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Sandiane Dermatology cosmetology
& Laser centre

Azaiba, Muscat, Sultante of Oman

EID
MUBARAK

Eid Deals
Mix & Match
Full body laser hair removal

Upper legs, lower legs
Upper arms, lower arms, underarms
Upper back, lower back
Chest and full face.  250 OR

Choose any 4 300 OR
Choose any 3 200 OR
Choose any 2 100 OR
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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 mlaclinica_oman24600010 - 92600111 laclinicaoman@hotmail.com

 hair transplant

 face Lift

 cheek

 chin

 botox

 Eye Lid

 Rhinoplasty

 Lips

 hair treatment

 Arm Lift

 breast Augmentation

 breast Reduction

 breast Lift

 tummy tuck

 Liposuction

 Liposculpture

 thigh Lift

 Vaginal Surgery

our
services



اكت�شفي... جمالك من جديد
 تنظيف الب�شرة

 خدمات الليزر
 عالج الكنف
 ميزو ثريابي

 حقن البالزما
 الدير ما رولر

 عالج ت�شاقط ال�شعر
 ع��الج عالم��ات �ش��يخوخة 

الب�شرة
 عالج حب ال�شباب

باخلي��وط  الب�ش��رة  �ش��د   
الذهبية

خدمات الق�شم

+968 95597021 albushra.medical.specialty

 تركيبات ثابتة ومتحركة
 ح�ضوات بي�ضاء جتميلية

 عالج اأع�ضاب اجلذور
 ابت�ضامة هوليود

 تقومي الأ�ضنان )طبيب زائر(
 عالجات اللثة

 تنظيف الأ�ضنان
 تبي�ض الأ�ضنان بالليزر

 عالجات اأ�ضنان الأطفال
 قلع عادي وجراحي

خدمات الق�شم

التميز
ص.ب: 1735 - ر.ب: 133، البناية: 280 و1280 أ.   هدفنا..

 العذيبة - سلطنة عمان

هاتف: 24496419 968+ ،24497789 968+

فاكس: 24493557 968+ / 24497741 968+

نقال: 95597021 968+





00968 97663377

 بناية جوهرة الخوض - شارع مزون - السيب

@ Wijdanoman

Wijdanoman

حيث يتناغم الجسد 
و الروح و الفكر



Al-Khuwair-Jasmine complex

+968 91400205

@GOLDENthOb
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نستقبـــــــل معظـــــم شـــــــركات التــــأميـــــن 

: ‡ÇdƒˆdG ½ƒbQCÕG Å¸Y ºƒ¡ŸJÕG AƒL™dG —ÇYGÄ»¸d
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مركز بابل الطبي 
فرع االنصب

مركز بابل الطبي 
فرع االنصب

نعتني بأمراض النساء
بطريقة راقية

"في كل مراحل حياتها""في كل مراحل حياتها"

M
O

H
 974/2017 -  M

M
 06/3505/2017

info@babylon-om.com, www.babylon-om.com                                                                              الطريق الرئيسي ا�نصب، عند مدخل ا�نصب 

دوار 
غاالء

رع
ــا
شــ

س
بو
قا
ن 
طا
سل
 ال

تويوتا
محطة الخدمة

المدرسة 
ا�مريكية

ى
شف
ست
م

ل
يا
رو
 

ال 
غ

ب
صا
ا�ن

الحرس 
السلطاني العماني

محطة
المها

نستقـبــــــل معـظــــم ـشــــــركات الـتـــأمـيــــن 

: ‡Çdƒ̂dG ½ƒbQCÕG ÅY̧ ºƒ¡ŸJÕG AƒL™dG —ÇYGÄ»¸d

ŠGQƒÇ¡�¸d °bGÄe —LÄj

     ٩٦٧٤٩٦٧٣       24200517 ، +٩٦٨97771003 ،

مركز بابل الطبي 
فرع االنصب

مركز بابل الطبي 
فرع االنصب

نعتني بأمراض النساء
بطريقة راقية

"في كل مراحل حياتها" "في كل مراحل حياتها"

M
O
H
 974/2017 -  M
M
 06/3505/2017

ح��ي��ث ن���ق���دم ل��ِك 
م��ج��م��وع��ة ك��ام��ل��ة 
م�����ن ال����خ����دم����ات 
المتخ�ض�ضة في 
اأمرا�ض الن�ضاء والولدة

Oasis by the sea Shati Al Qurum

@modagate.om
24600050

modagate.om
modagate oman

مصممة األزياء
فاطمة عبد اهلل 



اتصل اآلن
واحجز موعدك على

w w w. d a r e l o y o n . c o m
24566618

F a r a h

@farah_officiall 97910077dr_nawal@hotmail.com dr.nawal13



Al-Azaiba November 18th 
Street next to Millennium 
hypermarket

+968 91444948

paradisebridal1@gmail.com

@paradise_bridal

lateen_fash 96131367 - 95303600lateenfash



22

132

الكوشة المنزلية..62
حفلتك بطابع 

مميز

زيت الالفندر
أثمن الزيوت 

الطبيعية

رولز-رويس
كولينان ...

سيارة كّل 
التضاريس

تخسيس 
الذراعين

والتخلص من 
الترهالت

النوبة القلبية
نقوس خطر يهدد 

حياتك

هذا العدد

122

42

102

92

92

بودرة الوجه 
لتثبيت المكياج

أزياء النيون..
صيحة األلوان 

الصارخة



عبد الفتاح سالمة
المدير العام

عبد الفتاح سالمةأناقة.. بال حدود

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

مسئولة التسويق
شمس البلوشي

التدقيق اللغوي:
منصور دياب

اخراج وتصميم:
عمرو زهير

ال يس��مح باعادة نش��ر أو حف��ظ أو تخزي��ن أو نقل أي ج��زء من هذه 
المطبوع��ة بأي ش��كل م��ن األش��كال دون اذن، ويعتذر الناش��رون 
عن عدم تحملهم المس��ؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه 
المجل��ه مهما كان س��ببها، واألراء ووجهات النظر المنش��ورة في 
هذه المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر, وجميع العالمات 

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسئولية معلنيها.

نسائية اجتماعية

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

Printing Press: Distribution:

تصدر عن:
األمانة العامة التحاد غرف

دول مجلس التعاون الخليجي
قفزة التكنولوجيا للدعاية واالعالن

جميع المراسالت باسم
 المدير العام

 info@anaqati.net
www.anaqati.com

(968) 24495419

anaqatimagazine

(968) 24495817

@ anaqati_magazine

@mamacitaoficial

(968) 95434743

22

96

36

ملحق

104

شكر خاص لمن ساهم في غالف العدد..

صورة الغالف: رولز-رويس كولينان

تصوير فوتغرافي: سعيد الزدجالي

موقع التصوير: منتجع تالل مسقط

مصففة شعر:  أمال الشهلي - صالون ميموز لصاحبتة - ميادة الميمني

شكر خاص /  أريج البلوشي

صاللة تنتصر
على إعصار »مكونو«

صاللة عنوان الجمال العماني األصيل تسطر سطورا من نور و تضيف إلى تاريخها الحافل انتصارا جديدا 

يستحق كل التقدير واالحترام. 

وتعجز ماليين الكلمات أن تحصر صاللة التاريخ ،و أبرز المعالم األثرية الشاهدة على مكانتها التاريخية 

والدينية . فصاللة ليست جاذبة فقط للسائح المحب لجمال الطبيعة ،ولكن لجميع محبى التاريخ ،وزيارة 

األضرحة الدينية و المنتجعات السياحية الخالبة  التي تأسرالقلوب ،وتسحراأللباب.

الله وقدرته  الطبيعي تعرض لكارثة طبيعية عرفت باسم إعصار« مكونو« وبلطف من  الجمال   هذا 

، وظهور  العماني  استطاعت  صاللة  أن تتجاوز كارثة إعصار »مكونو« بتكاتف جميع فئات الشعب 

المعدن  العماني األصيل عند األزمات .

الطبيعية تحتاج إلى حنكة وخبرة في إدارة مثل هذه  الظواهر  ومما الشك فيه أن مواجهة مثل هذه 

األزمات،وقد استفادت سلطنة عمان من تجاربها السابقة في مواجهة هذه األعاصير، وقد ظهر هذا جليا  

واضحا في مواجهة اإلعصار األخيروالتعامل مع اآلثارالمترتبةعليه .

تحية اعتزاز وتقدير لرجال قوات السلطان المسلحة ،و شرطة عمان السلطانية، وكافة المؤسسات 

الحكومية واألهلية ولكل من ساهم في التصدي إلعصار »مكونو« 

وكما عودنا رجاالت عمان على اجتياز الصعاب، يتمثل هذا في أنهم برغم ما عبرت به ظفار من أنواء 

مناخية خلفت ورائها الكثير من هدم البنية األساسية.

إال أن كل الجهات المختصة على خريف صاللة

 بكل تحد وإصرار عازمون على تنظيم موسم خريف صاللة 2018 وتقديم كل الخدمات التي كان يقدمها 

المهرجان في السنوات الماضية،و على محو آثار » مكونو« 

الروعة  الزمن لكي تجعل موسم خريف 2018 في غاية  بأنها تقوم بعمل وطني، وتسابق  التي أكدت 

وتبقى صاللة دوما عروس سلطنة عمان. 

* أدام الله على عمان األمن واألمان وحفظ جميع أهلها من كل شروسوء
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لم تعد الفخامة مجّرد مفهوم حضري، بل قد باتت ترتبط وبشكل متزايد باستكشاف العالم واحتضانه 
على إطار واسع. عمالء «رولز رويس» يرغبون في الوصول إلى كّل بقاع ا�رض بفخامة ال ُتضاهى، وبدون 
إثراًء  ا�كثر  الحياة  بتجارب  التضاريس صعوبة لالستمتاع  أكثر  التغّلب على  والتمّكن من  أي مجهود 

أينما كانوا.
لهذا السبب، توّجهوا إلينا بالطلب لصنع سيارة من «رولز-رويس» تقّدم فخامة ال مساومة فيها أينما 

شاء سائقها الذهاب. «كولينان» هي تلك السيارة، إّنها سيارة سيارة كّل التضاريس. 
«كولينان» سيارة ال ُتقارن تعيد تعريف معايير القيادة الفارهة، وتعكس مبادئ «رولز رويس» القائمة 
على القيادة السهلة في كّل العالم. «كولينان» سيارة آسرة قادرة على إبهار ا�نظار أينما حّلت في 

العالم. 
ويشّكل إطالق طراز جديد من «رولز رويس» لحظة فاصلة في تاريخ صناعة السيارات،  حيث تضع معيار¸ 
جديد¸ مع فئة جديدة من السيارات لعمالئها من أصحاب المقامات، وا�شخاص دائمي التنقل والذين 
التي تمنحهم  الذين يرغبون في نوع جديد من السيارات  يتمتعون بمنظور عالمي خاص.  ا�شخاص 
أي  إلى  الوصول  على  قادرة  سيارة  ذلك  ويتطّلب  الفخامة،  مستويات  أقصى  إلى  محدود  غير  وصوًال 

مكان بفخامة مطلق، وترتقي معهم إلى أرفع مستويات الحياة.

¢�jhQ-›dhQ
... Àƒ¾ÇdÄc

¢�jQƒ¡ ˆdG q¹c IQƒÇ¡S



تصميم كولينان

تّم تزويد سيارة من  وللمرّة األولى على اإلطالق 

»رولز رويس« بباب خلفي قابل للفتح أُطلقت 

عليه تسمية The Clasp أو اإلبزيم. وتتّخذ خلفية 

كولينان شكل D-Back من جزئين مع إشارة 

واضحة إلى مكان األمتعة، ويفتح ويغلق اإلبزيم 

The Clasp في جزئين بشكل آلي بلمسة زر.

ت��ّم تصميم المقصورة الخلفية م��ن سيارة 

“كولينان” بشكل يهدف إل��ى توفير المقعد 

األفضل على اإلط��الق، بما يستجيب لمتطلبات 

السيارات بشكل خاص. ويمكن الحصول  أصحاب 

الخلفية بإعدادين مختلفين هما  المقاعد  على 

الفريدة  اللوانج Lounge Seats والمقاعد  مقاعد 

 .Individual Seats

أو األريكة-   Lounge Seat الالونج ويعتبر إعداد 

األكثر عملية بين الخيارين- ، بحيث يوفّر المساحة 

الكافية لجلوس ثالثة ركاب. وال شّك في أنّه سيكون 

الخيار المفضل للعائالت. تجدر اإلشارة أيضاً إلى أّن 

المقاعد الخلفية قابلة للطي وهي سابقة في تاريخ 

رولز-رويس.

تنطوي المقاعد بشكل آلي في عدد من اإلعدادات 

من خالل الضغط على الزر المناسب في الصندوق 

الباب الخلفي. وبكبسة  أو الموجود في جيب 

واحدة، تنطوي مساند الظهر، بينما تتحرّك مساند 

الرأس إلى األعلى كيال تتركأي بصمة على وسادات 

المقاعد. 

المقعدين بشكل كامل للحصول  يمكن طي ظهر 

على منطقة ذات سطح مستٍو بشكل كامل أو مع 

تقسيم بنسبة 3/2 أو 3/1 مع مزيد من الوظائف 

العملية، ويمكن للركاب الخلفيين استخدام 

بالسجاد كطاولة لوضع أغراضهم  المكسو  المقعد 

الراغبين في أخذ  الثمينة. ولألشخاص  الشخصية 

أغراض كبيرة في مغامراتهم، فيتيح القسم الخلفي 

من كولينان مساحة كبيرة بإعدادات مختلفة.

الخلفي من  الجزء  وكان الستثمار رولز-رويس في 

كولينان منافع جانبية تتمثل في توفير منطقة 

تحميل أكثر طوالً من سيارة رينج روفر فوغ ذات 

قاعدة العجالت الممتدة. 

الفردي هو  المقعد  ومن ناحية أخرى، إن إعداد 

ألولئك األشخاص الذين يقدرون الرفاهية القصوى 

التي توفرها سيارات الدفع الرباعي أكثر من 

الخلفيين  المقعدين  العملية،  يتم فصل  وظائفها 

الفرديين بواسطة كونسول مركزي خلفي ثابت 

يتضمن خزانة للمشروبات والكؤوس، وب��رّاداً. 

وتتحرك المقاعد أيضاً في عدد من الطرق واألشكال 

لتوفير أقصى درجات الراحة لركاب القسم الخلفي.

إلى ذل��ك، ثّمة ميزة أخيرة ترفع من مستوى 

النهائي الذي تتفاخر به سيارة “رولز- الفخامة 

أّول  رويس كولينان” إلى أقصى درجاته وتحقق 

سيارة SUV حقيقية بتصميم من ثالثة أقسام 

 .three-box SUV

الزمن حيث لم يكن أحد يسافر مع  فبإيحاء من 

أمتعته، يعمل فاصٌل زجاجي على عزل مقصورة 

الركاب  الركاب عن مقصورة األمتعة، مما يمنح 

أجواًء من الخصوصية والهدوء. 

باإلضافة إلى الصمت المحّسن والرائد داخل 

المقصورة، ثمة فائدة إضافية وهي التحّكم 

أو برودة. بفضل  بالحرارة في األجواء األشّد حراً 

التي تم تحقيقها  المقصورة محكمة اإلغ��الق 

بواسطة الفاصل الزجاجي، يمكن للركاب البقاء في 

درجة الحرارة المثالية حتى عندما تكون مقصورة 

األمتعة مفتوحة.

المغامرة في االنتظار 

تستيقظ »كولينانط بكبسة زر بسيطة على المفتاح 

المصنوعة من  الجميلة  أو بلمس مقابض األبواب 

المفتاح،  الستينلس ستيل. وعند الضغط على زر 

تنخفض كولينان بشكل آلي لتسّهل دخول الركاب 

بالسائق والركاب  إليها كما وتقف األبواب مرّحبة 

في مغامرتهم.

وبعد الصعود بسهولة مطلقة إلى داخل سيارة 

التي تفتح بشكل واسع  »كولينان« بفضل األبواب 

المسطّحة تماماً، وهي سابقة أخرى  واألرض  جداً 

من نوعها بفضل الهندسة الجديدة. يغلق السائق 

والركاب األب��واب على أنفسهم بكبسة زر كما 

بلمسة بسيطة على  السيارة أيضاً  ويمكن إقفال 

جهاز االستشعار الموجود على األبواب من الخارج 

لتُغلق بشكل آلي.

التشغيل، ترتفع  بعد ذلك وبمجرّد لمس مفتاح 

أي إلى ارتفاعها  كولينان بمعّدل 40 مليمتراً 

المعياري مستعيدة ارتفاعها وطابعها الطاغي 

العالم  لتأّمل  الموقع األنسب  الركاب في  واضعة 

بانتظار المغامرات التي تنتظرهم.
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الفور أن »كولينان« سيارة  ويدرك السائق على 

مصّممة لعشاق القيادة والمغامرات بفضل عجلة 

أّما أطر  القيادة األكثر سماكة واألصغر حجماً. 

المسّخنة والمتكيّفة فتشير إلى رحالت  العجالت 

أسطورية، تتشّوق كولينان إلى خوضها بينما 

المقاعد المجهزة بنظام تهوئة فتسمح للركاب 

بالتأقلم تماماً مع الحرارة الخارجية.

القيادي على متن كولينان تبدو   ومن موقعهم 

التجهيزات والتقنيات واضحة للسائق كما  جميع 

تتميّز بموقعها المثالي القريب إلى متناوله. 

المعلومات بوضوح عن طريق  يتم نقل جميع 

الرقمية داخ��ل إطار  أح��دث جيل من األدوات 

الكروم، مع تصميم الشاشات نفسها  دائري من 

أكاليل  إلى  إفتراضية واضحة وجميلة، إضافة  بإبر 

»رول��ز-روي��س« األشبه بالمجوهرات والكتابة 

الواضحة.

ال��ق��ي��اس، تتميّز شاشة  وإل��ى جانب أج��ه��زة 

المركزية بكونها لمسية للمرة األولى  المعلومات 

على اإلطالق مما يسمح للسائق باختيار الوظائف 

وعرض الخرائط وتعديل إعدادات السيارة بسرعة 

على الطريق. 

بكّل ذلك من خالل وحدة  التحكم أيضاً  ويمكن 

التحكم في روح السعادة المتألقة الموضوعة على 

 ،”Everywhere« الوسطي مع مفتاح الكونسول 

ومفتاح التحكم بالسيارة على المنحدرات وأجهزة 

التحكم بالتعليق الهوائي بحسب االرتفاع.

التقنيات التكنولوجية

الناحية  السيارة األكثر تقدماً من  وتعتبر كولينان 

التكنولوجية من نوعها في العالم بفضل مجموعة 

من التقنيات المتطورة األخرى. 

الليلية،  الرؤية  التجهيزات اإلضافية: نظام  وتشمل 

ونظام مساعدة الرؤية، بما في ذلك التنبيه النهاري 

الحيوانات، ومساعد  المشاة أو مرور  والليلي من 

التنبيه، ونظاماً يضّم 4 كاميرات مع رؤية بانورامية، 

بالسرعة،  النشط  الشاملة، والتحكم  الرؤية  ونظام 

والتحذير من االص��ط��دام، والتحذير من حركة 

المرور، والتحذير عند االنطالق وتغيير المسار.

إضافة إلى شاشة عرض أمامية بدقة عالية تصل إلى 

7x3، ونقطة اتصال واي فاي، باإلضافة بالتأكيد إلى 

أحدث أنظمة المالحة والترفيه.

المقعد الخلفي أكثر ارتفاعاً من المقعدين 

الركاب في الخلف  األماميين وبالتالي يستمتع 

بالمشاهد الرائعة التي تحيط بهم، بفضل المساحة 

الزجاجية الكبيرة لنوافذ كولينان الجانبية والسقف 

القطاع. وإذا كانوا  الرائد في  البانورامي  الزجاجي 

النزهات الخلفية  يرغبون، يمكنهم فتح طاولة 

بلمسة زر والتركيز على موقعهم من خالل االطاّلع 

اللمسية الخلفية  على الخرائط عبر الشاشات 

الخاصة بهم.

ويمكن أيضاً لركاب سيارة كولينان أن يتأكدوا من 

أنّهم لن يفوتوا أي فرصة للتصوير،  بحيث يمكن 

 USB شحن جميع األجهزة اإللكترونية عبر منافذ

بينما يمكن  المقصورة،  الموجودة حول  الخمسة 

شحن الهواتف السلكياً في الجزء األمامي من 

المقصورة. 

الجديدة، سيكونون  وعند وصولهم إلى وجهتهم 

التعرّض لالتّساخ بفضل  للنزول بدون  مستعّدين 

ميزة أخرى مبتكرة من “رولز-رويس” إذ يلتّف 

البابان األمامي والخلفي إلى مستوى منخفض 

تحت العتبة حرصاَ على إبقاء األوساخ خارج الباب.

هندسة رولز-رويس األصيلة 

اعتمد فريق التصميم على بنية الرفاهية لتصميم 

قالب السيارة المرتفعة، وهي تتميّز بقدرتها 

الفائقة على التكيف نظراً إلى طبيعتها.  

فلقد تّم تصميم بنية الرفاهية وهندستها من 

األلف إلى الياء بشكل يسمح لها بأن تكون قابلة 

للتطبيق  حسب متطلّبات الحجم والوزن لمختلف 

ط��رازات رولز-رويس المستقبلية. بما في ذلك 

التي تختلف من حيث أنظمة والدفع  الطرازات 

والجّر والتحّكم، وهي تأتي بالتالي لتدعم خريطة 

الطريق على األمد الطويل لمنتجاتها. 

تستخدم “كولينان” تلك الهندسة بأسلوب مختلف 

تماماً من أجل تحقيق تصميم مبدع وحضور 

الفت وراحة ال تُضاهى ومساحة رحبة وسهولة 

القيادة  في االستخدام وتكنولوجيا متطّورة وخبرة 

الوعرة، لالستجابة  الممّهدة والطرق  الطرق  على 

الطرقات  السهلة على مختلف  القيادة  لمتطلّبات 

وعبر مختلف التضاريس.

التي تكّون أساس  تّمت إع��ادة تشكيل األج��زاء 

وإنّما  ارتفاعاً  أكثر  الهندسة لتصنع إطاراً هيكلياً 

أقصر من سيارة “فانتوم” الجديدة. بينما تقّدم 

خاصية جديدة بالكامل، وهي الباب الخلفي التي 

ال نجدها في أي سلسلة من السيارات التي تنتجها 

رولز-رويس. 

الرفاهية المصنوعة من األلمينيوم  تضمن بنية 

بشكل كامل صالبة السيارة للحصول على أداء 

وظيفي استثنائي يكون “األفضل في فئته” على 

الطرقات الوعرة، مع توفير راحة معززة خالل 

القيادة.

تجربة »بساط الريح« 

عملت »رولز-رويس« على دمج تقنيات جديدة 

لضمان  الهندسة، والتي شّكلت عامالً أساسياً  في 

الجودة الالزمة لمنح كولينان قيادة سهلة على 

مختلف التضاريس. وانطلق فريق الهندسة 

الرحلة على بساط  بتصميم محرّك يوفّر تجربة 

الريح الخاصة »برولز-رويس« وإنما على الطرقات 

الوعرة.

تقّدم رولز-رويس تجربة »الرحلة على بساط 

الوعرة  الريح« على متن سياراتها على الطرقات 

والممهدة على حد سواء بفضل هندستها الجديدة 

الهوائي  التعليق  والجيل األخير من  األخف وزناً 

ذاتي االستواء. 

التعليق  ومن خالل إعادة هندسة شاملة لنظام 

الحالي، بما في ذلك إضافة ممتص أكبر  الهوائي 

أكبر  الهواء مع حجم هواء  للصدمات يعمل على 

لتخفيف الضربات الناتجة عن أصعب التضاريس.

إضافة إلى تعزيز صالبة أعمدة اإلدارة والدفع، 

وتزويد العجالت األمامية بقّوة دفع كما في 

الخلفية للمرة األولى على اإلطالق في  العجالت 

تاريخ رولز-رويس.

المزّود بنظام   وإعادة تصميم محرّك رولز-رويس 

ثنائي والمؤلف من 12 أسطوانة  الجديد  تيربو 

سعة 6.75 لتر بشكل كامل، لتحقيق المستوى 

الدوران )850 نيوتن متر( عند  المثالي من عزم 

أدنى الدورات الممكنة )1,600 دورة في الدقيقة(.

ويقوم نظام التعليق بماليين الحسابات كل ثانية، 

بتغيير نظام ضبط امتصاص  حيث يقوم باستمرار 

الصدمات الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً. إذ 

يتفاعل مع تسارع هيكل السيارة والعجالت 

ومدخالت التوجيه ومعلومات الكاميرا. 

ويوفر المحور األمامي الجديد ذات الموّجه 

ال��م��زدوج والمحور الخلفي خماسي  العرضي 

المحاور مستويات مذهلة من التحكم في 
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القص، كما ويضمن خفة  الجانبي وقوة  االلتفاف 

التوجيه  ممتازاً. باإلضافة إلى نظام  حركة وثباتاً 

العناصر كافة تجربة قيادة  الرباعي، تضمن تلك 

مذهلة ورحلة خالية من أّي مصدر إزعاج للركاب 

مهما كانت الظروف.

وفي حال القيادة على الطرقات الوعرة، يستخدم 

التحكم به  نظام امتصاص الصدمات الذي يتّم 

الهواء لدفع أّي عجلة  نظاماً لضغط  إلكترونياً 

ثباتها عن األرض وإبقاء جميع  أنها تفقد  ياُلحظ 

بالطريق بشكل وثيق مع تأمين  العجالت متّصلة 

أقصى مستويات عزم الدوران لكّل العجالت.

أما الجزء األخير من اللغز لضمان أن »رولز-رويس 

كولينان« هي سيارة كّل التضاريس هو عبارة عن 

مفتاح واحد يُعرف ضمن رولز-رويس بمفتاح 

Everywhere أو في كّل مكان. وكّل ما يتطلّبه 

األمر هو كبسة زر لتسخير كافة هندسة “رولز-

رويس” التي سبق ذكرها ، إلطالق العنان لسلسلة 

بها سيارة كولينان  التي تزخر  القدرات  كاملة من 

لمواجهة أصعب الطرقات الوعرة.

القيادة على  ويمكن للسائق تعديل إع��دادات 

الوعرة لمواجهة أّي موقف سواء كان  الطرقات 

طريقاً وعراً أم طريقاً حصوياً أم مرجاً عشبياً رطباً 

أم طريقاً موحالً أم طريقاً مكسّواً بالثلج أم بالرمل، 

وذلك بعزم يبلغ 850 نيوتن متر لكّل العجالت 

بدون أّي انقطاع.

كما وتستطيع سيارة كولينان الوصول بعد إلى 

التعليق  مناطق أكثر من العالم بفضل نظام 

الركاب على تجربة  الذي يضمن حصول  الهوائي 

أشبه بالتحليق على بساط الريح للوصول إلى أّي 

وجهة من العالم. 

تصميم قّوة من قوى الطبيعة

الرفاهية كحجر أساس في  وباالرتكاز إلى بنية 

لتلبي توقعات رعاة  السيارة  كولينان، تم تصميم 

رول��ز-روي��س. وذل��ك من خ��الل تصميم مبدع 

ومقاييس رولز-رويس المناسبة داخل السيارة كما 

في الخارج مع مستويات ال تُضاهى من الفخامة. 

يعبّر وجه »كولينان« عن قوة وعنفوان ومن أبرز 

الخصائص التي تكّون هذا االنطباع نذكر المصابيح 

وفتحات الهواء المرتّدة إلى الخلف المثبتة 

بعمق في الهيكل في حين أن الخطوط العمودية 

واألفقية القوية تفرض مالمح قوية جداً، مع جبين 

بالمحاربين السكسونيين تم تحقيق  بارز يذكّر 

العلوي من  الجزء  الذي يمتد عبر  الخط  بواسطة 

الشبك األمامي الشهير.  إضافة إلى مصابيح نهارية 

الحاجبين وهي سمات كفيلة بمنح  تتّخذ شكل 

كولينان أقوى تعبير عن الصالبة والقوة والصرامة.

العادة مصنوٌع من »الستينلس  الشبك كما جرت 

المصقول يدوياً، ولكن في سيارة كولينان  ستيل« 

يتّخذ الشبك موضعاً أمامياً يحيط به الهيكل الذي 

يدفعه إلى األعلى وإلى األمام مع شارة رولز-

الموضوعين بشكل  السعادة  رويس وتمثال روح 

رائع فوق خّط الجناح مما يمنهحما موقعاً فخرياً 

ممتازاً.

وبعيداً عن وج��ه كولينان ف��إن الخطوط 

التي تمتد من األعمدة الوسطية  العمودية 

الفاصلة على ط��ول حافة غطاء المحرك 

المرفوعة، إلى أسفل جانب الشبك وإلى اللوح 

السيارة  ارتفاع  أدناه مما يؤكّد على  المعدني 

وشخصيتها المهيمنة.

وإذا نظرنا إلى السيارة من الناحية الجانبية، فنرى 

تتألّق  الجانب  تام. من  هادفية كولينان بوضوح 

السيارة بمقّدمة سيارات رولز-رويس الطويل، 

ارتفاعاً  أكثر  المحرّك يتّخذ موضعاً  أّن غطاء  غير 

الحزم  للتعبير عن مزيد من  السيارة  من جانبي 

والصالبة. 

ويرتفع بعد ذلك الخط بسرعة إلى الفاصل 

يبلغ  ارتفاع أقصى  الوسطي A-pillar ليصل إلى 

الزجاج  ارتفاع تعززه نسبة  1,836 مليمتراً، وهو 

إلى المعدن كما نرى السيارة من الناحية الجانبية. 

ومن الفاصل الخلفي B-pillar يصبح خّط السقف 

أكثر سرعة لينزلق بسرعة أكبر إل��ى الزجاج 

الخلفي حيث ينتهي في غطاء صندوق بارز أنيق 

يذكّر بإحدى سيارات رولز-رويس D-Black من 

التي كانت  الثالثينيات، بعض سيارات العالمة 

السيارة على رف  ال تزال تحمل حقائب صاحب 

خارج السيارة.

النظر  الشهير  الدوار  تايلور  ويقود بعد ذلك خّط 

إلى الجانب األمامي من سيارة كولينان إذ ينطلق 

العجالت مقاس 22 بوصة  إلى األمام عبر محاور 

ليحقق مظهراً متوازناً جميالً . في حين أن المظهر 

الجانبي يبدو وكأنّه منقسم بصرياً من خالل قطعة 

معدنية أصيلة وواضحة أشبه برمح ساكسوني يبدو 

محلّقاً أسفل سطح الباب السفلي، ويعطي الجانب 

كله من السيارة شعوراً جميالً بالتوتر.

ويتّسم المظهر الخلفي لسيارة كولينان باقتصار 

التخفيف  الوظيفية. فتّم  التصميم على األسس 

التزيينية وبالتالي، عوضاً عن  من اللمسات 

التي تزيّن غطاء  الكبيرة  الشريحة المعدنية 

صندوق فانتوم والذي يحمل شارة رولز-رويس، 

CULLINAN
cover story

2829



تبرز هنا ش��ارة رول��ز-روي��س على منضدتها 

الخاصة األصغر حجماً بشكل منفصل على إطار 

غطاء الصندوق المعدني الذي يتّخذ شكالً أرفع 

مباشرة فوق موضع لوحة السيارة. 

كما ويحافظ تصميم المصابيح الخلفية على 

البساطة حيث تضّم وحدتين رفيعتين  مبدأ 

كل األضواء وتّم تزيينهما بشكل بسيط بواسطة 

شرائح رفيعة من األكسسوارات في وسطها. 

الوظيفية األخيرة فهي  التصميمية  اللمسة  أّما 

أنابيب العادم المعدنية المكشوفة ولوحة 

االنزالق، وكالهما يذكران بقوة كولينان وقدرتها 

الفائقة.

تجمع مقصورة كولينان ما بين فخامة “رولز-

البسيطة والمتطابقة  رويس” األصيلة ووظائفها 

المتوارثة.  للركّاب عن قّوة كولينان  التي تعبّر 

وم��ن الواجهة إل��ى المركز الرئيسي للوحة 

العدادات أو مساند الذراعين على األبواب، 

البنيوية األفقية والعمودية تدعم  العناصر  فإن 

أنواع  الداخلي قبل أن تكتسي بأجود  التصميم 

الجلود والخشب والمعدن.

المركزية قوائم معدنية مصقولة  المنّصة  تحتضن 

العلوية والكونسول  الواجهة  يدوياً تصل ما بين 

بالصالبة والقوة  المركزي، مما يمنحها إحساساً 

بينما يتّم أيضاً تعليق العناصر األفقية على الواجهة 

لمنحها طابعاً أكثر سيطرة. 

أما الواجهة العلوية فمدّرعة بصندوق متطّور 

الذي  الجلد  بالجلد األسود، وهو نوع من  مكسّو 

يدوم طويالً والمقاوم للماء يشبه الجلد المستخدم 

في حقائب السفر أو حقائب اليد اإليطالية 

الجلدية الفاخرة. 

بالعرض  الواجهة حساً  ويمنح اختيار األل��وان 

المعزز إذ تمتد من القسم العلوي مسلّطة 

التي  بالمجوهرات  العناصر األشبه  الضوء على 

تزيّن الساعة وفتحات الهواء.

العلوي إط��اٌر ق��وٌي من  ويدعم ه��ذا الجزء 

الخشب تّمت قولبته بشكل ثالثي األبعاد ليمتّد 

الواجهة  بينما  المركزية،  المنّصة  بانسيابية إلى 

محمية بوسادات جلدية في األعلى واألسفل. 

العلوية شكل جناح مما يشير  الوسادة  تتّخذ 

إلى العضالت والحركة، باإلضافة إلى وظائف 

مقصورة القيادة.

وق��د ت��ّم تصميم المقاعد بشكل يناسب 

مواصفات كولينان الديناميكية والرياضية بشكل 

أكبر مقارنة بسيارات رول��ز-روي��س األخ��رى، 

وتتميّز برسوم حدوة الحصان التي تسلّط الضوء 

الداعمة للمقاعد. كما وتتتعرض  المساند  على 

الجديدة براعة رولز-رويس في  المقاعد  هذه 

التعامل مع الجلد حيث تم تصميم لوحة مسند 

الجلد  الظهر بالكامل من قطعة واح��دة من 

للحصول على سطح ثالثي األبعاد بامتياز.

كما  يمكن التحكم بحرارة مختلف المساحات 

الداخلية وتسخينها من مساند أذرع األبواب 

األمامية، وغطاء الكونسول المركزي األمامي 

وأسفل العمود الخلفي C-Pillar ومساند 

اليدين الجانبية والخلفية ومسند الذراع الخلفي 

الوسطي.
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وللعيد في اإلسالم فلسفة ومنهج يختلف بهما عن األعياد األخرى 

الفطر فى  الله سبحانه وتعالى بل وفرض علينا زكاة  فلقد حثنا 

التواصل  الكريم من أجل  انتهاء صوم شهر رمضان  نهاية وعقب 

مع الفقراء في المجتمع اإلسالمي فلقد قال رسول الله )صلى الله 

عليه وسلم( »اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم« وهذا مما يدخل 

الفرحة والبهجة على قلوب فقراء مجتمعنا اإلسالمي، ويُذِهب في 

الوقت نفسه الحقد والضغينة من قلوبهم على األغنياء هذا من 

جهة الفقراء ،وأما من جهة األغنياء فإنه يزرع في قلوبهم العطف 

التكافل يحدث  الفقراء وبالتالي نجد أن  والرحمة على إخوانهم 

المجتمع كافة ويتولد الحب خاصة فى هذه األيام  بين أفراد 

المباركة.

كذلك حثنا اإلسالم على صلة الرحم في هذا اليوم العظيم وصلة 

الحنيف ويكفيكم  التى حضنا عليها ديننا  الرحم من أهم األمور 

فى هذا قول الله  سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم “فََهْل َعَسيْتُْم 

إِن تََولَّيْتُْم أَن تُْفِسُدوا ِفي اأْلَرِْض َوتَُقطُِّعوا أَرَْحاَمُكْم  »،فلقد جعل 

الله سبحانه وتعالى اإلفساد في األرض قرين قطيعة األرحام.وصلة 

األرحام تولد في قلوبنا جميعا المحبة والود والتواصل وهذا هو 

مايحرص عليه كل الحرص ديننا الحنيف.

اليوم  التوسعة على أهلنا وأقاربنا في هذا  كذلك يجب علينا 

المسلمين في كافة أرجاء  الذي يشهده أهل األرض من  العظيم 

اليوم  السماء احتفاال مع أهل األرض بهذا  العالم، ويشهده أهل 

الجائزة  اليوم بيوم  الله سبجانه وتعالى هذا  العظيم، وقد سمى 

،ونعم إنه يوم جائزة الصائمين الذين صاموا نهارهم،وقامو 

ليلهم،وقرأوا قرآنهم،ووصلوا أرحامهم ،وأخرجوا صدقة فطرهم 

فكان هذا اليوم جائزة لهم على ذلك.

عوا على أوالدكم في هذا اليوم  بالملبس والمأكل والتنزه فهذا  َوسِّ

من المباحات التى أباحها الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم.

الكرام ملمحا جميال لنفرق به بين عيد  السادة  أيها  وإذا الحظنا 

الله سبحانه  الفطر واألضحى وبين بقية األعياد فسوف نجد أن 

وتعالى شرع هذين العيدين لكل المسلمين في كل أرجاء العالم  

،أٍب وأٍم ولم يشرعه لفئة دون فئة أو  صغير وكبير،غني وفقير 

جماعة دون أخرى، فهذان العيدان يشمالن األسرة كلها ويحتويان 

المجتمع بمختلف أطيافه وال يخص العيد الفالح دون المهندس 

أو الطبيب دون المدرس ألنه عيد للجميع الرتباطه بفريضة من 

الفرائض الدينية التي تؤديها األمة كلها فهو يوم سرور وبهجة لكل 

أفراد المجتمع ألن العبادات الترتبط بطوائف أو فئات فكل أفراد 

األمة مكلفون بها-إال من سقط عنه التكليف-بهذا المعنى يكون 

العيد لألمة كافة وليس لجزٍء محدود منها.

ننتقل اآلن للحديث عن مظهر جميل بل وأكثر من رائع من 

مظاهر فرحة المسلمين بعيدهم أال وهو صالة العيد حيث سن 

لنا رسولنا الكريم - صلوات الله وسالمه عليه - صالة العيد وهي 

صالة يجتمع فيها المسلمون جميعهم صغيرهم وكبيرهم ،رجالهم 

العظيم ويظهر في هذه  اليوم  ونساؤهم إلظهار فرحتهم بهذا 

الصالة مشاعر الحب واأللفة والمودة التي تكتنُف الجميع حيث 

الصالة يصافح بعضهم بعضا األمر  المسلمون في ساحات  يلتقي 

الذي يساهم في إزالة ماقد يكون قد علق في نفوس بعضهم تجاه 

بعض من شحناء وضغينة.

ومن سنن اإلسالم في صالة عيد الفطر أن الرسول الكريم - صلي 

الله عليه وسلم- قد سن لنا الذهاب إلى صالة العيد من طريق 

والعودة منها من طريق آخر حتى يلتقي المسلم بأكبر عدد من 

إخوانه يصافحهم ويبثهم مافي قلبه من مشاعر الفرحة والسعادة 

بلقائهم،ويتبادل معهم التهنئة بهذا اليوم العظيم.

نافلة ،ولم  العيد سنة أي  المرء أن اإلسالم جعل صالة  ويالحظ 

يجعلها فرضاً على المسلمين ألن الفرض هو الذي يعاقب اإلنسان 

بتركه يتضح لنا من هذا أن الدين لم يُرد الضغط على المسلمين 

الناس عن السرور  في العيد بكثرة العبادات كي ال ينشغل 

بالعبادة،وكذلك لم يُرد لهم العكس وإنما أراد توازناً بين هذا وذاك 

وتلك وسطية تميز بها اإلسالم .

اليوم أن اإلس��الم شرع  الفرحة وال��س��رور بهذا  وم��ن مظاهر 

للمسلمين التكبير في صالة العيدين؛عيد الفطر لمدة يوم واحد 

وعيد األضحى لعصر ثالث أيام التشريق وفي ذلك داللة وهي أن 

شهر رمضان يكون قد تم واكتمل في عيد الفطر فتكون األمة كلها 

قد انتهت من أداء فريضة الصيام لذا ينتهي التكبير مع صالة العيد 

التشريق  أيام  ثالث  التكبير لعصر  ،أما في عيد األضحى فيستمر 

الذين يكونون في  الحرام  الله  تضامنا وتواصال مع حجاج بيت 

التواصل بين  الحج وبهذا يحدث  المتبقي لهم من شعائر  أداء 

الذين يؤدون شعائر  القاعدين في ديارهم وإخوانهم  المسلمين 

الله في األراضي المقدسة.

اليوم الحرص على  وهكذا نرى أن من فلسفة اإلسالم في هذا 

إيجاد نوع من التوافق بين أعضاء المجتمع المسلم ومعلوم لدينا 

الجميع في مختلف األحوال  حرص اإلسالم على زرع األلفة بين 

وكل األوقات وليس في األعياد فحسب ألن الله تعالى أراد لعباده 

العيش في حالة من التآخي والتراحم والتواصل ألن أمة يسودها 

الشقاق والخالف لن تستطيع أن تبني حضارة وال أن تصنع مجداً .

العيد في اإلسالم يقوم علي السرور  نخلص من هذا كله إلي أن 

والبهجة في تأدية فريضة من الفرائض؛الصوم مع عيد الفطر،والحج 

مع عيد األضحى ال النجاح في المسائل الدنيوية،ويؤكد أيضا على 

المجتمع واألمة فالعيد ليس لفئة وال لطائفة وال لشعب  وحدة 

بعينه بل ألمة اإلسالم بأسرها أينما كانت وحيثما وجدت.

وكل عام وأنتم جميعاً بخير.

لن��ا  وتعال��ى  س��بحانه  اهلل  ش��رع 
المب��ارك  الفط��ر  عي��د  العيدي��ن 
،وعي��د األضحى لنش��كره س��بحانه 
وتعال��ى عل��ى تم��ام نعمت��ه علينا 
فريض��ة  أداء  م��ن  انتهائن��ا  عق��ب 
ورك��ن أساس��ي من أركان اإلس��الم 
المبارك،وعي��د  رمض��ان  وهوش��هر 
اهلل  بي��ت  ح��ج  م��ع  األضح��ى 
الحرام،ولذا فإن األعياد ترتبط عندنا 
ارتباطا وثيقا بفروض ديننا الحنيف.

وقد ش��رع اهلل س��بحانه وتعالى لنا 
العيدين ليدخل البهجة والسعادة 
والفرح��ة إل��ى قلوبن��ا فنح��ن نفرح 
بق��دوم ش��هر رمضان عل��ى الرغم 
م��ن أنن��ا س��نمتنع ع��ن المفطرات 
فى هذا الش��هر، ويدخل الحزن إلى 
قلوبن��ا لف��راق ه��ذا الضي��ف العزيز 
نف��رح  ذل��ك  م��ع  ،ولكنن��ا  الكري��م 

لقدوم عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك
بقلم: منصور دياب
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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.

جمالك
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�شميرة المحي�شري ل� »اأناقتي«

المكياج فن واإبداع..
والألوان الترابية �شر تميزي

وصاحب��ة  مجته��دة  مبدع��ة، 
أنام��ل ذهبية، به��ذه الكلمات 
يمكن وص��ف خبي��رة التجميل 
حمي��د  »س��ميرة  العماني��ة 
��ز ع��ن  المحيض��ري » الت��ي تتميَّ
ف��ي  يعمل��ون  ��ن  ممَّ غيره��ا 
مجاله��ا. واس��تطاعت أن تثبت 
نفس��ها ف��ي عال��م التجمي��ل، 
ما س��اهم ف��ي أن أصبحت من 
األس��ماء المش��هورة في عالم 
التجميل والمكياج بالس��لطنة. 
وحرصه��ا  الفري��دة  موهبته��ا 
عل��ى مواكب��ة العص��ر وابتكار 
ز جعلها  كل ما هو جديد ومميَّ
محط أنظ��ار واهتم��ام العديد 

من النساء.
خبي��رة  م��ع  التق��ت  »أناقت��ي« 
التجمي��ل س��ميرة المحيض��ري 
لنتعرف على بدايتها في عالم 
التجميل وسر تميزها وإبداعها 
في المجال. وأيض��ا نتطرق إلى 
المكي��اج المثال��ي م��ن وجه��ة 
نظره��ا وأه��م النصائ��ح الت��ي 
يجب أن تعتني بها المرأة قبل 

وضع المكياج. 

Your Beauty
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التجميل سميرة، كيف  أسلوب مميز  وأنامل احترافية ذهبية لخبيرة 

جاءت بدايتك في عالم التجميل، وسر النجاح والتميز؟

الرسم والتلوين كانا هوايتّي المفضلتين منذ طفولتي، فأبدعت في دمج 

األل��وان ورسم الظالل بمختلف األل��وان. ثم بدأت بوضع مستحضرات 

التجميل ألمي وتدربت كثيرا على ذلك، وأيضا كنت أتابع بشغف البرامج 

المتخصصة في عالم التجميل حتى أطور قدراتي وموهبتي. 

المكياج لمختلف الوجوه  الله أصبحت  ق��ادرة على رسم  وبفضل 

والبشرات وأنا في سن الخامسة عشرة ولكني أجلت حلمي لفترة 

حتى االنتهاء من الدراسة. وبعد االنتهاء من دراستي الجامعية حصلت 

على بكالورويوس في »إدارة األعمال«، طورت نفسي بدراسة التجميل 

وحصلت على« دبلوم« في مجال التجميل ودورات تدريبية قصيرة مع 

التجميل،  خبراء تجميل عالميين. وذلك بهدف تطوير مهاراتي في فن 

أعتقد أن سر نجاحي هو التواضع والصبر وتلبية كافة احتياجات وأذواق 

زبائني، كما لدي موهبة تصوير وإنتاج الفيديوهات االحترافية لجميع 

أعمال الخاصة بي.

كيف تصفين أسلوبك في عالم المكياج والتجميل؟

ال أعتمد على أسلوب أو طريقة معينة في مكياجي، بل أعمل دائما على 

التنوع واالبتكار في إيجاد طرق جديدة للمكياج. فعالم المكياج والتجميل 

هو فن راق وأسلوب حر ليس له حدود وليس عليه قيود. 

الذي يبرز مالمح  الصارخ  المكياج  ,أم  الناعم  المكياج  هل تميلين إلى 

الوجه أكثر؟

أنه يليق بكل  الناعم جذاب وأنيق رغم بساطته، إضافة إلى  المكياج 

اإلط��الالت ويبرز معالم الوجه بطريقة ناعمة. لذلك أحب المكياج 

الناعم وأطبقه، أقوم بالتركيز على الوجه من خالل رسم الوجه بالكونتور 

والهايالت والتركيز على مكياج الرموش. 

من وجهة نظرك ماهو المكياج المثالي ,ومعايير الجمال المثالية؟

المكياج الناعم البسيط الذي يتكون من ألوان ترابية هو المكياج المثالي، 

ألنه مهما مر الزمن تظل األلوان الترابية دارجة في كل مواسم السنة.

تتميزين بوضع مكياج العيون. ما السر وراء ذلك؟

قبل وضع مكياج العيون أقوم بدراسة شكل العيون أوال، ألنه هناك أشكال 

كثيرة للعين فمنها  المستديرة , والناعسة ,والجاهضة وغيرها. فكل عين 

لها رسمة و رموش معينة تتناسب مع شكلها، وهذا له تأثير كبير في مكياج 

العيون.

نصائح هامة يجب اتباعها عند وضع مكياج العيون؟

يجب مراعاة اختيار رسمة العين وألوان المكياج الصحيحة وكريم األساس 

التي تتناسب مع نوعية البشرة و »اندرتون« البشرة، بسبب  أن بعضهم 

يملكون »اندرتون »البشرة الدافئة وبعضهم الطبيعية و بعضهم المحايدة. 

لكل فئة اندرتون له ألوانه الخاصة في كريم األساس و اآليشادو.

هل تكتشفين طرقا جديدة للمكياج مع كل وجه تتعاملين معه؟

أتعامل معه، عالم  كل يوم اكتشف طرقا جديدة للمكياج مع كل وجه 

المكياج عالم بحره واسع ليس له نهاية يتطور كل يوم.

هل تتقيدين بأذواق السيدات أم تعملين وفقا لذوقك وقناعاتك؟

في معظم الحاالت أحب أن أرضى زبائني بإقناعهم بوضع المكياج الذي 

يناسبهم من حيث هيكل الوجه والعين ، أرضيهم بوضع مكياج على ذوقهم 

الخاص ,ولكن أعتمد على تكنيك معين سوف يتناسب مع مالمحهم.

خطوط المكياج الرائجة لهذا الموسم؟

مكياج بسيط مع »اآليالينر« المموه و التركيز على الرموش و الكونتور و 

الهايالت وأحمر الشفاه.

النصيحة األساسية التي تقديمنها لكل من يبحث عن الجمال؟

اليومي للبشرة، وكثرة شرب المياه  التنظيف  االهتمام بالبشرة من ناحية 

الفيتامينات  المثال  البشرة بمغذيات خاصة للبشرة. على سبيل  و تغذية 

الكوالجين و حمض  التي تحتوي على  الكريمات   المخصصة للبشرة و 

البشرة و يؤخر ظهور  إنتاج الكوالجين في  الهيالورونيك، حتى يحفز 

التجاعيد في البشرة.

أهمية اختيار مستحضرات التجميل والمنتجات في نجاح خبيرة تجميل 

عن أخرى؟

اختيار مستحضرات التجميل له دور كبير في نجاح خبيرة التجميل، وعليها 

تناسبها. خاصة أن لكل  التي  التجميل  دور هام في اختيار مستحضرات 

منتج ميزة تجعله يتفوق على منتج آخر من ناحية كريم األساس واآليشادو 

وغيرها.

نجد أن هناك تنافسا كبيرا من ناحية الجودة، فهناك منتجات تناسب فصل 

الصيف وأخرى تتناسب مع فصل الشتاء. فيجب على خبيرة التجميل أن تكون 

حريصة على اختيار المنتجات التى تتناسب مع جميع األجواء والمواسم.

الخطوات التي يجب اتباعها عند وضع المكياج؟

الخطوات التي أنصح باتباعها عند وضع المكياج، تبدأبدراسة هيكل الوجه 

وشكل العين لكي تختار رسمة العين المناسبة لها. ثم تنظيف البشرة قبل 

المنزلي،  المقشر  المكياج من ناحية عمل تقشير بسيط باستخدام  وضع 

إلزالة الجلد الميت ولتخفيف ظهور الزيوت في  البشرة بعد وضع المكياج.

أبرز ما يميز لمساتك فيما يخص مكياج العروس؟

أبرز ما يميز لمساتي في مكياج العروس هي البساطة وقدرة التحكم في 

العروس. وألن  الشفاه مع مكياج  المكياج من ناحية توازن أحمر  توازن 

بعض العرائس تفضل المكياج الكثيف، فأقوم  بوضع مكياج ما بين خفيف 

و كثيف، مع وضع أحمر شفاه بألوان لحمية لكي يكون هناك توازن في 

المكياج.

كيف تحصل العروس على إطاللة ملكية ومكياج مثالي يوم زفافها؟

الزفاف  البشرة قبل  يعتمد ذلك على بشرة العروس، فيجب أن تهيئ 

البشرة و  الفيتامينات و تنظيف  البشرة و  بشهرين من ناحية عالجات 

تتناسب مع لون بشرتها و »اندرتون« خاص  التي  ألوان اآليشادو  اختيار 

لبشرتها.

طموحاتك وخططك المستقبلية؟

افتتاح مركز يخدم  المستقبلية  ليس لي حدود في طموحاتي، وخططي 

جميع الخدمات التي تختص بجمال المرأة من األلف إلى الياء. 
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بودرة الوجه لتثبيت 
المكياج

أنواع بودرة الوجه:

البودرة الحرة أنواع    البودرة الحرة )اللوز بودر(،يوجد من 

أو نصف شفافة أو  منها شفافة تعطي شكالً طبيعياً جداً 

أنواع  )اللوز بودر( معظم  الحرة  البودرة  ملونة. وتناسب 

البشرة وأهم وظائفها تثبيت المكياج.

المكياج وتعمل    البودرة المضغوطة، تعمل على تعديل 

المكياج وتناسب  البشرة بعد  الدهون من  على امتصاص 

البشرة الدهنية.

الوجه    بودرة اإلضاءة، تستخدم بودرة اإلضاءة في إضاءة 

وتحت العينين لتبدو تلك المنطقة مشرقة وجذابة.

اختيار البودرة المثالية

الوقت  إلى  للبشرة عملية تحتاج  المناسبة  البودرة    اختيار 

بالتجربة الختيار  وتجربة تحتمل الصواب والخطأ، وتتم 

اللون األنسب للبشرة. 

  اختيار لون كريم األساس هو أول عامل سيساعدك في 

اختيار البودرة المناسبة، فيجب أن تكون البودرة قريبة من 

لون كريم األساس )الفون دو تان(. 

المناسب يجب خلط  البودرة  للحصول على لون    أحياناً 

لونين بدرجتين مختلفتين، للحصول على التدرج المطلوب. 

  ال تجرب البودرة على اليد، يمكن تجربتها على الرقبة أو 

الوجنتين. وهذا لتعرفي مدى إخفائها للشوائب، وعند 

التجربة يجب االنتباه على أن تُوّزع البودرة بشكل جيد في 

منطقة التجربة. 

  من الهام أن تكون البودرة المختارة تعكس على الوجنتين 

ضوءاً، وتمنح الوجه حيوية وإشراقاً. 

  يفضل اختيار البودرة التي يكون تركيبها خفيفاً، ال أن تختار 

النوع ذا التركيب السميك.

  البشرة البيضاء الباهتة، تحتاج هذه البشرة إلى لون يميل 

إلى الزهري للتقليل من شحوب الوجه وتمنحه بعض 

الحيوية.

الُسمرة إلى الظالل  البشرة ذات    البشرة السمراء، تحتاج 

البشرة إطاللة دراماتيكية  البرونزي لتمنح  المائلة للون 

الفتة وباألخص عند وضع المكياج القوي.

ذا درجة تفتيح  البشرة تحتاج لوناً  الحنطية، هذه    البشرة 

قليلة فقط.

بدونها  المكياج  يكتمل  وال  البشرة  على  جمااًل  الوجه  بودرة  تضفي 
تجعل  حيث  األس��اس  كريم  استعمال  عقب  الوجه  ب��ودرة  وتوضع 
البودرة البشرة مخملية اللون. وتالءم بودرة الوجه البشرة الدهنية 
والبشرة ذات المسام الواسعة، وتساعد بودرة الوجه على االحتفاظ 

بالمكياج لفترة طويلة.



المكياج الزهري..
�شحر وجاذبية

ابدأي بتطبيق كريم العيون حول عينيك ألن ذلك يمنحهما الحيوية 

والنضارة وبالتالي االشراقة المطلوبة، ويساهم في تخلصك جزئيا 

من الهاالت السوداء في محيط العينين.

كريم االساس

بعد تطبيقك لكريم محيط العينين يكون عليك توحيد لون بشرتك 

الذي يتماشى مع  باللون  وذلك من خالل كريم االساس. اختاريه 

لون بشرتك وطبّقيه بطبقة خفيفة لتحافظي على اإلطاللة الناعمة.

ظالل العيون

العلوي  الفاتح على جفنك  الوردي  باللون  العيون  طبّقي ظالل 

ثّم طبّقي ظالل عيون وردي بدرجة  الرموش ومن  مباشرًة فوق 

أغمق من األولى وقاتمة أكثر. وأخيراً طبّقي ظالل العيون الوردي 

بالدرجة القاتمة جّداً على حافة العين من الزاوية الخارجية، ومن 

ثّم حاولي دمج األلوان مع بعضها البعض ضماناً الطاللة متناغمة 

وناعمة.

الكحل األسود

حددي عينيك جيّداً بقلم الكحل األسود الذي تضعينه داخل العين 

وتبرز جمالها. وإذا كنت ترغبين في الحصول على إطاللة أكثر ثقة 

وقّوة، طبّقي األيالينر األسود على الجفن العلوي للعين.

طّبقي الماسكارا على رموشك

فهي تطيلها وتمنح عينيك جاذبية ال تقاوم.

طبّقي أحمر الخدود باللون الوردي وبدرجة خفيفة على وجنتيك، 

ونّسقيه مع أحمر الشفاه باللون الزهري الفاتح.

أحمر شفاه زهرّي بدرجة قوية مع قلم تحديد الشفاه أغمق 

بدرجة لونية أو درجتين. 

يضفي  لكونه  ممّيز  سحر  ال��زه��ري  المكياج 
ونعومتك.  أنوثتك  من  ويزيد  أشراقا،  لوجهك 
اإلش��راق  يعيد  مكياج  عن  تبحثين  كنت  ف��إذا 
اللون  بالمكياج  ننصحك  وجهك  إلى  الطفولي 
اإلطاللة  تطبيق  طريقة  لكي  نقدم  ال��زه��ري، 
تتمتعي  كي  بشرتك  للون  المناسبة  الزهرية 

بطّلة رائعة وحيوية:- 
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...BB كريم
الكريم ال�شحري لإخفاء 

العيوب

الفوائد السحرية للـ بي بي كريم

البشرة ملمسا  أنه يعطي    يعمل كبديل طبيعي لكريم األساس، حيث 

مستويا وطبيعيا دون أن يسد المسام.

البشرة وإخفاء عيوبها، يخفي عيوب الوجه والمناطق    توحيد لون 

الداكنة من البشرة وكذلك البثور.

البشرة وإكسابها ملمسا المعا وناعما مثل بشرة    يساعد على ترطيب 

األطفال. ويساعد أيضا في الحصول على مظهر شبابي ومشرق لبشرتك. 

  يعمل الكريم على حماية البشرة من أشعة الشمس، وذلك بعامل حماية 

عالي يصل إلى 40 وأحيانًا 60. وهذا األمر يلعب دور أساسي في عالج 

مشاكل البشرة وليس إخفاء هذه المشاكل فحسب، فكما هو معروف 

إن أشعة الشمس من أهم مسببات بقع وتصبغ البشرة.

للبشرة  نتيجة ما يحتويه من فيتامينات مختلفة مهمة  البشرة،    تغذية 

البشرة.وبذلك يضمن  وعناصر ومعادن ضرورية، فهو يضمن تغذية 

حصولك على البشرة النضرة والقادية على محاربة جميع المشاكل التي 

تتعرض لها.

التجاعيد وتمدد  الكريم على منع ظهور    محاربة الشيخوخة، يعمل 

البشرة، وحمايتها من الشمس فهو يحافظ  الجلد، ومن خالل تغذية 

عليها من خطر الجذور الحرة.لذا يمكن اعتبار أنه كريم محاربة عالمات 

التقدم في السن، ومن خالل تطبيقه يمكن الحصول على بشرة شابة 

دائًما.

البشرة، فيمكنك تغطية بشرتك بشكل    سهل االستخدام والتوزيع على 

أو  إلى اإلسفنجة  الحاجة  الكريم بيدك دون  كامل فقط من خالل مد 

الفرشاة.

  يتماشى مع كل ألوان البشرة، ففي حال كنت من ذوات البشرة البيضاء 

الغامق،  اللون األقرب لبشرتك، كما يمكنك اختيار  فيمكنك اختيار 

فتظهر بشرتك بلون مميز وجديد، دون أي فروق.

  يعمل على تغطية مسامات البشرة دون أن يسدها، وبالتالي ال يسبب 

أي التهابات للبشرة نتيجة انسداد المسام أو تجمع البكتيريا فيها.

  ال يترك آثار على البشرة كقطع صغيرة مثاًل والتي يمكن مالحظتها مع 

استخدام بعض الكريمات األخرى.

بالرطوبة، فالمكياج المطبق عليه يبقى ثابت رغم درجات  بتأثر    ال 

الحارة المرتفعة.

من  جديد  ن��وع  م��ؤخ��رًا  األس���واق  ف��ي  انتشرت 
بين  ك��ث��ي��رًا  رواج  والق���ى  التجميل  ك��ري��م��ات 
على   BB كريم  تقنية  فتعتمد  المستهلكين، 
دمج أكثر من تقنية لمستحضر تجميل في منتج 
واحد و هما  )الترطيب، واقي الشمس، األساس، 
إخفاء الهاالت، إخفاء عيوب البشرة(. حتى أصبح 
من أحد أهّم مستحضرات التجميل لخصائصه 

الممّيزة المسّكنة والمجّددة لخاليا البشرة. 
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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



في البداية أعطنا نبذة عن شركة أفون؟ 

البيع  الرائدة في مجال  العالمية  الشركات  تعد شركة »أفون« من 

التجميل. حيث إن لديها موزعون في ما  المباشر لمستحضرات 

يقارب 100 دولة.  ويصل ُعمر الشركة إلى 130عاماً عالمياً, بينما 

تصل الى 14 عاماً في سلطنة عمان تحت حضانة الموزع  الحصري 

المنتجات  محسن حيدر درويش ش.م.م.    وتوفر الشركة أحدث 

في مجال مستحضرات التجميل ،والمكياج والعناية بالبشرة والشعر 

الشركة األكثر تفهما  والعطور وغيرها.رؤيتنا في »أفون« أن تكون 

وإرضاءا من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها. باإلضافة إلى 

سعيها الدائم لدعم وتمكين المرأة لتحقيق ذاتها في المجتمع. 

أبرز منتجات شركة أفون في مجال التجميل؟ 

 منتجات العناية بالبشرة، والوجه والعينين. 

 منتجات البشرة لمكافحة الشيخوخة.

 مستحضرات التجميل كالمكياج، صبغات األظافر.

النسائية والرجالية وتشمل الساعات واألساور    اإلكسسوارات 

وغيرها من الُحلي. 

  منتجات العناية الشخصية، وتضم العناية بالجسم والشعر واليدين 

والقدمين.  

العناية الخاصة باألطفال وتشمل: كريمات لترطيب    منتجات 

الجسم, شامبوهات وسائل استحمام.  

  العطور األوروبية والفرنسية ) النسائية والرجالية(.    

العناية  التجميل ،ومنتجات  أهم ما يميز كُالّ من مستحضرات 

المنافسة  بالبشرة ،والعطور لشركة أفون ويجعلها من الشركات 

عالميا؟

تتميز مستحضرات التجميل بأنها تحتوي على مكونات طبيعية آمنة 

بنسبة-%80 90 %. كما أنها خفيفة على البشرة وتصلح لالستخدام 

اليومي ومخصصة لمختلف المناسبات، كما تحتوي جميع منتجات 

كريم األساس على عامل حماية من الشمس، لتتناسب مع األجواء 

المناخية الحارة في السلطنة ودول الخليج. 

أن تكون الشركة األفضل في  تحت شعار« 
المميزة  والخدمة  المنتج  وتقديم  تفهم 
المرأة  احتياجات  وتلبي  الذات  ترضي  التي 
في  »أفون«  شركة  انطلقت   ، العالم«  حول 
مقرها الرئيسي بأمريكا قبل 131 عاما حتى 
العالمية  ال��ش��رك��ات  م��ن  ال��ي��وم  أصبحت 
الرائدة والعمالقة في مجال البيع المباشر 

لمستحضرات التجميل.  
من  منتج  فكل  باالمتياز،  »أف���ون«  تلتزم 
المعايير  معها  تحمل  الجمال  منتجات 
الشركة  تفي  الثقة  وبكل  للجودة.  العليا 
بكل الوعود. فإن أفون هي شركة التجميل 
إع��ادة  يشمل  ضمانًا  تمنح  التي  الوحيدة 
أبرز  من  أف��ون  وُتعد  ال��ش��راء.  مبلغ  كامل 
الشركات الداعمة لمكافحة سرطان الثدي. 
الفردية  األنشطة  من  بالعديد  تقوم  حيث 
في  أخرى  مؤسسات  مع  تعاونية  وغيرها 

هذا المجال.   
علي  »جواهر  الفاضلة  مع  التقت  »أناقتي« 
بشركة  األعمال  تطوير  مديرة   - المعمري« 
الموزع   - ش.م.م«  دروي��ش  حيدر  »محسن 
عمان،  بسلطنة  أف��ون  لمنتجات  الحصري 
خدمات  أه��م  على  البداية  في  لتطلعنا 
الشركة ، وأهم ما يميز منتجاتها. باإلضافة 
إلى كيفية انضمام المرأة لعضوية الشركة، 
داخل  ل�»أفون«  التطوير  خطة  مالمح  وأهم 

السلطنة.  

جواهر المعمري ل� »اأناقتي«

اأف������ون..
                للجمال غاية

مح�شن حيدر دروي�س �س.م.م
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ومما يجعل منتجات البشرة مختلفة عن منتجات الشركات 

المنافسة هو قدرتها الفائقة على الترطيب وتجديد البشرة وتتوفر 

بنكهات وروائح عديدة لتلبي كافة االحتياجات واألذواق للمرأة.  

العطور لدى شركة »أفون« مصممون متخصصون في  وفي مجال 

العطور للرجال والنساء، مما يعطي طابع االنفراد والتميز  إنتاج 

لكافة منتجات العطور التي تنتجها الشركة في بولندا. كما أن أفون 

تهتم بأن تناسب العطور الذوق الرفيع لعمالئها. 

كيف تضمن شركة »أفون« لعمالئها الحصول على الجودة العالية 

لمنتجاتها؟ 

إن جودة المنتج وسالمته ذات أهمية قصوى لدى »أفون«، وتسعى 

الشركة للتأكد من أن المنتجات تتوافق مع معاييرنا العالية الخاصة، 

وذلك عن طريق االختبارات المعملية المحكمة في كل مرحلة من 

مراحل التطوير والتصنيع. 

المنتجات، ليساعد ذلك  كما أن هناك فريقا داخليا يقوم بتجربة 

المنتجات سهلة االستخدام وتبعث   في تقييم كفاءتها ولضمان أن 

على الرضا.  

كما تعمل أفون دائماً على تطوير منتجاتها لتدفع حدود تقنية 

منتجات الجمال إلى آفاق أوسع. هنالك فريق متخصص من الخبراء 

يقوم بتطوير المنتجات إلى تقنيات متقدمة. 

 تقوم أفون بإرسال استبيان دوري لجميع العمالء، وذلك حرصاً منها 

الفرصة لهم لمشاركة مقترحاتهم  التأكد من رضاهم وإتاحة  على 

التي يتم أخذها بعين االعتبار.   

تشتهر شركة »أفون« بأنها تدعم المرأة وتمكنها من تحقيق ذاتها، 

كيف ذلك؟  

الرئيسي من  مؤسس شركة أفون » دايفيد ماكونييل« كان هدفه 

تأسيسها هو دعم المرأة وتمكينها من الحصول على دخل إضافي. 

العالم  الهدف قائماً، حيث إن أفون في جميع دول  كان ومازال 

الزال��ت تعمل على تمكين المرأة، وهو ما يجعلها تتميز عن 

الشركات المنافسة التي تركز على البيع والربح في المقام األول.    

آلية الدعم هي أن تسجل المرأة عضويتها  في الشركة عن طريق 

بالشركة  العمالء  الموقع اإللكتروني أو عن طريق االتصال بخدمة 

التسجيل تحصل  وذلك لتحصل على الخصم. بعد إتمام عملية 

العضوة على خصم على جميع مشترياتها يصل من %25-15حيث 

إنها تعتبر الفائدة الربحية.  

وأيضا يتم تحميلها في موقع الشركة اإللكتروني ونشرها عبر مواقع 

التواصل االجتماعي. 

ويتم دعم الحمالت بمطبوعات تقدم اختيارات واسعة وحديثة 

لمنتجات الجمال والمنتجات المتعلقة بها بأسعار تنافسية 

وتخفيضات وعروض موسمية.  

الربح وإدارة عملك، حيث  بروشور »أفون« يساعدك على تحقيق 

الزبائن كل ثالثة أسابيع في منازلهم أو  البروشور حديث  يكون 

أثناء األنشطة االجتماعية والترفيهية أو تجمعات  أو  مكان عملهم 

الزبائن طلباتهم إلى شركة  أصدقائهم وأفراد عائالتهم، ثم يرسل 

»أفون«  ويتم توصيل المنتجات مجاناً مباشرة إلى منازلهم وهكذا 

فإن التسوق مع أفون سهل للغاية. 

في الختام كونك مديرة تطوير األعمال للشركة بالسلطنة، ما هي 

أبرز مالمح استراتيجية الشركة لعام 2018؟ 

التي تم وضعها لسنة 2018 ترتكزعلى االستدامة،  االستراتيجية 

إرضاء العمالء، تعزيز موقع الشركة في السوق ونشر الوعي للعالمة 

التجارية.    

الفعال للشركة  التسويق  لدينا خطط وبرامج هامة تركز على 

وذلك بتفعيل مواقع التواصل االجتماعي، واالرتباط مع العديد من 

المجتمع ورواد األعمال والظهور اإلعالمي، كون  مشاهير ونجوم 

العصر  المحركات للتسويق في  السوشيال ميديا هي من أهم  أن 

الحالي.  

الزبائن والجماهير للشركة سنعمل على تكثيف  ولتوسيع قاعدة 

الظهور للعامة وذلك عن طريق المشاركة في العديد من الفعاليات 

والمعارض العامة والتخصصية، وتنظيم المؤتمر السنوي للشركة. 

كما تشمل خططنا افتتاح فرع في إحدى المراكز التجارية التي لن 

أذكر اسمها لتكون مفاجأة، وذلك لنصل إلى الشريحة التي يصعب 

إليها.  ومن المهم ذكر أنه ستتم مراعاة أن  على األعضاء الوصول 

الرئيسي  الهدف  تأثير مباشر على  المخطط، لن يكون له أي  هذا 

البيوت. والعديد من  للشركة والمتمثل في دعم وتمكين ربات 

الخطط التي لن نصرح بها ولكنها ستظهر للعلن إن شاء الله  

أفرع الشركة 

الحمرية - روي -بجانب مستشفى  الرئيسي:  الفرع  الشركة:  أفرع 

النهضة 

الفروع األخرى: السيب، وصاللة، وصحار، ونزوى.

تتعدد مستويات األعضاء في الشركةحيث تبدأ من األعضاء بنسبة 

التخفيض المذكورة أعاله، ثم تتفرع الى فئتين )أعضاء نادي النجوم 

امتيازاته  النجوم فإن  إلى أعضاء نادي  الفريق(. تطرقاً  وقائدات 

عديدة حيث تتزايد فيه نسبة التخفيض ابتداًء من %28 لتصل الى 

%35 ، وذلك وفقاً لمبيعات محددة. 

كما تندرج تحت هذِه الفئة العديد من الحوافز تشمل هدايا قيمة 

وتذاكر سفر وحجوزات فندقية وغيرها من المفاجآت.  انتقاالً إلى 

الفريق هي أن تكون كل قائدة مسئولة عن مبيعات  فئة قائدات 

محددة لعدد أعضاء نشيطين اليقل عن خمسة أعضاء ومنها تحصل 

القائدة على عمولة محددة تبدأ من %9-5 باإلضافة إلى حوافز 

أخرى.  

الفرصة العظمى تكمن في أن تكوني مندوبة للشركة، حيث يمكنك 

التجميل لعائلتك  الحصول على ربح مالي من خالل بيع منتجات 

وأصدقائك وجيرانك وزمالء العمل وغيرهم مقابل نسبة تصل الى 

المبيعات. باإلضافة إلى فرصةاالرتقاء إلحدى  25 % من إجمالي 

الفئات المذكورة أعاله.   

6 مليون عضوة تروج لمنتجات »أفون« في أكثر من 100 دولة 

حول العالم، ماهي استراتيجية الشركة في جذب األعضاء؟ 

يبلغ عدد أعضاء أفون 6 مليون عضوة في أكثر من 100 دولة حول 

العالم، وخصيصاً ما يقارب 3000 عضوة في أرجاء السلطنة بزيادة 

سنوية تصل إلى %20.تعمل أفون دائماً على سياسة الجذب وهي 

الحوافز لألعضاء وتعمل على تجديدها في كل ربع  تقديم أفضل 

من السنة.

 باإلضافة إلى تقديم دورات تدريبية لصقل مواهب األعضاء 

الترويج والبيع, حيث تُنظم هذه  وتمكينهم من إتقان أساليب 

الدورات شهرياً في العاصمة مسقط وأيضاً مناطق السلطنة األخرى.   

التي تعمل على  البرامج  إضافة إلى ما سبق ذك��ره، من أهم 

المرتبطة  النساء لالنضمام ألفون هي برامج تطوير األعضاء  جذب 

بالمبيعات، وكل ما يشملها من حوافز عينية. مما يدفع األعضاء 

للتنافس للوصول إلى أعلى فئة من البرامج المقدمة ،ومثال عليها 

برنامج قائدات الفريق وبرنامج نادي النجوم.  

كيف يمكن الحصول على المنتجات الجديدة والتعرف عليها؟  

يشملها 14 بروشور يحتوي  تقدم أفون 14 حملة تسويقية سنوياً 

على ما يقارب 800 منتج يتم تسليم البروشورات لألعضاء مطبوعة 
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التنظيف العميق للب�شرة 
لإعادة رونقها ون�شارتها

 تتعرض بشرتنا كل يوم إلى العديد من العوامل التي تضر بها، وبالرغم من عدم مالحظة تأثير تلك 
العوامل إال أنه بمرور الوقت سوف تتأثر بشرتنا وتفقد بريقها ورونقها. هنا تكمن أهمية التنظيف 
العميق والذي يعد من أهم األساسيات للعناية ببشرة صحية، حيث يمنحِك مسام نقية خالية من 
الشوائب واألوساخ ويساعد على إزالة األتربة العالقة على سطح الجلد، ويحميِك أيضًا من ظهور حب 

الشباب والبثور

خطوات التنظيف العميق للبشرة

  غسيل الوجه، اختاري غسول مناسب لنوع بشرتك واستخدميه 

الشوائب واألتربة.  آثار  البشرة بعناية والتخلص من  لتنظيف 

بعد ذلك استخدمي منشفة ناعمة ونظيفة لتجفيف وجهك 

برفق. 

تجنبي استخدام الماء الساخن لغسيل الوجه، حيث يعرض بشرتك 

للجفاف نتيجة النتزاع الزيوت الطبيعية التي تعمل على حماية 

البشرة من العوامل الخارجية. ويمكن استخدام الحليب المنظف 

للبشرة ليساعد على تفتيح المسام وتنقيتها من الشوائب وبقايا 

الزيوت المتراكمة.

الساخن  الماء  المنزلي، قومي بتعريض بشرتك لبخار    البخار 

أو  الوجه بمنديل ورقي  حتى 5 دقائق بعدها امسحي بشرة 

التي تعمل  العالجات  الخطوة هي أفضل  منشفة نظيفة. تلك 

العناية بالبشرة الدهنية والتخلص من مشكالتها، ثم  على 

البشرة في حركات دائرية  الثلج لتدليك  استخدمي مكعبات 

حيث يساعد على شد المسام وتصغيرها.

التي تناسب  البشرة  البشرة، اختاري أي من مقشرات    تقشير 

نوع بشرتك واستخدميها لفرك بشرتك برفق للتخلص من 

خاليا الجلد الميت التي تصيب بشرتك بالشحوب. تساعد تلك 

الخطوة على تجديد خاليا البشرة وعالج التلف.

الخاصة  البشرة، اختاري ماسك مناسب الحتياجاتها    ماسكات 

وتحسين مظهرها. فإن كانت بشرتك عادية، اخلطي مسحوق 

خشب الصندل مع ماء الورد ووزعيه على بشرتك حتى يجف 

البشرة المختلطة أو الدهنية استخدمي أي من  تماًما. أما 

خلطات الطمي للتحكم في اإلفرازات الدهنية الزائدة. ولجميع 

البابايا لتنظيف وتفتيح  البشرة اخلطي الطماطم مع  أنواع 

البشرة وشد المسام.

البشرة ليساعد على توازن مستويات    التونر، استخدمي تونر 

المسام  معامل الحموضة pH، كما يساعد كذلك على تنقية 

وإزالة الشوائب. 

البشرة باستخدام كريم مرطب ومغذي    الترطيب، ترطيب 

الكريم  مناسب لنوع بشرتك. قمي  بتوزيع كمية مناسبة من 

الوجه والرقبة وال تنسي تطبيقه مرة أخرى قبل  على بشرة 

الجافة، اختاري مرطب مناسب ذو  الذهاب للنوم. للبشرة 

قوام كثيف وغني بالعناصر األساسية. وللبشرة المعرضة لحب 

الشباب، اختاري لوشن خفيف غني بأحماض األلفا هيدروكسي.

فوائد تنظيف البشرة العميق

 إزالة حب الشباب وآثاره الرؤوس السوداء.

 تفتيح لون البشرة وتوحيده.

 إزالة البقع الداكنة.

 تقليل الخطوط الرفيعة بالبشرة، وتأخير ظهور آثار التقدم بالعمر.

 إزالة العوالق والشوائب من الطبقات العميقة للبشرة.

 إضفاء بريق ولمعان على البشرة.

 إزالة الهاالت السوداء حول العينين.

 تضييق مسام الوجه.

 تخليص البشرة من الدهون الزائدة.

البشرة  الالزم لها، وخاصة في حالة  بالترطيب  البشرة  تزويد   

الجافة.

 تنشيط الدورة الدموية.
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العناية بالوجه والجمال هي إحدى الطقوس اليومية التي تحرص أغلب النساء على القيام بها، نظرًا 

ألن الوجه هو أهم ما يميز المرأة ويحدد االنطباع المبدئي عنها. وتوجد الكثير من المنتجات التي تعمل 

على العناية بالوجه وترطيبه وشده ومحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة وآثار التقدم في السن.

وفي هذا المجال اكتسبت منتجات »بيت ليمون جراس« مكانة هامة في مجال بيع منتجات العناية 

تايالند. وتتميز  في  منبعها  من  يدويا  المصنوعة  أو  العضوية  الطازجة  الطبيعية  سواء  بالجسم 

والشعر  للبشرة  الفوائد  من  العديد  لها  مكوناتها  ضمن  تدخل  طبيعية  بمكونات  المنتجات  تلك 

نستعرضها في التقرير التالي :-

منتجات ليمون جرا�س..
مكونات طبيعية وفوائد 

�شحرية للب�شرة وال�شعر

Font : Lithograph (Thick)

 A، B1، B2، تمتلئ أوراقه  بهالم يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل

الموجودة في عصير  المعادن  الفوليك.  B3، B6، B12، C و E، وحمض 

النحاس والحديد والصوديوم والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم  الصبار هي 

والكروم والمغنيسيوم والمنغنيز.

فوائده للبشرة

  يساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، يقي من العالمات 

المبكرة للشيخوخة. 

  يرطب البشرة.

  يحد من حب الشباب ويطهر العيوب والندوب. 

  يقلل من االحمرار الناجم عن التعرض لألشعة فوق البنفسجية.

  يشفي الجروح الخارجية ولدغ الحشرات.

  فعال لتهدئة البشرة الحساسة، ويعمل على شفاء الطفح الجلدي أو تهيج 

مابعد الحالقة.

فوائده للشعر

اللمعان و    يمنع تقصف الشعر و يقويه، يزيد كثافة الشعرويعطيه 

النعومة.

  يعالج قشرة وحكة فروة الرأس

الشعر،  التي يمكن أن تسد مسام  الرأس  الميتة من فروة  الخاليا    يزيل 

كما لديه خصائص مضادة للميكروبات ولاللتهابات، التي تحارب وتهدئ 

فروة الرأس.

المشبعة، كحمض  الدهنية  تحتوي على نسبٍة عالية من األحماض 

الستياريك stearicوح��م��ض األّوليك، وكميٍة ضئيلٍة من حمض 

البالمتيك وحمض اللينوليكز . 

فوائدها للبشرة

 واٍق وفّعال لمكافحة أشعة الشمس وحروقها.

التشقق، وتهدئ تهيج بشرة  الرطوبة للشفاه وتحميها من    توفّر 

الرجال التي قد تحدث بعد الحالقة.

  تعمل على تحفيز إنتاج الكوالجين الالزم لجعل البشرة تبدو أكثر 

شباباً، منع ظهور التجاعيد والخطوط المبكرة بالوجه.

لها  المصاحبة    تساعد على عالج اإلكزيما والتخفيف من األعراض 

كالتهيج أو االلتهابات المضاّدة لاللتهابات.

  تزيل الهاالت السوداء واألكياس تحت العينين.

  تستعمل كمادة فعالةفي تنظيف المكياج.

  توحد لون البشرة وتزيل البقع الّداكنة والكلف والنمش منهاباألخص 

تلك التي تظهر خالل فترة الحمل، والتخلص من حب الشباب.

  تقلل من عالمات التمدد والندوب والسيلوليت. 

  تساعد على التخلص من تشققات كعب القدمين وتصلبها. 

فوائدها للشعر 

ال��رأس، باإلضافة إلى تخفيف    تستخدم كمرطب للشعر وفروة 

القشرة وتوفير الحماية من الظروف القاسية للشعر.

  ممتازة في تنعيم الشعر المجعد، وتساعد في عالج الشعر الجاف. 

  الحد من تساقط الشعر و تطويله. 

  توفر الحماية للشعر من الهواء والمياه والظروف المناخية القاسية.

  تساعد في تليين وتنشيط الشعر التالف والهش.

  تعطي الملمس الحريري للشعر. 

الرأس دون  الجافة، وإزالة قشرة  الرأس    التخلص من حكة فروة 

انسداد المسام. 

أوال :- الصبار

ثانيا:-زبدة الّشيا
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 مصدر غني للفيتامينات A و B و E والتي هي مفيدة جداً لصحة البشرة. 

فوائده للبشرة

  يساعد زيت اللوز الحلو في التخلص من الهاالت السوداء المحيطة بالعينين، ومنع 

عيوب البشرة و الخطوط الدقيقة وعالمات الشيخوخة.

  يساعد في تجديد خاليا الجلد و ينشط الجلد، مما يجعل المرأة تبدو أكثر شباباً 

ويعالج الطفح الجلدي.

  يساعد زيت اللوز في الحد من التهاب واحمرار  والحكة في البشرة ، ويمنع البثور 

وحب الشباب.

  يضفي البريق على الجلد ويغذيه، و يلين ويطرد األوساخ المتراكمة في مسام الجلد.

  يعمل كواٍق طبيعي من الشمس، ويحمي الجلد من التعرض ألشعة الشمس ويقلل 

من األضرار. 

  يساعد على تفتيح البشرة وتبييضها من خالل توحيد لونها، فهو يزيل الكلف ويقضي 

على البقع الّداكنة.  

فوائده للشعر

  تغذية الشعرو يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر الجديد. 

   إصالح الشعر التالف، ويحمي الشعر من الكسر و تساقطه وتقصفه. 

  تحسين الدورة الدموية بفروة الرأس. 

  يضيف بريقا ولمعانا وعالج حكة الرأس.

  يساهم في عالج تساقط الشعر والصلع، حيث يحتوي على فيتامين ب6 المعروف 

بقدرته على تحسين نمو الشعر. باإلضافة إلى وجود بعض العناصر المعدنية األخرى 

مثل الحديد والماغنيسيوم والدهون الثالثية غير المشبعة.

  يعتبر زيت اللوز الحلو هو الوسيلة المثلى لترطيب الرموش و نموها، حيث إنه غني 

بفيتامين ه� والدهون والماغنيسيوم والكالسيوم مما يجعله مرطبا جيدا ويضيف 

البريق للرموش.

يحتوي على السيليكون والكبريت والصوديوم والفوسفور، والكالسيوم.

فوائده للبشرة

 ينشط الجلد ويفتح البشرة و يرطب الجلد.

 عالج االنتفاخ ويقلل التجاعيد حول العينين و يقلل من الهاالت السوداء.

 يساعد فى تهدئة حروق الشمس ويجدد الجلد.

 يعالج المسامات المفتوحة، ويحارب السيلوليت.

فوائده للشعر

 يقوي الشعر ويحميه لينمو بشكل سليم.

 عالج تقصف، وتكسر، وجفاف، وتساقط الشعر. 

 ترطيب الشعر، وتنعيمه وزيادة لمعانه.

 عالج مشاكل الشعر التالف والباهت وزيادة كثافته وطوله.

يحتوي على مضادات األكسدة.

فوائده للبشرة

  معالجة حفر الوجه 

  تفتيح المناطق الغامقة 

  يمنع ظهور تجاعيد الوجه ومكافحة الشيخوخة 

  حماية البشرة من أشعة الشمس

  عالج المسامات الواسعة 

  إنعاش الجلد ونعومته

فوائده للشعر

  يعمل على زيادة تدفق الدم، مما يساعد على نمو الشعر ووصول الغذاء 

لها بكل.

  منع تساقط الشعرويعالج مشكلة القشرة.

  يقوّي الشعر ويعيد له صّحته. 

زيت الجوجوبا المستخرج من نبات الجوجوبا والغنى بالفيتامينات والمعادن وهو 

الحل السحري الذي يعالج جميع مشاكل الشعر ويحافظ على ترطيب البشرة. 

فوائده للبشرة

 تقليل اإلفرازات الدهنية و تقليل ظهور التجاعيد.

 واقي شمس طبيعي.

 مزيل طبيعي للمكياج ومنظف للوجه.

 تنعيم القدمين.

 عالج حب الشباب. 

فوائده للشعر

 عالج جفاف الشعر.

 زيادة نمو الشعر .

 منظف ممتاز لفروة الرأس.

 لمعان الشعر.

 بلسم للشعر. 

ثالثا :-  زيت اللوز

خامسا :- الخيار

سادسا : الشاي األخضر

رابعا :- زيت الجوجوبا

+968 22060099 - 97994499 info@lemongrasshouseoman.com
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زيت الالفندر
اأثمن الزيوت الطبيعية

بعد يوم طويل من العمل خارج المنزل أو حتى داخله، قد تشعرين بأنك بحاجة إلى الحصول على 

الطبيعية  الزيوت  أحد  الالفندر  زيت  بإستخدام  رغبتِك  تحقيق  يمكنك  والراحة.  االسترخاء  من  قدر 

ذات الرائحة المميزة، حيث تدعوِك رائحة الالفندر المنعشة لالسترخاء وتبث فيك مشاعر السعادة. 

في  يستخدم  ما  وكثيرا  واالسترخاء  الجسم  تهدئة  على  تساعد  الالفندر  لزيت  المميزة  فالرائحة 

في  الجافة  أو  الطازجة  الالفندر  سيقان  مع  الالفندر  زيت  استخدام  يمكن  كما  التأملية،  العالجات 

المساج والعديد من االستخدامات المذهلة في الصحة والجمال والرفاهية ومنها التالي:- 

للحصول على نوم هادئ، يمكن وضع نقطتين من زيت الالفندر النقي على الوسادة كي يساعد 
على االسترخاء والخلود إلى النوم سريعا. كما أن شراب الالفندر الدافئ مفيد أيضا قبل النوم.

للعناية بالبشرة المختلطة، من خالل إضافة 5-3 نقاط من زيت الالفندر على ملعقة صغيرة من 
الزبادي وتدليك الوجه بشكل كامل ماعدا منطقة العين ثم يترك لمدة 15-10 دقيقة ثم يغسل 

جيدا.

لشد البشرة وعالج التجاعيد، تضاف 3 نقاط من زيت الالفندر إلى بياض بيضة ثم تخفق جيدا 
وتوضع على الوجه والرقبة لمدة 10-5 دقائق ثم يغسل الوجه جيدا.

لالسترخاء والتأمل، زيت فعال للتدليك ويساعد على االسترخاء. يمكن إضافة 10 نقاط من زيت 
الالفندر إلى 100 مل من أي زيت عطري مثل زيت العنب أو الجوجوبا أو المشمش أو الخوخ.

كمنظف للوجه، لتفتيح المسام والتنظيف العميق للوجه والتخلص من االتربة والشوائب. عليك 
بتعريض وجهك لبخار 3 أكياس من الشاي االخضر مع 10 نقاط من زيت الالفندر.

لعالج حروق الشمس ولدغات الحشرات، تخلط ملعقة صغيرة من هالم الصبار مع 10 نقاط من 
زيت الالفندر وهي مفيدة جدا.

الماء الجاري في حوض  الالفندر كمهدئ لألعصاب، يضاف 12-10 نقطة من الالفندر إلى 
االستحمام ثم االسترخاء لمدة 15-10 دقيقة.

الخل  الالفندر إلى زجاجة من  المنزلي والتعطير، يضاف من 4-2 نقاط من  التنظيف  ألغراض 
ويستخدم كمطهر لألسطح.

الرضع، لتهدئة الطفل ومساعدته للحصول على نوم هادئ تضاف نقطتين من  لتدليك األطفال 
الالفندر إلى100 مل من زيت األطفال ثم تستخدم لتدليك جسم الطفل.

لتنعيم البشرة، تخلط 10 نقاط من زيت الالفندر إلى ملعقتين من الملح الناعم و4 مالعق من 
زيت الزيتون ثم يتم تدليك البشرة بهذا الخليط في حركات دائرية ثم تغسل جيدا. 
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ق�شرة ال�شعر المو�شمية.. 
اأ�شباب وطرق عالج

والتى  للكثير منا  بالنسبة  الشعر  تزداد مشكلة قشرة  الفصول وتغيرها  مع اختالف 
تظهر على هيئة قشور بيضاء فى فروة الراس وعلى الشعر وقد تسبب الحكة، وهذا 
بسبب جفاف الشعر واحيانا مهما حاولنا استخدام الكريمات والشامبوهات الخاصة 
بالقضاء على القشرة ال تعطينا النتيجة الفعالة الكافية أو السريعة. فهناك الكثير من 
األسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور مشكلة القشرة الموسمية منها االضطرابات 
الكيماويات  بعض  من  التحسس  أو  الشخصية  بالنظافة  االهتمام  وعدم  الهرمونية 

التي توجد في مستحضرات العناية بالشعر ومنها أيضا:- 

العناية بالشعر    االف��راط في استخدام مستحضرات 

والصبغات، استخدام مواد كيماوية فى العناية بالشعر 

من شامبوهات وبلسم وكريمات تصفيف.

التأثير على تلك  النفسي دور هام في    أن للعامل 

المشكلة بالظهور من عدمه.

  استخدام المكواة أو المجفف باستمرار على درجات 

التى تؤثر على  العوامل  حرارة عالية يعتبر من أهم 

زيادة نسبة القشرة في فروة الرأس.

  استخدام غطاء على الشعر بشكل مستمر وتناول 

األطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من النشويات 

والدهون يؤثر بشكل كبير على ظهور القشرة بنسبة 

أكبر.

  عدم تناول العناصر الغذائية الغنية بالزنك وبفيتامين 

ب وأنواع الدهون المختلفة.

التى    العوامل الجوية واختالف المواسم والفصول 

تؤثر على حرارة الجسم، خاصة عندما تنتقل درجات 

البروده حيث تقوم فروة  الحرارة من الدفء الى 

الرأس بإفراز الكثير من الخاليا لتقوم بعمل جدار عازل 

الجوية والتى تظهر في  التغييرات  المخ من  لحماية 

شكل القشرة.

  الفروة الدهنية، كون فروة الرأ س دهنية ووجود خلل 

فى هذه الغدة الدهنية يؤدى الى حدوث القشرة .

  عدم غسل الشعر، التقصير فى غسل الشعر وتنظيفه 

يؤدى الى تراكم األتربة والزيوت الدهنية فى الفروه 

مما يؤدى إلى حدوث قشرة لفروه الرأس .

  حبوب منع الحمل، استخدام السيدات للحبوب 

المخصصة لمنع الحمل تؤثر فى نمو خاليا الجلد.

الفروه  القشرة فى  الى تكوين  التي تؤدى    الصدفية 

وتراكم الجلد الميت، ومرض االكزيما وهى مرض 

جلدى تؤدى الى قشرة الرأس.

البعض من مواد تكون  التي تكون لدى    الحساسية 

داخلة فى تركيب بعض المرطبات والكريمات 

المستخدمة للشعر تسبب القشرة. 

  التخلص من قشرة الشعر الموسمية

  تناول األطعمة المغذية للشعر وتمده بالعناصر التي 

تحميه من القشرة.

  تدليك فروه الرأس، تنشيط الدورة الدموية بالفروه من 

خالل تدليكها عند غسل الشعر .

  التخلص ايًضا من أى التهابات توجد بفروه الرأس .

  الزيوت الطبيعية لها دور هام وفعال فى القضاء 

بأنواع منها  الرأس  القشرة فيمكن تدليك فروه  على 

الهند وزيت  باليد لفترة ومنها زيت جوز  وتدليكها 

اللوز وزيت الشاى وزيت االلوفيرا وزيت الخروع.

الهامة  المواد  العديد من  الحلبة، فالحلبة بها    بذور 

المغذية للفروة كالبوتاسيوم والفيتامينات واألحماض 

والنيكوتين والبروتين وغيرها .

  اضافة مادة االسبرين الى الشامبو المستخدم فى 

غسل الشعر يقضى على القشرة ، كذلك الزبادى عند 

للتغذية وغسله  تطبيقه على الشعر والفروه كماسك 

بعد فترة من القشرة ايًضا .

القشرة،  القضاء على  التفاح له فعالية قوية فى    خل 

المادة الى مياه غسل الشعر تعمل  فإضافة هذه 

الى  الراس باإلضافة  القضاء على قشرة  بفعالية على 

جعل الشعر المًعا وأكثر صحة.
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في  السنوي  إفطارها  حفل  أناقتي«   « مجلة  أقامت   ، أناقتي«  مع  تحلى  »اللمة  شعار  تحت 
مطعم »كالودز« بالكهف بحضور نخبة مميزة من شخصيات المجتمع العماني واإلعالميين 

ونجوم الفن واألناقة والتواصل االجتماعي.
جلسة عائلية  من أجل تجديد جسور المحبة بين أناقتي وعمالئها، تخلل الحفل الذي طغى 
وكلمة  فيديو  وعروض  موسيقية  عروض  من  مختلفة  فقرات  واأللفة  العائلي  الجو  عليه 

ترحيبية من جانب   »عبد الفتاح سالمة« مدير عام مجلة أناقتي. 
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أناقتي عن  الــحــاضــرون وعــمــالء  ــرب  وقــد أع
سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة التي حملت في 
طياتها بعداً إنسانياً راقياً ،وتنظيما أكثر من رائع 
لمجلة أناقتي ومطعم كالودز. متمنين مزيدا من 
التعاون  النجاح والتوفيق للمجلة ،ومزيدا من 
المقبلة.  الجانبين خالل األعوام  المشترك بين 

حظى الحفل

الذين  المعروفة،  بحضور لفيف من الشخصيات 
توافدوا إلى المكان تباعاً وكــان في مقدمة 
الفتاح سالمة  العام  »عبد  مستقبليهم المدير 

»،ومديرة العالقات العامة »علياء دياب.« 

الفتاح سالمة »بالحضور  من جانبه رحب »عبد 
أناقتي بقبول  امتنانه لعمالء  الكريم وأعرب عن 
الدعوة لحضور اإلفطار السنوي للمجلة. مؤكدا 
الطيبة بين  العالقات  اللقاءات تجسد  بأن هذه 
المجلة وعمالئها، وتدعونا إلى تقديم المزيد من 
الجهد واالرتقاء بالمجلة لتلبي دوما تطلعاتهم 

وتوقعاتهم. 

كما أعرب عن تقديره لمطعم« كالودز« وعن 
طيب الضيافة، كونه من أحد أهم وأبرز المطاعم 
ــذي يشتهر بتقديمه أشهى  في السلطنة وال
األطباق واألكالت العربية. ويعتبر شريكا أساسيا 

في إنجاح اإلفطار السنوي للمجلة.  
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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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دعاء اأبو ال�شعود
وق�شة �شجاعة ومثابرة 

ناجية من ال�شرطان
ب��ه��دف ن��ش��ر ال��وع��ي ح���ول ال��وق��اي��ة من 
السرطان، قدمت الفردان للسيارات، الوكيل 
الرسمي لمازيراتي في ُعمان، تجربة حصرية 
السرطان  من  الناجية  أبوالسعود،  لدعاء 
الرياضية  مازيراتي  سيارة  قيادة  لتجربة 

األولى، ليڤانتي.
الثدي،  سرطان  من  ناجية  أبوالسعود،  دعاء 
تلقت العالج في المستشفى السلطاني في 
مسقط، وقد منحتها الشركة فرصة لقيادة 
كامل.  يوم  لمدة  الفاخرة  ليڤانتي  مازيراتي 
العام  المدير  ال��زواوي،  محمد  قال  وتعليقًا 
أن نمد  “يسعدنا  للسيارات:  الفردان  لشركة 
أبدت  التي  أبوالسعود  لدعاء  البادرة  هذه 
نحن  الصعبة.  األوقات  في  ومثابرة  شجاعة 
سعداء إلظهار دعمنا لهذه القضية الهامة 
وأن نقدم إسهامنا في خطة تنبه الجمهور. 
في  نرغب  فارهة،  تجارية  عالمة  وبصفتنا 
االجتماعية  القضايا  ح��ول  الوعي  تسهيل 
إستراتيجية  من  كجزء  ه��ذا  مثل  الهامة 
نحن  للشركة.  االجتماعية  المسؤولية 
بقيادة  أبوالسعود  دعاء  باستمتاع  سعداء 

مازيراتي ليڤانتي.«
دع��اء  م��ع  ُع��م��ان  م��ازي��رات��ي  جلست  وق���د 
اإلصابة  رحلة  تفاصيل  وسماع  لمحاورتها 

والتشخيص والعالج وحتى الشفاء.
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متى تم تشخيص المرض وكيف بدأت رحلة العالج؟

في عام 2016، تم تشخيصي بسرطان الثدي، ومن ثم خضعت لعدة أشهر من 

العالج والعمليات الجراحية المرهقة قبل أن يخبرها األطباء في المستشفى 

السلطاني أنها كانت على طريق الشفاء. وقد مكنني الدعم والعالج المقدم 

اليوم، وأنا أمارس  العادية.  العودة إلى حياتي  المستشفى واألسرة من  من 

الرياضة بانتظام وأحافظ على نمط حياة صحي. بالنسبة لدعاء أبوالسعود، 

كانت رحلة المرض والتعافي عبارة عن تحديات ودروس وِعبر.

كيف اكتشفِت أن ما تعانين منه كان سرطانًا؟

كنت أقوم بالفحص الذاتي، وشعرت بأن هناك أمرًا غير اعتيادي؛ حيث ظهر 

نتوء أو ورم بسيط في منطقة الصدر، في البداية لم أُِعر األمَر اهتماما كبيرا، 

الطبيب، وأخبرني بأن هناك ورما  ولكن كانت الصدمة حين ذهبت إلى 

في صدري، وعليَّ أن أخضع لعملية جراحية الستئصاله وفحصه. وبناء على 

نصيحة الطبيب، خضعت إلجراء العملية الجراحية الستئصال الورم، كان ذلك 

نهاية العام 2016، بعد ذلك ُعدت لممارسة حياتي بشكل طبيعي، وماهي إال 

أشهر قليلة وأثناء إجرائي للفحص الدوري، علمت بإصابتي في الجانب اآلخر 

من الصدر بورم جديد.

ماذا كانت أصعب المراحل خالل رحلة العالج؟

كانت هناك مراحل صعبة مرت علي خالل رحلة عالجي. وحول أصعب 

المراحل التي مرت عليها خالل العالج قالت: لم تكن المرحلة الصعبة في 

فترة العالج هي خضوعي للعالج الكيميائي كما يظن معظم الناس؛ فالعالج 

الكيميائي تتمثل صعوبته في األيام األولى فقط، بعد ذلك يبدأ الجسم 

إقامتي في  بالنسبة فترة  المرحلة األصعب  التأقلم معه، لكن كانت  على 

المستشفى السلطاني بقسم األورام، حين كنت أشاهد المريضة في السرير 

أنها ماتت. كانت  القليل من األيام أسمع  المجاور لي تحتضر، وبعد مرور 

هذه أصعب مراحل العالج، وأشكر الله أنه لوال أصدقائي ووجودهم بجانبي، 

لما كنت تجاوزت تلك المرحلة.

وحول مراحل العالج وكيف أثرت كل مرحلة فيها: “لقد مررت بعملية 

جراحية وجلسات العالج الكيماوي، وكان العالج الكيماوي صعبا جدا؛ بسبب 

الغثيان وقلة األكل وهبوط الجسم والجفاف وقلة السوائل، إال أنني حاولت 

المرحلة من  المناسبة لهذه  تثقيف نفسي، والتركيز على نوعية الطعام 

خضراوات وخبز محمص وألبان.

وما الذي حافظ على معنوياتك ومنحك الدعم خالل هذا الفترة؟

لقد اعتبرت كل خطوة مرحلة مؤقتة للتعامل معها وهذا ما أبقى معنوياتي 

مرتفعة. أنا شاكرة وممتنة للعناية الكبيرة التي تلقتها بالمستشفى السلطاني، 

وأنا سعيدة أنني قررت الخضوع للعالج هنا بالسلطنة وممتنة نظرا للتطور 

الكبير، والعناية الكبيرة التي توفرها المستشفى السلطاني لمرضى السرطان.

ما هي النصيحة التي تودين توجيهها للنساء الالتي يمررن بما مررت به؟

أطلب من النساء الالتي تم تشخيصهن بالسرطان أن يحافظن على إيجابيتهن. 

التفكير السلبي يؤثر على مرض السرطان أكثر مما تتخيلوا. فال تدعي 

المرأة بحياتها فى ظل اإلصابة  السرطان يقهر روحك. يُمكن أن تستمتع 

بسرطان الثدي والعالج باإلرادة وحب الحياة وحب ذاتها وحب المحيطين 

بها، خصوصا إذا أدركت أهمية وجودها وقدرتها على االستمرار. وعن هذه 
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البادرة أقول أنه كان من الرائع تجربة سيارة فاخرة مثل مازيراتي ليڤانتي. 

الطيبة.  الفردان للسيارات ومازيراتي على بادرتهما  وأود أن أشكر شركة 

بصفتي إحدى الناجيات من السرطان، أود أن أشجع الجميع في ُعمان على 

الوقاية  المعلومات والتثقيف هما مفتاح  بالصحة، ولكن  أن يكونوا واعين 

من السرطان. وإنني ممتنة لشركة الفردان للسيارات ومازيراتي والمستشفى 

السلطاني على دعمهم للتوعية بهذه القضية الهامة. كمجتمع يجب أن نعمل 

معا للحد من الوفيات من السرطان، من خالل الكشف والعالج المبكرين.

وكيف تغيرت حياتك قبل اإلصابة وبعد الشفاء؟

نعم لقد اختلفْت كثيرا؛ فأنا اآلن ُولدت من جديد، أحب الحياة أكثر وأشعر 

بطاقة إيجابية بداخلي، استطعت معرفة من يحبني ومن يجاملني، أحسست 

بذاتي أكثر، وتعرفت على جسدي واحتياجاته أكثر، بل على العكس أصبح 

بالطبيعة  العربية، أستمتع  المرأة  َطاقة كبيرة للعمل ولتغيير واقع  لدّي 

وسماع الموسيقى، وأرغب في البدء بنشر ثقافة الوقاية من هذا المرض.

وما هي أخبار الكتاب الذي تنوين طباعته حول رحلة المرض؟

لقد دونت يومياتي مع السرطان تصدر قريباً في كتاب. لم أشعر ولو 

العديد من جلسات  إنني قمت بعمل  للحظة بأي نوع من الخجل، حتى 

التصوير خالل خضوعي للعالج الكيميائي؛ فالمسألة كانت بالنسبة لي تحدياً 

الذي كنت بحاجة فيه للكتابة، ألفجر ما بداخلي من مشاعر  الوقت  في 

مقارنتها  النساء على تجربتي، ليستطيعوا الحقاً  وأحاسيس مكبوتة، وألطلع 

مع تجربتهم واالستفادة منها، ولتكن بادرة أمل ووعي لضرورة الفحص 

الدوري المبكر لينقذوا حياتهم من المرض.

ما هي انطباعاتك بخصوص تجربة قيادة ليڤانتي؟

ليڤانتي. وأود أن أشكر  الرائع تجربة سيارة فاخرة مثل مازيراتي  كان من 

شركة الفردان للسيارات ومازيراتي على بادرتهما الطيبة.

وماذا تقولين في وصف تجربتك في قيادة ليڤانتي؟

السيارة طريقها بين تعرجات طرقات مسقط، ازداد إعجابي  كلما شقت 

بقدرات السيارة الرائعة لدرجة أنني شعرت باندفاع األدرينالين في عروقي؛ 

إن ليڤانتي وال شك هي سيارة مثالية ألي امرأة. في حين أن السيارة عملية 

، فهي ليست سيارة عادية، فمع مجموعة من أنظمة  القيادة  ورائعة في 

بالنسبة لي. ويمكني أن  السيارة سهلة  ، أصبحت قيادة  القيادة  مساعدة 

أشعر بالقوة واألداء المتميز للسيارة. إن تصميمها المميز والجذاب يحتضن 

العناصر الجمالية األكثر قيمة من الطراز اإليطالي”.

قمت بتجربة السيارة في أكثر من موقع  وعلى الرغم من أنني لست من 

السيارة،  السيارات وال أقودها بشكل احترافي إال أن تماسك  هواة ركوب 

ومحركها الجبار عزز وبشكل كبير من أدائها ما يجعل أي قائد مركبة مهما 

بأنه قائد  السيارات فإنه بكل تأكيد سيشعر  كان مستوى مهارته في قيادة 

سيارات محترف، وهو شعور لم أعهده من قبل، واختفت كل األفكار 

المسبقة فيما يتعلق باالرتفاع عن األرض والوزن في سيارات الدفع الرباعي 

من أن أمسكت بعجلة قيادة ليڤانتي؛ فهي توفر راحة قيادة ال تضاهى مع 

المساحة الوفيرة جنبًا إلى جنب مع القيادة الفريدة على الطرق الممهدة 

والقدرات التنافسية على الطرق الوعرة. إنها تمثل أفضل مزيج من التصميم 

والتفرد واألداء. “
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BMW Gran Turismo شيارة�
الفئة ال�شاد�شة الجديدة ت�شل اإلى ال�شلطنة

تقدم BMW سيارة محّدثة تخلف واحدة من أكثر السيارات التي تمت صناعتها في السنوات األخيرة ابتكارًا، أال 
وهي سيارة BMW Gran Turismo الفئة السادسة الجديدة التي تجمع بين الراحة التي توفرها سيارة السيدان 

في المسافات الطويلة وأناقة سيارة الكوبيه.
 BMW Gran Turismo فهي تتميز بهيكلها الملفت ومعايير الراحة الفائقة خالل القيادة، كما تختلف سيارة 
الفئة السادسة عن الفئة الخامسة بشكل واضح من خالل أناقتها الرياضية البارزة وأنظمة التحكم والمساعدة 

المبتكرة فيها وازدياد ديناميكيتها وفعاليتها.
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سيارة أخّف وأكثر رياضية وراحة وفعالية

الوزن  الخفيفة  الذكية  تتميز سيارة BMW Gran Turismo بهندستها 

واالستخدام المتزايد في هيكلها لأللمنيوم والفوالذ المتين، ما خّفض وزنها 

بمعدل 150 كلغ مقارنًة مع سابقتها. كما طرأت تعديالت على خصائص 

المحركات  الديناميكية وزادت قوتها وفعاليتها بفضل  الهوائية  السيارة 

الجديدة التي تمنحها أداء أكثر رياضية، وتساهم في الحّد من استهالك 

الوقود. 

وينطلق الطراز الجديد من صفر إلى سرعة 100 كلم في الساعة أسرع 

للوقود أقّل من الطراز  ثــواٍن، كما يسجل استهالكاً  من سابقه بـ0.7 

السابق بـ%15. وتتمتع السيارة الجديدة بمجموعة مزايا تجعل منها 

سيارة متفوقة ومنها إمكانية زيادة ارتفاعها عن األرض يدوياً بكبسة زّر،  

الوعرة على سبيل  الترابية  الطرقات  السير على  وبمعدل 20 ملم عند 

وأوتوماتيكياً عند  المثال. كما يمكن تخفيضها بمعدل 10 ملم يدوياً 

تشغيل النمط الرياضّي أو زيادة سرعة السيارة عن 120 كلم في الساعة.

نظام تحكّم مرن فريد من نوعه

الجديدة  السادسة  الفئة   BMW 630d Gran Turismo زّودت سيارة

بنظام عرض وتحكّم بالغ المرونة، إضافة إلى مزايا مالحة واتصال وترفيه 

التحكم بالصوت وبحركة  بّد من تسليط الضوء على خاصية  ملفتة. وال 

الكاميرا والرادار  اليد، إضافة إلى أجهزة مراقبة محيط السيارة مثل 

التنبيه من خطر  االختياري والمستشعرات فوق السمعية، وأجهزة 

االصطدام وتبديل المسارات.

أنظمة مساعدة تمّهد الطريق للقيادة اآللية

الفئة السادسة   BMW 630d Gran Turismo يمكن لسائق سيارة

 BMW Connected الذكي الجديدة االستمتاع بمزايا نظام االتصاالت 

الذي يساعده على بلوغ وجهته بسهولة، حيث يمكن تحديد المسار عبر 

الهاتف الذكّي والوقت المثالي لالنطالق ومعرفة أماكن االزدحام وأماكن 

صف السيارة المتاحة على جانب الطريق وغيرها من المزايا. 

جيل جديد من المحركات

تتضمن مجموعة محركات سيارة BMW Gran Turismo الفئة 

السادسة تكنولوجيا TwinPower Turbo المتطورة، وهي مزودة بناقل 

 BMW من 8 سرعات كخيار قياسي. فمحرك سيارة  Steptronicحركة

630i Gran Turismo الجديدة المكّون من 4 اسطوانات والعامل على 

البنزين بسعة 2 لتر يولّد 190 كيلوواط/258 حصاناً.

الساعة خالل 6.3  ويتيح للسيارة االنطالق من صفر إلى 100 كلم في 

ثواٍن. كما يتراوح استهالك الوقود في هذه السيارة بين 6.6 و6.2 لتر/100 

كلم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 152 و142 غراماً/كلم.

أما محرك سيارة BMW 640i Gran Turismo الجديدة المكّون من 6 

اسطوانات والعامل على البنزين بسعة 3 لترا، فيولّد 250 كيلوواط/340 

حصانا، ويتيح للسيارة االنطالق من صفر إلى 100 كلم في الساعة خالل 

الوقود في هذه السيارة بين 7 و7.4  5.4 ثواٍن. كما يتراوح استهالك 

لترات/100 كلم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 169 و159 غراماً/

كلم.

 BMW 640i xDrive Gran Turismo وبالنسبة إلى محرك سيارة

الجديدة المكّون من 6 اسطوانات والعامل على البنزين بسعة 3 لترات 

فيولّد 250 كيلوواط/340 حصاناً، ويتيح للسيارة االنطالق من صفر إلى 

100 كلم في الساعة خالل 5.3 ثواٍن. كما يتراوح استهالك الوقود في هذه 

السيارة بين 7.7 و8.2 لترات/100 كلم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بين 187 177 غراماً/كلم.
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 MINI Clubman ت�شميم �شّيارة
الرقي والأناقة الع�شرية

كتبت MINI عام 2007 فصاًل جديدًا في تاريخ العالمة عندما أضافت على مجموعة سّياراتها طرازًا بمفهوم جمع 
بين االبتكار والتمّيز، أال وهو سّيارة MINI Clubman الرياضية التي مزجت ما بين الكوبيه والهاتشباك لمنح المزيد 

من المرونة في االستخدام فكانت النتيجة نجاحًا ملفتًا منذ لحظة إطالقها.
قررت MINI  في 2015 أن تضيف إلى نجاح Clubman، ترفعت هذا الطراز بكل ما للكلمة من معنى. فجاء الجيل 
أّنه تطور من الداخل والخارج فأنبثقت بذلك فئة جديدة من  أنيقًا وناضجًا بشكل ملحوظ، وبدا واضحًا  الثالث 

 .MINI�السّيارات ل
وحّتى في فئة السيارات المدمجة الراقية الجديدة، تّم تصميمها بعناية لتكون “أصغر سّيارة كبيرة”، وذلك من 

منطلق المحافظة على مبدأ سّيارة Mini الكالسيكية توّفر أقصى مساحة داخلية بأصغر حجم ممكن.

التصميم الخارجي 

الجديدة أطول بـ32 سم وأعرض بنحو 12 سم   MINI Clubman سّيارة

التنّقل  من الطراز الذي سبقها، فباتت توّفر مساحة رحبة تلّبي مطالب 

العناصر  الجانبي، الذي اقتصر على  المدينة. وتتجلّى سمات المظهر  في 

الضرورية، من اللمحة األولى. 

وتظهر بوادر القيادة الديناميكية قبل تحريك عجلة القيادة حّتى، بفضل مزايا 

السّيارة وأقسام  الكالسيكية من MINI شأن العجالت عند زوايا  التصميم 

الجانبي  السيارة القصيرة بعد العجالت األماميتين والخلفيتين والشكل 

المحدد. أما قياسات السيارة المدمجة المألوفة فتحّضر السائق لقيادة أشبه 

الجانبية  الممّدد واألبواب  السّيارة  الكارت، ويشير سطح  بقيادة سّيارات 

األربعة إلى تصميم داخلي أكبر ووظائف محّسنة.

بأناقة فائقة، بينما تعطي الخطوط األنيقة بأن المظهر   وتوحي األسطح 

الدقيقة لمسات راقية  الجانبي أطول مما هو عليه وتضيف االنحناءات 

وديناميكيات إضافية.

المعهود مع مصباحين   MINI عند رؤية السيارة من األمام يظهر وجه

النهار وشبك كبير  أثناء   LED أماميين دائريين مع حلقتي إضاءة بتقنية

سداسي األضالع، وتظهر هذه التفاصيل الممّيزة ضمن إطار من الكروم عالي 

الجودة فتضيف لمسة حصرية إلى الجهة األمامية.

التي تضّم  الجانبية  الكّوات  التفاصيل األخرى، شأن  كذلك حظيت بعض 

مصابيح اإلشارة بتصميم جديد. فبقيت مجموعة مصابيح اإلشارة أفقية 

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

الخلفية فتبدو سّيارة MINI Clubman الجديدة عريضة  أّما من الجهة 

الحافة السفلى، مّما يمنح  اتّجه نحو  كلّما  البدن عرضاً  ورياضية ويكتسب 

السّيارة وضعية ثابتة والفتة من الجهة الخلفية. فضالً على تراصف للعجالت 

القوة، ويبرز هذا االنطباع أكثر بفضل المصابيح الخلفية  يعطيها طابع 

الموضوعة بشكل أفقي للمرة األولى.

أما الباب الخلفي في سّيارة MINI Clubman فينفصل إلى قسمين ويجعل 

الضّيقة، يؤّمن هذان  الركن  بسّتة أبواب. وفي مساحات  السيارة طرازاً  من 

البابان قدرة االختيار بين فتحة تحميل صغيرة أو كبيرة تقتضي الحاجة، وبات 

إطار البابين الملتّف المعهود يضّم حافة في البدن تلّف الجهة الخلفية كاملة.

التصميم الداخلي  

الــداخــلــي لسّيارة  الــخــارجــي شهد التصميم  مــع تــوّســع التصميم 

بدوره. ويبرز هذا االزدياد في مساحة  الجديدة توسعاً   MINI Clubman

المقصورة بفضل االمتدادات االنسيابية السخية، واألسطح الواضحة وإحساساً 

 MINI Clubman المقصورة. وهنا تكشف سّيارة „أكثر نضوجاً“ بمساحة 

الجديدة عن مستوى جديد من الحصرية واألناقة.

أّما العنصر األبرز في التصميم الداخلي لسّيارة MINI Clubman، فهو لوحة 

العّدادات العريضة، التي تتسم بدورها باألسطح المنسابة التي تمّيز التصميم 

الخارجي. 

العّدادات عائماً، محاطاً بشكل جديد من  القسم األعلى من لوحة  ويبدو 

عالمةMINI  البيضاوية الشهيرة، وذلك من خالل إضافة ركيزة تحيط بلوحة 

العدادات. 

التصميم المحوري في مقصورة  الملفتة الشاملة عنصر  الدائرة  وتشكّل 

MINI Clubman الجديدة، وتظهر أيضاً في تصميم الباب ولوحة التحكّم 

المركزية.

كما هو الحال في سّيارتَي MINI ثالثية وخماسية األبواب الجديدتين، تقع 

الجديدة على عمود عجلة   MINI Clubman العّدادات في سّيارة لوحة 

القيادة. وتشمل لوحة التحكّم المركزية اآلن جميع وظائف التسلية والمالحة، 

فضالً على خيارات المعلومات والترفيه.

اليومي مسألة مريحة وممتعة، تؤّمن سّيارة  وليكون استخدام السيارة 

الحلول  التخزين. وتضمن  MINI Clubman الجديدة وفرة من خيارات 

الخلفية  التحميل  للتعديل، ومساحة  القابل  الخلفي  المقعد  الذكية كال من 

الملفتة أيضاً مفهوم  المزايا  اللزوم. ومن  التي يمكن جعلها مستوية عند 

الرياضي  الذي يمّدد طابعها  البارز في سّيارة تّتسع لخمسة مقاعد  المقعد 

و“الناضج“ إلى الجهة الخلفية من السّيارة.

وتحت شعار „التخبئة والكشف“ Hide & Reveal، تستفيد سّيارة 

البسيطة واالنفتاح  التباين بين األناقة  MINI Clubman الجديدة من 

اإلبداعي. فعند اإلمعان في النظر، يكشف التصميم الداخلي الشفاف والراقي 

المستخدم  المصّمم حصرياً  المربّعات  عن تفاصيل مخبأة ملفتة شأن نمط 

في عّدة مواد في الحجرات الصغيرة وجيوب التخزين الكثيرة، شأن قاعدات 

األكواب وصندوق القّفازات وجيوب األبواب. 

جودة في كل التفاصيل 

يرفع مفهوم األلوان والتطعيمات سّيارة MINI Clubman الجديدة صورة 

التفاصيل  السّيارات. وبفضل األناقة ومراعاة  MINI إلى فئة جديدة من 

السيارة تفاصيل لم  الذوق، تظهر في  الخيارات حسب  الكبير في  والتنّوع 

تشهدها هذه الفئة من قبل.

المقصورة،  أّما داخل  بـ12 لوناً خارجياً.   MINI Clubman السّيارة  وتأتي 

فتسلّط األلوان والمواد الضوء أساساً على لغة التصميم الجديدة عبر األلوان 

المتباينة المختلفة للمساند

التطعيماُت بإضاءة خلفية  البارزة الممّيزة في السيارة  التفاصيل  ومن 

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

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

الفعالية بفضل مصادر  األسطح من إضاءة خلفية متعّددة األلوان فائقة 

اإلضاءة المخفية. 

التالعب بين األسطح  فريد من نوعه بفضل  وتكتسب المقصورة طابعاً 

الخلفية متعّددة األلوان االختيارية واإلنارة  المختلفة، واإلضاءة  التزيينية 

المحيطة مع مجموعة من التصاميم لإلضاءة في النهار والليل.

ويمكن إضفاء اللمسات الشخصية واالختيار من بين تسعة أغطية للمقاعد، 

بما في ذلك جلد Leather Chester الجديد باللون األزرق الحصري 

Indigo Blue. ويذكّرنا هذا الجيل الجديد من المقاعد بكنبة “تشسترفيلد” 

الكالسيكية بمربّعاتها المائلة. 

ويبقى تصميم المقاعد الرياضية وفياً لتاريخ MINI البريطاني، ويضفي في 

 MINI الوقت ذاته شكاًل عصرياً على نقشة المربّعات المائلة التي تشتهر بها

في عالم السّيارات.

Your Car

85 84



87

تتفانى األم ف��ى مجتمعاتنا فى تربية أطفالها 
ورعايتهم وتأمين كل احتياجاتهم على حساب 
صحتها الخاصة التى تهمها فى معظم األحيان، 
وق��د يترافق ضيق الوقت للعناي��ة بالصحة مع 
الجهل بحاجات الجس��م وط��رق الحفاظ عليه. 
أسئلة كثيرة يمكن أن تطرحها المرأة عن طرق 
الحف��اظ عل��ى صحتها وع��ن حاجات جس��مها 

وسبل الحفاظ على صحته. 

صحتك



التقنية الأمثل لتفادي 
الت�شوهات والإجها�شات

الزواج ولكن في ظل هذا اإلحساس  األبوة واألمومة شعور فطري ال يقاومه إنسان واإلنجاب هو أكثر حلم يراود المقبلين على 
على بعض األشخاص مواجهة بعض المشكالت والصعاب في طريق اإلنجاب ولكن   – سبحانه وتعالى   – الفطري فقد قدر اهلل 
في نفس الوقت فقد سخر اهلل لنا طرقا وتقنيات وعلوما حديثة أسهمت في حل تلك المشكلة ويحق لنا في سلطنة عمان أن 
نفخر بوجود مركز البشرى للتخصصات الطبية لعالج العقم والمساعدة على اإلنجاب والذي شهد نجاحات متالحقة وحقق أماني 

وأمال كثير من مراجعيه 
بمجمع  العقم  وعالج  األنابيب  أطفال  بقسم  والتوليد  النساء  أخصائية   “ منالولي  محمد  سمية  الدكتورة«  مع  التقت   « أناقتي   «
األجنة  تجميد  وأهمية  اإلنجاب  وتأخر  العقم  عالج  في  المستخدمة  العالجات  أهم  على  لتطلعنا  الطبية  للتخصصات  البشرى 

والحيوانات المنوية نحو مستقبل أفضل .
وأهميته في الحصول على طفل PGD-PGSفضال عن التعرف على تقنية التشخيص الوراثي لألجنة. سليم 

من التشوهات

الدكتورة »�شمية حممد منالويل« ل�»اأناقتي«

الت�شخي�س الوراثي 
الجيني
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  يفضل عدم االنتظار لفترة أكثر من 6 أشهر في 

حالة عدم حدوث الحمل البد أن يتوجهوا للطبيب 

المختص. 35 >عند األزواج الذين تم تقديم 

االستشارة الالزمة لهم

  في حالة وجود أمراض جينية أو وراثية معروفة 

لــدى أحــد الزوجين أو كليهما البــد من طلب 

االستشارة الطبية مبكرا قبل حدوث الحمل لتفادي 

انتقال هذه األمراض إلى األبناء. 

كيف يتم اختيار العالج األنسب لمعالجة مشاكل 

العقم واإلخصاب؟

الفحوصات الالزمة للزوجين نضع  بعد إجراء 

لهما برنامجا مخصصا والذي قد يختلف كليا من 

زوجين آلخرين.في البداية نضع برنامجا للجماع 

الطبيعي لعدة دورات شهرية للمرأة وفي حالة 

جوائز مرموقة حصل عليها مجمع البشرى , فما 
هو سر االمتياز ,وأسباب النجاح من وجهة نظرك؟

المركز األول كأفضل  الله حصلنا على  بتوفيق من 

مجمع طبي بسلطنة عمان في عام 2017، وأيضا 

كأفضل مجمع طبي في محافظة مسقط للعام الثاني 

على التوالي من وزارة الصحة.

مجمع البشرى يضيف يوما بعد يوم نجاحات وإنجازات 

الفرحة  طبية من خالل إضافة والدات جديدة وزرع 

ورسم البسمة على وجه كل من يحلم باإلنجاب.

النجاح لم يأت من فراغ ولكن نتيجة جهود  هذا 

عظيمة من الطاقم الطبي واإلداري والموظفين 

والممرضات. ونحاول دائما تقديم األفضل لمراجعينا 

العلمية أو  الطبية أو  المرضى على كافة األصعدة 

المهنية أو حتى المجتمعية.

الزواج لزيادة  نصائح تقدمينها  للمقبلين على 
نسبة اإلنجاب؟

المراحل  الزواج في جميع  المقبلين على    توعية 

بأهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج خاصة 

عدم الحصول على النتائج المرجوة يتم اللجوء 

التلقيح الصناعي وفي الختام نلجأ إلى  إلى 

عملية الحقن المجهري » طفل األنابيب »طبعا 

هناك حاالت خاصة يكون فيها إجراء عملية 

الحقن المجهري ) أطفال األنابيب ( هو الخيار 

األول أو الوحيد للزوجين 

يجب أن نغير فكرة المجتمع العربي عن طفل 

األنابيب والتي تعد وسيلة المساعدة األبرز 

لتحقيق حلم اإلنجاب. وليس شرطا أن يكون 

الطفل الثاني من نفس الزوجين بطريقة الحقن 

المرأة بشكل  المجهري بل يمكن أن تحمل 

طبيعي 

أن هناك مشاكل صحية بسيطة قد يساعد الفحص 

المبدئي لها في عالجها بشكل أسرع وأفضل 

  ننصح المتزوجين حديثا والذين هم بعمر الشباب 

أقل من )35سنة ( باالنتظار لمدة ال تقل عن عام 

إذا  الطبيب وخاصة في حالة ما  التوجه إلى  قبل 

كان الطرفان اليعانيان من أي أعراض مثل عدم 

انتظام الدورة الشهرية للزوجة أو انقطاعها لفترات 

التهابات مهبلية.كما يفضل أن  طويلة أو وجود 

المنوي لمعرفة  الزوج بإجراء تحليل للسائل  يقوم 

عدد الحيوانات المنوية ونشاطها. 

 , السابقة  المشكالت  وفي حالة عدم وجود أي من 

فكل ماننصح الزوجين به هو تنظيم أوقات الجماع 

التبويض، وهي  والحرص على أن يكون في فترات 

التي تبدأ وسطيا من اليوم 12 إلى اليوم 20 للدورة 

الشهرية 

أهم الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع البشرى 

للتخصصات الطبية في مجال العقم واإلخصاب

من المؤكد أن الرغبة في إنجاب طفل من هي 

الرغبات في حياة اإلنسان ولهذا فنحن  أجمل 

هنا في قسم أطفال األنابيب وعالج العقم 

نعمل على مساعدة الكثيرين من األزواج 

الحلم حتى يصبح حقيقة. وذلك  لتحقيق هذا 

من خالل خدمات متميزة ومنها :

  )اإلخصاب خارج الجسم (IVF / ICSI تقنية 

أطفال األنابيب )الحقن المجهري (

  التلقيح الصناعي )اإلخصاب داخل الجسم (

  سحب البيوض وإرجاع األجنة

  استعمال الصق األجنة 

  خدمة تجميد األجنة

  العالج الطبي والجراحي للعقم عند الرجال 

  سحب الحيوانات المنوية من الخصية )سواء 

باستخدام اإلبرة أو بالتقنية الجراحية (

  خدمة تجميد الحيوانات االمنوية 

الكروموزونات وأمراض    تشخيص تشوهات 

 PGD•الجينات في األجنة قبل زراعتها بتقنية

PGS و

المبايض ومعالجة كافة    تشخيص وعالج تكيسات 

الرحم  الطمثية ومعالجة بطانة  الدورة  اضطرابات 

المهاجرة 

  متابعة الحمل وسالمة الجنين وتوثيق الفحص 

بواسطة جهاز األمواج فوق الصوتية )السونار ( 

D4رباعي األبعاد

  تنظيم األسرة وكافة وسائل منع الحمل 

  استشارة ماقبل الزواج 

  معالجة حاالت اإلسقاط المتكرر 

  إجراء المنظار الرحمي أو المنظار البطني للحاالت 

التي تستدعي ذلك 

  كما نقوم بــإجــراء كافة الفحوصات الدموية 

لتشخيص ومعالجة كافة االضطرابات الدموية 

المتعلقة بتأخر الحمل أو أي من األمراض النسائية 

األخرى وذلك بأحدث التقنيات واألجهزة.
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تجميد األجنة بالنسبة للسيدات أو تجميد الحيوانات 

المنوية للذين سيخضعون لهذه العالجات

  توجد دراســات عديدة تؤكد أن إجــراء عمليات 

المعدة تنقص الخصوبة  المعدة أو قص  تكميم 

لدى الزوجين لذلك يفضل أن يقوما بتجميد 

الحيوانات المنوية أو تجميد األجنة قبل اإلجراء

هل هناك ممارسات أو أسلوب حياة يؤثر على 
اإلخصاب؟

هناك عوامل فرعية وليست أساسية قد تؤثر على 

اإلنجاب مثل :

الــوزن    تعديل أسلوب الحياة وذلــك بتخفيف 

الحمل  الرياضة حيث يرفع نسبة نجاح  وممارسة 

ويزيد من نسبة الحيوانات المنوية السليمة 

ونوعية البيوض 

  التغذية الجيدة للزوجين واالبتعاد عن األغذية 

المصنعة والملونة 

  أثبتت الدراسات أن فيتامين. E & C ،وكذلك الزنك 

البيوض والحيوانات  تساعد على تحسين نوعية 

المنوية

  االبتعاد عن التدخين والكحول 

  في حال وجود أمراض أخرى يعاني منها أحد الزوجين 

أو كليهما مثل الضغط أو السكري أو خلل في الغدة 

الدرقية يجب المتابعة مع الطبيب المختص لضبط 

المشكلة وعدم تأثيرها على الخصوبة 

  تنظيم الدورة الطمثية في حال اضطرابها لها دور 

أساسي في زيادة نجاح حدوث الحمل 

المتفائلة وعدم  النفسية والعقلية والنظرة    الصحة 

اإلحباط من شأنها رفع نسبة حدوث الحمل 

الوراثي لألجنة قبل اإلرجاع  أهمية التشخيص 
بتقنية PGD -PGS الوراثية؟

التشخيص الوراثي لألجنة يتم قبل عملية نقل 

الكروموزومية أو  التشوهات  األجنة للرحم لفحص 

االضطرابات الجينية الوراثية »ال قدر الله«

PGS تقنية

هو فحص يستهدف الكشف عن عدد الكروموزومات 

في خاليا الجنين فأي خلل في هذا العدد زيادة أو 

نقصانا في أي كروموزوم من 24زوج قد يسبب 

إجهاضا للمرأة أو تشوهات جينية الحقة للطفل 

PGDتقنية

يجري لمعرفة ما إذا كان الجنين يحمل جينا لمرض معين 

المتكررة. الوراثية  المعروفة باألمراض  العائالت  خاصة 

المساعدة على اإلخصاب المستخدمة  الوسائل 
في مركزنا

IUI التلقيح الصناعي

المبيض وبعد وصول  إعطاء أدوية منشطة لتحفيز 

المطلوب يتم إعطاء اإلبرة  البويضات إلى الجسم 

التفجيرية وبعد 36 ساعة يتم إجراء التلقيح الصناعي 

المنوي للزوج ويتم وضعها في  السائل  تؤخذ عينة 

مواد خاصة لزيادة جودتها وبعدها يحقن داخل 

رحم الزوجة وبالتالي يتم إيصال السائل المنوي إلى 

مسافة أ قرب من البويضات 

الصناعي17  التلقيح  الحمل في  نسبة نجاح حدوث 

 % -20

الحاجة من  3-6 مرات لحد  العملية حسب  تكرر 

أقصى 

هذه العملية التتناسب مع الرجال الذين يعانون من 

نقص شديد في الحيوانات المنوية

IVF / ICSI الحقن المجهري أو أطفال األنابيب

تتجه الدراسات الجديدة إلى أن كل زوجين مر عليهما 

أكثرمن 3 سنوات بدون إنجاب فإن عملية أطفال 

األنابيب تعد العالج األمثل لهما كما يعد أفضل عالج 

ألي زوجين أعمارهما مابين 35 عاما – 40عاما ومر 

على زواجهما أكثر من 6شهور بدون حدوث حمل. 

وتصل نسبة نجاح العملية مابين %48 %50- ويعد 

العالج األنسب لمن يعاني من االضطرابات الهرمونية 

أو مشاكل في الحيوانات المنوية للزوج أو في حال 

انسداد في األنابيب لدى الزوجة 

فوائد إجراء عمليات تجميد األجنة والحيوانات 
المنوية؟

متوفر في مركزنا خدمة تجميد األجنة، وخدمة 

تجميد الحيوانات االمنوية 

الفائضة عند الزوجين على    يتم تجميد األجنة 

أمل استعمالها مستقبال وطبعا يتم اختيار األجنة 

الجيدة فقط للخزن والتجميد مما يوفر على 

السيدة الكثير من الوقت والجهد والكلفة المادية 

التنشيط وطفل  والمعنوية بحيث التعيد دورة 

األنبوب فعند رغبتها بالحمل يكفي أن نقوم بإرجاع 

األجنة المجمدة وفق برامج خاصة لهذا الغرض

  عند األزواج الذين سيلجأون للعالج الكيميائي 

المعالجات  أو الشعاعي ألي سبب كان فإن هذه 

العقم  تخفض الخصوبة بنسبة عالية وقد تسبب 

وعدم إمكانية اإلنجاب بعد التعرض لها.لذلك يفضل 

هذه التقنية ضرورية في حالة وجود مرض عائلي لعدم 

انتقاله بين األجيال.

كيف تكتشف التقنيات الحديثة األسباب 

الرئيسية وراء فشل الحقن المجهري؟

  كان يتم تصنيف األجنة واختيارها في عمليات 

المجهري »طفل األنبوب« PGD -PGSقبل  الحقن 

اكتشاف تقنيات

بناًء على الشكل الخارجي للجنين فقط. وهو 

الناحية  اليعكس بالضرورة أن الجنين سليم من 

الكروموسومية. فالجنين قد يكون ظاهريا بصحة 

جيدة ومــع ذلــك يحدث إجهاض للمرأة بسبب 

مشكلة في الكروموزومات 

ما هي األمراض الشائعة التي يمكن الكشف عنها 

بتقنية PGD -PGS؟

  متالزمة داون أو مايعرف«المنغولية »تثلث 

ــوجــد نسخة إضافية من  الــكــرومــوزوم 21«.وت

كــرومــوزوم 21.يعاني الجنين من تأخر عقلي 

وتشوهات مختلفة في أعضاء الجسم 

  متالزمة إدوارد : هي تثلث الكروموزوم 13. يعاني 

الجنين من تأخر عقلي وحركي وصغر في حجم 

الفك السفلي والفم مع صغر حجم المولود.

الكروموزوم 18. يعاني  باتو : هي تثلث    متالزمة 

الرأس  الجنين من تأخر عقلي شديد وصغر حجم 

والعين وشفة األرنب وتراكب األصابع وعيوب في 

الجهاز التنفسي والهضمي 

 -متالزمة تيرنر وسببه غياب جزئي أو كلي في 

الكروموزوم األنثوي X يؤدي إلى فشل وظائف 

البلوغ والدورة  المبيض وبالتالي اضطرابات في 

الشهرية واإلنجاب  كامال.

CYSTIC FIBROSIS الداء الكيسي الليفي   

  مرض ضمور العضالت الوراثي يسبب ارتخاًءا 

في العضالت، وقلة في حركة الطفل المصاب 

يعاني من مشاكل في التغذية بسبب ضعف 

عضالت البلع ومشاكل تنفسية بسبب مشاكل 

الحاالت  القفص الصدري. لألسف معظم  في 

تنتهي بالوفاة 

الثالسيميا وفقر  الوراثية مثل  الدم  PGD-أمــراض 

الدم المنجلي وهي تنتقل إلى الطفل عبر األم واألب 

الحاملين للمرض ويمكن بتقنية

المرض وبالتالي  المسؤول عن  الجين  تحديد موقع 

اختيار جنين سليم %100 قبل إرجاعه إلى رحم األم

المنجلي أو  الــدم  في حالة وجــود طفل مصاب بفقر 

الثالسيميا لدى الزوجين توفر هذه التقنية إمكانية دراسة 

التطابق بين أنسجة األجنة السليمة وأنسجة الطفل 

المصاب وبالتالي إتاحة فرصة لعالج جــذري للطفل 

المصاب عبر تقنية زرع في العظم ) زراعة النخاع (.

الفئات المستهدفة من تقنيات فحص الجين الوراثي

  السيدات الالتي تتجاوز أعمارهن 35 عاما.

فالتشوهات الكروموزومية تزداد بعد هذا العمر.

المجهري » أطفال  الحقن    في حال فشل عمليات 

الحمل أو حدوث  األنابيب » سواء بعدم حدوث 

إجهاض بعد الحمل.

  عند السيدات الالتي لديهن قصة إجهاضات 

متكررة.

  في حال وجود مرض جيني أو وراثي معروف لدى 

العائلة أو في حال وجود أطفال مصابين بتشوهات 

صبغية أو مصابين بأحد المتالزمات المعروفة ويمكن 

بهذه التقنية إرجاع أجنة خالية تماما من المرض.

  حاالت ضعف السائل المنوي للزوج.

في الختام آلية عمل تقنية PGD -PGS والفوائد 
المرجوة منها؟

أثناء إجــراء عملية الحقن المجهري وبعد حقن 

البويضة بالسائل المنوي وتخصيبها يتم مراقبة 

البويضة لمدة ثالثة أيام.يتم نمو الجنين خالل تلك 

الفترة مكونا مابين 8_10 خاليا ومن خالل استخدام 

الليزر يتم سحب خلية واحدة فقط للخارج  أشعة 

ويتم فحصها وتكون النتائج متاحة خالل 48 ساعة.

الفوائد يمكن تلخيصها في التالي :

  زيادة نسبة حدوث الحمل

  الحصول على طفل سليم خاصة في العائالت التي 

تعاني من أمراض وراثية.بعض األمراض التي يمكن 

النخاع(  العظام )زراعة  بتقنيات زرع نقي  عالجها 

التقنية مطابقة الجنين مع أنسجة  توفر هذه 

العائلة وتوفير عالج جذري  المصاب لدى  الطفل 

ونهائي للطفل المصاب 

  الوقاية من حدوث اإلجهاضات المتكررة 

  في حالة حصول مشكلة جينية في العائلة تساعد 

التقنية في اختبار الطفل السليم والقضاء على 

المرض من العائلة وحماية األجيال القادمة 

  زيادة نسبة نجاح عمليات الحقن المجهري حيث إن 

دراسة األجنة تزيد من فرص الحمل مما يساهم في 

تخفيف األعباء النفسية والمادية المترتبة على عدم 

حدوث الحمل.

ص.ب: 1735 - ر.ب: 133، البناية: 280 و1280 أ.

 العذيبة - سلطنة عمان

هاتف: 24496419 968+ ،24497789 968+

فاكس: 24493557 968+ / 24497741 968+

نقال: 95597021 968+



يعتقد البعض بأن أمراض القلب في العادة تصيب الرجال أكثر من النساء، و لكنها تعتبر من أكثر 
تودي  قد  قلبية،  لنوبات  تعرضهم  يتم  بحيث  كبير.  بشكل  النساء  تصيب  التي  الشائعة  األمراض 
بحياتهم نتيجة اإلجهاد، و التعب المفرط. كما و يعمل التغاضى عن أعراضها إلى سوء حالة المرض 
إلى أن يتطور و يصبح أكثر تعقيدا، بحيث يصعب عالجه. لذلك البد من توضيح بعض األعراض التي 

قد تظهر، كعالمة و دليل على حدوث نوبة قلبية مفاجئة.

البعض بأن آالم    آالم خفية تختلف عن آالم الصدر، قد يظن 

الصدر هي من أعراض النوبات القلبية. إال أنه في الواقع توجد 

البعض و يشعر بعدم  آالم و أوجاع خفية قد يتغاضى عنها 

الراحة، و آالم في  الدائم، و عدم  الهضم  أهميتها مثل عسر 

الذراع، و ضيق التنفس إلى حدوث نوبة  قلبية مفاجئة.

إلى  إلى أسابيع  الذي يمتد  أليام وحتى    الشعور بتعب أكبر 

التنبؤ بحدوث نوبة قلبية، قد تكون هذه هي عبارة عن 

القلب،أو حدوث  عالمات تحذيرية مبكرة للتعرض ألمراض 

أزمة قلبية وشيكة.

  االهتمام بمشاكل النوم المزمنة، زيادة هذه اإلضطرابات يوميا 

وبشكل دائم و مستمر ولفترات طويلة. بحيث تتغير أنماط 

النوم العادية الخاصة بكل شخص إلى أخر،  قد تعمل على رفع 

مؤشر اإلصابة بالنوبات القلبية. 

  التحقق من شحوب الجلد، قد يميل لون جلد بعض النساء إلى 

القلبية. ففي حال ظهور مناطق  النوبة  الرمادي قبل حدوث 

داكنة على الجلد وزيادة البرودة و التعرق، فإنه يلزم استشارة 

طبيب الجلدية قبل فوات األوان.

  الشعور بأعراض اإلنفلونزا، زيــادة  الشعور بأعراض ضيق 

الدوار  و  الدوخة و  التنفس بدون سبب و إرتفاع الضغط و 

الغثيان و التقيؤ و اإلغماء. قد ال يكون مؤشرا لمرض اإلنفلونزا، 

التعرض ألزمة  المحتمل و بشكل كبير أيضا من  إنما من  و 

قلبية مفاجئة.

النوبة القلبية
نقو�س خطر يهدد حياتك

Your Health
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Azaiba -18 Nobember St

+968 97212223 - 22060806 - 22515559

متخصصون
في الجراحات التجميلية

• تجميل األنف	

• 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
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عمليات غير جراحيةعمليات جراحية



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. 

أزيائك

95



العروس  فستان  يكون  الزفاف  لحفالت  التحضير  عند 
كل  عن  البحث  في  فتبدأ  فتاة،  لكل  الشاغل  الشغل 
الحلم  فهو  الزفاف،  فساتين  موضة  عالم  في  جديد 
ولقد  العمر..  ليلة  في  بارتدائه  فتاة  كل  تحلم  ال��ذي 
من  العديد  وطرأ  األخيرة،  اآلونة  فى  الفساتين  تطورت 

مستحدثات الموضة. 
»أناقتي« التقت مع مصممة األزياء العمانية زهرة أحمد 
الحبسي صاحبة بوتيك »زهرة الفساتين«، لتطعلنا في 
البداية على مسيرتها المميزة والتي تمتد ألكثر من 25 
المثالي  الزفاف  فستان  ومعايير  األزياء.  عالم  في  عاما 
تقدم  كما  العمر،   ليلة  فستان  في  البساطة  وأهمية 
المناسب  الفستان  الختيار  للعروس  األهم  النصيحة 

لها.  

زهرة اأحمد  الحب�شي ل� »اأناقتي«

زهرة الف�شاتين..
اإطاللة الأميرات في ليلة العمر
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نبذة مختصرة عن بدايتك في مجال األزياء؟

مثل الكثير من مصممات األزياء العمانيات كان لدّي شغف بالرسم وهوس 

باألقمشة واقتنائها منذ الصغر، كما كنت مميزة في مادة »التدبير المنزلي« 

التي تعلم الطالبات أصول الخياطة وأساسياتها في مدارسنا.

إنتاج أول »تنورة« خاصة من   وفي سن الخامسة عشرة نجحت في 

خياطتي، كما كنت أساعد أقاربي في اختيار األقمشة وكيفية تطريزها. 

تعلمت تصميم األزياء والخياطة والتطريز من والدتي -رحمة الله عليها- 

لها  التقليدي، كان  العماني  النسائي  الزي  والتي كانت مميزة في خياطة 

دور كبير مع زوجي وأوالدي في بداية مشواري بمجال األزياء. 

متى بدأ تأسيس بوتيك زهرة لفساتين الزفاف؟ 

الزفاف منذ 3 سنوات في منطقة  قررت تأسيس بوتيك زهرة لفساتين 

الغبرة الشمالية، ليضم تصاميم فساتين زفاف وسهرة مثالية. افتتاح البوتيك 

أزياء االنتشار األكبر والتواجد بصفة دائمة وهو ما  ضمن لي كمصممة 

نصحني به جميع من حولي من أصدقائي وأقاربي وزبائني.

قبل افتتاح البوتيك كان لدّي مشروع منزلي لتصميم فساتين الزفاف من 

التصميم األولي، وشراء  المراحل :من  المنزل وكنت أقوم بنفسي بجميع 

األقمشة ،ثم التطريز، واإلكسسوارات ،ثم الخياطة ، وذلك منذ عام 1993 

أي منذ بداية مشواري في األزياء. 

أهم الخدمات التي يقدمها بوتيك زهرة لفساتين الزفاف؟ 

بيع وتأجير فساتين الزفاف، بيع وتأجير فساتين السهرة. 

من أين تستوحين تصاميمك؟

العالميين مثل: زهير  أحرص دائما على متابعة كبار مصممي األزياء 

الطبيعية بعض  الورود  ،وأيلي صعب وغيرهم. كذلك أستوحي من  مراد 

تصاميمي لفساتين الزفاف. 

فستان الزفاف المثالي من وجهة نظرك؟

أميل أكثر للفستان الذي يتميز بالبساطة، بخامة الدانتيل الفاخرة وتصميم 

منفوش أو التطريز بالورود أو طباعة األورجانزا. 
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النصيحة األبرز التي تقدمينها للباحثات عن فستان الزفاف؟ 

الخطوة األولى واألهم عند اختيار فستان الزفاف الذي تحلمين به هو اختيار 

فستان زفاف ذي تصميم مالئم لشكل جسدك، بحيث يبرز نقاط القوة والجمال 

في مظهر الجسم ويخفي نقاط الضعف أو العيوب في الجسم إن وجدت.

ماذا تعني لك البساطة في تصميم فساتين الزفاف؟ 

التفاصيل  ،والفخامة، ومبهرة  الترف  المعتاد أن نرى عروسا غاية في  من 

،ومتألقة ،ومراعية جميع النواحي: من الطرحة إلى اإلكسسوار والفستان 

والحذاء، ولكن هنالك مجموعة من النساء تفضلن الفساتين البسيطة مع 

المكياج الناعم للغاية بدون أية بهرجة أو مبالغة في إطاللتها وخاصة في 

حفل زفافها.ولهذا فإن البساطة أصبحت عنوانا لفساتين الزفاف في الفترة 

الحالية.

موضة أزياء فساتين الزفاف لعام 2018؟ 

النجم الساطع، فكم هو ساحر ومبهر،  الزفاف المنفوش هو  فستان 

الرغم من ظهور  السنوات. وعلى  وال يمكن أن تنتهي موضته مع مرور 

المنفوش يبقى  الفستان  الزفاف األخرى، فإن  كثير من صيحات فساتين 

الزفاف  الذي يراود كل فتاة تحّضر لعرسها كما يتميز فستان  الحلم  هو 

الزواج سواء  المقبالت على  الفتيات  بأنه يناسب كافة أجسام  المنفوش 

القصيرة أو الطويلة أو النحيفة أو الممتلئة. 

كيف تراعين الذوق العام للمرأة العمانية في تصميماتك؟ 

العربية  المرأة  أنها جميعا محتشمة وتليق بأسلوب  ما يميز تصاميمي 

الراقي، وخاصًة من يبحثن عن فساتين زفاف بأكمام طويلة وتصميم غير 

كاشف للجسم.

متى يجب على العروس اختيار فستان زفافها؟ 

بأنه يقدم قطعة واحدة فقط من  الزفاف  يتميز بوتيك زهرة لفساتين 

التصميم، أي أن العروس تضمن أنها سترتدي فستانا وقطعة واحدة فقط 

مميزة ليست موجودة من قبل. ولكي تحصل العروس على ذلك يجب أن 

التصميم-، الختيار  البوتيك قبل عرسها بثالثة أشهر– مراحل تنفيذ  تزور 

التصميم المناسب واألقمشة والتطريز واإلكسسوارات وغيرها. 

البوتيك قبل عرسها  الزفاف، فيمكن أن تزور  أما في حالة تأجير فستان 

بشهر على األقل. ويتميز البوتيك بتوفير عاملة ترافق العروس ليلة زفافها 

وتشرف على ارتدائها للفستان حتى دخول قاعة الزفاف.  

متى تعلنين دائما عن مجموعاتك أو الكوليكشن الجديد؟

الزفاف تكون دوم��ا موسمية، وبالتالي يجب إطالق  موضة فساتين 

مجموعات جديدة كل 3 شهور ،والمجموعة مكونة من 6 فساتين. 

كذلك يجب رسم تصاميم جديدة في شهر يناير ويونيو وديسمبر إلطالق 

كوليكشن خاص لألعراس.

طموحاتك الفترة المقبلة؟ 

أتطلع للمشاركة أكثر في المعارض المتخصصة ،وعروض األزياء، ويسعدني 

كثيرا المشاركة في عرض أزياء Elegance show 2018  والذي يتزامن مع 

يوم المرأة العمانية. 

   



كوني ملكة يوم زفافك
مع »زهرة الفساتين« Zahra_dressesAl ghubra, Muscat 99384992



اأزياء النيون..
�شيحة الألوان ال�شارخة

من  العديد  قلق  مصدر  تكون  التى  الصيحات  من  الكثير  الموضة  دائما  تقدم 
النساء خاصا ذات االلوان الصارخة مثل ألوان النيون، الذى اصبحت رمزا من رموز 
الموضة هذا الموسم وال مفر من ارتدائها على االقل لو بقطعة واحدة سواء 
في المالبس أو اإلكسسورات. وتطلق ألوان النيون على ألوان الصارخة القوية 
ابتداء من الفوشيا واألخضر إلى االصفر والبرتقالى، وتكون اقرب إلى المضيئة 
الفسفورية التى تعكس حيوية واشراق الربيع والصيف بجراءة األلوان الصريحة 
هذه  اعتماد  على  تساعدك  النصائح  من  مجموعة  هناك  لالنظار.  والخاطفة 

الموضة بكل سهولة:- 

  قطعة واحدة فقط تكفي، األلوان الفسفورية مضيئة ومبهجة بما فيه الكفاية. لذا يكفي ارتداء قطعة 

واحدة فقط باللون النيون فى مجمل إطاللتك فلتكن في التوب أو التنورة أو اإلكسسوارات، تجنبي نهائيا 

اإلعتماد على أكثر من قطعة فى اللوك الواحد خاصة إذا كنت من المبدئين فى ارتدائها حتى ال يبدو 

مظهرك مبالغا فيه ومثيرا للنقد.

  نّسقي تصميم النيون مع قطع مالبس أخرى موحدة اللون بتدرجات راكزة مثل 

  )األبيض، البيج، الرمادي، األسود أو األلوان الزاهية( خصوصا إن كنت ال تتقنين مزج ألوان مختلفة في 

لوك واحد.

  إن كان سروالِك ملون وقميصِك بتدرج نيون قوي، امتنعي عن إضافة أي أكسسوارات.

  إن اخترت حذاء بلون نيون قوي، ال تعتمديه مع سروال بتدّرٍج صارخ بتاتاً.

  اختاري تدرج نيون يليق بلون بشرتك ويبرز مالمحك، جربي مختلف التدرجات قبل شرائها وانتقي منها 

ما يليق بِك فقط. 

  ضعي فى اعتبارك شكل وحجم جسمك، فالمالبس النيون تعمل على تضخيم الجسم وزيادة عرضة لذا 

كوني حذرة فى اختيار إطاللتك. ال تجعلي إطاللتك كاملة بالنيون إال إذا كنت تتمتعين بجسم نحيف 

بدون منحنيات. 

  يمكنك ارتداء المالبس النيون إلعطاء جسمك شكل متناسق. فإذا كانت منطقة الصدر ممتلئة عن باقي 

أجزاء الجسم، ارتدي بنطلون نيون أو تنورة فسفورية مع توب محايد والعكس صحيح. فإذا كانت لِك 

أدراف ممتلئة فالتوب النيون سوف يحقق التوازن فى شكل جسمك.

  احذري الطرح الفسفورية، إذا كنت من المحجبات وتتمتعين ببشرة قمحية بعض الشئ. تجنبي ارتداء 

اإليشاربات الفسفورية ألنها سوف تظهر بشرتك سمراء بدرجة كبيرة. 
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الزي العماني التقليدي 
اأ�شالة المراأة العمانية

زهره المو�شوي ل� »اأناقتي«

أخذت على عاتقها منذ بداية مشوارها في عالم األزياء 
إظهار وإبراز الزي العماني التقليدي بصورته التقليدية 
دون  ال��ت��اري��خ  ج��ذور  ف��ي  ال��ض��ارب��ة  العمانية  وميزته 
والتي استطاعت  للعصر،  تشويه لألصل، مع مواكبته 
التقليد والعصرنة.  ،أو  بين األصالة والحداثة  المواءمة 
»زهره  المبدعة  والمهندسة  العمانية  المصممة  إنها 
الموسوي« صاحبة بوتيك »زهره مسقط للموضه« والتي 
التقينا معها لتحدثنا عن بداية مشوارها وسر تميزها 
وإبداعها في مجال تصميم األزياء العمانية التقليدية 
في  واإلك��س��س��وارات  والتطريزات  األقمشة  وأهمية 

إظهار الزي العماني في أبهى صوره. 

كيف جاءت بدايتك في عالم األزياء، و األسباب التي دفعتك الختيار 
هذا المجال، و متى ؟

البداية كانت عبارةعن فكرة عمل مشروع متميز وخاص بي ،وحيث 

إن األزي��اء هي منتج العصر للنساء لذلك فقد كانت أول فكرة فنية 

خطرت على بالي، وذلك ألن األزياء هي أكبر الثقافات النسائية الدائمة 

والمستمرة. بدأت تصميم األزياء وأنا أفضل استخدام  كلمة )إبداع بدال 

من تصميم( ابتداء من بداية شهر يناير 2018.

الصعوبات التي واجهتك في بداية المشوار، وكيف تم التغلب عليها؟

مشواري كان سلسا ولله الحمد حيث إنني بدأت بترتيب أفكاري، و 

التركيز على نموذج و نوعية  أزياء مميزة ومختلفة عن أعمال المصممات 

األخريات والدخول في هذا المجال كان سهال و ممتعا، وخاصة أن األزياء 

هي صورة موجودة مرتكزة في عقل المرأة بصفة عامة ،ونظرية التفكير 

بالتصميم  جاء ت من روح األزياء العمانية التقليدية  المختلفة  والمميزة  

جدا.

على أي نوع من األزياء تركزين في بوتيك زهره مسقط للموضة؟

المختلفة  السلطنة  التقليدية لمناطق  العمانية  أركز على نماذج األزياء 

المحتشمة بروح فنية معاصرة ومتجددة. 

من أين تستوحين تصاميمك؟

أستوحي تصاميمي من عبق حضارة األزياء العمانية التقليدية، ومن دمج 

بالحياة مما يجعل كل زي لدّي لوحة فنية  المليئة  القديمة و  األلوان 

متميزة و مختلفة عن غيرها.
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المميزات لبوتيك زهرة مسقط للموضة، وجعله من  ماهي أبرز 
األسماء الهامة داخل السلطنة ؟

المبدع  اليومي  التجديد  أبرز مميزات بوتيك زهره مسقط للموضة هي 

للماضي بألوان الحياة المتفائلة.

من وجهة نظرك ماهي لمسة اإلبداع التي تضيفينها على العبايات 
والزي التقليدي الذي تصممينه؟

لمسة إبداعي هي الدمج الالمتناهي لجميع أنواع األقمشة واأللوان 

والدانتيل والكريستال والخرز والفضة. 

هل األقمشة لها دور في نجاح التصميم أو فشله؟

المناسب  القماش  األقمشة لها دور كبير في ذلك باإلضافة إلى اختيار 

للتصميم المناسب له. 

ما أهمية التطريز على التصميم؟

القطنية  التقليدي الذي يدمج بين الخيوط  العماني  البدوي  التطريز 

والحريرية الملونة والذهبية والفضية والمرايا والشك والخرز يضفي على 

األزياء طابع الثبات واالستقرار للزي العماني التقليدي المتميز .

ماهي أهم اإلكسسوارات التي تفضلين لبسها مع تصاميمك؟

المجوهرات الذهبية والفضية والحلي العمانية التقليدية القديمة الرائعة مع 

األحجار الكريمة الملونة واأللماس... والتي تشمل الخواتم واألقراط وأقراط 

األنف وقطع زينة الرأس واألساور والخالخل والقالئد والسالسل والكحل. 

تتميزين دائما بتقديم المخمل الظفاري ، ماهي مواصفاته المثالية 
من وجهة نظرك من ناحية التصميم؟

بالحرير  والفضة ،وبساطته  الظفاري تكمن في دمجه  المخمل  مثالية 

التقليدية القديمة

أثناء تصميم فساتين بوتيك زهره  التي تهتمين بها  المعايير  ماهي 
مسقط للموضة؟

بأكمام  التي أهتم بها هي تصميم فساتين  عمانية  محتشمة  المعايير 

طويلة بلمسة عصرية متجددة ... فستان متكامل يصلح لجميع المناسبات 

الرسمية والحفالت واألعراس والزيارات.

ماهي طموحاتك للفترة المقبلة؟

طموحي اآلن و مستقبال هو إضافة البسمة والفرح والسرور على وجه و 

روح المرأة العمانية  الجميلة والمتواضعة وذلك بإنتاج إبداعات جديدة 

العماني  الزي  المناسبات باستخدام لمسة  ، مختلفة و متميزة لمختلف 

التقليدي المستخدم ألقمشة الحرير والبريسم والمخمل الحرير والشيفون
96796796

zahratmuscat

Al Khuwair33, Muscat, Oman

فساتين تقليدية
بلمسة عصرية...
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@alhms_alrraqi

Alhms_alrraqi

الحيل الجنوبية بجانب مجمع  ستاد السيب عند بنايات االرجان

alhms   alrraqi

الداكن  الكحلي أو األحمر  أو  الزيتي    اختاري بنطلون بلون غني وداكن مثل األخضر 

وارتديه مع توب أبيض. تناقض األلوان هنا يجعل إطاللتك الفتة ال ينقصها سوى 

إكسسوار بارز للرقبة وحذاء بكعب عال.

  إلطاللة بوهيمية ومتميزة، اختاري بنطلون واسع بنقوش متداخلة وبارزة ونسقيه مع 

توب محايد هذا اللوك مناسب لخروجاتك الصباحية.

ارتدي توب  الصيفنظن  المخططة الزالت تتواجد على قائمة صيحات  المالبس    قطع 

قصير مخطط باألبيض واألسود مع سروال أبيض واختاري حقيبة زاهية اللون للوك مميز. 

  نسقيه مع القميص الجينز إلطاللة كاجوال مميزة.

  للوك أنثوي ومتميز، اختاري بنطلون واسع بقصة معقدة وغير تقليدية.

الدانتيل من أحدث صيحات 2017، لذا ستكون خيار  المصنوع من  أو  الجبير    التوب 

جيد الرتدائه مع البنطلون الواسع. اختاريه قصيرا ينتهي مع انتهاء كمر البنطلون حتى 

ال تخفي قصة البنطلون.

  إلطاللة مميزة في العمل، يمكنك ارتداء البنطلون الواسع مع الجواكيت القصيرة.

  اضيفي لمسة درامية وكالسيكية على إطاللتك برفع الجاكيت الذي ترتدينه مع البنطلون 

على األكتاف.

  ما يميز البنطلون الواسع أنه قطعة مميزة في حد ذاتها، لذا ال تحتاجين إلى قطع أخرى 

معقدة الرتدائها معه فيمكنك اإلكتفاء بتوب محايد كما في هذا اللوك. 

 .Crop Top �لكونه مرتفع الخصر، فإن البنطلون الواسع يتناسب معه كثيرا صيحة ال  

يمكنك الجمع بين الصيحتين للوك مثير وجذاب في الصيف

  إلطاللة صباحية عملية وفي الوقت ذاته أنيقة، اختاري البنطلون الواسع من الجينز.

ال� Chunky أو ذات  أو    Wedges �ال الواسع مع أحذية  البنطلون  ارتداء    ال يشترط 

الصنادل المسطحة  الرياضية أو  ارتداء األحذية  العالي فقط. بل يمكنك أيضا  الكعب 

معه،  احرصي فقط على اختيار بنطلون بقصة قصيرة بحيث يظهر ستايل الحذاء.

البنطلون الوا�شع 
اأناقة ال�شيف 2018

عنها  االستغناء  اليمكن  التى  القطع  أهم  من  البنطلون  يعد 
تهتم  ودائًما  والراحة،  بالعملية  لتميزه  فتاة  أى  »دوالب«  داخل 
الماركات العالمية بتطوير شكل البنطلون من حين إلى آخر لكى 

يتواكب مع الموضة الرائجة .
مع  تتناسب  التى  اآلن  الرائجة  الموضة  صيحات  أح��دث  وم��ن 
بالخامات  يتميز  ال��ذى  الفضفاض  البنطلون  الصيف،  موسم 
القطنية أو الكتان. ويتميز البنطلون بالكثير من األلوان المبهجة 
منها األبيض واألحمر والروز والمشجر، يمكنك ارتدائه على توب أو 

قميص أو بلوزة أو بليزر مع اختيارك لحذاء متميز وأنيق .
 Palazzo« أناقتي« تقدم أفكار مختلفة الرتداء البنطلون الواسع «

Pants« بأناقة هذا الصيف :- 
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با�شمة الهدابية ل� »اأناقتي«
بوتيك �شذى �شور .. ف�شاتين 

الزفاف من وحي الطبيعة

وفق  أسلوب إبداعي وخبرة ممتدة ، تستوحي مصممة األزياء باسمة الهدابية موديالت متفردة 
من فساتين الزفاف بحيث تدمج ما بين الكالسيكية والعصرية في تصاميم تخطف األبصار من 
حيث التفاصيل المتقنة والحرفية العالية ونوعية اإلكسسوارات واألقمشة الفاخرة . ولهذا تشعر 

العروس في تصاميمها كما لو كانت ملكة متوجة في ليلة العمر.
» أناقتي« التقت مع مصممة األزياء باسمة الهدابية لتطلعنا على بداية مشوارها في عالم األزياء 
وسر اإلبداع والتميز ل�« بوتيك شذى صور«. ونصائح للعروس الختيار ما يناسبها من فساتين الزفاف 

ولكي تحصل على إطاللة ملكية يوم زفافها. 
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كيف جاءت بدايتك في عالم األزياء؟

كان لدي شغف كبير بمجال األزياء منذ نعومة 

أظافري، فبدأت قصة العشق مع األزياء منذ 

ال��دراس��ة من خ��الل موهبة الحظها  سنوات 

الجميع في الرسم. وبدأ الجميع من حولي 

وأهمهم مدرستي فى تشجيعي على أن أكون 

مصممة أزياء أو مدرسة رسم. كذلك دفعني 

أهلي وعائلتي وشجعوني على تنمية موهبتي 

والبداية في مشواري بعالم األزياء، ولكن لألسف 

الظروف المادية وقتذاك لم تساعدني.

وبعد االنتهاء من دراستي والزواج، قام زوجي 

بتقديم كل الدعم ماديا ومعنويا  لكي أبدأ 

الله وبتوفيقه  في مشروعي وحلمي، وبفضل 

استطعت أن افتتح بوتيك شذى صور. 

الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك؟ 

صعوبات عديدة عرقلتني في بداية مهنتي، 

للبوتيك، خاصة أن  أبرزها إيجاد موقع متميز 

الموقع يلعب دورا هاما في نجاح أي مشروع 

الله حصلت على دعم من  في بدايته وبفضل 

البوتيك لموقع متميز  الرفد ونقلت  صندوق 

والجميع يعرفه جيدا في المعبيلة الجنوبية.

متى قــررت إنشاء بوتيك »شــذى صور« 
البوتيك  التي يقدمها  ، وأهم الخدمات 

ويميزه عن غيره؟

قررت إنشاء بوتيك »شذى صور«  في نهايه 

2012، وأصبح البوتيك منذ إنشائه يقدم 

الرائدة  خدمات مميزة جعلته من األسماء 

الزفاف.  والمشهورة في مجال تأجير فساتين 

ونقدم مع الفستان عروضا وهدايا قيمة 

للعروس لعل من أبرزها تقديم باقة ورد هدية 

للعروس حسب اختيارها. 

من أين تستوحين تصميماتك؟

أستوحي تصاميمي من المظاهر الطبيعية, أو 

الفراشات.  الخالق في خلق  مشاهدة جمال 

فجمال الفراشات يجذبك ويشجعك على إيجاد 

فكرة تصميم ,أو قصة معينة لفستان الزفاف. 

ــداع والتميز واللمسة الجمالية  سر اإلب
لفساتين بوتيك شذى؟

كل مصممة لها وجهة نظرها ورأيها وتبحث 

دائما أن تجعل تصاميمها فريدة ومتميزه 

من نوعها، ولذلك فإني أسعى دائما للتميز 

التصاميم وأن تكون كل قطعة  والتنويع في 
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أصممها قطعة فريدة من نوعها تمنح صاحبتها 

العروس إطاللة ملكية ليلة زفافها. وبفضل 

الله ساهم ذلك في كسب ثقة زبائني ، وأيضا 

ساعدوني بأفكارهم ومقترحاتهم في عرض 

تصاميم جديدة ومميزة في عالم األزي��اء 

والموضة. 

مواصفات فستان الزفاف المثالي؟

من وجهة نظري ليس هناك فستان مثالي، بل 

العروس هي التي تجعله الفستان المثالي.

هل تميلين إلــى البساطة في تصميم 
فساتين الزفاف ؟

ليس دائما أميل إلى البساطة، وإنما أركز 

دائما على الفخامة والرقي في فساتين الزفاف 

,وذلك بهدف إرضاء كافة األذواق. 

نصائح تقدمينها للعروس الختيار الفستان 

الذي يناسبها؟

هناك الكثير من العرائس ال تختار ما يناسبها 

ارتداء  أو يناسب شكل جسدها، فترغب في 

,أومثل فساتين  الموضة  فساتين زفاف على 

أنه قد يكون غير  العلم  المشاهير. مع  بعض 

مناسب لها،فالعرائس الطويلة و القصيرةأو 

الممتلئةأو الضعيفةأو البيضاء أو السمراء لكل 

واحدة قصة وأقمشة تتناسب مع قوامها

كيف تقنعين العروس باختيار الفستان 
الذي يناسبها ؟

فالحمدلله من  أمراً صعباً  العروس ليس  إقناع 

المجال أصبحت لدي  خالل خبرتي في هذا 

القدرة على فهم متطلبات  كل عروس وذوقها 

وبالتالي مساعدتها في االختيار. 

أحدث صيحة في فساتين الزفاف 2018؟

القصات المختلفة سواء أكانت في األكمام أو 

قصات الخصر أو طريقة النقشة

العروس على إطاللة مثالية  كيف تحصل 
يوم عرسها فيما يخص فستان الزفاف؟

العروس هي من تجعل نفسها مثالية عن 

طريق اختيار ما يناسبها وما يتناسب مع 

شكلها، وحتى اإلكسسوارات لها دور كبير في 

العروس. لذلك دائما  نختار لعرائسنا   إطاللة 

أنيقة ومثالية في  كل ماهو جديد ويجعلها 

ليلة عمرها. 

96753971 Shatha_sur



afya_bride93362982

مغسلة عادل

mr. clean

SEE, TOUCH, SMELL THE DIFFERENCE

مسـتركلين
مغسلة

مسـتركلين

مغ�ضلة م�ضتر كلين.. نهتم بمالب�ضك كما لو كانت مالب�ضنا ، لذلك 
متخ�ض�ضون في تنظيف جميع اأنواع المالب�ض وغ�ضيل ال�ضجاد 

بارعون في تنظيف المالب�ض الن�ضائية وف�ضاتين الأعرا�ض ومالب�ض 
جميع المنا�ضبات.

�ضر تميزنا ا�ضتخدام اجود انواع الم�ضاحيق و المنظفات عبر كوادر 
مهرة واأحدث اأنواع المعدات.

 لدينا اأ�ضعار خا�ضة لمحالت الأزياء والطلبة، وخدمة التو�ضيل 
لمحالت الأزياء ، خدماتنا  24 �ضاعة طوال اأيام الأ�ضبوع

مغ�ضله للغ�ضيل الجاف 

mr.clean_oman

mr.cleanmuscat.com

mr.cleanmuscat@gmail.com

فرع الغبرة: 24495675
فرع الحيل الجنوبيه : 24552174

الداره: 92292233
اأيقونة العرو�ض

Muscat
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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



حقيقة حمية

الكيتوجينك
أسلوبا  ي���وروداي���ت  ش��رك��ة  تنتهج 
ومفهوما مذهال، وبفضل المنهجية 
يكمن  ي��وروداي��ت  لحمية  العلمية 
النتائج،  أفضل  ،وتحقيق  نجاحها  سر 
أن  ن��ود  بالحمية  ال��ب��دء  قبل  ولكن 
نفهم أوال ماهي حمية الكيتوجينك 
؟وك����ي����ف ت��ع��م��ل م����ن ال��ن��اح��ي��ة 
عملية  في  لتساهم  الفسيولوجية 

إنقاص والسيطرة على الوزن ؟
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ما هو نظام الكيتوجينك إلنقاص الوزن ؟

الجسم من  أنه يمد  الكربوهيدرات ,كما  اتباع نظام غذائي منخفض  هو 

60 إلى 80 جرام من البروتين ، وبسبب نقص كمية الطاقة المستمدة من 

الكربوهيدرات يلجأ  الجسم إلى إنتاج الكيتونات في الكبد  الستخدامها 

كطاقة. كما يشار لهذا النظام بالعديد من األسماء المختلفة مثل:- النظام 

الغذائي الكيتون ، والنظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات ، وانخفاض 

نسبة الكربوهيدرات عالية الدهون )LCHF( ، إلخ .

ولكن لفهم كيفية عملها بشكل كامل ، فمن المهم أن يكون لديك فهم 

حول كيفية استخدام الجسم للطاقة في المقام األول.

كيف يعمل في جسمك؟

، يقوم جسمك بتحويل  عادة  عند تناول غذاء غني بالكربوهيدرات 

الكربوهيدرات إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة ويجعل األنسولين ينقل 

الطاقة »المفضل« في  الجلوكوز هو مصدر  الدم.  الجلوكوز إلى مجرى 

الجسم ، لذلك إذا كان موجوًدا ، فسيعود الجسم إليه أوالً.

عندما تنخفض كمية الكربوهيدرات من خالل نظام غذائي الكيتون ، فإن 

جسمك ال يحتوي على نفس الكمية من الكربوهيدرات للوقود. من دون 

نتائج  الواقع يعطي  ، لكنه في  ، قد يبدو هذا شيئًا سيئًا  معرفة مسبقة 

ملحوظة - ألن هذا يرسل جسمك إلى حالة تعرف باسم الكيتوزية ، والتي 

هي أساس النظام الغذائي الكيتون.

هل حمية الكيتوجينك آمنة ولماذا نختار يورودايت؟

نعم إنها آمنة ، كما أنها تحرق الدهون ، لكن من المهم أال تحرم جسمك 

من البروتين وأن تتناول الطعام المناسب وإال فإنك قد تسبب ضرًرا من 

خالل فقدان كتلة العضالت، وليس هذا ما نريده. يقول بعض النقاد: إن 

النظام الغذائي هو وسيلة غير صحية لفقدان الوزن ، وفي بعض الحاالت 

التأكد  المهم  أنه من  ، ولكن هذا هو السبب في  يمكن أن يكون خطرًا 

من حصولك على الدعم والنصيحة الصحيحة والحصول على تقييم صحيح 

الكيتوجينك.  البدء بنظام  ، قبل  التغذية  الطبيب أو اختصاصي  من قبل 

ومن هنا يأتي دور يورودايت حيث  تم استخدام طريقتنا منذ عام 1998 

التغذية إليجاد طريقة آمنة  تحت إشراف فريق من األطباء وأخصائي 

التركيز على احتياجات ومتطلبات كل فرد. وبعد  سنوات  ، مع  وصحية 

عديدة من البحث ، أنتج فريق يورودايت مجموعة متنوعة من وجبات 

البروتين  بمختلف أشكالها ، مع تدعيمها لتغطية كافة احتياجاتك اليومية 

من الفيتامينات والمعادن ، من أجل حرق الدهون ، دون أي تأثير على 

كتلة العضالت الخاصة بك ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن فقط على حساب 

الدهون. ومن المعروف أيًضا أن حمية “كيتوجينك” تساعد في تخفيف 

الرغم من أن  ، على  بالصرع  المصابين  التي تظهرعلى األطفال  األعراض 

: إن  المؤيدون  الخبراء ليسوا متأكدين تماًما من سبب نجاحها. يقول 

النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل سريع وأن يزود 

الشخص بمزيد من الطاقة وهو في الواقع صحي لألشخاص الذين يعانون 

من السمنة المفرطة.

 لمزيد من المعلومات ، تواصل معنا على info@eurodietgulf.com أو 

قم بزيارة موقعنا www.eurodiet.com ونحن على استعداد للمساعدة!
 AlWadie commercial center, Shop No. 3, Al Qurum 94566777

Eurodiet GulfEurodiet Gulf @Eurodiet Gulf
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تخسيس الذراعين هدف العديد من النساء اللواتي يبحثن عن طرق للحد من 
الدهون، لجعل أجسادهن تبدو أرق وأنشط لكن ال توجد وسيلة لفقدان الدهون 
فقط في الذراعين.  ألن الجسم نفسه يختار األجزاء التي يخزن أو يكدس الدهون 
بها، و الطريقة األكثر فعالية النقاص الدهون وتنحيف ذراعيك، هي أكل متوازن 
والقيام ببعض التمارين التي تستهدف على وجه التحديد عضالت الذراع.وفيما 

يلي بعض النصائح لكيفية خفض الدهون في الذراع بالنسبة للنساء.

تمرين حمل األثقال

قومي بحمل ثقلين في يديك و اجعلي راحتي يديك تواجهانك 

ثم قفي في وضعية مستقيمة واجعلي قدميك موازيتين لردفيك 

و شدي عضالتك. ثم ضعي الثقلين أمام فخذيك ثم شدي العضلة 

األمامية و اثني ذراعيك و حركي الثقلين باتجاه كتفيك و حافظي 

على كوعيك بجانب جسدك، وال تقومي بتحريك جسدك كي 

يساعدك في حمل الوزن و بعد ذلك قومي بخفض األثقال حتى 

تعودي إلى وضعيتك األولى مع ثني كوعيك.

تمرين ثني الذراعين

العلوي  اثني ركبتيك حتى يصبح نصفك  قفي بشكل مستقيم ثم 

متجها ناحية األمام . وبعد ذلك قومي بحمل ثقلين أو أية أدوات 

شبيهة ثم اثني ذراعك اليمنى، حتى يصبح ساعدك موازيا لألرض 

ثم قومي برفع ذراعك إلى الخلف حتى تصبح مشدودة تماما ثم 

كرري األمر مع يدك اليسرى و أعيدي التمرين خمس عشرة مرة.

تمرين اإلستلقاء

التمرين في يديك  قومي باالستلقاء على ظهرك ثم ارفعي كرة 

الهواء في مستوى صدرك و حاولي أن تمسكيها و  و ارميها في 

ذراعيك مفرودتين.

الحمية الغذائية

قومي باتباع بعض الحميات الغذائية المخصصة لتنحيف الذراعين 

ويكون ذلك بناء على استشارة الطبيب المختص و خبير في 

التغذية.

تمرين فرد الذراعين

التمرينات المخصصة للذراعين كفرد ذراعك  يمكنك أداء بعض 

إلى األمام لمدة ثالثين دقيقة ثم قومي بعدها باالسترخاء و كرري 

التمرين أكثر من مرة. 

تحديد السعرات الحرارية

اليوم  تتناولينها في  التي  الحرارية  قومي بتحديد عدد السعرات 

الواحد. 

استبدلي الكربوهيدرات بالبروتينات

بالبروتينات ألنها تعد  التي تتناولينها  الكاربوهيدرات  استبدلي 

أحد أسس الحمية الغذائية الصحية و هي توجد في البقوليات و 

األسماك واللبن و منتجاته.

تخ�شي�س الذراعين
والتخل�س من الترهالت
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تتمتع حفالت الخطوبة أو الزفاف في المنزل 

بطابع م��ن الخصوصية والبس��اطة ال يوجد 

في صاالت الزفاف الكبيرة، ويمكن للعروس 

أن تنظ��م حفل خطوبة أو زفاف في المنزل 

متميز وفريد. وأه��م ما يجب على العروس 

فعل��ه هو التركيز في اختي��ار ديكور كوش 

اف��راح مناس��بة لحجم الم��كان،  حيث تختار 

في النهاية كوشة جميلة ورائعة تميز حفل 

الزفاف ككل.

حفلتك
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ك������الودز ..
نقلة نوعية في قطاع المطاعم 

بال�شلطنة
انعكست الطفرة االقتصادية الهائلة التي تشهدها سلطنة عمان على قطاع المطاعم، على وجود مطاعم 

ناجحة وواعدة في مجال المأكوالت والمشروبات سواء من خالل تنوع القائمة أو التصميم الداخلي المميز.
 ويعد مطعم »كالودز« من أشهر مطاعم السلطنة في الوقت الحالي، تلك التحفة المعمارية ضمن سلسلة 
مطاعم الكهف والتي تقع على جبل دارسيت بالعاصمة مسقط. تم مراعاة التصميم الهندسي للمطعم بأن 

يكون مشابها للكهف تماما، مع توفير كافة الخصوصية والراحة النفسية لزائري »كالودز«. 
»أناقتي« التقت مع كل من »عمار أغا« و»ميشيل مفرج« مالكى مطعم كالودز A&M، لنتعرف علي بداية المطعم 
مطعم  افتتاح  تفاصيل  عن  فضال  المطعم.  يقدمها  التي  المميزة  الخدمات  وأهم  واجهته  التي  والتحديات 

»كالودز اكسبريس« المتوقع افتتاحه عقب عيد الفطر المبارك .

نبذة مختصرة عن بداية مطعم كالودز ،وما 
هي التحديات التي واجهتكما؟ 

تم افتتاح المطعم منذ ٤ سنوات، وكانت الفكرة 

انشاء مطعم عائلي بامتياز ضمن مجمع الكهف 

التحفة المعمارية بمدينة مسقط والمطعم 

يقدم وجبات لبنانية وغربية.

التي واجهتنا كانت كيفية  التحديات  ومن أهم 

الحفاظ على المنظر واالطاللة المتميزة للمطعم 

وصيف عمان الحار الممتدد ألكثر من ٦ أشهر.

كيف نجح مطعم كالودز في أن يكتسب 
تلك السمعة المميزة داخل السلطنة؟

بفضل الله ثم بالتطوير والتحسين في خدمات 

المطعم ونوعية الطعام واختياراتها لتلبي 

كافة األذواق، وكذلك خضع المطعم الشراف 

الشيف رام��ي الشاعر ليقدم أحلى واشهر 

اللبنانية والعربية لضيوف المطعم. األكالت 

التركيز على االهتمام بنوعية الخدمة  كما تم 

فيالحظ الزائر لدينا مالمح  التجديد واالبتكار في 

المطعم في كل زيارة يقوم بها، وإدارة المطعم 

المطعم  امكاناتها في تجديد وتطوير  تضع كل 

لكي يتالئم مع كل الفئات. 

مالمح الخطة التسويقية لمطعم كالودز 
A&M؟

عمار أغا: نؤمن جيدا بأهمية التسويق والنتائج 

المرجوة من التسويق الناجح، فلدّي خبرة تمتد 

الفنادق الخمس  ألكثر من 18 عاما في إدارة 

نجوم، والمطاعم في دول فيتنام والبحرين 

وغيرها من الدول اآلسيوية. كذلك ميشيل - 

لبناني وذو جنسية كندية - فلديه خبرة كبيرة 

في دول كندا وأمريكا والدول األوروبية. 

من هنا نجحنا في دمج تجربتي إدارة الفنادق 

الفنادق األوروبية والكندية،  اآلسيوية مع إدارة 

الناجحة لمطعم  لتنعكس إيجابيا على إدارتنا 

كالودز A&M. ولله الحمد المطعم يعمل وفقا 

ميشيل مفرج و عمار أغا
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لالستراتيجية والمنهج اللذين وضعناهما ويحقق 

نجاحات ونموا سنويا بشكل مستمر. 

وتعمل شركة عمار وميشيل على تقديم عدة 

انواع من الخدمات:- 

.a & m مطعم كالودز 

  نظام catering تزويد وتجهيز االغذية 

للمؤسسات ومن اهم العمالء مجلس الشورى 

والديوان السلطاني وعدة وزارات وسفارات.

 كالودز اكسبريس للوجبات السريعة.

العمرية  الطاقةاالستيعابية للمطعم، والفئة 
المستهدفة؟ 

يتسع المطعم لنحو 400 فرد، وينقسم المطعم 

إلى 4 وجهات مما يلبي كافة أذواق زائريه. 

المطعم  المفتوحة بعد مدخل  المنطقة  فلدينا 

التدخين«، ومنطقة داخلية مكيفة،  »ممنوعة 

الخيمة المكيفة »مطعم وكافيه«، المنطقة 

المفتوحة خ��ارج الخيمة وتطل على منظر 

بانورامي »مسموح بالتدخين«.

العائالت العمانية والعربية  يستهدف المطعم 

والتي تتراوح أعمارها ما بين 60-30 عاما، ويوفر 

المطعم كافة عوامل الراحة والخصوصية لزائريه. 

الشرقية  الطابع والديكور والموسيقى  فضال عن 

التي يتميز بها المطعم. كما يعد المطعم الوجهة 

المثلى لقضاء سهرة نهاية األسبوع »الخميس – 

الجمعة« فلدينا فرقة موسيقية تقدم عروضها 

المطعم  الليل، ويكون  الثانية بعد منتصف  حتى 

محجوزا بالكامل في هذين اليومين. 

المطعم،  الشيفات داخل  كيف يتم اختيار 
ومنهجية التعامل مع الموظفين؟ 

الخبز لخبازه« لذلك تم  نؤمن بمقولة »أعط 

اختيار الشيف »رامي الشاعر« ليكون رئيس 

-الطهاة ومسؤوال عن تعيين كافة الطهاة داخل 

المجال. ويتم  الكبيرة في هذا  المطعم لخبرته 

الخبرة وطبيعة  الشيفات وفقا لسنوات  اختيار 

الشخص وحسن تصرفه في بعض المواقف 

الطارئة. ولدينا مساعدون لرئيس الطهاة من 

سوريا والمغرب ودول آسيا، لذلك نوفر بوفيه 

العالمية والتي تلبي كافة  راقيا ألشهر األكالت 

أذواق زبائننا. 

 يعمل بالمطعم نحو 42 موظفا ،منهم 15 شيفا، 

ويمكن للمطعم أن يوفر وظائف ألشخاص ليس 

لديهم الخبرة فلدينا القابلية والكفاءة في تعليم 

أي شخص ،ولكن األهم أن يكون الشخص لديه 

االستعداد للتعلم ويبدي مرونة في ذلك. 

موظفونا شركاء معنا في النجاح، كانوا الداعمين 

لنا قبل تأسيس الشركة. ومعظمهم كانوا زمالءنا 

،وعملنا سويا في شركة فالكون. لذلك نكن لهم 

الطيبة  المجهودات  كل االحترام والتقدير على 

التي يقدمونها من أجلنا. نوفر شهريا نظام 

المكافآت لموظفينا كما نطبق حساب الساعات 

الزيادة لضمان الراحة النفسية للموظفين. 
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في الجانب اآلخ��ر كونك ج��زءا من الشركة 

والمطعم وجزءا من نجاحها، فعليك أن تحافظ 

على هذه األمانة. 

تستعد الشركة قريبا إلطالق مفاجأة في 
عالم الوجبات السريعة بافتتاح »كالودز 
اكسبريس«، كيف يمثل هذا المطعم نقلة 

نوعية في مجال المطاعم بالسلطنة؟ 

يمثل كالودز اكسبريس نقلة مهمة ونوعية في 

عالم المطاعم بالسلطنة خاصة مطاعم الوجبات 

السريعة، حيث من المتوقع أن يتم إصدار 

الخليجية  فرنشايز »كالودز اكسبريس« للدول 

واألوروبية فور افتتاح المطعم بالسلطنة عقب 

عيد الفطر المبارك. 

المتوسطة واألقل،  يستهدف المطعم الطبقة 

ونركز على الشباب والعائالت في آن واحد. 

ويضم المطعم 7 أقسام وأبرزها:اآليس كريم 

،والعصائر الطبيعية ،والمقبالت ،والشاورما 

،والفالفل ،والمشاوي، عملنا على جمع كل 

محتويات وأقسام مطاعم الوجبات السريعة في 

مطعم واحد وتحت سقف واحد.

من المتوقع أن تجذب تلك الفكرة العديد من 

فئات المجتمع، فيمكن للشخص أن يزور المطعم 

خالل 4-3 أيام متتالية وفي كل مرة يطلب نوعا 

جديدا من الطعام. كما يقدم المطعم نحو 

200 نوع من الساندوتشات، وخالل ال 6 شهور 

الماضية تم التشغيل التجريبي للمطعم وتعيين 

شيفات من لبنان وسوريا ومصر لتوفير كل 

الوجبات والساندوتشات داخل المطعم. 

كيف يخدم موقع المطعم والخدمات 
التي تتوقعها إدارة  النمو  المرفقة به خطة 

الشركة؟

تم اختيار منطقة حيوية في قلب مسقط، 

حيث يقع »كالودز اكسبريس« بجانب »محطة 

بترول شل« في منطقة الخوير على الطريق 

العام وسيتم افتتاحه بإذن الله عقب عيد الفطر 

المبارك. كما من المتوقع افتتاح المطعم الثاني 

في منطقة الخوض، وحاليا تجرى مفاوضات 

لتصدير فرنشايز »ك��الودز إكسبريس« لدبي 

وافتتاح 4 فروع جديدة. 

أسعارنا مقبولة ج��دا وق��د تكون أق��ل من 

الراحة  السريعة، نوفر  الوجبات  أسعار مطاعم 

والخصوصية للعائالت من خ��الل تخصيص 

الثاني بالمطعم  ال��دور  جلسات عائلية في 

يمكن أن تستوعب أفراد عائلة مكونة من 6 و7 

أشخاص ويمكنهم دفع إجمالي فاتورة 15-20 

ريال وبالتالي فإنها الوجهة المثلى للعائالت. 

نتميز بتقديم الشاورما اللبنانية بالطعم والمذاق 

اللبناني المعروف، كما لدينا 18 نوعا من الكباب 

سيتم تقديمه لزبائننا. 

من وجهة نظرك، هل هناك خدمات إضافية 

تمنح مطعم »كالودز اكسبريس« ميزة تنافسية 

مع مطاعم الوجبات السريعة؟ 

الموقع االستراتيجي والحيوي للمطعم في قلب 

الخوير، يجعلنا نقدم خدمات مميزة وجديدة 

ألول مرة في السلطنة وأبرزها خدمة 24 ساعة، 

حيث يوفر المطعم خدماته على مدار الساعة، 

كذلك خدمة التوصيل للمنازل وال���وزارات 

والمناطق المحيطة.

طموحات عمار األغــا، وميشيل مفرج 
المستقبلية؟ 

الله حققنا نجاحات كبيرة وفي وقت  بفضل 

قياسي لم نكن نتوقعه، وذلك بفضل الخبرة 

العديد من  لنا من خالل عملنا في  المكتسبة 

الفنادق والمطاعم. ولألسف نجد دخالء على 

قطاع المطاعم يؤثر علينا بشكل سلبي، فمنهم 

من يقوم بافتتاح مطاعم ب��دون خطط أو 

المرتفعة  استراتيجيات فيقع في فخ اإليجارات 

وأجور المدراء والشيفات العالية ثم يقرر إغالق 

المشروع نهائيا.

في شركة »عمار وميشيل« لدينا مدير مالي ذو 

الفاضل  خبرة وحنكة كبيرة في المجال وهو 

»محمد وهدان«– مصري الجنسية- ولديه خبرة 

تمتد ألكثر من 20 عاما في مطاعم وفنادق شرم 

افتتاح  الشيخ. فيقوم بإعداد دراسة دقيقة قبل 

لنا، كما نعد المطعم  أي مطعم أو مشروع 

الذي لديه تقارير شهرية عن األرباح  الوحيد 

والخسائر لتقييمها. 

خالل عامين ونصف اكتسبنا سمعة جيدة وثقة 

العماني، وأصبحنا اآلن ندير  السوق  كبيرة في 

بناية كاملة في صاللة تتكون من شقق فندقية، 

وسيتم افتتاح مطعم كالودز اكسبريس بها. كما 

الخاص  الفندقية والمطعم  الغرف  نشرف على 

بفندق سومرست بانوراما مسقط، ولدينا اتفاقية 

معهم إلدارة الفندق في دبي والسعودية. 

Clouds restaurant, the cave, muscat 

90678862cloudsoman
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الكو�شة المنزلية..
حفلتك بطابع مميز

نصائح هامة 

  يجب أن تحددي الثيم الذي ستعتمديه في حفلك ككل حتى تتماشى الكوشة معه 

سواء كان كالسيكي أو عصري، أو تختاري الثيم الهندي أو المغربي أو األمريكي أو 

البدوي وهكذا.

  حددي األلوان التي ستعتمديها، ويفضل أن تكون لون أو إثنين فقط.

  يعتمد اختيار األلوان على مكان الحفل، إذ أن الحفالت التي تنظم في الهواء الطلق 

تتطلب زهورا ملونة، في حين يعتبر اللون األبيض األكثر رواجا في الحفالت الداخلية 

الذي يعطي مزيدا  اللجوء إلى األحمر  المنزل. ويمكن  سواء في صالة االفراح أو 

المكانمن الدفء والرومانسية. 

الزهور واالكسسوارات من  المنزل تعتمد أوال على استخدام    كوشة العرس في 

الجدران بها. وأفكار أخرى  التي يمكن تزيين  الورود  الكريستال والشموع، كذلك 

يمكن االستعانة من خاللها بأقمشة معينة للستائر، أو من خالل إضافة ديكور خشب 

إلى المشهد.

أفكار للكوش المنزلية 

المنزل  البسيطة والجميلة لعمل كوشة في  الملونة، من أكثر الطرق    الكوشة 

هي استخدام األلوان المختلفة. ويمكنك ذلك من خالل وضع جدار من األلوان 

المتدرجة خلف العروسين.

  المزينة بالورود،  الشك أن الورود هي كلمة السر في كل شئ رومانسي وحالم، 

وليس هناك أفضل من كوشة من الورود البيضاء أو المختلفة األلوان لتزيين كوشة 

العروسين.

  إن كنت تحبين البساطة والزينة الناعمة، أحيطي الكوشة من الخلف بستائر بيضاء 

الملونة  اللون تتدلى فتصل حتى مستوى األرض، وزيني جانبي الكوشة باألزهار 

الناعمة والملفتة.

  البالونات، ال تقتصر زينة البالونات على كوش األفراح فقط فهي تناسب مختلف 

العروسين، تكون طريقة بسيطة  الباللين خلف  الحفالت. ولكن وضع أرج من 

وجميلة لعمل كوشة بسيطة مثالية.

المنزل  الكروشية والدانتيل، يمكن للعروس تزيين ديكور كوشتها في    أقمشة 

الكروشية، لديكور كوشة  أو  الملونة  الدانتيل  بلمسات رقيقة ورائعة من أقمشة 

بسيط ورائع.

التي  البيضاء وبالخلفية  الناعمة  اللون وزينيها باألزهار  البيضاء  الكوشة    إعتمدي 

تشبه في تصميمها أسلوب الكروشيه أو الدانتيل.

  إلضفاء لمسة من الفخامة والرقي على الكوشة، يمكن دمج اللون المستخدم مع 

اللون الذهبي ما يحولها إلى ما يشبه عرش األميرات الفاخرة.

تتمتع حفالت الخطوبة أو الزفاف في المنزل بطابع من الخصوصية والبساطة ال يوجد في صاالت 
الزفاف الكبيرة، ويمكن للعروس أن تنظم حفل خطوبة أو زفاف في المنزل متميز وفريد. وأهم ما 
المكان،  حيث  التركيز في اختيار ديكور كوش افراح مناسبة لحجم  يجب على العروس فعله هو 

تختار في النهاية كوشة جميلة ورائعة تميز حفل الزفاف ككل.
ابتكر خبراء تنظيم الحفالت العديد من الكوشات المنزلية التي تتميز باألناقة والتميز ، حتى أنهم 
، فتجدينهم  أصبحوا يتنافسون فيما بينهم لتصميم كوشة تكون خاصة بهم لمزيدا من التميز 

يدخلون كل ماهو جديد وفريد على الكوشة.

Events
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الألحان للتجارة والخدمات..
الريادة في تنظيم الحتفالت 

والآلت المو�شيقية
جميع  في  للتميز  والخدمات  للتجارة  األلحان  شركة  تسعى   ، وأكثر«  تتخيلون  ما  كل  حيث  األلحان..   « شعار  وتحت 
أعمالها ،وتقديم كل ما هو جديد وملهم في عالم تنظيم الحفالت والمناسبات. لذلك حرصت الشركة على إيجاد 
فريق عمل لديه القدرة على اإلبداع والريادة في هذا المجال ، ونجحت الشركة في إبهار المستمعين والمشاهدين 

والحضور في كل الفعاليات. 

#drumcirclesoman

#tunesoman
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نبذة تاريخية عن شركة األلحان للتجارة والخدمات وسر تميزها؟ 

15 عاما تمثل قصص نجاح سطرتها شركة »األلحان للتجارة والخدمات« 

والتي تعد من أولى الشركات في السلطنة في مجاالت الصوت واإلضاءة 

واالحتفاالت واآلالت الموسيقية وكل ذلك وأكثر تحت سقف واحد.

 وتحت شعار »األلحان.. حيث كل ما تتخيلون وأكثر« نجحت الشركة 

التي  الفعاليات  المستعمين والمشاهدين والحضور في كل  إبهار  في 

نظمتها من خالل عروض الصوت واإلضاءة والمؤثرات البصرية المبهرة، 

ويعود الفضل في ذلك إلى امتالك الشركة ألحدث أنظمة الصوت 

واإلضاءة والمسارح واآلالت الموسيقية.

أبــرز الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الفعاليات 
والمناسبات؟ 

  قسم المبيعات: ويختص القسم ببيع جميع أنواع وأحجام السماعات 

العرض، وكل  والمايكات وأجهزة اإلضاءة واإلبهار والليزر وشاشات 

اآلالت واألدوات الموسيقيه بماركات عالمية مشهورة.

  قسم إيجارات الصوت والضوء والمسارح: ويختص بتنظيم االحتفاالت 

وجميع المناسبات والعروض والمؤتمرات لمعظم الجهات الحكومية 

الزبائن. وتضم  والشركات والمعارض والمهرجانات وجميع مناسبات 

الشركةأحدث وأقوى أجهزة الصوت والضوء وشاشات العرض والليزر 

والمسارح الجاهزة بجميع أحجامها، حيث لدى الشركة فريق عمل ذو 

خبرة وكفاءة كبيرة في هذا المجال.

القسم على كل  الطعام: ويحتوي هذا    قسم إيجارات أدوات تقديم 

مايلزم الوالئم والمناسبات من أدوات تقديم الطعام كالطاوالت 

والكراسي ومفارش لها على أحدث وأرقى الصيحات في هذا المجال.

التركيبات: ويختص بتركيب أجهزة الصوت واإلضاءة وشاشات    قسم 

القاعات الدراسية وقاعات  العرض والمسارح الجاهزة لمختلف 

االجتماعات والمسارح والجهات الحكومية والمساجد. 

)Arabal 2017( took place at shangril-La's Barr Al Bandar hotel in Muscat 2017

Royal Opera house Muscat drum Circle 2018



Tunes Trading & Services

Tunes Showroom-Al-Khuwair - Near 
McDonalds, Beside Al Fikir Book Shop

Event: 96235555 - Sales: 94588111

Event: 96235555 - sales: 94588111

www.tunesoman.com

tunesoman

TunesOman

#tunesopemicoman
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الثقاقة الموسيقية بأسلوب علمي  كيف ترسخ شركة األلحان 
أكاديمي مبتكر؟ 

بأنها تضم معهد األصيل للموسيقى والفنون،    تتميز شركة األلحان 

ومعهد عزف األلحان للموسيقى كما تنوي فتح فرع جديد قريباً 

في صحار، ويعتبر المعهد شركة شقيقة لشركة األلحان. وقد تأسس 

المعهد في عام 2004 على يد »زاك باكياناكيس« بغرض جعل 

الموسيقى جزءا من ثقافة عمان باالعتماد على هيكل تعليمي قوي.

كما أن المعهد هو المركز المعتمد الختبارات الموسيقى التي تعقدها 

كلية »trinity« في لندن، مما يضمن اتباعه مناهج تعليمية متطورة 

توفر خيارات واسعة ومرونة كبيرة في اختيار األعمال التقنية والموارد 

المساعدة، مع تطبيق عملية تقييم رسمية ومعتمدة دوليا.من منطلق 

المعهد  الحفاظ على أعلى معايير االحترافية، فإن فريق  الرغبة في 

المعتمدة ويتمتعون  الشهادات  ال يضم سوى معلمين يحملون أعلى 

بالمهارات والمعارف والخبرات الالزمة. 

  موسيقي األطفال: معهد األصيل للموسيقى والفنون يقدم برنامجا 

موسيقيا فريدا لألطفال يركز على األطفال من سن عام ونصف العام 

حتى ستة أعوام.

المعهد يركز من خالل تدريس مناهج شاملة مصممة بعناية فائقة في 

سلسلة مستمرة ضمن عملية تعلم خطوة بخطوة، حتى يحقق األطفال 

األهداف المرحلية ويطلقون العنان إلبداعاتهم عبر حركات مثيرة وممتعة.

فعالية ميكروفون ضمن فعاليات الشركة فما دورها في 
االرتقاء بفنون الموسيقى داخل السلطنة؟

المفتوح في عمان هو عرض فريد من نوعه وأول  الميكروفون 

إنها فرصة رائعة  فعالية ميكرفون مفتوح تستضيفها السلطنة، 

لجميع الشعراء والموسيقيين المحليين والموهوبين للتعبير عن 

أنفسهم بحرية تامة وإظهار عشقهم للشعر والموسيقى.

المعهد في تقديم عروض منفردة ،أو مشاركة  يشارك معلمو 

على اآلالت الموسيقية المختلفة. ويسعد الدارسون في المعهد 

الحية، كما نحرص  بمشاهدة معلميهم وهم يقدمون عروضهم 

على تنظيم حفالت منفردة للدراسين مع منح أطفالنا فرصة 

تقديم عروضهم في قاعات وأماكن مرموقة. 

كما نوفر أيضا فاعلية دائرة اإليقاع للشركات والمؤسسات.

بالتدريب عليها  التي تقوم الشركة  الموسيقية  أهم اآلالت 
واألكثر إقباال؟

الجيتار بجميع أنواعه  الموسيقية المطلوبة هي آلة  من أكثر اآلالت 

الباص جيتار-   من اإللكتروني، والكالسيكي، والغربي.كما تضم الشركة 

النظرية  الغناء -  الكالريت-  الساكسفون-  البيانو واألورج -  يوكيليلي- 

الموسيقي- صفوف دي جي.  التأليف والتوزيع  الموسيقية-  والمعارف 

المعهد بوجود معلمين مؤهلين على أعلى مستوى ومناهج  ويشتهر 

وبرامج مصممة بعناية. 
tunesoman



در�شدن..
بانوراما الجمال 
والتاريخ والفن 

باألمانيا

تقع درسدن البالند األلمانية »Dresden Elbland”في منطقة ذات تنوع طبيعي بديع على 
امتداد جبال األلب بين بيرنا درسدن ،وتورجا. وتضم المنطقة العديد من المدن الرائعة 
التي تحظى بشهرة عالمية إلى جانب العديد من القرى التي تتميز بجمالها األخاذ الذي 

يخلب األلباب. 
تتميز »درسدن البالند« بحفيف الرياح اللطيفة في جبال األلب، وصوت األوركسترا العذبة 
والموسيقى الرائعة، كما يمكن االستمتاع بالعديد من البرامج واِلأنشطة التي تتخللها 

فترات لتناول أشهى المأكوالت واألطعمة التي تتميز بها هذه المنطقة. 
بالثقافة  المتعلقة  الجوانب  يقدرون  الذين  للزوار  المثالية  الوجهة  »درس��دن«  تعتبر 
،والذين يحرصون على عمل مزج رائع ما بين الراحة والنشاط. فإذا كنت تبحث عن تجربة 

تظل عالقة في ذاكرتك أبد الدهر، فأهال بك في درسدن البالند. 

المزج بين الثقافة والتقاليد في درسدن 

إذا كنت ترغب في زيارة مكان يعود تاريخه إلى أكثر من 800 عام، 

المدينة  التجول في شوارع  فأهال بك في درسدن.  حيث يمكنك 

،ومشاهدة المباني التاريخية على جانب الطريق إلى جانب العديد 

من المتاحف والمسارح. 

كذلك هناك »جروزرجارتن »Grosser Gartenوهي عبارة عن متنزه 

يعود تاريخه إلى الحقبة الساكسونية، وهو ما يعني أن كل شيء في 

»درسدن« يذكرك بالتاريخ والماضي العريق لهذه المنطقة وفي نفس 

الوقت تشعر أنك في مكان تتوفر فيه كل وسائل الحياة العصرية. 

التسفينغرZwinger و كنيسة Frauenkirche وأوبرا  يعتبر قصر 

Semperoper، من الوجهات السياحية العالمية التي تشتهر بها هذه 

الزوار من مختلف أنحاء  إلهام للعديد من  أنها مصدر  المدينة كما 

العالم. كما أن هناك أكثر من 50 متحفا في عاصمة ساكسون منها 

15 يعود تاريخها إلى حقبة جمع التحف الفنية. 

الفريدة  التي تشتهر بطريقة عرضها  المنطقة بمتاحفها  تتميز هذه 

ومواقعها المميزة إلى جانب األحداث التاريخية المرتبطة بها، وقد 

تم تجميع هذه المتاحف في مجموعات مع بعضها البعض بشكل 

يجعلها وجهة سياحية ال بد لزائر درسدن أن يمر بها. 

المباني الصناعية في  المتحف الصناعي في واحد من أهم  يقع 

القرن الماضي، ويوضح تاريخ الصناعة األلمانية وتفوقها ،والهندسة 

العديد من  المتحف الصحي الذي يعرض  المتطورة.كذلك هناك 

الحقائق حول تطور الطب في ألمانيا وصحة اإلنسان. 

بالموسيقى،  المتعلقة  التاريخية  المزارات  العديد من  المدينة  تضم 

العالمية، وتشتهر كذلك  اثنين من فرق األوركسترا  وتشتهر بوجود 

بالجوقة الموسيقية التي تأسست قبل 800سنة. 

كذلك هناك متحف الموسيقى في درسدن ،والمتحف الدولي الذي 

يواصل جذب عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم عاماً بعد 

عام، هناك الموسيقى وروح الدعابة والتقليد الذي يأتي في درسدن 

كولتروبالست. 

التجديد  افتتاحه عام 2017 بعد  الذي تم  أما »مبنى جي دي أر« 

الذي يعد واحدا من أقدم وأشهر  الكامل فيضم فالرمونك درسدن 

مراكز صناعة السجاد في ألمانيا . 

هناك كذلك أكثر من 30 مسرحا وقاعة موسيقية في المدينة 

ويشمل ذلك مسرح فنون استعراضية في درسدن » أوبرا درسدن 

Staatsoperette Dresden” ،ومسرح األجيال الموجود في المبنى 

العصري في »كرافتورك« والذي كان في ما سبق محطة لتوليد 

الكهرباء تعمل بالفحم في قلب المدينة. 
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طرق غير تقليدية للنقل في درسدن البالند 

الكهربائية على  بالكابالت  التي تعمل  التاريخية  اثنتان من السيارات  هناك 

جانبي األلب وتعتبر األقدم واألكبر في العالم من الحافالت التي تعمل بالبخار، 

الذي يعتبر أقدم وسيلة نقل كهربائية في  الضيق  الحديد  السكة  حيث مسار 

التاريخ ،وهي طريقة مثيرة للتنزه والتعرف على »درسن البالند« بدون استخدام 

السيارات المعروفة. 

التي تعمل  السنوي للسيارات  القديمة للمهرجان  الحديدية  يتجمع عشاق السكك 

بالبخار في درسدن، ولذلك أصبحت Dresden Verkehrsmuseum المكان الشامل 

الذي يضمن مجموعة من وسائل النقل التي تعكس تاريخ النقل على مستوى العالم. 

هل هناك مكان أفضل من ذلك لقضاء الكريسماس ؟ 

المميزة في موسم االحتفاالت في عاصمة »ساكسون«،  السمات  من بين أهم 

أثناء الكريسماس والذي يعتبر أقدم سوق كريسماس في  مهرجان درسدن 

المدينة مثل في  ألمانيا. عالوة على ذلك هناك 11 سوق كريسماس مختلفاً 

 Mittelalterweihnacht und dieــك ــذل Advent auf demNeumarkt وك

.  RauhnächteimStallhof

هناك العديد من المتاحف البلدية التي تقوم بتغيير معروضاتها كل عام، وهناك 

العديد من الحفالت والعروض المسرحية واالستعراضية الرائعة التي تجعل زيارة 

هذا المكان أساسيا وتجربة يجب أال تفوت أي زائر. 

هناك كذلك المتحف السنوي في قلعة »مورتزبرج« والذي يعتمد على قصة 

المعروفة والتي كانت موضوع  القصة  الثالث وسندريال، وهي  الساحرات 

العديد من األفالم والعروض. 

الرياضات  بالكريسماس، يأتي وقت  أثناء موسم االحتفاالت  بعد الصخب 

الذي تجري فعالياته على  الجليد  للتزلج على  العالم  الشتوية مثل كأس 

مناطق األلب الشهيرة، وهناك الكثير من مناطق التزلج المفتوحة للعامة 

والمدن والقرى المحيطة والتي تعتمد حياتها على موسم الشتاء. 

األكالت الرائعة 

تتميز هذه المنطقة بأكالتها التي ليس لها مثيل في أي مكان آخر 

وكيف ال وأنت في طريق ساكسون للعنب الذي يبلغ طوله 55 

كم، والذي يعتبر من أكبر مزارع جمع العنب في أوروبا كلها. 

يمكن للزائر االستمتاع بشراب العنب المحلي في أحد المحالت 

الموجودة على جانبي الطريق، كما يمكنه االنضمام إلى إحدى 

العنب في »ساكسون  التي تزور مزارع  السياحية  المجموعات 

التي  المنطقة بزبدتها عالية الجودة  . كما تتميز  وأين تريل« 

تجعلها مميزة عن أي نوع زبدة أخرى في العالم. 

التي يتم خبزها في  يتمتع الجميع أيضا بأنواع المخبوزات 

المنطقة بأنواع خبز  »درسدن« و«البالند«، حيث تتميز هذه 

ليس لها مثيل وهي أنواع تحظى بتقدير كبير من جانب الزوار 

للمنطقة. 

طبيعة بكر تضمن إجازة كلها نشاط وحيوية

بالدراجة  التنزه  المكان هو  أفضل طريقة للتعرف على جمال 

،أو أخذ قارب نهري صغير. يمر بطريق األلب  ،أو على االقدام 

المتنزهين على  البالند بحيث يمزج بين  الدائري عبر درسدن 

األقدام وراكبي الدراجات ومحبي العدو أو التزلج . 

تتميز المنطقة بوجود أماكن مخصصة لممارسة رياضة الدراجات 

،وألولئك الذين يفضلون المشي خالل الغابات والسهول 

والبحيرات على جانبي األلب، وخالل المزارع على جانبي طريق 

ساكسون. 

البالند 

الثقافة والحضارة  البالند Elblandستكتشف عالما جديدا من  عندما تزور 

والجمال األخاذ وستشعر بمتعة ليس بعدها متعة. ويمكن للزوار زيارة أماكن 

مثل: تورجاو، ميسن ،وراديبيلTorgau, Meissen and Radebeul، وهناك 

العنب في  التي تنتظر من يكتشفها في قرية  الطبيعية  الكنوز  العديد من 

ديسبار، حيث الحدائق الغنية التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم. 

حتى بعد انتهاء عام التجديد 2017 فإن تورجاوTorgau التي تتميز بالتصاميم 

المعمارية التي تعود إلى عصر النهضة وارتباطها بطراز اللوثر، ستظل واحدة من 

األماكن التي ينبغي زيارتها حيث القلعة الشامخة والماضي العريق. 

أما منطقة »ميسن« فهي محوريةألكثر من 1000 سنة من تاريخ ساكسونيا 

بشكل خاص، تجذب المنطقة إليها عشاق البورسلين من كافة أنحاء العالم وهي 

ألمانيا موطن لما يطلقون  الفاخر لقصور وملوك  البورسلين  اشتهرت بتصنيع 

عليه » الذهب األبيض«. 

الجوار إلى جانب  العنب والمناطق السكنية الموجودة في  هناك كذلك حقول 

الحدائق الرائعة الجمال والقرى التاريخية التي أصبحت وجهة لعشاق تناول الطعام 

اللذيذ وبشكل خاص في »ردبيول« . تتميز المدينة بطرقها التاريخية الضيقة المبلطة 

ومبانيها من الرمل الحجري وهي المادة المفضلة للبناء في حقبة »الباروكي«.

تتميز البالند بتعدد الجوانب التاريخية والتراثية لها، ففي شهور الصيف توفر 

المسارح والقالع الصغيرة والكبيرة والمتنزهات والحدائق تجربة تنزه رائعة. 

على سبيل المثال هناك مهرجان مورتزبرج الذي يُعد واحدا من أهم المهرجانات 

الموسيقية في أوروبا وهناك أسبوع االحتفال بالموسيقى الكنائسية. 

من بين المناطق التي ال يجب أن تفوت الزائر »نيو برجفستل واليترفست«التي 

التي يتم  المهرجانات  الخارجية. من بين أشهر  تعد أكبر منطقة للمهرجانات 

الزوار من مختلف  تنظيمها مهرجان كارل ماي في شهر مايو والذي يجذب 

األعمال إلى ردبيول. 

All images © DZT
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منتجع تالل م�شقط..
الإقامة الع�شرية بطابع ريفي

حيث  السلطنة،  في  العصرية  لإلقامة  الخيارات  أفضل  من  مسقط  محافظة  في  هيلز«  »مسقط  منتجع  يعد 
يجسد المنتجع الفن المعماري العربي ويقع في منطقة متميزة ومنعزلة بين الجبال في خليج الجصة.

أو  الشاطئ  على  لالسترخاء  واحد  يوم  لقضاء  ذلك  كان  سواء  والمقيمين  المواطنين  المنتجع  ويستقطب 
االستمتاع بالضيافة المسائية أو حتى لقضاء عطلة نهاية األسبوع في أحد األكواخ المكيفة على شاطئ البحر، 

أو ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الحياة البحرية.

الموقع االستراتيجي 

يقع منتجع مسقط هيلز في خليج خاص مثالي في الجصة، على بُعد 45 كم من مطار مسقط الدولي ,ويقع 

على بعد رحلة لمدة 30 دقيقة لجامع السلطان قابوس األكبر واستكشاف المعالم السياحية بمسقط. 

يقع المنتجع بجوار شاطئ أبيض بالقرب من رصيف القوارب، مما يسهل للضيوف استكشاف المعالم 

السياحية.

التصميم

يتميز المنتجع بتصميم مشابه للنوادي الشاطئية العصرية المصممة على طراز البحر األبيض المتوسط 

مع الديكور األبيض والتشطيبات البسيطة واألنيقة في جميع أنحائه، كما يحتوي على أكواخ مكيفة على 

طراز براستي على الشاطئ مع حمامات في الهواء الطلق وتراس خاص.

ويوفر  المنتجع 35 كوخاً مكيف الهواء بمواجهة الشاطئ علي طراز براستي الريفي، كما يشتمل على 

مركز غوص خاص به مجهز تجهيزاً جيداً. فيما يوفر مكان اإلقامة للضيوف فرصة تجربة اإلقامة بدون 

أجهزة تليفزيون وهواتف. 

بينما ال يوجد نظير له في الشرق األوسط وهو بيت لنادي شاطئ حصري ويقع الجميع داخل شاطئ 

منعزل خاص بهم. في حين يمكن لضيوف كوخ براستي الشاطئي االستمتاع أيضاً بالتجديف بالكاياك 

مجاناً الستكشاف الخليج الخاص واالستفادة من خدمة الواي فاي في جميع أنحاء المنتجع.

إقامة عصرية 

الخليج، تتمتع غرف الضيوف  التي يوفرها منتجع مسقط هيلز على  سيستمتع الضيوف باإلطاللة 

بتصميم داخلي ريفي، وبأرضية مبلّطة.

يوفر المنتجع مطعماً متوسطياً مذهالً يقدم مجموعة كبيرة من أطباق منطقة البحر األبيض المتوسط   

بما في ذلك تشكيلة منوعة من المأكوالت العربية األصيلة والمأكوالت البحرية الطازجة مباشرًة من 

البحر، باإلضافة لذلك يتوفر بار شاطئي مع استراحة شيشة.

الحية خالل عطلة نهاية األسبوع، تساعد الضيوف على االستمتاع  الموسيقى  المنتجع فقرات  ويوفر 

المتميزة  المقبالت  المسائية،. فضالً عن  الفترة  واالسترخاء على الشاطئ ضمن أجواء هادئة خالل 

واألسماك الطازجة المعروضة على الجليد.

أنشطة بحرية 

لألطفال، باإلضافة لجدول رحالت إلى دولفين »واتشينغ آند  للكبار, ومسبحاً  المنتجع مسبحاً  يوفر 

الغوص  المنتجع من خالل مركز  يمكن أن تقدم مباشرًة من  سنوركلينغ« إلى أماكن مختارة خصيصاً 

الخاص به.

وتشمل األنشطة األخرى الرياضات المائية وجت سكي )التزلج المائي(، وألواح التجديف والتجديف 

بالكاياك. كما يمكنكم االستمتاع بالموسيقى المحيطة أثناء الحمامات الشمسية مع عروض »الدي جي« 

الحية التي يتم عزفها خالل عطلة نهاية األسبوع.

Events
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افتتاح الفرع الجديد »بيت 
الفنار« بالعامرات

تحت رعاية جناب السيدة »بسمة بنت فخري آل سعيد«، اٌفتتح مؤخرا الفرع الثاني لبيت الفنار لمصممته العمانية الرائدة »فايزة 

البلوشي« في منطقة العامرات. 

بيت الفنار لألزياء التقليدية والذي يعرف بأنه »منارة للمصممات العمانيات« كون صاحبته من مصممات األزياء المميزات، يضيف 

بهذا االفتتاح مزيدا من سلسلة النجاحات واإلنجازات التي حققها ليكون بالفعل خير سفير للزي التقليدي العماني في السلطنة.

التواصل االجتماعي ،ومصممات  المجتمع ،ورواد مواقع  السمو ،وسيدات  شهد حفل االفتتاح حضور كوكبة مميزة من صاحبات 

األزياء، وخبيرات التجميل، فضال عن وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها. وتضمن برنامج الحفل عرض أزياء لعدد من األزياء التقليدية 

من تصميم المصممة العمانية »فايزة البلوشي«.

المصممة العمانية »فايزة البلوشي« تستمد رؤيتها في التصميم واالبتكار من وحي التراث األصيل بروح المعاصرة، قادتها موهبتها 

إلى تصميم األزياء ،ودفعها حبها للزي التقليدي إلى التفرد في تصميمه. فأصبح »بيت الفنار« وجهة الباحثات عن القطع الفريدة 

من نوعها والزي التقليدي الفريد، وكتبت قصة نجاح هامة جدا للمصممات العمانيات.  A
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ومع كولينان، تحقق “رولز رويس” انطالقتها 
في سوق السيارات رباعية الدفع، وقد تّم 
المنطقة  العمالء في  تصميمها استجابة لطلب 
الفخامة  العالم لسيارة تجمع ما بين  وحول 
المطلقة والــراحــة القصوى والبراعة على 

الطرقات الوعرة.

وتسهل “كولينان”  قيادتها على مختلف 
الوعرة.  الطرقات  الطرقات والتضاريس، وعلى 
كما على الطرقات الممّهدة في المدن، ال 
تختلف مستويات الرفاهية التي ينعم بها سائق 
كولينان وركابها بل يستمتعون بكّل ما للعالم أن 

يقّدمه لهم من حولهم أينما اختاروا الذهاب.

وتمثل “كولينان” قمة اإلبداع في تاريخ “رولز 
البديهي  التطّور  أنّها  رويــس” العريق، كما 

الفارهة.  السيارات  الرائدة في صناعة  للشركة 
وذلك من خالل تقديم األفضل في مجال التنقل 
التوصل إلى تقديم سيارة قادرة  الحضري إلى 
التعامل مع كّل بيئة والتغلّب على كّل  على 

التضاريس.  

وقالباً  كولينان سيارة من “رولز رويس” قلباً 
تتمّتع بحضور قوّي على الطرق، كما تتمّيز 
بوقفة جّبارة تكّملها لمسات تصميمية تمنحها 

فخامة داخلية ال تُضاهى.

إبهار األنظار  القادرة على  تّم تجهيز كولينان 
أينما حلّت في العالم بمحرّك سعة 6.75 ليتر، 
الثنائي مؤلّف من 12  التيربو  يعمل بنظام 
أسطوانة ينتج قّوة قدرها 567 حصاناً. ما يؤكّد 
أنّها سيارة توّفر تجربة قيادة ال تتطلّب  طبعاً 

أي مجهود.

من جانبه أعرب جوني أومن الرئيس التنفيذي 
لشركة الجنيبي العالمية للسيارات عن سعادته 
بالحدث والكشف رسمياً عن “رولــزر ويس 
كولينان” الجديدة أمــام نخبة من الضيوف 
الممّيزين وشخصيات المعة في القطاع، 
وأعضاء الصحافة واإلعالم. مؤكدا للحضور بإن 
السيارة الجديدة تمثل انطالق فصل جديد في 
التطّور والنمو في  الدائم  تاريخ رولز رويس 

الشرق األوسط«.

أنه الشرق األوسط يشكل سوقا هاماً  وأضاف 
بالنسبة لرولز-رويس وهو ال يزال كذلك.  جداً 
بأّن كولينان ستحظى  التامة  مشيرا على ثقته 
بالغ وتلقى استجابة ممتازة من قبل  باهتمام 
الذين يطلبون  الدفع  عمالء السيارات رباعية 

مستوى أعلى من األداء والراحة.  A
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الجنيبي العالمية لل�شيارات في حدث ح�شري بم�شقط

الك�شف عن �شيارة »رولز روي�س« 
كولينان رباعية الدفع الجديدة كليا

كشفت شركة الجنيبي العالمية للسيارات- الوكيل الحصري والموّزع المعتمد لرولز رويس موتور كارز في السلطنة- 
مؤخرا عن سيارة »رولز رويس« كولينان الجديدة في حدث حصري َأقيم في فندق كمبنسكي مسقط الشهر الماضي.

تم الكشف عن “كولينان” السيارة رباعية الدفع األولى من رولز رويس على اإلطالق أمام نخبة من الضيوف المميزين 
الهندسية  اإلنجازات  على  الضوء  الحدث  سّلط  وقد  واإلعالم.  الصحافة  أهل  من  مختارة  وشخصيات  العمالء،  وكبار 
الرائعة وخصائص التصميم المذهلة التي تجعل من “كولينان” أرقى سيارة رباعية الدفع ضمن فئتها في السوق اليوم.



افتتاح بوتيك »خالدة كوليك�شن« 
بالحيل الجنوبية 

الــســمــو السيدة ــة صــاحــبــة  ــاي  تــحــت رع

»علياء بنت ثويني آل سعيد«تم افتتاح  

بوتيك »خالدة كوليكشن« مؤخرا لمصممته 

العمانية »خالدة خليل »في منطقة الحيل 

الجنوبية. 

وعلى هامش الحفل تم عــرض مجموعة 

جديدة من كوليكشن المصممة العمانية 

الــحــضــور، ونالت  »خــالــدةخــلــيــل »عــلــى 

الجميع  الجديدة شغف وإعجاب  المجموعة 

حيث اعتمدت المصممة على األزيــاء 

التقليدية العمانية وتقديمها في أبهى 

الراقية أو  صورها سواء من حيث األقمشة 

اإلكسسوارات الناعمة. A
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وشهد الحفل حضور نخبة مميزة من 

التجميل  العمانيات وخبيرات  السيدات 

ومصممات األزياء، باإلضافة إلى وسائل 

اإلعــالم العمانية لتغطي الحدث. كما 

تضمن الحفل فقرات موسيقية لعازف 

العود المميز »نبراس يوسف«. 

عشقت المصممة العمانية »خالدة خليل« 

إلهامها  العماني واعتبرته مصدر  التراث 

في تصاميمها، بطريقة أنيقة وجميلة 

الفتيات والنساء.  تناسب كل األعمار من 

البسيط والناعم ينم عن موهبة  أسلوبها 

التصميم ويعكس ذوقها  كبيرة في عالم 

الراقي. 



GREAT THANKS
   KEMPINSKI HOTEl MUSCAT

sahar al aufi
fashion designer

reflection
Boutique

Al Qurum  Oasis

Sahar.alaufi

Saharalaufi

Saharalaufi

Saharalaufi

w w w . s a h a r a l a u f i . c o m

+968 96342525
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