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لمواعيدكم نرجو اإلتصال

w w w . l a c l i n i c a o m a n . c o m

laclinica_oman24600010 - 92600111 laclinicaoman@hotmail.com

عززي ثقتك بنفسك
وتمعتي بإطاللة تبهر من  حولك! 
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KHADEGA
Makeup by

AL NIIMI

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

alniimi alneemi9692336266



Al-Khuwair-Jasmine complex +968 91400205 @GOLDENTHOB

دار الثوب الذهبي..
أزياء تحتضن أنوثة المرأة وتحقق 
التوزان بين التصاميم التقليدية 

واألناقة العصرية الحديثة



24566618

www.dareloyon.com

نظرك ٦ / ٦ بـ ٣٦٠ ريال
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Azaiba -18 Nobember St

+968 97212223 - 22060806 - 22515559

متخصصون
في الجراحات التجميلية

تجميل ا�نف• 

شد الوجه• 

تصغير الثدي• 

شفط الدهون• 

شد وتكبير الثدي• 

شد الجفون• 

شد الذراع• 

شد البطن• 

نحت الجسم• 

بوتكس• 

فيلر• 

بالزما• 

تكساس• 

تكبير الشفتين• 

عيادة النخبة

مفتوح
اآلن

عيادة النخبة
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عمليات غير جراحيةعمليات جراحية
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نستقبـــــــل معظـــــم شـــــــركات التــــأميـــــن 
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مركز بابل الطبي 
فرع االنصب
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بطريقة راقية
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Al-khoud Al Faye complex

salwabeautycentre

24536029

makeup artist

salWa 
al GhaFri



laila_alhammadia97477780 - 71518078



 اكتشف يخت الزهرة
�ول مرة بتقنية
الواقع االفتراضي
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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 ا�شــكال دون اذن، ويعتذر الناشــرون 
عن عدم تحملهم المســؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه 
المجلــه مهما كان ســببها، وا�راء ووجهات النظر المنشــورة في 
هذه المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر, وجميع العالمات 

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسئولية معلنيها.

نسائية اجتماعية

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

Printing Press: Distribution:

تصدر عن:
ا�مانة 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: المهندسة سالي العطار

خبيرة التجميل : نسمة الشيهانية

تصوير فوتغرافي: عفان الحراصي

 ا�زياء: فؤاد سركيس ُعمان
موقع التصوير: انترنوديزاين

المنافس القبيح

إن البيئة التنافسية بمثابة التربة الخصبة للتقدم و اإلبداع فى جميع المجاالت ،

 فللمنافسة وجوه كثيرة قد تكون بين مجموعة أطراف والتى لها نفس طبيعة العمل  و يحاول كل منهم تقديم 
كل ما بوسعه ليفوز بالسباق،

وأيضا يمكن أن يرمز لهذه  المنافسة باحتمالية وجود منتج بديل، أو شركات جديدة تقدم نفس نوع الخدمة ؛ 
فالمنافسة ظاهرة صحية .

فإن لم يوجد منافس لمنتج أو خدمة فهذا يدل على أنه ال يوجد إقبال ونجاح لهذا النوع من المنتجات أو الخدمات  
والعكس صحيح. 

وهذا يدل علي أهميىة البيئة التنافسية فى شتى مجاالت الحياة

وليست المنافسة بظاهرة جديدة على عالمنا ؛ فقد ظهرت منذ أن  بدأ الكون، وقد تربينا علي أخالق المنافسة 
الشريفة والنظيفة وهى ما يجب أن تكون لكى نحصد اآلثار اإليجابية التى تعود على المستهلك والسوق من سيادة 

المنافسة

فالمستهلك يجد تنوعا فى تطوير السلع والخدمات المتاحة أمامه مع أفضل األسعار 

والسوق يجد جذب عدد أكبر من المستثمرين ،وإتاحة الفرصة لصغار وكبار الشركات للدخول للسوق ضمن سباق 
المنافسة وهذا يعود على المجتمع بالفائدة فى توليد المزيد من فرص العمل وارتفاع معدل النمو االقتصادى 

ولكن الجديد علينا هو ظهور وجوه جديدة للمنافسة فى عالمنا هذا، قد تصل إلى حد الصراع  والتناحر ؛ فللمنافسة 
حدود وعرف وأخالق يجب أن يلتزم بها كل من فى السباق .

فقد نرى فى عالمنا اآلن وجها قبيحا جديدا للمنافسة تتنافى طريقته وأسلوبه مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا 

، فبدال من أن يبذل المنافس  جهده فى تنمية قدراته وقدرات فريق العمل وتحسين خدماته والتركيز على نقاط 
القوة لديه ومعالجة نقاط الضعف  ؛ يؤسفنا أن نرى تلك المنافسة التى   ال تلتزم بأخالقيات  المنافسة الشريفة 
والمشروعة ،وأصبح شغلها الشاغل التفوه باألحاديث الكاذبة واستخدام الحيل الرخيصة للتفوق على الطرف اآلخر 
المنافس له . وهو ما قد ينجح فى كسب عمالء جدد لمدة قصيرة بهذه الطريقة الغير أخالقية فى المنافسة ؛ 
االلتزام   الوعود وعدم  المصداقية فى  الشركات كفريسة للكذب وعدم  العميل فى شباك هذه  فسرعان ما يقع 

بالعهود 

لذلك تسعى »أناقتي« دائما للقيام بدورها اإلعالمى  فى المساهمة فى رفع مستوى الوعى عند القارئ سواء على 
بها  التى تهتم  المجاالت  اللقاءات الصحفية مع خبراء فى جميع  أو اإللكترونية بتقديم أفضل  الورقية،  صفحاتها 

المرأة واألسرة

كما تسعى جاهدة فى استقطاب أفضل العالمات التجارية وعرضها فى حفلها السنوى المميز »إليجانس فاشن شو« 

فأنت تستحقين سيدتى أن يصل اليك األفضل دائما. 

وأتمنى لكم جميعا تصفحا ممتعا.
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الفوائد الصحّية
  يخلص الجسم من السموم املرتاكمة فيه، والناتجة عن اإلفراط ىف تناول 

الوجبات الرسيعةواألطعمة التى تحتوى عىل إضافات ومواّد حافظة.

  يعالج الكثري من االلتهابات مثل التهاب املفاصل، واألوتار، والصدفية.

الراحة  له  يوفّر  الهضمى، حيث  الجهاز    يحّسن وينشط من عمل وأداء 

التى تساهم ىف عالج اضطراباته ومشاكله.

ثبات  عىل  يحافظ  ماّم  اإلنسولني  إنتاج  ويقلل  األيض،  عملية    ينشط 

مستوى السكر ىف الدم.

  ميّد الجسم بالطاقة والحيوية نتيجة تكرّس جزيئات الجلوكوز.

إنّه  حيث  الرشايني،  وتصلّب  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من    يقلل 

يخلّص الجسم من الكوليسرتول الضاّر.

املرتاكمة ىف  الدهون  الوزن وحرق  فقدان  الدم،    يخفض مستوى ضغط 

بتكسري  الجسم  يقوم  والكليتني، حيث  العضالت  ىف  الجسم.  وخصوصاً 

الجلوكوز وبالتاىل تتم إذابة الدهون.

  يحفز الصائم عىل اتباع عادات صحيّة ىف التغذية.

  يساهم ىف تصغري حجم املعدة ويقلل الشهية، يقّوى خاليا الجسم وبالتاىل 

يساهم ىف تأخري عالمات الشيخوخة. يقّوى جهاز املناعة.

  يقلل من اإلصابة باألورام الخبيثة ،وأمراض الرسطان بأنواعه املختلفة مثل 

رسطان الدم، والبنكرياس، والقولون.

يعود رمضان ىف كل عام محمالً بالحب والبهجة لينرش املحبة والبهجة، وميالً 

فرقتها  التى  العائلة  شمل  ويلم  األحبة  فيجمع  واملودة.  بالرحمة  القلوب 

مشاغل الحياةلتعود السهرات الرمضانية واألجواء العائلية واالجتامعات عىل 

موائد اإلفطار والسحور، و يعم الفرح أرجاء املنزل يف رمضان.

أهم النصائح و األفكار الرائعة لرمضان أكرث بهجة ومودة مع العائلة:- 

التخطيط: رشاء جميع الرضوريات قبل رمضان بحيث ميكنك قضاء وقت أقل 

خالل الشهر الفضيل ىف التسوق. بهذه الطريقة ميكنك أن تكوىن أكرث تركيزا 

األطفال  حتى  األرسة  ىف  فرد  لكل  ميكن  بك.  الخاصة  الدينية  الطقوس  عىل 

املشاركة وكتابة قامئة التسوق وإعداد بعض الوجبات ليتم تخزينها ىف الثالجة.

إعادة  النوم وبدء  انتظام مواعيد  السهر وعدم  التخلص من عادات  محاولة 

التكيف من اآلن حتى تتمكنى من االستيقاظ قبل الفجر إلعداد السحور.

الخاّصة  رمضان  زينة  استعرىض  منزلك،  باب  عىل  رمضان  فوانيس  ضعى 

اللوازم املنزليّة الجديدة،  العام.  قومى بتزيني منزلك اشرتى بعض  بك لهذا 

دافئ  حميمى  جو  إلعداد  الزهور  من  املُختلفة  واألنواع  الشموع  وأخرجى 

لعائلتك وأصدقائك.

اشغىل أطفالك، قومى بإرشاك أطفالك أكرث فأكرث ىف النشاطات الخاّلقة التى 

تُذكّرهم برمضان.

خفض ساعات مشاهدة التلفزيون وإعداد األرسة لروح رمضان، االنخراط مع 

أطفالك أكرث ىف األنشطة اإلبداعية التى تعرفهم بشهر رمضان مثل قراءة قصة 

ترسخ  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  فرض 

أهمية شهر رمضان.

املائدة أمر ىف غاية  اإلفطار: إن اجتامع األرسة عىل اإلفطار وااللتفاف حول 

تحبها  التي  األطباق  وأشهى  أفضل  بإعداد  تهتمى  أن  البد  لذلك  األهمية، 

لتكوىن  والفقراء  للمحتاجني  لتقدميها  رمضانية  حصص  وتخصيص  عائلتك 

النموذج األفضل واألمثل لعائلتك.

أن  مُيكن  قبل رمضان وعلّميهم كم  أطفالك  بتهيّئة  : قومى  املنزليّة  األعامل 

وترتيب  الطاولة  كإعداد  الوقت،  هذا  خالل  ُممتعة  املنزليّة  األعامل  تكون 

الوجبات. 

لألطفال  الدينية  األناشيد  بتشغيل  منزلك  إىل  تدريجياً  الشهر  روح  إدخال   

كزوجة  بدورك  والقيام  العبادات  بني مامرسة  الوقت  تنظيم  رمضان.  وأغاىن 

بتقصريك يف حقوقهم خالل  أو  عنهم  بانشغالك  أطفالك  يشعر  وأم حتى ال 

شهر رمضان.

لتكون  الثاّلجة  ىف  الخرضاوات  بعض  وحفظ  بتحضري  قومى  ُمسبقاً:   الطبخ 

ليكونوا  الثاّلجة  والثوم واحفظيهم ىف  البصل  أو قطّعى  الحاجة  جاهزة عند 

جاهزين من أجل الطهى أثناء شهر رمضان.

االجتامع مع الجريان من أجل اإلفطار: كوين وديّة سخيّة ولطيفة لكن حافظى 

من  أكرث  هى  املناسبة  فهذه  والتواضع.  السلوك  ىف  اإلسالميّة  القواعد  عىل 

احتفال، إنها مناسبة دينيّة روحيّة ويجب احرتامها من قبل الجميع.

الفوائد الروحية:
  التقرّب إىل الله عز وجل وهذه من أعظم فوائد الشهر، فيحصل الصائم 

عىل عدد كبري من الحسنات التى تكون  بالنسبة له كنوع من االدخار 

لآلخرة ليدخل بها الجنة. 

األخالقية،  وغري  البذيئة  باأللفاظ  التلّفظ  عن  واالبتعاد  الدينّى    االلتزام 

فيكون الشهر مبثابة درس من الدروس التهذيبيّة للفرد.

التى  األمور  أهم  من  تُعّد  والتى  التقوى،  َملََكة  النفس  ىف  الصيام    يبنى 

يجب عىل املسلم أن يتحىل بها مع الصيام 

  يرىّب الّنفس عىل الصرب والتحّكم بالّشهوات والّرغبات، وضبط النفس.

واالستغفار،  ،والّذكروالدعاء  الصالحة  األعامل  عىل  اإلقبال  من    يزيد 

ليُثبّته عىل طريق  تعاىل  الله  إىل  اإلنسان  يلجأ  الّشهوات  فباالبتعاد عن 

الصالح.

الفوائد االجتامعية:
اإلفطار  وجبة  فتكون  الواحدة،  العائلة  أفراد  بني  األرسى  الرتابط    زيادة 

بشكل  تزداد  الرحم  صالت  أّن  كام  األرسة،  أفراد  مختلف  بني  الجامعة 

ملحوظ ماّم يزيد من املحبة واملودة بني املسلمني. 

  الشعور مبعاناة الفقراء واملحتاجني، ماّم يُشّجع الغنى عىل مساعدة أخيه 

الفقري. لذلك فرض الله سبحانه وتعاىل صدقة الفطر عىل املسلمني ىف هذا 

الشهر الفضيل.
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الكريم  رمضان  شهر  علينا  يهل 
لشهر  استعداًدا  الفرحة،  لتهل 
والمغفرة،  الرحمة  شهر  الطاعات 
شهر الخير، الشهر الذى تغيب فيه 
جميع الفروق الطبقية واالجتماعية.

أعظم  من  المبارك  رمضان  شهر 
وينتظره  السنة،  فى  الشهور 
األرض  أقطار  جميع  فى  المسلمون 
العبادات  من  اإلكثار  أجل  من 
للتقّرب إلى اهللا عز وجل، ويتّم ترّقب 
حضوره بفارغ الصبر في جميع أنحاء 
الروحانية  للفوائد  العالم اإلسالمّي 
نخرج  التى  واالجتماعية  والصحية 

بها من هذا الشهر الفضيل

—FGÄah ŠƒÇfƒMhQ
�سهر رم�سان الكريم

 رم�سان اأكثر بهجة ومودة مª عائلتك رم�سان اأكثر بهجة ومودة مª عائلتك رم�سان اأكثر بهجة ومودة مª عائلتك
ترسخ  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  ترسخ فرض  التى  القصص  من  وغريها  القدر  ليلة  ىف  الوحى  ونزول  الصيام  فرض 



33

المتابعة اليومي��ة هى الحل األمثل 

للعناي��ة بالجس��م، ش��رط معرف��ة 

كيفّية االعتناء به فى جميع األوقات 

رغم األعباء اليومّية الكثيرة س��واء 

فى المن��زل أو فى العمل. فالبعض 

يهمل نفسه نتيجة الضغط ومشّقة 

العمل ويصيبهم التكاسل والرغبة 

بالتأجي��ل، لتصبح العناي��ة اليومّية 

بالجسد من األمور الثانوّية.

عنايتك
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s بالليزر  مزيجًامن أحدث ماتوصل  تحت شعار »نحب بشرتك«، يقدم مركز سانديانا للتجميل والعالج 
صحة  المركزبتحسين  من  التزامًا  وراقية  مريحة  بيئة  فى  الجلد،  وصحة   الجلدية  األمراض  علم  إليه 

الجلدوالجسم والعناية بهما.
ومن أجل تحقيق هذا الشعار يستخدم المركزمجموعة من الوسائل العالجية المتقدمةعلميًا للوجه 
والجسم تفى با حتياجات كل فردعلى حدة، ويقوم بهافريق كوادر طبية ذات خبرة كبيرة فى مجال 

التجميل. 
” أناقتي« التقت مع الدكتورة“ أنا مارياأنيدو“ المدير الطبى لمركز سانديانا ،أخصائية األمراض الجلدية 
المعدات  ،وأبرز  يقدمها  التى  الطبية  الخدمات  وأهم  المركز  إنشاء  تاريخ  على  لتعرفنا  والتجميل، 

واألجهزة والكوادر الطبية التى تميز المركز. 

بالليزر،واألسباب  كيف جاءت فكرة إنشاءمركزسانديانا للتجميل والعالج 

الرئيسية وراء اسم المركز؟

اثنتين من الصديقات وهما الدكتورة »أنا ماريا أنيدو«  بدأت الفكرة مع 

،والفاضلة »دبراه فونسيكا«، حيث قررنا توفير أفضل الخدمات فى مجال 

الطبية وأحدث  الممارسات  بالجلد والتجميل باستخدام أفضل  العناية 

المعدات للمرضى فى سلطنة عمان. 

المبادئ األساسية للمركز منذ بداية تأسيسه،  كانت هذه األهداف هى 

وكانت السبب فى وجود مركز سانديانا للجلد لنضمن فى النهاية تقديم 

أفضل خدمات طبية ممكنة لزائرى المركز. شعار المركز هو »شجر 

السنديان« الذى يرمز للعيش لفترة طويلة ،والتجدد ،والحيوية والنشاط، 

التى تناسب كل عصر، وهى  ،والقيم األصيلة  والقوة، واألمانة، والجمال 

سمات تعتبر جزءا أساسيا من الثقافة العربية األصيلة. 

بالليزر،وأهميتها فى تحقيق  اللتجميل والعالج  مميزات مركزسانديان 

المركزلخدمات طبيةعاليةالجودة؟

الكوادر  المراكز األخرى بميزة هامة وهى  يتميز مركز »سانديانا« عن 

البشرية الموجودة به والتى تعد من بين األفضل فى هذا المجال، 

بالجلد وهى  العناية  فالدكتورة »أنيدا« لديها خبرة 23 عاماً فى مجال 

الجلد، والدكتورة »كريمة« هى األخرى  التعامل مع لون  متخصصة فى 

إحدى الخبيرات فى مجال العناية بالجلد.

كذلك لدينا فريق تسويق على أعلى مستوى تقوده«سيود وبراه 

السلطنة لعدة  الشركات فى  أبرز  التى عملت مع عدد من  فونسيسكا« 

سنوات ،ولديها خبرة كبيرة فى تطوير األعمال والتسويق، عالوة على ذلك 

لدينا فريق تمريض مدرب على أعلى مستوى فى مجال العناية بالجلد.

التجهيزات والمعدات  المركز توفر أحدث  الميزات األخرى فى  من بين 

واألنظمة المستخدمة فى مجال العناية بالجلد، وأخيرا فإن العاملين لدينا 

ملتزمون دوما بتوفير خدمات تلبى احتياجات المريض وفق أعلى المعايير 

المتعارف عليها فى مجال العناية بالجلد. 

تمتلكين خبرةتمتدل� 23 عاماكيف انعكس ذل��ك على الخدمات 

الطبيةالمميزةالتى يقدمهاالمركز؟

بناء على معرفة متعمقة  كل إجراء نقوم به فى مركز »سانديانا« يتم 

اكتسبتها من  التى  الخبرة  بالجلد، وهى  العناية  ،وخبرة طويلة فى مجال 

الجلد ومن االحتكاك مع  العديد من مرضى  العمل لسنوات طويلة مع 

المشاكل الفعلية للجلد بكافة أشكاله وتكويناته وألوانه.

فكما تعلمون فإن كل إجراء نقوم به لعالج مشكلة معينة يتم وفق مبادئ 

العناية  التى تحكمنا، ومن ذلك توفير األفضل فيما يتعلق بحلول  العمل 

بالجلد وهى الحلول التى يتم تصميمها والتوصل إليها بعد دراسة المشكلة 

بشكل عميق، ووضع التصور للعالج الفعال. 

من¦ومة طبية
للعناية بالجلد والجمال

الدكتورة/ أنا ماريا أنيدو
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  العالج باستخدام اإلبر الدقيقة، والعالج باستخدام الوميض النبضى.

  شد الوجه ،والعالج بموجات الراديو، والعالج التجميلى بالماء.

  العالج باستخدام مواد عضوية، والعالج بحقن البالزما، والعالج بالضوء.

  شد الجلد باستخدام البوتكس ،والعديد من إجراءات عالج الوجه .

هل المركزيقدم حلوالعالجية تجميلية لألمراض الجلديةالتى تصيب 

األطفال؟

الجلد،  الذين يعانون من مشاكل فى  يعالج مركز »سانديانا« األطفال 

إليها. كما  التى يحتاجون  الرعاية  ويقدم لهم أفضل مستوى ممكن من 

نقدم خدمات متخصصة على أعلى مستوى وفق المعارف الثرية لدينا فى 

مجال عالج حاالت الجلد لألطفال. 

سرطان الجلد كيف يقوم المركزبعالجه ،والمراحل التى يمربها المريض؟

القوقازى«  المعروفة لدى »الجنس  الجلد  القدرة على عالج حاالت  لدينا 

،وكذلك الجلد بألوانه المختلفة، ونقوم بعمل فحص دقيق بالميكروسكوب 

التى تناسب  العالج  الكتشاف أى سرطانات مبكرة. وبالتالى وضع خطة 

احتياجات كل مريض ،ونقدم لمرضانا خدمات عالجية كاملة لحاالت مثل 

:األورام الجلدية  في المراحل التى تسبق تكون الخاليا السرطانية.

المناعة، والعالج   ويشمل ذلك تقديم العالجات المتعلقة بتنشيط 

الراديو، وكذلك نقوم  بالتبريد، وعمل قطع وكشط وعالج بترددات 

بالتنسيق مع جراحى التجميل فى المراكز األخرى لضمان توفير خطة عالج 

شاملة للمريض. 

العالجات التى يقدمهاالمركزفى عالج مشاكل األظافروالشعر؟

كجزء من مهمتنا التى نقوم بها فإننا نتواصل ونقدم خدماتنا لعالج المرضى 

بالتوصل إلى  الذين يعانون من مشاكل فى األظافر والشعر، حيث نقوم 

التشخيص الدقيق للمشكلة ونحدد األسلوب األمثل للعالج الذى يتضمن 

العالج  التجميلى وفق مؤشرات  الجلد  العديد من اإلجراءات مثل :عالج 

الصدفية أو »اللشيمانيا« فى  الحقن »الديرموجيت« ألمراض مثل   : مثل 

األظافر  وعالج التى تحدث بسبب تكون الفطريات على األظافر وما شابه. 

أما فيما يتعلق بمشاكل الشعر فلدينا مجموعة من العالجات التى تشمل 

العالجات العضوية و«ميزوثيرابى« والعالج باإلبر الدقيقة وغيرها. 

دورالمركزفى تثقيف المرضى بأهمية العناية ببشرتهم والحفاظ عليها؟

من بين المبادئ التى نعمل على االلتزام بها توعية المرضى بطرق العناية 

والرعاية بالجلد، ونسعى إلى إقامة عالقة جيدة مع المرضى مبنية على 

القرارات  اتخاذ  التى تساعدهم فى  الكاملة  المعرفة  الثقة ونوفر لهم 

الالزمة بشأن العناية بالجلد. 

التى  المشاريع  الجلدية هو أحد أهم  أخيرا يعد مركز سانديانا لألمراض 

السلطنة، ونأمل أن نقدم من  بالجلد فى  للعناية  المناسبة  الحلول  توفر 

خالله أفضل الخدمات التى تلبى احتياجات المجتمع وبما يضمن أن يكون 

هذا المركز مصدر فخر واعتزاز للجميع فى المستقبل. 

 أهم الخدمات الطبيةالتجميليةالتى يقدمهاالمركز؟

شعارنا »نحب بشرتك« يلخص أسلوبنا، فنحن نقوم بتقديم باقة من 

الخاص بكل مريض، وبعد تشخيص  الجلد  التى تلبى متطلبات  الحلول 

الحالة مع األطباء المتخصصين نوفر لكم الحلول التى تناسب نوع الجلد 

وشكله الجمالى. 

أبرزالمعدات واألجهزةالحديثةالتى يستخدمهامركزسانديانا؟

نستخدم أحدث التقنيات والمعدات فى مركز »سانديانا«، وعلى أية حال 

فإن المعدات والتجهيزات تشهد تطورات مستمرة ومتالحقة ،ونحن نبذل 

كل جهد من أجل تحسين الخدمات من خالل توفير حلول عالج أكثر تطوراً 

وتقدما، واألمر ال يقتصر على المعدات التى توفر أفضل الحلول، بل أيضا 

على طريقة استخدام المعدات بما يضمن حدوث فارق فى مجال المراكز 

الطبية بالسلطنة بما يلبى متطلبات الجلد واحتياجاته. 

العالجات التجميليةالتى يقدمهاالمركزلعالج تجاعيدالوجه والشيخوخة؟

توفر وحدة العناية بجمال الجلد عالجاً فعاال للعديد من الحاالت، ونقدم 

خدمات عديدة منها :- 

  التقشير الكيماوى ،والتقشير عن طريق حبيبات الكريستال.

  تنظيف وجلى الجلد ،والعالج المقاوم لعالمات كبر السن، وتبييض الجلد.

w w w . s a n d i a n e d e r m a t o l o g y . c o m
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أو عوامل  أما ان تكون مرضية  العوامل  التي تسبب كسرها، وتلك  العوامل  تتعرض األضافر للكثير من 
االبتعاد عن  أو  المالئمة  المناخية غير  المستمر للظروف  التعرض  أو  التنظيف  اخرى مثل استعمال مواد 
إضعافها  إلى  يؤدي  مما  قوتها،  على  وتحافظ  األظافر  نمو  في  تساعد  التي  الصحية  األطعمة  تناول 
الخطوات  بعض  هناك  عصري.  غير  وبشكل  الالزم  من  أقصر  تبدو  وجعلها  نموها  من  والحد  وتشوهها 

التي تساعد في الحفاظ على نمو أظافر قوية وجميلة. 

الأXافر
مراآة الج�سد

  حامية األظافر، حامية األظافر من املواد الكيميائية وتجنب املنظفات املنزلية القاسية أو استخدام األسيتون ألكرث من مرة يف األسبوع، 

ينصح بإرتداء القفازات التي تساعد يف حامية األظافر من الجفاف.

  تناول الفيتامينات األساسية، من أهم الوسائل الفّعالة التي تساعد عىل إطالة األظافر هي تناول نظام غذايئ يومي غني بالفيتامينات 

األساسية. 

  تنشيط الدورة الدموية، يساعد عىل زيادة تدفق الدم يف األصابع وهو العالج األكرث فّعالية لنمو األظافر. 

  التنظيف والرتطيب، تنظيف وترطيب اليدين وطبقة الكيوتيكل الخارجية بانتظام. استخدمي الزيوت الطبيعية لرتطيب طبقة الكيوتيكل 

الخارجية من أظافرك، مع وضع طبقة من مقوي األظافر بشكل يومي عىل األظافر الخالية من الطالء لتجنب تكرسها وتقرشها. 

  تناول نظام غذايئ متوازن، من أهم الوسائل إلطالة أظافرك وتقويتها. بعض أنظمة خسارة الوزن تكون غري صحية بشكل كبري مام يؤثر 

عىل صحة أظافرك أيًضا. احريص عىل تناول وجبات غذائية غنية بالربوتني، األلياف الغذائية والخرضوات والفواكه الطازجة.

  التدليك بالثوم، قومي بتدليك أظافرك باستخدام فص ثوم ثم يرتك ملدة ٣0 دقيقة ويشطف جيًدا. ولتجنب الرائحة املزعجة للثوم، قومي 

بتدليك يديك وأظافرك بقرشة ليمون بشكل جيد. 

  عدم اإلفراط يف برد األظافر اإلفراط يف استخدام مربد األظافر ميكن أن يؤدي لتلف األظافر ومنع منوها. 

  عصري الربتقال، من الخلطات الطبيعية الفّعالة لتحفيز منو أظافرك هي نقعها يف عصري الربتقال الطبيعي ملدة 10 دقائق ثم يشطف بعد 

ذلك باملاء الدافئ. 

  اإلبتعاد عن الجفاف، إن رشب كميات كبرية من املاء يوميا مبا ال يقل عن 8 إىل 10 أكواب, يرسع من منو األظافر و يحافظ عىل صحة 

الجسم. 
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الشك أن الثدى يمثل أهمية كبيرة للمرأة كونه من أبرز معالم األنوثة، ولذلك فإن وجود مشكلة فى 
حجمه أو شكله يفقد المرأة الكثير من رضاها عن شكل جسدها و ثقتها فى أنوثتها. ولذلك يلجأ الكثير 
من النساء إلى الخضوع إلى عمليات تجميل الصدر لتجميل شكل الثدى و إظهاره بالشكل الطبيعى 
الجلد مرونته ويصبح غير  بالترهل فيفقد  الثدى  العمر يصاب  والتقدم فى  الوقت  الجذاب، فمع مرور 
الوقت و بسبب عوامل مختلفة، مما  أو يكبر مع مرور  الصدر. وأيضا قد يصغر حجمه  قادر على حمل 

يفقد المرأة ثقتها فى  نفسها و فى جمالها. 
التجميلية  العمليات  أنواع  لنا  ليوضح  لكلينكا  عيادة  من  عنداري«  »رامي  الدكتور  مع  التقت  أناقتي«   «
للثدى وخطوات إجراء العملية وهل هناك مضاعفات جانبية جراء تلك العملية ونصائح هامة يقدمها 

للمرأة قبل وبعد إجراء العملية.. إلى نص الحوار:- 

عيادة لكلينيكا..
عمليات تجميل الثدÉ لأنوKة طاZية

الدكتور »رامى عندارى«
اأN�سائي الجراحة التجميلية
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ماهى أنواع عمليات الثدى التجميلية؟

هناك أربعة أنواع رئیسیة من عملیات تجمیل الصدر وهى :-

 عملية تكبير الثدى،  لصاحبات الثدى الصغير.

 عملية شد الثدى مع التكبير، لصاحبات الثدى الصغير المترهل.

 عملية شد الثدى فقط، لصاحبات الثدى المترهل وذات حجم كبير.

 عملية تصغير الثدى، لصاحبات الثدى الكبير.

العملیات جميعها فى الحصول على حجم صدر مناسب  وتساهم تلك 

لحجم الجسم باإلضافة إلى صدر مشدود و جذاب. 

الثدى بشكل تجميلى إلضفاء مظهر أفضل  النساء لعمليات تكبير  تلجأ 

على صدورهن، من هن النساء المؤهالت لتلك العملية؟ 

فى معظم الحاالت يتم إجراء عملية تكبير الثدى ألسباب تجميلية بحتة 

للنساء الغير راضيات عن حجم صدرهن أو النساء الالتى لم يتطور ثديهن 

كما يجب، ولمن تعانى من عدم تباين ثدييها. يتم إجراء هذه الجراحة من 

أجل تعزيز الثقة بالنفس واإلحساس باألنوثة لدى المرأة.

كيف تتم عملية تكبير الثدى ؟ 

الطريقة المتبعة فى يومنا هذا فى جراحة تكبير الثدى، تعتمد على زرع 

السيليكون »الحشوة«، ويتم إجراء هذه الجراحة تحت تأثير التخدير العام 

وتستغرق الجراحة مدة ساعة واحدة. يتم تزويد المريضة بمصل يحتوى 

على المضادات الحيوية من أجل منع اإلصابة بالعدوى.

خالل الجراحة يقوم الطبيب بعمل جرح ،والذى يتم إدخال السليكون إليه، 

ويتم تحديد حجم السيليكون وموقعه وفقا لحجم وشكل الثدى واالتفاق 

.يتم خياطة الجرح بواسطة غرز تجميلية،  بين المريضة والطبيب مسبقاً 

مغطاة بمضادات حيوية من أجل تقليل احتماالت اإلصابة بالعدوى. كما 

أنه يتم تغطية منطقة الصدر بضمادات مرنة.  

اليوم الواحد وال داعى لتنويم المراة فى  الثدى من عمليات  تكبير 

المريض لفترة نقاهة أسبوع واحد، على أن يقوم  المستشفى. ويحتاج 

بالمتابعة مع الطبيب بعد أسبوع من العملية.  

هل هناك أنواع للحشوات المستخدمة فى عملية تكبير الثدى؟

التى يتم ملؤها  :الحشوات  هناك نوعان رئيسيان من الحشوات، وهما 

الملحى »ماء وملح«، وتحتاج لجرح قصير بطول 3 سم فقط  بالسائل 

الملحى داخل صدر  بالسائل  الفارغة ومن ثم ملؤها  إلدخال الحشوة 

المرأة. قد تلجأ المرأة إلى استبدالها بعد 10 سنوات من إجراء العملية.

أما النوع الثانى فهو األكثر استخداما وهى حشوات »سيليكون جل«، وهى 

تحتاج إلى جرح 5 سم. تتميز بأن كثافتها واإلحساس بها يشبه إلى حد كبير 

أنسجة الجسم، فهى طرية كما أن مقاومتها للضغوط أعلى. كما تتميز بأن 

مدة حياتها طويلة جداً تصل إلى 15 عاما ، وقد تعيش مدى حياة المرأة 

على األغلب و ال حاجة الستبدالها إال فى حاالت خاصة.

تتعرض المريضة لبعض االلتهابات فى الثدى ونعالجها بالمضاد الحيوى.

عمليات تجميل الثدى : يتم خياطة الجرح بواسطة غرز تجميلية من أفضل 
بالليزر  ، ثم نعالجه تجميليا  الجلد(  الطبية وتتم داخليا )داخل  الخيوط 

فيختفى تماما أو يظهر على شكل خيط صغير يختفى مع الوقت.

هل تؤثر عمليات الثدى التجميلية األربعة على الرضاعة؟

فى عمليات تكبير الثدى ، أو شد وتكبير الثدى ،أو شد وتصغير الثدى ال 
تؤثر على اإلحساس أو اإلرضاع، وال تتعارض مع الحمل أو الوالدة.

 فى عملية تصغير الثدى ، هناك نسبة 70 % من النساء لديهن مشكلة 
بالرضاعة أما 30 % من النساء فلديهن اإلحساس ويمكنهن اإلرضاع.  

نصائح يقدمها الطبيب قبل العملية وبعدها للمريض؟

 ننصح المريضة بإنقاص وزنها قبل إجراء العملية.

 لو لديها رغبة فى الحمل، ننصح بإجراء العملية بعد عام من الوالدة.

أو  القيادة  أو  الحركة   الحصول على إجازة مرضية لمدة أسبوع، وعدم 
ممارسة الرياضة خالل فترة النقاهة.

ماذا يقصد بعملية شد وتكبير الثدى واختالفها عن عملية تكبير الثدى؟

 ، الثديين لتجميلهما  هى عبارة عن عملية جراحية لرفع وشد الصدرأو 

ومنع الترهل الذى يظهر بهما ، وإعادة الشباب إليهما مرة أخرى، وبعد 

المظهر  الصدر للحصول على  الترهل يستوجب إجراء عملية تكبير  إزالة 

المثالى.

المريض،  التجميل و  بالتشاور بين جرا ح  يتم اختيار الحجم و الشكل 

ويعتمد الحجم المناسب للمريضة وفقا لدرجة الترهل وطول المريضة و 

محيط الصدر كى يكون متناسقا مع الجسم.

تعد تلك العملية من عمليات اليوم الواحد ، وفترة النقاهة أسبوع واحد 

اليومية والعمل. تحصل  الحياة  العودة إلى ممارسة  فقط يمكن بعدها 

المريضة على النتائج المرضية فور العملية مباشرة. 

كيف تتم عملية شد ورفع الثدى مع تصغيره، النوع الثالث من العمليات؟

تجرى تلك العملية للنساء الالتى تعانىين من ترهل فى الثدى ذات الحجم 

الثدى نسبة كبیرة من مرونته  الثدى یفقد جلد  الكبير، فعندما یترهل 

لیصبح فارغا و متهدال وذلك لعدة أسباب من أهمها:  

الحمیة  اتباع  أم   ، الریاضة  السبب ممارسة  الوزن: سواء أكان   خسارة 

الغذائیة ، أم عن طریق عملیات تصغیر المعدة . فتلك الطرق تعمل على 

الثدى، فیؤدى ذلك إلى سقوط  الثدى عن حجم غدة  زیادة حجم جلد 

الحلمة و ترهل الجلد فیصبح الثدى مترهال كما لو كان بعمر الشیخوخة .

 الحمل و الرضاعة : تناوب الحمل و الرضاعة یؤديان إلى حدوث تغیرات 

ارتخاء  الثدى فیزداد و یقل  ومن ثم یحدث  هرمونیة و تغیر فى حجم 

للجلد و تترهل الحلمة و تسقط إلى األسفل.

 التقدم فى العمر: مع تقدم العمر تقل مستویات الهرمونات األنثویة مما 

یؤدى إلى انكماش الصدر و ترهله .

الثدى إلى الترهل و بخاصة  : بسبب الجاذبیة األرضیة یمیل   الجاذبية 

إن كان ثقیال .

النوع الرابع من عمليات تجميل الثدى: هى تصغير الثدى، ما هى أسباب 

تصغير الثدى ومتى يلجأ إليها؟

الثدى الكبير ليست فقط حقيقة مزعجة لبعض النساء، بل يمكنها أن تؤثر 
سلباً على الخصوصية والصحة ونوعية الحياة بشكل عام. ونجد أن هناك 
عددا ال بأس  به من السيدات يتوجهن إلى عمليات تصغير الثدى ألسباب 

صحية أكثر منها جمالية ومنها:

 آالم فى الرقبة والظهر، وتقّوس العمود الفقرى والصعوبة فى التنفس. 

 التخلص من زيادة التعرق فى منطقة الصدر.

 التخلص من عدم القدرة على ممارسة الرياضة بشكل مريح.

 من الناحية التجميلية، من العمليات المناسبة للفتيات الالتى يعانين من 

إحراجات اجتماعية جرّاء كبر حجم أثدائهن بالرغم من صغر أعمارهن. 

 الثدى الكبير قد يسبب بعض االلتهابات للمرأة تحت الثدى.

يتم إجراء العملية بتقنية INVERTED T  أى عمل جرح على شكل حرف 
المريض  العملية من ساعة ونصف إلى ساعتين ويحتاج  T، وتصل مدة 
البقاء فى المستشفى ليوم كامل، تصل فترة النقاهة لمدة أسبوع. ننصح 

المريضة لو لديها رغبة فى الحمل أن يكون بعد العملية بفترة 6 شهور. 

كيف يتم تحديد مواقع الجرح فى عمليات الثدى؟

هنالك 3 إمكانيات إلحداث الشق الجراحى:-

 الخط الذى يحيط بالحلمة )على حدود الهالة(.

 الطية الجلدية تحت الثدى )أى فى طيات الجلد المتصلة بالثدى(.وتعد 
الطريقة المفضلة ، إذ إنه يتيح إخفاء اآلثار التى تخلفها العملية.

 منطقة تحت اإلبط. 

 أحدث التقنيات يتم زراعة السيليكون عن طرق »السرة«.

هل هناك آثار جانبية ،أو مضاعفات قد تصيب المريضة؟ وكيف يتم عالج 

الجرح من الناحية التجميلية؟

اليوم نجحنا  بالتأكيد مضاعفات وآثار جانبية، ولكن  لكل عملية جراحية 
بفضل إجراء كافة التحاليل والفحوصات أن نخفف تلك المضاعفات. قد 

لمواعيدكم نرجو اإلتصال

w w w . l a c l i n i c a o m a n . c o m
laclinica_oman

24600010 - 92600111

laclinicaoman@hotmail.com
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ال�سنفرة...
لتعزيز �سحة الب�سرة ون�سارتها

فوائد السنفرة 

التي تظهر على شكل طبقة  الميتة  الجلدية  الخاليا    التخلص من 

سطحية على الجلد، وبالتالي إعطاء البشرة النضارة والتخلص من 

بهتانها. 

  القضاء على آثار حب الشباب والتخلص من أثر األمراض الجلدية 

المائي والليشمانيا واإلكزيما، وذلك من خالل إزالة  كالجدري 

البقع الداكنة والملونة التي تنعكس سلباً على جمال الجلد. 

  تأخير ظهور عالمات التقدم في السن بشكٍل كبير، والتخفيف من 

ظهور التجاعيد الناتجة عن سوء التغذية أو قلة شرب السوائل. 

الحبوب  التي تظهر بفعل تعرض  الروؤس السوداء    القضاء على 

والبثور إلى تأكسد الهواء وبالتالي تحولها إلى اللون األسود. 

  تجديد نمو الخاليا الجلدية التالفة. 

  تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم في البشرة سواًء في الجسم 

أو الوجه، مما يغذي البشرة ويزيد نضارتها.

  تخليص البشرة من قشرة الوجه التي تظهر عليها، والتي يصعب 

تغطيتها أو إخفاؤها بالمكياج.

نصائح هامة

الجسم لثالثة مرات أسبوعيا،    يجب أن تقومي بإستخدام سنفرة 

ولكن إذا كان لديك بشرة حاسة فال تكثرى عن مرة واحدة فقط 

أسبوعيا.

  يجب أن تحرصى على أن تستخدمى كريم مرطب عقب اإلنتهاء 

من عملية السنفرة، حتى تتجنبي تهيج بشرتك وتحصلي على 

بشرة ناعمة وصحية. 

  قومي بإزالة بقايا الصنفرة العالقة بجسمك بيديِك حتى تتأكدي 

من إزالة كل أجزاء السنفرة من جسمك أثناء عملية اإلستحمام.

  ال تفرطي في عملية السنفرة وال تركزي على منطقة واحدة دون 

األخرى حتى ال تتسببي في أيذاء جسمك أو يكون جزء به صنفرة 

وجزء آخر لم تتم به السنفرة.  

  إذا كنتي تعانى من حروق الشمس أو الطفح الجلدى أو أمراض 

الجلد األخرى، فينصح بعدم استخدام السنفرة حتى ال يزيد األمر 

سوءا خصوصا إذا كانت الصنفرة تحتوى على حبيبات خشنة 

كالملح أو السكر. 

بالبشرة، حيث تعتمد على أسلوب  العناية  التي ُتستخدم في مجال  الطرق  السنفرة من  تعتبر 

كما  نضرة.  وإبقائها  البشرة  صحة  تعزيز  بهدف  دائرية  بحركات  دقائق  لعدة  والفرك  التدليك 

وإعطاء  والميتة  التالفة  الجلد  طبقات  من  التخلص  على  وفعال  عملي  بشكل  السنفرة  تساعد 

الجسم الفرصة لبناء خاليا جلد جديدة وصحية. 
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المرأة العربية ال يضاهيه جمال،  جمال 

ولون  الجميلتان  الواسعتان  فعيناها 

بشرتها مع شعرها األسود كسواد الليل 

يجعلها تحتل مرتبة الجمال األولى فى 

العالم بامتياز.
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البلوشى  »نادية  العمانية  التجميل  خبيرة 
»تميزت بأناملها الذهبية واللمسات الرقيقة، 
وعدم  الحقيقى،  الجمال  البساطة  فى  تجد 
التقليد بوابة المرأة العمانية والخليجية نحو 

الجمال.  
بدأت مشوارها المهنى فى رسم الحناء ومن 
موهبتها  أصقلت  المكياج،  بمجال  هواية 
حتى أصبحت من األسماء الالمعة فى مجال 
التجميل والذى اتخذته مجاال لإلبداع واالبتكار 
وأسلوب  عالية  بمهارات  تتمتع  ذلك،  بعد 
قلوب  فى  مميزًا  موقعًا  لتحتل  أّهلها  مميز 

الشابات العمانيات. 
نادية  التجميل«  خبيرة  مع  التقت  »أناقتي« 
للتجميل،  »ساس«  مركز  صاحبة  البلوشى« 
لنتعرف سويا على بدايتها فى مجال التجميل 
عن  فضال  ساس.  لمركز  والتميز  اإلبداع  وسر 
 ،٢٠١٨ لعام  الرائجة  والموضة  األلوان  أهم 
للحصول  العمانية  للمرأة  تقدمها  ونصائح 

على اإلطاللة المثالية. 

Nبيرة التجميل »نادية البلو�سي«.. 
اأنامل gPبية تر�سم الجمال

سلطنة  ىف  التجميل  عاملقة  من  البلوىش«  نادية  التجميل«  خبرية 
عامن ىف اآلونة األخرية، كيف جاءت بدايتك ىف عامل املكياج والنجاح 

وكسب ثقة اآلخرين ىف هذا املجال؟  
عرص  منذ  الجامل  أرسار  عن  بالبحث  شغف  ولدى  الصغر  منذ 
الفراعنة حتى يومنا هذا، وانبهرت بثقافتنا العربية وما تحمله من 
تقدير للجامل وهى الغنية مبفرداته ىف كل تفاصيلها. تعلمت فنون 
ونالت  واألصدقاء،  األقارب  بعض  عىل  أطبقه  بدأت  حتى  املكياج 
وصقل  لتطوير  تشجيعى  وتم  الجميع  إعجاب  للمكياج  ملساىت 

املوهبة ىف هذا املجال. 
التحقت بالعمل ىف إحدى مراكز التجميل ،ونجحت ىف كسب ثقة 
السيدات يوما بعد يوم، نتيجة حرىص عىل التعلم ومواكبة املوضة 
ىف املكياج وإخالىص لهذه املهنة. وبفضل الله اليوم أفتحر بامتالك 
مركز »ساس« والذى يعد من املراكز الراقية ىف مجال التجميل أقدم 

من خالله أرقى فنون املكياج. 
اللذان  املعياران  هام  معهم  ،واملصداقية  زبائنك  رضا  كسب  إن 
يحددان مدى متّيزك ونجاحك املهنى، لذا عملت جاهدة عىل تقديم 
داخل  والسعادة  بالراحة  وتعزيز شعورهم  لزبائنى  متميزة  خدمة 

مركز »ساس«. 
من وجهه نظرك رس اإلبداع والتميز ملركز ساس للجامل والذى جعله 

من املراكز الرائدة ىف التجميل بالسلطنة؟
عن  ناهيك  للمرأة،  ومتكاملة  كاملة  عناية  »ساس«  مركز  يقدم 
الخصوصية التامة التى تشعر بها املرأة أثناء تواجدها داخل املركز. 
ويعمل لدى املركز خرباء تجميل عىل أعىل مستوى لتقديم كل ما 
هو جديد عن عامل الجامل للمرأة من حيث العناية بالبرشة والشعر 

 وعمل آخر صيحات املوضة ىف املكياج. 
أطلعينا عىل أسلوبك ىف املكياج والذى ساهم ىف شهرة نادية البلوىش 

مبجال التجميل؟
وتطبيق  املكياج،  وضع  ىف  والرقى  والنعومة  البساطة  عىل  أعتمد 
وأستخدم  والذهبى  الرتابية  األلوان  درجات  مثل  الهادئة  األلوان 

هذه األلوان لزبائنى بالدرجة األوىل. 
أتفنن ىف وضع كل أنواع املكياج والتحايل عىل عيوب الوجه إلظهارها 
بشكل أفضل، واستغالل الظالل وإبراز مواطن الجامل ىف وجه املرأة 
بشكل احرتاىف ما مينحها اإلطاللة الرائعة. أتخيل زبائنى مثل اللوحة 

الفنية أضع فيها ملساىت وإبراز مالمحها الجميلة باملكياج . 
البلوىش  نادية  متابعة  ومدى   ،2018 مكياج  موضة  ىف  الجديد  ما 

ألحدث الصيحات العاملية ؟
 No ال�  أو  الناعم  املكياج  إطاللة  كثريا  انترشت  املنعدم:  املكياج 
Makeup Lookلعام 2018 ، وفيها تكون ألوان اللوك بالكامل أقرب 

ما يكون إىل األلوان الطبيعية لبرشتك سواء ىف الروج ،أو اآلي شادو.
ىف  املكياج  لوك  من  يتجزأ  ال  جزءا  الجليرت  أصبح  الجليرت:  العيون 
املساء والسهرة. فهناك عدة طرق لتطبيقه باستخدام اآلي شادو أو 

اآليالنر لعمل مكياج ناعم أو جرئ.
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الثقيل  الروج  صيحة  تظهر  )الالمع(:  الجلوس  الشفاه  أحمر 
الروج  يأىت  وىف2018  بدرجاته،  واألحمر  الخمرى  مثل  والداكن 

األحمر بلمعة واضحة. 
استخدام  وأيضا  امللون،  اآلياليرن  تبطل موضة  مل  الناصعة  األلوان 
عىل  بكرثة  ظهر  فقد  والصارخة  الناصعة  األلوان  ذى  شادو  اآلي 

منصات عروض األزياء األخرية
عيون القطة: تتنوع أشكال ورسومات اآلياليرن بشكل عيون القط 

فمنها الدائرى واملبالغ فيها.
مكياج  واجبا مع موضة  بات  الربونز  استخدام  والفىض:  الذهبى 
األلوان  استخدمى  والسهرات،  املناسبات  ىف  وباألخص   2018

الذهبية والفضية لطلة عرصية تخطف األنظار.
أسلوب  لها  يكون  أن  التجميل بشكل عام ىف  تنجح خبرية  كيف 

وطريقة معينة ىف املكياج؟ 
من املهم أن تجيد خبرية التجميل وضع املكياج لكل أنواع البرشة 
وملختلف املالمح.  فمالمح الوجه العرىب تختلف عن األوروبية، 
وكذلك لون البرشة السمراء لها ما يناسبها والبيضاء لها ما يناسبها. 
وعىل خبرية التجميل أن تكون مطلعة عىل كل فنون املكياج التى 

متكنها من الوصول دامئا للنتيجة نفسها.
وتفاصيل  زبونة  لكل  الجامل  مواطن  معرفة  ىف  تتمثل  طريقتى 
واإلبداع  مالمحها  يناسب  الذى  املكياج  اختيار  ثم  ومن  وجهها، 

فيها. 
النصيحة األساسية التى تقدمينها لكل امرأة تبحث عن الجامل؟ 

النصيحة األوىل هى رشب املياه بكرثة، فاملياه تعد الرس الحقيقى 
وراء نضارة البرشة . أما النصيحة الثانية والهامة تتمثل ىف االهتامم 
والعناية بالبرشة من خالل الحرص عىل اختيار الغسول املناسب 
لكل برشة حسب نوع البرشة سواء أكانت برشة دهنية أم جافة. 
النساء، وكيف  التى تعاىن منها معظم  ما هى املشاكل األساسية 

ميكن حلها باملكياج؟
عدم اهتامم املرأة بنفسها وبرشتها، وكذلك عدم اهتاممها ببعض 
التفاصيل الهامة إلطاللتها الجاملية. نصيحتى لكل امرأة أن تتبع 
ما يناسبها ويُربزجاملها بغض النظر عن املوضة وأن تختار املكياج 
باالبتعاد عن  الجامل بهدوء ورقى، كام أنصح  الذى يربز  الهادئ 

األلوان الجريئة فهى تعطى نتيجة عكسية ىف بعض األحيان.
أبرز األخطاء التى ترتكبها بعض الشابات هى عدم اختيار درجة 
لون كريم األساس الصحيح، وتخطيط الحواجب باللون األسودما 
الوجه  ملالمح  قسوة  وتعطى  كبري  بشكل  غامقة  تبدو  يجعلها 

واألفضل هو اختيار قلم تحديد بلون بنى. 
أهم األلوان التى تتناسب مع موسم الصيف؟

 . معني  لون  أو  ملسة  هناك  ليس  إحساىس،  من  ينبع  األلوان  تطبيق 

فاإلحساس بكل وجه يلهمنى البتكار ملسات إبداعية جديدة، وىف األغلب 
أفضل العيون الدافئة ذات األلوان الهادئة التى أتفنن وأبدع فيها. 

هل تتقيدين بأذواق السيدات أم تعملني وفقا لقناعاتك؟
بالتأكيد أهتم بكال األمرين ، فرأى السيدة وذوقها يهمنى ،وخاصة إذا كان 
هذا الرأى مناسبا لها . أما ىف حالة ما إذا كان رأيا غري مناسب فإىن أحاول 
يتناسب  ما  حول  األمثل  االختيار  إىل  للوصول  الخاصة  بطريقتى  إقناعها 

معها، ولله الحمد دامئا ماتكون زبائنى راضيات عن النتائج النهائية. 
انتشار خبريات التجميل وهل انعكس إيجابيا أم سلبيا عىل مجال التجميل 

بالسلطنة؟
ظاهرة إيجابية جدا وهو ما يعكس زيادة الوعى املجتمعى بأهمية مراكز 
التجميل والجامل بالسلطنة، ووجود خبريات التجميل ىف نفس املجال يزيد 
من التنافسية الرشيفة فيام بينهن لتقديم أفضل الخدمات ومبا يخدم ىف 

النهاية املرأة العامنية. 
مبادئ أساسية لىك تستطيع املرأة أن تصبح خبرية تجميل محرتفة؟

األساس  وكرميات  البرشات  أنواع  عن  ووافية  كافية  معلومات  جمع 
ومستحرضات التجميل التى تناسب كل امرأة . 

تنسيق  وطريقة  املكياج  وضع  ىف  واألساليب  الطرق  أفضل  عىل  التعرف 
األلوان ودمجها. 

الحصول عىل دورات تدريبية وحضور ورش عمل عىل أيدى خبريات التجميل.
متابعة برامج التجميل بشكل دقيق، واالستامع لنصائح خبريات التجميل. 

متابعة تطور املوضة ىف مجال املكياج. 
ميكنك استخدام دمى خاصة بالتجميل واملكياج للتدريب عليها، أو تطبيق 

املكياج عىل األهل واألصدقاء للتجربة. 
منذ  عليه  حصلت  التى  الحسنة  النوايا  سفرية  ولقب  التطوعية  األعامل 

عامني، هل ساهم ذلك ىف زيادة نشاطك الخريى؟ 
تم اختيارى سفرية للنوايا الحسنة من قبل نادى النوايا الحسنة باملجلس 
وجاء  مارس201٦.  شهر  خالل  املتحدة،  باألمم  واالجتامعى  االقتصادى 
كوىن  و  بها  أقوم  التى  التطوعية  اإلنسانية  أعامىل  من  انطالقاً  اختيارى 
إىل  للوصول  املحتاجني  مبساعدة  وأقوم  الناس  بطاقات  مؤمنة  إنسانة 

غاياتهم وأهدافهم. 
نفىس  ألثبت  وأعمل جاهدة  كثرية  بنشاطات  للقيام  دفعنى  اللقب  هذا 
وقدرىت عىل العمل وخدمة املجتمع وتحمل جزءا من املسؤولية االجتامعية.

طموحاتك وخططك املستقبلية؟
أمتنى أن أكون ذكرى جميلة بحياة كل عروس قمت بتطبيق املكياج لها، 
وأترك  العاملية  إىل  أصل  وأن  املستويات  ألعىل  اسمى  يشتهر  بأن  أحلم 

بصمة خاصة ىب من خالل أسلوىب ىف فن املكياج.
وأنا ممن يؤمنون بأن الجامل الحقيقى يكمن ىف الروح وليس ىف الشكل، 
واملكياج ال ينجح ىف إخفاء عيوب سلوكنا تجاه اآلخرين. وأمتنى أن أكون 

قدوة حسنة لكل فتاة طموحة متتلك موهبة حقيقة ىف أى مجال. 
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الصيف  فصل  في  خصوصا  الواسعة  المسام  مشكلة  من  الفتيات  من  الكثير  تعاني 
فرصة  وتعطي  أكثر  فتتسع  البشرة،  مسام  في  واألوساخ  الزيوت  فيها  تتراكم  والتي 
أكبر لظهور الحبوب والرؤوس السوداء وتلك المشكلة تزيد وتتفاقم في حالة البشرة 
لتحصل  المنزلية  وباألقنعة  بالمكياج  الواسعة  المسام  اخفاء  للمرأة  ويمكن  الدهنية، 

على بشرة ملساء ناعمة ومشرقة. 

أقنعة منزلّية
  اصنعي خلطًة من عصري الليمون والبندورة املهروسة وضعيها عىل برشة 

وجهك فتشّد مسام وجهك.

  اصنعي قناعاً يتألّف من دقيق الشوفان وعصري الخيار وضعيه عىل وجهك 

عىل  ليساعدك  البارد  باملاء  اغسليه  ثّم  دقائق،  ثالث  أو  دقيقتني  ملّدة 

تغذية برشتك وتقليل نسبة إفراز الدهون.

  اصنعي قناعاً من الفريز الذي يؤّمن لبرشتك فوائد عديدة أهّمها تقليص 

حجم املسام. لتقومي به، احصيل عىل خمس حّبات من الفريز الناضج، 

ملعقتني من القشدة، وملعقة من العسل. اخلطي هذه املكّونات جّيداً يف 

وعاء وضعي الخلطة عىل وجهك ملّدة عرشين دقيقة.

حيل املكياج

  نظفي برشتك جيدا جدا باستخدام منظف مناسب لنوع برشتك، وبعد 

املسام  مناطق  عىل  وركزي  برشتك  عىل  الثلج  من  قطعة  مرري  ذلك 

الواسعة ألن الثلج يقلل من حجم املسام.

  استخدمي كريم مرطب مناسب ومتخصص لتصغري املسام الواسعة.

امتصاص  أو برمير مينع مسام برشتك من    ضعي طبقة من كريم أساس 

مستحرضات التجميل.

برشتك  للون  املناسب  األساس  كريم  من  طبقة  وضع  ذلك  بعد    ميكنك 

ويجعلها ناعمة ملساء موحدة اللون.

  تجنبي استخدام البودرة املضغوطة متاما وميكنك وضع طبقة واحدة من 

البودرة السائبة.

  استخدمي اسفنجة البودرة لتثبيت امليكاب كل ساعة وامتصاص الدهون 

الزائدة من البرشة.

Éالحل ال�سحر
لعال� الم�سامات الوا�سعة 
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  أحريص أن تنامي ملدة 7 ساعات عىل األقل يوميا، واتباع نظام غذايئ صحي وغني بالكالسيوم 

والحديد. 

  حاويل تناول الفواكه الطازجة والخضار عىل شكل سلطة أو من خالل تناول العصائر ورشب 

الكثري من املاء.

  ننصحك بالتخفيف من ساعات الجلوس أمام الكمبيوتر أو املحمول أو حتى كتب القراءة، 

والحرص عىل أخذ قسط من الراحة ملدة 5 دقائق عىل األقل لكل ساعة.

  استخدام عالجات منزلية مثل زيت اللوز وزيت األفوكادو والكركم والبطاطا وأكياس الشاي 

والحليب البارد والخيار وعصري الربتقال وماء الورد وعصري الليمون والبندورة وجوزة الطيب 

وأوراق النعناع والتفاح.

  اليوغا واالسرتخاء، أن منط الحياة املجهد واليأس و التوتر هم من األسباب الرئيسية للدوائر 

السوداء. ننصحك باالسرتخاء بشكل روتيني ومامرسة اليوغا ألنها تساعد عىل تحقيق التوازن 

بني راحة جسم أثناء االسرتخاء وراحة العقل والروح

الغذائية  بالعنارص  وغني  مناسب  كريم  باختيار  عليِك  بإنتظام،  العني  كرميات  استخدمي     

مصمم خصيًصا للعناية مبنطقة محيط العني.

  اختاري وسادتك بعناية، أغلب املشكالت التي تواجه منطقة محيط العني تنتج عن عدم 

إنتظام الدورة الدموية داخل خاليا البرشة. وقد ثبت أن وضعية الرأس تؤثر بشكل مبارش 

عىل تدفق الدم داخل الجسم، وهو ما ميكن تفاديه باختيار وسادة مناسبة. 

  مساج العني، ينصح العديد من خرباء العناية بالبرشة بعدم ملس منطقة محيط العني نظًرا 

لحساسيتها الشديدة. لكن مع ذلك، تحتاج تلك املنطقة للتدليك برفق.

  حافظي عىل تربيد وتهدئة العني، هناك العديد من الوسائل األخرى لتربيد منطقة محيط 

العني وتلطيفها. تحتوي تلك املنطقة عىل العديد من األوعية الدموية التي قد تكون غري 

مرئية نتيجة النقباضها. 

تحت العيون.. الأ�سباب والوقاية
العناية بمنطقة تحت العين ربما تكون من أكثر التحديات التي تواجه النساء مؤخًرا، حيث 

تظهر  التي  األولى  المنطقة  أيضا  وهي  العامة  الصحة  مؤشرات  المنطقة  تلك  تعكس 

. وبعيًدا عن إستخدام المكياج لتغطية  أثار العالمات األولى للشيخوخة المبكرة.  عليها 

أثار الهاالت السوداء وانتفاخات الجفون، هناك عدد من النصائح يجب اتباعها للتغلب على 

المشكالت الشائعة التي تصيب محيط العين.

الهالت ال�سوداء
Your Beauty

5657



Al Khoud, Muscat +968 99832220 nadiaalhooti2222

Nadia al ahooti
m a K E u P  a r T i s Tm a K E u P  a r T i s Tm a K E u P  a r T i s Tm a K E u P  a r T i s Tm a K E u P  a r T i s Tm a K E u P  a r T i s T



61

هاجس الرش��اقة يالزم المرأة ويش��كل مح��ور حياتها، 

حيث تسعى دائما إلى  أن تبدو فى مظهر الئق وجذاب 

،وتمتلك جس��ما متناس��قا وجميال. فال��كل يبحث عن 

ذلك الجسم المتكامل الذى يمنح صاحبه ثقة بنفسه 

وشكله باإلضافة إلى الشعور بالرشاقة والحرية وسرعة 

الحركة والنشاط الدائم. 

رشاقتك



والجامل  االسرتخاء  بني  يجمع  عامل  يف  رائدة  تجربة  وجدان  مركز 
والرياضة، من وجهة نظرك ما هى العوامل التى ساهمت ىف نجاح 

املركز خالل الفرتة املاضية؟ 
أن  هى  املاضية  الفرتة  خالل  املركز  نجاح  ىف  ساهمت  التى  العوامل  من 

املرأة تحصل عىل جميع احتياجاتها من الناحية الجاملية واللياقة البدنية 

واالسرتخاء مبكان واحد. كام يحرص املركز  عىل خلق بيئة صحية وهادئة 

بآراء  املركز  يهتم   أيضا  باستمرار،  املكان  ،وتعقيم  تنظيف  من  للجميع 

العمالء ،ويأخذ اقرتاحاتهم بعني االعتبار. 

أهم الخدمات التى يقدمها املركز ىف كل من التجميل، واالسرتخاء، والرياضة؟

للوجه«  »الفيشل  :أهمها  خدمات  عدة  التجميل  ناحية  من  املركز  يقدم 

عمل  إىل  باإلضافة  عالية،  جودة  ذات  منتجات  باستخدام  مختلفة  بأنواع 

للعناية باألظافر. أما من ناحية االسرتخاء فلدى املركز  املانيكري والباديكري 

مساج بأنواع مختلفة، ولدينا أيضا حوض للسباحة مبساحة مميزة باملركز 

يطل عىل منظر جميل ليساهم ىف اإلحساس باالسرتخاء.

كيف نجح املركز ىف جذب النساء من مختلف الرشائح والجنسيات، 
وهل يعد املركز املالذ املناسب لىك تبتعد املرأة عن ضغوطات الحياة؟
اإلعالنات  طريق  عن  الجنسيات  مبختلف  النساء  من  زبائننا  جذبنا  لقد 

كبار  ،إىل  الشباب  من  األعامر  مع جميع  تتناسب  التى  الشيقة  والعروض 

باملركز  السائد  العائىل  .والجو  الجميع  يناسب  ما  لدينا  يوجد  كام  السن، 

يكون مالذاً  أن  مركز وجدان ىف  نجح  الجميع  وبشهادة  بهذا.  كثريا  أسهم 

مناسباً لجميع فئات النساء ويحتوى عىل جميع الخدمات التى تساهم ىف 

تفريغ الضغوط الخارجية التى تواجهها النساء.

أهم املعايري التى انتهجها املركز ىف اختيار الكوادر البرشية داخل املركز، 
وكيف تم تدريبهم لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات األعضاء؟

مشحونة  تكون  بحيث  فائقة،  بعناية  املركز  موظفات  انتقينا  لقد 

بطاقةإيجابية ومليئة بالنشاط والحيوية والروح املرحة ولديها من الخربة 

الكبرية مبجال عملها، مام سينعكس عىل تعاملها مع زبائننا بطريقة سلسة 

وسهلة وجذابة. ومن الناحية التدريبية للموظفات لقد وفرنا لهن تدريبا 

خاصا من الخبريات لكل املنتجات املستخدمة ولكل قسم مبجاله.

أبرز العروض التى يقدمها مركز وجدان ىف التجميل ،واللياقة البدنية؟
بالنسبة للعروض لدينا دامئاً عروض مميزة لكل فئات األعامر، وبني فرتة وأخرى 

نغري من العروض ىك اليحس زبائننا بامللل ،والضجر.بالنسبة لعروض التجميل 

ملكافحة  كذلك  أنواعها،  بجميع  البرشة  ولعالج  الوجه  لفيشل  عروض  لدينا 

الشيخوخة وتطهري عميق للبرشة  وعروض لطالء األظافر بجميع أنواعها.

متناول  ىف  وبأسعار  أنواعه  مبختلف  للمساج  بالنسبة  عروض  لدينا  كام   

متجددة  دامئاً  فعروضنا  للياقةالبدنية  بالنسبة  أما  الفئات،  ولكل  الجميع 

لحصص الزومبا ،والرقص الرشقى، ومرونة الجسم واليوجا ،والكثري منها . 
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يتسم  مزدحم  حياة  ونمط  متسارع  عالم  فى 
فكرة  أصبحت  اليومية،  الضغوطات  من  بالعديد 
االسترخاء والهروب إلى عالم من الهدوء والسكينة 
مع  االسترخاء  يجتمع  وعندما  للغاية.  ملحا  مطلبا 
فالنتيجة  الرياضة،  وممارسة  بالجمال،  االهتمام 
من  بديع  شعور  يتخللها  رائعة  تكون  ما  دائما 
انطالق  فكرة  جاءت  هنا  من  واإليجابية.  االرتياح 
االسترخاء  دمج  فكرة  فى  نجح  الذى  وجدان  مركز 
أن  وبهدف  واحد،  سقف  تحت  والرياضة   ، ،والجمال 
المرأة تستحق أن ُتخصص وقتًا لنفسها تعتنى فيه 

بأنوثتها بعيدًا عن الضغوطات اليومية.
العلوية« مؤسسة مركز  التقت مع«صبرة  أناقتي«   «
فى  وجدان  تجربة  نجاح  سر  على  لتطلعنا  وجدان، 
المركز.  يقدمها  التى  الخدمات  ،وأهم  السلطنة 
البدنية  اللياقة  وتمارين  المساجات  أهم  عن  فضال 

التى يقدمها المركز.. إلى نص الحوار: »�سبرة العلوية« لـ » اأناقتي«

مركز وجدان...
انعمي بال�سكينة وجددى حيويتك



البدنية  ،واللياقة  التغذية  مجال  ىف  خرباء  استضافة  أهمية  مدى 
ملشرتىك املركز؟

من املهم جداً تثقيف الجميع يف مجال التغذية، وما يجب عليهم اتباعه 

من أنظمة غذائية تساعد وتساهم مع برنامج رياىض ثابت عىل التوازن 

ورسعة  الحيوى،  والنشاط  اللياقة  عىل  ،واملحافظة  الجسم  نحت  بني 

ىف  واإليجابية  التفاؤل  طاقة  توزيع  ىف  تساهم  الفعاليات  تلك  الحركة. 

جميع أرجاء املركز مام سيؤثر إيجابياً عىل نفسية الزبائن، ولىك تحصل 

عىل أفضل النتائج فالبد أن تتم املعادلة الصحيحة ما بني العقل، والفكر، 

والجسم.

يقوم وجدان  وكيف   ، املركز  يقدمها  التى  العروس  باقة  مميزات 
بتجهيز الفتيات لليلة العمر؟

ملدة  عرض  باقة  بإعطائها  الياء  إىل  األلف  من  العروس  بتجهيز  نقوم 

توفري  مثل  النواحى،  جميع  من  متهيئة  لتكون  العمر،  ليلة  قبل  شهر 

باقات للفيشل ، واملانيكري والباديكري واملساج. كام أنه يوجد لدينا قاعة 

الحفالت الخاصة مبنطقة املسبح، والتى بإمكانها استخدامها إلقامة حفلة 

العزوبية. 

التعرف  التى يقدمها املركز، نود  الفيشل يعد من أهم الخدمات 
عىل أنواع الفيشل وفوائده ،وأهميته للمرأة بشكل عام؟ 

من  وخالية  ونقيّة  صافية  جميلة  برشة  عىل  نحصل  أن  نتمنى  كلنا 

التلف  تسبّب  خارجيّة  عوامل  لعّدة  البرشة  تتعرّض  حيث  الشوائب، 

تفقد  الوقت  الضارّة، ومع مرور  الشمس  ،وأشعة  :األتربة  والرضر مثل 

البرشة رونقها وبريقها بسبب إهاملنا يف حاميتها من هذه العوامل.

 من أهّم األمور التى يجب أن نقوم بها للحفاظ عىل البرشة هى تنظيف 

البرشة بشكل مستمر.  ومن أنواع تنظيف البرشة لدينا : فيشل الوجه 

أساىس  تبيض  فيشل  »يونكا«،  مبنتجات  الرسيع  العالج  فيشل  العادى، 

غراند  »ىل  مبنتجات  للوجه  ورسيع  عميق  تطهري  »يونكا«،  مبنتجات 

كالسيك« ،و منتجات »يونكا«، مكافحة الشيخوخة مبنتجات »الفا فيتال« 

و«يونكا«،تبيض أساىس مع منتجات »يونكا«( .

ىف  ودورها  املركز،  يقدمها  التى  التدليك  ،وأنواع  املساجات  أهم 
اسرتخاء املرأة ؟

للراحة فمن خالله يتم التخلص من  يعد مساج االسرتخاءمصدراً مثالياً 

التشنجات العضلية ،وتحسني الدورة الدموية و اللمفاوية،كام أنه يزيل 

التوتر و القلق فالهدف منها هو تحقيق الراحة والرفاهية النفسية والبدنية 

ألجسامنا. ومن أهم املساجات التى نوفرها : املساج العادى، مساج اليد، 

تايالندى، مساج  والظهر، مساج  ،والكتاف،  الرأس  القدم، مساج  مساج 

بالشموع، اسرتخاء سويدى، املساج املميز »عالجى«وأخرياً مساج الحىص.

الحصص  وعدد  للمرأة  والزومبا  اليوجا  دروس  فوائد  ماهى 
التدريبية؟ 

الحفاظ  عىل  تساعد  ألنها  فقط  ليس  تحىص  وال  تعد  ال  اليوجا  فوائد 

تخفيف  عىل  تساعد  أن  ميكن  اليوجا  مامرسة  أيضا  ولكن  الوزن،  عىل 

العضالت  وتقوية  العامة  الصحة  وتحسني  أفضل  بشكل  اإلجهادوالنوم 

وأكرث من هذا بكثري، كام أنها تساعد عىل تحكم الشخص بأعصابه.

ىف  منهام  لكل  حصتان  باملركز  لدينا  والزومبا  اليوجا  لحصص  بالنسبة 

األسبوع، ولكن الجدول قابل للتغيري. وإننا بصدد تكثيف حصص اليوجا 

ملا لها من أهمية كبرية بحياتنا اليومية وصحتنا.

هل سيقدم املركز عروضا مميزة مبناسبة رمضان والعيد؟
الفئات  ،وملختلف  لزبائننا  الشيقة  العروض  من  الكثري  لدينا  سيكون  نعم 

العمرية، سيتم توفري العروض قبل شهر رمضان الكريم إن شاء الله تعاىل. 
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حيث يتناغم الجسد 
و الروح و الفكر



أعراض أدمان الوجبات الرسيعة
  زيادة ملحوظة يف استهالك األطعمة، ويزداد حجم الوجبة 

باستمرار.

  االنشغال بالطعام، وتنفق وقتاً أكرث من املطلوب عىل رشاء 

األطعمة واألكالت الرسيعة.

  اإلفراط يف تناول الطعام، حتى مع الشعور بالشبع فيحدث 

تلهف عىل أكل الحلوى بعد الوجبة.

  الشعور بالذنب بعد اإلفراط يف أكل الوجبات الرسيعة.

  اللجوء إىل أكل الوجبات الرسيعة يف حاالت الغضب.

نصائح هامة 
  تجنبوا أي لقاءات اجتامعية تقود إىل مطاعم الوجبات الرسيعة.

  استبدلوا الطعام الرسيع بالوجبات الخفيفة الصحية، كالفواكه واملكرسات.

  تناويل 5 وجبات يف اليوم، تناول 3 وجبات رئيسية ووجبتني خفيفتني يف اليوم يسهم يف كبح الشهية لتناول الوجبات الرسيعة. 

  نامي جيداً، النوم 8 ساعات يف اليوم هو من أهم الخطوات التي تساعد يف التحّكم بالشهية خالل الساعات املتبقية.  

التي  لك لعدم تناول هذه املأكوالت  انتظارك لحفلة عائلية مهمة ميكن أن يشّكل حافزاً  أمامك، اقرتاب زفاف إحدى صديقاتك أو    ضعي هدفاً 

ستكّدس الدهون.

  أعدي الوجبات الرسيعة بطريقة صحية، إعداد وجباتك املفّضلة منزلياً وبأقل كمية من الدهون. 

  فّكري يف كمية الدهون، فّكري يف هذه الكمية الهائلة من الدهون السيئة التي تدخل اىل جسمك عند تناول الربغر مثالً.

  ماريس الرياضة، مامرسة الرياضة سيجعلك تبتعدين عن التفكري يف تناول الوجبات الرسيعة. الرياضة مفيدة لصحتك ومتنحك جسامً رشيقاً وتخّفف 

من نسبة تعرّضك لألمراض.

  ّحددي مرة كل أسبوعني لتناول الوجبات الرسيعة، إذا كنت فعالً من محبّات الوجبات الرسيعة وال تستطيعني التوقف عن تناولها، ننصحك يف هذه 

الحالة بتناولها مرة كل أسبوعني أي مرتني يف الشهر فقط. 
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إدمان الوجبات السريعة واألطعمة الجاهزة من المشاكل الشائعة فى الوطن العربى،  توقفي عن اEدمان
أبرز  ومن  طويلة  لفترة  تناولها  فى  االنتظام  حال  الظهور  فى  الصحية  المشاكل  وتبدأ 
النصائح   القلب. هناك مجموعة من  الدم وأمراض  السمنة وارتفاع ضغط  األمراض  هذه 

للحد من ادمان الوجبات السريعة. 

الوجبات ال�سريعة



تعتبر تمارين القرفصاء من أحد التمارين المهمة 
عن  عبارة  فهي  الجسم،  من  السفلي  للجزء 
تمرين أساسي يهدف لتقوية العضالت الرئيسية 
أفضل  ومن  والفخذين.  والوركين  الظهر  ألسفل 
المميزات التي تمنحها هذه التمارين هي القابلية 
ومن  المنزل  في  مكان  إي  في  ممارستها  على 

دون استخدام األوزان أو المعدات.

فوائد تمرين

وطريقتÂ ال�سحيحة
القرف�ساء

  تليني عضالت الركبتني واملحافظة عليها.

  تقوي العضالت وتحميها لتقاوم أمراض الروماتيزم وهشاشة 

العظام.

  تؤدي إىل شد ورفع املؤخرة ونحتها.

بشكل  السيلوليت  تركيز  بتخفيف  القرفصاء  متارين    تقوم 

رسيع ومن شد منطقة األرداف.

وتقويها  البطن  عضالت  تشد  التامرين  تلك  عىل    املحافظة 

ومتنحك معدة مشدودة وشكل أجمل.

  يعمل مترين القرفصاء عىل زيادة مرونة العضالت حيث أنها 

مثل  الجسم  يف  مختلفة  عضالت  ومرونة  تقوية  إىل  تؤدي 

الكاحلني والركبتني والوركني وأسفل الظهر. 

  الحركة تبدأ من وضعية قامئة. 

  قمي بإرجاع الحوض )املؤخرة( إىل الوراء وثني الركبتني.

رفع  عند  توازنك  عىل  الحفاظ  عليك  حيث  الصعود،  طريقة  هو  التمرين  من  جزء    أهم 

حوضك.

  اضغطي عىل عضالت البطن واملؤخرة هكذا سوف تكون قد طبقت التمرين بشكل صحيح.

  بعد تطبيق مترين القرفصاء من دون أوزان )أثقال(، ميكنك أداء التمرين بإستخدام بعض 

املعدات مثل الدمبل أو الباربيل عىل األكتاف. لتجنب اآلالم أو اإلصابة أثناء التمرين عليك 

الحفاظ عىل توازنك ووضع قدميك مبحاذاة ركبتيك.

  يساعد هذا التمرين عىل تخفيف آالم الحوض والظهر التي تظهر يف فرتة الحمل.

  يعمل عىل زيادة حجم الحوض وبالتايل تسهيل عملية الوالدة.

  الحامية من اإلصابة باإلمساك.

  تسهيل املخاض.

  املحافظة عىل رشاقة الجسم.

  تقوية عضالت القدم.

  ميكن املرأة الحامل االستعانة بكريس لالستناد عليه أثناء تأدية التمرين، حيث يتم املباعدة بني 

القدمني ووضع اليدين عىل الكريس ومن ثم تأدية القرفصاء بحذر.

التمرين  الوقت ومامرسة  ثانية، ومع مرور  أو 60  ثانية  الوضعية 30  البقاء عىل هذه    يجب 

بشكل يومي سيتم التعود عليه وبالتايل التحمل لفرتة أطول.

  إذا كانت املرأة الحامل تعاين من الدوايل أو البواسري، فبإمكانها ارتداء حذاء مناسب أو وضع 

قطعة من القامش امللفوف تحت قدميها. 

  ويفضل أن تقوم املرأة بعمل هذا التمرين عند دخلوها النصف الثاين من الشهر التاسع يف 

الحمل، كام أن مامرسته يومياً سيساعد كثرياً عىل فتح الرحم وتسهيل نزول الطفل أثناء الوالدة. 

فوائد متارين القرفصاء1

متارين القرفصاء من دون أوزان2

فوائد القرفصاء لتسهيل الوالدة3

مترين القرفصاء لتسهيل الوالدة4
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كيتودايت...
رجيم  هو  الكربوهيدرات«  »رجيم  دايت  كيتو 
قليل الكربوهيدرات وغني بالبروتين والخضروات، 
فوائد رجيم الكربوهيدرات تتعدى هدف فقدان 
الوزن للوصول لصحة افضل. لن تحتاج عند اتباعك 
الكيتو دايت الى حساب عدد السعرات الحرارية! 
فقط ستبتعد عن الوجبات المضرة من النشويات 
المحببة  بالوجبات  استبدالها  مع  والسكريات، 
والخضروات  الصحية  والدهون  البروتين  من 

منخفضة الكربوهيدرات.

األطعمة املسموحة يف الرجيم الكتيوين
  جميع أنواع اللحوم الحمراء واألسامك بكافة أنواعها، ويجب االنتباه إىل 

أن استخدام الدقيق أو »الربوست« والتتبيالت الجاهزة يف تجهيز اللحوم 

أمر ممنوع.

الدهون  استخدام  مع  أشكاله  من  شكل  بأي  تناوله  مسموح    البيض 

الحيوانية يف إعداده أو القليل من زيت الزيتون فقط.

  تناول الجنب األبيض يومياً للحصول عىل الكالسيوم، وذلك بكمية ال تزيد 

عن الـ300 غرام يومياً.

كبرية  ملعقة  عن  تزيد  ال  بكمية  الدسم  كاملة  القشطة  تناول    ميكنك 

واحدة غري ممتلئة.

  الخرضاوات مسموح بها، فاأللياف الغذائية التي تحتوي عىل الخرضاوات 

هامة جداً من أجل عملية الهضم وإمداد الجسم بالربوتنيات.

باإلضافة  البارد،  عىل  املعصورة  الزيتون  وزيوت  السمن  إضافة    ميكنك 

إىل زيت الكانوال وزيت جوز الهند وزيت السمسم، واملايونيز الذي ال 

يحتوي عىل السكريات.

  املنبهات واملرشوبات العشبية الساخنة مسموح بها لكن بدون إضافة سكر.

األطعمة املمنوعة 
  املرشوبات الغازية بكافة أنواعها وأشكالها.

  السكريات املنزلية أو الصناعية وحتى الطبيعية منها.

  الفاكهة الطازجة وعصائرها سواء املعلبة أو الطازجة.

  جميع أنواع البقول كالعدس والفول والحمص. 

وكافة  والربغر  كاملورتديال  املصنعة،  واللحوم  الرسيعة    األطعمة 

وجبات املطاعم الرسيعة. 

والجزر  كالبطاطا  طازجة  أو  نيئة  سواء  النشوية،    الخرضاوات 

والبطاطس.

  الحليب وجميع منتجات األلبان واألجبان الصفراء، وميكنك تناول 

فقط الجنب األبيض كامل الدسم.

نتائج كيتودايت
تناول  مع  الحرارية  السعرات  تخفيض  طريق  عن  الوزن،    فقدان 

األطعمة الغنية بالربوتني والدهون التي تساعدِك عىل الشعور بالشبع 

لوقت أطول.

  تقليل مخاطر األمراض املزمنة مثل السكري ومتالزمة التمثيل الغذايئ 

ومقاومة األنسولني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون الثالثية 

والكوليسرتول.

  تحسني القدرات الدماغية، يعمل هذا النظام عىل تعزيز احتياطات 

الطاقة العصبية، ما يجعله مفيًدا للوقاية من أمراض الزهامير والخرف 

ومرض باركنسون وإصابات السكتة الدماغية.

نصائح هامة يف ريجيم كيتودايت
  عدد الوجبات الرئيسية يف هذا النظام هي 3 وجبات.

  تناول الكربوهيدرات بنسبة كبرية ليوم أو يومني أسبوعيًا.

  استهالك املزيد من امللح واأللياف.

  التنزع شحوم أو جلود الحيوانات والدواجن عند تناول الربوتينات.

  الخرضاوات أساسية يف كل وجبة من الوجبات الرئيسية.

  اتباع نظام أكرث اعتدااًل، يستمد ما يقرب من 40 -60% من السعرات 

الحرارية من الدهون.

  ال ينصح به ملرىض السكري أو الحوامل أو املرضعات أو من يعانون 

تاريخ من االضطرابات  الاليت لديهن  النساء  أو  القلب  من أمراض 

الهرمونية أو عدم انتظام الحيض.

�سحة اأف�سل ووزن مثالي
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تربي��ة  ف��ى  مجتمعاتن��ا  ف��ى  األم  تتفان��ى 
أطفاله��ا ورعايتهم وتأمين كل احتياجاتهم 
على حساب صحتها الخاصة التى تهمها فى 
معظ��م األحي��ان، وق��د يترافق ضي��ق الوقت 
للعناية بالصحة مع الجهل بحاجات الجسم 
وط��رق الحفاظ عليه. أس��ئلة كثيرة يمكن أن 
تطرحها المرأة عن طرق الحفاظ على صحتها 
وع��ن حاجات جس��مها وس��بل الحف��اظ على 

صحته. 

صحتك
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إن تقنية الموجات فوق الصوتية لشد الجلد هي 
للتدخل  كبديل  اعتمادها  تم  التى  الطرق  إحدى  
الجراحى وتسمى »الموجات فوق الصوتية شديدة 
 High-Intensity Focused »التركيز«  ، حيث إن بعض
القت  والتى   ،  »HIFU« بـ  يعرف  ما  أو   »Ultrasound
في  يرغبون  ال  الذين  األشخاص  لدى  كبيرًا  رواجًا 
الجراحية  للعمليات  المصاحب  لأللم  التعرض 

لشد الوجه أو المخاطر الناتجة عنها .

مª الهايفو
وداعا للتجاعيد

وال�سيخوNة
ومرحبا بال�سباب

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center

الدكتور إيهاب محمد سمير 
المدير العام لشركة هبة األمل

ومجموعة مراكز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر

ما هى تقنية الهايفو لشد الوجه؟

 إن عملية الهايفو هي عملية طبية عالية الدقة ،يتم فيها إرسال الموجات 

التركيز عن طريق ثالثة أنواع من المجسات، إلى  فوق الصوتية  شديدة 

ثالثة أعماق مختلفة من الطبقات تحت سطح الجلد، وذلك لتسخين هذه 

إلى  ثانية  العميقة عند درجة حرارة 60 درجة في مدة نصف  الطبقات 

ثانية واحدة ، وينتج عن ذلك شد العضالت عن طريق التأثير على الغشاء 

الخارجى لألوتار واألربطة .

وهو إجراء غير جراحى لشد الوجه والرقبة، ويتميز بكونه إجراءا سريعا 

ويعطي انطباعا فوريا وملحوظا وال يحتاج لفترة نقاهة ، وهو مناسب لمن 

يعانون من بشرة مترهلة حول الفم ،أو العينين ،أو ثنيات فى جلد الرقبة 

،أو من يعانون من الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، وتم اعتماد هذه التقنية 

من قبل هيئة الغذاء والدواء االمريكية. 

قد تختلف هذه التقنية  باختالف نوعية البشرة وحالتها. فهناك من يعانون 

من ترّهل بسيط وآخر متوسط. وتستغرق الجلسة الواحدة بين 45 و60 

التقنية  أو 3 أشهر. تعمل هذه  بعد شهرين  النتائج تماماً  دقيقة، وتظهر 

على بناء الجلد من الداخل، حيث يتطلب ترميم الكوالجين بعض الوقت. 

قد يشاهد المريض مدى النضارة والفرق فى البشرة بعد كل جلسة. لكن 

الخاضع  التقنية فّعالة جداً؛ إذ يمكن للمريض  بصورة عامة، تعتبر هذه 

لهذا العالج مالحظة الفرق من جلسة واحدة وصوالً إلى النتيجة النهائية 

بعد مرور ثالثة أشهر من نهاية الجلسة، كما يمكن الخضوع لجلسة أخرى، 

لكن بعد مرور 6 أشهر أو سنة من نهاية الجلسة األولى.

مميزات تقنية الهايفو؟

، مما يسمح برؤية طبقات األنسجة  الصوتية  بالموجات فوق  التصوير    استخدام 

المراد عالجها وبالتالى توجيه الطاقة مباشرة تجاهها والحصول على أفضل النتائج . 



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

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center
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  الهايفو يستهدف الطبقات العميقة تحت الجلد ، ورغم أنه ال يعطي نفس النتائج المرجوة 

إال أنه يعتبر بديال رائعا للجراحة خاصة لألشخاص الذين ال يرغبون في الخضوع للعمليات 

الجراحية ، أو ممن لديهم ما يمنعهم من إجراء عملية جراحية.

  عدم وجود احتياطات معينة بعد االنتهاء من جلسة العالج.

  ليس هناك فترة انقطاع ، حيث يمكنك العودة إلى العمل وممارسة أنشطتك الطبيعية مباشرة 

بعد اإلجراء.

  إجراء غير جراحي ال يستخدم فيه المشرط وآمن تماماً.

  شد الوجه يحدث طبيعياً ، عن طريق التأثير على الطبقات العميقة للجلد مما يحفز إنتاج 

الكوالجين والذي بدوره يقوم بشد الجلد وإعطائه نضارته.

النتائج المرجوة من الهايفو؟

  جلد مشدود وأكثر مرونة.

  التخلص من عدد كبير من التجاعيد واألكياس تحت العين والهاالت السوداء.

  اإلبطاء من ظهور عالمات الشيخوخة على الوجه والرقبة.

  رفع وشد الخدود دون جراحة.

  التحسين من خط الفك السفلي ونضارة البشرة والشكل العام للوجه.

  الحد من حب الشباب ، حيث أظهر عدد كبير من األشخاص الذين كانوا يعانون من حب 

الشباب من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة تحسناً كبيراً عند تسليط الموجات على الطبقات 

السطحية للجلد خالل ما يقرب من شهر ونصف.

نصائح تساعد في المحافظة على نتائج جيدة؟

يقوم الهايفو بعمل نتائج رائعة على البشرة ، لكن بالتأكيد هنالك بعض النصائح التي تساعد 

من يخضع للعالج في المحافظة على النتيجة المرجوة ، حيث ينصح بالتالي:.

  شرب الماء مهم جدا للحفاظ على البشرة رطبة وصحية.

  استخدام الكريمات التي تساعد في الحفاظ على بشرة مشدودة .

  استخدام الواقي الشمسي مهم جدا في حماية البشرة من األشعة الضارة والعوامل الخارجية 

المحيطة.

  المحافظة على نظام غذائي متكامل ملئ بالفيتامينات والمعادن يساعد على إمداد البشرة 

دائما بما تحتاجه .

الخطة التوسعية لمركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر في السلطنة؟

يتطلع المركز الفتتاح 5 فروع جديدة بالسلطنة حتى عام 2020، حيث من المتوقع افتتاح فرع 

المركز في والية »عبري« في العام الجاري. بينما سيتم افتتاح فرع المركز بوالية »صور » في 

فبراير 2019، ووالية » صحار« في نوفمبر 2019. أما مايو 2020 سيتم افتتاح فرع المركز في 

والية » نزوى »، وفي ديسمبر من نفس العام سيتم افتتاح فرع المركز في والية »البريمي.



  استشريي الطبيب قبل رشوعك بالحمل، بإمكان الطبيب مساعدتك وتحديد 

إذا كان مرض السكري لديىك متوازنا بشكل يسمح لك بالتوقف عن استخدام 

وسائل الحمل.

مبرض  املصابة  للمراة  هامة  خطوة  الحمل  قبل  الطبيب  مع  اللقاء    يعترب 

الجسدي  التجهيز  عىل  تساعد  قد  مبعلومات  املراة  تزود  حيث  السكري،  

والنفيس للحمل.

  اختبار السكر بالدم، يف حال كنتى مريضة بداء السكري من املهم ان يكون 

مستوى السكر بالدم متوازنا قبل الحمل. كام من املهم الحفاظ عىل مستوى 

متوازن من السكر بالدم عىل مدار فرتة الحملن حيث ان املستوى املرتفع من 

السكر بالدم قد يزيد من مخاطر االجهاض وتطور مضاعفات سكر الحمل .

  االدوية، يف حال كنت تتلقني االنسولني يستطيع الطبيب ارشادك حول كيفية 

مالمئة ادويتك. 

  تقدير الوزن : حاويل بلوغ الوزن املثايل قبل الحمل. مبعنى انه يف حال كنت 

املتعلقة  املضاعفات  خطر  من  تقللني  منه  فتخليص  زائد  وزن  من  تعانني 

بضغط الدم املرتفع، يف حال كان وزنك اقل مام يجب، عليك بزيادته وبالتايل 

التقليل من مخاطر انجاب طفل بوزن منخفض جدا.

  تخطيط طعام، تغيري الوجبات ومالمئتها للحمل سوف تساعدك عىل تجنب 

أن  يتوجب  كام  بالدم.  مرتفع  أو  منخفض  سكر  مبستوى  تتعلق  مشكالت 

تحتوي عىل مستوى اعىل من السعرات من اجل الجنني الذي ينمو.

  تناول فيتامينات ما قبل االنجاب تحتوي عىل حمض الفوليك، حيث يساعد 

عىل تقليل مخاطر والدة طفل يحمل تشوهات خلقية . 

  يجب التخلص من عادات التدخني ورشب الكحول، يك يكون الحمل والطفل 

بحالة صحية سليمة

نتيجة  الكليتني  للكشف عن وجود مضاعفات يف  بول  اختبار  باجراء    قومي 

مرض  السكري.

العام  يف  بانتظام  الرياضة  مامرسة  تقلل  بانتظام،  الرياضية  التامرين    ماريس 

تقريباً.   %50 بنسبة  الحمل  بسكري  اإلصابة  خطر  من  الحمل  يسبق  الذي 

قمي مبامرسة مجموعة كاملة من التامرين الرياضية أثناء الحمل مثل اليوجا 

والبايالتيس وامليش والسباحة.

بني كل حملني  الفاصلة  املدة  أطييل   ، بني كل حملني  الفاصلة  املدة    أطييل 

الصحي  الطعام  تناول  طريق  عن  وزنك  لتخسيس  وقتاً  نفسك  وامنحي 

ومامرسة التامرين الرياضية بانتظام. 

وتفكرين  السكري  بداء  مصابة  كنتى  حال  في 
التي  األمور  ببعض  القيام  عليكى  باإلنجاب، 
فنجد  سليما.  وطفال  آمنا  حمال  لكي  ستضمن 
الحمل  سكري  بمرض  اإلصابة  عوامل  هناك  أن 
الوراثية  العوامل  تخرج عن نطاق سيطرتك، مثل 
تأثير على خطر اإلصابة مثل  أو عوامل آخرى لها 

الوزن واللياقة البدنية.

�سكر الحمل..
ن�سائح لتتمعي بحمل اآمن 

وطفال �سليم
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الدكتور »قي�ض نورÉ« لـ»اأناقتي«

الب�سرى الطبي...
عالجات �ساملة ل�سحة جلدك

النساء والرجال فى كل األعمار وفى كل لحظة فى حياتهم 
يعانون وبمختلف األشكال من الحبوب والبثور، والتى تضفى 
شكال غير جمالى وغير محبوب وتشوه فى المظهر الخارجى. 
وألن الجلد يمارس دورا حيويًا وهامًا فى الجسم، لذا يتوجب 
ته. ومن هنا يولى مجمع  علينا العناية به والحفاظ على صحَّ
الجلدية  بقسم  كبيرا  اهتماما  الطبية  للتخصصات  البشرى 
على  الحفاظ  على  القسم  يركز  حيث  الطبى،  للمجمع  التابع 

الجلد صحيا وسليما بأفضل الطرق الممكنة. 
ويهدف القسم إلى تتبع أية عالمة أو مؤشر سلبى على صحة 
خالل  اإلنسان  لها  ينتبه  ال  التى  حتى  فورًا  ومعالجتها  الجلد 
اليومية، ويتميز القسم بخبرات طبية عالية المستوى  حياته 

من استشاريين متخصصين ووسائل تقنية حديثة.
اختصاصى  طبيب  نوري«  قيس  الدكتور«  مع  التقت  »أناقتي« 
 ، الطبية  للتخصصات  البشرى  مجمع  فى  جلدية  أمراض 
المجمع  يعالجها  التى  الجلدية  األمراض  أبرز  على  ليطلعنا 
وأحدث التقنيات المستخدمة فى عالج حب الشباب والحصول 

على بشرة نضرة وصحية.. إلى نص الحوار:- 

قسم  يقدمها  التى  والعالجات  الطبية  الخدمات  أهم 

الجلدية مبجمع البرشى الطبى؟

جميع  مبعالجة  الجلدية  لألمراض  البرشى  عيادة  تقوم 

والبهاق   ، والصدفية   ، اإلكزميا  مثل:  الجلدية  األمراض 

:الفيلر،  مثل  التجميل  خدمات  إىل  إضافة   . وغريها   ،

كام  وامليزوثريايب.  ،والتقشري،  البالزما  ،وحقن  والبوتوكس 

تقنية  باستخدام  البرشة  وشد  الشعر  تساقط  عالج  نقدم 

رفع  مثل:  الجلدية  والجراحات  الكلف  ومعالجة  الخيوط 

األورام الجلدية واألكياس الدهنية. 

وتتميز عيادة البرشى باستخدام أحدث األجهزة مثل :جهاز 

الليزر إلزالة الشعر، وجهاز »السكارليت« لعالج آثار حب 

الشباب ،  وأجهزة تنظيف البرشة. 

الجلسات  وعدد   ، والبثور  الشباب  حب  عالج  يتم  كيف 

التى يحتاجها املريض للعالج منها؟

 : مثل  التقليدية  العالجات  باستخدام  الشباب  يعالج حب 

.  أو عن طريق جلسات  ، واألقراص  ، واملراهم  الكرميات 

التقشري الكيمياىئ والذى يساعد ىف تصفية وتنقية البرشة. 

جهاز  طريق  عن  فيكون  الشباب  حب  آثار  عالج  أما 

باستخدام  امليزوثريايب  طريق  عن  »السكارليت«أو 

عدد  ويعتمد  البالزما،  حقن  طريق  عن  »الديرمارولر«أو 

الجلسات عىل عمق ونوع البثور الناتجة عنه وتكون مابني 

4-8 جلسات.
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يحصل  وهل  جراحة،  بدون  والنضارة  الوجه  شد  طرق  أحدث 

املريض عىل النتائج املرجوة جراء ذلك العالج؟

تقنية  وهى  الخيوط  تقنية  استخدام  طريق  عن  يتم  البرشة  شد 

ترتواح   لفرتة  وتستمر  أيام  خالل  تظهر  ونتائجها  وآمنة،  حديثة 

البالزما مع  إىل ذلك تستخدم  إىل ثالث سنوات.إضافة  مابني سنة 

»السكارليت« لعالج التجاعيد الخفيفة وشد البرشة.

الوقاية منهام  ماذا يقصد بعالج اإلكزميا والبهاق ؟، وكيف ميكن 

ومسبباتهام ؟

وحالته  املريض،  وعمر  البهاق،  نوع  عىل  يعتمد  البهاق  عالج 

الصحية العامة، ومرض البهاق هو أحد األمراض املرتبطة بالجهاز 

والحالة  الوراىث  العامل  منها  متعددة  أسباب  وله  للجسم  املناعى 

النفسية  للمريض.

أما اإلكزميا فهى مرض شائع جدا وله أنواع مختلفة منها : اإلكزميا 

التحسسية ، والحساسية العصبية ، والحساسية القرصية . أسباب 

اإلكزميا متنوعة منها : أسباب وراثية ، وأسباب بيئية.   عالج اإلكزميا 

قد  والتى  للحساسية،  مضادة  عالجات  استخدام  طريق  عن  يتم 

هى  اإلكزميا  حاالت  وأغلب  اقراص  أو  مراهم  شكل  عىل  تكون 

حاالت مزمنة ميكن عالجها ولكن نسبة رجوعها مرتفعة.

فوائد حقن الوجه بالبالزما ، ملاذا تكون نتائجه جيدة مع البعض 

وال يعطى نتائج مرضية مع البعض ؟

حقن البالزما تعترب من التقنيات الحديثة والتى أثبتت فعاليتها ىف 

عالج تساقط الشعر وعالج آثار حب الشباب والتصبغات الجلدية، 

إضافة إىل عالج التجاعيد الخفيفة وشد البرشة ويحتاج املريض من 

3-6 جلسات ونتائجها تظهر بعد مرور الشهر األول.

إىل  يعود  وذلك  آخر،  إىل  شخص  من  متفاوتة  تكون  قد  النتائج 

أسباب مختلفة من ضمنها الحالة الصحية العامة ، وطبيعة البرشة  

، والتزام الشخص بإكامل الجلسات حسب إرشادات الطبيب. إضافة 

 ، السوائل  وقلة رشب   ، التدخني   مثل  السيئة  العادات  بعض  إىل 

والسهر لساعات طويلة والتى تؤثر عىل نتيجة حقن البالزما.

بعالج  يشتهر  أنه  خاصة  للبرشة،  ميزوثرياىب  تقنية  عالجات  أهم 

تساقط الشعر ومنع الصلع؟ 

مثل  الجلد  ىف  العنارصمبارشة  بعض  حقن  تقنية  هى  امليزوثرياىب 

عنارص  بعض  إىل  إضافة  الفيتامينات،  وبعض  : مضادات  األكسدة 

تفتيح البرشة . وتكون عىل شكل جلسات متكررة بواقع جلسة كل 

أسبوعني أو ثالثة، وتستخدم بشكل أساىس ىف عالج تساقط الشعر 

وعالج بعض التصبغات وإعطاء البرشة نظارة وحيوية. 

+968 95597021 albushra.medical.specialty
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التي  التجارب  أمتع  من  الحمل  تجربة  تعد 
التي  الصعوبات  كل  رغم  امرأة،  كل  تنتظرها 
أنها تستمتع بكل  إال  الحمل  تمر بها خالل فترة 
الحياة.  إلى  القادم  لحظة وهي تنتظر مولودها 
لكن ما إن تقترب ساعة الوالدة حتى نجد الكثير 
آالم  من  والقلق  الخوف  يبدأن  السيدات  من 
المخاض، لدرجة أنهن يفضلن الوالدة القيصيرية 
من  التخلص  سبيل  في  الطبيعية  الوالدة  على 
جدًا  شائعة  الحالة  هذه  أن  وبسبب  اآلالم.  تلك 
ُأطلق عليه اسم  إلى مرض نفسي  فقد تحولت 

»توكوفوبيا أو رهاب المخاض. 

 توكوفوبيا...
الخوف من 

�ساعة الولدة

أسباب توكوفوبيا

  أمل الوالدة، سوف يساعدك طبيبك يف التغلب عىل هذه املشكلة 

الخيارات  من  مجموعة  حول  املعلومات  تقديم  طريق  عن 

لتخفيف اآلالم التي تتوفر يف هذه األيام. 

  نقص الدعم العاطفي من الزوج أو األهل.

  اإلجهاض السابق أو موت الجنني داخل الرحم.

 تجارب الحمل السيئة السابقة.

  التخوف من عدم إنجاب طفل صحيحا، ميكن أن يكون النقاش 

فوق  باملوجات  الفحص  وإجراء  الخوف  هذا  حول  طبيبك  مع 

الصوتية أو اختبار الربوتني الجنيني ، للتأكد من أن منو طفلك 

أمر طبيعي وصحي.

نفسك  تجعلني  ان  ميكنك  جيدة،  أما  تكوين  لن  بأنك    الشعور 

من  الكثري  قراءة  خالل  من  طفلك  الستقبال  بالكامل  مجهزة 

الكتب والولوج إىل مواقع تتحدث عن األبوة واألمومة. 

 والدة طفلك فجأة أو يف مكان غري متوقع، يجب تثقيف نفسك 

حول مراحل الوالدة املختلفة وعالماتها التي يجب أن نبحث عنها. 

قوية  والبقاء  املستشفى  الطوارئ من  برقم  االحتفاظ  كام ميكنك 

عقليا والتغلب عىل الرهاب الذي يالحقك.

أعراض التوكوفوبيا  
   التعرق الزائد

   التقيؤ

   صعوبة يف التنفس

   جفاف الفم

   الشعور بأنك لست عىل ما يرام

   االرتجاف بغزارة

   ارتفاع معدل خفقان القلب

  عدم القدرة عىل التفكري بهدوء

   نوبات الهلع

  ارتباك الشعور وعدم الراحة

التخلص من »رهاب املخاض«

شعرت  كلام  والتنفس  اإلسرتخاء    حاويل 

بالرهبة من املوقف.

مع  مخاوفك  عن  التحدث  يف  ترتددي    ال 

صديقاتك  أو  برأيه،  تثقني  من  أو  والدتك 

والحمل  األمومة  تجربة  خضن  ممن 

والوالدة من قبل.

السيئة  للتجارب  كامالً  انتباهك  تعريي     ال 

التي حدثت لبعض النساء.

الجميل  الشعور  وتخييل  األفضل    توقعي 

لطفلك  والدتك  مبجرد  عليه  تحصلني  الذي 

وحملك له بني يديك.
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بنفس��ها  واعتزازه��ا  الم��رأة  أناق��ة 

واهتمامه��ا بجمالها، ذلك جزء من 

حل��م  ه��ى  فاألناق��ة  ش��خصيتها. 

ي��راود كل ام��رأة، ومن أج��ل تحقيق 

ذلك هن��اك قواعد معين��ة تتبعها 

أغل��ب الس��يدات حت��ى تظه��ر أكثر 

أناقة وتظهر بمظهر أنيق وجذاب. 
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فى  خصوصية  لها  وتاريخ،  وتراث  هوية  العباءة 
الخليجية  المرأة  وتعتبر  اإلسالمية،  المجتمعات 
وال  جذور  ولها  لبسها  فى  وواجبة  أصالة  عباءتها 
واالحتشام  األناقة  بين  العباءة  تجمع  حيث  تتجزأ. 
وخصوصية  بل  متجذرة  وتراثية  ثقافية  داللة  وذات 

ترتبط بالتقاليد. 
الموضة  تتحدى  الخليجية  العباية  أصبحت  واآلن 
مجرد  تعد  لم  إذ  بقوة،  العالمية  األزياء  وتنافس 
تستحوذ  جعلها  ما  المرأة.  ترتديه  تقليديا  لباسا 
الذين  والعالميين  العرب  المصممين  اهتمام  على 
الكثير  وأضافوا  تصميماتها،  فى  وأبدعوا  طوروا 
صيحات  بين  التمازج  واعتمدوا  وألوانها  لخطوطها 

الموضة العالمية والذوق الشرقى األصيل.
عن  دائما  تبحث  والخليجية  العمانية  المرأة  وألن 
مميز  هو  ما  كل  اختيار  دائمًا  تحبذ  التميز،لذافهى 
العمانية  األزياء  انطلقت مصممة  وجديد«.. من هنا 
كوليشكن«   زرى   « براند  صاحبة  باقر«  محسن  »منى 
للعبايات والتى تميزت بتقديم تفصيالت وموديالت 
عصرية للعبايات مع الحفاظ على الهوية التاريخية 

للعباية الخليجية. 

عبايات »زرى كولي�سكن«..
رمز لأناقة المراأة الخليجية

منى مح�سن باقر لـ»اأناقتي«

كيف انطلقت مصممة األزياء »منى محسن باقر« ىف مجال األزياء ؟ 
الدوافع وراء اختيارها لهذا املجال؟

عشقت مجال األزياء والعبايات بشكل خاص منذ الصغر، واعتمد الكثري ممن 

التى  العباءة  اختيار  ىف  الخاص  ذوقى  عىل  أصدقاىئ  أو  عائلتى  سواء  حوىل 

متنحهم التميز واإلطاللة الرائعة. 

العباية لها خصوصية لدى املرأة ىف منطقة الخليج وتعد جزءا أساسيا  وألن 

من شخصيتها، بدأت أفكر ىف إطالق عالمة تجارية متخصصة ىف تصميم وبيع 

عىل   2015 عام  ىف  مشوارى  بداية  ىف  ركزت  املناسبات.  ملختلف  العبايات 

إدراجها  وكيفية  وغريها(  والفضة  والدانتيل  )النسيج  من  العامنية  الخامات 

وجعلها جزءا أساسيا من تصاميمى، هذا ما منحنى التميز عن بقية العالمات 

التجارية املتخصصة بالعبايات بالسلطنة. 

املرأة  احتياجات  كافة  لتلبى  رئيسية  خطوط  ثالثة  إطالق  عىل  عملت  كام 

العامنية، فهناك خط خاص )لألعياد واملناسبات واألعراس( ،وتم وضع ملسات 

الخليجية  العباية  بهوية  املساس  دون  التصاميم  العامنية عىل  الخامات  من 

وشكلها وإضافة طابع التميز والتجديد عليها، أما الخط الثاىن فخاص بالسهرات 

والزيارات العائلية، والخط الثالث خاص بالعباية اليومية املناسبة للعمل. 

صعوبات واجهتك ىف بداية املشوار؟
خاللها  وقدمت   ،2015 عام  »بنديرة«  معرض  خالل  من  جاءت  انطالقتى 

8-10 قطع من العبايات الخاصة ذات الطابع التقليدى. وتم إضافة ملسات 

من الخامات العامنية عىل التصاميم ، والتى القت قبوال وإعجابا من جميع 

املشاركني باملعرض.

الكافية  واملعرفة  املعلومات  ،ونقص  جديد  مجال  ىف  االنطالقة  من  الخوف 

أبرز الصعوبات التى واجهتنى، ولكن بفضل الله استطعت اجتياز جميع تلك 

العراقيل باالطالع والتثقيف ومبساعدة من حوىل.

وفكرة  لتصاميمى  العامنيات  النساء  قبول  مدى  من  تخوف  لدى  كان  أيضا 

زرى   « عبايات  أسعار  جعلت  والتى  بالعباية،  العامنية  الخامات  إدراج 

كوليشكن« مرتفعة مقارنة بالعالمات التجارية األخرى نظرا لجودة الخدمات 

املستخدمة ىف التصميم.

الخاصة  املوضة  واملواكبة ألحدث خطوط  العبايات  بتصميم  تتميزين 
بتصميم العبايات، سبب اختيارك ملجال تصميم العبايات؟

تبقى للعباية الخليجية مكانة خاصة ىف خزانة السيدة مهام تنّوعت اختياراتها، 

،بل  التفاصيل  تقليديا خاليا من  زيا  تعد  مل  السوداء  الخليجية  العباية  وألن 
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أصبحت تصاميم العباية اليوم تتبع أحدث صيحات املوضة واألزياء العاملية. 

العبايات  اخرتت هذا املجال عندما تأكدت بإمكانية تقديم الكثري ىف مجال 

والتصامميم، وألننى األقرب من كل أمراة تبحث عن التميز واألفضل واألحدث 

ىف مجال العبايات، فكل امرأة ترغب ىف أن تكون مختلفة عن من حولها سواء 

ىف مجال العمل ،أو السهرات ،أو املناسبات واألعياد وغريها. 

من أين تستلهمني أو تستوحني تصميامتك ىف مجال األزياء؟

الذى  األول  فالخط  العامنية،  والخامات  العامنية  البيئة  من  دامئا  اإللهام 

اعتمدت عليه ىف املناسبات واألعياد مستوحى من الخامات العامنية األصيلة. 

أما بالنسبة للخطني  الثاىن والثالث فقد استوحيتهام من خياىل الواسع ،أو من 

محيط العمل واألرسة والشارع ومن كل ما حوىل، فبمجرد رؤية قامش مثل 

الدانتيل، أو إكسسوار مثل اللؤلؤ يتولد لدى فكرة تصميم عباية مميزة. 

 حدثيناعن أسلوبك الخاص ىف العباية والذى من خالله تجعلني املرأة 
التى ترتدى عبايتك مميزة؟

أوظف كل مدارك الخيال الواسعة حتى أستطيع تصميم قطعة جميلة تتميز 

التجديد والتغيري واملوسمية ىف  العامنية، أؤمن كثريا بأهمية  املرأة  بارتدائها 

تصميم العبايات. فعبايات الصيف تختلف كليا عن عبايات الشتاء، وعبايات 

العمل تختلف عن عبايات املناسبات. 

منح التميز واالنفراد هو الطابع والهدف األبرز عند تصميم كل قطعة وعباية 

أقدمها للمرأة، وهذا ىشء يجعلنى أشعر بالفخر ،وبشهادة جميع زبائنى من 

خالل رسائلهم والتواصل معى عرب مواقع التواصل االجتامعى. 

كيف تحرصني عىل تطوير تصاميمك ومواكبة آخر صيحات املوضة؟
أبحث ىف السوق باستمرار  عن كل جديد مينح املرأة التميز، ال أسعى وراء 

ال  .قد  محافظة  عامنية  بيئة  ىف  ألننا  السوق.  ىف  وصيحة  موضة  كل  تقليد 

تتناسب كل الصيحات مع عادتنا وتقاليدنا. 

أسعى دامئا إىل تقديم تصاميم تكون جديدة ومميزة وىف الوقت ذاته تحافظ 

عىل هوية األزياء العامنية وأصالتها. 

استخدامك أجود أنواع  الخامات و اإلكسسوارات ليس باألمر السهل ، 
كيف استطعت عمل ذلك؟

النجاح  مينحك  ما  هو  واإلكسسوارات  للخامات  سواء  الدقيقة  االختيارات 

والتميز ىف مجال أزياء العبايات، كوىن دقيقة ىف حياىت وعمىل ومنزىل بشكل 

مع  لتكرارها  منعا  فائقة  بعناية  واإلكسسوارات  األقمشة  أختار  عام جعلنى 

تصاميم مصممة أزياء أخرى. 

كام أعتمد بشكل أساىس عىل الخامات واإلكسسوارات واألقمشة من داخل 

الفضة  توفر  التى  اليدوية  الحرف  صاحبات  مصلحة  ىف  ذلك  يأىت  السلطنة، 

والنسيج، وهن متميزات ىف مجالهن ويوفرن األشكال واأللوان التى تلبى كافة 

أذواق زبائنى.

هل هنالك أقمشة تفضلني التصميم عليها؟
يناسبها  تصاميم  فهناك  القامش،  من  معينة  نوعية  عىل  يعتمد  تصميم  كل 

البشت  مثل  خفيفة  أقشمة  إىل  تحتاج  تصاميم  ،وهناك  الثقيلة  الخامات 

وغريها. ويعتمد أيضا عىل الخط والتشكيلة التى أطلقها، فنجد عبايات الدوام 

واملناسبات يفضل أن تكون عبايات من األقمشة الخفيفة.

تستعدين  وكيف  جديدة؟  وتصاميم  أكرب  بجهد  للمناسبات  تستعدين  هل 

لتشكيلة العبايات ىف رمضان؟ 

تركز بشكل رئيىس عىل  أكرب، ألنها  املناسبات جهدا  عبايات  تحتاج  ما  عادة 

اإلكسسوارات والتطريز ىف آن واحد. وألن املرأة تبحث عن الظهور بإطاللة 

مثالية ىف املناسبات والسهرات يتطلب ذلك تقديم تصميم مميز يليق بها. 

ومع اقرتاب شهر رمضان املبارك أقوم بتصميم عبايات ذات طابع تقليدى أكرث 

من حيث األلوان والدانتيل وطريقة التطريز.

ماهى  املوضة بالنسبة للعباية 2018؟
موضة 2018 لن تختلف كثريا عن السنوات السابقة، فالعباية املثالية تتمثل 

ىف تقديم تصميم جديد ومتطور دون املساس بهوية العباية ،وال أصالتها ،وال 

عىل ذوق املرأة العامنية. يجب االبتعاد عن التصاميم التى تظهر مفاتن املرأة 

أو تجعلها متربجة. 

ماهى مشاريعك املستقبلية ىف عامل التصميم؟
البيئة  من  مستوحاة  كوليشكن«  زرى   « من  جديدة  خطوط  إطالق  أمتنى 

خارج  معارض  ىف  املشاركة  إىل  وأتطلع   بنا،  املحيطة  والبيئات  العامنية، 

الذى  التميز  كوليشكن« عىل  زرى   « تحافظ عالمة  أن  أمتنى  كام  السلطنة. 

حققته، وأن تكون نافذة مرشفة للتميز واإلبداع ىف عامل األزياء.         
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melisbyreflection

+968 96342525

melis reflection
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تعتبر موديالت اوف شولدر off shoulderأحدث صيحات صيف ٢٠١٨ والتي 

فساتين  عن  عبارة  هي  شولدر  واألوف  واألزياء،   المالبس  محالت  غزت 

وبلوزات أو حتى تيشرتات بدون أكتاف أو ذات أكمام ساقطة.

ألنها  الفتيات،  لدى  المفضلة  الصيحات  أكثر  من  الموضة  تلك  وتعتبر 

تعطي جماًلا وجاذبية للمرأة. كما تمنحها إحساًسا بالتفاؤل والبهجة، 

تساعد  أنها  باإلضافة  والصيف  الحارة  لألجواء  تماًما  مناسبة  أنها  كما 

على حرية الحركة.

 »اأوف �سولدر«
يتربª على عر�ض المو�سة 

مميزات األوف شولدر
  متيزت ألوان األوف شولدر بألوان الصيف الجديدة املبهجة مثل اللون النبيتي، الساموي، األصفر، 

األبيض، البينك، الزيتي والرمادي.

  يتميز بألوانه الرقيقة واملميزة ومل تقترص عىل الفتيات والشابات فقط، فهي تناسب األطفال أيضاً، 

بل وتناسب الفتيات الصغريات بألوانها املبهجة الربيعية كاأللوان الزهرية مثل الروز والرتكواز.

اختيار األمثل 
  اختاري املوديل املناسب لجسمك وشكله، لذلك علييك االبتعاد عن الفساتني الطويلة والتي تعتمد 

عىل تصميم “o� shoulder” حتى ال تظهري أقرص.

  ارتدي موديالت وفساتني قصرية ليك تبدو ساقيك أطول، وإذا إخرتيت الثوب الطويل فعليك إدخال 

الجزء األمامي بداخل البنطلون ليك يظهر خرصك أطول.

القامة هن األكرث حظًا، حيث أن أغلب األزياء وخاًصة معظم موديالت األوف شولدر    طويالت 

ستكون مناسبة للفتاة طويلة القامة.

ربيعية  ألوان  واختاري  البنطلون،  حتى  أو  التنورة  أو  الفستان  مع  القطع  بتنسيق  فقط    قومي 

جميلة.

  حتى إذا كنت ممتلئة سوف يناسبك املوديالت ذات الطبقات املتعددة “floaty style”، حيث أنها 

تعطي شكل أفضل للجسم.

  وجود طبقات كثرية إضافية عيل الثوب أو املالبس، سوف تعطي الخرص شكل متناسق مع تقسيم 

الجسم.

  إذا كنت صاحبة أكتاف عريضة فلن يناسبك ستايل األوف شولدر، ألنه سيربز منطقة األكتاف أكث 

هكذا سيبدو حجم األكتاف بشكل أكرب.

  إختيار املالبس الداخلية املناسبة ، سيكون من األفضل بالنسبة لك إختيار الصدرية املناسبة عند 

إرتداء البلوزات االفوشولدر مع الحجاب حتي يظهر أعيل الصدر بشكل جيد أسفل البلوزات.

  تنسيق اإلكسسورات بذكاء، وعند إختيار اإلكسسورات فإن هناك مجموعة من األشياء التي يجب 

الجزء  كبري من مع  تبدو  الطبقات  ذات  القالئد  و  الصغرية  السلسلة  مثل  إعتبارك  أن تضعها يف 

العلوي ملظهرك .

  إختيار األوف شولدر  بأكامم، ميكنك تجربة نوع مختلف من البلوزات االوف شولدر وتتناسب 

مع الحجاب وهي البلوزات األوف شولدر بأكامم واألكامم الطبقات التي أصبحت إطاللة تستحق 

املحاولة .

afya_bride

93362982
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موضة  الفيل..  رجل  أو  الساقين  واسع  أو  الشارلستون 

تعود إلى السبعينات من القرن الماضى، إال أنه بالرغم 

االستغناء  ويمكن  ترتديه  لمن  للغاية  مريح  ذلك  من 

ألن  »الشارلستون«  بارتداء  الحديثة  البنطلونات  عن  به 

موضته ال تبطل على اإلطالق.

مو�سة تعود من جديد
 ال�سارل�ستون..

Oasis by the sea Shati Al Qurum

@modagate.om
24600050

modagate.om
modagate oman

موضة  الفيل..  رجل  أو  الساقين  واسع  أو  الشارلستون 

تعود إلى السبعينات من القرن الماضى، إال أنه بالرغم 

االستغناء  ويمكن  ترتديه  لمن  للغاية  مريح  ذلك  من 

ألن  »الشارلستون«  بارتداء  الحديثة  البنطلونات  عن  به 

موضته ال تبطل على اإلطالق.

مو�سة تعود من جديد
 ال�سارل�ستون..

طرق ارتداء الشارلستون

ستايل  مع  يتناسب  فهو   ، عليه  االشياء  من  العديد  تنسيق    ميكن 

الكاجوال والكالسيك و كذلك يتناسب مع حضور السهرات. كل ما 

عليك فعله هو تنسيق يت شريت أو قميص مميز لتقومي بإدخاله 

بداخله وارتدي عليه صندل بكعب عال أو حذاء أريض. 

ألنه  فنظرا  العريضة،  األرداف  ذات  وأيضا  الرفيعة  املرأة    يناسب 

أنه  املرأة كام  امتالء  يتسم بخرص عال وأرجل واسعة فهو يخفي 

يعطي املرأة الرفيعة قوام مثايل.

ذات  األحذية  مع  إال  الواسعة  الشارلستون  البنطلونات    تتناسب 

الكعب العايل االنيقة.

   يتميز البنطلون بقصة الخرص العايل، واالرجل الواسعة، لذلك سوف 

يخفي جميع عيوب الجسم.

   يعطي املرأة الرفيعة قوام مثايل ورائع مع تنسيقه مع جميع القطع 

ومختلف االلوان.

   ميكنك تنسيق بلوفر ضيق بتصميم مميز، ومطرز باسلوب بسيط.

بنطلون  مع  فورمال،  “قميص”  شميز  عىل  انيق  جاكيت    نسقي 

شارلستون واسع.

بلوفر صوف جذاب، ونسقيهم  اعتامد معطف مخمل مع    ميكنك 

مع الرسوال الشارلستون مع صندل بكعب عال.

مع  املنسقة  اطاللتك  يف  الهادئة  االكسسوارات  اعتامد  تنيس     ال 

الشارلستون، مثل واألساور الفضية، و الذهبية، والعقود، والخواتم.

النوع  اختاري  بل  بشدة  واسعة  ارجل  ذو  البنطال  تختاري    ال 

املتناسق من حيث اتساع االرجل و طولهام .

عارضات  من  العديد  ظهرت  فقد  الصارخة،  االلوان  عىل    االعتامد 

االزياء و هن يرتدينه بلون احمر صارخ عىل شيميز قصري من اللون 

االبيض و كان اللوك النهايئ اكرث من رائع.
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تعد الكارديجان الطويل أحد إتجاهات الموضة األكثر شيوعًا 

اليوم وهي القطعة الرسمية في عالم الحجاب في األعوام 

األخيرة، كونه صيحة رائجة بين كبرى بيوت األزياء العالمية.  

فإنه قطعة عملية لكثير من المحجبات حيث يمكنهن من 

الظهور بإطاللة محتشمة وأنيقة في المناسبات المختلفة. 

بالكارديجان  التألق  طرق  على  التعرف  إلى  المرأة  وتحتاج 

يناسب  ما  تختار  إن  فيجب  أنيق،  بمظهر  للخروج  الطويل 

شخصيتها وشكل جسمها. 

طول الكارديجان
أو  متوسطة  بقامة  تتمتعني  كنت  إذا  الطويل  الكارديجان  ارتداء  ميكنك 

قصرية. أما إن كنت طويلة بعض اليشء فاألفضل لك ارتداء كارديجان ينتهي 

طوله أعىل القدم مبارشة، فهذا سيساعد عىل إظهارك بقامة أقرص قليالً من 

طولك الحقيقي.

خامة الكارديجان
تتنوع خامات الكارديجان الصيفي بني الشيفون، الحرير، الستان أو القطن، 

وتؤثر خامة الكارديجان عىل شكل الجسم عند ارتداؤه..

تصميم الكارديجان
من بني تصميامت الكارديجان الستايل الواسع الفضفاض أو املتناسق متاماً 

مع حجم الجسم. اختاري التصميم غري الواسع إن كان جسمك قصريا أو 

ممتليئا، أما إذا كنت من أصحاب الجسم النحيف الطويل أو املتناسق، فلك 

الحرية يف اختيار الستايل الذي تريدينه.

األلوان
ممتلئ.  كان جسمك  إذا  الكبرية  والنقشات  الصارخة  األلوان  ابتعدي عن 

األلوان  بأن  الشهرية  العامة  بالقاعدة  الحالة  تلك  االلتزام يف  األفضل  فمن 

الهادئة أو الداكنة والنقشات البسيطة هي األفضل لصاحبة الوزن الزائد.

الكارديجان فاتح اللون
فصل الصيف يحتاج منك إختيار األلوان الفاتحة حتي يصبح قطعة إنتقالية 

التفكري يف  كبرية. فاألبيض يضيف حجم برصي  ومفيد بشكل خاص عند 

طرق إبراز الخرص فهو يحدث تحول كبري .

الكارديجان الطويل باألزرار
حجم  ميتلكوا  الذين  لألشخاص  جداً  مناسب  باألزرار  الطويل  الكارديجان 

صدر كبري ليك يخلق وهم من املنحنيات.  

الكارديجان الطبقات
يجب أن يتناسب حجمه مع حجم الجسم عيل سبيل املثال الصدر الصغري 

عيل  الطبقات  من  بدالً  أعيل  من  طبقات  كادريجان  إختيار  إيل  يحتاج 

األرداف التي  تجعل األرداف كبرية .

Al-Azaiba November 18th 
Street next to Millennium 
hypermarket

+968 91444948

paradisebridal1@gmail.com

@paradise_bridal

 اEطاللتك اأجمل 
بالكارديجان
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ت�سميم المهند�سة
Éالمو�سو Ãرgز

96796796 zahratmuscatAl Khuwair33, Muscat, Oman

makeup By

Nadia al Balushi

فساتين تقليدية بلمسة عصرية...
اناقة تدمج بين االصالة والمعاصرة



95951334

@alhms_alrraqi

Alhms_alrraqi

الحيل الجنوبية بجانب مجمع  ستاد السيب عند بنايات االرجان

ALHMS   ALRRAQI

األصعب،  هو  المناسب  السهرة  فستان  اختيار  يعد 

الفستان  ويختلف  المظهر  يفسد  الخاطئ  فاالختيار 

والوزن.  الطول  باختالف  وذلك  ألخرى  فتاةٍ  من  األفضل 

اختالف  يوجد  كما  سمينة  وفتاةٌ  نحيفة،  فتاةٌ  فهناك 

الفستان  تجعل  عوامل  كلها  وهذه  السمنة،  مراكز  فى 

المناسب مختلًفا بين فتاةٍ وأخرى. وهناك أسس ومعايير 

يجب اتباعها عند اختيار فستان السهرة ومنها ما يأتى : 

ف�ستان
ال�سهرة المثالي

ألوان  فهناك  للبرشة  املناسب  اللون  اختيار  يجب  املناسب:  اللون    اختيار 

تجعل البرشة باهتة ىف حني أنَّ هناك ألوانًا أخرى تجعل البرشة أكرث سمرة. 

مثل  الدافئة  األلوان  اختيار  يفضل  والسمراء  الحنطية  البرشة  وألصحاب 

الذهبى والقمحى واألخرض الغامق واألحمر القاتم، ىف حني يفضل ألصحاب 

البرشة البيضاء اختيار درجات األزرق واألخرض واألحمر.

  اختيار شكل الفستان باالعتامد عىل شكل الجسم: فالفتيات يختلفن بأماكن 

توزع الدهون ىف أجسامهن، وينصح خرباء التجميل واألزياء صاحبات الجسم 

الكمرثى باختيار الفساتني الضيقة من الوسط والواسعة من األسفل، ويجب 

أما  الوسط،  من  كرسات  تحتوى  التى  أو  الفضفاضة  الفساتني  عن  االبتعاد 

صاحبات الجسم الذى يأىت عىل شكل ساعة، فيفضل اختيار الفساتني الضيقة 

التى تربز تفاصيل الجسم. ىف حني أنَّ صاحبات الجسم املثلث عليهنَّ اختيار 

الفساتني التى تحتوى عىل حزاٍم عريض.

  اختيار نوع القامش املناسب: وهى من النقاط األساسية الواجب مراعاتها، 

والذى  الشيفون  مثل  السهرة  فساتني  تناسب  عديدة  أقمشة  أنواع  وهناك 

يعكس الرقة والجامل وقامش الساتان األنيق.

  اختيار طول الفستان املناسب: فمثاًل الفساتني القصرية التى تصل إىل الركبة 

تتناسب مع طويالت القامة، أما قصريات القامة فيناسبهنَّ الفساتني الطويلة 

والتى تحوى ذياًل فهذا يضفى بعض الطول.

فستان حسب  بارتداء  االلتزام  للجسم وعدم  املالئم  الفستان  اختيار    يجب 

املوضة، فقد ال تكون مالمئة وجميلة لجسمك كام أنَّ املوضة تتغري باستمرار 

وبرسعة.

واللمعان،  الربيق  ىف  مبالّغا  يكون  أن  يحبذ  ال  السهرة  فستان  اختيار    عند 

ويكفى أن يكون قليل اللمعان فهذا أجمل وأرقى.

   يجب أن يكون الفستان مريًحا فال يكفى أن يكون جمياًل فقط، فهذا سيقيد 

الحركة ويجعلك قلقة ومرتبكة.
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 من مكّمالت أناقة المرأة التى تبحث دائما عن التجديد 

ف��ى كل ش��ىء، وم��ن الطبيع��ى أن يك��ون اهتمامها 

منصّب��ًا عل��ى ظهوره��ا بالش��كل الالئ��ق ال��ذى يرضى 

أنوثتها ويجعلها تحوز إعجاب وثقة اآلخرين . 

قطع اإلكسس��وارات من أولويات النساء، حيث يبحثن 

عن كل ما هو جديد فى هذا العالم ألن اقتناء القطع 

األنيقة والجذابة وتنسيقها مع قطع المالبس يضيف 

لمسة جذابة إلى رقة المرأة وحسن اختيارها. 

االكسسوارات
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..DÄdDÄ¸dG
اك�س�سوارات

الأميرات والملكات
تستغى  ال  التي  المجوهرات  من  اللؤلؤ  يعتبر 
عنها المرأة في خزانتها، وذلك ألنه يضيف لمسة 
عصرية وراقية لما ترتديه. فاللؤلؤ من أكثر األحجار 
التي تجذب المرأة نظرًا للسحر الذي يمنحها إّياه ، 
ولكن عند التزّين به يجب الحرص على اإلبتعاد عن 
التصاميم المطّرزة واألكسسوارات المزّينة بأحجار 

أخرى وذلك للحفاظ على تمّيزه وقيمته.

قطعة  اختيار  لك  ميكن  األحادي،  اللون  ذو  السهرة  ثوب     مع 

مجوهرات ملونة وكبرية وطويلة أيضاً أو ميكن لك اختيار اللؤلؤ 

الصغري الحجم إذا كنت ترتددين زياً مؤلفاً من قطعتني. 

  ميكنك إضافة ملسة لطوق اللؤلؤ الكالسييك، من خالل تعليق قالدة 

تناسب مالبسك سواء بألوانها أو تصميمها..

  مع مالبسك اليومية، ميكنك إضافة اللؤلؤ إلطاللتك بالطريقة التي 

ترغبينها. 

عىل  ستطغى  ألنها  األطواق،  مع  واألساور  األقراط  تجمعي    ال 

أناقتك وتثقل طلتك. 

  اللؤلؤ ليوم زفافك، إذا قررت أن يكون اللؤلؤ زينتك يف يوم زفافك. 

فننصحك بإختيار لون قريب من ظالل فستانك.

  ال ترتدي قالدة مع طوق اللؤلؤ وال تختاريه طويالً، بل حاويل أن 

تختاري ما يكمل جاملك وأناقتك دون أن يطغى عىل مظهرك.

  ارتديها مع الرتتر،  كنِت تبحثني عن إطاللة أنيقة للغاية. ما عليِك 

سوى اختيار الحذاء أو الحقيبة املزيّنة باللؤلؤ وتنسيقها مع قطعة 

من الرتتر قد تكون عبارة عن تنورة قصرية وبقّصة مستقيمة أو 

بطوٍل متوّسط من الرتتر.

يعترب  الذي  الجلد  إجعيل  الجلد،  مع  اللؤلؤ  أكسسوارات    ارتدي 

قامشاً قوياً يعكس إطاللة ناعمة وأنثويّة وذلك من خالل تنسيق 

وحتى  حقائب  أو  أحذية  من  أكسسوارات  مع  الجلدية  املالبس 

مجوهرات مزيّنة باللؤلؤ. 
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اإلكسسوارات  من  القبعات  تعتبر 
التي تضفي على المرأة أناقة وأنوثة، 
بكثرة  القبعات  أشكال  تتعدد 
لكل  المالئمة  القبعات  وتختلف 
وجهها.  شكل  حسب  على  امرأة 
بشكل  أيضا  القبعة  شكل  يتأثر 
النظارة الشمسية وتسريحة الشعر 
وألن كثير من النساء ال يعلمن هذه 
على  قبعة  تعجبك  فقد  الحقيقة 
إليك  لذا  تالئمك،  ال  ولكنها  أحد 
بعض النصائح التي ستساعدك في 
بحسب  المناسبة  القبعة  اختيار 
أناقتك  قمة  في  لتبدو  وجهك 

دائما.

 القبعة.. 
اك�س�سوارات تتو� 

روDو�ض الن�ساء
  اختاري القبعة التي تناسب وجهك وتكمل لون برشتك. عىل سبيل 

املثال، الوجه الطويل ال يناسب القبعة العالية يف حني أن الوجه 

الذي  الوجه  أما  االرتفاع.  القبعة ذات  يبدو جميالً مع  املستدير 

يتميز بالخدود املوردة فيبدو مميزاً بالقبعة ذات اللون البني.

الوراء  إىل  شعرك  األفضل سحب  فمن  القبعات،  ملعظم    بالنسبة 

أو تركه يتدىل إىل أسفل دون تصفيفه حولها وجهك. من األفضل 

تصفيف شعرك أوالً ثم وضع القبعة فوقه عندما تنتهني.

أو  أذنيك  قبعتك عىل  تنول  أال  فيجب  الصحيح،  الحجم    اختاري 

تسقط عن رأسك. ال ينبغي أيضاً أن تكون ضيقة جداً فتسبب لك 

الصداع أو ترتك عالمة حمراء عرب جبهتك عند إزالتها.

  اختاري الزاوية، مثالً قبعة الشمس يجب أن ترتكز يف الجزء الخلفي 

من الرأس، يف حني أن قبعة فيدورا يجب أن تنتهي فوق الحاجبني. 

كام أن قبعات ال� “برييه” يجب أن تستقر عىل جانب واحد من 

الرأس وميكنك اختيار الجهة التي تناسبك أكرث.

  مطابقة القبعة للمالبس، قبعة فيدورا مناسبة للخروج من املنزل 

غري  الشمس  قبعة  أن  حني  يف  للبحر.  مخصص  طويل  بفستان 

مناسبة إطالقاً يف فصل الشتاء. 

وضع  خالل  من  الشخصية  ملستك  إليها  واضيفي  قبعتك    زيني 

دبوس او إضافة الريش والزهور أو األرشطة.
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مع اختالف أنواع وكفاءة الس��يارات 
فى الس��نوات األخيرة، بدت العديد 
من الشرائح تفضل نوعيات محددة 
غيرهاحي��ث  دون  الس��يارات  م��ن 
تمنحهم ش��عورا بالراح��ة واألناقة 
ضم��ن  م��ن  الس��يدات  مًعا.ولع��ل 
الفئات التى تفضل نوعيات محددة 
م��ن الس��يارات، كما تفضل س��مات 
واضح��ة دون غيره��ا ف��ى الس��يارة 
حت��ى تقب��ل عليه��ا بش��كل كبير. 
وال ش��ك أن اهتمام��ات المرأة فيما 
يتعلق بالس��يارات قد شابها بعض 
التغيير  حيث بدأت االهتمام بأنواع 

مختلفة من المركبات. 
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في معر�ض نيويورك الدولي لل�سيارات 2018

مازيراتي تك�سف النقاب عن 
ن�سخة تروفيو من طراز ليفانتي

ليفانتي  أول نسخة من طراز  تتحضر مازيراتي للكشف عن 
تحت  للسيارات،  الدولي  نيويورك  معرض  في   V8 بمحرك 
السيارات  قّمة  ستشكل  والتي  تروفيو،  ليفانتي  مسمى 
متعددة االستخدامات من توقيع مازيراتي. وتتمثل قدرات 
هذه السيارة بتسارع من 0 إلى 60 ميل\الساعة في غضون 
3.7 ثانية فقط )0 – 100 كلم\الساعة خالل 3.9 ثانية(، وسرعة 

قصوى تصل إلى 187 ميل\الساعة )300 كلم\الساعة(. 
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والركاب. ويضمن هذا التعديل التزام سيارة ليفانتي تروفيو بتجسيد جوهر 

فلسفة مازيراتي غران توريزمو المتعلقة بأداء السيارات الخارقة. 

التنفيذي لشركة مازيراتي: “تبرهن هذه  الرئيس  وقال تيم كونيسكيس، 

بالشكل الصحيح يمكن أن  العناصر  ليفانتي أن تعديل  النسخة من طراز 

يولّد منتجاً خارقاً. ففي حالة ليفانتي تروفيو، أيقن المهندسون والمصممون 

في مودينا أن عناصر مجموعة القيادة قادرة على التعامل مع قّوة إضافية 

وكانوا يعرفون أيًضا أن مازيراتي قادرة على الوصول إلى أفضل المحركات 

على وجه األرض. لذا، استطاعوا أن يكونوا على مستوى التحدي المتمثل في 

جعل أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة األسرع أيًضا.” 

وسّجل تصميم ليفانتي البارز مستويات جديدة من حيث الطابع الرياضي 

الطراز. وركّزت عملية إعادة  التي تعّد األرقى في هذا  في نسخة تروفيو 

التصميم األنيقة بشكل رئيسي على المحيط السفلي من الواجهة األمامية 

التصميمي مع إط��ارات “أوري��ون”  والمصد الخلفي، واكتمل االب��داع 

المصنوعة من األلمنيوم المصقول قياس 22 بوصة، وهو األكبر على اإلطالق 

على مستوى سيارات مازيراتي، وتتوفر هذه اإلطارات بنسخ المعة أو 

باللون الناشف. 

الواجهة األمامية  الهواء الجانبية في الجزء السفلي من  وتتمّيز مآخذ 

بتصميم جديد أكثر جرأة يحدده جناحان هوائيان ويمنحان إحساًسا معززاً 

باالستقرار، حيث يدفعان بصريّاً بوزن أنف السيارة باتجاه العجالت األمامية 

الضخمة. وللمساعدة على تحسين توزيع تدفق الهواء، تّم تجهيز 

تروفيو بشفرات جانبية وفاصل هوائي من ألياف الكربون.

وتبرز الجهة الخلفية من السيارة بتصميم أوسع وأكثر قّوة 

مع عنصر أفقي من ألياف الكربون ومستخرج سفلي بلون 

جسم السيارة يحتضن أطراف العوادم الرباعية البيضاوية.

ليفانتي تروفيو بمصابيح  الجهة األمامية، تتميز  في 

Full Matrix LED وشبك أمامي بقضبان عمودية 

ُمَنْخرب  بيانو، وواجهة شبك  مزدوجة بلون أسود 

أكثر انخفاضاً، باإلضافة إلى مقابض أبواب بلون 

الجسم، وأطراف عوادم بيضاوية بلون داكن ومالقط 

مكابح عالية األداء مطلية باللون األحمر أو األزرق 

أو األسود أو الفضي أو األصفر. وتكتمل الصورة مع 

 C الخاصة على أعمدة Saetta و Trofeo شعارات

المميزة لسيارة الدفع الرباعي بتصميم الكوبيه.

الهواء  وتمت صناعة تفاصيل محددة مثل فاصل 

الهواء األمامية،  الجانبية في مآخذ  السفلي والشفرات 

وإدخاالت الحواف الجانبية والمستخرج الخلفي من ألياف 

ليفانتي تروفيو مظهر  اللمعان، مما يمنح  الوزن وعالي  الكربون خفيف 

سيارات السباق الراقية. كذلك تّم تصميم غطاء محرك جديد يتميز بمأخذي 

هواء جريئين يعززان عملية تبريد رؤوس األسطوانات. وتحت الغطاء، يبرز 

اللمعان مع نقش  الكربون عالية  ألياف  المصنوع أيضاً من  المحرك  غالف 

لعالمة V8 وشعار ترايدنت األيقوني، في حين تأتي رؤوس األسطوانات 

وأنابيب المآخذ مطلّية باللون أحمر.

تاريخ  المحركات على اإلطالق في  ليفانتي تروفيو بأحد أقوى  وتم تجهيز 

سيارات مازيراتي، وهو محرك V8 سعة 3.8 لتر بتوربو مزدوج، تّم تصميمه 

ليتوافق بشكل مثالي مع نظام الدفع الرباعي الذكي Q4، وهو ويوفر قّوة 

مذهلة تبلغ 590 حصانًا عند 6,250 دورة في الدقيقة وأقصى عزم دوران 

يبلغ 538 رطل - قدم )730 نيوتن متر( عند 2,250 دورة في الدقيقة.

بإنتاجه قّوة 156 حصان\لتر، وهو أعلى معدل على  المحرك  ويتمّيز هذا 

الحال مع  أنتجتها مازيراتي، وكما هو  التي  المحركات  تاريخ  اإلطالق في 

جميع محركات مازيراتي التي تعمل بالبنزين، تّم تصنيع هذا المحرك يدويًا 

من قبل فيراري في مارانيللو، إيطاليا.

القّوة  للتعامل مع  ليفانتي على اإلطالق  وتّم تعديل هيكل أسرع سيارة 

اإلضافية ولتوفير تجربة قيادة مشّوقة دون أي مساومات على راحة السائق 
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أنيقة إلبداع بيئة مميزة داخل سيارة  وابتكر مصممو المقصورة طرقاً 

الطبيعية   Pieno Fiore الرياضية بجلود المقاعد  ليفانتي تروفيو. وتتميز 

كاملة الحبيبات والتي تتوفر بألوان األسود واألحمر والبني، وتأتي مع تطريز 

 Pieno مخّيط على مساند الرأس. وتعّد جلود Trofeo بألوان بارزة وشعار

الطبيعي  لملمسها  Fiore جلوداً ال مثيل لها في صناعة السيارات نظراً 

الناعم والطابع الفريد الذي تأخذه على مر السنين.

النسخة االستثنائية من ليفانتي  الرياضي الحصري لهذه  الطابع  يتجسد 

الناشف وأزرار نقل السرعات المصنوعة من  الزينة باللون  من خالل 

التجهيزات،  المميزة على لوحة  الرسومات  الكربون، باإلضافة إلى  ألياف 

المزينة بشعار Trofeo معدني وساعة مازيراتي  والسجادات األرضية 

المزودة بقرص فريد من نوعه. وتأتي ليفانتي تروفيو م��زّودة ضمن 

المواصفات القياسية بنظام صوت محيطي من Bowers & Wilkins بقوة 

1,280 واط والذي يشمل 17 مكّبر صوت لالستمتاع بجودة صوت استثنائية.

المجدد في  الصيف في مصنع مازيراتي  ليفانتي تروفيو هذا  إنتاج  ويبدأ 

تاريخ  ليفانتي األسرع في  إيطاليا. وتستهدف نسخة  ميرافيوري )تورينو(، 

مازيراتي مبدئياً أسواق التصدير الخارجية، بما فيها الواليات المتحدة وكندا.

قّوة تحت السيطرة

طّور مهندسو مازيراتي محرك V8 سعة 3.8 لتر بتوربو مزدوج ليتوافق مع 

نظام الدفع الرباعي Q4 الذكي، مع تصميم جديد لعلبة الكرنك، وهندسة 

المرفقي، ومضخة زيت وحزام مساعد جديدين وشبكة  محددة للعمود 

أسالك بتخطيط مختلف.

الجديدين بتوفير تدفق أكبر، في حين أن  التوربينيين  الشاحنين  ويتميز 

المعاد تصميمها مع أعمدة كامات وصمامات خاصة،  رؤوس األسطوانات 

الوصول إلى  القدرة على  ومكابس مختلفة وقضبان توصيل جديدة تتيح 

أهداف الطاقة القصوى بالتناسب مع المعايرة المحددة للمحرك.

التي  الرباعي  الدفع  بالتأكيد إحدى أسرع سيارات  ليفانتي تروفيو  وتعّد 

تبلغ 187 ميل\الساعة )300 كلم\ بناؤها على اإلطالق بسرعة قصوى  تم 

الساعة(. وبفضل نسبة الوزن\القّوة الممتازة والبالغة 8.1 رطل\حصان )3.6 

كيلوجرام\حصان(، تحتاج تروفيو إلى 3.7 ثواٍن فقط للوصول إلى سرعة 60 

ميل في الساعة من السكون )3.9 ثواٍن من 100-0 كلم\الساعة( ومسافة 

كبح تبلغ 113 قدًما )34.5 متًرا( فقط للوقوف بشكل كامل.

المنخفض -  الثقل  المثالي للوزن بنسبة 51:49 ومركز  التوزيع  ويساهم 

التعليق مزدوج  ليفانتي – باإلضافة إلى نظام  المشترك بين جميع نسخ 

الوصالت في األمام ومتعدد الوصالت في الخلف، والعجالت األكبر حجماً 

على إطارات من األلمنيوم قياس 22 بوصة، في منح تروفيو الجديدة 

مستويات مرتفعة من التحكم المتوازن والثبات الجانبي.

التحكم باالنطالق  الجديد Corsa مع وظيفة  القيادة  وتم اعتماد إعداد 

 Offو Sportو ICEو Normal الموجودة وهي إلى اإلعدادات  باإلضافة 

الرياضي للسيارة متعددة االستخدامات األرقى من  الطابع  Road لتعزيز 

مازيراتي. ويعزز إعداد Corsa من استجابة المحرك ويفتح صمامات العادم 

ارتفاع  النسب، وتقليل مستوى  التسارع، فضالً عن زيادة سرعة نقل  عند 

نظام التعليق الهوائي، ويحّفز نظام التخميد Skyhook بشكل رياضي أكثر، 
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الذكي، كما يتفاعل   Q4 الدفع لرباعي ويضبط إعدادات تعزز عمل نظام 

مع أنظمة التحكم بالجر وESP لتحقيق أقصى قدر من المتعة في القيادة.

وتم دمج نظام مازيراتي للتحكم المتكامل بالسيارة )IVC( ألول مرّة في 

ليفانتي، من أجل تحقيق دينامية قيادة رائعة وأداء أفضل وتجربة  طراز 

المساعدة على  قيادة تستحق أن تحمل وسم مازيراتي، وذلك من خالل 

منع حالة عدم استقرار السيارة، بدالً من تصحيح “أخطاء السائق” كما يفعل 

نظام االستقرار اإللكتروني التقليدي.

نسخة ليفانتي تروفيو launch edition محدودة االنتاج

كمقدمة لطرازها الجديد القادم، تعرض مازيراتي إصدار محدود من ليفانتي 

تروفيو تحت مسمى launch edition في مركز جافيتس في نيويورك، 

حيث تستعرض سيارة بطالء Grigio Lava الناشف مع عجالت 22 بوصة 

باللون األحمر. هذه السلسلة المحدودة من  بطالء ناشف ومالقط مكابح 

نسخة تروفيو مخصصة حصريًا لعدد صغير من عمالء مازيراتي في الواليات 

المتحدة وكندا.

وستتوفر نسخة ليفانتي تروفيو launch edition بثمانية ألوان خارجية بما 

فيها هذه المزايا الخارجية الحصرية: إطارات من األلمنيوم المصقول قياس 

22 بوصة مع عجالت عالية األداء لثالث مواسم، أو العجالت الجديدة قياس 

21 بوصة لكل المواسم، باإلضافة إلى طالء المع بتفاصيل داكنة مثل أطر 

الزجاج وحلقات مصابيح الضباب باللون األسود، وشارات مازيراتي بالكروم 

األسود، وألوان داكنة لشعارات Saetta وTrofeo وفتحات الهواء الجانبية 

وحافة غطاء حجرة األمتعة. 

 launch ويبرز التصميم المخصص بصورة أكبر في مقصورة تروفيو

 Pieno Fiore والتي تتميز بمقاعد رياضية مكسّوة بجلود ،edition

الطبيعية والمتوفرة بألوان األسود أو البني أو األحمر مع تطريز متناقض. 

بالجلد األسود مع تطريز  وتأتي مقصورة نسخة launch edition حصريّاً 

باللون األزرق أو األصفر، وتتميز جميعها بزينة جديدة من ألياف الكربون 

باللون الناشف. وتمت إضافة شارة بأرقام متسلسلة في الكونسول الوسطي 

.launch edition تحمل اسم العميل، لتأكيد الطابع الفريد إلصدار تروفيو

طرازات مازيراتي األخرى في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018

إلى جانب ليفانتي تروفيو، تستعرض مازيراتي هذه المجموعة من 

الطرازات في معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي سيفتح أبوابه للعموم 

بين 30 مارس و8 أبريل 2018 في مركز جافيتس.

جيبلي S Q4 غران سبورت، النسخة األبرز من حيث الطابع الرياضي لسيارة 

مازيراتي السيدان الرياضية مع حزمة نيريسيمو أللياف الكربون

جيبلي S Q4 غران لوسو، قّمة الفخامة في فئة سيارات السيدان الفاخرة

ليفانتي S غران لوسو، مازيراتي السيارات متعددة االستخدامات بقّوة 424 

حصان وأرقى معايير الفخامة

الرائدة من مازيراتي  كواتروبورتيه GTS غران سبورت، سيارة السيدان 

بمحرك V8 مجّهز بتوربو مزدوج وقّوة 523 حصان مع حزمة نيريسيمو 

أللياف الكربون

غران توريزمو سبورت المكشوفة، األيقونة اإليطالية المكشوفة بأربعة 

Bianco Birdcage مقاعد مع طالء خارجي بلون

مازيراتي المحدودة

تنتج مازيراتي مجموعة كاملة من السيارات الفريدة، ولكل منها شخصيتها 

الخاصة التي يمكن التعرف عليها على الفور وفي أي مكان. أسلوبها الفريد، 

وتقنياتها المتطورة وطابعها الحصري المميز، هم متعة ألكثر األذواق 

تطلًبا وال يزالون معياًرا لصناعة السيارات. وتضم التشكيلة الحالية للعالمة 

التجارية طراز كواتروبورتيه الرائد، وطراز جيبلي الرياضي التنفيذي، وطراز 

ليفانتي متعدد االستخدامات، وكلها تتوفر في نسختي غران لوسو وغران 

الرياضيين غران توريزمو وغران كابريو.  الطرازين  سبورت، باإلضافة إلى 

وتعّد هذه المجموعة األكثر شمولية التي قدمتها مازيراتي بتاريخها، وتأتي 

بمحركات البنزين والديزل، ونظامي الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي الدائم، 

الخبيرة والمتميزة.  الهندسة  المواد وأعلى معايير  وتُستخدم فيها أفضل 

وتفتخر مازيراتي بتراثها العريق الذي حفل بالطرازات الناجحة، وكل واحد 

يعيد تعريف مكّونات السيارة الرياضية اإليطالية من حيث التصميم واألداء 

والراحة واألناقة والسالمة.



BMW X2
الجديدة 

الدوحة، قطر - وقد تم إطالق السيارة مع خيارات مختلفة 
للمحّرك وناقل الحركة: سّيارة BMW X2 xDrive20i  بمحّرك 
)مجموع  حصانًا  كيلوواط/192   141 ويوّلد  بالوقود  يعمل 
انبعاثات  مجموع  كلم؛  ليتر/100   5.5–5.9 الوقود:  استهالك 
ثاني أكسيد الكربون: 134–126 غ/كلم(*. وفي أوائل العام 
مجموعة  إلى  الُملفتة  الطرازات  من  عددٌ  سُيضاف   ،2018
 X2 sDrive18i طرازات كوبيه النشاطات الرياضّية، مثل سّيارة
 X2 و   ،X2 sDrive20i وسّيارات  أسطوانات،  ثالث  من  بمحّرك 
أربع  X2 xDrive18d، وكلها تضّم محّركات من  و   ،  sDrive18d
من  بالبنزين  العاملة  المحّركات  قّوة  وتتراوح  أسطوانات. 
103 كيلوواط/140 حصانًا في طراز X2 sDrive18i )مع تعشيق 
كلم،  ليتر/100   6.0-6.3 الوقود:  استهالك  مجموع  يدوي، 
ومجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 144–138 غ/كلم**؛ 
تروس  وبمعّشق  سرعات  بسبع   Steptronic حركة  ناقل  مع 
كلم،  ليتر/100   5.9–6.2 الوقود:  استهالك  مجموع  مزدوج، 
141–135 غ/كلم**(  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:  مجموع 
 X2 xDrive20i في  حصانًا  كيلوواط/192   141 إلى  وصواًل 
مجموع  كلم،  ليتر/100   6.1-6.2 الوقود:  استهالك  )مجموع 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 142–138 غ/كلم**(. 
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ويقّدم هيكل السّيارة ونظام الدفع الرباعي xDrive متعة قيادة كبيرة، 

الرياضية  الديناميكيات  بين  مثالياً  وتؤّمن المحّركات الحديثة توازناً 

 BMWالعالية. وتضيف الخدمات الرقمية من تكنولوجيا والفعالية 

 BMW ConnectedDrive Services وخدمات ConnectedDrive

المزيد من القّوة إلى تجربة BMW X2، وال سيما أّن هاتين الخدمتين 

باتتا متوافرتين كلتيهما بنسخة محّدثة.

المساومة في  التي ال تقبل  الجريئة  الطبيعة  النظرة األولى، تبرز  ومن 

سّيارة BMW X2 الجديدة، مما يجعلها سيارة تلفت االنتباه أينما حلّت. 

 BMW أي ،X وحّتى إلى جانب الطراَزين األكبرين منها ضمن مجموعة

ممّيزاً ومختلفاً.  انطباعاً   BMW X2 تعطي سّيارة ،BMW X6و X4

الذي يجمع  الخارجي  السيارة  والعامُل األساسي في هذا األمر تصميُم 

المنساب  المتين والتصميم   BMW X بشكل أساسي بين هيكل طراز

واألبعاد المنخفضة االرتفاع التي تتسم بها سيارة الكوبيه.

الجديدة، قال أدريان فان هويدونك،   BMW X2 وفي وصٍف لسّيارة

 BMW X2 تُعّد سّيارة“ :BMW نائب المدير األّول لقسم التصميم في

الطراز  العصرية والمنفتحة. ويضفي هذا  السّيارة  لديناميكيات  تجسيداً 

الصغيرة نفحة حماسية ونضرة  السّيارات  الفئة من  المستقّل على هذه 

.BMW وجديدة تتمّيز بها

وعلى الطريق، تتحلّى سّيارة BMW X2 بإطاللة رياضية مميزة تبرز 

بوضوح أكبر في طراَزي M Sport وM Sport X. ويضّم هذا الطراز األخير 

عناصر تصميم من مجموعتي BMW M وBMW X على حّد سواء.

تتميز السيارة بمظهر راٍق وأبعاد ديناميكية. ويعود الفضل في ذلك أّوالً 

إلى أبعاد BMW X2 التي تضفي أسلوباً ديناميكياً وتعبيرياً على السيارة، 

إذ تمتاز BMW X2 بأنها أقصر من طراز BMW X1 وأقّل ارتفاعاً منه 

بسبعة سنتمترات مع أنّها تستعين بقاعدة العجالت عينها. وتمتاز السّيارة 

بمسافة قصيرة في المنطقة التي تلي العجالت، باإلضافة إلى ذلك تّتسم 

بخّط سقف ممّدد على غرار طرازات الكوبيه ونوافذ صغيرة.

وتّتسم BMW X2 بشخصية ممّيزة تفرّقها عن سائر سّيارات BMW، إذ تركّز 

المستقلّة وتعكس في  السّيارة  عدة تفاصيل تصميمية فيها على طبيعة هذه 

الوقت عينه انتماءها إلى مجموعة طرازات X. ويُعّد الشبك األمامي العريق أحد 

األمثلة على ذلك، فهو يقلب الشكل الرباعي المألوف ليضبح أعرض تدريجياً من 

األعلى إلى األسفل. وهو تصميم يظهر للمرّة األولى في سّيارة BMW عصريّة.

ويلفت االنتباه تفصيٌل آخر مألوف أكثر في طرازات BMW كوبيه، أال 

وهو موضع شعار العالمة على عمود السّيارة الخلفي )عمود C(. ويذكّر 

 ،CSL 3.0و CS 2000 األسطورية مثل BMW التفصيل بطرازات هذا 

.BMW X2 ويُبرز بدوره الخصائص الرياضية التي تتحلّى بها سيارة



تصميم أطول بعشرين سنتمتراً من الطراز السابق.

الجديدة حوالى 20 سنتمتراً   MINI Countryman يزيد طول سيارة

عن الطراز السابق، ويزيد عرضها حوالى ثالثة سنتمتر. وقد تم تمديد 

قاعدة العجالت بمقدار 7.5 سم. وتؤدي هذه التغييرات إلى زيادة كبيرة 

في رحابة المقصورة التي تضّم خمسة مقاعد كاملة، إلى جانب زيادة 

واضحة في حجم الصندوق وإمكانية نقل أمتعة بأحجام متنوعة. وتؤمن 

المرتفعة رؤية ممتازة وقيادة ممتعة اعتدناها من  وضعية الجلوس 

MINI. وباإلمكان رفع المقاعد الخلفية 13 سم أيضاً. وينقسم المقعد 

القابل للطي بحسب تقسيم 40:20:20. ويؤمن زاوية ميالن  الخلفي 

متغيرة لتعزيز الراحة لدى الجلوس أو لزيادة مساحة الصندوق. ويبلغ 

حجم صندوق 450 ليتراً ويمكن زيادته بحسب الحاجة حتى يصل إلى 

1309 ليترات. وبالتالي، تصبح الزيادة القصوى 220 ليتراً بالمقارنة مع 

الطراز السابق.

تصميم قوي وشخصية ناضجة.

باهراً من  أحرز أحدث جيل من سيارة MINI Countryman تقدماً 

حيث تعدد االستخدامات والرشاقة وطابعه الراقي. وبفضل أبعاد السيارة 

المحّسنة، تحلّت MINI Countryman بحضور مميز جداً. وتبرز طلّتها 

المرتفعة،  الجلوس  ارتفاعها اإلضافي عن األرض، ووضعية  الفريدة عبر 

اللذين يبرزهما أكثر فأكثر مظهر MINI ALL4 الخارجي وسكَّتي 

العاليتين. وتتميز سيارة MINI Countryman الجديدة  السقف 

بعناصر تصميمية لطالما اشتهرت بها العالمة، على غرار بنية ثالثية جانبية 

الرئيسي، والمسافة  الزجاج والبدن  واضحة تنقسم إلى سقف، وقسم 

الكبيرة  القصيرة بعد العجالت األماميتين والخلفيتين، وأقواس العجالت 

وزيادة العرض في القسم السفلي. ومن خالل االنحناءات الدقيقة على 

األسطح الكبيرة يبرز في السيارة تالعباً آسراً بين الضوء والظالل، مما يبرز 

تصميم السيارة الرياضي والبدن بالتصميم بالرأسي.

مصابيح LED أمامية مع حلقة إضاءة أثناء النهار للمرة األولى

المصابيح األمامية عن  الذي تتحلى به  الملفت  الجانبي  الشكل  يختلف 

المميز  الدائري الذي تعتمده العالمة عادة. ويتماشى شكلها  الشكل 

السيارة بمنظر  المبرّد لتحظى  المتماثل قليالً مع شبك  المستدير وغير 

الهواء  الوقوف المدمجة في مساحب  أمامي فريد تماماً. أما مصابيح 

فتستخدم بشكل قياسي لإلضاءة في النهار. ومع مصابيح LED األمامية 

االختيارية، تتحقق هذه اإلضاءة النهارية للمرة األولى عبر حلقة إضاءة 

حول كل مصباح من المصابيح األمامية.

مساحة أكبر ألجواء راقية.

الزيادة  تنعكس في مقصورة سيارة MINI Countryman الجديدة، 

الحديثة ومفهوم  العرض  الراقية ولوحة  المساحة، واألجواء  الواضحة في 

التشغيل، فتبرز بذلك التقدم المحرز مع االنتقال من جيل إلى جيل أحدث. 

ويستفيد السائق والراكب األمامي من المساحة الموسعة للرأس والكتفين. 

الممكن  المقاعد أيضاً. كذلك من  وقد تم توسيع مجال تعديل وضعية 

الحصول على خاصية التعديل الكهربائي لمقعدي السائق والراكب األمامي 

كتجهيز اختياري، مع وظيفة الذاكرة لمقعد السائق أيضاً. وتسمح أعمدة 

البدن غير العريضة ووضعية الجلوس المرتفعة برؤية أفضل عند المناورة. 

أما الجزء الخلفي من سيارة MINI Countryman الجديدة، فيضّم ثالثة 

مقاعد كاملة. وقد تم توسيع فتحات البابين الخلفيين بالمقارنة مع الطراز 

السيارة والخروج منها.  الراحة عند دخول  المزيد من  السابق، مما يمنح 

وعالوة على العرض داخل السيارة، حرص المصممون على زيادة المساحة 

المتاحة للساقين بقدر كبير أيضاً.

إطالق السيارة مع محركين.

الجديدة من سيارة MINI Countryman بتكنولوجيا  النسخة  تتميز 

محركات جديدة كلياً. وسُتطرح السيارة في السوق مع محركين من الطراز 

األحدث يعمالن بالبنزين، ويتمتع كل منهما بتكنولوجيا التوربو الثنائي 

.MINI TwinPower

طراز MINI Cooper Countryman: محرك بثالث أسطوانات يعمل 

بالبنزين، سعته 1499 سم   مكعب، يعمل بقوة 100 كيلوواط/136 حصاناً 

وعزم أقصى قدره 220 نيوتن متر.

طراز MINI Cooper S Countryman: محرك بأربع أسطوانات يعمل 

بالبنزين، وسعته: 1998 سم مكعب، يعمل بقوة 141 كيلوواطاً/192 

حصاناً وعزم أقصى قدره 280 نيوتن متر.

أول محرك هجين بشحن عبر المقبس من  وتشمل المجموعة أيضاً 

:MINI

ط��راز MINI Cooper S E Countryman ALL4: محرك بثالث 

بالبنزين، سعته 1499 سم   مكعب، يعمل بقوة 100  أسطوانات يعمل 

كيلوواط/136 حصاناً، مع محرك كهربائي متزامن يعمل بقوة 65 

كيلوواط/88 حصاناً، مما يجعل الطاقة اإلجمالية تبلغ 165 كيلوواط/224 

حصاناً وعزم 385 نيوتن متر.

 MINI Countryman سيارة�
الجديدة 

مع طرح الجيل الجديد من سيارة MINI Countryman، تحافظ العالمة البريطانية العريقة على تقّدمها في 

األكبر واألكثر تعددًا  الطراز  الجديدة   MINI Countryman الراقية. فتشّكل سيارة  فئة السيارات الصغيرة 

في االستخدام في تاريخ العالمة الممتد على ٥٧ عامًا. وقد تم تطوير هذا الطراز الجديد بالكامل، فبات 

يتمّيز اآلن بتقدم ملموس من حيث المساحة، والوظائف، والحضور الرياضي والمزايا الراقية.

وتحتّل سيارة MINI Countryman الجديدة )معّدل استهالك للوقود: 7.0-2.1 ليتر/100 كلم، انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون 159-49 غرام/كلم( هذه المكانة الفريدة التي تتسم بها بين الطرازات المنافسة األخرى 

نظرًا إلى تصميمها القوي المعّبر، وبدنها ذي الشكل الفّعال، وبخاصة، بفضل مرونة القيادة الرائدة التي 

تتحلى بها. وتحرص النسخة األحدث من نظام الدفع الرباعي ALL4 على منح قيادة ممتعة على الطرق 

األول للعالمة  الطراز  الجديدة هي   MINI Countryman أن سيارة  إلى ذلك  أيضًا. أضف  المعبدة وخارجها 

الذي يتوفر بمحرك هجين ُيشحن بواسطة مقبس. فمع طرازMINI Cooper S E Countryman ALL٤، بات من 

الممكن القيادة حتى مسافة 40 كيلومترًا باستخدام الطاقة الكهربائية فحسب.
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المن��زل هو مملكة الم��رأة الصغيرة التى 
كأى  وه��و  أولوياته��ا،  أقص��ى  توليه��ا 
مملك��ة يحتاج إلى التجديد والتأثيث من 
حي��ن إلى آخر وتجهيزه بأفضل األثاث بما 
يتناسب مع قدرات الفرد المادية، وتقوم 
بعض النساء بتجديد أثاث منازلهن بعد 
مرور مدة من الزمن إلضفاء جمال وطابع 

مميز على المنزل.
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التفاصيل هى ما تصنع الجمال الواضح فى الديكور، ومن التفاصيل المهمة فى الديكور هى تصميم 
الرفوف فى منزلك، حيث تعد الرفوف من المكمالت األساسية لديكور المنزل وذلك لحفظ وترتيب بعض 
األغراض بأسلوب جميل يندمج مع باقي األثاث ويضفي عليه جمالية خاصة، لذلك يجب اختيار تصميمات 

الرفوف بعناية واضحة ومتميزة. 

الرفوف...
لم�سة من العملية والجمال بمنزلك

رفوف عىل شكل شجرة
ميكن عمل تصميم مميز ملجموعة رفوف عىل 

شكل أغصان شجرة يتم رسم جذعها وأوراقها 

مكان  الخشبية  الرفوف  وتوضع  الحائط  عىل 

األغصان بشكل أفقي.

استخدمي إطارات الصور الفارغة إليجاد أمناط 

هندسيّة مذهلة عىل الجدار.

ذيكّ  بشكل  املرتّبة  الكتب  خزانة  تكون  قد 

النافذة.  عليه  ترشف  رائع  كمشهد  جميلة 

داكناً،  طالًء  الكتب  خزانة  داخل  واستخدمي 

الغرفة  بينه وبني لون  التفاوت  أن يكون  عىل 

مبقدار درجتني.

إلبراز خزانة الكتب أو الرفوف بذكاء
  جّريب ترتيب األشياء بألوان خالصة عىل الرفوف كمصنوعات بيضاء أو مزهرية تنبض بالحياة.

  تخيّيل الرفوف يف غرفة املعيشة كأنّها مساحة لعرض كتبك وصورك املفّضلة.

  رتّبي رفوف الحاّمم بصورة رائعة عرب تجميع املناشف ذات اللون املتامثل معاً.

التي ال    استخدمي صناديق تدّونني عليها اسم املحتويات من أجل ترتيب األشياء املتنّوعة 

مكان لها.

  ضعي األشياء عىل الرّفوف حسب نوعها: األواين عىل أحد الرفوف، والكتب عىل رّف آخر، 

وذلك للحصول عىل شكل متناسق يف مطبخك.

  الرتتيب البسيط لألشياء الكالسيكيّة يوحي بالنظام والعظمة للمكتبة.

  ضعي يف خزانة الكتب أشياء غري متوقعة، كتحفة قدمية ملفتة للّنظر أو متثال من الخزف.

رفوف من طاوالت الضيافة
القدمية  الطاوالت  بعض  من  االستفادة  يتم 

تقطيعها  طريق  عن  رفوف  إىل  بتحويلها 

البعض  بعضها  فوق  املناسب وضعها  بالشكل 

ومن ثم طالئها بألوان جميلة ومميزة.
حامل  إىل  قديم  باب  تحويل 

للرفوف
ويعاد  املنتصف  من  الباب  نرش  يتم 

زاوية.  شكل  عىل  الجزءين  تثبيت 

الرفوف  من  مجموعة  بينهام  ويثبت 

ثم  ومن  دوائر  أنصاف  شكل  عىل 

يطىل الباب مع الرفوف بلون مناسب.

رفوف من ألواح التزلج
غرف  لتزيني  الرفوف  هذه  تستخدم 

األطفال واملراهقني وتثبت عىل الحائط 

األطفال  وألعاب  الكتب  حفظ  ليتم 

عليها.

رفوف من األدراج القدمية
ميكن استعامل أدراج الخزائن القدمية 

كرفوف يف املطبخ لحفظ األواين وعلب 

بألوان  طالئها  بعد  وغريها  الحلويات 

زاهية.

رفوف عىل شكل سالمل
عىل  رفوف  مجموعة  تصميم  ميكن 

شكل سالمل نجاة معدنية تطىل باللون 

عىل  جيد  بشكل  وتثبت  املناسب 

الحائط وتحفظ عليها اللوحات الفنية 

النباتات  وأصائص  الفخارية  واألواين 

املختلفة.

رفوف باستخدام قطع الحطب
من  جو  تضفي  التي  الجميلة  األفكار  من 

قطع  استخدام  املنزل  ديكور  عىل  الحيوية 

الحطب لتشكيل مجموعة من الرفوف بداخلها 

عىل شكل صناديق خشبية أو بالستيكية.
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 تن¦يف الجدران
من �سخبطة الأطفال

والرسم  المنزل،  جدران  على  بالكتابة  يقومون  يلعبون  عندما  الذين  األطفال  من  الكثير  هناك 
عليها، وهذا األمر ال يتعلق إذا كان الطفل شقيا أم ال نظرا ألن معظم األطفال يرغبون في تجربة 
من  الجدران  على  الشخابيط  ألن  العادة  تلك  األم  وتكره  واأللوان.  باألقالم  الجدران  على  الكتابة 
البيضاء  الجدران  هناك  حيث  الجدران  نوعية  أو  الدهان  نوعية  بسبب  وذلك  تنظيفها،  الصعب 

والجدران الخشنة والجدران المطفى. 

1- تنظيف الجدران مبعجون األسنان.
قليل  به  األبيض يف وعاء  األسنان    قومي بوضع كمية بسيطة من معجون 

من املاء، وبعدها قومي بغمر قطعة من القامش يف تلك الخلطة ثم قومي 

مبسح الجدار املتسخ.

األبيض  الجيل، وهذا ألن املعجون  تتجنبي استخدام معجون    البد من أن 

يفي بالغرض وتكلفته بسيطة.

   اتريك الخليط عىل الجدار مدة ما بني خمس إىل عرش دقائق.

دائرية حتى  الجدار بحركات  بفرك     بإستخدام قطعة قامش نظيفة قومي 

األوىل  املرة  من  تزال  مل  وإذا  الجدار،  عىل  من  الكتابة  إزالة  من  تتمكني 

ميكنك تكرار األمر.

2- تنظيف الحائط بالبيكنج صودا
   استخدام إسفنجه خشنة ومبللة ثم ضعي عليها كمية بسيطة من البيكنج 

صودا وافركيه بحركات دائرية.

٣- تنظيف الجدران باستخدام الكحول الطبي
  أحرضي القليل من الكحول الطبي وضعيه عىل الحرب الذي يوجد يف الحائط 

واتركيه ملدة 5 دقائق وأحرضي القليل من املاء مع الصابون.

   استخدمي إسفنجه وافريك مكان الحرب من أعىل إىل أسفل، وبعد ذلك قومي 

آثار  تختفي  وسوف  جافة  قامش  بقطعة  وتجفيفها  باملاء  الحائط  بغسل 

الحرب من عىل الحوائط.

٤- تنظيف الحوائط باستخدام األسيتون
  ميكن التخلص من آثار األقالم الجاف باستخدام األسيتون الذي يستخدم يف 

إزالة طالء األظافر.

أحرضي  سهولة،  بكل  الحائط  عىل  من  الحرب  إزالة  يف  األسيتون    يستخدم 

قطعة قامش بيضاء عليها قليل من األسيتون وافريك مكان الحرب حيث يقوم 

األسيتون بالقضاء عىل الحرب وإزالتها نهائيا.

5- تنظيف الجدران باملاء والصابون
املاء  من  القليل  به  وعاء  أحرضي  الرصاص  األقالم  من  الحائط     تنظيف 

والصابون. قومي بوضع إسفنجه يف هذا الخليط وافريك الحوائط جيدا سوف 

تذهب الكتابة وتجدين الحائط نظيف خايل من أي أثر للقلم الرصاص.

٦- دهان الحائط، الحل األخري وهو دهان الحائط
الدهان األصيل لتسهل عليِك األمر  تنتبهي يف اختيار نفس نوع     يجب أن 

وتدهني مكان الشخابيط والكتابة فقط باستخدام فرشاة صغرية. 
bareeq.laundryBareeq laundry Pick up service & dilevery +968 99033559 - 92161651

خدمات استالم وتوصيل الغسيل من الباب إلى الباب ألول مرة بالسلطنة 
أحدث عمليات الغسيل بإدارة عمانية ١٠٠ ٪
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 ديكورات
  منزلية

�سيفية
     لمنزلك

  األلوان الصيفية: قومي باستبدال مفروشاتك بألوان تعكس فصل الصيف مثل األصفر واألخرض واأللوان 

اليشء  هذا  األلوان،  بهذه  للتبديل  القابلة  املفروشات  كل  تغيري  طريق  عن  وذلك  عام.  بوجه  الرصيحة 

سيعكس األجواء الصيفية عىل منزلك.

  احريص عىل انتقاء األرائك املكسّوة بالقطن لكونه ياُلئم كّل ظروف الطقس، فهو ال يُسبّب الحساسيّة وال 

يلتصق بأجسام الجالسني عليه، خصوصاً يف الصيف الحاّر.

استبديل  األقل  أو عىل  الشمس  بأشعة  لتنعمي  الستائر  عن  االستغناء  اإلمكان  قدر  الستائر، حاويل    نزع 

الستائر الشتوية الثقيلة بأخرى خفيفة تستطيع مترير أشعة الشمس لتشعري بتغيري فصول العام.

  الوسائد، إذا مل تستطيعي تغري ألوان املفروشات. من املمكن االستعانة بالوسائد امللونة وخاصة يف غرفة 

املعيشة ووضعها عىل األرائك لتضفي بهجة بألوانها.

  النباتات، احريص عىل وضع النباتات والورد امللون يف منزلك. وحاويل قدر اإلمكان أن تكون نباتات طبيعية، 

وخاصة أن اللون األخرض مريح ومهدئ لألعصاب.

  اجعيل ديكور منزلك مستوحاة من الطبيعة الخالبة عىل الشاطئ حيث الرمال واألصداف وغريها. وميكنك 

تنفيذ ذلك عن طريق تزيني املزهريات الشفافة بالرمل واألصداف أو نجوم البحر.

  ميكنك استعامل أصداف البحر الكبرية كقرصيات للزرع األخرض أو كحاويات للشموع بحيث يتم استخدامها 

يف تزيني موائد الطعام.

  استعييض عن الشموع بتوزيع األزهار امللونة املتفتّحة يف األرجاء.

العرص.  يعترب موضة  الذي  اللاّمع  الخشب  تتوسط جلستك من  التي  املنخفضة  الرئيسة  الطاولة    اختاري 

وميكن أن يحمل سطحها ألواناً جريئة كاألزرق والزهري والربتقايل، لتضفي ملسة زاهية عىل صالونك.

  زيّني الزوايا بـ “األباجورات” الضخمة التي تتالءم ألوانها مع اللوحات والوسادات والطاوالت والستائر.

  علّقي اللوحات ذات األلوان الزاهية، ووزعي االكسسوارات امللّونة التي توحي بجو الصيف.

  استبديل مفارش الرسير والطاوالت العادية مبفارش مزخرفة بنقوش الزهور واألوراق الخرضاء.

  ميكنك أيضا تخصيص مساحة عىل الحائط الفارغ لتعليق لوحات مطبوع عليها ورق الشجر. 

قبل أن يحل فصل 
الصيف، يحتاج منزلك 

إلى إدخال بعض 
الديكورات الصيفية 
عليه لكسر الشعور 
بالملل وتضفي نوعا 

من البهجة والمرح 
على أجواء المنزل 

وأيضا لتشعر جميع 
من حولك خاصة 

األطفال بروح هذا 
الفصل الحار. نقدم 

أفكار لعمل ديكورات 
صيفية لمنزلك بأبسط 

الخطوات.
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تري��د الم��رأة العصري��ة أن تحفر اس��مها فى 

س��جالت الحي��اة وأن تضع بصمته��ا الخاصة 

ف��ى العالم، ولذلك تج��د أن المرأة العصرية 

تس��عى بش��دة لكى تثب��ت ذاته��ا حتى وإن 

كانت هذه المرأة العصرية غير عاملة. فإنها 

تسعى إلى أن تثبت ذاتها فى منزلها ،وفى 

حياته��ا االجتماعية، وترى المرأة العصرية أن 

فك��رة إثبات الذات هذه م��ن األحالم التى ال 

يمكن أن تس��تغنى عنها ،وأنها سوف تنتزع 

هذا الحق من الحياة مهما كلفها األمر .

اليف ستايل
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اأوتليت �سيتي ميت�سينغن...
جنة الت�سو´ الراقي باأوروبا

هل تبحثين عن تجربة تسوق فريدة لِك ولكل أفراد عائلتك أثناء 
زيارتك ألوروبا، لن تجدى أفضل من مدينة التسوق »أوتليت سيتي 

ميتسينغن« OUTLETCITY METZINGEN– موطن العالمة 
التجارية الشهيرة هوجو بوس- والتى تقع فى والية » بادن- 

فورتمييرغ« بألمانيا التى تتميز بوجود أكثر من ٦٠ عالمة تجارية 
عالمية متميزة ،ومنافذ بيع رائدة وكبيرة، فضال عن األسعار 

التنافسية والعروض والخصومات المميزة. 
أحالم خفاجي مديرة االتصاالت في المكتب الوطني األلماني 

للسياحة تكشف لنا أهم مميزات مدينة التسوق أوتليت سيت 
ميتسينغن والتي تجعلها جنة التسوق بأوروبا بدون منازع 

سواء من حيث الموقع االستراتيجي  أو العروض والخصومات أو 
الفاعليات التي تنظم داخل المدينة.

موقع اسرتاتيجي 
أملانيا،  غرب  جنوب  قلب  ىف  ميتسينغن«  سيتى  »أوتليت  تقع 

حيث تبعد ٣0 دقيقة فقط عن شتوتغارت ،وساعتان عن ميونيخ، 

وفرانكفورت. وتتميز بسهولة الوصول إليها من كافة األماكن ومن 

عىل  مبارشة  رحالت  وتوافر  شتوتغارت،  مطار  من  قربها  خالل 

الطرق الرسيعة والشوارع االتحادية وشبكة السكك الحديدية. 

»ميتسينغن« هذه املدينة الشفابية الصغريةتقع ىف منطقة األلب 

الشفابية )شفيبيشة ألب( التى متثل محيطاً حيوياً زاخراً باملناظر 

الفاكهة  وبساتني  العنب  كروم  بني  متواجدة  املذهلة،  الطبيعية 

الخالبة. يضاف إىل ذلك، املناخ النقى مع كل ما يقدمه الطقس 

األملاىن من درجات حرارة لطيفة، شمس، مطر، رياح، وثلوج أيضاً 

ىف فصل الشتاء. 

وتقدم »ميتسينغن« شيئاً لكل ذوق مدنا تاريخية ببيوت نصف 

حدائق  رائعة،  وقصور  ،وقالع  تقليدية  ،ومهرجانات  خشبية 

املغامرات ،ووجهات ترفيهية لألطفال، مالعب غولف، منتجعات 

وسيارات فاخرة. 

سهولة الوصول 
للتمتع  مالمئة  األكرث  الطريقة  املكوكية  التسوق  حافلة  متثل 

بالتسوق، فخالل 20 دقيقة فقط تنقلكم هذه الحافلة السياحة 

املريحة من )مطار شتوتغارت/منطقة معارض شتوتغارت(، ومن 

أمام 7 فنادق رشيكة كذلك إىل« ميتسينغن«، وتقلكم ىف رحلة 

العودة أيضاً. ومن ميونيخ هناك خط مبارش للحافالت يوصلك إىل 

»ميتسينغن« خالل ساعتني ونصف.

ساعة  كل  بان«  »دويتشه  األملانية  القطارات  رشكة  تقدم  كام 

رحلة مبارشة من شتوتغارت إىل »ميتسينغن« تستغرق حواىل ٤0 

دقيقة، ونظراً للتوافر الجيد للوحات اإلرشادية ىف البلدة القدمية 

يستطيع املرء أن يصل إىل »أوتليت سيتى ميتسينغن« ىف بضع 

دقائق سرياً عىل األقدام.

بالرسعة  ميتسينغن«  سيتي  »أوتليت  إىل  الوصول  ويتميز 

االتحادية  الشوارع  عرب  الخاصة  السيارات  قيادة  عند  والسهولة 

موقف   ٣500 من  أكرث  املوقع  ىف  يتوفر  كام  الرسيعة،  والطرق 

لركن السيارات.

موقع اسرتاتيجي 1موقع اسرتاتيجي 1
أملانيا،  غرب  جنوب  قلب  ىف  ميتسينغن«  سيتى  »أوتليت  أملانيا، 1تقع  غرب  جنوب  قلب  ىف  ميتسينغن«  سيتى  »أوتليت  2تقع 

أحالم خفاجي

Life Style

137 136



خصومات مذهلة
توفر  »أوتليت سيتى ميتسينغن«مجموعة كبرية من خيارات تصاميم 

الرياضة  املالبس  إىل  ووصوالً  الراقية،  األزياء  من  ابتداًء  املوضة 

اليد واألحزمة واملجوهرات  للنساء والرجال واألطفال، أيضا حقائب 

والساعات واألحذية واملالبس الداخلية والعطور والكثري غري ذلك.

 كام تحطم جنة التسوق »ميتسينغن« كل األرقام القياسية، فهناك 

تخفيضات يومية عىل األسعار تصل إىل 70% عىل مدار العام.

أو  التذاكر  شباك  ىف  الرضائب(  من  )معفاة  شعار  لكم  يُظهر 

التسوق.  أثناء  املال  توفري  ميكنكم  أين  الحساب  طاولة  عىل 

نقطة  آخر  ىف  الجامرك  عند  الرضيبة  استعادة  إيصال  اختموا 

من  واحدة  عند  واحصلوا  األوروىب،  االتحاد  دول  من  مغادرة 

نقاط اسرتداد الرضيبة ىف املطار أو ىف املدينة عىل ما يصل إىل 

19% من رضيبة القيمة املضافة املدفوعة ىف أملانيا، كام ميكن 

املطار  مثل  ميتسنغني  سيتي  اوتليت  داخل  الرضائب  اسرتداد 

متاما ، ويعد ذلك من احدث الخدمات املقدمة للسائح.

 فعاليات
أحداث  السنة  مدار  عىل  ميتسينغن«  سيتى  »أوتليت  تقام 

حامسية متفردة مع عوامل جذب مميزة، ويعترب مهرجان »أزياء 

وموسيقى« )فاشون آند ميوزك( أحد أبرز هذه الفعاليات، فهو 

يزخر بعروض أزياء،وأعامل موسيقية دولية ،ونجوم عامليني كرث.

كل  ويدور  يومني  مدار  عىل  ميتد  خاصاً،  حدثاً  املهرجان  ويعترب 

ىشء فيه حول عاملني هام :املوضة واملوسيقى.فاملزيج املتفرد من 

عروض األزياء والسحر واتجاهات املوسيقى العاملية تجذب كل 

عام اآلالف من الزوار املتحمسني. 

تجربة  إىل  األزياء  تسوق  تحول  عىل  سيتى«  »أوتليت  ويعمل 

وقت  حتى  )التسوق  خالل  من  سواء  الحواس  جميع  تخاطب 

الشتاء(.  )أيام  أو  للتسوق(  املفتوح  )األحد  الليل(أو  من  متأخر 

ومن أجل أن ال تكون أيضاً متعة التسوق هنا قصرية جداً، سيكون 

إضافيةإىل  وخصومات  عروض  األحداث  كافة  خالل  بانتظاركم 

جانب أوقات عمل طويلة عىل نحو خاص.

تجرية مثالية
ومن أجل تحويل رحلة التسوق التى تقومون بها إىل تجربة مثالية متكاملة، 

توفر »أوتليت سيتى ميتسينغن« مركزاً للمعلومات السياحية يتميز مبوقع 

مركزى ىف ساحة »ليندن بالتس« يستحق الزيارة دوماً.

بعرض  اللغات  ومتعددو  لطفاء  موظفون  املعلومات  مركز  ىف  وينتظركم 

تفصيىل واسع من املواد واملعلومات ومجموعة واسعة من الهدايا التذكارية 

واملنتجات املحلية، وميكن الحصول أيضاً عىل »بطاقة هدايا أوتليت سيتى 

ميتسينغن« لتدخلوا فرحة التسوق إىل قلوب أصدقاء أو زمالء العمل. 

تقدم مدينة التسوق »ميتسينغن« خدمة خاصة جدا ألفراد العائلة، فلدى 

رعاية  تحت  األطفال  معسكر  ىف  أطفالهم  وضع  إمكانية  واألمهات  اآلباء 

يشتمل  مثرياً  برنامجاً  األطفال  يعيش  ذلك،  مرشفني محرتفني. وىف غضون 

غرفة  توفر  كام  اليدوية.  الحرف  وأعامل  والجمباز  األلعاب  مامرسة  عىل 

صالة مجهزة بشكل كامل وأماكن مخصصة للوضوء للنساء والرجال.  .

يذكر أنه ىف عام 201٣ زار »أوتليت سيتى ميتسينغن« أكرث من ٣,5 مليون 

شخص من السياح املتسوقني من كافة أنحاء العامل.
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 فن اكت�ساب 
الأ�سدقاء الجديد

  عند بداية التعارف علييك، يجب التحدث مع الشخص عن األمور املشرتكة 

بينكام.  وعليِك االنتباه ألن يكون أسلوبك يف الحوار هادئاً ولبقاً.

يك  اهتامماته،  وتعريف  معه  تتعامل  الذي  الشخص  تفهمي  أن    حاويل 

تتحديث معه عن املواضيع التي تشده.

  كلام كنٍت متحدثاً بارعاً كلام استطعتي جذب اآلخرين لك أكرث، كِن راقياً 

بحديثك واختاري كلامتك وابتعدي عن الرصاخ والتعايل والتنظري.

  أن تحب لآلخرين ما تحبيه لنفسك وأن تكوين بعيداً عن األنانية، عاميل 

الناس كام تحب أن يعاملوك.

والتصنع  التكلف  عن  بعيداً  اآلخرين  مع  الكالم  يف  وبسيطاً  عفوياً    كِن 

والغرور.

صداقتهم  وستكسبي  ذلك،  يطلبو  مل  ولو  حتى  للناس  العون  يد    مدي 

عىل الفور.

  تجنبي الرثثرة والنميمة فكلها أمور يكرهها اآلخرون.

  تعد الهدايا طريقاً سهالً لقلوب اآلخرين.

من  كل  تجذب  فاإليجابية  دامئاً،  وإيجابياً  ومرحاً  ولطيفاً  مبتسامً    كِن 

حولِك.

  يحب الناس الشخصية القوية التي تتمتع بثقة عالية بالنفس بعيداً عن 

الغرور.

  أهمية مشاعر اآلخرين عند التعامل معهم، تجنبي جرحهم أو أذيتهم 

بكالمك أو نقدهم بشكل سلبي.

إطار  ضمن  تقع  ال  التي  املواضيع  وتجنبي  يعنيك  ال  فيام  تتدخيل    ال 

معرفتك وفهمك، فالجدال يف هذه املواضيع سيقلل من نظرة الناس ليك.

  ال تفريض نفسك عىل اآلخرين إن شعرت أنك غري مرغوب بك يف موقف 

ما أو اجتامع ما.

  تجنبي املزاج املتقلب يف التعامل مع اآلخرين، فهم غري مضطرين لتحمل 

مزاجك أو ظروفك التي ال يعرفونها.

  للمظهر دوٌر مهم يف إعطاء انطباع أويل جيد وفكرة جيدة عنِك لآلخرين، 

فتحيل دوماً بالنظافة واألناقة والرتتيب.

  تذكري دوماً أن أخالقك الجيدة ستحيك عنك الكثري لآلخرين.

  اتبعي شغفك وموهبتك وحاول أن تظهر إبداعك فيها يك تثري فضول من 

حولِك وتكسبي إعجابهم، فالناس تحب التقرب من األشخاص املميزين.

دائرة  إىل  لالنضامم  املناسبني  األشخاص  إليجاد  املالمئة  الظروف    هيئ 

الصداقة الخاصة بِك. 

يعد فن اكتساب األصدقاء ركيزة أساسية من ركائز نجاح الفرد في 

حياته، فال يتمتع الجميع باألسلوب الالزم الكتساب األصدقاء وجذبهم 

له. فمن منا ال يرغب في أن يكون محبوبًا ممن حوله ولديه العديد من 

األصدقاء، إليكي إرشادات عن كيفية التأثير في اآلخرين والتعامل مع 

األصدقاء وجذبهم إليكي وعن كيفية اكتساب أصدقاء جدد. 
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  وضعية الجسم السيئة، امليل إىل الوراء يجعلك تبدين كسولة 

والرتاخي  عدائية  تبدين  يجعلك  لألمام  وامليل  متعجرفة  أو 

مع  باعتدال  اجليس  ذلك،  من  بدال  كسولة.  تبدين  يجعلك 

استقامة الظهر بقدر اإلمكان.

دفاعي  موقف  اتخاذ  إىل  غالبا  يشري  معا،  الذراعني    شبك 

ودودة  لتبدي  جانبيك  عىل  ذراعيك  افتحي  واملقاومة. 

يف  بالراحة  يشعرون  حولك  من  سيجعل  فهذا  ومنفتحة، 

الحديث معك.

   وضع اليدين خلف الظهر، شبك اليدين خلف الظهر قد يشري 

إىل املقاومة وقد يعني للشخص اآلخر أنك تخفني شيئا ما. من 

املهم أن تبدي منفتحة وودودة لذا ال تحاويل السيطرة عىل 

حركات الجسم عن طريق إبقاء يديك خلف ظهرك.

قد  بها  املبالغ  اليدين  وحركات  بيدك  اإلشارة  بيدك،    اإلشارة 

وال  بقوة.  اآلخر  بالشخص  الخاصة  املساحة  تغزين  تجعلك 

شك أنك ال تريدين أن يحدث هذا يف مكان العمل أو مكان 

عام. 

  عدم التواصل بالعينني، ال تحدقي ولكن حاويل االستحواذ عىل 

نظرات األشخاص الذين يتحدثون معك لثانية إضافية قبل أن 

تزيحي نظرك. 

خاصة خالل  الناس  من  الكثري  يومئ  بالرأس،  املفرط    اإلمياء 

مقبولة  يبدوا  بأن  والرغبة  القلق  بسبب  العمل  مقابالت 

موافقة  ابتسامة  مع  مرتني  أو  مرة  برأسك  اومئي  وودودة. 

أو  تبالغي يف ذلك وإال ستبدين متوترة أو سخيفة  ولكن ال 

أنك تبذلني الكثري من الجهد.

  التململ، توقفي عن التململ فهو يشتت انتباه الشخص الذي 

يتحدث معك.  وال شك أنك تريدين أن يركز عىل ما تريدين 

قوله، وليس عىل يديك اللتان تتحركان أو عىل صوت العمالت 

املعدنية وأنت تلعبني بها يف جيبك.

  الدوران بالعينني، حركات العني التي تدل عىل تشتت االنتباه 

غري  أو  تكذبني  أنك  إىل  يشري  قد  لألعىل  العينني  تحريك  أو 

واثقة بنفسك. من املهم أن تنظري مبارشة يف عيني الشخص 

لتجعليه يشعر أنك واثقة بنفسك.

بنفسك  واثقة  تكوين  أن  املهم  من  أنه  حني  يف    التحديق، 

وتنظري مبارش يف عيني الشخص الذي يجري معك املقابلة، 

إال أن عليك أن تزيحي نظرتك بني الحني واآلخر. 

الجد.  محمل  عىل  نفسك  تأخذي  ال  والضحك،    اإلبتسامة 

شيئًا مضحًكا،  الشخص  يقول  عندما  واضحيك  قلياًل  اسرتخي 

فالناس سوف يكونون أكرث مياًل لالستامع إيل الشخص اإليجايب.

.، فتبدين عصبية أو متوترة وتشتت    ال تلميس وجهك كثرياً 

املستمعني إليك بحركاتك.

  احذري أن تصبحي مرآة، عندما يكون لديك تواصل جيد مع 

شخص ما. تبدأين يف تقليد بعض حركاته وترصفاته بشكل ال 

إرادي، وبذلك تكون مرآة للشخص اآلخر. 

لغة الج�سد
تك�سف �سخ�سيتك

تعتبر لغة الجسد نوع من أنواع التواصل المرئي بين األشخاص، 
حيث يقوم األشخاص بإستخدام جسمهم إليصال المعلومة مثل 

استخدام أيديهم وتعابير وجوههم واستخدام أقدامهم. كما أنهم 
يستخدمون نبرات صوتية مختلفة، و هناك أشخاص يقومون بتحريك 

أكتافهم حتى تصل المعلومة للشخص اآلخر بالشكل التي يريدها. 
نصائح نقدمها لك لكي تحسني من لغة الجسد لديك خاصة أن المرأة 

تستخدم لغة الجسد أكثر من الرجل. 
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كاديالك تحتفل بمو�سة ال�سارع 
الن�سائية في ال�سعودية

تماشيًا مع التغيرات 
الكبيرة التي 

تشهدها المملكة 
العربية السعودية 

خالل الفترة الراهنة، 
تؤكد »كاديالك« 

الشرق األوسط من 
جديد على التزامها 

بقطاع الفنون 
وبمبادرتها العالمية 

التي تحمل شعار 
»أقِدم بعَظمة«. 
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الضوء عىل  وتسليط  أكرث  املرأة  تركيزها عىل هدف متكني  ومن خالل 

إسهاماتها يف مجايل الفن واملوضة باململكة العربية السعودية، دخلت 

موصيل  مريم  السعودية  األعامل  رائدة  مع  رشاكة  يف  »كاديالك« 

تشهده  وما  السعودية  يف  النسائية  للموضة  الجديد  بالعرص  لإلحتفال 

من استقاللية عرب التميز باالبتكار واإلبداع عىل املستوى الوطني وذلك 

من خالل مبادرة فريدة تحمل عنوان »ما تحت العباءة« 

وبالتعاون مع مريم موصيل، تريس “كاديالك” منّصة بارزة يتم من خاللها 

مشاركة لقطات تركز عىل حياة النساء يف السعودية. وعرب سلسلة من 

 Under The الصور الفوتوغرافية التي تم إدراجها يف كتاب تحت عنوان

Avaya حول موضة الشارع من اململكة العربية السعودية.

ملسات  من  فيها  وما  النسائية  العباءة  عىل  بقوة  موصيل  مريم  تركز 

التقليدي للموضة تربط موصيل  العنوان  جاملية، ومن خالل اعتبارها 

العباءة برداء “الكيمونو” الياباين أو القفطان املغريب. وهي تقّدم صوراً 

كافة  من  فيها  ظهرن  سعوديات  نساء  أرسلتها  السعودية  املوضة  عن 

يظهر تحت  بأسلوب مل  العباءة  لعرض  اململكة، وذلك يف سعي  أنحاء 

الضوء مسبقاً أال وهي عبارة عن رداء تستخدمه السيدات القويّات.

تأيت مبادرة “ما تحت العباءة” يف وقت مناسب لتقديم كتاب يحتفل 

بإنجازات املرأة السعودية ويسعى لتمكينها أكرث، ومتت دعوة كل امرأة 

سعودية حول العامل ملشاركة صورها الخاّصة مبوضة الشارع.

من  الكبرية  والطموحات  الفريد  التنّوع  عن  للكشف  الكتاب  ويسعى 

خالل سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي أرسلتها السيدات بأنفسهن، 

قبل  السعوديات  السيدات  ِقبَل  من  إيجابياً  إقباالً  الكتاب  القى  وقد 

املناسبات  من  عدد  يف  ومناقشته  تقدميه  وجرى  األسواق،  يف  طرحه 

والفعاليات التي أقيمت يف اململكة. 



المرأة هى عماد وعمود الدنيا والدين فبها صالح 

الدنيا ،وبها استقامة الدين .وليس هذا الكالم من 

عندى وإنما هو كالم سيد الخلق أجمعين صلى 

الله عليه وسلم حيث قال “خذوا نصف دينكم 

السيدة عائشة رضى  الحميراء “ وهى  عن هذه 

الله عنها وأرضاها فنصف ديننا نأخذه عن أم 

المؤمنين رضى الله عنها ، والمرأة هى األم وهى 

الزوجة وهى األخت واالبنة......

وعن المرأة قال شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه 

الله “األم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب 

األعراق “

المرأة فى شهر  الذى تقوم به  الدور  ولذا فإن 

رمضان ليس باليسير وإنما عليه المعول فى 

استقامة منزلها وبالتالى استقامة مجتمعها فإذا 

بدأنا بإصالح أنفسنا ومنازلنا أصلحنا بالتالى 

مجتمعنا حيث قال أحد الشعراء وهو اإلمام أبو 

ابدأ بنفسك   “ : الله عنه  الدؤلى رضى  األسود 

فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم  “ .

على المرأة دور عظيم فى تهيئة منزلها من أجل 

االستعداد الستقبال هذا الشهر الفضيل فنحن 

المرأة   نستعد له من شهر رجب حيث توجه 

وترشد زوجها أوال إذا كان قــادرا على اإلكثار 

الله لقول رسولنا  إنه شهر  الصوم فيه حيث  من 

الكريم “رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان 

شهر أمتى “ 

المرأة فى بيتها وتكمل مايحتاج إلى  ثم تنظر 

إكمال سواء من أمور مادية يحتاجها منزلها أو  

البهجة والسعادة على نفوس أهل بيتها  إدخال 

لالستعداد الستقبال هذا الشهر الكريم 

فــإذا ماحل علينا هــذا  الضيف الكريم “شهر 

العبء كله  التى تتحمل  المرأة هى  رمضان” فإن 

فى كل شىء بدءا بإعداد سحور اليوم األول ، وقبله 

المسجد  إلى  الذهاب  بالكامل على  تحفيز أسرتها 

،  وأيضا قبل ذلك  اليوم األول  ألداء صالة تراويح 

المباركة  الرحلة  الكريم وبدأ  الله  اإلمساك بكتاب 

الكريم. يشمل  معه حتى قبل بداية هذا الشهر 

هذا كل أفراد األسرة ، ثم تجهيز إفطار اليوم األول 

وإعداده على أن يكون ذلك بشكل احتفالى يدخل 

البهجة والسعادة على جميع أفراد األسرة ، وحبذا 

لو استطاعت المرأة دعوة أسرة زوجها لتشهد معهم 

إفطار اليوم األول ففى ذلك صلة لرحمه وبر بهم ، 

ثم على المرأة الحرص على عدم اإلسراف فى هذا 

الشهر الفضيل وخاصة فى مائدة اإلفطار فاإلسراف 

مذموم فى كل األحــوال وفى هذا الشهر خاصة 

ولكن عليها االعتدال والتوسط فى اإلنفاق فقد مدح 

الناس حيث  الصنف من  الله سبحانه وتعالى هذا 

قال تعالى “ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 

وكان بين ذلك قواما “ 

ولكن عليها مع ذلك الجود وحث زوجها عليه حيث 

أخبرتنا السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها أن 

الله عليه وسلم كان فى رمضان  الله صلى  رسول 

أجود من الريح المرسلة 

التواصل حتى مع من  المرأة مد جسور  على 

قطعها ألن فى ذلك إرضاءا  لله سبحانه وتعالى، 

المسلم أن يكون على قطيعة  واليجب على 

أبــدا مع أحد فهذا األمــر مرفوض فى ديننا 

الحنيف فإذا كنا على خصام مع أحد فيجب 

علينا إنهاؤه وذلك استجابة وطاعة لديننا 

الله عليه وسلم حيث  الكريم صلى  ولرسولنا 

قال “ اليحل لمسلم أن يهجرأخاه فوق ثالث 

يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 

الله صلى  الذى يبدأ بالسالم” صدق رسول 

الدورالذى  نتتبع  . ولو ذهبنا  الله عليه وسلم 

يجب على المرأة عمله فى هذ ا الشهرالكريم 

لما استطعنا حصر ذلك ولكن إجماال نقول 

الجيران واألقارب  العالقات مع  :الحرص على 

،أداء الصلوات فى أوقاتها، اإلكثار من تالوة 

التهجد والوقوف  ،الحرص على  الكريم  القرآن 

التصدق  ،اإلكثار من  الله عز وجل   بين يدى 

على الفقراء والمساكين وحبذا لو كان ذلك فى 

صورة طعام مطهو . 

 التنسى سيدتى تذكير زوجــك بصدقة الفطر 

،اإلشــراف على تجهيز مالبس عيد الفطرلزوجك 

الفطر  وأوالدك وتحفيزهم على شهود صالة عيد 

. أدعوالله سبحانه  الجامع  المبارك فى المسجد 

وتعالى أن أكــون قد وفقت إلى تذكير نفسى 

القيام به فى هذا  وتذكيركم ببعض مايجب علينا 

الشهر الكريم أعاده الله علينا وعليكم وعلى األمة 

بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم  اإلسالمية 

جميعا بخير  .              

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته           

دور المراأة فى بيتها ومحيطها 
فى �سهر رم�سان 

منصور دياب
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�سركة الجنيبي العالمية لل�سيارات تك�سف 
عن طرازات BMW الجديدة كلياN kالل فعالية 

مان oح�سرية في �سلطنة ع
الوكيل  للسيارات،  العاملية  الجنيبي  رشكة  ستعرض  ُعامن:  سلطنة 

الحرصي واملوّزع املعتمد لسيارات BMW  يف سلطنة ُعامن، أحدث 

متطورة  ابتكارات  تشمل  التي  املنتظرة  الجديدة   BMW طرازات 

وذلك يف فعالية حرصية تقام يف صالة عرضها يف مسقط. أما الطرازات 

األربعة التي سيتّم عرضها فهي BMW X2، و BMW X3، وسيارة 

BMW M5  الجديدة كلياً، وسيارة BMW Gran Turismo الفئة 

السادسة.

تتميّز سيارة BMW X2 الجديدة كلياً بتصميم فريد وبنظام تعليق 

لتقدم مستويات غري  املألوف  تتخطى حدود  بأن  لها  ريايض يسمح 

مسبوقة من متعة القيادة يف فئتها. وتتفوق كوبيه األنشطة الرياضية 

متعة  من  تقّدمه  ما  يف  حايل  أو  سابق  منافس  طراز  أّي  عىل  هذه 

قيادة يف هذه الفئة من السيّارات. فتلقى شخصيتُها الفريدة إعجاب 

واملتعة  الفردية  كبرية عىل  أهمية  يعلّقون  الذين  النشيطني  الشباب 

الحقيقية عند القيادة. 

السابقة  كالطرازات   BMW X3 سيارة  من  الثالث  الجيل  ويجمع 

الطرقات  عىل  للقيادة  املناسب  والتصميم  الريايض  الحضور  بني 

الوعرة. فمقاييس السيارة املألوفة التي تشمل املسافة القصرية جداً 

التوزيع  عىل  الضوء  تسلط  ومؤّخرها  السيارة  ومقّدم  العجالت  بني 

دوران تبلغ 1800 دورة يف الدقيقة فقط وصوالً حتى رسعة 5600 دورة يف 

الدقيقة. ويعترب هذا الطراز الرائد الجديد أول طراز من BMW يولّد 600 

ثانية   3٫4 تتسارع من صفر إىل 100 كلم/ساعة يف غضون  حصان. فهي 

فقط، ومن صفر إىل 200 كلم/ساعة يف 11٫1 ثانية.

بني  الجديدة  السادسة  الفئة   BMW Gran Turismo سيارة  وتجمع 

سيارة  وأناقة  الطويلة  املسافات  يف  السيدان  سيارة  توفرها  التي  الراحة 

الكوبيه. فهي تتميز بهيكلها امللفت ومعايري الراحة الفائقة خالل القيادة 

الفئة  عن  السادسة  الفئة   BMW Gran Turismo سيارة  تختلف  كام 

الخامسة بشكل واضح من خالل أناقتها الرياضية البارزة وأنظمة التحكم 

واملساعدة املبتكرة فيها وازدياد ديناميكيتها وفعاليتها.

وتحدث جوين أومن، املدير التنفيذي لرشكة الجنيبي العاملية للسيارات، 

الكشف  الصرب  بفارغ  ننتظر  “كنا  قائالً:  الجديدة  الطرازات  إطالق  قبيل 

عن هذه الطرازات الجديدة أمام عمالئنا األوفياء يف سلطنة ُعامن ونحن 

متحمسون لوصولها أخرياً. كام أننا نفتخر بتوفري منصة ممتازة يتاح من 

خاللها ملحبي BMW يف السلطنة خوض أفضل تجارب العالمة التجارية 

واملشاركة يف هذه الفعالية الحرصية التي نحرص فيها عىل إطالعهم عن 

كثب عىل أحدث طرازات املجموعة.”

يشار إىل أّن الطرازات الجديدة أصبحت متاحة للعمالء يف سلطنة ُعامن.

املثايل للوزن مبعدل 50:50  بني املحور األمامي والخلفي. كام تربز فعالية 

سيارة BMW X3 الجديدة الديناميكية من خالل الشبك األمامي الكبري 

 .BMW X ومصابيح الضباب التي تتبع تصميامً سداسياً ألول مرة يف سيارة

 xDrive M الجديدة بنظام الدفع الكيل  BMW M5هذا وزودت سيارة

من رشكة BMW وهي املرة األوىل يف فئة السيارات عالية األداء ويوفر 

النظام الجديد تجربة ديناميكية مختلفة وغري مسبوقة يف القيادة اليومية 

يف مختلف الظروف.  ويعترب نظام M xDrive األكرث متعة يف القيادة بني 

أي سيارة يف فئة السيارات عالية األداء. ويستخدم علبة نقل مركزية مع 

معّشق تروس متعدد اللوحات ويوّزع الدفع بشكل متغرّي بني املحورين 

األمامي والخلفي حسب الحاجة.

ومينح املحرّك بثامين أسطوانات بشكل V سعته 4٫4 ليرت مع تكنولوجيا 

التوربو الثنايئM TwinPower Turbo سيارة BMW M5 قّوة ضخمة. 

الطراز  محرّك  عىل  يف  كبرية  مراجعات   M مجموعة  مهندسو  وأجرى 

السابق. فعىل سبيل املثال، تساهم الشواحن الرتبينية التي تّم تطويرها 

حديثاً، ونظام تربيد الهواء فائق الكفاءة بشحن غري مبارش وضغط ضّخ 

ويولّد  العزم.  تزيد  أنها  واألهم  املولدة،  الطاقة  املعّزز يف تحسني  الوقود 

 5600 بني  ترتاوح  دوران  رسعة  عند  حصان  كيلوواط/600   441 املحرك 

و6٧00 دورة يف الدقيقة، مع عزم هائل يبلغ ٧50 نيوتن مرت عند رسعة  A
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اEطال´ برنام� »م�سيرتى«
لدعم الموD�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة العمانية

برعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة ربه بنت قيس ال سعيد الموقرة 

وتحت إدارة وتنظيم مشاريع ريما المتكاملة انطلق فعاليات ذا ورلد أوف 

جالمور وذلك يوم السبت الموافق 10 مارس في مسقط جراند مول .

وقدمت مشاريع ريما المتكاملة الفكرة الجديدة لهذا العام وهو تدشين 

العمانية الصغيرة  المشاريع  التسويقي للدعم  .برنامج  برنامج مسيرتي 

التواصل  والمتوسطة من خالل تأسيس وإنشاء صفحات على قنوات 

االجتماعي للتسويق عن اصحاب المؤسسات وعم أعمالهم. وهذا 

البرنامج يساعد على صقل المهارات الشبابية وتمكينهم في السوق .

وشهد الحفل تقديم العديد من الفقرات والفعاليات التي أضفت طابعا 

سحرية بهيجا على مساءات الحفل وسط مشاركة واسعة من المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.

وصاحب التدشين عروضا مرئيا عن اصحاب المؤسسات الصغيرة تتحدث 

عن بداية مسيرتهم في إنشاء مؤسساتهم.

٧ عروض حية تشمل عروض  ..اقيمت  البرنامج مسيرتي  وبعد تدشين 

االزياء مختلفة التصاميم وعرضا المكياج مباشر ولن تقتصر عروض االزياء 

على النسائية بل كانت عروض االزياء الرجالية .

وقامت صاحبة المبادرة ريما الساجواني بالتكريم جميع المشاركين في 

برنامج مسيرتي ومن ثم الراعية الحفل الكريم.
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