل مسيرة النجاح الذي حققها 
الــمــركــز فــي مــجــال رســـم ونقش 

الحناء بالسلطنة. 

ما اهم مميزات الفرع الجديد من مركز عطر الحناء؟

لقد تم تطوير مركز عطر الحناء بفرعه الثاني ليواكب كل ما هو جديد في عالم التجميل 

ونقش الحناء بمواصفات وجودة عالية، حيث يوفر »عطر الحناء« للمرأة تجربة تتمتع 

بالرفاهية والراحة.

المركز، وأيضا تم  ولقد تم إضافة غرف منفصلة ليكون هناك خصوصية لكل زبائن 

تخصيص غرفة خاصة للعروس لتتم فيها نقوش خاصة للعروس حسب العادات والتقاليد 

العمانية األصيلة. 

ويتميز المركز بالصالون الفخم والمختص لعمل جميع أنواع الحناء بكافة األشكال للجسم 

مع أحدث الرسومات والنقوش في صيحات الموضة على أيدي أمهر المتخصصات في 

هذا المجال، مع الحرص على استخدام أجود المستحضرات في العالم تحت ظل أجواء 

مملوءة بالفخامة والرقي وبديكور هادئ يتيح قضاء أوقات رائعة. 

المركز فإنه يتم اختيارهم بمواصفات مميزة ويتم تدريبهم  وفيما يخص موظفين 

وفقا ألساسيات مختلفة في مراكز متخصصة وعلى أيادي خبيرات عمانيات، لتدريبهم 

وتخريجهم بشهادات على أيادي خبيرات الحناء في السلطنة. 

ما أنواع الحناءداخل مركز عطر الحناء؟

العالية وأبرزها  الجودة  الطبيعية ذات  الحناء  أنواع من  المركز باستخدام عدة  يقوم 

الحناء العمانية المحلية. 

ما أهمية الحناء للمرأة العمانية؟ 

تحتل الحناء أهمية خاصة لدى المرأة العمانية كجميع النساء الخليجيات، فهي رفيقتها 

في التعبير عن الفرح والسعادة واالحتفال بالمناسبات الخاصة. ويعتبر نقش الحنة من 

أهم مظاهر الزينة للمرأة العمانية، وترمز الحناء في المجتمع العماني للفرحة حيث 

تستعمل للتزين واالحتفال بالمناسبات السعيدة كمناسبات األعياد.

كما تعتبر الحنة من أساسيات زينة العروس يوم زفافها ،فهي من العادات والتقاليد التي 

ال يمكن االستغناء عنها في ليلة الزفاف وليلة الملكة أو الخطوبة. وأيضا من التقاليد 

المتبعة في األعراس أن تضع عائلتا العروس والعريس وأقرب الناس للعروس الحناء.

ما أهم القواعد العامة التي يقدمها المركز لزبائنه قبل نقش الحناء وكانت سببا في 

الثقة المتبادلة بينهم وبين المركز؟

-1 التفكير الجيد فى اختيار الرسمة التى تناسبك، فكرى جيدآ فى شكل الرسمة التى 

تريدين نقشها. ويفضل أيضا إيجاد صورة لها واختيار اللون المناسب لبشرتك، فهناك 

العديد من األلون واألنواع مثل السوداء والحمراء.

2 -  تحديد الوقت المناسب لكي قبل المناسبة، الكثير من النساء تقوم برسم الحناء 

لحضور المناسبات من الفرح أو الخطوبة أو العيد أو حضور حفل. لذلك يجب عليِك 

الحناء  المنقشة لرسم  إلى  الذهاب  الذي يجب  المناسب  الوقت والتاريخ  أن تحددى 

واالهتمام.

إذا  الحناء تكون فى أفضل أشكالها وألوانها بعد يوم واحد من رسمها، خصوصا   - 3

كنتى تنوين الرسم بالصبغة أو الحناء السوداء. أما إذا بالنسبة للحناء الحمراء فالتقلقى 

فألوانها تظل على طبيعتها مدة يومين أو ثالثة بعد النقش، ومن األمور المهمة لتفادى 

االنتظار هو تحديد الميعاد مع المركز أو المنقشة التى ستقوم بالرسم لتفادى االنتظار 

كثيرا والملل المعتاد فى مراكز التجميل.

4 - اختيار المنقشة التى ستقوم برسم الحناء لِك، من األمور المهمة اختيار المكان أو 

السيدة التى ستقوم برسم الحناء لِك ويجب أو بمعنى أصح البد من توافر شرطى الخبرة 
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الليمون. ويتم بعد ذلك دهن مكان الحنة بمزيج السكر مع الليمون 

وتركه حتى يجف، بهذه الطريقة سيساعد السكر على اختراق 

الحنة أكثر عمقاً. كما أن عصير  الجلد وستصبح نقوش  طبقات 

الليمون يساعد على إعطاء اللون جمالية خاصة.

- لف نقش الحنة، يقترح العديد لف نقوش الحنة بعد االنتهاء من 

الممكن  النقش يبدو أغمق وال يزول بسرعة ومن  رسمها لجعل 

استعمال الشاش الطبي لذلك.

اليدين بمزيج  القرنفل، بعد دهن  الحنة لبخار  - تعريض نقش 

القرنفل وتعريض  القليل من حبات  الليمون والسكر، يتم غلي 

اليدين للبخار ويجب أن يترك البخار ليجفف الليمون والسكر.

كيف يمكن التفريق بين أنواع الحناء المختلفة؟

الحناء سواء كانت محلية أو مستوردة يتم وفقا  أنواع  الفرق بين 

لجودة اللون ودرجة ثباته المتاحة في السوق. 

ما أهمية تنسيق إكسسوارات اليد مع رسومات الحناء؟ 

نقش الحناء مع الخواتم ليس لها شروط محددة فإذا كنت تعشقين 

ارتدائها مع نقش حناء ناعم كان أو  الكثيرة معا يمكنك  الخواتم 

الحجم مع نقش حناء  الخواتم كبيرة  ارتداء  أنني أفضل  كبير، إال 

ناعم بحيث ال تغطي عليها.كذلك أيضا إذا كنت عروس فخاتم 

زفافك سيكون أكثر من رائع مع نقش الحناء المختلف.

والكفاءة والتمرس فيها لتفادى حدوث أى أضرار أو اصابات بسبب قلة 

خبرتها.

5 -  اختبار جسمك للحساسية من الحناء. 

المكان  الشعر من  إزالة  الرسمة فى جسمك، يجب  6 - تنظيف مكان 

الزراعين والساقين.  الحناء عليه وخصوصا منطقتى  الذى تودين رسم 

التى ال يوجد بها شعر كثيف مثل منطقة  المناطق  وال يهم إلزالة من 

الكتفين او الظهر.

الثاني نقوشات كثيرة حديثة، من أين تستوحين تلك  الفرع  يقدم 

النقوشات؟

تقوم إدارة المركز المتخصص بالبحث على الرسومات الحديثة والقديمة، 

لتكون رسومات مختلفة تتناسب مع كل االذواق. وهذا يتم عن طريق 

الحناء سواء كانت من  الحناء مع خبيرات رسم  المتخصصات في رسم 

الكتب المتخصصة أو عن طريق االنترنت. 

الحناء ألطول  التى تقدميها للمرأة للحفاظ على لون  النصائح  ما أهم 

فترة ممكنة؟

- اتركي الحنة على يديك ألطول فترة ممكنة، عند قيامك برسم نقوش 

الحنة على يديك ال تقومي بغسل المكان الذي رسمت عليه ألطول فترة 

الحنة بعدم غسله من فترة سبع إلى ثمان  ممكنة. وينصح أخصائيو 

ساعات أو حتى 12 ساعة أيضاً، ألن هذه الطريقة تجعل الحنة تتغلغل 

في البشرة وتصبح أغمق واللون يصبح اغنى. 

- مسح الحنة بالليمون والسكر، يجب أن يتم غلي القليل من السكر في 

الماء بشكل جيد ثم يترك حتى يبرد ثم يضاف للمزيج القليل من عصير 
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بالحذاء ذات 
الكعب العالي

تفادي
السقوط

يشكل المشي بالحذاء ذات الكعب العالي صعوبة للعديد من السيدات، اضافة إلى اإلحراج الذي 
قد يسببه لهن في حال اإلنزالق أو السقوط أرضًا على مساحة ناعمة. وعلى الرغم من أن معظم 
النساء يحبن الكعب العالي إال أن كثيرات منهم ال يعرفن المشي فيه بطريقة أنيقة ومثيرة، حتى 
أن بعض السيدات يجعلن من أنفسهن أضحوكة إن مشين بالكعب العالي، وبالتالي يضطررن إلى 

ارتداء األحذية المنبسطة في معظم المناسبات.
ارتــداء الكعب العالي هناك عدد من  لتجنب هذا اإلحــراج ولكي تكوني واثقة من نفسك عند 

النصائح التي ستجعلك تمشين بالكعب العالي:- 
التدريب يصنع المعجزات، تدربي على الوقوف بالكعب العالي أوال وذلك أمام مرآة طويلة. قفي 
قلياًل ثم استديري يمينًا ويساراً، هذا التدريب هام لتتعلمي كيفية المحافظة على توازنك أثناء 

الوقوف بالكعب.كما سيحسن من وقفتك ويجعلك أكثر اعتياداً على فكرة الكعب العالي.

خذي بعض الخطوات القليلة

بالسجاد أو  الوقوف يمكنك اآلن أخذ خطوات صغيرة. اختاري أرضاً صلبة يفضل أال تكون مغطاة  التدرب على  بعد 

الموكيت وذلك لمساعدتك في الحفاظ على توازنك.

انتبهي إلى وضعية ساقيك

أثناء المشي ال تنسي أن تبقي ساقيك مستقيمتين وضهرك مشدوداً ال تحني ظهرك أو تثني ركبتيك. كما يجب أن تكون 

ساقيك متقاربتين أكثر ما يمكن، مع كل خطوة ستكتسبين ثقة أكبر وخبرة أكثر حتى يصبح األمر طبيعياً بالنسبة لك.

امشي ذهاباً وإياباً

بعد أخذ خطوات صغيرة واالنتباه إلى وضعية ساقيك ابدأي بالمشي في الغرفة ذهاباً وإيابا. استديري بكافة االتجاهات 

ثم قفي ثم ابدأي المشي من جديد، عندما تبدأين باإلحساس بثقة أكبر حاولي المشي على أنواع أخرى من األرضيات.

التدريب ثم التدريب

المستمر ضروري  التدريب  العالي.  بالكعب  السابقة لمرة واحدة أو مرتين فقط لن تجعلك متمرسة  محاولة األمور 

الكتساب أي مهارة، لذلك ارتدي الكعب العالي وأنت في المنزل أو تدرسين وإذا تعبت اخلعيه لمدة ثم كرري األمر 

وهكذا.

زيدي العيار تدريجياً

اآلن وقد اكتسبت بعض الخبرة في الكعب العالي يمكنك تجريب أطوال مختلفة منه. جربي كعباً عالياً جداً لتختبري 

نفسك وتتحديها.

المشي ليس كالرقص

إن كنت تريدين ارتداء الكعب العالي في مناسبة فاألمر يحتاج إلى تدريب مكثف فالمشي ليش كالرقص. 

ابدأي بكعب عريض

إن كنت مبتدئة في حقل الكعب العالي من األفضل أن تبدأي بكعب عريض أو ما يسمى بـ«روكي« ثم تدرجي إلى 

الكعب األرفع.

الحذاء بسيطاً

اختاري في البداية حذاء بسيطا خاليا من األنشوطات أو البكل أو األشرطة، كما أن األحذية ذات المقدمة الطويلة غير 

عملية جداً لمبتدئة. ليكن حذاء التدريب بكعب متوسط ومقدمة مستديرة وليكن مريحاً قدر اإلمكان، بحيث يمكنك 

التركيز على المشي بدالً من الشعور باأللم.

الثقة بالنفس هي العامل األساسي

ال تدعي الكعب العالي يخيفك ويثنيك عن ارتدائه. في أي عمل تقدمين عليه في حياتك يكون هناك بعض التخوف 

والقلق في البداية، لكن مع قليل من التدريب والكثير من الثقة بالنفس يمكنك أن تصبحي ماهرة ومتمرسة ولن يصعب 

عليك حتى أعلى كعب بالعالم.
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أبرز تلك التفاصيل  تميل المرأة األنيقة إلى التركيز على التفاصيل الصغيرة التي تجعل إطاللتها مميزة وفريدة. ومن 
ساعة اليد، وهي واحدة من أهم األكسسوارات التي تحظى بإهتمامها وتعبر عن شخصيتها. لذا يعمل أهم مصنعي 

الساعات في العالم على تصاميم مختلفة، ليضمنوا أنها تناسب جميع األذواق والمتطلبات. 
وأمام تعدد التصاميم وتنوعها، تشعر المرأة بالحيرة قبل أن تغادر المتجر مع ساعة اليد التي تناسبها وترسم ابتسامة 

الرضا على وجهها.« أناقتي« تقدم النصائح التالية لتساعدك في االختيار األنسب لك:- 

ساعتك مرآة شخصيتك

اختاري ساعة اليد حسب الحركة

النسائية تعمل بنوعين من الحركة وهما الحركة  معظم الساعات 

الميكانيكية mechanic وكوارتز Quart. وهذه األخيرة أكثر عمالنية 

وليست بحاجة إلى صيانة  الغالب أقل ثمناً  ويعتمد عليها وهي في 

دائمة. أما ذات الحركة الميكانيكية فأغلى ثمناً وصيانتها أصعب، ألنها 

مصنوعة بهندسة دقيقة ومع الوقت يمكن أن تصبح قطعة ثمينة يجري 

توارثها.

حّددي نوع ونمط الساعة

إذا كان ذوقك كالسيكياً فستختارين في الغالب الساعة الدائرية. لكننا 

ننصحك أيضاً بالتنويع بينها وبين الساعة المربّعة الرجالية أو المستطيلة 

أنماط  التقليدي. وتتراوح  الشكل وغير  المتمّوج  المينا  األنيقة أو ذات 

المصنوعة من معدن ثمين  الرياضية والساعات  الساعات تتراوح بين 

 fashion watches المواكبة للموضة الساعات  أو  والمرصعة باألحجار 

وهي التي تتبع تيارات الموضة العالمية بالتصميم واأللوان.

اختيار المادة المصنوعة منها الساعة

كانت ساعة المجوهرات وال تزال من أكثر الساعات طلباً. واليوم لم 

يعد اللون الذهبي الكالسيكي وحده الحاضر، إذ انضم إليه الذهب 

الوردي والزهري والبالتين. أما مادة الفوالذ فهي أيضاً مطلوبة بكثرة، 

النسائية العصرية.  وتضفي مظهراً صلباً ورجالياً على الساعات 

كذلك تلقى مادة السيراميك رواجاً وتدخل في تصميم ساعات اليد 

اليد مظهراً  الحديثة وهي عمليّة ومقاومة للخدش، وتعطي ساعة 

منمقا المعا.

هل تريدين ساعة بسوار معدني أم بحزام جلدي

الساعة  أما  راقياً ورسمياً.  بالسوار وهي تحمل مظهراً  الساعات  تتعدد 

بالحزام الجلدي فهي أنيقة وتجاري العصر بألوانها المتعددة والتي غالباً 

ما تكون بلون داخل المينا نفسه، ويمكن أن تكون غريبة وغير تقليدية. 

أما الحزام المطاطي فهو على الموضة، سهل التنظيف وال يتضرر بفعل 

العطور.

عامل اإلبهار في ساعة يدك

لم يفقد حجر الماس الثمين قيمته يوماً وال تخلّى عن فخامته. إذا كنت 

ترغبين في شراء ساعة يد مرصعة بالماس فال تترددي، وأحيطيها ببعض 

األساور من معادن ثمينة ومرصعة باألحجار الكريمة. كما يضيف تصميم 

المينا تألقاً وإبهاراً على الساعات المرصعة بالماس أو غيره من األحجار 

الكريمة. 

124125

Accessories

24593969 - 98222756Unit#15,Ground Floor, Lamar Building 
beside Panorama Mall

www.deema-oman.com



غيب الموت الممثل العماني القدير سالم بهوان منتصف الشهر الماضي، ليرحل عن 
عالمنا شيخ الفنانين العمانيين والذي يعد من أبرز نجوم المسرح والسينما والدراما 

التليفزيونية في السلطنة كما يعد من مؤسسي المسرح والسينما. 

إسهماته:-

ويعتبر الراحل من أبرز الفنانين العمانيين في مجال التمثيل بشقيه 

الدرامي والمسرحي، فقد تفرغ في السنوات األخيرة لإلخراج واإلنتاج 

السهرات والمسلسالت  العديد من  السينمائي والتلفزيوني، فأخرج 

واألفالم ومن أبرز مسلسالته مسلسل »الغريقة« والمسلسل الشهير 

»ولــد الذيب« المكون من جزئين. ومن مسرحياته »الصناره« 

و«والمشكاك« و«بيت الدميه« و«شيخ الحارة« و»الكرة خارج 

الملعب«.

 ورفد الفنان بهوان الساحة الفنية العمانية والخليجية بعدد كبير من 

األعوام استمرت مسيرته فيها أكثر من ثالثين عام. 

أعماله:-

وللراحل رصيد فني متنوع يبلغ أكثر من 30 مسلسل تلفزيوني 

وحوالي 30 مسرحية و4 افالم سينمائية، اكتشف خالل مسيرته الفنية 

الكثير من المواهب في السلطنة. 

ويعتبر سالم بهوان ممثل من نوع خاص للعمانيين بتنوع أعماله، 

كما كان بهوان نادر الظهور اإلعالمي لكن موجود بقوه ويطلق عليه 

شيخ الممثلين بحكم إن والده شيخ في قبيلته. يعد سالم بهوان أول 

منتج ومخرج وبطل لفيلم عماني يعرض في الطيران العماني وطيران 

االتحاد اإلماراتي.

آخر أعماله:-

يذكر أن آخر أعمال سالم بهوان السينمائية كان فيلم »قصة مهرة« 

الذي يعد من األفالم السينمائية الروائية التي عرضت وانتشرت بشكل 

واسع في الوسط المحلي والدولي. والقى الفيلم إقباالً جماهيرياً منذ 

السينما حتى عرضه على شاشة تلفزيون سلطنة  عرضه في صاالت 

المهرجانات والملتقيات  الفيلم في عدد كبير من  ُعمان، كما شارك 

المحلية والدولية.

جوائزه:- 

حصل بهوان على تكريم فني ووسام من جمهورية مصر عن دوره في 

مسلسل »انسان من زمن المستحيل«.

المسرح  المسرحية ومنها مهرجان  المهرجانات  شارك في عدد كبير من 

العربي ومهرجان  العماني، وتم تكريمه مؤخرا في مهرجان المسرح 

الخليج لإلذاعة والتلفزيون.

أنتج عدد من األفالم السينمائية أبرزها فيلم )قصة مهرة( الذي شارك به 

في عدد من المهرجانات السينمائية وحصد العديد من الجوائز. 

العماني  الطيران  الفنية في  المكتبة   ويعرض »قصة مهرة« أيضا ضمن 

وطيران اإلمارات والطيران القطري.

الوسط الفني:-

هز نبأ وفاة الفنان العماني سالم بهوان الوسط الفني المحلي والخليجي، 

وتناقلت وسائل التواصل االجتماعي التعازي ألسرة الفنان واألسرة الفنية. 

ووصف الفنانون الراحل سالم بهوان أنه إنسان محب للجميع ومتواضع 

وصاحب روح مرحة وقد صدمهم موته سائلين الله له الرحمة والمغفرة. 

بطاقة تعارف:-

االسم:- سالم بن مبارك بن بهوان المخيني 

العائلة: ينتمى إلى والية صور بمحافظة الشرقية. 

الوفاة:- توفى بتاريخ 11/3/2017 أثر نوبة قلبية بمستشفى السلطاني. 

من المسلسالت

جمعة في مهب الريح، آخر العنقود، غصات الحنين، الغريقة، ود الذيب 

الزمن  )جزئين(، االتجاهات األربعة، قراءة في دفتر منسي، إنسان من 

المستحيل.

من المسرحيات

الدميه، 24ساعه، المشكاك،  الملعب، بيت  الكره خارج  الحارة،  شيخ 

الصناره.

وداعاوداعا.. .. الممثلالممثل  القديرالقدير  
سالم بهوان

Celebrities
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القراءة
غذاء

روحك

تختلف أهمية القراءة لدى األشخاص بإختالف ميولهم واهتمامتهم، فمنهم 
من يعتبرها وسيلة جيدة ومفيدة لإلستمتاع بوقت الفراغ ومنهم من يعتبرها 
ضرورة ومنهجًا للحياة. إال أن القراءة تتجاوز حدود المتعة والمعرفة لما لها من 

فوائد عديدة تعود على الصحة العقلية والقدرات الذهنية.
فالقراءة هي غذاء األرواح واألفكار كما يعرف عنها، بغض النظر عن النوع الذي 
تفضله من الكتب سواء العلمية أو األدبية أو الروايات أو غير ذلك. ولكن الكتاب 

يثبت نفسه كصديق اإلنسان األول. 
» أناقتي« تقدم لك عدد من الفوائد للقراءة والمطالعة، من شانها أن تعزز القدرات 

الذهنية والصحة العقلية للقّراء:- 

 تقوية الوصالت العصبية، تعد القراءة من أكثر االنشطة التي تحفز الدماغ للقيام بمهامه وتطور  �

القدرات الدماغية التواصلية والتحليلية. خصوصاً لدى األطفال واليافعين كما تقّوي عمل الوصالت 

العصبية الموجودة في الدماغ. 

تعّزز التركيز، إن العمليات التي يقوم بها الدماغ أثناء قراءة النصوص وتحليلها تتنوع بين التأمل  �

والتفكير والتخيل والتحليل وربط الظواهر مع مفاهيمها. ما يؤدي إلى تنمية القدرات التأملية 

والتعبيرية الكتابية منها والشفوية، وتطوير القدرات التحليلية، ورفع مستوى التركيز. 

تطوير القدرات اإلبداعية، تتناسب القدرات اإلبداعية طردياً مع معدالت القراءة إذ أن القراءة  �

تمكن الفرد من التفكير بشكل غير مألوف وتمكّنه أيضاً من اإلتيان بما هو غير مسبوق نظراً 

لتجدد أفقه الثقافي والفكري المستمر نتيجة القراءة واالطالع. وقد ربط العديد من المختصين 

بالصحة العقلية مدى تطور القدرات اإلبداعية لدى األفراد بمعدالت القراءة والمطالعة. 

لتعزيز المهارات  � تنشيط الذاكرة، تعد القراءة المنتظمة واحدة من األنشطة الدماغية ومصدراً 

العقلية وتقلل من فقدان الذاكرة وتحُد من اإلصابة بمرض الزهايمر. فقد أظهرت بعض الدراسات 

أن القراء بمرضى الزهايمر ظهرت عليهم أعراض اإلصابة بالمرض في وقت متأّخر مقارنًة بغيرهم 

من غير القرّاء. 

العصبي،  � القراءة دوراً في تقليل معدالت االكتئاب والتوتر  مقاومة االكتئاب والتوتر، تلعب 

ألن القارئ يكتسب أبعاداً فكرية جديدة قد تقلل من سلبية أفكار معينة اكتسبها بفعل بعض 

البسيطة مثل  العصبية  القراءة أحد مقاومات األمراض  التجارب االجتماعية والشخصية. وتعد 

الصداع واألرق. 

تحفيز الذهن، يحتاج العقل إلى تحفيز دائم وقد تختلف هذه المحفزات من شخص إلى آخر  �

ومن عقل إلى آخر، لكن بال شك فإن القراءة على رأس هذه األمور المحفزة. 

التحفيز هنا مرتبط بإستقبال معلومات جديدة تحتاج إلستيعاب أو تحليل، وربما إلى ربط مما  �

يحفز العقل على العمل. 

� 

إكساب  � الذي يقرأ فيه، وفيها أيضاً  المجال  القارئ في  المعرفي لدى الشخص  الجانب  تنمية 

المتعددة. ومن  المواضيع والمجاالت  للخبرات والمعارف والنظر لوجهات نظر مختلفة حول 

الذي يكسبه  القارئ، وهو األمر  اللغوية لدى اشخص  الحصيلة  القراءة والمطالعة زيادة  فوائد 

رصيداً من المفردات والتراكيب التي تعينه في التعبير عن نفسه وفي الكتابة والتأليف.
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الطالق أبغض الحالل عند اهلل ولكن حلله اهلل في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، ولكن 
لألسف ما حلله اهلل حرمه البشر. حيث ترفض معظم المجتمعات العربية المطلقات وتعتبرهن وصمة عار 
تلحق بأسرهن على الرغم من معاناتهن النفسية، بسبب انتهاء حياتهن الزوجية مما يؤثر عليهن بشكل 

سلبى.
ويكون الطالق من أكثر التجارب قسوة في حياة المرأة، فهو في معظم الحاالت يؤدي إلى شعورها باأللم 

والفشل والخوف من المستقبل ووعدم الثقة.
»أناقتي« تقدم عدد من النصائح تساعد المطلقات على تخطي هذه األزمة وتتكيف مع واقعها:- 

استعيدي ثقتِك بنفسك، يجب على المرأة بعد الطالق أن تبدأ في التفكير بما يميّزها وتحاول إعادة بناء ثقتها بنفسها مجدداً.   �

فالمرأة التي تخوض تجربة الطالق في سن العشرين هي األقرب إلى استعادة ثقتها بنفسها بشكل سريع، لما تملكه من حماسة 

الشباب ونظرتها إلى نفسها بأنها ما زالت صغيرة والفرص والتجارب أمامها كثيرة.

أما األكبر سنا فتتأخر عملية إعادة ثقتها بنفسها، فكثيراً ما يكون لديها أطفال مما يصعب هذه المرحلة عليها خاصة أنها بجانب   �

العبء النفسي للطالق تحمل عبء رعاية األبناء ومشاكل الوصاية والحضانة والنفقة وغيرها من األمور.

ابحثي عن أهداف جديدة في الحياة، ضرورة وضع المرأة لنفسها أهدافاً في الحياة مثل إكمال دراستها وإيجاد عمل مناسب لها   �

وأن تعود إلى ممارسة هواياتها القديمة وأن تطّلع أكثر وتتابع وتقرأ الموضوعات التي تجذبها وتوسع من دائرة معرفتها.

ال بد أن تضع المرأة خطة دقيقة لبداية جديدة تتضّمن ممارسات واهتمامات مختلفة عن تلك التي كانت تمارسها أثناء زواجها،   �

حتى تتمكن من التخلص من هذه الصفحة المؤلمة من حياتها.

أعيدي اكتشاف ذاتك، أن المرأة بعد الطالق يجب أن تعيد اكتشاف ذاتها من خالل توجيه سؤال لنفسها ماذا يمكنني أن أفعل في   �

الحياة المهنية؟ ومن خالل التفكير في األخطاء التي وقعت فيها لتتعلم منها.

تأنّي في االختيار، ضرورة بقاء المرأة بعد الطالق فترة معينة بدون ارتباط جديد. وينصحها بأال تستعجل الدخول في تجربة جديدة   �

حتى ال تقع في أخطاء التجربة السابقة. البد أن تعمل أوالً على استعادة ذاتها وتحديد احتياجاتها وفقاً لما مرّت به وتستعيد ثقتها 

بنفسها وباختياراتها مرّة أخرى، لكي تكون قادرة على الثقة بالشريك اآلخر.

تحصني باإلرادة، أن المرأة البد أن تمتلك اإلرادة فهي منقذها الوحيد للتخلص من سلبيات الطالق وتداعياته. وعلى المرأة أن   �

تتحصن باإلرادة أوالً في وجه نفسها وفي وجه تفكيرها بسلبية، وثانياً في وجه المجتمع ونظرته إليها كشخص عاجز أو فاشل. 

ال تلتقي أصدقاء زوجك ومعارفه لمدة ستة أشهر، ضرورة تفادي المرأة اللقاء بَمن تربطهم صلة مباشرة بطليقها لمدة ال تقل عن   �

ستة أشهر حتى تتجّنب الحديث عنه وعن المشاكل التي نشبت بينهما وتقي نفسها من الدراما العاطفية.

العالقة ومن شريكها ما يجعلها تهمل  التخلّص من  إلى كيفية  الذهنية  الطالق تتجه كل قوتها  المرأة قبل  اهتمي بنفسك، أن   �

النفسي  احتياجاتها واهتمامها بذاتها. لذلك بعد الطالق عليها االهتمام بمظهرها كي تستعيد ثقتها بنفسها، وتشعر باألمان 

والعاطفي وبالرغبة القوية في البحث عن تجارب جديدة.

اقِض وقتاً مع َمن يتفهمونك، على المرأة التي خاضت تجربة الطالق أن يكون لديها استعداد نفسي لتقبّل كونها مطلقة وأن تقضي   �

وقتاً مع أشخاص لديهم القدرة على سماعها بحب وفهم ما تمر به من مشاعر. وأن تضع نفسها في بيئة اجتماعية مناسبة غير تلك 

التي كانت فيها خالل الزواج.

نصائح للمطلقات تساعدهن على 
تخطي هذه األزمة
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Your kitchen

الشيف الفرنسي العالمي غوتييه يعمل في 
المطعم المشهور »لوشا بوتيه« في فندق 
»بوريفاج« والذي يقع في قلب جنيف - عاصمة 
الــذّواقــة فــي ســويــســرا-، ويستمتع الشيف 
بالحرية اإلبداعية التي دعمها له فندق بوريفاج 

منذ سنوات عدة. 
يقدم الشيف الفرنسي غوتييه في هذا العدد 
أكلة »جمبري من جنوب إفريقيا مشوي مع 

الكنافة وعصير البرتقال والحبق«

الشيف العالمي 

غوتييه
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تقنيات الطهي أصبحت تتبدل وتتطور 
بالشكل الذي جعل جميع المعنيين في هذا 
المجال على أهبة االستعداد لمجاراة التّيار، 
ليس فقط القائمين على هذا المجال بل أيضا 
انضمت لهم مجلة »أناقتي« والتي عزمت 
على تقديم تجربة طعام استثنائية لقرائها 
عبر وصفات وطــرق خاصة ألشهر الشيفات 
في العالم. »أناقتي« في انتظار ضيوف مأدبة 
طعام يحلو النظر إليها، حيث تقدم أكالت 

تخاطب القلب وتدغدغ براعم الذوق.  
»أناقتي« تفتخر باستضافة الشيف الفرنسي 
الــعــالــمــي غــوتــيــيــه والــــذي أطــلــقــت عليه 
األكاديمية العالمية لقب شيف المستقبل 
عام 2005، فضال أنه نال جائزة »أفضل شيف« 
2009. يستلهم غوتييه أطباقه منذ  لعام 
البداية من روعة الطبيعة وذكريات الطفولة، 
من دون أن يتخّلى عن البساطة واحترام 

المأكوالت الكالسيكية.

الشيف العالمي غوتييه يدغدغ أذواق قراء أناقتي 

جمبري من جنوب 

إفريقيا مشوي مع 

الكنافة وعصير 

البرتقال والحبق

المشهور »لوشا  المطعم  العالمي غوتييه يعمل في  الفرنسي  الشيف 

بوتيه« في فندق »بوريفاج« والذي يقع في قلب جنيف - عاصمة 

الذّواقة في سويسرا-، ويستمتع الشيف بالحرية اإلبداعية التي دعمها له 

فندق بوريفاج منذ سنوات عدة. 

يقدم الشيف الفرنسي غوتييه في هذا العدد أكلة »جمبري من جنوب 

إفريقيا مشوي مع الكنافة وعصير البرتقال والحبق«:- 

مكّونات تكفي لـ4 أشخاص

الجمبري، 8 ذيول جمبري كبير 6/9 - 200 غ عجينة كنافة - 100 غ زبدة 

مصفاة - عصير البرتقال - 4 حبات برتقال معصور - 20 غ زبدة - 10 

سنتيلتر زيت زيتون - 40 غ طماطم مجّففة مهروسة - 40 غ زيتون 

أسود مهروس - ½ باقة من الحبق - خل شيري - 1 غ زعفران - الصلصة

أعشاب - بتالت أزهار 

طريقة التحضير

 الجمبري

1 - تتّم إزالة ذيل الجمبري مع ترك القطعة الدائرية في طرف الذيل، 

يغسل ويجفف. 

2 - تمد خيوط عجينة الكنافة على صينية وتنقع بالزبدة المصفاة. 

3 - تُمّد ذيول الجمبري على الخيوط، ثم تبرد.

عصير البرتقال

1 - يوضع عصير البرتقال في صينية ويغلى حتى تقل كميته إلى النصف 

مع مدقات الزعفران. 

2 - يخفق مع زيت الزيتون، ثم توضع الزبدة وتمزج المكونات.

3 - يضاف الطماطم المجففة والزيتون األسود والحبق المفروم، ورشة 

الرغبة، يتم الحفاظ على  التوابل بحسب  من خل شيري، ثم تضاف 

سخونة المزيج.

طريقة الطهي والتتبيل

1 - يُقلّى الجمبري على نار عالية، ويتبل من كل الجهات من دون إضافة 

سمنة، فالزبدة المصفاة الموجودة في عجينة الكنافة ستكون كافية. 

2 - يجب أن تصبح العجينة ذهبية اللون ومقرمشة. 

3 - تطهى لمدة 3 دقائق تقريباً. 

4 - تجفف وتقّدم ساخنة في صحن مسطح مع القليل من عصير البرتقال.

5 - تزين بواسطة األعشاب وبتالت األزهار.
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قواعد اإلتيكيت

في تناول السوشي
العديد من محبي المأكوالت المتنوعة والغريبة، مدمنون على أكل 
إاّل أن لتناول طبق  السوشي وكل ما يندرج تحت إطار المطبخ الياباني. 
السوشي أصــول يجب احترامها، تندرج أيضًا في إطــار اتيكيت تناول 

الطعام مع بعض التفاصيل اإلضافية الخاصة بطبق السوشي.
الياباني من األطباق المشهورة عالميًا وأصلها، هي قطعة  فالسوشي 
السمك وتحتها األرز وسمك بدون أرز والماكي ويوجد أيضًا واسابي وهو 

مثل نكهة المسطردة ويوجد مخلل الزنجبيل والصويا صوص.

بالراحة عند استعمالها، فالمطبخ  التي تشعرين  �  استعيضي عن عيدان الخشب باألدوات 

الياباني ال ينتمي إلى ثقافتك. وبالتالي يحق لك عدم التقيد بتقاليده مع اإلشارة إلى أن 

الشوكة والسكين المصنوعين من الحديد أو »الستاينلس ستيل« يؤثّران في طعم السمك 

النيء.

السوشي إلى شخص آخر، وبالتالي  �  احذري فإن عيدان الخشب ال تستخدم لتمرير قطع 

تفادياً للوقوع في هذا الخطأ الشائع قومي بتمرير الطبق بدالً من ذلك.

اللعب بها من خالل تمريرها في  بالعيدان إلى أحد وتجنبي  �  عليك االبتعاد عن اإلشارة 

شعرك أو وضعها في فمك.

�  تجنبي تثبيت العيدان بشكل عمودي في الطبق، فهذا يدل على فكرة الموت.

�  اطلبي العيدان المساعدة بدالً من تلك االعتياديّة، لتسهيل عملية تناول الطعام.

�  استأذني أصحاب المطعم لالحتفاظ باألعواد كتذكار منه.

الفراغ من األكل،  الطاولة لتمسحي بها يديك بعد  التي توضع على  الفوطة  �  استخدمي 

وتجنبي استعمالها ألي غرض آخر.

�  اشربي الحساء الذي يقدم مع الوجبة مباشرة من الوعاء، بخالف المطبخ الصيني الذي يقدم 

لك ملعقة من البورسوالن.

�  احرصي على انتقاء القطعة التي تريدين التهامها، بدون مالمسة القطع األخرى.

�  إذا امسكت بقطعة السوشي، فعليك تناولها كلّها دفعة واحدة، فال يمكنك قضم القطعة 

أو تقطيعها

�  االنتباه جيداً لناحية عدم االفراط في غمس لفائف السوشي في صلصة الصويا، ألن ذلك 

قد يغير من مذاق السوشي.

�  احرصي على عدم ترك أي بقايا من االرز في وعائك، فمن شأن ذلك أن يعتبر إهانة 

للمضيف.

Your kitchen
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إطاللة الرجل
في المقابالت الوظيفية

إطاللة الرجل عندما تتوجه إلجراء مقابلة وظيفية فالسيرة الذاتية 
وحدها ال تكفي، واال اكتفى أصحاب الشركات والمسؤولون في 
أقسام التوظيف بقراءة تلك الورقة التي تبّين مهاراتك وخبراتك. 
ففي نهاية المطاف المقابلة هي التي تحدد فرصك بنيل الوظيفة. 
مضمون الحديث وحده ال يكفي إذ أن األنطباع االول يعتمد على 
المظهر، » أناقتي« تقدم للرجل فقط عدد من القواعد التي يبقى 

التقّيد بها ضرورة في غالبية المقابالت الوظيفية:- 

إن طبيعة الوظيفة هي التي تحدد نمط المالبس التي   �

البذلة  ارتداء  المستحسن  يجب أن تعتمدها، لكن من 

الرسمية إلجراء غالبية المقابالت الخاصة بالشركات. أما 

إذا كنت تتقدم لوظيفة في مجال االعالنات أو إي مجال 

ابتكار عالية، فال مانع  التحلي بقيم  آخر يتطلب منك 

من اعتماد البذلة العصرية أي تلك التي تنّسق مع حذاء 

سنيكرز وقميص قطني بدال من القميص المزرر وربطة 

العنق.

احرص على تشذيب ذقنك جيدا قبل التوجه للمقابلة،   �

الرجال ليضع لمساته  التوجه إلى صالون  ال مانع من 

المتقنة.

تبالغ في استخدام  اتقن تمشيطة شعرك من دون أن   �

مثبّتات الشعر.

الحذاء يجب أن تعيره أهمية كبيرة، إذ انه الجزء الذي   �

يستحوذ على االنظار.  فمع بذلة زرقاء يمكنك ان تعتمد 

احد االلوان الثالثة مثل االسود أو البني أو الرمادي. مهما 

المهم ان تختار نموذجا خاليا  تنتقيه،  الذي  اللون  كان 

من التفاصيل والمعادن. 

الجوارب يجب أن تكون من لون البذلة، أياك والجوارب   �

النقوش،  إذا كنت غير ملما في تنسيق  البيضاء. كذلك 

يفضل اإلبتعاد عن الجوارب المزدانة برسوم والوان.

الذي  الزّي  المخطط والنقوش في  ابتعد عن استخدام   �

ترتديه، حاول أن تلتزم األلوان األحادية.
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قواعد لقيادة السيارة بذوق
االتيكيت يتعلق بفهم وتطبيق القواعد التي تطورت لتجل كل شخص يشعر بقيمته فاألخالق 
الجيدة تجعل الحياة سهلة وخالية من القلق والتوترH وكل شيء متعلق بحياتنا يحتاج إلى التعامل 

معه بأخالق حميدة ومراعاة قواعد االتيكيت المتعلقة به لتصبح حياتنا وحياة اآلخرين أسهل.
وقيادة السيارة مثل غيرها من األمور تحتاج إلى إدراك وفهم لتجنب الحوادث، من أجل ذلك نقدم 
لك أبرز قواعد اتباعها سيسهل عملية القيادة ويجنبك المشاكل والحوادث وسيجعلك تبدو 

بمظهر الرجل الراقي الذي أنت عليه:-

 سالمة المارة أمر مهم لذلك خصص لهم ممرات للعبور، ومن  �

أجل ذلك عليك أن تحترمهم وتنتظر عبورهم قبل أن تكمل 

بالهرولة  إياهم  طريقك. وهذا يعني أال تصرخ عليهم مطالباً 

هذه التصرفات ستجعل تظهر بمظهر وضيع.

يجب أن تترك مسافة مناسبة بين سيارتك وبين السيارات التي  �

أمامك، خذ دقيقة أو اثنتين لتقود بهدوء فالوجهة التي تريدها 

لن تذهب إلى أي مكان. وتذكر دوماً أن ترك مسافة بينك وبين 

السيارات األخرى يخفف من نسبة الحوادث، كما أنه يخفف 

من إنزعاج السائق في السيارة التي أمامك.

حتى وإن كنت تحب قيادة السيارة ببطء يجب أن تلتزم  �

بالفتات السرعة الموضوعة على الطريق. هذه الالفتات وضعها 

مهندسو الطرق بعد دراسات وافية، لذلك من األسلم أن تلتزم 

القيادة بشكل أبطأ من السرعة  بها خاصة عندما تعلم أن 

المحددة يؤدي إلى حوادث أيضاً.

الطرقات،  � على  متوجاً  سيارتك ليس مميزة وأنت لست ملكاً 

وهذا يعني أن عليك أن ال تحاول أن تأخذ مكانين عند ركن 

سيارتك. التزم بالمساحة المخصصة لسيارتك وفي حال كانت 

لركن السيارة كي ال تزعج  بعيداً  سيارتك كبيرة اختر مكاناً 

اآلخرين. كما أن ركن السيارة في المكان المخصص يظهر أنك 

سائق محترف تتحكم بالسيارة وليس العكس.

إذا كنت تقود في طريق معتم يتوجب عليك إضاءة الكشافات  �

لحصول حوادث، ولكن األخالق تحتم  القوية تفادياً  األمامية 

عليك تخفيف قوة الكشاف في حال صادفتك سيارة مقبلة من 

االتجاه المعاكس. ألن إبقاء ضوءك قوياً سيؤذي عيون السائق 

اآلخر وقد يفقد نتيجة لذلك السيطرة على سيارته.

الصفراء، ال تحاول أن تضغط  � المرور  عندما تصل إلى إشارة 

على البنزين للهرب من اإلشارة الصفراء قبل أن تصبح حمراء. 

البنزين وانتظر إلى أن تصبح اإلشارة  استرخي ووفر مصروف 

خضراء، قبل أن توتر أعصابك وتسبب التوتر لغيرك.

لطفاً امتنع عن استخدام عادم السيارة إلصدار صوت ضخم عند  �

تشغيل المحرك، هذا الصوت هو مصدر تلوث سمعي وسيجعل 

أسهمك تنخفض لدى الجنس اللطيف.

ال أحد يلومك عندما ترغب بسماع أغانيك المفضلة وأنت تقود  �

السيارة ولكن هذا ال يعني أن ترفع من حدة الصوت، بحيث 

تجبر سائقي السيارات األخرى والمارة في الشارع على سماع 

أغنيتك المفضلة. تذكر أنه أحياناً ال يشاركك الجميع في ذوقك.

أن تستخدم إشارات السيارة لتنبىء السائقين  � من المهم جداً 

اآلخرين عن وجهتك مثل الفالشر أو مؤشر الذهاب إلى اليمين 

أو اليسار. هذه الطريقة التي لن تأخذ الكثير من وقتك وفي 

الوقت نفسه ستوفر عليك الكثير من الحوادث.
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نصائح قبل 
شراءك لساعة 

اليد الكالسيكية

ــدة من  الــرجــال أن ساعة اليد هي واح يعتبر كثير من 
أهم قطع اإلكسسوار الرجالي التي يجب التأني الشديد 
عند شرائها ألنها تعكس بشكل أو بأخر شخصية الرجل 

وطريقته في الحياة.
أشياء كثيرة تتمنى توافرها في الساعة التي تريدها، 
فهي من متطلبات أناقتك، وهذا قد يجعلك متسرعا 
في اختيار ساعة اليد التي تريد شراءها، لذلك فأنا انصحك 
بالصبر والتأني قبل الشراء، وأن تتبع هذه النصائح »قبل أن 

تقع الفأس في الرأس«.

الهدف، فيجب أن تسأل نفسك لماذا تشتري ساعة يد ) هل  �		تحديد 
الوقت أم ألنها تعتبر من أهم متطلبات األناقة(. وهذا  لمجرد معرفة 

سيحدد كثيرا الساعة التي تريد شراءها.

�			تحديد ميزانية، حاول قبل شراء ساعة يد أن تحدد تكلفة الساعة. فهناك 
ثالث أقسام من الساعات، وهي الماركات العالمية الفاخرة وهي غالبا 
ما يكون سعرها مرتفع والماركات العالمية المشهورة وتكلفتها متوسطة 
المقلدة والتي تم تصنيعها بدقة وتكون ذات شكل  الساعات  وأخيرا 

مميز وهذه رخيصة الثمن.

المناسب لكي تختار  الوقت  المناسب، حاول أن تختار  الوقت  �			اختيار 
التي ترغب في شراءها. وأنصحك أن تكون صبورا وتختار  اليد  ساعة 
وقت الخصومات أو العروض التي تكون في أوقات معينة من السنة من 

أجل االستفادة من الخصومات على شراء أنواع معينة من ساعات اليد.

الوكيل محليا  تابع لنفس  �			الصيانة، تأكد جيدا من وجود مركز للصيانة 
الساعة ألي عطل. لذلك عليك االحتفاظ  الالزم في حالة تعرض  لعمل 

ببطاقة الضمان وعنوان مركز الصيانة والوكيل في مكان آمن.

�		محل ثقة، حاول أن تشتري ساعة اليد من مكان له خبرة كبيرة في بيع 
الساعات وموثوق فيه من الجميع، حتى ال تنخدع من بعض المحالت 
الذين قد يغشوا في المنتج ويقدمونه لك في صورة ماركة عالمية أصلية.

�		مزاد علني، إذا كنت من هواة اقتناء ساعة من خالل مزاد علني. فحاول 
حضور العرض المسبق، حيث تقوم بعض الشركات بتقديم تقرير مسبق 

حول الساعة التي تنوي بيعها في المزاد قبل ميعاده بعدة أسابيع.

�			حزام الساعة، ننصحك بإختيار حزام جلدي وليس حزام معدني لساعتك، 
ألن األخير يرفع سعر الساعات. وبالتالي فمن األفضل اقتناء ساعة جيدة 

مع حزام جلدي بدال من اقتناء ساعة متوسطة الجودة بحزام معدني.

المحل أن كل األوراق  �			األوراق والضمان، تأكد دائما قبل خروجك من 
الضمان. كما تأكد من تطابق  بالساعة موجودة معها بما فيها  الخاصة 
السعر الموجود في الفاتورة مع ما قمت بالفعل بدفعه من أجل شراء 

الساعة.
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قسم النساء والتوليد في مركز بابل الطبي - فرع العامرات، مجهز بكادر طبي ذو كفاءة عالية 
وخبرة طويلة في مجال تقنية العالج الدقيق. القسم ملتزم بصحة المرأة ويعالج معظم األمراض 

التي تقلق النساء.

مراقبة الحمل ذو المخاطر العالية وحاالت الحمل العادية	 

مناظير الرحم التشخيصية والعالجية	 

صور رباعية األبعاد بالموجات فوق الصوتية	 

فحص عنق الرحم بالمنظار مع أخذ عينات	 

تصوير أشعة الرحم واألنابيب	 

متابعة تشوهات الجنين	 

متابعة مرض السكري في الحمل	 

معالجة األجهاض وفقدان األجنة المتكرر	 

وسائل تنظيم الحمل	 

إرشادات ما قبل الحمل	 

عالج اضطرابات الدورة الشهرية واألضطرابات الهرمونية	 

عالج تقرحات عنق الرحم بالتجميد	 

التحصين من فيروس الورم الحليمي البشري والمسبب لسطران عنق الرحم	 

إجراء مسحات عنق الرحم	 

الخدمات والمرافق
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