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عبد الفتاح سالمه
المدير العام

أناقة.. بال حدود

عبد الفتاح سالمه

عام بمائة عام 

بين عام مضى وعام جديد، ذكريات  مضت و أمل جديد  ... آملين  أن نحقق فيه إنجازات مهما 
واجهنا من تحديات ،فكل موقف نتعرض له يثقلنا بالخبرة والصالبة متسحلين بسالح األمل والتفاؤل.

فمع بداية العام الجديد ما أجمل أن يعيد اإلنسان تنظيم نفسه ،وترتيب أولوياته.

جميل أال نسدل الستار  على عام مضى دون تقييم أنفسنا أفرادا كنا أو مؤسسات بكل موضوعية و 
االستعانة بمن هم أهل الثقة و الخبرة لتكوين صورة كاملة عن ما تم إنجازه ، و نقاط الضعف التى 

ينبغى أن نتداركها ،ونقاط القوة التي يجب تأكيدها وتنميتها

وحان الوقت اآلن أن تسدل مجلة "أناقتي" الستار على عام 2018 ، وإننا إذ نسدل الستار على هذا 
العام فإننا نعتبره بمثابة مائة عام من اإلنجازات التى عاصرناها و أشاد بها الجميع من حيث سير ها 
وفق خططها المدروسة فى تقديم محتوى ومضمون إعالمي مميز  يهدف إلى االرتقاء بالمرأة في 

كافة المجاالت الحياتية ويعزز من دورها األساسي والمحوري داخل المجتمع .

باآلونة اآلخيرة كثيرا ما نسمع صيغة األفضلية فى مجتمعاتنا العربية و التى  إن عبرت عن شىء فإنها 
إنما تعبر عن ضعف من يستخدمها والذى يتمنى منها فقط إثارة الضجة اإلعالمية ، وبغاية األسف 
نواجه الكثير  من األكاذيب التى تعتبر  وسيلة غير مشروعة للتنافس وإن كانت وسيلة أضعف بكثير 
من العمل الجاد  ..  جميعنا يسعى للمقدمة ولكن المقدمة لن تكون إال للمنافس الشريف المجتهد 

. ولهذا فنحن ال نستخدم تلك الكلمات وإن كنا نستحقها بشهادة الجميع 

إنجازات كثيرة حققتها المجلة جعلتها خالل فترة وجيزة من أفضل المجالت و المواقع اإللكترونية 
على مستوى الخليج ، فإصدارات المجلة على مدار العام تضمنت لقاءات حصرية ومميزة مع كوكبة 
الفاعليات  المجاالت ،و قامت عدسة "أناقتي" بتغطية معظم  المجتمع في جميع  من سيدات  
القراء و  الداخلية وذلك بهدف تقديم تغطية إعالمية شاملة وتوصيلها إلى أكبر عدد ممكن من 

المتابعين لتكون نقطة االنطالقة الحقيقة لهم وألعمالهم داخل السوق العماني  و خارجه .. 

فخر لنا جميعا  نحن العاملين بهذا الكيان الجميل أن نكون خير سفراء لعماننا الحبيبة خارجيا حيث 
وجهت لنا مجموعة دعوات لتمثيل السلطنة بأسبوع السياحة بعدد من  الدول العربية و األوروبية 
و لبينا هذه الدعوات بكل شغف و حب لنكون أفضل من قام بالتغطية لتبقى دائما عمان عنوان 

التميز  .

 كما زينت "أناقتي" عامها المميز بتنظيم حفل "إليجانس شو"  و الذى كان عالمة فارقة فى عالم  
عروض األزياء .و كعادتها "أناقتى" تصعب المهمة على من ينافسها  وإن كانت المنافسة األصعب 
سنلمسها أكثر بما يحمله هذا العام الجديد من خطط و استعدادات قوية 2019  ستكون نقطة 

انطالق حقيقية للكثير و الكثير متمنين من الله أن يوفقنا فيما هو خير لنا و لبالدنا .

"أناقتي" أصبحت بكل فخر نافذة  المرأة العمانية بصفة خاصة والخليجية بصفة عامة لكي تعبر 
من خاللها عن طموحاتها وتطلعاتها وآفاقها المستقبلية.فال يسعنا هنا سوى تقديم خالص الشكر  
لعمالئنا الكرام الذين منحونا هذه الثقة متمنين لهم دوام الصحة والعافية  في عام جديد مفعم 

بالعطاء والعمل الدؤوب والنجاحات لخدمة وطننا الغالي ُعمان.  
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يلتزم مركز »ســنديان«  بتقديم العناية والمعالجة 
الجراحية الفائقة على مستوى عال لمرضى الحاالت 
الطبيــة  التجميــل  وخدمــات  التجميليــة  الجلديــة 
األخــرى، حيــث تأتــي ســامة المريــض وخصوصيته 
وراحتــه وحســن إقامتــه ورضاه فــي قمــة أولويات 

مركز سنديان للتجميل والعاج بالليزر  .
تحت شــعار »نحب جلدك الــذي عليك«، يقدم مركز 
سنديانا للتجميل والعاج بالليزر  مزيجًا من أحدث ما 
توصل إليه علم األمراض الجلدية وصحة الجلد، في 
بيئة مريحة وراقية التزامًا من المركز بتحسين صحة 
الجلد والجســم والعناية بهما. » أناقتي« التقت مع 
الدكتورة أنا .... لتكشف لنا مستقبل مجال األمراض 
الجلدية في الســلطنة ومواصفات طبيب األمراض 
الجلديــة الناجــح. فضا عــن تأثير األجــواء المناخية 
على الســلطنة على صحة الجلد وغيرها من األمور 

يتناولها الحوار التالي.
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سنديان..
سجل حافل بالنجاحات

في مجال األمراض الجلدية

Dr.Ana Maria
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ملاذا تم اختيار مجال الجلدية بشكل خاص؟، وسبب اختيارك لسلطنة عامن 
الفتتاح املركز الطبي؟

اخرتت سلطنة ُعامن ألنها وطني وسكني، ولذلك سعيت لتقديم أفضل الخدمات 

الطبية ،وأن أساهم ولو بدور بسيط جدا يف عملية التنمية املستدامة التي تدور عىل 

أرض السلطنة يف ظل القيادة الحكيمة لجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – 

حفظه الله ورعاه-.

أشعر بالسعادة ألين قدمت خدمايت للمقيمني يف سلطنة عامن عىل مدى الخمس 

قابوس  السلطان  جامعة  مستشفى  يف  عميل  خالل  من  املاضية  عاماً  والعرشين 

ووزارة الصحة واملستشفيات األخرى.

ماذا متثل لك التجربة الرائعة مع الربوفسري األمرييك »آرثر بول كييل« يف طباعة 
النسخة الثانية من كتاب املتخصص يف األمراض الجلدية املتنوعة وعالجها؟ 

الرواد يف مجال  أحد  يعترب  الذي  »أرثر«  للربوفسري  كبري  أننى مدينة بشكل  أشعر 

األمراض الجلدية، والذي كان له دور كبري يف عالج األمراض الجلدية لأللوان املختلفة 

من الجلد. خالل آخر خمس سنوات من حياته .كان الربوفسري »أولربت« أحد داريس 

»فولربايت«، وكان يدرس علم األمراض الجينية ويقوم بتنفيذ مرشوع يف كلية الطب 

والعلوم الصحية يف جامعة السلطان قابوس. 

األمراض  أسباب  أبحاث حول  وعملنا عىل  »أرثر«  الربوفسري  مع  دخلت يف رشاكة 

الجلدية والتغريات الجينية، ومتت هذه األبحاث عىل املستوى الوطني والعاملي. تم 

دعويت وتشجيعي عىل املساهمة يف تأليف النسخة الثانية من الكتاب بسبب خربيت 

يف مجال ألوان الجلد املختلفة. 

من وجهة نظرك ووفقا لخربتك أهم الصفات واملعايري التي يجب أن يتصف 
بها طبيب األمراض الجلدية الناجح؟

يجب أن يتصف طبيب األمراض الجلدية ببعض الصفات مثل :الرغبة يف املساعدة، 

واإللهام وتعزيز سالمة املرىض من كل نوع، كذلك يجب أن يكون هذا الطبيب ذا 

قدرة عالية عىل التحمل، وقادر عىل مساندة مرضاه ومستعد دوما للتضحية بوقت 

راحته كل يوم. عالوة عىل ذلك يجب أن يتوفر فيه مهارات جيدة للتواصل، وأن 

يكون لديه سجل أكادميي حافل بالنجاح، وسجل تدريب عميل عىل أعىل مستوى 

إىل جانب متابعة التحويالت واالستمرار يف العناية. 

كيف تقيمني مجال األمراض الجلدية يف سلطنة عامن وفقا لإلمكانيات املتاحة 
والكوادر الطبية؟

توسعت  وقد  كبرية  تطورات  عامن  سلطنة  يف  الجلدية  األمراض  تخصص  يشهد 

الخدمات املقدمة يف املستشفيات الحكومية بشكل كبري، خاصة يف التخصصات 

الطبية يف  الجلدية. يساهم املجلس العامين للتخصصات  الفرعية ومنها األمراض 

مجال تعليم األطباء املقيمني يف مجال األمراض الجلدية، واليوم لدينا عدد ال بأس 

فإن  الخاص  القطاع  يف  أما  والوافدين.  العامنيني  الجلدية  األمراض  أطباء  من  به 

عيادات  بافتتاح  تقوم  التي  الخاصة  والعيادات  املستشفيات  من  العديد  هناك 

لألمراض الجلدية. 
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الجلدية  مجال  بتطور  الكامل  الوعي  لديه  أصبح  العامين  املجتمع  هل 
بالسلطنة وعدم حاجته للسفر للدول األخرى للعالج؟

مع  خاصة  والتجميل،  الجلدية  باألمراض  الوعي  يف  زيادة  يشهد  العامين  املجتمع 

والفيديوهات  املقاالت  من  العديد  وتوفر  االجتامعي  التواصل  وسائل  انتشار 

التي  بالتغريات والتطورات  العامنيني أصبح ملام  الكثري من  الرتويجية. كذلك فإن 

تحدث يف مجال الجلد. 

هل الظروف املناخية الجافة يف السلطنة لها تأثري عىل نضارة البرشة وجاملها؟
الجلد،  حالة  عىل  تؤثر  ال  املناخية  األحوال  بأن  الكثري  لدى  خاطئ  اعتقاد  هناك 

فالجلد يتفاعل  مع البيئة حتى لو مل نلمس ردة الفعل هذه عىل سطح الجلد ولكن 

العناية بالجلد تعتمد عىل الطقس الذي تعيش فيه. 

 يعتقد البعض أن أجهزة التكييف ال تؤثر عىل الجلد ولكن ميكنه أن يؤثر عىل 

الجلد متاما كام تؤثر أحوال الطقس عىل هذا الجلد، ألن تيارات الهواء املستمرة 

من جهاز التكييف تؤدي إىل جعل األجواء الداخلية رطبة وهذا يعني أن الجلد 

رمبا يتعرض للجفاف. 

يؤدي انخفاض درجة الحرارة إىل جعل البرشة دهنية، ويؤدي الهواء البارد إىل فقد 

الرطوبة يف الجسم. وعندما ينخفض معدل الرتوية يف الجلد، فإن ذلك يعني جفافه 

الجلد  مرطبات  باستعامل  أويص  أنا  الجلد.  خاليا  موت  إىل  يؤدي  الجفاف  وهذا 

ميكن  أسبوعي.  بشكل  امليتة  للخاليا  تقشري  جلسات  وعمل  يومي  بشكل  الجيدة 

ترطيب الجلد وترويته باملاء من خالل تناول كميات كافية من املاء، وخفض أوقات 

التعرض للحرارة املرتفعة. 

هل التقنيات املتوفرة اآلن يف مجال الجلدية أصبحت قادرة عىل عالج كل 
مشاكل الجلد والبرشة؟

ليس هناك تقنيات عالج ميكنها عالج كافة مشاكل الجلد، ولكن استخدام مرطبات 

يتم عالجها من خالل  أمراض  الحاالت. هناك  الكثري من  الجلد والكرميات مفيد يف 

إجراء دراسة والتوصل إىل التشخيص والجراحة، ولكن هناك أمراض أخرى يتم عالجها 

Dr.Ana Maríaمن خالل العالج املنهجي وعىل حسب املشكلة الجلدية يتم تحديد العالج. 
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ونضارة  جلدها  عىل  للحفاظ  للمرأة  تقدمينها  عامة  نصائح 
برشتها؟

  اتباع حمية غذائية مناسبة غنية مبضادات األكسدة والفيتامينات 

مثل فيتامني ج وفيتامني إي وفيتامني أ والحديد.

  تجنب مستحرضات التجميل التي تحتوي عىل مواد صعبة مثل 

املنثول والنعناع وزيت الحمضيات والعصائر والالفندر. 

  استخدام واقيات الشمس ومرطبات الجلد. 

  تجنب التدخني

  االنتظام يف النوم.

الرياضية بشكل  التامرين  يوميا، مامرسة  املياه  لرت من    رشب 2 

يومي.

أن  املرأة  عىل  يجب  التي  الطارئة  الجلدية  املرضية  الحاالت 
تلجأ  فيها إىل طبيب الجلدية؟

املنزل، ولكن  التي ميكن عالجها يف  الجلدية  الحاالت  هناك بعض 

التي  الحاالت  بني  األخصايئ. ومن  تدخل  إىل  تحتاج  هناك حاالت 

ينبغي عىل املرأة استشارة الطبيب بها وجود حب الشباب، رسطان 

والتحبب  الندبات  عالج  الجلد،  تلف  الجلدي،  الطفح  الجلد، 

والعناية املتخصصة للجلد والشعر واألظافر. 

والعالج  للتجميل  سنديان  مركز  يقدمها  التي  الخدمات  أهم 
بالليزر؟

واألطفال  السن،  لكبار  بالجلد  والعناية  اإلكلينيكية،  العناية 

متعلقة  خدمات  هناك  أيضا  الجلدية.  العالجية  واإلجراءات 

بالتجميل، وال تتضمن جراحة مثل البوتكس والحشو وإزالة الشعر 

والعناية  بالوجه  والعناية  بالليزر  والعالج  الجلد  وكشط  بالليزر 

الخاصة بالوجه يف املناسبات الخاصة والعناية الثالثية.

وهي  حرصي  بشكل  نقدمها  خاصة  باقات  هناك  كذلك 

والتقشري   HydraBeauty, Intense Pulse Light, Q-switch

بالكربون، إىل جانب تجهيز  بالرمال والتقشري  الكياموي والتقشري 

العرائس والتبييض واملناسبات الخاصة وغريها.  

كام نعمل أيضا عىل تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة من 

وقت إىل آخر، مبا يضمن مواكبة أحدث التطورات يف املجال. 

كيف يضمن املركز ملرضاه تقديم أرقى املستويات من الرعاية 
الطبية والتقنيات الحديثة؟ وأهم املعايري التي ينتهجها املركز 

يف اختيار كوادره الطبية واالستشاريني؟
هناك اثنان من األشياء التي تجعل املركز فريدا وهي:- 

قدرتنا عىل توفري أحدث التقنيات واملعارف والخربات والتجارب يف 

مجال عالج الجلد والتجميل واألمراض الجلدية. 

التزام العاملني بتعليامت ومتطلبات وزارة الصحة واختيار العاملني 

والخربة  املطلوبة  املؤهالت  توفر  من  التأكد  بعد  فائقة  بعناية 

يف  ونركز  للجلد،  التجميل  مجال  يف  بالنجاح  الحافل  والسجل 

االختيار عىل جوانب الكفاءة والجوانب املهنية واألخالقية األخرى. 

بطاقة تعارف
بكالوريوس الطب والجراحة 

طبيبة ُعامنية 

الزمالة العربية يف طب األمراض الجلدية والتناسلية

الزمالة العربية يف التخصصات الطبية يف الجلدية

شهادة إكامل متطلبات املجلس العامين لالختصاصات الطبية 

يف مجال األمراض الجلدية. 

باحثة رئيسية يف أبحاث األمراض الجينية ودراسات البرشة يف 

فريق الربوفسري أرثر كييل.

عضوة لجنة التعليم للجلدية يف املجلس العامين للتخصصات 

الطبية. 

مدربة جلدية يف املجلس العامين للتخصصات الطبية.

إدارية وأكادميية وباحثة ومامرسة إكلينيكية. 

األمراض الجلدية أللوان الجلد املختلفة )النسخة الثانية من 

هرني  كييل،  بول  املتوىف  والربوفسري  تايلور  سوزان  تأليف 

ليم & أنا ماريا. رسانو )مشاركة يف التأليف( النارش جرا هل 

للتعليم الطبي.
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قرارات تغير حياتك
في بداية العام

ُيعد بداية العام الجديد مناسبة يمكن من خالها للشخص 
النظر إلى الماضي والتخطيط للمستقبل والتفكير باإلنجازات 
واألمور التي يرغب في تحقيقها فيه. حيث يبدأ العديد من  
األشخاص عند بداية كل عام جديد البحث عن الطرق و السبل 
التي تساعدهم في التخلص من األخطاء المرتكبة سابقا، 
والعمل على اتخاذ قرارات جديدة تغير حياته لألفضل. نقدم 
مجموعة من أهم القرارات التي يجب إعادة النظر فيها في 

العام الجديد ومنها:- 

 التقليل من استخدام وسائل التواصل االجتامعي:
يجب اتخاذ خطوة إيجابية نحو التغيري إىل األفضل. فقرار التقليل 
من  استخدام وسائل التواصل االجتامعي، يساعد عىل فتح املجال 
الوقت  بتنفيذها خالل  التي ستبدأ  لوضع قامئة جديدة لألنشطة 

الذي كنت معتادا عىل قضائه مستخدما لإلنرتنت.
 وضع أهداف جديدة:

تعمل  أن  الجديد  للعام  حقيقية  أهداف  وضع  خالل  من  ميكن 
الفرصة  نفسك  إعطاء  عىل  تساعدك  و  حياتك،  منط  تحسني  عىل 
إلعادة ترتيبها.  فاالنشغال باألمور الحياتية  املهمة أفضل بكثري من 

االنشغال بأمور ال فائدة منها.
 إدخار املال:

إن عملية توفري املال هي فكرة جيدة جدا. يف حال كنت متلك دخال 
لبعض  املمكنة  الحلول  إيجاد  العام ملساعدتك يف  ثابتا عىل مدار 

املشاكل املالية التي ميكن أن تتعرض لها خالل العام الجديد.
 توسيع العالقات االجتامعية:

إن العمل عىل توسيع دائرة العالقات االجتامعية يف حياتك يساعدك 
عىل اكتساب أصدقاء جدد. ومن جهة أخرى يجب االهتامم بالعائلة 

عىل جميع األصعدة من خالل تكثيف عدد الزيارات و املكاملات.

 االعرتاف بالجميل:
إن  االعرتاف بالجميل لألشخاص الذين قدموا لك املساعدة والنصح 
و  الجديد  عامك  بهم يف  االهتامم  من خالل  يكون  العام  هذا  يف 

الثناء عىل ما قدموه لك.
 عمل تطوعي:

إن االنخراط يف عمل تطوعي بسيط يساعد كثريا عىل إمداد النفس 
نفسك،  تجاه  بالفخر  تشعر  يجعلك  مام  كبرية.  إيجابية  بطاقة 

فاألعامل التطوعية تساعدك عىل التخلص من  الشعور باإلجهاد.
 التفكري اإليجايب:

إن محاولة البدء يف منهج التفكري اإليجايب نحو  الحياة وعراقيلها. 
سيعلمك كيفية العثور عىل الطريق الصحيح لحل املشكالت، فهو 
من   بدال  املمتلئ  الكوب  نصف  إىل  فقط  النظر  عىل  دامئا  يجربك 

النصف الفارغ.
 تجنب عادة املامطلة والتأجيل:

تعد الرغبة يف االسرتخاء والقيام بيشء ممتع بدالً من العمل الجاد 
أكرب حاجز يحول دون وصول معظم الناس إىل أهدافهم. فعندما 
يعتاد الشخص عىل املامطلة يصعب عليه ترك هذه العادة، ويحتاج 

إىل بذل الكثري من الجهد لتغيريها.
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االستثمار في األطفال
أسمى و أقوى أنواع االستثمار

في الموارد البشرية

صاحبة السمو 
السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد

راودني لســنوات طويلة حلم والذي أصبح مع 
ســنوات الخبــرة التــزام ومســؤولية مدعومة 
تقديــم منصــة مميــزة  بشــغف كبيــر حــول 
للطفــل لاســتثمار فــي كل طاقاتــه وقدراته 
واحتياجاته وانفعاالته وذلك من خال التركيز 

على الجوانب االجتماعية واالنفعالية.
وقــد ياحــظ القــارئ الكريم أنني اســتخدمت 
مصطلح »منصــة«، ألنني كنــت ومازالت ال أريد 
أن يكون ما أقدمه من استثمار شامل ومتنوع 
بأســاليبه فــي تنشــئة أطفالنــا محصــورا في 
إطــار معيــن. ولذلــك عندمــا طلب منــي عدة 
مــرات أن أعرف ما أقدمــه للطفل في جملة، أو 
أن أصفــه في دقيقة كنت أعتبــره من أصعب 
األســئلة وأكثرها تحديا لي، كيف لي أن أختزل 
ثماني عشرة ســنة وتسعة أشهر من التكوين 
والتنشــئة والتطويــر والبنــاء فــي الطفل في 

كلمات أو عبارات بسيطة. 
البعــض يرى أن المراحل ما بعــد اجتياز الطفل 
الســت ســنوات األولى مــن حياته هــي األهم، 
والبعــض يــرى أن مرحلــة البلــوغ ومــا بعــده 
هــي األهــم في بنــاء وتطويــر اإلنســان. أما أنا  
فأتمســك بــرأي وقناعاتــي التــي جــاءت نتــاج 
تجربــة شــخصية مــع أوالدي وخبــرة علميــة.
إن الســنوات الســت األولــى من حياة اإلنســان 
،وتســبقها مراحل الحمل هــي األهم واألخطر 
والتي تشــكل المســؤولية والعبء األكبر في 
االهتمام بكل تفاصيلها، لينعم الطفل بحياة 

صحية جسدية ونفسية واجتماعية سوية.
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تحويل املركز إىل حضانة
أخذت عىل عاتقي أن أكرس جل خربيت وأبحايث 

األطفال  لخدمة  وامليداين  املجتمعي  وعميل 

بشكل  عام، ويف املقام األول من مرحلة الحضانة 

يعرف  أعامرهم. فكام  الثامنة عرشة من  وحتى 

بتدشني  قمت   2012 سنة  يف  أنني   البعض 

الخاص األول، كمركز ترفيهي تعليمي  مرشوعي 

وإقامة  والقراءة  األطفال  بأنشطة  متخصص 

الورش والفعاليات املرتبطة . 

تجربة  يف  والخوض  سنوات  خمس  مرور  وبعد 

برنامج »تجسريي« لفئة الحضانة ورياض األطفال،  

يف  نستثمره  أن  ميكننا  الكثري   هناك  أن  شعرت 

الرباعم الصغرية إذا ما حرصنا عىل تواجدهم معنا 

لعام أو عامني أكادمييني بصورة مستمرة. 

حتى  معنا،  الطفل  تواجد  يف  االستمرارية  نعم 

التغريات  نشهد  أن  واألرسة  والطفل  نحن  نتمكن 

واالستفادة القصوى من هذا االستثامر يف اإلنسان. 

كتايب   « مركز  من  املرشوع  تطوير  فكرة  فجاءت 

جلييس« إىل حضانة » كتايب جلييس«، مع االحتفاظ 

بربامجنا املوسمية الثالثة )الشتاء والربيع والصيف( 

والتي تشمل الفئات العمرية من 2 إىل 12 سنة .

الكادر اإلداري والرتبوي 
مراحل  أثناء  التحديات  من  العديد  واجهتني 

مبرحلتيه  املرشوع  هذا  ملثل  والتخطيط  التأسيس 

هذه  أهم  )كحضانة(،  والثانية  )كمركز(  األوىل 

والكوادر   الطاقات  عىل  الحصول  هو  التحديات 

البرشية ذات الخربة  واملؤهلة للعمل مع األطفال.

مكثفة  جهود  وبعد  تدريجيا  الحمد  ولله 

ومستمرة يف اإلعداد والتأهيل من خالل الورش 

كنت  أخرى  وورش  شخصيا  أقيمها  كنت  التي 

أحرص أن أسجلهم بها، اليوم وبكل فخر واعتزاز 

واملؤهالت  الكفاءات  من  متنوع  فريق  لدي 

عىل  ونحرص  باللغتني  منهم  البعض  ويتحدث 

شهريا  منها  والبعض  أسبوعية،  اجتامعات  عقد 

واالختبارات  األبحاث  يف  والتدارس  للبحث 

واألدوات الخاصة بتقييم األطفال.

حالة  نناقش  أن  التقييم  هذا  بعد  نحرص  كام 

انتباه أكرث، ثم نستدعي  التي تحتاج إىل  الطفل 

إعطائهام  ويتم  إليهام  وأتحدث  الوالدين، 

مع  التعامل  لكيفية  والبدائل  املقرتحات 

واكتشافها  الطفل  عىل  تظهر  التي  السلوكيات 

مبكرا، مام يقلل من املضاعفات التي قد تحدث 

الحقا من اضطرابات سلوكية وانفعالية أو تأخر 

درايس وغريه، وكل هذه الخدمات ما مييز حضانة 

»كتايب جلييس« عن غريها من الحضانات.

تطبيق  »الذكاء الوجداين« بالحضانة 
بيئة  أي  يف  أسايس  محور  عىل  أنوه  أن  هنا  أحب 

أرسية أو اجتامعية أو تربوية أكادميية أو حتى بيئات 

العمل يف القطاعات املختلفة، ال بد من الحرص عىل 

والتي  واالجتامعية  النفسية  الجوانب  تعزير ونرش 

بإيجاز  وهو  الوجداين«  »الذكاء  مظلة  تحت  تأيت 

وتقبل  فهم  وأيضا  ملشاعرنا  وضبط  وتحكم  فهم 

مشاعر اآلخرين واحرتامها.

مع  وسليمة  صحية  عالقات  بناء  إىل  باإلضافة 

مع  العمل  مهارات  واكتساب  بنا،  املحيطني 

بكفاءة ومهنية ومشاركة وتعاون دون  اآلخرين 

االنفراد أو االنطواء عىل أنفسنا. جميع ما ذكرت 

متثل مهارات رضورية ال ميتلكها أو يتقنها البعض 

مايسبب  هذا  األحيان  من  كثري  ويف  الناس،  من 

التوتر واملشاحنات بني األفراد.

مهارات  وامتالك  الحياة  ضغوطات  مع  فالتعامل 

اآلخرين  ومراعاة  انفعاالتنا  عىل  للسيطرة  جيدة 

القدرة  وأيضا  الوقت،  استثامر  وحسن  واحرتام 

مواجهة  عىل  والقدرة  النفس  وضبط  العمل  عىل 

الضغوطات يف بيئة العمل والبيئات األخرى، تجعلنا 

لدينا  وتكون  وإيجابني  عالية  مرونة  منتلك  أفرادا 

وجه  يف  واإلرصار  للمثابرة  ذاتية  وإرادة  دافعية 

التحديات وعدم اإلحباط أو االستسالم رسيعا.

وأنا شخصيا أحرص يف اجتامعايت ولقايئ بفريقي عىل 

بأهميتها  وتذكريهم  الجوانب  هذه  جميع  تعزيز 

كعنارص ومقومات نجاح الفرد واستمراريته. 

يف الختام أهم التوصيات التي ألخص بها حديثي:- 
  رضورة االستمثار الجيد يف األطفال يف جوانب 

حتى  حياتهم،  من  األوىل  املراحل  منذ  شتى 

الدقيقة  العلمية  املالحظة  مالحظتهم  يسهل 

الطبيعي  املسار  عن  االنحرافات  واكتشاف 

للنمو والتي قد تظهر لديهم مبكرا مام يساعد 

يف التشخيص والتدخل املبكر. 

  رضورة العمل كفريق لتقديم أفضل الخدمات 

للطفل وأولياء األمور. 

  البد من أن نستمر كرتبويني يف تطوير أنفسنا 

من خالل االطالع والقراءة وحضور ورش عمل 

واملؤمترات املرتبطة باملجال. 

  املشاركة الوالدية جدا مهمة، فالبد أن يكون هناك 

تعاون مستمر بني البيت واملدرسة ملصلحة الطفل.

  الحرص يف املراحل األوىل من تربية وتنشئة 

مهارات  تنمية  عىل  الرتكيز  عىل  الطفل 

حياتية ومهارات غري أكادميية يف املقام األول، 

واالستعداد  التكيف  عىل  قدرته  يعزز  مام 

عالية  بثقة  الالحقة  الدراسية  للمراحل 

وإيجابية.

واملتوسطة  البسيطة  الحاالت  دمج    محاولة 

من ذوي االحتياجات الخاصة يف الحضانات 

ممتازة  فرصة  تعترب  ألنها  األطفال  ورياض 

كيف  يتعودون  األطفال  إن  للطرفني، حيث 

يتقبلون اختالفاتهم ويتشاركون يف مساعدة 

بعضهم البعض وخاصة عندما يقدم الطفل 

السوي لطفل ذوي  اإلعاقة املساعدة.

  من يود العمل مع األطفال البد أن يدرك أنه 

ال ميكن أن يستمر يف هذا املجال إذا مل يكن 

لديه شغف واستعداد لتقديم أفضل ما لديه 

بدافعية عالية.
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الجامل-  تقنيات  مجال  يف  الرائدة  السويدية  -العالمة   FOREO أطلقت 

منطقة  يف   UFO بالبرشة  العناية  أجهزة  من  املبتكرة  إصداراتها  أحدث 

يقدم  العامل  يف  جهاز  أول   ،FOREO UFO جهاز ويُعّد  األوسط.  الرشق 

عالجات متعددة باستخدام التقنيات الحديثة الذكية خالل 90 ثانية فقط.

ويجمع هذا االبتكار بني تقنيات العالج بالديودات الثنائية الباعثة للضوء والعالج 

 T-Sonic بالتربيد والحرارة، إىل جانب العالجات التي تعمل بتكنولوجيا نبضات

 .FOREO كام ميكن أن يتم تفعليه باستعامل الهاتف الذيك عرب تطبيق

يتميز الجهاز الجديد UFO باستخدام تقنيات تعمل عىل تعزيز درجات تغلغل 

املكونات الفعالة من مستحرضات العناية بالبرشة داخل الجلد، إذ تعمل الحرارة 

أوالً عىل فتح مسام البرشة.  بينام تساعد نبضات ™T-Sonic خاليا البرشة عىل 

املسام  إغالق  عىل  بالتربيد  العالج  يعمل  كام  فوري.  بشكٍل  املكونات  امتصاص 

للحفاظ عىل تلك املكونات التي تعمل عىل شّد البرشة ومنحها مظهراً أكرث نضارة.

ويشتمل الجهاز عىل مجموعة من العالجات التي تعتمد عىل الديودات الثنائية 

التقّدم  لعالمات  املضاد  األحمر  بالضوء  العالج  فيها  مبا   ،)  LED( للضوء الباعثة 

واإلرشاق،  التألق  من  مزيداً  البرشة  مينح  الذي  األخرض  بالضوء  والعالج  بالسن 

والعالج بالضوء األزرق ملكافحة حب الشباب.

العناية  أقنعة  من  رشيحتني  مع  جنب  إىل  جنباً  االبتكار  هذا  يعمل  كام 

 Make My اليومي، وهام قناعي )UFO( بالبرشة املخصصة مع نظام عالج

Day وCall It A Night . وتضمن هذه األقنعة فائقة النعومة واملصنوعة 

من األلياف الدقيقة االستمتاع ببرشة نرضة وشابة من الصباح وحتى املساء، 

وقد تم تصميم كل مستحرض مرافق لنظام UFO العالجي إّما لالستعامل 

الصباحي أو للمساعدة عىل االسرتخاء قبل الخلود إىل الفراش يف املساء.

والفواكة  النباتات  مستخلصات  باحتوائها عىل  الذكية   UFO أقنعة وتتميز 

والزيوت النباتية املركّزة وعصارة األزهار الطبيعية، وتّم تصميم وبرمجة نظام 

عالجي لكّل قناع عىل حدة ما من شأنه مضاعفة النتائج وتثبيت فعاليتها.

الهواتف  بتطبيقFOREO  عىل  به عرب ربطه  الجهاز والتحكم  ويتم تفعيل 

قناعي  برمجة  متت  وفيام  فعالية،  وأكرث  أفضل  نتائج  عىل  للحصول  الذكية 

 UFO مسبقاً يف الجهاز. ويحظى جهاز Call It a Night و Make My Day

بجميع مزايا ومعايري منتجات FOREO، مبا فيها التصميم السيليكوين الفريد 

املوافق للمعايري الطبية، فضالً عن كونه مقاوم للامء وميكن شحنه باستخدام 

منفذ USB، ويتوافر جهاز UFO حرصياً لدى متاجرSephora  عرب املنطقة. 

UFO املزايا الرئيسية ملنتج
يستغرق  التي  التقليدية  الورق  بأقنعة  مقارنة  ثانية   90 ملدة  فعال  عالج 

استخدامها 20 دقيقة.

تكنولوجيا الترسيب الهجني، تدفئة وترطيب البرشة واستخدام تكنولوجيا 

T-sonic النبضات

العالج بالديودات الثنائية الباعثة للضوء، عالج بالديودات الثنائية الباعثة 

للضوء األحمر واألخرض واألزرق.

يحتوي كل قناع ُمنّشط عىل عالج فريد من نوعه.

تطبيق قابل للتحكم، عالج القناع الذيك.

قابل للشحن باستخدام USB، ومقاوم للامء بنسبة ٪100، مع ضامن ملدة عامني. 

طريقة االستخدام:
الخطوة 1: قومي بتثبيت قناع البرشة عىل الجهاز.

 Wake Up( الخطوة 2: اضغطي عىل زر التشغيل، ثم قومي بتفعيل عالج

.)Call It a Night( اضغطي مرًة أخرى لتفعيل عالج .)Call

 UFO جهاز مترير  أثناء  ثانية   90 ملدة  رائع  بعالج  استمتعي   :3 الخطوة 

عىل كامل برشة الوجه، فيام يجري التنويه بتبديل مراحل الجلسة العالجية 

بنبضتني رسيعينت.

 الخطوة 4: تشري النبضات الرسيعة الثالث إىل نهاية الجلسة، أزييل القناع من 

الجهاز وتخليص منه ثم اغسيل الجهاز باملاء وامسحيه بلطف حتى يجّف.

إطالق أول جهاز ذكي للعناية بالبشرة في 
الشرق األوسط 
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الموهبــة التــي تبــدأ منــذ الصغر هــي نعمــة يمكن 
تطويرهــا والعمــل عليهــا لتصبــح مهنــة احترافيــة 
،والمجال الذي تبدع فيه كل ســيدة، وهذا ما جسدته 
خبيــرة التجميــل »خديجة النعيميــة » صاحبة صالون 
» دار الخليــج« التي عشــقت المكياج في ســن صغيرة 

واحترفته بالكبر.
لمع اســمها فــي عالم خبيــرات التجميل بلمســاتها 
األنيقة التي تضفي الجمال دون تكلف وبشغفها في 
تعلــم المزيد لتصل إلــى االحتراف بمهــارة. تؤمن بأنَّ 
المــرأة هي رمــز الجمال الــذي يكمن عــادة في ثقتها 
بنفســها، وتفّردها المطلق وعدم تشّبهها باآلخرين.

إلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:-

 ملاذا تفضل خبرية التجميل خديجة النعيمية األسلوب الناعم يف 
املكياج؟

املكياج الناعم يربز مالمح املرأة وجاملها ويظهرها مبظهر يليق بها، بينام 

املكياج املبالغ فيه وذات األلوان الصارخة يخفي مالمح املرأة وأنوثتها. 

كيف تستوحني مكياجك من مالمح املرأة الجميلة ومن عيونها؟
أستوحي دامئا املكياج من مالمح املرأة وتقاسيم وجهها وعيونها، فمن 

أكانت  سواء  لها  املناسب  املكياج  نوع  معرفة  أستطيع  عيونها  خالل 

العيون الناعسة ،أو البارزة ،أو الغائرة ،أو الصغرية ،أو الكبرية.

هل األزياء واإلكسسوارات تلعب دورا يف اختيارك لنوع املكياج 
الذي تضعينه؟

طبيعة  ،أو  الفستان  لون  عن  منها  أستفرس  الزبونة  مع  ألتقي  ما  أول 

زيا  ،أو  ،أو قصريا  أكان فستانا  مفتوحا  الذي سرتتديه، سواء  الفستان 

عامنيا. ومن خالل ذلك أعتمد عىل ألوان املكياج والطريقة الفضىل التي 

تتناسب مع األزياء التي ترتديها الزبونة.

خبيرة التجميل
خديجة النعيمية لـ»أناقتي«

انطالقة صاروخية
في عالم التجميل
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كيف ميكن لخديجة النعيمية أن تبتكر وتبدع يف طرق جديدة للمكياج؟
خبرية التجميل الناجحة من وجهة نظري هي القادرة عىل االبتكار واإلبداع 

يف املكياج، فأنا أقوم مبتابعة آخر صيحات املكياج وكل ما هو جديد يف عامل 

التجميل،  املنتجات ومستحرضات  آخر صيحات  كذلك  واملكياج.  التجميل 

فاملكياج عامل يتجدد بشكل يومي ويفاجئنا مبنتجات وطرق مكياج جديدة.

بحكم خربتك مكياج العيون الرائج لعام 2019 وأهم األلوان؟
السمويك،  الدرجات  هي  2018و2019  لعامي  الرائجة  املكياج  ألوان 

والدرجات البنية، مع الرتكيز عىل أحمر الشفاه. فالصيحة الرائجة متيل إىل 

الغامقة، مع االعتامد الكيل عىل » كونتور« الوجه  اللون األحمر واأللوان 

سواء يف مكياج العرائس أو املكياج اليومي. 

رس اإلبهار والتميز يف مكياج خديجة النعيمية؟
بتواضع شديد أستطيع أن أقول إن رس متيزي عن بقية خبريات التجميل، 

أنني أدرس مالمح الوجه والعيون وأحدد الطريقة األنسب للمكياج وفقا 

لذلك. كذلك أقدم خدمات جديدة ومتنوعة للعرائس، فأتابع العروس يف 

حتى  الشعر  ترسيحة  واختيار  الفستان  ارتداء  من  تجهيزاتها  مراحل  كل 

وضع املكياج وظهورها بالطلة التي تنال إعجابها.

تبدعني يف مكياج الحواجب، كيف ميكن اختيار املكياج املناسب للحواجب؟ 

قوي  بشكل  املرأة  يظهر  ألنه  الحواجب،  مكياج  يف  األسود  اللون  أتجنب 

البني  اللون  ودرجات  األلوان،  عىل  أعتمد  للمرأة.  قاسية  مالمح  ويظهر 

الفاتح أو املتوسط، مع انتقاء أفضل أنواع جل الحواجب. 

مباذا تنصحني النساء ممن يبالغن يف وضع املكياج الصاخب ،أو رشاء 
مستحرضات التجميل باهظة الثمن؟

أنصح كل النساء بعدم املبالغة يف وضع املكياج ألن هناك األلوان الصارخة 

مستحرضات  يخص  وفيام  وجاملها.  أنوثتها  وتخفي  املرأة  مالمح  تخفي 

مناسبة  متوسطة  وبأسعار  عالية  بجودة  تكون  أنواع  فهناك  التجميل، 

مستحرضات  من  فقط  يناسبها  ما  تشرتي  أن  املرأة  عىل  كام  للجميع. 

التجميل وال تشرتي جميعها. 

معايري الجامل بالنسبة لخبرية التجميل خديجة النعيمية؟
 معايري الجامل تتمثل يف برشة نرضة وصحية تهتم بها صاحبتها، عيون كبرية 

بارزة تستوعب طرق املكياج املختلفة. فضال عن ثقة املرأة بنفسها وجامل 

روحها، واالبتعاد عن املقارنة أو التقليد. 

إىل  األساس  كريم  بداية من  املكياج  ألوان  الفضىل الختيار  الطريقة 
أحمر الشفاه؟

  كريم األساس: أن تختار كريم األساس املناسب لبرشتها ويجب أن يكون 

بنفس لون البرشة أو  فاتحا بدرجة أو درجتني ليكون متناسقا مع برشتها. 

  البالرش: تختار األلوان الرتابية أو الزهرية يف األوقات العادية.

الوقت  املياه. ألنها مع    املاسكرا: عدم استخدام املاسكرا املخصصة لضد 

تسبب سقوط الرموش. ينصح باستخدام املاسكرا العادية باللون األسود 

أو الشفاف.
KHADEGA
AL NIMI

Makeup Artist
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وشكل  نوع  حسب  األبيض  ،أو  البيج  ،أو  األسود  اللون  اختيار    الكحل: 

العني.

  أحمر الشفاه هادئ وغري مبالغ فيه.

  األيشادو: ألوان هادئة وغري صاخبة مع الرتكيز عىل األياليرن.

يناسب  فالكونتور  وجاملها،  املرأة  مالمح  يربز  الذي  الكونتور    استخدام 

املرأة يف جميع املناسبات سواء املكياج النهاري أو مكياج السهرات.

الدهنية والجافة؟ ،وهل تعد  البرشات  تتعاملني مع صاحبات  كيف 
تلك البرشتان من أصعب البرشات يف عامل التجميل؟

البرشة الدهنية: تحتاج إىل تنظيف جيد قبل وضع املكياج. ألن البرشة تفرز 

دهونا بعد وضع املكياج، كام يجب استخدام كريم األساس املناسب لنوع 

البرشة وبودرة مناسبة لها.

البرشة الجافة: تحتاج إىل وضع مرطب لرتطيب البرشة قبل وضع املكياج. 

ألن البرشة الجافة تربز خطوط الوجه بعد وضع املكياج  بسبب جفافها. 

ينصح بوضع كريم األساس املناسب لها وبودرة. 

كيف تستطيع املرأة التنسيق بني ألوان املكياج ليظهر متناسقا؟
األيشادو  عام سواء  لبرشتها بشكل  املناسبة  األلوان  املرأة  تختار  أن  يجب 

األلوان  باختيار  ينصح  الذي  الشفاه  أحمر  ،أو  عيونها  عىل  ستضعه  الذي 

الهادئة فيه. كام يجب أن تتناسق ألوان األيشادو مع بالرش الخدود ولون 

أحمر الشفاه.

صالون دار الخليج ، أهم املميزات والخدمات التي يقدمها الصالون 
يف مجال التجميل؟

موظفات  واحد،  سقف  تحت  والعروس  املرأة  تتمناه  ما  كل  لدينا  يوجد 

عىل أعىل مستوى من الكفاءة املهنية يف مجال التجميل. كام نلتزم بتقديم 

التنافسية. ومن أهم  العالية وباألسعار  الجودة  التجميلية ذات  الخدمات 

خدماتنا:- 

  املكياج بكافة أنواعه سواء السهرات ،أو األعراس ،أو املناسبات.

  العناية بالبرشة والجسم.

  خدمات الشعر، العالج بالربوتني وعالج تساقط الشعر والعالج بالزيوت، 

وقص والصبغات والترسيحات بأنواعها املختلفة.

  الفيشل واملاسكات وفيتامينات البرشة والحاممات املغربية.

  العناية باألظافر واملاديكري والبديكري.

  تركيب الرموش الطبيعية. 

ما هي طموحاتك ىف عامل الجامل؟
الدولية ،وأكون خري  العاملية ،وأن أشارك يف املحافل  بالتحليق نحو  أطمح 

سفرية للمرأة العامنية يف عامل التجميل. كام أطمح أن يكون اسم » خديجة 

النعيمية« اسام يتوارثه األبناء واألجيال يف عامل املكياج.

كام أسعى إىل تأسيس أكرب مركز للتجميل يف السلطنة يضم كافة الخدمات 

وبوتكس  فيلر  من  التجميل  عامل  يف  املتوفرة  التقنيات  بأحدث  التجميلية 

وغريها من التقنيات. 

alniimi

alneemi96

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

92336266
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Main Entrance. Muttrah Gold Souk
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وكونها من أهم األمور يف مجال العناية بالبرشة، تعترب هذه األقنعة مبثابة العالج 

األمثل ملنح برشتك االهتامم اإلضايف والرضوري قبل وضع مستحرضات األساس. 

فمع تغذية برشتك بكمية تعادل قيمة شهر واحد من السريوم يف غضون 15 

دقيقة فقط، تتناسب األقنعة الشفافة متاماً مع محيط الوجه بينام تجّدد البرشة 

وترطبها.

أربعة تركيبات

تتوفر أقنعة الوجه »نيوتروجينا هيدروجل لتجديد البرشة« بأربع تركيبات؛ لذا 

ميكنك اختيار القناع املثايل حسب احتياجاتك قبل وضع املاكياج: 

نيوتروجينا هيدرو بوست، للفتاة التي تشعر بجفاف برشتها. إن هذه الرتكيبة 

املرطّبة جداً هي القناع املثايل الذي مينح برشتك جرعة رسيعة من الرتطيب، 

قويل وداعاً لكريم األساس الجاف واملتـقـرّش.

فرينس بوست، امنحي برشتك تألقاً و تفتيحا فورياً. فمع فيتامني B3، يساعد 

عىل تعزيز ملعان البرشة ومينحها لوناً متوازناً. 

إنه  السموم.  من  للتخلص  املثال  املنتج  هو  القناع  هذا  بوست،  بيوريفاينغ 

ديتوكس يحتوي عىل خالصة األعشاب البحرية، ويرتك البرشة تبدو نرضة ونقية.

امللطّف  هذا  مع  املاكياج  وضع  قبل  برشتك  حيوية  جّددي  بوست،  تاميليس 

الرقيق الذي ينعم الخطوط الرفيعة، ويجعل برشتك تبدو أكرث نعومة وشباباً 

حتى قبل وضع الكونسيالر.  

أقنعة الوجه الجديدة من »نيوتروجينا«.. 
إلطاللة مثالية للمكياج

جميعنا يعرف السر وراء إطالة الماكياج المثالية، إنها البشرة الرائعة! إن تهيئة وجهك بإستخدام مادة 
"برايمــر" قبــل وضع الماكياج أصبح بمثابة ســر لكل خبــراء التجميل من أجل الحصول على طبقة أســاس 
خاليــة من المســام. إال أن "نيوتروجينا" تســاعد فتيات التجميل علــى تعزيز روتين "ما قبــل الماكياج"، مع 

مجموعتها من أقنعة نيوتروجينا هيدروجل لتجديد البشرة!
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مودا جيت...
فخامة األزياء من 

الكاجوال

التميز وتقديم صورة كاملة للمظهر العصري، كانا 
الهدف الذي سّيرها نحو النجاح على صعيد الموضة 
صعــدت  ومتقاربــة  صغيــرة  وبخطــوات  واألزيــاء، 
ســّلم الطمــوح، وطــّورت ذاتهــا علــى الصعيديــن 
المهني واألكاديمي لتبني لشغفها أعمدة وأسسًا 
أّهلتهــا لتكــون مصّممة وخبيرة مظهــر ذات طابع 
خــاص. إنهــا المصّممــة العمانية »فاطمــة عبد اهلل 
علــي »صاحبــة بوتيك » مــودا جيت« ذات اللمســات 
البســيطة والراقيــة فــي تقديــم أزيــاء » الكاجوال« 

بأسلوب يواكب الموضة العالمية. 

مميزة  تصاميم  تقديم  يف  نجحت  كيف 
تناسب املرأة يف حياتها اليومية؟

االبتكار،  الذوق وموهبة  نعمة  الله عىل  أشكر 

عن  فضال  ناجح.  مصمم  لكل  األساسان  فهام 

الناس ودعمهم املستمر دفعني هذا أن  محبة 

يكون يل بصمة خاصة وطابع مميز يف تصميم 

كاجوال مختلف عن بقية املصممني.

»مودا  لـ  الجديد  الفرع  أداء  تقيمني  كيف 
جيت«؟

الجديد،  الفرع  أداء  عن  الحمد  ولله  راضية 

كبرية  بعناية  البوتيك  مكان  اختيار  تم  حيث 

لتقديم خدمات أشمل ويسهل الوصول إليه من 

مختلف الفئات.

كيف نجحت »مودا جيت« يف تقديم أزياء 
محتشمة  ذاته  الوقت  يف  ،وتكون  عرصية 

وعملية؟
واالحتشام،  بالبساطة  العامنية  املرأة  تتميز 

مصممي  من  لكثري  سهلت  املعادلة  وهذه 

تتناسب  تصاميم  تقديم  من  بالسلطنة  األزياء 

نجحت  املنطلق  ومن هذا  العامنية.  املرأة  مع 

الزبائن من  ثقتها مع  ترسيخ  »مودا جيت« يف 

خالل تقديم التصاميم البسيطة واملحتشمة من 

جانب وسهلة االرتداء والتنسيق من جانب آخر.

هل تركز تصاميم »مودا جيت« عىل البساطة 
إدخال  تستهدف  ،أم  واألقمشة  األلوان  يف 

التطريزات واإلكسسوارات عىل التصاميم؟
تركز تصاميم » مودا جيت« عىل جميع املتطلبات 

واإلكسسوارات،  واألقمشة  األلوان  حيث  من 

أو  املسيطرة  الهندسية  الخطوط  نجد  فأحيانا 

ورغم  الزخارف.  من  املستوحاة  االنحناءات 

ذلك فإنه مهام جددت املرأة يف أزيائها، فإنها ال 

تستغني عن األزياء الكالسيكية الجميلة.

متابعتك للموضة والصيحات العاملية، كيف 
انعكست عىل تصاميم مودا جيت؟

احرتاف مهنة األزياء ليست باألمر السهل، ألنها 

تتطلب كثريا من الوقت والجهد والعلم ومتابعة 

فمهنة  والعاملي عىل حد سواء.  املحيل  السوق 

األزياء ليست هواية فقط، لكنها عمل يجب أن 

يعود عىل صاحبه بالربح كام األعامل التجارية 

التي  هي  املحرتفة  املصممة  وإن  الناجحة، 

تستطيع الوصول إىل السوق بنجاح واالستمرار 

يف عملها.

4445

Your Outfits



تصاميم »مودا جيت« من تخاطب؟
فام  أعامرها،  بجميع  املرأة  تخاطب  التصاميم 

الخامات  هي  جيت«  »مودا  تصامميم  مييز 

املدروسة والقصات والبحث عن كل يشء جديد 

يجذب ويريض ذوق املرأة أينام وجدت.

ملاذا تركزين عىل األقمشة الناعمة واأللوان 
الهادئة يف معظم التصاميم؟

بالعكس تصاميمي ال تركز عىل األقمشة الناعمة 

الهادئة فقط، بل يوجد لدينا تصاميم  واأللوان 

للمرأة التي تحب األلوان القوية وأيضا األلوان 

الدارجة لكل موسم. 

املالبس  لتنسيق  للمرأة  تقدمينها  نصائح 
الكاجوال مع الحجاب؟ 

يجب أن تعتمد عىل القصات الغريبة سواء يف 

البناطيل أو القمصان، وأن تقوم املرأة بالتغيري 

الدوام  فرتة  خالل  والكاجوال  الكالسيك  مابني 

اليومي.

أهم مميزات الكولكشن الجديد ملودا جيت، 
واتجاهات املوضة يف األزياء لعام 2019؟

القفطانات  من  خط  صممت  سنتني  نحو  منذ 

وجزء من املالبس الخليجية عىل منط البناطيل 

ولكن  ناجحا وكبريا.  قبوال  الكالسيكية ووجدت 

ظروف الحياة شغلتني، ولكني أخطط بتصاميم 

جديدة يف هذا الجانب سوف تطرح قريبا.

كيف تلعب البناطيل الواسعة يف إبراز أنوثة 
املرأة وجاملها؟

البناطيل الواسعة هي التي تربز جامل الجسم 

والخامة  القصة  اختيار  عىل  الحرص  ويجب 

القصات  كل  فليست  املرأة،  لقوام  املناسبة 

والخامات تناسب الجميع 

طموحاتك املستقبلية؟ 
وعربيا  محليا  االنتشار  املستقبلية  من خططي 

وعامليا بإذن الله.
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فخرية اليوسفي...

مكياج راق ولمسات 
فريدة في التجميل

اشــتــهــرت بــمــكــيــاجــهــا الـــراقـــي 
ولمساتها  الــنــاعــم  ومــكــيــاجــهــا 
ــاج الــســهــرة  ــي ــك الـــفـــريـــدة فـــي م
رفيع  ذوق  معها  يمتزج  والعرائس، 
لــتــكــون لمسة  ــي خــلــط األلــــوان  ف
الناعمة  بأناملها  ــادرة  نـ جمالية 
ــرأة. تــعــشــق فن  ــ ــم ــ ــه ال ــ عــلــى وج
عالية  بدرجة  به  وتعمل  التجميل 
وتتفنن  عملها  تتقن  التركيز،  من 
كامل  لتعطي  وريشتها  بأناملها 
اللوحة  لتنهي  وجهدها  وقتها 
الوجه  على  لتضفي  بدأتها  التي 
التجميل  خبيرة  هي  وأنوثة،  جماال 
الجمال  العمانية صانعة  المحترفة 
الطبيعي وصاحبة األنامل الذهبية 

فخرية اليوسفي. 
للتجميل«  فــخــر  »لــمــســة  ــز  ــرك م
يقدم  اليوسفي  فخرية  لصاحبته 
التجميل  مجال  في  رائعة  خدمات 
مع  والعرائس  والمكياج  والشعر 
الرفاهّية  من  رائعة  ــواء  أج توفير 
الداخلي  المرأة  بجمال  تعتني  التي 
التفاصيل  من  مزيد  والخارجي.إلى 

في الحوار التالي:- 
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فخرية  التجميل  خبرية  من  فريدة  وملسات  راق  مكياج 
التجميل  عامل  يف  بداياتك  عىل  التعرف  نود  اليوسفي، 

والصعوبات التي واجهتك؟
إليه بشدة، ودامئا  التجميل وانجذبت  منذ صغري وعشقت عامل 

أن أضع  البداية  فكانت  التجميل.  تقليد خبريات  أحاول  ما كنت 

املكياج لنفيس فقط، وبعدها تطور األمر ليشمل سيدات وفتيات 

العائلة، ثم شمل بعض الصديقات واملعارف. وبسبب تشجيع من 

املكياج  مبجال  تختص  التي  التدريبية  الدورات  أخذ  قررت  حويل 

والتجميل، حيث أعتربها انطالقتي الحقيقية كخبرية تجميل.

فيام يختص بالصعوبات التي واجهتني فهناك الكثري من الصعوبات 

ولكن باإلرادة والهمة استطعت التغلب عليها ولله الحمد، ومن 

املهنية  مسرييت  لبدء  واملناسب  األمثل  املكان  وجود  عدم  أهمها 

بأريحية نظرا الرتفاع إيجارات بعض املنازل واملحالت وغريها. 

التميز  حققت  كيف  والعرائس،  السهرة  مكياج  يف  تتفننني 
واإلبداع يف هذا املجال؟

خاص  بشكل  والعامين  عام  بشكل  الخليجي  مجتمعنا  يف  نالحظ 

بأن السيدات ال يضعن املكياج إال يف مناسبات معينة، وهنا جاء 

دوري كخبرية تجميل وأهمية تقديم كل ما هو مميز وجديد يف 

عامل املكياج. لذلك كنت أهتم بأدق التفاصيل، حيث يظهر عميل 

باحرتافية تليق باملرأة واملناسبة الخاصة بها.

من أين تستوحني طرق وضع املكياج الخاص بك؟
استيحاء  منه  ميكنني  كل ىشء  من  املكياج  وضع  طرق  أستوحي 

فكرة أو ملسة ميكن أن تضفي ملسة جاملية يف نهاية العمل. كام 

أنني متابعة جيدة لكل ما يحدث من تطورات يف عامل التجميل 

سواء عىل الساحة العامنية أو العربية أو العاملية، وأعمل جاهدة 

التجميل  إليه عامل  لتواكب ما وصل  عىل تطوير عميل وموهبتي 

من حداثة.

ظالل العيون هو املستحرض األسايس ملكياج السهرات، كيف 
تختارين الطريقة املثىل لوضع ظالل العيون؟ 

،والقريبة  والجاحظ  املدور،  فمنها  تتميز كل عني بصفات خاصة 

بأشكال  معرفتنا  منطلق  ومن  واللوزية،  ،والصغرية،  ،والناعسة 

العيون ميكننا معرفة نوعية املكياج املناسب لكل عني وهو ما مييز 

خبرية التجميل عن غريها.
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بحيث  وألوانه  املكياج  تنسيق  ميكن  كيف 
وضع  بعد  وأنوثة  جامال  الوجه  عىل  يضفى 

املكياج؟
البرشة  لون  حسب  وتنسيقه  اللون  اختيار  يتم 

أوال، ومدى تجانس األلوان مع بعضها. كام يعترب 

اللون،  اختيار  يف  مساعدا  عامال  الفستان  لون 

برشط أن تكون األلوان مناسبة للون البرشة.

وجهة  من  املثايل  والوجه  البرشة  مواصفات 
نظرك؟

من  هو  نظري  وجهة  من  املثايل  والوجه  البرشة 

يتمتع بالنضارة، عدم وجود الحدب أو الحبوب، 

والكلف  الصبغات  من  البرشة  خلو  اإلرشاقة، 

والنمش تعترب هذه البرشة صحية.

فمنها  أشكال  عدة  عىل  تأيت  البرشة  أن  كام 

العادية، املختلطة. وهنا يجب  الجافة،  الدهنية، 

البرشات حتى  أنواع  التجميل معرفة  عىل خبرية 

برشة  كل  نوعية  حسب  املناسب  املكياج  تضع 

من  غريها  يناسب  ال  قد  الدهنية  البرشة  فمثال 

البرشات، كيفية التعامل مع كل برشة هو ما مييز 

خبرية التجميل الناجحة والذكية. 

املكياج،  أنواع  أصعب  من  العروس  مكياج 
وماذا  الجانب؟وىف  هذا  يف  تتفننني  كيف 

يختلف عن بقية األنواع؟
تعترب مناسبة العرس من أهم املناسبات السعيدة 

العروس  تتحىل  أن  يجب  خاصة،  ليلة  ،وهي 

بالتميز يف كل ىشء ومن ضمن ذلك املكياج.

بدقة  للعروس  أضعه  الذي  مكياجي  أختار 

اإلبداعية  ملسايت  أظهر يف عميل  متناهية، حيث 

املختلفة كليا عن أية مناسبة أخرى. فأختار ألواين 

وجهها  وشكل  وبرشتها  العروس  تناسب  بدقة 

خبرية  بها  تأخذ  أن  يجب  الصفات  هذه  وسنها، 

حتى  الطقس  حالة  مراعاة  يجب  كام  التجميل 

يبقي للمكياج جامله ألطول فرتة ممكنة.

املكياج  تختار  أن  للعروس  ميكن  كيف 
األنسب لها؟

لها،  املناسبة  األلوان  اختيار  عروس  أية  تستطيع 

أنها  كام  ذكرها.  السابق  الصفات  مراعاة  تم  إذا 

التجميل يف  املساعدة من خبرية  تستطيع طلب 

اختيار اللون املناسب لها.

عن  يبحنث  الاليت  للنساء  تقدمينها  نصيحة 
األلوان الصاخبة يف املكياج؟

ليس كل لون صاخب مناسب لكل برشة، وليس 

فهذه  وقت.  لكل  مناسب  صاخب  لون  كل 

األلوان يجب اختيارها ووضعها بدقة، أو محاولة 

هو  الهادئة  باأللوان  واستبدالها  عنها  االستغناء 

وهدوءا  جامال  الوجه  عىل  تضفي  ألنها  األفضل 

وهي تناسب معظم البرشات.

أبرز األخطاء التي تقع املرأة فيها أثناء وضع املكياج؟
  عدم معرفة بعض النساء بنوعية البرشة، حيث 

يعرض  مام  برشتها  تناسب  ال  منتجات  تختار 

البرشة لبعض املخاطر.

األلوان،  ودمج  اختيار  بكيفية  اإلملام    عدم 

وبالتايل تكون النتيجة غري مرضية.

  عدم اختيار األلوان املناسبة للون البرشة.

  عدم وضع الكريم الواقي للشمس أثناء الخروج 

نهارا، مام يعرض البرشة لخطر الجفاف وظهور 

الكلف عىل البرشة.

مام  بالبرشة،  الخاصة  املغذيات  اسخدام    عدم 

يزيد من بهتان البرشة واختفاء نضارتها.

األقل  للبرشة عىل  بعمل »فيشل«  التقيد    عدم 

تراكم  من  يزيد  مام  الشهر،  يف  واحدة  مرة 

الشوائب والدهون يف البرشة.
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عىل  للحفاظ  العاملة  للمرأة  األمثل  املكياج 
نضارة برشتها وجاملها؟

أنصح العامالت بوضع مكياج هادئ أثناء التوجه 

الكريم  بوضع  ينصح  كام  األنسب  ألنه  للعمل، 

وينصح  املكياج.  قبل وضع  الشمس  من  الواقي 

البرشة  تفقد  ال  حتى  ساعات   3 كل  بوضعه 

بالبرشة  الخاص  الفيتامني  وضع  وأيضا  مفعوله، 

للحفاظ عىل برشة نرضة وجميلة وصحية.

رس متيز مركز ملسة فخر؟، وما هي الخدمات 
التجميلية التي يقدمها املركز؟

تفيد  متميزة  خدمات  تقديم  هو  املركز  هدف 

املرأة، ولذلك نهتم بأدق التفاصيل ونحرص عىل 

لتقديم  مركزنا  يف  األصلية  املنتجات  استخدام 

أن  أيضا  نحرص  أكرب.  واستفادة  أفضل  خدمات 

تكون أسعارنا مناسبة جدا مقارنة بأسعار السوق. 

طموحاتك املستقبلية؟
لدي طموحات كثرية أسعى إىل تحقيقها يف حيايت 

منها، تحقيق شهرة واسعة عىل الصعيد الخليجي 

والعاملي، وامتالك مبنى كبري وخاص مبواصفات 

العامنية من  املرأة  ليلبي كل ما تحتاجه  خاصة 

خدمات.كام أنني أطمح إىل افتتاح مصنع خاص 

لتصنيع الكرميات والفيتامينات الخاصة بالبرشة، 

وأطمح أيضا إلدخال خدمات جديدة ينفرد بها 

مركزنا »ملسة فخر«.

   Makeup by 

Fakhriya Al Yousfi
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للفردان  العام  املدير  الزواوي،  محمد  قال  املناسبة،  وبهذه 

للسيارات:« يسعدنا عرض مازرايت »غيبيل ريبييل« ذات التصميم 

مبعايري  التمسك  عىل  مثال  فهي  لدينا.  العرض  صالة  يف  الحرصي 

هي  السيارة  هذه  املميز،  والتصميم  والتفرد  مازيرايت  تصميم 

اغتنام  عىل  املخلصني  محبينا  نُحُث  إذ  ونحن  نوعها.  من  فريدة 

هذه الفرصة لرشاء واحدة من هذه السلسلة الخاصة جدا، فهناك 

21 سيارة فقط مخصصة ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. »

بقوى حركة  هذا  السيدان  طراز  من  الخاص  اإلصدار  يتاح  سوف 

يُعطي  توربو  بشاحن  األسطوانات  سدايس  ديزل  محرك  ثالث؛ 

توربو  بشاحن  األسطوانات  سداسيا  بنزين  ومحركا  حصاناً،   275

مزدوج يعطي أحدهام من القوة ما يصل إىل 350 حصاناً واآلخر 

430 حصاناً. وقد وضع تصميم هذه املحركات قسم قوى الحركة 

»باورترين« التابع ملازيرايت، فيام أنتجت يف مصنع فرياري الواقع 

مبدينة مارانيلو اإليطالية.

الوهلة األوىل،  الظلية األنيقة للسيارة، منذ  الناظر للصورة  يُدرك 

يُضفيها  التي  املعدنية  اللمسة  بفضل  جديداً  بُعداً  تكتسب  أنها 

لون نريو ريبييل الخاص، فضالً عن الدرجة اللونية الراقية التي تّم 

تنسيقها بإتقان شديد مع العجالت املصنوعة من سبيكة »بروتيو« 

Proteo معدنية سوداء المعة تأيت بقياس 19 بوصة مع تشطيب 

أحمر منقوش بالليزر يحقق تبايناً رائعاً، فيام تكمل املكابح بلونها 

األحمر تفرّد التصميم وتألقه.
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عدادات  بلوحة  ريبييل  غيبيل  للسيارة  املرتفة  املقصورة  متتاز 

باللونني األسود واألحمر، وألواح أبواب سوداء ومسند ذراع مركزي 

بارزة،  بخياطة  األسود  الجلد  من  رياضية  قيادة  وعجلة  أحمر، 

الرياضية املزودة  القيادة. وتأيت املقاعد  ومبدل رسعة عىل عجلة 

باثنتي عرشة وضعية ميكن حفظها، مكسوة بالجلد الفاخر بالكامل، 

وباللونني األسود واألحمر مع خياطة متباينة، وهي متاحة حرصياً 

لهذا اإلصدار املحدود.

جرى تأكيد الطابع الفريد للتصميم الداخيل للسيارة غيبيل ذات 

اإلصدار املحدود الجديدة بوضع لوحة صغرية من األملنيوم املطيل 

بالكروم تحمل شعار الرمح الثاليث األسطوري الشهري، بجانب شعار 

»ريبييل« Ribelle الجديد عىل الكونسول الوسطي املصنوع من 

خشب البيانو األسود. وتحمل اللوحة كذلك رقم السيارة يف سلسلة 

اإلصدار املؤلفة من 200 نسخة، وهي مرئية بوضوح لجميع الركاب 

يف املقصورة إلثبات الطابع الفريد واملكانة الحرصية للسيارة.

تقّدم مازيرايت لإلصدار املحدود غيبيل ريبييل، باقة »ريبييل بلص« 

نوافذ  عىل  وتشتمل  الرفاهية  من  مزيداً  تُضفي  التي  االختيارية، 

مصقولة تحقق الخصوصية للركاب وتعزز العزل الحراري والصويت، 

اإلضاءة  ملواءمة مستوى  قابلة  أمامية مصفوفية   LED ومصابيح

بالكامل، ونظام صوت متميز من »هارمان كاردون« وفتحة سقف.

62



Your Car

65 64

في  مازيراتي  لسيارات  الحصري  الوكيل   - للسيارات  الفردان  شركة  أعلنت 

صالة  إلى  كواتروبورتيه   مازيراتي  من   2019 موديل  وصول  عن   - السلطنة 

الذي ال  ، والترف  الواضح  تبرز لطابعها  التي  الذي  الفريد  الطراز  العرض؛ وهو 

ُيضاهى ، وأداء ال يقاوم.

السيدان  سيارات  فئة  بالفعل  كواتروبورتيه  مازيراتي  سيارة  أْثــَرت  لقد 

الفاخرة الفخمة ، وهي تتفوق من خال ميزة خاصة ال يمكن أن ينافسها بها 

منافسوها: أال وهي العاطفة اإليطالية الخالصة.

مازيراتي كواتروبورتيه طراز 2019 

االستثنائي يصل إلى السلطنة
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مع أحدث تقنياتها ومحركاتها القوية والفعالة، 

الفائقة » سوبر سيدان«  تعد سيارة السيدان 

من  عدد  إدخال  تم  العامل.حيث  يف  الوحيدة 

التحسينات عىل طراز عام 2019 مام يجعلها 

 ، رياضية  وأكرث   ، فخامة  أكرث  وحتى   ، أفضل 

وأكرث تنقيًحا.

املدير  الزواوي،  محمد  قال  املناسبة،  وبهذه 

سيارة  للسيارات:«تتميز  للفردان  العام 

دقيق  بتوازن  الجديدة  كواتروبورتيه  مازيرايت 

بني األناقة والتفرد واألداء والتصميم اإليطايل. 

لقد تم تصميم كواتروبورتيه بأقىص قدر من 

االهتامم بالتفاصيل ، وهي تحفة فنية حقيقية 

من  مجموعة  وتشكل  اإليطايل.  التصميم  من 

امليزات واملعدات والتكنولوجيا والتنقيح جزًءا 

من املوديالت الجديدة”.

أبرز نقاط مازيرايت كواتروبورتيه 2019
 »2019 كواتروبورتيه  “مازيرايت  مييز  ما  أهم 

حزمة  التصميم:  من  مبزيد  تتمتع  أنها  هو 

من  املزيد   ، الخارجية   GTS كواتروبورتيه  

 .Nerissimo ”اللون األسود: حزمة “ نرييسيمو

املزيد من الخصوصية: ألوان وعجالت جديدة 

 Pieno ”مزيد من التفرد: جلد “بينو فيوري ،

Fiore الطبيعي ، املزيد من التحسني: خيارات 

التحكم:  من  املزيد   ، جديدة  داخلية  حليات 

ناقل رسعات أوتوماتييك جديد. 

واالتساع  الفخامة  بني  كواتروبورتيه  متزج 

قيادة  ديناميكيات  مع  اإليطايل  والطراز 

استثنائية.

املحركات القوية ذات الست ومثاين أسطوانات 

مام  فرياري  بواسطة  يدوياً  مصنوعة  جميعها 

يجعلها أكرث املؤدين قدرًة يف فئتها.

بدقة  الداخلية  املقصورة  تصميم  تم  وقد 

استثنائية ، حيث تحتوي ركابها برفاهية. إنها 

ومريحة  ممتعة  لقيادة  املثىل  األجواء  توفر 

وعاطفية.

السيدان الرياضية طراز عام 1963 كان لديها 

كواتروبورتيه  تبقى   .V8 سباقات  محرك 

تقدم  حيث   ، التقليد  لهذا  وفية  الجديدة 

بإزاحة   .GTS كواتروبورتيه  يف   V8 محرك 

تبلغ 3,8 لرتًا ، فإنها تنتج 530 حصاناً وصوت 

مازيرايت املميز.

سكاي   “ بتعليق  مجهزة  كواتروبورتيه  إن 

التفاضيل  الرتس  ونظام   ،  Skyhook هوك” 

املحدود  االنزالق  ذو  “الدفرنشال” 

وفرامل “برمبو” Brembo القوية ، 

وبهذا تكون كواتروبورتيه تحفة 

ديناميكية بحق.

أنيقة ومعارصة:
كواتروبوريت  مازيرايت  توفر 

الحرفية  بني  التام  التعايش 

والفخامة  التقليدية  اليدوية 

والتكنولوجيا  الفريدة 

امليزات  أبرز  وتشمل  املتقدمة. 

بشكل  املصمم  املقاعد  تنجيد 

االختيار  للزبائن  ميكن  حيث  رائع. 

من  املتميزة  الجلدية  املقاعد  بني  ما 

الطبيعي   Pieno Fiore فيوري«  »بينو  جلد 

من  الحريري  الحرصي  الداخيل  والتصميم 

 Ermenegildo زينيا”  “إرمنيجيلدو  انتاج 

.Zegna

بلس”  كونرتول  تاتش   “ مازيرايت  نظام  مع 

)MTC+( ، تحتوي كواتروبورتيه عىل أحدث 

تقنيات املعلومات والرتفيه ، مبا يف ذلك الراديو 

الرقمي واإلنرتنتي،  باإلضافة إىل دمج الهواتف 

البقاء  للاملكني  أنه ميكن  يعني  - مام  الذكية 

عىل اتصال دائم أثناء القيادة.

كام يوفر نظام الصوت الرائع “باور آند ويلكنز” 

Bowers and Wilkins  )1280 واط( تجربة 

تشبه تجربة صوت القاعة املوسيقية.

كام تقود كواتروبورتيه فئتها من خالل أنظمة 

النشطة.  القيادة  ومساعدة  املتقدمة  األمان 

الطريق  إن تقنيات مثل نظام املساعدة عىل 

بالنقاط  النشط  املساعدة  ونظام  الرسيع 

العمياء تجعل القيادة أسهل وأكرث متعة.

ميزات طراز 2019
حزمة  جران سبورت GTS الخارجية

الطابع  تربز  الجديدة  الخارجية  الحزمة  هذه 

  GTS الدينامييك لكواتروبورتيه. تعمل شبكة

عىل  الجديدة  الجانبية  والشبكات  األمامية 

خلق حضور قوي.

.Nerissimo ”حزمة “ نرييسيمو
هذه اللمسات الخارجية والداخلية املذهلة يف 

اللون األسود الالمع تضيف أناقة مل يسبق لها 

مثيل وحتى طابع دينامييك أكرب.

خيارات الحليات الجديدة
اللمعان:  عالية  الكربون  ألياف  من  نسيج 

الطابع  عىل  الضوء  تسلط  الكربون  عنارص 

الدينامييك لكواتروبورتيه.

 :Rovere Veneer قرشة خشبية عالية اللمعان

تخلق األسطح الخشبية الرائعة إحساًسا أغنى 

بالرفاهية.

جلد »بينو فيوري« Pieno Fiore الطبيعي 
ابتكار  تم   ، العامل  الجلود يف  أنواع  أرقى  أحد 

 Pieno Fiore فيوري«  »بينو  جلد  نوعية 

عملية  باستخدام  ملازيرايت  حرصيًا  الطبيعي 

تضمن  والتي  للوقت  ومستهلكة  جًدا  متقنة 

الطبيعي  الثور  جلد  هو  ممكنة.  جودة  أعىل 

تشتهر  التي  أوروبا  شامل  سالالت  مصدره 

بجلودها الناعمة بدون شوائب.

نظام مازيرايت للتحكم املتكامل يف السيارة 
السيارة  يف  املتكامل  التحكم  نظام  يعتمد 

)IVC( عىل “برنامج ثبات مازيرايت” لتحقيق 

والديناميكية  السالمة  يف  ملحوظة  تحسينات 

خالل  من  ذلك  ويتحقق  القيادة.  ومتعة 

تدخالت خفية بالكاد ميكن إدراكها للسائق.

ألوان جديدة

قوي  أحمر   :Rosso Potente بوتنتي  روسو 

 :Blu Nobile يسيطر عىل الطريق. بلو نوبيل

أزرق عميق يشع أناقة خالية من العيوب.

تصاميم العجالت الجديدة

دارك  وبريسيو   ”Perseo« بريسيو  بوصة:   20

  .”Perseo Dark Finish“ فينيش

“أتالنتي” “Atlante”  و“أتالنتي  بوصة:   21

”Atlante Dark Finish“ ”دارك فينيش

املواصفات الفنية
كواتروبورتيه   

املحرك: بنزين توين-توربو V6 سعة 3.0 لرت

CV(: 350( القوة الحصانية

عزم الدوران )نيوتن مرت(: 500

نقل الحركة: دفع خلفي 

الوزن الجاف )EU، كلغ(: 1860

s(: 5.5( 0 - 100 كلم / ساعة

m(: 35.5( 100–0 كم / ساعة

الرسعة القصوى )كم / ساعة(: 270

استهالك الوقود: 11.2

  S  كواتروبورتيه
املحرك: بنزين توين-توربو V6 سعة 3.0 لرت

CV(: 430( القوة الحصانية

عزم الدوران )نيوتن مرت(: 580

نقل الحركة: دفع خلفي 

الوزن الجاف )EU، كلغ(: 1860

s(: 5.0( 0 - 100 كلم / ساعة

m(: 35.5( 100–0 كم / ساعة

الرسعة القصوى )كم / ساعة(: 288

GTS كواتروبورتيه

املحرك: بنزين-توربو V8 سعة 3.8 لرت

CV(: 530( القوة الحصانية

عزم الدوران )نيوتن مرت(: 650 / 710*

نقل الحركة: دفع خلفي 

الوزن الجاف )EU، كلغ(: 1900

s(: 4.7( 0 - 100 كلم / ساعة

m(: 34.0( 100–0 كم / ساعة

الرسعة القصوى )كم / ساعة(: 310

ناقل رسعات أوتوماتييك جديد

يتوفر اآلن ناقل الحركة األوتوماتييك الجديد 

اليدوي  النقل  لوضعية  منفصلة  ببوابة 

الدقة.  من  ملزيد  أقرص  نقالت  إىل  باإلضافة 

السيارة يف مكان مناسب عىل  يقع زر صف 

القبضة.



Al Mawaleh 94335441 - 96765514 samiras_makeupsamirasmakeup

Makeup By

SAMIRA
ALMUHAIDHRI



يوفا بوتيك... 
فساتين سهرة فاتنة 

وجذابة

تتألــق المــرأة فــي الســهرات بمــا ترتديه من 
طلــة  وتختلــف  وجذابــة،  أنيقــة  فســاتين 
ذوقهــا  حســب  علــى  وأناقتهــا  امــرأة  كل 
الخــاص. وتمتاز فســاتين الســهرة عن غيرها 
العاديــة  أوقاتهــا  المــرأة فــي  ترتديــه  ممــا 
بالتطريــز ولمعانها وبريقهــا، كذلك الخامة 
المســتخدمة فــي التصميــم فتتنــّوع هــذه 
الخامات مــا بين : الحرير، والكريب ،والســاتان 

،والليكرا، والشيفون، والدانتيل.
أفضــل  لتقديــم  األزيــاء  مصّممــو  ويتبــارى 
أنواع وأشــكال فســاتين الســهرات الجميلة 
والمتمّيــزة كــي تبدو المــرأة متألقــة وفاتنة 
وجذابة وتظهــر في أبهى طلــة، ويبدو ذلك 
ظاهرًا في أسابيع الموضة وذلك حتى ُيمكنوا 
المرأة من الظهور بأجمل الصور واألشــكال. » 
أناقتي« فــي الحوار التالي التقــت مع »وعد  » 
صاحبــة بوتيــك » يوفــا بوتيــك« المتخصصة 
في فساتين السهرة والكاجوال، لتكشف لنا 
العديد من أسرار نجاح يوفا بوتيك بالسلطنة 

 .

بهذا  تسميته  وسبب  »يوفا«  كلمة  أصل 
االسم؟

املكان  تعني  تريك  أصل  من  كلمة  هي  »يوڤا« 

الدافئ املريح للقلب والروح، ومن هذا املنطلق 

لتتميز  للمرأة  خصيًصا  بوتيك«  »يوڤا  ُوجد 

واملالبس  السهرة  فساتني  من  فريدة  مبجموعة 

األناقة  مميزًا يف  املرأة طابًعا  التي متنح  اليومية 

والبساطة يف آن واحد .

السهرة  فساتني  بوتيك« مجموعة من  »يوفا 
ذات التصميامت الراقية والخيالية، ما الذي 

مييز يوفا بوتيك يف مجال فساتني السهرة؟
التي  الخالصة  هي  بوتيك«  »يوڤا  تصميامت 

نتجت عن عدد غري محدود من ألباب املصممني 

املبدعني من مختلف الثقافات يف العامل .وهنالك 

الجودة  عالية  التصاميم  من  مختلفة  مجموعة 

املنتقاة بعناية واملنتجة يدويا، ويف املقابل هنالك 

الجاهزة  التصاميم  من  مختلفة  مجموعة  أيضا 

مزيًجا  املرأة  تعطي  املجموعتني  وكال  والراقية. 

مختلطًا من الشعور بالثقة واإليجابية واالنطالق 

للحياة بشعوٍر مختلف متاًما. 

املرأة  أذواق  بوتيك«  »يوفا  يلبي  كيف 
العامنية؟

عىل  فإننا  العامين  السوق  داخل  نعمل  كوننا 

دوما  تبحث  والتي  العامنية  املرأة  بأذاوق  علم 

بأسعار  األزياء  عامل  يف  ومتطور  جديد  كل  عن 

العامليني  املصممني  مع  التنسيق  ويتم  تنافسية، 

لتصميم  بوتيك«  »يوفا  معهم  تتعامل  الذين 

العام  العامنية والذوق  البيئة  أزياء تتناسب مع 

بالسلطنة من حيث الحشمة واأللوان وغريها.
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الفئة املستهدفة من تصاميم »يوفا بوتيك«؟
»يوفا بوتيك« تستهدف املرأة يف مراحل عمرها 

املختلفة من سن 15 عاما حتى 40 عاما.

التصاميم  عىل  بوتيك«  »يوفا  تعتمد  ملاذا 
البسيطة لتمنح املرأة الرقي واألنوثة؟   

وعىل غرار املقولة الشهرية يف عامل تصميم األزياء: 

سهلة  الحقيقة  يف  هي  املعقدة  التصاميم  »إن 

الصنع، يف حني أن التصاميم البسيطة تأخذ وقتًا 

أطول وُجهًدا أكرب يف دقة التصميم والصنع. وعىل 

هذا اعتمد املصممون يف »يوڤا بوتيك«، البحث 

عن البساطة يف عامل األزياء العاملية.

كيفية تنسيق اإلكسسوارات مع تصاميم يوفا 
بوتيك؟

تصاميم فساتني »يوفا بوتيك« ال تحتاج إىل ارتداء 

خاصة  العلوية  فاملنطقة  كثرية،  إكسسوارات 

باألعامل  تتميز  تصاميمنا  معظم  يف  األكتاف 

بارتداء  ينصح  املقابل  ويف  والتطريز.  اليدوية 

حلق يف األذن أو إكسسوارات ناعمة يف اليد يك 

تتناسب مع تصاميمنا. 

فستان  الختيار  للمرأة  تقدمينها  نصائح 
السهرة املثايل؟

أنصح بعدم رشاء فساتني السهرة الكبرية خاصة 

السهرة  فساتني  برشاء  أنصح  قدمية،  صيحة  أنها 

صاحبتها  متنح  والتي  البسيطة  اللمسات  ذات 

فخامة  من  تزيد  فالبساطة  والرقي.  األناقة 

الفستان، كذلك جودة القامش تزيد من فخامة 

وأناقة الفستان.

الخدمات التي يقدمها »يوفا بوتيك« لزبائنه 
ويجعله من املؤسسات الرائدة؟

ضمن  اإليجار  خدمة  تقدم  ال  بوتيك«  »يوفا 

بكل  املرأة  تتميز  أن  والهدف من ذلك  أعاملها، 

قطعة ترتديها من البوتيك الخاص بنا. فيتم توفري 

قطعة واحدة فقط من كل تصميم نقدمه، مام 

ال  فستان  بارتداء  واالنفراد  التميز  املرأة  مينح 

ترتديه أية امرأة أخرى يف السلطنة. 
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زيت األرقطيون للشعر

الزيت األمثل لتحفيز بصيالت  الشعر الخاملة عن طريق تنظيم عمل الغدد الدهنية وهو وصفة قدمية 

لرتميم الشعر و معالجة فروة الرأس، يحتوي زيت األرقطيون عىل مادة اإلينولني الطبيعية و هو غني 

بالفيتامينات  واألحامض الدهنية و األمالح املعدنية.

فوائد اإلستخدام:

يرسع منو الشعر و مينع تساقطه ويقوي و يغذي الشعر من الجذور ، ويعيد بناء الشعر التالف ويزيل 

األطراف املتقصفة. 

طريقة اإلستخدام:

يتم تديلك فروة الرأس بالزيت، يوزع الزيت عىل طول الشعر بإستخدام املشط، يغطى الشعر بالقبعة 

البالستيكية و يلف باملنشفة و يغسل الشعر بعد مرور ۲۰ إىل ۳۰ دقيقة. تكرر العملية من مرة إىل 

مرتني أسبوعيا.

شامبو األرقطيون لكثافة الشعر

شامبو األرقطيون مع تركيبة السرياميد، املستخرجة من جذور األرقطيون مع الفيتامنيات، إلعادة بناء 

وكثافة الشعر وزيادة منوه وتطويله واملحافظة عىل فروة رأس صحية.

فوائد اإلستخدام:

زيادة كثافة الشعر وإعادة بناءه وسد الثغرات يف فروة الرأس، ويزيل بهتان الشعر ليعطيه منظر صحي 

والمع. 

طريقة اإلستخدام:

يتم وضع الشامبو عىل الشعر املرطب باملاء، تدلك فروة الرأس بلطف للوصول لجذور الشعر ، ثم يتم 

شطفه باملاء الدافئ.

شامبو البصل من »ميروال«
شامبو البصل مع مستخلص الفلفل األحمر، الغني بفيتامني C  برائحة عطرية طبيعية. يعمل 

بناءه عن  الشعر، وإعادة  الغذايئ ويقوي ويغذي بصيالت  الشامبو عىل تنظيم عملية األيض 

طريق تنشيط الدورة الدموية يف جذور الشعر.

فوائد االستخدام:

يحفز بصيالت الشعر النامئة عىل النمو، وتنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم والغذاء للبصيالت 

وإعادة منوها. يزيل الجفاف من فروة الرأس والشعر ويطهرها من الجراثيم.

طريقة االستخدام:

يتم وضع الشامبو عىل الشعر املرطب باملاء، تدلك فروة الرأس بلطف للوصول لجذور الشعر، 

ثم يتم شطفه باملاء الدافئ. 

شامبو األرقطيون لتقوية الشعر
شامبو األرقطيون الغني بالفيتامينات املستخرجة من جذور نبات األرقطيون. يحتوي عىل مزيج 

.)B5, H, A, E (  متوازن من الفيتامينات

فوائد االستخدام:

يعمل شامبو األرقطيون عند استخدامه بصورة منتظمة عىل تقوية وتغذية جذور الشعر وزيادة 

طوله ويعالج املتقصف منه، ويضفي عىل الشعر اللمعان و النضارة.

طريقة االستخدام:

يتم وضع الشامبو عىل الشعر املرطب باملاء، تدلك فروة الرأس بلطف من أجل الوصول إىل 

الجذور، يتم شطفه باملاء الدافئ.

منتجات ميروال...
لشعر صحي وأكثر لمعانا

تعمل مجموعة شركات " ميروال" طوال 10 أعوام على تطوير وتصنيع وتسويق مستحضرات 
التجميل الطبية والمكمات الغذائية والزيوت على األسس الطبيعية.  وتستهدف الشركة 
إلى الرعاية الصحية للشــعر والصحة بشــكل عام من خال اســتخدام األدوية الطبيعية. 

ومن أهم منتجات الشركة في مجال العناية بالشعر هي :- 
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بلسم نبات األرقطيون لتقوية الشعر

بلسم نبات األرقطيون مع الفيتامينات، مستخلص من جذور األرقطيون.تم استخدامه عىل مر العصور 

زيت  B5, H, A, E(  و   ( الغنية  املتوازنة  الفيتامينات  للشعر. يحتوي عىل  مغذية  و  مقوية  كامدة 

الجوجوبا. عند اإلستخدام املستمر واملنتظم يعطي شعر قوي وصحي و المع.

فوائد اإلستخدام:

يعمل عىل زيادة منو الشعر وتغذيته ليصل لجذور الشعرة، وإعادة بناء الحراشف التالفة واملتقصفة، 

ليعيد بناءها وتناغمها ليعطي نعومه وملعان فائق ال مثيل له. 

طريقة اإلستخدام:

البلسم عىل الشعر بعد تنظيفه بالشامبو ، ويدلك الشعر بلطف  ويرتك من دقيقتان إىل ثالث  نضع 

دقائق و يشطف باملاء الدافئ.

قناع األرقطيون مع مزيج الفيتامينات

مبزيج  مدعم  هو  و  األرقطيون،  نبات  جذور  من  واملستخلص  الجوجوبا  بزيت  الغني  الشعر  ماسك 

.)B5, H, A,E( الفيتامينات املتوازنة

فوائد اإلستخدام:

يعمل عىل تقوية جذور الشعر وزيادة طوله وإعادة منو الشعر التالف واملتقصف، كله ملعان وصحة 

وملمس كالحرير. 

طريقة اإلستخدام:

يغسل الشعر بالشامبو، ثم يشطف جيدا باملاء ثم نضع املاسك من الجذور وعىل الشعر كامال، ندلكه 

ونرتكه من ) 3-5 ( دقائق ثم يشطف باملاء الدافئ.

قناع األرقطيون مع السيراميد لتكثيف الشعر

املدعم  األرقيطون  نبات  جذور  من  املستخلص  الجوجوبا  وزيت  بالسرياميد  الغني  الشعر  ماسك 

بالفيتامينات.

فوائد اإلستخدام:

يعمل عىل تقوية جذور الشعر وبناء التالف منها، ويحافظ عىل صحة فروة الرأس ويزيد كثافة الشعر، 

فيعمل عىل تقوية جذوره وميأل الفراغات ويزيل التقصف ويزيد ملعانه. 

طريقة اإلستخدام:

يغسل الشعر بالشامبو، ثم يشطف جيدا باملاء ثم نضع املاسك من الجذور وعىل الشعر كامال، ندلكه 

ونرتكه من ) 3-5 ( دقائق ثم يشطف باملاء الدافئ.

بلسم نبات األرقطيون لكثافة الشعر
نبات  جذور  من  املستخرج  الجوجوبا،  وزيت  السرياميد  تركيبة  مع  األرقطيون  نبات  بلسم 

األرقطيون واملضاف له الفيتامينات.  يعمل عىل تغليف الشعر وسد الثغرات يف حراشف الشعر 

فيقويه ويعطيه قوة وملعان مميزين.

فوائد االستخدام:

تناغم  عىل  والحصول  وملعانه  الشعر  نعومة  زيادة  بناءه،  وإعادة  الشعر  وكثافة  قوة  زيادة 

وملمس مميز.

طريقة االستخدام:

نضع البلسم عىل الشعر بعد تنظيفه بالشامبو، ويدلك الشعر بلطف ويرتك من دقيقتان إىل 

ثالث دقائق و يشطف باملاء الدافئ.
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استقبلي العام الجديد 
بأروع صورة مع مستحضرات 

»هيمااليا« للعناية بالوجه

الختيار  السيدات  معظم  تسارع  الجديد،  بالعام  االحتفال  يوم  اقرتاب  مع 

إىل  إضافة  للفستان  املناسبة  الشعر  ترسيحة  وتنسيق  واالكسسوارات  األزياء 

هل  لكن  االحتفايل.  اليوم  هذا  يف  اإلطاللة  تكمل  التي  التجميل  مستحرضات 

فكريت يوماً أنه مهام استخدمتي من مكياج ومنتجات إخفاء العيوب لن تحصيل 

ألن  والشحوب؟  التعب  من  تعاين  برشتك  كانت  إذا  املبهرة  الطلة  تلك  عىل 

الجامل الخارجي يعكس مدى صحة ونقاوة البرشة تقدم لك "هياماليا أعشاب" 

مجموعتها الجديدة من مستحرضات العناية بالوجه التي متنح برشتك نضارة 

فورية. 

تضم املجموعة نوعني مختلفني من السكراب:- 

سكراب زيت األرغان، ينظف البرشة بشكل عميق ليرتك مسام الجلد رطبة. كام 

يعرف بخصائصه املضادة للشيخوخة وقدرته عىل إصالح أنسجة الجلد التالفة.

سكراب زيت الشوفان والعسل للتنظيف، خصيصاً لعالج البرشة الدهنية حيث 

يقوم الشوفان بامتصاص الزيت الزائد من الجلد، ويساعد عىل إزالة خاليا الجلد 

امليتة مام يجعل الوجه أكرث سالسة، نعومة وإرشاق. 

مستحرضات التقشري من "هياماليا أعشاب" لبرشة مضيئة خالية من املشاكل 

وإلرشاقة صحية تستقبلني بها العام الجديد بأروع صورة.



نجوى الهاشمي.. 
أنامل احترافية ذهبية تصنع السحر 

على الوجوه
خبيــرة التجميــل العمانيــة »نجــوى الهاشــمي »أحّبــت التجميــل 

وتفّننــت به، ترى أّن هذا المجال يحتاج إلى إبداع وتجديد باســتمرار 

البتكار ما هو أجمل. مسيرتها ملهمة أرادت النجاح فحققته، بعد 

أن بذلت مجهودًا وعطاء نابعين من حّبها لهذه المهنة. » أناقتي 

» التقت مع خبيرة التجميل نجوى الهاشمي لتطلعنا على بدايتها 

فــي عالــم المكياج وســر تميزهــا وإبداعاتهــا. فضا عــن األخطاء 

الشــائعة التــي تقع فيها المــرأة فيما يخص المكيــاج وغيرها من 

التفاصيل في الحوار التالي. 

كيف جاءت بدايتك يف عامل املكياج، وسبب اختيارك لهذا املجال؟
فمنذ  منذ طفولتي،  بدأ  والذي  للجامل  ينبع من حبي  املكياج  بفن  شغفي 

األظافر  وطالء  والبلرش  الشفاه  أحمر  تضع  وهي  أمي  أراقب  كنت  الصغر 

وكنت أقلد ما تفعله. كنت أهتم بالرسم عىل األظافر منذ صغري، ومن ثم 

بدأت أضع املكياج لصديقايت وأهيل يف املرحلة اإلعدادية.

خالل الفرتة الجامعية كان وضع املكياج بالنسبة يل فنا وهواية فقط ومل 

أفكر أبدا يف امتهانها، وقبل التخرج من الجامعة بأيام قامت مجموعة من 

علمي.  بدون  املكياج  وضع  يف  موهبتي  وعن  عني  إعالن  بنرش  صديقايت 

يف ذلك الوقت تفاجأت بالعديد من الرسائل واملكاملات رغبة من طالبات 

البداية  هذه  وكانت  التخرج،  حفل  خالل  لهن  املكياج  لوضع  الجامعة 

الحقيقية يل يف عامل التجميل والجامل.

املكياج  عامل  يف  الطيبة  السمعة  تلك  تكسبي  أن  يف  نجحت  كيف 
بالسلطنة؟

منذ بداية مشواري يف عامل التجميل والجامل عملت عىل كسب ثقة زبائني، 

الكثري  إىل  ذلك  يحتاج  بل  البعض  يعتقد  كام  السهل  باألمر  ليست  وهي 

الناتجة عن اإلخالص يف العمل واتباع املوضة  من الجهد. السمعة الطيبة 

مالمح  تربز  بدورها  التي  املكياج  طرق  واتباع  التجميل،  عامل  يف  والجديد 

املرأة وجاملها.

كام ركزت عىل دراسة رغبات الزبائن والعمل عىل تلبية مقرتحاتهم وآرائهم، 

فالراحة النفسية واألسلوب الراقي الذي يرىض الزبونة هام دامئا ما تسعى 

إليه كل خبرية تجميل.
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خبرية  يف  توافرها  يجب  التي  الصفات 
التدريبية  الدورات  وهل  الناجحة،  التجميل 

كافية لوجود خبريات تجميل أكفاء؟
الزبائن، يجب عىل خبرية  الراقي مع    التعامل 

التجميل التعامل بهدوء ورقي مع كافة الزبائن 

إقناعها  أو  رغباتها  تلبية  عىل  دامئا  والعمل 

بطرق مكياج أخرى قد تناسبها. 

املكياج  تحديد  معرفة  عىل  والقدرة    الخربة 

وهذه  والبرشات،  املالمح  ملختلف  املناسب 

الخربة تكتسب باملامرسة وليس بالدراسة.

التجميل،  لخبرية  تضيف  أن  ميكن    الدورات 

ولكن املامرسة ترثي أكرث.

سحرية،  أنامل  إىل  يحتاج  املكياج  تنسيق 
قواعد تنسيق املكياج واأللوان؟

ليست لدي قاعدة ثابتة يف تنسيق ألوان املكياج، 

يف  الزبونة  رغبة  عىل  أعتمد  أنني  ذكرت  فكام 

املقام األول، ثم أتجه للخطوة التالية مثل تحديد 

،أو  الزبونة  ترتديها  التي  للمالبس  وفقا  املكياج 

الزبونة ومالمحها.  لون برشة  أو  املوسم،  موضة 

تناسب لون برشة التناسب غريها،  ألوان  فهناك 

وشكل وجهها وعمرها أيضا، فالهدف األسمى من 

املكياج هو إبراز الجامل.

املرأة،  لدى  الجامل  مالمح  تكشفني  كيف 
ودورها يف اختيار املكياج املناسب لها؟

هو  ،كام  الجامل  ملالمح  إبراز  هو  املكياج  فن 

أن  عليها  التجميل  خبرية  للعيوب،  إخفاء  أيضا 

تحدد من النظرة األوىل ما يجب إبرازه مثل إبراز 

العيون الواسعة ،أو الخدود املشدودة الواضحة 

،أو الشفاه املمتلئة. دور الزبونة يتمثل يف تحديد 

الشكل النهايئ الذي ترغب فيه لنفسها، يساعدين 

ذلك كثرياً يف وضع مكياج يناسب رغبتها ويربز 

جاملها.

وما  والطبيعي،  الناعم  املكياج  مميزات 
هي األلوان التي تفضلينها؟

أميل للنعومة والفخامة معا وال أتحيز أللوان 

أن  والفنان يستطيع  املكياج فن  معينة، ألن 

يتحكم بجميع األلوان. ولكن نحن كخبريات 

يربز  الذي  الناعم  املكياج  بأن  نؤمن  مكياج 

املكياج  هو  معينة  صيحة  يتبع  وال  املالمح 

الزبونة  كانت  إذا  فمثال  واملثايل،  األفضل 

وبعد  ناعام  مكياجا  تضع  العروس  خصوصاً 

زفافها  صور  ألبوم  تصفحت  سنوات  مرور 

تكون فخورة بنفسها وجاملها أفضل من اتباع 

صيحة معينة قد مير عليها السنوات وتنتهي. 

ذوات  من  لكل  الرائجة  املكياج  ألوان 
البرشة البيضاء والسمراء؟

البرشة،  نوع  باختالف  املكياج  ألوان  تختلف 

الجامل.  ومواطن  الوجه  مالمح  وأيضا 

 skin( الـ  قاعدة  باتباع  أقوم  خاليل  من 

undertone(، فبغض النظر عن لون البرشة 

يف  الدافئة  األلوان  إىل  متيل  ما  غالبا  والتي 

منطقة الخليج مثل األصفر لهذا أحرص عىل 

املالئم  املناسب  األساس«  »كريم  استخدام 

للبرشة. أركز أيضا عىل لون العيون واألسنان 

وإبراز  ولونهام  العيون  جامل  مايربز  وأضع 

األسنان.

التجميل  مستحرضات  جودة  أهمية 
وعالقتها باملكياج املثايل؟

استخدام  هو  الناجح  املكياج  أساسيات  من 

مستحرضات ذات جودة عالية والتي يستمر 

أو  الوجه  عىل  سواء  أطول  لوقت  بقاؤها 

من  واألهم  تتالىش،  وال  الشفاه  أو  الجفنني 

أو  العيون  أو  البرشة  عىل  تؤثر  ال  أنها  ذلك 

تصيب املرأة بالحساسية. 

األرضار الجانبية التي قد تنتج عن تكاسل 
الفتيات ،وعدم إزالة املاكياج قبل النوم؟

  تحتاج البرشة للراحة والتنفس ليالً لتستعيد 

من  طويل  نهار  بعد  وجاملها  صحتها 

التعرض ألشعة الشمس واألتربة. ولكن إذا 

املكياج، سيمنعها  إزالة  للنوم دون  خلدت 

ذلك من التنفس بشكل جيد.

وباألخص  التجميل  مستحرضات    تتغلغل 

مام  البرشة،  مسام  داخل  األساس«  »كريم 

يتسبب يف ظهور البثور والرؤوس السوداء.

النوم  أثناء  البرشة  املكياج عىل  بقاء    يعيق 

البرشة  ويجعل  ليالً،  الجلد  خاليا  تجدد 

باهتة ومتعبة.

  عدم إزالة املكياج عن العيون يؤدي النسداد 

مسام برشة الجفنني، وتراكم البكترييا عىل 

الرموش وظهور بثور صغرية برؤوس بيضاء 

عىل الجفن.

لتبدأ  وشبابها  لحيويتها  البرشة    فقدان 

عليها  بالظهور  بالسن  التقدم  عالمات 

بشكل أرسع.

الحامية؟،  كريم  وضع  أهمية  مدى  ما 
وهل يؤثر نوعه وجودته يف البرشة؟

النهار  فرتة  أثناء  الشمس  واقي  وضع  عدم 

هي من أكرث األخطاء الشائعة لدى السيدات، 

وهو السبب يف ظهور مشكالت يف البرشة كان 

ميكن تفاديها بوضع واق من أشعة الشمس. 

ملعرفة  الجلدية  بطبيب  االستعانة  وميكن 

النوع املناسب للبرشة، بدال من اختيار أنواع 

عشوائية أو رخيصة. 

إيل أي مدى يؤثر وضع املاكياج صباح كل 
يوم عىل البرشة بالنسبة إىل املوظفات؟

ال ينصح بوضع الكثري من املكياج يوميا عىل 

البرشة خصوصا »الربامير« ومصححات البرشة 

و«كريم األساس« وطبقات من الباودر. وإمنا 

يكفي وضع واق من أشعة الشمس والقليل 

القليل  لتغطية  الخفيف  العيوب  من مخفي 

»باودر«  بـ  خفيفة  طبطبة  مع  العيوب  من 

منثور ثم إكامل وضع مكياج العيون والشفاه.

فيجب  مشكلة  من  تعاين  املرأة  كانت  وإذا 

بدالً  املشكلة  ومعالجة  جلدية  طبيب  زيارة 

كانت  وإذا  تتفاقم.  وجعلها  تغطيتها  من 

واضحة،  عيوب  لتغطية  مضطرة  املوظفة 

يوميا من  والتأكد  األساس  عليها وضع كريم 

املنزل  الرجوع إىل  املكياج مبارشة بعد  إزالة 

مكثف  عناية  روتني  واتباع  ماسكات  ووضع 

ليك تحافظ عىل برشتها.

طموحاتك املستقبلية يف عامل التجميل؟ 
كافة  يضم  يب  خاص  صالون  الفتتاح  أطمح 

أكون  بأن  أطمح  كام  التجميلية،  الخدمات 

ماكيرية عارضات أزياء بسبب شغفي وحبي 

لعروض األزياء.
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نادية العوفي لـ »أناقتي«

Nad's
الحلويات العربية بنكهات 

شرقية أصيلة
عندما ترتقي طاهية الحلويات بعملها الشغوف ،ويصبح لديها 
وصفات خاصة من توقيعها، وتجمع بين مهارة الطهي ورغبة 
التعلم بكل الوســائل المتاحة، تصبــح مرجعًا موثوقًا للراغبين 
في تطوير معارفهم في إعداد الحلويات. نحن هنا نتحدث عن 
الشيف/ نادية ســالم العوفي صاحبة العامة العمانية »نادز » 
والمتخصصة فــي الحلويات والكوكيــز والبراونيز.إلى مزيد من 
التفاصيل عن مســيرتها وأســرار نادز ومنتجاتها ونكهاتها في 

الحوار التالي.

األوىل  العامنية  املاركة  تعد  عامن  نادز 
وراء  الدوافع  ما  والرباونيز،  للكوكيز 
خوضكم تلك التجربة الفريدة يف سلطنة 

عامن؟
الشغف  هو  التجربة  هذه  خوض  وراء  الدافع 

وصفات  لتعلم  التحدي  وحب  الطهي  وحب 

مذاقها  وتذوق  األخرى،  البلدان  من  جديدة 

املختلفة  باملخبوزات  العامين  املجتمع  وتعريف 

الدور  لوالديت  وكان  األجنبية.  أو  العربية  سواء 

وتشجيعها  أنواعه،  بكل  الخبز  إلتقاين  العظيم 

املستمر يل ودعواتها.

االسم،  بهذا  عامن  نادز  تسمية  سبب 
والشعار؟

)نادية( وهو شعاري  نادز مستوحى من اسمي 

منذ الصغر أستخدمه دامئا يف اختصار اسمي مثال 

الربيد اإللكرتوين ،وكذلك االسم املستعار يف برامج 

التواصل االجتامعي، االسم يعترب جزءا مني. أما 

وشغفي،  شخصيتي  عن  فتعرب  واأللوان  الشعار 

مفتاح()الخيال  بن  )يارس  املصمم  أشكر  ولذلك 

يرتجم  أن  استطاع  أنه  واملشاريع(  للتصميم 

شخصيتي يف هذا الشعار.

أهم املنتجات التي يقدمها نادز يف الكوكيز 
والرباونيز؟

البسبوسة،  مثل:  املعروفة  العربية  الحلويات 

عقييل،  قرص  بالكراميل،  التمر  كيكة  عيل،  أم 

كيكة الزعفران والحلويات األجنبية من الكوكيز 

والرباوين ومخبوزات أخرى.
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مثل:الزعفران  العربية  النكهات  إدخال  هل 
أم  نادز  منتجات  طعم  عىل  يؤثر  والتمر 

يزيدها شهرة؟
منتجاتنا  من  يجعل  العربية  النكهات  إدخال 

منتجات مميزة وذات شهرة عالية، وأحيانا نأخذ 

فمثال  مختلفة.  نكهات  ابتكار  يف  الزبائن  آراء 

نقدم البسبوسة بـ ٦ نكهات مختلفة كلها كانت 

من اقرتاحات الزبائن، وهذا أيضا سبب متيزنا.إن 

معظم املنتجات من اقرتاحات زبائننا.

ما هي الحلويات األنسب بالنسبة لألعراس، 
التي  املناسبات  من  وغريها  امليالد،  أعياد 

تقدمها نادز؟
واألعياد  لألعراس  مناسبة  تعترب  منتجاتنا  جميع 

الصغري، فيمكن تقدميها يف  تتميز بحجمها  ألنها 

وهدايا  كتوزيعات  تقدميها  أو  الضيافة  صواين 

للضيوف.

كيف تجهز نادز هداياها لزبائنها من ناحية 
التغليف وغريها؟

تقديم  يف  رغبوا  إذا  رغباتهم.  للزبائن  نلبي 

،أو  بالورد  بتغليفها  فنقوم  كهدية،  الحلويات 

،وأيضا  الزبون  الهدايا عىل حسب طلب  رشائط 

نقوم بتوصيل الهدايا ألصحابها إذا رغب الزبون 

مناسبة  للربوين  خاصة  أطرف  لدينا  كام  بذلك. 

ومفاجأتهم  لألحباب  كهدية  لتقدميها  جدا، 

بأحرفهم.

نادز  أسعار  تقيمني  كيف  نظرك  وجهة  من 
مقارنة باملنافسني؟

الحلويات  بجودة  مقارنة  جدا  مناسبة  األسعار 

التي نقوم بتحضريها.

هل هناك مجموعات جديدة ستطلقها نادز 
قريبا؟

الحلويات  من  جديدة  مجموعات  توجد  نعم 

نطلق  وسوف  بتجربتها،  قمنا  التي  واملخبوزات 

عليها املجموعة اإليطالية ونتمنى أن تنال رىض 

الجميع.

لتكون  منتجاتها  عىل  نادز  تحافظ  كيف 
طازجة ألطول فرتة ممكنة؟

نقوم بحفظ منتجاتنا يف بيئة صحية جدا مناسبة 

نقوم  حيث  واملخبوزات،  الحلويات  لحفظ 

بتغليفها بورق النايلون الخاص باملطبخ وحفظها 

ال  ولكننا  خبزها.  قبل  وإخراجها  الطبخ  قبل 

نحتاج لحفظ الحلويات ألنها تنفد يف نفس يوم 

الخبز ولله الحمد.

وكيفية  زبائنها  مع  نادز  تتعامل  كيف 
التوصيل؟ وكيف تتعاملني مع ردود األفعال 

اإليجابية والسلبية؟
السلطنة  مناطق  لجميع  التوصيل  خدمة  نوفر 

عىل حسب االتفاق مع املندوبني، ونقبل جميع 

اآلراء والنقد وهذا يساعدنا عىل التطور وتحسني 

خدماتنا ومنتجاتنا.

بعد  شعورهم  الزبائن  لك  يصف  كيف 
تناولهم لحلويات نادز؟

عن  تعرب  إيجابية  رسائل  بإرسال  الزبائن  يقوم 

والشكل  التغليف  ناحية  من  باملنتج  إعجابهم 

والطعم املميز، وهذه الرسائل بحد ذاتها دافع لنا 

لتقديم كل يشء لذيذ وجديد يف عامل الحلويات 

واملخبوزات.

املأكوالت  أنواع  أصعب  من  الحلويات  تعد 
كيف  والطبخ،  الطهي  طريقة  ناحية  من 

أصبحت ماهرة ومحرتفة يف هذا الجانب؟
والحب  الشغف  هو  واألسايس  األول  العامل 

ألبناء  وطاب  لذ  ما  كل  وتقديم  به،  أقوم  ملا 

جديد  هو  ما  كل  بتجربة  أقوم  ثانيا  مجتمعي. 

خمس  من  أكرث  واملخبوزات  الحلويات  عامل  يف 

مرات، حتى أصل ملرحلة الرضا عن املنتج سواء 

من ناحية الطعم أو الشكل النهايئ قبل تقدميه 

للزبون. وأخريا دخول دورات متخصصة يف هذا 

املجال لتعلم أرسار وتكنيك لكل منتج.

هناك  وهل  املقبلة،  للفرتة  طموحاتك 
منتجات جديدة تودين اإلعالن عنها قريبا؟

متخصص  »نادز«  محل  أفتتح  أن  طموحي 

للحلويات واملعجنات العربية واألجنبية، ويكون 

لدي أكرث من فرع. كام أسعى إىل توسيع مهاريت 

وفيام  واملعجنات.  الحلويات  مجال  يف  وأطورها 

عن  اإلعالن  بصدد  »نادز«  املنتجات،  يخص 

منتجات عاملية جديدة قريبا.  
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Muscat
»بريد ُعمان« تطلق طابع بريدي تذكاري احتفاالً برئاسة 

السلطنة لمنظمة المرأة العربية
سعيد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  رعاية  تحت 

التنمية االجتامعية، أصدرت بريد  الكلباين وزير 

برئاسة  احتفاالً  جديداً  تذكارياً  طابعاً  ُعامن 

الكشف  وتم  العربية.  املرأة  ملنظمة  السلطنة 

عن هذا الطابع بالتزامن مع استضافة السلطنة 

للنسخة السابعة من مؤمتر منظمة املرأة العربية، 

حيث تم تصميمه ليحمل شعار املنظمة وتضمن 

عبارة ’ترؤس السلطنة ملنظمة املرأة العربية‘. 

وتهدف بريد ُعامن من خالل هذه الخطوة إىل 

القيمة  باملساهامت  التام  إميانها  عىل  التأكيد 

للمرأة يف مسرية النمو االقتصادي واالجتامعي يف 

العامل العريب.

الكريم  عبد  بن  امللك  عبد  قال  جانبه   من 

البلويش، الرئيس التنفيذي لربيد ُعامن: “يوم تلو 

اآلخر، وتربهن املرأة الُعامنية عىل كونها رشيكة 

أساسية يف بناء وتنمية املجتمع متاشياً مع الرؤية 

الحكيمة لحرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه – والرامية 

إىل متكني املرأة بالفرص واألدوات الالزمة لتحقيق 

طموحاتها. 

وجاءت استضافة السلطنة النسخة السابعة من 

مؤمتر منظمة املرأة العربية خالل الفرتة بني 18 

للمجلس  رئاستها  إطار  و19 ديسمرب 2018م يف 

الدؤوبة  جهودها  وضمن  للمنظمة  األعىل 

واملتواصلة لتعزيز دور املرأة يف املجتمع. 

االقتصادي  “التمكني  شعار  تحت  املؤمتر  وأقيم 

للمرأة وتعزيز قيم السالم والعدالة واملواطنة”،  

دور  ترسيخ  عىل  البارزة  الفعالية  هذه  وركزت 

واتاحت  واملواطنة  السالم  قيم  إرساء  يف  املرأة 

تجاربهم  الستعراض  املشاركني  أمام  الفرصة 

تكني  شأنها  من  التي  الخربات  وتبادل  الناجحة 

املرأة اقتصادياً واجتامعياً.
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لطفية الحراصي لـ »أناقتي«
بون فوياج..

تصاميم المرأة العاشقة 
للسفر

الســفر هو ربما من الهوايات األحب إلى قلب 
المــرأة، خصوصًا العاملة والتي تنتظر اإلجازة 
بفــارغ الصبر. فالســفر ينتشــلنا من مشــاغل 
الحيــاة وضغوطاتهــا وأعبائهــا المســتمرة، 
ويضمــن خوضنا تجربــة مســلية وفريدة من 
نوعهــا ُتدون فــي كتاب ذكرياتنــا لألبد. لكن 
لعل أكثر مــا يقلق المرأة ويصبــح حمًا ثقيًا 
علــى عاتقها هــو اختيار األزياء ومســتلزمات 
المــرأة العاشــقة  المناســبة خاصــة  الســفر 

للموضة.
الحراصــي«  »لطفيــة  مــع  التقــت  »أناقتــي« 
مؤسســة عامــة »بــون فويــاج« كأول عامــة 
تصاميــم  توفيــر  فــي  ُمســجلة  عمانيــة 
ومســتلزمات الســفر. لتطلعنــا علــى بدايــة 
العامــة التجارية بالســلطنة وأهــم ما يميز 
تصاميــم »بــون فويــاج« مــن ناحيــة األلــوان 
واألقمشــة. فضــا عن أهــم المنتجــات التي 
مــن  وغيرهــا  التجاريــة،  العامــة  تقدمهــا 
النصائح المقدمة الختيار األزياء التي تناســب 

المرأة في سفرها. 

أداء  تقيمني  وكيف  السلطنة؟،  يف  فوياج«  »بون  عالمة  بدأت  متى 
العالمة التجارية خالل الفرتة املاضية؟

بدأت العالمة التجارية لـ »بون فوياج« يف بداية عام 2018 كموقع إلكرتوين 

لبيع مالبس سفر نسائية محتشمة، ونظرا لرغبة زبائننا قمنا بافتتاح أول 

محل للعالمة التجارية يف مايو 2018 بوالية بورش.

القت  حيث  االفتتاح،  منذ  التجارية  العالمة  أداء  عن  راضني  الله  بفضل 

البساطة  الزبائن وباألخص محبي  فكرة املرشوع استحسان عدد كبري من 

والتميز يف آن واحد. كام أننا قمنا بأول مشاركة دولية لنا يف جاكرتا )عاصمة 

أندونيسا( يف يوليو 2018 يف »أسبوع املوضة للمالبس املحتشمة العاملي« 

كأول عالمة تجارية عامنية ُمَشاركة والقت تصاميمنا استحسان الزبائن يف 

أندونسيا.

خالل هذا الحدث نفدت أغلب القطع املصممة خالل 4 أيام فقط، وسجلنا 

أكرب نسبة ربح منذ افتتاحنا. لذلك قمنا بتوفري بعض من تصاميمنا يف أحد 

املحالت املتخصصة باملوضة يف أندونيسيا منذ شهر أكتوبر املايض.

ملاذا اشتهرت »عالمة بون فوياج« بتوفري منتجات شاملة ملستلزمات 
السفر من األزياء؟

فكرة املرشوع يف البداية متثلت يف رغبتنا ىف توفري تصاميم عملية ومناسبة 

السوق  يف  توفرها  قلة  بسبب  وذلك  مناسبة،  بأسعار  ومحتشمة  للسفر 

العامين. ثم عززنا وطورنا الفكرة بتوفري منتجات أخرى تخدم فكرة املرشوع 

األساسية، وليكون املرشوع املحطة املتكاملة لكل امرأة ُمقبلة عىل السفر.

تلبي  أن  يف  نجحت  وكيف  فوياج«،؟  »بون  تصاميم  مييز  الذي  ما   
أذواق املرأة العامنية والعربية؟ 

نوعها كعالمة  األوىل من  أنها  فوياج« هو  »بون  التجارية  العالمة  مييز  ما 

أن أسعارها يف  السفر، كام  عامنية ُمسجلة يف توفري تصاميم ومستلزمات 

متناول أيدي الجميع. باإلضافة إىل أن تصاميمنا تم إنتاجها من أقمشة من 

كل دول العامل وباستخدام قطع متثل تراث بعض الدول.

مل ننجح يف تلبية فقط أذواق املرأة العامنية والعربية، بل نجحنا يف تقديم 

تصاميم بسيطة ومحتشمة تتناسب مع كل امرأة مسلمة يف العامل ،وأيضا 

الغري مسلمة حيث إننا نستقبل طلبات من كل أنحاء العامل.

الفئة املستهدفة من تصاميم »بون فوياج«؟
لكل امرأة تبحث عن قطع مميزة مناسبة للسفر أو الحياة اليومية العملية.

من أين تستوحني تصاميم »بون فوياج« واأللوان واألقمشة؟
نستوحي األلوان يف تصاميمنا من خالل اختيارنا لأللوان التي ترمز للسعادة 

والفرح، واأللوان املبهجة والخفيفة للعني التي تجذب الزبونة. أما األقمشة 

تراث  ،أو متثل  الدولة  تلك  تراث  التي متثل  باألقمشة  تصاميمنا  نستوحي 

البلد األم للعالمة التجارية »بون فوياج« وهي بالطبع سلطنة عامن، وأيضا 

نعمد إىل اختيار أقمشة تناسب املوسم من حيث خفتها إذا كانت ملجموعة 

الصيف أو الشتاء.

واأللوان  الفضفاضة  املالبس  عىل  فوياج«  بون   « تصاميم  تركز  ملاذا 
الفاتحة؟

الفاتحة  األلوان  ذاته  الوقت  ويف  املحتشمة،  املرأة  أو  للفتاة  ترمز  ألنها 

الخفيفة للعني واملناسبة لكل املواسم.
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كيفية تنسيق اإلكسسوارات مع أزياء بون فوياج؟
يف صفحتنا عىل »اإلنستجرام« نقوم يف بعض األحيان عىل عمل تنسيقات 

األمور  ومن  لبسها،  وتنسيق  اختيارها  للزبونة  لنسهل  املتوفرة  للقطع 

املراد  للقطع  مناسبة  إكسسوار  اختيار قطع  املظهر هو  األساسية الكتامل 

اللون  الذهبية  أو  الفضية  املعدنية  اإلكسسوارت  تعد  الغالب  ويف  لبسها. 

هي التي تناسب معظم األلوان املستخدَمة يف تصاميمنا.

بعض  إضافة  ميكن  ،أم  البساطة  عىل  فوياج  بون  تصاميم  تركز  هل 
التطريزات عىل التصاميم؟

التي  الخفيفة  التطريزات  بعض  إضافة  وميكن  البساطة  عىل  نركز  نعم 

تناسب تصاميمنا العملية واليومية، حيث إننا قمنا بإضافة تطريزات عىل 

بعض قطعنا التي ترمز لألزياء الرتاثية للمرأة العامنية. 

ما هي املنتجات التي تقدمها »بون فوياج« غري األزياء؟
الحقائب  وبعض  للجوازات  محافظ  مثل  للسفر  مستلزمات  بتوفري  نقوم 

لألدوات  حقائب  للعني،  ماسكات  السفر،  ألمتعة  عالمات  النسائية، 

الشخصية، امليزان الرقمي لألمتعة صغرية الحجم واملناسبة للسفر، وبصدد 

إضافة مستلزمات أخرى.

من وجهة نظرك هل تناسب تصاميم بون فوياج املرأة العاملة؟ 
أن  ميكن  أيضا  بل  للسفر  فقط  ليست  تصاميمنا  حيث  تناسبها،  بالتأكيد 

تُلبس للحياة اليومية العملية.

العسل  شهر  تناسبها خالل  التي  املالبس  الختيار  للمرأة  تقدمينها  نصائح 

والسفر بشكل عام؟

بعد اختيارها الدولة التي ستسافر إليها، عليها البدء يف البحث عن القطع 

املناسبة للسفر لتلك الدولة مع األخذ بالحسبان األمور التالية:-

  أن تكون القطع بأقمشة ال تتجعد بشكل رسيع. 

لتقليل  الطويلة  األكامم  ذات  القطع  تختار  أن  عليها  كانت محجبة    إذا 

الواحد«،  »اللوك  أو  الواحد  املظهر  يف  تستهلكها  سوف  التي  املالبس 

وبالتايل تقلل من الوزن وكمية املالبس املأخوذة.

وترتيبها عىل  األيام  عدد  بحسب  يوم،  لكل  »اللوك«  أو  املالبس    ترتيب 

شكل مجموعات مكونة من )القطعة العلوية، القطعة السفلية، حجاب 

بلون مناسب، إكسسوارات(، لتقليل الوقت للتنسيق يف السفر. 

ما هي املستلزمات األساسية التي يجب عدم إغفالها عند السفر؟ 
  أكياس مستخدمة لتفرقة األلبسة املتسخة عن النظيفة ،وأكياس لوضع 

األحذية.

  محفظة الجوازات للحفاظ عىل األوراق الرسمية يف مكان واحد.

  علب لكرميات أو معقامت بأحجام مناسبة للسفر بها.

  شنطة األدوات الشخصية.

  امليزان الرقمي.

ما الجديد الذي تخطط بون فوياج يف إطالقه عام 2019؟
من  مستثمرين  مع  تجارية  عالقات  وإقامة  أخرى  لدول  التوسع  ىف  نأمل 

موقعه  يف  املرشوع  تطوير  عىل  الرتكيز  مع  العامل،  حول  مختلفة  أسواق 

الرئييس من خالل عرض مجموعات مستمرة ألزياء »بون فوياج« عىل مدار 

العام. 
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رئيس االتحاد: اللقاءات الثنائية التشاورية تدفع عجلة 
التنمية االقتصادية بدول المجلس

عقد مؤخرا اللقاء التشاوري السنوي بني أصحاب 

بدول  والصناعة  التجارة  وزراء  والسعادة  املعايل 

مجلس التعاون، برئاسة سعادة السيد خالد نارص 

الكويت،  التجارة والصناعة بدولة  الروضان وزير 

وأصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة 

رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  السيد  سعادة  برئاسة 

 . الخليجي  التعاون  مجلس  دول  غرف  اتحاد 

الدكتور  التعاون  ملجلس  العام  األمني  ومبشاركة 

فندق  يف  وذلك   ، الزياين  راشد  بن  عبداللطيف 

الغرف  اتحاد  من  بتنظيم  بالكويت  الشرياتون 

الخليجية واألمانه العامه ملجلس التعاون الخليجي 

وبإستضافة غرفة تجارة وصناعه الكويت .

ويف بداية اللقاء أكد سعادة السيد خالد الروضان 

وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أن التكامل 

أمس  يف  التعاون  مجلس  دول  بني  االقتصادي 

القطاعني  بني  الرشاكة  قاعدة  زيادة  إىل  الحاجة 

اقتصادات  تقي  قوية  رافعة  لبناء  والخاص  العام 

من  يتطلب  مام  العرثات.  من  املجلس  دول 

تسليط  البحثية  واملراكز  واملجتمعات  الحكومات 

الضوء عىل هذه الرشاكة، والنظر بجدية أكرب يف 

املعوقات املختلفة.

وأصحاب  املبادرين  دور  إن  إىل  سعادته  وأشار 

مختلف  يف  بات  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع 

أنحاء العامل الوقود الحقيقي يف احداث أي تنمية 

النوعية  بالقفزات  مشيدا  واجتامعية.  اقتصادية 

الكبرية التي حققتها دول مجلس التعاون يف سبيل 

املشرتك  والصناعي  التجاري  العمل  عقبات  إزالة 

بفضل التوجيهات الحكيمة من قادة دول مجلس 

من  تحقق  مبا  منوها  شعوبها،  وترابط  التعاون، 

السوق  من  بدءا  املاضية  العقود  خالل  انجازات 

الجمريك  االتحاد  إىل  وصوال  املشرتكة  الخليجية 

والعمل قائم نحو الوحدة االقتصادية.

كام أعرب الدكتور عبداللطيف الزياين األمني العام 

ملجلس التعاون عن تطلعه إىل مزيد من الجهود 

وزارات  بني  املشرتك  التعاون  تعزز  التي  الخرية 

التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول املجلس، 

التحديات  عىل  التعرف  يف  بدورها  تسهم  والتي 

الخليجي  الخاص  القطاع  تواجه  التي  والعقبات 

للعمل عىل تذليلها وإيجاد حلول ناجعة لها.

عىل  حرصت  العامة  األمانة  إن  الزياين  وأفاد 

الخاص  القطاع  مع  والتشاور  التنسيق  مواصلة 

مع  الدائم  تواصلها  خالل  من  املجلس،  بدول 

األمانة العامة التحاد غرف التجارة بدول املجلس. 

ومتكينه  الخاص  القطاع  دعم  منها برضورة  إميانا 

من أداء دوره البناء يف مسرية التكامل االقتصادي 

بني دول املجلس.

قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  إن  وأضاف 

االقتصادي  القطاع  يولون  التعاون  مجلس  دول 

والتجاري اهتامما كبريا، وأقروا اتخاذ كل الخطوات 

الخليجي  الخاص  القطاع  جهود  لدعم  الرضورية 

يف تعزيز النمو االقتصادي وتذليل العقبات التي 

بإنشاء  املبارك  قرارهم  بينها  تعرتض مسريته، من 

الهيئة  القضائية االقتصادية وإنشاء هيئة الشؤون 

االقتصادية والتنموية. ويؤكدون دامئا عىل أهمية 

بني  املشرتك  والتكامل  والتنسيق  التعاون  تطوير 

عىل  االقتصادية  املجاالت  كافة  يف  املجلس  دول 

االقتصادية  الوحدة  إلقامة  الخصوص، سعيا  وجه 

املنشودة بحلول عام 2025م.

واختتم الزياين حديثه بإن هذا اللقاء املبارك هو 

فرصة طيبة لتبادل اآلراء واألفكار وتدارس السبل 

الكفيلة بتعزيز التعاون املشرتك وتعميق التشاور 

العام والخاص يف دول املجلس، يف  القطاعني  بني 

والتقدم  النهضة   مسرية  دعم  شأنه  من  ما  كل 

واالزدهار املنشود.

كام أعرب سعادة السيد محمد ثاين الرميثي عن 

التجارة  ووزارة  الكويت  لدولة  وتقديره  شكره 

التشاوري  اللقاء  هذا  استضافة  عىل  والصناعة 

لتعزيز  اللقاء  هذا  أهمية  عىل  مؤكدا  السنوي. 

العام  القطاعني  بني  املشرتك  والتنسيق  التعاون 

والخاص يف دول املجلس، نظرا ملا يقومان به من 

دول  يف  االقتصادية  التنمية  مسرية  دفع  يف  دور 

مجلس التعاون. 
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دور المرأة 

الدول في  أيام قالئل وتبدأ جميع  ماهي إال 
امتحانات النصف األول من العام الدراسي ، 
وكلمة “ امتحان “ تثير من الرهبة والخشية 
النفوس ماتثير ليس في قلوب األبناء  في 
الذين سيتعرضون لهذا الموقف المهيب 
 ، فحسب بل في نفوس آبائهم وأمهاتهم 
وهذا الموقف سيتكرر مع امتحانات النصف 
الثاني من العام الدراسي ، وسيتكرر مع كل 
، وهنا يتجلي دور األم  امتحان قادم ألبنائنا 
الجأش  ويتضح أكثر اتضاحا ويكون لرباطة 
الموقف دور عظيم  والثبات في مثل هذا 
في إدخال السكينة والطمأنينة إلي نفوس 
يأتي علي رأسهم هؤالء  المنزل  كل من في 
األبناء الذين سيخوضون هذه التجربة الشاقة 
الذين سيخوضونها  سواء للمرة األولــي أو 
لمرات متعددة ودور األم عظيم في مثل 
هذا الموقف العظيم ،وأنا الأبالغ إذا وصفت 
هذا الموقف بأنه عظيم فعندنا -العرب- 
مثل رائع يمث لمثل هذا الموقف إذ يقول 
المرء  : “ عند االمتحان يكرم  العربى  المثل 

أو يهان“ .

نعود إلي دور السيدة العظيمة األم في 
الموقف فدورها اليبدأ مع بداية  مثل هذا 
االمتحان ، وإنما يبدأ مع بداية العام  
الدراسي بمتابعة أبنائها من الناحية الدراسية 
سواء من ناحية أوال : االلتزام الديني مع الله 
الذي  سبحانه وتعالي ألن هذا االلتزام  هو 

المواقف  الثبات في جميع  يعطي لإلنسان 
، ومنها هذا الموقف المهيب كما ذكرت 
. وذلك بأداء جميع الصلوات في أوقاتها 
النظام  المحددة لها فالصالة تعود اإلنسان 

وااللتزام والصدق والخشية . 

والحرص علي متابعة األبناء في انتقاء 
الذي يقود صديقه  أصدقائهم فالصديق هو 
إلي النجاح أو  إلي الفشل ولننظر إلي 
حديث رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم 
المرء علي دين خليله   “ : والذي يقول فيه 
فلينظر أحدكم من يخالل “ وكما يقود 
الفشل  النجاح أو إلي  الصديق صديقه إلي 
النجاح أو  دراسيا فإنه  كذلك يقوده إلي 
الفشل حياتيا وإلــي جنة أو إلي نار في 
الذي يؤثر  المرأة أيضا  ، ومن  دور  اآلخرة 
علي األبناء دراسيا ويؤثر عليهم أيضا في 
عملية التركيز  أو فقدانه هو إعداد وجبات 
الطعام في موعدها المحدد لها ، وكذلك 
التي يحتاج  بالمواد  الغنية  الطعام  وجبات 
إليها الجسم ، كذلك السهر علي راحتهم 
وإعداد مايحتاجونه من مشروبات ساخنة 
في مثل هذا الجو والوقت الذي يحتاج إلي 
مثل هذه المشروبات ، وإن كانت األم لديها 
القدرة علي مراجعة المواد الدراسية مع 
القيام بذلك معهم وتحديد  أبنائها فعليها 
التي يجب عليهم  التحريرية  بعض األعمال 
القيام بحلها وعرضها عليها فهذه األعمال 
التحريرية لها دور كبير في تهيئة الطالب 
لدخول االمتحانات وهم واقفون علي قدم 

صلبة التهتز في مواجهة االمتحانات . 

ثم عليها تهدئتهم من الناحية النفسية وعدم 

التوتر أو االضطراب في نفوسهم ألن  إثارة 

التوتر أو االضطراب عامل سلبي يجذب 

الثبات والهدوء  الــوراء بينما  الطالب إلي 

النفسي يدفع بهم إلي األمام . 

نقطة أخيرة أعلنها واضحة صريحة من خالل 

الغش  أبناءنا عن  المنبر وهي أن نبعد  هذا 

في االمتحانات ألن الغش في االمتحانات هو 

المجتمعات في جميع  الطريق النهيار  أول 

النواحي “ فمن غشنا فليس منا “ .

فيجب علينا الحفاظ علي مجتمعاتنا من 

االنهيار والأحتاج أن أضرب لكم أمثلة علي 

ذلك فاألمثلة محيطة بنا في جميع دولنا 

العربية التي تدني فيها كل شيء علميا 

وخلقيا وصناعيا وتجاريا وزراعيا فنحن 

النصنع القلم الذي نكتب به هذه الكلمات 

الورق الذي نكتب عليه  القليلة وال نصنع 

هذه الكلمات .... إلخ .

كل ذلك بسبب “غش االمتحانات “ فحذار 

ثم حذار ثم حذار من الغش 

أبناءكم من الصغر علي عدم الغش  عودوا 

فمن شب علي شيء شاب عليه 

ويشب المرء علي          ماكان عوده أبوه  

 والله يقول الحق وهــو يهدي السبيل      

الله جميعا إلى مافيه خير أبنائنا  وفقنا 

ومجتمعاتنا .

  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  

امتحانات
نصف العام

منصور دياب
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خبيرة التجميل أصيلة الغيثي 
لمسات تجميلية إبداعية

»لكل امرأة ســحر خاص«، هذه 

هــي فلســفتها فــي الجمال. 

إذ ترى خبيــرة التجميل أصيلة 

الغيثي أن البساطة والنعومة 

هما سر الجاذبية. 

ترســم أصيلة الغيثي بريشــة 

واحدة فقط هي ريشة الجمال 

والتألق، إبداعاتها تكشــف عن 

موهبــة رصعــت باحتراف في 

عالــم التجميــل. ففــي فتــرة 

بســيطة تميزت بأســلوب رائع 

في مزج األلــوان، ولذلك يحمل 

خاصــة.  بصمــة  ماكياجهــا 

مختلفــا  إحساســا  تمتلــك 

تجاه كل وجــه، والذي يختلف 

وذلــك  مامحــه  باختــاف 

إلظهــار الوجه بشــكل متميز، 

ففــن اكتشــاف جمــال الوجه 

يجعلهــا تبــدع فــى تجميلــه.  

إلــى مزيــد مــن التفاصيل في 

الحوار التالي:- 
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كيف بدأت مشوارك يف عامل الجامل والتجميل؟ 
شغفي باملكياج بدأ منذ فرتة طويلة وباألخص يف 

لعائلتي  املكياح  أضع  كنت  حيث  املراهقة،  فرتة 

وأصدقايئ وكنت أجد تشجيعا كبريا منهم للدخول 

يف هذا املجال. بعد االنتهاء من الدراسة الجامعية 

قررت بدء مسرييت يف عامل التجميل واملكياج بعد 

أبدع فيه  املجال األفضل يل والذي  أنه  أيقنت  ما 

وتظهر فيه كل مواهبي. 

األسلوب املميز الذي تتسم بها خبرية التجميل 
أصيلة الغيثي؟

يعمل  والذي  الكالسييك،  املكياج  محبي  من  أنا 

ذكية  بطريقة  العيوب  وإخفاء  الجامل  إبراز  عىل 

وبلمسات بسيطة. 

مواصفات خبرية التجميل الناجحة؟
أن  التجميل  خبرية  عىل  يجب  نظري  وجهة  من 

تتسم باملرونة يف التعامل مع زبائنها، وتهتم برأيهم 

ومقرتحاتهم. يلعب ذلك دورا هاما يف كسب ثقة 

منها  ويصنع  التجميل  لخبرية  بالنسبة  الزبائن 

خبرية تجميل ناجحة. 

ما  كل  تتابع  أن  التجميل  خبرية  عىل  يجب  كام 

بالدورات  تلتحق  املكياج، وأن  هو جديد يف عامل 

التدريبية ألن عامل املكياج بالنسبة يل بحر كبري.

من أين تستوحني طرق مكياجك؟
أستوحي أسلويب من خبريات التجميل املميزات يف 

السلطنة، وباألخص خبرية التجميل العامنية سلوى 

والنظيف  الراقي  باملكياج  تتسم  والتي  الغافري 

صغر  رغم  التجميل  خبريات  من  لكثري  ،وملهمة 

سنها. 

وتطور  تنمي  أن  التجميل  لخبرية  كيف ميكن 
من موهبتها؟

التجميل  خبرية  وتطور  تنمي  الدامئة  املامرسة 

بصفة مستمرة، ورغم أن املكياج ال يرتبط بصيحة 

أو موضة معينة إال أن التجديد واإلبداع فيه يشء 

رضوري.

املناسب لكل  املكياج  أن تختاري  كيف ميكن 
زبونة وفقا لشكل وجهها ونوع برشتها؟

الصحيح  باالختيار  يبدأ  املثايل  املكياج  أن  أرى   

مناسبا  يكون  وأن  »الفونديشن«  األساس  لكريم 

واملختلطة  الدهنية  البرشات  فهناك  املرأة.  لبرشة 

الذي  األساس  كريم  اختيار  ويجب  والعادية، 

يناسب كل برشة.

كريم  استخدام  يفضل  الدهنية  البرشة  فمثال 

املختلطة  البرشة  أما  الزيوت،  من  الخايل  األساس 

يحتوي عىل  الذي  األساس  كريم  استخدام  يفضل 

اختيار  عدم  يجب  كام  الزيوت.  من  قليلة  نسبة 

املكياج الثقيل واأللوان الصارخة للمالمح الحادة، 

ألنها تزيد من حدة املالمح وتخفي جامل املرأة. 

كيف تقنعني الزبونة باختيار مكياج معني؟ 
يف البداية أستمع لرأيها وطلبها ونوع املكياج الذي 

تفضله، ثم أقوم بعرض رأيى بأسلوب لبق. بشكل 

عام الثقة بني خبرية التجميل والزبونة هي أهم، 

يف  التجميل  خبرية  برأي  الزبونة  تقتنع  وبدورها 

اختيار املكياج الذي يناسبها. 

املكياج املثايل من وجهة نظرك؟
البساطة يف املكياج وإبراز املالمح بال تكلف هي 

أساس املكياج املثايل.

يف  البساطة  تحقق  أن  التجميل  لخبرية  كيف 

املكياج مع الفخامة واإلطاللة املثالية يف آن واحد؟

من خالل املكياج املناسب للبرشة وملالمح الوجه، 

تعطي  التي  هي  املكياج  نظافة  األهم  وطبعا 

فخامة للمكياج.

طريقة  تغيري  يف  دورا  تلعب  املناسبات  هل 
وضع املكياج وكميته؟

املناسبات تلعب دورا كبريا يف تغيري طريقة املكياج، 

ألن الطبيعي أن مكياج السهرة مختلف متاما عن 

املكياج اليومي. فمثال يف املكياج اليومي ال يتطلب 

بينام يستحيل وضع  املكياج وضع كريم األساس، 

مكياج سهرة بدون كريم األساس. 

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

عدم تهيئة البرشة قبل وضع املكياج، فهناك أنواع 

املسامات  إلخفاء  »برامير«  تحتاج  البرشة  من 

املكياج  لبعد  بالنسبة  أما  والحبوب.  والتصبغات 

البرشة،  لنوع  املناسب  الغسول  اختيار  فيجب 

وتنظيف البرشة بعمق من املكياج وبقاياه.

وأحدث  العيون؟  مكياج  وضع  أساسيات 
صيحات موضة املكياج؟

أهم ىشء يف مكياج العيون وضع املكياج املناسب 

أحيانا  ألن  ومواكبتها،  املوضة  عن  بعيدا  للعيون 

لبعض  مناسبة  غري  تكون  الدارجة  املكياج  موضة 

العيون. أحدث الصيحات يف فصل الشتاء واملكياج 

الدراج للعيون هو الجلويش واأللون الجريئة. رغم 

ذلك بالنسبة يل أفضل البساطة واأللوان الهادئة. 

تم التصحيح اللغوى:منصور دياب
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متالزمة »كالينفلتر« عند الرجال
األعراض واألسباب والعالج من

»متازمــة كاينفلتــر« هي حالة مرضيــة تحدث نتيجة خلل فــي الصبغيات، عندمــا يولد الطفل 
الذكر بنسخة إضافية من الصبغة) X ( . وتؤثر المتازمة بصورة سلبية على نمو الخصية ويمكن 
أن يــؤدي ذلــك إلى صغــر حجم الخصيتين عــن الحجم الطبيعــي، كما يمكن أن يــؤدي هذا إلى 

نقص إنتاج هرمون التستوستيرون الجنسي 
قد تتســبب متازمة »كاينفلتر« أيضا فــي نقص حجم الكتلة العضلية ونقص نمو الشــعر في 
الجســم والوجــه، وتضخــم أنســجة الثدي ويختلــف تأثيرها من شــخص آلخر. وال يتم تشــخيص 
المتازمة في األغلب إال بعد سن البلوغ، وُينتج الكثير من الرجال المصابين بمتازمة »كاينفلتر« 
كمية قليلة من الســائل المنوي أو ال ينتجونه على اإلطاق. دكتور حكمت حمد جمال »أخصائي 
مســالك بولية بمجمع البشــرى للتخصصات الطبية يكشــف لنــا العديد مــن المعلومات حول 

»متازمة كاينفلتر« نوضحها في الحوار التالي:- 

املرضية  الحاالت  من  »كالينفلرت«  متالزمة  تعد  ال 

املوروثة، ولكن ينشأ الصبغي الجنيس اإلضايف نتيجة 

خطأ عشوايئ أثناء تكون البويضة أو الحيوان املنوي 

أو بعد الحمل.

عشوايئ،  حدث  من  »كالينفلرت«  متالزمة  تنشأ 

وال يزيد أي يشء يفعله أو ال يفعله األبوان من 

وبالنسبة  الطفل مبتالزمة كالينفلرت،  خطر والدة 

لألمهات الكربيات سًنا يزداد الخطر ولكن بدرجة 

طفيفة فقط.

مضاعفات متالزمة »كالينفلرت« املتوقع حدوثها؟ 
ميكن أن تتضمن مضاعفات متالزمة كالينفلرت ما 

ييل:

 تأخر البلوغ.

يف  الشعر  قلة  مثل  ملحوظة  جسامنية    سامت 

عن  والذراعني  الساقني  وطول  والجسم،  الوجه 

نسيج  وتضخم  العضيل،  النمو  ونقص  املعتاد، 

الثدي.

،أو  االنتباه  يف  مشاكل  ،أو  التعلم    إعاقات 

مشاكل يف النمو االجتامعي.

  العقم.

  ضعف العظام )هشاشة العظام(.

الوريدية وغريها  بالدوايل  اإلصابة    زيادة خطر 

من مشكالت األوعية الدموية.

ورسطانات  الثدي  برسطان  اإلصابة  خطر    زيادة 

ما هي األعراض الشائعة ملتالزمة »كالينفلرت«؟ 
كالينفلرت  متالزمة  وأعراض  عالمات  تختلف 

حسب السن وقد تشمل:- 

  الرضع: ويعانون من ضعف العضالت وبطء النمو 

من  أطول  وقتًا  الطفل  يستغرق  حيث  الحريك، 

الطبيعي للجلوس والحبو وامليش. فضال عن  تأخر 

النطق، الشخصية الهادئة واملطيعة، مشكالت عند 

الوالدة مثل عدم نزول الخصيتني يف كيس الصفن.

القامة  من طول  ويعانون  واملراهقون:    األوالد 

الجذع  وقرص  الساقني،  املعتاد، طول  من  أكرث 

واتساع الوركني مقارنًة باألوالد اآلخرين. فضال 

عن غياب أو تأخر أو عدم اكتامل البلوغ. 

يكون  أقل عضالت كام  الجسم  يكون  البلوغ،  بعد 

شعر الجسم والوجه أقل مقارنًة باملراهقني اآلخرين. 

كام يعاين من صغر ومتاسك الخصيتني، صغر حجم 

العظام،  ضعف  الثدي،  أنسجة  تضخم  القضيب، 

املشاعر  عن  التعبري  صعوبة  الخج،  النشاط،  قلة 

يف  مشكالت  معهم،  والتفاعل  بالناس  االختالط  أو 

القراءة أو الكتابة، مشاكل يف االنتباه.

الخصيتني  صغر  العقم،  من  يعانون    الرجال: 

ضعف  املعتاد،  من  أكرث  القامة  طول  والقضيب، 

والجسم،  الوجه  يف  الشعر  منو  نقص  العظام، 

تضخم نسيج الثدي، ضعف الرغبة الجنسية.

أسباب ظهور متالزمة »كالينفلرت«؟ 

الدم، أو نخاع العظام، أو رسطان الغدد الليمفاوية.

  زيادة خطر اإلصابة مبرض الرئة.

الذاتية،  املناعة  باضطرابات  اإلصابة  خطر    زيادة 

مثل داء السكري من النوع األول والذئبة.

لإلصابة  يؤدي  قد  مام  البطن،  دهون    زيادة 

مبشكالت صحية أخرى.

  مشاكل يف الوظيفة الجنسية.

الحالة  هذه  وتشخيص  عالج  سبل  هي  ما 
املرضية؟ 

املصابني  الذكور  من  صغرية  نسبة  تشخيص  يتم 

مبتالزمة كالينفلرت قبل الوالدة، ويحدث هذا يف حال 

قامت املرأة الحامل بفحص خاليا الجنني املسحوبة 

أو  األمينويس(  السائل  )بزل  األمينويس  السائل  من 

املشيمة )أخذ عينة من الزغابة املشيمية(. 

لهذه  يخضعن  الاليت  النساء  معظم  عمر  ويتخطى 

اإلجراءات الخامسة والثالثني ،أو يكون لديهن تاريخ 

عائيل من اإلصابة باألمراض الوراثية. 

الطبيب  سيقوم  الجسدي،  الفحص  من  وكجزء 

والصدر  التناسلية  املنطقة  بفحص  األرجح  عىل 

لديك )أو لدى طفلك( كام قد يُجري اختبارات 

للتحقق من ردات الفعل والوظائف العقلية.

العالجات  وأهم  الرئيسية  الفحوصات 
املستخدمة لتشخيص وعالج متالزمة كالينفلرت؟

  اختبار الهرمون: ميكن أن تكشف عينات الدم أو 

دكتور حكمت حمد جمال
إختصاصي جراحة المسالك البولية والتناسلية

بمجمع البشرى للتخصصات الطبية
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الهرمونات،  البول عن أي اضطراب يف مستويات 

وهو ما يعد عالمة ملتالزمة كالينفلرت.

  تحليل الصبغيات: ويطلق عليه أيًضا اسم تحليل 

لتأكيد  االختبار  هذا  ويُستخدم  النووي  النمط 

يتم  ما  وعادًة  كالينفلرت.  مبتالزمة  التشخيص 

من  عينة  أخذ  طريق  عن  االختبار  هذا  إجراء 

وعدد  شكل  من  للتحقق  معمليًا  لفحصها  الدم 

الصبغيات.

أما العالجات والعقاقري:- 

إلصالح  طريقة  وجود  عدم  من  الرغم  وعىل 

متالزمة  عن  الناجمة  الجنيس  الصبغي  تغريات 

تقليل  العالجات قد تساعد يف  أّن  إال  كالينفلرت، 

يف  العالج  وبدء  التشخيص  تم  وكلام  تأثرياتها. 

أن  وميكن  أكرب،  االستفادة  كانت  مبكر،  وقت 

يشمل عالج متالزمة كالينفلرت ما ييل:-

  العالج ببدائل هرمون التستوستريون: وقد يُعطى 

التستوستريون يف صورة حقن أو عىل هيئة هالم أو 

لصقات توضع عىل البرشة, ويتيح العالج ببدائل 

الجسدية  بالتغريات  مير  أن  للولد  التستوستريون 

مثل  البلوغ،  مرحلة  خالل  تحدث  ما  عادًة  التي 

خشونة الصوت ومنو شعر الوجه والجسم وزيادة 

الكتلة العضلية وزيادة حجم القضيب.

أيًضا ميكن أن يحسن العالج بالتستوستريون كثافة 

لن  ولكنه  بالكسور،  اإلصابة  خطر  ويقلل  العظام 

يؤدي إىل كرب حجم الخصية أو يحسن العقم.

الذكور ممن يعانون  الثدي لدى    استئصال نسيج 

من تضخم الثدي )التثدي(. ميكن استئصال نسيج 

الزائد بواسطة أحد جراحي التجميل، مام  الثدي 

يجعل الصدر يبدو طبيعيًا مرة أخرى.

  عالج التخاطب والعالج الطبيعي: ميكن أن تساعد 

عىل  التغلب  يف  املصابني  األوالد  العالجات  هذه 

مشكالت التخاطب، واللغة، وضعف العضالت.

  الدعم التعليمي: يعاين بعض األوالد املصابني من 

صعوبة التعلم وميكنهم االستفادة من املساعدات 

اإلضافية. لذا تحدث إىل معلم طفلك ،أو املرشد 

الدعم  نوع  بشأن  املدرسة  ممرضة  ،أو  املدريس 

الذي قد يساعده.

الرجال  ملعظم  ميكن  ال  الخصوبة:  عالج    تناول 

إنتاج  عدم  بسبب  وذلك  اإلنجاب  املصابني 

بعض  يُنتج  قد  ولكن  املنوي.  للسائل  الخصيتني 

الرجال املصابني كمية قليلة من السائل املنوي.

اإلصابة  تُشكل  أن  ميكن  النفسية:    االستشارة 

خالل  خاصًة  صعبًا  تحديًا  كالينفلرت  مبتالزمة 

املبكرة،  البلوغ  مراحل  أو  املراهقة  مرحلة 

فإن  الحالة.   بهذه  املصابني  للرجال  وبالنسبة 

وميكن  صعبًا،  يكون  قد  العقم  مع  التكيف 

تخطي  عىل  يساعدك  أن  النفيس  للطبيب 

املشاكل العاطفية.

نصائح تقدمها للتكيف مع متالزمة كالينفلرت؟ 
املساعدة  والتمس  بعناية  ابنك  منو    راقب 

مشكالت  مثل  تالحظها،  التي  للمشكالت 

التخاطب أو اللغة.

الرياضات  يف  املشاركة  عىل  ابنك    شجع 

قوته  بناء  التي ستساعد يف  البدنية  واألنشطة 

العضلية ومهاراته الحركية.

  شّجع ابنك أن يكون مستقالً وكن داعاًم له، ولكن 

تزخر  منزلية  بيئة  له  ووفر  حاميته  يف  تفرط  ال 

بالكثري من التعليقات اإليجابية والتشجيع.

فيمكن  ابنك،  مدرسة  مع  قرب  عن    تعاون 

الذين  واملدراء  املدرسيني  واملرشدين  للمدرسني 

يفهمون احتياجات ابنك إحداث فارق كبري.

  تعرف عىل الدعم املتاح، مثل الخدمات التعليمية 

الخاصة.

متالزمة  إن  حيث  اآلخرين،  اآلباء  مع    تواصل 

ليس  .وابنك  شائعة  مرضية  حالة  هي  كالينفلرت 

الوحيد املصاب بها. وقد تسهم بعض املصادر عىل 

اإلنرتنت ومجموعات الدعم اإللكرتونية يف إجابة 

أسئلتك وتقليل مخاوفك.

أما الرجال املصابون مبتالزمة كالينفلرت  فهناك عدد 

من تدابري الرعاية الذاتية مثل:

أن  ميكن  حيث  الطبيب،  مع  كثب  عن    التعاون 

يساعدك العالج املناسب يف املحافظة عىل صحتك 

مبشكالت  اإلصابة  من  ويقيك  والعقلية  البدنية 

مراحل العمر املتأخرة مثل هشاشة العظام.

التخطيط  عند  منها  وتحقق  خياراتك  عن    ابحث 

الستشارة  وزوجتك  أنت  تحتاج  وقد  أرسة،  لبناء 

أحد األطباء أو غريه من اختصاصيي الصحة بشأن 

خياراتكام املتاحة.

  تحدث إىل اآلخرين املصابني بنفس الحالة، وهناك 

بشأن  معلومات  توفر  التي  املصادر  من  عدد 

آخرين  رجال  نظر  ووجهات  كالينفلرت   متالزمة 

هذه  مع  التكيف  استطاعوا  ممن  وزوجاتهم 

الحالة املرضية، كام يجد العديد من الرجال فوائد 

يف االنضامم إلحدى مجموعات الدعم. 
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 X5 ــرابـــع يــمــثــل الــجــيــل الـ

الــخــصــائــص الــنــمــوذجــيــة 

ــادة  ــ ــي ــ ــس ــ لـــلـــبـــراعـــة وال

سيارة  تــزال  وال  والرفاهية، 

األكثر  الرياضية  األنشطة 

للمرجعية  أســاســًا  مبيعا 

مع  وبالمقارنة  والمعيار. 

إزدادت  فقد  السابق  الطراز 

 BMW سيارة  أبعاد  جميع 

مع  ــا  ــًي ــل ك الـــجـــديـــدة   X5
الجذاب  االحتفاظ بطابعها 

لغة  وأصــبــحــت  ونــســبــهــا 

رياضية،  أكــثــر  تصميمها 

تحديدًا  أكــثــر  أســطــح  ــع  م

وخطوط أكثر دقة. 

ــاء الــمــحــرك  ــط ويــتــمــتــع غ

بينما  قوي  بمظهر  المميز 

هو  األمامي  المعلق  الجزء 

السابق،  الــطــراز  مــن  أقصر 

وتتباهى سيارة X5 الجديدة 

الشامل  التصميم  مع  كليًا 

شــائــبــة  ــه  ــوب ــش ت ال  ــذي  ــ الـ

أمامي  ديناميكي  بتصميم 

دبليو،  ام  “بـــي  شــبــك  مــع 

واألسلوب المرّكز للمصابيح  

األمامية والوقاء الذي جرى 

مما  بــفــعــالــيــة،  تشكيله 

واثق  ذاتي  حضور  على  يدل 

في  نموذجية  هي  ومتانة 

.BMW X طرازات

سيارة BMW X5 الجديدة كلًيا... 
اإلرتقاء بمعايير البراعة والرفاهية
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مصابيح يب ام دبليو بالليزر
تتمّيز املصابيح األمامية LED القياسية بكونها 

األجنحة  حول  تلتف  وهي  للغاية  نحيفة 

كام  الفريد،  بطابعها  يزودها  مام  األمامية 

تتوفر سيارة BMW X5 الجديدة مع مصابيح 

مرت(.   500 مداها  يبلغ  )التي  األمامية  الليزر 

تتمّيز مصادر الضوء بتصميم الفت جداً وتّتخذ 

األزرق  اللون  مع  املمّيز،   X شكل  العدسات 

.BMW Laserlight لضوء الليزر

التي  الجديدة  الخلفية   LED املصابيح  أما 

مميزة  سمة  فهي  األبعاد  ثاليث  شكالً  تتخذ 

للجهة الخلفية، وتوفر أنابيب العادم الكبرية 

التي  القوة  عن  مرئية  إشارة  واملستطيلة 

 BMW X5 يف  املحركات  جميع  بها  تتحىل 

الجديدة.

مقصورة القيادة
لراحة  املوجه  القيادة  مقصورة  تصميم  إن 

جميع  من  املمتازة  الرؤية  وقابلية  السائق، 

النواحي والذوق الداخيل النموذجي لسيارات 

BMW، يجعل سيارة BMW X5 الجديدة 

كام  القطاع.  هذا  يف  نوعها  من  فريدة  كلًيا 

بسحر  مقصورة  الجديدة  الخيارات  توفر 

استثنايئ مع سقف Sky Lounge البانورامي 

أكرب  زجاجي  بسطح  يتميز  الذي  الزجاجي 

بنسبة 23 يف املائة، والوضوح املتقن الصنع 

للتطبيق البلوري ملقبض الرتوس.

الراحة  مستوى  الجديدة  الخيارات  تعّزز  أيضا 

مقاعد  مثل  استثنائية  وسائل  مع  املقصورة  يف 

تدليك،  وظيفة  مع  االستخدامات  متعددة 

أربع  من  بالحرارة  للتحكّم  أوتوماتييك  ونظام 

تدفئة،  بنظام  مجّهزة  لليدين  ومساند  مناطق 

أو  للتربيد  بنظام  مجّهزة  لألكواب  وحامالت 

التسخني وسط املنّصة املركزية. فضال عن ذوٌق 

رائع ميكن تعديله ليتالءم مع امليول الفردية من 

حزمة  يف  مختلفة  طبيعية  عطور  أربعة  خالل 

Ambient Air، ويتوىل نظام الصوت املحيطي 

توفري    Bowers & Wilkins Diamond

الصوت املثايل خالل الرحلة.

محركات قوية
يف  كلياً  الجديدة   BMW X5 طرح  سيتم 

محرك  القوة،  شديدي  محركني  مع  السوق 

بنزين بست أسطوانات سعة 3 لرت يولّد قوة 

الدوران  لعزم  أقىص  تبلغ 340 حصان وحد 

ذلك  إىل  باإلضافة  مرت.  نيوتن   450 يبلغ 

مثاين  من  مؤلف   xDrive50i محرك  هناك 

أسطوانات عىل شكل V بسعة 4.4 لرت، وهذا 

كلياً  جديد  هو  أسطوانات  مثاين  ذو  املحرك 

يتميز بقوة هائلة تبلغ 462 حصانًا.

مزيد من الرشاقة والراحة 
التعليق  نظام  تصميم  تم  ذلك،  عىل  عالوة 

من  مثايل  مزيج  لتحقيق  األسايس   X5

الحركة  وخفة  املتميزة  القيادة  ديناميكية 

التحكم يف  الدقيقة والراحة، مع توافر ميزة 

تعديالت  من  املزيد  إلجراء  القيادة  تجربة 

األداء وفًقا للتفضيل الشخيص. 

وهذا يشمل نظام املساعدة عىل ركن السيارة 

يتوىل  كام  والعريض،  الطويل  التوجيه  مع 

القيادة  الجديد  الوراء  إىل  الرجوع  مساعد 

طول  عىل  الوراء  إىل  السيارة  مبناورة  ليقوم 

ويشمل  مرتاً.   50 عن  تزيد  ملسافة  مسار 

نظام Parking Assistant Plus أيضاً نظام 

والرؤية  العلوية  والرؤية  الشاملة  الرؤية 

البانورامية والرؤية عن بعد ثالثية األبعاد.

بباقة   X5 طراز  من  الرابع  الجيل  يتميز 

تعليق هوايئ  نظام  تتمثل يف  الوعرة  للطرق 

أمامية  سفلية  واقية  وصفيحة  املحاور  ثنايئ 

متخصصة  شاشات  إىل  باإلضافة  وخلفية، 

وشاشة  القياس  أجهزة  مجموعة  ضمن 

التحكم.

 ميكن أيضاً االختيار بني أربعة أمناط للقيادة 

السيارة  ارتفاع  ضبط  يتم  زر،  بلمسة 

والتحكم   BMW xDrive واستجابات 

الحركة  وناقل  السيارة  بثبات  الدينامي 

القيادة  إعدادات  لتوفري  الوقود  ودواسة 

والصخرية  الرملية  الطرقات  عىل  املثالية 

والحصوية.  



FC للعبايات..
تصاميم دمجت التراث 

والحداثة بجدارة

وتــراث  هويــة  العبــاءة 
وتاريــخ، لهــا خصوصيــة فــي 
اإلســامية،  المجتمعــات 
الخليجيــة  المــرأة  وتعتبــر 
عباءتهــا أصالــة وواجبــة في 
لبســها ولها جــذور وال تتجزأ. 
بيــن  العبــاءة  تجمــع  حيــث 
األناقة واالحتشام وذات داللة 
ثقافيــة وتراثيــة متجــذرة بــل 

وخصوصية ترتبط بالتقاليد. 
من تلك المبادئ واألساسيات 
األزيــاء  مصممــة  انطلقــت 
الحشــار«،  »حفصــة  العمانيــة 
المصممة األكثر تميزا في إدراج 
العالميــة  الموضــة  صيحــات 
إلى تصاميم العبايات بجدارة 
وإتقــان. معتمدة علــى إدخال 
أبــرز خطــوط الموضــة واألزياء 
فــي تصاميمها بشــكل مبهر 
يفقــد  ال  وبأســلوب  ومميــز 
هويتهــا.  التقليديــة  العبايــة 
إلــى مزيــد مــن التفاصيل في 

الحوار التالي:- 

ملاذا اخرتت مجال األزياء؟ وماذا ميثل لك؟
هواة  من  فكنت  صغري  منذ  األزياء  عشقت 

راودين  هنا  ومن  وصيحاتها،  املوضة  متابعي 

بدأت  األزياء.  عامل  يف  بالدخول  الطموح 

حيث  واألصدقاء،  األهل  من  بتشجيع  الفكرة 

أزيايئ  وإعجابهم.  الكثري  قبول  التصاميم  القت 

متثل  نظري  وجهة  من  العباءة  من  وتصاميمي 

هويتي وتعكس عادايت وتقاليدي. 

ما أبرز املالمح املميزة لتصاميمك؟
آخر  تواكب  أنها  للعبايات«   FC« مييز  ما  أكرث 

آخر  عىل  أطلع  دامئا  ألنني  املوضة،  صيحات 

تطورات وتحديثات دور األزياء والدارج فيها.

ملن توجهني تصاميمك؟وما الذي يحفزك عىل 
اإلبداع؟

إرضاء  ودامئا  العمرية،  الفئات  جميع  أستهدف 

الدافع  يعطيني  تصاميمي  يف  واإلبداع  زبائني 

القوي ويدفعني للمزيد. 

ما هي العنارص التي تستوحني منها تصاميمِك؟

يف  جميل  هو  ما  كل  من  تصاميمي  أستوحي 

الطبيعة. 

املرأة  عنهام  تبحث  أمران  والحشمة  الرُقي 
يف  ذلك  حققت  كيف  العباءة،  يف  العربية 

تصاميمك؟
األذواق  أغلب  تناسب  بالعموم  تصاميمي 

التقيد  إطار  تحت  املجتمع،  يف  والتوجهات 

بعاداتنا وتقاليدنا. 

كيف أبدعت وطورت من العباءة التقليدية؟
الدارجة،  تكون  لكل موسم ولكن وقت صيحة 

تصاميمي  اختيار  أحاول  األساس  هذا  وعىل 

وأنتقيها.
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الخامات  أنواع  أجود  اختيار  أهمية 
واإلكسسوارات ودمجها بالعباية مع بعضها؟

القامش املستخدم يف تصميم العباءة هام جدا 

بشكل ال يقل أهمية عن التصميم، لذلك أحرص 

بشدة عىل انتقاء أفضل األنواع وأجودها.

مواصفات العباية املثالية من وجهة نظرك؟
الراقي  التصميم  مع  الجودة  عايل  القامش 

البسيط دون اإلكثار يف الزركشة، بالنسبة يل هي 

العباءة املثالية.

العباءة وهويتها،  كيف حافظت عىل أصالة 
ويف الوقت ذاته إضافة اللمسات العرصية؟

يف  الطارئة  والتغيريات  األزياء  تطور  واكبت 

العباءة الخليجية بشكل خاص مع الحفاظ عىل 

أصالتها وهويتها.

نصائح عامة للمرأة العربّية يف كيفّية اختيار 
وتنسيق عبائتها؟

أن تبحث عن ما يناسب شخصيتها، وأن تُحِسن 

اختيار عبائتها لكل زمان ومكان. 

وكيف  2019؟  لعام  تصاميمك  أحدث 
خالل  من  األذواق  كافة  إرضاء  عىل  تعملني 

مجموعاتك املصممة؟ 
حاليا أعمل عىل تصاميم شتوية حسب املوسم 

الناس ولله الحمد.  حالياً، ونالت إعجاب ورضا 

بعدم  اإلمكان  قدر  أحاول  بأين  األذواق  أريض 

لكل  يكون  ،وأن  التصاميم  بني  تشابه  وجود 

أعمل  كام  األخرى،  عن  مختلفة  ميزة  تصميم 

عىل اختيار األقمشة الثقيلة والخفيفة والسوداء 

وأدخلت أيضا األلوان عليها.

طموحاتك املستقبلية؟
وأطمح  للعبايات«   FC« خاص  بوتيك  افتتاح 

للوصول بتصاميمي للعاملية.  
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...QX50 محرك )في سي توربو( إنفينيتي
معاييًرا جديدًة في القوة والكفاءة واالنبعاثات

الســيارة الرياضية الفارهة إنفينيتــي QX50 الجديدة كليًا، والمدعومة بأول محــرك ضغط متغير في العالم. 
حيــث يعد محــرك VC-Turbo الجديد مــن “إنفينيتي” واحًدا من أكثــر محركات االحتراق الداخلــي تقدًما على 

اإلطاق. 
بعــد أكثــر من 20 عاًمــا من التطوير ، يمثل محــرك إنفينيتــي VC-Turbo الجديد المزود بشــاحن توربيني من 4 
أسطوانات طفرة معرفية في تقنية توليد القوة المحركة لاحتراق الداخلي، بالنسبة إلنفينيتي  فهي خطوة 
ثورية في تحسين كفاءة محرك االحتراق الداخلي. يوفر هذا التقدم التكنولوجي قوة محرك عالي األداء سعة 

2.0 لتر يعمل بالبنزين مع مستوى عال من الكفاءة في نفس الوقت.

Your Car

118119

تلقائيًا  وسيقوم  سيارتك  خلف  الكبرية  واألجسام 

بتشغيل الفرامل إذا لزم األمر.

طفرة  التنبؤي  األمامي  التصادم  تحذير  يعد  كام 

تقنية من انفينيتي، تستشعر املسافات بني السيارة 

القادمة  والسيارة  السائق  أمام  التي  والسيارة 

أمامهام.

من  املتقدم  األمامي  الطوارئ  فرملة  نظام  إن 

يقيس  املشاة  وجود  عن  الكشف  مع  إنفينيتي 

أمامك،  التي  املركبة  وبني  بينك  واملسافة  الرسعة 

عن  الكشف  يف  املساعدة  عىل  قدرته  جانب  إىل 

توفري  القيايس  النظام  لهذا  ميكن  حيث  املشاة. 

تحذير مسموع ومريئ ملساعدة السائق عىل تحديد 

التصادم األمامي املحتمل. 

املسار   إنفينيتي QX50 ملنع مغادرة  يساعد نظام 

غري  عن  االنجراف  من  السيارة  عىل  الحفاظ  يف 

قصد عن املسار. إذا انحرفت السيارة نحو عالمات 

املسارات ، فإن النظام يصدر أوالً تحذيرًا مسموًعا 

يتبعه استعامل انتقايئ للفرامل للمساعدة يف إعادة 

سيارتك مرة أخرى إىل مسارها .

ترفع شاشة الرؤية الدائرية الشاملة من زاوية رؤية  

السائق عند صف السيارة ، حتى يتمكن من الرؤية 

أضيق  يف  حتى  املناورة  أثناء  وضوًحا  أكرث  بشكل 

املساحات وصف السيارة دون أي جهد.

التقنية املتقدمة

لحامل  بالحركة  الخلفي  الباب  فتح  آلية  تسمح 

طريق  عن  تلقائيًا  الخلفي  الباب  بفتح  املفتاح 

يسمح  هذا  الخلفي.  املصد  أسفل  بقدمه  التلويح 

لهم بفتح الباب الخلفي حتى عندما تكون أيديهم 

مشغولة بحمل أشياء أخرى. كام ميكن فتح الباب 

عن  أو  السائق  مقعد  من  إما   ، بعد  عن  الخلفي 

طريق الضغط عىل زر عىل مفتاح التشغيل.

 Bose بوز  الصوت   نظام  تصميم  تم 

 QX50 الجديد كلياً  يف Performance Series

ألداء  الغني  الصوت  مع  ليتناسب   2019 طراز 

محرك بنسبة الضغط املتغري

نوعه  من  األول  املحرك   VC-Turbo محرك  يعترب 

يتم  والذي   ، املتغري  االنضغاط  تقنية  يف  العامل  يف 

 VC-Turbo تحويله حسب الطلب. يعّدل محرك

يف  تكنولوجية  طفرًة   ميثل  الذي   ، ليرت   2.0 سعة 

لتحسني  انضغاطه  ُمعّدل  االحرتاق،  محرك  تصميم 

الطاقة والكفاءة.

يقدم املحرك 268 حصانًا )200 كيلوواط( و )380 

نيوتن مرت( واقتصاد الوقود من 14.1 كيلومرت / لرت 

 / كم   13,6 األمامية.  بالعجالت  الدفع   ، مجتمعة 

لرت مجمعة ، بنظام الدفع الكيل. تقدم طرز الدفع 

استهالك  كفاءة  يف   35٪ بنسبة  تحسًنا  األمامي 

الذي  السابق   QX50 V6 بطراز  مقارنًة  الوقود 

تحسًنا  الكيل  الدفع  طرز  تقدم  ؛  بالبنزين  يدور 

سامعة   16 نظام  ضبط  تم  الحية.  املوسيقى 

خصيًصا للصوت الداخيل يف QX50 طراز 2019 

، وتتضمن األجهزة التي يدعمها النظام مضخامً 

للصوت ، ومعالج صويت عايل الجودة ، وسامعات 

تويرت ، ومضخم صوت صابووفر.

للسائق  الدعم  األربع  العرض  شاشات  توفر 

حيث  إليها،  الحاجة  عند  املعلومات  بإظهار 

تتمركز الشاشات لتوفري العرض الرسيع والسهل 

للمعلومات أثناء الحركة. 

 ، بطبيعته  للتحول  القابل   VC-Turbo محرك  إن 

مع ناقل الحركة املتغري املستمر XTRONIC من 

الرسعات  نقل  بنظام  يعمل  نظام  ، وهو  إنفينيتي 

من  التخلص  يعمل عىل  الذي  األسالك  عن طريق 

الحاجة إىل الرتوس التقليدية. يعمل هذا النقل عىل 

تعزيز تعبئة مجموعة نقل الحركة يف QX50 طراز 

وصلة  محل  يحل  كامل  إلكرتوين  نظام  مع   ،2019

النقل امليكانيكية.

يوفر نظام الدفع الكيّل الذيك أمانًا يف جميع الظروف 

الجوية، مام يوفر أداًء مثاليًا يف املناورة وأقىص قدر 

من ثقة املحرك يف الظروف املتغرية. يوفر نظام نقل 

الحركة كفاءة يف الدفع بعجلتني ، مع ميزة السحب 

الحاجة إىل ذلك. كام يتميز  بالعجالت األربع عند 

نظام الدفع الكيّل AWD بعنرصين جديدين لنظام 

.)VDC( التحكم يف ديناميكيات السيارة

يعمل النظام النشط النزالق الفرامل املحدود عىل 

وعزل  فردي  بشكل  الفرملة  من  العجالت  متكني 

توصيل عزم الدوران إىل تلك العجالت التي تتمتع 

بأكرب قدر من اإلحكام عىل سطح الطريق.

التوجيه  نظام   2019 موديل   QX50 الطراز  يوفر 

التكيفي املبارش وهو نظام التوجيه الرقمي الوحيد 

لـ  الرابع بربنامج محّدث  الجيل  ، ويتميز  العامل  يف 

وأول  أوفر  كروس  يف  تطبيق  أول  وهو   -  QX50

نظام للدفع بالعجالت األمامية لهذا النظام.

نظام التوجيه التكيفي املبارش مربمج لتوفري التوجيه 

بنسبة 30٪.

مستمر  متغري  حركة  ناقل  مع  املحرك  إقران  يتم 

العدد  يتطابق  بسالسة.  الطاقة  لتسليم   ،  )CVT(

مثايل  بشكل  الحركة  نقل  تروس  من  املحدود  غري 

مع قدرة املحرك عىل تحويل الرسعات فيام بينها.

عزم الدوران النشط

يُعد األول من نوعه يف العامل، يساعد قضيب عزم 

الدوران النشط من إنفينيتي QX50 عىل التخلص 

تم  التسارع.  أثناء  واالهتزاز  املحرك  ضوضاء  من 

حامل  عىل  النشط  الدوران  عزم  قضيب  وضع 

خشونة  وتخميد  عزل  وميكنه  العلوي،  املحرك 

املوازنة  االهتزازات  خالل  من  والضوضاء  املحرك 

املضادة.

شاشة العرض العلوية 

مع   ، أكرب  بشكل  املبارشة  واالستجابات  السلس 

التوجيه  يلغي  املناورة بسهولة.  القدرة عىل  متكني 

 ، امليكانيكية  األجزاء  إىل  الحاجة  املبارش  التكيفي 

لتحسني  الرقمية  املكونات  بدالً من ذلك يستخدم 

اإلحساس واالستجابة.

امليزات الخارجية

نظام  هو  إنفينيتي  يف  الرتحيبية  اإلضاءة  نظام  إن 

السيارة  مصابيح  من  قليل  عدد  بتشغيل  يقوم 

من  السائق  يقرتب  عندما  والخارجية  الداخلية 

الباب أو الباب الخلفي مع وجود مفتاح إنفينيتي 

الذيك يف الجيب.

القيادة،  أثناء  التشغيل  قيد  املحيطة  اإلضاءة  تظل 

باستخدام  اإلضاءة  تكييف خصائص  للسائق  ميكن 

وضبط  املعلومايت-الرتفيهي،    InTouch نظام 

مستوى شدة إضاءة املصابيح وتغيري مناطق اإلضاءة 

يف  البانورامية  السقف  فتحة  تعمل  الكابينة.   يف 

 - الداخلية  باملساحة  الشعور  QX50 عىل تحسني 

مام يوفر الضوء والَسكينة لكل قيادة عىل الطريق.

تصميم داخيل مصنوع يدوياً

التصميم الخارجي األيرودينامييك لـ QX50 يعيد 

إنفينيتي  عالمة  تصميم  لغة  مفردات  صياغة 

السيارات  لفئة  التصميم  يف  والرائعة  املميزة 

يجمع  فهو  االستخدامات.  متعددة  الرياضية 

الذكية، بينام تسلط  الواثقة والتعبئة  الهيئة  بني 

الخطوط العميقة الضوء عىل تأثري الفن البرشي 

يف عملية التصميم.

تتميز املقصورة مبساحة واسعة، مع مقعد خلفي 

األغراض  لتحميل  واملرونة  للتعديل  قابل  منزلق 

ومساحة خلفية مريحة لألرجل. مع وجود جميع 

حقائب  لثالثة  تتسع  فإنها   ، مكانها  يف  املقاعد 

مع   ، بالطول  مخزنة  أطفال  عربة  أو   ، جولف 

التخزين  مناطق  تسمح  إضايف.  لحمل  مساحة 

تحت األرضية للاملكني باستبعاد العنارص األخرى 

عن األنظار.

تعمل شاشة العرض الرئيسية يف مستوى الرأس لـ 

إنفينيتي QX50 عىل قراءة شبه شفافة للمعلومات 

األمامي.  الزجاج  من  السفيل  الجزء  عىل  الرئيسية 

واملالحة  الرسعة  مثل  املهمة  التفاصيل  وبفضل 

من  يكون  الرؤية،  مجال  من  بالقرب  والتحذيرات 

األسهل أن تظل مدركًا ملا يحدث دون إلهاء ورصف 

النظر عن الطريق. 

آليات السالمة

تساعد أنظمة التدخل والتحذير يف املناطق العمياء 

يف تنبيه السائقني إىل السيارات يف املنطقة املعتمة 

عىل  بفعالية  السائق  تساعد  ثم   ، القيادة  عند 

العودة إىل مركز حارة السري الخاصة به إذا بدأت 

التدخل  نظام  يساعدك  كام  مغادرتها.  يف  املركبة 

املقرتبة  السيارات  مراقبة  االحتياطي عىل  التصادم 



آمنة الحارثية
دانيال... إطاللة ملكية في 

ليلة العمر
»دانيــا... تجعُلــِك في كل حفل كالســندريا »هذا الشــعار الــذي اعتمدته صاحبة العامــة التجارية 
»دانيا لألزياء« والذي يمّيز هذا االســم الرائع في ُنطقه والعميق في معناه »دانيا« أنه اســم إيطالي 

ويقصد به »الفتاة األميرة«.
تصّمم فســاتين »دانيــا« بطريقة عصرية وقّصات مواكبة آلخر صيحات الموضة في مجال فســاتين 
األعراس بأنامل ذهبية من المصممة العمانية »آمنة الحارثية«، حيث إنها تمزج بين الصيحات العربية 
والغربية بتصاميم فخمة تناســب الفتاة الخليجية. وتتميز فســاتين دانيا بقمــاش الدانتيل الفاخر 
والمرّصع بالكريســتاالت، والتي ُتعطي إطالة ملكية وأنيقة لكل فتاة تبحث عن األناقة والتميز في 
ليلــة العمر. إلى مزيد من التفاصيل في الحــوار التالي مع المصممة العمانية »آمنة الحارثي »صاحبة 

دار »دانيا«:- 

وعالقته  »دانيال«  السم  اختيارك  وسبب  األزياء،  عامل  يف  بدايتك 
بتصميم فساتني الزفاف؟

التفّرغ  أستطع  مل  لكني  اهتاممي،  تثري  هواية  األزياء  تصميم  كان  لطاملا 

للتصميم رغم شغفي به بسبب انشغايل بالدراسة. حيث كنت أصمم فقط 

أزياء خاصة يل وألمي وألخوايت فرتة املناسبات واألفراح، والنشغايل بدراسة 

الخاص وبعد  الكايف ألفتتح مرشوعي  الوقت  أجد  الشبكات« مل  »هندسة 

انتهاء فرتة الدراسة بدأت مشوار العمل الحر بتشجيع ومساعدة األهل.

مع  تواصيل  ولكرثة  يحتويه  الذي  املعنى  بسبب  »دانيال«  اسم  اخرتت 

»دانيال«  اسم  كثرياً  أسمع  كنت  حيث  اإليطالية،  الجنسية  من  صديقايت 

والذي يعني »الفتاة األمرية« فمزجت االسم مع تصاميم الفساتني بحيث 

تظهر كل فتاة كاألمرية أو السندريال متاماً.

أسلوبك وفلسفتك يف تصاميم فساتني الزفاف؟
يعتمد أسلويب يف التصاميم عىل املزج بني البساطة والفخامة، بحيث يتم 

تصميم الفستان بتفاصيل خليجية فخمة ولكن بطابع غريب بسيط يناسب 

كل عروس تبحث عن التميز واألناقة. 

رس اإلبهار والتميز لفساتني زفاف دانيال؟
قوة املزج بني التفاصيل الخليجية والغربية يف فستان زفاف واحد، بحيث 

والتطريزات  كالنقوش  التفاصيل  فخامة  مدى  تالحظ  أن  للعروس  ميكن 

الطابع  تالحظ  الوقت  نفس  ويف  القامش.  تتوسط  التي  والكريستاالت 

البسيط واملريح للفستان أثناء اللبس. 

من أين تستوحني تصاميم دانيال لألزياء؟
بعض  من  معينة  فرتة  الدارجة يف  املوضة  من  »دانيال«  تصاميم  نستوحي 

مصممي األزياء العامليني، وكذلك من الذوق العام لعرائس الخليج. بحيث 

يجتمع الطابع الغريب واملستوى الخليجي يف فساتني »دانيال«، والذي يليق 

مبستوى العروس التي تبحث عن التفرّد والتميز يف ليلة العمر.

كيف نجحت دانيال يف أن تلبي كافة أذواق النساء والعرائس؟
تتوفر  بحيث  الفساتني،  تصميم  أثناء  واالختالف  التنّوع  عىل  نحرص  دامئا 

عدة خيارات وتصاميم للعرائس سواء بطابع خليجي أو غريب.

والغربية  العربية  الصيحات  بني  متزج  أن  يف  دانيال  نجحت  كيف 
بتصاميم تناسب العروس الخليجية؟

من خربيت ولكرثة تعاميل مع العرائس الحظت بأن أغلب العرائس الخليجية 

راقيا  تريده  الوقت  نفس  ويف  الفستان،  يف  الفخمة  التفاصيل  عن  تبحث 

وبسيطا ومريحا وهذا ما جعلنا نتجه للمزج بني الصيحات العربية والغربية 

بحيث تجمع بني الفخامة والبساطة واألناقة معاً.

وأنيقة  ملكية  إطاللة  تعطي  التي  واإلكسسوارات  األقمشة  مميزات 
لكل فتاة؟

تصاميم »دانيال« دامئاً تحرص عىل أن تعطي العروس إطاللة ملكية فخمة 

كاألمريات، وهذا ما التزمنا به منذ بداية تأسيس العالمة التجارية يف شعارنا 

أدق  عىل  الرتكيز  هو  فهدفنا  كالسندريال(.  حفل  كل  يف  تجعلِك  )دانيال 

بالدانتيل  التي تتميز  امللكية واألقمشة  التفاصيل يف اختيار اإلكسسوارات 

تنبض  بطريقة  املصممة  والالمعة  املبطَنة  األقمشة  وكذلك  والرتتر،  الناعم 

باألنوثة.
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أهم مميزات كولكشن دانيال لفساتني الزفاف لعام 2019؟
األنثوية  التصاميم  من  تضّم مجموعة  لعام 2019  »دانيال«  زفاف  فساتني 

الزهري والذهبي والفيض،  كاللون  بألوان عرصية جريئة  املبهرة والفاخرة 

واألقمشة  قصاتها  ناحية  من  ومتنوعة  مميزة   2019 تشكيلة  يجعل  مام 

املصنوعة منها مثل الشيفون، والتول ،والدانتيل ،وخامة الساتان.

ما هو اليشء األسايس الذي تحتاجه كل عروس عند اختيار الفستان؟
اليشء الوحيد الذي يجب عىل العروس أن تضعه يف اعتبارها عند التسوق 

لرشاء فستان زفافها هو ثقتها بنفسها أوالً، ثم اختيار املوديل الذي تحبه 

ثقة  لديها  تكن  مل  إذا  العروس  ألن  لجسمها.  مالمئة  بقّصة  يتمتع  والذي 

بنفسها وتقبل ذاتها لن تجد الفستان الذي يناسبها ولو بحثت عنه يف أرجاء 

العامل كله.

هل هناك متطلبات خاصة للعروس العربية يف فستانها؟
بإبهار  فنشعر  غريها،  عن  مييزها  خاص  طابع  العربية  العروس  لفستان 

وفخامة ال نجدها يف فساتني الزفاف الغربية. وذلك بسبب حرص العروس 

التفاصيل  يف  كاالهتامم  واألناقة  الفخامة  متطلبات  إدخال  عىل  العربية 

الصغرية والنقوش الناعمة يف فستان الزفاف، عىل عكس العروس الغربية 

التي متيل إىل البساطة الكالسيكية يف كامل فستان الزفاف.

صفات فستان الزفاف املثايل من وجهة نظرك؟
يتطلب  أمر  هو  به،  حلمت  طاملا  الذي  الزفاف  فستان  الفتاة  ترتدي  أن 

الكثري من التأين عند اختياره واالنتباه إىل الكثري من التفاصيل حتى ال تندم 

العروس عىل خيارها يف ما بعد. 

وعىل العروس أن تعي قبل بدء البحث عن فستان الزفاف أنه ليس رشطاً 

أن يليق بها كل فستان أحبته أو شاهدته عىل مواقع التواصل االجتامعي 

أو عىل عارضات األزياء، بل عليها أن تعرف أن لجسمها وشكله متطلباته 

الجاملية التي البد وأن تراعيها عند اختيار الفستان ليصبح مثالياً.

ما هي أبرز اتجاهات فساتني الزفاف لعام 2019؟
بحيث  مثالً،  كاللون  هنا  نذكرها  أن  ميكن  للفستان  اتجاهات  عدة  هناك 

ميكن للعروس أن تكسب فخامة وإبهاراً باللون الفيض يف ليلة العرس بعيداً 

عن اللون األبيض التقليدي حيث إنها صيحة رائجة يف عام 2019. وكذلك 

أكامم الفستان بدأت تتجه للعرص الفيكتوري القديم وهي أكامم البالون 

أو ما تسمى بـ البف )Puff( بحيث يكون الفستان Off Shoulder ، ويتم 

تثبيت األكامم مبطاط ملتف حول الذراع ويظهر الفستان بأكامم منفوخة 

من األعىل وضيقة بدءاً من املرفقني وحتى املعصم.

إىل أي مدى تعطني العروس رأيك يف الفستان؟
منذ بداية زيارة العروس لدار »دانيال« ومعرفة نوع الفستان الذي تحبه 

تتجنب  بحيث  مثالية،  إطاللتها  تصبح  ليك  جسمها  شكل  مع  ومقارنته 

األخطاء التي تقع فيها بعض العرائس عند اختيار فستان الزفاف.

أعطي العروس رساً مينحها ليلة ساحرة؟
والعاطفية  النفسية  حالتها  تجهيز  هو  العروس  تدركه  أن  يجب  أهم رس 

عند اختيارها لفستان الزفاف، لذلك يجب أن تختار الوقت املناسب دون 

ترّسع أو تأخري. وكذلك عليها أن تعرف متاماً تصميم وشكل فستان الزفاف 

الذي يناسب أسلوبها وجسمها بشكل أفضل، بغض النظر عن ذوقها سواًء 

أكانت تبحث عن فساتني زفاف أنيقة أو فساتني زفاف عرصية فهناك مئات 

الخيارات املتاحة لها.
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عنوان الضيافة العمانية 
األصيلة

»غنشة
للضيافة«..

لألصالــة وعبــق الماضــي عندمــا يجتمعــان مــع الحاضــر 
تكــون لهــم نكهــة خاصــة، مــن هنــا انطلقــت »غنشــة 
األعــراس  حفــات  ضيافــة  فــي  للضيافة«والمتخصصــة 
والمناسبات بشتى أنواعها، لتقدم لنا مفهومها للضيافة 
العمانية األصيلة ممزوجا باللمســة األوربية الحديثة. وألن 
بعض المناســبات التحدث إال مرة واحدة في العمر، تحرص 

»غنشة للضيافة« أن تبقي مناسبتك في الذاكرة لألبد. 
»أناقتــي« التقت مع »منصورة بنت هــال الهنائي« صاحبة 
مؤسســة »غنشــة للضيافــة« لتطلعنا على أهــم خدمات 
المؤسســة، وكيف نجحت فــي أن تلتزم بمبــادئ الضيافة 
العمانيــة األصيلــة، مــع تقديــم كل مــا هو مميــز وجديد 

ومبتكر في عالم الضيافة. 

غنشة  تسمية  وسبب  الضيافة؟،  عامل  يف  بدايتك  جاءت  كيف 
للضيافة؟

عشقت الطبخ منذ صغري وخاصة الحلويات، حتى جاء موعد زواج أختي 

منذ 3 أعوام تقريبا وتوليت مسؤولية تحضري الضيافة والحلويات بأكملها. 

وتفاجأت بردود األفعال اإليجابية من جانب الحضور واملعازيم وتشجيعهم 

يف  تدريجيا  للضيافة.بدأت  ومؤسسة  خاص  مرشوع  افتتاح  برضورة  يل 

تحضري الضيافة ألعراس أقاريب وأصدقايئ املقربني مجانيا، حتى قررت افتتاح 

مرشوعي »غنشة للضيافة«.

العامنية ويقصد  باللهجة  »غنشة للضيافة« يرجع تسميتها إىل »الغنشة« 

بها الصينية أو األواين التي يقدم فيها األكل للضيوف واملعازيم. 

رس نجاح ومتيز غنشة للضيافة عن مؤسسات الضيافة يف السلطنة؟
عرصية  بلمسة  التقليدية  الحلويات  بتقديم  تتميز  للضيافة«  »غنشة 

بنكهات جديدة  »الخبيصة«  أكلة  نقدم  فمثال  وبنكهات جديدة،  أوروبية 

واملبادئ  الطابع  االعتبار  يف  األخذ  مع  وغريها.  والشيكوالته  الفستق  مثل 

األساسية للضيافة العامنية. 

الحلويات واملرشوبات  كذلك تعتمد »غنشة للضيافة« عىل تجهيز جميع 
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بنفسها دون االعتامد عىل مخابز أو محالت خارجية، مام يضمن الطبخ يف 

بيئة نظيفة بداخل املنزل وبأيدي ماهرة وتقدميها بأرقى مستوى.

ما هي الخدمات التي تقدمها غنشة للضيافة؟
يف  والحلويات  املرشوبات  تقديم  واملناسبات،  األعراس  حفالت    ضيافة 

الضيافة.

  تبخري وتعطري املعازيم.

  ضيافة الفعاليات الرسمية مثل حفالت التخرج الكليات والجامعات، أو 

مؤمترات وندوات يف الوزارات. 

والجهات  الوزارات  لبعض  لعدد 20-25 شخصا  وإفطار صباحي    ضيافة 

الخاصة.

عامل  يف  جديد  هو  ما  كل  تقديم  عىل  للضيافة  غنشة  تعمل  كيف 
الضيافة العامنية؟

أقّدم  بأن  مطالبة  أنني  تام  علم  كنت عىل  الضيافة،  مجال  اخرتت  عندما 

أن  وعيّل  منزيل  يف  وأعتربهم ضيوفاً  املدعوين  الخدمات يف ضيافة  أفضل 

والعامنية  العربية  للضيافة  رمزاً  ويعترب  املضيف  ميثل  الئق  مبظهر  أظهر 

بشكل خاص. من هنا ومنذ البدايات استعنت بطاقم كامل من الشابات 

أكمل  الضيافة عىل  بواجب  للقيام  بشكل محرتف  تدريبهن  وعملت عىل 

وجه.

مبادئ الضيافة العامنية األصيلة؟ 
أحرص دوما عىل تدريب املوظفات عىل طريقة التقديم املثالية، والتأكيد 

رغباتهم  تلبية  عىل  والعمل  الحضور  مع  الراقي  والتعامل  االبتسامة  عىل 

خالل املناسبة أو العرس. 

للحصول عىل ضيافة  معكم  للتنسيق  الالزمة  الزمنية  الفرتة  ما هي 
مثالية؟

مثالية،  للحصول عىل ضيافة  تقريبا  )أسبوعني – شهر(  قبل  الحجز  يجب 

الضيافة  ملتابعة  بنفيس  املناسبة  أو  العرس  موقع  أكون يف  أن  أحرص  كام 

للتقديم  طريقة  أفضل  تقديم  عىل  بينهن  فيام  املضيفات  مع  والتنسيق 

والضيافة. 

نصائح للحصول عىل ضيافة مثالية من وجهة نظرك خالل العرس أو 
املناسبة؟ 

خالل  تطلعاتها  تلبي  التي  الضيافة  رشكة  تختار  بأن  العروس  دامئا  أنصح 

عرسها، وألن العروس دامئا تبحث عن كل ما هو مميز وجديد يف عرسها 

للرشكة  اختيارها  وبعد  الضيافة.  خاصة  التفاصيل  بكل  تهتم  أن  فعليها 

الثيم املناسب لعرسها بحيث تتناسق  املناسبة، عليها أن تختار الشكل أو 

جميع األلوان من ديكور وطاوالت االستقبال حتى الضيافة. فالضيافة من 

وجهة نظري تعترب عامل جذب أسايس خالل العرس للمعازيم والضيوف، 

وتقيس مدى رضاهم عن العرس بشكل عام. 

أما من حيث األلوان الرائجة يف ضيافة األعراس، فرتكز عىل اللون البنفسجي 

والوردي. بينام أفضل دامئا األلوان الفاتحة خاصة اللون األبيض.

ما هي خططكم املستقبلية، وطموحاتكم لعام 2019؟ 
أتطلع الفتتاح محل خاص لـ« غنشة للضيافة« والتوسع يف أعامىل
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»مازاغان بيتش آند غولف«... 
منتجع ساحر علي أرض 

المغرب

اشتهرت على مر الزمان بكرم الضيافة والترحاب وحسن 
االستقبال لضيوفها. وهذا إن نم عن شىء فإنما ينم عن 
عــادات وتقاليد أصيلة توارثتها األجيال. إنها »المملكة 

المغربية« المشهورة بـ»عروس أفريقيا«  

أناقتي تلقت دعوة كريمة من  منتجع »مازاغان بيتش 
آند غولف« لتجربة ضيافة وأجواء ساحرة داخل المنتجع 
والذي يعد أحد أشهر المنتجعات السياحية في المغرب. 
إن منتجع مازاغان  عبارة عن مدينة نموذجية متكاملة 
يعمل على خدمتك فيها آالف الموظفين مــن أبناء 

المغرب – مدينة الجديدة. 

المدير العام 
ماسيميانو زاناردي

Mazaganbeachresort
www. mazaganbeachresort.com
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روعة املنتجع 
يقول  املنتجع ومرافقه،   أكرث عىل روعة  وللتعرف 

»ماسيميالنو زاناردي« املدير العام ملنتجع »مازاغان 

منتجع«مازاغان«  ُعروض  إن  غولف«  آند  بيتش 

من  عالية  طلب  معدالت  عىل  تحوز  الصيفية 

الجاذبة  أن عروضنا  إىل  الخليجية. مشريا  العائالت 

سهلت عىل ضيوفنا زيارة األرايض املغربية الساحرة. 

تبدأ  الفريدة  تجربتنا  أن  إىل   « زاناردي  وأشار« 

أيام  أفضل  قضاء  إىل  اللذيذ،  الطعام  تناول  من 

واستمتاع  الخالبة،  الشواطئ  عىل  العطالت 

حيث  الساحرة،  بالطبيعة  والعائالت  األزواج 

املصممة  العروض  من  الكثري  املنتجع  يف  منتلك 

بعناية ملساعدة الضيوف يف التخطيط لعطلة ال 

لتزويد  عروضنا  تصميم  يتم  كام  نسيانها.  ميكن 

والرتفيه  اإلقامة  تشمل  شاملة  بتجربة  الزوار 

واالسرتخاء يف أجواء هي األروع عىل اإلطالق.

األماكن  أفضل  »أحد  »مازاغان  منتجع  ويعترب 

املفضلة للسياح الذين يبحثون عن بيئة عربية، 

حيث إن املنتجع يستجيب باستمرار إىل التدفق 

املتزايد للزوار من مختلف أنحاء العامل من خالل 

تقديم عروض مخصصة للعديد من املناسبات. 

موقع اسرتاتيجي وتصميم عاملي
ويقع منتجع »مازاغان« عىل بعد 90 كم جنوب 

منتجع  وهو  الجديدة،  مدينة  يف  البيضاء  الدار 

ساحيل يطل عىل املحيط األطليس. ويقع املنتجع 

وسط فضاء داخيل رائع ويطل عىل مناظر خالبة 

وحدائق  غولف  وملعب  والبحريات  للمحيط 

ذات مناظر طبيعية مميزة وحامم سباحة مذهل 

يقع يف مركزه.

وتم تصميم وتشييد املنتجع الواسع عىل الطراز 

العريب املغريب، ويحيط به ساحة فناء كبرية تتميز 

التقليدي  الفسيفساء  بالط  أعامل  من  بالكثري 

بالغ الروعة، واألبواب واألسقف املنحوتة بشكل 

والفوانيس  األعمدة  عن  فضالً  بديع،  مزخرف 

الفنية التي ال مثيل لها. وعىل الجانب اآلخر تم 

تطل  أنها  كام  بشكل عرصي،  الحجرات  تصميم 

،أو  السباحة  ،أوحامم  الحديقة  أو  البحر،  عىل 

ملعب الغولف بحسب االختيار. 

مرافق مذهلة 
لرياضة  مذهالً  ملعباً  »مازاغان«  منتجع  يضم 

الغولف مع تصميم رائع من األرضيات العشبية 

الخرضاء واملمرات الخاصة بها ذات التصميامت 

»مازاغان«  منتجع  ويضم  البديعة.  املتناغمة 

موقعاً مساحته 250 هكتاراً، مبا يف ذلك ملعب 

غولف مكون من 18 حفرة صممه »غاري بالير«. 

تشمل  خاصة  باقات  »مازاغان«  منتجع  يقدم 

تناسب  التي  واليوغا  ،السبا،  الصحية  املنتجعات 

العديد  عىل  والحاصل  العائلة  أفراد  جميع 

من  متنوعة  مجموعة  يقدم  كام  الجوائز.  من 

املطاعم ومجموعة واسعة من األنشطة الرياضية 

عىل  مصمام  البدنية  للياقة  ،ومركزا  والرتفيهية 

أحدث طراز، ومالعب كرة القدم.
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التدفق  إىل  باستمرار  املنتجع  يستجيب  كام 

املتزايد لزوار الرشكات، فهو مجهز جيداً بأحدث 

املؤمترات  تنظيم  لدعم  واملرافق  التحتية  البني 

املناسبات  وإقامة  والندوات  العمل  وورش 

الخاصة بالرشكات.

حفالت الزفاف وشهر العسل
يقدم منتجع »مازاغان بيتش آند غولف« تجارب 

العديد  املنتجع  استضاف  وقد  وشاملة،  فريدة 

من حفالت الزفاف، مبا يف ذلك عددا من حفالت 

زفاف املشاهري. 

وباإلضافة إىل حفالت الزفاف، يعترب أيضاً منتجع 

املفضلة  الوجهة  غولف«  آند  بيتش  »مازاغان 

الجاملية  تتجىل  حيث  العسل،  شهر  لقضاء 

املنتجع  يقدمها  التي  واملغامرة  والرومانسية 

لقضاء  مثالياً  مكاناً  يجعله  مام  الجدد  لألزواج 

شهر العسل. 

لضيوفنا  »نضمن  زاناردي«:  »ماسيميالنو  ويؤكد 

كل  غولف«  آند  بيتش  »مازاغان  منتجع  يف 

الطعام  فمن  واحد.  سقف  تحت  يحتاجونه  ما 

الشاطئ  عىل  األوقات  أمتع  قضاء  إىل  اللذيذ، 

لضامن  يشء  كل  وتنفيذ  بتوفري  نقوم  الخالب، 

داخل  لحظة  بكل  وضيوفهم  األزواج  استمتاع 

أسعارنا  تتميز  ذلك  إىل  وباإلضافة  املنتجع. 

لتقدم  مصممة  وهي  املنافسة  عىل  بالقدرة 

بتجربة  االستمتاع  مع  شاملة  إقامة  للزائرين 

الرتفيه واالستجامم الصحي«.

منتجع صديق لألرسة
ويويل منتجع »مازاغان بيتش آند غولف« أهمية 

حامم  فقط  لديهم  ليس  فهم  لألطفال،  خاصة 

السباحة الخاص بهم، بل أيضاً ناٍد لألطفال ،وآخر 

للمراهقني مع برنامج متكامل من األنشطة، مبا 

وركوب  الغابات  يف  الدراجات  ركوب  ذلك  يف 

وذلك  الفيديو،  وألعاب  والرقص  والرماية  الخيل 

واالنطالق،  الحامسة  من  أجواء  ضمن  إلبقائهم 

بينام يحظى والديهم بوقت االسرتخاء.
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The.sisterss89@gmail.com

@the_sisters89

Al_Suwaiq

91800751

The_queens2

مجلس اتحاد الغرف الخليجية 
يكلف

باسم السيف أمين عام مكلف 
لالتحاد

أصدر مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قرار تكليف األستاذ 

باسم السيف مبنصب  أمني عام مكلف  لالتحاد يف العارش من أكتوبر 2018م 

لحني انتهاء  فرتة والية األمني العام عبدالرحيم نقي شهر مارس القادم  2019م، 

والثالثني  الثاين  باالجتامع  انتخابه  يف  الثالثة  واليته  اقرت   قد  كانت  والتي 

ملجلس اتحاد الغرف الخليجة الذي عقد مبملكة البحرين يف ابريل 2007 .

من جانبه أعرب السيف عىل شكره لثقة مجلس االتحاد يف تعيينه أمني عام 

مكلف خالل الفرتة الحاليه سائالً الله أن يعينه خالل هذه الفرته عىل دفع 

عجلة التطوير والنجاح ملسرية االتحاد السيام يف خضم التطورات واملستجدات 

واملتغريات التي تواجه االقتصاد الخليجي وما يتطلبه ذلك من تركيز مكثف 

من  الكثري  اليوم  أمامه  الذي  الخليجي  الخاص  القطاع  مسرية  تعزيز  عىل 

امللفات  املهمة التي يتوجب الرتكيز عليها .
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األمين العام:  
مشاركة ولي 

العهد في 
قمة العشرين 

استثنائية 
ومشرفة

باسم السيف

باسم  األستاذ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  غرف  التحاد  املكلف  العام  األمني  أشاد 

عبدالرحمن السيف مبشاركة األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز - سمّو ويل العهد 

، يف قمة مجموعة دول العرشين »بوينس  الدفاع-  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 

آيرس« يف األرجنتني التي انطلقت مؤخرا. 

العاملية  الدول  مقدمة  األن يف  أصبحت  السعودية  العربية  اململكة  إن  السيف  وأشار 

حيث عّززت من مكانتها يف االقتصاد العاملي، بإدارتها لجملة املتغريات التي تعرض لها 

العامل منذ بداية األلفية وحتى وقتنا الحايل، وما متتلكه من مقومات سواء نفطية أو 

صناعية أو ما هي بصدد تطويره اآلن وفًقا لرؤية 2030م. الفتاً إىل أن اململكة تحتل 

املرتبة الـ17 من بني اقتصاديات دول العرشين من حيث الناتج املحيل اإلجاميل، فضالً 

عن أنها تقع ضمن أقل دول العرشين من حيث نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل.

مشاركة  تعد  العرشين  مجموعة  قمة  يف  العهد  ويل  مشاركة  أن  عىل  السيف  وأكد 

استثنائية ومرشفة، فاململكة عاشت يف عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 

عبدالعزيز  سياسة اقتصادية صلبة امتداداً للعهود السابقة لتواصل اململكة قوة ونفوذاً 

يف سجلها التاريخي كعضو يف أكرب مجموعة اقتصادية يف العامل، حيث تعد أكرب مصدر 

للنفط والطاقة. 

ومن املتوقع أن تزداد اململكة قدماً ملا متتلكه من قوة مالية بشكل إيجايب، السيام وأنها 

دولة نجحت يف بناء قنوات اتصال قوية مع كافة اقتصاديات العامل يف ظل الدعم الكبري 

الشاب محمد بن  امللك سلامن بن عبدالعزيز. فضال عن وجود ويل عهده األمري  من 

سلامن الذي سعى لتطوير القطاعات املالية واالقتصادية ومواجهة الفساد، ليصب ذلك 

يف تطوير اقتصاد اململكة.
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تفّضل معنا في فندق شيراتون ُعمان واستمتع بإفطار ُمتأخر وسط حديقتنا الغّناء، مع 
محطات الطبخ، ومحطات شواء، وأنشطة مرحة ل�طفال، وإستخدام حوض السباحة. 

إنه المكان ا¢مثل للعائلة! استمتع مع عائلتك بأجمل اللحظات!
 info.oman@sheraton.com ٩٦٨+ أو التواصل على البريد الكتروني للمزيد من المعلومات، الرجاء اتصال على ٢٢٣٧٧٧٧٧

جميع ا�سعار بالريال الُعماني شاملة للضرائب الحكومية ورسوم الخدمة 
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تفّضل معنا في فندق شيراتون ُعمان واستمتع بإفطار ُمتأخر وسط حديقتنا الغّناء، مع 
محطات الطبخ، ومحطات شواء، وأنشطة مرحة ل�طفال، وإستخدام حوض السباحة. 
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ُماني السعر يبدأ من ٢٠ ريال ع
شامل إستخدام حوض السباحة

ّاء، مع  ُتأخر وسط حديقتنا الغن ُمان واستمتع بإفطار م ّل معنا في فندق شيراتون ع تفض
محطات الطبخ، ومحطات شواء، وأنشطة مرحة ل�طفال، وإستخدام حوض السباحة. 

إنه المكان ا¢مثل للعائلة! استمتع مع عائلتك بأجمل اللحظات!
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محطات الطبخ، ومحطات شواء، وأنشطة مرحة ل�طفال، وإستخدام حوض السباحة. 

إنه المكان ا¢مثل للعائلة! استمتع مع عائلتك بأجمل اللحظات!
 info.oman@sheraton.com ٩٦٨+ أو التواصل على البريد الكتروني للمزيد من المعلومات، الرجاء اتصال على ٢٢٣٧٧٧٧٧

جميع ا�سعار بالريال الُعماني شاملة للضرائب الحكومية ورسوم الخدمة 
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السعر يبدأ من ٢٠ ريال ُعماني
شامل إستخدام حوض السباحة

تفّضل معنا في فندق شيراتون ُعمان واستمتع بإفطار ُمتأخر وسط حديقتنا الغّناء، مع 
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جميع ا�سعار بالريال الُعماني شاملة للضرائب الحكومية ورسوم الخدمة 
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جديدة  طريقة  ُعامن  شرياتون  فندق  يُقّدم  الشتاء،  فصل  حلول  مع 

لالستمتاع بإفطار لذيذ مع العائلة يف أجواء الشتاء اللطيفة، حيث يُقّدم 

الفندق برانش بطابع الُنزهة يف حديقة الفندق الجميلة وذلك ظهرية كُل 

ُجمعة. بخدمة عالية الجودة، وأطباق من خمس نجوم، سيحظى الضيوف 

بوقٍت رائع مع عائالتهم وسط الطبيعة املُطلّة عىل حوض السباحة. 

وقال عادل الشيخ، الشيف التنفيذي بفندق شرياتون ُعامن: »لقد استلهمنا 

وتضّج  واألزهار  الثامر  فيه  تُزهر  الذي  الربيع  وقت  من  الفكرة  هذه 

للعائالت أن تقيض  أردنا  الطازجة، حيث  باملُزارعني ومحاصيلهم  األسواق 

وقًتا ُممتًعا وسط أجواء ربيعية لطيفة وأطباق شهّية وأنشطة مرحة.« 

يُقّدم فندق شرياتون ُعامن أنشطة أخرى لألصدقاء والعائالت حيث  كام 

السلّة  يف  ووضعها  يفضلونها  التي  املأكوالت  اختيار  من  الزوار  سيتمكّن 

حديقة  وسط  واالسرتخاء  بأنفسهم  املشاوي  وتحضري  لذلك  املُخصصة 

وحوض  الفندق  حديقة  يف  ممتعة  بأوقات  الُزّوار  وسيحظى  الفندق. 

السباحة للكبار والصغار، إىل جانب مكان للعب األطفال والكبار. 

ُكل جمعة 
١:٣٠ م - ٥:٣٠ م 

السعر يبدأ من ٢٠ ريال ُعماني
شامل إستخدام حوض السباحة

تفّضل معنا في فندق شيراتون ُعمان واستمتع بإفطار ُمتأخر وسط حديقتنا الغّناء، مع 
محطات الطبخ، ومحطات شواء، وأنشطة مرحة ل�طفال، وإستخدام حوض السباحة. 

إنه المكان ا¢مثل للعائلة! استمتع مع عائلتك بأجمل اللحظات!
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السعر يبدأ من ٢٠ ريال ُعماني
شامل إستخدام حوض السباحة

تفّضل معنا في فندق شيراتون ُعمان واستمتع بإفطار ُمتأخر وسط حديقتنا الغّناء، مع 
محطات الطبخ، ومحطات شواء، وأنشطة مرحة ل�طفال، وإستخدام حوض السباحة. 
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رولز رويس تنظم فعالية القيادة االكثر ترقبا 
لسيارة كالينان بمسقط

نّظمت شــركة الجنيبي العالمية للســيارات، الوكيل الحصري لرولز-رويس موتور كارز في سلطنة 
ُعمــان، الفعالية األكثر ترقبًا في قطاع الســيارات الفاخرة للســنة في مســقط وهــي تجربة قيادة 

سيارة »كالينان« الجديدة. 
حضــر هذه الفعاليــة ضيوف من كبار الشــخصيات وصحافيين متخصصين بالســيارات وأســلوب 
الحياة )اليف ستايل( من أجل اختبار قيادة رولز-رويس الفارهة الجديدة المصممة لكّل التضاريس.

ُأقيمــت الفعاليــة فــي 27 نوفمبر حيث حظي الضيــوف بفرصة اختبار الســيارة الجديدة عن كثب 
واالستمتاع بروعة مواصفات كالينان وتجهيزاتها الفريدة على الطرقات المعبدة والوعرة.

وفي هذه المناسبة عّلق السيد عامر الزدجالي، مدير المبيعات لشركة الجنيبي العالمية للسيارات، 
قائًا: »تشــّكل كالينان قّمة إرث رولز-رويس وتقاليدها، كما أّنها تستجيب لمتطّلبات عماء اليوم 

الذين يرغبون في الفخامة والراحة مجتمعة مع أقصى قدرات القيادة على الطرقات الوعرة.

لهم  سمحت  كام  الشخصيات،  وكبار  وصحافيني 

بالتعرّف عن كثب عىل املزايا الفاخرة والتكنولوجيا 

والتي تشكّل جوهر  السيارة  التي تضمها  املبدعة 

هذه السيارة الجّبارة والرائدة يف القطاع.«

أّول  كالينان  »تُعّد  قائالً:  الزدجايل  السيد  وأضاف 

سيارة فارهة رباعية الدفع يف العامل وتتمّيز بأعىل 

مستويات الفخامة والحرفية كام أنّها ُصنعت من 

أجود املواد عىل اإلطالق مع انتباه دقيق للتفاصيل 

هائلة  فرصة  كالينان  تشكّل  مساومة.  أّي  بدون 

قاعدة  وتعزيز  عالمتنا  إطار  لتوسيع  لنا  بالنسبة 

فصل  الحضورانطالق  شهد  »لقد  قائالً:  وأضاف 

جديد يف تاريخ رولز-رويس دائم التطّور والنمو يف 

الرشق األوسط. ولطاملا شكّلت سلطنة ُعامن سوقاً 

كذلك،  يزال  ال  وهو  لرولز-رويس  بالنسبة  هاماً 

ونحن عىل ثقة تامة بأّن كالينان ستحظى باهتامم 

عمالء  قبل  من  ممتازة  استجابة  وتلقى  بالغ 

للتميز  يسعون  الذين  الدفع  رباعية  السيارات 

ويتطلعون ملستويات أعىل من الراحة والرفاهية.

وقد شكّلت فعالية القيادة لسيارة كالينان الفرصة 

املثالية لتقديم السيارة لضيوفنا من عمالء قّيمني 

عمالئنا. ومتّثل هذه السيارة إنجازاً جديداً يف مسرية 

تطّور عالمة السيارات الفارهة األوىل يف العامل.«

قرص  فندق  من  كالينان  سيارات  أربع  انطلقت 

من  قافلة  يف  مسقط،  كارلتون،  ريتز  البستان 

الفخامة غري املسبوقة حيث اخترب الضيوف خالل 

عىل  النزهة  تجربة  املدينة  شوارع  عرب  جولتهم 

رولز- بسيارات  اقرتنت  لطاملا  التي  الريح  بساط 

رويس كافة. 

رولز-رويس  مؤسسة  أسس  عىل  كالينان  تحافظ 

التاريخية من حيث املكانة واألداء بينام تنطلق يف 
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مرشوع جديد وجريء يساهم يف تطوير سوق 

لها،  مثيل  ال  سيارة  كالينان  األوسط.  الرشق 

شهده  يشء  أي  تشبه  وال  وقالباً،  قلباً  فاخرة 

العامل سابقاً عىل اإلطالق.

صورة  يف  رولز-رويس  إرث  كالينان  تجّسد 

العمالء  متطلّبات  تخطّي  أجل  من  جديدة 

اليوم، وال شّك يف أّن السيارة الجديدة ستحتّل 

السيارات  قطاع  رأس  عىل  بها  جديرة  مكانة 

رباعية الدفع الفاخرة.

التضاريس،  كّل  سيارة  كالينان،  جعلت  لقد 

القيادة عىل الطرقات الوعرة يف سيارة فاخرة 

حقيقة وواقعاً للمرّة األوىل عىل اإلطالق. 

وحضورها  وقّوتها  بجربوتها  كالينان  تتمّيز 

الرباعي  الدفع  سيارات  أكرث  وهي  الالفت، 

براعة وتعددية لالستخدام. إنّها سيارة عائلية 

بامتياز وتتمّيز بتجربة قيادة ممتعة كام أنّها 

تّم  التي  فخامة  األكرث  الدفع  رباعية  السيارة 

صنعها عىل اإلطالق. ويضمن تصميم كالينان 

تصاميم  وجه  يف  املبدعة  مكانتها  املعارص 

الروتينية   SUV الدفع  رباعية  السيارات 

وذلك نابع من خطوط غطاء املحرك الطويل 

املمتد  الخلفي  الجزء  إىل  القصرية،  واملقدمة 

والتي متنحها إطاللة رولز-رويس املعروفة.

الطريق  عىل  الواثقة  كالينان  كاريزما  تكتمل 

بلمسات تصميمية فاخرة أساسية، مبا يف ذلك 

للشبك  املتكامل  والتنفيذ  املتزايد  االرتفاع 

الجديدة هي  كالينان  سيارة  الشهري.  األمامي 

وليدة سنوات من التصميم املضني والتطوير 

مهندس   500 من  أكرث  يد  عىل  واالختبار 

ومصّمم متخصص. إنّها حكاية بحث وتواصل 

رولز-رويس  تستمع  الذين  العمالء  مع 

بنية  حكاية  يف  التايل  الفصل  إنّها  لرغباتهم. 

جميع  عليها  تقوم  التي  الرفاهية  من  كاملة 

مع  بدأت  والتي  املستقبلية  رولز-رويس  طرازات 

سيارة فانتوم. 

أعىل  يعكس  كالينان  بناء  يف  اسُتخدم  عنرص  كّل 

من  واإلتقان  واألداء  املطلقة  الفخامة  مستويات 

تفاصيل املحرّك دقيقة الصنع إىل املقصورة املريحة. 

التي  األملنيوم(  )هيكل  الرفاهية«  »بنية  تتمّيز 

بهندسة  بامتياز  رولز-رويس  جوهر  تعكس 

الفخامة  تجربة  حول  بالكامل  مبنية  متفّوقة 

كالينان  قّوة  الركاب  كام  السائق  فيخترب  الشاملة. 

وجامل أدائها يف رحلة سلسة ورائعة وصامتة عىل 

الثانية  السيارة  هي  كالينان  التضاريس.  مختلف 

التي  الجديد من سيارات رولز-رويس  الجيل  من 

تّم بناؤها باللجوء إىل »بنية الرفاهية« التي متنحها، 

وزناً أخف مع صالبة أكرب، فتكون النتيجة رحلة ال 

لتكنولوجيا  البديهية  واالستجابة  كالينان  متّيز 

التوجيه أّن السيارة قادرة عىل التعامل مع البيئات 

األكرث رصامة وصعوبة، سواء أكانت عىل الطرقات 

الوعرة أم يف املدن.

األملنيوم  عىل  بالكامل  القامئة  الهندسة  وتساهم 

الركاب تجربة رولز-رويس  بشكل أسايس يف منح 

الخاصة األشبه برحلة عىل بساط الريح. ويتفاعل 

التغرّي  مع  الريح«  بساط  عىل  »الرحلة  نظام 

تلتقطها  التي  والبيانات  والتوجيه  التسارع  يف 

الكامريات املدمجة عىل منت كالينان.

مختلف  عىل  الكاملة  كالينان  سيطرة  ولضامن 

تصميم  إعادة  تّم  الوعرة،  كام  املمّهدة  الطرقات، 

ثنايئ  توربو  بنظام  املزّود  رولز-رويس  محرّك 

بشكل  لرت   6.75 سعة  أسطوانة   12 من  واملؤلف 

منازع لها تغمر السائق والركاب يف أجواء ال مثيل 

لها من الراحة والسكون.

ذلك، ويضمن نظام التعليق الهوايئ املتطّور قيادة 

مباليني  يقوم  إذ  التضاريس  كّل  عىل  جداً  مريحة 

قيادة  تجربة  تضمن  التي  والتعديالت  الحسابات 

مذهلة ورحلة خالية من أّي مصدر إزعاج للركاب 

مهام كانت الظروف.

لكالينان  الرفاهية«  »بنية  فضالً عىل ذلك، تضمن 

إىل  باإلضافة  املتقدمة  الرباعي  الدفع  قدرات 

التوجيه  نظام  ويعزز  الرباعي.  التوجيه  إمكانيات 

والثبات  الحركة  خفة  من  هذا  املتطور  الرباعي 

قيادة  يضمن  مام  الرباعي  الدفع  سيارات  يف 

األداء  وعالية  ممتعة  تجربة  ويوفر  للركاب  ثابتة 

التي  الفائقة  االلتفاف  قدرات  وتعني  للسائقني. 

الدوران  عزم  من  املثايل  املستوى  لتحقيق  كامل 

املمكنة  الدورات  أدىن  عند  مرت(  نيوتن   850(

 563 تبلغ  قّوة  وينتج  الدقيقة(  يف  دورة   1,600(

األربعة  كالينان  لعجالت  كيلوواط(   420( حصاناً 

عندما تدعو الحاجة.

يعمل  الذي  الحركة  نقل  نظام  ويضمن  ذلك 

ترّوس  بعلبة  واملرتبط  الصناعية  األقامر  مبساعدة 

مثانية الرسعات تقّدماً سلساً عند كافة الرسعات.

الختبارات  خضعت  كالينان  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر 

قاهرة عرب العامل. إنّها سيارة تتمّتع بتجربة »رحلة 

مختلف  مواجهة  عىل  وبقدرة  الريح«  بساط 

التضاريس بدون املساومة عىل أّي ميزة من مزايا 

سيارات رولز-رويس املخصصة للطرقات املعّبدة.

ويشكّل الصمت ميزة أخرى من أهّم مزايا سيارة 

ضجيج  عزل  عىل  ساعد  ومام  الجديدة.  كالينان 

مزدوجة  خفيفة  معادن  استخدام  كان  الطريق 

الطبقات )6 مم( مع إضافة املزيد من مواد عزل 

من  سميكة  طبقات  إدراج  طريق  عن  الضجيج 

لتأمني عزل صوت غري مسبوق يف  واللباد  الرغوة 

كالينان  تُعترب  لذلك،  ونتيجة  السيارات.  صناعة 

يف  صمتاً  األكرث  الفاخرة  الدفع  رباعية  السيارة 

العامل. 

والفخامة  العرصي  التصميم  بني  ما  الدمج  وميثل 

القّوة  إىل جانب  املذهل  واألداء  الفائقة  الداخلية 

الهائلة التي تزخر بها السيارة، جوهر تجربة سيارة 

رولز-رويس كالينان، والتي تُعّد بدورها التجسيد 

عىل  الفاخرة  للقيادة  رولز-رويس  ملفهوم  األروع 

كّل التضاريس.
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نظمــت عيادة همســات الســكون 
األول  الدولــي  »الملتقــى  مؤخــرا 
فنــدق  فــي  النفســية«  للصحــة 
كمبنســكي مســقط بالتعاون مع 
حملــة »نحــن معــك« لنشــر الوعي 
حــول قضية الصحة النفســية، جاء 
الملتقى تحت اشراف و رعاية جناب 

السيدة بسمة آل سعيد. 
للصحــة  األول  الدولــي  الملتقــى 
النفسية يعتبر األول من نوعه الذي 
حقق خطــوة جديدة نحــو التوعية 
بالصحة النفسية، بإشراك عدد من 
المحليين  الدولييــن و  المتحدثيــن 
أبرزهم الشيخة ماجدة الصباح من 
دولة الكويــت و »إيفون تمبســون« 
 Max of و  المتحــدة  المملكــة  مــن 

Arabia و أحمد الحارثي.

اشتمل 
“الملتقى الدولي 
األول للصحة 
النفسية” على 
عدد من ورش 
العمل تم فيها 
توعية الحضور 
وتعريفهم 
بكيفية التعامل 
مع عدد من 
المشكالت

144145

ANAQATI
media
sponsor

همسات
السكون تنظم

الملتقى 
الدولي األول

للصحة النفسية



األخرين  املتحدثني  من  العديد  مشاركة  عن  فضال 

الواقعية  وتجاربهم  بقصصهم  شاركوا  الذين 

والحياتية التي مروا بها وحاربوها وذللوا الصعاب 

تتنوع  حيث  النجاح،  نحو  سلم  منها  وجعلوا 

مواضيع  بني  طرحها  تم  التي  القصص  مواضيع 

خاصة باإلكتئاب والثقة بالنفس والتنمر والفقدان 

والخوف وغريها.

كام اشتمل “امللتقى الدويل األول للصحة النفسية” 

عىل عدد من ورش العمل تم فيها توعية الحضور 

وتعريفهم بكيفية التعامل مع عدد من املشكالت 

التي  بالغضب  التحكم  عمل  ورشة  أهمها  من 

أقامتها جناب السيدة بسمة آل سعيد، أيضا ورشة 

عمل عن التنمر التي يتعرض له األطفال باملدارس. 

أهم  عىل  الضوء  تسليط  تم  اليومني  مدار  وعىل 

و  نراها  التي  املواضيع  أكرث  يف  امللهمة  املحطات 

أصحابها  من  جعلت  والتي  يوم  كل  عنها  نسمع 

أشخاصاً ملهمني يف مسرية النجاح .

يذكر إن حملة “نحن معك” بدأت يف عام 2014 

واألنشطة  الفعاليات  بالعديد من  الفريق  وقام 

بالصحة  العناية  أهمية  أبرزت  و  ركزت  التي 

النفسية، ودور املجتمع يف النهوض بدور الفرد 

الدور. هذا  يف  املجتمع  جميع رشائح  إرشاك  و 

األطفال  تنشأة  أهمية  عىل  الضوء  سلطت  كام 

عىل وعيهم و إدراكهم لهذا الجانب املهم الذي 

سيبني شخصيتهم فيام بعد. 

عىل  الحملة  حققتها  التي  النجاحات  وبعد 

حملة  فوز  خالل  من  والدويل  املحيل  الصعيد 

الشبابية  املبادرات  بجائزة  معك”  “نحن 

وكانت  لعام 2017م،  الكويت  بدولة  التطوعية 

املبادرة الوحيدة التي مثلت الصحة النفسية من 

بني 800 مبادرة تنافست عىل الفوز بالجائزة.
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تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة/ رية بنت قيس آل سعيد الموقرة 
وحضور الفنانة الجميله / مــي عبداهلل من الكويت الشقيق

La Derma افتتاح عيادة التجميل
يف احتفال خاص ومميز بوجود نخبة 

من مشاهري السلطنة ، بحضور أيضا 

سيدات املجتمع  ورائدات األعامل، 

 La« آلديـرما  التجميل   عيادة 

بتقنية  العالجات  تقدم    »Derma

عالية جداً وبأحدث األساليب وذلك 

يتمتع  التي  السنوات  خربة  بفضل 

بها الدكاترة املتواجدين باملركز، هذا 

ومتتاز العيادة بتصميم راقي، هادئ 

نفوس  يف  الراحة  يدخل  ومميز، 

القادمني اليها
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األوبرا جاالريا ُتعلن عن افتتاح أول 
بوتيك لـ »أتيليه زهرة« في السلطنة

بوتيك  أول  افتتاح  عن  جاالريا  األوبرا  أعلنت 

الشهري،  الُعامين  األزياء  دار  زهرة«،  “أتيليه  لـ 

بالسلطنة. وسيشكل أتيليه زهرة أحدث إضافة 

إىل قامئة املحالت والعالمات التجارية املرموقة 

للضيوف  ليقدم  جاالريا  األوبرا  تحتضنها  التي 

السهرة  فساتني  من  مبدعة  تشكيلة  والزوار 

من  مجموعة  إىل  إضافة  الجاهزة،  واألزياء 

العبايات.

هذا، وقد تم تأسيس أتيليه زهرا يف عام 2015 

باإلمارات العربية املتحدة واستطاع عىل مدار 

األزياء  قطاع  يف  مكانته  إبراز  من  األعوام 

واملوضة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل حيث 

يف  األناقة  وعشاق  محبي  استقطاب  يواصل 

أبهى صورها. وقالت ريان السليامنية، مصممة 

الكثري  “تعلمت  زهرة:  أتيليه  وصاحبة  األزياء 

من  عدٍد  يف  مشاركتي  خالل  املوضة  عامل  يف 

أبرز عروض األزياء العاملية وأدرك جيداً شغف 

املرأة وحبها لكل ما هو جديد وعرصي يف عامل 

ولذا،  حلة.  أجمل  يف  دامئاً  تظهر  ليك  األزياء 

والفساتني  األزياء  من  تشكيلة  للنساء  نقدم 

التي تم تصميمها بكل براعة واحرتافية بحيث 

تعكس شخصياتهن وجاملهن الداخيل”.

لنا  بوتيك  أول  بافتتاح  “نفتخر  وأضافت: 

األوبرا  بدار  جاالريا  األوبرا  يف  بالسلطنة 

وتتوافق  تتامىش  السلطانية مسقط، ففلسفتنا 

يف  يجسد  الذي  الرائع  الفني  الرصح  هذا  مع 

والفن  لالبتكار  الحقيقي  املعنى  تفاصيله  كل 

والتفرد”.

قامئة  األوبرا جاالريا تحتضن  أن  بالذكر  جديٌر 

املحلية  التجارية  والعالمات  املحالت  أبرز  من 

من  زوارها  متطلبات  تلبي  التي  والدولية 

واليوم،  والجامل.  املوضة  محبني  من  النساء 

املرموقة  املحالت  قامئة  إىل  زهرة  انضم أتيليه 

والحرصية التي تحتضنها األوبرا جاالريا والتي 

تجمع بني األفضل يف التجميل والفنون واملوضة 

واملجوهرات واملقاهي وغريها.
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افتتـــــاح
 The RB Design

للعبايات العملية 
والمناسبات

تحت رعاية جناب السيدة بسمة آل سعيد، اُفتتح مؤخرا محل The RB Design واملتخصص 

يف بيع العبايات والدريسات، جاء ذلك يف مجمع املعويل بسوق السيب وسط حضور مجموعة 

مميزة من رائدات األعامل واملشاهري. 

وعبايات  العملية  العبايات  من  مختلفة  تشكيالت  بتقديم   The RB Design املحل  يتميز 

يتم  التي  املالبس  عن  فضال  واألفراح.  للمناسبات  املخصصة  األزياء  من  وغريها  املناسبات، 

العبايات واملالبس  العبايات، تصاميم مميزة من خامات جديدة ومختلفة يف  ارتدائها تحت 

وطريقة مبتكرة للتطريز والشك واأللوان.
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ليلة التراث العماني..رحلة في أرجاء 
التاريخ والتراث األصيل

تزامنا مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني املجيد، 

مؤخرا  العامين(  الرتاث  )ليلة  فعاليات  انطلقت 

برعاية رشكة »املوج مسقط«، وتحت تنظيم وإرشاف 

رميا  لصاحبتها  املتكاملة«  رميا  »مشاريع  مؤسسة 

الساجواين وبالتعاون مع اإلستاذ سامي البلويش. 

جاءت الفعاليات تحت رعاية صاحب السمو السيد 

ومبشاركة  سعيد،  آل  شهاب  بن  ثويني  بن  محمد 

تقديم  يف  املتخصصة  الشعبية  الفرق  من  هائلة 

الوطنية.  املوسيقية  والفقرات  الشعبية  العروض 

واشتملت الفعالية أيضا عىل مجموعة من الفقرات 

الرجالية  األزياء  عروض  منها  الشيقة  الوطنية 

وعروض  اللوايت،  مصطفى  تنسيق  تحت  التقليدية 

مصممة  تصميم  من  التقليدية  النسائية  األزياء 

األزياء عفاف الصوافية. 

خاص  أوبريت  حفل  عىل  األمسية  تضمنت  كام 

لألطفال تم من خالله تقديم تصاميم لألزياء متثل 

تصميم  من  وذلك  السلطنة،  محافظات  مختلف 

مصممة األزياء برشى العرميية. ومن أهم الفقرات 

املسرية  عن  مخترص  فيلم  عرض  الفعالية  هذه  يف 

قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  لحرضة  العريقة 

املعظم -حفظه الله ورعاه-. 

كام تم عرض مجموعة من اللوحات الفنية مقدمة 

لتقديم  مريئ  عرض  تم  وأيضا  »املها«،  جالريي  من 

التهنئة ملوالنا -حفظه الله ورعاه- لهذا اليوم الجليل 

ومبشاركة مجموعة من رواد ورائدات االعامل.

الحفل  راعي  السمو  صاحب  تقدم  الختام  ويف 

الحفل  ومنظمة  املبادرة  صاحبة  برفقة  الكريم، 

الرعاة  بتكريم  الساجواين  صادق  رميا  البهيج 

انرتبرايزيز.،  فاص  االفاضل  وأهمهم:-  املشاركني 

هدنة  الداخيل،  للتصميم  الخنجي  املنى  ورد 

للتجارة، الرقي للعود، هايت اونتس، جالريي املها، 

عفاف  العرميي،  برشى  الصوايف،  سيف  مشاريع 

البلويش،  املذيع حفيظ جعبوب، سامي  الصوايف، 

مصطفى اللوايت. 
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تخليدا لذكرى الراحل خالد الحبسي
مبادرات شبابية تحتفي بالعيد الوطني 

الثامن واألربعين

فريق  نظم  شبابها«،  بسواعد  أفضل  مستقبل  نحو  »عامن  شعار  تحت 

مؤخرا  الحبيس  خالد  الراحل  مؤسسة  كان  والذي  شبابية«  »مبادرات 

السيدة  الثامن واألربعني. جاء ذلك تحت رعاية  الوطني  بالعيد  احتفاال 

ريه بنت قيس آل سعيد ومبشاركة مجموعة من املواهب الشبابية.

مجموعة  تم عرض  قابوس،  السلطان  مبدينة  النور  قاعة  يف  الحفل  أُقيم 

من الفعاليات الوطنية. بدأت فقرات الحفل بعرض لوحة وطنية جميلة، 

اللوحة  وكانت  الكريم.  القرآن  لتحفيظ  الهدى  مدرسة  زهرات  قدمتها 

ُمعربة عن حب األطفال لباين عامن املجد وتعهدهم ملواصلة البناء والتعمري

عن  فيها  تحدث  الفريق  كلمة  مبادرون  فريق  أعضاء  أحد  ألقى  بعدها 

فريق »مبادرون« واألهداف من تأسيس هذا الفريق وتطلعاته املستقبلية 

خالد  الفريق  مؤسس  ُخطى  عىل  والسري  الشبابية،  املبادرات  إلظهار 

الحبيس-رحمه الله- . ثم تم عرض مريئ عن مؤسس الفريق والجهد الذي 

استطاع  وكيف  أمامه،  وقفت  التي  والعقبات  الفريق  هذا  إلنشاء  بذله 

التغلب عليها. 

القصيد  حوار  الربييك  وصالح  الفاريس  يوسف  الشاعران  قدم  ذلك  بعد 

حرضة  الوطن  وباين  للوطن  حبهام  عن  فيها  عربا  الوطن،  عيد  بعنوان 

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حفظه الله ورعاه.

ويف الختام، قامت راعية الحفل بتقديم الهدايا للمواهب املشاركة والرعاة 

ثم افتتحت بعد ذلك املعرض املصاحب للحفل و الذي كان يف افتتاحه 

لوحة من تصميم الفنانة نوف الربيكية تحت عنوان »و يبقى األثر«. ثم 

ثم  الرسامني،  املصورين ومعرض  افتتاحها ملعرض  السمو  تابعت صاحبة 

التعرف عىل بعض املشاريع لألرس املنتجة. 
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برنامج زمالة –لوريال – اليونيسكو من أجل المرأة في العلم 
2018– تكرم عالمة عمانية لبحثها الرائد

األوبرا جاالريا تستضيف معرض –زوايا تاريخية– 
مانية فاطمة القصابية

ُ
للمصورة الع

نظم برنامج »زمالة لوريال - اليونيســكو من أجل المرأة في العلم 2018« للشــرق األوسط حفل 
توزيع جوائزه ضمن فعاليات دورته الخامسة، حيث تم تكريم 5 سيدات متميزات لمساهمتهم 
العلمية من ضمنهم الدكتورة العمانية لمياء الحاج. وأقيم حفل التكريم في فندق هيلتون 

دبي بمدينة الحبتور بالشراكة مع جامعة زايد.

واحتفلت الجائزة هذا العام مبجموعة من العاملات والباحثات من 

دول مجلس التعاون الخليجي الاليئ أسهمن يف تحفيز مسرية التقدم 

العلمي يف منطقة الرشق األوسط. حيث تم منح عدد من الباحثات 

املبدعات جوائز مالية بقيمة 20,000 يورو لكل باحثة يف فئة ما بعد 

الدكتوراه و8,000 يورو لكل باحثة يف فئة طالبات الدكتوراه، وذلك 

تكرمياً ملساهمتهن يف مجاالت العلوم وأعاملهن البحثية املتميزة.

الدكتورة العامنية ملياء الحاج من جامعة السلطان قابوس، تتناول 

أبحاثها التي امتدت ألكرث من ٥ أعوام كال من استكشاف األجيال 

نظيفة  كمصادر  الحيوي  الوقود  من  والرابعة  والثالثة  الثانية 

امليكروبات  من  سالالت  دراسة  إىل  باإلضافة  للطاقة.  ومستدامة 

جدوى  ذو  منتجات  إلستخالص  بها  االستعانة  بهدف  والطحالب 

اقتصادية عالية. 

وكان برنامج »زمالة لوريال - اليونيسكو من أجل املرأة يف العلم«، 

قد تم إطالقه يف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع جامعة 

زايد. ويستند إىل القيم األساسية لرشكة ’لوريال‘ وجامعة زايد عىل 

كامل  بلوغ  عىل  وتشجيعها  شخصيتها  وتقوية  املرأة  متكني  فكرة 

إمكاناتها ملحو الصورة النمطية التي تحول دون قدرة الشابات عىل 

تحقيق طموحاتهن. 

استضافت األوبرا جاالريا معرض املصورة الُعامنية 

فاطمة القصابية خالل أيام العيد الوطني الثامن 

واألربعني املجيد. وجاء املعرض الذي أقيم تحت 

بن  عادل  السيد  برعاية  تاريخية«  »زوايا  عنوان 

السياحية  الشؤون  البوسعيدي مستشار  املرداس 

بوزارة السياحة.

وتعد فاطمة القصابية، إحدى الفنانات الُعامنيات 

املوهوبات من أبناء والية سامئل وطاملا اشتهرت 

بصورها التي تربز تفاصيل وروعة املعامل التاريخية 

بالسلطنة. وتعليقاً عىل املعرض.

التاريخية  املعامل  بني  »ترعرت  القصابية:  قالت 

وتبجييل  احرتامي  كان  اآلخر  تلو  وعام  املبهرة 

لها يزداد أكرث فأكرث فهي تجسد يف كل تفاصيلها 

األثر  عظيم  لها  كان  التي  واإلنجازات  األحداث 

عىل ثقافتنا وتطورنا.«

وأضافت: »انا أؤمن بأن ال مستقبل ملن ال ماض 

له ولذا فعلينا التمعن يف هذه املعامل واآلثار التي 

تعرفنا ماهيتنا الحقيقية.«

كان  تاريخية«  »زوايا  معرض  أن  بالذكر  جديٌر 

أحدث إضافة إىل قامئة الفعاليات التي استضافتها 

الشابة،  املواهب  احتضان  بهدف  جاالريا  األوبرا 

وتنشئة عقولهم املبدعة وروحهم وحسهم الفني. 

اليوم تُشكل منصة تجمع  وباتت األوبرا جاالريا 

الفنانني من داخل السلطنة وخارجها الستعراض 

أعاملهم الفنية ومواهبهم املختلفة.
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