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يقوم على محاربة التجاعيد وعالمات الشيخوخة	 
يقلل من فرص ظهور حب الشباب.	 
عالج ألصحاب البشرة الحساسة حيث يعتبر 	 

كدواٍء مساعد اللتهابات البشرة.
يعمل على تهدئة البشرة بعد إزالة الشعر 	 

الزائد.
يساعد على شد الجلد.	 
يخفف من انتفاخ العيون الناجم عن السهر الطويل.	 
يساعد كريم الورد بفضل خصائصه المضادة 	 

لألكسدة على تقوية خاليا البشرة وتجديد 
أنسجة الجلد

يحتوي كريم الورد من ليمون غراس على مواد 	 
وفيتامينات مغذية للبشرة مثل فيتامين )أ( 

و)ب( و)د( حيث يعمل على إعطاء البشرة 
النضارة والتألق المطلوب.

يقوم على زيادة نعومة ملمس البشرة، 	 
وينقيها من الشوائب التي  تتجمع على 

مسامات بعد يوم عمٍل طويل.
يعتبر الحل األمثل للبشرة الجافة ألنه يزيد من 	 

ترطيبها.
يقوم  بإزالة التصبغات والبقع الموجودة على 	 

البشرة.
عالج مفيد إلغالق المسامات المفتوحة.	 
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المساج والتدليك  نظرا لخواصه 
العالجية 

يعمل على تهدئة االعصاب	 
يريح العضالت, 	 
يخلص الجسم من السليوليت	 
يشد الجسم  	 

كلنا نحتاج إلى مساج 
جيد في بعض األوقات
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عبد الفتاح سالمة
المدير العام

عبد الفتاح سالمةأناقة.. بال حدود

العادات والتقاليد

- مختلفين ، حيث إن االختالف بين البشر سنة إلهية ، فلو شاء الله تعالى لجعل  خلقنا الله -َعزَّ َوَجلَّ

الناس كلهم أمة واحدة .

وهذا االختالف يتجسد فى كل شىء حتى بالعادات والتقاليد فلكل شعب عاداته وتقاليده التى تعتبر 

موروثا شعبيا ينتقل من جيل آلخر عبر الزمان .

تتجسد هذه العادات فى جميع المناسبات الشخصية والعامة والمناسبات الدينية كاألعياد والمعازى،

وعلى الرغم من االختالف إال أن عادات وتقاليد بالدنا العربية متقاربة ومتجانسة إلى حد كبير، وهذا 

األمر الذى ال يشعرنا بالغربة عند الذهاب إلى أى قطر من أقطارنا العربية 

إن ثوابت العادات والتقاليد فى الشعوب العربية تتمثل فى إكرام الضيف والبر واإلحسان؛ كما تتميز 

مجتمعاتنا بأنها محافظة فى الملبس والطعام واألخالق ، وألن العادات والتقاليد هى فقط التى تحدد 

هوية المجتمع وتعطيه صبغته الخاصة التى يتميز بها عن غيره فالبد من العمل على المحافظة على 

تلك العادات والتقاليد اإليجابية وذلك عبر محاور كثيرة أولها وأهمها :

- األسرة ) المعلم األول ( : عندما تقوم األسرة بهذا الدور فإن ذلك سيعمل حتما على توارث العادات 

وعدم اندثارها . 

- المدرسة : وذلك من خالل غرس القيم والعادات والتقاليد اإليجابية فى الطلبة منذ الصغر وذلك بالبدء 

بتعليمهم الثقافة األم قبل إطالعهم على الثقافات األخرى .

- اإلعالم : حيث ينبغى االهتمام والتركيز على تقديم الموضوعات  التى تُثَبِّت القيم الحميدة من خالل 

جميع وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية  والتى تعبر عن ثقافة مجتمعهم الذى يعيشون فيه 

حتى ال يفقد جيلنا الجديد هويته العربية المميزة الخلوقة . 

ويتجلى هذا الدور اإلعالمى فى أفضل صورة من خالل مواضيع مجلة »أناقتى« المميزة والتى تعتبر 

الحفاظ على  العربية على  المرأة  النسائية  حيث تقوم بمساعدة  تجربة جديدة فى عالم الصحافة 

موروثها الثقافى والذى يشمل خلقها أوال ثم عاداتها وتقاليدها الموروثة عن مجتمعها العربى األصيل.
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ربط اإلسالم أعياد المسلمين بتقوية العالقات وإبراز روح التكافل 
والتعــاون بيــن أفــراده، لبناء مجتمــع أخالقي متقــارب ومتحاب 
ومتعــاون علــى الخير وفعل المعــروف. فاألعياد هي مناســبات 
ســعادة وابتهــاج، وهــي جــزء أساســي مــن خصائــص وتركيــب 
المجتمعــات اإلنســانية، ومكــّون رئيس مــن نســيجها الثقافي، 
فــال توجد أية حضارة بشــرية بــال عيد، وكل منهــا يحتفل بالعيد 

بطريقته وأسلوبه وفق عاداته وتقاليده وموروثاته.
مع اقتــراب قدوم عيد األضحى المبارك، حــاورت » أناقتي« جناب 
لنــا صنــدوق ذكرياتهــا  الســيدة »بســمة آل ســعيد« لتكشــف 
واحتفالها بعيد األضحى، والتأثير اإليجابي لألعياد على تماســك 
المجتمــع. كمــا قدمــت نصائح هامــة لتعليــم األطفــال أهمية 
عادات وتقاليد االحتفال بالعيد وكيف يمكن للمرأة أن تبعث روح 

البهجة والسعادة في عائلتها يوم العيد. 

BASMA AL SAID
Sayyida

إشراقة مودة وحمبة
تزينها عادتنا وتقاليدنا

جناب السيدة »بسمة آل سعيد«لـ »أناقتي«
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باليمن  وعليكم  علينا  الله  أعاده  املبارك  األضحى  بعيد  نهنئكم  البداية  يف 

والربكات، كيف تحتفل السيدة »بسمة« بتلك املناسبة ؟ وهل لك ذكريات 

معينة يف العيد؟ 

االحتفال بعيد األضحى لدى ينقسم إىل ثالثة مراحل عمرية تبقى يف ذاكريت 

لألبد.

املرحلة األوىل: طفولتي. فكنت أنتظر بكل لهفة وشوق قدوم العيد والليايل 

التي تسبق العيد، ويبقى تعبري األطفال األكرث بهجة وفرحا تلقائياً ودون رتوش. 

املرشقة  بألوانه  العيد  مالبس  اقتناء  عىل  أحرص  كنت  األطفال  كل  فمثل 

والزاهية وتجهيزها قبل العيد بأيام، مع تجمع كل أطفال العائلة يف بيت جديت 

.أوالد عمي وبنات عمي نهار أول يوم العيد ، كام كنا نخلق أجواءا تنافسية 

بني أطفال العائلة للحصول عىل أكرب عيدية وأفضل الحلويات. أيضا كنا نشرتط 

عىل أهلنا  وجود أكلة »الربياين« األكلة املفضلة لنا يف أول عيد األضحى. 

جديت  منزل  يف  العائيل  التجمع  عىل  الحفاظ  يف  نجحنا  العيد  أيام  وبخالف 

خالل  وأقاريب  أهىل  مع  عالقتي  عىل  إيجابيا  انعكس  مام  أسبوعي،  بشكل 

مراحل عمرنا.

املرحلة الثانية:  قبل الزواج، يف تلك الفرتة كانت عالقتي بجديت وثيقة للغاية 

خاصة مع سفر والدي ووالديت خارج السلطنة. وكوين البنت الكربى بني أخويت 

ارتبطت ذكريايت مع جديت وبيتها يف أيام العيد، فكنا نقوم بتجهيز املنزل وتغيري 

ديكوره يف ليلة العيد الستقبال الضيوف واألقارب يف أول يوم، وتجهيز الفوالة 

االستقبال  مبادئ  منها  تعلمت  كذلك  مالبيس.  وتعطري  وتبخري  »الحلويات« 

والرتحيب بالضيوف واألقارب يف أول يوم العيد وتقديم الحلويات لهم، وأيضا 

والبهجة  الفرحة  تبعث  كانت  التي  الرتاثية  العيد  أغاين  بعض  منها  تعلمت 

لقلبي يف صباح يوم العيد. 

املرحلة الثالثة : بعد الزواج، سعاديت وبهجتي بالعيد تكمن يف فرحة أوالدي 

وسعادتهم. كذلك التجمعات العائلية يف بيت زوجي مع أهله وأقاربه. 

األعياد وأثرها عىل متاسك املجتمع، وكيف نجني مثار التجمعات العائلية يف 

األعياد عىل توطيد أوارص املحبة بني األهل؟

يبعث العيد واالحتفال به طاقة إيجابية داخل نفوسنا، فالعيد هو يوم الفرح 

والرسور والتواصل،وهو يعترب من العادات االجتامعية التي تعمل عىل توطيد 

التواصل األرسي وتعزيز وحدة املجتمع ،وتقوية الروابط بني أفراده.

املحبة  أوارص  بتقوية  تويص   وتقاليدنا  وعاداتنا  اإلسالمي،  الدين  فمبادئ 

وتبادل  واألصدقاء  والجريان  األقرباء  وزيارة  املجتمع،  أفراد  بني  والرتابط 

مخالطة  أصول  األطفال عىل  وتعويد  االجتامعية،  الروابط  وتقوية  األحاديث 

الناس وآداب املجالس والحديث والزيارة، وإتاحة الفرصة لهم الكتساب املزيد 

من املهارات املعرفية والسلوكية واالجتامعية.

وعريب،  عامين  كشعب  متاسكنا  يف  الله  بفضل  رئييس  سبب  املبادئ  هذه 

فاالستثامر يف هذا الجانب نجني مثاره اجتامعيا لكل املراحل العمرية. 

شكر خاص لمن ساهم في غالف العدد..
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أهم العادات والتقاليد التي تشتهر بها السلطنة؟

أبرز عاداتنا وتقاليدنا تتمثل يف تجهيز الطعام لألقارب والضيوف يف ليلة العيد، رسم 

الحناء، الشواء العامين، التواصل مع األهل واألقارب وتهنئتهم، العيود العامنية والتي 

العيد خاصة يف املناطق  شهدت اآلن تطورا كبريا يف طريقة تغليفها، زيارة أسواق 

الداخلية. 

يحرص األطفال عىل خلق أجواء خاصة بهم يف عيد األضحى، أهمية تعليم األطفال 

عىل  أسس وعادات وتقاليد االحتفال بالعيد ؟

الطفل يتعلم بالتجارب وتقليد الكبار، كل موقف لك يف العيد هو فرصة عظيمة 

لتعليم طفلك املحبة  والعطاء واإليثار. وهناك بعض النصائح التي ميكن أن تساعدك 

يف ذلك ومنها:-

  املشاركة يف أعامل املنزل، ميكنك إرشاك طفلك يف ترتيب املنزل وتهيئته الستقبال 

العائلة والضيوف. كام ميكن أخذ مشورتهم يف تعديل بعض ديكور املنزل وتزيينه 

احتفاال بالعيد، يعزز ذلك شعور األطفال برشاكتهم يف القرارات املنزلية وثقتهم يف 

أنه ميكن االعتامد عليهم.

  العيد فرصة مثالية ومواقف اجتامعية يتعلم من خاللها  الطفل آداب الحديث 

والرتحيب بالضيوف.

العطاء واإليثار، فالعيد مناسبة مهمة لتعليم طفلك أهمية    تعليم طفلك معنى 

ذلك وتخصيص جزء من عيديته للفقراء ،أو التربعات ،أو الجمعيات الخريية. 

  مشاركة أطفالك يف رشائهم ملالبس العيد، يعزز ذلك الثقة بالنفس والقدرة عىل 

اتخاذ القرار. 

  حث أطفالك عىل أهمية صالة العيد ، حيث يعلمهم مبكراً كيفية إحياء السنن 

ويعودهم عىل آداب املسجد، ويكسبهم عادات الطهارة والنظافة وإقامة الشعائر 

والهدوء واإلنصات وقيم التامسك االجتامعي والود مع اآلخرين. 

نصائح لالستمتاع بعيد األضحى، وكيف ميكن للمرأة أن تخلق أجواءاعائلية مميزة 

وجديدة يف منزلها؟

الشك أن األم يف هذه األيام تواجه تحديات كبرية، للحفاظ عىل العادات والتقاليد 

األرسة  أفراد  بني  واملعنوية حتى  املكانية  املسافات  وتباعد  التقني،  التطور  يف ظل 

الواحدة. لذا دورها هام يف نرش الطاقة اإليجابية داخل املنزل ليلة العيد والحرص 

عىل العادات والتقاليد املفعمة باألصالة، ترتيب املنزل وتزيينه بشكل يبعث الفرحة 

والرسور داخل عائلتها، تجهيز مالبس صالة العيد للزوج، التخطيط لربنامج ترفيهي 

العيد لالستمتاع  مع أطفالها، الحرص عىل بر والديها وبر والد ووالدة  أيام  خالل 

وأهل زوجها. 
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عيد النهضة ماذا ميثل للسيدة »بسمة آل سعيد«؟

السلطان  »قابوس  وانتامءا وحبا ووالء لجاللة  النهضة ميثل يل فخرا واعتزازا  عيد 

معها  انطلقت  فارقة  تاريخية  عالمة  الذي شكل  النهضة  عيد  املعظم،  بن سعيد« 

عامن دولة وشعبا ومجتمعا إىل آفاق العزة، واالنطالق إىل بناء دولة عرصية قادرة 

عىل تحقيق التقدم والسعادة والرخاء ألبنائها ومواكبة التطور اإلنساين من حولها 

ومرفوعي الرأس بني كل دول العامل. 

تعد العادات والتقاليد ركيزة أساسية يف التكوين النفيس للفرد، أهمية االلتزام بها 

لصحة نفسية أفضل؟

اإلنسان  ثقة  دوما  يعزز  ودينك،  لوطنك  واالنتامء  والتقاليد  العادات  الحفاظ عىل 

بنفسه ويخلق شخصية سوية من الناحية النفسية واالجتامعية.

فتعمل العادات والتقاليد عىل رسم شخصية الفرد فبدونها سيصبح الفرد مجهول 

داخل  وهوية  وطن  لك  يكون  أن  بأهمية  تشعرك  عليها  الحفاظ  أن  كام  الهوية، 

الوطن ،ولك العادات والتقاليد الخاصة بك وحدك ومتيزك عن الغري.كام أن وجود 

عادات وتقاليد يعني أن لك تاريخا كبريا، وهو ما سيشعركم بالفخر عند التحدث 

بذلك التاريخ أمام األبناء.

وعادتنا،  وتقاليدنا  تراثنا  عىل  للحفاظ  كعامنيني  نحن  هام  ودور  مسؤولية  لدينا 

وكوين الرئيسة الفخرية لفريق »نبع األصالة« والذي يهدف إىل الحفاظ عىل هويتنا 

العامنية والعربية واالحتفاظ بعاداتنا وتقاليدنا. كام أحرص دوما عىل ارتداء كل ما 

ميس األزياء العامنية التقليدية والفضيات التي اشتهرنا بها، يجب الحفاظ عىل تراثنا 

والرتويج والتوعية له بالطريقة الصحيحة فرتاثنا غني وثري وبه تاريخ حافل. 

BASMA AL SAID
Sayyida
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كيف انطلقت عالمتك التجارية يف السوق العامين؟، 

وهل هناك صعوبات واجهتك يف بداية املشوار؟

 انطلقت منتجات »فرح« من خالل أختني، إحداهام 

طبيبة تحب املوضة ،واألخرى ممرضة مبدعة يف عامل 

يبحرا يف عامل شغفهام  أن  التصميم. قررت األختان 

املرأة  جامليات  يربز  مجال  يف  الدخول  خالل  من 

»فرح«،  منتجات  قصة  بدأت  هنا  ومن  الُعامنية، 

واختيار اسم »فرح« جاء لتكريم والدتنا بأن نطلق 

اسمها عىل املنتجات.

املاركات  عن  بالتميز  رغبتنا  يف  متثلت  الصعوبة 

مدى  العامنية  للمرأة  نثبت  أن  و  األخرى،  املحلية 

الجودة  عن  جهتنا   من  املقدمة  الجودة   اختالف 

تجاوزنا  الله  وبفضل  األخرى  الجهات  من  املقدمة 

تلك الصعوبات ونجحنا يف األمرين.

املنتجات  بقية  Farahofficiall عن  مييز  الذي  ما 

األخرى بالسوق؟

معقولة،  وبأسعار  العالية  بالجودة  تتميز  منتجاتنا 

مع تلبية منتجاتنا لجميع األذواق.

الالزمة  الزمنية  والفرتة  الرموش،  منتجات  أنواع 

لتغريها؟ 

شعر  و  املنك«  »فرو  من  مصنوعة  رموش  نوفر 

استعاملها  ميكن  عالية،  بجودة  الطبيعي  الحصان 

ألكرث من 25 مرة. 

كيف تواكبني املوضة املتجددة يف تصميم الرموش؟

قبل نزول املجموعة نقوم بإجراء استفتاء مع عرض 

رأي  بأخذ  نقوم  ثم  للمنتج،  تجريبية  مجموعة 

مختلف  من  واألصدقاء  والعائلة  التجميل  خبريات 

الدول الخليجية. كام نقوم مبتابعة املتوفر يف السوق 

الُعامين لتصميم وتقديم يشء مختلف وجديد.

ما هي أبرز مصادرك لإللهام يف الرموش؟

يف  لنا  إلهام  مصدر  كانت  العاملية  »لييل«  رموش 

اختيار التصاميم.

العامنية  املرأة  ترتكبها  التي  األخطاء  هي  ما 

من  يناسبهن  ما  اختيار  حيث  من  وخصوصاً 

الرموش؟

الرموش  اختيار  يف  الحظناها   التي  األخطاء  أغلب 

تتمثل يف أن املرأة تختار رموشا بشكل أو طول أو 

كثافة غري مناسبة لشكل عيونها.

للرموش   Farahofficiall رموش  مطابقة  مدى 

الطبيعية للمرأة؟

رموش »فرح« تكون طبيعية جدا خاصة من ناحية 

طبيعية  الرموش  تكون  الشكل  كذلك  امللمس،  

وليست طويلة يف حالة استخدامها بالنهار أو بشكل 

يومي.  

تركيب  قبل  للمرأة  تقدمينها  عامة  نصائح 

الرموش؟ وأفضل الطرق لتنظيف الرموش وإعادة 

استخدامها؟ 

من  الصناعية  الرموش  تنظيف  عملية  تعترب 

من  والكثيفة  الطويلة  الرموش 
عالمات الجمال لدى النساء، ويلجأ 
البعض لتركيب الرموش الصناعية 
للحصول  على رونق إضافي وسحر 
التي  الواسعة  فالعيون  للعيون. 
تشع إشراقًا هي الوسيلة الفضلى 
لتبدي أكثر شبابًا ونضارة، تساعدك 
على  االصطناعية  الرموش  وصالت 

إضفاء رونق ساحر على مظهرك.
» أناقتي« التقت مع الدكتورة نوال 
..... صاحبة عالمة »فرح »المتخصصة 
الشعر،  ووصالت  الرموش  في 
العالمة  بداية  على  لتطلعنا 
يميز  ما  وأهم  بالسلطنة  التجارية 
الرموش  منتجاتها ونصائح الختيار 
المثالية. فضال عن أنواع ومقاسات 
العناية  وطرق  الشعر  وصالت 

والحفاظ عليها. 

دكتورة نوال الشرجى لـ » أناقتي«

أكملي إطاللتك مع منتجات 
F»فرح« للرموش ووصالت الشعر a r a h
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األمور السهلة التي تحتاج إىل الكثري من الدقة، 

للمحافظة عىل رونق الرموش وجامليتها. وتحتاج 

وعود  للمكياج  ومزيل  فوطة  إىل  العملية  هذه 

األذن وملقاط الحواجب. 

  عند إزالة الرمش الصناعي عن العني يتم وضعه 

عىل منديل، ويتم العمل عرب استخدام ملقاط 

الرموش  عىل  السابق  الصمغ  إلزالة  الحواجب 

أية  نزع  لعدم  وذلك  وبدقة.  خفيفة  بطريقة 

شعرة منه أو تعرضه ألية عملية تشوه.

  بعد تنظيف الرمش من الصمغ السابق املوجود 

تكون  التي  املاسكارا  من  تنظيفه  يتم  عليه، 

مع  األذن  عود  استخدام  عرب  عليه  موضوعة 

مزيل املاكياج. عىل أن تتم العملية من الداخل 

الرمش  نضارة  عىل  للمحافظة  الخارج  إىل 

وشكله وملعانه وجامله، وأيضا للمحافظة عىل 

الشعريات املوجودة فيه.

أعدنا  قد  نكون  والصمغ  املاسكارا  إزالة    بعد 

الخاص،  وجامله  الطبيعي  شكله  إىل  الرمش 

علبته  إىل  إعادته  عندها  ميكن  وبالتايل 

الستعامله مرة أخرى.

العني  لشكل  وفقا  يختلف  الرموش  اختيار  هل 

ورسمتها؟

أشياء  يعتمد عىل عدة  الرموش  اختيار  بشكل عام 

املرأة  عىل  يعتمد  كام  العني،  رسمة  و  شكل  منها 

أو  عينيها  جامل  مالمح  بعض  إبراز  يف  ورغبتها 

إخفائها. 

  العني اللوزية يناسبها تقريباً كل استايالت الرموش، 

والرموش املسحوبة )قصرية من الداخل و طويلة 

من الخارج( تربز شكل العني أكرث.

  العني الدائرية، يناسبها الرموش التي طولها مركز 

يف النصف تربز شكل العني.

أن  لها  األفضل  فوق،  عىل    العني املسحوبة 

تتجنب الرموش التي تكون مسحوبة. 

الرموش  يناسبها  تحت،  عىل    العني املسحوبة 

عىل  الغليظة  الرموش  تتجنب  ولكن  املسحوبة 

الطرف الخارجي ألن ذلك قد يسحب العني عىل 

تحت أكرث. 

  العني املبطنة، ميكن أن تختار نفس الرموش التي 

يكون  أن  عىل  أوالدائرية  اللوزية  العني  تناسب 

كرب  عىل  الطول  ويعتمد  مناسبا.  الرموش  طول 

املنطقة التي بني الحاجب وكرسة العني.

  العني الصغرية،يناسبها الرموش التي يرتاوح طولها 

بني القصريو املتوسط. إلبراز العني وجعلها واسعة 

النصف  يف  مركز  طولها  رموش  اختيار   يفضل 

وليست طويلة. 

الرموش  يناسبها  بعضها،  من  القريبة    العني 

الخارجي  الجزء  يكون عىل  الرتكيز  املسحوبة ألن 

من العني. 

التي  الشعر  باختيار وصالت  الزبونة  تقنعني  كيف 

تناسبها؟

اختيار  قبل  األسايس  العامل  يعد  املرأة  شعر  طول 

وصلة  الزبونة  تأخذ  أن  أنصح  دامئاً  الشعر،  وصلة 

تحصل  حتى  األصيل  شعرها  من  أقرص  شعر 

من  اللون  اختيار  يعد  كام  املرجوة.  النتيجة  عىل 

تظهر  ألنها  األطراف  لون  عىل  والرتكيز  األساسيات، 

أكرث من الجذور.

أنواع ومقاسات وصالت الشعر وأبرز األلوان؟

التي  الزبونة، األطوال  الوصالت حسب طلب  نوفر 

هو  لون  أبرز   و  انش،   ٣٠ إىل   ٨ من  تبدأ  نوفرها 

اللون األسود الطبيعي.

أهم النصائح للحفاظ عىل وصالت الشعر والعناية 

بها؟

كام هو الحال مع الشعر الطبيعي، فالوصالت تحتاج 

لعناية حيث ال ميكن إساءة معاملة وصالت الشعر 

املقابل.فوصالت  يف  سلبية  نتائج  أية  توقع  وعدم 

ربط  يستحسن  ولذلك  وتبهت،  تتشابك  قد  الشعر 

الشعر بشكل رخو قبل الخلود إىل النوم.

أمشاط  بنوعية جيدة من  النهارعليك متشيطه  ويف 

فرتة  من  لغسلها  تحتاج  الوصالت  أن  كام  الشعر، 

ألخرى، وعند استعامل »ملطف الشعر« ابقه بعيداً 

يف  الوصالت  يفكك  قد  امللطف  ألن  الجذور  عن 

بعض األحيان.

وصالت  تركيب  معها  تتناسب  ال  التي  الحاالت 

الشعر,وفوائد تركيبها؟

يف بعض الحاالت املرضية أو مع النساء الاليت يعانني 

من صلع أو تساقط حاد يف الشعر، ننصح باستخدام 

الحاالت  بعض  ومع  الوصالت.  ليس  و  البواريك 

الكياموي،  العالج  يتلقني  الاليت  النساء  من  املرضية 

ننصح بتجنب الوصالت والبواريك خالل فرتة العالج.

عرصية  امرأة  لكل  رضورية  الشعر  وصالت  باتت 

تحب أن تكون أنيقة وعىل املوضة، فهذه الوصالت 

وامتالءاً  روعة  أكرث  الترسيحة  تجعل  تتميزبأنها 

الشعر  فوصالت  مميزة.  أناقة  الطلة  عىل  وتضفي 

ملظهر  بالنسبة  والطول  والقوة  الكثافة  لك  تضمن 

الشعر.

طموحاتك املستقبلية فيام يخص عالمتك التجارية؟

نطمح أن تصل ماركة »فرح« للعامل العريب، وتكون 

عىل مستوى عاملي.



المكياج وال تحبين  وإذا كنت من عشاق  الصيف،  الشاطئ في فصل  إلى  الذهاب  ا  منَّ يحب كثير 
ا وأن تبدو بشرتِك  الخروج من المنزل من دونه. فيجب عند اختيارِك لمكياج البحر  أن يبدو طبيعّيً

منتعشة، مع ضرورة استخدام مستحضرات مقاومة للماء أو ما يسمى الـ»ووتر بروف«،

مكياج البحر

كريم األساس والكونسيلر

ويليه  برشتك،  عىل  تضعينها  التي  األساسية  الطبقة  األساس  كريم  يُعد 

الكونسيلر الذي يخفي العيوب ويوضع بشكل أسايس حول منطقة العني.

اختاري كريم أساس مضادا للامء، وال تشرتي نوعا رخيصا؛ ألنه سيؤدي إىل 

إطاللة ال ترغبني بها حتاًم عند نزولك إىل البحر أو حامم السباحة. يوجد 

يف السوق كريم أساس وكونسيلر معد لهذا الغرض فقط اختاري الدرجة 

املناسبة لبرشتك واحريص عىل أن يكون بها عامل حامية من الشمس.

املاسكرا 

ميكنك  التي  املستحرضات  من  وهي  جاذبية،  العني  عىل  املاسكرا  تضفي 

من  أنواع  هناك  للبحر.  مناسب  متألق  مظهر  عىل  للحصول  استخدامها 

املاسكرا املقاومة للامء التي تدوم لساعات حتى بعد تعرض برشتك للامء.

2  هناك حيلة لطيفة تلجأ إليها بعض النساء وهي وضع طبقة من املاسكرا 

يف  الرغبة  حال  وذلك  للامء،  املقاومة  املاسكرا  من  طبقتني  ثم  العادية 

الحصول عىل رموش أكرث كثافة.

ظالل العني 

برشتك  عىل  التألق  من  املزيد  إلضفاء  الخفيف  العني  ظالل  وضع  ميكنك 

وإبراز عينيك، وهناك أنواع من ظالل الجفون املقاومة للامء.

ثم  والكونسيلر  األساس  كريم  بعد وضع  العني  القليل من ظالل  2 ضعي 

وزعيه بطرف يديك بخفة. اختاري األلوان الهادئة وال تضعي طبقة كثيفة 

منه.

أحمر الشفاه 

أحمر  استخدمي  الشفاه..  أحمر  هي  وجهك  عىل  تضعينها  ملسة  آخر 

اليوم  طوال  الشفاه  أحمر  يدوم  للامء.  ومقاوما  مناسبة  بدرجات  شفاه  

إذا استخدمِته بشكل صحيح. ضعي طبقة من أحمر الشفاه ثم طبقة من 

بلسم الشفاه.

يفضل عند خروجك من حامم السباحة أو البحر عدم فرك وجهك باملنشفة 

الجافة، ربتي عىل وجهك بخفة بداًل من ذلك.

مكياج طبيعي وهادئ للبحر
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تعد العيون من أهم سمات جمال المرأة وتبرز الرموش جمالها وسحرها، خصوصًا عند اختيار 
لون الماسكرا الملونة التى تناسب لون عينيك. فهي قادرة على تغير اللوك الخاص بك وتظهر 
جمال ورسمة العينين، فكل لون عين يظهر جماله بدرجة معينة من ألوان الماسكرا. تشتهر 
الماسكارا بلونها األسود وهواألكثر استخدامًا، إال أنه تم ابتكار ماسكرا ملونة لمنحِك إطاللة 

مرحة وجريئة مختلفة

الماسكرا الملونة..
إطاللة جريئة للعيون

دليل اختيار لون املاسكرا امللونة

إن كانت عيونك ملونة كاألخرض أو األزرق؛ ننصحِك باختيار األلوان الداكنة 

كاألسود أو العنايب إلبراز جامل وبريق عيونك.

لون  أي  تجربة  فيمكنِك  األسود،  أو  كالبني  داكنة  عيونك  كانت  إن    أما 

ترغبني به سواء كان داكناً كاألسود أو مرشقاً كالفوشيا. فكل األلوان تليق 

بلون عينيِك وتربز روعتها.

 تطبيق املاسكرا امللونة

ميكن  كام  السفلية،  أو  العلوية  رموشك  عىل  امللونة  املاسكارا  طبقي 

استخدامها عىل كليهام إلطاللة أكرث جرأة.

مشطي رموشك باملاسكرا السوداء أوالً، ومن ثم طبقي املاسكارا امللونة عىل 

أظراف الرموش العلوية والسفلية إلطاللة عيون أنيقة ومميزة.

تجريئ عىل التفنن بدمج وتنسيق ألوان ظالل العيون مع املاسكارا امللونة، 

مثل تطبيق مكياج سمويك أسود مع املاسكرا الذهبية للوك عرصي مذهل. 

أو جريب وضع ظالل عيون زهرية مع املاسكرا الزرقاء للوك جريء ال مثيل 

له.

كام ميكنِك تطبيق املاسكارا امللونة عىل حواجبك لتواكبي أحدث صيحات 

املكياج! حيث برزت مؤخراً موضة الحواجب امللونة كالذهبية أو الفوشيا 

إلطاللة عرصية شبابية تلفت كل األنظار.

Your Beauty
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والعالج  التجميل  يف  سانديان  ملركز  التجميلية  الطبية  الخدمات  أهم 

بالليزر؟ 

الجلدية  عيادة  بينها  ومن  الخدمات  من  العديد  »سانديان«  مركز  يقدم 

،وكبار السن، والجلدية لألطفال، والعديد من العالجات الخاصة باألمراض 

الجلدية. 

هناك العديد من الخدمات التجميلية والتي تشمل اإلجراءات غري الجراحية 

بالليزر  الشعر  وإزالة  والحشو،  والبوتكس  العضوية  بالبالزما  العالج  مثل 

وكشط الطبقة امليتة من الجلد وامليزوثريايب. فضال عن تقديم عالج األوعية 

بالضوء  والعالج  املياه،  باستخدام  والتجميل  الوجه  تجاعيد  وعالج  بالليزر 

والتقشري  الحبيبات  باستخدام  والتقشري  الكيميايئ  والتقشري  الومييض 

باستخدام الكربون وغريها. 

العالجات التجميلية التي يقدمها املركز يف مجال طب األمراض الجلدية؟

واليك  الراديو،  مبوجات  :العالج  من  كال  اإلكلينيكية  اإلجراءات  تشمل 

،والعالج  الكياموي  باليك  والعالج  الجلد  من  عينات  وأخذ  بالكهرباء، 

بالتجميد. فضال عن عمل مسح للجلد الكتشاف أي رسطان يف الجلد وفحص 

باملنظار، وشفط الكوميدون ،والعديد من الخدمات األخرى. 

كيف متيز املركز يف تقديم العالجات الخاصة بتجاعيد الوجه والشيخوخة 

حتى أصبحت من الخدمات األساسية للمركز؟  

عند عالج عالمات كرب السن يف الجلد نعمد إىل تطبيق العديد من العالجات 

واإلجراءات، ومن بني السامت األساسية يف املركز هي توفر املعرفة املتعمقة 

بشأن عالج الجلد والتجميل. 

كرب  مع عالمات  التعامل  متعدد يف  أسلوب  تبني  إىل  دوما  نسعى  ولذلك 

املجال.  الوجه، ونحرص عىل متابعة كل ما هو جديد يف هذا  السن عىل 

الناجع  العالج  نقدم  الزوايا حتى  العديد من  املسألة من  إىل  ننظر  حيث 

والذي يضمن تحقيق أفضل النتائج التي تُريض تطلعات زوار املركز ، وترقى 

إىل طموحاتهم.هذا هو ما مييزنا عن غرينا. 

ما هي األمراض الجلدية الشائعة التي تصيب األطفال، والعالجات التي 

يقدمها املركز يف هذا الجانب؟

ونحن  جدا،  املتخصصة  املجاالت  من  لألطفال  الجلدية  األمراض  طب 

متخصصون يف هذا املجال ونوليه اهتامماً كبريا. نتبع يف مركز »سانديان« 

أسلوبا متعدد األوجه يف التعامل مع مشاكل وأمراض الجلد لألطفال، بداية 

العالجات يف املركز  من تقديم االستشارات املطلوبة وحتى تطبيق أفضل 

والرعاية املنزلية أيضا. 

حسب  عىل  املرىض  تصنيف  عىل  نعمل  العالجية  اإلجراءات  ضمن  ومن 

:إزالة  مثل  املتخصصة  الخدمات  من  العديد  لهم  ونقدم  العمرية،  الفئة 

الكهرباء،  باستخدام  واليك  بالتجميد  والعالج  واملياليا  والثآليل  املولوسكوم 

الدقيقة  الفحوصات  وإجراء  للجلد  منظار  الجلد وعمل  عينات من  وأخذ 

األخرى. 

على  وتحرص  الجمال  المرأةدائمًاعن  تبحث 
م  التقدُّ ومع  هيئةومظهر.  بأحسن  تكون  أن  
التجميل،نجدأنَّ  وانتشارعمليات  العلمي 
ومراكز  عيادات  إلى  يلجأن  السيدات  كثيرًامن 
 . أوتغييرمظهرهنَّ تحسين  أجل  من  التجميل 
مركزسانديان  يلتزم  المنطلق  هذا  من 
رعاية  أفضل  بالليزربتوفير  والعالج  للتجميل 
والتجميل  الجلدية  األمراض  عالم  في  ممكنة 

في جو يتسم بالكفاءة والمهنية.
مستوى  أرقى  تقديم  على  المركز  يحرص  كما 
من  يتكون  الحديثة،كما  الرعايةوالتقنيات  من 
األطباءاالستشاريين  من  متكاملة  مجموعة 
جراحةالتجميل  فروع  مختلف  في 
األمراض  باإلضافةإلى األطباءاالستشاريين في 

الجلديةوتجميل الجلدوالليزر. 
أنيدو«  ماريا  »أنا  الدكتورة  مع  التقت  »أناقتي« 
وأخصائية  سانديان  لمركز  الطبي  المدير 
على  لتعرفنا  والتجميل  الجلدية  األمراض 
المركز في عالم  التي يقدمها  أهم العالجات 
المركز  تميز  وسر  الجلدية  والجراحات  األمراض 
وغيرها.  والتجاعيد  البشرة  مشاكل  عالج  في 
كذلك التعرف على أهم العالجات التجميلية 

التي تحافظ على بشرة المرأة وجمالها. 

مركز سانديان...
خدمات طبية متكاملة في األمراض 

الجلدية والتجميل
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أهمية الرعاية الطبية واإلجرائية ملعالجة مشاكل الجلد والطفح الجلدي 

والرسطان؟ 

أدل  ،وليس  العامل  مناخية رسيعة تحدث يف  تغريات  األيام هناك  يف هذه 

عىل ذلك من زيادة درجات الحرارة ،وتغري األحوال الجوية لألسوأ ،وزيادة 

والضغط  الجلد واإلجهاد  باملياه وجفاف  الرتطيب  التلوث ونقص  مستوى 

وهي عوامل تؤثر عىل الجلد وتجعل طلب العالج رضوريا حتى ينعم الفرد 

ببرشة نرضة. 

أهمية الفحص املبكر للبرشة والجلد يف اكتشاف األمراض الجلدية ورسطان 

الجلد؟

من الرضوري جدا أن يتم فحص الجلد بشكل دوري، ونحن ننصح مرضانا 

بعمل مسح للجلد يشمل كل الجسم وميكن أن يتم هذا الفحص من قبل 

طبيب األمراض الجلدية أو من قبل املريض نفسه. فذلك يساعد يف التعرف 

عىل أي يشء جديد أو تغري يف نسيج الجلد ميكن أن يتطور إىل رسطان.

 كذلك فإن التدخل املبكر يساعد يف الحصول عىل أفضل  النتائج من العالج 

مسح  لعمل  املطلوبة  املهارات  لدينا  »سانديان«  يف  بتطبيقه،  نقوم  الذي 

للجلد ونقوم بعمل فحص ميكروسكويب للجلد الكتشاف أي أورام رسطانية 

يف بداياتها. 

ماذا يقصد بفحص »ديرماتوسكوب«واألمراض الجلدية التي يتم اكتشافها 

من خاللها؟ 

عمل منظار للجلد هو إحدى الوسائل غري الجراحية التي تسمح لنا أو تؤدي 

إىل تحسني دقة التشخيص، ألنها تساعدنا يف التعرف عن قرب عىل املشكلة 

لتقييم  مفيد جدا  الجلد  منظار  فإن  ذلك  الجلد. عالوة عىل  املوجودة يف 

الهياكل الخاصة باألوعية الدموية التي ال ميكن رؤيتها بالعني املجردة. 

للتعرف  إليها  اللجوء  يتم  التي  الوسائل  إحدى  الجلد  منظار  فإن  كذلك 

عىل مشاكل الجلد مثل :األورام الرسطانية األساسية والرسطانية السوداء، 

ويساعد أيضا يف اكتشاف األورام ما قبل الرسطانية مثل رسطانات األوعية 

الدموية ولكن تطبيقها ميتد ليشمل تشخيص األمراض املعدية وااللتهابات 

التي تحدث يف الجلد. 

ما هي الخدمات التجميلية التي يقدمها املركز ؟ 

علم التجميل أحد الفنون التي متزج بني القب واليدين، ونحن يف »سانديان« 

نحب الجلد الخاص باملرىض ويسعدنا جدا أن نرى الجامل الداخيل للمرىض 

يف ابتسامتهم.

الشعر  إزالة   : مثل  إجراءات  تشمل  الجلد  تجميل  خدمة  فإن  لذلك   

كام  وامليزوثريايب.  املكثف  بالضوء  والعالج  بالليزر،  األوعية  وعالج  بالليزر، 

نقدم التقشري الكريستايل والتقشري بالكربون والتقشري الكياموي الصناعي 

الدموية  والصفائح  الوجه  وعالج  والبوتكس  املايئ  والجامل  واملتوسط 

العضوية، وأيضا كشط الجلد الدقيق والكشط املايس وشد الوجه وترددات 

الراديو باإلبرة الدقيقة. 
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فوائد التقشري الكيميايئ للبرشة؟ وأهمية التقشري الكريستايل للحصول عىل 

برشة نرضة؟

هناك إجراءات معينة مثل التقشري الكيميايئ التي تساعد يف الحصول عىل 

برشة نرضة وتؤدي إىل خفض نسبة الحبوب يف البرشة، وتؤدي إىل الحد من 

الثقوب وانتشارها وتحسن من حالة تجاعيد الوجه إىل جانب أنها تحقق 

العديد من املنافع األخرى. 

الجراحية  غري  العالجية  الوسائل  إحدى  للبرشة  الكريستايل  التقشري  يعترب 

التي تؤدي إىل نضارة البرشة، وتساهم أيضا يف عالج العيوب املوجودة يف 

الجلد. يعترب التقشري الكريستايل أحد الحلول الشاملة للعديد من األمراض 

الجلدية مثل االحمرار وتغري لون الجلد وعالمات الشيخوخة وتكون الجرب 

والعديد من األمراض األخرى.

كرب  عالمات  مع  للتعامل  الناجعة  الوسائل  إحدى  الوسيلة  هذه  أن  كام   

السن، حيث تؤدي إىل التخلص من التجاعيد والخيوط الدقيقة. فضال عن 

التخلص من الخاليا الجلدية امليتة، مبا يعزز من قدرة البرشة عىل امتصاص 

املنتجات األخرى املفيدة. 

كيف تعمل تقنية كشط الجلد عىل إزالة الطبقة الخارجية من الجلد؟

الكشط  التي تشبه  امليكانيكية  العالجية  الوسائل  الجلد هو إحدى  كشط 

تساعد يف  التي  الجراحية  غري  التجميلية  اإلجراءات  أحد  أنه  كام  الدقيق، 

التخلص من الزيوت واألوساخ والخاليا امليتة املوجودة عىل سطح البرشة مبا 

يجعلها تبدو أكرث نضارة وتؤدي إىل تفتيح خاليا البرشة تحتها. 

أهمية تقنية امليزوثريايب لتجديد شباب الجلد ،وحامية الشعر من التساقط؟

تؤدي هذه التقنية إىل زيادة نضارة الجلد وزيادة متاسكه ونضارة البرشة، 

الجلد يبدو نرضا. ويساهم يف عالج كافة  بالتجاعيد وجعل  ومنع اإلصابة 

أنواع الجلد بأمان ويؤدي إىل تحسني مرونة الجلد املرتهل يف اليدين وحول 

الرقبة. 

امليزوثريايب كعالج لتساقط الشعر، يؤدي امليزوثريايب إىل تعزيز منو الشعر 

الجديد ومينع تكرس الشعر ويؤدي إىل ترسيع تكون بصيالت الشعر الجديد 

وعالج األنسجة التالفة يف فروة الرأس ويزيد سامكة الشعر وحجمه، ويؤدي 

أيضا إىل تعزيز الدورة الدموية يف فروة الرأس والحصول عىل أفضل النتائج 

خالل شهرين، يعترب هذا العالج مأمونا وبدون أعراض جانبية أو حساسية. 

هل تتناسب تقنية اإلبر الدقيقة مع جميع أنواع البرشة؟

يعترب العالج باإلبر الدقيقة إحدى الوسائل العالجية املأمونة يف التعامل مع 

كافة أنواع الجلد. يتم أخذ األعراض الجانبية يف االعتبار عند اختيار املرىض 

لهذا اإلجراء ومن ذلك ال يُنصح به مع من يعانون من طفح حب الشباب 

النشط، ومن التهابات يف الجلد يف املنطقة التي سيتم العالج بها ،وكذلك 

أو  بالروكتوين  ،ومن يخضعون لعالج  للمناعة  أدوية مثبطة  يتناولون  من 

خالل 6-٨ من الخضوع للعالج بالروكتوين. 

الجلسات  وعدد  املركز،  داخل  بالليزر  الشعر  إزالة  خدمة  مييز  ما  أهم 

املطلوبة؟

يتم  التي  التجميلية  اإلجراءات  أهم  إحدى  هي  بالليزر  الشعر  إزالة 

استخدامها يف العديد من الدول، فهي أقل تدخال وأكرث الطرق أمانا للتخلص 

من  تسليط جزء  األسلوب عىل  يعتمد هذا  التجميل.  الشعر ألغراض  من 

الضوء عىل جذور الشعر.

إىل  الشعر يف منطقة معينة  إتالف بصيالت  يؤدي  بعد 6 جلسات عالج   

رمبا توقف منو الشعر بشكل نهايئ يف هذه املنطقة، اليشء الفريد يف إزالة 

الشعر بالليزر يف مركزنا هو وجود فريق متخصص عىل أعىل مستوى ينفذ 

هذا اإلجراء إىل جانب توفر العديد من الباقات املتعلقة بطريقة الدفع.

هذا  يف  املتوفرة  واملعدات  األجهزة  أحدث  استخدام  آخرا  وليس  وأخريا 

عىل  والعمالء  املرىض  كافة  يضمن حصول  مبا  العامل،  مستوى  عىل  املجال 

يتم  ليك  جلسات   6 حوايل  إىل  املريضة  تحتاج  ومأمونة.  مضمونة  خدمة 

التخلص من الشعر بشكل نهايئ باستخدام الليزر. 

كيف تتم عملية العالج بالليزر لعالج الدوايل واألوعية الدموية يف الوجه 

أو الرقبة أو الصدر Vascular Laser ؟

أصبح الليزر وكيفية استخدامه من العلوم الدقيقة وهناك إشارات معينة 

ميكن ضبطها عىل حسب نوع الجلد. يستهدف الليزر الكروموفور وهو جزء 

من الخاليا الدقيقة التي تعطينا اللون وهي أيضا التي متتص أطواال معينة 

الكروموفور  الضوئية وتعكس موجات أخرى، من بني خاليا  املوجات  من 

امليالنني واملاء والدم. 

يقوم شعاع الليزر باخرتاق الطبقات الخارجية للجلد للوصول إىل األوعية 

الدموية، ويستهدف الكروموفور الذي ميتص الطاقة يف املسار ويتم تدمريه 

من خالل الحرارة املكثفة التي يتم تسليطها لفرتة قصرية. ويعترب استخدام 

الليزر من العالجات الناجعة لألوعية الدموية والبقع الحمراء القريبة من 

سطح الجلد، وبخاصة عىل الوجه والرقبة والصدر. 

أهم األمراض الجلدية التي تعالجها تقنية IPL؟

عن  عبارة  وهي  الحديثة  التقنيات  إحدى  الكثري  النبض  ذو  الضوء  تقنية 

وميض إلكرتوين يتم التحكم فيه بالكمبيوتر ، مبا يضمن توفري طيف ضويئ 

كثيف وعريض من الضوء بشكل عام يف مدى الطيف املنظور أي ما بني 

4٠٠ إىل 12٠٠ نانو ملم. 

ميكن استخدام هذا األسلوب للتجميل ويشمل إزالة الشعر والحصول عىل 

برشة نرضة واحمرار الوجه والجلد املتعرض للتلف بسبب الشمس، ويعالج 

حب  مثل  الجلدية  واألمراض  الكبرية  والثقوب  الوجه  عىل  الحبوب  بقع 

الشباب والروساكيا. 

ترهل  عالج  يف  التقنية  تلك  ،وأهمية  الراديوالتكسريي  ترددات  استخدام 

الجلد؟

استخدام ترددات الراديو التكسريي يف شد الوجه إحدى التقنيات التي يتم 

فيها استخدام إبر دقيقة جدا، وذلك للحصول عىل طاقة تكسريية تعتمد 

عىل موجات الراديو يف الطبقات األعمق من الجلد حيث توجد األلياف. 

هذه التقنية مفيدة جدا للتعامل مع الجلد املرتهل ومع عالمات الشيخوخة، 

الندبات  مثل  مناطق  مع  التعامل  يف  الناجعة  األساليب  إحدى  أنها  كام 

وإعادة بناء نظام دعم الجلد وضامن نعومة وقوة البرشة الخارجية. 
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الخاصة  المرطبات  المنظفات و  النساء بإستخدام  العديد من  تقوم 
بالبشرة بسبب مواجهة بشرتهن للعديد من المشاكل، و لكن تظل 
بشرتك  وتفيد  المنتجات  هذه  كل  عن  تغنيِك  الطبيعية  المكونات 
المفيدة  الطبيعية  المكونات  اهم  من  من  يعد  والحليب  أمان.  بكل 

لبشرتك منذ القدم.

ماسكات الحليب
لجمال بشرتك

فوائد الحليب للبرشة

يعترب الحليب مرطباً طبيعياً آمناً يهدئ التهابات البرشة.

تفتيح  عىل  ويساعد  وبراقة،  نرضة  برشة  الحليب  مينحك 

البرشة والتخلص من تصبغاتها.

تقشري  عىل  الحليب  يف  املوجود  الالكتيك  حمض  يساعد 

البرشة والتخلص من الجلد التالف.

املناطق  وتفتيح  البرشة،  لون  توحيد  عىل  الحليب  يساعد 

الداكنة.

يعمل الحليب عىل شد الجلد، وتضييق املسامات، ما يحد 

من ظهور الحبوب والبثور والتجاعيد املبكرة.

النضارة  ومينحهام  والشفتني،  البرشة  جفاف  الحليب  يعالج 

والنعومة.

البكرتيا  من  ويطهرها  بعمق،  املسامات  الحليب  ينظف 

والجراثيم التي تسبب تهيجها وحساسيتها.

وصفات الحليب للبرشة

ماسكات  مكونات  كأحد  الحليب  استعامل  املمكن  من   -1

غمس  طريق  عن  استخدامه  ميكنك  كام  املختلفة،  البرشة 

قطنة فيه ومسح الوجه بها. 

الحليب قبل أي ماسك للوجه  2- ومن الرضوري استخدام 

أي  عىل  والقضاء  الكاملة  نظافته  من  للتأكد  عام،  بشكل 

جميع  جلدك  يترشب  حتى  باملسامات،  عالقة  شوائب 

العنارص الغذائية يف املاسك دون عوائق.

ماسك الحليب لرتطيب البرشة ومنع التجاعيد

الحليب  بعض  ثم أحرضي  دافئ،  مباء  اغسيل وجهك جيداً 

الدافئ وكامل الدسم يف طبق عميق.

ثم  الحليب،  يف  واغمسيها  القطن،  من  كمية  أحرضي 

استعمليها كقناع للوجه ملدة ربع ساعة.

وستالحظني  جيداً،  وجففيه  الدافئ،  باملاء  وجهك  اغسيل 

برشتك الباهرة خالل أسبوعني من االستعامل املنتظم.

ماسك الحليب والليمون لتقليل إفرازات البرشة الدهنية

امزجي ملعقتني كبريتني من اللنب الزبادي مع عصري ليمونة، 

وأضيفي مسحوق ملعقة من الشوفان حتى تتشكل لديك 

عجينة متامسكة.

نصف  ملدة  واتركيها  بالتساوي،  وجهك  الخلطة عىل  وزعي 

ساعة، ثم اشطفيها مباء فاتر.

ماسك الحليب والخيار لرتطيب البرشة الجافة

اهريس مثرة خيار بشكل ناعم جداً، ثم أضيفي إليها ملعقتني 

كبريتني من الحليب الطازج، وملعقة صغرية من العسل.

وجهك  عىل  ووزعيها  متتزج،  حتى  جيداً  املكونات  اخفقي 

ملدة 1٠ دقائق، ثم اغسيل وجهك باملاء الفاتر.

امسحي وجهك بقطنة مغموسة يف الحليب، واتركيه ملدة 5 

دقائق أخرى، بعدها اشطفيه مباء فاتر، وستالحظني النعومة 

الرائعة.

لروتني سهل وبسيط 

ولروتني سهل وبسيط لبرشتك ميكنك تطبيقه يومياً، ننصحك 

مبللة  بقطنة  مسحه  ثم  النوم،  قبل  جيداً  وجهك  بغسل 

بالحليب، وترك برشتك تترشبه ملدة 5 دقائق.

بعدها ميكنك أن تغسيل برشتك باملاء الفاتر، وترطيبها بقطنة 

مبللة مباء الورد، وستدهشني بالنتيجة صباح اليوم التايل.
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العطر هو ذاك النغم الفواح الذي يحمل الكثير من الغموض، فإنه القطعة الثمينة التي نرتديها وتلفت النظر 
إلينا، من دون أن يراها أحد. فالعطر يعتبر العنصر األبرز حضورًا في أناقة المرأة واكتمال أنوثتها وطّلتها، كما أن 

رائحة العطر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالذكريات وبأشخاص مروا في حياتنا وأثروا فينا. 
كما يعد شراء العطور شخصيًا مهمة مربكة، كل ماركة تملك عشرات إن لم نقل مئات اإلصدارات. مهمة تتطلب 
عملية  أصبحت  السويق  في    Q PERFUM محل  »صاحب  السعيدي  »قيس  مع  ولكن  والتجربة،  الصبر  من  الكثير 
اختيار العطور في منتهى السهولة لخبرته وحنكته الكبيرة في إقناع الزبائن باختيار العطر األمثل لهم. »قيس 
على  للحفاظ  مهمة  ونصائح  يقدمها  التي  المنتجات  وأهم  المحل  فكرة  تأسست  كيف  لنا  يكشف  السعيدي« 

العطر ألطول فترة ممكنة..

قيس السعيدي لـ »أناقتي«

..Q PERFUM
عطور عالمية مفعمة باألحاسيس

Life Style
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كيف يتم اختيار العطور التي تتناسب مع البيئة والطقس العامين؟

بسبب البيئة العامنية الحارة نجد  أن اإلقبال أكرث عىل العطور 

والهدوء  الدفء  صاحبها  مانحة  مبكوناتها  تتميز  التي  القوية 

يف  العطور  أفضل  من  العاملية  واملاركات  فالعطور  واالنتعاش، 

األجواء الحارة والباردة وبشكل عام متنح قدرا كبريا من الفخامة 

والخصوصية وتظهر شخصية مستخدمها عكس العطور األخرى.

وتتميز العطور العاملية بتنوع الروائح ومن أهم املالحظات لدينا 

وجسده  شخصيته  ومع  معه  تتجانس  روائح  له  انسان  كل  أن 

ويظهر العطر برائحة رائعة. 

كيف تلبي كافة األذواق لزوار املحل؟

لدى Q PERFUM   نحو 500 صنف تغطي جميع العالمات 

كافة  تلبي  املنتجات   تلك  ذكرها،  السابق  العاملية  التجارية 

األذواق وتالمس شخصية الزبائن. 

هل يعكس العطر شخصية وذوق صاحبته؟

 املرأة الواثقة ، نفحاتك املفضلة: خالصة الورود واألزهار.

  املرأة املتكلفة، النفحات املفضلة: الزهورية الخشبية عطرك املفضل

 املرأة املدللة، النفحات املفضلة: خالصة الزهور األنثوية.

 املرأة املرحة، نفحاتك املفضلة: الحمضية املنعشة.

 املرأة الغامضة، نفحاتك املفضلة: الجلد والزعفران والفلفل األسود.

  املرأة الجذابة، نفحاتك املفضلة: الزهورية والبهارية.

  املرأة اآلرسة

كيف جاءت فكرة تأسيس محل Q PERFUME؟ 

من  أكرث  يف  والعمل  املهنية  مسرييت  خالل  من 

التوسع  قررت  العطور،  مبجال  متخصص  محل 

وتطوير أعاميل وتأسيس عالمة تجارية خاصة يب 

سميتها Q PERFUM  لتلعب دور الوسيط بني 

العاملية  واملنتجات  للعالمات  الحرصيني  الوكالء 

وبني الزبائن والعمالء  وتقديم أسعار تنافسية. 

استوحيت فكرة تصميم املحل من خالل زياريت 

ألحد الشوارع املشهورة يف روما عاصمة إيطاليا 

التسوق، حيث تم  باألناقة والرقي يف  املعروفة 

املتخصصة  املحالت  فكرة  بنفس  املحل  تأسيس 

بالعطور يف ذلك الشارع من خالل طريقة عرض 

العطور وديكور املحل مع دمجها بالطابع العريب 

والرشقي. 

سبب تسمية املرشوع بهذا االسم؟

إليجاد  محاوالت  عدة  بعد   ،  Q PERFUM

 Q حرف  اختيار  تم  وتسجيلها  تجارية  عالمة 

باإلنجليزية.  “قيس”  اسم  من  حرف  أول  وهو 

الكثريين  وإعجاب  استحسان  االسم  القى  كام 

إعالنات  يف  تصميمه  سهولة  مع  حوىل  ممن 

املحل وعىل مواقع التواصل االجتامعي. 

ما الذي جعلك تختار عامل العطور؟

حب  بعالقة  سنوات  منذ  بالعطور  ارتبطت 

العطور  روائح  عىل  اطالعي  خالل  ومن  وود، 

العاملية اكتشفت أرسارا كثرية يف تنوعها وطيبها 

ملعرفة  كبري  فضول  لدى  وأصبح  واختالفها، 

تركيبها وكشف أرسارها. 

 ،Q PERFUME يقدمها  التي  املنتجات  أهم 

وتجعله مميزا عن غريه؟  

Chanel - Dior - Givenchy - Lancome 

Paco Rabanne - GUCCI - CAROLINA 

HERRERA - Hugo Boss - Issey Miyake - 

Azzaro - Aramis - Burberry - Boucheron 

- Bvlgari - Creed - Dolce & Gabbana

يف  ذلك  أهمية  التنافسية؟،  واألسعار  العروض 

زيادة شهرة املحل؟

يتميز Q PERFUM   بتقديم أسعار مخفضة 

 70-  %  30 بني  ما  تصل  املوسم  ملنتجاته طوال 

% عىل السعر األصيل ، فنجد أن أسعار العطور 

الوكالء  لدى  العطور  أسعار  نفس  هي  لدينا 

املعتمدين أثناء التخفيضات والعروض. 

Q
 P

E
R

F
U

M
Life Style

5455



Life Style

57 56

ماركات عالمية
بأفضل األسعار

Luluatperfume

95094123

qaismls@hotmail.com

نصائح هامة لتثبيت العطور ألطول فرتة ممكنة؟ 

األذنني،  خلف  هي  العطر  رش  مناطق  أفضل 

أمام وخلف العنق، عىل املعصم وخلف الركبتني 

كون حرارة الجسم املرتفعة. وذلك بفضل تدفق 

البرشة  تجعل   ، املناطق  هذه  يف  بكرثة  الدماء 

تنرش أعىل مستوى من رائحة العطر املطّبق. 

وكيف تعمل عىل كسب ثقة الزبائن باستمرار؟ 

املصداقية ورضا الزبائن أهم مبادئ عملنا، كام 

حالة  يف  ملنتجاته  ضامن  بتقديم  املحل  يتميز 

أيضا  ولدينا  العطر.  يف  تصنيعية  عيوب  وجود 

أكرب  إىل  للوصول  مسقط  إىل  التوصيل  خدمة 

رشيحة من الزبائن. 

العطر املفضل لك؟

يعطي  الذي  الرجايل  العطر   CH MEN عطر 

الفخامة واالنتعاش للرجل ويزيده جاذبية. 

طموحاتك املستقبلية؟

وفقا  بالسلطنة  جديدة  فروع  الفتتاح  نطمح 

لخططنا االسرتاتيجية يف كل من صحار وصاللة، 

فرع  نجاحات  مثل  الفروع  هذه  تحقق  وأن 

الزبائن وسمعة  ثقة  بالسويق من حيث  املحل 

وشهرة املحل.    



صيحات  إحدى  تعد  »برسينغ«  أو  األنف  زمام 
الموضة التي انتشرت انتشارا واسعا في اآلونة 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الفتيات  بين  األخيرة 
فقد قامت الكثير من النساء باستخدام  ثقب 
ورغبة  الموضة  مواكبة  أجل  من  األذن  و  األنف 
الشخصية  حياتهم  في  التغيير  أحداث  في 

وفي المظهر العام. 

أشكال زمام األنف

  زمام األنف الجانبي، التي تكون عىل شكل دائرة وتشبك بشكل تلقايئ 

بدون الحاجة إىل ثقب األنف.

  زمام األنف السفيل، بتطلب ثقب األنف من األسفل لتثبيت الزمام.

يتكون  حيث  واألذن  األنف  يف  ارتداؤه  ميكن  املرصع،  األنف    ثتقب 

موصول بسلسلة.

سهولة  وأكرثها  شيوعاً  األنواع  أكرث  من  يعترب  املسامري،  األنف    ثقب 

ويتطلب ثقب األنف لتثبيته.

تركيب برسينغ األنف 

  مكان زمام األنف الصحيح، من األفضل أن تقومي بزيارة عياة مخصصة 

املنزل حتى ال تصايب بأي  لهذه األمور، وال تجريب مطلقاً خرم أنفك يف 

مضاعفات. وبالنسبة ملكان الزمام الصحيح فإن الشخص املختص هو من 

يقوم بتحديد ذلك وفقاً لشكل أنفك.

التى  املستشفيات  لدى  تركيبة  يتم  لثقب  يحتاج  الذى  للزمام    بالنسبة 

تقوم بعمل تلك األشياء مثل ثقب األذن عرب مسدس خاص بتلك العملية. 

  أما االستيكر الالصق فتستطيعني تركيبة مبفردك ىف املنزل، حيث يحتوى 

عىل مادة الصقة تناسب تلك املنطقة. 

نصائح هامة

  زمام األنف الكبري، بالعادة يحتاج األنف الكبري إىل زمام صغري نوعاً ما 

حتى ال يظهر بشكل مبتذل وغري الئق. لذا إذا كنِت تفكرين يف اعتامده، 

قومي أوالً بتجربة الزمام الالصق قبل أن تثقبي أنفك حتى تتأكدي من 

الحجم والشكل الذي سيناسب حجم أنفك قبل أن تثقبيه.

  االبتعاد عن استعامل أي نوع من املطهرات القوية لتطهري ثقب األنف، 

بل يجب استعامل املحلول امللحي الذي ميكن تحضريه يف املنزل أو رشائه 

من الصيدليات

  مينع وضع أي نوع من مساحيق التجميل عىل ثقب األنف منعا النسداده 

وأو إصابته بالجراثيم.

أحواض  وتجنب  الثقب  مكان  الساخن  املاء  استعامل  عن     االبتعاد 

تعرض  أو  االلتهابات  نوع من  بأي  االصابة  للوقاية من خطر  السباحة، 

ثقب األنف للجراثيم.

زمام االنف..
اكسسوارات جريئة
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أقراط األذن الخلفية.. 
موضة اكسسوارات 2018

اإلكسسوارات هي مكمالت اإلطاللة التي ال تستغنى 
عنها أي فتاة أو سيدة، على اختالف طريقتها سواء 
عامل  األذن  أقراط  وتعد  جريئة.  أو  بسيطة  كانت 
مؤخرا  منها  وظهرت  اإلكسسوارات،  في  رئيسي 
األقراط الخلفية وأصبحت موضة صيف هذا الموسم. 
وألن العديد من النساء مللن من األقراط العادية، ما 
دفعهن لمواكبة موضة األقراط الخلفية المزدوجة 

الجديدة. 

مميزات أقراط األذن الخلفية

تحتوي األقراط الخلفية عىل قطعتني، قطعة تثبت كأي قرط عادي من 

الجهة األمامية لألذن وتكون صغرية جداً والثانية تتدىل من الخلف وتكون 

كبرية الحجم. وللقطعتني مشبك واحد يجمع بني اإلثنني. 

االختالف بني القطعني بطريقة إظهار القرط من الجهة الخلفية لألذن، 

أعطى األقراط جاملية خاصة وتصميامً فريداً وبات معها ميكن تنفيذ 

أفكار مختلفة جديدة الميكن تطبيقها مع القرط العادي. 

تأيت األقراط بأشكال بعضها متشابه وبنفس الحجم واآلخر مختلف يتدىل 

من خلف األذن، مثل أوراق الورد أو بأحجار املاس أو أشكال متعددة.

كام تأيت بشكل املثلثات الصغرية املزينة بالفصوص الصغرية، أو قد تأيت 

عىل شكل سالسل أذن صغرية متدلية من الخلف. كام أنه ميكن إضافة 

حبات اللؤلؤ مع التصاميم املختلفة لألقراط الخلفية.

تعترب األقراط الخلفية موضة عام 2٠1٨ وتحديداً الناعمة منها التي تزيّن 

95434743األذن، والتي تعترب من آخر صيحات املوضة يف عامل اإلكسسوارات.

مجلة اجتماعية نسائية
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أدخلت مازيراتي على طرازي جران توريزمو ، النسختين المتميزتين - ’سبورت‘ و’إم سي‘، عدًدا من التغييرات المهمة للعام 2018. من المؤكد 
التي تشمل مصدات جديدة وشبك وممرات هواء أمامية وعلبة تروس أوتوماتيكية  الخارجية  أن المعجبين سوف يعجبون بالخصائص 
، وهو محرك V8 بسعة 4.7 ليتر بتقنية السحب  ZF ونظام ترفيهي معلوماتي جديد. وتحسن معامل السحب إلى 0.32  بستة سرعات 
الطبيعي للهواء قوة 460 حصانًا ، وهو إضافة مرحب بها. فضال عن شاشة تعمل باللمس عالية الدقة بقياس 8.4 بوصة ، ووحدة تحكم 
مركزية معاد تصميمها مع تحكم مزدوج دوار ، توافق مع أبل “كار بالي” و “أندرويد أوتو” ونظام هارمون كاردون الصوتي المتميز  كتجهيز 

قياسي وغيرها من الميزات التي تجعلها فريدة من نوعها بشكل رائع.
التصميم اإليطالي وكل تجربة قيادة تعد تجربة  فريدة من  ، من  تميزت سيارة مازيراتي جران توريزمو بكونها تحفة فنية وديناميكية 
تزال سيارة  ، ال  اليوم  العالم. حتى  الرياضية شهرة في  السيارات  أكثر  توريزمو لتصبح واحدة من  ، تطورت جران  السنين  نوعها. على مر 

مازيراتي كالسيكية التصميم - سيارة كوبيه فاخرة ومصممة بشكل أنيق وأناقة فريدة من نوعها.
تحازت مازيراتي جران توريزمو ، التي تجّسد تصميم مازيراتي الكالسيكي لسيارة الكوبيه الرياضية الفاخرة مع األناقة الخالدة الفريدة من 

نوعها ، على تحديث كبير لعام 2018.
وعند  سي‘.  و’إم  ’سبورت‘   - متميزتين  نسختين  الشركة  وستطرح   ،2018 لعام  توريزمو  جران  مجموعة  في  التفاصيل  جميع  تبسيط  تم 
إعادة تصميم سيارة جران توريزمو لعام 2018، اعتمدت مازيراتي على تصميم بينينفارينا األصلي مع األخذ بعين االعتبار التصميم األصلي. 
وكنتيجة لذلك، تكاد التغييرات أن تكون غير ملحوظة إال أنها ال تزال تتمتع بأهمية جوهرية كما أن السيارة أصبحت أكثر كفاءًة من ناحية 
الديناميكية الهوائية. وفيما تم التوقف عن إنتاج سيارة جران توريزمو بمحرك 4.2 ليتر، تتشارك النسختان ’سبورت‘ و’إم سي‘ مجموعة نقل 

الحركة والحزم الداخلية المخصصة ذاتها.

مازيراتي جران توريزمو
تتألق بلمسات جديدة في 

نسخة عام 2018
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املصدات

وترتقي مصدات الصدمات األمامية والخلفية الجديدة يف منوذج جران 

األصيل  للتصميم  األنيق  البرصي  التأثري  مبستوى   2٠1٨ لعام  توريزمو 

املدهش. ويشرتك كل من إصداري ’سبورت‘ و ’إم يس‘ بذات السامت 

هذين  من  واحد  كل  امتالك  من  الرغم  عىل  األساسية،  واملميزات 

اإلصدارين إلدخاالت فريدة تربز الطابع املتميز لكل منهام. وباإلضافة 

إىل ذلك، خضعت املصابيح األمامية الخاصة بكل إصدار لعملية إعادة 

الخلفية  الكامريا  متإضافة  حني  يف   ،2٠1٨ عام  طرز  يف  طفيفة  تصميم 

املساعدة لركن السيارة بشكٍل مدمج يف الطراز الجديد.

ويحتضن املصد األمامي شبكاً سدايس الشكل يحايك شكل أنف سمكة 

القرش وتطعيامت من الكروم يف جميع جوانب املصد. ويستمد تصميم 

األنف الجديد من املفهوم التصميمي الخاص بسيارة ’ألفيريي‘، كام أن 

األبعاد عىل مقدمة  ثاليث  تأثرياً  الفريد يضفي  التصميمي  الجانب  هذا 

الهواء  تدفق  توزيع  تحسني  عىل  التصميم  هذا  يساعد  كام  السيارة. 

وتقليص قوة السحب الهوايئ.

ويف عام 2٠1٨، متت إعادة تصميم مجاري الهواء الجانبية التي طرحت 

يف منوذج ’إم يس سرتادال‘، واعتمدت يف مجموعة جران توريزمو عام 

2٠12. ومن خالل نقل وزن السيارة برصياً إىل العجالت األمامية، يحقق 

يساهم  الدينامييك، يف حني  والثبات  باالستقرار  قوياً  األمر شعوراً  هذا 

أيضاً يف تعزيز كفاءة الديناميكية الهوائية.

بني  واضح  بشكل  مييّز  الذي  العنرص  املركزي  الهواء  مشتت  ويعترب 

النموذجني، وتتألق جران توريزمو إم يس بتصميم أكرث روعة، مينح قدراً 

أكرب من الرتكيز عىل تراث العالمة يف عامل سباق السيارات. ويلعب مصد 

الصدمات األمامي الجديد ومشتت الهواء املعاد تصميمه دوراً كبرياً يف 

الحد من تأثري الجر الدينامييك من ٠.٣٣ إىل ٠.٣2.

بغطاء  للحلبات  املخصصة  يس  إم  توريزمو  جران  سيارة  تجهيز  وتم 

محرك مصنوع من ألياف الكربون وبلون الهيكل كميزة أساسية. وميتاز 

إىل  باإلضافة  الضاغطة.  القوة  لتحسني  محسنة  تهوية  بفتحات  الغطاء 

ذلك، توجد فتحات تهوية عمودية متميزة يف األجنحة األمامية، وعتبات 

جانبية عميقة عالية الوظيفة، وفيك مكابح من التيتانيوم )بلون أسود 

يف النموذج ’سبورت‘( وعجالت تروفيو سيلفر قياس 2٠ بوصة، والتي 

أصبحت اآلن أكرث قوة وخفة وزن بنسبة 1٠%. ويعترب الجناح الخلفي 

الرائع أحد أهم الصفات واملزايا الديناميكية يف السيارة.

العام  شكلها  عىل   2٠1٨ عام  طراز  يف  األمامية  املصابيح  وحافظت 

تتميز  باتت  أنها  إال   ،LED/ Bi-Xenon تقنية  عىل  القامئة  ووظائفها 

بتصميم داخيل جديد غري ظاهر للعيان. وينطوي هذا األمر عىل شكل 

زينون  مصابيح  منطقة  يف  مخطط  وغطاء  النهارية  للمصابيح  جديد 

تتميز  ذلك،  إىل  وباإلضافة  طفيفة.  بصورة  البارز  ’مازيرايت‘  ونقش 

ذات  مميزة  بتشطيبات  يس‘  ’إم  بإصدار  الخاصة  األمامية  املصابيح 

تدرجات لون داكنة أكرث.

تصميم أكرث متاسكا

فيام حافظت جران توريزمو عىل انسيابية هيكلها، خضع مصد الصدمات 

الخلفي إلعادة تصميم شامل بهدف تسليط الضوء بشكٍل أكرب عىل األناقة 

الطبيعية لسيارة ’جي يت‘ األنيقة هذه. ومع تصميمه األكرث أناقًة وتجانساً، 

يربز املصد الجديد انطباع االستقرار والثبات مع إضافة ملسة نهائية رائعة 

عىل تصميم السيارة املميز الذي ال ميكن ألحد أن يخطئه.

ويتجىل  اإلصدار.  بحسب  مختلفة  بخصائص  املركزي  الهواء  نارش  ويتمتع 

الرتكيز عىل األناقة مع جران توريزمو سبورت املزودة مبخارج عادم بيضاوية 

يس  إم  توريزمو  جران  النموذج  وميتاز  املصد.  حواف  عىل  تظهر  الشكل 

املركزي  الهواء  نارش  تخرتق  مستديرة  منافذ  مع  واضحة،  رياضية  بخواص 

الشفاف. ويتمتع نظام العادم يف إصدار ’إم يس‘ بوزن أخف، كام أنه ميتلك 

شكالً ووظيفًة مختلفني متاماً عن كل الطرازات السابقة. وعند اختيار وضع 

القيادة الريايض، يقوم الصامم بتحويل قنوات غازات العادم بحيث تتجاوز 

مستوى  يقلص  أن  األمر  هذا  شأن  ومن  الصوت.  كتم  نظام  كيل  بشكل 

الضغط الخلفي ويصدر صوتاً رياضياً هادراً تطرب له األذان.

أناقة التصميم الخارجي

ويتوفر التصميم الخارجي لسيارة جران توريزمو 2٠1٨ بتوليفة من 16 لوناً. 

أسولوتو(،  )أزرق  األزرق  باللون  طبقات  ثالث  من  جديد  طالء  طرح  وتم 

فيام تتوفر أربعة ألوان إضافية أخرى من ثالث طبقات اآلن عىل املجموعة 

الخفيف  األملنيوم  من  املصنوعة  العجالت  من  مجموعة  وتتوفر  بأكملها. 

التصاميم  هذه  أحد  ويتمثل  مميزة،  تصاميم   6 وفق  إنش   14 مبقاس 

تشطيبات  حزمة  تتوفر  كام  املطروق،  األملنيوم  من  املصنوعة  بالعجالت 

الكربون الخارجية إلصداري ’سبورت‘ و’إم يس‘ عىل حد سواء.

وتم تزويد جران توريزمو 2٠1٨ بالجيل الرابع من إطارات برييليل يب زيرو 

الجديدة وخفيفة الوزن. وتساهم هذه اإلطارات بتقليص الوزن غري املعلق 

باإلضافة إىل األداء األفضل لنظام التعليق وتحسني مستوى متاسك اإلطارات 

عىل الطريق. ومتتاز إطارات يب زيرو الجديدة بتصميمها الجديد الذي يسهم 

والرطبة   %4 بنسبة  الجافة  الجوية  الظروف  يف  الكبح  مسافات  تحسني  يف 

بنسبة 5%، مع تحسني املسافة املقطوعة بنسبة ال تقل عن ٣٠%.

الدور التمثييل

وتلعب النسخة ’إم يس‘ - وهي الرمز املخترص لـ مازيرايت كورس - دوراً 

متثيلياً مهامً ملجموعة مازيرايت بأكملها، حيث متثل الرتاث العريق للرشكة 

يف مجال السباقات. وتستبدل السيارة النموذج السابق ’إم يس سرتادال‘، 

وتتيح مجموعة واسعة من املزايا التي أثبتت جدواها بالفعل يف مناذج 

أخرى من مازيرايت، مبا يف ذلك ميزة اختيار أمناط القيادة الخمسة.

املحرك V٨ بتقنية السحب الطبيعي للهواء من مارانيللو

يف  فرياري  عرب  يدوياً  للهواء  الطبيعي  السحب  بتقنية   V٨ املحرك 

مارانيللو- يحمل الصفات املميزة لفئة محركات السباقات الحقيقية – 

فهو يوفر استجابة خانق فورية، وانطالق جبار وصوت مميز ال تخطئة 

األذن. 

يتم تجميع وحدة املحرك V٨ بتقنية السحب الطبيعي للهواء يدوياً عرب 

يزيد وزنها عن 175 كيلوجرام. وميتاز املحرك  فرياري يف مارانيللو، وال 

ميزة  وهي   - املتعاكس  التدوير  وعمود  رطب  بحوض  ليرت   4.7 سعة 

لدواسة  مسبوقة  غري  استجابة  ذلك  ويتيح  مازيرايت.  بعالمة  حرصية 

سيارات  به  تألقت  لطاملا  مدهشاً  وصوتاً  حر،  دوران  وخواص  الوقود، 

مازيرايت.

علبة الرتوس أوتوماتيكية ZF بست رسعات 

الخلفي من  بالجزء  علبة تروس »أم يس أوتو شيفت«  مرفقة مبارشة 

املحرك ، وهي تتناسب متاًما مع شخصية جران توريزمو ، مام يوفر نقال 

للرياح  الرياضية  القيادة  وحتى  املريحة  القيادة  من  للرسعات  مريحا 

الرياضية عرب كافة أمناط القيادة الخمسة..
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املحرك
محرك سحب طبيعي مثاين األسطوانات يعمل بالبنزين التصميم 

اإلزاحة )سنتيمرت مكعب( 4,691
الطاقة القصوى )كيلو واط / حصان لكل دورة يف الدقيقة( 46٠ @ ٠٠٠,7

عزم الدوران األقىص )نيوتن مرت لكل دورة يف الدقيقة( 52٠ @ 4,75٠
االستهالك األمثل للوقود )1٠٠/1 كم( : ٣.14

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون )مدمجة( ٣٣1
٠-1٠٠ كم/سا )ثانية( 4.7

الرسعة القصوى )كم/سا( ٣٠1
ناقل الحركة: 6 رسعات أوتوماتيكية ZF )نقل أوتوماتييك إم يس(

نقل الحركة: RWD ، تفاضل االنزالق املحدود
املواصفات الفنية 

جران توريزمو سبورت
املحرك

محرك سحب طبيعي مثاين األسطوانات يعمل بالبنزين التصميم 
4,691 اإلزاحة )سنتيمرت مكعب( 

الطاقة القصوى )كيلو واط / حصان لكل دورة يف الدقيقة( ٣٣٨ @ ٠٠٠,7
عزم الدوران األقىص )نيوتن مرت لكل دورة يف الدقيقة(   52٠ @ 4,75٠ 

االستهالك األمثل للوقود )1٠٠/1 كم( : ٣.14

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون )مدمجة( ٣٣1
٠-1٠٠ كم/سا )ثانية( ٨.4

الرسعة القصوى )كم/سا( 299
ناقل الحركة: 6 رسعات أوتوماتيكية ZF )نقل أوتوماتييك إم يس(

نقل الحركة: RWD ، تفاضل االنزالق املحدود
جران توريزمو إم يس

التصميم الداخيل األنيق

بالنسبة لطراز عام 2٠1٨ ، تتميز املقصورة الداخلية الفخمة من جران توريزمو 

بتصميم أكرث ديناميكية وبيئة محسنة تناسب القيادة البرشية ونظاًما جديًدا 

للمعلومات والرتفيه.

بفضل  استثنائية  براحة  توريزمو  جران  لـ  األنيق  الداخيل  التصميم  ويتألق 

مقاعدها األربعة املفردة واملكسوة بجلد بولرتونا فراو الفاخر، واملزودة مبساند 

القيادة  لوحة  تتميز  السيارة،  من   2٠1٨ عام  لطراز  وبالنسبة  مدمجة.  رأس 

الفاخرة  األناقة  ليتكامل مع  الراكب،  أناقًة وانسيابية يف منطقة  أكرث  بتصميم 

املتمثلة بالتشطيبات الجلدية التي يكتمل جاملها بالدرزات اليدوية األنيقة.

وأصبحت القطعة املركزية للوحة املعلومات اآلن عبارة عن شاشة ملس عالية 

الدقة قياس ٨.4 بوصة للتحكم بأحدث أنظمة الرتفيه واملعلومات.

ويتناغم نظام جران توريزمو مع نظم سيارات مازيرايت األخرى، ويتوافق مع 

وظائف ’آبل كار بالي‘ و’أندرويد أوتو‘ للهواتف الذكية.

وتم تزويد طرازي جران توريزمو اآلن بالنظام الصويت الحديث ’هارمان كاردون 

برمييوم‘ كميزة قياسية.

ومل يتم دمج مفاتيح التحكم بدرجة الحرارة وتدفئة املقاعد يف الشاشة، علامً 

عدد  تقليص  مع  وترتيباً  أناقًة  أكرث  أصبحت  املركزي  الكونسول  منطقة  بأن 

السابقة. ومتت إعادة تصميم  باملقارنة مع اإلصدارات  التحكم  أزرار ومفاتيح 

الكونسول املركزي املنخفض الستيعاب القرص دوار مزدوج وسهل االستخدام 

تبديل  ذراع  بالقرب من  مازيرايت. ومع موقعه  كافة مناذج  قياسية يف  ميزة   -

الرسعات، يعترب هذا املفتاح الدوار عنرصاً ذو جودة عالية مصنوعاً من األملنيوم 

املطروق. وتم نقل مجموعة أزرار اختيار منط القيادة لتصبح أمام ذراع تبديل 

الرسعات.

العقارب  ذات  الجديدة  ’مازيرايت‘  بساعة  األخرى  التحسينات  إحدى  وتتمثل 

املزدوجة التي تم تثبيتها يف موضع أكرث بروزاً يف منتصف لوحة القيادة.

وبالنسبة لطراز عام 2٠1٨، تتوفر مثانية ألوان مختلفة للمقصورة الداخلية مع 

5 خيارات للتشطيبات الداخلية – من ألياف الكربون وصوالً إىل األسود الرسمي 

األنيق والخشبي املعتّق. تتوفر جميعها بالنموذجني ’سبورت‘ و’إم يس‘.

يتجىل الطابع الريايض لسيارة جران توريزمو إم يس بأبهى حلله بفضل تجهيز 

السيارة بفرش مكسو بجلود بولرتونا فراو/ألكانتارا الفاخرة )اختياري يف السوق 

األملنيوم  املصنوعة من  القدمني  الرسعة ودواسات  تغيري  األمريكية(، ومقابض 

رياضية  أمامية  مقاعد  اختيار  الرياضية  اللمسات  لعشاق  وميكن  املثقوب. 

مزودة بألياف الكربون يف جزئها الخلفي كتجهيز اختياري.

قدر كبري من الراحة والتحكم 

تتمتع جران توريزمو بقدرة يندر وجودها يف سيارات الكوبيه الرياضية املامثلة 

بفضل تجربة قيادتها الرياضية املتميزة، وروعة التحكم بها.
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ترتقي سيارة BMW X3 الجديدة بتصميمها الديناميكي الجريء إلى مستويات جديدة، إذ أصبح ملفتًا أكثر من تصميم الطراز السابق. 
فالجيل الثالث من سيارة األنشطة الرياضية الفاخرة المتوسطة الحجم يجمع كسائر سيارات BMW المنتمية إلى عائلة X بين الحضور 

الرياضي والتصميم المناسب للقيادة على الطرقات الوعرة. 
فقد تكون مقاييس سيارة BMW X3 الجديدة الخارجية مألوفة لكّن قاعدة العجالت األطول بخمسة سنتمترات وغطاء المحرك األطول 
المحور  بين  بمعدل50:50   للوزن  المثالي  التوزيع  على  الضوء  تسلط  ومؤّخرها،  السيارة  ومقّدم  العجالت  بين  جدًا  القصيرة  والمسافة 

األمامي والخلفي وتجعلها متفوقة على الطراز السابق. 

سيارة BMW X3 الجديدة
Your Car
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كام تربز فعالية سيارة BMW X٣ الجديدة الديناميكية من خالل الشبك األمامي الكبري الثاليث األبعاد 

ومصابيح الضباب التي تتبع تصميامً سداسياً ألول مرة يف سيارة BMW X. وتتّضح قوة هذا الطراز من 

خالل املصابيح الخلفية )التي تتميز مبظهرها الثاليث األبعاد ومبداها البعيد بفضل تقنية LED املتكاملة(، 

ومخّفف الرسعة البارز عىل السقف املنحدر نحو األسفل، والعادم املزدوج. 

وتتيح الطرازات الثالثة تأقلُم مظهر سيارة BMW X٣ الجديدة بدقة أكرب مع ذوق العميل الشخيص. 

فعىل سبيل املثال، يرُبز طراز xLine متانة سيارة األنشطة الرياضية من خالل شبك املشعاع والتفاصيل 

فيها  اعتُمد  والتي  الخفيفة  السبائك  املصنوعة من  األملنيوم والعجالت  املصنوعة من  األخرى  الخارجية 

تصميم مميز. 

كام تربز سيارة BMW X٣ التي تتوفر حالياً بنسخة  Luxury Lineأناقة التصميم الخارجي من خالل 

عارضات شبك املشعاع املصنوعة من الكروم وطبقة حامية الهيكل السفيل املكّونة من لونني وعجالت 

السبائك الخفيفة ذات التصميم الكالسييك. 

أما طراز  M Sportفريكّز عىل الطابع الدينامييك لسيارة BMW X٣ الجديدة ومزايا نسخة M الديناميكية 

الهوائية، فهو يتميز بنظام كبح ريايض وبإطارات مكابح مطلية باللون األزرق وتصميم عجالت ملفت جداً 

وطالء خارجي اختياري بلون Phytonic األزرق. كام بات باإلمكان تعديل سيارة BMW X٣ الجديدة 

وإضفاء مزايا BMW Individual إليها مثل طالء الهيكل الخارجي بلون Sunstone املعدين الحرصي.

سيارة BMW X٣ الجديدة- املزايا التقنية 

أطلقت BMW X٣ فئة سيارة األنشطة الرياضية املتوسطة الحجم عندما طُرحت للمرة األوىل يف األسواق 

عام 2٠٠٣، وقد تم منذ ذلك الحني إنتاج أكرث من 1.5 ماليني سيارة X٣ وأصبح الجيل الثالث منها متاحاً 

لعمالء. 

ديناميكيتها  الضوء عىل  وتسليط  السيارة  متيّز شكل  إبراز  امللفت عىل  التصميم  من خالل  الحرص  تّم 

املعززة وطابع X املألوف. 

إىل جانب   ،M Sport و   ،Luxury Line و  ،xLine - الثالثة  الطرازات  أحد  يختاروا  أن  للعمالء  ميكن 

مجموعة منتجات BMW Individual لتتامىش مقصورة سيارة BMW X٣ الجديدة الداخلية والخارجية 

بدقة مع ذوقهم. 

تعترب سيارة M4٠i BMW X٣ األفضل يف فئتها وهي أول سيارة M Performance يف هذه السلسلة.

يعزز الطابع الريايض للسيارة هيكلها املصمم بعناية وحركيّات املحور املتطورة ووزنها األخّف.

ستتضمن املجموعة الجديدة منذ إطالقها )أو بعده بفرتة وجيزة( ٣ طرازات عاملة بالبنزين وطرازين 

يعمالن بالديزل، وسيرتاوح معدل الطاقة التي تولّدها بني 1٣5 كيلوواط/1٨4 حصاناً و265 كيلوواط/٣6٠ 

حصاناً )مجموع استهالك الوقود: ٨.4 – 5 لرت/1٠٠ كلم )٣٣.6 – 56.5 ميالً بالغالون(؛ مجموع انبعاثات 

حركة  بناقل  مزودة  كلها  الطرازات  أّن  إىل  يشار  بالكلم(.  غراماً/   1٣2  –  19٣ الكربون:  أكسيد  ثاين 

Steptronic  من ٨ رسعات كخيار قيايس.

وزن أخّف بـ55 كلغ مقارنة بالطراز السابق، وذلك بفضل البناء الذيك الخفيف الوزن والديناميكا الهوائية 

الرائدة يف فئتها )معامل مقاومة للهواء يساوي 29.٠(.

نظام تشغيل متطور يشمل تحكامً اختيارياً بحركة اليد ونظام صويت مساعد ذيك.

 BMW Display ميكن للاملكني تشغيل مزايا عدة من بينها التدفئة اإلضافية االختيارية باستخدام مفتاح

Key االختياري.

BMW CoPilot، يشمل خيارات متعددة تدخل يف إطار القيادة النصف آلية مثل أحدث جيل من نظام 

Active Cruise Control ورزمة سالمة Driving Assistant Plus . مبا يف ذلك املساعدة عىل التوجيه 

ومراقبة املسار، واملساعدة عىل تغيري املسار )بدءاً من ديسمرب 2٠17( والحفاظ عليه، إضافة إىل الحامية 

من االصطدام الجانبي.

تتوفر أيضاً مجموعة كاملة من وظائف الجيل األحدث من BMW Connected ، والتي تؤّمن اتصاالً 

ممتازاً بني املالكني وسياراتهم والعامل الخارجي.
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الطابــع  البريطانــي  الفاخــرة  الســيارات  مصّنــع  يعــّزز 
التقدمــي والجــذاب لطرازات فئــة الســيارات الصغيرة 
والمزايــا  األنيــق  التصميــم  خــالل  مــن  لديــه  الحجــم 
التكنولوجيــة المتطورة المتعددة، ويشــمل التحديث 
 MINI بثالثة أبواب وســيارة MINI الذي طرأ على ســيارة
بخمســة أبواب وســيارة MINI المكشــوفة ، تطعيمات 
ومزايا تصميمية حديثة وابتكارات في مجال تكنولوجيا 

القيادة وخيارات تعديل إضافية.
ويشــير تحديــث المنتــج األصلــي فــي فئــة الســيارات 
الصغيــرة الفاخــرة إلى حضــور MINI الملفــت والناضج 
والتــي باتت حاليًا متوفــرة للمرة األولــى بثالثة طرازات 
هيــكل مختلفــة تضمــن متعــة القيــادة فــي المدينة. 
ويعــزى األمر إلــى عناصر مثــل المحرك وناقــل الحركة 
الجديديــن، والمجموعة المكثفة من المزايا القياســية 
التصميــم  الحديثــة  والخلفيــة  األماميــة  والمصابيــح 
وتكنولوجيــا  الهيــكل،  علــى  اإلضافيــة  واللمســات 
االتصاليــة المتطــورة التــي توفــر المالءمــة والترفيــه 

التثقيفي.

مصابيح LED مشّعة وغري مبهرة
يجعل التصميم املعّدل للمصابيح األمامية الدائرية الواجهة األمامية التي 

متيز سيارة MINI الجديدة بثالثة أبواب، وسيارة MINI الجديدة بخمسة 

أبواب، وسيارة MINI املكشوفة الجديدة أكرث تعبرياً وحضوراً. فقد أضيفت 

اللوحة  خالل  من  ملفتة  ملسة  القياسية  األمامية  الهالوجني  مصابيح  إىل 

السوداء.

العالية  التكنولوجيا  يرُبز  كخيار،  املتوفرة  LEDاألمامية  الـ  مصابيح  ويف   

الجودة تصميم جديد بالكامل ملصادر الضوء. هذا ويوفر أحدث جيل من 

LED للشعاعني املنخفض والعايل إنارة معززة. أما نور الـLED وحدات الـ

خالل القيادة النهارية ونور مؤرش االلتفاق فتصدرهام حلقة محيطة بكامل 

لون املصباح األمامي.

LED الـ  مصابيح  تعّدل  أن  ميكن  أيضاً،  اختيارياً  املتاحة  املزايا  وضمن 

األمامية املتكيفة إشعاعها تلقائياً بحسب الطريق. فعند القيادة يف املدينة 

أو يف ظروف رؤية سيئة بفعل األحوال الجوية، ميكن إضافة ضوء االنعطاف 

الخافت من أجل إنارة جانب الطريق أكرث. هذا وتضمن مجموعة معززة 

للشعاع املنخفض إنارة مثىل للطريق أثناء القيادة عىل الطرقات الرسيعة.

آيل  خفض  وظيفة  تتضمن  املتكيفة  LEDاألمامية  الـ  مصابيح  وأصبحت 

بالشعاع  الخاصة  املبتكرة   Matrix فتكنولوجيا  العايل.  للشعاع  اختيارية 

العايل تزيد مدى الرؤية بدون أن تبهر مستخدمي الطريق اآلخرين. ولذا، 

تّم تقسيمها إىل أربعة أقسام أفقية تشّغل وتطفأ بشكل مستقل أحدها عن 

اآلخر عندما تزيد الرسعة عن 7٠ كلم يف الساعة. 

إن  فام  الطريق.  حال  عىل  باالرتكاز  العايل  الشعاع  بأقسام  التحكم  يتّم 

تسّجل كامريا MINI األمامية قدوم سيارة أو وجود سيارة أخرى يف األمام، 

ميني كوبر...
تصميمات جديدة أنيقة ومزايا 

تكنولوجيا متطورة
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وُصنعت شفرات   ، بار  إىل ٣5٠  القصوى من 2٠٠  القوة  فيها  زادت  وقد 

الشاحن الرتبيني من مواد شديدة املقاومة للحرارة. 

  Steptronicناقل حركة
 MINI و   MINI Cooper و   MINI One طرازات  يف  اختيارياً  يتوفّر 

Cooper S ناقل حركةSteptronic  من سبع رسعات مع معّشق مزدوج 

كبديل عن ناقل الحركة اليدوي القيايس من ست رسعات. 

يتميز النوع الجديد من ناقل الحركة بتبديل رسيع جداً ملستوى الرسعة، ما 

يتيح تسارعاً سلساً ورياضياً جداً بدون أن يتأثر عزم الدوران. ويتّم تشغيل 

ناقل الحركة باستخدام ذراع إلكرتونية حديثة التصميم. كذلك يتوفر ناقل 

 MINI من سبع رسعات مع معّشق مزدوج يف طراز  Steptronicحركة

Cooper S، ويشمل أزراراً عىل املقود تتيح تغيري الرسعة يدوياً وبصورة 

عفوية.

»القيادة  وظيفة  استخدام  كلها   Steptronicالـ الحركة  ناقالت  وتتيح 

الساحلية« بنمط MID وGREEN وكذلك أحدث جيل من وظيفة تشغيل 

الكامريا  وبيانات  املالحة  دمج  باإلمكان  بات  كام  اآللية.  وإطفائه  املحرك 

األمامية يف التحّكم بوظيفة إطفاء املحرك أيضاً، وإذا كانت السيارة مجهزة 

باملعدات الالزمة ميكن تحديد الحاالت التي يفّضل فيها عدم إطفاء املحرك. 

عىل سبيل املثال عند التوقف لفرتة قصرية قبل االنعطاف أو بلوغ مستديرة 

أو عندما تبدأ السيارات أمامكم بالتحرك مجدداً.

مقود جديد بأزرار متعددة الوظائف 

أصبح املقود الحديث التصميم املكّون من ثالثة ألوان يتضمن أزراراً متعددة 

الوظائف. فعىل لوحة التحكم اليرسى، ميكن تشغيل جهاز ضبط الرسعة 

باالتصاالت  التحكم  أدوات  السائق  يجد  فيام  القصوى  الرسعة  لتحديد 

ومقود  جلدي،  ريايض  مقود  خيار  أيضاً  يتوفر  كام  اليمني.  عىل  والصوت 

MINI Yours الريايض الجلدي ومقود John Cooper Works الجلدي.

تشمل األجهزة القياسية نظاماً صوتياً مع شاشة ملونة قياس 6.5 بوصات 

يف اللوحة املركزية ودمجاً للهاتف املتحرك بواسطة البلوتوث، وتوفر ميزة 

 Radio وظيفة شاشة تعمل باللمس بالتزامن مع ميزة Control Display

MINI Visual Boost االختيارية واملالحة.

خيارات جديدة
خزانة  عرب  الالسليك  الشحن  خيار  مع  هاتفاً  االختيارية  املعدات  تشمل 

مدمجة مبسند الذراع األوسط، ويشمل هذا الخيار أيضاً فتحة USB ثانية 

موجودة يف القسم األمامي من اللوحة املركزية.

تشمل  االختيارية   MINI Excitement Package حزمة  أصبحت  كذلك 

انعكاساً لشعار MINI قرب مقعد السائق. فحني تُفتح السيارة أو تُغلق. 

الباب وذلك من مصدر  أمام  األرضية  الجديد عىل   MINI ينعكس شعار

ضوء يف املرآة الخارجية، وميكن رؤيته ملدة 2٠ ثانية أو طوال الفرتة التي 

يبقى فيها الباب مفتوحاً.

ال تنار املساحة التي تشغلها هذه السيارة إال بالشعاع املنخفض. ويتّم هذا 

األمر من خالل إطفاء أقسام شعاع Matrix العايل املسؤولة عن املساحة 

املعنية. أما املناطق املتبقية من الطريق فتبقى منارة بالشعاع العايل.

مصابيح خلفية بتصميم العلم الربيطاين
 LEDتتميز املصابيح الخلفية أيضاً بتصميم جديد بالتزامن مع مصابيح الـ

األمامية ومصابيح الـLED األمامية املتكيفة. ويف إشارة واضحة إىل أصول 

سيارة  يف  املستقيمة  الضوء  أقسام  أصبحت  الربيطانية،  التجارية  العالمة 

أبواب  بخمسة  الجديدة   MINI وسيارة  أبواب  بثالثة  الجديدة   MINI

وسيارة MINI املكشوفة الجديدة، تتبع تصميم العلم الربيطاين. 

الضوء.  وظائف  ترتيب  طريقة  خالل  من  امللفت  العلم  تصميم  يربز 

الكبح وضعية عمودية.  تتخذ أضواء  فيام  أفقياً  رُتّبت  االلتفاق  فمؤرّشات 

أما األنوار الخلفية فتمثّل الخطوط القطرية للعلم الربيطاين. وللحرص عىل 

التناغم، استُخدمت تكنولوجيا الـ LEDيف كافة مصادر الضوء التي تشّكل 

رسم العلم الربيطاين.

شعار MINI الجديد حافظ عىل بساطته
أسلوب شعار MINI الجديد واضح وبسيط. فهو يظهر يف الطرازات كلها 

وآلة  املركزية  العرض  وشاشة  واملقود  الخلفّي  والباب  املحرّك  غطاء  عىل 

التحّكم عن بعد.

 كام أعيد تصميم الشعار الحايل الذي بات يتضمن تصميامً مسطحاً ثنايئ 

ويركّز  التجارية  العالمة  يعكس هوية   MINI بات شعار وبالتايل  األبعاد، 

عىل األساسيات والقيم الرئيسية وال سيام متعة القيادة والتصميم املتميز 

والجودة العالية والجاذبية العاطفية.

ألوان هيكل ثالثة جديدة
الجديدة   MINI وسيارة  أبواب،  بثالثة  الجديدة   MINI سيارة  تتوفر 

مختلفة.  ألوان  بثالثة  الجديدة  املكشوفة   MINI وسيارة  أبواب،  بخمسة 

ولون  املعدين،  الرمادي   Emerald Grey لون أيضاً  يشمل  الربنامج  وبات 

Starlight Blue األزرق املعدين، ولون Solaris Orange الربتقايل.

وتشمل الئحة املعدات االختيارية وسائل تعديل إضافية للتصميم الخارجي. 

األسود  استخدام  باإلمكان  بات  األسود،    Piano Black خيار  توفّر  فمع 

الشديد اللامعية بدل الكروم يف املقصورة الخارجية حول املصابيح األمامية 

والخلفية وشبك املشعاع. 

كذلك تّم تعزيز خيارات العجالت املصنوعة من السبائك الخفيفة واملتوفرة 

الجديدة   MINI طرازات  كافة  يف  تتوفر  اإلطار،  هذا  يف  اختياري.  بشكل 

 Roulette عجالت قياس 17 بوصة مصنوعة من السبائك الخفيفة وبتصميم

Spoke املكّون من لونني أو Propeller Spoke املكّون من لونني أيضاً. كام 

أضيفت إىل الربنامج عجالت قياس 17 بوصة مصنوعة من السبائك الخفيفة 

وبتصميم Rail Spoke املكّون من لونني.

تطعيامت جلدية وسطوح داخلية وألوان جديدة 
واأللوان  الداخلية  والسطوح  املقاعد  واسعة من سطوح  تضيف مجموعة 

ملسة فريدة إىل املقصورة الداخلية لسيارة MINI الجديدة بثالثة أبواب، 

وسيارة MINI الجديدة بخمسة أبواب، وسيارة MINI املكشوفة. وتشمل 

املزايا الجديدة املستخدمة يف سيارة MINI الجديدة بثالثة أبواب، وسيارة 

 Malt بلون   Chester جلد  تطعيامت  أبواب  بخمسة  الجديدة   MINI

Brown البني، كام أصبح لون Malt Brown البني متوفراً كلون مستقّل.

كذلك أصبح خيار MINI Yours Interior Style Piano Black متوفراً 

يف اإلنارة، وباتت سطوح عند منطقة األبواب واللوحة املركزية مطلية بلون 

Piano Black األسود.

 كام يظهر رشيط تزييني منار من الخلف عىل لوحة أجهزة القياس عند 

األسود   Piano Black بلون  مطيل  وهو  للسائق،  املحاذي  الراكب  جانب 

اللون  التزييني  الرشيط  إنارة  وتتخذ  هذا  الربيطاين.  العلم  عليه  ويظهر 

 MINIمن كجزء  السائق  يختارها  التي  الخافتة  اإلنارة  تتخذه  الذي  ذاته 

.Excitement Package

تعديل بحسب التفضيالت الشخصية 

السيارة  تعديل  بإمكانية   MINI Yours Customised برنامج  يرتقي 

حسب التفضيالت الشخصية إىل مستوى جديد، إذ يشمل منتجات قابلة 

للتعديل ميكن أن يصممها العمالء بأنفسهم ويتّم تنفيذها بدقة بحسب 

 MINI Yours Customised برنامج منتجات  وتشمل  الفردية.  رغباتهم 

جانب  عند  الداخلية  املقصورة  يف  التزيينية  والرشائط  الجانبية  الفتحات 

الراكب املحاذي للسائق، وأضواء LED عىل عتبة الباب، وعاكسات أضواء 

LED عىل الباب.

وتصميمها   MINI Yours Customised برنامج  منتجات  اختيار  ميكن 

www.yours- هو  الغرض  لهذا  مخصص  إلكرتوين  موقع  عرب  وطلبها 

األلوان  واختيار  املوقع  هذا  زيارة  للعمالء  وميكن   .customised.mini

والنامذج وبنى السطوح واأليقونات التي يريدونها. 

كام ميكنهم إضافة العبارات التي يرغبون فيها واللمسة الشخصية الخاصة 

ملحبّي  واملصّنع  العميل  بني  املبدع  التفاعل  هذا  يتيح  التصميم،  إىل  بهم 

MINI تحويل سياراتهم إىل وسيلة نقل فريدة من نوعها تعكس سامت 

شخصيتهم.

متعة قيادة وفعالية إضافية 

بثالثة  الجديدة   MINI سيارة  من  كل  ملحركات  املفّصل  التعديل  يساهم 

أبواب، وسيارة MINI الجديدة بخمسة أبواب، وسيارة MINI املكشوفة 

يف تعزيز متعة قيادة هذه الطرازات. 

كام يؤدي إىل تخفيض استهالك الوقود وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة 

بانبعاثات  املتعلقة  الصارمة  املستقبلية  باملعايري  االلتزام  يتّم  بحيث   %5

ذلك  يف  مبا  السيارات،  كامل  عىل  أخرى  تعديالت  وطرأت  هذا  العوادم. 

وإلكرتونيات   MINI TwinPower Turbo وتكنولوجيا  األسايس  املحرك 

وأنظمة  التربيد  ونظام  الداخل  الهواء  ومجرى  الوقود  ومخزون  املحرك 

العادم. 

من  مصنوعة  باتت  املحرك  أغطية  إّن  إذ  السيارات  وزن  تخفيض  تّم  كام 

البالستيك املدّعم بألياف الكربون، فقد استُخدمت يف صنعها ألياف الكربون 

.BMW i املعاد تدويرها واملتبقية من إنتاج سيارات

وتبلغ سعة محركات MINI One First و MINI Oneالعاملة عىل البنزين 

واملكونة من ٣ اسطوانات 1.5 لرتات، ويؤدي هذا إىل زيادة الحد األقىص 

لعزم الدوران 1٠ نيوتن مرت. فقد ارتفع املعدل يف الطرازين عىل التوايل إىل 

16٠ و19٠ نيوتن مرت. كام أّن كافة محركات البنزين تعمل بالحقن املبارش 

Your Car
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هيكلية جديدة من درجات الطراز، متكن املصممون يف “إنفينيتي” من متييز كل 

طراز بشخصية فريدة للمقصورة الداخلية.

املقصورة  تعديالت تصميم  يف  أساسياً  عامالً  الحرفية  األعىل من  املستويات  ومتثل 

الداخلية. وبشكل خاص، تحيط املواد التي تشبه الجلد بلوحة التجهيزات املركزية 

وبإطار من الدرزات املزدوجة. وقام مصممو “إنفينيتي” بإبداع وتشكيل تطعيامت 

الطابع  التطعيامت  هذه  تضمنت  املركزية،  التجهيزات  لوحة  يف  جديدة  خشبية 

األسايس واإلحساس بالخشب وحبيباته وجاءت النتيجة عىل شكل أصيل أكرث من 

قرشة الخشب التقليدية ذات “اللمعان العايل”.

داخل   Q5٠ يف  األداء  من  املستوحاة  الروح  أيضاً  إنفينيتي  مصممو  طبق  وقد 

عجلة  وتشمل  الرياضية.   Q60 الكوبيه  سيارة  من  املستمدة  الداخلية،  املقصورة 

القيادة الجديدة أماكن مصبوبة لوضع إبهام السائق، وسهولة يف الوصول إىل مفاتيح 

تبديل الرسعة ذات الشكل الجديد املركّبة عىل عجلة القيادة.  

التجهيزات  لوحة  )مثل  املتقدم  األداء  بأسلوب  الجديد  الرسعة  تبديل  مقبض  أما 

املركزبة ( فيحمل أيضاً سمة الدرزات املزدوجة وتحيط به تطعيامت جديدة من 

الكروم وفيها شعار إنفينيتي.

وتضم املقصورة الداخلية يف Q50  مقاعد إنفينيتي املميزة “بدعم العمود الفقري” 

التي تم تصميمها باهتامم شديد لتوفري مستوى ثابت من الدعم وتقليل الضغط 

عىل عضالت الظهر العلوية والسفلية.

تقع خدمات )InTouch( من إنفينيتي يف قلب الكونسول الوسطي وتقدم مستقبل 

االتصال يف السيارة إىل املقصورة الداخلية للسيارة Q50. وتم تصميم النظام ليتزامن 

العلوية،  الشاشة  إىل  والوظائف  املحتويات  وجهت  حيث  والسائق  السيارة  مع 

وتشمل التطبيقات األكرث استخداماً مثل املالحة. 

أما )InTuition( فيتيح للركاب تخصيص بيئة املقصورة الداخلية يف Q50 حسب 

رغباتهم، وميكن تخزين اإلعدادات لسائقني متعددين وتتعرف عليهم السيارة من 

والخروج بشكل سهل. وحسب  للدخول  نظاماً  ذلك  الذيك، ويشمل  املفتاح  خالل 

إعدادات كل سائق التي يكشفها املفتاح الذيك، تحرك Q5٠ مقعد السائق إىل أكرث 

قبل  والخروج  الدخول  لتسهيل  القيادة  عجلة  وتخفض  وترفع  الخلف  إىل  نقطة 

الرجوع تلقائياً إىل إعدادات الذاكرة املخصصة.

تقنيات دعم القيادة 

تقدم سيارة السيدان الرياضية »إنفينيتي Q50” قيادة متّكن السائق بفضل مجموعة 

الباقة  وتتيح  والتحكم.  القيادة  لتعزيز  التايل  الجيل  وتقنيات  املبتكرة  املحركات  من 

أن  بدالً من  الثقة  بالسيارة، ومُتكنهم مبنحهم  املُطلق  التحكم  الحفاظ عىل  للسائقني 

القيادة األكرث صعوبًة، مثل  القيادة مهام  تقنيات مساعدة  تكون بديالً عنهم. تدعم 

سهولة املالحة يف ظروف القيادة عىل الطرق الرسيعة أو تتبع مواقع املركبات املحيطة.

تتضمن تقنيات مساعدة القيادة  يف إنفينيتي Q50 نظام التوجيه املبارش املتكيّف، 

الرسعة،  لتثبيت  الذكية  التحكم  تقنية  املسار،  للحفاظ عىل  النشط  التحّكم  نظام 

تقنية التحكم لرتك مسافة آمنة، نظام التدخل ملنع التصادم الخلفي، نظام التحذير 

يف املناطق العمياء ونظام التدخل يف املناطق العمياء ، نظام التحذير من مغادرة 

التوجه  حاالت  يف  الطارئة  الفرملة  السري،  حارة  مغادرة  منع  ونظام  السري  حارة 

األمامي، و نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي.

يعمل نظام التحّكم النشط للحفاظ عىل املسار ضمن تقنيات مساعدة القيادة مع 

نظام التوجيه املبارش املتكيّف لتحقيق أقىص قدر من األمان عىل الطرق الرسيعة، 

الكامريا  نظام  ويستخدم  ساعة.   / كم   7٠ فوق  الرسعة  عند  تلقائياً  يعمل  حيث 

للكشف عن موقع Q50 عىل الطريق، كام أنه قادر عىل منع Q5٠ من االنحراف 

عن مسارها. يفرتض النظام تحكامً موجزاً يف نظام التوجيه املبارش املتكيّف ملساعدة 

السائق يف تجنب االصطدام املحتمل.

املحركات املبتكرة وأنظمة التعليق الرقمية التكّيفية

ميكن تجهيز السيارة Q50 مبحرك سدايس األسطوانات بالتريبو املزدوج سعة ٣.٠ لرت 

الحائز عىل الجوائز من عائلة محركات ‘VR’ الجديدة، يقدم املحرك الجديد قوة 

وعزم دوران معززين مع الحفاظ عىل مستويات عالية من الكفاءة.

العالية قوة  اإلنتاجية  “رد سبورت 4٠٠”، يقدم املحرك ذو  بالنسبة لدرجة طراز  

قصوى 4٠٠ حصاناً عند 64٠٠ دورة يف الدقيقة وعزم دوران 475 نيوتن مرت عند 

16٠٠-52٠٠ دورة يف الدقيقة. ويقدم املحرك قوة قصوى ٣٠٠ حصاناً عند 64٠٠ 

دورة يف الدقيقة، و عزم دوران 4٠٠ نيوتن مرت عند 16٠٠ – 52٠٠ دورة يف الدقيقة.

لرت   2.٠ سعة  البنزين  محرك  إضافية   Q50 محركات  اإلضافية  الخيارات  وتشمل 

بشاحن التريبو. وتنتج محركات البنزين سعة 2.٠ لرت بقوة 2٠٨ حصان عند 55٠٠ 

دورة يف الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ ٣5٠ نيوتن مرت عند 125٠ دورة يف الدقيقة.

بجريدة  اإللكرتونية  الطاقة  توجيه  بنظام   Q50 طرازات  زودت  قيايس،  وبشكل 

التي ميكن ضبطها  الثابتة والتحكم  القيادة  إنفينيتي، من أجل تجربة  مسننة من 

سعة   Q50 طرازات  تجهيز  طرازات  وزودت  القيادة.  منط  اختيار  جهاز  من  أيضاً 

2.٠ لرت بنظام توجيه كهربايئ هيدرولييك متحسس للرسعة - جريدة مسننة وترس 

كميزة قياسية.

الدينامييك  التعليق  نظام  الجديدة  والتكيفية  االلكرتونية  املخمدات  وتشاعد 

الرقمي، وكام هو الحال مع نظام التوجيه املبارش املتكيّف، ميكن للسائقني تخصيص 

اإلعدادات من خالل جهاز اختيار منط القيادة. وكميزة قياسية، تشمل Q50 نظام 

التعليق متعدد الوصالت الذي يوفر اآلن توازناً محسناً بني التوجيه الواثق والراحة 

خالل الرحالت.

ما يحسن قدرات  املعدلة،  والخلفية  األمامية  التثبيت  Q50 من قضبان  وتستفيد 

الشاسيه يف مقاومة حركة التعليق الجانبي، ما يعني هدوءاً أكرب يف الرحالت ودرجة 

أعىل من الرشاقة عند املنعطفات.

التزام سهيل بهوان للسيارات

تلتزم رشكة سهيل بهوان للسيارات بدعم منو سيارات “إنفينيتي” يف سلطنة ُعامن 

وتوفري  العمالء  رضا  من  قدر  أقىص  تحقيق  عىل  أسايس  بشكل  الرتكيز  خالل  من 

ومركزا  معرضا   4٠ من  أكرث  تضم  شبكة  وجود  مع  البيع.  بعد  ما  راقية  خدمات 

للصيانة ومنفذا لبيع قطع الغيار، نجحت رشكة “سهيل بهوان للسيارات” يف أن تبني 

عىل إرث كبري من الثقة والتميز وتضيف قيمة مقابل املال لكل عميل من العمالء.

مبتكرة  وتقنيات  الداخلية،  والمقصورة  الخارجي  للهيكل  جديد  بتصميم  الفاخرة  الرياضية  السيدان  فئة  من   Q50 سيارتها  “إنفينيتي”  عززت 

التمايز  الرياضية، وتؤسس لمزيد من  الرياضية المعززة على نسبها األنيقة وإطاللتها  صممت لتمكين السائق ودعمه. تحافظ سيارة السيدان 

البصري بين الطرازات، بما في ذلك “رد سبورت 400” المستوحاة من عالم األداء المتقدم. 

من خالل درجة رد سبورت 400، قام مصممو “إنفينيتي” بجعل الطراز متماشيًا مع روح إنفينيتي المتمثل في التصميم الذي يحقق األداء المتقدم.

إنفينيتي Q50.. تمهيد الطريق نحو 
القيادة الذاتية بتقنيات ُمساَعدة

وانخفاضاً، ما يضيف جامالً مرئياً. استوحيت Q5٠ من أسلوب إنسيابية الرفع التي 

الهوايئ األكرث بروزاً يف قاعدة  الكفاءة االنسيابية، وتفخر باملمر  تساوي الصفر إىل 

املصد األمامي.

تؤكد تفاصيل التصميم يف طراز رد سبورت 400 إمكانات األداء يف Q5٠ وتضيف 

الجرأة والثقة. وإىل جانب املحرك سدايس األسطوانات سعة ٣.٠ لرت بالتريبو مزدوج 

القادر عىل توليد قوة 4٠٠ حصاناً، سعى مصممو إنفينيتي إىل تصوير إمكانات أداء 

“رد سبورت 4٠٠” يف مظهرها ليكون متامشياً مع روح العالمة التجارية املتمثل يف 

التصميم الذي يحقق األداء املتقدم.

والنارش  الثنايئ  العادم  أكرب عىل  بشكل  رد سبورت 4٠٠  الخلفي من  الجزء  ويركز 

حول  داكنة  معادن  من  تطعيامت  الهيكل  لون  ومع  درجتني،  من  بطالء  الخلفي 

قاعدة املصد الخلفي. وطليت مرايا األبواب بنفس الطالء األسود ذو اللمعان العايل، 

إضافة إىل شكل السيارة الواثق.

 جهز طراز “رد سبورت 4٠٠” بعجالت مقاس 19 بوصة لتعزيز الشكل الجريء، مع 

تحسني التوجيه والجر عند االنعطاف والتسارع القوي. وتنقل العجالت املصنوعة 

من سبائك األملونيوم يف طراز “رد سبورت 4٠٠” أيضاً صورة أكرث تقنيًة من خالل 

املوجودة يف درجة طراز  تلك  ورقًة من  أكرث وضوحاً  داخلية  أضلع  تصميمها، مع 

“سبورت”.

مقصورة داخلية بتكنولوجيا عالية

يف املقصورة الداخلية للسيارة Q5٠ ، أدخلت “إنفينيتي” مستوى معززاً من الفن 

وبتقديم  حولك.  من  بالعامل  ومتصلة  مريحة  مساحة  لتقدم  تقنياتها  يف  والجودة 

عنارص جديدة يف التصميم

ويتزامن إطالق املظهر الجديد للسيارة Q5٠ تقديم هيكل جديد للدرجات وهي 

)Luxe, Sport, Blue Sport , Red Sport 400(،ظ وتتاميز هذه الدرجات مبظهر 

درجات السيارات الرياضية العليا. 

وبذلك متّكن مصممو “إنفينيتي” من االستفادة من فرصة تقديم تصاميم مختلفة 

 ”Sport“ حسب مواصفات ومالمح الطرازات يف مجموعة السيارات. وتضيف درجة

التصميم الخارجي الذي يركز عىل األداء، يف حني تبدو التحسينات اإلضافية وأقوى 

محرك مزايا حرصية يف درجة “رد سبورت 4٠٠”.

املزدوج  بالقوس  األمامي  الشبك  تحديث  من  السيارة  درجات  جميع  وتستفيد 

الذي يصنع انطباعاً أولياً قوياً، وتعززت نوعية الشبك ثاليث األبعاد وجودة امللمس 

بتفاصيل أكرث عمقاً للسطح املمّوج واإلطار من الكروم. وتتجسد يف الشبك األمامي 

بالقوس املزدوج خط الشخصية السلس واملهيمن املتدفق بقوة عرب جانب الهيكل 

مثل موجة، ما يُشّكل منظراً يف غاية املرونة. 

كام قام املصممون بتطوير نظام اإلضاءة الخاص من “إنفينيتي” يف الجزء األمامي 

 LED والجزء الخلفي من السيارة يف جميع الدرجات، تعزز املصابيح األمامية بتقنية

مالمح العالمة التجارية من شكل “العني البرشية”. أما مجموعة املصابيح الخلفية 

الرياضية Q6٠، فتمنح  الكوبيه  الخلفية والشبيهة بسيارة  الجديدة األصغر حجامً 

مظهراً أكرث نعومة وضوءاً خاصاً وأكرث وضوحاً.

“سبورت”  بدرجتي   Q5٠ من  األمامي  الجزء  يف  التصميم  يف  التغيريات  وتشمل 

األكرث عرضاً  الهواء  أكرث ومدخيل  بارزة  بزاوية  األمامي   املصد  ورد سبورت 4٠٠” 
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الغدة  دور  وانقالب  االستقالب  معدل  رفع  يف 

وعملها  الجسم  أجهزة  استقرار  عىل  الحفاظ  من 

بشكل متوازن إىل اإلرضار بها وحدوث اضطراب يف 

وظائف باقي أعضاء الجسم و يتأثر كامل الجسم 

بسببه.

القلب  من  األعضاء  كل  تصيب  األعراض  فنجد 

واألعصاب  والعضالت  والعظام  واألمعاء  والعيون 

والحالة النفسية وباقي هرمونات الجسم، باإلضافة 

للوظيفة الجنسية التي أيضا تتأثر بها بشكل كبري 

جدا حتى تصل مرحلة العقم .

ما هي األعراض التي يشكو منها املريض ؟و ماذا 

قد يحدث لديه جراء زيادة نشاط الغدة الدرقية 

؟

هناك مجموعة كبرية من األعراض التي ميكن أن 

يالحظها  التي  العالمات  ،أو  املريض  منها  يشكو 

بحسب  وتختلف  الفحص،  إجراء  عند  الطبيب 

السبب الذي يؤدى لزيادة النشاط 

املريض  يالحظ  أي  املفرس،  غري  الوزن    نقص 

قام  من  هو  يكون  أن  دون  وزن  نقص  حدوث 

بإجراء الحمية ، ويكون نقص الوزن رسيعا عادة 

بالرغم من زيادة شهية املريض للطعام .

  الشعور بالخفقان ،و ترسع القلب ، حتى يف حالة 

يف  لديه ترسع  يكون  جالس  املريض  ،و  الراحة 

القلب. وقد يصبح هذا الترسع مستمرا و يشعر 

به املريض و يسبب له اإلحساس بالخفقان، وقد 

يصل يف مرحلة الحقة إن مل يعالج إىل ترسع غري 

منتظم يف دقات القلب .

عادة  املرض  يبدأ  التعب،  و  باإلرهاق    الشعور 

بإحساس املريض بالتعب جراء األعامل االعتيادية 

التي كان يؤديها دون أن يشعر بالتعب. وتتطور 

مدار  عىل  والتعب  باإلرهاق  الشعور  إىل  الحقا 

الساعة وحاجته لالستلقاء، وترتافق مع إحساس 

بضيق النفس والتنفس برسعة. 

  زيادة يف العصبية والتوتر والقلق، ويالحظ عليه 

األهل واألقارب وأصدقاء العمل ذلك، إضافة إىل 

صعوبة الرتكيز وصعوبة النوم وتقلب املزاج .

  اإلسهال. 

إىل  املريض  ومييل  الدافئ  الجو  تحمل    عدم 

األماكن الباردة، باإلضافة لحدوث التعرق الزائد 

الذي مل يكن موجودا عند املريض يف السابق .

وقد  النساء،  عند  الطمثية  الدورة  يف    اضطراب 

تغيب كليا أو تحدث بشكل متقارب كثريا وقد 

يحصل العقم .

  ضعف يف كل من :الرغبة والقدرة الجنسية عند 

الرجال .

األظافر  يف  وضعف  وتعرق  اليدين  يف    رجفان 

والشعر .

العينني  يف  جحوظ  يالحظ  قد  العينني،    إصابة 

احمرار  ،أو  األجفان  بني  الفرجة  يف  توسع  أو 

أو  وحولهام  األجفان  يف  احمرار  ،أو  العينني  يف 

إحساس بوجود رمل يف العينني وحرقان وجفاف 

فيهام أو ضعف يف الرؤية .

األعراض السابقة ال توجد كلها عند املريض نفسه 

ولكن بعضا منها وبدرجات متفاوتة، 

أن  نالحظ  املجال  هذا  يف  خربتنا  حسب  ولكن 

غالبية املرىض يراجعونا بتغري يف الوزن والخفقان 

الوظيفة  الضطراب  باإلضافة  بالتعب.  واإلحساس 

بدرجات  قلنا  وكام  الجنسني  كال  عند  الجنسية 

مختلفة. 

ولهذا ننصح املرىض الذين يشعرون بهذه األعراض، 

الدرقية  الغدة  فحص  بإجراء  خفيف  بشكل  ولو 

.حيث إن زيادة نشاط الغدة الدرقية غري املعالج  

(أي إذا بقي املريض بدون عالج )، سيؤدي بالنهاية 

إىل مجموعة من االختالطات قد تكون خطرية عىل 

حالته الجسدية ،أو الوظيفية ،أو النفسية أو حتى 

الجاملية. 

ما هي الغدة الدرقية ،وما وظيفتها يف الجسم ؟

تحت  العنق  ومقدمة  أسفل  يف  تقع  غدة  هي 

املبارشة  بالرؤية  مالحظتها  ال ميكن  بقليل،  الجلد 

هرمونات  الغدة  تفرز  الطبيعني.  األشخاص  عند 

تنظيم  منها .هرمون »التريوكسني »، ولها دور يف 

أو  (األيض  الجسم   يف  الطاقة  إنتاج  عمليات 

االستقالب ) وتنظيم عمل باقي هرمونات الجسم.

ولهرمونات الغدة الدرقية دور يف نضج الدماغ و 

و  والبلوغ  والنمو  الباكرة،  الطفولة  يف  األعصاب 

الوزن  واستقرار   ، الجنسني  عند  اإلنجابية  القدرة 

عىل  والحفاظ  العظام  ومتانة  القلب،  وعمل 

بالحيوية  والشعور  عام  بشكل  الجسم  استقرار 

تصيب  التي  األمراض  كل  تؤثر  حيث  والطاقة 

الغدة بالوظائف واألعضاء التي ذكرناها سابقا .

بها  تصاب  أن  املمكن  التي من  األمراض  ما هي 

الغدة الدرقية؟

تصاب الغدة الدرقية بعدة أمراض ومنها االلتهاب 

،أو زيادة النشاط أو القصور (الخمول )أو التورم 

واال نتفاخ وزيادة الحجم .

ماذا يقصد بزيادة نشاط الغدة الدرقية؟

زيادة النشاط تعني زيادة إفراز هرمونات الغدة 

الجسم، وتتسبب  زائد عن حاجة  الدرقية بشكل 

الدكتور حسين السليمان لـ »أناقتي«

زيادة نشاط الغدة الدرقية وتأثيرها 
على أجهزة ووظائف الجسم

تنظم  هرمونات  تفرز  الدرقية  الغدة 

محتلف وظائف الجسم و زيادة افراز هذه 

الهرمونات تسبب مرض فرط نشاط الغدة 

الدرقية الذي يؤثر في جميع اعضاء الجسم 

يعالج  لم  اذا  خطيرة  نتائج  له  يكون  قد  و 

و  سهل  المبكر  العالج  و  والكشف   . مبكرا 

ذو نسبة نجاح عالية جدا .

» أناقتي” التقت مع الدكتور »حسين يونس 

الباطنة  األمراض  »أخصائي  السليمان 

الطبية،  للتخصصات  البشرى  مجمع  في 

ليحدثنا عن الغدة الدرقية وزيادة نشاطها 

بشكل مبسط ،وكيفية عالجها ،وأعراضها. 
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الغدة  نشاط  لزيادة  املتاحة  العالجات  هي  ما 

الدرقية؟

كام ذكرنا يف البداية أن أسباب زيادة نشاط الغدة 

الذي  السبب  عالج  هو  العالج  ويكون  متعددة، 

أدى لزيادة النشاط ومنها التايل:- 

زيادة  يسبب  الذي  الدرقية  الغدة    التهاب 

النشا،  يكون العالج بأنواع معينة من مضادات 

عدة  إىل  أسابيع  عدة  للشفاء  وتحتاج  االلتهاب 

أشهر ويكفي ذلك .

املضادة،  باألجسام  الدرقية  الغدة  إصابة    حالة 

فالعالج يكون إما باألدوية التي توقف وتعدل

إىل سنة  أشهر  العالج فرتة  الغدة. ويحتاج  نشاط 

ونصف، أو ميكن العالج باليود املشع. 

ويف بعض الحاالت النادرة تحتاج إىل إجراء عملية 

جراحية للحصول عىل الشفاء، ولكن غالبا ما تتم 

املشع  باليود  أو  بالحبوب  الغدة  عىل  السيطرة 

لوحده .

  أما يف الحاالت التي يكون سببها وجود مناطق 

عقدية يف داخل الغدة( مثل التورم داخل الغدة 

وغري  مستقل  بشكل  الهرمونات  بإفراز  تقوم   (

مسيطرعليه، فيكون العالج إما باليود املشع ،أو 

الجراحة يف حال كانت هذه العقد كبرية .

الدرقية  الغدة  أمراض  بحدوث  التنبؤ  ميكن  هل 

قبل حدوثها؟

ألمراض  مؤهال  دورا  الوراثة  تلعب  عام  بشكل 

األمراض  بعض  ترتافق  كام  عام،  بشكل  الغدة 

األخرى بحدوث أمراض يف الغدة سواء أكان ذلك 

زيادة نشاط أم ضعف يف نشاط الغدة .

وننصح املرىض بإجراء فحص الغدة الدرقية لكشف 

يف  روتيني  وبشكل  عام  بشكل  الغدة  اضطرابات 

الحاالت التالية :- 

  كل األطفال حديثي الوالدة  )خالل اليوم الثالث 

إىل اليوم السابع من العمر(.

  األطفال املصابون بضعف النمو )أو تأخر النمو 

أو ما يسمى بقرص القامة( أو التأخر يف التطور 

الروحي الحريك أو البلوغ املبكر أو تأخر البلوغ.

  نقص الوزن غري املفرس.

و  القلب  ترسعات  من  يشكون  الذين    املرىض 

الخفقان.

  املرىض املصابون بتلني العظام أو هشاشة العظام.

  املرىض الذين يشكون الضعف الجنيس أو ضعف 

القدرة اإلنجابية .

النمط األول، يجب إجراء  السكري من    مرىض 

التحليل سنويا .

الذين يالحظون زيادة يف حجم الغدة    املرىض 

الدرقية، وهنا أعطي مالحظة مهمة :إن الغدة 

رؤيتها  ميكن  ال  الطبيعية  األحوال  يف  الدرقية 

أو بروز يف  العنق. وعند إمكان رؤية تورم  يف 

الغدة  ان  يعني  فهذا  العنق،  أسفل  منطقة 

متضخمة، وهنا يجب مراجعة الطبيب و إجراء 

نجاح  نسبة  إن  نقول  عام  وبشكل   . الفحص 

عالج زيادة نشاط الغدة الدرقية عالية جدا . 

وخاصة يف حال الكشف عن املرض ببدايته .

ماهو اليود املشع و هل يسبب مشاكل  للمرىض 

الحقا؟

و  الطبيعة  يف  يوجد  كيميايئ  عنرص  هو  اليود 

تقوم  طبيعي  وبشكل  اإلنسان  وعند  الطعام، 

الدم وإدخاله يف  اليود من  الدرقية بأخذ  الغدة 

صنع هرمونات الغدة  )أي أن هرمونات الغدة 

تعتمد يف تكوينها عىل وجود اليود ).

لقد تم تطوير أحد أنواع ذرات اليود التي تعطي 

يقوم  حيث  الطب،  يف  واستخدامها  إشعاعيا  طيفا 

املريض بأخذ اليود املشع عادة عىل شكل حبة دواء 

الدرقية  الغدة  تقوم  ثم  حقنة،  وأحيانا  رشاب  أو 

بالتقاط اليود من الدم وتجميعه يف داخلها.

تفرز  التي  الخاليا  بإيقاف  املشع  اليود  فيقوم   

عليه،  مسيطر  غري  بشكل  الغدة  هرمونات 

ويتحول خالل أسبوع إىل عنرص الكزينون الذي 

ليس له نشاط إشعاعي وينتهي مفعول اليود يف 

الجسم.  

املريض وتعود وظيفة  و عادة ما تتحسن حالة 

الغدة إىل طبيعتها خالل شهر، ويف بعض الحاالت 

قد تصل إىل 15 % يحصل لدى املرىض املعالجني 

لكن  و  الغدة  نشاط  يف  ضعف  املشع  باليود 

عالجه سهل وبسيط.

بزيادة  املشع  باليود  العالج  يرتافق  ال  لكن   

أعضاء  باقي  عىل  يؤثر  وال  الخبيثة  األمراض 

الجسم و تأثريه محصور يف الغدة، ولكن ينصح 

بتأخري الحمل من أربعة إىل ستة أشهر بعد تلقي 

اليود املشع .
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في  الجلد  تمدد  عالمات  لديهن  تظهر  الحوامل  النساء  من  بالمائة  تسعين  نسبة  من  يقرب  ما 
الربع الثالث من الحمل، و هو من أكثر األمور التي تصيب المرأة باإلزعاج و القلق ألنه يفسد شكلها 
الجمالي. و عالمات التمدد »السترتش ماركس« تظهر في الجسم على هيئة خطوط بيضاء شاحبة 
، وتظهر غالبا على جدار البطن أو الصدر أو عليهما معًا. نصائح للتغلب على  أو وردية أو حمراء 

الحكة والتشققات التي تطرأ على منطقة البطن خالل فترة الحمل:- 

 تشققات الجلد ...
تزعج المرأة الحامل

  حافظي عىل نظام غذايئ صحي مع اإلكثار أو الرتكيز عىل الربوتينات 

 .  C والفيتامينات، وخاصة فيتامني

العالج  هي  املياه  أن  حيث  واملياه،  السوائل  من  الكثري    ارشيب 

السحري لجفاف البرشة والحكة، فاإلكثار من رشب السوائل واملياه 

مهم جدا لألم وللجنني.

باستمرار،  البطن  ملنطقة  للجلد  مرطبات  استخدام  عىل    احريص 

فيمكنك استخدام زيت الزيتون ملنطقة البطن بلطف ودون فرك 

ألنه أفضل عالج لتشققات البطن.

  خذي حامما باردا، حيث أنه مهم لبرشتك للحفاظ عىل ترطيبها. 

واعلمي أن املياه الدافئة تسبب جفاف للبرشة.

وبخاصة  فركه  وتجنبي  االستحامم،  بعد  بلطف  جلدك    جففي 

األماكن الجافة من جسمك.

  استخدمي كريم مرطب لجلدك للحفاظ عىل ترطيبه بعد االستحامم 

مبارشة بخمس دقائق، ولكن ننصحك باستخدام الكرميات الطبيعية 

الزيتون. وإذا أردت استخدام  الزيوت مثل زيت  أو  قدر اإلمكان 

كريم معني، فينبغي أن تراجعي طبيبك أوال للحفاظ عىل سالمتك.

الحمل  فرتة  خالل  برشتك  ألن  خاصة  معتدل،  صابون    استخدمي 

تكون أكرث حساسية. وتجنبي استخدام الصابون القايس واملنظفات 

التي تحتوي عىل العطور وإضافات أخرى ألنها رمبا تؤدي إىل تفاقم 

الوضع وتزيد من الحكة.

من  يزيد  أنه  امللح،  عىل  املحتوي  الجلد  مقرش  استخدام    تجنبي 

عىل  املحتوي  الجلد  مبقرش  استبداله  ميكنك  لكن  الجلد.  جفاف 

السكر، ألنه ألطف عىل برشتك. 

  تجنبي التعرض للشمس خاصة أثناء الحمل، ألن برشتك تكون أكرث 

حساسية وإذا تعرضت للشمس فالبد من غسل برشتك باملاء البارد 

واستخدام مرطب يف أرسع وقت ممكن.

  بدال من تناول املرشوبات الغازية تناويل األعشاب الطبيعية ألنها 

السعرات  و  السكريات  تقلل من  تحافظ عىل ترطيب جسمك و 

الحرارية التي تدخل إليه.

  قليل من تناول الحلويات و النشويات و الوجبات الرسيعة، ألنها 

بشكل  تظهر  التمدد  عالمات  يجعل  مام  وزنك  زيادة  يف  تساهم 

أكرب.

  احرتيس من زيادة الوزن أثناء فرتة حملك، فأحريص عىل أن تكون 

الشهية  ألن  الثالث  الشهر  يف  خاصة  ومنظمة  تدريجية  الزيادة 

لتناول الطعام تزيد فيه.

Your Health
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 تستحقه المرأة 
العمانية

إنجازات  الضوء على  بهدف تسليط 

المرأة العمانية في شتى المجاالت، 

الرائدة  المجلة   – »أناقتي«  تعتزم 

 - عمان  بسلطنة  واألسرة  للمرأة 

لعام  شو«  »إليجانس  حفل  تنظيم 

2018. ويأتي الحفل إيمانا من المجلة 

العمانية  بالمرأة  منها  واحتفاال 

الحياة  واقع  يشهد  ما  دوما  والتي 

العملية وتفاصيل إنجازتها اليومية 

وجمال  المرأة،  تلك  عظمة  على 

وثقة  جرأة  من  تملكه  بما  سجيتها 

إلثبات نفسها في كافة المجاالت.

Events
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النجاح االسرتاتيجي  إم دبليو« رشيك  الحفل تحت رعاية رشكة »يب  يأيت 

للمجلة خالل السنوات األخرية، بالتعاون مع األمانة العامة التحاد غرف 

دول مجلس التعاون الخليجي. 

حفل »اليجانس شو« فرصة مثالية لكل  من املؤسسات والرشكات الكبرية 

تصميم  يف  للمبدعني  هاما  دورا  هناك  أن  كام  لديهم،  كل جديد  لطرح 

خبريات  أبرز  مشاركة  املنتظر  ومن  املبتكرة.  تشكيالتهم  لعرض  األزياء 

هناك  سيكون  كام  واملكياج.  الشعر  صيحات  أحدث  لعرض  التجميل 

مساحة للمشاريع الصغرية واملتوسطة لعرض إبداعتهم وأعاملهم، ألهمية 

تلك الفئة ودورها االقتصادي الهام بالسلطنة.

املاضية  السنوات  خالل  كبرية  ومكانة  شهرة  اكتساب  يف  الحفل  ونجح 

كونه أكرب الفعاليات التجارية األكرث إثارة، والذي يسلط الضوء عيل كافة 

األنشطة واملجاالت املتخصصة يف أناقة وجامل املرأة العامنية والخليجية. 

ويجمع الحفل كل ماتحتاجه املرأة من متطلبات جاملية وكاملية تحت 

سقف واحد، وما يصنع من الحدث أهمية كبرية أنه الحدث الوحيد الذي 

استطاع أن يجمع بني أقوى عروض األزياء والعروض املبارشة وبنجاح مل 

يسبق له نظري. 

السمو،  وأصحاب  صاحبات  من  مميزة  نخبة  بحضور  الحفل  ويزدهي 

وأصحاب وصاحبات األعامل وسفراء الدول العربية واألجنبية، وبتغطية 

إعالمية محلية وعاملية. 

العديد من املفاجآت سيعلن عنها الفاضل / عبد الفتاح سالمة مدير عام 

مجلة » أناقتي« خالل مؤمتر صحفي سيعقد قريبا، سيتم  فيه عرض كافة 

املعلومات وتفاصيل الحفل وأهم املشاركني يف الحفل. 

Events
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بين شــرقية األزيــاء وتقليديتهــا من جهة 

واتباعهــا الموضة اإليطاليــة األكثر عصرّية 

في عالم األزياء من جهة أخرى، أبدعت » دار 

االنعــكاس« ومصممتها العمانية الرائعة« 

ســحر العوفي« فــي الســنوات األخيرة فى 

تقديــم أعمــال وتصاميــم تتميــز بالفرادة 

والرقي وتتالءم مع متطلبات الموضة.

»أناقتــي« التقــت مــع المصممــة العمانية 

»ســحر العوفي »والتي أعلنت عن خططها 

المستقبلية والعديد من المفاجآت للعام 

الحالــي والعــام المقبل، وخوضهــا تجربة 

جديــدة بإطالقهــا مجموعة مصغــرة من 

فســاتين الزفــاف والتــي مــن المتوقــع أن 

تحقق نجاحات كبيرة داخل السلطنة. 

كمــا ســنكون علــى موعــد هــام إلطــالق 

مجموعــة آنداريا والتي تلبــي كافة األذواق 

لجميع الجنسيات العربية واألجنبية، وأيضا 

ستحقق دار االنعكاس أحالم العرائس في 

السلطنة من خالل إطالق المشروع الجديد  

Dream Maker وغيرهــا مــن التفاصيــل في 

الحوار التالي:- 

سحر العوفي لـ »أناقتي«

»دار االنعكاس«
تطلق فساتين زفاف عربية 

بلمسات عالمية
9495
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كونك مصممة تبحث دوما عن التميز واالنفراد، ما هي 

خططك الجديدة لعام 2018 و2019؟

لعامي  املستقبيل  بالتخطيط  قمت  املايض  العام  خالل 

2٠1٨ و2٠19، حيث درست جميع االحتامالت للخروج 

نطاق  وعىل  احرتايف  بشكل  والعمل  العاملية  لألسواق 

أوسع. 

داخل  األزياء  عروض  عن  التوقف  ومن ضمن خططي 

الرتكيز عىل  والرتكيز خارجيا، وذلك من خالل  السلطنة 

ودخول  وتصاميمي  القامئة  ألعاميل  الخارجي  التسويق 

األسواق األخرى ومن ثم املشاركة يف عروض أزياء عاملية. 

وأنتظر املشاركة يف أسبوع املوضة يف ميالنو  خالل عامي 

2٠1٨و2٠19، وأعتربها نقطة تحول وانطالقتي الحقيقية 

نحو العاملية. 

تستعدين إلطالق مجموعة مصغرة من فساتني األعراس 

؟وما  املجال  هذا  يف  الخوض  قررت  كيف   ،2019 عام 

هي استعدادتك؟

ال يوجد فرق كبري ملصمم األزياء يف التصاميم واألعامل 

شكل  يف  يكمن  الناجح  التصميم  إن  حيث  املختلفة، 

القامش ،وملمسه ،واأللوان وتناسقها مع بعضها وشكل 

األعامل اليدوية عىل القامش والتطريزات.

بإمكان  فيصبح  السابقة  العنارص  جميع  توفرت  فإذا 

،أو  خطوبة  ،أو  سهرات  فساتني  تصميم  عمل  املصمم 

فساتني زفاف ،أو حتى قطع أزياء يومية، فأنا بطبيعتي 

ال أحب التقيد وال أحب االحتكار يف أسلوب معني وهذا 

وتقديم  والتجديد  واالبتكار  اإلبداع  الحرية يف  يعطيني 

وتنفيذ  بتصميم  أقوم  كنت  طويلة  فرتة  منذ  املزيد 

فساتني الزفاف والخطوبة، ولكن كان تركيزي إعالميا أكرث 

عىل فساتني السهرات. 

لفساتني  مصغرة  مجموعة  ستوفر  االنعكاس«  »دار 

ففي  والخطوبة.  السهرة  فساتني  جانب  إىل  الزفاف، 

السابق كنت أصمم فساتني الزفاف وفقا للطلب، ولكني 

واالختيار  الفورية  للتجربة  ميلن  العرائس  أن  الحظت 

الرسيع فقررت توفري مجموعة مصغرة يف الدار.

تتناسب  ،وكيف  األعراس  فساتني  مجموعة  مالمح 

ملساتها مع الذوق العامين والعريب؟

مالمح فساتني األعراس ستكون متناغمة وتأخذ طابعي 

الخاص يف عامل األزياء، حيث أركز عىل البساطة واألناقة 

عىل مسار واحد. أما بالنسبة لتناسبها مع الذوق العريب 

فهذا ال اختالف عليه، فالطابع العريب يف كل تصاميمي 

وسأظل أمزجها مع الطابع األورويب لنحصل عىل تصاميم 

مميزة تريض جميع األذواق.

الطابع  تحمل  التي  األعراس  فساتني  مميزات  أهم 

مجال  عىل  املجموعة  تلك  ستضيف  وهل  اإليطايل، 

تصميم فساتني الزفاف بالسلطنة؟

فساتني األعراس ستحمل طابعا عربيا ممزوجا باإليطايل 

كعادة تصاميمي. أما بالنسبة لإلضافة فبدون شك هذه 

Sahar Al Aufi
fashion designer

Reflection
Boutique
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التصاميم والفساتني البيضاء املعروضة يف الدار ستضيف 

أوال،  والشهرة  االنتشار  من  مزيدا  أزياء  كمصممة  يل 

وستضيف أيضا للفتاة العامنية بشكل خاص اختيار آخر 

لليلة العمر .

تعتزم “داراالنعكاس »إطالق مجموعة » آنداريا« شهر 

سبتمرب املقبل، أهم مميزات الكوليكشن الجديد والفئة 

املستهدفة منه؟

التصاميم  من  كبريا  عددا  »آنداريا«تضم  مجموعة 

تم  فلقد  السلطنة،  يف  الجنسيات  لجميع  املختلفة 

التخطيط لها منذ بداية 2٠1٨ ولقد تم اتخاذ خطوات 

كبرية لنجاح املجموعة .

فيها  بذلت  ألين  لقلبي،  األقرب  »آنداريا«  مجموعة 

وسيتم  االنعكاس،  فريق  مع  بالتعاون  كبريا   مجهودا 

اإلعالن عن مكان وتاريخ عرض املجموعة قريبا. وأمتنى 

من جميع السيدات الالىت تبحنث عن قطع مميزة لحضور 

التواصل معنا لتوجيه دعوة خاصة  حفالت أو سهرات، 

لهن لحضور فعالية التدشني.

الفئة املستهدفة هي سيدات املجتمع املتوسطة والعليا، 

تضم  ألنها  الجنسيات  جميع  سرتيض  املجموعة  وهذه 

العربية  القطع  من  كبريا  وعددا  الفساتني  من  العديد 

والعبايات.

هل ينعكس الطابع الخريفي عىل الكوليكشن الجديد؟

املعروضة  القطع  بعض  يف  سينعكس  الخريفي  الطابع 

بدون شك.

من أين استوحيت تصاميم املجموعة الجديدة؟

تصاميم مجموعة »آنداريا« مستوحاة من عشبة بحرية 

يطلق عليها اسم »آنداريا«، حيث انعكس عشقي للبحر 

عىل التصاميم  وشكل التطريز وألوان القامش.

هناك تعاون منتظر بني مصممة األزياء »سحر العويف« 

من  املتوقعة  االستفادة  مامدى  إيطالية،  أزياء  ودور 

التعاون مع دور أزياء إيطالية؟

سواء  رحاليت  وجميع   ، والتصميم  الفن  عشاق  من  أنا 

أزياء  دور  بزيارة  أقوم  إيطاليا  إىل  العملية  أو  العائلية 

كبرية ،وأتأمل يف طريقة عملهم ألن كل قطعة معروضة 

تكون عبارة عن فن. 

تم االتفاق بيني وبني بعض دور األزياء بالتعاون املشرتك 

االتفاق  بهذا  وسعيدة  متحمسة   ، 2٠19و2٠2٠  لعامي 

والظهور  للنجاح  عاتقي  عىل  كبرية  مسؤلية  أنها  رغم 

والتعرف  االستفادة  تحقيق  أمتنى  املطلوب.  بالشكل 

عن كثب عىل أعامل املصممني اآلخرين وطرق عملهم 

والتكنيك املستخدم.

هل التعاون يتضمن املشاركة يف عروض أزياء إيطالية؟، 

وكيف يساهم ذلك يف تعزيز تصميامتك عامليا؟

نظري  وجهة  من  تصاميم  طريق  عن  سيكون  التعاون 

واألفريقية،  العربية واآلسيوية  لألسواق  مناسبة  ستكون 

وسيتم تنفيذها وعرضها يف إيطاليا ألن جميع الجنسيات 

رشائية  فرص  عن  وتبحث  إيطاليا  يف  التسوق  تعشق 

مختلفة. 

الجديد« Dream Maker« مفاجأة مصممة  املرشوع 

املرشوع  هذا  يحقق  كيف  العويف”،  “سحر  األزياء 

أحالمك يف السلطنة والعامل من وجهة نظرك؟

فكرة املرشوع الجديد« Dream Maker«هو جزء من 

والتوسع  تحقيقه  إىل  أسعى  والتي  الصغر  منذ  أحالمي 

فيه. فهو مرشوع إنساين وسيتم تنفيذه بطريقة عرصية 

ومفيدة جدا عىل البنات املقبالت عىل الزواج والسيدات 

بشكل عام، سينطلق املرشوع من سلطنة عامن وميكن 

لجميع  ومناسب  العامل  أنحاء  جميع  من  به  االشرتاك 

الجنسيات. 

عىل  حسايب  متابعة  بالسلطنة  البنات  من  وأمتنى 

عنه،  اإلعالن  فور  املرشوع  يف  للمشاركة  اإلنستجرام 

وسيتم من خالل املرشوع تحقيق أحالم البنات املقبالت 

عىل الزواج باملجان.
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تولد بين فستان الزفاف والعروس عالقة قوية وحب من أول نظرة، فهو العنصر الجمالي األهّم الذي 
لبناء عائلة تكبر معها في جوٍّ من  الزوجية وتنطلق في رحلة  الحياة  إلى  العروس  تعبر من خالله 
السعادة والمحبة. فالفستان األبيض هو حلم كّل فتاة، تنتظره بلهفة وشغف لتكون أجمل نساء 

الدنيا في يومها الكبير وتبدأ رحلة البحث عن التصميم الذي سيبرز جمالها في يوم زفافها. 
» أناقتي« التقت مع »سعيد الوردي« ,«وزينب البلوشي »مؤسسي بوتيك جنة العروس، ليطلعانا على 
القلوب.  وتأسر  النظر  تمتع  الزفاف  فساتين  من  مجموعة  يقدم  والذي  للبوتيك  والتميز  اإلبهار  سر 

فضال عن دور جنة العروس في تلبية كافة أذواق العروس ونصائح اختيار فستان الزفاف المثالي.

سعيد الوردي وزينب البلوشي لـ » أناقتي«

فساتين الزفاف الحلم
في بوتيك »جنة العروس«
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تم تأسيس بوتيك جنة العروس يف عام 2015، منذ تلك الفرتة حتى اآلن 

كيف تقيامن تجربتكام يف عامل فساتني الزفاف؟

هي من أجمل التجارب بحياتنا فقد اكتشفنا شغفنا مبجال األزياء وخاصة 

بالتجارة  سعيد  شغف  دمج  يف  نجحنا  حيث  بالصدفة،  الزفاف  فساتني 

وشغف زينب باألزياء يف إطالق بوتيك جنة العروس ليكون الخيار األفضل 

للمقبلني عىل الزفاف واختيار فستان ليلة العمر.

فالنظر إىل وجه العروس وهي يف قمة سعادتها بارتدائها فستان من جنة 

مميزة  تجربة  لتوفري  قوي  وحافز  إلهام  هو  لنا  بالنسبة  يعد  العروس، 

وجديدة دامئا للعروس. 

ثقة  وكسب  العروس  جنة  شهرة  زيادة  يف  ساهمت  التي  النجاح  عوامل 

الزبائن؟

املصداقية، االهتامم، والتجربة الفريدة و الفساتني النادرة. فنحن نحرص 

الراقي مع تقديم تصاميم وفساين مميزة،  التجربة والتعامل  عىل توفري 

ببساطة نحن أكرث من مجرد فساتني زفاف.

أهم إنجازات جنة العروس، واللحظات الهامة يف مسريتكام مبجال فساتني 

الزفاف؟

تنتظرنا مشاركة مميزة يف عرض أزياء )إليجانس فاشن شو 2018 (، حيث 

إننا سنعرض تصاميم ستبهر كل الحضور. 

لكثري من  األمثل  الخيار  الذي جعلها  العروس  لجنة  واالنفراد  التميز  رس 

العرائس؟

- االهتامم بأدق التفاصيل املتعلقة بالعروس والفستان. 

- توفري التصاميم املميزة والجريئة. 

- التعامل الراقي مع كل الزبائن ومحاولة تلبية كافة األذواق. 

- السفر لخارج السلطنة للتعاقد مع أجدد »الكوتورس«، لتوفري كل ما هو 

دارج وجديد يف عامل األزياء. 

- التفرغ التام إلدارة املرشوع، التجديد الدائم لتصاميم الفساتني. 
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Al-Azaiba November 18th 
Street next to Millennium 
hypermarket

+968 91444948

paradisebridal1@gmail.com

@paradise_bridal

كيف يلبي جنة العروس كافة األذواق؟ 

العروس،  يف  والجامل  القوة  مناطق  عىل  نركز  فنحن  لألذواق  بالنسبة 

لتلبيسها أكرث الفساتني التي تتناسب مع شكل جسمها وشخصيتها ولون 

العروس هو مدى  املجال فإن أكرث ما مييز  البرشة. بحكم خربتنا يف هذا 

انسجامها مع الفستان. 

كيف يساعد جنة العروس عىل اختيار العروس فستان الزفاف املثايل؟

يتناسب مع شخصيتها وشكل  مبا  أحالمها  فستان  اختيار  مساعدتها عىل 

الزفاف سواء أكان يف  الجسم والطول ولون البرشة، ومكان تدشني حفل 

قاعة )داخيل( أو يف حديقة )خارجي(.

زفافها  فستان  بني  العروس  تنسيق  عىل  العروس  جنة  يساعد  كيف 

واإلكسسوارات؟

ترسيحة  تختار  ثم  أوالً،  الزفاف  فستان  اختيار  العروس  عىل  يجب   -1

الشعر املرغوبة واملناسبة عىل قصة الفستان. 

العروس  وتراعي  طلتها،  عىل  أخرية  كلمسات  اإلكسسوارات  تختار   -2

تناسق لوين اإلكسسوارت والفستان و شكل قصة الصدر عند اختيار العقد. 

3- إذا كانت العروس جريئة فإنها تستطيع اختيار إكسسوارات ذات أحجار 

ملونة كنوع من التغيري ، ومع عودة موضة التيجان الكبرية للظهور ِبطلّة 

باألحجار  املزركشة  التيجان  تختار  أن  العروس  بإمكان  الفخمة  األمريات 

والورد أو الريش .

األقمشة  أنواع  وأهم  البساطة،  إىل  العروس  جنة  تصاميم  متيل  هل 

والتطريزات؟

تصاميمنا متيل إىل الذوق العام، واألقمشة املختارة هي األقمشة الدارجة 

يف السوق. 

االهتامم بالزبائن والعمل دوما عىل خدمتهم، كيف نجح جنة العروس يف 

هذا الجانب؟

هذا األمر البد أن ينبع من الداخل، فاالهتامم بالزبائن والتعامل الراقي 

دامئا يعكس شخصيتك. ونحن حريصون عىل هذا الجانب بحضور دورات 

تدريبية خارج السلطنة لتنمية هذه املهارات بشكل أفضل دامئا، وتعليمها 

للموظفني لخلق بيئة سعيدة ومريحة للعروس. 

طموحاتكم املستقبلية؟

بأن  نطمح  إننا  حيث  املكتوبة،  والخطط  الطموحات  من  الكثري  لدينا 

تكون فروع »جنة العروس« متاحة لكل عروس عامنية وخليجية. أما أكرب 

طموحاتنا فهو أن نكون رواد فساتني الزفاف يف سلطنة عامن والخليج.

Your Outfits
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BASMA
AIHADDABI

بوتيك شذى صور

fashion designer

96753971

Shatha_sur



Al-Khuwair-Jasmine Complex

+968 91400205

@GOLDENTHOB



يوم الزفاف أهم يوم في حياة أّية فتاة،وتظل تحلم به منذ طفولتها وتظل تتخّيل تفاصيل هذا اليوم، وأهم مافي 
هذا اليوم هو طبعًا فستان الزفاف.

فستان الزفاف األبيض من أهم ما تحرص كل فتاة على أن يكون من أفضل تفاصيل يوم زفافها، لذا تحرص وتسعى 
فساتين  عالم  في  الصيحات  وآخر  التصاميم  بأحدث  تامة  معرفة  على  تكون  أن  على  بكثير  زفافها  موعد  قبل 
الزفاف. وتسأل صديقاتها وتبحث على مواقع اإلنترنت وتتابع مجّلات وبرامج الموضة،وتشاهد ما تعرضه المحالت 

حتى تستقّر أخيرًا على ما يناسب ذوقها الخاص وما يناسب شكل جسمها.
وبسبب تنّوع فساتين الزفاف الكبير واختالف التطاريز والخامات تعاني الكثير من الفتيات من الحيرة، ولذا ينبغي 

عليها اختيار محالت أو بوتيكات فساتين الزفاف التي تقدم للعروس فستان أحالمها. 
في  يميزها  ما  وأهم  مؤسستها،  بداية  على  لتطلعنا  وايت«  »برايد  مؤسسة  صاحبة   .... عفاف  مع  التقت  »أناقتي« 

مجال فساتين الزفاف ونصائح هامة تقدمها للعروس إلطاللة ملكية ليلة زفافها. 

BRIGHT

فساتين زفاف برايت وايت..
لتكوني العروس األجمل

عفاف  لـ »أناقتي«

WHITE
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كيف ولدت فكرة تأسيس مؤسسة برايد وايت؟

بحكم دراستي الجامعية والتخصص يف مجال العلوم املالية واإلدارية، 

أصبح لدى شغف بالعمل التجاري. فبعد الحصول عىل الوظيفة بدأت 

بالتفكري يف مرشوع تجاري، وبدأت بالبيع عرب اإلنرتنت )سوق السبلة( 

عاملية  ماركات  من  بعناية  منتقاة  سهرة  فساتني  اختيار  خالل  من 

مشهورة. 

وعندما جاء موعد زفايف منذ خمس سنوات، ككثري من الفتيات احرتت 

املتخصصة يف  البوتيكات  لقلة  املثايل وذلك  الزفاف  اختيار فستان  يف 

هذا الجانب ورغبتي يف اختيار فستان زفاف جديد وفريد من نوعه. 

فقررت تفصيل فستان زفايف عن طريق الرشكات التي تعاملت معها 

سابقا من دول أوروبية، وألن هذه الرشكة لها تصاميمها الخاصة وال 

تقبل التغيري يف التصميم أو التقليد، لذا واجهت صعوبة يف إقناعهم 

بتغيري أحد تصميامتهم التي اخرتتها.

بعض  مع  املوديل  تصميم  عىل  وافقوا  فرتة  من  معهم  زبونة  وألين 

اللمسات واإلضافات لنفس التصميم، وبفضل الله الفستان كان رائعا. 

وبدأت  الزفاف  فساتني  وتأجري  وبيع  تصميم  فكرة  جاءت  هنا  ومن 

بشكل فعيل منذ أكرث من عامني. 

الدوافع وراء تأسيس املؤسسة، والصعوبات التي واجهتك؟

دوافعي متثلت يف حب العمل التجاري الخاص، وإمياين بالحرية املالية.

السوق  تعريف  وأبرزها  البداية  يف  واجهتنا  التي  الصعوبات  ورغم 

مبؤسسة »برايد وايت« واملنافسة القوية التي أراها إيجابية وتدفعنا 

دوما للتطور والعمل والتجديد والبحث عن ميزة تنافسية عن بقية 

املصممني. كام أن اختالف األذواق والتعامل مع شخصيات مختلفة من 

العرائس، شكل صعوبةكبرية يف بداية األمر لكن بعد اكتساب الخربة 

أصبح األمر سهال لتلبية كافة األذواق. 

أهم الخدمات التي يقدمها »برايد وايت« للعروس؟

كام  واألحذية،  اإلكسسوارات  مثل  وملحقاتها  الزفاف  فساتني  إيجار 

نقدم خدمة التفصيل.

كيف نجحت يف أن تلبي كافة احتياجات العروس؟ 

حرصنا عىل التنويع يف مانقدمه، بحيث نلبي كافة األذواق مع الحرص 

عىل احتفاظنا بهويتنا الخاصة فيام نقدمه. 

تصاميم »برايد وايت« من أين تستوحينها؟

التصاميم هي من اختيارايت سواء كان من الرشكات املصممة للفساتني 

التي أتعامل معها أو من تصمياميت الخاصة يب. وحرصنا عىل التنويع  

الصيحات  أحدث  باالعتبار  األخذ  مع  والغريب،  الرشقي  األستايل  بني 

واملوضة لكل فرتةوهل تتناسب مع تصاميم مع »برايد وايت«. 

رس اإلبهار والتميز يف فساتني برايد وايت؟

إضافة  مع  بالرقي،  تتميز  أن  عىل  وحرصنا  األقمشة  عىل  تركيزنا 

أكرث  للتميز  باليد  املشغولة  التطاريز  واستخدام  واألحجار  اللمسات 

بالتفرد واإلبداع.  white بــــرايـــت
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afya_bride

93362982

أيقونة العروس

Muscat

كيف تراعي »برايد وايت »الذوق العام للمرأة العامنية؟

للمرأة  وتلبيتها  األذواق  جميع  أالمس  أن  فأستطيع  عامنية  كوين 

العامنية، رغم االختالف املوجود سواء يف املناطق أو العادات الخاصة 

ببعض القبائل أو اختالف الذوق العام.  

كيف تقنعني العروس باختيار الفستان الذي يناسبها؟

من الصعوبة إقناع شخص مرتسخ بعقله فكرة معينة، فبعض العرائس 

ترغب يف تصميم معني وجدته عىل االنستجرام أو شاهدته يف وسائل 

اإلعالم املختلفة. رغم أن هذا التصميم ال يناسبها وال يتناسب مع شكل 

جسمها، لذلك أشرتط عىل العروس عند زيارتها القيام بتجربة أكرث من 

فستان بقصات مختلفة.

العروس  التصاميم عىل  اقرتاح بعض  أبدأ يف  الفستان  يناسبها  فإذا مل 

وأساعدها يف قرارها، وبفضل الله وبفضل الخربة املكتسبة نجحت يف 

إقناع الكثري من العرائس واختيار القصة املناسبة لهن حسب الجسم 

والطول. 

أبرز صيحات وموضة فساتني الزفاف لعام 2018؟

عىل  الرتكيز  مع  املنقوش،  أو  والالمع  السادة  بني  القامش  يف  التنويع 

تنوع شكل األكامم والتغيري عن ما كان دارجا يف موضة 2٠17

نصائح تقدمينها للتنسيق بني اإلكسسوارات وفستان الزفاف؟

العروس.  وشخصية  الفستان  ستايل  عىل  يعتمد  اإلكسسوار  اختيار 

فالفستان الذي يتميز بالفخامة أنصح باختيار إكسسوار ناعم ورقيق، 

أما الفستان الهادئ فيناسب أغلب أنواع  اإلكسسوارات. 

يتميز »برايد وايت« بتقديم مجموعتني من اإلكسسوارات واألحذية، 

مجموعة  نعرض  الفساتني.كام  مع  مجانية  خدمة  نقدمها  مجموعة 

راقية من االكسسوارات املصنوعة من األحجار الكرمية لإليجار.

نصائح عامة يقدمها برايد وايت الختيار فستان الزفاف املثايل؟ 

العروس  فيه  تفكر  يشء  أول  مايكون  غالبا  الزفاف  فستان  اختيار 

لتحضريات ليلة الزفاف، لذا أنصح أية فتاة أن تجرب ستايالت وقصات 

مختلفة والفستان الذي تشعر أنه قريب من شخصيتها والئق وجميل 

عليها تختاره لتتجنب كرثة الحرية والرتدد.

كيف يخدم برايد وايت زبا ئنه يف مجال البيع ،أو اإليجار، أو توصيل 

فساتني الزفاف؟

للعرائس  املسافة  بعد  ونراعي  الزبائن  نحاول خدمة  استطاعتنا  قدر 

استالمهن  مبوعد  ظروفهن  فرناعي  بعيدة،  مناطق  يف  تسكن  الاليت 

الفستان أو تسليمهن. 

خططكم املستقبلية وطموحاتكم ؟

نتمنى أن تكون »برايد وايت« لها عالمة خاصة بها وننفرد بتصاميم 

خاصة وومميزة وتلبي جميع األذواق، ونتمنى أن يصل صدى تصاميمنا  

إىل خارج السلطنة وليس فقط عىل املستوى املحيل.



lateen_fash

96131367 - 95303600

lateenfash

lateen_fash

96131367 - 95303600

lateenfash

مغسلة عادل

mr. clean

SEE, TOUCH, SMELL THE DIFFERENCE

مسـتركلين
مغسلة

مسـتركلين

مغسلة مستر كلين.. نهتم بمالبسك كما لو كانت مالبسنا ، لذلك 
متخصصون في تنظيف جميع أنواع المالبس وغسيل السجاد 

بارعون في تنظيف المالبس النسائية وفساتين األعراس ومالبس 
جميع المناسبات.

سر تميزنا استخدام اجود انواع المساحيق و المنظفات عبر كوادر 
مهرة وأحدث أنواع المعدات.

 لدينا أسعار خاصة لمحالت األزياء والطلبة، وخدمة التوصيل 
لمحالت األزياء ، خدماتنا  24 ساعة طوال أيام األسبوع

مغسله للغسيل الجاف 

mr.clean_oman

mr.cleanmuscat.com

mr.cleanmuscat@gmail.com

فرع الغبرة: 24495675

فرع الحيل الجنوبيه : 24552174

االداره: 92292233



Al Khuwair33, Muscat, Oman 96796796

zahratmuscat



bareeq.laundryBareeq laundry Pick up service & dilevery +968 99033559 - 92161651

الباب إلى الباب ألول مرة بالسلطنة خدمات استالم وتوصيل الغسيل من 

أحدث عمليات الغسيل بإدارة عمانية 100 %

العباية الصيفية 
لتناسب الصيف الالهب

على الرغم من أن العديدات يرغبن بإرتداء العبايات 
في  األمر  هذا  يتفادين  أنهن  إال  والمميزة،  األنيقة 
التي  المرتفعة  الحرارة  لدرجات  نظرًا  الصيف 
تشعرهن بالحر الشديد. حيث تتميز منطقة الخليج 
بصيفها الشديد الحرارة، مما يحّتم اختيارات محددة 
النصائح  بعض  لكي  سنقدم  الصيفية.  للعبايات 

إلرتداء العباية في الصيف دون الشعور بالحر:- 

• عليك التنبه اىل اللون الذي تختارينه، فاأللوان الداكنة قادرة عىل امتصاص الحرارة 

األلوان  ذات  العبايات  إختاري  لذا  بالحر.  فتشعرين  الجسم  حرارة  من  يزيد  ما 

الزاهية الفاتحة وابتعدي عن األلوان الداكنة.

• املالبس أسفل العبايات لها أهمية كربى عىل صعيد التخفيف من الشعور بالحر 

خالل فصل الصيف، واحريص عىل أن تختاري هذه املالبس من القطن الطبيعي.  

الجسم،  عىل  العباية  تعكسها  التي  القوية  الحرارة  امتصاص  عىل  تساعدك  فهي 

فتمتص بالتايل العرق الذي يفرزه الجسم نتيجة الحرارة املرتفعة.

• عند اختيارك للعباية املالمئة يف فصل الصيف، إحريص عىل االبتعاد عن العبايات 

من  يزيد  ما  أسفلها.  آخر  قميص  ارتداء  عىل  ترغمك  التي  الواسعة  األكامم  ذات 

شعورك بالحر، يف حني أن األكامم الضيقة تفي بالغرض وميكن ارتداؤها مبفردها.

• تلعب أقمشة العبايات دوراً مهامً أيضاً يف هذا الشأن، حيث أن األقمشة السميكة 

األقمشة  تختاري  أن  املفضل  من  لذا  الصيف.  فصل  يف  الجسم  حرارة  من  تزيد 

الناعمة كالقطن أو الساتان أو الكتان التي تحميك من لهيب الصيف.

الناعمة كالفساتني  • اختاري العبايات املفتوحة التي ميكن تنسيق بعض املالبس 

انيقة  اطاللة  عىل  فتحصلني  ناعمة،  قمصان  مع  املريحة  الرساويل  أو  القطنية 

وتبعدين عنك الشعور بالحر. 
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من األعاقة انطالقة
يقال عني من ذوي اإلحتياجات الخاصة ولكن ذلك مل يعيق عزميتي، أرى دامئا الحياة أمامي. ليس من جلس عىل كريس معاق بل املعاق 

هو معاق األخالق والعقل ومعاق الضمري والتفكري.

 الفضل لله ولوالديَّ وتشجيعهم كونوا يل بيئة إيجابية جعلتني أؤمن انه مهام تكن إحتياجاتك فأنت متميز. 

الذي يطلق عليه معاق هو يف الواقع إنسان طموح كسائر البرش ال يحب الهزمية ال يحب نظرات العطف والشفقة، يحتاج فقط إىل من 

يفهمه وميد له يد العون ويفتح له الباب عىل مرصاعيه. 

منذ نعومة أظافري وأنا أؤمن إنني لست نكرة أو صفحة مطوية يف ذاكرة النسيان، أرى نفيس ُملهمة معطاءة طموحة وقيادية أنا طه 

حسني وروزفلت وبيتهوفن الفنان.

مرشوع “إليڤيت” يعني الصعود أو الرفعة، أهدف به مع مجموعة من املستثمرين إىل الرفعة باألناقة فهناك كم هائل من الجامل يف 

ثقافتنا ومجتمعنا ونريد أن نربزه إىل العاملية بإذن الله،  عن طريق دمج التصاميم الحضارية واألثرية بالحارض، بطريقة تتناسب مع 

عرصنا الحايل.

أيضا نريد أن نوصل فكرة هامة إن للحشمة جامل.

يف الختام أود أن أُنوه إنه اليوجد ُمعاق إّنا ُهناك مجتمع ُمعيق، ولله الحمد مجتمعنا وعىل رأسهم سيدي صاحب الجاللة السلطان 

قابوس بن سعيد املعظم حفظه الله ورعاه منذ بداية النهضة هو الداعم الرئييس لفئتي تحديدا وللشباب العامين الطموح وللمشاريع 

الشبابية عامة فهي التي ترفع من قوة إقتصادنا املحيل وهي محرك رئييس لإلقتصاد وللتقليل من البطالة ولنهضة املجتمع.

ختاما إحتياجايت الخاصة هي طاقة اشحن بها إراديت وسأتحدى بها إعاقتي ، أنا معكم فكونو معي. 

وبارك الله جهودنا جميعا ووفقنا لخدمة الوطن

ُمحبتكم/ كوثر الرمضانية
 مرشوع “إليڤيت”
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ممن  التدليل  عىل  تحصل  أن  دوما   املرأة  وتتوقع 

حولها سواء زوجها أو ابيها أو أخيها، وتبقى حبيسة 

يف  أيامها  تعيش  وقد  تتحقق.  مل  أن  كثرية  توقعات 

حزن وآىس وأمل وأنتظار  إذا مل تجد ما تتوقعه، لتبدأ 

تصاب  حتى  التوقعات  سقف  بخفض  رويدا  رويدا 

باإلحباط واليأس، وينتج عن ذلك مشاكل زوجية أو 

أرسية.

كلاميت لك سيديت اليوم لتكوين أنتي املبادرة، وتقومي 

بتدليل نفسك وذاتك بالطريقة التي تناسبك وتعييش 

سعادتك املنشودة مبعزل عن طرف خارجي تنتظري 

منه أن يسبب لك السعادة والدالل، وتنعمي بالرضا 

تريدين  مبا  ودراية  معرفة  عىل  تكوين  وأن  الذايت 

لتحصيل عليه بيرس وسهولة. 

إليك سيديت الوصفة السحرية التي ستنقلك من عامل 

والرضا  واملبادرة  والنضج  الوعي  عامل  إىل  اإلنتظار 

والسكينة والسعادة:- 

الضحية  دور  من  وتخليص  خريا  بنفسك  استويص 

املظلومة التي تشارك عىل ظلمها املجتمع والعادات 

املرأة   تطالب  ما  فكثريا  حولها،  ما  وكل  والتقاليد 

يستويص  أن  واملجتمع  خاصة  حولها  ومن  الرجل 

بها خريا تطبيقا لوصية النبي صىل الله عليه وسلم 

بالتعبري  برد حقها  مطالبة  بالنساء خري(.  )استوصوا 

عن الرأي واحرتام وجودها وكينونتها، وعدم التعامل 

حيز  يف  محدود  لدور  مؤدية  أو  كخادمة  معها 

وجودها . 

قبل أن اشد عىل يد من تطالب بحقوقها واالستيصاء 

يف  موقعك  كان  أيا   « لها  أقول  ان  احب  خريا،  بها 

أنت  الخري  بنفسك  استويص  أرجوِك  املجتمع،  هذا 

وجودك  كنه  تعي  أن  أنتي  منك  يطلب  نعم  أوال، 

وكينونتك«. 

ضعي لنفسك هدفا ساميا تسعني لتحقيقه يتناسب 

وطوري  ومهارات،  امكانيات  من  الله  اتاك  ما  مع 

عىل  واستثمريها  قوتك  نقاط  عىل  وركزي  ذاتك 

أكمل وجه. اكتشفي نقاط ضعفك وأسعي جاهدة 

لنقاط قوة تزيد  لتقبلها أوال ثم تجاوزها وتحويلها 

الوعي  طريق  عىل  السري  متابعة  عىل  قدرتك  من 

والبصرية، للوصول لذلك الهدف املنشود.

تكبلك  قيود  من  وتحرري  بذاتك  مستقلة  كوين   

وأقصد  وطموحاتك،   أحالمك  اجهاض  عىل  وتعمل 

هنا قيود تحيط بك قد تكون قيودا نفسية وشخصية 

ال   – استطيع  ال   ( عليها  تعودي  سلبية  رسائل  أو 

قيودا  تكون  وقد  معني(  لفعل  مضطرة   – استحق 

اجتامعية تعيقك وتحد من شحصيتك.

 ، يسعدين  )مالذي  اختالفها،  عىل  باملشاعر  الوعي 

مالذي يفرحني، ما الذي يغضبني ؟ ما الذي يقلقني 

او يؤرقني؟( معرفتك مبا يجعلك سعيدة أو حزينة 

و قدرتك عىل التحكم مبشاعرك، يزيد من اسقالليتك 

ويصونها  من أن تكون عرضة لإلستخفاف ملن يتعمد 

أذيتك أو اإلساءة إلييك بقصد أو بغري قصد.

يسعدك  ما  مامرسة  يف  واستمري   حياتك  جددي 

من هوايات، وتعريف عىل كل جديد يف عامل املوضة 

عن  فضال  والرقص.  والحلويات  والطبخ  واألزياء 

يستنزفك  الذي  اململ  حياتك  روتني  عن  الخروج 

ويهدر إمكانياتك وملكاتك.  

طوري فكرك واقرأي يف شتى املجاالت التي تحبينها، 

وتعلمي لغة جديدة ووظفي وسائل التواصل ملا يزيد 

معرفتك وثقافتك، وكوين صاحبة بصمة إيجابية.

بنفسك  ثقتك  تزيدك  بأصدقاء  نفسك  احيطي 

وكل  والسلبيني  املحبطني  عن  وابتعدي  وتدعمك، 

والسلبية  واإلحباط  اليأس  منحدر  نحو  يشدك  من 

والسوداوية.  

واجعيل  التعبدية،  الشعائر  بأداء  الله  من  تقريب 

لتكوين  مجتمعك  يف  فاعال  تطوعيا  برنامجا  لنفسك 

قدوة ملن يحيط بك. 

افشيل فال بأس بالفشل، ال تقنطي وتظني أنها نهاية 

من  وتعلمي  حاولتي  أنِك  يعني  فالفشل  العامل. 

أخطائك واجعليها تجربة جديرة أن تتعلمي منها. 

كان  فام   ، والكرب  الغرور  من  الحذر  كل  احذري 

الغرور إال فخا وقعت فيه الكثريات وسببا يف اغتيال 

للسري  متابعتهن  وعدم  وطموحاتهن،  انجازاتهن 

لتحقيق األحالم والطموحات.

خصيص لنفسك وقتا وعييش فيه، قد تكون سعادتك 

بتناول فنجان قهوة أو بالسري عىل شاطئ البحر أو 

رمبا بالتنزه مع صديقاتك املقربني، وقد يكون خلوة 

مع الذات ملزيد من الوعي والتخطيط. 

بادري  سحرية  وصفة  هي  ملهمتي   ... غاليتي 

األمل  جذوة  عىل  لتحافظي  بها  والعمل  لتطبيقها 

بشتى  حياتك  عىل  أثرها  لينعكس  قلبك،  يف  والنور 

مجاالتها ومراحلها ليكون داللك واعيا مستقال بناءاً 

مستمرا...

حقا،  عليك  لنفسك  وأن  حقه  حق  ذي  كل  أعطي 

التي  واألم  واملرأة  األنوثة  املكتملة  األنثى  لتكوين 

مدللة  لتكوين  حولها،  ومن  لنفسها  وامللهمة  تقود 

لتكوين أمراة من طراز خاص. 

يتبادر إلى الذهن عند ســماع مصطلح الدالل، الكثير 

من المعاني والمدلوالت قد يكون السفر والسياحة 

أهمهــا وقــد يكــون وجــود خادمــة أو أكثــر لخدمة 

المــراة ومســاعدتها فــي أمــور المنــزل،     أو اقتنــاء 

الذهب والمجوهرات أو شراء المالبس والسهرات أو 

قضــاء وقتا للعناية الشــخصية ، وقد يختلف الدالل 

من امرأة ألخرى ومن شريحة عمرية لشريحة أخرى.

دللي انثاك

بقلم:

أسماء سويد

Artical
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 تصميم عرصي

يشّكل فندق »كمبينسيك« مسقط الذي تولّت تصميمه رشكة »وودز باجوت«، وجهة ضيافة 

عرصية تعكس أسلوب الحياة يف مسقط وسلطنة عامن عموًما، السيام أنه يزخر بالعنارص 

املميّزة التي تجسد الضيافة العامنية األصيلة خري تجسيد. 

تجمع عامرة الفندق ذات الواجهة املستوحاة من املناظر الطبيعية يف مدينة مسقط القدمية، 

السيام كورنيش مطرح بني مختلف الهياكل الهندسية التي تحل مكان املركز التجاري السابق. 

الزنبق املنترشة عىل سطح الربكة  أما ديكور قاعة االنتظار، فهو مستمد من طبيعة أزهار 

السلطان  الجاللة  صاحب  لحرضة  االحتفالية  قرص  أو  العلم  قرص  تصميم  من  ومستوحى 

قابوس. يرتك املوقع املميز لقاعة املناسبات يف الفندق أو قاعة مسقط للمناسبات انطباًعا 

أوليًا قويًا، وتتميّز بتصميم هنديس مستوحى من الفوانيس العربية التي تُضاء مساًء، تأكيًدا 

عىل دور الفندق كمعلم أسايس يف مرشوع املوج الضخم.

 اقامة فخمة

التجهيزات،  وبفضل اشتامله عىل ٣1٠ غرف وأجنحة ومرافق لالجتامعات مزّودة بأحدث 

باإلضافة إىل 1٠ مطاعم واسرتاحات عاملية املستوى وناٍد ريايض مجّهز بالكامل ومركز سبا 

مميز.

يعد فندق »كمبينسيك« مسقط ضيوفه مبغامرة ممتعة ستعرّفهم عن كثب عىل الحضارة 

العاملية، موفرًا  الفخامة األوروبية  العامنية الحقيقية وتقاليد الضيافة املحلية وفق مفهوم 

بالتايل إقامة استثنائية ال تُنىس. وبالنسبة إىل العائالت املسافرة برفقة أوالدها، يقّدم الفندق 

نادي الصغار األشبه مبالذ ترفيهي رائع للصغار.

وتتّسع قاعة املناسبات الفسيحة الخالية من أي أعمدة داخلية والتي متتد عىل مساحة 11٠٠ 

مرت مربع، لنحو 7٠٠ ضيف وميكن تقسيمها إىل ٣ صاالت. كذلك يتضمن الفندق املصّمم 

عىل شكل أملاسة رائعة 11 صالة فعاليات منفصلة، يفيض إليها نور الشمس وتشمل بدورها 

أحدث املعدات السمعية والبرصية.

أسلوب حياة استثنائية 

حياة  أسلوب  يوفر  الذي  املبتكر  مسقط  املوج  قلب  مسقط  »كمبينسيك«  فندق  يشغل 

استثنايئ ومجموعة واسعة من التجارب الرتفيهية. 

وبفضل موقع الفندق يف ربوع مرشوع املوج الفخم املطل عىل الواجهة البحرية، سيحظى 

الضيوف بتجربة تسّوق وطعام شيّقة عىل طول املمىش، وقد يستفيدون من مرافق املوج 

دقائق  بعد  عىل  القائم  للجولف  املوج  وملعب  وقارب  يخت   4٠٠ لـ  يتسع  الذي  املارينا 

معدودة من الفندق. وقد ُصّمم امللعب املؤلف من 1٨ حفرة بأسلوب مالعب لينكس وفق 

معايري بطوالت رابطة العبي الجولف املحرتفني.

ُيَعد فندق »كمبينسكي« مسقط وجهة ضيافة فخمة فريدة من نوعها في قلب مشروع الموج 

وجهة  بذلك  ليشكل  الماضي  أبريل  في  الفندق  ُافتتح  حيث  العمانية،  العاصمة  في  مسقط 

الضيافة العصرية المستوحاة من مختلف التراث العماني المحلي. 

الفخامة  معايير  وفق  األصيلة  العمانية  الضيافة  مفهوم  عن  حًقا  تكشف  استثنائية  إقامة 

عند  كثب  عن  كشفها  والسائحين  الزوار  يستطيع  سنة،   120 من  أكثر  إلى  ترقى  التي  األوروبية 

زيارتهم للفندق ، والذي يشغل أكثر من ستة كيلومترات على طول الخط الساحلي الرائع.

فندق كمبينسكي مسقط...
الضيافة العصرية المستوحاة 

من التراث العماني

Events
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على  تمتد  ألمانيا،  شمال  من  الشرقي  الطرف  في  تقع  رائعة  طبيعية  محمية  لونيبورغ«هي  »هيث 

على  وتتناثر  الصنوبر  من  وغابات  منبسطة  مروج  بين  ما  الطبيعة  فيها  وتتنوع  واسعة  مساحات 

أطرافها المنازل الريفية القديمة.

تعد »هيث لونيبورغ« وجهة أساسية للراغبين في استكشاف الثقافة والتاريخ واالطالع على المتاحف، 

فهي تشمل الطبيعة والعلم والتاريخ  ، والمنطقة لديها الكثير من عوامل الجذب المناسبة للعائالت.

هيث لونيبورغ

تبعد منطقة »هيث لونيربوغ« نحو 100 كم عن مدينة هامبورج األملانية)أي نحو 

ساعة واحدة فقط بالسيارة(، تقع يف والية ساكسونيا السفىل األملانية.وهذه هي 

أغسطس وسبتمرب،  أوروبا ال سيام يف شهري  املناطق شعبية يف  أكرث  من  واحدة 

عندما يكون الريف مزدهرا ويكشف عن سحره الفريد.

خالل أغسطس وسبتمرب ييضء فيه البنفسج النابض بالحياة ملاليني الزهور واألخرض 

املثايل  املوسم  ببداية  يبرش  مام  واملروج،  الصنوبر  وأشجار  العرعر  شجريات  من 

لراكبي الدراجات واملتنزهني.كام ينترش يف تلك املنطقة كال من العربات التي تجرها 

الخيول، أيضا األغنام ذات القرون الرمادية التي ترعى عىل طول الطرق الرملية ، 

ومتأل زهوره الدافئة برائحتها العطرة املنطقة بأكملها. 

الطبيعية  باملناظر  والتمتع  للتجربة  املثايل  املكان  هي  لونيربوغ«  »هيث  منطقة 

الفريدة.كام أن املحمية الطبيعية التي تبلغ مساحتها 23،440 هكتار -  هي الوجهة 

األكرث شعبية يف املنطقة-  خاصة عندما يكون الريف مزدهرا بني 8 أغسطس و 9 

سبتمرب ، وتعد أكرب منطقة مرتابطة من األرايض البور يف أوروبا الوسطى.

ال يُسمح بدخول سيارات يف املحمية الطبيعية، وأفضل طريقة الستكشاف هذه 

املنطقة الفريدة هي يف عربة تجرها الخيول أو بالدراجة أو سريًا عىل األقدام.كام 

تتميز املنطقة بإنتاج أجودأنواع العسل، فأهايل املحمية متخصصون يف بيع العسل 

لزائري املنطقة. 
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إن اتباع أسلوب حياة صحي من أفضل القرارات التي 
صعب  ليس  أمر  وهو  حياتك،  في  أخذها  يمكنك 
تدريجيا.  تحقيقه  يمكنك  بل  تعتقدين  كما  المنال 
كيف  لك  يوضح  تعريف  الصحي  الحياة  فأسلوب 
أن  أي  صحي،  بجسم  وتنعمي  تعيشي  أن  يمكن 
الشكل الجميل الذي يمكن أن يظهر عليه الشخص 
تناول  عن  دوما  ناتجا  يكون  بالرضا  عنه  ويشعر 
والنوم  البدنية  الرياضة  وممارسة  صحي  طعام 

بهدوء وعمل توازن بين الحياة والعمل. 

انعمي بصحة 

جيدة مع 

Eurodiet

التغذية املتوازنة:

فمركز  العرصي،  الحياة  أسلوب  من  جزء  أهم  هي  املتوازنة  التغذية 

»يورودايت« يعلم املجموعات الغذائية الرئيسية والتي تتضمن الخرضوات 

والفواكة والحبوب ومنتجات الحليب واللنب. فضال عن أن الفرد يحتاج إىل 

كميات من الفيتامينات واألمالح املعدنية، وتلعب كميات هذه املجموعات 

الغذائية وجودتها دوراً هاماً يف تحديد عامل األكل الصحي بالنسبة لنا. 

من بني الجوانب الهامة لتناول األكل الصحي هو كمية الطعام الذي نتناوله 

وفرتاته، فعىل سبيل املثال فإن اإلفطار هو أهم وجبة يف اليوم ويجب أن 

يشمل 2٠-٣5% من السعرات الحرارية ملتطلباتك الغذائية. كام أن التوزيع 

الصحيح لتناول السعرات الحرارية مفتاح رئييس للحفاظ عىل الوزن املثايل، 

فإذا كنت تريدين  الحفاظ عىل وزنك عىل املدى البعيد فعليك عمل توازن 

وتجنب تناول األطعمة التي ال يحتاج لها الجسم. 

التوازن :

 إذا كنت تتناولني العديد من األطعمة املشبعة بالدهون أو األطعمة التي 

تحتوي عىل نسبة عالية من السكر يف نفس الوجبة، فيجب عليك إعطاء 

وميكنك  الوجبة.  باقي  يف  الهرم  قاعدة  يف  توجد  التي  لألطعمة  األولوية 

التخلص من ذلك مبامرسة التامرين الرياضية بشكل منتظم يف اليوم، ولكن 

بصورة أكرب من املعتاد حتى تتخليص من هذه الكميات الزائدة. 
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 AlWadie Commercial Center, Shop No. 3, Al Qurum 94566777

Eurodiet GulfEurodiet Gulf @Eurodiet Gulf

 االستعداد ملا هو قادم:

عندما ترين أنك عىل وشك تناول كميات أكرب من الطعام كام اعتدت مثل: 

أن يكون لديك مناسبة ،أو احتفالية ،أو تناول الطعام بالخارج مع األرسة، 

السابقة عىل هذه  الوجبات  الهرم يف  التي تأيت يف قاعدة  تناويل األطعمة 

االحتفالية. 

فائدة االلتزام بأسلوب الحياة الصحي:

من  السكري  ملرىض  بالنسبة  خاص  وبشكل  البيولوجية  املعايري    تحسن 

النوع الثاين، ومرىض ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكولسرتول يف الجسم. 

  تحسني جودة الحياة.

  تعزيز النظام املناعي.

  تحسني الحالة املزاجية ومستويات الطاقة.

  زيادة مستوى الوعي.

  زيادة الثقة يف النفس. 

نصائح تساعدك عىل اتباع أسلوب الحياة الصحي:

يف  املتوفرة  املعالجة  األطعمة  دوما  تجنبي  الصحيحة:  الخيارات  اختاري 

السوق وبدال من ذلك تناويل الخبز  األسمر املصنوع من القمح الكامل أو 

الخبز املصنوع منEurodietبدال من تناول الخبز األبيض. 

تناول وجبات خفيفة  أن  من  الرغم  فعىل  تناول وجبات خفيفة صحية: 

بني الوجبات يشء يراه الجميع سلبيا إال أنه من األشياء الهامة، وجزء من 

الحمية الغذائية الخاصة بك. 

القيام  عند  اليوم  خالل  الطاقة  لك  الوجبات  هذه  مثل  توفر  أن  ميكن 

اإلحساس  يخفض  صحية  خفيفة  وجبات  تناول  فإن  كذلك  بالتامرين، 

بالجوع وبالتايل يجنبك تناول الكثري من الطعام عندما تجلسني عىل الوجبة 

الرئيسية. 

تناويل الكثري من الفواكه والخرضوات: أضيفي الخرضوات والفواكه ألكلك 

الكرز إىل طبق الحبوب والتفاح والعنب  يف كل وقت وحني، مثل إضافة 

يف السلطة، أو زيادة نسبة الخرضوات عىل املعكرونة. احريص عىل وجود 

كميات كافية من الخرضوات والفواكه يف الثالجة، نوع وجبتك من خالل 

تناول كميات كافية من الفواكه يف موسمها. 

التسوق الذيك: من بني الوسائل الجيدة لتجنب الشعور بالجوع هو أن ال 

تذهبي إىل متجر الخرضوات وأنت جائعة ألن ذلك يساعدك عىل اختيار 

عىل  املوجودة  امللصقات  قراءة  عليك  يجب  كذلك  لك.  بالنسبة  األفضل 

علب الطعام قبل تناولها، وتجنب األطعمة التي تحتوي عىل نسبة عالية 

من السكريات. 

النشاط البدين: للحفاظ عىل وزن صحي ومثايل يجب استغالل السعرات 

الحرارية التي تتناولينها من خالل امليش ملسافات مناسبة أو الجري ملسافات 

من  العديد  تجربة  حاويل  ذلك.  أمكن  كلام  وهناك  هنا  والحركة  طويلة 

األنشطة البدنية مثل الجري والسباحة وبناء العضالت واليوجا، واستمتعي 

بحياتك إىل أقىص حد. 

تذكري أن ترشيب املياه بشكل كاف،  أساس الهرم هونقص املياه!

يجب اإلشارة إىل أنه حتى إن كنت راضية عن وزنك الحايل فإن املراقبة 

بشكل  الصحية  حالتك  متابعة  وعليك  منه،  بد  ال  أمر  والسلوكية  الطبية 

منتظم. للحصول عىل االستشارات والنصيحة املطلوبة.

يمكنك مراسلتنا على

info@eurodietgulf.com
أو زيارة موقعنا على االنترنت

 www.eurodiet.com
ونحن جاهزون لخدمتك. 
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من  ملعقة  إذابة  مع  الدافئ  الماء  شرب  يعّد 
فارغة،  معدة  وعلى  الباكر  الصباح  في  العسل 
يتبعون ريجيمًا إلنقاص  لمن  عديدة  فوائد  له 
بالشبع  اإلحساس  الى  يؤدي  فهو  وزنهم. 
بكميات  األكل  على  القدرة  عدم  إلى  وبالتالي 
الجسم  تجعل  عناصر  على  الحتوائه  كبيرة؛ 
في  يساهم  أنه  كما  والعسل.  بالماء  يكتفي 
مواضع  من  كثير  في  الدهون  حرق  عملية 

الجسم، ويعمل على تنشيط الجسم.

العسل للتخسيس 

  العسل يقوي براعم الذوق للطعم الحلو، مع تجنب السعرات 

يف  الشديدة  الرغبة  يف  التحكم  طريق  عن  الزائدة  الحرارية 

الحصول عىل املواد الغذائية الغري صحية.

  ميكن استبدال السكر بالعسل ملساعدتك عىل خفض حوايل %6٣ 

من السعرات الحرارية اليومية .

  العسل واملاء الدافئ يساعد عىل هضم املواد الغذائية يف الجسم 

وخصوصا عندما يتم تناوله يف الصباح .

  خليط املاء الدافئ و العسل يساعد عىل غسل السموم والفضالت 

املرتاكمة داخل الجسم .

فإنه يساعد عىل  العسل  الدافئ مع  املاء    بعد رشب كوب من 

زيادة الطاقة وبالتايل زيادة عملية التمثيل الغذايئ

  تحضري املاء الدافئ مع العسل للتخسيس 

يصبح   أن  دون  قليال  وتركه  دقائق   5 إىل  تصل  ملدة  املاء    غيل 

حار جدا .

  تصفيه املاء يف كوب إلزالة الشوائب .

  إضافة 1-2 مالعق صغرية من العسل .

  تقليبه جيدا ورشبه بعد ذلك .

رشب املاء الدافئ مع العسل

أرسع،  بصورة  الوزن  فقدان  عىل  يساعدك  الخليط  هذا    رشب 

طريق  عن  أفضل  نحو  عىل  تعمالن  تصبح  الكليتني  ان  حيث 

إزالة املاء الزائد .

  عليك رشب كوب من العسل واملاء الدافئ قبل وأثناء وجبات 

أطول  لفرتة  بالشبع  الشعور  تساعدك عىل  الطعام ألنها سوف 

الطعام  من  أقل  كمية  استهالك  يضمن  أيضا  الزمن، وهذا  من 

وفقدان الوزن الزائد، وكوب يف الصباح الباكر من العسل واملاء 

الدافئ يساعدك يف الوصول إىل هدفك من فقدان الوزن بصورة 

أرسع .

العسل،  مع  الدافئ  املاء  من  عادي  كوب  أخذ  مجرد  من    بدال 

الخليط،  إىل  الليمون  عصري  من  صغرية  ملعقة  إضافة  ميكنك 

حيث يتم الجمع بني حالوة العسل إىل جانب نكهة الحمضيات 

من الليمون مام يجعله رشاب منعش غني بالفوائد الصحية .

من  كوب  عىل  الحصول  ميكنك  الصباح  يف  اإلفطار  تناول    قبل 

الشاي الساخن املحال بالعسل، حيث ان هذا الخليط يساعدك 

عىل تحسني شهيتك، وتجنب تناول املزيد من السكريات خالل 

النهار .

  بدال من إضافة املاء الدافئ العادي إىل العسل، ميكنك تجريب 

إضافة ملعقة كبرية من القرفة إىل الخليط، حيث أن هذا سوف 

نكهة  يقدم  أيضا  ولكن  الوزن  فقدان  عىل  فقط  ليس  يساعد 

جديدة إىل طعامك .

رجيم الماء الدافئ والعسل 
للتخّلص من الكرش
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الكثير يســأل عن أهمية )فيتامين د( المعروف أيضا باسم فيتامين 

الشمس، وما هي وظيفته ولماذا نحتاج إليه. الجواب ببساطة يكمن 

في أن )فيتامين د( يســهل امتصاص الكالســيوم والفوسفات في 

الجسم، والتي هي ضرورية لنمو العظام. فنقص الفيتامين مرتبط 

بهشاشة العظام والكســاح عند األطفال وهشاشة و لين العظام 

عند الكبار، والعديد من المشاكل الصحية التي اتضح مؤخرا أن لها 

ارتباطا بنقص )فيتامين د ( في الجسم. 

)فيتامين د( ..
فوائده،وأعراض نقصه، والوقاية 

منه

استشارية التغذية الدكتورة

 »سهام سوقية«

Artical

140141

عبارة عن هرمون بروتيني يتم إفرازه من الخاليا 

يف  الدهنية  الخاليا  عدد  زاد  وكلام  الدهنية. 

الجسم أكرث كلام كان إفرازه أكرث ويعطي الدماغ 

باإلضافة  باالمتالء.  واإلحساس  بالشبع  إشارات 

إىل تأثريه عىل عمليات األيض يف الجسم وزيادة 

يف  زيادة  يعاين  من  كل  ننصح  لهذا  معدالته، 

الوزن بإجراء تحليل )فيتامني د( . 

  )فيتامني د( وانخفاض خطر اإلصابة مبرض السكري:

العلمية  التجارب  و  الدراسات  من  الكثري  بعد 

د(  )فيتامني  نقص  بني  رابطا  هناك  وجدأن 

األول.  النوع  السكري  مبرض  اإلصابة  واحتامل 

حيث قام الباحثون بتحليل 1٠٠٠ عينة من الدم  

مبرض  الحقا  أصيبوا  والذين  أصحاء  ألشخاص 

بصحة  شخص   1٠٠٠ ،و  االول  النوع  السكري 

جيدة. 

الدم  يف  املثايل  املستوى  تحديد  واستطاعوا 

اإلصابة  احتامل  لتقليل  املطلوب  د(  )لفيتامني 

مبرض السكري النوع األول. واعتامدا عىل نتائج 

مستوى  بتقدير  الباحثون  قام  الدراسة  هذه 

اإلصابات  نصف  ملنع  املطلوب  د(  )فيتامني 

مبرض السكري النوع األول وهو)5٠ نانوجرام/ 

مل(. 

أعراض نقص )فيتامني د(: - 

  التعب واإلرهاق.

  أمل يف العظام.

  ضعف وأمل العضالت.

  تكرار كسور العظم.

  لني العظام.

  تساقط الشعر.

  أمل املفاصل.

  تطور أمراض القلب وارتفاع الضغط.

  ضعف التآم الجروح.

من  طويلة  لفرتات  د(  )فيتامني  نقص  استمر  وإذا 

الوقت فقد ينتج عن ذلك مايأيت:

كل من البدانة، السكري، ارتفاع ضغط الدم،متالزمة 

العصبية،  األمراض  العظام،  هشاشة  املزمن،  التعب 

الزهامير، االكتئاب الحاد واإلصابة ببعض اضطرابات 

املناعة الذاتية.

الرسطانات  أنواع  بعض  تطوير  يف  يساهم  قد  كام   

ويسبب  –الربوستات(  )الثدي-القولون  يف  وخاصة 

الضعف الجنيس. 

يف  عليه  نحصل  أين  د(من  )فيتامني  مصادر 

األغذية:- 

مابني  مدة   كاف  بشكل  للشمس  التعرض    يجب 

1٠ إىل 15 دقيقة

  سمك السلمون

  سمك التونة

  سمك الرسدين

  سمك املاكريل

  سمك الرنجة

  لحم البقر

  املحار

  منتجات الصويا

  البيض

  الحليب و اللنب و مشتقاتهم

  الفطر

  حبوب اإلفطار

  الكافيار

  عصري الربتقال

  زيت كبد السمك

تناول حبوب )فيتامني د(

 لتعويض النقص يجب علينا مراعاة املعايري الدولية، 

حتى ال تصيبنا زيادة الجرعات مبشاكل صحية. وقد 

من  بتناولها  املوىص  الدولية  الجرعات  تحديد  تم 

قبل معاهد الطب األمريكية )IOM( يف عام 2٠1٠  

كالتايل: 

 1٠( دولية  وحدة   4٠٠  - شهرا   12-٠   الرضع 

ميكروغرام(.

 15( دولية  وحدة   6٠٠  - سنة   1٨-1   األطفال 

ميكروغرام(.

 15( دولية  6٠٠ وحدة   -  7٠   البالغون حتى سن 

ميكروغرام(.

 2٠( دولية  وحدة   ٨٠٠  -  7٠ فوق    البالغون 

ميكروغرام(.

  النساء الحوامل أو املرضعات - 6٠٠ وحدة دولية 

)15 ميكروغرام(. 

املعدل الطبيعي )لفيتامني د(:

د( )فيتامني  من  تناولها  الواجب  الجرعات  ملعرفة 

فأدق  لذلك  دقيق،  بشكل  النسبة  معرفة  علينا 

هي  الجسم  يف  د(  )فيتامني  نسبة  ملعرفة  طريقة 

القراءات  عن  مثاال  نعطي  بالتحليل. وسوف  القيام 

التي ترونها يف التحليل و نرشح النسب:- 

deficient =1٠   )نقص(

insufficient = 1٠-25     )غري كاف(

optimum = 25-٨٠   )األمثل(

potential intoxication =1٠٠  )التسمم املحتمل(

البد أن ننوه أيضا أن زيادة نسبة )فيتامني د( يف الدم 

نسبة  كزيادة  الصحة،  عىل  ومضاعفات  أرضار  لها 

الكالسيوم يف الدم. وقد يسبب أيضا الغثيان والقيء 

وأمل يف املعدة ومشاكل يف الكىل والصداع واإلمساك 

.لهذا نويص بالقيام بالتحليل و التوجه ألقرب طبيب 

أو استشاري تغذية لوصف الجرعات املناسبة حسب 

نسبة التحليل .

أهم وظائف )فيتامني د(:- 

والجهاز  والدماغ  املناعي  الجهاز  صحة    دعم 

العصبي. 

  التقليل من شدة االلتهابات. 

  تعزيز منو العظام واألسنان والخاليا.

  تعزيز امتصاص الكالسيوم.

للكالسيوم  الطبيعية  املستويات  عىل    املحافظة 

والفوسفات.

  يساعد عىل الحد من اإلصابة باألنفلونزا.

  يساهم يف منع تطور بعض أنواع أمراض الرسطان. 

  وتشري الدراسات إىل ارتباط مشاكل الجهاز التنفيس 

وأمراض القلب واالكتئاب بنقص )فيتامني د(. 

الفوائد الصحية ل )فيتامني د( :- 

  )فيتامني د( لصحة العظام: 

مستوى  تنظيم  يف  مهام  دورا  د(  )فيتامني  يلعب 

الكالسيوم، فاألطفال الذين ال يحصلون عىل كفايتهم 

من )فيتامني د( تنمو عظامهم بشكل ضعيف. وقد 

يف  تقوس  لديهم  فيصبح  التشوهات  بعض  تصيبها 

عظام الساقني ويصابون مبرض الكساح، كام أن منو 

األسنان يتأخر عند األطفال املصابني بالكساح.

لني  ملشكلة  عرضة  أكرث  فيصبحون  السن  كبار  أما 

نسبة  لديهم  ويرتفع  العظام،  هشاشة  أو  العظام، 

كثافة  عندهم  وتنخفض  بالكسور  اإلصابة  خطر 

العظام  هشاشة  لديهم  أيضا  تحدث  وقد  العظم. 

بسبب عدم الحصول عىل كميات كافية من )فيتامني 

د(، وهذه األعراض أكرث شيوعا بني النساء بعد سن 

اليأس وكبار السن من الرجال. 

  )فيتامني د( وكفاءة الجهاز املناعي: 

كشفت عدد من الدراسات أن األشخاص الذين تم 

إعطاؤهم جرعات كافية من )فيتامني د( كانوا أقل 

عرضة لإلصابة باألنفلونزا، فقد تبني أن نقص )فيتامني 

د( قد يتسبب بحدوث بعض أمراض املناعة الذاتية 

االلتهابية،  األمعاء  ،وأمراض  الروماتيزم  :أمراض  مثل 

والتهابات الجهاز التنفيس الناتجة عن اختالل املناعة 

الذاتية .

  )فيتامني د(والحمل والعقم. 

إن النساء الحوامل الاليت يعانني من نقص )فيتامني 

الحمل،  بتسمم  لإلصابة  أكرب  بشكل  معرضات  د( 

الحمل.  بسكري  د(  )فيتامني  ضعف  أيضا  ويرتبط 

حمل  أو،  التلقيح  بعد  الحمل  فرص  أن  ووجد 

األنابيب تكون أفضل لدى السيدات الاليت ال يعانني 

من نقص )فيتامني د(. 

د(  )فيتامني  مستوى  ربط  تم  العقم  يخص  ومبا 

التستوستريون  ومستويات  الجنسية  القدرة  مع 

والخصوبة. وأيضا ضعف يف جودة وحركة الحيوانات 

املنوية، فكلام زاد مستوى )فيتامني د( زاد مستوى 

هرمون التستوستريون.

  )فيتامني د( والوقاية من الرسطان:

الخاليا  منو  تنظيم  يف  مهم  دور  له  د(  )فيتامني 

إبطاء  طريق  عن  الرسطان  تقدم  من  ،ويقلل 

األنسجة  يف  الجديدة  الدموية  األوعية  وتطور 

الرسطانية، مام يزيد من موت الخاليا الرسطانية 

ويقلل من انتشارها. 

فكام ذكرنا سابقا )لفيتامني د( دور مهم يف تقوية 

قادرا عىل محاربة  ليصبح  املناعي  الجهاز  صحة 

د(  )فيتامني  يلعب  وبهذا  الخبيثة،  األورام  تلك 

دورا يف الوقاية والتقليل من منو الخاليا الرسطانية 

كرسطان قولون الربوستات، والثدي. 

  )فيتامني د( واالنفعال ،واالكتئاب ،والتعب: 

االكتئاب  حاالت  من  يعانون  األشخاص  من  الكثري 

لذلك  السبب،  معرفة  دون  املزاج  يف  وتقلبات 

ننصحهم بالقيام بإجراء تحليل )فيتامني د(، فله دور 

مؤثر عىل مراكز الدماغ ويستهدف بعض الهرمونات 

املرتبطة باملزاج مثل »السريوتونني« الذي يلعب دورا 

يف التأثري عىل املزاج وتقلباته. 

عىل  الحفاظ  يف  يساهم  د(  )فيتامني  تناول  أن  كام 

القوة يف العضالت، ويقلل من الشعور بالتعب ويزيد 

من القدرة عىل التحكم يف العضالت، ويقلل مخاطر 

السقوط لدى كبار السن فوق 6٠ عاما بنسبة %2٠. 

  )فيتامني د( وزيادة الوزن: 

إن نقص مستوى )فيتامني د( يساهم يف زيادة الوزن 

الدهنية  الخاليا  إن  السيدات، حيث  وخصوصا عند 

لها مستقبالت )فيتامني د( وبهذا تؤثر عىل تقليص 

الخاليا الدهنية. 

فيعمل فيتامني د مع هرمونleptin«”الذي هو 
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أفكار لحوض األسامك 

بحوض  املطبخ،  يف  الجيل  أسفل حوض  التقليدية  األدراج  استبدال  ميكن  مطبخ،  رف 

زجاجي كبري لألسامك يحول املطبخ إىل قطعة مدهشة من املحيط.

طاولة قهوة، تعد طاولة تقديم القهوة من أساسيات الديكور يف الصالة. وميكن لعشاق 

األجواء البحرية، تحويل هذه الطاولة إىل حوض أسامك يدهش الضيوف.

مقّسم للغرفة، بدل استخدام الجدران الخشبية أو اإلسمنتية لتقسيم الغرفة. يستعان 

بحوض أسامك أنيق يضفي مزيداً من النشاط والحيوية عىل املكان.

ساعة برجية، ال تزال الساعات تشكل ركناً مهامً يف الديكور املنزيل. ولهذا الغرض من 

املمكن استغالل الساعة الربجية لرتبية األسامك امللونة.

حوض أسامك معلق، بدالً من وضع حوض األسامك عىل األرض أو عىل أحد الرفوف يف 

املنزل. تعلق بحوامل معدنية من السقف لتبدو األسامك وكأنها تبحر يف الهواء داخل 

الحوض.

بالدفء والطأمنينة. ومع  املوقد شعوراً  القارس يعطي  الشتاء  برد  الحطب، يف  موقد 

خلفية عىل شكل حوض أسامك كبري، تندمج حرارة املوقد مع جامل الطبيعة املائية 

الساحرة.

إغالق  بعد  لألسامك  حوض  إىل  الكمبيوتر  شاشة  تحويل  يتم  قدمية،  كمبيوتر  شاشة 

كافة الفتحات التي ترسب املياه. وتوضع األسامك امللونة بداخلها، وتظهر كأنها مشهد 

تلفزيوين تحت البحر.

طاولة طعام وخلفيات للمطبخ، ميكن أيضاً تحويل طاولة الطعام يف املطبخ إىل حوض 

أسامك كبري، يفتح الشهية لتناول وجبات الطعام. باإلضافة إىل إمكانية استغالل حوض 

األسامك يف أماكن مختلفة من ديكور املطبخ.

بمنظر  للتمتع  أسماك  حوض  باقتناء  البعض  يرغب 
على  الحيوية  من  جو  وإضفاء  الملونة  األسماك 
المنزل، من خالل األجواء التي تذكر بالبحر ومخلوقاته 
باألشكال  يرغبون  الكثيرون  يعد  ولم  العجيبة. 
أصبح  بل  األسماك،  ألحواض  القديمة  التقليدية 
الحوض يشكل جزءًا ال يتجزأ من ديكور المنزل يندمج 
نقدم  متكاملة.  فنية  لوحة  ليشكل  األثاث  باقي  مع 
وأفكار  األسماك  حوض  شراء  قبل  هامة  نصائح  لكي 

جديدة لالستغالل األمثل له في ديكور المنزل:- 

أحواض السمك..
ديكور يبث الحيوية 

بالمنزل

ضعي حوض السمك يف مكان بعيد عن أشعة الشمس.

إحريص عىل االهتامم باإلضاءة الخاّصة بحوض السمك.

غري  الصنوبر  مياه  أن  علامً  ومالحة.  عذبة  نوعان،  السمك  بحوض  الخاّصة  املياه 

صالحة لحوض السمك. 

كلاّم اخرتت الحوض عميقاً، ارتفعت تكلفته.

مالمئة  أجواء  لتحقيق  إلكرتونياً  مربمجة  السمك  أحواض  من  خاّصة  أنواع  تتوافر 

لبيئة السمك، ما يوفّر عىل مالكها عناء العناية بها.

املصفاة )الفيلرت( الذي يعتقد البعض أنّها كافية لسحب الجراثيم من حوض السمك 

ال تعمل سوى بعد تراكم األوساخ فيه. فتعمد إىل تفتيتها وتحليلها يف هذه املياه 

ما ينتج روائح كريهة عن هذه العمليّة، لذا من األفضل وجود أكرث من مصفاة يف 

داخل الحوض.

يحتاج حوض السمك الصغري إىل تنظيف مياهه كّل 15 يوماً.

بعض األسامك يعيش ما بني 6 أشهر وسنة، فيام بعضها اآلخر يحيا ملئات السنني.
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التنظيف،  قبل أي شئ يجب تنظيف كل الغرف وقطع األثاث جيداً مع 

استخدام األدوات واملنظفات املناسبة لكل قطعة سواء كانت من الزجاج أو 

الخشب أو املعدن أو الرخام.

ووضعها  جيداً  تنظيفها  املهم  من  واالنتيكات  االكسسوارات  التخزين، 

بالغالف  الكرس  سهلة  األشياء  تغليف  مع  خاص،  خزانات  أو  صناديق  يف 

البالستييك ذو الفقاعات لتجنب الفوىض وللحفاظ عليها من التلف بسبب 

الرطوبة أو االتربة.

يراعى إزالة كل املفارش والستائر الخفيفة، طيها وتخزينها بعد غسلها يف 

أكياس بالستيكية للحفاظ عليها، وال تنىس إغالق الخزانات التي تحتوي عىل 

أغراض مثينة.

األثاث، يجب الحرص عىل تخزين األثاث بحيث يكون لديه فرصه للتنفس، 

بحيث يتم تغطيته متاماً بخامة طبيعية مثل القطن وتجنب البالستيك الذي 

ال يسمح له بالتنفس. 

أسطح  عىل  وتخزينة  منه  الغايل  وخاصة  السجاد  لف  املهم  من  السجاد، 

عالية لتجنب فسادها إذا كانت عىل األرض أو إذا تعرض البيت ألي ترسيب 

للمياة.

دخول  لتجنب  الحامم  يف  البلوعات  كل  غلق  عىل  الحرص  يجب  الحامم، 

الحرشات باإلضافة إلحكام غلق املرحاض مع إضافة شئ ثقيل عليه مثل 

جردل أو قارورة مياة. 

األقفال، من املهم تركيب أقفال قوية غري قابلة للفتح أو الكرس عىل مدخل 

الدور  إذا كان منزلك يف  أما  للحفاظ عليه من الرسقات واللصوص.  بيتك 

أقفال  وتركيب  الشبابيك  عىل  حديد  تركيب  عىل  الحرص  فيجب  األريض 

قوية.

 املياة والغاز، من املهم غلق كل صنابري املياة متاماً مع إغالق مفاتيح الغاز 

واملياة مبا يف ذلك املحابس الفرعية والرئيسية.

الكهرباء، إذا كان سفرك لبضعه أيام وال تود فصل الثالجة فإحرص عىل إزالة 

أسالك كهرباء كل األجهزة األخرى غري املستخدمة عن املقابس وال ترتك أي 

جهاز موصل بالكهرباء. لكن إذا كانت األجازة طويلة فقم بفصل الكهرباء 

بعد إفراغ محتويات الثالجة وإيقافها.

بهم  املوثوق  األقارب  أو  األصدقاء  الجريانأو  أحد  توصية  يراعى  املتابعة، 

ملراقبة منزلك أثناء سفرك. ويعد شئ رضوري جداً ملراقبة سالمة املنزلك يف 

غيابك لتستمتع بأجازتك بال قلق.

مع بداية موسم العطالت الصيفية الطويلة نقلق كثيًرا بشأن ترك المنزل فترة كبيرة، الخوف من 
اللصوص والحشرات واألتربة وأمان المنزل بشكٍل عام هو أكبر هاجس في هذه الفترة. ويعد هذا 
منازلكم  فيها  تتركون  التي  الفترة  لطول  مناسبة  اجراءات  واتخاذ  به  الشعور  يجب  طبيعي  أمر 
دون سكن، حتى تستطيعوا العودة إليها كما كانت دون حدوث خسائر في أي عنصر من العناصر 

الموجودة بها. خطوات هامة نقدمها لك لضمان السالمة واآلمان لمنزلك قبل السفر:- 

اضمني السالمة واآلمان 

لمنزلك خالل سفرك!
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السمك من األطعمة المغذية والمفيدة، ومن الضروري 
تكسبه  التي  الخاصة  التوابل  استخدام  تحضيرها  عند 

المذاق المطلوب.

بهارات السمك.. 

لمذاق لذيذ

املقادير )تكفي 6 أشخاص( 

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” ثوم بودرة

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” كمون مطحون

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” كزبرة مطحونة

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” كركم

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” بابريكا

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” فلفل أسود مطحون

نصف ملعقة كبرية “ملعقة طعام” حبهان “هيل” مطحون

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” أرز أبيض للحفظ

شاش

طريقة التحضري

والبابريكا  والكزبرة  االسود  والفلفل  البودرة  والثوم  الكمون  نضع  متوسطة،  بولة  يف 

والحبهان والكركم ونخلطهم جيداً.

تخلط جميع املكونات حتى تتجانس ومتتزج.

نضع األرز يف الشاش، ويربط جيداً.

نضع األرز يف برطامن نظيف وجاف، ونضع فوقه البهارات.

نحفظ البهارات يف مكان جاف لحني االستخدام.

تدخل هذه البهارات يف تتبيل السمك املقيل أو شوربة اليس فود.

رس نجاح بهارات السمك

يساعد األرز يف الحفاظ عىل البهارات مدة اطول، كام يساعد عىل امتصاص الرطوبة.

يفضل استخدام بهارات صحيحة وطحنها حتى تكون نكهتها أقوى.

تعمل البهارات عىل حامية جهاز املناعة ورفع كفاءته/ تساعد البهارات يف تخفيف آالم 

املفاصل والعظام وتسكينها.

تحتوي كل ملعقة كبرية “ملعقة طعام” عىل 16 سعر حراري
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بطعمها  تتميز  التي  الشهيرة  العربية  الحلويات  من  الكنافة  تعتبر 
الكنافة  أنواع  أشهر  من  النابلسية  الكنافة  وتعد  المميز،  الشرقي 
الخشنة،. والكنافة  الناعمة  الكنافة  فمنها  الكنافة  تتنوع  و  وألذها 

وازداد ُصناع الحلويات في بلداتنا العربية في الفترة األخيرة، وتكاد ال 
تخلو بلدة عربية من صّناع الكنافة النابلسية تحديدا.

وهي  الفلسطينية،  الحلويات  أشهر  من  النابلسية  الكنافة  وتعتبر 
التراث  من  جزء  وهي  الفلسطيني  المطبخ  رموز  من  رمزا  تعتبر 

الفلسطيني الذي بدأ من مدينة نابلس، واشتهرت نابلس بكنافتها.

الكنافة النابلسية..

رمز المطبخ الفلسطيني

املقادير 

4 كوب كنافة.

2 كوب جبنة نابلسية او عكاوي.

1 كوب سمنة.

2 كوب قطر ) رشبات(.

1 ملعقة صغرية صبغة حمراء.

2/1 كوب فستق حلبي.

 طريقة تحضري

نقوم بفرم الكنافة بالخالط الكهربايئ أو بتقطيعهم 

باليد إىل أن تصبح ناعمة تقريبا.

مرات،  عدة  عنها  املاء  وإزالة  الجبنة  بنقع  نقوم 

أن  إىل  ساعة  ملدة  وتركها  الجبنة  بتصفية  نقوم  ثم 

تتصفى من املاء نهائيا.

علينا  يسهل  ليك  املذابة،  السمنة  يف  امللون  نضع 

توزيعها.

الكنافة  من  كوبني  نضع  الحافة  قصرية  صينية  يف 

ونصف كمية السمنة ونقوم بتوزيعها عىل الكنافة.

االستمرار يف  املتوسطة مع  النار  الصينية عىل  نضع 

تدوير الصينية، إىل أن تصبح شعرات الكنافة ذهبية 

اللون.

الكنافة  من  الباقية  الكمية  نضع  اخرى  صينية  يف 

والسمنة املتبقية ونوزعها جيدا ونرصها يف الصينية. 

وأيضا نقوم بوضعها عىل نار متوسطة، واالستمرار يف 

تدويرها لتكتسب اللون الذهبي.

ونقلب  الكنافة،  وجه  عىل  ونضعها  الجبنة  نفتت 

الصينية الثانية ونضعها فوق الجبنة ونضغط قليال.

نرش املكرسات عىل سطح الكنافة وندخل الصينية 

إىل الفرن بحرارة متوسطة إىل أن تذوب الجبنة ملدة 

1٠ دقائق تقريبا.

نخرج الصينية ونصب القطر الساخن فوقها وتكون 

جاهزة للتقديم.
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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

tunesoman

 جاء يوم العيد, يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحده ال 
يستمر أكثر من يوم. 

 ، الناس  ، تفرضه األديان على  زمن قصير ظريف ضاحك 
ليكون لهم بين الحين والحين يوم طبيعي في هذه الحياة 

التي انتقلت عن طبيعتها.
يوم السالم ، والِبشر, والضحك ، والوفاء , واإلخاء , وقول 

اإلنسان لإلنسان : وأنتم بخير.
الوجه  لهم بأن  الكل إشعاراً  الجديدة على  الثياب   يوم 

اإلنساني جديد في هذا اليوم. 
يوم الزينة التى ال يراد منها إال إظهار أثرها على النفس 

ليكون الناس جميعاً في يوم حب. 
يوم العيد ، يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات 
فيه ... يوم تعم فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة 

بقوة إلهية فوق منازعات الحياة .
 ذلك اليوم الذى ينظر فيه اإلنسان إلى نفسه نظرة تلمح 
السعادة ، وإلى أهله نظرة تبصر اإلعزاز ، وإلى داره نظرة 

تدرك الجمال ، وإلى الناس نظرة ترى الصداقة .
الجميلة إلى  النظرة  النظرات تستوى له  ومن كل هذه 

الحياة والعالم ، فتبتهج نفسه بالعالم والحياة.
الكل جماله في  لإلنسان أن  وما أسماها نظرة تكشف 

الكل ! 
العيد فى مظهره الحقيقى على على  وخرجت أجتلى 
التى  النضرة  الوجوه  السعداء .على هذه  هؤالء األطفال 

كبرت فيها ابتسامات الرِّضاع فصارت ضحكات. 
التى إذا بكت بكت بدموع ال  الحالمة  العيون  وهذه 

ثقل لها.
التى تنطق بأصوات ال تزال فيها  الصغيرة  وهذه األفواه 

نبرات الحنان من تقليد لغة األم.
ة القريبة العهد بالضمات واللثمات   وهذه األجسام الغضَّ

فال يزال حولها جّو القلب.
على هؤالء األطفال السعداء الذين ال يعرفون قياساً للزمن 
، وظرفهم هو  . وكل منهم َملك فى مملكة  بالسرور  إال 
أمرهم الملوكى . هؤالء المجتمعين فى ثيابهم الجديدة 

المصبغة 
اجتماع قوس قزح في ألوانه .ثياب عملت فيها المصانع 
، فال يتم جمالها إال بأن يراها األب واألم على  والقلوب 

أطفالهما.
 ثياب جديدة يلبسونها فيكونون هم أنفسهم ثوباً جديداً 

على الدنيا.
الذين يخرجون ألنفسهم معنى  الصغار   هؤالء السحرة 

الكنز الثمين من قرشين....
ويَسَحرون العيد فإذا هو يوم صغير مثلهم جاء يدعوهم 

إلى اللعب....
 وينتبهون فى هذا اليوم مع الفجر ، فيبقى الفجر على 

قلوبهم إلى غروب الشمس.
 ويلقون أنفسهم على العالم المنظور ، فيبنون كّل شىء 
: الحب  الثابتين نفس في الطفل  المعنيين  على أحد 

الخالص واللهو الخالص .
، فيكون هذا  الحياة  أكاذيب   ويبتعدون بطبيعتهم عن 

بعينه هو قربهم من حقيقتها السعيدة .
هؤالء األطفال الذين هم السهولة قبل أن تتعّقد.

الخيال ويتجاوز  العالم فى أول ما ينمو   والذين يرون 
ويمتد.

 يفتشون األقدار من ظاهرها ، وال يستبطنون كيال يتألموا 
بال طائل.

 ويأخذون من األشياء ألنفسهم فيفرحون بها ، وال يأخذون 
من أنفسهم لألشياء كيال يوجدوا لها الهم .

قانعون يكتفون بالتّمرة ، وال يحاولون اقتالع الشجرة التى 
تحملها .

ويعرفون كنه الحقيقة ، وهي أن العبرة بروح النعمة ال 
الفرح فى تغيير ثوب للجسم  ... فيجدون من  بمقدارها 

، أكثر مما يجده القائد الفاتح تغيير فى ثوب للمملكة .
الذين يشبه كل منهم آدم أول مجيئه  هؤالء الحكماء 
إلى الدنيا,حين لم تكن بين األرض والسماء خليقة ثالثة 

معقدة من صنع اإلنسان المتحضر.
 حكمتهم العليا : أن الفكر السامى هو جعل السرور فكراً 

وإظهاره فى العمل. 
وشعرهم البديع : أن الجمال والحب ليسا فى شىء ال فى 

تجميل النفس وإظهارها عاشقة للفرح 
هؤالء الفالسفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية 

، وهى أن األشياء الكثيرة ال تكثر فى النفس المطمئنة .
 وبذلك تعيش النفس هادئة مستريحة كأن ليس فى الدنيا 
النفوس المضطربة بأطماعها  أما   . الميسرة  إال أشياؤها 

وشهواتها فهى التى تُبتَلى بهموم الكثرة الخيالية.
الهْم َمثل طفيلي مغّفل يَحزن ألنه ال يأكل  ومثَلُها فى 

فى بطنين...
وإذا لم تكثر األشياء الكثيرة فى النفس ، كثرت السعادة 
 ، . فالطفل يقلَّب عينيه فى نساء كثيرات  ولو من قلّة 

ولكن أمه هى أجملهن وإن كانت شوهاء .
للكثرة فى  ، ثم ال معنى  أم قلبه  فأمه وحدها هى هى 

هذا القلب.
 هذا هو السر ، خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير ! 
وتأملت األطفال ، وأثر العيد على نفوسهم ، التى وسعت 

من البشاشة فوق ملئها. 
، اخلعي  البهائم  أيتها  فإذا لسان حالهم يقول للكبار 

أرسانَك ولو يوما ... 
الدنيا انطالق األطفال يوجدون  انطلقوا في  الناس،  أيها 
حقيقتهم البريئة الضاحكة ، ال كما تصنعون إذ تنطلقون 
المفترسة .أحرار حرية  انطالق الوحش يوجد حقيقته 
نشاط الكون ينبعث كالفوضى ، ولكن في أدق النواميس 
، يثيرون السخط بالضجيج والحركة ، فيكونون مع الناس 

على خالف ، ألنهم على وفاق مع الطبيعة .
وتحتدم بينهم المعارك ، ولكن ال تتحطم فيها إال اللَعب ... 
أما الكبار فيصنعون المدفََع الضخم من الحديد ، للجسم 
اللين من العظم . أيتها البهائم ، اخلعى أرَسانِك ولو يوماً...
ــدار كفرحهم بطفل يولد ، فهم  ال  ال يفرح أطفال 

يستقبلونه كأنه محتاج إلى عقولهم الصغيرة.
 ويملؤهم الشعور بالفرح الحقيقى الكامن فى سر الخلق 

، لقربهم من هذا السر.
 ،  وكذلك تحمل السنة ثم تلد لألطفال يــوم العيد 
فيستقبلونه كأنه محتاج إلى لهوهم الطبيعى. ويملؤهم 
العالم لقربهم  الكامن فى سر  الحقيقى  بالفرح  الشعور 

من هذا السر . 
الكبار ! ما أبعدنا عن سر الخلق بآثام  فيا أسفا علينا 

العمر! 
وما أبعدنا عن َسر العالَم ، بهذه الشهوات الكافرة التى ال 

تؤمن إال بالمادة! 
  يا أسفا علينا نحن الكبار ! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح ! 

تكاد آثامنا والله تجعل النا فى كل فرحة خجلة....
 أيتها الرياض المنّورة بأزهارها ,

أيتها الطيور المغرّدة بألحانها,
 أيتها األشجار المصفقة بأغصانها ,

أيتها النجوم المتأللئة بالنور الدائم ،
 أنت شتى، ولكنك جميعاً فى هؤالء األطفال يوم العيد !

إستنادا إلى  كتاب وحي القلم للمرحوم : مصطفى صادق 
الرافعي 

اجتالء العيد

منصور دياب
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معرض الضحي الثاني للجمال..

لتعزيز الوعي الصحي للمجتمع
اختتمت   ، املجتمع«  أفراد  بني  وتثقيفي  صحي  وعي  توفري   « شعار  تحت 

مؤخرا فعاليات معرض » الضحى الثاين للجامل« مبشاركة مجموعة متميزة من 

املراكز الطبية والصيدليات واملؤسسات املهتمة بالجامل والصحة بالسلطنة. 

جاء ذلك تحت رعاية سعادة الشيخ« سامل بن عوفيت الشنفري« رئيس بلدية 

ظفار، بقاعة سمهرم مبركز البلدية الرتفيهي.

ويعد هذا  املعرض األول من نوعه يف محافظة ظفار واملتخصص يف الصحة 

العامة للخدمات  املديرية  الصحة ممثلة يف  والجامل، وأقيم مبشاركة وزارة 

جهات  ومبشاركة  واملحارضين،  االستشاريني  من  بظفارونخبة  الصحية 

متخصصة يف القطاع الطبي كاملراكز الطبية الخاصة والعيادات والصيدليات 

الطبية  املحارضات  من  مجموعة  املعرض  وتضمن  التجميل.  مراكز  وأشهر 

قدمها نخبة من االستشاريني واألخصائيني مبستشفى السلطان قابوس واملراكز 

الطبية الخاصة.

صاللة  مهرجان  فعاليات  ضمن  املعرض  نظم  وجاملك،  صحتك  أجل  ومن 

السياحي 2018، ليوصل رسالة هادفة تتمثل يف إيجاد وعي صحي وتثقيفي 

للمجتمع. وأتاح املعرض للجمهور فرص التواصل املبارش مع أصحاب الشأن 

محارضين  وأطباء  تجميل  ومراكز  وصيدليات  طبية  مراكز  من  واالختصاص 

لإلجابة عىل مختلف االستفسارات بشأن االهتاممات الصحية. 

كام أتاح املعرض الفرصة للجهات املشاركة لعرض أفكارها وخدماتها املختلفة 

وفق ما هو متعارف عليه تحت مظلة قوانني ومعايري وزارة الصحة. 

كام تتجىل أهمية املعرض كونه وسيلة جذبت الزوار من خالل ما يقدمه من 

محارضات صحية وتثقيفية ومسابقات وأنشطة متنوعة مبساهمة الرشكات 

والقطاعات الصحية املتخصصة. كام قدمت املراكز الصحية آخر ما لديها يف 

املجال الصحي والعالجي، إضافة إىل العروض والخصومات للزوار عىل هامش 
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