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24566618 اتصل اآلن
واحجز موعدك على

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

 تركيزك
 أقوى بدون

النضارة

األن
عملية الليزر بـ 360 ريال

seema_beauty_zone_spa79190403Al Mawaleh South
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95577677 - 24264242
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عبد الفتاح سالمه
المدير العام

عبد الفتاح سالمهأناقة.. بال حدود

عيدك إنجاز وأمجاد يا ُعمان

مع إشراقة فجر اليوم الثامن عشرمن نوفمبر من كل عام،تتجدد فرحة سلطنة ُعمان بذكرى 

الُعمانية  النهضة  اليوم الذي أشرقت فيه شمس  الثامن واألربعين. ذلك  الوطني  العيد 

التقدم والتطور والبناء وأرست قواعد السالم  الوطن، ففتحت أبواب  الحديثةعلى ربوع 

ومهدت سبل االستقرار والرقي والنماء.

ثمانية وأربعون عاما مضت من عمر نهضة عمان، دخلت فيها عمان مرحلة جديدة ومجيدة 

لبناء  المرحلة على رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة  من تاريخها الحديث، تقوم هذه 

حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعباً ومجتمعاً ودولًة في كل المجاالت وعلى مختلف 

الدول  الخارجي وعلى مستوى عالقاتها مع  الداخلي، أو  المستويات. سواًء على الصعيد 

الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من حولها.

 تمثل هذه المناسبة الوطنية المجيدة فرصة يحرص من خاللها أبناء الشعب العماني الوفي 

الحديثة، وذلك من خالل  لباني نهضة عمان  امتنانهم وعرفانهم  التعبير عن عميق  على 

العديد من وسائل التعبير الفردية والجماعية. كما أن هذه المناسبة الوطنية تمثل كذلك 

فرصة للنظر والتأمل فيما تحقق من منجزات وأهداف في مختلف المجاالت، وهي منجزات 

يفخر بها الوطن والمواطن على كافة المستويات، ولنعمل على االنطالق من ذلك نحو آفاق 

العزة والمجد والرقي واالزدهار وتحقيق المزيد من األهداف واإلنجازات.

التهاني وأجمل معاني  المجيد، ونرفع أسمى آيات  فهنيئا لعمان وشعبها يومها وعيدها 

 التبريكات للمقام السامي حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

المولى جلت قدرته بأن يسبغ على جاللته نعماءه ظاهرة  الله ورعاه- داعين  – حفظه 

وباطنة وأن يحفظه قائداً ورائداً لهذا البلد.

سعادة األستاذ: محمد ثاني الرميثي
رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 
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التعاون الخليجي ورئيس مجلس الغرف السعودية
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مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة البحرين
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المطبوع��ة بأي ش��كل م��ن األش��كال دون اذن، ويعتذر الناش��رون 
عن عدم تحملهم المس��ؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه 
المجل��ه مهما كان س��ببها، واألراء ووجهات النظر المنش��ورة في 
هذه المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر, وجميع العالمات 

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.
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خبيرة التجميل »�شريفة ال�شيدي«

اأنامل فنية احترافية

تجيد لغة الجمال
للوص��ول إلى المج��د والنجاح، يج��ب أن تعمل خبي��رة التجميل بصدٍق وحٍب له��ذه المهنة 

فتعطيها من ذاتها وتبدع من خاللها. من هنا انطلقت خبيرة التجميل »ش��ريفة الش��يدي« 

في عالم التجميل وأبدعت في المكياج وتميزت بلمساتها الفنية التي تحول مالمح أي وجه 

إلى لوحة فنية إبداعية غاية في الجمال تبهر كل من ينظر إليها.

صالون مادموزيل لصاحبته« شريفة الشيدي« يقدم لك تجربة مميزة من كل النواحي، يعد 

الصالون الخيار األمثل واألفضل لكل امرأة تبحث عن الخدمات والمستحضرات األفخم في 

السلطنة. إلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:- 
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خبرية التجميل »رشيفة الشيدي« مسرية واسم المع يف عامل التجميل، 
نود التعرف عىل أبرز املحطات يف حياتك والتي صنعت شهرتك?

شغفي باملكياج بدأ منذ طفولتي، فكان لدي ميول مبتابعة صيحات املكياج 

يف وسائل اإلعالم املختلفة. فكنت أتابع الفنانات واملذيعات وطريقة وضعهم 

للمكياج، أيضا كنت أتابع صور املوديل يف املجالت النسائية وغريها. 

بدأت أطور من نفيس يف هذا املجال، فالتحقت بالعديد من دورات املكياج 

بعد  فرتة  خالل  وأيضا  الدراسة(  )فرتة  الصيفية  اإلجازات  خالل  التدريبية 

االنتهاء من الجامعة. 

بشكل عام التدرب والتعلم واالطالع عىل كل ما هو جديد يف عامل املكياج 

والجامل من ناحية طرق املكياج وأنواع الوجوه والبرشة وغريها، شجعني 

عىل بداية مرشوعي الخاص وافتتاح صالون مادموزيل واالنتقال إىل خبرية 

تجميل احرتافية فيام بعد. 

كيف نجحت يف تخطي جميع الصعاب التي واجهتك يف مشوارك؟
العقبات التي واجهتني يف بداية تأسيس مرشوعي هي نفس العقبات التي 

قد تواجه أي رائد أو رائدة أعامل يف السلطنة، فنجد اإلجراءات املعقدة يف 

تأسيس املرشوع وإجراءات التوظيف واملوافقات وغريها. 

قاعدة من  أكرب  إىل  الوصول  الله مل توجد أي صعوبات أخرى يف  وبفضل 

الزبائن، وذلك بسبب ثقتي بأن مرشوعي سينجح وأن الخربة التي اكتسبتها 

يف مجال املكياج سوف تنعكس عىل أعامل الصالون.

Sharifa
 alShidi
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من وجهة نظرك مهارات أساسية لخبرية التجميل الناجحة؟
أعتقد أن املهارة األساسية التي يجب أن تتوافر يف خبرية التجميل هي أن 

فال  املكياج،  عليها  تطبق  التي  الوجوه  كل  مع  التعامل  عىل  قادرة  تكون 

ميكن أن تطبق طريقة أو نوع محدد من املكياج ألكرث من امرأة مختلفة 

يف املالمح وشكل الوجه. 

فإذا  املكياج،  وضع  قبل  املرأة  ببرشة  التجميل  خبرية  تهتم  أن  يجب  كام 

وجدت أن برشة املرأة )الزبونة( تعاين من الحساسية أو اإلجهاد تنصحها 

نظافة  عىل  الحفاظ  عن  فضال  برشتها.  عىل  حفاظا  املكياج  وضع  بعدم 

األدوات ومستحرضات التجميل واستخدام املنتجات ذات الجودة العالية. 

ببرشتها  تعتني  أن  ميكن  نظرك؟،وكيف  وجهة  من  املرأة  جامل  رس 
بشكل يومي؟

املرأة  اهتامم  أما  الطبيعي،  جاملها  رس  هو  وبجاملها  بنفسها  املرأة  ثقة 

التي تعطي نضارة وحيوية لبرشتها.  املياه  الكثري من  بتناول  يبدأ  ببرشتها 

النوم،  قبل  املكياج  إزالة  بالنظافة،  واالهتامم  الرياضة  مامرسة  عن  فضال 

استخدام مكعبات الثلج، تجنب مالمسة أو فرك البثور )حب الشباب(. 

كيف ميكن للمرأة أن تختار ما يناسبها من طرق املكياج املختلفة؟ 
كيف لها أن تخترص مدة وضعها للمكياج خاصة النهاري؟

الطريقة  الختيار  الكاملة  الدراية  أو  الخربة  لديها  ليس  املرأة  كانت  إذا 

األنسب لها، فأنصحها بوضع املكياج الناعم البسيط والذي يتناسب مع كل 

الوجوه وكل البرشات.

فيام يخص املكياج النهاري، تقوم املرأة بتنظيف برشتها بطريقة صحيحة 

،ثم تضع واقي الشمس قبل وضع املكياج. وملن تعاين من جفاف يف برشتها 

ينصح بوضع مرطب ملدة 10 دقائق ثم يتم وضع واقي الشمس. 

بشكل عام ال أنصح املرأة بوضع املكياج بالنهار سواء للعمل أو الجامعة ألنه 

يرهق برشتها ويؤثر عليها، ميكن وضع كريم BB البديل األفضل للمكياج 

النهاري أو وضع كحل أو ماسكرا بسيطة. 

األخطاء الشائعة لوضع املكياج خاصة للمرأة العامنية؟
أبرز األخطاء تتمثل يف وضع املرأة املكياج الذي ال يتناسب مع مالمحها، 

فاملكياج هدفه األسايس هو إبراز املالمح وليس تغيري جميع مالمح املرأة. 

من  محددة  طريقة  اختيار  املرأة  عىل  تحتم  العامنية  البيئة  هل 
املكياج؟ 

منتجات  اختيار  إىل  يدفعنا  املؤكد  من  الحار  وطقسنا  العامنية  بيئتنا 

ومستحرضات تجميل تثبت لفرتة أطول، كام أنصح املرأة بعدم وضع أكرث 

استخدام مستحرضات ضد  أو  )الفونديشن(  األساس  كريم  من طبقة من 

املياه مثل الكحل واملاسكرا. 
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األلوان التي تفضلينها وتربز جامل املرأة العامنية؟ 
تربز جامل  فهي  والبسيط،  الناعم  املكياج  يف  تدخل  التي  الرتابية  األلوان 

املرأة. 

أهمية اختيار املستحرضات عالية الجودة يف الشكل النهايئ للمكياج؟
استخدام أفضل أنواع مستحرضات التجميل هام لسببني، األول الحفاظ عىل 

برشة املرأة من أي أرضار جراء استخدام أنواع رخيصة أو ذات جودة ضعيفة 

وبالتايل يؤثر ذلك سلبا عىل سمعة الصالون وثقة الزبائن يف خبرية التجميل 

نفسها. السبب الثاين بأن النتائج املرجوة من استخدام مستحرضات ذات 

جودة عالية تكون نتائج مرضية وتلبي للزبونة ذوقها يف اختيارها املكياج.

هل هناك وجوه قد تدفعك الكتشاف طريقة جديدة يف املكياج؟
هذا أكرث ما يسعدين بأن أجد وجوها تدفعني الكتشاف طرق ومعلومات 

والدورات  املجال  هذا  يف  وبخربيت  الله،  وبفضل  املكياج،  عامل  يف  جديدة 

التدريبية أستطيع أن أدرس الوجوه بشكل رسيع وفوري واختيار ما يناسبها 

من املكياج. 

هناك طرق وصيحات حديثة يف املكياج ما رأيك بها؟ 
اتباعها وتطبيقها ولكن برشط أن  صيحات املكياج يف طور مستمر، ميكن 

وفيام  الطبيعي.  بشكلها  جاملنا  مالمح  تظهر  ،وأن  فيها  مبالغ  غري  تكون 

زفافها،  ليلة  الجديدة  املكياج  صيحات  باتباع  أنصحها  ال  العروس  يخص 

فاألفضل اختيار الطرق الكالسيكية يف وضع املكياج حتى ال تشعر بالندم 

بعد زفافها بظهور طرق وصيحات جديدة أفضل.

صالون مادموزيل، رس التميز والنجاح وثقة زبائنك؟
وتدريب  بتطوير  فأقوم  الصالون  »صاحبة  الشيدي  »رشيفة  يخص  فيام 

تطلب  إذا  املكياج  مجال  يف  تدريبية  بدورات  وااللتحاق  باستمرار  نفيس 

األمر. كام أختار موظفات الصالون بعناية فائقة وأحرص عىل تطوير أدائهن 

وتعليمهن وتدريبهن عىل التعامل الراقي مع زبائن الصالون. 

طموحاتك الفرتة املقبلة؟ 
أطمح إىل افتتاح »سبا متكامل« يوفر جميع الخدمات التجميلية للمرأة، 

ومينح املرأة ما تستحقه من استجامم وجامل وراحة يف آن واحد. 
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مع إطاللة 18 نوفمير 2018م، يسر شركة )إس كاي ديزاين( وصاحبها رجل األعمال أحمد خميس الطنيجي

 أن ترفع إلى المقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان

 قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه
بمناسبة العيد الوطني )الثامن واألربعون(
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يس��اعد »التفكير اإليجابي« عادة على خلق حياة صحية مليئة بالطاقة لإلنس��ان، كما ُيس��هم في 

طرد ش��بح الس��لبية من حياة األش��خاص.وُيقصد ب�«التفكي��ر اإليجابي« التركيز عل��ى األمور الجيدة 

،وتوق��ع نتائ��ج إيجابية، ويأتي عادة من قلب مليء باإليمان واالعتقاد بأن األمور س��تصبح جيدة في 

النهاية برغم صعوبات الحياة.

ويعتبر التفكير اإليجابي أحد أهم المهارات التي نس��تطيع من خاللها التغلب على العوائق التي 

تواجهن��ا ف��ي حياتن��ا وأثناء س��عينا لتحقيق أهدافن��ا. وبالتالي يج��ب أن نحاول دائم��ا تقوية هذه 

المه��ارة ِلما له��ا من منافع جمة، منها التفكي��ر اإلبداعي ،أو التفكير خ��ارج الصندوق. لذلك نقدم 

لكم في هذا العدد قصص ملهمة لثالث صاحبات سمو ينصحن باإليجابية كونها الطريق الوحيد 

للنجاح ولحياة سعيدة ومستقرة. 

ملهمةقصص
التحديعنوانها

صاحبات
السمو

واإلصرار
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تغريد

صاحبة السمو السيدة الدكتورة

آل سعيدبنت
تركي

قصتي من بيت والدي:
الدكتورة »تغريد بنت تركي آل  السيدة  لنا صاحبة السمو  البداية تكشف  في 
الثانية في أسرة، علمتني منذ صغري أن أكافح في  سعيد« فتقول: »أنا األبنة 
جميع مراحل حياتي لتتفوق وتنجح وتتميز بجهدها، كان من المهم جدا بالنسبة 
لي هذا االجتهاد والمثابرة المستمرة لكوني أنثى أوال أثبت والدي- رحمة 
الطبقة  الشباب، وثانيا  الله عليه- أنني سأجعله يفتخر بي كما يفتخر بإخوتي 
االجتماعية التي أنتمي إليها والتي كانت ومازالت تسعدني تارة وتزعجني تارة 

آخرى«.
وتضيف »:إن الطبقة االجتماعية تضعني في كثير من األحيان في قالب معين ال 
أجد نفسي فيه، ويكون سببا من خالله يطلق الكثيرون علَي أحكامهم وتوقعاتهم 
الحقيقي،  التعرف على عالمي وواقعي  العادلة والسطحية. دون محاولة  غير 
وذلك من خالل ما أعمله وأقدمه للمجتمع. وظل هذان السببان معي إلى اآلن. 
كنت ومازلت أثابر بحثا عن التفرد والتميز في العطاء، حتى أضع بصمة تغريد 
الشخصية كإنسانة، وأم، ودكتورة، ورائدة أعمال، وسيدة مجتمع، ومتطوعة 
النساء واألطفال واليافعين والشباب وذو  في قضايا إنسانية مختلفة تخص 

االحتياجات الخاصة في المجتمع. 
الطريق شاق:

الدكتورة »تغريد بنت تركي آل سعيد« رغم أن  السيدة  السمو  وتؤكد صاحبة 
العقبات، إال أنني ولله الحمد تمكنت  الكثير من  الطريق شاق وطويل وبه 
بخطوات متواضعة من تحقيق بعض من أحالمي وطموحاتي من خالل مشروعي 
التطوعي في مجال الصحة  الخاص »كتابي جليسي« وخوض تجارب العمل 
النفسية، وخدمة مرضى السرطان ،ودعم مسرح الكبار واألطفال. فأحيانا كثيرة 
أتمنى لو يدرك من حولي وخاصة المقربين أن القوة واإلصرار والمثابرة كلها مزايا 
من الله عزوجل ونحمد الله عليها، ولكن أبقى إنسانة لها لحظات ضعف وخوف 
،أو حتى إحباط في أحيان أخرى، ومن الطبيعي أني قد أحتاج لالحتواء واالهتمام 

والدعم المعنوي لضمان االستمرارية«. 
نصائح من تجربتي 

وتختتم حديثها: »أود أن أنصح أوالدي وكل من يقرأ قصتي وتجاربي الشخصية، 
أوال أن يبنوا اختياراتهم وقراراتهم فيما يخص دراستهم أو أعمالهم أو مشاريع 

جديدة يودون الخوض فيها على شغف لديهم أو ميول تجاه تخصص معين.
ثانيا عليهم أن ال يحاولوا تبرير اختياراتهم أو قرارتهم لآلخرين وخاصة طالما 

القرار جاء بعد دراسة وتأني«.
ثالثا »كما أنصحهم ال يترددوا في اغتنام الفرص الثمينة التي تأتي في طريقهم 

ألنها قد ال تتكرر الفرص مرة أخرى. 
رابعا فالبد أن يدركوا أنهم بشر وفي بعض األحيان يمرون بلحظات ضعف أو فشل، 
فعليهم أن يخرجوا من الفشل بدروس تساعدهم على النجاح واالستمرارية، فال 
بد أن يكونوا على طبيعتهم وعندما يشعرون بأنهم يودون اإلبتعاد أو يحتاجون 
فترة راحة أو يودون رفض عمل ما ال يناسبهم أن يعتذروا وينسحبوا من الموقف، 

وأخيرا أنصحهم جميعا بأن يتحلوا بالتفاؤل واإليجابية دائما«. 
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جناب السيدة

آل سعيد
بسمةبنتفخري

الصعوبات تخلق الشخصية القوية:
أم��ا جناب السيدة »بسمة بنت فخري آل 
سعيد«المالكة والمؤسسة ألول عيادة للصحة 
النفسية بسلطنة عمان عن قصة حياتها 
التي واجهتها والتي  والصعوبات والتحديات 
خلقت منها شخصية ريادية وقدوة للعديد من 

النساء العمانيات.
المجتمعية بدأت منذ  تقول: »إن الضغوطات 
الصغر خالل المراحل الدراسية المختلفة، 
وكوني من طبقة إجتماعية وجب علَي االلتزام 
وعدم إثارة المشاكل والتفوق الدراسي وغيرها 
من األمورإلعطاء صورة مشرفة وسمعة طيبة، 
وأن أكون قدوة لزميالتي في المدرسة رغم 

صغر سني«. 
وتضيف: »إن عائلتي مكونة من أربع أخوات أنا 
أكبرهن، وكان والدي دائما ما يحفزنا ويشجعنا 
على بذل أقصى مجهود س��واء في الدراسة 
المرأة  العملية ألنه كان يؤمن بأن  الحياة  أو 
تستطيع أن تقدم الكثير وتحقق نجاحات 

تضاهي الرجل«. 
أصعب جامعة:

وتقول: » كان لدي دافع وحلم منذ صغري بأن 
أكون متميزة وفريدة في تخصص معين من 
إثبات نفسي. لذلك قررت  جانب، وأرغب في 
االلتحاق بأصعب الجامعات العربية وهي 
الجامعة األردنية في مملكة األردن وتخصصت 
النفس والذي يعد آنذالك من  في مجال علم 

التخصصات النادرة والصعبة«. 
التحديات خالل تلك المرحلة  وتضيف: »إن 
التأقلم والعيش  الجامعية تمثلت في ضرورة 
خارج السلطنة، واختيار تخصص ومجال صعب، 
ضرورة إثبات الذات والتفوق الدراسي، الرجوع 

ألرض الوطن بسمعة وصورة مشرفة«. 
المشوار المهني:

المهني لم يكن  المشوار  وتكشف:« أن بداية 
البعض ،وأن هناك  بالورود كما يظن  مفروشا 
تسهيالت كثيرة تقدم لصاحبات السمو، وألن 
النادرة كان البد من  التخصصات  تخصصي من 
كسب ثقة الناس فعملت على خلق بيئة صحية 
ونفسية مثالية للقسم الذي أعمل فيه من حيث 

الديكور واأللوان وغيرها«. 

وتضيف: »إن نقطة التحول في مشواري العملي 

جاءت من خالل نصيحة قدمها زميل في نفس 

بأنه يجب أن أستغل اسمى وشهرتي  المجال 

في تقديم خدمات مجتمعية تفيد المجتمع 

العماني وتساهم في زي��ادة الوعي بأهمية 

النفسية للفرد، من هنا انطلقت فكرة  الصحة 

إنشاء عيادة »همسات السكون« أول عيادة 

متخصصة في الصحة النفسية بالسلطنة«. 

وأفادت: »عانيت من إجراءات إنشاء عيادة« 

همسات السكون« الصعبة والطويلة وليس كما 

يظن البعض بأن هناك تسهيالت مقدمة، أو أن 

العيادة تحت مظلة جهة حكومية تقوم بدعمها 

الشائعات والتحديات كانت  ماديا، جميع تلك 

تشجعني وتجعلني مصرة على النجاح وتحقيق 

حلمي وهدفي«. 

نصائح ذهبية:

وتقدم جناب السيدة »بسمة آل سعيد« نصائح 

العمانية وتقول: »رسالتي إلى  ذهبية للمرأة 

النساء سواء كن صغيرات أو كبيرات، وأنا  كل 

أقول ذلك ألنه ليس هناك عمر معين تتوقفين 

فيه عن اإلنجاز والحلم، واألمر كله يعتمد على 

الدافع  بالحماس والحيوية وقوة  مدى شعورك 

لديك ولذلك أقول لكل النساء فكرن بشكل غير 

تقليدي وبدون خوف وعليكن أن تتذكرن شيئاً 

هاما وهو أن األشياء الجديدة تكون مخيفة في 

البداية ولكن تكون النتائج غاية من الروعة في 

النهاية«.

المهم جدا االستفادة من كل  وتضيف: »من 

الدروس التي تصادفنا في الحياة، وأن نحب ما 

نعمل وأن تكون لدينا الروح والحماس لما نقوم 

به وإال فإن األمر سينتهي بك وأنت تقومين 

ابتكار.  يوميا بنفس الشيء بدون أي تغيير أو 

إذا أحببت ما تقومين به ستصبحين مبدعة 

التحديات  ومنجزة بشكل أفضل. فكلما زادت 

أصبح الشخص قويا وملهما«. 
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الطالق ظاهرة اجتماعية:

وفي سياق آخر وقصة ملهمة أخرى، تقدم جناب السيدة »مية بنت حمود آل 
سعيد« نصائح وقواعد هامة للتفكير اإليجابي ودعم العمانيات المطلقات. 

في بداية حديثها عن ظاهرة الطالق تقول: »كوني إمرأة سبق لي تجرب الطالق 
ال أرى عيبا في حالتي االجتماعية، فاختياري لهذا المجال ودعمي للمرأة المطلقة 
جاء يقينا وإيمانا مني بأن المرأة المطلقة يجب عليها أن ال تخجل من حالتها 

االجتماعية، وأن تتقبل ذاتها وأن تبدأ حياتها من جديد وتفكر بإيجابية«.
المرأة  اللوم والعتاب على  العربي يلقي دائما  وتضيف: »لألسف المجتمع 
النظرة يجب أن  المطلقة باعتبارها السبب األساسي والوحيد للطالق، وهذه 
تتغير بزيادة وعي المجتمع بأسباب الطالق وغيرها. وكوني من العائلة الحاكمة 
المرأة المطلقة، وأن  النظرة السلبية فوجب علَي أن أدعم  ،وتعرضت لهذه 
أساندها في محنتها، فالمرأة المطلقة ما زالت جزءاً من هذا المجتمع الكبير فالبد 

من مساندتها«. 
خيار صعب:

وتضيف:« إنها تشارك في مجموعات الدعم التي حرصت عيادة همسات السكون 
على تكوينها دعماً للمرأة المطلقة وخاصة عندما طلب مني المشاركة بتجربتي 
مع الطالق، كما أعتبر أن قناتي على اليوتيوب وعبر وسائل التواصل االجتماعي 
ما هي إال مساهمة مني لتبادل األفكار، ألني من خاللها أنشر اإليجابية للجميع 

وأغير مفاهيم مغلوطة عن المرأة العربية«.
الزوجية  الخالفات  الخيار األخير في ظل  وتكشف:« إن الطالق يجب أن يكون 
التي نعاني منها، فالطالق تأثيره السلبي ال ينعكس فقط على الزوج والزوجة بل 
تأثيره أشمل على العائلتين واألبناء. لذلك فأنا ال أؤيده ويجب الوصول إلى أفضل 
الحلول للحفاظ على الحياة الزوجية، ضرورة عدم أخذ المشورة أو النصائح في 
قرار الزوج ممن حولك وأن يكون القرار باالتفاق بين الزوجين فقط دون تدخل 

طرف خارجي«.
التفكير بإيجابية:

بأنها واجهت صعوبات وتحديات كثيرة  السيدة »مية آل سعيد«  وتؤكد جناب 
عقب طالقها، ولكن تفكيرها اإليجابي جعلها قادرة على تخطي جميع تلك 
المطلقة أن تطوي  المرأة  التحديات وبداية حياة زوجية جديدة. يجب على 
صفحة طالقها وتبدأ حياة جديدة بكل تفاؤل وأمل، والدليل على ذلك أن العديد 

من المطلقات قد تزوجن مرة أخرى ويعشن حياة سعيدة اآلن«. 
وتضيف:« إن الثقة والتقرب إلى سبحانه وتعالى والتفكير اإليجابي يغير حياتنا 
دوما إلى األفضل، وأتذكر أنني فور طالقي قد اشتركت لمدة عام في صالة رياضية 
النفسية كونهما  لالهتمام بصحتي الجسدية والتي تنعكس إيجابيا على صحتي 

مرآتين لعملة واحدة«.

مية
حمودبنت

آل سعيد

جناب السيدة
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فخامة الهند�شة المعمارية
والإبداع الت�شميمي
في الحقائب والعطور

»ربي��ع صوم��ا«، اس��م م��زج بي��ن فخام��ة الهندس��ة 
المعماري��ة واإلب��داع التصميم��ي. فه��و المهن��دس، 
المصمم، الفنان، كلها ألقاب ثانوية ُيعرف بها »ربيع 
صوم��ا »، ذلك المب��دع اللبناني الذي لمع اس��مه في 
عالم الهندسة المعمارية من خالل أفخم المشاريع 

التي نفذها.
إال أن��ه كان ُيخب��ئ موهبة فذة، مختلف��ة وراقية في 
عالم األزياء الذي ذاع صيته مؤخرًا فيه وباألخص في 
تصميم الحقائب والعطور. فلم يتجرد من شخصية 
المهن��دس ب��ل دم��ج بينه��ا وبي��ن تصميمات��ه التي 
تمّيزت بأشكالها المعمارية كالدائرية والمخروطية، 
وغيره��ا الكثي��ر التي تزين��ت بها الحقائ��ب والعطور 
من ناحية الدقة والتفاصي��ل العميقة. إلى مزيد من 

التفاصيل في الحوار التالي:-

راق ومختلف،  إبداع  والعطور  الحقائب  بني  »ربيع صوما« 
كيف أوجدت لنفسك تلك املكانة من اإلبداع والتميز يف عامل 

الحقائب والعطور؟
طريق  أرسع  باختصار  كفيلة  العبارة  هذه  وجد«،  جد  »من 

وأعمقها للوصول إىل اإلبداع والتميز الذين أنعم عيلَّ بهام مبدع 

الكون. فطاملا نجتهد يف عملنا سرنى أن كل يشء من حولنا هو 

الكثري  لنا  الخيال ويشكل مادة دسمة توحي  يفوق  إبداع ومتيز 

والكثري جدا من األفكار الرائعة، التي نربزها بكل عمل، أو إبداع 

نقوم به.وهذا ما ظهر ليس فقط يف حقائبنا إمنا يف اختيار تركيبة 

العطور الخاصة بنا والتي تحايك الفخامة والرقي.

بينهام؟،  والعالقة  املجالني  هذين  الختيار  دفعك  الذي  ما 
وكيف تقيم إبداعاتك وتصاميمك فيهام؟

مل يقترص عملنا يف مجال املوضة عىل هذين العملني، إمنا هو عىل 

نحو كبري من التطور يف شتى مجاالت الكامليات األساسية الخاصة 

املوضة  يخص  ما  كل  تشمل  التي  الفخمة  وباإلطالالت  باملوضة 

عامة ومحبي التميز من النساء والرجال خاصة.
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كيف أثر مجالك الهنديس عىل تصاميمك يف مجال الحقائب؟، وكيف 
أدخلت التصاميم الهندسية عىل الحقائب؟

خالق  أبدعها  واضحة  هندسية  ملسة  العامل  يف  حولنا  يدور  ما  كل  يف  نرى 

الكون، فرنى فيضا من التفاصيل الهائلة لتكمن فيها أهمية كل يشء.

وكوين مهندسا أعتمد التفاصيل يف كل أعاميل الهندسية التي قمت وأقوم بها، 

فكيف ال أتبعها يف أعاميل التي نقلتها إىل عامل املوضة وقد بدت واضحة يف 

كل تصاميمي. إذ إنها تُحايك األشكال الهندسية وتفاصيل دقيقة تظهر فيها 

قوة الدقة وجودة العمل.

هل القت فكرة التصاميم الهندسية قبوال من جانب املستهلكني وكيف 
أقنعت كافة األذواق بها؟

الذي نشهده يؤكد أن هناك قبوال كثيفا من قبل محبي  الواقع  لله  الحمد 

الخطوط  وانسياب  الدقة  مدى  عن  عميقة  صورة  وهي  ال  وكيف  املوضة، 

املستهلكني  عىل  وتضفي  املجال  هذا  يف  متيزا  تزيدنا  مختلقة  عالمة  لتبقى 

جوا من الرقي. خاصة يف وقتنا هذا الذي أصبح فيه كل شخص بنفسه مقيّم 

ومدون للموضة.

هل الحقيبة مكملة ألناقة املرأة؟،أم أنها جزء أسايس من حياتها؟
الحقيبة جزء أسايس من حياة املرأة ،ال بل هي من أهم األشياء التي تعتمدها 

يف كل إطالالتها، ومن هنا نالحظ التسابق فيام بينهن القتناء األفضل واألكرث 

عرصية.

يف  البساطة  تفضل  وهل  الحقائب؟،  تصميم  يف  اإلكسسورات  أهمية 
إضافة اإلكسسوارات؟

اإلكسسوارات هي أهم جزء يف الحقائب ألنها سبب متيزها فيام بينها من 

الناحية الجاملية والقيمة املادية، فمثال يف حقائبنا نعتمد كل ما هو بسيط 

،ويف الوقت عينه ملفت وقيم، فرتى فيها اعتامدنا األسايس بطليها مباء الذهب 

لتحمل كل معاين الفخامة.

كيف يعد العطر جزءا ال يتجزأ من شخصية كل شخص يعشق الرقي؟
فمنه  والتميز  الرقي  يحب  إنسان،  كل  إلبراز شخصية  أسايس  جزء  دامئا  العطر 

الذي يرتكه يف كل مكان  التميز  العميق.أضف إىل ذلك  القوي الخفيف،  العطر 

وزمان فيحمل ذكريات املايض ويُحايك الحارض لكل منا.دعني أحور املثل القائل: 

»قل يل ما هو عطرك أقل لك من أنت.«
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الفرنسية يف مجموعاتك؟،  العطور  اعتمدت عىل  ملاذا 
وأهم ما مييزها ،والطابع الذي تحمله؟

دامئا  ألين  مجموعتي  يف  الفرنسية  العطور  عىل  أعتمد 

أذهب بخيارايت لألفضل، فمن هو األفضل يف هذا املجال 

اهتامماً  القطاع  هذا  يولون  الذين  الفرنسيني  من  أكرث 

خاصا منذ العصور القدمية برغم تنوع مصادر األزهار 

عطوري  يف  فرتى  العامل؟.  بالد  مختلف  من  واألشجار 

شمولية ،ما بني العود، العنرب، واملسك الرشقي ومتازجها 

عن  ناهيك  السويرسي  والباتشويل  الفرنيس  الياسمني  مع 

خشب أشجار األرز اللبناين. 

مقارنة  تقيمه  وكيف  العامين؟،  للسوق  اختيارك  أسباب 
باألسواق املحيطة. 

إن السوق العامين هو من إحدى وجهات اختيارايت املهمة، ألنه 

من خالل تواجدي يف السلطنة وتعاييش مع الشعب العامين الحبيب 

لفرتة طويلة، أيقنت أنه شعب يحب الذوق ويبحث عن كل ما هو جديد 

يف عامل املوضة وهذا ما مييزه عن األسواق املحيطة التي تغزوها املاركات 

العاملية بكرثة لحد التخمة. وهنا يبدأ التحدي بوجهة نظري وإبراز هوية 

عالمتي التجارية يف السوق العامين وغريها من األسواق العربية والعاملية.

خطة »ربيع صوما« ليك تجول عالمته التجارية عامليا؟
التواصل  منصات  عىل  العامل  يعتمد  الحايل  عرصنا  يف  سابقا،  ذكرت  كام 

االجتامعي للتعرف أكرث عىل كل ما يدور من حوله عامليا من خالل جواله 

العاملية  للامركات  العاملي  النهج  نفس  نتبع  ونحن  بيته.  يف  يجلس  وهو 

بالرتكيز عىل التواصل االجتامعي، وبفتح فروع جديدة يف مختلف عواصم 

املوضة العاملية كام فروعنا يف مسقط.

نصائح تقدمها للمرأة الختيار الحقيبة املثالية ،والعطر املثايل؟
أهم نصيحة أقدمها للمراة هي: 

غريها،  تشبه  ال  التي  املرأة  أنت  أنك  تنيس  وال  بعينيِك،  وثقي  قلبك،  »اتبعي 

السباقة  دامئا  كوين  أخرى،  تحمله  مبا  مقرونة  وليست  صائبة  خياراتك  فاجعيل 

واجعيل نفسك تلك امللكة املميزة بطلتها، التي ترتك عطرها يفوح يف كل ركن 

مترين به، واحميل حقيبة تنجذب لها العيون وتخفق لها القلوب«.

طموحات »ربيع صوما« وخططه املستقبلية؟
ما  كل  لتقديم  دائم  بتطور  به  بدأت  ما  إكامل  املتواضعة هي  طموحايت 

أردد  وكام  عاملياً  التجارية  عالمتي  من  يرفع  ما  وكل  مختلف  مميز،  هو 

نحن  لنكن  ذاع صيتهم  الغريب مصممون  للعامل  كام  مناسبة،  كل  يف  دامئاً 

من العامل الرشقي الذين بإذن الله سيذيع صيتنا.ألننا سنرتك بصمة ملؤها 

الثقة واإلميان القوي بالله وما أغدق علينا به من مواهب ونعم، الشكر لله 

والشكر لكم ولكل متابعينا أينام حلوا يف ربوع العامل. 
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"الألحان«
تبني جيال على 

حب وفهم 
للمو�شيقي

»األلحان« ميثل أشهر املاركات العاملية يف مجال 

تصنيع املعدات املوسيقية مثل »ياماها« و«فندر« 

و«الهامربا« و«كراون إيه يك جي« و«سسنهيرس« 

من  والعديد  إل«  يب  و«جي  يب«  ودي  و«شورو 

»زاك  متكن   2007 عام  ويف  األخرى.  املاركات 

للموسيقى  معهد  أول  تأسيس  من  باتشيانايك« 

يف منطقة القرم مبحافظة مسقط تم تسميته بـ 

»معهد املوسيقى والفنون الكالسيكية«.

تحت  الثاين  املعهد  تأسيس  تم   2015 عام  ويف 

يد  للموسيقى عىل   «  Play Tunes « اسم معهد

باتشيانيك«،  »ثانيا  وابنته  املحليني  الفنانني  أحد 

املوسيقية  القدرات  اكتشاف  منه  الغرض  كان 

معزوفات  أية  أداء  عىل  وتشجعيهم  السلطنة  يف 

أصلية. 

»األلحان«  متكن  املاضية  السنوات  مدى  عىل 

ويحرتم  الحب  فهم  عىل  قادر  جيل  بناء  من 

ويدعم املوسيقيني، ونعم نحن فخورون بهاشتاج 

!TunesOpenMicOman#

باتش��ياناكي«- »زاك  حل��م  كان 
المؤس��س لش��ركة األلح��ان لتنظيم 
إنش��اء  األس��اس  ف��ي  المناس��بات- 
مدرس��ة للموس��يقى، فبدأ بتأس��يس 
ت��م  للموس��يقى  متج��ر   1991 ع��ام 
تسميته ب�Tunes »األلحان« ليكون فيما 
بعد ه��و أكبر مس��تورد/ تاج��ر تجزئة 

لمعدات الصوت في سلطنة عمان. 
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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

TUNES تدعم املواهب املحلية 
ورش عمل

معلمو  فيها  يحارض  عمل  وورش  برامج  نقدم 

لدينا  العمل،  فريق  من  ومختصون  موسيقى 

القدرة عىل تعميق املفاهيم الخاصة باملوسيقى 

بجوانبها املختلفة بهدف تشجيع تعلم املوسيقى 

يف السلطنة. 

تم  عمل  ورش  الناجحة،  الفعاليات  بني  من 

 2017 عام  يف  للسياحة  عامن  كلية  يف  تنظيمها 

،وعمل  الجوانب  من  العديد  رشح  تم  حيث 

حفلة للطلبة واملعلمني عىل حد سواء. 

رعاية الفنانني املحليني

 نواصل دعمنا للمواهب املحلية يف مجال الفنون 

واملوسيقى من خالل توفري الفرصة لهم الستعراض 

العمل  فريق  املوسيقية،  الحفالت  يف  مهاراتهم 

املطلوبة  املساعدة  لتقديم  استعداد  عىل  لدينا 

لجعل فعالياتكم ناجحة ومشوقة. 
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الم�شورة »ناهد ال�شيفي«...
توثق اأجمل الذكريات 

باأ�شلوب احترافي مبدع

متى بدأت رحلتك مع الكامريا؟
املشاهد  كانت تشدين  الدراسة،  أيام  منذ  بدأت 

وتصويرها  توثيقها  يف  أرغب  وكنت  الطبيعية 

املشهد  أفكر مع نفيس هل سيبقى هذا  وكنت 

عىل ما هو عليه مع مرور السنوات، كان تساؤال 

طفولياولكنه كرب مع الوقت.

رس النجاح والتميز لك كمصورة، وكيف نجحت 
يف تنمية مهاراتك وخرباتك يف هذا املجال؟

وهذا  الشخصية،  منطلقاته  العامل  يف  لكل شخص 

يعتمد عىل الطريقة التي عاش بهاوالبيئة املحيطة 

هو  الذايت  التعليم  يزال  وال  كان  يل  به.بالنسبة 

مفتاح أسايس ملعرفة األشياء.

الخربة،  ذوي  مع  التواصل  مرحلة  بعدها  تأيت 

واكتشاف  ونصائح  مهارات  اكتساب  مبثابة  ألنها 

مزاياوبالتايل تطويرها. أما التغذية البرصية املبارشة 

عرب قنوات املعرفة املنترشة يف عاملنا املعارص فهي 

األسلوب التعليمي الثالث.

مواصفات املصور الناجح من وجهة نظرك؟
ليست هناك مواصفات محددة، لكن من الرضورة 

أن يكون هناك مبادئ وأسس يك يصنع املرء لنفسه 

عدة  لنفيس  اخرتت  فقد  وعليه  طريق.  خارطة 

أسس تتمثل يف التعليم الذايت، والتغذية البرصية 

،واملامرسة بشكل مستمر، وتقبل النقد البناء من 

ذوي الخربة. فضال عن محاولة العمل عىل التجربة 

قبل البدء يف العمل الحقيقي.

املوهبة  عىل  فقط  االعتامد  ميكن  هل 
الدراسة  أن  أم  ناجحا؟،  مصورا  تكون  ليك 

واألساسيات لها دور مهم؟
تعتمد  ألنها  كبري،  بشكل  مهمة  بالتأكيد  املوهبة 

العمل.  نجاح  يف  األوىل  البرصية  االلتقاطة  عىل 

العلمي  الجانب  يف  مهمة  فهي  للدراسة  بالنسبة 

الذي  الشخص  يكون  قد  لذلك  فقط،  والتقني 

ملواجهة  عرضة  أكرث  فقط  أكادمييا  التصوير  درس 

الصعوبات مقارنة باملوهوب وصاحب املهارة. 

تصوير  يف  الجديدة  األفكار  تجدين  كيف 
األحداث واملناسبات املختلفة؟

مطلوب من كل من يتعامل مع الكامريا أن يكون 

الغري،  مع  وتنافسيته  نظرته  يف  ومختلفا  مستقال 

وقبلهاال بد أن يبحث عن بصمته البرصية الخاصة. 

مختلف  من  البرصية  التغذية  عىل  أعتمد  لذلك 

املشهدية  دمج  عن  فضال  اإللكرتونية،  املواقع 

بالخيال.

يمتزج  فعندما  وفنونه،  جمالياته  له  االحترافي  فالتصوير  كلمة،  ألف  عن  تغني  الصورة 
الحس الفني والشغف. فأنت هنا تتحدث عن المصورة »ناهد السيفي »وأسلوبها الخاص 

في استخدام الكاميرا والتعامل مع الصور بأسلوب إبداعي مميز.
شقت طريقها في عالم التصوير الفوتوغرافي بحس الموهبة وحماس المبدعة لتحقق 
موهبتها  صقل  في  تتردد  ولم  الذكرى،  وتوثيق  اللقطة  اقتناص  في  طفولتها  حلم 
ومعرفة أبجديات هذا العالم الرقمي الملون وأسرار التالعب بالظل والضوء. كما أنها 
متمكنة من استخدام أحدث األجهزة والتقنيات بشكل إبداعي لتوثق أجمل الذكريات 

بإسلوب احترافي ومميز.وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:- 
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كيف ميكن إظهار مالمح الفرح أو الحزن، أو 
القوة أو الضعف يف الصور؟

والرؤيا  الحدس  عىل  مبنية  تكنيكية  عملية  هذه 

اللحظة  ترقب  يتحقق من خالل  الداخلية، وهذا 

املناسبة لاللتقاط.

أثناء  بتوتر  يشعرون  قد  األشخاص  بعض 
تلك  تخطي  يف  تساعدينهم  كيف  التصوير، 

العقبة؟
بالطبع يحدث توتروهذا طبيعي، لكن من خالل 

التدريب تعلمت أن أقيم حوارا بسيطا يبعث نوعا 

يشعر  حتى  وذلك  الشخص.  لدى  الطأمنينة  من 

الكامريا  وليس  حوله  ما  مع  بانسجام  الشخص 

فقط، حتى ينعكس ما يف داخله عىل مالمحه.

كيف تتعاملني مع النقد يف عملك، واستغالله 
ملعالجة األخطاء أو تجنبها مرة أخرى؟

أرحب بكل نقد بناء بكل سعة صدر، وأحول النقد 

إىل يش مييز أعاميل.

هل برامج تعديل الصور قد تفسد من عفوية 
يف  أهميتها  ومدى  الفوتوغرافية؟،  الصور 

مختلف أنواع الصور؟
برامج  يستخدم  من  ضد  وأنا  تفسدها،  بالطبع 

التعديل خصوصا تصوير البورتريه بالشكل املبالغ 

فيه. ولكن يف نفس الوقت مع تعديل االقتصاص 

أو اإلضاءة فقط.

املجاالت التي تتمنني تصويرها؟
التصوير السيناميئ.

والورش  املعارض  يف  املصور  مشاركة  أهمية 
التدريبية؟

العامل اآلن تجاوز األشكال التقليدية للحضور، ومنها 

املعارض املألوفة واملكلفة. لذلك هي غري مهمة، إذ 

التواصل  مواقع  يف  الصور  عرض  املصورة  بإمكان 

االجتامعي. أما بالنسبة للورش فيفضل حضوره يف 

املؤسسات املختصة مثل جمعية التصوير الضويئ.

الصورة األقرب إىل قلبك؟
بكل  ألتقطها  قلبي، ألين  إىل  قريبة  جميع صوري 

حب.

طموحاتك وخططك املستقبلية؟
طموحي هو تغطية مناسبة رسمية يرعاها حرضة 

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

إىل  تهدف  وهناك خطط   ،- ورعاه  الله  - حفظه 

تطوير أعاميل بشكل فني أكرثباإلضافة إىل امتالك 

معدات تخصصية.
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ح�شام ال�شليماني..

الموهبة والإبداع 
والإتقان في تنظيم 

الأفراح والمنا�شبات

السليماني«  العماني »حسام  يعد المصمم 
الهامة في عالم تنظيم  واحدا من األسماء 
الحفالت والمناسبات بالسلطنة، كيف 
النجاح  الجيدة؟وسر  اكتسبت تلك السمعة 

والتميز للوس كالريتا من وجهة نظرك؟
األمانة والصدق والشفافية، حيث مصمم ومنظم 

األعراس يتكفل بتوفير األشياء الجيدة والمناسبة 

ألن ليلة العمر ليلة ال تتكرر عند العروس فكل 

العائلة. فإن أبدع  ما تتمناه السعادة وسط 

المصمم وأرضــى العروس وأهلها فقد أكمل 

األمانة ،ولكن إن لم يوفر ما طلبوه ولم يتفق 

معهم فهنا أعتبرها خيانة لألمانة. فالعمل متعب 

وصعب ويتطلب من كل من سلك هذا المجال 

أن ينظر للمستقبل من نواح معنوية، وليست 

مادية منذ بداية مشروعه.

أثناء  القاعة  التواجد في مقر  كما أفضل دائما 

المراحل،  التركيب والتنفيذ للتدقيق على كل 

كما هناك بعض العيوب أقوم بإصالحها بنفسي 

التصاميم  للقاعة مع  العام  الشكل  لكي يتوافق 

المسبقة له.أما من حيث رضا العمالء والزبائن 

المراحل يمنح  فتواجدي اإلشرافي على كافة 

الزبون الرضا والراحة النفسية فيما يخص 

الخدمات المقدمة من جانب شركة لوس كالريتا، 

كما تعد فرصة لإلجابة عن جميع االستفسارات 

فيما يخص حفل الزفاف أو المناسبة.

كيف يصف »حسام السليماني« حفل 
الزفاف أو المناسبة المثالية؟

التركيز  هناك نصائح يجب على العروسين 

عليها لكي يخرج حفل الزفاف بالصورة المثالية 

ومنها:- 

العروسين دائما بأن يلجآ إلى اختيار    أنصح 

الكماليات  ،ثم  األساسيات وإعطائها االهتمام 

واإلكسسوارات واألمور األخرى، كما أنصحهما 

»حس��ام  العمان��ي  المصم��م 
الس��ليماني« ش��اب طموح ومبدع 
اس��تطاع بموهبت��ه ف��ي تصميم 
وتنسيق األفراح والحفالت أن يضع 
بصمة خاصة له في مجال تنظيم 

الحفالت والمناسبات بالسلطنة. 
الذي��ن  العمانيي��ن  الش��باب  أح��د 
اس��تطاعوا أن يبح��روا ف��ي س��فن 
اس��تطاع  فق��د  الح��رة،  األعم��ال 
خاص��ا  مح��ال  يفتت��ح  أن  حس��ام 
الخ��اص  والتنس��يق  بالتصمي��م 
باألفراح ليثبت أن نجاح أي مش��روع 
بالصب��ر  يح��اط  أن  يج��ب  خ��اص 
الت��ي  الس��لبيات  كل  وتحم��ل 
س��تقود بعدها إلى النجاح المثمر 
مع تخط��ي العقبات الت��ي تواجه 

الشخص بحكمة وعزيمة.
يقود المصمم المبدع السليماني 
شركة » لوس كالريتا« المتخصصة 
في تنظي��م األفراح والمناس��بات، 
بكل ما يتعلق من تفاصيل حفالت 
الزف��اف الت��ي ال تنتهي.وتتخصص 
تنظي��م  ف��ي  كالريت��ا«  »ل��وس 
الفاخ��رة  والمناس��بات  األع��راس 
والت��ي تبق��ى ف��ي األذه��ان لفترة 
طويل��ة. إلىمزي��د م��ن التفاصي��ل 

في الحوار التالي:- 
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البسيط والراقي والبعد عن  باختيار الشيء 

التكلف. 

  تحديد ميزانية حفل الزفاف وااللتزام بها، فضال 

عن التحضير والتنسيق مع منظم األفراح قبل 

٣ شهور أو شهرين من حفل الزفاف.

الزفاف، وعدد المدعوين إذا    طبيعة حفل 

كان كثيرا أو مقتصراً على المقربين من األهل 

واألصدقاء.

ألوان    اختيار األلــوان المفضلة، لتكون هي 

البطاقات والزهور والديكورات حتى يكون 

األلــوان. مع تحديد وقت  هناك تناسق بين 

الزفاف في  إذا كان حفل  الزفاف فمثال  حفل 

الصيف فيتم اختيار األلوان المبهجة واألزهار 

الفاتحة اللون، أما الشتاء فمن األفضل أن يتم 

اختيار األلوان الداكنة والكثير من الشموع.

  االختيار األمثل لمكان الحفل، فيجب أن يكون 

المساحة والموقع  مريحا ومناسبا من حيث 

الراحة  الذي يحقق  الداخلي األمر  والتقسيم 

للعروس وللمدعوين. كذلك يجب أن يكون 

مكان الحفل قريبا وسهل الوصول إليه، 

وأن يضم مدخال واسعا ليتيح دخوال مريحا 

للجميع.

  تنظيم البوفيه يجب أن يكون على قدر كبير 

من األناقة والترتيب والكرم، وينصح بوجود 

األطباق المشهورة والمتعارف عليها في 

البوفيه لتضمن العروس أن تنال إعجاب غالبية 

الحضوروبعد ذلك تنّوعا في األصناف، واختيارا 

من المطابخ العالمية.

الملكية؟،وهل تختلف  مواصفات األعراس 
عن بقية األعراس؟ 

األعراس الملكية تعد تغييرا شامال لكافة تفاصيل 

الكراسي والطاوالت  الحفل والقاعة، بدءا من 

وتخطيط األراضي وتوفير الورود النادرة والكوش 

التفاصيل  الجديدة كليا. جميع تلك  المصممة 

الياء  إلــى  تصمم حسب الطلب من األلــف 

ويستغرق تجهيز األعراس الملكية فترة أسبوعين 

لتصميم وتنفيذ جميع الطلبات. 

وتتميز شركة لوس كالريتا في تنظيم األعراس 

الملكية من حيث:- 

  المدخل الرئيسي، حيث تركز األعراس الملكية 

على نوعية الكريستال والمرايات في المدخل 

التميز في طريقة  الرئيسي للعرس. فضال عن 

تقديم الطاوالت أمــام المدخل الرئيسي، 

النوافير بمختلف  الزهور واستخدام  وتنسيق 

أشكالها وألوانها.

  طاوالت االستقبال، تقدم شركة لوس كالريتا 

أشكاال وأنواعا مختلفة من طاوالت االستقبال 

في األعراس الملكية. فنجد األشكال الدائرية، 

الــداوئــر  أو طـــاوالت على شكل حلقات 

،أو الطاوالت  المثلثة  ،أو الطاوالت  الكبيرة 

أنواعا مختلفة من  على شكل S. فيما تقدم 

الزجاجية،  الطاوالت  طاوالت االستقبال فنجد 

أو طــاوالت محفورة ومنحوت عليها اسم 

العروسين ،أو شعار العرس. 

  الكراسي في األعراس الملكية: تستبدل الشركة 

بالقاعة بكراسي  الخاصة والتقليدية  الكراسي 

جديدة من نوعية، وكــراســي الشيفاري، 

وكراسي ديور، وكراسي لويس، وكراسي نابليون 

وكراسي شيفاري األكريلي. 

  الديكور واألسقف: تعتمد شركة لوس كالريتا 

على خامات عديدة من الفلين والجبس. كذلك 

نوفر الشوك والمعالق والصحون المخصصة 

لألعراس الملكية مع طباعة اسم العروسين، أو 

العرس عليها على طاوالت VIP. فضال  شعار 

عن تقديم الهدايا للسادة ضيوف الحفل سواء 

معايير اختيار طاقم وكوادر عمل لوس كالريتا؟

يتميز فريق لــوس كالريتا بإمكانية إجــراء 

البدائل والحلول حتى ولو  تعديالت وتوفير 

الزفاف بساعات قليلة، خاصة  قبل بداية حفل 

التعديالت التي تتعلق بتنسيق األلوان والخامات 

والزهور المستخدمة في الكوشة. 

•اشتهرت شركة لوس كالريتا منذ إنشائها 
بلمسة جمالية في تنسيق الطاوالت والزهور 
كيف تميزت الشركة في ه��ذا الجانب 

وجعلها يتميز عن الشركات المنافسة؟
للحصول على تنسيقات رائعة تضفي مزيدا 

البهجة والسرور على حفل زفافك، فهناك  من 

مجموعة من النصائح التي تساعدك في عملية 

االختيار والتنسيق للزهور:- 

  تجميع أفكار، ينبغي جمع أكبر قدر ممكن 

التي تستخدم عادة  الزهور  من صور باقات 

الزفاف وطاوالت  في تزيين قاعات حفالت 

ــك من خالل  المدعوين)سنتر بيس(. وذل

،أو مواقع اإلنترنت، ومن  المختصة  المجالت 

الــذي يناسب فكرة حفل  اللون  ثم اختيار 

الزفاف الرئيسية فيما يخص الترتيبات والتزيين. 

عطور أوروبية ،أو هدايا تذكارية ،أو الساعات، 

المجففة،  الطبيعية  الورود  وأيضا نوفر هدايا 

ويتم توفير تلك الهدايا من أوروبا أو الصين. 

الدانتيل، كما لدينا    الستائر، نعتمد على خام 

فكرة جديدة تعتمد على تغطية جدران القاعة 

بورق الحائط حسب طلب العروسين.

المطاط واألكريليك    األرضيات، هناك أرضيات 

بألوان  وأرضيات exhibition carpet وتقدم 

العرس  جديدة وكثيرة وتستخدم في مدخل 

الدانس فلور. وال يفضل استخدامها في  أو 

األعراس الخارجية. 

  الكوشة، يتم تصميم الكوشة باستخدام 

الشيفون والدانتيل والــزهــور الطبيعية 

الجانبية للكوشة. ويتم  "األوركيد" والنافورات 

الملكي، ووضع الستائر  توفير السنتر بيس 

مع المؤثرات الضوئية للخصوصية في منطقة 

إقامة الحفل. كذلك نركز على موضة الثريات 

الفلين  الكوشة من خام  الكالسيكية، وتصميم 

حيث يمكن اإلبـــداع في تصميم الكوش 

وتقديم أفكار عديدة ال حصر لها من خام 

الفلين.
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الزهور  باقات  -وضع قائمة بمتطلباتك، حددي 

،وأين سيتم  التي تحتاجينها للحفل بشكل عام 

وضع كل منها. 

المبلغ    تحديد ميزانية للزهور، بداية حددي 

الذي بإمكانك تخصيصه للزهور مع ضرورة 

االلتزام به. وبناء على ذلك اختاري محل الزهور 

الذي يفي بمتطلباتك ضمن الميزانية المحددة.

الزهور على وقت إحضار    التنسيق مع محل 

باقات الزهور لصالة الفرح وإعالم المسؤولين 

الزهور  الصالة بذلك، والتأكد من وصول  عن 

بكامل نضارتها وتجنب تعرضها للشمس. 

ويمكنك االستعانة بأحد األصدقاء إللقاء نظرة 

للتأكد  الزهور  الحفل عند إحضار  على صالة 

من أن كل شيء على أكمل وجه ومراعاة إزالة 

أية أوراق أو أزهار تالفة.

)المسكة(، يجب أن  الخاصة بك  الزهور    باقة 

تتناسب مع فستان الفرح واأللوان المستخدمة 

في فكرة الحفل الرئيسية. 

كيف يمكن تنسيق دي��ك��ور ط��اوالت 
االستقبال بالشكل األمثل؟ 

وفيما يخص تنسيق ديكور طاوالت االستقبال، 

فتنصح شركة لوس كالريتا بالتالي:- 

  أغطية الطاوالت والمفارش، يمكنك اعتماد 

الملونة والمزينة  الطاوالت  المفارش وأغطية 

الزفاف. وأيضا  لتزيين قاعة حفل  والمزركشة 

المناديل ذات األلوان الجميلة على الطاوالت 

وتنسيق المناديل بشكل جذاب.

القاعة والطاوالت، الشموع    الشموع لزينة 

التي  المميزة  واحدة من أهم اإلكسسوارات 

تعطي طابع الرومانسية ألي حفل زفاف. 

المكلفة المستخدمة  المواد غير  وتعد من 

الزفاف والتي تضفي جواً من  لزينة قاعات 

الرومانسية الهادئة على المكان. 

الزهور المجففة    األزهــار، يمكنك استعمال 

داخل األواني التي تزين طاوالت قاعة الزفاف، 

خاصة إذا كانت تلك األوانــي تحتوي على 

الشموع العائمة. 

  الكريستال، ليس هناك أجمل من حبات 

التي تمنح الصالة مزيداً  البراقة  الكريستال 

من الرومانسية والفخامة. يمكنك تزيينها 

الورود ولكن احرصي على عدم  إلى جانب 

المبالغة في الزينة.
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كالودز اإك�شبري�س..
تجربة فريدة في عالم الوجبات 

ال�شريعة بال�شلطنة
يع��د كالودز إكس��بريس نقل��ة مهم��ة ونوعية ف��ي عالم 
المطاعم بالس��لطنة خاصة مطاعم الوجبات الس��ريعة، 
»كالودز  فرنش��ايز  إص��دار  يت��م  أن  المتوق��ع  م��ن  حي��ث 
إكس��بريس« للدول الخليجية واألوروبية. حيث  يستهدف 
المطعم الطبقة المتوس��طة واألقل، ويركز على الشباب 

والعائالت في آن واحد.

أقسام المطعم

،المقبالت  الطبيعية  ،العصائر  المطعم 7 أقسام وأبرزها:اآليس كريم  يضم 

،الشاورما ،الفالفل ،المشاوي،الفطائر الصغيرة المنوعة. ويقدم المطعم نحو 

لبنان وسوريا ومصر  الشيفات من  الساندوتشات، عبر أمهر  200 نوع من 

لتوفير كل الوجبات والساندوتشات داخل المطعم.

اللبناني  اللبنانية بالطعم والمذاق  كما يتميز المطعم بتقديم الشاورما 

المعروف، كما لدى المطعم نحو 18 نوعا من الكباب سيتم تقديمها لزبائننا.

الموقع المميز 

تم اختيار منطقة حيوية في قلب مسقط، 

حيث يقع »كالودز إكسبريس« بجانب »محطة 

بترول شل« في منطقة الخوير على الطريق 

العام.الموقع االستراتيجي والحيوي للمطعم 

الخوير، يجعله يقدم خدمات مميزة  في قلب 

وجديدة ألول مرة في السلطنة وأبرزها خدمة 

24 ساعة، حيث يوفر المطعم خدماته على 

التوصيل للمنازل  مدار الساعةكذلك خدمة 

والوزارات والمناطق المحيطة.
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الراحة والخصوصية 

يتميز المطعم بأسعاره المقبولة جدا وقد تكون أقل من أسعار مطاعم الوجبات السريعة، 

كما يوفر الراحة والخصوصية للعائالت من خالل تخصيص جلسات عائلية في الدور الثاني 

بالمطعم يمكن أن تستوعب أفراد عائلة مكونة من 6 و7 أشخاص.

ومن المتوقع افتتاح المطعم الثاني في منطقة الخوض، وحاليا تجرى مفاوضات لتصدير 

فرنشايز »كالودز إكسبريس« لدبي وافتتاح 4 فروع جديدة.

71779972cloudsexpressoman

مسقط الخوير بجوار ماكدونالدز
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الدكتور« �شالم الحارثي« لـ » اأناقتي«

حقن المعدة بالبوتك�س..
ثورة جديدة في عالم اإنقا�س الوزن

الوص��ول إلى الوزن المثالي من أكثر األش��ياء 

التي تؤرق صفو حياة البعض وتشغل بالهم، 

المش��كلة أن كثيري��ن منا تنقصه��م اإلرادة 

الكافي��ة لقض��اء ش��هور عدي��دة محاولي��ن 

االلتزام بأنظمة غذائية قاسية تمنعهم عن 

كل ما تهواه نفوسهم من الطعام.

بينم��ا آخ��رون يعانون من مش��اكل جمة مع 

ع��ودة الوزن ال��ذي جاهدوا لفقدان��ه وأحياًنا 

يع��ود وزنه��م للزيادة بع��د االس��تمرار على 

أحد تلك األنظمة الغذائية لفترة بشكٍل أكبر 

مم��ا كان عليه، مما يؤدي إل��ى حلقة مفرغة 

ف��ي حياتهم م��ن الضي��ق والكآب��ة والكفاح 

للحصول على الجسد المثالي.

ظه��ر ح��ٌل جدي��ٌد عل��ى الس��احة من��ذ فترٍة 

قصيرةمن الزمن أعطى أمًلا جديًدا للراغبين 

في التخلص من الوزن الزائد من أجس��ادهم 

وع��دم الحص��ول على وزٍن أكب��ر بأية طريقة، 

وكان ه��ذا الح��ل ه��و حق��ن البوتك��س في 

المع��دة الذي ش��كل ث��ورًة جدي��دًة في هذا 

العال��م. وص��رح الباحثون واألطب��اء بأن نجاح 

هذا الحل سيصنع مستقبًلا جديًدا ومختلًفا 

للقضاء على الوزن الزائد تماًما بدون مشاكل 

أو مخاوف.

» أناقت��ي« التق��ت م��ع الدكت��ور« س��الم ب��ن 

عم��ر الحارثي » استش��اري أول أمراض الجهاز 

البش��رى  بمجم��ع  والمناظي��ر  الهضم��ي 

للتخصص��ات الطبي��ة، ليطعلنا عل��ى تقنية 

حق��ن المع��دة بالبوتكس وكيفي��ة إجرائها، 

واآلثار الجانبية التي قد تنتج جراء العملية. 

ماذا يقصد بحقن املعدة بالبوتكس؟
بوتكس املعدة هي طريقة حديثة جداً تهدف إىل خسارة الوزن من خالل 

حقن مادة البوتكس يف جدارن املعدة وإحداث ما يسمى بـ "شلل مؤقت 

غري كامل"، ما يقلل من قوة انقباضات املعدة ودفعها للطعام إىل األمعاء. 

وذلك لتصبح عملية الهضم أبطأ من املعتاد وقوتها الدافعة أقل بكثري، ما 

بداخل  موجوًدا  الطعام  ليظّل  أقل خارجها  كميات  دفع  إىل  بالتايل  يؤدي 

من  املتناولة  الطعام  كمية  تقليل  إىل  يؤدي  ما  ممكنة.  فرتٍة  ألكرب  املعدة 

جهة، ويعزز الشعور بالشبع لفرتات أطول من جهة أخرى.

كيف يتم حقن املعدة بالبوتكس؟، وما هي التقنيات املستخدمة يف 
هذا املجال؟

تتم عملية حقن املعدة بالبوتكس ثم التخدير الكيل للمريض، وذلك من 

خالل استخدام املنظار الطبي والذي يتم إدخاله من الفم حتى املعدةما 

توجد  كام  املعدة.  داخل  للحقن  املناسب  املكان  وتحديد  مراقبة  يتيح 

اإلبرة املخصصة للحقن يف طرف املنظار وما إن يصل الطبيب إىل املكان 

املستهدف ينفذ عملية الحقن الذي يكون وفق نوعني:

1- حقن املعدة بالبوتكس يستهدف العضالت املوجودة يف جدار املعدة ما 

يقلل من حركتها وانقباضها، ويؤدي إىل الحّد من عملية هضم املعدة ومن 

معدل إفراغها الطعام ودفعه إىل األمعاء.

ما  اإلنسان،  مبعدة  املركزي  العصبي  الجهاز  يصل  الذي  العصب  2- حقن 

يشعر  فال  للمخ  واالمتالء  بالشبع  إشاراٍت  ويرسل  املعدة  حركة  من  يقلل 

الشخص بالجوع لفرتة طويلة.

من هم املرشحون إلجراء حقن املعدة بالبوتكس؟
أوزانهم هم مرشحون  التخلص من كيلوجراماٍت محددٍة من  الراغبون يف 

أقوى لحقن البوتكس، حيث يتم إنقاص ما يعادل 10- 15 كيلو جراما من 

مع  التقنية  تلك  تتناسب  األحيان  بعض  ويف  العملية.  عقب  املريض  وزن 

الذين يريدون التخلص من وزن كبري دفعة واحدة ما يعادل 20-25 كيلو 

جراما ولكن برشط متابعة نظام غذايئ صحي ،ومامرسة الرياضة بانتظام.

املخاطر واآلثار الجانبية لحقن بوتكس املعدة؟
  حقن املعدة بالبوتكس من العمليات اآلمنة جدا، بعض املرىض يشعرون 

ألنه  ومطلوب  رضوري  اإلجراء  وهذا  املعدة.  يف  بانتفاخ  العملية  بعد 

يدل عىل نجاح العملية ،وإحساس املريض بالشبع وهذا هو الهدف من 

الحقن. 

من  يعانون  للذين  املشاكل  ببعض  الشخص  إصابة  عىل  قادر    البوتكس 

بالحساسية  مصاٍب  غري  الشخص  أن  من  التأكد  يجب  لذلك  حساسية، 

لتفادي أي رّد فعل تحسيس بعد الحقن.

  من املحتمل انتقال البوتكس من مكان الحقن إىل أماكن مجاورة ما يؤدي 

اىل تأثري سلبي غري مطلوب عىل العضالت يف تلك األماكن.

شللها  أو  العضلة  ضعف  إىل  يؤدي  البوتكس  من  أكرب  كمية  حقن    إن 

ما يؤثر عىل عملية الهضم بشكٍل سلبي، ويسبب عرس الهضم ومشاكل 

هضمية وغذائية عديدة.
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العملية  إجراء  قبل  للمريض  تقدمها  نصائح 
وبعدها لتجنب أي مضاعفات؟

قبل حقن البوتكس يف املعدة:-

من  يعاين  كان  إذا  الطبيب  يبلغ  أن  املريض  عىل 

من  نوع  أي  ،أو  أدوية  أو  ىشء،  أي  من  الحساسية 

األدوية  من  نوعا  يتناول  كان  إذا  أو  التخدير،  أنواع 

بشكل مؤقت أو مزمن. 

تناول  عن  أياٍم  عدة  بفرتة  العملية  قبل  التوقف 

يتجنب  حتى  والربوفني  كاألسربين،  الدم  مسيالت 

اإلصابة بأي نزيٍف أثناء الحقن. 

يعاين من أي مشاكل  املريض  إذا كان  الطبيب  إبالغ 

ألية  أو خضع  القلب،  أو  الهضمي  الجهاز  يف  صحية 

عمليٍة يف املعدة أو املريء.

 12 بحوايل  العملية  قبل  الطعام  تناول  عن  التوقف 

عىل  إجراؤها  يتم  أن  بالطبع  األفضل  فمن  ساعة، 

معدٍة فارغة وحتى تتجنب التعرض للقيء والغثيان.

وأحامضها،  املعدة  بعصارات  تتعلق  أدويًة  تتناول  ال 

فتزيد أو تقلل من إفرازها يف اليوم الذي تخضع فيه 

للعملية.

بعد حقن البوتكس يف املعدة:- 

تستغرق العملية بني 5 إىل 10 دقائق، ويختلف الوقت 

والتعقيدات  وكفائته  وخربته  الطبيب  رسعة  حسب 

التي قد يواجهها أثناء إدخال املنظار الطبي والحقن.

مخدرًة،  زالت  ما  حنجرته  بأن  املريض  يشعر  قد 

أية  أو  الطعام  تتناول  أال  عىل  اإلمكان  قدر  فاحرص 

ورد  متاًما  يزول  املخدر  بأثر  تشعر  حتى  مرشوباٍت 

فعل الحنجرة يعود لطبيعته مرًة أخرى.

عملية املنظار الطبي مرهقة ومتعبة وتصيب الجسد 

بشكٍل  الحياة  ومزاولة  الرتكيز  من  ومتنعه  باإلرهاق 

طبيعٍي كالقيادة مثاًل وبقية األنشطة لعدة ساعات، 

إال أن جسدك عندما يبدأ باستعادة نشاطه مرًة أخرى 

األنشطة بدون  العودة لكل  قادٌر عىل  بأنك  ستشعر 

مشاكل.

البوتكس يف املعدة ال يظهر بشكٍل مبارش ولن  تأثري 

تجد تأثريًا بارزًا خالل أسبوٍع واحٍد من الحقن. 

باالمتالء  اإلحساس  يف  وملموًسا  واضًحا  التأثري  يظهر 

والشبع الذي يالحظه الشخص فوًرا، فتتناقص كميات 

الطعام التي يتناولها يف العادة ويشعر بالشبع لفرتٍة 

أكرب. 

أعربت النتائج عن أن حقن البوتكس يف املعدة وحده 

ال  الرياضة  ومامرسة  الغذايئ  النظام  تعديل  بدون 

يعطي نتائج تذكر.
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العام)من الساعة 9 صباحا – 12 ليال طيلة أيام 

الفحوصات  قسم  األسنان،  قسم طب  األسبوع(، 

املختربية، قسم األشعة، صيدلية متكاملة.

العام – قسم طب  الطب  الرستاق:- قسم  فرع 

العمل  الوافدة.  العاملة  فحص  قسم   – األسنان 

داخل املركز حتى 9 مساء طيلة أيام األسبوع. 

للخدمات  بابل  رشكة  تجربة  تقيم  كيف 
يف  منفصل  طبي  مركز  أول  بتأسيس  الطبية 
العاملة  القوى  بفحوصات  يعني  السلطنة 

الوافدة؟
والية  يف  املركز  افتتاح  عىل  عامني  مرور  بعد 

العامرات، الرشكة سعيدة وفخورة بهذه الخطوة 

الصحة  وزارة  توجيهات  عىل  بناًء  جاءت  والتي 

إميانا بأن الفحص الطبي للمراجعني غري املرىض 

ال ميكن أن يكون ممزوجا مع املرىض.

املراكز  من  الطبي  بابل  مركز  أصبح  كيف 
الطبية الرائدة واألشهر داخل السلطنة؟ 

تعمل تحت مظلة  الطبي  بابل  مراكز  مجموعة 

تتبع نهج  الطبية« والتي  رشكة »بابل للخدمات 

العالية يف تقديم خدمات رعاية صحية  الجودة 

وطبية عاملية املستوى. ويسخر لهذا الهدف كافة 

منشآت  الرشكة  توفر  حيث  وموراده؛  قدراته 

وخدمات  كاملة  ومختربات  متخصصة  وأقساما 

أشعة متطورة، مع االلتزام الكامل والراسخ بكافة 

الصادرة  املنظمة  والقوانني  والتعليامت  اللوائح 

يف  بها  واملعمول  العامنية،  الصحة  وزارة  عن 

السلطنة.

وخدمات  أقسام  كافة  يف  املتزن  النهج  هذا 

املستمرة  الداخلية  املراقبة  عرب  يتأكد  الرشكة 

مراكزنا  بأن  لألداء.ونفتخر  املتواصل  والتقييم 

الذي  الناجح  الطبي  النموذج  أصبحت  الطبية 

النواحي  جميع  يف  الطبية  املراكز  جميع  تتبعه 

القوانني واألنظمة، أو تطبيق معايري  اتباع  سواء 

الجودة، أو من ناحية الخدمات والرعاية الطبية 

التي نقدمها للمريض.

أهم الخدمات الطبية التي يقدمها مركز بابل 
الطبي بفروعه املختلفة؟

العامرات(:  )فرع  الطبي  بابل  مركز  خدمات 

والتوليد،  النساء  قسم  الباطنية،  األمراض  قسم 

قسم األطفال، قسم الطب العام والطوارئ )24 

األسنان،  طب  قسم  األسبوع(،  أيام  طيلة  ساعة 

املختربية،  الفحوصات  قسم  األشعة،  قسم 

متكاملة  صيدلية  الصوتية،  فوق  املوجات  قسم 

باإلضافة اىل مركز فحص العاملة الوافدة. 

فرع األنصب:- قسم النساء والتوليد، قسم الطب 

فإن التخصص بهذا املجال بشكل منفصل عن 

العيادات واملراكز الطبية التي تستقبل مرىض، 

الفحوصات  نتائج  يف  أعىل  دقة  إىل  يؤدي 

النهائية  التقارير  يف  متناهية  دقة  وبالتايل 

وذلك ألهميتها يف التشخيص املبكر والحفاظ 

عىل السلطنة خالية من األمراض املعدية.

مجهز  طبي  مخترب  عىل  املركز  يشتمل 

بأجهزة حديثة وفق أفضل املعايري وبحسب 

املواصفات املعتمدة، إضافة اىل أشعة رقمية 

برمجي  ونظام  عالية  تشخيصية  دقة  ذات 

ودقة  املعلومات  رسية  يضمن  جدا  دقيق 

 6 خالل  التقارير  تسليم  يتم  كام  النتائج. 

ساعات، مع إمكانية استقبال وإنهاء معامالت 

القوى  تقارير 200 حالة فحص من  وتسليم 

العاملة الوافدة يوميا.

إىل  الطبية  للخدمات  بابل  رشكة  تسعى 
من  وفريدة  جديدة  طبية  خدمات  تقديم 
جديدة  خطط  هناك  هل  بالسلطنة،  نوعها 

للرشكة يف هذا املجال؟ 
قبل تقديم أية خدمة طبية يجب أن تؤسس وفقا 

عامنيني  مستثمرين  وكوننا  السوق،  الحتياجات 

نأخذ دامئا بزمام املبادرة ونهدف إىل تغطية كافة 

وتقديم  ناحية،  من  والسوق  املريض  احتياجات 

الخدمات  جودة  تعكس  جديدة  طبية  خدمات 

الطبية العامنية من ناحية أخرى.

للخدمات  بابل  رشكة  تدرس  أخرى  ناحية  من 

األم  »لرعاية  متكامل  مركز  تأسيس  يف  الطبية 

عىل  املركز  يعمل  العامرات،  والية  يف  والطفل« 

بهدف  والطب  الصحة  مجال  يف  خدمات  تقديم 

أول  من  الحوامل  للنساء  والوقاية  الصحة  تعزيز 

كشف الدكتور »عمار بن مجيد بن 

عبد الحميد ناجي« رئيس مجلس 

للخدمات  ب��اب��ل  ش��رك��ة  إدارة 

الطبية أن الشركة منذ تأسيسها 

رؤية  عام 2003 وهي تعمل وفق 

ألن تكون مزودا عالمي المستوى 

وطبية  صحية  رع��اي��ة  لخدمات 

عالية الجودة للجميع. 

لتصبح  ال��رؤي��ة  ه���ذه  وت��ح��ول��ت 

ال��ق��ي��م األس���اس���ي���ة ل��ل��ش��رك��ة 

واسراتيجيتها التجارية الرئيسية، 

للخدمات  ب��اب��ل  ن��ه��ج  وي��ج��م��ع 

بين  ال��ج��ودة  لتحقيق  الطبية 

محورها  شخصية  رعاية  تقديم 

في  بالتميز  وت��ت��س��م  ال��م��ري��ض 

ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة وال��خ��دم��ات 

المقدمة على كافة المستويات.

إلى مزيد من التفاصيل في الحوار 

التالي:- 

بابل للخدمات الطبية...
رعاية �شحية عالمية الم�شتوى

الدكتور عمار ناجي لـ »اأناقتي«
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يوم حمل، املواليد الجدد، األطفال، وصوال إىل سن 

طب  قسم  أبرزها  عديدة  أقساما  ويضم  البلوغ. 

قسم  لألطفال،  نفيس  قسم طب  لألطفال،  أسنان 

أن  املنتظر  من  كام  وغريها.  للمرأة  نفيس  طب 

يتم افتتاح قسم العظام، وقسم الجلدية يف فروع 

مراكزنا خالل الربع األول من العام املقبل 2019. 

الطبية  العيادات  من  العديد  الرشكة  توفر 
السلطنة،  مناطق  مختلف  يف  التعاقدية 
حصته  وزيادة  املركز  شهرة  يف  ذلك  أهمية 

السوقية؟
السلطنة  يف  العاملة  الرشكات  لقانون  وفقا 

والتي  واملقاوالت،  البرتول  رشكات  وباألخص 

الرشكة  تجهز  معني.  حد  موظفيها  عدد  يتجاوز 

يف  التعاقدية  الطبية  العيادات  من  سلسلة 

ومواقع  والغاز  النفط  كحقول  النائية  املناطق 

البناء والتشييد ومخيامت العامل، ويتم تخصيص 

أفضل الكوادر الطبية للعمل يف تلك املواقع. 

معايري  ذات  طبية  كوادر  الرشكة  توفر  كذلك 

الفنادق  داخل  العيادات  يف  للعمل  خاصة 

واملنتجعات السياحية. أطباء ذوي خربات ممتازة 

املعلومات  من  عال  ومستوى  دقيق  وتشخيص 

الطبية، كذلك يتم تدريب األطباء عىل الحاالت 

املرضية املتوقعة داخل الفندق والتعامل النفيس 

مع املريض الذي جاء للفندق لالستجامم وقضاء 

وقت مريح. 

للخدمات  بابل  رشكة  نجاح  مرتكزات  إحدى 

مؤسيس  كون  اإلنسانية،  الجوانب  هي  الطبية 

الرشكة من األطباء ذوي الخربة الكبرية يف املجال. 

فإننا نتطلع دامئا إىل تقديم أفضل خدمة طبية 

الرسالة  فهي  املرىض،  من  ممكن  عدد  ألكرب 

والهدف األسمى لنا. 

املعايري التي تنتهجها الرشكة يف اختيار الكوادر 
الطبية للعمل يف مراكزها ومشاريعها؟

التي  األساسية  املعايري  باعتامد  الرشكة  تلتزم 

وضعتها وزارة الصحة العامنية يف اختيار الكوادر 

الطبية، كذلك يجب أن تتوافر يف الطبيب جميع 

الوزارة  تشرتطها  التي  واالختبارات  الرشوط 

للعمل يف املجال الطبي بالسلطنة. 

من ناحية الرشكة فمعايرينا لن تختلف كثريا عن 

وممرضون  أطباء  فلدينا  الصحة،  وزارة  معايري 

وفنيون أصحاب كفاءات وخربات عالية وأغلبهم 

من الجنسيات العربية. 
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في البداية ما هي الدوافع وراء اختيارك لمجال 
التصميم الداخلي؟

منذ صغري وأنا محاطة بالفنون واللمسات الجمالية 

بالرسم والتشكيل، كما كانت والدتي  فكنت شغوفة 

ــدي يهوى التصوير  تعمل معلمة رياضيات ووال

الحرة. من  الفوتوغرافي بجانب عمله في األعمال 

الداخلي، الذي يعتمد على  التصميم  هنا اخترت 

المقاسات مع دمجها بالجوانب الجمالية واإلبداعية. 

كيف ترى »ورد المنى »التصميم الداخلي؟، ومن 
أين تستوحين تصاميمك؟

التصميم بشكل عام ليس مجرد رسم، بل إنه رؤيا 

التي  الزاوية والدرجة  عميقة ترتبط بلحظة اختيار 

يمكن للفنان أن يتحرك فيها ويلعب فيها. وكون 

الداخلي يعتمد على شقين:وهما الشق  التصميم 

العملي، والشق اإلبداعي والجمالي، فأنا أستوحي 

تصاميمي من الشق العملي.

الوظيفة قبل كل  الداخلي هو أن تضع  فالتصميم 

الداخلية  المساحة  شىء، بمعنى توظيف واستغالل 

وفقا لألرقام ومقاسات المشروع والغرف. حيث 

نركز هنا على الجزء العملي أهم من شكل الجمالي 

للمشروع. 

الفرق بين هندسة الديكور والتصميم الداخلي؟
هندسة الديكور تعتمد فقط على ذوق المصمم 

أو ذوق صاحب المشروع فى توزيع أثاث 

المشروع بطريقة جمالية وفيها نوع من التوازن، 

أما التصميم الداخلي فيعتمد في المقام األساسي 

على تهيئة المساحة المخصصة للمشروع أو 

المنزل إليجاد بيئة داخليّة منظمة وتحقيق نمط 

معيشي مريح. 

الداخلي بكافة ما يتعلق بسلوكيّات  التصميم  يهتم 

الديكور  أما هندسة  المكان،  اإلنسان وتفاعله داخل 

بالعناصر  المكان وتجميله  فتهتم بتوزيع األثاث في 

الجمالية والتحف والزينة إلخ. 

كيف يمكن للمصمم الداخلي أن ينمي من 
نفسه، ويطور قدراته؟ 

تنفيذ العديد من المشاريع هو ما يعزز خبرة المصمم 

ويزيد من حنكته في مجال التصميم الداخلي، 

رغم أن هناك بعض المصممين والرسامين يطورون 

من قدراتهم فقط من خالل االطالع على المجالت 

،ومشاهدة األفالم والسفر، ولكن من وجهة نظري فإن 

النفسي« الذي  الداخلي يمكن وصفه بـ«الدكتور 

الزبون واحتياجاته وقد يلتقي معه  يدرس طلبات 

أكثر من مرة لفهم الفكرة، ثم يحول رؤية الزبون إلى 

تصميم نهائي مبني على أرقام وقياسات محددة. 

كيف تسخرين الميزانيات المحددة لبعض 
المشاريع؟، وهل تؤثر على جودة التصاميم؟

الداخلي« أسعارها  المنى الخنجي للتصميم  »ورد 

موحدة ،والفترات الزمنية المستغرقة لتسليم 

اقلل من ميزانيات  المشاريع محددة، ال أستطيع أن 

التصميم الداخلي حتى لو تأخرت في تسليم 

المشروع، كما ال أستطيع أن أطلب تكلفة عالية 

مقابل تسليم التصميم بعد أسبوعين مثال. 

المشاركة في المشاريع ومعاينة المشاريع على أرض 

الواقع هو أكثر ما يعزز من أدائك كمصمم داخلي. 

تقييمك لفترة عملك في مجال التصيم الداخلي؟ 
المنى الخنجي  اليوم األول من تأسيس »ورد  منذ 

للتصميم الداخلي« ونعمل بشعار الشفافية واإلبداع 

والشغف، وإعطاء زبائني كل ما هو أفضل في عالم 

الداخلي. تأسسنا بهدف تقديم خدمات  التصميم 

العماني،  المجتمع  جديدة وفريدة من نوعها تخدم 

وتجعله يعيش بكل أريحية في منزله ومكان عمله. 

اليوم األول أتعامل مع كل زبائني بكل صدر  منذ 

التي  المنافسة  رحب وهو ما يميزني عن الشركات 

تمل من التعديالت الكثيرة للعمالء. فالمصمم 

عندما نبحث عن اإلبداع في مجال التصميم الداخلي، فإننا نسعى إلى الوصول إلى الجمال المريح للنفس والعين. 
وه��ذا م��ا تؤمن به المصممة الداخلية » ورد المنى الخنجي« وتؤكد على أهمية اإلبداع والش��غف والعالمية في 

تنفيذ أعمالها، مع تحرى الجودة والدقة في التنفيذ واالبتكارية. 
ت��رى أن التصمي��م الداخلي م��ن أروع التخصص��ات التي يدخل الف��ن واإلب��داع الجمالي فيها، حي��ث يجب مراعاة 

الجوانب البيئية والثقافية إلخراج العمل بطريقة فنية رائعة ومتميزة. 
وتع��ّد »ورد المن��ى الخنج��ي للتصميم الداخل��ي« من المؤسس��ات الُعماني��ة المتخصصة في مج��ال التصميم 
الداخلي، وحظيت مش��اريعها باالنتش��ار في عدد من المؤسس��ات الحكومية والخاصة بالس��لطنة لما يمّيزها 
م��ن تصامي��م ابتكارية عصري��ة تضاهي المس��تويات العالمية. فضال عن جمالي��ات تناغم األلوان التي تتناس��ب 
م��ع مختلف األذواق وتتماش��ى مع مختل��ف األعمال، وتضفي عليه��ا المزيد من الطاقة والحيوي��ة. إلى مزيد من 

التفاصيل في الحوار التالي:- 

ورد المنى الخنجي.. 

النجم ال�شاعد في عالم 
الت�شميم الداخلي

8485

Your House



أيهما أصعب:التصميم للمساحات الداخلية 
السكنية أم التجارية؟ 

المنازل أصعب ألن المصمم يدخل في تفاصيل 

الحياة اليومية للزبون ويتخيلها، فالهدف من التصميم 

الزبون  العميل أو  الداخلي للمنازل هو أن يشعر 

بالراحة النفسية من بداية دخوله للمنزل حتى يصل 

إلى سريره ،والنوم. 

تقييمك لوعي المجتمع العماني بأهمية المصمم 
الداخلي؟

الوعي في زيادة وتطور مستمر ونالحظه خاصة مع 

الطبقة الوسطى، ولكن البعض لديه قناعة بأن مصمم 

الديكور يستطيع أن يقوم بدور المصمم الداخلي. 

ماهي المرحلة األولى من التصميم الداخلي؟ 
بالتخطيط 2D باألسود واألبيض  الداخلي  التصميم 

التقسيمات للجدران  block work والذي يوضح 

الداخلية، ثم نضع  الداخلية للغرف في المساحة 

التصميم ثم نعرضه  األثاث حيث نراها مناسبة في 

للزبون. 

هل دراستك بالخارج أثرت على اختيارك لعناصر 
التصميم األساسية أو الشكل النهائي للتصميم؟ 

بالحداثة وبالتصميم اإلنجليزي كوني درست  تأثرت 

التصميم اإلنجليزي ال يتناسب  في بريطانيا، ولكن 

الخارجية  المنازل  العماني نظرا لشكل  المجتمع  مع 

وتقسيمات الغرف وغيرها. بشكل عام التصميم 

الداخلي ال يرتبط بصيحة أو موضة معينة، وأغلب 

زبائني يختارون التصاميم الشائعة ويرفضون الخروج 

عن المألوف.

أهم ما يميز »ورد المنى الخنجي للتصميم 
الداخلي« عن بقية الشركات العاملة في التصميم 

الداخلي؟ 
دائما منفتحة نحو االقتراحات ونعمل على جعل 

هذه التجربة أرقى، نتعلم دائما من التجارب األخرى. 

المبالغ يجب أال تدفع  الناس بأن  إلى توعية  نهدف 

التصميم، بل لجودة  من أجل أسماء مشهورة في 

وجوهر التصميم ومدى اإلحساس به. 

طموحاتك في العمل؟
التي  الجودة  ،والحفاظ على  العمل  االستمرارية في 

 IDF أقدمها لزبائني، أتطلع للمشاركة في معرض

الذي ينظم سنويا كونه يعطينا واجهة وسمعة جيدة 

والتعرف على مزيد من الزبائن. 
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اأنامل ذهبية مبدعة
في عالم الجمال

ابت�شام الكلباني

الجامل  عامل  مع  قصتك  بدأت  كيف 
يف  واجهتك  التي  والصعوبات  والتجميل؟ 

بداية مشوارك؟
كانت بدايايت يف العقد الثاين من عمري، فكانت 

،ومن  ورقيا  وتطبيقه  املكياج  رسم  يف  االنطالقة 

باملنزل  وأخوايت  نفيس  عىل  أطبقه  بدأت  ثم 

بشكل مستمر. كنت أواجه صعوبات، من حيث 

توفري أجود أدوات امليكاج وأنواعها، ولكن ثقتي 

بنفيس كانت كبرية للغاية بأين سأصل لهديف الذي 

حلمت به وأنا يف سن الثانية عرشة من العمر.

إىل  وصلت  حتى  مسريتك  تقيمني  كيف 
املرحلة االحرتافية حاليا؟

التقييم دامئا أحصل عليه من ردود األفعال الرائعة 

واملشجعة من زبائني، فحينها أدرك بأين قد وصلت 

إىل مرحلة متقدمةعندما يثنى عيَل الجميع.

مواصفات خبرية التجميل الناجحة من وجهة نظرك؟
إحصاؤها  ميكن  أبعادال  ولها  كثرية  املواصفات 

التجميل  ففن  مخترصة،  كلامت  من  سطور  يف 

إىل  حني  من  وتتجدد  الشخص  ذات  يف  موهبة 

آخر ،حاله كحال أية موهبة.

ذهبية  بأنامل  الوجوه  »برسم  الكلباني  »ابتسام  التجميل  خبيرة  تميزت 
ناعمة، فبدأت مشوارها بعد أن أجادت فن دمج األلوان مع بعضها البعض 
وتركت بصماتها الرقيقة والناعمة على وجوه النساء. تنوعت في المكياج 
أحدث  تابعت  إنما  المكياج،  من  معينا  نوعا  أو  معينة  موضة  تطبق  ولم 
التطورات في عالم المكياج لتميزه بالنعومة والفخامة في الوقت نفسه.
فرسم  العروس،  وإشراقة  جمال  يظهر  خاص  سحر  لها  المكياج  ألوان 
وكأنها  الكلباني«،  التجميل«ابتسام  خبيرة  تتقنه  وموهبة  فن  العيون 
في  التفاصيل  من  مزيد  إلى  صورة.  بأحسن  العروس  لتظهر  فنية  لوحة 

الحوار التالي:- 
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رس النجاح والتميز لخبرية التجميل ابتسام الكلباين؟
اإلرصار والعزمية والتشجيع واالستمرارية، والتيقن بأن القادم 

أفضل.

من أين تستوحني طرق مكياجك؟
املكياج  بداية وضع  تلقايئ من  املكياج بشكل  أستوحي طرق 

عىل وجه املرأة، ولكل وجه طبيعته الخاصة املالمئة للمكياج، 

كوضع الكمية املناسبة من املكياج، واحرتافية دمج األلوان.

كيف ميكن لخبرية التجميل أن تنمي وتطور من موهبتها؟
االستمرارية تعترب العنرص األسايس لعملية تطوير املوهبة، من 

وجهة نظري فإن املوهبة كافية لخبرية التجميل ليك تصل إىل 

هدفها وحلمها.

كيف ميكن لخبرية التجميل أن تحقق البساطة يف املكياج، 
مع الفخامة واإلطاللة املثالية يف آن واحد؟

بساطة املكياج تكون يف اختيار األلوان الهادئة، واختيار املكياج 

املناسب ملالمح كل وجه يعطى بساطة وفخامة وإطاللة مثالية.

هل املناسبات تلعب دورا يف تغيري طريقة وضع املكياج 
وكميته؟

مناسبة  ولكل  املكياج،  وضع  يف  كبريا  دورا  املناسبات  تلعب 

ظروفها الخاصة بها إلبراز املكياج. ومثال عىل ذلك فإن بعض 

املناسبات تأيت يف فصل الصيف ويكون للمكياج وضعه الخاص 

،عكس فصل الشتاء، وكذلك مناسبات األعراس عكس مناسبات 

التخرج من الجامعات والكليات. 

األخطاء الشائعة التي تقع فيها معظم النساء قبل وبعد 
وضع املكياج؟

وضع  أثناء  وتداركها  تفاديها  هو  األسهل  لكن  واردة  األخطاء 

املكياج بكل سهولة، أما األخطاء بعد وضع املكياج فيكون من 

الصعب تداركها إال ملن لديها الخربة الكافية يف تدارك األمر.

أساسيات وضع مكياج العيون؟ وأحدث صيحات موضة 
املكياج؟

وإخفاء  املناسبة  العيون  كرميات  اختيار  يف  تكون  األساسيات 

املكياج  يعد  للعيون.  املناسبة  األلوان  واختيار  العني،  عيوب 

الهادئ أحدث صيحات موضة املكياج. 

كيف تتميز خبرية التجميل يف مكياج العروس، وأن تكون 
الخيار األول ملعظم العرائس؟

االلتزام التام باملواعيد، حتى يكون أمام خبرية التجميل املتسع 

من الوقت الختيار الطرق املناسبة ملكياج العروس. كذلك فإن 

عملية الخفة والدقة يف وضع املكياج إلخراج العروس باملظهر 

الجميل املرشف الذي يرضيها هذا يجعلها الخيار األول ملعظم 

العرائس

طموحات وخطط مستقبلية؟
املستويات  أعىل  إىل  للوصول  املجال  هذا  يف  االستمرارية   

املحليه والعاملية.

ibtesam aL kalbani
Makeup by

99756851
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مازيراتي..
ال�شيارة الر�شمية لمهرجان كان 

لليخوت للعام الثاني على التوالي

Your Car
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للسنة الثانية على التوالي، شاركت »مازيراتي« مؤخرا كونها السيارة الرسمية في الدورة الحادية 
واألربعين من مهرجان كان لليخوت، مع برنامج شامل من الفعاليات التي تضع عالمة ترايدنت 

في صميم المعرض األبرز لليخوت في أوروبا.
عرض  شمل  والتي  الحدث  خالل  القيادة  تجارب  لكافة  مبهرة  خلفية  »كروازيت«  شارع  ووفر 
كامل لمجموعة طرازات مازيراتي لعام 2019 بما في ذلك ليفانتي، وهي أول سيارة رباعية الدفع 
متعددة االستخدامات في تاريخ صانع مودينا الممتد ألكثر من قرن. وأيضا طراز كواتروبورتيه 
قيادتها  تجربة  يودون  الذين  والعمالء  للضيوف  ستتوفر  التي  الرياضية  جيبلي  وسيارة  الرائد، 

على طريق تم اختياره بعناية ليبرز أداء وراحة السيارة ومتعة قيادتها.



Your Car
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مجاين  سيارة  سائق  بتوفري  مازيرايت  قامت  كام 

للضيوف من كبار الشخصيات الذين زاروا الحدث، 

طراز  يشمل  السيارات  من  أسطول  يف  وذلك 

متعددة  ليفانتي  وسيارة  سيدان  كواتروبورتيه 

االستخدامات. 

وخالل الفرتة من 13 إىل 15 سبتمرب املايض وخالل 

برنامج »القيادة واالبحار« )Drive & Sail( الحرصي، 

 Multi أتيح أيضا للمشاركون تجربة زورق مازيرايت

70 بقيادة البّحار جيوفاين سولدين، حيث يوفر زورق 

مشّوقة  تجربة  الفرصة  وطاقمه  املتطور  الرتمياران 

زورق  منت  عىل  وذلك  األمواج،  عرب  بالطريان  أشبه 

رائد يخضع لتطوير دائم يف التقنية واألداء. 

وكان زورق مازيرايت Multi 70 قد حقق يف فرباير 

املمتد   Tea Route مسار  عىل  جديداً  قياسياً  رقاًم 

عىل مسافة 12,948 ميالً بحرياً من هونغ كونغ إىل 

لندن، حيث متكن الزورق من تغطيته يف غضون 36 

يوماً و37 دقيقة و12 ثانية فقط.

مثالياً  مزيجاً   »Drive & Sail« تجربة  وتعّد 

وهي  الراقي،  الحياة  ومنط  واألداء  للتكنولوجيا 

ويرتدد  »ترايدنت«  عالمة  جوهر  تجسد  خصائص 

لعام 2019،  صداها عرب مجموعة طرازات مازيرايت 

والتي تأيت معززة بتحديثات يف التصميم واملحتويات 

الجديدة الحرصية

متكن الزوار خالل املهرجان من مشاهدة مجموعة 

 V6 املجهزة مبحركات لعام 2019  سيارات مازيرايت 

مزيجاً  تقّدم  والتي  بالبنزين  العاملة  القوية   V8و

الذي  الفريد  الصوت  مع  والراحة،  األداء  من  مثالياً 

تتميز به جميع سيارات مازيرايت:-

ليفانتي GTS الجديدة
يف  إطالقها  تّم  والتي  الجديدة،   GTS ليفانتي 

 Festival( الرسعة  مهرجان  خالل  يوليو  شهر 

أسبوع  ويف  بريطانيا،  جودوود،  يف   )of Speed

شهر  خالل  كاليفورنيا  يف  للسيارات  مونتريي 

أغسطس. 

يأيت هذا الطراز مع محرك بثامن أسطوانات سعة 

بتوربو  ومجّهز  درجة   90 بزاوية  مثبت  لرت   3.8

الذيك   Q4 ارتباطه بنظام مزدوج، ويولّد يف ظل 

 6,250 عند  حصان   550 قّوة  الرباعي،  للدفع 

 730 يبلغ  أقىص  دوران  وعزم  الدقيقة  يف  دورة 

نيوتن مرت بني 2,500 و5,000 دورة يف الدقيقة.

إىل  السكون  من  االنطالق   GTS ليفانتي يستطيع   

رسعة 100 كلم\الساعة خالل 4.2 ثانية فقط، وصوالً 

إىل رسعة قصوى تبلغ 292 كلم\الساعة.

GTS 2019 كواتروبورتيه
من  السادس  الجيل   ،GTS 2019 كواتروبورتيه 

مبحرّك  املجهز  ترايدنت،  عالمة  لدى  الرائد  الطراز 

V8 سعة 3.8 لرت والذي يعّد الداللة األمثل عىل أداء 

مازيرايت الشهري. ويولّد هذا املحرّك قّوة 530 حصان 

عند 6,800 دورة يف الدقيقة وعزم دوران أقىص يبلغ 

710 نيوتن مرت بني 2,250 و3,500 دورة يف الدقيقة 

وذلك بفضل خاصية عزم الدوران املعزز أوتوماتيكياً. 

تستطيع كواتروبورتيه االنطالق من 0 إىل 100كلم\

الساعة خالل 4.7 ثواين فقط وصوالً إىل رسعة قصوى 

تبلغ 310 كلم\الساعة.

SQ4 وجيبيل SQ4 ليفانتي
استعرضت مازيرايت أيضاً نسخة غران لوسو من طرازي 

ليفانتي SQ4 وجيبيل SQ4، لعام 2019. وتأيت هذه 

السيارات مجهزة مبحرك V6 سعة 3.0 لرت، مع نظام 

Q4 الذيك للدفع الرباعي، والذي يولّد قّوة 430 حصان 

إىل  يصل  دوران  وعزم  الدقيقة  يف  دورة   5,750 عند 

580 نيوتن مرت بني 2,250 و4,000 دورة يف الدقيقة.

فاخرة  بداخلية  لوسو   ويتألق تصميم نسخة غران 

املصمم  توقيع  من   100% الطبيعي  الحرير  من 

إيرمينجيلدو تزينيا.

 V8و  V6 البنزين  محرّكات  كافة  تجميع  يتّم 

لسيارات مازيرايت يف مصنع فرياري يف مارانيلّو.

يقدمها  التي  العروض  آخر  مازيرايت  كام ضم جناح 

عالمة  إىل  أخرى  مرة  سينضمون  الذين  رشكاؤنا 

»ترايدنت« يف هذا الحدث. ولالحتفال بهذه الرشاكة، 

 Octo عرضت عالمة »بولغري« نسختني من ساعة

سبورت،  وغران  لوسو  غران  الحرصية،   Maserati

واللتان تجسدان املزيج املثايل لألناقة والتميز وهي 

خصائص مشرتكة بني العالمتني.

كبسولة  مجموعة  عرضت  تزينيا،  إيرمينجيلدو  أما 

ZZegna، املصممة لعشاق اإلبحار واليخوت الذين 

تم  كام  الجودة.  عالية  الفنية  املالبس  عن  يبحثون 

عرض املجموعة نفسها يف بوتيك تزينيا يف مدينة كان 

خالل فرتة املهرجان.

وتتكللت تجربة منط الحياة املميز يف جناح مازيرايت 

بوجود نظام صوت Bowers & Wilkins، الذي قدم 

تجربة صوت مخصصة تّم إنشاؤها خصيصاً لضيوف 

مازيرايت، باإلضافة إىل عرض منتجات تعكس التميّز 

.Cantine Ferrariو Illy اإليطايل من عالمتي
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مازيراتي كواتروبورتيه... 
ال�شيدان الفارهة

ذات الطابع
ز الُمَميَّ

احتفظ��ت س��يارة مازيرات��ي كواتروبورتي��ه عام 2018 بأعل��ى مرتبة في فئة س��يارات الس��يدان الراقية، مع 
إص��دارات بمحرك سداس��ي اإلس��طوانات V6 وV8 ذات التوجيه الب��اور الجديد بالتحك��م الكهربائي الذي 

يمّكن تفعيل أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة النشطة الجديدة.
يعكس التصميم الداخلي الفخم ل� »كواتروبورتيه« مزايا أسالفها عبر تاريخها الذي يبلغ 55 عاًما، فخامة 
أس��لوب »الجراند تورينج« مع األناقة اإليطالية الخالصة وأسلوب حصري مميز مع الحرفية الممتازة وصواًل 

إلى التفاصيل األخيرة. 
تم تحسين المظهر الخارجي الكالسيكي المتناسق لكواتروبورتيه بشكل أنيق بمصدات أمامية وخلفية 
جديدة وشبكة أمامية مستوحاة من »الفيري Alfieri » مع عناصر كروم عمودية، مما يزيد من التأثير المميز 

لملمح »أنف القرش« أو »sharknose« المميز اآلن.

األصيل،  اإليطايل  للتصميم  كالسييك  مثال  إنها 

العايل  واألداء  األناقة  كواتروبورتيه  تضم  حيث 

الجودة، وهام مميزتان بشكل خاص يف طرازي 

أفضل  لوسو« و»جران سبورت«. شارك  »جران 

تصميم  لغة  تطوير  يف  اإليطاليني  املصممني 

كواتروبورتيه طوال تاريخها الذي يبلغ 55 عاًما.

إصدارات:  ثالثة  يف  كواتروبورتيه  تتوفر 

كواتروبورتيه   ،S كواتروبورتيه  كواتروبورتيه، 

.GTS

يتوافر بالطراز األعىل من التشكيلة كواتروبورتيه 

أو »جران  لوسو«  بتقنية »جران  GTS حرصيًا 

ميثل  القياسية.  تجهيزاتها  من  كجزء  سبورت« 

كل من »جران لوسو« و»جران سبورت« مزيًجا 

الركيزتان  وهام  واألداء،  الفخامة  من  مثاليًا 

الرئيسيتان للخواص املميزة لعالمة مازيرايت. 

إعادة صياغة  لوسو« عىل  »جران  تقنية  تعمل 

الخارجي  املظهر  يعزز  مام  الرفاهية،  مفهوم 

بالكروم،  املزودة  الحواف  مثل  أنيقة  مبميزات 

من  بوصة   20 قياس  أنيقة  معدنية  وعجالت 

باللون  املطلية  الفرامل  ومالقط   ،Mercurio

األسود.

نسب  عىل  سبورت«  »جران  طراز  يشدد 

التصميم  بفضل  كواتروبورتيه  يف  السباقات 

اللمسات  مع  للمنافسة  والخلفي  األمامي 

املكابح  ومالقط  الالمع،  األسود  باللون  النهائية 

شعارات  يف  اللون  الزرقاء  واإلضافات  الحمراء، 

من  »تيتانو«  وعجالت  وسايتا«،  »ترايدنت 

األملنيوم املسبوك قياس 21 بوصة.

ُمحركات V6 وV8 عالية األداء

مثاين  مبحرك  مازيرايت  سيارات  عائلة  تفتخر 

سيارة  يف  لرت   3,8 بسعة   V8 االسطوانات 

 3,0 سعة   V6 وسيارة   ،GTS كواتروبورتيه 

وكواتروبورتيه  كواتروبورتيه،  إلصدارات  لرت 

محركات  هي   V6و  V8 محركات  من  وكل   .S

توربينية مزدوجة، تم تطويرها بواسطة مازيرايت 

بالتعاون مع فرياري وُصنعت بواسطة فرياري يف 

»مارانيللو«.

يف  التحكم  يتم  مازيرايت،  تقاليد  ألفضل  اتباًعا 

العادم عن طريق صاممات  نظام  وأداء  صوت 

أنابيب كل ضفة، ومير عرب صندوق  هوائية يف 

التقاليد  عىل  للحفاظ  الفريد  الصويت  مازيرايت 

السمعية الغنية التي مُتيّز العالمة التجارية.
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يف وضع القيادة العادية، يتم إغالق الصاممات 

إلنتاج  الدقيقة  يف  لفة   3000 حتى  الجانبية 

الريايض،  صوت محرك مريح ورِسّي. يف الوضع 

يتم فتح صاممات العادم، مام يوفر أقرص طريق 

ممكن للطاقة العالية لغازات العادم، مام يعطي 

كواتروبورتيه أقىص أداء للمحرك وصوت محرك 

مازيرايت الفريد.

دفع كُيليّ ذيك
تم تجهيز جميع إصدارات كواتروبورتيه بناقل 

رسعات  الثامين  ذي   ZF األوتوماتييك  الحركة 

والذي يضمن الراحة االستثنائية والنقل الرسيع 

وتقليل  األمثل  الوقود  واستهالك  للرسعات 

الضوضاء واالهتزاز والخشونة.

»أوڤردرايڤ«،  الرسعة  تروس  من  اثنني  بفضل 

الكفاءة  يف  كبري  بشكل  وحده  اإلرسال  يساهم 

الكلية. اتباعاً لتقاليد مازيرايت، ميكن ضبطه عىل 

 Auto Sportو Auto Normal :خمسة أوضاع

 .ICEو Manual Sportو Manual Normalو

الرسعات  تبديل  أوضاع  جميع  اختيار  ميكن 

مقبض  يسار  عىل  املوجودة  األزرار  خالل  من 

الرسعات.

للقيادة،  التلقايئ  الوضع  هو   Auto Normal

تعمل هذه الوضعية عىل تغيري الرتوس بنقالت 

سلسة بالرسعات املنخفضة للمحرك مع الرتكيز 

بينام  الوقود.  واقتصاد  املريحة  القيادة  عىل 

مزيًدا   Auto Sport الريايض  الوضع  يحقق 

األعىل  الرسعات  عند  الرسيعة  االستجابة  من 

العتاد  يف  متميزًا  انخفاضاً  يوفر  مام  للمحرك، 

لتعزيز اإلحساس الريايض لنقل الحركة.

مزج األداء والراحة
ليلبي  بدقة  كواتروبورتيه  شايص  تصميم  تم 

مازيرايت  مشرتي  لدى  والراحة  األداء  متطلبات 

مع  األمان.  مستويات  زيادة  الوقت  ذات  ويف 

فإن  فئتها،  يف  األطول  العجالت  قاعدة  وجود 

مثيل  ال  داخلية  راحة  أيضاً  توفر  كواتروبورتيه 

لها وخصائص مناورة مثرية.

الطراز  أن  إال  الكبري،  حجمها  من  الرغم  وعىل 

وزنه  بخفة  يتميز  كواتروبورتيه  من  األحدث 

بشكل ملحوظ، حيث تزن 1900 كجم يف نظام 

إصدارات  تزن  بينام   ،V8 اسطوانات  الثامين 

الدفع  ذات   V6 االسطوانات  السداسية 

بالعجالت الخلفية 40 كيلوجراًما أقل من الطراز 

GTS الرئييس.

السيارة عىل خلية فوالذية صلبة وآمنة  تعتمد 

للغاية، وتستخدم مجموعة من سبائك الصلب 

لزيادة  ُمخصص  منها  كل  املختلفة،  واألملنيوم 

القوة وتقليل الوزن والحفاظ عىل توزيع الوزن 

املثايل للسيارة بنسبة 50:50.

صبّات  الهيكل حول  من  األمامي  الجزء  يستند 

مام  معززة  ُمتصالبة  دعامة  مع  األملونيوم، 

يساعد عىل توفري صالبة استثنائية يف كل اتجاه، 

مصنوع  الهيكل  من  الخلفي  الجزء  أن  يف حني 

من الفوالذ املدلفن.

الرُقي والتفريّد
الجيل  فإن  الطويلة،  العجالت  قاعدة  بفضل 

األحدث من طراز كواتروبورتيه قد وضع ِمعياًرا 

للرحابة. يف حني مينح التصميم الداخيل األنيق 

للسائق والركاب إحساًسا بالسفر وكأنك تجلس 

يف صالون ضيافة من الدرجة الفاخرة.

طة  ُمبسَّ أشكاالً  الداخيل  التصميم  يوفر 

وانسيابية، والتي متنح لوحة القيادة شعور من 

الخفة. تتميز لوحة القيادة بسطح كامل املساحة 

الثمينة،  األخشاب  من  متنوعة  مجموعة  من 

لـكواتروبورتيه  الراقي  الطابع  عىل  التأكيد  مع 

واإلضافات الزخرفية عىل ألواح األبواب األمامية 

والخلفية.

يعتمد نظام املعلومات والرتفيه، الذي تم تقدميه 

يف طراز 2017، عىل شاشة تعمل باللمس ذات 

تتوافق مع  تبلغ 8.4 بوصة،  دقة وضوح عالية 

 Android Autoو  Apple CarPlay وظائف 

 .mirroring

تتميز وحدة التحكم املركزية والسفلية مبقبض 

من  مصنوع  الجودة  عايل  ن  مكوِّ وهو  دّوار، 

األملنيوم املسبوك والذي يوفر تحكاًم بديًعا يف 

األخرى  الوظائف  إىل  باإلضافة  الصوت  حجم 

لنظام املعلومات والرتفيه.

درجة استثنائية
مالحة،  نظام  القياسية:  التجهيزات  تشتمل 

مع  وضعية   12 ذات  جلدية  أمامية  ومقاعد 

ألربعة  كهربايئ  بتحكم  القطنية  للفقرات  دعم 
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اتجاهات ووظيفة التدفئة. كام تم تنجيد لوحة 

التحكم العلويّة ومسند الذراعني من الجلد.

كام توفر مازيرايت درجة استثنائية من التخصيص 

الشخيص من خالل طرازين مختلفني محددين 

الفخامة  ذات  لوسو«  »جران  جيد:  بشكل 

والرفاهية ؛ و«جران سبورت« الرياضية.

املواد  من  واسعة  مجموعة  له  تُتاح  طراز  كل 

للزبائن لالختيار من بينها، مبا يف ذلك األخشاب 

الفاخرة، وألياف الكربون، والجلود الفاخرة ذات 

.Alcantaraالحبيبات الرفيعة و

الجلد  لون  مع  امللونة  الحياكة  خطوط  تتباين 

واملقاعد  واألبواب  العليا  القيادة  لوحة  عىل 

ومساند الرأس، كل ذلك فضالً عن العديد من 

املجاالت االختيارية األخرى. يتميز طراز »جران 

لوسو« حرصيًا بتصميامت داخلية حريرية من 

 Ermenegildo Zegna عالمة ارمينجيلدو زينيا

الشهرية. 

التجارية،  للعالمة  رائد  كطراز  مكانتها  وبفضل 

فإن كواتروبورتيه GTS متوفر حرصيًا إما بطراز 

»جران لوسو« أو »جران سبورت«. متت ترقية 

مبيزة  سبورت«  »جران   GTS كواتروبورتيه 

بجلود  تتميز  التي  الخاصة  الداخلية  الرتقية 

الدقيقة وساعة مازيرايت  الحبيبات  فاخرة ذات 

الكالسيكية مع شارة GTS املدمجة.

نظام الرتفيه واملعلومات 
ملس  شاشة  املركزية  القيادة  لوحة  تستوعب 

عالية الدقة ومتعددة الوظائف قياس 8.4 بوصة. 

واملعلومات  الرتفيه  مازيرايت  نظام  ويتوافق 

الجديد Touch Control Plus )MTC+( مع 

 Android Autoو  Apple CarPlay نظامي 

للهواتف الذكية. 

الدقة  عالية  باللمس  تعمل  التي  الشاشة  توفر 

التحكم  إمكانية  للمستخدم  بوصة   8.4 بحجم 

منت  عىل  املوجودة  املعدات  جميع  يف  الكامل 

املركبة، ببساطة وبشكل فوري، مبا يف ذلك نظام 

الراديو واملالحة. كام أنه يتميز بوظيفة بلوتوث 

النقالة  الهواتف  مثل  خارجية  مبصادر  لالتصال 

.Apple وأجهزة

عجلة قيادة باور جديدة
يعد إدخال نظام التوجيه الكهربايئ )EPS( هو 

األول من نوعه لسيارات مازيرايت، فهو يحّسن 

من ُمناورة السيارة وراحتها بينام يدعم بشكل 

مساعدة  أنظمة  وميّكن  القيادة.  أوضاع  أفضل 

املتوفرة  الجديدة  النشطة  املتقدمة  القيادة 

كخيار يف مجموعة كواتروبورتيه الجديدة.

الحاد  الدقيق  الشعور  EPS عىل  نظام  يحافظ 

به كل سيارة مازيرايت،  تتميز  الذي  التوجيه  يف 

السيارات  مواقف  يف  أفضل  راحة  توفر  بينام 

عن  فضالً  املنخفضة  الرسعة  ذات  واملناورات 

تحسني »فلرتة« وعورة الطرق.

التحكم  نظرًا ألن EPS هو محرّك كهربايئ يتم 

ُمسننة  بالجريدة  التوجيه  بنظام  إلكرتونيًا  فيه 

وميكن  أفضل  عام  برد  يتمتع  فإنه  و«بنيون«، 

ضبط وظائفه بدقة لتجاوز التوقعات.



 BMW Gran Turismo شيارة�
الفئة ال�شاد�شة الجديدة 

ت�شل اإلى ُعمان
  سيارة BMW Gran Turismo الفئة السادسة 

توفرها  التي  الراحة  بني  تجمع  التي  الجديدة 

وأناقة  الطويلة  املسافات  يف  السيدان  سيارة 

سيارة الكوبيه.

الفائقة  الراحة  ومعايري  امللفت  بهيكلها    تتميز 

خالل القيادة. وأناقتها الرياضية البارزة وأنظمة 

وازدياد  فيها  املبتكرة  واملساعدة  التحكم 

ديناميكيتها وفعاليتها.

الفئة   BMW Gran Turismo سيارة    تجمع 

يف  الراحة  بني  فريد  بشكل  الجديدة  السادسة 

املرنة  والعمالنية  املرتفة  الداخلية  املقصورة 

والتصميم األنيق.

الوزن  الخفيفة  الذكية  بهندستها  سيارة    تتميز 

واالستخدام املتزايد يف هيكلها لألملنيوم والفوالذ 

املتني، ما خّفض وزنها مبعدل 150 كلغ مقارنًة 

مع سابقتها.

  ينطلق الطراز الجديد من صفر إىل رسعة 100 

كلم يف الساعة أرسع من سابقه بـ0.7 ثواٍن، كام 

يسجل استهالكاً للوقود أقّل من الطراز السابق 

بـ15%.

 BMW 630d Gran Turismo زّودت سيارة  

وتحّكم  عرض  بنظام  الجديدة  السادسة  الفئة 

واتصال  مالحة  مزايا  إىل  إضافة  املرونة  بالغ 

وترفيه ملفتة.

حركة  وناقل  املحركات،  من  جديد    جيل 

Steptronic من 8 رسعات كخيار قيايس، ونظام 

BMW xDrive اختياري

Location Courtesy - Kempinski Hotel Muscat
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العر�س الر�شمّي 
الأول ل�شيارتي 

 BMWو BMW X3 M
X4 M على حلبة 

نوربورغرينغ
  تتسم السيارتان مبزايا طراز BMW M بفتحات الهواء الكبرية يف األمام 

ونظام  الديناميكية،  الهوائية  الخصائص  تعزز  التي  املحددة   M ومزايا

العادم بأربع فتحات مدمجة بالواقي الخلفي.

  ميزة تقنية يف سياريت BMW X3 M وBMW X4 M تتمثل باملحرك 

ومزود  اسطوانات  ست  من  مؤلف  فهو  التطوير،  الحديث  املستقيم 

.M بتكنولوجيا التوربو الثنايئ

  BMW X3 M وBMW X4 Mتتيحان ألول مرة اختبار األداء والرشاقة 

والدقة املتفّوقة يف سيارة أنشطة رياضية، وسيارة أنشطة رياضية كوبيه 

تنتميان إىل فئة السيارات الفاخرة املتوسطة الحجم.

 BMW X4 Mو  BMW X3 M سياريت  يف   M xDrive   تكنولوجيا 

تحرص عىل النقل املستمر لقوة املحرك إىل العجالت األربع وتوفري أداء 

متفّوق.

أعىل  يوفّر  الذيك  الكيل  الدفع  لنظام   M بطرازات  الخاص    التطوير 

مستوى من الثبات، ويوّزع العزم بدون فقدان الطاقة مبا يضمن التحّكم 

الدينامييك التام بالسيارة.

االنعطاف  وديناميكيات  الخلفي  املحور  عىل   M التفاضيل    النظام 

والرشاقة والدقة يف قيادة طرازي BMW X3 M وBMW X4 Mكلها 

عنارص تّم بلوغ مستويات ال تضاهى يف تطويرها مقارنة مع الطرازات 

األخرى املنافسة لها.
Location Courtesy - Kempinski Hotel Muscat
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 QX50 الريا�شية الفارهة اإنفينيتي
الجديدة كلًيا ت�شل اإلى ال�شلطنة

المساحات  من  فريدة  مجموعة  لسائقها  توفر  والتي  كليًا،  الجديدة   QX50 إنفينيتي  سيارة  إطالق  تم 
تم  والتي  الطرقات،  على  السهل  األداء  إلى  باإلضافة  العصري.  الراقي  والتصميم  والكفاءة  الداخلية 

إطالقها مؤخًرا بالسلطنة في صالة عرض إنفينيتي ُعمان.
ُصممت هذه السيارة لتلبية جميع احتياجات المشترين من زبائن السيارات الفاخرة وتلبية رغبتهم في 
امتالك أحدث تحفة تكنولوجية، QX50 الجديدة كليًا تقدم محرك احتراق داخلي أكثر ابتكارا حاليا في 
السوق في فئة  الرائد في  إنفينيتي  انتظارها تعمل على تعزيز حضور  التي طال   QX50 أن السوق. كما 

السيارات الرياضية المتعددة االستخدامات المتوسطة الحجم.

Your Care
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وقال متحدث باسم إنفينيتي ُعامن: »تم تصميم 

إنفينيتي QX50 الجديدة وهندستها وإنجازها 

 QX50 يف  يشء  كل  البرشية.  القدرات  إلثراء 

بأسلوب  السائقني  رغبة  تلبية  بغاية  مصنوع 

اللمسات  من  بداية  يختارونه.  الذي  القيادة 

الجلدية،  التطريزات  إىل  املسامية  الخشبية 

واألسطح املتطورة وكان الرتكيز يف التصميم عىل 

السائق يف مقصورة QX50 املجهزة تجهيزًا جيًدا 

يخلق بيئة إثتثنائية لكل أسلوب قيادة. »

للدفع  الذكية  بالتقنية   QX50 الطراز  ويتميز 

الكامل بالعجالت األربعة موفرة أسلوب متطور 

يف القيادة. وتتفاعل تقنيات املساعدة يف القيادة 

بشكل فوري مع حاالت القيادة الحرجة، حيث 

تدعم السائقني مبجموعة من امليزات »املساعدة 

للسائق« ومتكينه دامئا من التحكم التام باملركبة.

تصميم األناقة القوية

واستلهاماً   QX50تصميم عىل  الحفاظ  مع 

الخارجي  التصميم  فإن  سبورت،   QX من 

األيرودينامييك لـ QX50 يعيد صياغة مفردات 

لغة تصميم عالمة »إنفينيتي« املميزة والرائعة 

متعددة  الرياضية  السيارات  لفئة  التصميم  يف 

الجريء  املظهر  بني  يجمع  فهو  االستخدامات. 

الخطوط  تشري  بينام  الذكية،  والتجهيزات 

عملية  يف  البرشي  الفن  براعة  عىل  العميقة 

التصميم.

تتقدم  وبذلك  ملم؛   QX50 1678 ارتفاع  يبلغ 

بكل جرأة QX50 عىل الطريق. موقع السائق 

حد،  أقىص  إىل  الرؤية  عىل  يسعاده  املرتفع 

أثناء  واضحة  رؤية  عىل  الحصول  من  وميكنه 

القيادة أو عند صف السيارة مبوقف السيارات. 

يف  األساس  هي  الهوائية  الديناميكية  الكفاءة 

معامل  تخفيض  تم  حيث   –  QX50 تصميم 

السحب بنسبة 6 ٪ مقارنة مع QX50 السابقة.

 A وعمود  واملصدات  السيارة  محرك  غطاء 

مصممة  كلها  السيارة،  وأسفل  الخلفي  والباب 

السيارة  فوق  الهواء  تدفق  لتحسني  خصيًصا 

وحولها وتحتها مع تعزيز ثبات املركبة.

وإستخدام  تضاهى  ال  التي  الداخلية  املساحة 

راقي،  فني  بأسلوب  الجودة  عالية  املواد 

ترحيبية  املقصورة  تجعل  املتقدمة  والحرفية 

 QX50 ومريحة فضالً عن مرونتها. يتميز الطراز

الذي يركز عىل السائق وراحة الراكب مبجموعة 

من التقنيات لتعزيز تجربة القيادة.

مقعد  مع  واسعة،  مبساحة  املقصورة  تتميز 

لتحميل  واملرونة  للتعديل  قابل  منزلق  خلفي 

األغراض ومساحة خلفية مريحة لألرجل. وميتد 

حجم صندوق األمتعة من 881 ليرتًا إىل 1773 

لرتًا مع طي املقاعد الخلفية.

حقائب  لثالثة  تتسع  فإنها  املقاعد،  وجود  مع 

مع  بالطول،  مخزنة  أطفال  عربة  أو  جولف 

التخزين  مناطق  تسمح  إضايف.  لحمل  مساحة 

العنارص  بإستبعاد  للاملكني  األرضية  تحت 

األخرى عن األنظار.

محرك بنسبة الضغط املتغري

من  األول  املحرك   VC-Turbo محرك  يعترب 

نوعه يف العامل بتقنية االنضغاط املتغري، والذي 

يتم تحويله حسب الطلب. 

طفرًة  ميثل  لرت   2.0 بسعة   VC-Turbo محرك 

تكنولوجية يف تصميم محركات االحرتاق، وعمل 

لتحسني  انضغاطه  تعديل  عىل  التوربو  نظام 

الطاقة والكفاءة. يرفع نظام الوصالت املتعددة 

باستمرار أو يخفض من وصول املكابس لتحويل 

املرتفعة  الضغط  نسب  تساعد  الضغط،  نسبة 

عىل زيادة الكفاءة بينام تتيح النسب املنخفضة 

زيادة القوة وعزم الدوران.

 1  :8 بني  ضغط  نسبة  أي   VC-Turbo يقدم 

)لألداء( و14: 1 )للكفاءة(، مام يزيد من تحكم 

السائق. يوفر املحرك 268 حصانا )200 كيلوواط( 

و)380 نيوتن مرت( ومعدل اقتصاد الوقود 14.1 

 13.6 األمامية  بالعجالت  الدفع  لرت،  كيلومرت/ 

كلم/ لرت مجمعة بنظام الدفع الكيل.

 35٪ بنسبة  تحسًنا  األمامي  الدفع  طراز  يقدم 

 QX50 يف كفاءة استهالك الوقود مقارنًة بطراز

V6 السابق الذي يعمل بالبنزين ؛ يقدم طراز 

إقران  يتم   .30٪ بنسبة  تحسًنا  الكيل  الدفع 

املحرك مع ناقل الحركة بتقنية التغيري املستمر 

)CVT( لتسليم الطاقة بسالسة. يتطابق العدد 

غري املحدود من تروس نقل الحركة بشكل مثايل 

فيام  الرسعات  تحويل  عىل  املحرك  قدرة  مع 

بينها.

منصة جديدة بالكامل

جديد  أسايس  نظام  عىل   QX50 تصميم  تم 

أمامي.  دفع  ونظام  أمامي  مبحرك  يتميز  كليًا، 

الوضع  مع  الجديدة  املنصة  هذه  تصميم  تم 

هذه  القيادة،  تطبيقات  يف  املرونة  اإلعتبار  يف 

من  جديدة  معايري  تضع  الجديدة  املنصة 

التجهيزات املتطورة والصالبة واإلتساع الداخيل 

الرياضية  السيارات  فئة  بني  من  للمقصورة 

متعددة االستعامالت املدمجة.

يتيح تصميم املنصة مستويات أعىل من كفاءة 

التغليف مقارنًة بالطرز السابقة، مام يؤدي إىل 

يف  والبضائع  للركاب  املثالية  الداخلية  األبعاد 

.QX50

الحديد  إستخدام  يتم  سيارة  أول   QX50 متثل 

الصلب العايل املتانة MPa SHF 980، مام يعزز 

العالية  املنصة الجديدة كليًا. تم تشكيل املواد 

املرونة يف أشكال غري مسبوقة، مام قلل الوزن 

بنسبة  االلتوائية  الصالبة  تحسني  عىل  وعمل 

٪23 يف الطراز الحايل من QX50. تسمح هذه 

واالهتزازات،  االنثناء  مبقاومة  للسيارة  الصالبة 

إىل  املنقولة  الضوضاء  مستوى  تقليل  وكذلك 

املقصورة.

إنها سيارة رياضية بخمسة أبواب ذات خمسة 

مقاعد، مع هيكل هيكل فوالذي صلب بالكامل. 

ذو  االسطوانات  رباعي  توربيني  مبحرك  تتميز 

كافة  أو  األمامية  العجالت  يوجه  متغري  ضغط 

العجالت عرب ناقل الحركة املتغري باستمرار.
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الأخوات للعباءات..
نجعلك الأكثر 

جمال واأناقة

للعباية خصوصية لدى املرأة يف منطقة الخليج 
تم  ملاذا  شخصيتها،  من  أساسياً  جزءا  وتعد 
اختيار مجال تصميم األزياء؟ وماذا ميثل لكام؟

عامل األزياء عامل واسع يصل إىل ما يسمى اليوم بعامل 

الكثري من  الصناعة  فتستغرق هذه  األزياء،  صناعة 

العمل الشاق من الرشكات واملصانع ودور التصميم 

من  ماليني  إليها  ينتمي  كبرية  دائرة  من  وكجزء 

العاملني وتدار فيها ماليني الرياالت سنويا.

ومن صفات هذا العامل تطوره املستمر ومتدده عامليا 

ومحليا، فلم تعد األناقة واألزياء مجرد طقس يومي، 

بل لغة ومؤرشات لشخصيتك وإمكانياتك وقدراتك. 

ونظرا لهذه األهمية والقيمة لهذا العامل نخوض عامل 

األزياء ونحاول أن نقدم شيئا مختلفا يف هذا العامل 

املتجدد موازنني بني اإلطار العلمي الذي يعد جانبا 

مهام يف تفاصيل هذا العامل، واملوهبة التي تقدم لِك 

الخصوصية والتميز. 

العبايات  لتصميم  اختياركام  يف  تجدان  هل 
العامنية  للمرأة  التقليدي  الزي  باعتبارها 

مرشوعاً تجارياً ناجحاً؟
ما مييز العباية حضورها يف لبس املجتمع يف اإلطار 

املستمر  طلبها  يضمن  مام  املناسبات،  أو  اليومي 

واحتاملية نجاحها كمرشوع تجاري كبرية جدا. لكن 

واملوضة  للذوق  العباية  تصميم  مالمسة  املهم  من 

الذوق  أو  للزبون،  الفردي  املستوى  عىل  املطلوبة 

العام للمجتمع، ومن املؤكد أن نجاحنا يضعنا أمام 

خطوة قادمة ألزياء أخرى.

األخوات   « لتصاميم  املميزة  املالمح  أبرز  ما 
أثناء  التميز  املرأة  متنح  وكيف  للعبايات«؟، 

ارتدائها؟
ما مييز أزياءاألخوات للعبايات قدرتها عىل االستجابة 

تصاميم  إىل  أفكارهن  وتحويل  الزبائن  ألفكار 

االستامع  اسرتاتيجية  تبنى عىل  فتصاميمنا  متيزهن، 

التصميمية  بأفكارنا  لنمزجها  املعلومات  وتجميع 

وصوال إىل األزياء املناسبة، فالقاعدة الذوقية تقول 

»لوال اختالف األذواق لبارت السلع«.

للعبايات« ومن  ملن توجه تصاميم » األخوات 
أين تستوحيان إبداعاتكام؟

كبار  حتى  املجتمع  نساء  لكافة  موجهة  تصاميمنا 

الرأس وهي  السن منهن، فعندنا ما يسمى بعباية 

التي تستخدمها  التقليدية  العبايات  أنواع  نوع من 

املرأة العامنية قدميا وهي تغطي املرأة من رأسها إىل 

قدميها. ولكن مع التطور والحداثة أصبحت العباية 

تح��ت ش��عار »حرفتن��ا أن نجعل��ك األكثر 
جم��اال وأناقة »، تأس��س بوتي��ك »األخوات 
أمي��رة  األزي��اء  لمصممت��ي  للعب��اءات« 
ليق��دم  اليحيائ��ي«  ون��ورة  اليحيائ��ي« 
عباءات فاخرة مصممة خصيصا لتالمس 
ذوق الم��رأة العماني��ة وخط��وط الموضة 

الحديثة. 
لمصممت��ي  التصمي��م  خ��ط  يكتس��ب 
عل��ى  قدرت��ه  م��ن  للعب��اءات  األخ��وات 
للم��رأة  األزي��اء  مس��تجدات  مالمس��ة 
العربي��ة وتقدي��م تصامي��م ق��ادرة على 
التالحم بين األصال��ة والحداثة في قالب 
مميز ومتجدد، مم��ا يؤكد على جماليات 
اإلرث العرب��ي الق��ادر عل��ى االنطالق نحو 
أن  المصممت��ان  واس��تطاعت  العالمي��ة. 
تس��تثمرا موهبتهم��ا إليجاد خ��ط متفرد 
ل��كل عمل يجع��ل عالم الم��رأة حالة من 
التميز والتف��رد والرق��ي واألناقة في كل 
مرة، وتس��عى رائدتا األعمال إلى توس��يع 
دائ��رة أعمالهم��ا ونش��ر تصاميمها على 
مس��توى الس��لطنة، وتطوير موهبتهما 
بش��كل مس��تمر. إلى مزيد من التفاصيل 

في الحوار التالي:- 
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عىل ما نراها اآلن ودخل عليها الكثري من النقوش والتصاميم الجميلة، 

وهي ما يتم استخدامها حاليا كلباس خارجي محتشم ويستخدم لجميع 

املناسبات.

إبداعاتنا مستوحاة من البيئة العامنية، ومن تراث مالبسنا التقليدية وهو 

ماتم فيه مزج املايض بالحارض. 

كيف نجحت »األخوات للعبايات« يف أن متزج بني العرصية واملوضة 
يف التصاميم ،واألصالة واالحتشام يف آن واحد؟

يف  املستمر  البحث  من  ينطلق  واملعارصة  األصالة  بني  للمزج  مفهونا 

كنوز إرث الثقافة العامنية الغنية جدا، واستلهامها لتستجيب ملتطلبات 

باملحلية  التشبث  عىل  قدرتها  من  تنطلق  فالعاملية  والحداثة.  املعارصة 

بها  التي تصل  التذكرة  اليوم، وهي  العامل  وتقدميها بصورة مقبولة لدى 

للعاملية.

باألمر  ليس  باألقمشة  ودمجها  الخامات  أنواع  أجود  استخدام 
السهل، كيف استطعت عمل ذلك؟

ال شك أن استخدام اإلكسسوارات يحتاج لبعض الفنيات التي من شأنها 

أن تعطي املنتج رونقا وجامال، وقد قمنا بتوظيف خرباتنا البسيطة ليك 

تظهر منتجاتنا بالشكل الحايل.

األخطاء التي تقع فيها املرأة وتفسد ذوق ارتدائها للعباية؟
إن انتشار بعض موديالت العبايات يف األسواق والتي يراها البعض رصخة 

يف عامل األزياءوهي يف األساس خارجة عن تراثنا وعاداتنا، يفسد الذوق 

فهي متثل مجتمعا  اختيارها  الرتكيز يف  املرأة  وبالتايل عىل  للمرأة  العام 

بأكمله.

مواصفات العباية املثالية من وجهة نظركام؟
أن تكون العباية عىل قدر عال من االحتشام، ومبقاسات مناسبة تكون 

مريحة للمرأة. 

مدى أهمية تقيد العباية مبوضة أو صيحة محددة؟

مهم جدا اتباع املوضة، ولكن األهم عدم الخروج عن نطاق االحتشام.

األزياء  عروض  يف  وتشارك  للعاملية  العبايات  تصاميم  تصل  كيف 
العاملية؟

التطوير والتحديث للمنتح مطلب مهم، كذلك الدعم املستمر من قبل 

يف  تقام  التي  األزياء  عروض  يف  املشاركة  إىل  إضافة  املختصة.  الجهات 

السلطنة واملناسبات الخليجية والعاملية.

نصائح للمرأة لتبدو بأناقة كاملة مع العباية؟
عدم املبالغة يف اإلكسسوارات التي تلبس مع العباءة، ووضع لكل مناسبة 

فقط  معينة  مناسبات  لها  العبايات  فبعض  العبايات،  من  معينا  نوعا 

وليست لأليام العملية.

طموحاتكام، وخططكام املستقبلية ل� » األخوات للعبايات«؟
نخطط مستقبال أن يكون لدينا تعاون واتفاقيات مع عدد من رشكات 

الجاد  والعمل  املوهبة  جانب  إىل  يستلزم  عامليا  فاالنطالق  التصميم، 

The.sisterss89@gmail.comالتمويل املايل الذي يسمح بوصول األزياء للمجتمع مبختلف رشائحه.

@the_sisters89

Al_Suwaiq

91800751

The_queens2
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@GOLDENTHOB

Al-Khuwair-Jasmine Complex

+968 91400205Souq Street, Alkoudh, Muscat 94938734 - 97870303

Danilla amna Danilla0 Danilla_amna



97729831
bon.voyage7@gmai l .com

bon.voyage7

Lutfiya al-harrasi
fashion designer

Shatha_sur96753971shatha sur
By



lateenfash

96131367 - 95303600

lateen_fash

@alhms_alrraqi Alhms_alrraqiAl Hail South 95951334



afya_bride

93362982

Muscat

nads_oman99470740



حقائق التغذية 
والمل�شقات 

ليس س��را أن التسويق يؤثر على الطعام الذي نختاره بما 
في ذلك األطعمة التي نظن أنها مفيدة غذائيا. لكن هل 
ه��ذا حقيقة؟ ،أم مجرد اعتقاد؟ يمك��ن اإلجابة على هذا 
الس��ؤال من خالل فه��م الحقائق الغذائي��ة والملصقات 
الموجودة على ظهر العبوة. هذه بعض األمور األساسية 
التي يجب عليك النظر فيها عند اختيار الغذاء المناسب. 

يجب اتباع الخطوات التالية لفهم الغذاء الموجود داخل العبوة 
الخطوة األولى: ابدأ بالحجم 

الواحدة(  المرة  يتناولها الشخص في  التي  )الكمية  الحجم    انظر هنا على 

وعدد الوجبات لكل عبوة.

  قارن بين حجم المخصص لكل شخص )الكمية التي تأكلها( بحجم العبوة 

الموجود على الملصق. 

تتناول  المخصص للشخص ملء فنجان وأنت  الحجم    في حالة ماإذا كان 

اثنين فإن ذلك يعني أنك ستحصل على كميات مضاعفة من السعرات 

الحرارية والدهون والمكمالت الغذائية األخرى.

الخطوة الثانية: افحص إجمالي السعرات الحرارية 

  اكتشف عدد السعرات الحرارية في الطبق الواحد،وكذلك السعرات الحرارية 

من الدهون. 

  من الجيد أن تخفض السعرات الحرارية إن كنت تحاول السيطرة على الوزن. 

الخطوة الثالثة:ركز على نسبة القيم اليومية

  استخدام نسبة القيم اليومية للمساعدة في تقييم كيف يمكن لطعام معين 

أن يناسب خطط وجباتك. تعتبر هذه القيم مهمة لليوم كله وليس لوجبة 

واحدة أو لألكالت الخفيفة بين الوجبات. تعتبر هذه القيم اليومية متوسط 

يتناول 2000 سعر حراري في  الذي  الغذائية للشخص  العناصر  مستويات 

اليوم. يوفر لك الطعام الذي يحتوي على %5 من القيم اليومية على دهون 

تساوي %5 من إجمالي الدهون التي يجب أن يتناولها الشخص. 

  ربما تحتاج إلى أكثر من 2000 سعر حراري في اليوم. هناك بعض العناصر 

الغذائية التي ربما تحتاج أال تقل القيم اليومية الخاصة بها عن 100%. 

  القليل هو %5 أو أقل. حاول تقليل الدهون المشبعة والكولسترول 

والصوديوم.

بالفيتامينات  الغنية    العالي منها %20 أو أكثر. ركز على تناول األطعمة 

واألمالح المعدنية واأللياف.
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 AlWadie Commercial Center, Shop No. 3, Al Qurum 94566777

Eurodiet GulfEurodiet Gulf @Eurodiet Gulf

الخطوة الرابعة: تابع شروط التغذية 

  السعرات الحرارية المنخفضة: 40 كالوري أو أقل لكل شخص. 

  الكولسترول المنخفض: 20 مليجرام أو أقل ،و2 جرام أو أقل من الدهون 

المشبعة لكل وجبة. 

الغذائية المحددة أو  العناصر    المخفض: ما ال يقل عن 25 % أقل من 

السعرات الحرارية مقارنة بالمنتج العادي.

  مصدر جيد: يوفر ما ال يقل عن 10 إلى %19 من القيم اليومية لفيتامين 

معين أو مكمالت غذائية لكل وجبة. 

  الخالية من السعرات الحرارية: أقل من %5 في كل وجبة.

السكر  ،أو  الدهون  الدهون: أقل من نصف جرام من  السكر/  ا  لخالي من 

في كل وجبة

  قليل الصوديوم: 140 مليجرام ،أو أقل من الصوديوم في كل وجبة. 

اليومية لمكمالت غذائية محددة في كل  القيم  العالي: %20 أو أكثر من 

وجبة. 

الخطوة الخامسة: اختر األطعمة قليلة الدهون المشبعة ،والسكريات 

المضافة، والصوديوم 

  تناول األطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة ،والسكر المضاف 

،والصوديوم ألن ذلك يساعد في خفض مخاطر اإلصابة باألمراض المزمنة. 

  الدهون السارية والمشبعة مرتبطة بزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب

  تناول الكثير من السكر المضاف يعرقل حصول الجسم على احتياجاته من 

العناصر الغذائية.

  يمكن أن تؤدي زيادة معدالت الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم

  تذكر استهداف %2 من القيم اليومية لهذه العناصر الغذائية. 

الخطوة السادسة: تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن واأللياف

،والبوتاسيوم، والفيتامينات، والحديد كي تحافظ  األلياف  الكثير من    تناول 

على صحتك جيدة كما أن ذلك يساعدك في الحد من مخاطر اإلصابة 

بأمراض عديدة مثل هشاشة العظام واألنيميا. 

العناصر  الفواكه والخضروات للحصول على  الكثير من  تناول    احرص على 

الغذائية المطلوبة. 

  تذكر أن تستهدف نسبة عالية من القيم اليومية من هذه العناصر الغذائية. 

الخطوة السابعة: افحص المكونات الغذائية

الذي يحتوي على أكثر من عنصر غذائي مزوداً  الطعام    يجب أن يكون 

المكونات مذكورة على أساس  الملصق.  بقائمة مكونات موجودة على 

المقدمة.  الكميات األكبر في  الوزن بحيث تكون  هبوطي على حسب 

تساعد هذه المعلومات الذين لديهم حساسية تجاه الطعام وأولئك الذين 

يريدون تجنب لحم الخنزير، أو سمك المحار، أو الحد من السكر المضاف 

أو النباتيين. 

  كن حذرا فهناك أكثر من 40 اسما للسكر منها على سبيل المثال الفركتوز، 

وشراب فركتوز النشا. من المهم العثور على هذا السكر الخفي أو المضاف 

في قائمة المكونات الغذائية حتى تختار شيئا صحيا يناسبك. 

  إن لم تكن تعرف أي مكونات، هناك فرص ألن يكون إضافة للمحافظة على 

أو تعزيز النكهة. تجنبه. 

قالب عادي 
45 جرام

قالب عادي 
صحي 45 جرام

قالب حمية 
45 جرام

الطاقة )السعر 
الحراري(

550421334

229317261395قيمة الطاقة 

3328.910.4الدهون )جرام( 

األحامض الدهنية 
املشبعة )جرام( 

20.5145.2

الكربوهيدرات
)جرام(

564220.4

53.25.210.6السكر )جرام(

1.92620.5األلياف )جرام(

6.22132.4الربوتني)جرام(

0.10.420.37امللح)جرام(

001.0الرتيتوفان)جرام(

المختلفة وتوضح هذه األرقام  للقوالب  الغذائية  هذه مقارنات للحقائق 

أهمية قراءة الملصقات بعناية واختيار األغذية الصحية. في حالة الرغبة 

في مزيد من المعلومات أو أي استشارات حول الموضوع، ال تترددوا في 

االتصال بنا. 
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الحمد لله الذى أكرم اإلنسانية بميالد خير البرية 
قال تعالى ﴿قَْد َجاءَكُْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَكِتَاٌب ُمِبيٌن 
اَلِم  السَّ ُسبَُل  اتَّبََع رِْضَوانَُه  َمِن  اللَُّه  ِبِه  يَْهِدي   *
وِر ِبِإْذنِِه َويَْهِديِهْم  َويُْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّ
ُمْستَِقيٍم﴾ »المائدة: 15 ،16« بعث  إِلَٰى ِصرَاٍط 
الله رسوله محمداً بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إليه 
بإذنه وسراجاً منيراً فأخرج به الناس من الظلمات 
قال تعالى﴿ُهَو  كثيراً  النور، وهدى به خلقاً  إلى 
لِيُظِْهرَُه  الَْحقِّ  َوِديِن  ِبالُْهَدٰى  أَرَْسَل رَُسولَُه  الَِّذي 
َشِهيًدا﴾ »الفتح:28«  ِباللَِّه  كُلِِّه وَكََفٰى  يِن  الدِّ َعلَى 
للعالمين، فهدى  القويم رحمة  بالدين  الله  أرسله 
من ضاللة، وعلم من جهالة، وفتح قلوب الحيارى، 
الدين ورفعوا  وربى أصحابا أطهارا نصروا هذا 
لواءه فى العالمين. سر األسرار ونور األنوار وأستاذ 
العال  , بلغ  األبرار ومعلم األخيار وسيد األطهار 
بكماله ,كشف الدجى بجماله عظمت جميع 
خصاله ،وهو سيد ولد آدم، وخير من دبَّ على 
الثرى، وهو األســوة الحسنة، كان يجلس على 
اة، ويُِجيب  األرض، ويأكل على األرض، ويَْعتَِقل الشَّ
أنا  إنما  الحمار، ويقول:"  المملوك، ويركب  دعوة 
عبد آكل كما يأكل العبد" ويقف بين يديه رجل 
ن عليك؛  عفة فيقول: "هوِّ تَْرَعد السَّ يرعد كما 
فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 
بالصبيان فيسلم عليهم. فاللهم صل عليه  " يمر 
وعلى آله، وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا.. سيكون 
هذا العدد بين أيديكم وقد دخل عليناشهر ربيع 
األول، وفي مثل هذا الشهر من كل عام نرى كثيراً 
المسلمين يحتفلون بيوم مولد سيدنا محمد  من 
-صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثاني عشر منه 
الله  الله صلى  العالم قبل مولد رسول  لقد كان 
الله  إلى نبى يرسله  عليه وسلم فى حاجة ماسة 
الفساد، ويستأصل بها  بعقيدة يقتلع بها جذور 
التوحيد فى أعماق  الوثنية ويرسخ عقيدة  شأفة 

النفس؛ لتولد من جديد والدة تسلك بها طريق 
السعادة فى الدنيا واآلخرة ففي ذكراه -صلى الله 
عليه وسلم – يجب أن نعلم أن لرسول الله صلى 
ا علينا في طاعته، فهو أسوة  الله عليه وسلم حقًّ
حسنة لكل المسلمين، فبكرامته وشرف منزلته 
للناس،  الله عز وجل كنا خير أمة أخرجت  عند 
فهو رسول رحيم بنا، تّوج الله به الزمان وختم به 
الهداية،  األديان، قضى كل وقته يدعو أمته إلى 
المعقود  اللواء  ذلكم هو نبي هذه األمة صاحب 
والحوض المورود ولقدأخبرناصلى الله عليه وسلم 
عن فضله وفضل أّمته، فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: )أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد وال فخر، وما 
نبي يومئذ من آدم فمن سواه إال تحت لوائي، وأنا 
أول من تنشق عنه األرض وال فخر، وأنا أول شافع 
وأول مشفع وال فخر( أخرجه مسلم.واآلن نتكلم 
الله سبحانه  التى من أجلها أرسل  عن المهمة 

وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أوال:
الله  المبين: والرسول في بالغه لرساالت  البالغ 
أدائه فال يزيد فيها وال ينقص  تعالى مؤتمن في 
منها ولو كان األمر متعلقا به شخصيا وأوضح مثال 
الكريم من عتاب  القرآن  على ذلك ما تكرر في 
الله عليه وسلم في أكثر من موقف  للنبي صلى 
من ذلك حين أعرض عن عبد الله ابن أم مكتوم 
الذي جاءه يسأله في أمور دينه فأعرض  األعمى 
الله عليه وسلم منشغال بدعوة  النبي صلى  عنه 
الله تعالى في ذلك  بعض كبراء قريش فعاتبه 
بقوله: ﴿َعبََس َوتََولَّٰى * أَْن َجاَءُه اأْلَْعَمٰى ﴾. ثانيا: 
التبشير واإلنذار: فمهمة الرسل التبشير لمن اتبع 
الدنيا واآلخرة  الكبير في  بالفوز  الله تعالى  أوامر 
ــره بالوعيد الشديد  واإلنــذار لمن خالف أوام
والعذاب األليم في اآلخــرة حتى تقوم الحجة 
على الناس.إن علينا واجبا وفرضا تجاه نبينا صلى 
الله عليه وسلم ليس منة وال نافلة وال أمرا ثانويا 
لله تعالى نسأل عنه يوم  إنما هو دين ندين به 

القيامةوهذا الواجب يتمثل فى:
1-اإليمان به صلى الله عليه وسلم:

الله عليه وسلم من أركان   فاإليمان به صلى 
اإليمان التي يجب على المسلم اإليمان بها، ومن 
هذه األركان اإليمان بالرسل، وهو صلى الله عليه 
وسلم رسول من أولئك الرسل عليهم أفضل الصالة 

وأزكى التسليم.

الله عليه وسلم: وهذا حق من   2- محبته صلى 

أمته، وواجب  الله عليه وسلم على  حقوقه صلى 

الله عليه وسلم: )اليؤمن  وقال صلى  عليهم أيضاً 

إليه من والده وولده  أحدكم حتى أكون أحب 

والناس أجمعين( )البخاري(

إيثار مايحبه  الله عليه وسلم  ومن محبته صلى 

صلى الله عليه وسلم على مايحب العبد، ومحبة 

ماجاء به والدعوة إليه ومحبة أهل بيته وصحابته 

الله عليهم ،ومن محبته كثرة ذكره عليه  رضوان 

الصالة والسالم،والشوق إلى لقائه. ويضرب الرسول 

عليه أفضل الصالة والسالم لنا خير المثل والقدوة 

في تعامله مع المرأة فقددعا رجال األمةإلي الرفق 

بالنساء  التعامل معهن ووصيته  بالنساء وحسن 

النبي عليه الصالة والسالم –في  خيرا فلم ينسي 

آخر وصاياه في حجةالوداع- أن يذكر رجال األمة 

بحق نسائهن عليهم 

الــلــه عليه وســلّــم-  ــى  ــرســول –صــلّ ال خــّصــص 

لنساءالمؤمنين عامًة،يوماًخاصاًبهّن،يعلمهّن فيه 

الفتاة في اختيارشريك  ،وأكّدعلى حّق  أمورالدين 

حياتها،ولم يُجزالنبي لآلباء أن يجبروا بناتهم على 

الزواج بمن اليرغبون من الرجال.

الله عليه وسلّم لم يُهمل  الكريم صلّى  الرسول 

مكانةالمرأة،ودورها الفعال في بداية دعوته،حيث 

إّن زوجته خديجةكانت أّول من آمن به وأسلم،كما 

بايعته الكثيرمن النساء في الكثيرمن المعاهدات ،

الدين كانت امرأة  وأول من استشهد دفاعا عن 

وهي الصحابية الجليلة سمية بنت خياط.

لقد كان لبعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم نتائج 

مبهرة، فقد نقل الناس من حال سيئة إلى أحسن 

حال، من ظالم إلى نور، ومن ضالل إلى هداية، 

ومن تخبط وحيرة إلى أمن واطمئنان فالواجب 

الله صلى  التامة لرسول  الطاعة  على كل مسلم 

الله عليه وسلم واألخذ بكل ما جاء به والبعد 

الله عليه وسلم  عن مخالفته، واالقتداء به صلى 

الله تعالى،  والسير على دربه والغيرة علي دين 

النار.  وبهذا يحصل الفوز بالجنة والنجاة من 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للعمل بطاعته وأن 

الله  يحشرنا تحت لواء حبيبه المصطفي صلى 

عليه وسلم،وأن ينصر اإلسالم والمسلمين إنه ولي 

الَْحْمُد  أَِن  َدْعَوانا  َوآِخُر  اللهم آمين.  ذلك ومواله، 

لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِميَن.

مولد خير البرية
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خالل الملتقى العربي الثالث لرواد الأعمال ب�شالله

تعزيز بنية التكنولوجيا والت�شالت 
بالدول العربية لتنمية القت�شاد المعرفي 

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثاًل بأمينه العام عبدالرحيم نقي في أعمال الملتقى 
بصاللة  والترفيه  للثقافة  الشبابي  قابوس  السلطان  مجمع  في  مؤخرًا  األعمال  ل��رواد  الثالث  العربي 
بالتعاون مع شركة الموهبة  بسلطنة عمان، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار 

العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

السيد محمد بن سلطان  جاء ذلك تحت رعاية 
البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، بحضور 
البارزة في عالم االقتصاد  القيادات  عدد من 
واألعمال الذين يمثلون المسئولين والخبراء 
والمستثمرين ورجال ورواد األعمال على مستوى 
الخليجي والوطن والوطن  التعاون  دول مجلس 

العربي.
وحث األمين العام خالل مشاركته بالجلسة 
الملتقى على  الحواريه االستشاريه األولى في 
أهمية تعزيز بنية التكنولوجيا واالتصاالت بدول 
العربية بما  التخليجي والدول  التعاون  مجلس 
يعزز من توجه الشباب نحو اقتصاد المعرفة في 
مشاريعهم ومؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة. 
فضال عن تطويع اإلجراءات والمعايير التي تعمل 
عليها المؤسسات المشرفة على قطاع ريادة 
الدخول في  يتناسب مع متطلبات  األعمال بما 
االقتصاد الرقمي وتطبيقاته، وإلى أهمية تقديم 
كافة الدعم والمساعده لفئة الشباب لحثهم 
المهم في وقتنا  المجال  في االنخراط في هذا 
التعامل مع  الراهن ولتأسيس جيل قادر على 

التكنولوجيا واستثمارها بشكل مختلف مميز.
التوصيات جاء  بالعديد من  الملتقى  وقد خرج 

من أهمية مراجعة التشريعات والقوانين القائمة 
على االقتصاد وريادة األعمال، بما يسهل الدخول 
في منظومة االقتصاد الرقمي بكل سهولة ويسر.
كذلك على ضــرورة إعــداد دراســة استراتيجية 
العربية للوقوف  مسحية على مستوى الدول 
على مستوى توجهها نحو االقتصاد المعرفي 
وتحديد متطلبات االرتقاء به، وعلى أهمية 
تخصيص حصة سنوية من برامج المسؤولية 

المجتمعية للقطاع الخاص لدعم مشاريع 
االقتصاد الرقمي.

التأهيل  نــادى الملتقى بضرورة تقديم  كما 
والتدريب المعرفي والعملي المتكامل من قبل 
المؤسسات االقتصادية للراغبين في الدخول 
الرقمي، ومساعدتهم على  إلى مجال االقتصاد 
التوجهات  تأطير أفكارهم وتوجيهها بما يخدم 

االقتصادية العامة للدولة.

79239966
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اأحالم خفاجي لـ »اأناقتي«

األمانيا.. الوجهة ال�شياحية 
المثالية ل�شائحي دول الخليج

تجذب ألمانيا دومًا المزيد من السياح لقضاء عطالتهم في أرجائها، 
فعوام��ل مث��ل التس��وق الراق��ي بأس��عار معقولة والخدم��ات ذات 
المعايي��ر العالي��ة واحت��رام الثقافات األخرى تس��اهم بال ش��ك في 
اس��تقطاب الس��ياح ومن بينه��م المس��افرين الخليجيي��ن إلى هذا 

البلد األوروبي.
 وباإلضاف��ة إل��ى ما توف��ره لزائريها من مجموع��ة متنوعة من 
البرامج السياحية واألسعار المعقولة، فإن المناظر الطبيعية 
الخالبة التي تتميز بها تعزز موقعها كوجهة سياحية عالمية، 
فه��ي تترب��ع عل��ى أرض تمتد م��ن بح��ر البلطيق في الش��مال 
الش��رقي وتنتهي بجبال األل��ب في الجن��وب، وتجتازها بعض 
أشهر األنهار في أوروبا. كما تشتهر بمعالمها السياحية التي 

تحبس األنفاس والتي حاز أغلبها على تقدير اليونسكو.
ف��ي الح��وار التال��ي نلتق��ي م��ع الفاضل��ة »أح��الم خفاج��ي« مديرة 
االتص��االت في المكت��ب الوطني األلمان��ي للس��ياحة، والتي تمتلك 
خبرة في القطاع الس��ياحي العالمي مكنتها من أن تصبح س��فيرة 
للس��ياحة العربية وأن تحصل على جائزة أفضل مدير عالقات عامة 

على مستوى هيئات السياحة في العالم العربي.
تس��عى بخبرتها إلى مد جس��ور التواصل بين مواطني دول الخليج 
وألماني��ا عن طري��ق توفي��ر المعلوم��ات وتنظيم مختل��ف الرحالت 
والبرام��ج الس��ياحية، كم��ا تعم��ل انطالق��ًا م��ن وظيفته��ا لتعريف 
الوف��ود األلمانية الزائرة للدولة بأه��م المعالم التراثية والمعمارية 

والثقافية اإلماراتية.

142143
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للترويج  الوطني األلماني للسياحة  المكتب  دور 

أللمانيا كوجهة سياحية داخل الخليج؟ 

يعد المكتب الوطني األلماني للسياحة هيئة 

متخصصة في تقديم الخدمات التسويقية لصناعة 

السياحة في ألمانيا، وهو يسعى إلى تعزيز الصورة 

اإليجابيةأللمانيا كأفضل وجهة سياحية في العالم 

وفروعه 32 مكتبا حول العالم.

المكتب فرعه في دبي عام 2004 بهدف  افتتح 

السياحة  ألمانيا على خارطة سوق  تعزيز تواجد 

الخليجية اآلخذة باالزدهار، ويعمل المكتب الذي 

التمثيلية للمجلس الوطني  المكاتب  يعد أحد 

المنطقة بصورة وثيقة مع  األلماني للسياحة في 

الناشطة في صناعة  الهيئات والشركات  أغلب 

السياحة بألمانيا.

المكتب مسئولية وضع وتنفيذ  يقع على عاتق 

التي من شأنها  التسويقية  مجموعة من الخطط 

أن تعزز صــورة ألمانيا كأفضل وجهة سياحية 

الترفيهية،  العالم، سواء السياحة  على مستوى 

،أو  ،أو إدارة األعمال  التعليمية  ،أو  العالجية  أو 

التسويقية ،أو في جميع المجاالت. 

المكتب  التي ينتهجها  التسويقية  مالمح الخطة 

الوطني األلماني للسياحة لجذب السائح 

الخليجي؟

  استحداث أفكار تسويقية رئيسية من شأنها أن 

تعمل على ترسيخ صورة إيجابية عن ألمانيا.

التواصل االجتماعي،    استهداف مشاهير مواقع 

ودعوتهم للسفر إلى ألمانيا لنقل صورة إيجابية 

إلى ماليين المتابعين لهم.

التعاون مع وسائل اإلعالم داخل    تعزيز آفاق 

دول الخليج، ودعوة الصحفيين إلى زيارة ألمانيا.

  التعاون مع شركات جديدة في الطيران وتجزئة 

السفريات لوضع برامج سياحية ترفيهية 

للسائحين الخليجيين.

  المشاركة في معارض السفر داخل الخليج، 

للقاء ممثلي السوق  حيث تعد منصة وفرصة 

الرئيسيين، وخلق شراكات وعالقات  اإلقليميين 

ومناقشة أحدث اتجاهات السوق السياحي. 

وفقا لألرقام واإلحصائيات، كيف تقيمين زيارة 

العامين  ألمانيا خالل  الخليجيين إلى  السائحين 

الماضيين؟

يحتل المسافرون من دول مجلس التعاون 

ــارزة في صناعة السياحة  الخليجي مكانة ب

الــدول العشرين  األلمانية، حيث تعد من بين 

األكثر تصديراً للسياح إلى ألمانيا، فضالً عن كونها 

ثالث أكبر سوق غير أوروبية تصديراً للسياح إليها 

بعد الصين والواليات المتحدة األميركية. 

المتعلقة  الحديثة  بالذكر أن االحصاءات  الجدير 

بالزوار الوافدين من دول الخليج إلى ألمانيا أكدت 

أنها إحدى الوجهات المفضلة لديهم، إذ بينت عن 

زيادة 5.3 ٪ لعدد ليالي اإلقامة في الفترة الممتدة 

من يناير إلى يوليو مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي 2017.

إلى معظم الوجهات السياحية بكل سهولة، كما 

يمكن استخدامها داخل المواصالت العامة.

  العالج الطبي، ألمانيا واحــدة من الوجهات 

االستشفائية األكثر إقباالً عليها من جميع أنحاء 

المتقدمة في  الخبرات األلمانية  العالم بفضل 

التي  الفريدة  العالجية  الميدان، والمرافق  هذا 

تتمتع بها.

الفخمة  السفر وتوفير أماكن اإلقامة    تسهيالت 

العصرية. 

أجرى المكتب الوطني للسياحة استطالعا مؤخرا 

الوجهات األكثر تفضيال للسائحين،  يكشف عن 

فما هي نتائجه؟

وفقا لالستطالع الذي شمل 60 دولة و32 ألف 

مشارك، فتم الكشف عن أن أكثر الوجهات تفضيال 

لدى المسافر الخليجي في ألمانيا تتمثل في 

الحدائق الترفيهية العائلية واألمكنة التاريخية. 

المرتبة األولى كأكثر  واحتلت مدينة هامبورغ 

الوجهات تفضيال وتحديدا حديقة المجسمات 

التي تحوي أكبر  الصغيرة »مينياتور ووندرالند«، 

المكتب  التي يركز عليها  ما هي عوامل الجذب 

ضمن خططه لجذب السائح الخليجي؟

    ألمانيا توفر للسائح الخليجي طبيعة مذهلة 

ق متنوعة. يتيح  ،ومناخ خالب، وخيارات تسوُّ

أمامهم فرصة االستمتاع بكثير من المعالم 

الطبيعية والثقافية، من جبال األلب البافارية في 

الجنوب إلى الشواطئ البكر للساحل الشمالي. 

  التسوق المعفى من الضرائب، حيث يمكن 

استرداد المبلغ بشرط ختم الفواتير قبل مغادرة 

قين  ألمانيا جنة للمتسوِّ بألمانيا. وتمثل  المطار 

التجارية وتنوعها، خاصة  المحاّل  وذلك لوفرة 

مراكز »األوتليتس« حيث يمكن السياح الحصول 

المحلية  العالمية والسلع  المنتجات  على أشهر 

األصلية بأسعار مخّفضة. 

ألمانيا بكثرة المطاعم الحالل في    تتوافر في 

المدن األلمانية وخيارات متعددة للطعام  كل 

والمطاعم، كما تتوافر أماكن مخصصة للصالة.

الخاصة    يمكن لكبار السن وذوي االحتياجات 

الوصول  المتحركة  الكراسي  والذين يستخدمون 

مجسم لسكك حديد ألعاب في العالم.

الغابة  التي تقع في منطقة  أما مدينة »روست« 

السوداء، فاحتل فيها »أوروبا بارك« المرتبة الثانية 

التالية كل  السبعة  المراتب  الالئحة. وتضم  على 

من: قلعة »نيوشفانشتاين« في جنوب غرب 

بافاريا، بحيرة »كونستانس« في جزيرة مايناو، 

الحي القديم في مدينة »روتنبورغ«، الحي العتيق 

في مدينة »درســدن«، قصر مدينة »هايدلبرغ« 

العتيق، »فانتازيا الند« في مدينة برول  وحيها 

شمال نهر الراين، حديقة حيوانات ميونخ ووادي 

موزيل الخالب.

الوطني األلماني للسياحة على  يعمل المكتب 

تنظيم جولة ترويجية لزيارة دول المنطقة خالل 

شهر أكتوبر، فما الهدف منها؟ 

الترويجية السنوية تأتي بالشراكة مع  الحملة 

ــارات، كجزء من جهوده المستمرة  طيران اإلم

ألمانيا.وستنطلق  السائحين للسفر إلى  لتشجيع 

فعاليات الحملة الترويجيةالتي تستهدف 

الرأي  متخصصي تجارة السفر واإلعــالم، ورواد 

العربية  بالمملكة  الرياض  الرئيسيين اآلخرين في 

السعودية في 21 أكتوبر 2018، باإلضافة إلى مدن 

أخرى هي جدة 22 أكتوبر وأبوظبي 23 أكتوبر 

والكويت 24 أكتوبر.

التجاري إلى تعريف الضيوف  ويهدف الحدث 

ألمانيا،  السياحية في  المناسبات  بأقرب أحداث 

المقبل مع أسواق  الشتوي  العطالت  مثل موسم 

عيد الميالد االحتفالية )الكريسماس( وسحب 

اليانصيب.

وتعد االجتماعات المباشرة وجهاً لوجه والشراكات 

مع أعضاء التجارة من أكثر الطرق فعالية لجذب 

المسافرين من هذه المنطقة، وهنا تكمن أهمية 

المكتب من  الترويجية.وال يهدف  الحمالت  هذه 

خالل هذه المبادرة الترويجية والتواصلية إلى رفع 

مستوى الوعي حول »الوجهة األلمانية« عبر تجارة 

السفر المحلية فحسب؛ بل لتقديم المساعدة 

ــؤدي في  المنتجات مما ي في تنويع عــروض 

السفر  إلى تعزيز مبيعات وكاالت  المطاف  نهاية 

ومستويات رضا العمالء.

Tourism



�شركة الجنيبي العالمية 
لل�شيارات تحتفل بـ 15 عاما 

BMW من ال�شراكة مع
في   BMW لسيارات  المعتمد  والموزع  الحصري  الوكيل  للسيارات-  العالمية  الجنيبي  شركة  تحتفل 
المناسبة  السلطنة. وتقدم بهذه  العمالء في  15 عاما على خدمتها  بمرور   -2003 سلطنة منذ عم 
كعربون تقدير للعمالء عروضا ملفتة جديدة تطال كافة طرازاتBMW، إضافة إلى قسائم من الطيران 

.BMW X1 العماني وفرصة ربع سيارة

الجديدة خالل   BMW أيا من طرازات الذين يشترون  العمالء  ويستطيع 
العالمية للسيارات، االستفادة من  الجنيبي  االحتفال بذكرى تأسيس شركة 
كفالة BMW ممددة لخمس سنوات أو لـ 200 ألف كلم )أيهمها تأتي أوال(، 
ومن تسجيل مجاني للسيارة خالل سنة ملكيتها األولى. كذلك، سيتاح لهم 
 BMW X1 الدخول في سحب بالقرعة على واحدة من خمس عشرة سيارة
25I X DRIVE وسيحظون بفرصة الفوز بقسيمة قيمتها 1500 ريال عماني 
العماني تتيح لهم استكشاف وجهات مميزة واالستفادة من  الطيران  من 

خدمات ومنتجات يقدمها الناقل الوطني في سلطنة عمان.
وتعليقا على العروض، قال جوني أومن – المدير التنفيذي لشركة الجنيبي 
الشراكة  العالمية للسيارات: » يسعدنا أن نحتفل بخمس عشرة سنة من 
الناجحة مع BMW وأن نقدم لعمالئنا األوفياء في سلطنة عمان هذه 
العروض الممتازة كعربون تقدير لهم. فنحن نتطلع خالل السنوات المقبلة 

لتوفير أفضل منتجات وخدمات BMW للعمالء.«
من جهته، قال جمال بس سيف األزكي- المدير اإلقليمي للطيران العماني 
بسلطنة عمان-:« يسرنا احتفال شركة الجنيبي للسيارات بالذكرى الـ 15 على 
تأسيسها ويشرف الطيران العماني التعاون معها في هذه المناسبة المميزة، 
العماني لعمالء BMW فرصة  التي يقدمها الطيران  فستتيح قسيمة السفر 
التمتع بخدمات ومنتجات الناقل الجوي الحاصلة على جوائز عدة والتي يسر 

الشركة أن تقدمها لضيوفها.  A
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ذا ورلد اأوف جالمور..
لدعم الموؤ�ش�شات 

ال�شغيرة والمتو�شطة
تح��ت رعاية صاحبة الس��مو الس��يدة علياء بن��ت ثويني آل س��عيد الموقرة 
وبتنظيم مش��اريع ريم��ا المتكامل��ة لصاحبتها ريما الس��اجوانية، أنطلقت 
فعاليات »ذا ورلد أوف جالمور« بنسخته الخامسة تحت مسمى »ليلة األزياء 

المعاصرة« بمشاركة عروض أزياء نسائية ورجالية مميزة. 

ومن ضمن فعاليات هذه ليلة، تم تدشين كتاب 
المؤسسات  »مسيرتي« والذي يحتوي قصص نجاح 
الصغيرة والمتوسطة وعددهم ما يقارب من 250 
المبادرة ريما  مؤسسة، وذلك بإعداد وتنفيذ صاحبة 
إبراز  الذي تحاول من خالل هذا كتاب  الساجواني 
الساحة  الشبابية ومساعدة وصولهم إلى  المواهب 
الرائدة. وقامت صاحبة السمو  التجارية والشركات 

بتدشين كتاب »مسيرتي«.
كما شملت الفعالية على فقرات مميزة، وهو عرض 
العمانية،  المرأة  إلكتروني عن اإلحتفال بيوم  مرئي 
بمشاركة 24 شخصية من الكبار الشخصيات وأصحاب 

التهنئة لكل  العمانية وتم تقديم كلمة  المؤسسات 
إمرأة على أرض السلطنة.

الفاضلة »ريما الساجواني« تقديم  وتعمل دائما 
مبادرات من شأنها رفع مستوى األعمال لرواد األعمال 

وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن ضمن مبادرات هذه السنة، تدشين مشروع 
الزدجالية  التشكيلية نورة  المها« للفنانة  »جاليري 

والفنانة التشكيلية زهرة الغطريف.
الرعاة والمشاركين  الليلة بتكريم  واختتمت هذه 
من الجهة المنظمة مشاريع »ريما المتكاملة« برفقة 
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برعاية »بي اإم دبليو« للعام الثالث على التوالي

حفل اأ�شطوري ونجاح مبهر

بتحسين صحة الجلد والجسم والعناية بهما.
التجميل  -2 صالون مادموزيل، انطلقت خبيرة 
"شريفة الشيدي" في عالم التجميل بصدٍق 
المكياج وتميزت  المهنة وأبدعت في  وحٍب لهذه 
التي تحول مالمح أي وجه إلى  الفنية  بلمساتها 
الجمال تبهر كل من  إبداعية غاية في  لوحة فنية 

ينظر إليها.
-3 كيو للعطور، تحت شعار "حلي أيامك مع 
 Q أجوائك واستمتع بأرقى العطور الفرنسية"، محل
السعيدي  PERFUM لصاحبه رائد األعمال قيس 
وال��ذي اكتسب شهرة كبيرة في مجال العطور 
بالسلطنة مدعوما بتقديم منتجات عطرية تغطي 

كافة أذواق الزبائن وتالمس شخصيتهم.
راعي الديكور- لوس كالريتا

المنظمة لحفل إليجانس شو  شركة لوس كالريتا 
العماني حسام  الراقي للحفل، للمصمم  والديكور 
الذي يبدع في تنظيم  السليماني صاحب الشركة 
التفاصيل،  الفاخرة بأدق  المناسبات واألع��راس 
وذلك تحت شعار واحد فقط وهو » نجعل يومكم 

مميزا«. 
عروض األزياء

إليجانس  -1 تزينت بداية عروض األزياء لحفل " 
العمانية األصيلة، وهو ما جسدته  بالبصمة  شو " 
الفنار" في  البلوشي " بيت  مصممة األزياء فايزة 

تقديم أزياء عمانية تقليدية متطورة.
2 - وفق أسلوب إبداعي وخبرة ممتدة، قدمت 
الحبسي" موديالت متفردة  مصممة األزياء "زهرة 
من فساتين الزفاف دمجت ما بين الكالسيكية 
والعصرية في تصاميم تخطف األبصار من حيث 
التفاصيل المتقنة والحرفية العالية ونوعية 

اإلكسسوارات واألقمشة الفاخرة. 

3 - "خالدة كوليكشن" عرض األزياء الثالث قدم 
أرقى تصاميم األزياء التقليدية العمانية بلمسة 
المبدعة" خالدة خليل "،  العمانية  المصممة 
والتي نجحت في المزج بين األصالة والمعاصرة 
في تصميم األزياء مع االحتفاظ بالهوية التراثية 

للزي العماني التقليدي النسائي.
الرابع للمهندس والمصمم  المباشر  4 - العرض 
والفنان ربيع صوما، حيث قدم عرضا مميزا 
العربية وتضيف  بالمرأة  لحقائب وعطور تليق 
على إطاللتها الكثير من السحر والرقي فتجعلها 

كالملكة أينما حلت.
ل� "يوڤا بوتيك"،  5 - عرض األزي��اء الخامس 
السهرة والمالبس  مجموعة فريدة من فساتين 
اليومية التي تمنح طابًعا مميزًا في األناقة 

والبساطة في آن واحد. 
-fc"6 للعبايات" لمصممة األزي��اء العمانية 
"حفصة الحشار"، المصممة األكثر تميزا في 
العالمية إلى تصاميم  إدراج صيحات الموضة 

العبايات بجدارة وإتقان.
7 - تصاميم "باليوار" تتسم بالنعومة األوروبية 
والقصة البسيطة بتمازج جميل مع الهوية 
الخليجييّة، هكذا تركت المصممة العمانية شهلة 
الجالبيات  البلوشي بصمتها في مجال تصميم 
والفساتين لتصنع خطا مميزا لها في عالم 

األزياء العمانية. 
8 - بمزيج بين الفخامة واألنوثة واالهتمام 
بالتفاصيل المتقنة، تتميز فساتين زفاف 
مصممة األزياء اللبنانية ملك داية و"دار مالك". 
البريّاقة مستخدمة  فتعتمد على التطريزات 
خامات فاخرة، لتحظى فساتينها بإعجاب النساء 

وتأسر قلوبهن. 

الراعي الرئيسي للحفل
للعام الثالث على التوالي، تتجدد الشراكة المثمرة 
بين مجلة "أناقتي" وشركة الجنيبي العالمية 
-الوكيل الحصري لسيارات بي إم دبليو  للسيارات 
بسلطنة عمان-، لُتكتب سطور جديدة من التعاون. 

الراعي البالتيني
شركة "انتيرنو ديزاين استوديو" المتخصصة في 
التصميم الداخلي والديكور والتي تتبنى أفكارا غير 

التصميم  تقليدية وتطوير ثقافة االبتكار في عالم 
الداخلي، مدفوعة بطموح ال يضاهي والتزام راسخ 

بتحقيق التميز في كل ما تقوم به الشركة.
راعي الكتالوج 

تضمن حفل " إليجانس شو" تدشين "إليجانس 
كتالوج" بالتعاون مع خبيرة التجميل "سلوى 
اللبنانية" ملك داية"،  الغافري" ومصممة األزياء 
الكتالوج الذي يضع المرأة على طريق األناقة 

والجمال من خالل توفير أبرز مصممي األزياء 
وخبيرات التجميل وغيرها من األقسام التي تالمس 
وتخاطب طموح ورغبات المرأة األنيقة والعصرية.

الرعاة الذهبيين
الذي  بالليزر،  -1مركز سانديان للتجميل والعالج 
يشتهر بتقديم أرقى مستوى من الرعاية والتقنيات 
الجلد،  الجلدية وصحة  الحديثة في عالم األمراض 
المركز  التزاماً من  وذلك في بيئة مريحة وراقية 

عبد الفتاح سالمه
150 مدير عام مجلة أناقتي

بفندق  شو«  »إليجانس  حفل  والموضة-  والجمال  المرأة  عالم  في  الرائدة  -المجلة  مؤخرا  أناقتي  مجلة  نظمت 
والمكانة  لدورها  وتقديرا  العمانية،  المرأة  بيوم  السلطنة  احتفاالت  مع  متزامنا  الحفل  عمان.جاء  شيراتون 

المرموقة التي حظيت بها ومساهمتها في خدمة الوطن في كافة المجاالت.
وللعام الثالث على التوالي، أقيم الحفل تحت رعاية شركة الجنيبي العالمية للسيارات )الوكيل الحصري لسيارات 
بي إم دبليو بسلطنة عمان(. وشهد الحفل حضور نخبة مميزة من صاحبات وأصحاب السمو وأصحاب األعمال 

ورواد األعمال، والفنانين والفنانات العرب وبعض سفراء الدول العربية واألجنبية. 
اكتسب  أنه  إال  عهده  حداثة  رغم  شو«  »إليجانس  أن  أناقتي  مجلة  عام  مدير  سالمة  الفتاح  عبد  أكد  جانبه  من 
شهرة ومكانة واسعة ليس في السلطنة فحسب ولكن في الوطن العربي أجمع، فالحفل شهد مشاركة مميزة 
العمانيات  األعمال  لرائدات  الحفل فرصة ذهبية  السلطنة وخارجها. كما منح  األزياء داخل  من أشهر مصممي 
رائدة في  الضوء على شركات  الحفل  الناشئة لعرض مشاريعهم وإبداعاتهم، حيث سلط  المشاريع  وأصحاب 

مجال الديكور وتنظيم الحفالت وغيرها. 
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تتقدم مجلة »اأناقتي«
ب�شكر خا�س لنجوم حفل اإليجان�س فا�شن �شو

ريم البارودي

م�شاعل الزنكوي

راغدة �شلهوب
الفنانة

الإعالمية والفنانة

الإعالمية

صاحبة  شلهوب،  راغدة  األنيقة  اإلعالمية 

األداء الرفيع والحضور الخفيف، واحدة من 

العريب  اإلعالمي  عاملنا  املتميزة يف  الكوادر 

اليوم.

الفنانة املرصية ريم البارودي صاحبة التاريخ 

الفني الحافل واألدوار السينامئية والدرامية 

التي أضافت الكثري للمجال الفني بجمهورية 

مرص العربية.

يف  نجحت  الزنكوي،  مشاعل  والفنانة  اإلعالمية 

األعامل  عرب  إمكاناتها  وإثبات  قدراتها  تأكيد 

تلفزيون  خالل  من  قدمتها  التي  التلفزيونية 

الكويت وهاهي تتفوق عىل نفسها يوما بعد يوم. 
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