
التجاعيد..
العدو األول للمرأة

التقطى السيلفى
بطريقة احترافية

GREAT THANKS
   AL ZAHRA YACHT

سلوى الغافرى

إرادة حديدية وعزيمة صادقة

MODAGATE

BMW

الكاجوال بلمسة عصرية

الفئة السادسة
Gran Turismo

     مارس
تكريما للمرأة عالميا

8

الجمبسوت.. 
نجم يسطع فى 

عالم الموضة

اجعلى زوجك
يحب التسوق

األيورفيدا..
علم الحياة

ألول مرة بالسلطنة



اكتشفي...
جمالك من جديد

 تنظيف البشرة
 خدمات الليزر

 عالج الكنف
 ميزو ثيرابي

 حقن البالزما
 الدير ما رولر

 عالج تساقط الشعر
 عالج عالمات شيخوخة البشرة

 عالج حب الشباب
 شد البشرة بالخيوط الذهبية

خدمات القسم

Azaiba, building 280 & 1280 

albushra.medical.specialty www.sfc-oman.com

+968 24496419  - 24497789



SSahar ahar AAl l AAufiufi
fashion designer

Reflection
Boutique

Al Qurum  Oasis

melisbyreflection

+968 96342525

melis reflection

w w w . m e l i s r e f l e c t i o n . c o m



Oasis by the sea Shati Al Qurum

@modagate.om
24600050

modagate.om
modagate oman

5

Azaiba -18 Nobember St

+968 97212223 - 22060806 - 22515559

متخصصون
في الجراحات التجميلية
 • بـوتـكس • األنـف • الـذقن • األجـفان • تكبيـر الشفتيـن
 • شد الوجه • تصغير وتكبير الثدي • شد البطن والفخذ

•  نحت الجسم • شفط الدهون

عيادة النخبة

مفتوح
اآلن
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Al-Azaiba November 18th Street next to Millennium hypermarket

+968 91444948

paradisebridal1@gmail.com

@paradise_bridal



laila_alhammadia97477780 - 71518078
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نصائح لألكل 
بوعي

التوتر.. 
وتأثيره على 

صحتك

فن التعامل مع 
كبار السن

األيورفيدا..
»علم الحياة« ألول 

مرة بالسلطنة

ارتدى خاتمك 
بعناية فلكل إصبع 

معنى

 نقشة الكاروهات
 موضة متجددة

على مر الزمان

4410286

36 64 106

مكياج النجمات
لتتمتعي بإطاللة 
السّجادة الحمراء

دد
لع

ذا ا
ه

مهندسة الديكور
شارون جوتال

 ونصائح عملية للمنزل
 الصغير

تصميم سّيارة
•••• •••••••
الجديدة • أناقة 
ملفتة وبسيطة

حلوى الكينوا
الصديقة 
للسكرى

تخلصي من الغيبة
والنميمة

76118

142 130 138



تحية فخر واعزاز
للمرأة في عيدها

تحية مليئة بالحب واالحترام واالعتزاز لكل سيدة قامت بدورها فى الحياة بعزيمة وإصرار 

ونجاح ، تحية لألم والزوجة واألخت واالبنة والزميلة و الجارة  والطفلة واليافعة والعجوز.

ما أكثر المناسبات التى تحتفل بالمرأة ! خاصة فى هذا التوقيت من كل عام حيث يأتى 

احتفال العالم باليوم العالمى للمرأة 8 مارس ، وال يفصلنا الوقت كثيرا عن تاريخ قريب إلى 

قلوبنا جميعا وهو الحادى والعشرون من نفس الشهر الذى نحتفل فيه بعيد أغلى النساء ، 

إنها األم التى لم ولن أستطيع مهما أبحرت فى معاجم اللغة ألجد كلمات توفيها حقها فلن 

أجد. . 

جميل أن نبعث هذة التحية والتهنئة من أرض عماننا الحبيبة للمرأة العمانية التى أثبتت 

التى من  المجاالت  أنها قادرة على خوض جميع  القيادية  القوية  بأثره بشخصيتها  للعالم 

خاللها تساعد فى بناء ورفعة الوطن ومن حسن حظها أنها تعيش داخل وطن يساند المرأة 

الذى  العمانى  المرأة فى مجتمعنا  السامى بمكانة  لِك باالهتمام  و يدعم حقوقها، هنيئا 

توج بيوم المرأة العمانية. فإن رعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بالمرأة وتقديم كل العون 

الحالى هو استشراف للمستقبل  النهضة إلى وقتنا  المجتمع منذ بداية عهد  لتمكينها فى 

ولبناء مجتمع آمن ومحاط برعاية أسرية وصحية وتعليمية متميزة.. وإدراك ألهمية دور 

المرأة فى التوجيه السليم لألجيال القادمة والمشورة الُمخلصة الصادقة للمجتمع مما يخدم 

وطننا الغالى.

فكل الفخر بِك عزيزتى المرأة فى يوم المرأة العالمى 

وفى كل يوم تحلمين فيه بالتميز واإلبداع 

عبد الفتاح سالمة
المدير العام

أناقة.. بال حدود
عبد الفتاح سالمة

صاحب امتياز اإلصدار:
صالح بن هالل الخليلي

المدير العام:
عبد الفتاح سالمة 

مدير التحرير:
ناصر الشعيلي 

مديرة العالقات العامة:
علياء دياب

التحرير:
كمال رضا

فاطمة بدار

التدقيق اللغوي:
منصور دياب

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 
عــن عــدم تحملهــم المســؤولية الناتجة عــن أي أخطــاء ترد في 
هذه المجله مهما كان ســببها، واألراء ووجهات النظر المنشورة 
فــي هــذه المجلة ليســت بالضــرورة وجهة نظــر الناشــر• 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
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شكر خاص لمن ساهم في غالف العدد..
شخصية الغالف: سلوى الغافرية

خبيرة التجميل : نسمة الشيهانية

تصوير فوتغرافي: عفان الحراصي

مصممة األزياء: أالء السيابية
موقع التصوير: يخت الزهرة
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»سلوى الغافرية«
لـ »أناقتي«

مركز

سلوى 
للتجميل

يبدع فى صناعة 
جمال المرأة 

العصرية

خبيرة التجميل العمانية »سلوى الغافرية« أحّبت 
يحتاج  المجال  هذا  أن  ترى  به،  وتفننت  التجميل 
إبداع وتجديد باستمرار البتكار ما هو أجمل.  إلى 
النجاح  أرادت  ملهمة،  كانت  الصغيرة  مسيرتها 
نابعين  أن بذلت مجهودًا وعطاءا  فحققته بعد 

من حّبها لهذه المهنة.
التجميل  لخبيرة  استثنائيا  عاما  كان   2017 عام 
سلوى  مركز  بافتتاحها  الغافرى«  »سلوى 
للتجميل ، والتى تتطلع إلى أن يصبح من الخيارات 

األولى فى السلطنة بمجال المكياج والجمال. 
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للتجميل فى كسب ثقة زبائنه من خالل تقديم 

خدمات تليق بــذوق المرأة وتقديم أجود 

مستحضرات التجميل العالمية. 

المعايير التى تم التركيز عليها داخل مركز سلوى 

للتجميل وكانت سببا للنجاح والتميز؟

وجود  كوادر مدربة من ذوى المهارة العالية فى 

بالبشرة،  قص الشعر وتصفيفه وترتيبه والعناية 

بحيث تشعرين بالراحة واألمان واالسترخاء أثناء 

جلسة التجميل.

الحديثة والتى تستخدم  المعدات  يتوفر لدينا 

فى مجال التجميل. 

التجميل ذات الجودة  تميزنا باستخدام مواد 

العالية، فليس كل ما يستخدم فى عملية 

المطلوب  التجميل من مواد سيظهرك بالشكل 

وكما تريدين.

اإللــمــام بآخر صيحات الموضة و تحفيز 

الموظفين لديك لالطالع بشكل دائــم على 

تطبيق االستايالت الدارجة فى السوق. 

التركيز على الديكورات، صالون دافئ و احترافى 

الزبائن  قدر اإلمكان وتوفير بيئة مميزة تحفز 

على التواجد عندك بشكل مستمر بل و دائم .

الغافرى« لعام 2018 وأهم  تطلعات »سلوى 

الخدمات المتوقع إضافتها للمركز؟

أتطلع للبحث عن أفضل األجهزة و الشركات 

التى تقدم منتجات حديثة غير متوفرة فى مراكز 

التجميل المنافسة.

كيف تقيمين أداء المركز وخدماته بعد عام 

تقريبا من االفتتاح؟

بفضل الله مركز سلوى للتجميل فى تطور 

المركز  إلى تحسين أداء  مستمر، و نسعى دوماً 

و تزويده بأحدث األجهزة. ويقدم مركز سلوى 

المميزة فى مجال  الخدمات  للتجميل عددا من 

التجميل والذى يلبى كافة احتياجات ومتطلبات 

النساء وأبرزها عالجات الشعر والصبغ والقص 

باليدين والقدمين وكافة  والتصفيف، والعناية 

منتجات الشعر واألظافر.

كما يتميز المركز بوجود فريق من خبراء التجميل 

المحترفين لتصفيف الشعر والتجميل، بهدف 

النساء وأن  تلبية االحتياجات الخاصة لجميع 

تنعم كل امرأة بتجربة فريدة للعناية.  

الغافرى« فى كسب ثقة  كيف نجحت »سلوى 

الجميع لخدمات المركز؟

العيادات  التجميل تشبه إلى حد كبير  صالونات 

النساء يترددن  النفسية، حيث نجد أن بعض 

عليها بغية رفع المعنويات بتحسين الشكل 

وأيضا بغرض ترميم النفس المتعبة والتنفيس عن 

الهموم .

وبالتالى فنتعامل مع كل زبونة بكل أدب واحترام 

بينهم ، وهذا مبدأ »إن أردت أن  التفريق  دون 

الجميع »والحمد  الجميع عليك باحترام  تكسب 

الجميع من خالل  لله استطعت أن أكسب ثقة 

الراقى معهن.كذلك نجح مركز سلوى  التعامل 

23
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مفاتيح وعوامل النجاح من وجهة نظرك لكى تصل المرأة 

لطموحاتها؟

السبل المشروعة من االطالع والمعرفة  1 -  السعى للنجاح بكِل 

الكافية واالستشارة، والعمل الدؤوب والمثابرة والتخطيط 

الجيد بعيد المدى وعلى مراحل.

2 - التفكير بإيجابية للحصول على حياة أفضل، على أن تُؤَخذ بعين 

االعتبار الجاهزية نحو العمل الجاد للحصول على كّل ما هو جيد. 

الّسلبيين والمتشائمين، والتقرب ممن  3 - االبتعاد عن األشخاص 

يدفعك قدما إلى األمام ويعينك معنويا على تحقيق النجاح.

التى  الراحة واألمــان  4 - واجهى مخاوفك، فالبقاء داخل دائرة 

اعتدت عليها فى حياتك لن يقودك إلى النجاح .

المكياج،  التدريبية فى مجال  تنظمين سنويا عددا من الورش 

ماأهميتها ؟

فى خالل الفترة األخيرة نظمت مع خبيرة التجميل نسمة الشيهانى 

المكياج، حيث  التدريبية للمبتدئات فى فنون  الورش  عددا من 

الــدورة كل فتاة تحلم بأن تصبح خبيرة تجميل  تساعد هذه 

بالمستقبل أن يكون لديها االتزان الصحيح فى تعلم واحتراف فن 

المكياج من الخطوات األولى. 

المكياج  التدريب على عدة مهارات فى أساسيات  وتركز ورش 

نظريا وعمليا، إضافة إلى كل ما يخص البشرة و أنواعها و تشكيل 

الوجه و مكياج العين. 

نجحت هذه الورش التدريبية فى جذب العديد من المبتدئات، 

ويسرنا أن نكون معكم فى دورات مستقبلية أكثر تفصيال تناسب 

الراقى و  الفن  النجاح فى هذا  ميولكم و توصلكم إلى طريق 

الساحر.

التجميل والمنافسة معهن ونصائح تقديمنها  تقييمك لخبيرات 

للمبتدئين فى نفس المجال؟

التجميل و  الكثير من خبيرات  أصبح المجتمع العمانى يضم 

مراكز التجميل ، وأصبحت المنافسة أقوى  بوجود مواقع التواصل 

االجتماعى. و أنصح المبتدئات دائما بتعلم و أخذ الخبرة من ذوى 

الخبرة و الكفاءة وعدم التوقف وتعلم كل ما هو جديد. 

فى عالم المكياج، ماهى الصيحة الرائجة لهذا العام؟

المكياج الناعم واأللوان الدافئة الهادئة وأبرزها األلوان الترابية هى 

الموضة السائدة حاليا فى الوقت الراهن ، ونحن طبعا نتماشى مع 

متطلبات الموضة والسوق. 

شكر خاص



Al-khoud Al Faye Complex
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العالمى  باليوم  عام  كل  من  مارس   8 فى  نحتفل 
العالمى  ألن  اإلنسان  إنه يوم  القول  للمرأة، بل يمكن 
المناسبة  هذه  وفى  جمعاء.  اإلنسانية  أم  هى  المرأة 
أداة  باعتبارها  العالم  فى  امرأة  كل  نهنىء  أن  نوّد 
التغيير الحقيقى واإليجابى فى المجتمع عبر العصور،  
والمربية  األم  فهى  ومهمًا،  دورًا كبيرًا  للمرأة  أن  ذلك 

والعاملة وهى رمز اإلنسانية جمعاء . 
كثيرة  إنجازات  األخير  العقد  فى  المرأة  حققت  ولقد 
السياسية  أو   القيادية  سواء  األصعدة  كافة  على 
جميع  وفى  التربوية  أو  االقتصادية  أو  االجتماعية  أو 
مجاالت التنمية البشرية. لذا فهى تستحّق منا جميعًا 
التى  باإلنجازات  فيه  تحتفل  يومًا  لها  نخصص  أن 
وإذا  المستقبل.  فى  وستحققها  وتحققها  حققتها 
أردِت االحتفال بيوم المرأة بشكل مختلف ونافع هذا 

العام، فإليِك أهم الطرق للقيام بدور رائع ومميز:- 

االحتفال بيوم
المرأة العالمي

المعنوى للنساء  الدعم  المادى أو تقديم  التبرع     ساهمى عن طريق 

التبرعات  المحتاجات لمأوى أو مالبس أو غذاء، كما يمكنك تقديم 

للقطاعات الصحية والتى تهتم بصحة المرأة الجسدية والنفسية.

  ابحثى فى منطقتك عن نساء بحاجة لمساعدة ودعم، ودعوة صديقاتك 

لحشد مساعدة مادية ومعنوية لهن.

اليوم مع بعض الصديقات     شاركى فى نشاطات مميزة لالحتفال بهذا 

لالحتفال كاألمسيات الشعرية، والنشاطات الفنية والفعاليات الثقافية 

لتوعية النساء فى منطقتك.

المنزل أو خارجه، لتوعيتهم     قومى بدعوة عائلتك لالحتفال داخل 

بضرورة إحياء هذه الذكرى واالحتفال بك وبجميع النساء فى العائلة. 

العائلة لالجتماع  أن تحضرى دعوة لجميع نساء  كما يمكنك أيضاً 

واالحتفال بهذا اليوم بطريقة مميزة التنسى.

اليوم وفى كل يوم على االهتمام بنفسك وبجمالك     احرصى فى هذا 

لتزيدى ثقتك بنفسك، وتنمى ثقافتك وشخصيتك لتكونى بالفعل 

النصف اآلخر الفعال فى المجتمع.

  تحضير قائمة باألعمال المطلوب إنجازها، ال تستهينى بقدرة هذه القائمة على تنظيم حياتك. 

الالئحة سيفتح  المنجزة عن  اليومية  المهام  فهى تساعدك فى تحديد أولوياتك، إذ إن شطب 

المجال لترتيب أفكارك والتفّرغ للمهام المتبقية وإتمامها كما يجب. 

  احترام المواعيد، إذا كان لديك اجتماع عمل أو حتى موعد غداء مع صديقاتك.  تأكدى من 

الوصول فى الوقت المحدد فهذا داللًة على االحترام، احرصى على أن يكون للوقت أهميته فى 

حياتك على جميع األصعدة. 

  الثقة بالنفس، غيابها كفيٌل بهدم أّى أمل بالنجاح. بإمكانك تخطى العقبات إذا أقنعت نفسك 

أنك قادرة على الوصول إلى هدفك.

  حسن معاملة الغير، بلوغ أعلى المراكز ال يكون باعتماد العدائية أو ازدراء اآلخرين. إذا نجحت 

فى بث روح التعاون بين زمالئك،  فسوف تكسبين احترامهم ودعم الجميع لك أو معظمهم 

على األقل. 

  التمتع بالحياة االجتماعية، المرأة الناجحة ليست تلك التى تبقى فى مكتبها أو منزلها 24 

ساعة فى اليوم. امنحى نفسك فرصة خالل العمل للتحدث مع زميالتك، ما يوّسع دائرة 

معارفك ويقّوى عالقاتك ويشحنك بالطاقة الالزمة لمتابعة العمل بال ملل. 

الرياضة وتناولى  السليم. مارسى  السليم فى الجسم  العقل     االهتمام بصحة الجسم، 

األكل الصحي ونامى ساعات كافية، فهذه األمور تساعدك لزيادة اإلنتاجية فى العمل 

واالهتمام بأوالدك أيضاً. 

للقيام بما تحبين، لتكونى ناجحة ال بد من أن تقومى بشىء  الوقت     منح نفسك 

التجميل مثالً  أو اخرجى مع  يسعدك غير مرتبط بعملك. اذهبى إلى صالون 

األصدقاء أو الشريك أو مارسى هوايًة تحّبينها. 

  اكتساب مهارات جديدة، تقوم المرأة الناجحة بتعلّم شىء جديد كل يوم. اكتساب 

معلومات علمية أو مالية أو تعلّم لغة جديدة أو حضور مؤتمرات تفيدها فى 

العمل أو دورات عن تربية األوالد وكيفية تحفيزهم على النجاح... 

  وضع أهداف واقعية، تحديد األهداف أمٌر فى غاية األهمّية، ولكن ال تدعى 

طموحك يختار عنك أهدافاً مستحيلة التحقيق على المدى القريب.

في يوم المرأة العالمي..

10 نصائح لتحفيز النساء على النجاح
تحتفل كثير من البلدان حول العالم باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم مكرس لالعتراف 
بإنجازات المرأة فى المجتمعات والمطالبة بتعزيز حضورها وترسيخ مبادئ المساواة بين 
الرجال والنساء. » أناقتي« تكشف أسرار هامة لنجاح كل امرأة تحلم بالوصول إلى أعلى 

المراتب وتحقيق التوازن اإليجابى فى حياتها :- 

cover story
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الرشاقة هاجس يرافق المرأة طوال 

حياتها سواء أكانت نحيلة أم تعانى 

زيادة فى الوزن.  فى الواقع، الحمية 

التــى تدعو إلى االنقطــاع عن األكل 

ليســت الحــل، بــل الحميــة المثلى 

هــى التى ترتكز علــى نظام غذائى 

مختلــف  بتنــاول  يســمح  متــوازن 

األطعمة باعتدال.

رشاقتك



اللواتى  النساء  عند  وسيلة  أسهل  هى  البيت  فى  رياضية  تمارين 
الجيم  إلى قاعات  للذهاب  الفرصة  أو  الكافى  الوقت  لديهن  ليس 
تمارين  عن  يبحثن  لذلك  الرياضة،  لممارسة  الرياضية  والصاالت 
فيها  يحتجن  وال  الوقت  من  الكثير  تستغرق  ال  البيت  فى  رياضية 
رشاقتهن  على  للمحافظة  وذلك  إضافية  رياضية  معدات  أى  إلى 
البسيطة  التمارين  هذه  الزائد.  الوزن  وخسارة  الرشيق  وجسمهن 
وأنت  مستمتعة  وستكونين  الوقت  من  الكثير  منك  تستغرق  لن 

تقومين بها:- 

املىش: رياضة املىش من أوىل الرياضات التى ال تحتاج إىل صالة لأللعاب الرياضية، فكلام  	

مشيت أكرث حتى وإن كان بداخل املنزل سيتجدد نشاطك وستمرىن عضالتك. ميكنك أيضا 

استخدام سالمل املنزل الخارجية أو الداخلية ىف الصعود والهبوط عدة مرات يوميا لشد 

عضالت الساق والبطن.

القفز: افعىل ذلك من حني آلخر أو جرىب رياضة نط الحبل ىف املنزل إن كان لديك مساحة  	

الدموية وتشد  الدورة  القلب وتنشط  تفيد  التى  التامرين  فالقفز من  املنزل.  كافية ىف 

عضالت الجسم املختلفة مثل الذراع والفخذ والساق والبطن واملؤخرة.

تشاهدى  	 أو  املوسيقى  إىل  تستمعني  وأنت  الجرى  رياضة  مارىس  املكان:  ىف  الجرى 

التلفزيون ىف املنزل فهى حقا رياضة مفيدة للغاية لقلبك. وال تنىس ارتداء أحد األحذية 

الرياضية املخصصة للجرى تجنبا آلالم الساقني والقدم.

متارين الساق: أى من متارين األيروبكس تعمل عىل تقوية عضالت الساقني والظهر، فهى  	

تزيد من جاملهم وإعطائهم شكال جذابا. فقط استلقى عىل ظهرك واثنى رجليك بزاوية 

قامئة وحركيهام ألعىل وألسفل، أو ضعى يديك تحت املؤخرة وابدىئ بضم رجليك تجاه 

البطن ثم افرديهام إىل األمام مع إبقاء قدميك مرتفعة عن األرض ببضع سنتيمرتات.

متارين البطن: هى من أسهل التامرين التى ميكنك مامرستها ىف املنزل. فهى ستعمل عىل  	

شد عضالت البطن العلوية والسفلية وتساعدك عىل التمتع بخرص أنحف وجسم جذاب.

متارين القرفصاء: تساعدك ىف الحصول عىل مؤخرة وأرداف مشدودة وقوام ممشوق.  	

رفع األثقال: ال تحتاجني إىل رشاء العديد من األوزان فقط استغىل قوارير املنظفات أو  	

املياه قبل استهالكها واستخدميها أثناء التامرين. هذه األثقال الخفيفة مع الوقت ستعمل 

عىل تقوية عضالتك، وستمكنك من الحصول عىل أذرع جذابة ومشدودة.

الرقص: الرقص من الرياضات املمتعة التى عن طريقها تستطيعني إخراج الطاقة السلبية  	

وتحريك الكثري من عضالت الجسم ىف نفس الوقت. ولذلك فأى فتاة بعد الرقص تشعر 

بالسعادة تغمرها مام يرفع من الروح املعنوية، هذا باإلضافة إىل زيادة حرق السعرات 

الحرارية وهو ما يزيد من لياقة جسمك.

تمارين رياضية

في البيت
لخسارة الوزن
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احرص عىل مراعاة احتياجات طفلك ومشاعره: أن يصبح   	

حياته.  مهام ىف منط  تغيريا  وميثل  هام  أمر  نشيطا  طفلك 

لكن من األرجح أن يلتزم بهذه التغيريات إذا ما أتحت له 

اختيار األنشطة البدنية التى يرتاح اليها.

احتِف  طفلك:  جهود  عىل  للثناء  أسباب  عن  ابحث   	

عن  تكافئ  أن  إياك  ولكن  واملتزايدة  الطفيفة  بالتغيريات 

طريق الطعام. بل اخرت طرقًا أخرى إلبراز إنجازات طفلك، 

املتنزهات  أحد  إىل  أو  الرياضة  صالة  إىل  الذهاب  مثل 

القريبة.

تحدث إىل طفلك حول مشاعره: ساعد طفلك عىل إيجاد   	

طرق للتعامل مع مشاعره بطريقة ال تتضمن تناول الطعام.

ساعد طفلك عىل الرتكيز عىل أهداٍف إيجابية: عىل سبيل   	

املثال أرش إىل أنّه يستطيع االستمرار ىف قيادة الدراجة اآلن 

ملّدة أكرث من 20 دقيقة دون اإلصابة بالتّعب أو أنه قادر 

عىل إمتام العدد املحدد من اللفات أثناء الجرى خالل حصة 

الرياضة.

الوقاية: سواء أكان طفلك عرضة لزيادة الوزن أم كان وزنه   	

صحيًا ىف الوقت الحاىل فإنك ميكن أن تتخذ تدابري وقائيًة 

إلبقاء األمور ىف املسار الصحيح أو الحفاظ عليها كذلك.

ضع جدوالً زمنًيا للزيارات السنوية لفحص صحة الطفل:   	

اصطحب طفلك إىل الطبيب إلجراء فحوصات صحة الطفل 

يقيس  الزيارة،  وأثناء  األقل.  عىل  العام  ىف  واحدًة  مرًة 

الجسم  كتلة  مؤرش  ويحسب  ووزنه  طفلك  الطبيب طول 

لديه. 

كن قدوة صالحة: تحقق من أنك تتناول األطعمة الصحية   	

ومن مامرسة الرياضة بانتظام للحفاظ عىل وزنك. ومن ثّم 

احرص عىل دعوة طفلك لالنضامم إليك ىف ذلك.

تجّنب املشادة مع طفلك فيام يتعلق باألطعمة: فقد تتيح   	

له هذه املشادة بدون قصد منك اإلقبال عىل األطعمة التى 

تحاول أن متنعه عنها. 

تحلَّ بالصرب: يكتسب الكثري من األطفال ذوى الوزن الزائد   	

أرطاال إضافية أثناء زيادة طولهم. ويجدر بك أيضا أن تدرك 

أن الرتكيز الشديد عىل عادات تناول الطعام والوزن لدى 

طفلك قد يأىت بنتيجة عكسية، حيث يؤدى ذلك بالطفل إىل 

اإلفراط ىف األكل بصورة إضافية أو رمبا تجعله أكرث عرضة 

لإلصابة باضطرابات األكل.

األغلب عدة  السمنة عىل  كن مسؤوالً عن وزنك: تصيب   	

الوزن،  فقدان  إىل  بحاجة  ما كنت  فإذا  العائلة.  أفراد من 

فإن القيام بذلك من شأنه تحفيز طفلك عىل ذلك أيًضا.

تقلق الكثير من األمهات واألهل على أوالدهم من خطر السمنة، ومع الوقت تزيد نسبة 

معدالت البدانة بين األطفال خاصًة مع انتشار األطعمة المصنعة الجاهزة التى تحتوى 

على الكثير من الدهون والسكريات. كما أن ألعاب األطفال مؤخرًا أصبحت تشجع على 

الجلوس بداًل من اللعب فى الحديقة وممارسة الرياضة.

على  بالسمنة  المصابين  أطفالهما  مساعدة  فى  األهمية  بالغ  دورا  الوالدان  ويلعب 

الشعور بأنهم محبوبون وعلى ضبط أوزانهم، فاستفد من أى فرصة لغرس تقدير الذات 

فى طفلك وال تخَش من إثارة موضوع الصحة واللياقة بل احترس من أن طفلك قد يرى 

قلقك بمثابة إهانة.

حماية طفلك

من البدانـــة



عليك إغالق وسائل اإللهاء: مثل التليفزيون والكومبيوتر والتليفونات املحمولة.  	

الذى  وما  تحتاجه حقا؟  الذى  ما  نفسك:  تسأل  أن  عليك  بالجوع:  الشعور  اقرتاب  عند  لجسمك  استمع   	

سيمدك بالطاقة ويجعلك تشعر بالشبع؟

باعتدال؟ فهذا سيوثر عىل عملية  أم تجلس  اجلس ىف وضع مريح والحظ وضعيتك: هل أنت مرتاجع؟   	

الهضم. 

متتع بالوجبة التى تتناولها وقدرتها. متتع بالراحة، والشكل الجميل، فهذا يخلق عالقة  الشعور بالتقدير:   	

جيدة بينك وبني طعامك مام يساعدك ويجعلك مستمتعا.

تنفس أثناء الزحام اليومى: فنحن ننىس غالبا أن نهدأ ونتمتع بوجباتنا، الهدوء سيجعلك واعيًا أكرث ملا تفعل.  	

امضغ الطعام جيدا: امضغ كل قطعة من الطعام عىل األقل 30 مرة. سيبدو هذا كثريا خاصة إذا كنت معتادا   	

عىل املضغ 10 مرات فقط. ولكن ذلك أفضل بالتأكيد، فهو يساعد عىل امتصاص األكل وهضمه جيدا وألنك 

ستأخد وقتا أطول ىف املضغ فستشعر بالشبع برسعة.

تأكله.  الذى  الطعام  تأكل مهمة جدا متاما مثل جودة  التى ستكون عليها وأنت  الحالة  كُل بشكل جيد:   	

والنقاشات  بالحب  مليئة  بيئة  األكل ىف  متاما عن  والحزن، مختلف  بالقلق  مليئة  بيئة  الطعام ىف  فتناول 

اإليجابية فهذا يقلل من هضم الطعام وامتصاصه.

ضع الشوكة جانبا أثناء املضغ: حاول دامئا أن تجلس وتتناول طعامك عىل الطاولة. كام عليك التخلص من   	

أى فوىض توجد عىل الطاولة قبل جلوسك عىل طاولة الطعام.

رتب مكانا لك حتى وإن كنت تتناول وجبتك مبفردك: استعمل أدوات مائدة الطعام واألواىن الخاصة التى   	

تناسبك، اضبط إضاءة مناسبة ستشعرك حتام بالراحة.

المواقع  صفحات  على  ظهر  حديث  مصطلح  هو  بوعى«  »األكل 
المصطلحات  أحد  وهو  البدنية،  باللياقة  تهتم  التى  األجنبية 
وأسلوب  العصر  روح  بسبب  اهتمام  محل  يكون  أن  يجب  التى 
الحياة الذى نعيشه. ويعتبر تنبيه الذهن أمر ضرورى أثناء تناول 
الطعام، ال سيما فى ضوء الوضع الراهن لصناعة اللياقة البدنية 
والتى ينتشر بها كثير من اضطرابات األكل والسلوكيات المختلة.

واتخاذ  جسمك  لرغبات  الواعى  اإلدراك  وجود  هو  بوعى«  »األكل 
بك  الخاصة  الشخصية  للظروف  نظًرا  تأكل،  ال  أو  لتأكل  قرار 
والمؤشرات الخاصة بصحتك، وهو ما يجعل ذهنك متفتًحا على 
يتعلق  فيما  السليم  الوقت  فى  السليم  القرار  التخاذ  الدوام 
بالطعام وكمياته التى يجب أن تتناولها. »أناقتي« تقدم بعض 

النصائح التى يجب اتباعها لألكل بوعى:-

نصائح لألكل بوعي
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المــرأة ليســت فقط نصــف المجتمع 
بــل هــى أســاس المجتمــع، وألنــه ال 
أن  فيجــب  بدونهــا،  شــىء  يكتمــل 
يكون لالهتمام بصحتها وسعادتها 
الصحيــة  الرعايــة  فــى  األولويــة 
واالجتماعيــة. فعندمــا تكــون المرأة 
ســليمة  ونفســية  جســدية  بصحــة 
فهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس على  
أســرتها وأوالدهــا والمقربيــن منها، 
وينعكــس هذا أيضا فى بناء عالقات 
مرضية وصحيحة مع المحيطين بها. 

صحتك



بالليزر بصدد إجراء توسعة  الجلدية والعالج  مركز مسقط لألمراض 

العالجات والخدمات  الجديدة  التوسعة  الرئيسى، كيف تخدم  للفرع 

الطبية التى يقدمها المركز؟

نظرا لإلقبال الشديد على خدمات المركز الطبية ســواء الجلدية 

اتخاذ قرار  أوالتجميلية، وحرصا منا على راحة عمالئنا وإرضائهم تم 

الكرام وتقليل مدة االنتظار  المركز للعمل على راحة عمالئنا  توسعة 

وأيضا إضافة خدمات جديدة مستحدثة فى مجال الطب التجميلى.

المركز،  التجميلى ضمن توسعة  افتتاح صيدلية متخصصة فى الطب 

المركز  التى سيقدمها  الفريدة  أبرز مميزات الصيدلية والمنتجات 

لمرضاه؟

حتى تتناسب مع التوسعة الجديدة للمركز كان من الضرورى األخذ فى 

االعتبار توسعة مساحة الصيدلية، حرصا منا على راحة وإرضاء عمالئنا 

الكرام وتكامل الخدمات التجميلية المقدمة.

الجهاز الحديث فى نحت الجسم وإزالة  جهاز »سكلبشور« 

التى  التجميلية  الجهاز والحاالت  المتراكمة، مميزات  الدهون 

يعالجها؟

الغذاء  الحائز على اعتماد منظمة  »سكالبشور« هو الجهاز 

والدواء األمريكية، للتخلص من الخاليا الدهنية المتراكمة ونحت 

الجسم عن طريق موجات الليزر دون تدخل جراحى ومن دون 

أية مضاعفات أو آثار جانبية.

يتميز الجهاز بوجود تقنية مبتكرة متخصصة فى نحت الجسم 

وتحديد تقاسيمه فيما تستغرق كل جلسة 25 دقيقة، كما ال 

يحتاج المرضى إلى أى وقت للتعافى . خالل الجلسة يدمر 

الجهاز الخاليا الدهنية وبعد العالج فإن الخاليا الدهنية المدمرة 

لن تعود. 

الفترة الزمنية التى تستعرفها جلسة العالج ، ومدة فترة النقاهة 

، ونصائح للحصول على أفضل نتيجة؟

يمكن مالحظة النتائج خالل مدة سريعة تصل إلى 6 أسابيع مع 

الثانى عشر، وللحصول على  النتائج فى األسبوع  تحقيق أفضل 

المريض لجلستين فقط بفارق  المثالية عادًة ما يحتاج  النتائج 

زمنى 6 أسابيع. وينصح باتباع نظام غذائى ، وممارسة الرياضة،  

وشرب كميات كبيرة من المياه.
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الدكتور« إيهاب سمير« لـ »أناقتي«

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر.. 

من الرواد في عالم التجميل 
بالسلطنة

حققت ســلطنة عمان طفرة كبيرة فى مجال 
الطــب التجميلي فى الســنوات األخيــرة، وقد 
باحترافيــة  تتــم  العمليــات  هــذه  أصبحــت 
اإلقليميــة  المراكــز  ُتنافــس  وكفــاءة  عاليــة 
المشــهورة بعمليات التجميــل. يرجع الفضل 
فــى ذلك لوجود عــدد من المراكــز التجميلية 
المتخصصة التى تقدم مستوى من الخدمات 
مركــز  ويعتبــر  الراقيــة،  التجميليــة  الطبيــة 
بالليــزر   والعــالج  الجلديــة  لألمــراض  مســقط 
واحــدا من المراكــز الطبية التجميليــة الرائدة 

فى السلطنة فى هذا المجال. 
»أناقتــي« التقــت مع الدكتــور« إيهــاب محمد 
ســمير« رئيس مجلس إدارة شــركة هبة األمل 
ومجموعــة مراكز مســقط لألمــراض الجلدية 
التوســعات  بالليــزر، ليطلعنــا علــى  والعــالج 
الجديدة داخــل الفرع الرئيســى للمركز وأهم 
الخدمات الطبية التجميلية التى يعول عليها 

المركز الكثير خالل عام 2018 . 

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center



Muscat: Azaiba, Al sahwa Towers 1, beside Bank Muscat entrance - Tel: 24527099 - 24527126
Barka: Al-Farsy Complex, beside Mars Hypermarket - Tel: 26883450 - 26883416
Salalah: New Salalah, opposite celebration square, beside television and Radio building - Tel: 23360003 - 23369169

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center

الهايفو لشد الوجه والرقبة بدون  كيف تعمل تقنية 

الجلد من استخدام  آثار جانبية على  جراحة، وهل هناك 

تلك التقنية؟ 

يعمل »الهايفو« بتقنية الموجات الفوق صوتية لشد الجلد لمنطقة 

الوجه والرقبة وتعمل هذه التقنية على بناء الجلد من الداخل ويحتاج 

ترميم الكوالجين بعض الوقت ، ويمكن مالحظة الفرق من جلسة واحدة 

وصوال إلى النتيجة النهائية بعد مرور ثالثة أشهر إلى ستة أشهر.  

أما استخداماته فتتمثل فى تحديد الفك السفلى، ورفع الوجنتين،  وشد الوجه 

والرقبة، وال يوجد أى آثار جانبية .

ــاز الــديــرمــابــن  ــخــدام جــه ــت ــد اس ــوائ ف

واستخدماته، وما يميزه عن األجهزة األخرى 

البشرة وعالج مشاكل  المتخصصة فى نضارة 

ندبات الوجه؟ 

الجلدية  التشققات  البشرة ولعالج  تستخدم لنضارة 

الندبات والمسامات  )عالجات تمدد الجلد( ولعالج 

الواسعة.  ويتميز جهاز »الديرمابن« DermaPen بأنه أكثر 

الجلد، ويستعمل بدرجة 90 )عمودية( وليست  فاعلية على 

مائلة حيث يستطيع الوصول ألماكن حول الفم واألنف بسهولة. 

فضال عن عدم الشعور بأى ألم تقريبا ، ال يترك أى آثار واضحة على 

البشرة بعد الجلسة.
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مميزات تقنية هيدرا بيوتى »التقشير باأللماس« فى طب التجميل؟ 

يعتبر من التقنيات الحديثة الموجودة فى طب التجميل ويعمل على:- 

 تقشيروترطيب البشرة.  إعادة حيوية ونضارة البشرة.

 عالج حب الشباب.   تقليل التصبغات الجلدية.

 تقليل التجاعيد وترهالت الجلد.  تخليص الجلد من السموم والمواد الضارة. 

الجلسات  مابين 3 إلى 6 جلسات عالجية بمعدل جلسة  يتراوح عدد 

واحدة أسبوعيا، بعدها ينصح بعمل جلسة أو جلستين شهريا للحفاظ 

على النتائج وتستغرق الجلسة  نحو 15 دقيقة. 

تجميل األنف بالفيلر، كيف تعمل تلك التقنية وعدد الجلسات العالجية؟

إصالح بعض عيوب األنف بدون جراحة فى دقائق عن طريق حقن 

»الفيلر« أو »البوتكس« أو الخيوط الطبية أو الدمج بينهم ، تختلف فترة 

دوام نتائج حقن األنف تبعاً لِعدة عوامل على رأسها مدى جودة المادة 

المالئة المستخدمة فى الحقن ، وكذلك طبيعة العيب الذى كان يعانى 

منه المريض قبل الحقن.

النوع من  نتائج هذا  الخبراء متوسط استمرارية  لكن بشكل عام يقدر 

العمليات ما بين ستة أشهر وحتى عام ونصف، بعدها يحتاج المريض إلى 

إعادة تطبيق اإلجراء مرة أخرى.

التى يتميز بها مركز مسقط لألمراض  ما هي أبرز الخدمات األخرى 

المتوقع  التجميلية  بالليزر وأهم الخدمات الطبية  الجلدية والعالج 

اإلعالن عنها 2018؟ 

حريصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فى السوق العالمى 

التجميلى ، حيث يتم تحديث خدماتنا دوريا بما يتماشى مع  للطب 

التجميلى ومنها توفير تقنية »ليزر نحت«  إليه الطب  أحدث ما توصل 

وتنسيق القوام عن طريق جهاز »سكلبشور« وذلك ألول مرة وحصريا فى 

السلطنة لراحة عمالئنا وإرضائهم .

أهمية استشارة الطبيب بصفة دورية للحصول على بشرة مثالية؟

لكثرة العالجات وتنوعها واختالف البشرة من شخص آلخر، يتطلب ذلك 

استشارة الطبيب لتحديد العالج المناسب لكل حالة .

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center



التوتر.. 
وتأثيره على صحتك
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يقلل من الرغبة الجنسية: 

المرأة  المختلفة أن إصابة  العلمية  الدراسات  العديد من  كشفت 

بالتوتر من شأنه أن يقلل من الغريزة والرغبة الجنسية لديها. هذا 

الكورتيزول لمستويات  األمر يحدث عندما يرتفع مستوى هرمون 

أعلى من الهرمونات الجنسية فى الجسم، مؤدياً إلى كبحها وتقليل 

الرغبة الجنسية.

عدم انتظام الحيض :

التوتر هى  المرأة جراء  التى تعانى منها  المشاكل  لعل من أكثر 

عدم انتظام الحيض أو الدورة الشهرية. فاإلصابة بالتوتر وباألخص 

الجنسية لديك مسبباً  الهرمونات  المزمن من شأنه أن يؤثر على 

عدم انتظام الدورة الشهرية أو حتى غياب الحيض. 

الالتى تشغلن  النساء  َوَجــَدت دراسة علمية سابقة أن  كما قد 

وظائف تسبب لهن التوتر يكن عرضة بحوالي %50 المتالك دورة 

حيض أقل من المعتاد، أى كل 24 يوماً.

انخفاض الخصوبة وفرص الحمل : 

انتظام الحيض يلعب دوراً فى  بالتوتر على عدم  تأثير اإلصابة 

انتظام الحيض من شأنه  انخفاض الخصوبة أيضا، كما أن عدم 

أن يقلل من فرص الحمل، إذ لن تتمكنى من معرفة أيام اإلباضة 

بالشكل الدقيق.

إلى جانب ذلك توصلت نتائج دراسة علمية إلى أن التوتر يرفع من 

)alpha-amylase(  مستويات إنزيم معين في جسم المرأة يدعى

وارتفاع مستوياته يقلل من فرص الحمل.

ظهور حب الشباب :

ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول فى الجسم من شأنه أن يزيد 

من إنتاج الزيوت فى البشرة. األمر الذى يساهم بدوره فى ارتفاع 

فرص ظهور حب الشباب.

تساقط الشعر:

المقصود هنا بالطبع التوتر المزمن وليس اآلنى، فاألول يؤثر على 

النوم والشهية مما يرفع من مستويات هرمونات الضغط مؤدياً 

إلى تساقط الشعر. فالتوتر يلعب بدورة حياة الشعرة مقلصاً إياها 

التوتر من  التغلب على  أبكر، ولكن  إلى تساقطها بوقت  ومؤدياً 

شأنه أن يعالج تساقط الشعر الناتج عنه أيضاً.

زيادة الوزن: ربطت دراسات علمية مختلفة ما بين التوتر وزيادة 

التوتر  المرتفعة من  البطن. فالمستويات  الدهون حول منطقة 

الذى  الحلويات والسكريات، األمر  الكثير من  تناول  تدفعِك إلى 

يتسبب فى نهاية المطاف فى زيادة الوزن.

للتوتر العديد من اآلثار السلبية 
على صحتك قد ال تدركين هذا 

األمر اآلن، ولكن إن لم تقومى 
بالتدخل لحل التوتر جذريًا فمن 
الممكن أن تعانى من واحد من 

هذه اآلثار المزعجة. ويتأثر جسمك 
بالتوتر ليقوم بإنتاج هرمونات 

مختلفة مثل الكورتيزول 
)cortisol( الذى يؤثر بدوره على 
أجهزة الجسم المختلفة، مثل 

الجهاز المناعى والهضمى 
والليمفاوى والتناسلى. ومن أبرز 

التأثيرات السلبية للتوتر على 
صحة المرأة مايأتى :- 



الليزر ال يصدر أصواتا كالتى تصدرها باقى أدوات حفر    عالج 

األسنان. لذا فان المريض يكون أقل توترا.

  يقلل الليزر النزيف الذى يصحب عمليات جراحة اللثة.

بالمحافظة على األجزاء  الليزر    أثناء عملية حفر األسنان، يقوم 

السليمة من السن المراد حفره.

العالجات التى يقدمها مجمع البشرى الطبى للتخصصات الطبية 

فى مجال عالج اللثة بالليزر؟ 

  يمكن استخدام جهاز الليزر فى عالج اللثة أو أى أنسجة أخرى 

رخوة موجودة فى الفم.

  توريد )تفتيح( اللثة، حيث يقوم الجهاز بإزالة التصبغات اللثوية 

بأنواعها وإعادة اللثة للونها الزهرى الفاتح.

نبذة عن أشعة الليزر؟ 

بالليزر بتوجية طاقة ضوئية على  المعالج  يقوم طبيب األسنان 

األسنان أو اللثة التى يرغب فى عالجها، ويعمل الليزر كأداة قاطعة 

أو مذيبة لألنسجة التى يمر عليها. 

كيف كانت بداية استخدام الليزر فى جراحة الفم واللثة؟ 

اللثة منذ منتصف  الليزر فى مجال جراحة  بدأ استخدام أشعة 

التركيز على عمليات قطع واستئصال األنسجة و  الستينات، مع 

الليزر  الماضى، حظيت أجهزة  العقد  الجروح. فعلى مدى  التئام 

الجراحية  العمليات  باعتبارها أداة مالئمة إلجراء  باهتمام كبير 

البسيطة فى اللثة،  باإلضافة إلى كونها بديالً مباشراً عن الجراحة 

الكهربية وغيرها من الطرق العالجية التقليدية األخرى.

المتزايدة  المزايا فيما يتعلق بالدقة  الكثير من  فالليزر يوفر 

والقدرة على إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية، باإلضافة إلى 

تجارب المرضى الجيدة فى فترة ما بعد الجراحة.

أبرز مميزات العالج بالليزر؟ 

الحاجة  بالليزر عديم أو قليل األلم. لذا فإنه يقلل من    العالج 

للتخدير الموضعى.

مشكالت اللثة.. 
غضب يعكر صفو االبتسام

الدكتور »بشار الطائى« لـ »أناقتي«

يعد الليزر من أهم وسائل راحة المريض فى اإلجراءات العالجية ، حيث إن تقنية  الليزر فتحت 
الباب ألطباء األسنان إلجراء مجموعة واسعة من معالجات األسنان والفم بشكل أسرع وأكثر 

فعالية وراحة. ومن أبرز تلك العالجات تتمثل فى عالج اللثة وأمراضها باستخدام الليزر كإجراء 
غير جراحى بدون ألم أو نزيف. 

»أناقتي« التقت مع الدكتور »بشار عبد العزيز الطائى« استشارى طب أسنان بمجمع  البشرى 
للتخصصات  الطبية، والذى انضم للمركز منذ عام تقريبا ولديه خبرة تمتد إلى أكثر من 12 عاما 

فى مجال طب األسنان بالسلطنة ونحو 22 عاما فى طب األسنان بشكل عام. ليطلعنا على 
أحدث التقنيات العالجية الواعدة التى تستخدم فى عالج التهابات اللثة المزمنة. 
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اللثوية  GummySmile ، حيث    تحسين شكل االبتسامة 

يعمل الجهاز على تحسين شكل ومظهر ابتسامتك عن طريق 

الزائدة  اللثة  إزالة أنسجة  اللثة من خالل  تسوية وتشكيل 

والمتضخمة، التى تؤثر بشكل سلبى على مظهر ابتسامتك أو 

تجعل أسنانك األمامية تظهر وكأنها غير متناسقة فى الحجم 

أو الشكل.

الليزر، وكيف يتم استخدام  التى يعالجها  اللثة  ماهى أمراض 

الجهاز؟

اللثة إحدى العالمات  اللثوية ونزيف وتراجع  تعتبر الجيوب 

الناجمة  اللثة،  بالتهاب وأمراض  التى تشير إلى اإلصابة  الشائعة 

العالج بجهاز  اللثة. ويعد  البكتيريا وااللتهابات داخل  عن تواجد 

الليزر عملية غير مؤلمة، يعمل خاللها الجهاز على إزالة االلتهابات 

واألنسجة المصابة من داخل اللثة.

ولقد تم تطوير التقنية الخاصة بالجهاز، من أجل أن يتمكن من 

التى تتطلب تدخل جراحى بسيط  الكثير من اإلجراءات  تنفيذ 

للفم و عالج اللثة. حيث يقوم الجهاز بإصدار وتوجيه طاقة ضوئية 

المراد  المناطق  مركزة تستطيع أن تتفاعل بدقة متناهية مع 

عالجها، وذلك من خالل جرعات منخفضة وبطريقة آمنة. باإلضافة 

الجهاز على تخفيف آالم والتهابات  إلى ذلك، يمكن أن يساعد 

المعالجة  اللثة واألسنان بشكل مؤقت، من خالل االعتماد على 

الحرارية.

عدد الجلسات التى يحتاجها المريض لعالج أمراض اللثة، ونصائح 

تقدمها أثناء الجلسات؟ 

المرضية واللتئام  يتم تحديد برنامج زمنى للمريض وفقا للحالة 

الجلسة األولى والثانية  اللثة، وأغلبها تصل إلى عام واحد. بين 

الثالثة فبعد شهر واحد ثم شهرين  الجلسة  أما  أسبوعين تقريبا، 

ثم 6 شهور . 

المريض بتنظيف األسنان 3 مرات يوميا، واستخدام  ننصح 

غسول الفم، وتجنب أكل األشياء القوية التى تؤثر على األسنان 

وحركتها. 

ماذا يعنى توريد اللثة ؟ وأسباب تصبغ أو تلون اللثة؟ 

توريد اللثة هو عالج تجميلى يهدف إلى إزالة الصبغات من اللثة 

إلعطائها لونا ورديا.

الميالنين Melanin وهى  الجلد تحتوى على مادة  اللثة مثل 

الميالنين  الداكن، وبزيادة صبغة  اللون  المادة المسؤولة عن 

الداكن. وقد تكون  اللثة  اللثة السطحية يزداد لون  فى طبقات 

الصبغات على شكل بقع أو تنتشر فى اللثة، فذوو البشرة السمراء 

اللثة  البيضاء ولون  البشرة  اللثة أغمق من ذوى  تكون لديهم 

الداكن عادة ليس عرضا مرضيا.

أسباب تلون وتصبغ اللثة؟ 

  آالم اللثة قد تكون ناتجة عن التهاب فى اللثة

البهارات  التدخين، وأيضا أكل  التصبغ من    ممكن حدوث هذا 

الملونة و الحارة.

  بعض المعادن الموجودة فى مياه الشرب مثل الرصاص تترسب 

باللثة وتسبب اسودادها.

لها  الهرمونية كداء أديسون وداء نيلسن، تكون    بعض األمراض 

أعراض بتلوين اللثة بالسواد.

  بعض األمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى ، مرض السكر، فقر 

الدم قد تسبب اسوداد اللثة.

اللثة و خاصة فى  المملغمة قد تتسبب فى اسوداد    الحشوة 

المنطقة بين األسنان.

كم تستغرق جلسة توريد اللثة؟ 

جلسة توريد اللثة قد تستغرق 45 دقيقة الى ساعة خصوصا فى 

حال كانت سمرة اللثة عبارة عن بقع صغيرة، وقد يستغرق تبييض 

اللثة نصف ساعة فقط. وفى قليل من الحاالت قد يحتاج المريض 

الى أكثر من جلسة.

ماذا يقصد باالبتسامة اللثوية وكيفية عالجها؟ 

اللثة ما  اللثوية بظهور كمية زائدة من نسيج  تعرف االبتسامة 

العيب قابل للعالج بالطرق  يقارب 4 ملم عند االبتسام، وهذا 

المرضية وشدتها.  الحالة  الجراحية، وذلك حسب  المحافظة أو 

فاالبتسامة اللثوية تعتبر من العيوب التى تحتاج للتدخل الطبى. 

أما األسباب فمنها ما يتعلق باألسنان، حيث تكون قصيرة أو ما يتعلق 

بقصر الشفة العلوية، ومنها ما يتعلق بالعظام المحيطة باألسنان واللثة. 

الحاالت ما  العلوية وأسوأ  القواطع  اللثة مع  وبالتالى اضطراب عالقة 

يتعلق بعظم الفك العلوى، حيث يكون الفك العلوى بأكمله متدنياً.

عملية تجميل اللثة البد أن يتم خاللها عمل دراسة لوجه المريض 

الواجب تعديلها  المسافة  العملية يتم خاللها تحديد  قبل إجراء 

والشكل الجديد الذى سوف يحصل عليه المريض بناء على عدة 

الثانية  العمر والجنس والوضع االجتماعى، والخطوة  عوامل منها 

يتم خاللها مقارنة الخطوات ومدى إمكانية تنفيذها دون أى أضرار 

للمريض حيث يتم تحديد المسافة التى سيتم تعديلها بالملليمتر.

أما عن الطرق المستخدمة فى تعديل شكل اللثة فهى قد أصبحت 

أكثر سهولة عما مضى . وفى بعض الحاالت تكون هناك حاجة مع 

إلى استخدام  الذين يعانون من حساسية مفرطة  المرضى  بعض 

المخدر الموضعى )البخاخ أو المعجون(.

لليزر منها معالجة الحساسية  كما أن هناك استخدامات أخرى 

المفرطة لألسنان ومعالجة القرح الفموية. 



شــخصيتها،  عنــوان  المــرأة  أناقــة 

وتزداد جمااًل كلما اهتمت بأناقتها. 

وألن المــرأة فــى بحــث دائــم عــن 

الجمــال والتألق، فتعــد األلوان جزًءا 

مهمــً مــن أناقــة مالبســها. ألــوان 

بعينها تجذب المــرأة مهما اختلف 

ذوقهــا وأبرزها األســود ذو الســحر 

الخــاص والجاذبيــة التــى ال تقاوم، 

إنه ببساطة ملك األلوان ومعشوق 

النساء فى األزياء. 

أزيائك
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انطالقًا من فكرة دمج الثقافات 
باألزياء، توجهت مصممة األزياء 
العمانيــة »ســحر العوفــى« إلى 
عالم تصميم األزياء لتدخله من 
بابه الواســع، ففكــرة المزج بين 
الثقافات  كانت مصدر إلهامها 
بيــن  مــا  ودمجهــا  بأناقتهــا 
األنوثة والهدوء والكالســيكية. 
مصممة األزياء »ســحر العوفى« 
ائدة  تها الزَّ جرأة تصاميمها، ودقَّ
فــى كيفيــة اختيــار التفاصيــل 
لــكل  تجعــل  التــى  الدقيقــة 
تصميــم شــكله المميــز جعلتا 
منها مصممة أزياء مختلفة عن 

الكثيرين. 
المصممة  التقت مــع  »أناقتــي« 
المبدعــة دائما »ســحر العوفى« 
لتطلعنا على تجربتها الجديدة 
ووصولهــا  األزيــاء  عالــم  فــى 
إلــى العالميــة مــن خــالل عرض 
أحــد تصميماتهــا فى األســواق 

األوروبية واألمريكية قريبا. 

SSahar ahar AAl l AAufiufi
fashion designer

سحر العوفية لـ »أناقتي«

تصاميم
دار االنعكاس 

الراقية 
تقتحم األسواق 

األوروبية واألمريكية
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هل يمكن عرض أزيائنا العربية فى أوروبا وأمريكا، وهل تالقى 

االستحسان واإلعجاب؟

الوسط األوروبــى منذ  العربية لها مكانة فى  من وجهة نظرى أزياؤنا 

فترة كبيرة، واستطاع عمالقة الموضة إدخال بصمتنا العربية فى الموضة 

والحياة األوروبية واألمريكية.  ألن األزياء العربية لها طابع جميل وحضارة 

عريقة ال يمكن التخلى عنها ، ومن ناحيتى كمصممة عربية هذا هو ما 

سأقدمه دائما تصاميم عربية تتماشى مع الموضة األوروبية واألمريكية. 

العوفى« أن تمثل همزة  كيف يمكن لمصممة األزياء »سحر 

الوصل بين الثقافة األوروبية والعربية فى مجال األزياء؟

عندما كنت طفلة كان لى إعجاب كبير بالموضة ودور األزياء العالمية، 

حيث إنى كنت أمضى ساعات كثيرة فى مشاهدة عروض األزياء وبرامج 

الموضة. ولقد قمت تلقائيا بحفظ أسماء مصممين عالميين منذ الصغر 

إلعجابى الشديد بأعمالهم وكنت دائمة التفكير متى سأكون مثلهم؟

ولرغبتى الشديدة كنت أتمنى أن اكون همزة وصل ألن أسلوبى 

التصميم يتماشى مع جميع األذواق، وبقرارى باستخدام  فى 

أقمشة إيطالية فقط وتنفيذها فى سلطنة عمان ساعدنى وبقوة 

فى التواجد فى نقطة همزة الوصل بين الثقافات.

ــاء التى تتناسب مع الطبيعة  ما هى مواصفات األزي

والشخصية األوروبية؟

تميل األزياء إلى البساطة فى المظهر وعدم التكلف، وهناك 

ارتــداء كل ما هو جديد ومختلف لجميع  أذواق تفضل 

المناسبات، فهناك أشخاص تتقيد وهناك أشخاص ال يهتمون 

. هناك بلدان لها تاريخ طويل فى عالم الموضة كمثل إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا، وبالتالى طبيعتهم فى اختيار األزياء تختلف 

عن بعض البلدان األوروبية األخرى. 

هل تخططين للمشاركة فى عروض أزياء أوروبية لعرض 

تصاميمك؟

أكيد بدون شك بعد مشاركتى بعروض كثيرة منذ بداية 

مشوارى وحتى اآلن هذا كله كان تمهيدا لمشوار آخر على 

التأنى فى كل قراراتى  مستوى عالمى، فأنا شخصية أحب 

ولهذا أخذت وقتى ألتعلم وأنمو على محيط محلى حتى 

الوصول للعالمية.

مصممة األزياء العمانية »سحر العوفى« تنطلق بتصميماتها 

العالمية، كيف جاءت فكرة عرض تصاميمك خارج  نحو 

السلطنة وباألخص فى أوروبا وأمريكا؟

كانت فكرة تراودنى منذ فترة ولكنى كنت فى انتظار الفرصة 

المناسبة، ومن مجرد فكرة أصبحت رغبة وإصــرارا على 

المحاولة فبدأت بالبحث عن نقطة بداية. 

وبدأت الحصول على تجاوب جعلنى أكثر إصرارا على معرفة 

االحتياجات المختلفة للدول األوروبية، فمن هنا بدأت 

الخطوات فى تصميم مجموعات مختلفة لألسواق األوروبية 

واألمريكية. 

التى ستقومين بعرضها خارج  أهم مميزات المجموعة 

السلطنة من حيث األقمشة واأللوان والقصات؟

التى سيتم عرضها خــارج السلطنة  مجموعة االنعكاس 

وباألحرى فى أمريكا وأوروبا تتميز ببساطة القماش والعمل 

الخياطة للحصول على درجة عالية  التصميم ودقة  على 

من الجودة . وتتضمن المجموعة درجات األبيض ودرجات 

التركيز فى  الزهرى واألسود، حيث تم  البنفسج ودرجات 

هذه المجموعة على القصات الغربية الكالسيكية.

التى تساعد  من وجهه نظرك، أهم العوامل والمعايير 

مصمم األزياء لعرض تصاميمه خارج دولته والوصول إلى 

العالمية؟

الدائم على كل  ، االطالع  المهارات بشكل مستمر  تطوير 

الموضة  المستجدات فى ساحة  التأقلم على قبول  جديد، 

العالمية، وتقبلها بجميع أشكالها وليس معناه تقليدها ولكن 

أخذ ما هو مناسب وتصنيفه لخدمة أهدافنا.

كيف طورت »سحر العوفى« من تصميماتها لكى تتناسب 

مع العالمية؟

البحث والمتابعة المستمرة، واالستفادة من أصحاب 

التغيير والتطور  القابلية والمرونة فى  العالميين،  الخبرات 

الزمن. حيث إن تصاميمى تتناسب مع جميع  مع مرور 

الجنسيات، و بفضل من الله وتوفيقه استطعت بناء عالقة 

التجارية وبين زبائن من جميع  متينة بين عالمة »ميليز« 

البلدان والجنسيات المختلفة وأثبت وبجدارة أنى  أستطيع 

التأقلم مع جميع االحتياجات.

SSahar ahar AAl l AAufiufi
fashion designer



الجمبسوت.. 
نجم يسطع في عالم الموضة

ظهرت مؤخرًا موضة »الجمبسوت »Jump suit بشكل ُملفت لألنظار لتكتسح دور 
أزياء المحجبات وغير المحجبات، لنتفاجئ بتصميمات متنوعة وأقمشة مختلفة 
“للجمبوســت” لتصبح من أكثر قطع األزياء شعبية لعام 2018. ويتميز جمبسوت 
المحجبــات بأنه يشــبه إلى حد كبير الفســتان الماكســى الذى يغطى الجســم 
بالكامل وهو األمر الذى يجعله مناسًبا للمحجبات، وأيضًا سهولة ارتدائه وجرأة 
وأناقة إطاللته. »أناقتي« تقدم عدًدا من النصائح عن كيفيه ارتداء »الجمبســوت« 

بعّدة طرق فى مختلف المناسبات :- 

حّددى خياراتك

إن كنت تخشين مظهر جسمك وتعتبرينه غير منّسق، فعليك أن تختارى الجمبسوت الفضفاض الذى من خالله 

ستحتالين على العيوب وتخفينها تماماً. سيكون الجمبسوت خيارك األمثل فى هذه الحالة.

إن لم تكونى من عّشاق األلبسة الطويلة، فارتدى الجمبسوت القصير على شكل شورت سيمنحك مظهراً الفتاً.

إذا كنت تملكين الجسم المثالى فأنت محظوظة، كونك تُعتبرين أكثر الفتيات التى سيناسبها ارتداء الجمبسوت 

بمختلف قّصاته وتصاميمه.

حددي مناسباتك

أمسية راقية ارتدى الجمبسوت األسود اللون مع جاكيت باللون األبيض أو الذهبى، وحذاٍء بالكعب العالى. وال تنسى 

اإلكسسوارات العصرية لكى تمنحك مظهراً متجدداً.

يوم هادىء، لقاء أو موعد، اختارى الجمبسوت بألوان فرحة. ننصحك باختيار ألوان فاقعة وقوية كالنيلى مثالً ألنه 

سيمنحك جاذبية، وهو مثالى للمناسبات التى توّدين من خاللها لفت نظر أحدهم.

الالمعة  الجلد والمجوهرات  الجاكيت  ما مع  العريض نوعاً  المعدنى  الحزام  الجمبسوت  عشاء فاخر، نّسقى مع 

المناسبة إلطاللة فخمة ومميزة

فى المكتب أو مكان العمل، اختارى الجمبسوت بألوان داكنة مع الجاكيت الرسمى والحذاء ذى الكعب المتوّسط 

الطول من أجل أناقة محترفة.

نصائح مهّمة 

اتركى الجاكيت مفتوحاً لكى تكسبى المزيد من الطول.

اختارى الشنطة ذات الكتف الواحدة لكى تبدى أصغر سّناً.

ارتدى الـ«جيله« الطويلة لطلّة راقية ورصينة.

لمزيد من األنوثة، اختارى الجمبسوت المنّقط من القماش الناعم.

Your Outfits
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مودا جيت..
أناقة الكاجوال

بلمسة عصرية وعملية
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كيف انطلقت مصممة األزياء »فاطمة« فى عالم األزياء والتصميم؟

افتتاح أول بوتيك »مودا جيت« منذ  شغفى وحبى لمجال األزياء دفعنى إلى 

أنيقة من  الجاهزة مع إضافة لمسة  عامين تقريبا،  تخصصت فى مجال األزياء 

أزياء الكاجول تكون مواكبة للموضة والصيحات العالمية.  كما أن اختيارى لمجال 

األزياء الجاهزة جاء بسبب صعوبة إيجاد مالبس عصرية تكون فى الوقت ذاته 

محتشمة وعملية. 

سر التميز واالنفراد لمودا جيت ؟

أنثوية وبسيطة وسهلة االرتداء، وفى نفس  بأنها  تتميز تصاميم »مودا جيت« 

الوقت كل قطعة فريدة ومعبرة للغاية.

من أين تستوحين تصميمات مودا جيت؟

العالمية وأقدمها بأسعار مقبولة  الموضة والصيحات  أستوحى تصميماتى من 

ومناسبة ألغلب الشرائح المجتمعية، مع الحفاظ على األصالة والحشمة العربية 

التصميمات من تجاربى وخبرتى فأنا عاشقة  فى األزياء. وأيضا أستوحى بعض 

للبساطة فى األلوان واألقمشة. 

الفئة المستهدفة من أزياء مودا جيت، وكيف نجحِت فى تلبية كافة األذواق؟

القوة  جوانب شخصيتى تنعكس على تصاميم »مودا جيت« والتى تركز على 

والثقة، نخاطب المرأة البسيطة العاشقة لألزياء واألناقة. تصاميمنا ليست موجهة 

لنوع محدد من النساء، بل هى لكل امرأة لديها حس المغامرة والبساطة.

ينفرد »مودا جيت« بتقديم أزياء الكاجول النسائية، ما هى أبرز األلوان واألقمشة 

التى تركزين عليها؟

الصاخبة فى تصاميمى،  أختار دائما األقمشة  لست من محبى األزياء واأللوان 

الناعمة وخطوط البساطة واأللوان الهادئة وهى النوع الذى أرتديه شخصيا. كما 

أتمسك باللونين األبيض واألسود فى تصميماتى مع إضافة لمسات فريدة.

إبداعاتها ليس لها حدود ، موهبتها فى تصميم األزياء 
خالل  من  واثقة  بخطوات  النجاح  نحو  تخطو  جعلتها 
العالمية  الموضة  تواكب  التى  الكاجوال  أزياء  تقديم 
جودة  فيها  يتجلى  وناعمة  بسيطة  بلمسات  ولكن 

األقمشة واأللوان.
بوتيك  » صاحبة  األزياء« فاطمة عبد اهلل على  مصممة 
الصغر  منذ  باألزياء  شغفها  وظفت  جيت«  »مودا 
الخاصة  بصمتها  لها  أصبح  حتى  موهبتها  وصقلت 
وطابعها المميز فى تصميم الكاجوال. »أناقتي« التقت 
وسر  األزياء  عالم  فى  انطالقتها  على  للتعرف  معها 
للمرأة  تقدمها  ونصائح  لتصميماتها  واإلبداع  التميز 

لتنسيق أزياء الكاجوال فى حياتها اليومية. 
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Oasis by the sea Shati Al Qurum

@modagate.om

24600050

modagate.om

modagate oman

المزج بين الموضة واألناقة العصرية مع الحفاظ على األصالة  كيف نجحِت فى 

والتقاليد العمانية فى األزياء؟

بالبساطة  أنها معروفة  العمانية وخاصة  المرأة  المعادلة مع  يمكن تحقيق هذه 

واالحتشام فى آن واحد، وأعتقد أن تصاميم »مودا جيت« نجحت فى ترسيخ ثقتها مع 

زبائنها فى تقديم مالبس بسيطة ومحتشمة وسهلة االرتداء والتنسيق. 

لماذا تعد مالبس الكاجوال من أكثر المالبس التى ترتديها النساء المحجبات؟ 

هناك الكثير من النساء تفضلن ارتداء المالبس الكاجوال، وهذا لعدة أسباب:- 

 تعد من أحد األشكال األنيقة والمميزة ، والتى يكون لها المزيد من األشكال المتنوعة.

 هناك تحديث دائم للتصميمات الخاصة بها، حيث يمكنها أن تكون تابعة إلى موضة 

العام وبالتالى تفضل النساء أن تختار من بين موضة مالبس محجبات كاجوال.

 تكون المرأة أنيقة ومميزة فى أية مالبس تعمل على ارتدائها يوميا، حيث إنها تعد من 

المالبس المريحة والمميزة.

نصائح تقديمنها للمرأة لتنسيق المالبس الكاجوال مع الحجاب؟ 

البنطال  أو  الكويتية« تكون أساسية  البناطيل  بـ«  الواسعة والمعروفة لدينا  البناطيل 

المرأة باختالف  التى تناسب  القَصات الجميلة والمتواضعة  الجينز وخصوصا ذو 

مقاساتها.

الهادئة أو االستايل  بالنسبة للقمصان فالمرأة لديها حرية االختيار، إما األلوان  أما 

والقصات الغير مألوفة، مع الشيالن الملونة وخاصة الشيالن الدانتيل ألنها تبرز جمال 

المرأة من وجهة نظرى. كما يمكن ارتداء حذاء رياضى يسهل عليها التحرك فى أوقات 

العمل أو الحذاء العالى للسهرة، مع إضافة لمسة من المجوهرات. 

الموضة فى األزياء لعام  الجديد لمودا جيت، واتجاهات  الكوليكشن  أهم مميزات 

2018؟

فى البداية كنت أعتمد على القصات الكالسيكية المريحة، ولكن عام 2018  اتجاهات 

الموضة نحو جميع القصات والتصاميم الغير مألوفة واأللوان الجريئة. ولكن فى الوقت 

ذاته يجب أن تتماشى التصاميم مع الزخرفات والبساطة واألقمشة التى اشتهرنا بها.

البناطيل هل تركزين على األلوان والتصميمات الهادئة؟

البناطيل المعروفة لدينا هى ) البناطيل الواسعة أو الكويتية (، فهى ماتبرز الجمال على 

الجسم سواء باالستايل أو األلوان، وأفضل غالبا األلوان األساسية والهادئة .

أهم مميزات تصاميم الفساتين الطويلة وفساتين السهرة من مودا جيت؟

لقد بدأنا مؤخرا بتصميم الفساتين الطويلة باستايل بسيط وألوان هادئة، مع قَصات 

السهرة ولله  . كما بدأنا بفساتين  البسيطة  النزهات  أو  المرأة للعمل  جميلة تناسب 

الحمد القى إقباال ونجاحا غير متوقع، والسبب الرئيسى فى ذلك اختيار األلوان الهادئة 

مع القَصات الجميلة التى تناسب جميع النساء.

نصائح تقديمنها للمرأة بشكل عام الختيار مالبس العمل؟

أنصح كل امرأة بارتداء  األزياء التى تجعلها تشعر بالثقة والراحة وأن ترتدى ما يعكس 

شخصيتها ، وتختار ما يتناسب مع أسلوبها وجسمها. 

طموحات مصممة األزياء فاطمة عبد الله؟

السلطنة والخليج،  أسعى الفتتاح فروع جديدة لمودا  جيت في مختلف محافظات 

وبفضل الله حققت مؤخرا إحدى أهدافي بافتتاح ثاني فرع لمودا جيت.



lateen_fash

96131367 - 95303600

lateenfash



موضة متجددة على مر الزمان
عــادت بقوة هذا العــام موضة الكاروهات، تلك النقشــة التى 
لــم تبطل أبدا فى أى عــام من األعوام والتــى لطالما فضلتها 
نســاء الطبقة الراقيــة واألميرات. كما فرضت ســيطرتها على 
مجموعــات أعــرق الــدور العالميــة لموســم شــتاء 2018 ، فلم 
يكتــِف المصممون بتقديمها على هيئة معاطف وســترات بل 
شاهدنا تنانير وبناطيل وموديالت بونشو مزينة بهذه الصيحة 
المميــزة.« أناقتــي« تقــدم نصائــح الختيــار نقشــة الكاروهــات 
بحسب جسمك وطرق تنسيقها مع اإلكسسوارات المناسبة. 

النقشة  الموجودة داخل  اللونية  الدرجات    اختارى دائًما قطعة سادة ملونة بدرجة من 

نفسها.

  إذا كنِت صاحبة جسم ممتلئ فابتعدى عن نقاشات الكاروهات كبيرة الحجم، ألنها تعطى 

إحساًسا أكثر بزيادة الوزن خصوًصا لو بدرجات لونية فاتحة.

ألوان حادة صريحة  الكاروهات بخطوط طولية ذات    إذا كنِت قصيرة فاختارى نقشة 

وواضحة، ألنها ستضيف لك طواًل وتعطى إحساًسا بالرشاقة.

  لوكنِت من صاحبات شكل الجسم الكمثرى، فاختارى قطعة كاروهات فى الجزء األعلى من 

الجسم سواء )بلوزة- قميص- بونشو- سكارف أو جاكيت(. وتجنبى ارتداءها تماًما فى الجزء 

األسفل، ألنها ستضيف حجًما ووزنًا على األرداف.

  لو جسمك على شكل المثلث المقلوب فعرض األكتاف هنا أكبر من عرض األرداف، فالتزمى 

باأللوان السادة والغامقة من فوق واختارى النقشة فى بنطلون أو جيب على الجزء األسفل 

من الجسم.

  أما لو جسمك على شكل التفاحة فيمكنك كسر النقشة بسكارف أو شال سادة، وإضافة 

حزام رفيع بلون غامق لتحديد وإظهار منطقة الوسط.

بالكاروهات ذات  أثناء ذهابك للعمل، فاختارى قطعة منقوشة    إذا أردِت إطاللة عملية 

األلوان المحايدة والقاتمة مثل األسود والرمادى والكحلى والنبيتى والزيتونى وخصوًصا أنها 

ضمن األلوان الشتوية للموسم.

نقشة
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Al-Khuwair-Jasmine Complex +968 91400205 @GOLDENTHOB

دار  »الثوب الذهبي«
فساتين راقية انفردت بنعومة ال مثيل لها



94841100Khayali.fashion@gmail.com Khayali.fashion

الخوض، شارع الشباب، مقابل استاد السيب الرياضي، الطابق األول، محل رقم 111

نبذة عن شركة خيالي: 
خيالي هي شركة عمانية متخصصة في خياطة 

وتجارة مالبس األعراس و السهرات بجودة عالية 
ورقي وإتقان.  

تم إنشاؤها على يد مواطنة عمانية سنة 2016 
وتمتلك خياطين محترفين ذو خبرة طويلة في 

مجال خياطة فساتين األعراس والسهرات. 

هدفنا: 
هدفنا هو إسعاد كل عروس ولكل إمرأة تعشق 

الجمال واألناقة، بتقديم تشكيلة واسعة 
من فساتين الزفاف والسهرات والحفالت 

والمناسبات الخاصة بجودة عالية بشكل يليق 
بمتطلبات المرأة العصرية 

 

موقعنا: 
تفضلي بزيارتنا في موقعنا الجديد في شارع 

الشباب في الخوض واختبري تميزاالقمشة ودقة 
التفصيل والتصميم وستكونين محط انظار 

الجميع بأناقك 



الذهاب  كيفية  فى  تحتارين  ما  كثيرا 

وأناقتك  حيويتك  يبرز  بمكياج  للعمل 

يظهر  الذى  واإلرهاق  التعب  ويخفى 

يتصف  أن  البد  العمل  فمكياج  عليِك، 

األلوان  من  القريبة  الهادئة  باأللوان 

الترابية أو البرونزية حتى تحصلي على 

المظهر المهنى الجذاب.

جمالك
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متى كانت اللحظة التى اكتشفت فيها حّبك لعالم المكياج والتجميل؟

المكياج وأصوله حتى صارت  التجميل بدأ منذ طفولتى فأحببت  شغفى بمجال 

الهواية المفضلة لدى، وبدأت موهبتى تبرز من خالل إعجاب واستحسان المقربين 

لى للمكياج الذى أضعه لنفسى خاصة األيالينير بالطرق الصحيحة والمختلفة.

عزز ذلك ثقتى فى نفسى، وبدأت برسم المكياج على وجوه أهلى وأصدقائى فى 

المناسبات، فى تلك الفترة زاد عشقى بمجال المكياج والشعر وكل ما يخص مجال 

التجميل حتى قررت خوض مضمار التجميل بالشكل االحترافى المعترف به.

فى البداية قررت االنضمام للدورات التدريبية المتخصصة فى المكياج على أيدى خبراء 

الجمال واألناقة ولعل  العالميين والمحترفين، والمشاركة فى كل ما يخص  التجميل 

أبرزها »مهرجان الجمال« فى بيروت مع نخبة من خبراء التجميل العرب والعالميين. 

كيف تصفين أسلوبك فى المكياج؟، ومن أين تستوحين طرق وضع المكياج؟

المرأة ومالمحها، وأبتعد تماما عن  الناعم الذى يبرز جمال  المكياج  أسلوب 

المكياج القوى الصارخ الذى يمحو مالمح المرأة الجميلة، ويظهرها بالصورة الغير 

المرأة الجميلة ومن عيونها، كما تلعب  الئقة،أستوحى مكياجى دائما من مالمح 

المكياج  المرأة دورا هاما فى اختيارى لنوع  التى ترتديها  األزياء واإلكسسوارات 

ر كل اإلمكانيات ،والطرق المختلفة  الذى يتم وضعه. » صالون دار الخليج« يُسخِّ

من المكياج لكى ترى السيدة نفسها فى أبهى صورة ،وأن تكون راضية عن مظهرها. 

هل تكتشفين طرقا جديدة ألصول المكياج من كل وجه تتعاملين معه؟

وجه المرأة ومالمحها تجبرنى أحيانا إلى ابتكار أسلوب وأصول جديدة فى المكياج 

إلبراز جمال مالمحها، ونحن كخبيرات تجميل نواجه صعوبات كثيرة تدفعنى دائما 

الذى  الراقى  المكياج  إلى اإلبداع واالبتكار لكى نرضى زباءننا. بشكل عام أفضل 

يظهر مالمح الوجه الجميلة ويضيف للمرأة جماال ويبرز أنوثتها. 

ما خطوط المكياج الرائجة لهذا الموسم؟

يتميز المكياج لهذا الموسم بطابع البساطة ويميل إلى المكياج الطبيعى الناعم.

الهادئة والترابية أو »السموكى« مع إضافة  إلى األلوان  العيون فيميل  أما مكياج 

باأللوان  المتحرك مع تحديده  الجفن  المتحرك، أو فى بداية  الجفن  لمعة وسط 

الترابية والسموكى مع إبراز األيالينير مع رموش طبيعية كثيفة ومتوسطة.

يتميز مكياج الحواجب لهذا العام برسمها على شكل )شعرة شعرة كل واحدة على 

حدة( بألوان البنى المتوسط والبنى الفاتح، أما مكياج البشرة فيتميز بلون البشرة 

الطبيعية دون المبالغة فى وضع الفاوندشن واإلكثار منه. 

كما تميل صيحة هذا العام إلى استخدام الكونتور للوجه باللون الكريمى، 

المالمح ويستخدم من شريحة كبيرة من خبيرات  له أهمية فى تغيير 

التجميل والمشاهير ونجوم التواصل االجتماعى. 

ما هى معايير الجمال لخبيرة التجميل خديجة النعيمية؟

لألسف نجد اآلن البعض من النساء يُبالغن فى ارتداء الماركات العالمية 

أو شراء مساحيق تجميل باهظة الثمن والقيام بعمليات تجميل قد تكون 

ناجحة وقد تكون فاشلة، وأحياناً تُشوه المظهر الطبيعى للمرأة ما يؤثّر فى 

ثقتها بنفسها وجمالها وأنوثتها ويزعزعها. 

معيار الجمال األهم من وجهة نظرى هو ثقة المرأة بنفسها وجمال الروح، فنجد العديد 

من النساء ثقتهن وروحهن الجميلة من الداخل أبرزت جمالهن المتواضع من الخارج. 

أما من حيث معيار الجمال وفقا لمالمح المرأة فتتمثل فى بشرة نضرة. اهتمت بها 

صاحبتها، عيون كبيرة وبارزة قابلة الستيعاب كل الطرق المختلفة لوضع المكياج. 

فضال عن قبول المرأة وثقتها فى نفسها دون المقارنة أو التقليد ألى شخص آخر. 

أفضل طريقة الختيار ألوان المكياج بداية من كريم األساس إلى أحمر الشفاه؟

التى سأضع من أجلها  الحدث والمناسبة  المكياج يتوقف على  ألوان  فى اختيار 

ليلى. فى  ،أم مكياج نهارى، أم مكياج  المكياج سواء أكان حفل زفاف أم سهرة 

األغلب أختار ألوان البشرة الطبيعية للوجه، وأبتعد عن األلوان الفاتحة من كريم 

األساس أو اختيار درجة من األلون أفتح بدرجة أو اثنتين.

األيشادو: أضع ألواناً هادئة، وغير صاخبة مع التركيز على األيالينير.

الحواجب: أعتمد على اللون البنى المتوسط أو الفاتح.

الكونتور: هام إلظهار مالمح الجمال فى المكياج

البالشر: أختار األلوان الهادئة المناسبة ،واالبتعاد عن األلوان الغامقة.

بالكونتور لكى  الجميلة مع تحديد  الهادئة  الشفاه: أختار األلوان  أحمر 

تعطى جماالً وإبرازاً للشفاه.

خديجة النعيميه لـ »أناقتي«

المكياج الناعم...
إطاللة تبرز جمال المرأة وأنوثتها 

Your Beauty

7273

الموهبة التى تبدأ منذ الصغر هى 
والعمل  تطويرها،  يمكن  نعمة 
احترافية  مهنة  لتصبح  عليها 
كل  فيه  تبدع  الذى  والمجال 
خبيرة  جسدته  ما  وهذا  سيدة، 
التى  النعيميه«  »خديجة  التجميل 
صغيرة  سن  فى  المكياج  عشقت 
فى  اسمها  لمع  بالكبر.  واحترفته 
بلمساتها  التجميل  خبيرات  عالم 
دون  الجمال  تضفى  التى  األنيقة 
تكلف وبشغفها فى تعلم المزيد 
إلى االحتراف بمهارة. تؤمن  لتصل 
الذى  الجمال  رمز  هى  المرأة  بأنَّ 
بنفسها،  ثقتها  فى  عادة  يكمن 
تشّبهها  وعدم  المطلق  وتفّردها 

باآلخرين.



KHADEGA
Makeup by

AL NIIMI

Sham before Bijanib R/A, Hamza Abdul 
Al-Motalib mosque, befor the court

alniimi92336266

هل تختلف نوعية وكم المكياج من بشرة ألخرى؟

بالتأكيد تختلف حسب نوع البشرة سواُء كانت بشرة صافية، أو بشرة مليئة بالنمش 

الدهنية عن  البشرة  المكياج تختلف من  الندبات، كذلك نوعية  ،أو  الحبوب  ،أو 

البشرة الجافة أو المختلطة. االختالف فى أنواع البشرات يدفعنا إلى استخدام طرق 

مختلفة من المكياج، أما كمية المكياج فتختلف باختالف المناسبة وشخصية المرأة. 

أفضل طريقة لحفظ المكياج؟ 

اإلبقاء على مستحضرات التجميل فى علبتها وغالفها األصلى فى حالة عدم االستخدام.

احفظى المكياج بعيداً عن الضوء المباشر ودرجات الحرارة العالية، يفضل درجة 

حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية.

المكياج الناعم أم المكياج الثقيل، أيهما تفضلين وكيف تنصحين المرأة 

لالختيار فيما بينهما؟

المرأة العمانية أصبحت امرأة مثقفة وذوقها راقياً وعالياً وتحسن اختيار ما يليق 

الناعم وأن تختار كل ما يبرز جمال  المكياج  بها، أنصحها دائما أن تعتمد على 

مالمحها. فالمكياج ذوق وفن وليس صيحة مؤقتة، لذلك يجب على المرأة أن تختار 

الموضة التى تليق بها وعدم التخلى عنها بمجرد ظهور صيحة أو موضة جديدة. 

فليس كل موضة أو صيحة وسيلة إلبراز الجمال.

كيف تستطيع المرأة التنسيق بين ألوان المكياج ليظهر متناسقا؟

استخدام درجات ألوان المكياج الناعم التى تكون قريبة من ألوان البشرة الطبيعية، 

فمثال اختيار كريم األساس وتنسيقه مع لون البشرة وأحمر الخدود األقرب للون 

الزهرى )لون الخدود الطبيعى(. كذلك أحمر الشفاه يكون من اللون الهادئ لكى 

تظهرى باإلطاللة الطبيعية والمثالية.

صالون »دار الخليج«، أهم المميزات والخدمات التى يقدمها الصالون فى 

مجال التجميل؟

المرأة والعروس تحت سقف واحد، لدينا  الخليج« كل ما تتمناه  »صالون دار 

موظفات على أعلى درجات الكفاءة والمهنية فى مجال التجميل. كما نلتزم بتقديم 

جميع الخدمات التجميلية بأعلى جودة وبأسعار تنافسية.

خدمات صالون الخليج:- 

 المكياح المتنوع، السهرات واألعراس والمناسبات.

 العناية بالبشرة والجسم.

التلميس  بأنواعها،  القص والصبغات والهاياليت والتسريحات  الشعر،   خدمات 

بالزيوت، العالجات بالبروتين وعالج التساقط بالزيوت. 

 الوايكس بأنواعه، وشمع خاص للوجه.

 حف الوجه بالخيط، تقشير الوجه والحواجب. 

 الفايشل والماسكات وفيتامينات البشرة والحمام المغربية.

 خدمات العناية باألظافر )البديكير – المنايكير(. 

ما هى طموحاتك فى عالم الجمال بشكل عام وفى عالمك بشكل خاص؟

العالمية، وأسعى أن أواكب  العمانية نحو  المرأة  أطمح أن أرتقى باسمى وباسم 

التطور والتقنيات الحديثة فى عالم المكياج،كما أطمح إلى تأسيس مركز خاص لى 

ليعد من أكبر المراكز بالسلطنة المتخصصة فى التجميل، وقسم خاص بالتقنيات 

الحديثة التى تنتشر فى مجال التجميل. 

Your Beauty

74



   Primer  أو الكريم التمهيدي، تحتاجين لتطبيق طبقة رقيقة من الكريم 

التمهيدي على جميع أنحاء وجهك. ألن أهمية هذا المستحضر تكمن في 

قدرته على إخفاء المسام الكبيرة، فهو يخلق أساًسا أبيض شفاف لتطبيق 

كريم األساس فوقه ومن ثم الخافي Concealer  والبودرة. 

  بشرة متوّهجة، تقريبًا كل النجمات اللواتي يسرن على السجادة الحمراء 

 Highlighter يتمتعن بهذا التوّهج ويتم ذلك بإستخدام مضيء للبشرة أو

. مضيء البشرة هو كريم يحتوي على بياض اللؤلؤ وهذا يجعله عاكًسا 

الكريم  الوجه أو قد يُمزج هذا  الكريم على كامل  للضوء، يطبق هذا 

المضيء مع كريم األساس فتبدو بشرة النجمات متوهجة وشابة.

  عيون سموكي مثيرة، تضفي النجمات نظرة أنيقة ومغرية على مظهرهن 

من خالل اللعب على مكياج العيون. ويطبق أوال خافي العيوب الكريمي 

على الجفن ثم يرسم خط أسود أو رمادي على خط الرموش العلوي من 

زاوية العين الداخلية إلى الزاوية الخارجية ، يتكرر هذا األمر على الرموش 

السفلية. 

  يمزج “الالينر” قبل أن تضاف البودرة بظاللها الداكنة إلى الجفن وحتى 

تجعيدة العين.  أخيرًا يضاف الينر بلون فاتح لماع إلى الزاوية الداخلية 

للعين، وإلنهاء النظرة المثيرة تطبق الماسكارا على الرموش.

  عظام خد عالية، عظام الخد التي يسلط الضوء عليها هي نقطة محورية 

في الوجه تعطي المشاهير مظهرا أكثر إشعاعا. ومن أجل مظهر خدود 

مرتفع يطبق “برونزر” داكن على أسفل عظمة الوجنة، هذا يخلق تأثيرا 

أجوف للخد ثم تطبق البودرة على تفاحة الخدين وفوق عظمة الوجنة. 

الوجه ولون فاتح أعاله، يُنشأ هذا  وبإستخدام لون داكن تحت عظم 

المظهر المعاكس على طول الخد. 

الى  اللجوء  الكبير، وإلنشاء أنف أقل حجما من دون    تنحيف األنف 

العجائب. يطبق أواًل كريم  المكياج قد يصنع  التجميلية فإن  الجراحة 

األساس المعتاد المناسب للون البشرة على طول األنف، بعدها يستخدم 

قلم التحديد ويطبق على أسفل جسر األنف ويمزج جيًدا ويثبت بواسطة 

بودرة شفافة. 

إلى منطقة األنف، يطبق كريم أساس أغمق  البعد  المزيد من    وإلضافة 

البشرة أعلى جانبي جسر األنف، ومن خالل تسليط  بدرجتين من لون 

الضوء على جسر األنف وتطبيق الظل الغامق على جانبي األنف يظهر 

األنف أقل حجًما.

  خط فك محدد، لحسن الحظ هناك خدعة للحد من عدد من الصور التي 

تجعل خط الفك غير محّدد حيث يطبق “برونزر” داكن تحت خّط الفك 

وعلى طول الجانبين. من خالل ذلك، يتم إنشاء نقطة جوفاء تحت خّط 

الفك وعلى طول جانبي الوجه، هذا يجعل الجزء العلوي من الفّك أكثر 

تحديدا.

  حواجب مرتفعة، يمكن للمشاهير الحصول على حواجب مرتفعة بواسطة 

خطوات مكياج بسيطة. فبعد تطبيق الكريم التمهيدي وكريم األساس في 

جميع أنحاء الوجه، يطبق قلم التحديد على شكل V فوق الحاجب ثم 

يمزج جيدا ويغطى ببودرة شفافة، يطبق أيضا بظالل بلون أبيض مائل 

للعاجي تحت خط الحاجب مباشرة، فهذا المكياج كفيل بتحديد الحاجب 

ورفعه.

  أحمر شفاه غير متلطّخ، طريقة واحدة للحفاظ على أحمر الشفاه هي 

المناسب من أحمر الشفاه على  البودرة. أوال يطبق الظل  استخدام 

الشفاه المرطبة والمقشرة حين تمأل الشفاه جيًدا، ثم مرري مندياًل عليها 

لتنشيفها. يوضع بعدها منديل ورقي على الشفاه وتطبق طبقة رقيقة من 

البودرة غير المرئية على المنديل.

مكياج النجمات
لتتمتعي بإطاللة السّجادة الحمراء

الجميالت،  بالنجمات  مليئة  تكون  ما  عادًة  الحمراء  السجادة 
ولكن  اإلعجاب.  إلثارة  التصاميم  بأفخر  يتألقن  وجميعهن 
اختيار الثوب الجميل الفاخر ال يكفي وحده لكي تبدو النجمة 
باهرة وفاتنة، فكل شيء في إطاللتها، من تصفيفة شعرها 
العيون  ومكياج  الشفاه  وأحمر  األظافر  طالء  ولون  لونه  إلى 
لتكون  ورائعة  ومتناسقة  متكاملة  تكون  أن  يجب  كلها 
أسرار  إليِك  »أناقتي« تقدم  باهرة وال تشوبها شائبة.  النتيجة 

من مكياج مشاهير إلطاللة تليق بالسجادة الحمراء :- 
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اإلكسسوارات من مكّمالت أناقة المرأة التى 

تبحث دائما عن التجديد فى كل شىء، ومن 

الطبيعــى أن يكون اهتمامهــا منصّبً على 

ظهورها بالشكل الالئق الذى يرضي أنوثتها 

ويجعلهــا تحوز إعجاب وثقة اآلخرين . وتعد 

قطــع اإلكسســوارات مــن أولويات النســاء، 

حيــث يبحثن عن كل مــا هو جديد فى هذا 

العالــم ألن اقتناء القطع األنيقــة والجذابة 

وتنسيقها مع قطع المالبس، يضيف لمسة 

جذابة إلى رقة المرأة وحسن اختيارها .

االكسسوارات
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المــرأة  تجمــع  التــى  العالقــة  إّن 
بالمجوهرات ليســت عالقــة عابرة أو 
مرحلية كما وأّنها ليست مرتبطة بأى 
موضة أو صيحة؛ إّنها عالقة تاريخية 
عمرها مــن عمر األميــرات والملكات 
بحيث ارتبطــت المجوهرات باألناقة، 
والفخامة، والســلطة. فالمجوهرات 
تعبــر عن الرقــى كما تعكــس أنوثة 
المــرأة وســحرها و جمالها.«أناقتي” 
ســلطان”   جــواد  »أمــل  مــع  التقــت 
صاحبــة محــل “مجوهــرات فيصــل” 
والتــى تؤمــن بوجــود عالقــة خاصة 
تجمع بيــن المــرأة ومجوهراتها فى 
توليفــة واحــدة عنوانهــا األساســى 
األناقــة والجمال، حيــث تعتمد على 
حســها الفنــى واإلبداعــى وخبرتهــا 
مجوهــرات  تصميــم  فــى  الطويلــة 

تحاكى الذوق الرفيع.

أمل جواد سلطان لـ »أناقتي«

المجوهرات والمرأة..
قصة العشق األزلية عنوانها 

األناقة والجمال 
81

الرائد فى مجال  »مجوهرات فيصل« االســم 

المميزة والعصرية  التصاميم  المجوهرات ذات 

والتى تناسب كل األذوق، ما سر التميز والشهرة 

لمجوهرات فيصل؟

المجوهرات يجب أن يكون بوزن  الحديث عن 

الذهب وبسعره، سر تميزى فى مهنتى هو 

اختيارى الشخصى لكل قطعة موجودة داخل 

المحل سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، باهظة 

الثمن أم بسعر تنافسى فى السوق المحلى ، كما 

أن كل قطعة من مجوهرات فيصل تكون جديدة 

وغير مكررة.

ما الذى جذب »أمل جواد سلطان« إلى عالم 

المجوهرات؟

حــب زوجـــى القتنائى أجــمــل المجوهرات 

وتشجيعه المستمر دفعنى وجذبنى بكل قوة 

للدخول فى عالم المجوهرات، وأيضا حبى 

بــارتــداء المجوهرات  وعشقى منذ طفولتى 

وخاصة األلماس دون الذهب والفضة.
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أهم المعايير التى يتم األخذ بها فى تصميمات 

مجوهرات فيصل؟ ومن أين تستوحين األفكار 

والتصاميم؟

الزبون، ولذلك قمت بتدريب  فهم ذوق وحس 

المحل على هذا األساس بأن ال يكون  موظفى 

التركيز فقط على المكسب والربح إنما كسب 

ثقة الزبون هو المكسب الحقيقى. فعندما 

أتعرف على أذواق ومتطلبات الزبائن يساعدنى 

ذلك على شراء القطع وبيعها بسهولة داخل 

المحل.   

التصاميم معظمها من اختياري وذوقي الشخصي 

المميزة  الموديالت  عند الشراء، واصمم بعض 

او لطلبات  الخاصة كعيد االم  المناسبات  لبعض 

الزبائن الخاصة.

المرأة بالمجوهرت؟ وهل  كيف تصفين عالقة 

للمناسبة  دور فى تحديد نوع المجوهرات؟

إنها ليست عالقة غــرام عابرة ،أو شعلة من 

االفتتان سرعان ما تنطفئ إنها عالقة عشق أزلية 

وستستمر طالما هناك أنثى تحب أن تنظر إلى 

وجهها فى المرآة وتهتم بجمالها. 

استطاع علم النفس أن يدخل بين المرأة 

والمجوهرات ليحلل طبيعة العالقة التى 

تجمعهما برباط وطيد، فأتت التحليالت لتؤكد أن 

المرأة للمجوهرات واألكسسوارات بشكل  حب 

عام يعود إلى رغبتها الدائمة فى الظهور والتميز. 

السلطنة أم  هل هناك موضة معينة دارجة فى 

أنه نمط واحد فى كل دول الخليج؟

الموضة فى السلطنة والخليج تكون شبه 

متقاربة، وحاليا أكثر توجهه المرأة إلى المراري 

الطويلة أو شراء الماركات العالمية الدارجة 

الجديد  الجيل  العالمية. كذلك فإن  فى األسواق 

يتجه إلى لبس اإلكسسوارات الراقية وأحيانا إلى 

باهظة الثمن. 
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وعندما شعرت بزيادة الطلب على سلعتى 

الدولية الستطالع  المعارض  بدأت الخروج إلى 

ما هو جديد والكتساب الخبرة، خاصة أن الخبرة 

الزبون، والكتساب  لها أهمية فى كسب ثقة 

معلومات أساسية عن المعادن واألحــجــار. 

بدأت بعدها المشاركة فى المعارض المحلية 

االستهالكية والمعارض الخاصة والمعارض التابعة 

للمجوهرات والذهب.

بحكم خبرتك فى مجال المجوهرات، ما هى 

االتجاهات الجديدة التى ترينها دارجة فى عالم 

المجوهرات وأحدث موضة؟

امرأة تتطلع دائما إلى كل ماهو جديد فى  كل 

العملية قد  عالم المجوهرات، فمثال مسيرتى 

بدأت فى تجارة األلماس، ثم توسعت ببيع بعض 

الذهب  الساعات وأخيرا دخلت فى عالم  أنواع 

والفضة. كل امرأة تنجذب لنوع من المجوهرات 

وأحيانا لكل األنواع، لذا فقد بذلت أقصى جهدى 

الزبائن حتى استطيع  ألكون مطلعة على طلب 

تلبية احتياجاتهم تحت سقف واحد. 

الــمــواد واألحــجــار الكريمة التى تتميز بها 

مجوهرات »فيصل« وسبب تميزها؟

أنــواع األحجار  مجوهرات »فيصل« تقدم كافة 

سواء األحجار الكريمة أو شبه الكريمة. فاألحجار 

الكريمة مثل: الماس والياقوت والزمرد والزفير، أو 

الهر  التوباز والتورماين وعين  الكريمة مثل  شبه 

وحجر السترين وأنواع كثيرة ال تعد وال تحصى. 

تتميز مجوهرات »فيصل” بتوفير أجود أنواع 

األحجار الطبيعية والصناعية حسب طلب السوق، 

ونلبى كافة متطلبات واحتياجات الزبائن. 

كيف استطعِت إبراز مجوهرات فيصل وتسويقها 

بالشكل الناجح؟

بدأت فى مجال المجوهرات فى عام 2003، 

البراق حيث جلبت  العالم  وانطلقت إلى هذا 

بعض القطع المميزة من خارج السلطنة ثم 

قمت بعرضها وتسويقها بين األهل واألصدقاء.

الزبائن لدى تتسع واكتسبت  فبدأت قاعدة 

سمعة طيبة بين المحيطين.
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الخدمات التى يقدمها مجوهرات »فيصل« 

للعروس، والقطع األساسية التى ال يمكن 

االستغناء عنها ، وأهمية تنسيق المجوهرات مع 

فستان الزفاف؟ 

العرائس  مجوهرات فيصل توفر أجمل أطقم 

الرفيع والجودة ولون الحجر  الذوق  من ناحية 

وبأسعار منافسة للسوق. وأنصح كل عروس 

أن تختار فستان زفافها أوالً ثم تتجه لشراء 

المجوهرات سواء كانت  العرس، ألن  مجوهرات 

ألماس أو ذهب تفقد قيمتها وخصوصيتها إن 

لم تلبس بطريقة صحيحة. كما أنصح كل عروس 

المجال أو  المختصين فى هذا  أن تأخذ نصيحة 

الذوق سواء من األهل  الخبرة فى  من أصحاب 

أو األصدقاء. 

النساء  وقــد ال حظت لألسف الشديد بعض 

يلبسن أغلى أطقم الماس بطريقة ال يلتفت 

إليها أحد، وذلك لعدم تناسق القطعة مع ألوان 

المالبس أو مع قصة الفستان نفسه وأحيانا تكون 

القطعة غير مناسبة تماما للحفلة أو المناسبة.

كما أنصح كل امرأة أن تهتم  بجودة المجوهرات 

عند الشراء أكثر من حجم القطعة، ألنه فى 

كثير من األحيان تبحث المرأة عن القطع كبيرة 

بالجودة. حجم  الثمن وال تهتم  الحجم رخيصة 

القطعة ال يعنى دائما بأن القيمة باهظة الثمن، 

المتوسطة والصغيرة قد تميزك أكثر  فالقطعة 

وتجذب الحضور ببريق المعدن، ومن يفهم 

بالمجوهرات يعرف قيمة الشىء فى جودته 

ولمعانه.

Jewellery



الرومانية كان اعتماد  القديمة وخصوصا فى الحضارة  العصور  : خالل  اإلبهام 

الخاتم فى اإلبهام دلياًل على القوة والكرامة والرجولة ،وارتداء السيدة لخواتمها 

فى هذا اإلصبع دليل على أنها تمتلك بعض الصفات الذكورية مثل االستقالليّة 

والعناد والعصبيّة واإلصرار، كلما كان التصميم أكبر وأضخم كلما دل على مدى 

حب المرأة للحرية.

الحكم  القدرة على  السبابة تدل على  التى توضع فى إصبع  الخواتم   : السّبابة 

وتمتع السيدة بصفات قيادية. اعتماد التصميم فى سبابة اليد اليمنى يدل على 

اليسرى فهذا دليل على ولع الشخص  اليد  أما وضعه فى سبابة  حبّها للسلطة، 

بذاته وميله لجنون العظمة.

السيدة تحاول تسليط  الخاتم فى هذا اإلصبع يدل على أن  : اعتماد  الوسطى 

الضوء ليس فقط على التصميم الذى تضعه وإنما تريد أيضا التأكيد على أنها هى 

أيضاً جميلة ال يمكن مقاومتها. إلى جانب ذلك  اعتماد الخاتم فى إصبع الوسطى 

دليل على أن المرأة تؤمن بالقدر واللحظات السحرية.  

البنصر : هذا اإلصبع يرمز إلى حب الجمال واالبتكار والتعبير عن الذات وكذلك 

يدل على عالقاتنا بمن حولنا. من المعروف أن اعتماد خاتم فى هذا اإلصبع يدل 

على الوضع العائلى للسيّدة، وبحسب الحضارة المصريّة القديمة هناك عرق فى 

بنصر اليد اليسرى متصل بالقلب. 

البديهة وقوة الحدس  الخنصر: يرمز إلى كوكب عطارد ويدل على سرعة 

السيّدة لخواتمها فى هذا  الغير. واعتماد  التواصل مع  العالية فى  والمهارات 

اإلصبع يؤكد على قدرتها فى إقناع اآلخرين، وإيجاد أمور مشتركة وحلول وسط 

مع من حولها ،وهو يدل على نجاحها المهنى.

Accessories
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ارتدى خاتمك 
بعناية فلكل إصبع 

معنى
يشيدون  وقد  خاتمك  بجمال  إعجابهم  الناس  يظهر  قد 
بذوقك الرفيع فى انتقائه وكيف أنه يبرز جمال يديك، هذا 
إذا كان خاتما واحًدا فما بالك بارتدائك عدة خواتم معًا فى 
اليدين.  أصابع  معظم  على  بتوزيعهم  حتى  أو  اليد  نفس 
الخبراء  ويؤكد  حواء  تعشقها  أنواعها  بكل  فالخواتم 
تكشف  نفسية  مدلوالت  له  األصابع  فى  الخاتم  مكان  أن 

جوانب الشخصية وهى كالتالى :- 

87
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ارتدى سلسلة قصيرة فضية اللون مع أخرى ذهبية على أن تكون إحداهما أقصر من األخرى.

قى الخواتم الرفيعة فوق بعضها بحيث يكونان مختلفين فى ألوانهما بين الذهبى والفضى . نَسِّ

إن كنت من محبى ارتداء الساعات المعدنية، فاختارى أسورة عريضة بلون مخالف للون الساعة.

يمكنك ارتداء أسورتين مختلفتين فى الشكل، إحداهما ذهبية واألخرى فضية

اختارى خاتمين أحدهما ذهبى واآلخر فضى وارتديهما فى نفس اليد بجانب بعضهما لجذب العين 

إليهما.

قى سلسلة ذهبية واحرصى على أن تكون القالدة باللون الفضى. إلطاللة متميزة، نَسِّ

إن كنت ترغبين فى ارتداء أكثر من خاتم بألوان مختلفة مع الخواتم المعدنية، فال بأس ستحصلين 

على طلة متجددة إن حافظت على انتقاء نفس درجات القطع الفضية وبالمثل الذهبية.

امزجى مع األساور الفضية والذهبية أخرى بلون مختلف أو انتقى عقدا يجمع بين اإلكسسوارات 

الفضية والذهبية وبه لون أسود أو أحمر مثال.

زينى شعرك بمشابك أنيقة تدمج بين اللونين الفضى والذهبى إلطاللة تناسب السهرات.

الذهبى والفضى معا، فهناك قالدات  اللون  التى تدمج بين  الموديالت  العديد من  اختارى بين 

إلى  الذهبى. هذا باإلضافة  باللون  الفضى وبداخله جزء آخر  باللون  منقسمة إلى نصفين إطارها 

األساور المجدولة باللون الذهبى والفضى، وغيرها الكثير. 

اإلكسسوارات
الذهبية والفضية.. 

تناغم جديد إلطاللتك

ظهور  الحظت  بالتأكيد  العالمية،  الموضة  خطوط  متابعى  من  كنِت  إذا 
تضفى  والتى  جديد  من  والفضية  الذهبية  اإلكسسوارات  دمج  موضة 
هذه  محبى  من  كنت  فإذا  المرأة.  إطاللة  على  وجاذبية  مميزة  لمسة 
الصيحة، يفضل أن تنتقى إكسسواراتك بنفس روح األلوان إن كانت ناصعة 
الذهبية لونها هادئ، فاختارى  إذا كانت اإلكسسوارات  أو مطفية. فمثال 
جميل  بشكل  العناصر  بين  تناغم  هناك  يكون  حتى  مثلها  الفضية 
والعكس صحيح. » أناقتى« تقدم لك طرقا مختلفة لتنسيق اإلكسسوارات 

الذهبية مع الفضية :-  
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إنَّ الجمــال ال يعنــى فقــط التحلــى 

بوجــه جميــل، وإنما يعنى البشــرة 

الجميلة والجســم الرشــيق، وكلها 

منظومة متكاملة فأعضاء الجسم 

تعمل معــً وكل عضو يؤثــر باآلخر. 

فال بد مــن العناية بجميع مكونات 

الجمــال  علــى  للحصــول  الجســم 

المتكامل وال ننســى طبعً الجمال 

الداخلى وجمال الــروح، فكلها تؤثر 

على الشكل الجمالى الخارجى الذى 

يسعى الجميع للحصول عليه. 

عنايتك
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ماهى عمليات شد البطن؟

البطن الشكل  ،أو منطقة  المعدة  البطن هى عمليات تعطى لمنطقة  عمليات شد 

المسطح الجذاب، فهى تعطى شكال ناعما ومسطحا يمكن بواسطتها التخلص من الجلد 

الزائد والذى يزداد مع الحمل والوالدة وعند خسارة الوزن، فيتم عن طريقها شد عضالت 

البطن التى تكون متمددة .

الحاالت المرضية التى تستدعى إجراء عملية شد البطن؟

1 - الحمل والوالدة : مع الحمل يحدث ترهل وتمدد فى جلد البطن بشكل كبير ومع 

الزوائد  الوالدة وال تختفى. فيتم شد تلك  الوالدة تتكون زوائد جلدية كبيرة تظل بعد 

الجلدية باإلضافة إلى إمكانية حدوث ضعف فى جدار البطن مما يستدعى شد العضالت 

العملية. عيادة »لكلينكا« تنصح وتشجع األمهات على إجراء عملية شد  وتقويتها فى 

المفضلة قبل  العام وارتداء مالبسها  المظهر  الثقة فى نفسها من حيث  البطن، إلعادة 

الحمل.

2 - فقدان الوزن : بعد فقدان الوزن تتكون زوائد جلدية فى البطن والتى كثيرا ما يصعب التخلص منها وعندئذ 

يكون الحل المثالى هو عمليات شد البطن. 

يعانى الكثيرون من كبر حجم البطن أو من ترهلها سواء 
الزوائد  حتى  أو  الجلد  ترهل  أو  البطن  عضالت  ترهل  كان 
المشكالت  تلك  فكل  البطن،  أسفل  الموجودة  الجلدية 
تعطى للبطن شكال غير مالئم مما يفسد اإلطاللة. و لذلك 
يلجأ الكثيرون إلجراء عمليات شد البطن للتخلص من تلك 
مسطحة،  و  مشدودة  بطن  على  الحصول  ،و  المشكالت 
فالبطن المشدودة تعطى للجسم شكال انسيابيا جميال 
المترهلة شكال  البطن  و على العكس من ذلك فتعطى 

غير جذاب.
أخصائى   « عندارى  »رامى  الدكتور  مع  التقت  أناقتى«   «
الجراحة التجميلية فى عيادة »لكلينيكا« المتخصصة فى 
البطن  شد  عملية  أهمية  على  للتعرف  التجميل،  جراحة 
وأنواعها وخطوات إجرائها. فضال عن تقديم نصائح هامة 
فى  المستخدمة  التقنيات  وأبرز  العملية  بعد  للمريض 

عملية شد البطن. إلى نص الحوار :- 

الدكتور 
»رامى عندارى« لـ »أناقتي«

عيادة
لكلينيكا..
نتائج مذهلة

في عملية

شد البطن
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أنواع عمليات شد البطن؟

1 - شد البطن النصفى : وهى من العمليات البسيطة التى تناسب أصحاب الترهالت الصغيرة 
ومن لديهم الجلد الزائد أسفل البطن وبخاصة المنطقة تحت السرة. وغالبا تكون عضالت 

البطن قوية، وفيها يتم إزالة الجلد الزائد بندبة صغيرة وقصيرة فى أسفل البطن.

العملية مدة ساعة ويستطيع  الحالة لتخدير موضعى، وتستغرق  المريض فى هذه  يخضع 
المريض الذهاب لمنزله فى نفس يوم العملية.

البطن  الدهون من منطقة أسفل  الزائد و  الجلد  إزالة  بالكامل: ويتم فيها  البطن  2 - شد 
مع شد عضالت البطن المترهلة على طول البطن. تستغرق العملية ساعة ونصف ويخضع 
لتخدير كلى أو نصفى، بينما يبقى المريض يوما كامال فى المستشفى ويذهب للمنزل فى 

اليوم التالى للعملية. 

خطوات عملية شد البطن من بداية العالج حتى إجراء العملية؟ 

  استشارة وتشخيص حالة المريض وزيارته لعيادة لكلينكا، للتعرف على درجة الترهل الذى 
يعانى منه والتى تضم 4 درجات ،وتحديد نوع العملية والتقنية التى تناسبه.

  بعد التشخيص يتم إجراء التحاليل الالزمة للتأكد من صحة وسالمة المريض مثل تخطيط 
القلب وقياس الضغط والسكرى. 

  تتم العملية فى مستشفى ،أو مركز طبى مجهز بأجهزة جيدة و بعناية مركزة، وتستغرق 
عملية شد البطن النصفى نحو ساعة أما شد البطن الكلى فتستغرق ساعة ونصف. 

البطن،   البطن لمعرفة مكان عملية شد  الجراح بتحديد شكل  الطبيب  البداية يقوم    فى 
وإن كان سيقوم بإجراء عملية شفط دهون أيضا يقوم بتحديد المناطق التى سوف يقوم 

بشفط الدهون منها .

   بعد ذلك يقوم الطبيب بتعقيم مكان العملية جيدا ، وتتم العملية تحت التخدير الكلى فى 
حالة شد البطن بالكامل أما النصفى فيخضع المريض لتخدير موضعى.

   يقوم الطبيب الجراح بعمل شق أفقى فى أسفل جدار البطن، و يمر هذا الشق عبر الجلد 
وعبر الطبقات الموجودة أسفل الجلد حتى تصل إلى عضالت البطن، حيث يقوم الطبيب 

بشفط الطبقة الدهنية التى تكون موجودة بين الجلد وعضالت البطن.

الغرز  الجروح، و يتم عمل ذلك فى طبقات بواسطة  الجراح بغلق كافة     بعد ذلك يقوم 
الجراحية داخل الجلد. 

   أثناء غلق الجروح يتم وضع أنبوب تصريف، حتى تقوم بتصريف 
البطن نتيجة  المتبقية أو أى تجمعات دموية قد توجد فى  السوائل 
الدهون. و يتم اإلبقاء على األنبوب لمدة 24 ساعة من  عملية شفط 

إجراء العملية أو حتى انتهاء كافة السوائل فى البطن. 

التئام  الجروح يتم تغطيتها باستخدام غيار طبى معقم و بلستر حتى    بعد إغالق كافة 
الجرح جيدا .

ارتداؤه لمدة أسبوعين من بعد  الطبى يتم  النوع  العملية يتم استخدام مشد من     بعد 
العملية، و ذلك ليحول دون حدوث تجمعات للسوائل تحت الجلد و يُشد كى يعطى الجلد 

الشكل الجديد و يحافظ عليه.

أبرز التطورات التى حدثت فى التقنيات المستخدمة لعملية شد البطن؟

  فترة النقاهة : كانت فترة النقاهة للمريض فى التقنية القديمة تستغرق نحو أسبوعين 
أو3 أسابيع. أما التقنية الحديثة  فيستطيع المريض ممارسة حياته الطبيعية بعد أسبوع 

واحد فقط. 

  المشد الطبى : فى التقنية القديمة يقوم المريض بارتداء المشد لمدة 6 أسابيع. أما التقنية 
الحديثة  فيرتديه لمدة أسبوعين فقط.

  فى التقنية القديمة عملية شفط الدهون مع شد البطن غير مضمونة، أما التقنية الحديثة  
فتضمن لك شفط الدهون لنحت الجسم مع عملية شد البطن. 

  فى التقنية القديمة يتم تركيب األنابيب وتركها لمدة عدة أيام، أما اآلن  فيتم نزع األنابيب 
بعد 24 ساعة فقط. 

  تغطية الجرح فى التقنية القديمة يتم من خالل الغرز الخارجية ويتم إزالتها بعد أسبوع. 
التجميلية  الناحية  الليزر عليها من  الجلد ويتم تسليط  أما اآلن فيتم عمل غرز داخل 

للحفاظ على شكل البطن بعد العملية.

  التقنية القديمة مؤلمة، أما اآلن فيمكن شد المعدة والخصر بدون ألم.

  التقنية الحديثة تفادت المضاعفات التى قد تحدث للمريض فى الماضى، حيث ساهمت 
الغرز الداخلية فى تفادى أية مضاعفات مثل انفكاك الغرز وااللتهابات . 

البطن مناسبا وفى متناول  أما األن أصبح سعر عملية شد  القديمة مكلفة ماديا    التقنية 
الجميع.  

النصائح التى تقدمها للمريض بعد إجرائه لعملية شد البطن؟ 

  يجب االسترخاء و الراحة لمدة أسبوع ثم يمكن بعدها العودة إلى الحياة الطبيعية، بشرط 
عدم قيادة السيارة خالل تلك الفترة أو رفع أحمال ثقيلة أو عدم القيام بأى نشاط بدنى 

شاق .

بالنسبة للذهاب إلى  أما  العملية،    يمكن المشى بشكل جيد بعد مرور أسبوعين من 
الصاالت الرياضية فيكون ذلك بعد مرور شهر على األقل ، أما ممارسة رياضة البطن فالتتم 

قبل مرور شهرين .

  بعد العملية يتم وضع المريض على سرير مطوى قليال من األعلى و من األسفل حتى ال 
تكون البطن مشدودة و يؤثر على الجرح ، و يطلب بإبقاء السرير على نفس الشكل لمدة 

24 ساعة على األقل .

العملية نتيجة للجرح، ينصح بأخذ مضاد حيوى    قد يكون هناك )ألم أو ورم( بعد 
ومسكنات لتخفيف الورم عن طريق الفم لمدة 3 أيام. 

العملية، وتكون كالتالى أول أسبوع بعد  الدورية للطبيب بعد  الزيارات    االنتظام فى 
الجلسة األخيرة بعد عام  ، ثم أسبوعين، ثم شهر، ثم 3 شهور، ثم 6 شهور، ثم  العملية 

من العملية. 

ما هى أحدث األجهزة والتقنيات المستخدمة فى عملية شد البطن؟

 High Pressure البطن وهى تقنية تتميز »عيادة لكلينكا« باستخدام أحدث تقنية لشد 
الدهون تتفتت بسرعة تحت الضغط.  التقنية أسهل ألّن  العمل بهذه  Water Jet، ويكون 
الورم  الخارج فيخّف مقدار  الدهون إلى  الماء مع  النتيجة أسرع ألنه يتّم شفط  وتظهر 
واالزرقاق وألم أقل وفترة نقاهة أسرع، عكس الشفط التقليدى الذى يسحب الدهون ويترك 

الماء ليصرف بعد فترة.

تظهر النتائج تدريجيا  فى اليوم التالى للعملية، و لكن تكون واضحة بشكل كامل بعد 3  
نتائج  الزائد. و تدوم  الجلد  الدهون و  البطن مستوية و تختفى  العملية، تصبح  شهور من 
العملية لمدة طويلة، و لكن شرط أال يحدث زيادة فى الوزن مرة أخرى أو يكون غير منتظم 

أى يزداد و ينقص. 

الحاالت المرضية التى ال يمكن أن تخضع لعملية شد البطن؟ 

  األشخاص الذين يعانون من عدم انتظام الضغط والسكرى، والوزن الزائد عن الحد األقصى .

  المرأة التى ترغب فى الحمل خالل فترة 6 شهور أو سنة بعد العملية، ننصح المرأة بالحمل 
والوالدة ثم إجرء العملية.

  تنصح المرأة بإجراء عملية شد البطن بعد عام من الوالدة. 



   اتخاذك وضعية النوم على المعدة يؤدى إلى تخريش الوسادة لبشرة 

وجهك، ويسرع فى ظهور التجاعيد، وكما أن قلة عدد ساعات النوم 

يسبب بال شك أذى لبشرتك ويسرع من شيخوختها. 

  عدم االلتزام بتطبيق الواقى الشمسى بشكل يومى خطأ ال يستهان به 

وسوف تدفعين ثمن ذلك تلك الخطوط الرفيعة فى وجهك.

المياه لن يؤثر على صحتك فحسب بل    عدم شرب كمية كافية من 

سوف يُبهت شباب بشرتك بال أدنى شك. 

البشرة    إقامتك فى مدينة مزدحمة يزيد من احتمال ظهور تجاعيد 

المبكرة، فقد أثبتت الدراسات بأن تلوث الجو يسبب ظهور التجاعيد. 

  جلوسك على شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة يؤدى إلى إجهاد العين 

وبالتالى الزيادة فى تحريك الرموش وتقطيب الحواجب، مما يزيد من 

احتمالية ظهور التجاعيد الدقيقة حول العينين. 

نصائح لتجنب تجاعيد البشرة المبكرة

   رطبى بشرتك بالمرطب المناسب بشكل يومى لتحافظى على مرونة 

جلدك وشبابه.

الداخل وكذلك تخليص  الماء لترطيب بشرتك من  الكثير من     اشربى 

جسمك وبشرتك من السموم.

النوم لمدة ال تقل عن 7 ساعات يومياً، حيث يعتبر    احرصى على 

التى تؤدى إلى ظهور عالمات الشيخوخة  السهر من أكثر األسباب 

المبكرة فى البشرة. 

   استخدمى واقى الشمس قبل الخروج إلى الشمس بشكل يومى 

ويجب أن ال يقل عامل الحماية عن 30.

  احرصى على عدم غسل وجهِك بإفراط فهذا يتسبب فى إزالة الزيوت 

الطبيعية التى تقوم بشرتِك بإفرازها، و هذا يساهم بدوره فى زيادة 

فرص ظهور الخطوط الرفيعة عليها بسبب تعرضها للجفاف. 

   تناول الخضروات و الفواكه بشكل يومى فهذا يكمل نظامِك الغذائى 

الصحى و يجب أن تتناولى الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ 

نظرًا الحتوائها على مادة اللوتين المضادة لألكسدة. 

الذى يحتوى على أحماض  السلمون    تناولى األسماك، و منها سمك 

أوميغا 3 الدهنية التى تقوم بتغذية البشرة و تقيها من التجاعيد.

  ابتعدى عن اإلرهاق و ال تقومى بإهدار صحتِك ألن هذا يؤثر بشكل 

سلبى فى جمال ونضارة بشرتِك وليس هذا معناه أن تستسلمى 

للكسل، بل قومى بكافة المهام المطلوبة منك بدون أن تبالغى فى 

إرهاق نفسِك.

  ابتعدى عن التدخين فهو أحد األسباب الرئيسية لتغير لون بشرتِك و 

ظهور عالمات التقدم فى العمر عليها كما أنه يتسبب فى تدمير أجزاء 

جسمِك الداخلية مما ينعكس على بشرتِك من الخارج.

أسباب تجاعيد البشرة المبكرة

  تعرضك المستمر ولساعات طويلة لمكيف الهواء يؤدى لجفاف البشرة، 

وهى السبب األول فى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبكرة.

  تناولك السكريات والكربوهيدرات، بينما تُفقد السكريات الجلد 

مرونته وليونته فإن الكربوهيدرات تــؤدى إلى ارتفاع مستوى 

اإلنسولين بالدم. وبالتالى تؤدى إلى زيادة احتمال التعرض لاللتهابات، 

الكوالجين واإليالستين وهما مسؤوالن عن  إلى تفتيت  والتى تؤدى 

شباب البشرة وتأخر ظهور التجاعيد.

المبكرة  التجاعيد  العلمية بأن ظهور  أثبتت األبحاث    التدخين، فقد 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدخين.

  الضغط والقلق واإلجهاد تعتبر من أسباب ظهور التجاعيد المبكرة فى 

البشرة. 

  تؤدى المبالغة فى مضغ العلكة )اللبان( إلى ظهور التجاعيد حول الفم.

السريعة والشديد يؤديان  الوزن    اتباعك حمية غير صحية وخسارة 

إلى ترهل الجلد ، وبالتالى تجاعيد مبكرة على البشرة لم يحن وقت 

ظهورها بعد.

الشيخوخة،  عملية  من  طبيعى  جزء  التجاعيد 
بد  ال  وضرورة  حتمى  أمر  كونها  من  الرغم  وعلى 
منها، إال أنه يمكن دائًما التخلص من أثارها المبكرة 
فى  التجاعيد  مكافحة  تعد  لم  البشرة.  على 
من  العديد  فهناك  مستحيل،  أمر  المبكرة  السن 
على  تساعدك  التى  والطبية  الطبيعية  العالجات 
تأخير ظهورها بشكل فعال.” أناقتي” تقدم أسباب 
األساسية  والخطوات   ، المبكرة  البشرة  تجاعيد 
المبكرة على بشرتك  التجاعيد  للوقاية من ظهور 

واالحتفاظ بشباب دائم لفترات أطول. 

التجاعيد المبكرة..

العدو األول للمرأة
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أهم الخدمات والمنتجات التى يقدمها » بيت ليمون جراس« لزبائنه؟

»بيت ليمون جراس« يتميز بتقديم إرشادات حول المنتجات وفوائدها وفقا لنوعية 

البشرة والشعر، مع توفير مختصين لتقديم نصائح دقيقة ومجانية للتخلص من 

مشاكل فى الجسم لدى الزبون وذلك من خالل زيارة المحل مباشرة أو عن طريق 

التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعى.

كما سنوفر خدمة التوصيل للبيت قريبا، بعد تفعيل موقع التسوق اإللكترونى 

التى نقدمها فهى 1200 منتج أهمها  بالنسبة للمنتجات  أما  عبر اإلنترنت. 

بالشعر، والتى تتكون من شامبو وبلسم وماسك للشعر  العناية  مجموعة 

وزيت حسب نوعية الشعر. 

بالوجه والمكونة من )غسول وسكراب وماسك  العناية  أيضا لدينا مجموعة 

البشرة  ناعمة لذوى  بالملح وآخر بحبوب  وتونر وكريم للجسم(، لدينا مقشر 

الحساسة مع ماسك وكريم. 

كل منتجاتنا تحتوى على مجموعة من الفيتامينات األساسية وذات فوائد كبيرة جدا.

الفئة المستهدفة من منتجات »بيت ليمون جراس«؟

السبا وصالونات  الفئة المستهدفة من منتجات »بيت ليمون جراس« هى مراكز 

التجميل والفنادق، وكل من يهتم بجسمه سواء النساء أو الرجال أو األطفال. 

العناية للجسم سواء الطبيعية الطازحة العضوية أو  أهمية استخدام منتجات 

المصنوعة يدويا؟

مع مرور الوقت يتعرض الجسم للعديد من التغييرات والتى قد تترك آثاراً سيئة على 

البشرة، ولكن مع استخدام منتجاتنا المتنوعة والخاصة فإنها تساعد على حماية مرونة 

البشرة وتقليل ومحاربة عالمات التقدم فى السن ولياقة البشرة وإشراقها 

والحفاظ على نظافتها. ومن أبرز المنتجات التى نقدمها فى هذا الجانب 

هى:- 

التى تحتوي على زبدة  بالجسم  العناية  الجسم: من أهم منتجات  زبدة 

الشيا فهى تساعد على تنعيم وترطيب وإنعاش البشرة، كما تساعد أيًضا 

على االحتفاظ برطوبة البشرة لمدة أطول.

الكريم الواقى من الشمس: فقد تتسبب األشعة فوق البنفسجية وتحت 

الحمراء فى تلف البشرة وتعرضها للعديد من المشكالت.

الوقت  الفوائد. فمع  العديد من  التقشير لديها  الجسم: عملية  مقشرات 

تتراكم طبقات الجلد الميت على الجسم، مما قد يمنع الخاليا الجديدة 

من التنفس. يتطلب األمر الستعمال مقشر للجسم ذى جودة عالية مرة 

واحدة على األقل كل اسبوع للحصول على بشرة نضرة.

كريمات العناية باليدين والقدمين: اليدان والقدمان تقومان بالعديد من 

األنشطة اليومية مما قد يجعلهما شاحبتين وجافتين مع التعرض للعوامل 

اليدين قد  التنظيف. فكريمات  الجوية كالهواء وأشعة الشمس ومواد 

اليدين دون أن تجعلهما شديدة  صنعت خصيًصا للحفاظ على ترطيب 

الدهنية ،كريمات للعناية بالقدمين، كى تساعدك على حماية قدميك من 

التشققات.

Font : Lithograph (Thick)
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أمل الدريدى لـ »أناقتي«

ليمون جراس
خير الطبيعة للعناية بالجسم والشعر

تحت شعار »المصداقية والجودة فى منتجاتنا«، اكتسبت شركة »بيت ليمون جراس« مكانة خاصة 
فى مجال بيع منتجات العناية بالجسم منذ تدشينها لفرعها فى سلطنة عمان منذ عامين. كما 
تعتز الشركة بفرعها فى السلطنة كونه الفرع األول والوحيد فى الشرق األوسط، المتخصص فى 
المصنوعة يدويا  أو  الطازجة العضوية  الطبيعية  بالجسم سواء  العناية  تقديم أفضل منتجات 

من منبعها األم فى تايالند.
»بيت ليمون جراس« هى شركة تايالندية عريقة تمتلك العديد من الفروع حول العالم تم إنشائها 
التى  الطبيعية  الحين وهى فى تطور مستمر نظرا ألهمية منتجاتها  فى عام 1996، ومنذ ذلك 
تحتوى على فيتامينات ضرورية للجسم. » أناقتي« التقت مع »أمل الدريدى« مديرة فرع » بيت ليمون 
جراس« فى سلطنة عمان، لتطلعنا على أهم الخدمات التى تقدمها الشركة ،وأهمية تلبية كافة 
أذواق وشرائح المجتمع من خالل تقديم منتجات شاملة. فضال عن التعرف على مميزات منتجات 

الزيوت الطبيعية والعطرية وأهم الفيتامينات التى تحتويها منتجات »ليمون جراس«. 
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الماء  أمالح االستحمام: العديد من األشخاص يفضلون االستلقاء فى 

التوتر  الحل األفضل للتخلص من  الساخن بعد يوم طويل وشاق، لكن 

والضغط النفسى هو إضافة أمالح االستحمام. فهى تساعد على التخلص 

من التوتر وتعمل على تهدئة الجسم والبشرة، وتتوافر أيًضا مع العديد من 

الروائح كى تختارى ما يناسبك. 

كيف يلبى » بيت ليمون جراس« األذواق المختلفة للزبائن؟ وهل هناك 

تنوع فى منتجات العناية بالجسم لتتناسب مع كل بشرة؟

الروائح  يلبى مختلف األذواق من خالل تنوع  »بيت ليمون جراس« 

المتنوعة من أنواع ورود وفواكه وأحماض وأعشاب، كذلك منتجاتنا 

تلبى حاجة الزبون باختالف أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة أو 

العادية أو المختلطة أوالحساسة. 

التى تؤدى إلى الشعور  مواصفات منتجات » بيت ليمون جراس« 

باالسترخاء وإزالة التوتر والتعب؟

»ليمون جراس« مختص بتقديم المنتجات التى تؤدى للشعور باالسترخاء 

ومن أهمها زيــوت المساج والزيوت العطرية ومنتجات االستحمام 

و«كريستال باث« وحمام الزيت التى تساعد على االسترخاء وإزالة اإلجهاد. 

أهم مميزات الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى التدليك والمساج؟

الهند يحتوى على حمض »الالكريك« وحمض »اللوريك«،  زيت جوز 

الضارة. كما يعمل  الجراثيم والفطريات  البشرة من  ويعمل على حماية 

كمرطب ممتاز للبشرة حيث يحتوى على نسبة من األحماض الدهنية التى 

تساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة خاصة البشرة المعرضة للجفاف 

والتشققات. 

زيت الليمون يخفف من التوتر العضلى، ويساعد على مرونة العضالت. 

كما يساعد على التخلص من التشنجات وآالم العضالت.

أهم الزيوت العطرية األكثر إقباال داخل فرع » بيت ليمون جراس«؟

تستخدم الزيوت العطرية بتخفيفها بزيت آخر، أو ماء ،أو كريم وأبرزها:- 

زيت الليمون العطرى: يعطى الشعور الدائم بالحيوية واالنتعاش وتهدئة 

القلق والتوتر ويطهر الجسم.

زيت خشب الصندل: يساعد على تهدئة األعصاب والشعور باالسترخاء. 

زيت الالفندر: يعطر الجسم ويساعد على التخلص من األرق والخلود إلى 

النوم سريعاً، ويعالج الحروق والجروح. 

المزاجية،ويعمل على تعطير الجسم  الحالة  اليالنغ يالنغ: يحسن  زيت 

والشعور باالنتعاش لفترات طويلة خالل اليوم.

زيت شجرة الشاى: مضاد للبكتيريا والفطريات ويقلل الروائح الكريهة. 

زيت النعناع: يحسن التركيز ويرفع الطاقة ويقاوم الصداع ويخفف اآلالم. 

ما هى الفيتامينات التى تدخل ضمن مكونات منتجاتكم ومدى أهميتها؟

Vitamin A: يبنى )فيتامين أ( خاليا الجلد وأنسجته ويعوض التالف منها، 

ويساعد على معالجة مشاكل حب الشباب والبقع الداكنة ومحاربة هرم 

الدقيقة عليه، ويحافظ على  الجلد وشيخوخته، ويؤخر ظهور الخطوط 

رطوبة الجلد ويمنع تشققه. 

البشرة وإشراقها ويقى من اإلصابة  الحفاظ على نضارة   :Vitamin B1

بحب الشباب وتراكم الشوائب فى مسام الجلد والبشرة. كما يعمل كمضاد 

لألكسدة ويقضى على الجذور الحرة التى تتكون فى الجلد بسبب التعرض 

للشمس، والتى تعد من أهم مسببات شيخوخة الوجه والجسم. 

Vitamin B5: يساعد بشكل قوى وفعال على عالج مشكلة تساقط 

الشعر، وتقصف الشعر ويساعد على نمو شعر صحى وجميل. كما 

يساعد )فيتامين بـ5( على حماية الجلد والتخلص من عالمات الشيخوخة 

الجلد  التى تظهر على  الداكنة  البقع  المبكرة والتخلص من  والتجاعيد 

والبشرة والوجه. 

Vitamin B12: يُعرف أيضاً باسم )كوباالمين( ويحارب فرط التصبغ الذى 

البشرة  البشرة والجلد. كما يرفع رطوبة وتوازن  يؤدى إلى اسمرار لون 

ويمنع جفافها، ويلعب دوراً فعاالً فى الحفاظ على نضارتها ومنع بهتان 

لونها. 

Vitamin C : يحمى من األشعة الضارة ويقلل من التجاعيد ويعزز من 

صحة البشرة وتفتيحها. كما يساعد فى التئام الجروح ويساعد على إنتاج 

الشيخوخة ويعالج  الكوالجين بشكل طبيعى، مما يؤخر ظهور عالمات 

جفاف الجلد ويحارب قشرة الرأس ويوقف تساقط الشعر. 

Vitamine E: تقوية األظافر وعالج التهابات الجلد ويساعد البشرة على 

التغلب على اسمرارها وحمايتها من  الميالنين وسرعة  مكافحة تراكم 

التلف الذى تسببه أشعة الشمس، ومنع ظهور البقع السوداء والتجاعيد. 
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ماذا يفعل المعالج باأليورفيدا؟ 

إذا لجأت للعالج باأليورفيدا فسوف يقوم المعالج أوال بقياس وزنك، نبض 

أيضاً سيستمع لصوتك وحديثك و  البراز،  أو  للبول  القلب، فحص تحاليل 

يتفحص العيون، األسنان، اللسان، والجلد.  ليحاول تحديد مدى اتزان قوى 

»األيورفيدا« بجسمك، أيضاً يجب أن يسألك عن تاريخك المرضى ونظامك 

الغذائى وأسلوب حياتك.

كيف يتم العالج باأليورفيدا ؟

يُستخدم  القوى داخل جسمك، وغالباً  اتزان  العالج على مدى   يعتمد 

المهضوم والذى قد  الطعام غير  الضارة أو  المواد  لتخليص الجسم من 

يتسبب فى أمراض. فتعمل من خالل تنقية الدم من السموم، المساج و 

التدليك، استخدام محفز للقئ، أو حقن شرجية وملينات لتطهير األمعاء.

سيكس سينسيز زيغي باي 

يستطيع الضيوف في منتجع “سيكس سينسيز زيغي باي” بمحافظة 

مسندم خوض تجربة “أيورفيدا” ألول مرة فى السلطنة وهو نمط الحياة 

الحالتين  النظام الصحى، الذى يعتبر أن  المترتب على هذا  الشامل 

العقلية والجسدية والغذاء والنصائح المختلفة بين فرد وآخر تساهم كلها 

أيورفيدا  المرء. أو يمكن بكل بساطة إضافة عالجات  فى تحسين حالة 

السبا واستهداف نقاط محّددة فى الجسم  المعيارية لتحسين عالجات 

تستوجب االهتمام.

الدكتور “جوبال كوفينيد” واحد من أكثر األطباء شهرة فى فندق »سيكس 

سينسيز زيغي باي« يعلمنا كيف نغير أساليب حياتنا بطرق تستمر مدى 

الحياة، وذلك عن طريق وضع أهداف واقعية وقرارات قابلة للتحقيق.

دكتور “جوبال” هو مختص فى الطب الطبيعى وخبير »يوغا« من الهند 

و مختص فى األيورفيدا، وهى واحدة من أقدم أنظمة الشفاء فى العالم 

المعروفة فى الهند. عمل فى مجال الصحة و العافية ألكثر من 14 عاما مع 

شهرة عالمية باسم »طبيب األيدى السحرية«، لقدرته على شفاء المشاكل 

الصحية بشكل مستمر.

طبيعة جسدك

تعرف على طبيعة جسدك بعالج »أيورفيدا« ، جميعنا يعلم بأن أجسادنا 

مختلفة، ولكن هل ولد بعض األشخاص بالجسد المثالى أم أنهم يعملون 

بجد ليحافظوا على ما أعطى لهم. إن معرفة و فهم جسدك أمر ضرورى 

البدنية، ألن هذا  لياقتك  الوزن والحفاظ على  للشروع فى رحلة فقدان 

سيساعدك على وضع توقعات واقعية.

كما يساهم “ أيورفيدا” فى التعرف على أهمية الجمع بين األغذية لصحة 

الجهاز الهضمى، إن قوائم األطعمة التى ال يجب الجمع بينها فى الوجبة 

الواحدة تكون فى األحيان صعبة ومعقدة ولكنها صممت للحصول على 

الغير  تناول األطعمة. فعندما تؤكل األطعمة  الفائدة عند  أكبر قدر من 

الوجبة، يضعف ذلك قدرة الجسم على  متناسبة مع بعضها فى نفس 

الهضم.

علم  وتعنى  هندية  كلمة  هى  األيورفيدا 
السنين  آالف  منذ  الهند  فى  بدأت  الحياة، 
االتزان  إعادة  طريق  عن  الشفاء  على  ويعتمد 
بين الجسم والعقل والروح . هدف هذا العلم 
هو تعزيز صحة الجسم والوقاية من األمراض 
أكثر من عالجها، ولكنه يستخدم أحيانًا لعالج 
أمراض معينة لذا فهو من فروع الطب البديل 

الهامة و التى لها فوائد رائعة.
فى  شىء  كل  أن  مبدأ  على  العلم  هذا  يقوم 
الكون متصل وأن الصحة الجيدة تتحقق عندما 
يتواصل كُل من الجسم والعقل والروح معًا و 
أى اضطراب فى هذا  و  تناغم،  العالم فى  مع 
واإلصابة  الصحة  ضعف  إلى  سيؤدى  التناغم 
التناغم  فى  االضطرابات  وأسباب  باألمراض. 

والتوازن كثيرة منها :-
وحوادث،  إصابات  وراثية،  أو  جينية  أمراض   
التأثر  السن،  فى  التقدم  المناخ،  تغييرات 
اإلنسان  أن  األيورفيدا  علم  ويعتقد  العاطفى. 
أساس تكوينه من مزيج من العناصر األساسية 
النار،  الهواء،  وهى  للعالم  المكونة  الخمسة 

الماء، التراب، الفراغ. 

األيورفيدا..
»علم الحياة« ألول مرة بالسلطنة

Your Care
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األســاس  حجــر  هــى  المــرأة  إن 

يقــوم  التــى  الكبــرى  والدعامــة 

عليهــا بنــاء األســرة، فهــى التــى 

تكفل لألسرة حياة يسودها سكن 

النفوس واطمئان القلوب. فالمرأة 

لها أثــر كبير فى الناشــئة فمنها 

يتعلمون، وبأخالقها يتخلقون. 

أسرتك

105



الطويلة فى  الخبرة  المسن وذكرياته وتجارب حياته، فالمسنون يحملون  بتاريخ  االهتمام   	

الحياة.

إن االستماع لهم واالنتفاع بخبرتهم يشعرهم بالسعادة، إن بادرت بسؤالهم عن حالهم   	

وماضيهم وما فعلوه.

يجب أن نولى كبار السن أهمية كبيرة خاصة أثناء حديثهم، وإن حدث وأهملتهم سيتضايقون   	

ويشعرون بعدم احترامك لهم.

ما يطلبون منك تكرار ما قلته أو  المرضية بسعة صدر، فكثيراً  المسن  التعامل مع حاالت   	

ينسون فيسألونك عن الشىء ذاته ،أو يطلبون منك تقريب شىء ال يرونه. وعليك فعل ذلك 

بحب فإنهم سيشعرون بضيٍق إن فعلت هذا بسوء وعدم أريحية.

مساعدة المسن على إيجاد أشياء ونشاطات جميلة ليشغل وقته بها مثل :الِذكر، والدروس   	

،والجرى  الرياضية كالمشى  النشاطات  القرآن، وكذلك  الجماعية ،ومسابقات حفظ  الدينية 

الصباحى.

مبادرة المسن بالسالم والمصافحة وإن كان مقربا ًفال ضرر من تقبيل رأسه.  	

الدعاء له بوجوده وغيابه واالفتخار به وإشعاره بأن له أهمية كبيرة فى األسرة ال غنى عنه   	

فيها.

مشاورته باألمور المهمة فى الحياة مثل الزواج والعمل والمشاريع والقرارات المصيرية، فهذا   	

يشعره بأهميته وبأنه ليس شخصاً مهمالً.

مساعدته عملياً على أداء واجباته االجتماعية كالعزاء والفرح وزيارة أصدقائه والتواصل معهم.  	

الحرص على مشاعر المسنين من الغد ،والمستقبل ،و من الموت ،واألضرار الصحية.  	

يصعب على الكبار فى السن االعتناء بأنفسهم ونظافتهم، ولهذا يجب على المحيطين بهم   	

أن يقوموا باالهتمام بهم ،وهذه النقطة تتطلب مساعدتهم على االستحمام والوضوء اليومى 

والغسيل. ويجب الحرص على فعل ذلك ببطء شديد، فإن أسرعنا سيشعر المسن بأنه شخص 

ثقيل عليك ولن يعاود طلب المعاونة من جديد.

تخفيف المهمات عن المسن قدر المستطاع دون أن يشعر بذلك، فقوة المسن لم تعد كما   	

كانت فى السابق، وبذات الوقت يرفض المسنون االعتراف بذلك ولهذا يجب مراعاتهم دون 

أن يشعروا.

االتصال بهم والتجمع حولهم للسؤال عنهم وعن أحوالهم على الدوام.  	

يصبح التعامل مع  كبار الســن أكثر صعوبة خاصة مع التقدم 
العمرى بالنســبة لهــم، وذلك لضيــق صدرهــم وميلهم إلى 
المعلومة السريعة وعدم األخذ والعطاء، كما أن كثيرًا منهم 
يعانــى مــن أمــراض عديــدة فــى العظام والجســم والســمع 

والبصر وهذا يؤثر على طريقة تواصلهم مع اآلخرين.
 نصائح  نستطيع من خاللها رعاية المسنين والتعامل معهم 

بطريقة لطيفة نتجنب فيها غضبهم واستياءهم: 

فن التعامل مع كبار السن

Your Family
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الحصول على قسط كاف من النوم:

احصلى على يوم جيد وقوة وطاقة تساعدك على ذلك المجهود. لذا عليِك النوم جيداً وأخذ قسط كاف من النوم والراحة، وفى 

الصباح يمكنك الحصول على حمام دافئ سيساعدك كثيراً على التركيز وبدء يوم جيد. 

ال تفوتى اإلفطار فى كل صباح: ربما تنشغل األم بتحضير إفطار أطفالها قبل خروجهم للحضانة أو المدرسة. الحصول على إفطار 

صحى و كاٍف و مشبع مهم جداً لإلنسان بصفة عامة فى بداية يومه . 

حافظى على مستويات السكر فى الدم:

بعض األمهات بعد مرور عدة ساعات من بداية اليوم يأخذن فى تناول حلوى و سكريات بشكل مكثف للحصول على الطاقة، 

اندفاع طاقة  الدم يصاحبه  ارتفاع مفاجئ فى مستوى سكر  أثبتت فشلها، حيث ينتج عنها  الطريقة  الحقيقة أن هذه  ولكن 

مفاجئ على المدى القصير. 

طلب المساعدة من المقربين:

ال تقلقى من طلب المساعدة إذا كان لديك عدة أطفال . فيمكنك أن تطلبى من زوجك التسوق مثالً ،أو يمكنك طلب والدتك، 

أو أختك ،أو إحدى صديقاتك المقربات لمساعدتك واالستعانة بمن تساعدك فى تنظيف المنزل. 

التنظيم:عليِك تحديد جدول زمنى ألوالدك. فمثال فى وقت المدرسة يمكنك إنهاء أعمالك الخاصة أو المنزلية ثم بعد انتهاء 

المدرسة سيقومون بواجباتهم المدرسية، ثم يذهبون إلى التمرين وفى نهاية األسبوع يمكن الذهاب معهم فى نزهة. 

العناية بزوجك:

ليس معنى أن تكونى »سوبر ماما« أن تهملى زوجك. لذا يمكنِك تحديد مواعيد معينة مع زوجك كل شهر مثال ،أو كل أسبوعين 

للخروج معه فى جو رومانسى فقط أنتما االثنان بدون األوالد، وبذلك تكونين قد قمت برعاية زوجك وأطفالك فى ذات الوقت 

ولم تقصرى فى حق أٍى منهم. 

االسترخاء:

كونى دائماً هادئة وال تنهرى أطفالك بدون سبب. وعليِك إبداء إعجابك بما يفعلون، حتى إذا تعرضت لالنتقاد من قبل اآلخرين 

وتعليمهم الصواب من الخطأ، لكن بهدوء حتى ال تؤثرى عليهم بالسلب وأنِت أيضا ستتعبين.

تعتبر األمومة من أكثر الوظائف المحبوبة فى العالم، لكنها فى نفس الوقت وظيفة 
مرهقة للغاية حيث ال إجازات، وال أوقات عمل محددة. ربما شــاهدنا فى بعض األفالم 
كيف تكتســب األم قوة خارقة لتصبح قادرة على أداء كل مهامها بســهولة و يســر ، 
الحقيقــة أن القــدرات الخارقة لــدى كل أم بالفعل ،و ما تفعله من أجــل أطفالها خير 

دليل على ذلك .
فكل أم تحلم بأن تكون األم المثالية بالنسبة ألطفالها، وأن تصبح قادرة على متابعة 

أطفالها وكل ما يحتاجونه ،بمعنى آخر تحلم أن تكون »سوبر ماما«.
لذا تقدم » أناقتي« إليِك اآلن عدة نصائح لتحصلى على هذا اللقب:- 

سوبر ماما
لقب تستحقينه

Your Family
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قولى لنفسِك دائماً إن العالقة بين الزوجين تؤثر تأثيراً مباشراً فى طفلك، فإن كانت عالقة جيدة  	

ينشأ طفالً جيداً وإن كانت مشّوهة ينشأ طفالً مشوهاً، وإن كل ما تمارسينه من سلوكيات سلبية 

أو إيجابية تجاه شريك حياتك يعود أثره على طفلك مباشرة.

احرصى على أن يكون االحترام المتبادل بينك وبين شريك حياتك هو السائد فى عالقتكما خاصة  	

أمام طفلك.

فّكرى فى اآلثار السلبية التى ربما تحدث لطفلك نتيجة عدم ضبطك النفعالك واشتباكك مع  	

زوجك أمام طفلك.

اتفقى مع زوجك على تجّنب تفجير النزاعات أمام طفلك. 	

ال تجعلى طفلك مهما كانت الظروف طرفاً فى الخالف بينك وبين شريك حياتك، وال تجعليه  	

أبداً وسيطاً. 

ال تحكى لطفلك ما يحدث بينك وبين شريك حياتك بدافع الفضفضة أو البحث عن التعاطف. 	

للنيل من زوجك عن طريق استمالته إلى صفك وعائلتك  	 ال تحاولى استثمار عالقتك بطفلك 

وإبعاده عن شريك حياتك وعائلته، فهذا يضر بالبناء النفسى له.

إذا حضر طفلك خالفاً بينك وبين زوجك فاحرصى على توضيح أن ما بينكما نقاش وليس شجاراً  	

وأنكما تحبان بعضكما البعض.

إذا ما الحظ طفلك أن هناك خالفاً بينك وبين زوجك، فأوضحى له أن الخالف بين األب واألم أمر  	

طبيعى يحدث بين كل البشر واستمعى إلى ردوده حتى تتأكدى من عدم تأثره به.

ال تخلــو الحياة الزوجيــة أبدًا من 
،أو المشــكالت  بعض الخالفــات 
التى يمر بعضها بشــكل عارض، 
وهى مــن المالمــح التــى البد أن 
وأن  الزوجيــن،  كال  يســتوعبها 
يكون لديهما القدرة على تفهم 
موقــف الطــرف اآلخــر، والقــدرة 
علــى التعامــل مع الخــالف على 

حسب درجته وأهميته.
هــذه  إخفــاء  الصعــب  ومــن 
المشاحنات عن األبناء،  وعادة ما 
يلتقط األبناء هذه الخالفات حتى 
وإن لــم تحدث على مرأى منهم. 
ولألسف فهذه المشاحنات تؤثر 
تأثيــرًا ســلبيًا شــديدًا علــى أكثر 
األطفــال، وقــد يمتد هــذا التأثير 
ويســتمر مــع الطفل فــى حياته 

المستقبلية.
 نصائــح لتجنــب تأثيــر الخالفات 

الزوجية على األطفال:- 

احمى طفَلك

من الخالفات الزوجية
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القيادة فّن وذوق وتدل على رقي الشعوب، ألّن الطرق هي أماكن 
عامة. فالسائق عندما يتحمل مسؤولية السيارة، هو يتحّمل أيضا 
مســؤولية أرواح اآلخرين. لذلــك تذكري دائًما أن قيادتك للســيارة 
هي المــرآة التي تعكس مــدى ُرقي أخالقك، وإن شــخصية المرأة 

ُتعرف من تصرفاتها في مثل تلك المواقف.

سيارات
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BMW تطرح نسخًة محّدثة للغاية لتخلف إحدى السيارات التصورية 
األكثر إبداعًا التي شهدتها السنوات األخيرة.

سيارة BMW الفئة السادسة Gran Turismo الجديدة تجمع بين 
راحة القيادة لمسافات طويلة التي تقّدمها سّيارة السيدان 

الفاخرة وجاذبية طرازات الكوبيه.

BMW سّيارة
الفئة السادسة
Gran Turismo

الجديدة

Your Car

115 114



117

نظام تحكّم متعّدد مرن وفريد.

تّم تجهيز سيّارة BMW الفئة السادسة Gran Turismo الجديدة بشاشة عرض 

ونظام تحّكم يقّدمان مرونة فريدة في وظائف تشغيل السيّارة والمالحة واالتصال 

والمعلومات والترفيه. ويكمن في قلب هذه المرونة نظام iDrive المرفق بجهاز 

التحّكم،  المركزية وشاشة  التجهيزات  المركّب على لوحة   Touch Controller

وقد بات في الطراز الجديد شاشًة لمسية قائمة بذاتها. ويبلغ قياس الشاشة عالية 

الوضوح 10.25 بوصة. أما تصميُم قائمة الخيارات على شكل مربعات مع رسوم 

النظام. وتقّدم سيّارة  المباشر فيسهل تشغيل هذا  التشغيل  متحرّكة في نمط 

إمكانية التحّكم الصوت والتحّكم  BMW الفئة السادسة Gran Turismo أيضاً 

الزجاج األمامي من  العمالء أن يختاروا شاشة العرض على  باإليماء. وبإمكان 

BMW التي باتت مساحة عرضها أكبر بنسبة 70 في المئة من سابقاتها.

سعة الصندوق التي تصل إلى 610 ليترات تلك التي اتّسم بها الطراز السابق 

بما يوازي 110 ليترات.

جيٌل جديد من المحّركات، وناقل حركة Steptronic قياسي بثماني 

سرعات، ونظام xDrive من BMW كتجهيز اختياري.

 Gran الفئة السادسة BMW تتميّز مجموعة المحرّكات المتوافرة لسيّارة

Turismo الجديدة بتقنية التوربو الثنائي TwinPower Turbo الحديثة، 

بناقل حركة Steptronic بثماني سرعات. ويعمل محرّك  وتجّهز قياسياً 

BMW 630i Gran Turismo الجديد المؤلّف من أربع أسطوانات سعة 

بالوقود بقّوة تصل إلى 190 كيلوواط/258 حصاناً كحّد  ليترين والعامل 

السيّارة من  أقصى قدره 400 نيوتن متر. فتتسارع  أقصى، ويولّد عزماً 

صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.3 ثانية. ويتراوح مجموع استهالك 

انبعاثات  ليتر/100 كلم* مع 142-152 غ/كلم من  الوقود بين 6.6-6.2 

ثاني أكسيد الكربون*.

ومع قّوٍة تصل إلى 250 كيلوواط/340 حصاناً وعزٍم أقصى قدره 400 

المؤلّف من   BMW 640i Gran Turismoنيوتن متر، يؤّمن محرّك

سّت أسطوانات سعة 3 ليترات والعامل بالوقود تسارعاً من صفر إلى 

 BMW 640i xDrive 100 كلم/ساعة في غضون 5.4 ثانية. أما طراز

Gran Turismo الجديد فأسرع بقليل، مع تسارع من صفر إلى 100 

كلم/ساعة في غضون 5.3 ثانية. ويتراوح مجموع استهالك الوقود في 

ليتر/كلم*، مّما  ليتر/100 كلم و8.2-7.7  بين 7.4-7.0  تباعاً  الطرازين 

يعادل تباعاً انبعاثات لثاني أكسيد الكربون* تتراوح بين 169/159 غ/

كلم و187/177 غ/كلم.

سّيارة أخّف وزناً وأكثر رياضية تقّدم راحة وفعالية أكبرين

الوزن واستخدام أكبر لأللمنيوم  من خالل اعتماد هندسة ذكية خفيفة 

وأنواع عالية المتانة من الفوالذ في مكّونات هيكل السيارة وبدنها، تمّكن 

 Gran Turismo الفئة السادسة BMW المصمّمون من تقليص وزن سيّارة

السابق.  الطراز  بالمقارنة مع وزن  تقريباً  الجديدة بمعّدل 150 كيلوغراماً 

السيارة، وزيادة  الهوائية في  الديناميكيات  الكبير في مزايا  التحسين  ومع 

قّوة المحرّكات الجديدة وفعاليّتها، باتت السيارة تتميّز بأداء أكثر رياضية 

مع تحسين استهالك الوقود في الوقت عينه.

السيّارة من صفر إلى 100 كلم/ساعة في  المحرّك، تتسارع  وبحسب فئة 

بالطراز  ثانية )BMW 630i Gran Turismo( مقارنة  بـ 0.7  أقّل  وقت 

 ،)NEDC( الموازي السابق. وبحسب أرقام دورة االختبار األوروبية الجديدة

 BMW 640i Gran( قّل استهالك الوقود واالنبعاثات بنسبة 15 في المئة

.)BMW 630d Gran Turismoو Turismo

السادسة  الفئة   BMW القيادة وراحتها في سيارة وتستفيد ديناميكيات 

التي أجريت على  الكبيرة  التحسينات  Gran Turismo الجديدة من 

تقنية هيكل السيارة. فقد ُجّهزت السيارة بنظام تعليق هوائي ذاتي 

االستواء في المحور الخلفي كتجهيز قياسي، فيما يمكن تعزيز الراحة أثناء 

المتكيّف )نظام تعليق هوائي أمامي  التعليق  القيادة عند اختيار نظام 

 Dynamic Damper بالمخّمدات الديناميكي  التحّكم  وخلفي مع نظام 

الذي يتوافر مع  Control(. ومع تجهيز Executive Drive االختياري، 

المتكامل Integral Active Steering ويتضّمن  النشط  التوجيه  نظام 

النشط، تكتسب السيارة نفحًة رياضية.  الــدروج  أيضاً خاصية تثبيت 

الهوائي في المحوَرين بتعديل ارتفاع السيارة عن  التعليق  ويسمح نظام 

األرض يدوياً، ما يعني أنّه من الممكن زيادة الخلوص األرضي بمسافة 20 

ملليمتراً بلمسة زّر للقيادة على الطرقات الترابية واالنحدارات الحاّدة مثالً. 

ويمكن أيضاً خفض السيّارة بمسافة 10 ملليمترات إّما يدوياً بلمسة زّر أو 

التحّكم بتجربة  أوتوماتيكياً عند تشغيل نمط SPORT عبر مفتاح نظام 

القيادة Driving Experience Control، أو عندما تتخطّى سرعة السيارة 

120 كلم/لساعة. وتتوافر اآلن جميع أنظمة التعليق االختيارية مع نظام 

 .BMW من xDrive

التصميم: أبعاد ديناميكية وخطوط أنيقة منسابة.

الفئة السادسة Gran Turismo الجديدة بأبعاد   BMW تتميّز سيّارة

ديناميكية ممّددة، بفضل طولها الخارجي الذي يبلغ 5,091 ملليمتراً، 

تّم تقليصه  الذي  يتغيّر ويبلغ 1,902 ملليمتر، وارتفاعها  الذي لم  وعرضها 

بحدود 21 مليمتراً ليصل إلى 1,538 ملليمتراً. وتتميّز مقّدمة السيّارة بطلّة 

ملفتة مع مصابيح LED أمامية القياسية بعدسات تمتّد على طول المقّدمة 

وصوالً إلى شبك سيّارة BMW العريض. وتظهر األناقة الرياضية التي تتّصف 

بها BMW بوضوح عند النظر إلى السيارة من الجانب، وذلك بفضل سماتها 

المعهودة، مثل غطاء المحرّك الطويل، وتراجع المقصورة، وقاعدة عجالت 

طولها 3,070 ملليمتراً، وأبواب بنوافذ من دون أطر، وشكل النوافذ الممتّد 

الذي يصل حتّى مؤخرة السيارة. وعلى غرار طرازات الكوبيه، ينساب خّط 

أقّل  ارتفاعه  الذي بات اآلن  الخلفي  السيّارة  باتجاه صندوق  السقف نزوالً 

بـ 64 ملليمتراً تقريباً. وتضيف المصابيح الخلفية ذات الطابع ثالثي األبعاد 

لمسًة ملفتة للنظر.

القيادة والراحة عند السير لمسافات طويلة  مزيج مثالي بين متعة 

والوظائف الفعالة.

ُصّممت المقصورة عبر التركيز على السائق ولمنح مساحة واسعة للركّاب. 

وتحّسن وضعيُة المقاعد العالية مجال الرؤية المحيطة للسائق. وتساهم 

هذه الخاصية بامتزاجها مع توزيع أجهزة التحّكم المريح جداً في توليد 

شعور قوّي بمتعة القيادة. وتضفي خطوط المقصورة والمواد المستخدمة 

فيها ومهارة العمل العالية شعوراً بالرقّي والفخامة. ويتألّف القسم الخلفي 

السادسة Gran Turismo من ثالثة  الفئة   BMW من مقصورة سيّارة

مقاعد كبيرة الحجم تؤّمن مساحة كبيرة للساقَين. ومن خالل تحسين 

وازدادت  التوضيب في المقصورة بات السقف أكثر تسطّحاً  طريقة 

التي أعيد  الخلفية  المقاعد  الركّاب. أما شكل  المتاحة لرأس  المساحة 

تصميمها وتحسيُن عزل الصوت فيزيدان من مستوى الراحة عند القيادة. 

والمتوافرة بشكل  القابلة للتعديل كهربائياً  وتتيح المقاعد المريحة 

اختياري للقسم الخلفي تعديَل انحناء مساند ظهر المقاعد بلمسة زّر.

وقد ُجّهزت سيّارة BMW الفئة السادسة Gran Turismo بغطاء صندوق 

خلفي مؤلّف من قطعة واحدة يُفتح ويُغلق كهربائياً كتجهيز قياسي. وتفوق 
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تصميم سّيارة

MINI Clubman
الجديدة – أناقة ملفتة وبسيطة

كتبت MINI عام 2007 فصاًل جديدًا في تاريخ العالمة عندما أضافت 
على مجموعة ســّياراتها طــرازًا بمفهوم جمع بين االبتــكار والتمّيز، 
أال وهو ســّيارة MINI Clubman الرياضية التي مزجت ما بين الكوبيه 
والهاتشــباك لمنــح المزيــد مــن المرونــة فــي االســتخدام، فكانت 

النتيجة نجاحًا ملفتًا منذ لحظة إطالقها.
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األلوان والتطعيمات – جودة في كل التفاصيل 

يرفع مفهوم األلوان والتطعيمات سيّارة MINI Clubman الجديدة 

صورة MINI إلى فئة جديدة من السيّارات. وبفضل األناقة، ومراعاة 

الذوق، تظهر في  الخيارات حسب  الكبير في  التفاصيل، والتنّوع 

الفئة من قبل. وسيتّم طرح  السيارة تفاصيل لم تشهدها هذه 

باللون  سيّارة MINI Clubman بـ12 لوناً خارجياً، وللمرة األولى 

 Pure النبيذي المعدني Melting Silver Metallic واللون  الفضي 

Burgundy Metallic. أّما داخل المقصورة، فتسلّط األلوان والمواد 

المتباينة  التصميم الجديدة عبر األلــوان  الضوء أساساً على لغة 

المختلفة للمساند.

ومن التفاصيل البارزة المميّزة في السيارة التطعيماُت بإضاءة خلفية 

البابين األماميين، وتشمل  ـــ”MINI Yours Interior Styles” في  ل

نقشة شبه شّفافة تصبح أصغر فأصغر مع االقتراب من الجهة الخلفية، 

الفعالية  فتستفيد األسطح من إضاءة خلفية متعّددة األلوان فائقة 

فريد  بفضل مصادر اإلضاءة المخفية. وتكتسب المقصورة طابعاً 

المختلفة، واإلضاءة  التزيينية  التالعب بين األسطح  من نوعه بفضل 

الخلفية متعّددة األلوان االختيارية، واإلنارة المحيطة مع مجموعة من 

التصاميم لإلضاءة في النهار والليل.

التصميم الداخلي – راٍق وعصري 

مع توّسع التصميم الخارجي شهد التصميم الداخلي لسيّارة MINI Clubman الجديدة 

المقصورة بفضل االمتدادات االنسيابية  بدوره. ويبرز هذا االزدياد في مساحة  توسعاً 

السخية، واألسطح الواضحة، وإحساساً „أكثر نضوجاً“ بمساحة المقصورة. وهنا تكشف 

سيّارة MINI Clubman الجديدة عن مستوى جديد من الحصرية واألناقة.

أّما العنصر األبرز في التصميم الداخلي لسيّارة MINI Clubman، فهو لوحة العّدادات 

الخارجي. ويبدو  التصميم  التي تميّز  المنسابة  التي تتسم بدورها باألسطح  العريضة، 

  MINIالعّدادات عائماً، محاطاً بشكل جديد من عالمة القسم األعلى من لوحة 

البيضاوية الشهيرة، وذلك من خالل إضافة 

ركيزة تحيط بلوحة العدادات. وتشّكل الدائرة الملفتة الشاملة عنصر التصميم المحوري 

في مقصورة MINI Clubman الجديدة، وتظهر أيضاً في تصميم الباب ولوحة التحّكم 

المركزية.

الحال في سيّارتَي MINI ثالثية وخماسية األبواب الجديدتين، تقع لوحة  كما هو 

العّدادات في سيّارة MINI Clubman الجديدة على عمود عجلة القيادة. وتشمل لوحة 

التحّكم المركزية اآلن جميع وظائف التسلية والمالحة، فضالً على خيارات المعلومات 

والترفيه.

 MINI Clubman وليكون استخدام السيارة اليومي مسألة مريحة وممتعة، تؤّمن سيّارة

القابل  الخلفي  الذكية، والمقعد  الحلول  التخزين. وتضمن  الجديدة وفرة من خيارات 

اللزوم، أفضل  التي يمكن جعلها مستوية عند  الخلفية  التحميل  للتعديل، ومساحة 

وظائف عملية في هذه الفئة. ومن المزايا الملفتة أيضاً مفهوم المقعد البارز في سيّارة 

الخلفية من  الجهة  إلى  الرياضي و“الناضج“  الذي يمّدد طابعها  تتّسع لخمسة مقاعد 

السيّارة.

 MINI Clubman تستفيد سيّارة ،Hide & Reveal “وتحت شعار „التخبئة والكشف

النظر،  البسيطة واالنفتاح اإلبداعي. فعند اإلمعان في  التباين بين األناقة  الجديدة من 

يكشف التصميم الداخلي الشفاف والراقي عن تفاصيل مخبأة ملفتة شأن نمط المربّعات 

التخزين  المستخدم في عّدة مواد في الحجرات الصغيرة وجيوب  المصّمم حصرياً 

الكثيرة، شأن قاعدات األكواب، وصندوق القّفازات، وجيوب األبواب. 

التصميم الخارجي – راقي وعصري

سيّارة MINI Clubman الجديدة أطول بـ32 سم وأعرض بنحو 12 سم من الطراز الذي سبقها، فباتت 

توفّر مساحة رحبة تلبّي مطالب التنّقل في المدينة. وتتجلّى سمات المظهر الجانبي، الذي اقتصر على 

العناصر الضرورية، من اللمحة األولى. وتظهر بوادر القيادة الديناميكية قبل تحريك عجلة القيادة حتّى، 

بفضل مزايا التصميم الكالسيكية من MINI، شأن العجالت عند زوايا السيّارة، وأقسام السيارة القصيرة 

المألوفة  المدمجة  السيارة  أما قياسات  المحدد.  الجانبي  العجالت األماميتين والخلفيتين، والشكل  بعد 

الجانبية  الممّدد واألبواب  السيّارة  الكارت. ويشير سطح  السائق لقيادة أشبه بقيادة سيّارات  فتحّضر 

األربعة إلى تصميم داخلي أكبر ووظائف محّسنة. وتوحي األسطح بأناقة فائقة، بينما تعطي الخطوط 

األنيقة بأن المظهر الجانبي أطول مما هو عليه وتضيف االنحناءات الدقيقة لمسات راقية وديناميكيات 

إضافية.

عند رؤية السيارة من األمام يظهر وجه MINI المعهود مع مصباحين أماميين دائريين مع حلقتي إضاءة 

المميّزة ضمن إطار من  التفاصيل  النهار وشبك كبير سداسي األضالع. وتظهر هذه  أثناء   LED بتقنية

الكروم عالي الجودة، فتضيف لمسة حصرية إلى الجهة األمامية. كذلك، حظيت بعض التفاصيل األخرى، 

شأن الكّوات الجانبية التي تضّم مصابيح اإلشارة، بتصميم جديد، فبقيت مجموعة مصابيح اإلشارة أفقية 

كالسابق، لكنها لم تعد تنبثق من الكّوات الجانبية، بل باتت مستقلة.

أّما من الجهة الخلفية فتبدو سيّارة MINI Clubman الجديدة عريضة ورياضية. ويكتسب البدن عرضاً 

الخلفية، فضالً على  الجهة  ثابتة والفتة من  السيّارة وضعية  السفلى، مّما يمنح  الحافة  اتّجه نحو  كلّما 

تراصف للعجالت يعطيها طابع القوة، ويبرز هذا االنطباع أكثر بفضل المصابيح الخلفية الموضوعة بشكل 

أفقي للمرة األولى.

بستّة  السيارة طرازاً  الخلفي في سيّارة MINI Clubman فينفصل إلى قسمين ويجعل من  الباب  أما 

أبواب. وفي مساحات الركن الضيّقة، يؤّمن هذان البابان قدرة االختيار بين فتحة تحميل صغيرة أو كبيرة 

تقتضي الحاجة. وبات إطار البابين الملتّف المعهود يضّم حافة في البدن تلّف الجهة الخلفية كاملة.
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شــهدت جولــة مازيراتــي بولــو 2018 بداية مشــّوقة 
في بطولــة العالم للبولو الثلجية في ســان موريتز 
التــي أقيمــت علــى البحيــرة المتجمــدة الخالبة في 
ســان موريتز من 26 إلى 28 يناير 2018، حيث فاز فريق 
كارتييــه علــى فريــق مازيراتي بنتيجــة 4.5 إلى 4 في 

مباراة نهائية شهدت منافسة عالية.

جولة مازيراتي بولو 2018 
تنطلق في »كأس العالم للبولو الثلجية 

في سان موريتز« بالتعاون مع »ال مارتينا«
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كما استطاع عشاق مازيراتي االستمتاع بباقات حصرية لعطلة نهاية 

األسبوع شملت تجربة مازيراتي للثلج والجليد )Snow&Ice( والبولو 

الثلجية مع فريق مازيراتي باإلضافة إلى حفل عشاء حصري.

انطالقة جولة  الثلجية في سان موريتز”  للبولو  العالم  وسّجل “كأس 

العريق  ارتباط مازيراتي  الضوء على  مازيراتي بولو 2018، مسلّطاً 

بهذه الرياضة. وباإلضافة للشراكة الناجحة مع المورد الرائد في العالم 

لمعدات البولو، “ال مارتينا”، تِعد جولة مازيراتي بولو 2018 بتقديم 

الكثير إلى رياضة البولو دولياً خالل هذا العام.

وكان لباس البولو الرسمي الذي ارتداه فريق مازيراتي خالل المسابقة 

نتاجاً للتعاون المستمر بين “ال مارتينا” و مازيراتي، وهو مصنوع من 

القطن الخالص مع بطانة من الصوف، ويمكن شراؤه عبر اإلنترنت من 

موقع “ال مارتينا” للتجارة اإللكترونية.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول “كأس العالم للبولو 

الثلجية في سان موريتز” من خالل موقع:

www.snowpolo-stmoritz.com

أما لمتابعة األحداث الشيقة لجولة مازيراتي بولو 2018 عبر كل 

www.maseratipolo. العالمية، يرجى زيارة الرياضية  الفعاليات 

com، حيث ستجدون مجموعة واسعة من الصور والمحتوى باإلضافة 

إلى آخر األخبار.

وعلى مدى ثالثة أيام من البطولة، لعبت فرق البولو األربعة مباريات 

مسلية وبدرجة عالية من الحرفية في أوساط فرحة أكثر من 15 ألف 

متفرج، وهو أعلى عدد متفرجين في تاريخ البطولة. وطغت الظروف 

البولو على بحيرة سانت  المذهلة على ملعب  المناخية المشمسة 

الرائعة   الخلفية  أّخاذة ال سيما مع  موريتز المجمدة لترسم صورة 

العالم  بالثلوج. وكان من بين الضيوف في “كأس  المغطاة  للجبال 

للبولو الثلجية في سان موريتز” عدد من الشخصيات البارزة مثل نجم 

البولو االنجيلزي، مالكولم بورويك، وبطل العالم في رياضة الساللوم، 

الثلجية في سان موريتز”  للبولو  العالم  جورجيو روكا. ويعّد “كأس 

البطولة الوحيدة ذات التصنيف العالي التي تقام على ملعب ثلجي.

وقال ألبيرتو كافاجيوني، رئيس مازيراتي أوروبا: “نحن فخورون بأننا 

بدأنا جولة مازيراتي بولو لهذا العام في بيئة سان موريتز اآلسرة، وهو 

حدث رائع يقدم مستوى راٍق من القيم االجتماعية والرياضية لضيوفنا 

والمشاهدين. وكانت منافسة اليوم خير دليل على مدى حماسنا تجاه 

الشّيقة والقوة  المنافسة  السنوية، ال سيما وأن  الدولية  البولو  جولة 

الخيول كلّها قيم جوهرية في جينات  الموجودة في  الحركة  وخفة 

سياراتنا.”

التنفيذي لشركة “ال مارتينا”: “ال  الرئيس  وأضاف إنريكو روسيلي، 

الثلجية منذ بدايتها، أي منذ أكثر من  البولو  مارتينا جزء من بطولة 

ثالثين عاماً، وال زال حماسنا للبطولة كما كان في اليوم األول. وعالمتنا 

التجارية مبنية على شغف حقيقي لرياضة البولو وجميع المكّونات 

التي تجعل منها رياضة فريدة مثل القوة واللعب العادل واالنضباط 

والعمل الشاق ومستوى الترفيه الذي يدهشنا كل مرّة. ومثل كل عام، 

يسرنا أن نكون جزًءا من حدث ال يفّوت وأن نتبنى العاطفة الحقيقية 

التي تخطف  التي تظهر للعالم، وكل ذلك في بيئة سان موريتز 

األنفاس.”

ولعب فريق “مازيراتي بولو” الذي ضّم زانا باندوركو ورايه سيدورينكو 

)هانديكاب 0+(، وجيراردو مازيني )هانديكاب 6+(، وهسام الحيدر 

)هانديكاب 6+(، وروبرت ستروم )هانديكاب 4+(، ألول مرّة في سان 

موريتز وتلقى دعماً كبيراً وهتافات من الجمهور طوال الوقت.

البولو على بحيرة  التي برزت على ملعب  وفضالً عن قّوة األحصنة 

سان موريتز، كان أسطول من سيارات مازيراتي يستعرض قّوة أحصنة 

الفرصة للمتفرجين  البولو، حيث سنحت  مع نوع مختلف في قرية 

لمشاهدة طراز جيبلي 2018 الجديد عن كثب بعد إطالقه في صيف 

2017. وحاز طراز جيبلي بنسختي غران لوسو وغران سبورت على 

عدد قياسي من تجارب القيادة طوال عطلة نهاية األسبوع التي سرت 

فعاليات البطولة فيها.

ليفانتي  الضيوف أيضاً من اسكتشاف طرازي كواتروبورتي و  وتمكّن 

2018 بنسختي غران لوسو وغران سبورت واختبروا أنظمة مساعدة 

القيادة المتقدمة فيها.



»أقــرب طريق إلى قلب الرجل معدتــه« مقولة تقتنع بها 

بعض النساء، بل تعدها قاعدة تبني عليها أسس يومها 

لتعد ما يشــتهي زوجها من الطعام. كما أن المزاج الجيد 

للمــرأة ينعكس على الطعام الذي تعــده، فيأتي بنكهة 

مميزة ويكون صحيا لمن يتناوله من أفراد أسرتها. 

مطبخك
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مقادير كرات اللحم:

 مكعبات دجاج تكا: 8 مالعق كبيرة

 زيت: 2 مالعق صغيرة

 ثوم وزنجبيل مفروم: 2 مالعق صغيرة

 فلفل أخضر مفروم: نصف ملعقة صغيرة

 زبدة: نصف ملعقة صغيرة 

 دجاج مفروم: 5 مالعق كبيرة

 مسحوق الكمون: نصف ملعقة صغيرة

 مسحوق الفلفل األحمر: نصف ملعقة صغيرة

مقادير الصلصة:

 بندورة طازجة: 500 جرام.

 معجون الكاجو: 7 مالعق كبيرة .

 زيت: 3 مالعق كبيرة .

 مسحوق الفلفل األحمر: ملعقة كبيرة .

 ملح طعام: 2 مالعق صغيرة .

 زنجبيل: 1 ملعقة كبيرة .

 ثوم: 2 مالعق كبيرة .

 زبدة: 4 مالعق كبيرة . 

 كريمة دسمة: 2 مالعق كبيرة .

طريقة التحضير:

الزنجبيل والثوم  الزيت فى وعاء وأضف  الدجاج قم بتسخين  لتحضير كرات تكا 

والفلفل األحمر.  وقم بقلى الخليط حتى يتحول إلى اللون البنى المائل للذهبى.

أضف الدجاج المفروم ومن ثم أضف حبات دجاج تكا المقطع.

أضف فى النهاية الكمون والزبدة. برّد الخليط لتصنع كرات اللحم.

لصنع صلصة اللحم قم بغلى البندورة مع الزنجبيل والثوم ومسحوق الفلفل األحمر 

والملح. اهرس المكونات باستعمال اآللة المخصصة وأضف عجينة الكاجو.

قم بغلى المزيج مرة ثانية حتى تصبح البندورة طرية.

أضف فى النهاية الكريمة الدسمة والزبدة.

لتقديم الطبق قم بتشكيل كريات اللحم 40 غرام تقريباً لكل واحدة ثم قم بقليها 

الفرنسى  الخبز  الصلصة وقدمها مع  المقلية فى  اللحم  الغزير، ضع كرات  بالزيت 

المقرمش.

الكمية: 4 أشخاص

مدة التحضير: 25 دقيقة

مدة الطهى: 10 دقائق

كرات دجاج تكا
مع صلصة الزبدة

وصفات خاصة من
»مطعم جودبور« الملكى

فى روضة المروج روتانا، دبى

Your kitchen
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االستغناء  يمكن  ال  التى  اإلضافات  أهم  ومن  األطباق،  معظم  نجاح  أساس  التوابل  تعد 
عنها وباألخص فى أطباق اللحوم والطيور واألسماك مهما كانت طريقة طهيها، تتميز 

التوابل بكونها تمنح األكل طعمًا فريدًا يختلف باختالف أنواع البهارات المستخدمة. 
وألن الشعوب العربية شعوب ذّواقة محبة للطعم اللذيذ لذا أصبحت من أهم البلدان 
إلى  األشخاص  من  الكثير  لجأ  كما  والتوابل،  البهارات  من  كبيرة  كميات  تستهلك  التى 
»شاشوات  الشيف  نصائح  أبرز  تقدم  أناقتى«   “ صحيا.  منها  لالستفادة  التوابل  استخدام 
التوابل  الملكى فى دبى- عن فوائد  التنفيذى فى »مطعم جودبور«  الشيف   - شيفام« 

العربية واستخداماتها :-  

التوابل العربية..
طعما فريدا ألطباقنا

السّماق : مستخرج من شجيرة صغيرة يمتاز بحموضته الشديدة. يستخدم بشكل أساسى فى السلطات، كما 

يستخدم فى بعض األطباق العربية مثل المسخن والحّمص. يعتبر السماق من النباتات التى تحتوى على الكثير 

من مضادات األكسدة كما يساعد على تحسين مستوى السكر فى الدم، يمكنك حفظ السماق فى علبة محكمة 

اإلغالق وفى مكان معتم وبارد.

القوية. يستخدم فى إعداد  الشديدة ورائحته  الطبية يمتاز بحالوته  النباتات  نبتة عشبية من أقدم  اليانسون: 

الشاى المنقوع والعديد من الحلويات مثل الحبوب الهالمية والكعك المتبل، يعتبر اليانسون كعالج لتقلصات 

الجهاز الهضمى كما يستخدم فى العديد من الصناعات الدوائية. كما يتم حفظ اليانسون بعلب محكمة اإلغالق 

حتى ال يفقد نكهته.

بالبرودة، يستخدم  المنعش والعطرى والذى يعطى شعوراً  بالطعم  العشبية يمتاز  النباتات  : هو من  النعناع 

النعناع من  الكثير. يعتبر  العشبى والمثلجات والسلطات وغيرها  الشاى  أنواع  الجاف أو األخضر فى  النعناع 

المشروبات المهدئة سواًء لألعصاب أو للتشنجات الهضمية أو فى حاالت الزكام، باإلضافة إلى تنظيمه لضغط 

الجاف بعلبة  بالنعناع  التوابل يجب االحتفاظ  البوتاسيوم. كباقى  الدم وذلك الحتوائه على كمية وافرة من 

محكمة حتى يحافظ على طعمه ورائحته القوية.

المقادير:

الكينوا  القمح )طحين(  كوب من   كوب من دقيق 

 كوب من مسحوق السكر  1/3 كوب من مسحوق 

الكاكاو   ملعقة صغيرة من مسحوق الخبيز   نصف 

الزيت   الملح  نصف كوب من  ملعقة صغيرة من 

نصف كوب من الماء  ربع كوب حليب  ربع كوب 

من اللبن الرائب  ملعقة صغيرة من خالصة الفانيليا  

)coffee essence( ملعقتين صغيرتين من سائل القهوة

طريقة التحضر:

 نضع جميع المكونات الجافة فى وعاء واحد ونمزجها 

جيداً.

 نضع جميع المكونات الرطبة فى وعاء آخر ونجعل 

المزيج مستحلبا.

 نضع المزيج الجاف مع المستحلب معاً ونخلطهم  بالجهاز 

الخافق لمدة دقيقتين.

 نصب الخليط فى قالب مدهون بالزيت ونخبزه 

الفرن لمدة 40-30  دقيقة فى درجة حرارة  داخل 

180 سيليزية.

القيمة الغذائية:

الكربوهيدرات: 222.6 جرام    األلياف: 5.7 جرام  

البروتين: 34.3 جرام

 الدهون: 57.5 جرام  السعرات الحرارية: 1519 سعر 

حرارى

حلوى

الكينوا
الصديقة للسكرى

Your kitchen
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إن  حيث  إليك  المفضلة  الحلوى  تناول  عن  تمامًا  تتخلى  أال  يمكنك  للسكرى،  كمريض 
هناك بديًلا تستطيع اآلن استخدام »الكينوا “ واالستمتاع بالحلوى التى طالما ضحيت 
فى  السكرى  لجهد  جاليسيمى«  »مؤشر  ضمن  ترميزها  بانخفاض  الكينوا  ويتميز  بها، 
لمرضى  صديقة  وصفة  تقدم  »أناقتى«  الجلوتين.   من  خالية  حبوب  أنها  كما  الدم 
السكرى مقدمة من »إنديا جيت كينوا«، لكل الذين يودون االستمتاع بطبق من الحلوى 

المميزة بعد العشاء :- 



يمثــل المنــزل للمــرأة العربيــة »مملكتهــا 
الخاصة«، فهى أميرته المتوجة تضفى عليه 
ما يناســبها من لمســات تواكــب التطورات 
جعلتهــا  األنثويــة  وطبيعتهــا  العصريــة، 
دؤوبــة فــى االطالع علــى أحــدث الصيحات 
فى عالــم الديكــور والتصميمــات المنزلية. 
ســاعدها فى ذلــك حرية مطلقــة أعطاها 
لها الرجــل ما جعلها تنفــرد باختيار ديكور 

منزلهما وتنسيقه. 

دارك
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فى البداية تقول »موزة السابقى« القائمة على إدارة الـمشروع بأنَّ النساء 

يمتلكن مالبس باهظة الثمن وتحتاج إلى عناية فائقة عند غسيلها وكيها، 

وقد استثمرنا فى مغسلة بريق معدات ذات جودة عالية لتقديم الخدمة 

الـمرجوة إلرضاء كافة العمالء. معربة عن امتننانهما وتقديرهما على الدعم 

التى تقدمها شراكة لضمان نجاح  الـمستمرة  الـمتابعة  المالى وخدمات 

الـمشروع... إلى نص الحوار:- 

الذى جعلها واحدة من أنجح  التميز  انطلقت مغسلة بريق؟، وسر  كيف 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى اآلونة األخيرة؟

افتتح  بالمضيبى« فيما  مغسلة بريق تأسست عام 2012 فى والية »سناو 

فرعها الحالى فى منطقة »الخوض »السادسة بمحافظة مسقط عام 

2016. مغسلة بريق متخصصة فى قطاع الغسيل باستخدام المعدات 

الحديثة المواكبة للعصر. وتتمثل رؤية »بريق« فى اختيار أجود المنتجات 

النظافة، وتسعى دائما إلى إضافة الجديد من  المستخدمة فى قطاع 

الخدمات واستخدام الفكر المتجدد لموظفيها النتقاء الروائح الخاصة.

جاءت فكرة المغسلة تماشيا مع التطور والحداثة فى أسلوب الحياة ، وأن 

أغلب المتزوجين يقضون ساعات كثيرة فى العمل مما يترك لهم مجاال صعبا 

العائلية والمنزلية، من هنا برزت فكرة مغسلة »بريق«  لتلبية االلتزامات 

لتلبية احتياجات هذه الفئة وتقديم خدمات استالم وتوصيل المالبس إلى 

منازلهم بأسعار معقولة. 

التميز  للمنازل مجانا وبدون رسوم منحنا  توفير خدمة االستالم والتوصيل 

التواصل عبر  والمنافسة داخل السوق المحلى، مع سهولة االتصال أو 

الواتساب لتحديد موعد استالم المالبس وإجراء عمليات الغسيل خالل 24 

ساعة فقط. كذلك تميزنا بتقديم الباقات التوفيرية، وهى عبارة عن مجموعة 

من قطع المالبس مقابل قيمة محددة، القت تلك الباقات استحسان شريحة 

كبيرة من زبائننا. 

المحروقى« فى  بالتعاون مع زوجك رائد األعمال »حارث  كيف نجحِت 

إيجاد فكرة جديدة تخدم المجتمع بشكل مباشر؟

التسويق لفكرة  أبرزها  المشروع، من  صعوبات عديدة واجهتنا فى بداية 

مغسلة بريق، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية pick up laundry خاصة 

العمانية وبالتالى تظهر بعض  الفكرة حديثة وجديدة على الساحة  أن 

اإلشكاالت الخفيفة التى تحتاج إلى متابعة. كما أن القوانين تعوق تشكيل 

الطاقم المحترف للمشروع، ولكننا نسعى لتغطية هذه الجوانب بجهد أكبر.

التجريبية للمشروع بمسقط كنا نعمل سويا فى كل مراحل  الفترة  خالل 

المغسلة، فكنت أقوم بمهام خدمة العمالء من استقبال المكالمات والرسائل 

المواعيد. فيما كان يقوم زوجى بمهام مندوب الشركة واستالم  وتحديد 

وتوصيل المالبس للمنازل. 

أننى حاولت جاهدة أن أستقبل  الرئيسى، إال  الدوام  ورغم انشغالنا فى 

التوصيل للمنازل  المكالمات والرسائل على أن تبدأ عملية  أكبر قدر من 

افتتحنا فرعنا   ، الفكرة استحسانا  المغرب يوميا. وبعدما القت  خالل فترة 

الله لدينا أكثر من سيارة ومندوب  الرئيسى فى« الخوض«. واآلن بفضل 

المغسلة الستقبال طلباتكم ورسائلكم، كما يقوم زوجى أحيانا  ممثٍل عن 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منبع اإلبداع واالبتكار، من هنا انطلقت مغسلة » بريق« 
لصاحبها  األخيرة  اآلونة  فى  السلطنة  فى  الرائدة  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  أحد 

رائد األعمال »حارث المحروقى« ويعينه في إدارتها الفاضلة زوجته »موزة السابقى«. 
ويعتقد الزوجان بأن الشغف والتطلع إلى األفضل دفعهما إلى التوجه إلى ريادة األعمال، 
المجتمع  خدمة  لألعمال.وألن  واعدا  السلطنة  فى  السوق  كون  المتاحة  الفرص  حيث 
مع  الغسيل  خدمات  لتقدم  بريق  مغسلة  افتتحت  ساٍم،  هدف  هو  شرائحه  بمختلف 
االستالم والتوصيل لعمالئها مجانا وبدون أية رسوم. ويتفانى الزوجان فى إدارة المغسلة 
باستخدام خبرتهما السابقة فى إدارة الـمغاسل، مع تطبيق أفضل السبل لتقديم أفضل 

خدمة لعمالئهما.

مغسلةمغسلة  بريقبريق....

تجعلتجعل  حياتكحياتك  أسهلأسهل  

موزة السابقى لـ»أناقتي«
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خدمات استالم وتوصيل الغسيل من الباب إلى الباب ألول مرة بالسلطنة 
أحدث عمليات الغسيل بإدارة عمانية 100 %

الشكاوى والمقترحات من  المندوب لكى نتعرف على  بدور 

زبائننا بشكل مستمر. 

نهتم بالتواصل مع عمالئنا من منطلق الشراكة فى التطوير بين 

العميل ومغاسل بريق، كما نضم موظفين مدربين، ونطبق فى 

عملنا أدق الطرق ونسعى إلضافة المزيد بما يضمن االهتمام 

بكل التفاصيل. 

التى تقدمها مغسلة بريق؟ وكيف تسوقون  أهم الخدمات 

لتلك الخدمات؟ 

غسيل وكى المالبس.

التنظيف الجاف.

الكى بالبخار يدوى وآلى.

نظام الباقات التوفيرية األول بالسلطنة.

نظام خزانة األول فى السلطنة.

غسيل وتعقيم وتعطير السجاد، وفقا العلى المستويات 

وأحدث األجهزة وبأسعار تنافسية للسوق.

استالم وتوصيل الغسيل والسجاد مجانا بدون رسوم إضافية. 

لزبائنها  كما تقدم مغسلة بريق عروضا ترويجية وخصوماٍت 

تصل إلى 50 %، ونهدف من ذلك إلى إرضاء العميل في ظل 

األوضاع االقتصادية الحالية مما يعزز من ثقة العميل بالمغسلة 

وبالتالى االرتقاء بمغسلة بريق. 

آلية التسويق من أصعب المهام فى عالم األعمال ذات األفكار 

أية  التعلم واالستفادة من  إلى  المتميزة، ولكننا نسعى دائما 

طرق تسويقية، ونأمل فى تحقيق خطط تسويقية متكاملة فى 

األشهر القادمة كمؤسسة محترفة.

أحدث عمليات الغسيل من أحد أسباب شهرتكم، وماأهمية 

استخدام أجود منتجات النظافة فى كسب ثقة الزبون؟

جميع منتجات النظافة التى تستخدمها مغسلة بريق مستوردة 

المنتجات  المتحدة، وهذه  المملكة  من شركة متخصصة فى 

المالبس ومزيل  يتم اختيارها بعناية شديدة وخاصة معطر 

البقع. فخبرتنا فى هذا المجال جعلتنا نتعرف على أنواع البقع 

المختلفة والمنتجات المناسبة إلزالتها. 

ورغم ارتفاع أسعار منتجات النظافة التى نستوردها من الخارج 

إال أن أسعارنا تنافسية ومناسبة للجميع، ألننا نؤمن فى مغسلة 

بريق بأن نظافة الشخص ومظهره هما سر تميزه. 

هل استخدام العطور فى عملية الغسيل منح التميز واالنفراد 

لمغسلة بريق؟

تتميز بريق بإضافة روائح متعددة حسب طلبات العمالء بما 

يتناسب مع أذواقهم،مغسلة بريق تستخدم أجود أنواع البخور 

والتى يتم تصنيعها خصيصا للمغسلة من محافظة »ظفار«. 

كيف توفر مغسلة بريق العناية الكاملة للمالبس دون التأثير 

على جودتها وبريقها؟

لدينا عمالة متخصصة فى الغسيل يتم اإلشراف عليها وإدارتها 

أية  المحروقى«، وفى حالة تلقى  عن طريق زوجى »حارث 

الزبائن يتم إعادة الغسيل مجانا دون أية رسوم.    شكاوى من 

الهدف األسمى  العميل هما دائما  المصداقية وكسب ثقة   -

لمغسلة بريق. 

إنجازات مغسلة بريق منذ افتتاحها في مسقط؟

حصول المغسلة على شهادة معتمدة JSRS من وزارة النفط 

والغاز.

الحصول على عقود من وزارة التربية والتعليم، ومعهد عمر بن 

الخطاب، مدرسة األمل للصم.

المالية وكذلك في بعض  مغسلة بريق مسجلة في وزارة 

الجهات الحكومية اآلخرى.

طموحاتك فى الفترة المقبلة؟

نطمح أن تكون بريق )رقم 1( فى قطاع الغسيل وإدارة 

المغاسل فى السلطنة، وهو طموح نضعه نصب أعيننا ونسعى 

إلى تحقيقه بخطوات مدروسة.

الطبية  الفنادق والمراكز  كما أطمح إلى عقد شراكات مع 

لتوسعة خدمات ونشاط المغسلة داخل وخارج السلطنة.

موزة زاهر سيف السابقي

مواليد ١٩٨٨ من سكان محافظة مسقط 

خريجة كلية العلوم التطبيقية بعربي 

بكالوريوس إدارة أعامل / تقنيه معلومات

حاصلة عىل شهادة ACII يف التأمني.



الفاتحة: على عكس طالء  ــوان  استخدام األل

الداكن الذى يوحى  باللون  الجدران واألثــاث 

الدرجات  المكان وصغر حجمه. توحى  بضيق 

الواسع. ولالستفادة  الفاتحة باالنفتاح والمدى 

من هذه الحيلة جرب وضع مرايا مقابلة للنوافذ 

حيث تعمل على عكس اإلنارة الخارجية ونشرها 

فى أرجاء الغرفة كما توحى بأبعاد أكبر للغرفة.

: بدالً من وضعها على إطار  المنسدلة  الستائر 

الستائر  النوافذ واألبواب فقط. استخدم حيلة 

على ارتفاع الجدار، حيث يمكنك تثبيت قضيب 

الستارة تحت السقف ببضع سنتيمترات، وبذلك 

للغرفة. كما أن  ارتفاعاً  تحصل على مدى أكثر 

الجدران  ألوان للستائر تتماشى مع لون  اعتماد 

المحيطة وإضافة الطبعات ذات الخطوط 

الستائر من  العمودية سواء لورق الجدران أو 

شأنها أن تساعد فى إعطاء مجال أوسع للغرفة.

األثاث المناسب :  على الرغم من تعدد تصاميم 

يتناسب  أنه يجب اختيار ما  المنزلى إال  األثاث 

مع المنازل الصغيرة. ابتعد عن استخدام القطع 

الحركة فى  الكبيرة والتى تعوق  ذات األحجام 

الغرفة وحاول استبدالها باألثاث الذى يوضع فى 

الزوايا والذى يكون ذا أبعاد متناسقة. 

التخزين|: من أكثر ما يقلق سكان  مساحات 

المنازل الصغيرة هو توفير مساحات للتخزين. 

لذلك يجب عليك الحرص دوماً على اختيار األثاث 

المتضمنة وحدات تخزين  أو األسرّة  سواء األرائك 

الصغيرة  الخزانات  إلى  اللجوء  ، أو حتى  بداخلها 

المعلّقة على الجدران، بدالً من تلك  واألرفــف 

التى توضع على األرض والتى تحتاج إلى مساحات 

أكبر. وكحيلة بسيطة يمكنك وضع كرسى الحدائق 

الخشبى فى زاوية أى غرفة الستعماالت متعددة 

سواء للجلوس أو كطاولة جانبية.

المنزل  تأثير هام على أجواء  للنباتات   : النباتات 

بشكل عام فهى تضيف فسحة مادية ومعنوية 

إلى الغرفة وذلك بمنحها إشراقة وحيوية أكبر. كما 

أن تعدد خياراتها يجعلها أكثر فائدة واستغالالً. 

إذا كنت تجد صعوبة فى انتقاء المكان المناسب 

أو  الخضراء، فما عليك إال تعليقها  النباتات  لهذه 

وضعها على أرفف مثبتة على الجدران وبذلك 

تحصل على مظهر جميل وجو منعش.

1
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يعد العيش فى شقق صغيرة من 
أن  يمكن  التى  التحديات  أصعب 
البحث  على  يحثنا  مما  تواجهنا، 
عن وسائل متنوعة لنجعل الغرف 
فمهما  عليه.  هى  مما  أكبر  تبدو 
كان شكل وحجم المنازل والشقق 
األفكار  بعض  فمع  نسكنها،  التى 
والتطور  المختصين،  من  المبتكرة 
واألدوات،  المنتجات  فى  الحاصل 
بحياتنا  االستمتاع  نستطيع 
أناقتي« تقدم عددا من   « وأوقاتنا. 
الصغيرة  المنازل  لتنسيق  النصائح 
الداخلى  الديكور  مهندسة  من 
تمتلك  والتى  جوتال«   شارون   “
مجال  فى  عاما   18 تتجاوز  خبرة 
عبر  امتدت  التى  الدولى  التصميم 
والشرق  أوروبا  فى  مختلفة  دول 

األوسط وآسيا. 

مهندسة الديكور

شارون جوتال
ونصائح عملية للمنزل الصغير 



تســعى كل إمــرأة الي مواكبــة العصر رغم 

حرصها علي التمســك بالعــادات والتقاليد 

واالصول، لتحقيــق هذه المعادلــة الصعبة 

تواجهــة للمــرأة الكثير من الصعــاب للفوز 

بلقب إمرأة عصرية دون التخلي عن عاداتها 

وتقاليدها وأصولها .فالمــرأة العصرية هي 

تلــك المرأة التــي تتفهم متطلبــات العصر 

وعلي دراية بكل ما يدور حولها من تغيرات، 

تلك المرأة التي تكون منفتحة على العالم 

من حولها ومتفهمة لثقافة األخرين. 

اليف ستايل
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تخلصي من

الغيبة
والنميمة

يحب اإلنسان بطبيعته العالقات مع اآلخرين 
واالكتئاب،  بالوحدة  يشعر  ال  تجعله  التى 
لذلك يسعى للقاء أفراد أسرته ،أو أصدقائه، 
و أقاربه، أو حتى زمالء العمل بشكل مستمر 
ليقّوى عالقته بهم ويأنس بهم ويتبادلون 

أطراف الحديث.
فمنذ األزل لم يعش اإلنسان وحيدًا، بل خلق 
اآلخرين  مع  العالقات  تكوين  على  مفطورًا 
مستحب  والتواصل  االجتماعى  والتواصل 
فيما  فائدة.   ذات  كان  إذا  خاصة  شرعًا 
بعيد،  زمن  منذ  الناس  بين  عادات  انتشرت 
حتى جاء الدين اإلسالمى ليحّرمها منذ بدء 
انتشاره لما لها من أثر سلبى على المجتمع 
كالغيبة والنميمة. »أناقتي« تستعرض طرقا 
التى  والنميمة  الغيبة  من  للتخلص  هامة 
كريمة  بآيات  اإلسالمى  الدين  فى  حرمت 

وأحاديث نبوية شريفة. 

أسباب الغيبة والنميمة 

 الكراهية والحقد. 

  الحسد: عندما يتّولد الحسد لدى األشخاص فإنّه يصبح عدو نفسه 

أوالً حين يقوم بتصرفات عشوائية بغية االنتقام أو إيذاء اآلخرين 

وما يّضرأحداً إال نفسه، أوالً بعقاب من الله تعالى وكراهية اآلخرين 

له. 

  حب إيذاء الناس. 

  مرافقة أصحاب السوء: حيث المجالس والتجمعات التى تكثر بها 

القيل والقال وليس هناك من يردع أو يذكّر بالله تعالى.

بالتقليل من قيمة  النفس على حساب اآلخرين    الرغبة فى رفع 

: وهى ذكر مساوئ اآلخرين لتذكير اآلخرين بها لمحو  اآلخرين 

حسناتهم الظاهرة.

  الرغبة فى إضحاك اآلخرين: وهى وسيلة يعتبرها األشخاص من 

باب المزاح. 

طرق التخلص من عادتي الغيبة والنميمة

  النية : يجب أن تعقدى النية على أن تتخلصى من هذه الصفات 

السيئة واالبتعاد عن هاتين العادتين المذمومتين .

  التوكل : توكلى على الله و استعينى بالله فمن استعان بالله كفاه .

  الدعاء: من أفضل الوسائل للوصول إلى الهدف: و من األدعية التى 

يمكن الدعاء بها للتخلص من تلك الصفات ” اللَُّهمَّ إِنِّى أَُعوُذ ِبَك 

ِمْن َشرِّ َسْمِعى، َوِمْن َشرِّ بََصِرى ، َوِمْن َشرِّ لَِسانِى، َوِمْن َشرِّ قَلِْبى، 

َوِمْن َشرِّ َمِنيِّى” .

  الظروف : ابتعدى عن الظروف التى تدعوِك الرتكاب تلك الكبيرة 

الناس عن اآلخرين  مثل: الجلوس فى جلسات يتحدث فيها 

ابتعدى عن تلك  الكالم لذا  ،أو يقومون فيها بنقل  بما يكرهون 

الجلسات .

الله يراقبِك حتى تكونى دائمة  : استشعرى دائًما أن  الله    رقابة 

الحذر من ارتكاب المعاصى. 

  التحكم و السيطرة على النفس : دائًما حاولى السيطرة و التحكم 

فى نفسك حتى تمنعى نفسك و ال تستسلمى لرغبات النفس و 

وساوسها.

: داومى على االستغفار و ترديد أدعية االستغفار و    االستغفار 

التوبة.

  الرفاق:  احرصى على أن تكون الرفقة صالحة حيث تشجعِك على 

العبادة وتساعدك فى الحماية من الوقوع فى الهفوات .

  الفروض: احرصى على آداء الفروض كالصالة فى وقتها و ال تفرطى 

فى مواقيتها أبًدا فهى من أسرار التوفيق و الثبات على اإليمان .
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اجعلى زوجك

يحب التسوق
عديدة  بصفات  تتحلى  أن  المرأة  على 
كى تتمكن من إقناع زوجها بفكرة ما 
،أو بالقيام بأمر تريد تحقيقه فعال مثل 
التى  هى  الذكية  فالزوجة  التسوق، 
التعامل مع زوجها بمهارة  تستطيع 
خاصة  طبيعة  له  زوج  فكل  وفن. 
 ، الشخصية  فى  مختلفة  وتركيبة 
وألن البقاء مع الحبيب دائما أمر رائع 
النصائح  من  عددا  لِك  نقدم  فعال. 
زوجها  تجعل  أن  المرأة  تتعلم  لكى 

يستمتع بالتسوق معها. 

  التوقيت:  البد أن تختارى التوقيت المناسب الذى تطلبين فيه من زوجك أن يذهب معك للتسوق ، فال تطلبى منه ذلك فور وصوله من 

العمل وال عند استيقاظه من النوم. 

  المدة : الرجل محدد وال يحب المواقف المفاجئة أو سياسة األمر الواقع، لذا إذا طلبِت منه أن تذهبا معا للتسوق البد وأن تحددى اليوم 

والساعة وما هى المدة التى يستغرقها وقت التسوق.

  المكان : البد وأن تختارى المكان الذى ستتسوقان منه فال يمكن أن تقومى باختيار مكان ال يحبه أو مكان مزدحم. فالرجال يكرهون الزحام 

وخاصة إن كانوا بصحبة زوجاتهم.

  كونى منظّمة :  يتذّمر الرجل دائًما من دخول المرأة إلى متاجر عّدة لتختار ما تريد. لذلك ابحثى مسبًقا عن الغرض الذى توّدين شراءه 

على اإلنترنت وحاولى أن تحّدى من دخول عدد كبير من المتاجر. 

  اتركيه يستمتع بالتسوق : ال يمكن للرجل أن يجلس طوياًل وينتظرك لتجربى ثيابك،  وعليه أن يقوم ببعض النشاطات وإال فسيمّل، لهذا 

السبب  التقولى له أى شىء بحال إذا رأيته يلعب لعبة على هاتفه أو يصغى إلى الموسيقى أو يتكلم مع صديق .

  اشترى له شرابًا : من الطبيعى أن يشعر زوجك بالعطش وهو يسير معك من متجر إلى آخر ويساعدك فى اختيار ما يناسبك فاشترى له 

شرابًا ينعشه قليالً.

  اجعلى األمر بمثابة منافسة:  إّن الرجال بطبيعتهم يعشقون المنافسة لذا فلتجعليه يحّب التسّوق معك ، ادخلى معه فى منافسة أن يجد 

غرًضا أجمل من ذلك الذى اخترته، وبهذه الطريقة ستجعلينه يبحث وال يمّل ويحاول فعل المستحيل ليسبقك وينال الغرض إعجابك.

  تسّوقى له : يحّب الرجل أن تشترى له المرأة األغراض حتّى لو كان يبرهن لِك العكس. اجعليه سعيدا وأنت تتسّوقين له وتشترين كل ما 

يحّب ألنّك بهذه الطريقة ستكسبينه.
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ابحثى عن اإلضاءة الطبيعية: 

الطبيعية فى  المعالم  الطبيعية مهمة جًدا كونها تبرز  اإلضاءة 

الصورة بشكل ال يؤثر على مكوناتها. األفضل أن تتصورى وأشعة 

الشمس خلف رأسك، هذا سيوفر إضاءة مناسبة لشعرك ووجهك 

وتبدين أكثر لمعانًا وتألّقا.

الموقع  اليمين ، وقفى فى  اليسار من ثم  أديرى رأسك إلى 

أكثر  بالنسبة لكثيرين  الجانبية  الصور  ما تكون  األفضل، فغالباً 

جاذبية من تلك المواجهة للكاميرا.

إذا كان كتفك موازيا للكاميرا أديريها قليالً إلى اليسار من ثم إلى 

اليمين الختيار الوضعية األفضل.

تجددى فى التقاط الصورة: أى ابرزى نظارات جديدة أو قصة 

شعر الفتة.

أغلقى فالش الكاميرا : 

الفالش حتى  التقاط الصورة بإستخدام  إن كنِت متعمدة من 

الخلفية. فالخلفية ستبدو سوداء من خلفك عند  تخفى مالمح 

التقاطك صورة سيلفى ليلية وعندما تلتقط صورة بالفالش 

وتكون يدك قريبة من وجهك ستعطيك صورة مطموسة المعالم.

باليد هى الطريقة األكثر شيوعاً: ولكنها  الكاميرا  إن إمساك 

األصعب للحفاظ على ثبات الصورة، لذا يمكنك التقاط الصورة 

بسرعة وبسهولة، إما من خالل الضغط على زر اإلغالق أو أحد 

أزرار التحكم بالصوت.

استخدام تطبيقات معالجة الصور: 

غالبية المصورين يعملون على تحسين جودة صورهم باستخدام 

الصور، وهذا اليعنى أن  برمجيات وتطبيقات لمعالجة وتجويد 

المعالجة باستخدام البرمجيات المختلفة تدل على قلة احترافية 

ملتقط الصورة. 

الكاميرا على مسافة مناسبة منك: لكل هاتف ذكى  ضعى 

وعدسة كاميرا مواصفات صناعية تختلف فيما بينها. ومن بين 

المناسبة  المواصفات المهمة لتقنية السيلفى هى المسافة 

اللتقاط الصورة، فالمسافة القريبة جًدا سينتج عنها صورة غير 

واضحة. 
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التقطي السيلفي
بطريقة احترافية

عالمًيا.  هوًسا  السيلفى  صورة  بتقنية  الشخصية  الصور  التقاط  أصبح 

وبرغم اإلمكانيات الهائلة للهواتف الذكية إال أن القليل منا َمن يستطيع 

تصوير نفسه بشكل احترافى، وهذا األمر فى الغالب غير مرتبط بقدرات 

الكاميرا الخاصة بهاتفك.

فهناك عدد من المشاكل التى تكون مزعجة للمستخدمين عند التقاط 

المناسبة  والمسافة  الذراع  طول  أو  اإلضاءة  سوء  مثل  السيلفي  صور 

من  عدد  هناك  بارز.  بشكل  تظهر  لوجهك  الخاصة  المالمح  أو  للصورة 

صور  على  تحصلى  لكى  األساسية  التصوير  بتقنيات  المرتبطة  النصائح 

سيلفى احترافية :- 



العزيزات يسعدنى أن أطل  قارئاتى 

الجديد  العدد  اليوم فى هذا  عليكم  

الذى ترونه بين أيديكم بكلمة أرجو أن 

نتأملها جيدا وأن نتفكر فى ماتحمله 

من عبر وعظات ينصح بها واحد من 

إليه  كبار فقهائنا واحدا ممن ذهبوا 

النصيحة ولكننى عندما  يطلب منه 

قرأت هذه النصيحة وجدتها نصيحة لنا 

جميعا نحفظ بها أعضاءنا فى الصغر 

الله سبحانه وتعالى  علينا  فيحفظها 

فى الكبر وإليكم هذه النصيحة الرائعة 

التى قيلت فى زمن اإلمــام األعظم 

وقيلت منه ولكنها صالحة لكل زمان 

الله عنه  الشافعى رضى  ومكان اإلمام 

النصيحة محققة  ، وبالمناسبة فهذه 

وخادمة لما تهدف إليه مجلتكم وهو 

العامة سليمة  الحفاظ على صحتكم 

قوية 

االعتدال :

الشافعى  ــام  إلــى اإلم “ذهــب رجــل 

فى أسنانه  ألماً  الله عنه، يشكو  رضى 

على صغر سنه، وكان اإلمام مع كبر 

سنه، يتمتع بأسنان كاملة سليمة 

بها قط، قال الرجل:  لم يَشُك ألماً 

أيها اإلمام األعظم خبرنى عن سبب 

تمتعك بأسنانك كاملة، فقال له اإلمام: 

الصغر  الله حفظناها فى  يا هذا أعضاء 

فحفظها لنا فى الكبر “. لم يكن السؤال 

عاما شامال، وإنما كان عن شىء محدد، 

كان عن األسنان، ولكن اإلمام اغتنمها 

الذين  إلى أولئك  فرصة ليسوق موعظة 

يسرفون على أنفسهم فى شبابهم، 

الــجــواب ولــم يخصص، ليبين  فعمم 

وخامة العاقبة فى اإلسراف وإن أبطأت 

، وسوء العائدة وإن تراخت، وليوضح أن 

لكل شىء طاقة ال يعدوها، 

وقدرة ال يجاوزها، وغاية البد أن يقف 

عندها، فإن جاوزها أصيب باإلعياء 

واالنحالل والعجز. 

الجهاز  ينطبق هذا تمام االنطباق على 

الجسمى وأعضائه فــإن لكل عضو 

وظيفة ولــه طاقة مــحــدودة، يفسده 

عليك أن تعنف به فترهقه، وتشق عليه 

وتحمله ما ال يحتمل، مغتراً بقوة شبابك 

مخدوعا بصحة بدنك، فتنقاد ألهوائك 

وتستجيب لشهواتك، وما تزال هكذا 

رأسك، سائراً فى غيك غارقاً فى  راكباً 

العبرة فيمن سبقوك فى  ضاللك ترى 

غوايتك فال تعتبر، والعظة البالغة فيمن 

سلكوا طريق هوايتك فال تتعظ، وإنما 

المرة  تمضى ثم تمضى فإذا الحقيقة 

تصدمك وإذا أنت تفيق، فإذا أنت اليوم 

النضرة تتحول إلى  غيرك باألمس وإذا 

، وإذا قوتك ترد  إلى الضعف،  ذبول 

، وإذا  الكهولة تلم بك غير مبطئة  وإذا 

الشيخوخة تدركك غير وانية ، وإذا أنت 

تنظر فتذوب نفسك حسرات على ما 

فرطت فى جنب نفسك، وإذا أنت ترى 

من حولك إخوانا صانوا أنفسهم فصانها 

الله عليهم، وحفظوا شبابهم فحفظه الله 

عليهم وادخروا قوتهم فادخرها الله لهم 

، يتمتعون وأنت محروم، وينعمون وأنت 

الدنيا لهم وتعبس فى  فى بؤس، تبسم 

العيش ويمرحون  وجهك ويطيب لهم 

وأنت قعيد دارك رهين مرضك الذى يلح 

عليك، فال يدعك حتى يواريك التراب.

الحذر  من هنا علينا جميعا أن نتوخى 

فى تعاملنا مع جميع أعضاء جسمنا 

فنحافظ عليها فى صغرنا كى يحفظها 

الله تعاتى لنا فى كبرنا  نتمنى لكم 

جميعا دوام الصحة والعافية طوال 

أعماركم . 

بتصرف من كتاب األنابيش لألستاذ 

الله رحمة  عبدالحمن الضبع رحمه 

واسعة

االعتدال
منصور دياب
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مجلة اجتماعية نسائية



عروس عمان 2018 
في دورته الثانية

تألــق معــرض عروس عمــان 2018 ولقى نجاحا باهــرا فى دورته الثانيــة، حيث حظيت 
العرائــس بفرصــة الحصول على كل ما قد تحتاجه فى مكان واحد.  وأســدل الســتار 
علــى المعرض الذى نظم فى مركز عمــان للمؤتمرات والمعارض خالل الفترة ما بين 
24-27 يناير الماضى، وبتنظيم من شــركة الشرقية للمعارض وذلك ضمن فعاليات 

مهرجان مسقط 2018.  
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عروض األزياء 

شارك فى المعرض عدد من دور األزياء العالمية من كل من سلطنة عمان ، والهند 

، ولبنان ، واإلمارات ، والكويت ، والبحرين ، والجزائر ، وفرنسا، وتركيا، ورومانيا 

. شارك فيها مصمم األزياء  وقطر حيث كانت هناك سبعة عروض لألزياء يوميا 

»أحمد البلوشى« و«آالء السيابية« والمصمم الكويتى العالمى »يوسف الجسمى 

السيابية«  العالمى »فؤاد سركيس« والعمانية »هويدا  )جسميكو(« والمصمم 

والمصممة اإلماراتية »عائشة المهيرى«، وغيرهم.

الدكتورة »خولة  أيام المعرض صاحبة السمو السيدة   وقد رعى الحفل فى أول 

آل سعيد« ، وفى اليوم الثانى صاحبة السمو السيدة الدكتورة »بسمة آل سعيد«.  

كما رعى الحفل فى اليوم الثالث صاحبة السمو السيدة الدكتورة »ريا آل سعيد«، 

الدكتورة »كلثم  العمانية »فخرية خميس« واإلعالمية  الفنانة  كما حضر كل من 

الكويتية »نهى نبيل« كضيفة شرف للمعرض  الزدجالية »والشاعرة واإلعالمية 

باإلضافة إلى حضور مميز للمطربة اللبنانية »شيراز« والمطربة »ليال.«

العمانى »أحمد  المصمم  ، فقد كان  المتميزين  روج للمعرض عدد من سفرائه 

البلوشى« سفيرا لألناقة والسيد »معاذ آل سعيد« سفيرا للتواضع و«مى البيات« 

سفيرة للعطاء.  أما خبيرة التجميل »سلوى الغافرى« فقد كانت سفيرة اإلبداع، 

الكريمى« سفيرة اإليجابية، وخبيرة  الخير »منى المعشنى«، و«والء  وسفيرة 

البروانى« كانت سفيرة الجمال، وسفيرة األناقة »بسمة آل  التجميل »زلفى 

الممثلة واإلعالمية »ميرفت نصر«.وقد عمل سفراء  المعرض  عيسى« وسفيرة 

المساهمة فى نشر تغطية األحداث لحظة بلحظة والمساهمة  المعرض على 

لظهوره بالشكل الالئق والمتميز.

الزفاف  ويعد عروس ُعمان 2018 من أكبر معارض حفالت 

على مستوى السلطنة، حيث شهد عرض مجموعة متنوعة من 

بالعرائس والتى تشمل األزياء   الخاصة  المنتجات، والخدمات 

الماكياج والمجوهرات، وصوالً إلى األزهار. باإلضافة  وأدوات 

الترفيهية  النقل والخدمات  إلى مشاركة موفرى خدمات 

والفنادق، وتنوعت أروقته بين تشكيالت كوش العروس، وأنواع 

الشوكوالته الفاخرة ،وإكسسوارات العروس الحديثة والتقليدية.

وشهد المعرض العديد من الفعاليات اليومية المتميزة استمرت 

طوال أربعة أيام حيث أقيم خالله عدد كبير من عروض األزياء 

المتميزة لفساتين الزفاف والسهرة وفساتين األطفال والفساتين 

ذات التصاميم الرقيقة المتميزة ، وذلك لعدد من المصممات 

والمصممين المتميزين.

كما كانت العروس بكل طقوسها حاضرة بتصاميم رائدات 

األعمال العمانيات ، فقد استطاع المعرض أن يستقطب عددا 

العرائس والمهتمين بصناعة األزياء بشكل  الزائرات  كبيرا من 

عام وسط تصاميم رائعة ومبتكرة من مؤسسات صغيرة 

السنة والنصف اجتزن فيها  ومتوسطة لم يمر على تأسيسها 

الكثير من العقبات إليمانهن المطلق بمواهبهن وقدرتهن على 

العطاء وإثراء الساحة بالمنتج العمانى فى قطاع صناعة األزياء.

شكر خاص للمصورة الفوتغرافية 

حواء الراشدية
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إطالق برنامج »مسيرتى«
لدعم المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة العمانية

برعاية إعالمية لمجلة » أناقتي«

برعاية إعالمية من مجلة »أناقتي« ، تنطلق 

فعالية »ذا ورلد أوف جالمور » فى مسقط جراند 

مول يوم 10 مارس بتنظيم من مشاريع »ريما 

المتكاملة« وبمشاركة نخبة مميزة من مصممى 

األزيـــاء العمانيين والمصممات العمانيات 

وخبيرات التجميل. 

كما من المنتظر أن يتم تدشين برنامج »مسيرتى« 

وهو عبارة عن أدوات تسويقية جديدة على 

المؤسسات  التواصل االجتماعى لدعم  صفحات 

الصغيرة والمتوسطة فــى كافة المشاريع 

البرنامج على مساعدة رواد  والمجاالت، ويعمل 

التسويق لمشاريعهم  األعمال العمانيين على 

وإبراز مواهبهم للمجتمع العمانى.  

وتضم فعالية » ذا ورلد أوف جالمور« عدداً من 

عروض األزياء والعروض المباشرة للمكياج، حيث 

يشارك كل من  »صفاء البلوشى« من دار البريسم 

لالزياء، »ليلى المسكرى« صاحبة ليلى بوتيك، 

الفورى«  وبوتيك قصر  مصمة األزياء »ساجدة 

السلطانة، »عائشة القاضى الجود«لألزياء، »خالدة 

خليل« خالداز كوليكشن ، »أحمد المالكى« بصمة 

، مركز  التجميل »هدى الحبسى«  رجل، خبيرة 

سيدات مسقط. 

ريما السجوانية
صاحبة مشاريع ريما المتكاملة



تحت رعاية معالى السيد »معاذ بن ذياب آل سعيد«، انطلقت العالمة التجارية العالمية »أفا« ألول مرة 

فى سلطنة عمان فى حفل كبير شهد حضورا مميزا من أصحاب السمو وأشهر مصممى األزياء فى الخليج 

والوطن العربى ووسائل اإلعالم المحلية.

الجديد فى مسقط جراند مول تشكيلة مميزة من األزياء  التجارية AVVA  عبر فرعها  العالمة  وتقدم 

الرجالية والنسائية الحديثة التى تناسب نمط الحياة المعاصرة ذات التصاميم الفريدة والجودة العالية. 

وتعرض الشركة منتجاتها فى 60 دولة حول العالم ولها أكثر من 460 متجرا داخل تركيا وخارجها. 

من جانبه أكد معالى سعادة الشيخ »حمد ناصر المديلوى« الوكيل الحصرى لعالمة » آفا« فى سلطنة 

عمان بأن الفرع الجديد سوف يعمل وفقا ألعلى معايير التسويق ذات الجودة العالمية المعروفة، حيث 

نعمل على رفع مستوى التنافسية مما يعزز من  تواجدنا جنباً إلى جنب مع العالمات التجارية العالمية 

المعروفة فى السلطنة.

وأشار سعادته بأن السلطنة تتميز بمناخ االستثمار المشجع والفرص الواعدة العديدة فى مجال األزياء، 

األمر الذى دفع الماركات العالمية إلى التسابق المحموم والمنافسة للدخول إلى السوق العمانى بقوة. 

أزياء »لمسة لجين« أن وجود عالمة  الهنائية” صاحبة  الحفل “لجين بنت محمد  فيما صرحت منظمة 

عالمية AVVA المعروفة فى مجال األزياء الرجالية والنسائية واألحذية والشنط الخاصة واإلكسسوارات 

سينعكس إيجابياً على قطاع التجزئة والمالبس فى السلطنة. حيث سيشهد السوق تنافسا كبيرا مع األزياء 

المحلية التى ستسعى جاهدة إلى إعادة الثقة فى تصميماتها ومنتجاتها، وبالتالى فإن االنتشار والنجاح 

سيكون ممن يحرصون على االبتكار المستمر من أجل تحقيق نمو مستدام. 

وأضافت خبيرة األزياء “لجين الهنائية “ أن المرأة سوف تجد كل ماتحتاج إليه من أزياء وحقائب اليد 

المرأة فى  ، لتكتمل إطاللة  واألحذية واإلكسسوارات  والعطور والمكياج عند اختيارها لعالمة »افا« 

المناسبات والحياة اليومية والعمل. 

إطالق العالمة التجارية

 AVVA  في السلطنة
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التجارية المشهورة »ريڤا« مؤخرا في  انطلقت العالمة 

مسقط جراند مــول ضمن التوسعة الجديدة للمركز 

التجاري، وسط حشد كبير  مميز من مصممي األزياء 

التواصل  العمانيين والعالميين والفنانين ومشاهير مواقع 

االجتماعي.

تشتهر »ريڤا« بأنها عالمة تجارية فريدة لمالبس السيدات 

واالطفال، صممت من خالل الدمج بين األلوان الجريئة مع 

تفاصيل راقية و موديالت عصرية.

كما أستطاعت »ريڤا« أن تؤكد حضورها في كافة العواصم 

الخليجية على مدى السنوات الماضية، حيث مما الشك فيه 

أن »ريڤا«ستكون واجهة النساء والفتيات من كافة واليات 

السلطنة. 

وتهتم عالمة »ريڤا« بالسوق العماني كونه أحد أكبر وأشهر 

االسواق االقليمية، لتضم فرعها الجديد إلى ضمن 30 متجر 

التجارية على توفير  في خمسة دول. وستعمل العالمة 

النسائية والبناتية  مجموعة فريدة من نوعها من األزياء 

لخدمة العمالء في سلطنة عمان.

كما ضمت الفعالية عــرض مجموعة جديدة للعالمة 

التجارية »ريڤا« وحملت اسم »آسيا كولكشن«

اآلن العالمة التجارية  
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Al-Khuwair-Jasmine Complex

+968 91400205

@GOLDENTHOB

دار  »الثوب الذهبي«
فساتين راقية انفردت بنعومة ال مثيل لها


