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ق�سم طب وجراحة الأ�سنان
يهدف اإلى تقديم اأعلى م�ستوى من الخدمات في مجال طب الأ�سنان، 
ومن اأجل توفير جميع خدمات طب الأ�سنان الالزمة �سكلنا طاقم 
العمل في المركز من كفاءات متخ�س�سة في جميع تخ�س�سات طب 

الأ�سنان الحديثة.

albushra.medical.specialty www.sfc-oman.com

ق�سم الأمرا�ض الباطنية
للذين يعانون من الأمرا�ض المزمنة »ال�سكري وال�سغط: الحل الأن�سب ن�سعه الآن 
بين يديك من خالل ت�سخي�ض ومعالجة الأمرا�ض بموا�سفات ومعايير عالمية، 

ونهتم اأي�سا بعالج مر�سى الربو والح�سا�سية وم�ساكل الغدة الدرقية.

+968 24496419 - 24497789Azaiba, building 280 & 1280 
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Azaiba, Muscat, 
Sultante of Oman

sandianederma

Sandiane 
dermatology, 
coSmetology & 
laSer centre

your skin is 
your best 
accessory, 
take good 
care of it. . .
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فاتي 
رحيم

خديجة
النعيمي

يسرى 
الخالدي

جيهان 
الوضاحي



عبد الفتاح سالمه
المدير العام

عبد الفتاح سالمهأناقة.. بال حدود

صانعة النجوم 

هك��ذا اأطل��ق عليها كل اأ�س��حاب امل�س��اريع الذين عربوا م��ن خالل جملة  
اأناقتى لي�سبحوا حاليا جنوم املجتمع العمانى و اخلليجى.

هن��اك عوام��ل جن��اح كث��رة لب��د اأن تتوافر �س��واء اأكان��ت لالأ�س��خا�ض، اأم 
للموؤ�س�س��ات منه��ا، اجلد، و الجته��اد، و املوهبة، واإتق��ان العمل و الثقة 
بالنف���ض و اح��رام املناف���ض و تقدير ال��ذات بطريقة �س��حيحة وعقالنية 
وغرذل��ك الكثر والكث��ر.... ومن اأهم عوام��ل النجاح اأي�س��ا  اأن تتاأكد من 
ان�س��مامك اإىل موؤ�س�سة متنحك ومتنح م�سروعك ثقال، و تر�سم لك طريق 
النجاح ،و تاأخذ بيدك، وتكون مراآتك التى تظهر لك اإيجابياتك و �س��لبياتك 

ل جتاملك و ل تثبط من هممك و اأحالمك امل�ستقبلية.

كلما و�س��عت حدودا ب�س��يطة حللمك انطفاأ بريقه، و قلت همتك. �س��ع 
ح��دودا بعيدة حللم��ك، و اأنت واقف عل��ى اأر�ض الواق��ع و تعلم جيدا من 
اأن��ت، و م��ن اأين بداأت؟ مهما كان��ت البدايات لبد اأن تك��ون هي حقيقتك 
الأوىل الت��ى م��ن خاللها ت�س��ل لكل ما حتلم ب��ه... وكلما كان��ت البدايات 

قا�سية و�سعبة كلما كانت النتائج مبهرة و مفاجئة.

كما تعودنا كل عام اأن ين�سم اإلينا جمموعة جديدة من اأ�سحاب امل�ساريع 
من ذوى املوهبة و الإرادة احلقيقية و حب النجاح ...

لذلك اأخذنا على عاتقنا اأن نكون القناة التى يعربوا من خاللها باأحالمهم 
اإىل كيفي��ة حتقيقها بكل ح��ب و تقدير كما جنحنا مع الكثر من جنوم 
املجتمع احلاىل نثق فى اهلل -عز وجل-، و فى اأنف�سنا، و مبوهبة كل من 
ين�س��م اإلينا ،ونعمل لتحقيق اأهدافن��ا واأحالمكم التى بالنهاية ترفع من 

الذوق وامل�ستوى العام داخل �سلطنة عمان احلبيبة ...

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

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسؤولية معلنيها.

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

Distribution:

تصدر عن:
األمانة العامة التحاد غرف

دول مجلس التعاون الخليجي
قفزة التكنولوجيا للدعاية واالعالن

جميع المراسالت باسم
 المدير العام
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صاحبة السمو
السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد



17 غالف

أفضل سيارة مخصصة 
للطرقات أداًء من فيراري
محرّك جديد وقوي يوّلد 800 حصان



Ferrariofoman

19 غالف

والمحموم  المستمر  السعي  أثمر 
ـــراري  ـــي ـــــذي شـــهـــده مـــركـــز »ف ال
 Ferrari Styling ستايلينغ« للتصميم
بين  جدًا  سلس  دمج  يهدف  والذي 
مجموعة الدفع المتطور والتصميم 
الحصول  إلــى  ــادي  ــري وال المتناغم 
انسيابية  تجهيزات  مجموعة  على 

مذهلة تشارف على الكمال.



Ferrariofoman

21 غالف

العادية في  Superfast تصميَم أقوى محرك للطرقات  كان تحّدي فيراري مع طراز 812 
تاريخ العالمة )800 حصان، 123 حصانًا/ليتر( مع تقليص استهالك الوقود واالنبعاثات أيضًا، 

لكن وبطبيعة الحال، مع اإلبقاء على صوت محّرك فيراري من 12 أسطوانة الفريد تمامًا.



تّم تجهيز Superfast 812 بأنظمة متطورة جدًا للتحّكم بديناميات السيارة ومكوناتها. فباتت السيارة 
تلفت األنظار بفضل تصميمها المبتكر للغاية ومجموعة تجهيزات الديناميات الهوائية عالوة على 
تضّم  التي  األولى  فيراري  سيارة   Superfast  812 تشّكل  ذلك،  إلى  باإلضافة  الفريد.  قيادتها  أسلوب 

.EPS )Electric Power Steering( نظام »المقود المؤازر الكهربائي« أو

Ferrariofoman

23 غالف



Ferrariofoman

25 غالف

العجلتين  قــوســي  تصميم  ــم  ت
توليد  على  للحرص  الخلفيتين 
فّعال.  بشكل  ــزواًل  ن ضاغطة  قــّوة 
في الواقع، تّم الحّد من قّوة الرفع 
بفعل  طبيعي  بشكل  تتولد  التي 
البدن  فيها  ينحني  التي  الطريقة 

فوق قوَسي العجالت.



التخطيط والمثابرة 
مفاتيح النجاح
لسيدات األعمال

در�س��ت علوم احلا�س��وب اإل اأن �س��غفها بع��امل الأعم��ال جذبها لالجتاه 
املعاك�ض لت�سبح �سيدة اأعمال يف املرتبة الأوىل، ومن غر مناف�ض، ويف 
ف��رة وجيزة، اأخ��ذت على عاتقها اأن تط��ور من ال�س��وق العماين ليكون 
مناف�س��ا لأ�س��واق ال�س��رق الأو�س��ط فغامرت بجلب م��اركات جديدة على 
ال�سوق العماين لتحدث الفارق فيه ومبا يتنا�سب مع املجتمع العماين. 
اإنها �س��احبة ال�سمو ال�س��يدة »علياء بنت ثويني اآل �سعيد »التقت معها 
»اأناقتي« لتحدثنا عن م�س��رتها يف عامل الأعمال واأهم ال�س��ركات التي 
جلبته��ا اإىل ال�س��وق العماين وعدد من الن�س��ائح تقدمه��ا لرائدات ورواد 

الأعمال وغرها يف احلوار التايل:- 

صاحبة السمو
السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد
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وراء  والدواف��ع  الأ�س��باب  ه��ي  م��ا 
اختيار جمال اإدارة الأعمال دون غره 

من املجالت؟
امتللالك  ال�سغللر  منللذ  هاج�سللي  كان 
�سركللة خا�سة بللي، ولأين اأع�سق عامل 
الأزياء فلقد قللررت املغامرة والدخول 
يف هللذا املجللال والغو�للض يف عامل 
الأزيللاء واأ�سللراره. لللذا قررت دمللج الرغبة 
الأعمللال  عللامل  واقتحللام  بال�سغللف 
ليكون نتاج ذلك �سركة البجعة الدولية.

وكمللا تعرفللون فعامل الأعمللال لي�ض 
بال�سيء الهني فالبدايات دائمًا ماتكون 
الللكايف  الوقللت  اأخللذت  لللذا  �سعبللة، 
فيلله،  البللدء  قبللل  امل�سللروع  لدرا�سللة 
خا�سللة واأن هذا املجال فيلله التجديد 
وعرو�ض الأزياء دائمللا متغرية ومتنوعة 
وعلينا مواكبة التطللور وال�سوق يف اآن 

واحد للو�سول ملبتغانا. 
للم��اركات  اختي��ارك  ج��اء  كي��ف 
اأداء  تقيم��ن  وكي��ف  الإيطالي��ة؟ 
امل��اركات الإيطالي��ة داخل ال�س��وق 

العماين؟ 
ب�سبللب  الإيطاليللة  املللاركات  اخللرت 
ابنتي حيللث يرجع الف�سللل لها ب�سبب 
توجههللا لدرا�سللة ت�سميللم الأزياء يف 
اإيطاليللا، واأثنللاء ترددي عليهللا يف ذلك 
الوقت كانللت الفر�سة �سانحة لالطالع 

على املاركات املوجودة لديهم.
الإيطللايل  ال�سللوق  بدرا�سللة  فقمللت 
الأزيللاء  منللط  ،وهللل  وا�ستك�سافلله 
املتبع لديهللم �سيتنا�سب مللع املراأة 
العمانيللة؟، كل هذا واأكرث كنت اأ�سعه 
يف احل�سبللان عند درا�ستللي للم�سروع 
ل�ستك�ساف ما يتنا�سب مع جمتمعنا. 
وبعد الكثري من اجلللولت وامل�ساورات 
مع ال�سركات ملدة عامني قررت اختيار 
ال�سللوق  يف  املوجللودة  املجموعللة 

العماين الآن. 
ل اأخفيكللم �سللرا يف بدايللة الأمر كان 
اجلميللع يت�سللاآل عللن هذه املللاركات، 
خا�سللة اأنهللا تتواجد للمللرة الأوىل يف 
ال�سلطنللة ،وكان حللب التعللرف عليها 
كان  املقابللل  يف  منتجاتهللا.  وعلللى 
هناك فئة من النا�ض لديهم فكرة عن 
هذه املللاركات و�سعدوا بوجودها يف 

ال�سلطنة.
م��ا ه��و اله��دف وراء اختي��ار جمال 
معن حتت مظلة ال�سركة؟ ،وهل 
هن��اك �س��يء م�س��رك يجم��ع بن 

املجالت املختارة؟
اختيار جميع هذه املاركات املختلفة 
تغطيللة  هللو  واحللدة  مظلللة  حتللت 
ملتطلبللات املللراأة والرجل مللن ناحية 
الأزيللاء والأداوات املنزلية واأدوات الب�سرة 

والتجميللل، لأنلله كان عنللدي طموح اأن 
تكللون جميع املللاركات حتللت �سقف 
واحد. وفعاًل متكنت من افتتاح »اأوتلت« 
يف �سيتللي �سنر �سحللار يجمع جميع 

املاركات يف مكان واحد.
التجاري��ة  العالم��ات  مالم��ح  اأب��رز 

اخلا�سة بالأزياء؟
ماركتللي  مللع  بللداأت  الأوىل  ال�سنللة 
بق�سميلله  ،و«ترو�سللاردي«  »ليوجللو« 

مبثابللة  وكانللت  والن�سائللي،  الرجللايل 
تعريللف لهاتللني املاركتللني والت�سويق 
بال�سلطنللة  جديدتللان  لأنهمللا  لهمللا 
والكثللري منهللم ل يعرفهمللا. ونالللت 
هاتللان املاركتللان ا�ستح�سللان واإعجاب 
ممللا  اجلمهللور،  مللن  كبللرية  قاعللدة 
�سجعني لفتتللاح ماركتي »ماك�ض اآند 
كللو« و«بني بالك« اللتللني تندرجان حتت 
مللارا«.  »ماك�للض  الأم  املاركللة  مظلللة 
وبالن�سبة لل« بني بالك« فاأنا من الأوليات 
الالتى جلبنها لدول اخلليج وهلل احلمد 
جميع املاركات مت تعريفها وقبولها 

من قبل اجلمهور وزاد الإقبال عليها.
مثل ما ذكرت �سابقللًا اأثناء ترددي على 

ابنتللي »اأميمللة »اأثنللاء درا�ستهللا مبيالن، 
كنت اأتردد علللى هذه املحالت خا�سة 
»ماركللة  مللع  املتعاملللني  مللن  واأين 
ماك�ض مارا« و«ترو�سللاردي« وعلى دراية 
بجودتهما ومالئمتهما لبيئتنا واأجوائنا. 
لذا فكللرت يف جلبهمللا لل�سلطنة، ما 
عدا ماركة »ليوجو« فهي جديدة علي 
ولكنللي ارتاأيللت اأن اأ�سمهللا ملجموعة 

الأزياء.
اأه��م م��ا ميي��ز حقائ��ب يد »ف��ورل« 
والتاريخي��ة  الثقافي��ة  ،والر�س��الة 

امل�ستوحاة من تلك احلقائب؟
مللن مميللزات حقائللب »فللورل« التجدد 
يف الألوان واملوديللالت التى تتغري يف 

كل ف�سللل، حيث يلم�ض املللراأة �سعور 
بالتجللدد الدائللم. و«فللورل« منللذ عللام 
1927 موجللودة يف الأ�سللواق الأوروبية 
مللع  التناف�سيللة  باأ�سعارهللا  ومتيللزت 

جودة ال�سناعة.
»جاب��ل  حم��الت  تخ��دم  كي��ف 
»اجلدي��دة املتخ�س�س��ة يف الأث��اث 
الإيط��ايل مكونات البي��ت العماين 

الع�سري؟
»جابل« ماركة اإيطالية م�سهورة عمرها 
كماليللات  يف  متخ�س�سللة  عامللا   60
املنزل، وتدور ت�ساميمها حول ال�سغف 
وحتويل البيئة املحيطة اإىل فن مبهج. 
مللن مميللزات هللذه العالمللة التجارية 
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اأنهللا �سديقللة للبيئللة وذلللك من خالل 
ا�ستغللالل الطاقللة امل�ستدامللة واإنتاج 
مللواد طبيعيللة وع�سويللة م�ستخرجة 

من مواد خام فائقة اجلودة. 
ونحن يف ال�سلطنة اأي�سًا ن�سعى اإىل اأن 
تكون جميللع املنتجات �سديقة للبيئة 
والت�سجيع عليها، اأما بالن�سبة للخامات 
فهنللاك املخمل ،واجللد. والذي تنحدر 
منهما الفللوط ورداء احلمللام واأغطية 

الأ�سّرة ومفار�ض املطبخ.
اله��دف م��ن اإن�س��اء حم��ل »زاري��ن« 
واأهميت��ه  املنزلي��ة،  ل��الأدوات 
والفن��ادق  ال�س��يافة  جم��ال  يف 

بال�سلطنة؟ 
حمالت« زاريللن« متتلك خربة متتد لنحو 
130 عاما، وهذه ال�سنوات من اخلربة ل 
يختلللف عليها اأحللد يف اجلودة فهي 
�سركللة رائللدة يف ت�سنيللع اخلللزف يف 
ال�سللرق الأو�سللط، وهي كذلللك واحدة 
من اأكللرث منتجي ومللزودي البور�سلني 

املتطورين تقنيا حول العامل.
 ول �سللك يف اأن هذه املاركة ال�سهرية 
احل�سريللة  ت�سكيالتهللا  خللالل  ومللن 
�ستكللون اإ�سافللة للبيللت العماين من 
خالل اأطقم ال�سيافة اخلا�سة باملنازل 
والتى تتميللز بت�ساميم جذابة واأ�سكال 
رائعللة تتنا�سب مع جميللع الأذواق من 
الكال�سيكية اإىل الع�سرية. ول يقل عنها 
يف الللذوق اأطقللم ال�سيافللة اخلا�سة 
بالفنادق ولرواد الأعمال العمانيني، وما 
مييز« زارين«هواأن جميع منتجاتها اآمنة 
وغ�سالللة  املايكرويللف  ل�ستخدامللات 

ال�سحون. 
بن العمل التطوعي، والعمل احلر، 
وحياته��ا اخلا�س��ة، كي��ف جنح��ت 
�س��موك يف التن�س��يق ب��ن الأم��ور 
الثالثة لكي ت�س��بحي ق��دوة لكثر 

من ال�سيدات العمانيات؟
تنظيم الوقت هو �سر جناح اأي �سخ�ض، 
حيللث اأقللوم برتيللب برنامللج العمللل 
منذ بداية الأ�سبللوع ويف امل�ساء اأقوم 
مبراجعللة مللا علي مللن اأعمللال لليوم 
الثاين. اأما يوم اجلمعة فهو خم�س�ض 
للعائلللة فقللط، وال�سبللت مق�سم بني 
العمللل وال�سرخللاء الللذي ل بللد منلله 

ومللا  العمللل.  �سغوطللات  ملواجهللة 
�ساعدين يف حتمل �سغوطات العمل 
هو النوم الكايف والتغذية ال�سحيحة.

ما هي الن�سائح التي تودين تقدميها 
للم��راأة العمانية لت�س��جيعها على 

بداية م�ساريعها اخلا�سة؟
القيام بدرا�سة جدوى للم�سروع درا�سة 
جيللدة مللن جميللع اجلوانللب، والأهم 
للم�سللي يف هللذا املجللال هللو ال�سرب 
والتحمللل لتخطي جميللع ال�سعوبات، 
لأن طريللق الأعمللال لي�ض �سالللكا وقد 
تظهر عقبللات غللري متوقعة. كمللا اأن 
ن�سيحتي الأخرى هللي التثقيف الذاتي 
فاأنللا مثاًل درا�ستي علللوم احلا�سوب، اإل 
اأنه عند توجهي للتجارة قمت بالطالع 
والتثقف عن املجال مبا يكفي لأكون 
قادرة على خو�ض املجال بكل اقتدار. 

كي��ف ميك��ن للم��راأة العامل��ة من 
خربت��ك  وبحك��م  نظ��رك  وجه��ة 
التن�س��يق بن م�س��اريعها اخلا�س��ة 

وحياتها ال�سخ�سية؟
التنظيم مثل ما ذكرت �سابقًا هو احلل 
الأمثللل للتوفيللق بللني احليللاة اخلا�سة 
واحليللاة العمليللة، بحيللث ل يطغى اأي 
جانب منهما علللى الآخر والعمل على 

موازنة الأمور بينهما بقدر امل�ستطاع.
ما ه��و ال��دور والواجب ال��ذي يجب 
ب�س��كل  العماني��ة  امل��راأة  عل��ى 
العم��ل  تقدمي��ه يف جم��ال  ع��ام 

التطوعي؟ 
اأمتنى من كل امللراأة وفتاة قادرة على 
التطللوع اأن ل تللردد اأبللداً يف اقتحللام 
جمال العمل التطوعللي، فاجلمعيات 
اخلريية تفتح اأبوابها للجميع مل�ساندة 
بع�سنللا البع�ض.كمللا اأن التطللوع لي�ض 
مقت�سللرا فقط علللى اجلمعيللات، اإمنا 
البيت.حتى  ن�ستطيللع ممار�ستلله مللن 
بتقدمي يللد العون وامل�ساعدة ويكون 

ذلك باأي طريقة كانت.
دائم��ا تقفن بجانب رائدات الأعمال 
وترعن افتتاح م�ساريعهن اخلا�سة، 
فهل هناك ر�سالة تودين تقدميها 

من خالل تلك امل�ساركات؟
ت�سجيعي الدائللم لرائدات الأعمال من 
منطلللق اإح�سا�سللي بهللن، لأين بللداأت 

من ال�سفر و�سققللت الطريق بنف�سي. 
اهلل  بعللد  ذلللك  يف  الف�سللل  ويرجللع 
لوالدتللي التللى دائمللًا ماكانللت ال�سند 
والعون يل يف كل �سيء، وت�سجيعها 
يل للم�سللي قدمللًا وحتقيللق النجللاح. 
بالإ�سافة اإىل عائلتي و�سديقاتي الالتي 
اأكن لهللم كل ال�سكللر يف موؤازرتهم 
يل، ولأين مللررت بكثللري مللن العقبللات 
والأمللور يف هللذا املجللال لللذا فللاإين 
اأ�سعر بهن متامًا وهللذا الذي يجعلني 

م�سجعة دائمة لهن.
م�س��تقبلية  واآم��ال  طموح��ات 

ل�سموك خالل العام اجلديد؟ 
مللن طموحاتللي امل�ستقبليللة اأوًل العمر 
وال�سحللة  ال�سلطللان  جلاللللة  املديللد 
والعافية فهللو القدوة التللى نقتدي بها 
جميعًا يف حياتنا. ومن طموحاتي اأن اأرى 
اجلهللات املخت�سة يف املجللال التجاري 
عونًا و�سنللدا لنا كن�سللاء عمانيات نخو�ض 
بيللد واحللدة  التجللاري والعمللل  املجللال 
للنهو�للض بال�سوق العماين، لإبللراز ما هو 
موجللود بال�سوق مللن مللاركات اأو غريها 
من الهوايات التى ت�ستاأهل اإبرازها لتكون 

دليال لل�سائح الأجنبي ملعرفة ال�سوق.

31 فا�سن
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لفتت خبرة التجميل العمانية »خديجة النعيمية »الأنظار خالل 
م�ساركتها يف اأ�سبوع املو�سة بلندن،  وعر�ست خالل م�ساركتها 
وم�سرتها التجميلية احلافلة باخلربات واللم�سات الإبداعية يف 
فن التجميل. خبرة التجميل »خديجة النعيمية »تك�سف لنا عن 

م�ساركتها يف اأ�سبوع املو�سة بلندن وعن متيزها خالل امل�ساركة. 

وأولى خطواتها نحو العالمية

مكياج أنثوي يبهر حضور 
»أسبوع الموضة في لندن«

khadija
      al nuaimi

makeup artis t
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اأ�س��بوع  تقيم��ن جتربت��ك يف  كي��ف 
املو�س��ة بلندن؟ ، وما هي ال�س��تفادة 
م��ن  علي��ك  ع��ادت  الت��ي  احلقيقي��ة 

امل�ساركة؟
» اأ�سبللوع املو�سللة بلنللدن« مبثابة اخلطوة 
الأوىل نحللو العامليللة ،والتي طاملا حلمت 
بهللا و�سعيللت اإليها، �سعيللدة وفخورة مبا 
حققتلله خالل احلللدث. كمللا كان احلدث 
فر�سللة ذهبيللة يل للتعرف علللى ثقافات 
خمتلفة يف عامل التجميل واملو�سة من 
جميع اأنحاء العللامل وخمتلف اجلن�سيات. 
لم�ست الحرافية من جميع امل�ساركني 
،اأو  العار�سللني  ،اأو  الأزيللاء  م�سممللي  �سللواء 

خبريات التجميل، اأو منظمي احلفل. 
يف  جنح��ت  الت��ي  الر�س��الة  ه��ي  م��ا 
تقدميه��ا ل��كل احل�س��ور، وزوار اأ�س��بوع 

املو�سة بلندن؟
م�سرفللة  �سللورة  تقللدمي  اإىل  �سعيللت 
عللن خبللريات التجميللل العمانيللات ،والأداء 
،والكفللاءة ،واحلرفية العاليللة التي يتميزن 
يف  بامل�ساركللة  جديللرات  واأنهللن  بهللا، 
املحافللل الدوليللة ومتثيللل ال�سلطنة يف 
كافة العرو�ض والأحداث اخلا�سة باجلمال 

واملو�سة حول العامل. 
الألوان وال�س��يحات الرائجة من املكياج 

التي كانت امل�سهد الأبرز يف احلدث؟
مييلللون اإىل املكيللاج الهللادئ الللذي يللربز 
جمال املللراأة ومالحمها، فالألللوان الرابية 
ت�سدرت اإطاللة معظللم امل�ساركني يف » 

اأ�سبوع املو�سة بلندن«. 
ما هي الألوان وطرق املكياج التي اعتمدت 
عليها يف تطبيق املكياج ملوديل  اأ�سبوع 

املو�سة بلندن؟
اعتمللدت علللى الألللوان الرابية مللع جلير 
و�سللع  مللع  العللني،  جفللن  يف  ب�سيللط 
ن�سبللة مللن الفاوندي�سللني غللري مبالغ فيه 
،و«الكونتللور« لإبللراز وحتديللد مالمللح جمال 
الوجه ، والعتماد علللى الألوان الهادئة يف 

روج ال�سفايف.

كي��ف ج��اءت م�س��اركتك يف اأ�س��بوع 
املو�سة بلندن؟

بف�سللل من اهلل وتوفيقلله كان عام 2018 
مليئا بالإجنللازات والنجاحات ال�سخ�سية يل 
كخبللرية جتميللل، ف�ساركللت يف العديللد 
من عرو�ض الأزياء والفعاليات املحلية كما 
ت�سدرت اأعمللايل معظم �سفحات و�سائل 

الإعالم املحلية من جمالت وجرائد. 
اكت�سبتهللا خللالل  التللي  لل�سهللرة  ونظللرا 
مللن  دعللوة  تلقيللت  املا�سيللة،  الأعللوام 
الفا�سلة / نهاد الكنللدي للم�ساركة معها 
يف »اأ�سبوع املو�سللة بلندن« لأمثل خبريات 
التجميللل العمانيات خللالل واحد من اأهم 
اأحللداث املو�سللة واجلمال بالعللامل. ومن 
خللالل جملتكللم املوقللرة اأقللدم خال�ض 
�سكللري وتقديللري للفا�سلة نهللاد الكندي 
للمجهللود الكبري الذي بذلتلله معي خالل 

احلدث .



اأب��رز النج��وم وامل�س��اهر الالتي قمت بو�س��ع 
املكياج لهن خالل احلدث؟

الإعالميللة املميللزة وامل�سهللورة »فاديللة الطويل« 
مذيعة قناة MBC والتللي و�سفت مل�ساتي وطرق 
املكيللاج اخلا�سللة بللي بلم�سللات خبللرية التجميل 
البحرينيللة امل�سهورة« مع�سومللة ها�سم« خبرية 
التجميللل اخلا�سللة بالفنانللة »اأحللالم« ويعللد هللذا 
اأ�سبللوع  خللالل  ومل�ساركتللي  يل  وفخللر  و�سللام 
املو�سة يف لندن. كما اأ�سادت البلوجر امل�سهورة 
�سهد بلم�ساتللي يف املكياج وتفاجاأت بامل�ستوى 
اإليهللا خبللريات  التللي و�سلللت  العاليللة  والكفللاءة 

التجميل الُعمانيات.   
من وجهة نظرك م��ا الفائدة التي تعود على 
خب��رة التجمي��ل م��ن امل�س��اركة يف عرو�ض 

خارجية؟
فوائللد عديللدة عللادت علللَي مللن م�ساركتللي يف 
اأ�سبوع املو�سة بلندن، منهللا فائدة ال�سفر للخارج، 
والتعرف على كل ما هو جديد يف عامل املو�سة 
واجلمللال، التعامل مع خبريات التجميل وم�ساهري 
يف عللامل املو�سة واجلمللال ،واكت�سللاب اخلربات 
منهللن، ف�سال عللن تعزيللز الثقة بالنف�للض وحتمل 
امل�سوؤوليللة ب�سللرورة تقللدمي �سللورة م�سرفة عن 

البلد الذي ننتمي اإليه. 
م��ا هي اأغ��رب ال�س��يحات الت��ي قابلتك خالل 

احلدث؟
يف الللدول الأوروبيللة اأ�سبحللت مو�سللة » الهايالير« 
�سيحللة قدمية ل يعتمد الكثري عليها، يف حني اأن 
معظللم الن�سللاء يف جمتمعاتنللا ل ي�ستغنني عن 
الهاياليللر ويعتربنه من امل�ستح�سللرات التجميلية 

التي ل غنى عنها ومكمل اأ�سا�سي للمكياج.
اأعجبنللي ب�سللدة تنظيم عرو�للض الأزيللاء يف لندن، 
فاحل�سللور يقت�سر فقط على الإعالميني ،واأ�سحاب 
املحللالت، واملراكللز التجاريللة. وبالتللايل فالفائدة 
تعود ب�سكل اأف�سل على م�سمم الأزياء من ناحية 

املبيعات.
تودي��ن  وه��ل  امل�س��تقبلية؟،  طموحات��ك 
امل�س��اركة يف عرو���ض خارجي��ة خ��الل الفرة 

املقبلة؟
طموحاتللي لي�للض لها حللدود ول �سقللف، فاأبحث 
دائما عللن التميز والإبداع يف جمال عملي والرتقاء 
فيه للو�سللول للعامليللة وامل�ساركللة يف »اأ�سبوع 
املو�سللة يف لنللدن« كان حلمللا .اأ�سعللى اإىل تكرار 
التجربللة مللرة اأخللرى، وامل�ساركة يف اأحللداث اأكرب 

واأهم خارج عمان.
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ناعم��ة كاحلري��ر، قوي��ة كالعا�س��فة، ثابت��ة عل��ى الطري��ق، متن��ح الآمان 
لراكبها، قوية يف فرملتها، فخمة يف مق�سورتها، �سريعة وفاخرة، اأنها 
ف��راري Superfast 812. عا�س��ت جمل��ة “ اأناقتي” جترب��ة رائعة على منت 
الرم��ز الأكرث �س��هرة من ال��رف والأناق��ة الإيطالية وبتنظيم من �س��ركة 
الف��ردان – الوكيل احل�س��ري لعالمتي فراري ومازيراتي يف ال�س��لطنة- ، 
لتكت�س��ف اأ�س��رار  فراري Superfast 812 ال�س��يارة التي ت�ستهدف العمالء 

الذين ين�سدون طراز فراري الأقوى والأكرث ح�سرية بن �سيارات فراري. 
التحّدي الأول الأ�سعب التي دائمًا ما تواجهه »فراري« عند تطويرها طرازاً 
جدي��داً هو اأن تتجاوز ال�س��يارة اجلديدة مرة اأخ��رى حدود اإجنازات العالمة 
الت��ي حققته��ا يف الط��راز الذي �س��بق. ويكت�س��ب هذا التحدي �س��عوبًة 
اإ�سافية عندما تنطوي املهّمة على ت�سميم حمرك جديد موؤّلف من 12 
ا�س��طوانة، ول �سيما اأنه املحّرك الذي �س��ّكل النطالقة الر�سمية حلكاية 

احل�سان اجلامح الأ�سطورية منذ 70 عامًا يف عام 1947.
�سيارة “812 �سوبرفا�ست” Superfast 812 الرائعة وامل�سقولة كاأّنها تاأتينا 
من امل�ستقبل تخفي يف قلبها جربوت فراري الهّدارة التي ظهرت يف 
هذا الطراز ب�سكل حمّرك جديد كليًا موؤّلف من 12 اأٍ�سطوانة مع فعالية 

ّمم خ�سي�سًا من اأجل هذه ال�سيارة. وقّوة غر م�سبوقتن �سُ

...Superfast 812
أفضل سيارة 

مخصصة للطرقات 
أداًء من فيراري

تجربة قيادة رائعة ومليئة بالتحدي 
عاشتها مجلة »أناقتي«

41 اأوتوموتور



املحّرك 
كان حتللّدي فللرياري مللع طللراز Superfast 812 ت�سميللَم اأقللوى حمللرك 
للطرقللات العاديللة يف تاريللخ العالمللة )800 ح�سللان، 123 ح�سانًا/ليللر( 
مللع تقلي�ض ا�ستهالك الوقللود والنبعاثات والإبقللاء على �سوت حمّرك 
فرياري مللن 12 اأ�سطوانة الفريد متامًا. و�سللّب املهند�سون جهودهم 
على حت�سللني نظام �سحللب الهواء وكفللاءة عملية الحللراق ل�سمان 
ال�ستفللادة الق�سوى من زيادة �سعة املحّرك من 6.2 اإىل 6.5 لير. وزادت 
هللذه النواحللي من كميللة الهللواء الق�سوى التللي ميكللن �سحبها اإىل 

املحّرك )فرفعت اإذاً من قوته( ورفعت بالتايل من كفاءته.
واأ�سفللرت عمليللة التطوير عن انتاج قللّوة ق�سوى ت�سللل اإىل 800 ح�سان 
عنللد �سرعة 8500 دورة يف الدقيقة، وهو معيار جديد ت�سعه جمموعة 
فللرياري. بالإ�سافة اإىل طاقة حمّددة تبلللغ )123 ح�سانًا/لير( وهو رقم 
غري م�سبوق يف حمللرك بو�سعية اأمامية يف �سيللارة خم�س�سة لالإنتاج 

التجاري.
كمللا مّت حت�سللني الن�سبللة الق�سوى للقللّوة اإىل ا�ستهللالك الوقود يف 
املحللّرك، مما يدل علللى كفاءة املحللّرك املده�سة عنللد القيادة يف 
املللدن. ويعللزى هللذا اإىل ا�سراتيجيللات Stop&Start On the Move التللي 

تطفئ املحّرك وتعيد ت�سغيله عند تنّقل ال�سيارة.
وقللد اأويل اهتمللام خا�للضّ اأي�سللًا ملعايللرة اإعللدادات جهللاز “مانيتينو” 
Manettino مللن اأجل تعزيز اإمكانيات املحّرك والإح�سا�ض بقّوة ال�سيارة 
الهائلللة. من هذا املنطلللق، با�ستطاعة ال�سائق دائمللًا وب�سهولة وثقة 
اأن يتحّكللم بالعزم الهائللل املتاح من خالل دّوا�سللة الوقود، وذلك لأن 
جمموعللة الدفللع تو�سل القّوة ب�سللكل �سل�ض وتدريجللي على جميع 

�سرعات دوران املحّرك.
وقد مت تطوير هند�سة نظام العادم لرفع ال�سوت ال�سادر من املحّرك 
واأنابيب العادم وموازنتها، مع �ستة م�ساعب عادم تندمج يف م�سعب 
نهائي واحد. ويتمثل الهدف من ذلك على تعزيز طابع ال�سيارة الريا�سي 
البللارز بالفعل، فبات �سوت املحّرك يزاأر بقّوة و�سال�سة داخل املق�سورة 

يف ظروف القيادة كافًة.

ناقل احلركة
ت�سللّم Superfast 812 ناقللل احلركللة F1 بقاب�ض مللزدوج الذي 
مت تطويللره لتحقيق اأهللداف الأداء املرجوة من ال�سيارة على 
احللبللة ولتحّمل الزيللادة يف �سرعة الللدوران الق�سوى البالغة 
8900 دورة يف الدقيقللة. وقللد مت تقلي�للض ن�سللب التع�سيق 
يف كل ال�سرعات مبعللدل 6 يف املئة لال�ستفادة اإىل اأق�سى 
للن و�سرعات الدوران الأعلللى، اإىل جانب  حّد مللن الأداء املح�سّ
حت�سني ت�سارع ال�سيارة من دون امل�ساومة على جتاوبها عند 

�سرعات التع�سيق العالية.
مت تقلي�ض اأزمان التجاوب واإبراز �سعور بالقّوة وال�سرعة الهائلتني �سواء 
اأكان ذلك من حيث الت�سارع الطويل اأم كان من حيث تنّبه اأذن ال�سائق 
ل�سرعات الدوران املتزايدة، وقد مت تخفي�ض �سرعات التع�سيق �سعوداً 
رة، �سي�سعر  اأم نللزوًل بن�سبة 30 يف املئة. ومع ن�سللب التع�سيق املق�سّ
ال�سائللق بف�سل هذه التعديالت على الفور بتجللاوب ال�سيارة القوي مع 

دّوا�سة الوقود.
للن بقدرة على  اأما علللى احللبة، فُيرجم هللذا التجاوب املح�سّ
التع�سيللق نللزوًل اإىل �سرعللات اأدنللى يف الفرة الزمنيللة نف�سها 
عندمللا ي�ستخللدم ال�سائللق وظيفللةmulti-down  )مللن خللالل 
ال�سغللط با�ستمللرار على مقب�للض التع�سيق نللزوًل خلف املقود 

).Sport بو�سعية Manettino عندما يكون جهاز

ديناميات ال�سيارة
ت�سللّكل Superfast 812 �سيللارة فرياري الأوىل التللي ت�سّم نظام “املقود 
املللوؤازر الكهربائللي” اأو EPS )Electric Power Steering( الللذي ي�ستخللدم، 
وفقللًا لتقاليللد فللرياري من اأجللل ا�ستغللالل اإمكانيللات ال�سيللارة اأف�سل 
ا�ستغللالل مللن خللالل دمللج هللذه التكنولوجيللا بالكامل مللع اأنظمة 

التحّكم الإلكرونية بديناميات ال�سيارة.
ويت�سّمن هذا احلللّل اعتماد نظام “قاعدة العجللالت الق�سرية الفرا�سية 
Virtual Short Wheelbase 2.0 ”2.0 اأو PCV، يجمللع هللذا النظام بني املوؤازرة 
الإلكرونية للتوجيه بالعجلتللني الأماميتني واملفهوم امليكانيكي الذي 

يرتكز حول قيا�ض العجالت والتوجيه بالعجلتني اخللفيتني..
و�ساهم دمج نظام EPS يف م�ساعدة مهند�سي فرياري على تقدمي 
وظائللف م�ساعللدة جديدة ال�سائللق اجلديد، حيللث يتّم تنبيلله ال�سائق 
ب�سللكل م�سبق مللن اأن ال�سيللارة �سارفت علللى حللدود متا�سكها مما 

ي�سهل احلفاظ على �سرعة انعطاف عالية بقدر الإمكان. 
 Power Oversteer Support ”اأو نظللام دعللم قللّوة النعطللاف املفللرط
P.Ov.S(( يف حالللة النعطاف املفللرط ي�ساعد تثقيل املقللود ال�سائَق 

على اإعادة توجيه ال�سيارة ب�سكل �سحيح.
اأما العجالت التي مت اختيارها ل�سيارة Superfast 812 فهي من نوع “بي 
زيللرو كور�سا�ض” PZero Corsas اجلديللد، وقد مّت ت�سميم الإطار اجلديد 

لتح�سني الأداء على الأرا�سي اجلافة وعند القيادة على حلبة ال�سباق. 
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 Brembo Extreme ”وتتميللز املكابح “برميبللو اإك�سللرمي ديزايللن
Design باأعلللى درجللات الفعاليللة بللني املكابللح التللي طورتهللا 
High- فللرياري يومًا. ومع نظام منع انغالق املكابح عايل الأداء

Performance ABS توؤّمن املكابح م�سافات توّقف غري م�سبوقة 
على الإطالق. 

الديناميات الهوائية
هدفللت اخلطوط التوجيهيللة العامة للتطوير طللراز Superfast 812 اإىل 
حتقيللق كفاءة دينامية هوائية عالية من خللالل تعزيز القّوة ال�ساغطة 
نللزوًل التي توؤثر على ثبات �سيارة مللن دون زيادة اجلّر ، لأنه يوؤثر �سلبًا على 

ا�ستهالك الوقود وال�سرعة الق�سوى.
وت�سللّكل اأرقام معامل الديناميات الهوائيللة التي حتّققها �سيارة 
 .F12berlinetta تقدمللًا كبللرياً باملقارنللة مللع اأرقللام Superfast 812
و�سجلللت ال�سّيللارة رقمللًا قيا�سيللًا بلللغ 1.72، اأي اأعلللى بن�سبة 53% 
مقارنة بالطللراز ال�سابق. وكان العامل الرئي�سللي الذي �ساهم يف 
حتقيللق هذا الرقم القيا�سي للمعامللل هو زيادة بن�سبة 65 % يف 

القّوة ال�ساغطة نزوًل اإىل 210 كلغ عند �سرعة 200 كلم/�ساعة.

وقللد حر�ست فرياري على تاأمني اأرقام اجلّر املنخف�سة هذه من خالل 
حلول الديناميات الهوائية املتحركة، �سواء اأمّت حتريكها ميكانيكيًا اأو 
من خللالل �سغط الهواء نف�سه. وتربز اإىل جانللب فتحات جانب فتحات 
الهواء لتربيد املحللرك واملكابح ري�سٌة متحركة علللى امل�سّد الأمامي 
مللن �ساأنهللا اأن توّجلله تدفللق الهللواء الذي ي�سيللب اجلللزء الأمامي من 
ال�سيللارة للتاأكد مللن اأنه ميّر مبحللاذاة جانبي ال�سيارة، ممللا يحّد من اأثر 
الهواء الللذي يخّلفه عر�ض ال�سيارة ويوؤدي ذلك بللدوره اإىل تقلي�ض اجلّر 

ب�سكل ملحوظ. 
وتتعللّزز قللدرة امل�سّتتللني الأماميني على توليللد القللّوة ال�ساغطة نزوًل 
بوا�سطللة كميللة الهللواء الكبللرية امل�سحوبة عللرب قو�سللي العجلتني 
الأماميتللني نحللو جانَبللي ال�سيللارة. وتوّجه هللذه الفتحة علللى جانبي 
ال�سيللارة الهللواء املتّدفللق من امل�ستتللني اللذين يقعللني يف مقّدمة 
ن  اجلللزء ال�سفلي، مما يحول دون تراكم ال�سغط داخل القو�ض ويح�سّ

القّوة ال�ساغطة نزوًل ويحّد من اجلّر. 
ومتّكللن امل�سممللون من رفع هللذا التاأثري اإىل اأق�سللى قدر ممكن عرب 
فتحتي هواء ناتئتني على غطاء املحّرك اإىل جانب امل�سابيح الأمامية. 

ويتم توجيه الهواء بوا�سطة قناة حمّددة اإىل اجلزء الأمامي من داخل 
قو�للض العجللالت حيث تقّل�ض ال�سغللط، قبل تن�سيط الهللواء املتدفق 

اخلارج على طول اجلانَبني.
وقللد مت ت�سميم قو�سللي العجلتللني اخللفيتني للحر�للض على توليد 
قّوة �ساغطة نزوًل ب�سكل فّعللال. ومّت احلّد من قّوة الرفع التي تتولد 
ي  ب�سكل طبيعي بفعل الطريقة التللي ينحني فيها البدن فوق قو�سَ
العجللالت، وذلك من خالل اللجوء اإىل معللرب ان�سيابي ميّر بني الهيكل 

اخلارجي وقو�سي العجلتني اخللفيتني الداخليني.
الت�سميم اخلارجي

تتميللز Superfast 812 كونهللا �سيارة اأنيقللة من �سيللارات الفا�ستباك ذات 
الق�سم اخللفي املائل، من خالل ت�سميم يق�سم ال�سيارة اإىل ق�سمني 
)two-box design( مللع ق�سللم خلفللي مرتفللع، فيعطللي الت�سميللم 
النطبللاع باأن اجلانللح اخللفي البارز على علو اأقل ممللا هو عليه ل�سمان 

توليد القّوة ال�ساغطة نزوًل. 
ويعطللي ت�سميللم اجلانبني اخللفيللني املن�سدل النطباع بللاأن ق�سم 
ال�سيللارة اخللفللي ق�سللري، وتطغى عليهمللا خطوط مائلة بحللّدة جداً 

واأقوا�للض عجالت بارزة بو�سوح ت�سفي على ال�سيارة طابع القّوة واحلّدة 
اللذيللن يوؤمنهما حمللّرك V12 اجلّبار. وقد دمج امل�سممللون امل�سابيح 
الأمامية التي تعمل بتكنولوجيا LED يف ت�سميم فتحات الهواء الناتئة 
علللى غطاء املحرك، فاأبللرزت بذلك طابع القوة الللذي يتحلى به طرفا 

ال�سيارة الأماميان اللذان يندجمان بقو�ض العجالت ويلتّفان حوله.
ويتميز جانبا �سيللارة Superfast 812 بانحناءات بارزة ثالثية الأبعاد وي�سّمان 
فتحللة ملفتة للنظر خلف العجلتللني الأماميتني، تهدف اإىل امت�سا�ض 
ي العجالت ثللّم توجيهه على طول  الهللواء العايل ال�سغط مللن قو�سَ
البابللني. اأمللا يف الق�سللم اخللفي، فُتللرِبز امل�سابيللح اخللفيللة الدائرية 
الأربعة ويعطي ال�سيارة طّلللة عري�سة مهيبة، تعطي النطباع باأن كل 
من اجلانح واملق�سورة املدجمة احلجم على علو اأقل مما هما عليه 

وكّل ذلك من دون امل�سا�ض مب�ساحتها اأو م�ساحة ال�سندوق. 
املق�سورة

نالللت مق�سورة Superfast 812 عملية تغيللري جذرية لتعزيز طابع ال�سيارة 
الريا�سي، فتعانق م�ساحات خفيفة ومدجمة انحناءات البنى الداخلية 

لدرجة اأن هذه البنى الأخرية تربز وا�سحة يف بع�ض الأماكن. 
وتلتللّف لوحة العدادات الأفقيللة حول فتحات الهواء ملنللح طّلة راقية 
 .LaFerrari واأنيقللة بانحنللاءات بللارزة تعيللد اإىل الذاكرة مق�سللورة طللراز
وا�ستطللاع امل�سّممللون اإ�سفللاء املزيد مللن اخلفة علللى مظهر لوحة 
العدادات عرب اإن�ساء “�سّق” يف الق�سم املركزي ُيربز اأكرث فاأكرث العنا�سر 

املعدنية وامتداداتها التي ت�سل اإىل امل�ساحات املنّجدة. 
اأما املقود واأزرار التحّكم فيه ووحدات التحّكم على جانبيه والتداخل 
بني امل�ساحات واملللواد املتباينة، فتعطي مبزيجها املق�سورة طابعًا 
متطرفللًا تتوّجه فيه جميللع العنا�سر املختلفة نحللو ال�سائق الذي هو 
العن�سللر الأهم يف ال�سيللارة والذي تنحنللي امل�ساحللات والأ�سكال يف 

ال�سيارة لت�سليط ال�سوء على دوره.
وتر�سللم اخلطوط الأفقية م�ساحات موّجهة نحللو ال�سائق بو�سوح جلي، 
لكنها تنجح اأي�سًا يف عللدم ا�ستبعاد الراكب التجربة الرائعة التي توؤمنها 
ال�سيارة. كذلك ت�ساهم التطعيمات امل�سنوعة بحرفية ملفتة يف و�سط 
لوحة العدادات وحول حجرة القفازات يف ابتكار توازن مثايل بني املهارة 

احلرفية والتكنولوجيا املتقدمة لطاملا ا�ستهرت به عالمة فرياري.
ويعتمللد املقعدين ت�سميمللًا اأ�سبه ب�سللكل معيار النغللم، وت�ستفيد من هذا 
الت�سللاع لإن�ساء تداخاًل بني املللواد ال�سلبة والفراغات ي�سفللي طابعًا من القوة 
واملتانة على املقعد وم�سند الظهر. ويتباين املقعدان عن الأ�سطح الداخلية 
بف�سل التنجيد اجللدي املخّرم الذي يعطي الت�سميم اجلديد مل�سًة ريا�سيًة. 

برنامج �سيانة 
للد برنامج ال�سيانللة املمدد ل�سبللع �سنوات املتوفر مللع طراز 812  يج�سّ
Superfast معايللري اجلللودة القيا�سية التي تتبناها فللرياري وزيادة الركيز 

على خدمة العمالء. 
وت�سمللل مزايا هللذا الربنامج املتعللددة ال�سيانللة الدوريللة )كل 20 األف 
كيلومللر اأو كل �سنللة بغ�ّض النظر عن امل�سافللة املقطوعة(، وقطع 
غيللار اأ�سلية وفحو�سات دقيقة من قبل موظفني مدربني مبا�سرة يف 
مركللز تدريب فللرياري يف مارانيلو با�ستخدام اأحللدث اأدوات الت�سخي�ض. 
وتتوفللر هذه اخلدمللة يف اأ�سواق العامل كافة ولللدى كل الوكالء يف 

�سبكة وكالء فرياري الر�سمية. 
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خبيرة التجميل
فخرية اليوسفي

صانعة 
الجمال 

الطبيعي

ا�ستهرت مبكياجها الراقي، 
ومكياجها الناعم، ومل�ساتها 

الفريدة يف مكياج ال�سهرة 
والعرائ�ض.ميتزج معها ذوق 

رفيع يف خلط الألوان لتكون 
مل�سة جمالية نادرة باأناملها 

الناعمة على وجه املراأة. 
تع�سق فن التجميل وتعمل 
به بدرجة عالية من الركيز، 

تتقن عملها وتتفنن باأناملها 
وري�ستها لتعطي كامل وقتها 

وجهدها لتنهي اللوحة التي 
بداأتها لت�سفي على الوجه 

جمال واأنوثة، هي خبرة 
التجميل املحرفة العمانية 

�سانعة اجلمال الطبيعي، 
و�ساحبة الأنامل الذهبية 

»فخرية اليو�سفي«. 
مركز »مل�سة فخر للتجميل« 
ل�ساحبته »فخرية اليو�سفي 

»يقدم خدمات رائعة يف جمال 
التجميل وال�سعر واملكياج 
والعرائ�ض مع توفر اأجواء 

رائعة من الرفاهّية التي 
تعتني بجمال املراأة الداخلي 

واخلارجي.  اإىل مزيد من 
التفا�سيل يف احلوار التايل:-
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   makeup by 

Fakhriya
al yousfi

�س��الون مل�س��ة فخر.اأه��م اخلدم��ات  الت��ي يقدمها؟ 
وملاذا �سمي بهذا ال�سم؟

مل�سة فخر م�ستوحي من ا�سمي »فخرية«، ويقدم ال�سالون 
اأهم اخلدمللات يف جمال مكيللاج ال�سهللرات ،واملنا�سبات 
،وت�سريحات ال�سعر، والفي�سل ،واحلمام املغربي، والبديكري، 

واملنايكري ،والواك�ض، واحلناء. ...
الأخطاء التي قد تقع فيها املراأة اأثناء و�سع املكياج؟

اختيار الفوندي�سن ال�سحيح الذي ينا�سب درجة الب�سرة، يجب 
علللى املراأة اأن جترب الفوندي�سللن ودرجته على يديها قبل 
�سللرائه لكي تتاأكد من درجللة لونه،كذلك يجب على املراأة 
اأن تتجنللب و�سع املكيللاج لفرات طويلة علللى ب�سرتها لأن 
ذلللك يرهق الب�سرة ،وا�ستخدام مزيللل املكياج بعد العودة 
للمنزل. كمللا يجب ترطيب الب�سرة قبللل و�سع املكياج ،واأن 

تختار ما ينا�سب نوعية ب�سرتها. 
خطورة ا�ستخدام م�ستح�سرات جتميل رخي�سة ،اأو مقلدة؟

ا�ستخللدام م�ستح�سرات التجميل رديئللة ال�سنع والرخي�سة 
يكللرث فيهللا ا�ستخدام مللواد  ت�سبللب �سررا كبللريا للج�سم 
وخ�سو�سللًا للب�سرة وتاأتي بنتائج عك�سيللة مدمرة، خ�سو�سًا 
مع طللول ال�ستخدام. وهنا يجللب ا�ستخدام م�ستح�سرات 

التجميل الطبيعية قدر الإمكان. 
اأف�سل الطرق لو�سع الكونتور؟ 

ُين�سح با�ستخدام كونتور البودرة للمبتدئات ل�سهولة تطبيقه 
ودجمه، بينما يحتاج الكونتور الكرميي اإىل مهارة يف الدمج. 

اأما عن طريقة و�سع الكونتور البودرة فخطواتها كالتايل:- 
  يجب البدء يف و�سللع الكونتور من عند منحنى احلواجب 

وحتى جوانب الأنف .
  يدمللج الهاياليللر يف الأماكللن التي و�سع بهللا  يف اأ�سفل 
العينللني، وبللني احلواجللب وحللول الفللم وعلللى الأنللف ، 
با�ستخللدام فر�ساة متو�سطة احلجللم اأو اإ�سفنجة الدمج 

الوردية ويجب اأن تكون رطبة.
  دمج الكونتور بفر�ساة دمج اأخرى

  لتثبيت املكياج تو�سع بودرة التيبت على الوجه مع مراعاة 
ا�ستخدام فر�ساة نظيفة .

  ميكللن زيادة حللدة الكونتور با�ستخللدام الكونتور الربونزي 
املطفي

تتميزي��ن بو�سع ظ��الل العيون، ن�سائ��ح لتطبيق ظالل 
العيون املثالية؟ 

  املزج هو ال�سر، اختاري 3 األوان خمتلفة من الظالل. 
  �سعي لللون الأ�سا�للض بالفر�سللاة على كامللل العني حتى 
عظمللة احلاجب )لون الأ�سا�ض هو اأفتللح لون(، �سعي لون 
اجلفن )اللون املتو�سط( ،ثم �سعللي اللون الأقوى )اأغمق 

لون( على اجلفن املتحّرك فقط. 
  اختاري ظالًل تربز لون عينيك. 

  ل ت�سعي اأبداً اللون العميق على عظمة احلاجب. 
ن اأو يف�سد طّلتك. عند و�سع ظالل    اللون الداكن قد يح�سّ
العيللون الداكنة علللى جتعد العني، احر�سللي على مزجه 
فقللط عند احلافللة اخلارجية. فللاإذا كان قريبللًا من العني، 

�ستبدو عيناك �سغريتني جداً.
  اللون الالمع يظهر التجاعيد. 

  احتفظي باللون على اجلفن فقط. 
  ا�سللري ظالل عيللون جيدة.اإن ظللالل العيللون ذات النوعية 
اجليللدة تظّل علللى العينني طللوال النهللار وتت�سّمن عادة 

تدّرجات اأكرث ثراء. 
  اأ�سيفللي بريقا لعينيللك با�ستخدام الأبي�للض فذلك يجعل 

ع العينني كثرياً. العينني تبدوان اأكرث بريقًا، كما اأنها تو�سّ
ملاذ متيلن اإىل اختيار الألوان الوردية والزهرية؟ 

الألللوان الورديللة الفاحتللة ،واخلوخيللة لأحمللر اخلللدود هى 
الف�سلللى للللون ب�سرتللك ذلك لأنها متللالأ ب�سرتللك باحليوية 
واجلمللال وجتعلها تبدو متوردة ون�سرة. فالقاعدة الذهبية 
لو�سللع مكيللاج الب�سللرة املثللايل هي اختيللار األللوان فاحتة 
وهادئللة لتزيد من مظهللر املراأة الأنثللوي وجتنبها املظهر 

الباهت الذي تكون عليه الب�سرة.



ن�سائح للعرو�ض لختيار املكياج املثايل؟ 
قبل زيارة خبرية التجميل يجللب على العرو�ض الهتمام وتهيئة 
ب�سرتهللا من خللالل املا�سكات الطبيعية يف املنللزل قبل �سهر 

تقريبا من الزفاف. 
لبللد اأن يكون هناك جل�سللة جتريبية للمكياج قبل عدة اأيام من 
الزفللاف. يف املكيللاج التجريبللي، ت�ستطيع العرو�ض اأخللذ القرار 

حول نوع اأ�سلوب املكياج الأن�سب ملبنى وجهها واأ�سلوبها.
�سللكل العللني للله مكيللاج منا�سللب ، فمثللاًل العيللون املللدّورة 
واملنتفخللة نختار لها الألللوان الداكنة ،ونغطيهللا بوا�سطة لون 
موحللد وللعيللون اللوزيللة الأمر عينلله. غالبًا مللا نن�سللح العرو�ض 
بالألللوان الرابيللة، لكن ميكننا من حللني اإىل اآخر تطبيللق الألوان 

الزهرية وتدرجات البنف�سجي. 
يلعب الف�ستان و�سكله دورا يف اختيار املكياج وت�سريحة ال�سعر 

واإك�س�سوارات ال�سعر. 

ه��ل جم��ال املكي��اج يحت��اج فق��ط اإىل موهب��ة ،اأم 
درا�سة؟ 

املوهبللة لدى خبللرية التجميللل ت�سعها علللى اأول طريق 
الحرافيللة، ولكللن يجب  عليها اأن تواكللب كل جديد يف  
جمال التجميل من خالل الللدورات التدريبية والطالع على 
طللرق املكياج العامليللة وهذا ما مييز خبللرية جتميل عن 

غريها.
ما هي ال�سعوبات التي تواجه خبرات التجميل خالل 

الفرة الأخرة؟ 
دخللول العديد من الفتيللات يف جمال التجميللل ،وافتتاح 
�سالونللات جتميللل دون درا�سللة اأو تخطيللط م�سبللق جيد، 
يجعللل م�سللري الكثري منهللم الف�سل. كمللا اأن املناف�سة 
اأ�سبحت �سعبة يف ظل وجود الكثري من خبريات التجميل 

الغري متخ�س�سني والغري موؤهلني.

95577677 - 24264242

lamsat_fakhar

l.fakhr@hotmail.com

l_fakher

   makeup by 

Fakhriya
al yousfi



العط��الت  مو�س��م  اق��راب  م��ع 
ال�سيفية تبحث العائالت اخلليجية 
ع��ن الوجه��ات ال�سياحي��ة الأوروبية 
ه��ذا  وم��ن  واملمي��زة،  الفري��دة 
��نا منذ فرة ها�س��تاج  املنطلق د�سّ
�سافر مع اأناقتي# ليقدم معلومات 
تف�س��يلية عن الوجهات ال�س��ياحية 

الف�سلى حول العامل. 
ويف هذا العدد ن�س��تعر�ض معكم 
 . تركي��ا«  يف  ال�س��ياحة   « جترب��ة 
ي��راود  ُحل��م  تركي��ا  يف  ال�س��ياحة 
البلدةاجلميل��ة  ه��ذه   . اجلمي��ع 
الرائعة املليئة باملناظر وامل�ساهد 
الطبيعي��ة اخلالب��ة تغم��رك باملرح 
وال�س��عادة والبهجة. ح�سارة كبرة 
وتاري��خ عظيم، وحتت��وي على عدد 
ل نهائ��ي م��ن الأماك��ن ال�س��ياحية 
وق��الع،  ق�س��ور،  م��ن  التاريخي��ة 
ومتاح��ف  وكنائ���ض،  وم�س��اجد، 
تع��ود اإىل الإمرباطوري��ة البيزنطية 
والعثمانية، لذا فال�سياحة يف تركيا 
ممي��زة ومبهج��ة ومليئ��ة باملتعة 

واملغامرة والإثارة.
وبدعوة كرمية من فندق »بار�س��يلو 
اإ�س��طنبول« عا�ست جملة » اأناقتي« 
جتربة �س��ياحية ل مثي��ل لها نقدم 

تفا�سيلها يف التقرير التايل :- 

فندق »بارسيلو إسطنبول«
جوهرة فندقية في ميدان تقسيم

تستكشف 
كنوز مدينة 

إسطنبول

ر�سالة تركيا- عبد الفتاح �سالمة
# سافر مع أناقتي
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موقع ناب�ض باحلياة
يقع فندق »بار�سيلو اإ�سطنبول« الفاخر من فئة اخلم�سة جنوم على 
موقللع ا�ستثنائي يف ميدان »تق�سيللم« الناب�ض باحلياة �سمن مدينة 
اإ�سطنبللول، حماطًا باملرافق والواجهات الأكرث اأناقة وُرقيًا يف تركيا 

وعلى مقربة من اأبرز املعامل الرئي�سية املميزة يف البالد.
موقللع مميز بالقللرب من معامل رئي�سيللة عّدة للمدينللة مثل ق�سر 
»طوب قابي« و«امل�سجد الأزرق« وم�سجد »اآيا �سوفيا« و«خزان البازيليك 
الأر�سللي« و«البللازار الكبري« و«�سللوق التوابل«.كما يتميللز موقع الفندق 
بارتباطلله مع املطللارات الرئي�سيللة املتواجللدة يف اإ�سطنبول، حيث 
يبعللد عن مطللار اإ�سطنبول الللدويل اجلديد 30 دقيقللة، وعن مطار 

�سبيحة الدويل م�سافة 45 كيلومرا

ت�سميم ومرافق اأنيقة 
ويتميللز هللذا الفندق الذي خ�سللع اإىل عمليات جتديللد �ساملة حملت 
روؤية »جمموعة بار�سيلو« وب�سمتها اخلا�سة بت�سميم اأنيق يكتنف 270 
ممت باأق�سى درجات احلر�ض والعناية لتوفر  غرفة وجناحًا ف�سيحًا �سُ
اأكللرب قدر ممكن من ال�سرخاء و�سللط اأجواء مريحة ومميزة مفعمة 
بالتفللرد. وت�سللم جميللع اأجنحللة »جونيور« وغللرف »الديلوك�للض« على 
حمام تقليدي خا�للض، يعك�ض التقاليد العريقة للمدينة ويعزز �سعور 

ال�سيوف باأ�سالتها.
كمللا ي�ستاأثللر الت�سميللم اجلديللد للفنللدق مبجموعللة متنوعللة مللن 
املطاعللم واأركان امل�سروبات املتميزة، بالإ�سافة اإىل عدد من مرافق 
خم�س�سللة لالأعمال واأخللرى لل�سحللة والعافية. وميتد مركللز ال�سحة 
واللياقة البدنية على م�ساحة 1500 مر مربع، ممتدة على الطابقني 
11 و12. وي�سللم �سطللح الفندق »لوجن “وجاكللوزي« لال�سرخاء ،ويطل 

على اآفاق مدينة اإ�سطنبول وم�ساهد ا�ستثنائية خالبة.
 وي�سللم الفندق اجلديللد اأي�سًا 8 قاعللات راقية لالجتماعللات متعددة 
الأغرا�للض بقللدرة ا�ستيعابيللة ت�سللل اإىل 600 �سخ�للض، وهللي جمهزة 
بجميللع املعللدات والتجهيللزات الالزمللة لتنظيللم واإقامللة خمتلللف 

الجتماعات والفعاليات واملعار�ض.
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حمطة تاريخية 
ويديللر فندق »بار�سيلو اإ�سطنبول« املدير العام »ح�سن اإكمني »الذي 
ميتلللك خللربة 33 عامللًا يف اإدارة الفنادق- وهللو ع�سو يف جمل�ض 
الإدارة الللدويل ملجموعللة بار�سيلو للفنادق منذ عللام 2006-. وقد 
افتتللح �سابقللًا العديللد من الفنللادق يف تركيللا وبودابي�سللت ودبي، 
واإ�سافة اإىل كونه مدير عام فندق بار�سيلو اإ�سطنبول، يراأ�ض ح�سن 
العمليات يف تركيا بكونه مدير جمموعة فنادق بار�سيلو يف تركيا 

منذ عام 2018. 
وحول الفندق يقول »ح�سن اإكمني »اإن الفندق يعد حمطة تاريخية 
جديدة ت�ساف اإىل م�سرية جنللاح املجموعة، ويقدم جتربة �سيافة 
ا�ستثنائيللة. كما يعّد موقع الفنللدق مثاليًا للراغبني يف ا�ستك�ساف 
اآفللاق »اإ�سطنبول« الرائعللة واأ�سالتهللا، والتمتع بتجربللة اإقامة راقية 

�سمن اأجواء اأنيقة وفاخرة. 
واأ�سللاف »اإكمني “اإن رونللق الفخامة يف ت�سميللم الفندق ينعك�ض 
ب�سكل جّلي ووا�سللح يف كافة اأرجاء الفندق، ويرثيه وجود احلمام 
التقليللدي يف جمموعة من الغللرف املختارة. كمللا يقدم الفندق 
اأي�سًا جناح »ال�سلطللان بنتهاو�ض« لكبار ال�سيوف الباحثني عن مل�سة 

اإ�سافية من الفخامة والرقي. 

وجهات ا�سثنائية للماأكولت 
ويتاألق الفنللدق باأربع وجهللات ا�ستثنائية 
للماأكللولت وامل�سروبللات، مبللا يف ذلك 
�سللكاي«  هيفللن  »بللي  م�سروبللات  ركللن 
الللذي يربع علللى �سطح الفنللدق فاحتًا 
لل�سيللوف اآفاقًا رائعة، واإطللاللت ل مثيل 
لها علللى املدينة. بالإ�سافللة اإىل ال�سالة 
التنفيذيللة يف الطابللق 11 والتللي تتمتع 

اأي�سًا باإطاللت بانورامية خالبة.
كما يقدم مطعم »�سادر« وجبات �سهية 
يف  والع�سللاء،  والغللداء  الفطللور  علللى 
حللني يفتح ركللن امل�سروبللات »بي لوجن« 
يف الردهللة اأبوابه من ال�ساعللة 7 �سباحًا 
ولغايللة ال�ساعللة 1 بعللد منت�سللف الليل، 
ليتيح لل�سيوف ال�ستمتاع بتناول الوجبات 
وامل�سروبللات  واملرطبللات  اخلفيفللة 

ال�ساخنة والباردة. 
ويتللوىل اإدارة تلك الوجهللات ال�ستثنائية،  
»اأورهللان ينيديري« ال�سيللف التنفيذي يف 
فندق بار�سيلو اإ�سطنبول، ورئي�ض الطهاة 
يف جمموعة فنللادق بار�سيلو يف تركيا. 
بروفي�سللور املطبخ الركي بللداأ م�سريته 
يللد  علللى  وطورهللا  املهنيةالحرافيللة 
نخبللة مللن اأهللم الطهللاة املحرفللني، 
وتوىل من�سب ال�سيف التنفيذي يف عدة 
فنللادق مللن فئللة 5 جنللوم يف كل من 

الإمارات وفنادق بجنوب تركيا. 
 ،2018 عللام  مللن  الثللاين  الن�سللف  ويف 
�سغل »اأورهان« من�سب ال�سيف التنفيذي 
الفندقيللة«  بار�سيلللو  »جمموعللة  لللدى 
يف خطللوٍة بللارزٍة ا�ستقبلهللا بالكثري من 

احلما�ض وال�سغف. 
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ا�ستك�ساف اإ�سطنبول العريقة 
ولتقدمي جتربة �سياحية ل تن�سى، نظم فندق »بار�سيلو« اإ�سطنبول 
على مدار 3 اأيام كاملة برناجما �سياحيا ملجلة »اأناقتي«، ا�ستك�سفنا 

فيه مدينة اإ�سطنبول العريقة مبعاملها وتراثها الأ�سيل. 

اليوم الأول :- 
  ميدان تق�سيم: هو اجلللزء الذي ي�سكل 
مركللز اإ�سطنبللول ويعللد مركللز احليللاة 
اليوميللة فيهللا. كما يعللد ال�سريان الذي 
ي�سللل زوايللا واأطللراف املدينللة ببع�سها 
ومللن اأ�سهللر معللامل ميللدان تق�سيللم 
ن�سب اجلمهوريللة يف الطرف اجلنوبي 
لدولللة  تركيللا  حتللول  رمللز  وهللو  منلله، 

م�ستقلة حتت قيادة اأتاتورك.
وهللو اأحد اأهم الوجهللات التي يق�سدها 
ال�سيللاح ،واأحد اأهم ال�سللوارع التي ميار�ض 
فيهللا ال�سللكان املحليللون ن�ساطاتهم،  
ا�سملله  تق�سيللم  �سللارع  اكت�سللب  وقللد 
من حمطللة توزيللع امليللاه القدمية يف 

اإ�سطنبول والذي توقف عملها منذ قرن، 
ولكللن بقللي منهللا ا�ستخللدام �ساحتها 
والأحيللاء املجللاورة لهللا وبقيللت املركللز 

الثقايف يف البلد.
  �سللارع ال�ستقالل : يعد �سللارع ال�ستقالل 
�سارعا حيويللا جداً وممتلئا بكل ما يهم 
ال�سائح، وال�سكان املحليني الأتراك، فهو 
ي�سم العديد من املقاهي، واملطاعم، 
التاريخيللة بالإ�سافللة للعديد  وال�سللوارع 
من الكنائ�ض وامل�ساجللد واملوؤ�س�سات 

الأكادميية و�سوق ال�سمك.
ويللزور �سللارع ال�ستقللالل يف تركيللا يوميًا 
مللا يقللارب الللل 3 ماليللني �سخ�للض ويعترب 
من اأهللم الأ�سللواق يف اإ�سطنبللول فهو 

يعترب اأقلها �سعراً مقارنة بباقي الأ�سواق 
الركيللة. ويبلغ طوللله 1410 مرا ممتدة 
املقاهللي،  مللن  العديللد  طوللله  علللى 
املالب�للض،  وحمللالت  الأثريللة،  واملبللاين 

واملعار�ض، واملكتبات وال�سينما.
ويعد �سارع ال�ستقالل يف الوقت احلايل 
اأحد اأهللم �سوارع تركيا التللي يقام فيها 
العديللد مللن املهرجانللات الركية فهو 
مللكان �سعبللي للم�سللريات واملظاهرات 

واملواكب.
  ن�سللب م�سطفي كمللال اأتاتللورك : يقع 
ن�سللب اأتاتللورك التللذكاري الللذي اأ�سبللح 
رمزاتاريخيا للمدينللة يف حديقة اأتاتورك 
يف منطقللة »�سام�سللون«. ويرمللز هللذا 

الن�سللب الللذي ن�سبه م�سطفللى كمال 
ل�سام�سللون يرمز اإىل الذكللرى التي ُتعد 

بداية حرب ال�ستقالل.
ي عليه نيابللة عن �سعب �سام�سون  قد و�سُ
من طرف كاظم با�سا اإىل النحات النم�ساوي 
هيرني�ض كاريبيل يف عام 1927، وقد اأقيم 
حفللل ر�سمللي لو�سللع حجللر الأ�سا�للض يف 
القاعدة يوم 19مايو من نف�ض ال�سنة. وقد 
انتهت بالفعل عمليللة بناء التمثال الذي بداأ 
يف فيينا من عام 1928، وقد مت ن�سبه يف 
قاعدة الهيكل يف تاريللخ 29 اأكتوبر 1931. 
افتتح ر�سميا الن�سللب التذكاري يف تاريخ 15 
ينايللر 1932 وهللو الن�سللب الثالللث ع�سر يف 

تاريخ اجلمهورية. 

  بللرج جالتللا، اأو يطلللق عليلله بللرج غالطة: 
اأحللد اأهم واأقللدم املعللامل ال�سياحية 
يف  اإ�سطنبول حيث يقللع �سمال القرن 
الذهبي يف مدينة اإ�سطنبول يف تركيا. 
وي�ستقطللب �سنويًا العديد مللن ال�سياح 
ملا للله مللن اأهميللة تاريخيللة اإىل جانب 
الفللن الهند�سللي يف ت�سميملله ليكون 
من اأجمل الأبراج يف املدينة، تعود فرة 

بنائه اإىل الع�سور الو�سطى. 
يتميز بللرج غالطللة يف اإ�سطنبول مبوقع 
رائع يف نهايللة �سارع ال�ستقللالل التجاري 
ال�سهري وترتفع املنطقة م�سافة 35 مرا 
عللن �سطح البحللر فيما يبلغ ارتفللاع الربج 
مللع الزخارف حللوايل 66 مللرا. ي�ستطيع 

زوار برج غالطة اإ�سطنبول من اأعلى قمته 
ال�ستمتاع مب�ساهدة اأهم معامل مدينة 
اإ�سطنبول التاريخية كم�ساهدة امل�سجد 
الأزرق ،ومتحف اآيا �سوفيا وق�سر توبكابي 
، اإ�سافللة اإىل روؤيللة اجل�سللر الوا�سللل بللني 

اإ�سطنبول الأوربية والآ�سيوية. 
اليوم الثاين :-
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  جامع ال�سلطان اأحمللد: يعترب من اأهم 
يف  الإطللالق  علللى  اجلوامللع  واأ�سهللر 
العللامل.  ويعللرف اأي�سا با�سللم »اجلامع 
الأزرق« لأن جدارنلله الداخلية مزينة ببالط 
اإزنيك الأزرق املزخرف. بني اجلامع الأزرق 
يف عهللد ال�سلطللان »اأحمللد الأول »يف 
عللام 1609- 1616 باإ�سللراف املهند�ض 
»حممللد اآغللا »اأحللد تالمللذة املعمللاري 

ال�سهري »�سنان«.
يتميز اجلامع باآثار ب�سمات الفن املعماري 
البيزنطللي والعثمللاين وموقعه املطل 
علللى بحللر مرمللرة ومقابلته ملتحللف اآيا 
�سوفيللا، ويتمتع اجلامع بفنائلله الوا�سع، 
و بارتفللاع قدره 43 مللًرا ويحوي اأكرث من 

200 نافذة.

  اآيللا �سوفيا:  اأحد الأماكللن ال�سياحية يف 
عمرانهللا  يف  تدمللج  التللي  اإ�سطنبللول 
وحكاياتها التاريخية بعداً اأ�سطوريًا يبدو 
اأحيانللا من حكايللات اخليللال ولي�ض من 

تاريخ الب�سر. 
اعتللربت اآيللا �سوفيللا اأعظللم كني�سة يف 
ومت  البيزنطيللة  الإمرباطوريللة  ع�سللر 
حتويلها اإىل م�سجد بعد فتح العثمانيني 
حولهللا  ثللم  ومللن   ، للق�سطنطينيللة 
م�سطفى كمال اأتاتللورك موؤ�س�ض تركيا 
1935 اإىل متحللف  احلديثللة يف العللام 
ي�سهد على تاريخ املنطقة وي�سم كنوزا 

اإ�سالمية وم�سيحية ل تقدر بثمن.
بالرخللام  مغطللاة  واأر�سياتهللا  جدرانهللا 
ق�سللة،  فيهللا  قطعللة  لللكل  املميللز. 

وتللرى كل اأنحللاء املبنللى مزينللة بلوحات 
الف�سيف�سللاء املده�سللة الالمعة. يحيط 
اأدنللى قبة اآيللا �سوفيا اأربعللون �سباكا من 
الزجاج امللون، توفر اإ�ساءة �ساحرة لداخل 
املتحف ومتنح الزائللر ال�سعور كاأن قبتها 

حتلق يف ال�سماء.
تقللع »اآيللا �سوفيللا« يف منطقللة الفللاحت 
حيللث ترى قبتها ال�ساخمللة تقابل جامع 
ال�سلطللان اأحمللد، في�سللل ارتفاعهللا اإىل 
�ستة وخم�سللني مرا ،وقطرهللا اإىل اأكرث 
مللن واحد وثالثللني مرا. تقع علللى اأربعة 
اأعمللدة ،ارتفاع كل منهللا اأربعة وع�سرون 

مرا.
  ق�سللر توبكابللي: اأو ق�سللر البللاب العايل، 
�سللرح كبري، ومعلللم هام مللن معامل 
مدينة اإ�سطنبول، ومركز جذب �سياحي 
هللام، نظللراً لكونه ميثللل مرحلة هامة 
مللن تاريللخ الدولللة العثمانيللة فقد كان 

مركزاً ل�سنع القرار فيها.
يعللد ق�سر توبكابي  مللن اأكرب الق�سور 
يف مدينللة اإ�سطنبللول الركيللة، وقللد 
كان مركللزا رئي�سيللا للدولللة العثمانية، 
الدولللة  �سالطللني  لإقامللة  ومركللزا 
العثمانيللة على مللدى اأربعة قرون من 
ق�سللر  بنللاء  مت    . 1856م  اإىل   1465
توبكابللي باأمللر من ال�سلطللان »حممد 
الفللاحت »يف منطقة ال�سلطللان اأحمد 
عمليللات  عليلله  واأجريللت  التاريخيللة، 
تو�سيللع وجتديد على مللر الع�سور اإىل 
اأن مت حتويللله ملتحللف عقب �سقوط 

الدولة العثمانية.

اليوم الثالث:- 
  م�سيق الب�سفور: يقع بني قارتني ) اأوروبا 
، اآ�سيا (. فم�سيق البو�سفور يق�سم تركيا 
اإىل ق�سمللني )ق�سللم اأوروبللي ،و ق�سم 
اآ�سيللوي (، وذلللك ب�سبللب التقللاء م�سيق 
البو�سفور مع م�سيللق الدردنيل مع بحر 
مرمللرة والتقائهم مللع بع�سهم على 
�سكل خللط فا�سل بني القارتني وق�سم 

تركيا واإ�سطنبول حتديدا اإىل ن�سفني.
يبلللغ طول م�سيق البو�سفللور اإىل 32 كيلو 
مر، وعر�ض امل�سيق يبلغ 6 كم اإىل 7 كم.

يعد م�سيق البو�سفللور، وج�سر البو�سفور 
خا�سة من اأهللم املعامل يف اإ�سطنبول 
فهو معلم �سياحي وجتاري وا�ستثماري ، 
ول يقت�سر دور م�سيق البو�سفور على ذلك 
فهو يعد اأي�سا �سريان املياه الرئي�سي يف 

اإ�سطنبول.
تتمتع منطقة البو�سفور ب�سهرة عاملية 
وا�سعللة جلمللال الطبيعللة علللى �سفاف 
اململلر املائللي وقيللام م�ساريللع ج�سللور 
تربللط بني �سفتيلله، بالإ�سافللة اإىل القيمة 
التاريخيللة ،ووجللود قلعللة علللى �سفافه 
وتخللرج  والآثللار،  الللراث  ع�سللاق  جتللذب 
داخللل  البحريللة  الرحللالت  مئللات  يوميللا 
امل�سيقالركي، بالإ�سافة اإىل مرور مئات 

�سفن ال�سحن يوميًا .
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خبيرة التجميل »خديجة الفزاري« 
ريشة الجمال والتألق إلبراز 

أنوثة المرأة

تر�س��م باأنامله��ا ومل�س��اتها ال�س��احرة جم��ال املراأة لت��ربز مكامن 
اجلم��ال يف وجهها وت�س��لط ال�س��وء عليه��ا. �س��عارها يف احلياة 
اأن��ه ل وجود لمراأة غ��ر جميلة، بل توؤكد عل��ى اأن كل اأنثى متتلك 
نقط��ة جذب وجم��ال، وعلى خب��رة التجميل اكت�س��افها واإبرازها. 
اإنه��ا خبرة التجميل »خديجة الفزاري« والتي توؤكد اأن الب�س��رة هي 
اأ�س��ا�ض املكياج ال�س��حيح والناجح، ويجب اأن توليه��ا املراأة العناية 
الكاملة للح�س��ول على مكياج مثايل. اإىل مزيد من  التفا�سيل يف 

احلوار التايل:- 
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متى بداأت فعليا حياتك املهنية؟
منللذ �سغللري واأنللا اأحللب الر�سللم و اللعللب 
بالألللوان، و هللذا اأ�سا�للض �سغفللي باملكياج 
فاأنللا تلفتنللي املالمللح وتفا�سيللل اجلمللال. 
بداأت حياتي املهنيللة فعليا يف عام 2013 
ومار�ست فن املكياج كمهنة اأمار�سها بكل 

حب.
مب��اذا تتمي��ز »خديجة الف��زاري »كخبرة 

جتميل عن غرها من اخلبرات؟
بللكل توا�سع اأمتيللز باأين اأعمللل على درا�سة 
مالمللح و�سخ�سيللة املللراأة التللي اأمامي و ل 
اأعمللل على اإخفللاء وتغيري املالمللح ب�سكل 
مبالغ فيه، بللل بالعك�ض اأحاول اإبراز اجلمال 
ب�سللكل مريح للنظللر ، و�سر متيللزي  هو اأين 

اأعمل بكل حب يف هذا املجال.
كي��ف ط��ورت  م��ن قدرات��ك يف ه��ذا 

التخ�س�ض؟
 طورت من قدراتي باملمار�سة ،وتقبل النقد 
لت�سحيللح وتطويللر مهاراتي ،واأخللذت دورات 
تدريبيللة مللع خبللريات جتميللل يف �سلطنة 
عمللان ،وال�سعوديللة ،والكويللت، واكت�سبت 
اأ�ساليللب جديللدة �ساعدتنللي علللى تطويللر 
مهاراتللي واكت�ساف الأ�سلللوب اخلا�ض الذي 

مييزين عن غريي .
ماهي القواعد والأ�س�ض التي تعتمدينها 

قبل و�سع امليك اآب ؟
مللن املهللم جتهيللز الب�سللرة قبللل و�سللع 
املكياج، من حيث التاأكد من نظافة الب�سرة 
وخلوهللا مللن اأيللة بقايللا للمكيللاج، وترطيب 
الب�سرة �سللواء اأكانت دهنيللة اأم جافة. وهنا 
يختلللف نللوع املرطللب لللكل ب�سللرة، ولكن 
الرطيب خطوة اأ�سا�سية قبل و�سع املكياج.

كيف ت�س��فن املراأة اجلميلة؟، وماهي 
معاير اجلمال بالن�سبة لك؟

 كل امللراأة جميلللة ،ولديها �سلليء مميز ول 
اأح�سللر اجلمللال علللى مالمللح معينللة، اأمللا 
معايللري اجلمللال فتتمثللل يف امللراأة تهتم 
وحتافللظ علللى نظافللة ب�سرتهللا والتعامل 
معهللا مبللا ينا�سبهللا لتللربز جمالهللا بللدون 

مبالغة يف املكياج .
كي��ف تختار املراأة الإطاللة الأن�س��ب لها 

وخا�سة ذوات الب�سرة اخلمرية؟.
اأرى اأن لتخللرج عللن املاألللوف ب�سللكل مبالغ 
فيه، واأن حتافظ على لون ب�سرتها الطبيعي 

و تربز جمال عيونها .

هل هناك عالقة بن �سخ�س��ية الفتاة و 
مكياجها ؟

و  املكيللاج  بللني  عالقللة  توجللد  بالتاأكيللد   
ال�سخ�سيللة، فال�سخ�سية اخلجولة ل تتقبل 
املكياج اجلللريء و تف�سل املكيللاج الناعم، 
وهناك بع�للض ال�سخ�سيات حتب اجلراأة يف 

املكياج ولفت الأنظار باإطاللتها .
املكي��اج  اإطالل��ة   ، تف�س��لن  اأيهم��ا 
يتمي��ز  ال��ذي  املكي��اج  ،اأم  الطبيعي��ة 

باجلراأة؟
اأف�سللل الإطاللة الطبيعية والب�سيطة فهي 

تربز اجلمال ب�سكل اأف�سل ومريح. 
التجمي��ل  خب��رة  ا�س��تخدام  اأهمي��ة 

ملنتجات التجميل العاملية؟
منتجللات التجميللل العامليللة ت�سمن جودة 
ونظافة املكياج ب�سللكل ملحوظ، وت�سمن 
اأي�سا ثقللة الزبونة ور�ساءها فمللن يرد نتيجة 
اأف�سللل فعليلله اأن ي�ستخللدم منتجات ذات 

جودة عالية.
ما ه��ي الأخطاء الت��ي ترتكبها معظم 

ال�سيدات يف املكياج ؟
  معظللم ال�سيدات ل تعرفللن اختيار درجة 

»الفاوندي�سن« املنا�سبة لها
  ل يعتللربن ترطيب الب�سرة مللن الأ�سا�سيات، 
ميكللن  منهللن  للكثللري  بالن�سبللة  فهللي 

ال�ستغناء عنها.
  اإزالة املكياج مللن الب�سرة ب�سكل تام قبل 
النللوم مهللم جللدا للحفللاظ علللى ب�سرة 

�سحية.
  اإهمللال تنظيف فر�ض املكيللاج �سائع جدا 

بني الن�ساء. 
م��ا ه��ي خطوط املكي��اج الرائج��ة لهذا 

املو�سم ؟
املكياج الناعم والألوان الفاحتة هو املكياج 
الرائج، واإظهار الب�سرة ب�سكل �سحي و ن�سر .

ما ه��و ال�س��تايل ال��ذي تعتمدين��ه عند 
خروجك بالن�سبة للميك اآب ؟

 اأعتمد على املكياج اخلفيف والناعم 
ب�سكل عام، اأما مكياج عيوين فاأعتمد 
و�سللع »ال�سموكي البنللي« للتقليل من 
التبطللني. واأحيانللا اأ�سيللف »الأياليرن« من 
مظهرهللا  واحلواجللب  التغيللري،  بللاب 
طبيعي جدا، واأعتمد على درجات النود 
للروج و هكذا فاأنا ل اأحب املبالغة يف 

املكياج.

ما هي القطع��ة التي ل تفارق حقيبتك 
من اأدوات التجميل؟

 اأحمر ال�سفاه، فاأنا ل اأحمل اأية قطعة مكياج 
يف حقيبتي �سوى اأحمر ال�سفاه فقط.

كي��ف ت�س��تطيع امل��راأة املوازن��ة ب��ن 
العناية بجمالها ،و ب��ن الهتمام باأمور 

احلياة الأخرى؟
العنايللة  بللني  املوازنللة  املللراأة  ت�ستطيللع 
بجمالها، وبني الهتمام باأموراحلياة الأخرى، 
حيث جتعللل العناية بجمالهللا من العادات 
الأ�سبللوع  يف  يومللا  ،وتخ�س�للض  الروتينيللة 
للعنايللة بالب�سرة وال�سرخللاء، ومن املهم 
لكل امللراأة اأن ت�سعى للحفاظ على جمالها 

واأناقتهللا، فاأنللا اأرى اأنلله دليللل علللى النجللاح 
وتقدير الذات. 

ما هي طموحات��ك يف عامل اجلمال 
ب�س��كل ع��ام ،و يف عامل��ك ب�س��كل 

خا�ض؟
اأن تعللرف كل امللراأة مللا ينا�سبهللا،  اأطمللح 
ومللا متلك مللن مالمح جميلة، وحتللاول اإبراز 
جمالهللا بب�ساطللة وتتقبل ذاتهللا، فاجلمال 
اأمللا علللى �سعيللد  الب�ساطللة.   يكمللن يف 
طموحاتي ال�سخ�سية فاأطمح يف الو�سول  
للعامليللة ون�سللر الوعي يف عللامل املكياج 
وال�ستفللادة مللن خرباتللي ومعلوماتي يف 

هذا املجال. 
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 BMW طرحت شركة الجنيبي العالمية للسيارات- الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعالمة
في عمان- واحًدا من أكثر طرازات BMW المرتقبة لعام 2019 هي الفئة الثامنة المكش��وفة. 
وتع��دBMW الفئ��ة الثامنة المكش��وفة أحدث إضاف��ة إلى عالمة BMW العريق��ة في تطوير 

السيارات الرياضة المكشوفة.

شركة الجنيبي العالمية 
 BMW للسيارات تطرح

الفئة الثامنة المكشوفة

69 اأوتوموتور



 BMW Intelligent Personal ويوؤدي نظللام
Assistant دور م�ساعللد ال�سائللق الرقمللي 
واخلبللري يف ال�سيللارة وميكللن التحّكللم 
بلله بال�سللوت. كمللا زودت الفئللة الثامنللة 
املك�سوفة قيا�سًيللا باجليل الأحدث من 
BMW Live Cockpit Professional واأجهزة 
قيا�للض رقمية و�سا�سللة التحكم 10.25 

بو�سة )مع ر�سومات حديثة متطابقة(
ويتيح نظام الت�سغيل BMW 7.0 اجلديد 
اإىل  فائقللة  ب�سرعللة  الو�سللول  اإمكانيللة 
الإعللدادات والوظائف، و�سا�سللات العر�ض 
القابلللة للتعديللل والت�سغيللل املتعللدد 
العاملللة  ال�سا�سللة  خللالل  مللن  الأمنللاط 
واأزرار   ،iDrive Controller وزّر  باللم�للض 

املقود، والتحكم ال�سوتي.
ويتميز ت�سميم الفئة الثامنة املك�سوفة 
BMW بلغللة ت�سميللم تدمللج بللني  مللن 
الهجوميللة وفخامة  الريا�سية  ال�سيللارات 
 BMW M850i الأنظللار وتطابللق  ت�سلللب 
xDrive Convertible الطرازات ال�سابقة من 
ناحية الأبعاد، لتكّون لغة ت�سميم تتمتع 
والأناقللة وخا�سة  والقللوة  بالديناميكيللة 

عند فتح ال�سقف.

 BMW M850i xDrive Convertible وتعللرب
الكامللل   BMW جمموعللة  التللزام  عللن 
بتقدمي ت�ساميم تتميللز بروعتها، وتتوفر 
لل�سائللق جتربللة قيللادة ممتعللة. وزودت 
قيا�سًيا مبحللرك V8 �سعة 4.4 لير مزود 
ب�ساحللن توربينللي مللزدوج، لتوفللر كفاءة 
عالية يف ا�ستخللدام الوقود ترافق باأداء 
ل مثيل له لتنطلق مللن الثبات اإىل �سرعة 
100 كيلومر يف ال�ساعة خالل 3.7 ثانية 

فقط.
املك�سوفللة  الثامنللة  الفئللة  وجتمللع 
الفائقللة  والراحللة  الرائللع  الريا�سللي  الأداء 
باأ�سلوب  ال�سيللارات املك�سوفة  وفخامة 
 BMW M850i xDrive ل ي�ساهى. وتتمتللع
مقاعللد  باأربعللة  املللزودة   Convertible
بهيكل وجمموعة نقللل حركة مزودين 
باأحللدث التقنيللات مينحانهللا قللوة وثباًتا 
وي�سمحللان لهللا بالتكيللف مللع خمتلف 
التحديللات واأ�ساليللب القيللادة، ابتللداًء من 
الأداء الريا�سي علللى احللبات، وو�سوًل اإىل 
الرحالت الطويلللة على الطرق املفتوحة 

اأو الرحالت اليومية داخل املدن. 
كما تتمتللع باأحدث البتللكارات من اأنظمة 
م�ساعدة ال�سائق و�سا�سات العر�ض ولوحات 
 BMW م�ساعللد  ذلللك  يف  مبللا  التحكللم، 
ال�سخ�سي الذكي لتوؤكللد مكانتها الرائدة 

�سمن ال�سيارات املك�سوفة الفاخرة.
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خب��رة جتميل م��ن الطراز الرفي��ع، توؤمن اأن العم��ل يف هذا املجال 
يتطل��ب موهب��ة حقيقي��ة بالإ�س��افة اإىل �س��رورة درا�س��ة القواع��د 
والأ�سا�سيات يف هذا املجال ومواكبة املو�سة. تتمّتع خبرة التجميل 
»ي�س��رى اخلالدي »بذوق رفيع واأنامل �سحرية احرافية وخربات غنّية 
يف جم��ال املكي��اج حتى اأ�س��بحت واحدة من اأبرز خب��رات التجميل 
العماني��ات يف الف��رة الأخ��رة. اإىل مزيد م��ن التفا�س��يل يف احلوار 

 .lecharme التايل مع خبرة التجميل »ي�سرى اخلالدي« �ساحبة �سبا

خبيرة التجميل

يسرى الخالدي

نعومة المكياج
هي سر الجمال واألنوثة
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كيف بداأت م�سرتك يف عامل املكياج؟
بللداأ �سغفي وحبي للمكيللاج منذ عمر 18 عامللا فكنت اأ�سع 
املكياج لأخواتي يف املنا�سبللات وفرة الأعياد، وعندما اأ�سبح 
عمللري 25 عامللا بداأ اجلميللع من حللويل ت�سجيعللي بافتتاح 
م�سروع منزيل لو�سللع املكياج خا�سة اأننللي �ساحبة مل�سات 
اإبداعيللة يف املكياج. اآنذاك قررت تطويللر مهاراتي وموهبتي 
يف املكيللاج والركيللز يف املجللال اأكللرث، فالتحقللت بدورات 
تدريبيللة يف اأ�سا�سيات احراف املكيللاج داخل ال�سلطنة ويف 

دبي باإ�سراف خبرية التجميل العراقية »هند اجلابر«.
اللم�سة التي متيز مكياج »ي�سرى اخلالدي«؟ 

اأمتيللز باملكياج اللبنللاين ،والذي يعترب من اأكللرث اأنواع املكياج 
الناعللم انت�سللاراً، ويتميز املكيللاج اللبناين باأنه مكيللاج ب�سيط 
ومنا�سللب للعديللد مللن املنا�سبللات، واأكللرث ما مييللز املكياج 

اللبناين هو مكياج العيون الناعم.
املكياج الذي ينا�سب املراأة العمانية؟

املللراأة العمانيللة مالحمهللا جميلللة ويعللد املكيللاج الناعم 
اأكرث مللا ينا�سبها، اأما املكياج ال�ساخللب والثقيل  فاإنه يخفي 

جمالها ،ول يعطي النتائج املرجوة من املكياج. 
الأل��وان الرائجة وال�س��يحات املنت�س��رة يف املكياج هذه 

الفرة؟
من وجهة نظري خبرية التجميل الناجحة يجب األ تتقيد باألوان 
معينة يف املكياج، فاألوان املكياج يجب اأن ترتبط باملوا�سم 
،وترتبللط اأي�سا ب�سخ�سية املراأة و�سللكل الوجه و�سكل العني. 
يجللب اختيللار األوان املكيللاج التللي تتنا�سب مع اإطاللللة املراأة 

�سواء يف حياتها اليومية اأو املنا�سبات وال�سهرات. 
م��ا ه��ي الأخط��اء الت��ي تق��ع فيه��ا امل��راأة اأثناء و�س��ع 

املكياج؟ 
  اأن�سللح الن�ساء الالتي لي�للض لديهن خللربة يف و�سع املكياج 
لأنف�سهللن، بللاأن يعتمللدن علللى املكيللاج الهللادئ والناعم 

للح�سول على الإطاللة التي تنا�سبهن.
  املكياج لي�للض املقيا�ض الأ�سا�سي للجمال، فاملراأة يجب اأن 
تثق يف جمالها ومالحمها وعدم و�سع املكياج يف كافة 

تفا�سيل حياتها اليومية.
  الب�سللرة حتتللاج اإىل راحللة وتنظيللف م�ستمللر، الب�سللرة دائما 

اأ�سبههابالعني اأي اأنها حتتاج اإىل عناية خا�سة ودقيقة.
  عللدم و�سللع الفوندي�سللني  full cover واختيللار النللوع الللذي 
ينا�سللب ب�سرتهللا، هذا ي�سبب غلللق امل�سام وعللدم و�سول 
الأك�سجني للب�سرة مما يوؤثر على الب�سرة على املدى البعيد 

ويكون �سببا لظهور البقع والنم�ض وغريها.
حياته��ا  يف  العامل��ة  امل��راأة  ينا�س��ب  ال��ذي  املكي��اج 

اليومية؟
ميكن للمراأة العاملللة اأن ن�ستبدل الفوندي�سن بالبيبي كرمي 
، ثللم تقللوم بو�سع الكون�سيلللر، ور�سم حواجبهللا باملا�سكرا 

اخلفيفة ثم ت�سع اأحمر �سفايف ب�سيط.

اأهمية تنظيف الب�سرة من املكياج قبل النوم؟
النللوم باملكياج يقتل الب�سرة من وجهة نظري، يجب تنظيف 
الب�سللرة فور العودة للمنزل بل« التونللر« ،اأو املناديل، ثم تنظيف 
الب�سللرة بالغ�سللول اخلا�للض بب�سللرة املللراأة ،ثللم العللودة اإىل 
ا�ستخللدام »التونللر« بقطنة لتنظيللف امل�سام جيللدا ثم يتم 

و�سع الكرمي الليلي لرطيب الب�سرة. 
مكياج العرو�ض وكيف تختار ما ينا�سبها؟

يف البدايللة حتتاج اأية عرو�ض اإىل معاملة خا�سة من قبل خبرية 
التجميللل، بدايللة مللن ا�ستقبالهللا يف ال�سالون وجعلهللا ت�سعر 
بالراحللة وال�سرخاء يف يوم ملئ بال�سغوطللات الع�سبية على 
العرو�للض خا�سة اأن كثريا من العرائ�ض تكون م�سرفة كل كافة 
اأمللور الزفاف. اأمللا املكياج الللذي ينا�سبها فهو املكيللاج الناعم 
الللذي يربز اأنوثتها وجمالهللا يف اأهم يللوم يف حياتها، فالكثري 

من الرجال ل يف�سلون املكياج ال�ساخب اأو الثقيل. 
اأ�سا�سيات و�سع املكياج يف ف�سل ال�سيف؟

يجللب يف البدايللة و�سع الواقللي ال�سم�سي ثم و�سللع البيبي 
كرمي ،اأو الفوندي�سللني بن�سبة ب�سيطة للغاية، فامل�سام يف 
ف�سللل ال�سيف نتيجة العللرق تكون معر�سللة للجراثيم وهذا 

يوؤثر �سلبا على الب�سرة.  y
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ما الذي مييز �س��با lecharme ،و�سبب ت�سميته بهذا 
ال�سم؟

�سبللب الت�سميللة هللو اأننللي عا�سقللة للغللة الفرن�سية 
،وبحثللت يف قامو�ض فرن�سي عللن اأكرث الكلمات التي 
لهللا عالقة باجلمللال واملكياج واملللراأة ووجدت كلمة 
�سحللر  ومعناهللا  قلبللي  اإىل  القربللى  هللي   lecharme
اجلمال. اأما عللن افتتاح ال�سبا فجاء بت�سجيع من اأهلى 
واأ�سدقائللي ،عندما تو�سللع امل�سروع املنللزيل واأ�سبح 
لدى �سمعة واكت�سبت ثقة العديد من الن�ساء، ولذلك 
قررت افتتاح ال�سبا الذي جللاء رغبة لتحقيق طموحاتي 

الكبرية يف هذا املجال. 
اأه��م اخلدم��ات التي يقدمه��ا ال�س��با؟، وما الذي 

مييز �سبا عن غره من وجهة نظرك؟
اخلدمللات تتنللوع مللا بللني العنايللة بال�سعللر، وعالجات 
الربوتني ،وال�سبغات با�ستخللدام اأجود اأنواع املنتجات، 
املكياج باأنواعه، البديكري واملانيكري، احلمام املغربي 
والهندي والركي والعماين مبنتجات الألبان، الفي�سل 

وعالجات الكلف والنم�ض مبنتجات طبية.
ما مييز �سبا عن غريه هو الراحة واخل�سو�سية والتعامل 
الراقللي من املوظفللات للزبائن والديكللور الرائع لل�سبا 

الذي يجعل زائراته ي�سعرن كاأنهن يف بيتهن. 
ما هي طموحاتك امل�ستقبلية يف هذا املجال؟ 
العامليللة  اإىل  للو�سللول  اأطمللح  املكيللاج  عللامل  يف 
،وامل�ساركة يف عرو�ض الأزياء والتجميل خارج ال�سلطنة، 
واأتطلع دائمللا اإىل تطوير ذاتي وخرباتللي يف املكياج، 
كما اأتطلللع اإىل افتتاح فروع اأخللرى لل�سبا يف مناطق 

خمتلفة. 
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كيف جاءت فكرة �سبا »دالينا«؟،والهدف منه؟ 
كانت جمرد فكرة من البداية، وبعد ذلك ح�سلت على الت�سجيع 
اأختي. وكان الهدف من امل�سروع هو  لتنفيذ الفكرة من ِقبل 

حتقيق جزء ب�سيط من عدة اأ�سياء كنت اأحلم باإجنازها.
كيف جنح ال�سبا يف اأن يكون اخليار الأمثل للمراأة؟

التي  واللتزامات  اخلدمات  جميع  بتقدمي  �سبا«  »دالينا  يتميز 
حتتاجها كل امراأة، بحيث ت�ستطيع اأن جتد كل ما تريده داخل 

مكانا  ليكون  ال�سالون  يف  الراحة  �سبل  كل  وفرنا  كما  ال�سبا. 
منا�سبا لراحة املراأة تبتعد فيه عن �سغوطات احلياة.

من  ويجعله  �سبا  دالينا  يقدمها  التي  اخلدمات  اأه��م 
الوجهات الرائدة يف جمال ال�سبا؟

دون  حتتاجها  التي  اخلدمات  جميع  جتد  اأن  املراأة  ت�ستطيع 
احلاجة للذهاب اإىل مكان اآخر، فنحن نوفر كل اخلدمات من 
عناية بالب�سرة ،و العناية باليد والقدم ،والعناية بال�سعر واجل�سم، 

مهما كان جدولك الأ�س��بوعي مزدحمًا، فاإّياك اأن تغفلي عن الهتمام بنف�س��ك وتدليلها واحل�س��ول 
على حلظات من ال�سرخاء والرفاهية كلما ا�ستطعت اإىل ذلك �سبيال. فهذا من �ساأنه اأن يحافظ على 

�سحتك اجل�سدية ،والذهنية ،ور�ساقتك ،وجمالك.
ولتح�س��لي عل��ى تدليل كالأمرات كما يليق بِك، يقدم » دالينا �س��با« ل�س��احبته رائ��دة الأعمال » كلثم 
الزدجايل« اأعلى م�س��تويات الرفاهية والتدليل على الإطالق. ا�س��تمتعي بتجربة �س��با فريدة من الراأ�ض 
اإىل اأخم�ض القدم داخل » دالينا �س��با« وانعمى بال�س��رخاء مع باقة من العالجات التجميلية املميزة. 

اإىل مزيد من التفا�سيل يف احلوار التايل مع رائدة الأعمال »كلثم الزدجايل »:-

دّللي نفسك في »دالينا سبا« 
بأفخم مستويات الرفاهية

dalena
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وغريها من اخلدمات التجميلية مثل املكياج مع متخ�س�سني وبالتايل 
ومن  نقدمها.  التي  اخلدمات  يف  والكفاءة  اجلللودة  للمراأة  ن�سمن 

اخلدمات التي نقدمها كل من:- 
 - بال�سعر  العناية  بالأظافر-  العناية  الب�سرة-  تفتيح  النظارة-  في�سل 
�سبغات ال�سعر- ق�ض ال�سعر والت�سريحات- الربوتني الربازيلي - حالوة 
للج�سم والوجه- عالجات ال�سعر من كيڤن موريف- حمام مغربي 

اخلا�ض والعادي- مكياج - تعديل احلواجب- م�ساج. 
كيف يلبي ال�سبا تطلعات املراأة للح�سول على مكياج مثايل؟

التجميل  خبريات  مب�ساعدة  مثايل  مبكياج  تتميز  اأن  املراأة  ت�ستطيع 
يف  دورات  على  وحا�سالت  املكياج  جمال  يف  متميزات  فهن  لدينا، 
ومميزة  مثالية  املراأه  ولت�سبح  والثقة  اجلودة  لن�سمن  املكياج  جمال 

يف اإطاللتها.
العناية  جمال  يف  ال�سبا  يقدمها  التي  التجميلية  اخلدمات 

ب�سحة الب�سرة؟
وذلك  ون�سارتها،  بالب�سرة  للعناية  خ�سي�سا  نقدمها  خدمات  هناك 
يحدد وفقا لنوع الب�سرة وامل�سكلة التي تعاين منها الب�سرة، وبالتايل 
اجلل�سات  خالل  من  ب�سرتها  ن�سارة  على  حتافظ  اأن  املراأة  ت�ستطيع 

اخلا�سة بالعناية بالب�سرة.
اأهم املنتجات والعالمات التجارية امل�سهورة التي يركز عليها 

ال�سبا �سمن خدماته؟ 
Kevin Murphy منتج طبيعي  اأهم املنتجات الغنية عن التعريف  من 
والعالج  التلف،  من  ال�سعر  وحماية  اإ�سالح  على  ي�ساعد  والذي   ٪100
نن�سى  ل  واأي�سا  وقوي.  �سحي  �سعر  على  للح�سول  والفعال  الأمثل 
الإطاللت اجلريئة واملميزة ل�سبغات ال�سعر من Gold well، كما نقدم 
اأف�سل خدمات العناية بالب�سرة من Skeyndor، وهو منتج مميز ي�ساعد 

على احل�سول على ب�سرة نقية وم�سرقة.
اأمل�ض  �سعر  على  احل�سول  على  ي�ساعد  فهو  الربازيلي  الربوتني  اأما 
ولمع يف نف�ض الوقت، ومن املميزات التي يقدمها الربوتني الربازيلي 

اأنه ل يتلف ال�سعر.
ما الذي مييز منتجات »كيڤن موريف« للعناية بال�سعر و�سحته؟ 
نواجه جميعًا يف مرحلة ما من حياتنا م�ساكل يف ال�سعر، كال�سعر 
للحيوية  وفقدانه  ال�سعر  ت�ساقط  ،اأو  اخلفيف  ،اأو  الباهت  ،اأو  اجلاف 
وغريها. وبدًل من تاأجيل التعامل مع تلك امل�ساكل، مل ل نبداأ العناية 

بال�سعر يف مرحلة مبكرة؟ 
املنتجات  اإىل  احلاجة  تزداد  اأقل،  م�ساكل  يعني  العناية  من  فاملزيد 
القا�سية.  الطق�ض  اآثار  ب�سبب  املنطقة  يف  بال�سعر  للعناية  الفعالة 
ومع ازدياد عنايتنا بالب�سرة وا�ستخدام املنتجات العديدة للوجه، بداأنا 

ندرك باأن ال�سعر بحاجة لالهتمام ذاته رمبا اأكرث مما كنا نتخيل.
ي�سلط  الآن  وهو  �سابقًا  جمموعته  اأطلق  قد  مللوريف«  »كيڤن  وكان 
ال�سوء على اأهمية احللول الع�سوية واملتكاملة للعناية بال�سعر نظراً 

لطبيعة الطق�ض يف ال�سرق الأو�سط. 
ويف تعليقه على مو�سوع العناية بال�سعر قال كيڤن: »نظراً لأن اخلليج 
جمال  يف  امللمو�سة  التطورات  اأدت  فقد  انفتاحا  الأماكن  اأكرث  من 
العناية باجلمال اإىل زيادة الركيز على فروة الراأ�ض، وبالتايل حان الوقت 

الأمثل لتطوير عالجات ال�سعر كذلك. تتبع جمموعة 

ماذا يق�سد بالربوتن الربازيلي الذي يقدمه دالينا �سبا؟ 
اأ�سا�سًا من مادة الربوتني، والتي تقل مع مرور  ال�سعر  تتكون خ�سالت 
ال�سنوات بفعل العوامل املختلفة. كاملاء وال�سامبوهات وا�ستخدام 
والت�ساقط  والتق�سف  التلف  اإىل  ال�سعر  يعر�ض  مما  ال�سعر،  �سبغات 
بالربوتني  الفرد  تقنية  فاإّن  لذا  متعبًا.  باهتًا  مظهره  وي�سبح  امل�ستمر 
اجليد الذي يحتوي على الأحما�ض الأمينية ومركبات ال�سعر الطبيعية 
واخلايل من مادة الفورمالني ال�سارة حتقق فوائد هامة لل�سعر منها:- 

  يح�سن مظهر ال�سعر ويعطيه �سكاًل �سحيًا ولمعًا. 
  يعالج م�ساكل جفاف ال�سعر وتق�سفه وت�ساقطه وهي�سانه. 

  مينح ال�سعر ملم�سًا ناعمًا مفروداً ملدة طويلة تراوح بني 3-9 �سهور، 
ويخل�سه من التموج غري املرغوب. 

  يوحي بكثافة ال�سعر ويحل م�سكلة ال�سعر اخلفيف وال�سعيف. 
  يقلل تعر�ض ال�سعر املتكرر حلرارة ال�س�سوار التي تدمر ب�سيالته.

بالأظافر  العناية  جمال  يف  خدماته  اأف�سل  ال�سبا  يقدم  كيف 
)البديكر واملنايكر(؟

لقد قمنا باختيار اأف�سل اخليارات املميزة لالهتمام بالأظافر، ومن اأهم 
الأظافر وهي من  »توريل« ل�سبغ  التي نقدمها توفري ماركة  املميزات 
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�سرر.  اأي  بدون  اأظافرك  على  احلفاظ  ت�سمن  والتي  املاركات  اأف�سل 
منها  تعاين  قد  م�سكلة  اأية  تعالج  ،و  تتنف�ض  الأظافر  جتعل  فهي 

الأظافر، ونوفر اأي�سا �سبا خا�سا للعناية باليد والقدم.
�سر متيز ال�سبا يف جمال تعديل ور�سم احلواجب؟ 

دائما تطمح كل امراأة باأن تكون متاألقة ومميزة بكل ما يخ�ض جمالها، 
لتح�سل  اأجهزة  اأية  غري  ومن  مكلفة  وغري  �سهلة  تقنية  وفرنا  ولقد 
املراأة على حواجب مرتبة ومميزة على ح�سب اختيارها للون احلاجب 

وطريقة ر�سم احلاجب.
لتقدمي  تدريبهن  يتم  وكيف  ال�سبا  موظفات  اختيار  معاير 

اأف�سل اخلدمات؟ 
التي ركزنا عليها يف ال�سالون هي اختيار املوظفات  النقاط  اأهم  من 
خدمات  لتوفري  اخلدمات  تقدمي  يف  العالية  الكفاءات  اأ�سحاب  من 
بجودتهن  يتميزن  املوظفات  كل  اأن  ورغم  ومميزة.  عالية  بجودة 
وكفائتهن يف تقدمي اخلدمات، اإل اأنهن ح�سلن على تدريب مكثف 
�سركة  اأيدي  على  نقدمها  التي  املجالت  من  جمال  كل  يف  ودورات 

»ما�سي« العاملية.
مع  التامة  والراحة  اخل�سو�سية  لزبائنه  �سبا  دالينا  ي�سمن  كيف 

تقدمي اأف�سل اخلدمات؟
من  ،وذلك  للزبونة  النف�سية  الراحة  معايري  توفري  على  حري�سة  كنت 
خدمة  كل  اأن  على  وحر�سنا  املنا�سبة،  النتظار  اأماكن  توفري  خالل 
وبالتايل  اخلدمات  بقية  عن  منعزل  خا�ض  مكان  لها  يكون  نوفرها 

حت�سل كل زبونة على الهدوء واخل�سو�سية التي تبحث عنها. 
مت الت�سحيح اللغوي من�سوردياب
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»الفردان للسيارات« تطلق
GTS ليفانتي

و ليفانتي تروفيو
الجديدين كليًا بالسلطنة

أطلقت ش��ركة الفردان للس��يارات -الوكيل الحصري لسيارات مازيراتي في 

الس��لطنة- السيارتين الرياضيتين الجديدتين كليًا مازيراتي بمحرك V8 كال 

من »ليڤانتي GTS« و«ليڤانتي تروفيو« في احتفالية تم تنظيمها في فندق 

قصر البس��تان، ريتز-كارلت��ون. وقد حظ��ي محبو مازيراتي وممثلو وس��ائل 

اإلع��الم بفرص��ة لتجربة قي��ادة ليڤانت��ي GTS وليڤانتي تروفي��و في موقع 

الحدث.

تم تدش��ين طرازات ليفانتي الجديدة المجهزة بمحركات V8 عالية السرعة 

تول��د مس��تويات اس��تثنائية من الق��وة والتس��ارع، وس��ط محب��ي مازيراتي 

وبحضور ممثلي وسائل اإلعالم. وتم تجهيز كل من ليڤانتي GTS وليڤانتي 

تروفيو بواحٍد من أقوى المحركات التي تم تركيبها في سيارة مازيراتي.
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 »GTS ب�سعللة 3.8 لللر يف »ليڤانتللي V8 حمللرك توربللو
نة مللن حمرك  هللو عبارة عللن ن�سخللة مطللورة وحم�سَّ
كواتروبورتيلله GTS والللذي يقدم قوة تبلللغ 550 ح�ساًنا 
عنللد 6250 دورة يف الدقيقللة، وعللزم دوران يبلللغ 730 
نيوتللن مر عند 2500- 5000 دورة يف الدقيقة. ويقدم 
املحللرك V8 ب�سعللة 3.8 لللر، والذي يقبللع حتت غطاء 
حمرك ال�سيللارة الريا�سية الفائقة »ليڤانتي تروفيو« قدرة 

مذهلة تبلغ 590 ح�سانًا.
وبهللذه املنا�سبللة قللال حممللد الللزواوي املديللر العام 
 GTSل�سركة الفللردان لل�سيارات: »ي�سعدنا اإطالق ليڤانتي
وليڤانتللي تروفيو، حيللث اأنهما تقدمللان فل�سفة »جران 

توريزمو« يف فئة ا�سيارات الريا�سية يف اأنقى �سورها«. 
ويف حديثلله عن ليڤانتي GTS، قال الزواوي: »يف حني اأن 
كل �سيارة حتمللل عالمة مازيراتي حتافللظ على التوازن 
بللني الأداء ال�ستثنائللي والرفاهيللة غري امل�سبوقللة، فاإن 
»ليڤانتللي GTS« ت�سللع معياًرا جديًدا. حيللث مت ت�سميم 
�سيللارة V8 ريا�سيللة التي تبلللغ قوتهللا 550 ح�سانًا بدقة 
فائقة و�سبطهللا لأداء متميز وراحة للم�سافات الطويلة 
ومتعة القيادة، وهي املبللادئ الثابتة لفل�سفة مازيراتي 
الفخمللة. وُيعد طللراز »ليڤانتي GTS« هللو التطور القادم 

ل�سيارات مازيراتي الريا�سية متعددة ال�ستخدامات«.
الداخلللي  الت�سميللم  دمللج  »مت  الللزواوي:  وا�ستكمللل 
والرفاهيللة والقوة والأداء الأف�سللل يف فئتها يف �سيارة 
ليڤانتللي تروفيللو V8، �سيارة مازيراتللي الريا�سية متعددة 
ال�ستخدامات اجلديدة«. و�سللل ت�سميم ليڤانتي املميز 
اإىل م�ستويللات ريا�سيللة جديللدة يف تروفيللو التللي تعد 
قمللة بني مثيالتها. ومع ذلك، فللاإن املق�سورة الريا�سية 
يف »ليڤانتي تروفيو« توفللر جميع و�سائل الراحة ل�سيارة 

ريا�سية مرموقة«. 
 GTS ليڤانتي

 GTS يف ليڤانتي V8 يعد املحللرك ثماين ال�سطوانللات
تطللوًرا يف املحللركات املجهللزة يف الطللراز الرئي�سللي 
كواتروبورتيه GTS 530 ح�سانًا، فهو يحافظ على نف�ض 
�سعللة 3.8 لللر. ولكللن مت اإعللادة ت�سميملله وحتديثلله 
ب�سللكل كبللري لتوليد 550 ح�سللان عنللد 6250 دورة يف 
الدقيقللة، وعللزم دوران يبلغ 730 نيوتن مللر عند 2500 

اإىل 5000 دورة يف الدقيقة.
وحتتللاج ليڤانتللي GTS 4.2 ثانية فقط لت�سللل اإىل 100 
كيلومللر يف ال�ساعة، يف حني تبلللغ �سرعتها الق�سوى 
292 كم / �ساعة. هللذه الأرقام ت�سف اإىل حد ما �سيارة 
خارقللة حديثللة متنكللرة يف هيئللة ال�سيللارات الريا�سية 

الراقية.
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ومت تعديللل �سا�سللي ليڤانتي GTS بدقللة للتعامل مع 
خرج الطاقة الأعلى، مما يوفر جتربة قيادة مبهجة دون 
اأي تنللازل من حيث الراحة للم�سافات الطويلة وال�سالمة 

الن�سطة.
 )IVC( نظام التحكم املتكامل يف ال�سيارة

لقللد مت دمج نظللام التحكللم املتكامللل يف ال�سيارة 
)IVC( لأول مرة يف �سيارة »ليڤانتي« لتقدمي ديناميكيات 
قيللادة ومناورة اأف�سل على الطللرق، بالإ�سافة اإىل جتربة 
قيللادة حقيقية ل�سيللارات مازيراتللي. »ليڤانتللي GTS« ول 
�سللك هي اأف�سللل تعبري عللن فل�سفللة »جللران توريزمو« 

.SUV يف فئة ال�سيارات الريا�سية GranTurismo
الت�سميم اخلارجي والداخلي 

و�سل ت�سميم ليڤانتللي الذي ل لب�ض فيه اإىل م�ستويات 
 .GTS جديدة مللن اخلوا�ض الريا�سية يف اإ�سللدار ليڤانتي
وبف�سللل الت�سميللم الأنيللق الللذي يركللز علللى الواجهة 
 GTS الأمامية ال�سفلى وال�سدام اخللفي، تتميز ليڤانتي

بح�سور ريا�سي اأكرث تطوراً.
كمللا ابتكللر م�سممللو الت�سميللم الداخلي طرقللًا اأنيقة 
خللق بيئة مميزة داخل مق�سللورة »ليڤانتي GTS«، حيث 
مت تزويدها بفر�ض جلدي عال اجلودة ودوا�سات ريا�سية 
ونظام �سوت »هارمان كاردون« Harman Kardon مع 14 
�سماعللة. ومت حت�سني واجهة ال�ستخللدام بني الإن�سان 
والآلللة ب�سللكل اأكرب مع عر�للض ر�سومات بيانيللة حُمّدثة 

واإرجونوميات البيئة املالئمة لراحة ال�سائق والراكب.
ليڤانتي تروفيو

مت جتهيللز »ليڤانتللي تروفيللو« باأحللد اأقللوى املحركات 
علللى الإطالق يف �سيللارة مازيراتي. ففي تاريللخ مازيراتي 
الذي ميتللد على مدار 104 عاًما، كانللت �سل�سلة �سيارات 
ال�سباقللات MC12 املحللدودة فقللط هي التللي متيزت 

مبحرك ذو قوة اأعلى حمرك V12 بقوة 630 ح�سان. 
مت جتهيز »ليڤانتي تروفيو« بواحد من اأقوى املحركات 
التي مت تركيبهللا يف �سيارة مازيراتي. حمرك V8 ب�سعة 
3،8 لير هو ن�سخة معدلة هند�سيًا من املحرك املجهز 
يف ال�سيارة الرئي�سللة كواتروبورتيه GTS، حيث يولد 590 
ح�سانللًا عنللد 6250 دورة يف الدقيقة وعللزم دوران يبلغ 

730 نيوتن مر عند 2500 - 5000 دورة يف الدقيقة. 
حتتاج »ليڤانتي تروفيو« اإىل 3.9 ثواٍن فقط للو�سول اإىل 
100 كيلومللر يف ال�ساعة، وهو رقللم ي�سف اإىل حد ما 
�سيارة فائقللة خمفية يف ج�سم �سيارات ريا�سية فارهة 

على اأحدث طراز.
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مت تعديللل �سا�سي اأ�سرع �سيارة ليڤانتي بدقة للتعامل 
مع خرج الطاقة الأعلى، مما يوفر جتربة قيادة مبهجة 
دون اأي تنللازل مللن حيللث الراحللة للم�سافللات الطويلللة 

وال�سالمة الن�سطة.
 )IVC( نظام التحكم املتكامل يف ال�سيارة

لقللد مت دمج نظللام التحكللم املتكامللل يف ال�سيارة 
)IVC( لأول مرة يف �سيارة ليڤانتي لتقدمي ديناميكيات 
قيللادة ومناورة اأف�سل على الطللرق، بالإ�سافة اإىل جتربة 
قيللادة حقيقيللة ل�سيللارات مازيراتللي. »ليڤانتللي تروفيو« 
ول �سك هللي اأف�سل تعبري عن فل�سفة »جللران توريزمو« 

 .SUV يف فئة ال�سيارات الريا�سية GranTurismo
الت�سميم اخلارجي والداخلي

و�سل ت�سميم ليڤانتي الذي ل تخطئه العني اإىل م�ستويات 
جديدة مللن اخلوا�ض الريا�سية يف هللذا الإ�سدار الذي يعد 
قمللة ال�سل�سلة. بف�سللل الت�سميم الأنيق الللذي يركز على 
الواجهللة الأماميللة ال�سفلللى وال�سللدام اخللفللي. ويتللم 
التاأكيد على ذلك من خالل اإ�سارات األياف الكربون وعجالت 
»اأوريللون« »Orione« امل�سنوعللة مللن الأملنيللوم امل�سبللوك، 
وهي العجالت الأكللرب على الإطالق التي مت تركيبها على 
�سيللارات مازيراتي. كمللا اإن »ليڤانتي تروفيو« هللي اأول طراز 

 .LED Full Matrix LED ليڤانتي جمهز مب�سابيح
ولقللد ابتكللر م�سممو الت�سميللم الداخلي طرقللًا اأنيقة 
خللق بيئللة مميزة داخللل مق�سللورة »ليڤانتللي تروفيو«، 
حيللث مت تزويدهللا بفر�للض جلدي عللال اجلللودة »بيينو 
 Pieno فيللوري« ي�سمن اأ�سلوب الدباغللة الطبيعية جللود

Fiore تطوير خ�سائ�سه اخلا�سة الفريدة مبرور الوقت.
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خبيرة التجميل »عطية المقبالية«

فن رسم المالمح األنثوية 
بطريقة فنية

بفر�س��اتها ال�س��احرة ر�س��مت هوي��ة مل�س��تقبلها عنوان��ه اجلمال، 
كافح��ت واجته��دت حت��ى ح�س��لت عل��ى العدي��د من ال�س��هادات 
املعتمدة لدعم م�س��رة فر�ساتها الناعمة بعامل التجميل. جنحت 
يف ت�س��ليط ال�س��وء على ا�س��مها ،وجمال فر�س��اتها ،حن و�سعتها 
مل�س��اتها اجلمالية على عر�ض خبرات التجميل بال�س��لطنة. خبرة 
التجمي��ل العماني��ة »عطية املقبالية« اأحّب��ت التجميل وتفّننت به، 
ترى اأّن هذا املجال يحتاج اإىل اإبداع وجتديد با�س��تمرار لبتكار ما هو 

اأجمل. اإىل مزيد من التفا�سيل يف احلوار التايل:- 

atia
 almaqbali
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كيف جاءت بدايتك يف عامل التجميل؟
�سغفللي باملكياج بداأ منذ �سغري فاأحببت 
الر�سم على اللوحللات، ثم قمت با�ستبدال 
املكيللاج بالألوان،والوجوه باللوحات،واأ�سبح 

عامل املكياج هو اأجمل هواياتي. 
ملاذا متيلن لتطبي��ق املكياج الناعم 

لكل الن�ساء؟
كل امللراأة تبحث عن ما يللربز جمالها بدون 
اأيللة مبالغللة، فنظافللة املكيللاج ونعومته 
،وتناغللم الألوان مللع ب�سرتها يللربز جمالها 

واأنوثتها، ويزيد ثقتها بنف�سها. 
الط��رق الت��ي تلجئ��ن اإليها لت�س��حيح 
خ��الل  م��ن  العي��وب  واإخف��اء  الب�س��رة 

املكياج؟
اأهللم خطوة يجب على كل امللراأة اتباعها 
تتمثللل يف تنظيللف الب�سللرة قبللل و�سللع 
املكيللاج، فالعيللوب اإذا كانللت مثل الكلف 
،اأو احلبللوب ،اأو الهالت ال�سوداء حتت العني 
يتللم اإخفاوؤهللا بامل�سححللات قبللل و�سع 
كللرمي الأ�سا�للض، والكونتللور اأي�سللا للله دور 

مهم لت�سغري وتكبري تقا�سيم الوجه.
اأب��رز ما ميي��ز مكياج« الهاف �س��موكي« 

الذي تتميزين به؟
مكيللاج »الهللاف �سموكي« ينا�سللب جميع 
اأ�سكال العيللون، والتحكم يف تدرج الألوان 
وحدتهللا يجعللله مالئمللا ليكللون مكياجا 

ناعما اأو مكياج �سهرة.
مكي��اج العي��ون املث��ايل م��ن وجه��ة 

نظرك؟
تطبيللق األللوان »ال�سللادو« ب�سللكل متناغللم 
ور�سللم »الأياليللرن« ب�سللكل اأنيق يللربز جمال 
العني اأًيا كان �سكلها، مع اإبراز رم�ض العني 

باملا�سكرا ،اأو الرمو�ض ال�سطناعية. 
الأخط��اء الت��ي تقع فيه��ا امل��راأة اأثناء 

و�سع املكياج؟
   التهاون يف تنظيف وترطيب الب�سرة قبل 
و�سع املكيللاج، لأنه اأهم خطوة لنظافة 

وثبات املكياج.
   اختيللار لللون كللرمي الأ�سا�للض يكللون غري 

منا�سب لب�سرتها.
   ر�سم احلواجب ب�سكل غري �سحيح.

   اختيار درجللات الكونتللور، اأو البال�سر باألوان 
غري منا�سبة للون الب�سرة.

   ر�سم وحتديد ال�سفاه ب�سكل مبالغ فيه. 

كي��ف للم��راأة اأن تتع��رف عل��ى جمي��ع 
م�ستح�سرات التجميل، واأ�سكال الفر�ض، 

وا�ستخداماتها؟
مبا اأن لللدي خربة يف جمال التدريب فاإنني 
اأن�سللح كل �سيللدة باحل�سللول علللى دورات 
وور�ض للتعللرف على اأ�سا�سيللات تعٌلم فن 
تت�سمللن  الأ�سا�سيللات  دورة  لأن  املكيللاج، 
معرفللة الأ�سا�سيات يف املكيللاج وكيفية 
اختيار و�سللراء منتجات التجميللل املنا�سبة 
لهللا ومعرفللة ا�ستخللدام كل فر�سللة من 

فر�ض املكياج بال�سكل ال�سحيح.
الطريقة ال�سحيحة لو�سع الكونتور؟

تكنيللك »الكونتللور« يعتمللد علللى تغميللق 
الأماكن الكبرية لت�سغريهللا بالوجه وتنوير 
با�ستخللدام  لإبرازهللا  ال�سغللرية،  الأماكللن 
فر�ض خا�سة ودجمه ب�سكل متجان�ض مع 
»الفاوندي�سللن« مثل و�سع »كونتور« لت�سغري 
الأنللف الكبللري وت�سغللري اجلبهللة الوا�سعة 
بو�سعلله علللى منابللت ال�سعللر، اأو لتنحيف 
الوجه املمتلللئ ،اأو لت�سغري الذقن املزدوج 

،اأو لتعري�ض الفك.
الرمو���ض  اختي��ار  يف  هام��ة  ن�س��ائح 
املنا�س��بة وفقا ل�س��كل العن، واأي�س��ا 

العد�سات املنا�سبة؟
املنا�سبللة  الرمو�للض  اختيللار  املهللم  مللن 
وتركيبها بال�سكل ال�سحيح، ويف�سل اختيار 
الرمو�ض الب�سيطة للحياة اليومية والعمل. 
�سللكل الرمو�للض يجللب اأن يكللون موافقا 
ل�سللكل العينللني، حيللث العينللني اللوزتني 
تنا�سبهمللا جميللع الرمو�ض ال�سناعيللة. اأما 
العينللان املبطنتللني فينا�سبهمللا الرمو�ض 
الطويلللة مللن املنت�سللف والق�سللرية مللن 

الأطراف.
 اأما اختيار لون العد�سات الال�سقة املنا�سب 
فيعتمد على عدة عوامل مثل:لون ال�سعر، 
ولون الب�سرة، وعلللى نوع الإطاللة املرغوب 
اإظهارها �سللواء اختيار املظهر الطبيعي اأو 

املظهر اجلرئ. 
كما اأن لون العني الأ�سلي يلعب دورا مهما 
يف اختيللار درجة لون العد�سللات املنا�سبة 
للب�سللرة، فعندمللا تكللون العيللون غامقة 
اللللون يجللب اختيللار الدرجللة الُفتحللى من 
اللون الذي نريده حتى نح�سل على الدرجة 
املنا�سبة، اأمللا العيون الفاحتة فيتم اختيار 
درجة اأغمق للح�سول على اللون املنا�سب.
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خب��رة التجميل »عطية املقبالية »مدربة معتمدة يف 
مه��ارات املكي��اج الح��رايف، كي��ف انطلق��ت يف هذا 

املجال؟
بف�سل من اهلل خربتي الطويلة يف جمال التجميل منذ عام 
2009، ودرا�ستللي والدورات التدريبية التللي ح�سلت عليها من 
عللدد من الدول �سار من �سمن اأهللدايف التطلع دوما لإفادة 
وتثقيف بنللات جمتمعي يف هللذا املجال وتاأهيللل الفتيات 

الراغبات يف فتح م�ساريع م�سابهة يف هذا املجال.
ما ه��ي املوا�س��فات وامله��ارات الأ�سا�س��ية التي يجب 

توافرها يف املدربة املعتمدة للمكياج؟
و�سع اأهداف الدورة.

التخطيللط اجليد وال�ستعداد التام لإمتللام الربنامج التدريبي 
بنجاح.

اإ�سراك املتدربات وا�ستعمال اأ�ساليب مبدعة والت�سجيع على 
طرح الأ�سئلة ومتابعة املتدربة لكت�ساب اأق�سى ا�ستفادة.

الت��ي  التجمي��ل  م�ستح�س��رات  ل�س��راء  للم��راأة  ن�س��ائح 
تنا�سبها؟

عند �سرائللك اأي منتج يجب اأن يكون معللروف امل�سدر، حيث 
باإمكانللك ال�ستف�سار مللن مندوبة املحل لختيللار ما ينا�سب 
طبيعللة ،اأو لون ب�سرتللك. كما ين�سح بالبتعللاد عن املنتجات 
جمهولة امل�سللدر ورخي�سة الثمن التي رمبا تكون مكوناتها 
م�سرة بب�سرتك، وتتفاعل معها ب�سكل �سيئ مما قد ي�سبب 

م�ساكل يف الب�سرة كاحلبوب ،اأو البقع الداكنة. 
اأهم اخلدمات التي يقدمها �سالون لوؤلوؤة�سحار؟

 مكياج العرائ�ض وال�سهرات.
 ت�سريحات ال�سعر.

 عالجات و�سبغات ال�سعر.
 العناية بالب�سرة.

اأ�سرار التميز يف �سالون لوؤلوؤة �سحار؟
يهمنا ر�ساء كل زبونة عن اخلدمات التي نقدمها لذلك نحن 
ن�ستمع وبكل حب ملا تطلبلله الزبونة ونقدمه لها بال�سكل 
ال�سحيللح ون�سللع مل�ساتنا اخلا�سللة يف املكيللاج اأو ت�سريحة 
ال�سعر، ونقدم الن�سائح الالزمة لكل عرو�ض قبل يوم الزفاف.

من العناية بالب�سرة وال�سعر لتبدو باأجمل طلة.
تطلعاتك امل�ستقبلية؟

مب�سيئللة اهلل اأمتنللى حتقيق النجاح والتاألللق يف هذا املجال 
حمليللا ودوليللا مللن خللالل م�ساركاتللي الدائمة مللع اخلرباء 
العامليني. كما اأتطلع لفتتللاح مركز جتميل وتدريب لتاأهيل 

بنات بلدي يف الإبداع والتاألق يف جمال التجميل.

99550131
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طرح��ت ش��ركة الجنيب��ي العالمية للس��يارات- 
الوكي��ل الحص��ري والم��وزع المعتم��د لعالم��ة 
BMW في عمان- مؤخرا طراز BMW Z4 الجديدة 
كلًيا. وبفضل ما يتمتع به الطراز من أداء رياضي 
ومقص��ورة قيادة فاخ��رة باإلضافة إل��ى اعتماد 
أحدث تقنيات التواصل والترفيه، من المؤكد أن 
تصب��ح BMW Z4 أيقون��ة تحدد مالمح الس��يارات 

الكالسيكية الحديثة.

 BMW Z4
األداء الرياضي 

القوي ومقصورة 

القيادة الفاخرة
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وتتميللز BMW Z4 مبقدمتهللا الطويلة وفتحات 
هللواء كبرية تنطلللق منها اخلطللوط وال�سطوح 
كبللري  حمللرك  وغطللاء  باجلوانللب،  املحيطللة 
بخطوط حميطللة بارزة تعلللو اأقوا�ض العجالت. 
الريا�سيللة  ال�سيللارة  ديناميكيللة  بللني  وجتمللع 
املعتللادة والت�سميم امللفت والأجواء احل�سرية 

ومزايا املعدات املتطورة. 
ومتتع �سيللارة الرود�سر الريا�سية ذات املقعدين 
بر�ساقة هائلة متنللح ال�سائق جتربة قيادة رائعة، 
بف�سللل ت�سميللم املحورين الأمامللي واخللفي 
اللذان مينحانها اأداًء ريا�سًيا يرافق مع م�ستويات 

فائقة من الراحة. 
كما تتميز مق�سللورة القيادة بت�سميمها اجلديد 
الذي يوفر الفخامة والرفاهية، وي�سفي ت�سميم 
الديناميكيللة ولوحللات  املق�سللورة بخطوطلله 
حتّكم وا�سحة الرتيب اإىل رونق هذه الرود�سر. 
وزودت مقاعد املق�سورة بجلد Vernasca الفاخر، 
بالإ�سافللة اإىل اأحللدث تقنيللات التوا�سل والرفيه 

.BMW كمللا تعللزز العديللد مللن الوظائللف املتقدمللة ونظام م�ساعدة ال�سائق الرائد من
املللزودة قيا�سًيللا الطابللع املتطللور و�سخ�سيللة 
BMW Z4. وتت�سمن هذه الوظائف اإنذار الت�سادم 
وانللذار اقللراب امل�سللاة مللع خا�سيللة الفرملللة 
الأوتوماتيكيللة City Braking ونظام التحذير عند 
النحراف عن امل�سار، وتعمل هذه الوظائف على 
لت�ساعللد ال�سائللق ب�سكل �سل�ض �سمللن الأحوال 

املختلفة.
وبالإ�سافللة اإىل ذلك ازدادت م�ساحللة ال�سندوق 
اخللفللي بن�سبة تزيد عللن 50٪ مقارنة بالطرازات 
ال�سابقللة مللن BMW Z4. وتبلغ �سعللة ال�سندوق 
اخللفللي يف الطللراز احلللايل 281 ليللًرا، ل تتغري 
�سواء يف حالللة كان ال�سقف مفتوًحا اأو مغلًقا. 
كما تتوفر ت�سعة خيارات خمتلفة للون الهيكل 
اخلارجي، فيما يتوفللر ال�سقف القما�سي باللون 

الأ�سود اأو باللون الفحمي املائل اإىل الف�سي.
وتتوفللر BMW Z4 بثللالث ن�سللخ زودت جميعهللا 
بناقل حركللة Steptronic Sport transmission من 
ثمللان �سرعللات، هللي M40i Z4 وsDrive30i Z4و
sDrive20i Z4. وتتميللز اأحللدث طللرازات الرود�سر 
من BMW مبوقللع مقعديها املركللزي ومركز 
ثقل منخف�للض وتوزيع الللوزن بالت�ساوي مبعدل 
)50: 50( لتتمتع بللاأداء ريا�سي وديناميكية عالية 
مينحانهللا مكانللة مميزة علللى تت�سللدر �سيارات 

.BMW الرود�سر من
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سـر المرأة...
شعرها تاج جمالها

مل ت��اأت عبارة »ال�س��عر ت��اج املراأة 
»م��ن ف��راغ، لأن معظ��م الفتيات 
ب�س��عرهن،  يهتمم��ن  وال�س��يدات 
ويعتربنه �س��ر جماله��ن وزينتهن، 
فال�س��عر اإن كان طوياًل اأو ق�س��ًرا 
فاإنه يلزمه اهتمام وعناية كافية 
ليكون يف كام��ل قوته وملعانه، 
ويك��ون �س��بًبا يف اإ�س��عاد امل��راأة 
الت��ي ترغب يف اأن يكون �س��عرها 

جذاًبا ولمًعا.
» اأناقتي« التقت مع خبرة ال�سعر 
املغربية »فاتي رحيم ال�سغبيني« 
لتطلعنا على م�سرتها يف عامل 
التجميل ون�س��ائح تقدمها للمراأة 
لختيار الت�س��ريحة التي تنا�س��بها، 
وكيف ميك��ن مواجهة م�س��اكل 
جتاعيد ال�سعر وت�ساقطه وغرها 

من التفا�سيل يف احلوار التايل: 

ملاذا اخرت عامل ال�سعر؟، وكيف انطلقت فيه؟
بداأت م�سريتي يف عللامل التجميل كهواية منذ ال�سغر، 
وبداأت هذه الهواية تتطّور تدريجيًا. ف�سافرت اإىل فرن�سا 
عقللب احل�سول على �سهللادة الثانويللة العامة لاللتحاق 
مبعهللد La renaissance لكت�ساب اأهللم الأ�سا�سيات يف 
عللامل التجميل وال�سعر واملكيللاج، وكل ما يحتويه هذا 

املجال من علم وابتكارات.
ح�سلت على �سهادة »الدبلوم« بعد عامني من الدرا�سة 
باملعهللد، ومت تعزيللز الدرا�سة بالتدريللب العملي داخل 
املعهللد اأيللام )ال�سبللت والأحد( مللن كل اأ�سبللوع وهذا 

ل عالمة فارقة يف م�سريتي املهنية.  �سكَّ
ويف عللام 2010 تزوجللت وجئللت اإىل ال�سلطنللة وقررت 
افتتللاح اأول �سالون يف »الغللربة ال�سمالية »ملدة 5 اأعوام، 
ثم قمللت بافتتاح �سالللون اآخر يف وليللة »�سحار«.اأما الآن 
فاأنللا اأعمل ب�سللكل م�ستقل خلدمة جميللع الن�ساء يف 

خمتلف وليات ال�سلطنة. 
كيف تقيمني جتربتك يف هذا املجال، خا�سة اأن ال�سعر 

يحتاج اإىل خربة وا�سعة يف التعامل؟
ب�سللكل عام را�سية عن املرحلة وامل�ستوى الذي و�سلت 
اإليلله بعد 10 �سنوات من اخلربة يف املجال، وعززت هذه 
اخلللربة واملوهبللة بالعديد مللن الللدورات التدريبية. كما 
اأين على اطالع دائم علللى اآخر م�ستجدات املو�سة يف 
جمال ت�سريحات ال�سعر، لقد اكت�سبت ثقة وحمبة ن�ساء 

املجتمع العماين يف جمال ت�سفيف ال�سعر.
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كيللف ميكللن للمللراأة اأن تختللار الق�سللة 
والت�سريحة التي تنا�سبها؟

مللن وجهة نظري هنللاك خم�سة معايري 
يجب على املراأة اتباعها لختيار الت�سريحة 

التي تنا�سبها واأبرزها:- 
  لللون ال�سعر: يعد لللون ال�سعر الطبيعي 
هللو الأن�سللب لل�سعللر. ولكن َمللن ترغب 
يف تغيللريه، فعليها مراعللاة اأن يختلف 
اللللون املرغوب فيه عن اللون الطبيعي 
بدرجللة اإىل درجتني علللى اأق�سى تقدير 

�سواء اأكان فاحتًا اأم داكنًا.
  �سكل الوجه: تلعللب كثافة ال�سعر دوراً 
كبللرياً يف حتديد �سكل الوجلله. ال�سعر 
الكثيللف يف اجلللزء العلوي مللن الراأ�ض 
يجعللل الوجه العري�ض يبللدو اأطول، يف 
حللني اأنه يجعللل الوجلله النحيللف يبدو 
اأطول. ويعد ال�سعر الكثيف من الأجناب 
ة  مثاليللًا للوجلله النحيللف. وتعللد الُق�سّ
مثاليللة لإخفاء اجلبللني املرتفللع، بينما 
ل تعللد منا�سبللة للوجه ال�سغري جللداً اأو 

امل�ستدير.
  طللول ال�سعللر: ين�سللاأ خللط اأفقللي يف 
املو�سللع الذي ينتهي عنده ال�سعر، مما 
يجعللل الوجه يبللدو اأطللول. واإذا انتهى 
ال�سعر عند الذقللن فحينئذ يبدو الوجه 
اأكرث امتالًء. ويبدو فرق ال�سعر جمياًل مع 

الوجه البي�ساوي اأو امل�ستدير.
  بنيللة ال�سعللر: ل يبللدو ال�سعللر اخلفيللف 
جميللاًل عند تركلله ينمو حتللى ي�سل اإىل 

ه. الأرداف؛ لذا فمن الأف�سل اأن يتم َق�سّ
بنللاًء  ال�سعللر  ت�سريحللة  تتحللدد    الأزيللاء: 
علللى �ستايل الأزياء. فاملللراأة التي تت�سم 
اأزياوؤها بطابللع كال�سيكي اأنيق تنا�سبها 

ت�سريحة �سعر تتحلى بالب�ساطة.
مللا هللي �سبغللات ال�سعللر الرائجللة لهذا 

املو�سم؟
لللون ال�سعر الرمللادي اأ�سبح الأكللرث اختياراً 
مللن ِقبللل الن�سللاء، فال�سعر ال�سللاب اأو ما 
يطلقللون عليه »�سعللر اجلدة« هللو واحد 
من الجتاهات الأكرث اإثارة للده�سة، والتى 
اجتاحللت عامل املو�سة لللدى الن�ساء فى 

الأيام القليلة املا�سية.
اإذا قللررت اعتمللاد هذه الإطاللللة، فهناك 
اأكرث من درجة ميكنك اختيارها من قائمة 
ال�سعللر الرمللادي. مللن اأبرز هللذه الدرجات 

هي الرمللادي املتو�سط مع جذور �سوداء 
وهذا يجعللل �سعرك يبللدو خمتلطا بني 
الألللوان الرماديللة والأ�سود. اختيللار اآخر هو 
اعتمللاد اللون الرمادي لللكل �سعرك لكن 
مع درجللات متيل اإىل البنف�سجللي البارد، 
وهذا يجعله مميزا وغريبللا. لكن اإذا اأردت 
اإطاللة حتتفظ بالقليل من الكال�سيكية، 
اختاري ال�سعللر الأ�سقر الثلجي الذي مييل 

اإىل درجات ال�سعر الرمادي. 
م�سللاكل ال�سعللر املجعللد كيف ميكن 

التغلب عليها بخطوات ب�سيطة؟
املجعللد  النللوع  مللن  �سعللرك  كان  اإن 
مللن  �سُتعانللني  فبالطبللع  واخل�سللن، 
ومت�سيطلله.  فيلله  التحكللم  م�سكلللة 
باجلفللاف  املجعللد  ال�سعللر  فيتميللز 
وخ�سونللة امللم�للض، ممللا يجعللله اأ�سبه 
بالكابو�للض. ولكن ميكللن التغلب عليها 
بعدة خطوات �سهلة وب�سيطة ومنها: - 
  ل ت�سفففي ال�سعر وهو جاف، جفففي 
�سعرك بعد ال�ستحمللام باملن�سفة، ثم 
ت�سفيفنه بالفر�ساة وامل�سط اأو بالأ�سابع. 
الللذي  البل�سللم  ذلللك  بعللد    �سعللي 
،اأو امل�ستح�سللر املقاوم  ت�ستخدمينلله 
للتجعللدات، ول ت�سففللي ال�سعللر بعللد 

ذلك بالفر�ساة اأو امل�سط وهو جاف.
  ل تكللرثي مللن ا�ستخدام كرميللات فرد 

ال�سعر. 
  �سعللي املرطب علللى مقدمللة راأ�سك. 
ا�ستخدمي بل�سما مرطبا ،اأو زيتا طبيعيا، 

اأو واحدا من الكرميات للتجعد. 
  جتنبللي ا�ستخللدام مكللواة ال�سعر التي 
تفللرد ال�سعللر، اأو املكللواة التي جتعده 
وا�ستخللدام جمفللف �سعللر ذي فتحللة 

لتوزيع الهواء فقط. 
مللن  اخلاليللة  املنتجللات    ا�ستخدمللي 
الكحللول  يللوؤدي  اأن  ميكللن  الكحللول. 
اإىل جفللاف �سعللرك وي�سمللح بتجعده. 
لللذا ابحثللي عللن املنتجللات اخلالية من 

الكحول. 
  خل التفللاح، البي�للض، ما�سللك الأفوكادو 
لل�سعر، املوز، زيت جوز الهند من اأف�سل 
بال�سعللر  للعنايللة  الطبيعيللة  الو�سائللل 

املجعد.
  عللدم الإفللراط يف ا�ستخللدام ال�سامبو، 
ا�ستخللدام ال�سامبللو ب�سللكل يومي قد 

يللوؤدي جلفللاف ال�سعللر وجتريللده مللن 
الرطوبة الطبيعية.

  الو�سائللد احلريريللة، ا�ستخدمللي اأغطية 
الو�سائللد احلريريللة بللدًل مللن القطنيللة. 
حيللث تعمللل الو�سائللل القطنيللة على 
امت�سا�للض الرطوبللة مللن ال�سعللر ممللا 

يعر�سه للجفاف والتجعد.
  اختللاري منتجللات العناية بال�سعللر التي 
حتتللوي علللى ال�سيليكللون، تعمل على 
اإ�سفللاء ملعللان طبيعللي وجللذاب مللع 

التخل�ض من جفاف ال�سعر.
م�سكلة ت�ساقط ال�سعر، ما هي اأ�سبابها؟

ومن الطبيعي اأن تفقد املراأة من ثمانني 
اإىل مئة خ�سلة  

ن�سائح يجب اتباعها للعناية بال�سعر؟
يف�سل ق�ض اأطراف ال�سعر املق�سف مرة كل �سهر.
ا�ستخدام مرطب ينا�سب نوع ال�سعر مرة 

واحدة يف الأ�سبوع ،اأو عدة مرات.
النللوم  قبللل  ال�سعللر  مت�سيللط  يف�سللل 
لتن�سيللط الللدورة الدمويللة لفللروة الراأ�ض، 

ولتوزيللع الزيللوت الطبيعيللة التللي تفرزها 
فروة الراأ�ض على ال�سعر.

اتباع نظام غذائللي �سحي غني بالربوتني 
لإمداد جللذور ال�سعللر بالغللذاء املنا�سب 

الذي يوؤدي اإىل تعزيز منوه.
يف�سللل جتنب ت�سفيللف ال�سعللر ب�سكل 
دائللم مللع مالحظة ا�ستخللدام جمفف 

ال�سعر على حرارة متو�سطة.
حقللن البالزمللا لل�سعر، خيللار فّعال لعالج 

فقدان ال�سعر.
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كيف ميكللن للعرو�ض اختيللار الت�سريحة التللي تنا�سبها ليلة 
زفافها؟

  ت�سريحة �سعر العرو�ض يجب اأن تتنا�سب مع �سكل وجهها 
وجبينها. 

  ت�سريحللة ال�سعر ح�سللب مالمح الوجلله: اإن كان هنللاك اأية 
مالمللح يف وجهك تف�سلني عدم اإظهارها فعليك مراعاة 

ذلك عند اختيار ت�سريحة �سعرك.
  ت�سريحللة ال�سعللر ح�سللب طبيعللة ونللوع ال�سعللر، فهنللاك 
ت�سريحللات ل تنا�سب ال�سعللر اخلفيف، وت�سريحللات اأخرى ل 

تنا�سب ال�سعر الناعم اأو ال�سعر اخل�سن وهكذا.
  ت�سريحللة ال�سعر ح�سب ف�ستللان الزفاف: اختللاري ت�سريحة 
�سعر العرو�ض املنا�سبة لطبيعة ف�ستان زفافك وت�سميمه. 
  ت�سريحة ال�سعر ح�سب طابع و�ستايل الزفاف: طابع الزفاف و�ستايل 

احلفل يلعبان دوراً مهما باختيار ت�سريحة �سعر العرو�ض اأي�سًا. 
  ت�سريحة ال�سعر ح�سب ال�سخ�سية، اختيارك يجب اأن ينا�سب 

�سخ�سيتك اأنت. 
  اإك�س�سوارات ال�سعر، احر�سي على اأن تختاري الإك�س�سوارات 

بناًء على ت�سريحة ال�سعر ولي�ض العك�ض. 
هل ميكن تطبيق الهاياليت جلميع األوان واأنواع ال�سعر؟

تعتمللد تقنيللة الهاياليللت على �سبللغ ال�سعر بلونللني، داكن 
وفاحت، وذلك ب�سكل منظم، بحيللث ت�ستطيعني فوراً متييز 
اخُل�سللل الفاحتللة عن تلللك الداكنللة. وهناك ن�سائللح لعمل 
هاياليللت لل�سعر منهللا اأهمية اختيللار ال�سبغللة ذات النوعية 
ق من تاريخ �سالحيتها مع اّتباع الّتعليمات  اجليدة، مع التحقُّ
والإر�سادات امُلرفقة مع ال�سبغة. بالإ�سافة اإىل غ�سل ال�سعر 
ب�سامبو عادي ملدة يوم اأو يومني قبل عمل هاياليت ال�سعر، 

لتجّنب فقدان الزيوت الطبيعية التي ُتفرزها فروة الراأ�ض.
طموحات وتطلعات م�ستقبلية؟ 

طموحاتللي لي�للض لهللا �سقللف، واأ�سعللى اأن اأ�سللل بخرباتي 
وموهبتي اإىل العاملية وامل�ساركة يف العرو�ض العاملية.

96527087

Faticat0099@gmail.com

fatisagbini

rsaghbini1
faticat

AlSagbini
fati

artist



92202669 96416618@nahed_studio @nahed_photographaer



للوجه من أجل
بشرة أكثر

شبابا ونضارة

حقن البالزما للوجه عند ا�ستخدامها 
لتح�س��ن جودة الب�س��رة ون�س��يجها 
تعت��رب ه��ي الع��الج ال��ذي ي�س��تخدم 
ل�س��فاء  بج�س��دك  اخلا�س��ة  اخلالي��ا 
الغني��ة  البالزم��ا  ب�س��رتك.  وجتدي��د 
بال�س��فائح الدموية امل�س��تخدمة يف 
ه��ذا العالج ه��ي تقني��ة تعتمد على 
يف  الطبيعي��ة  الدموي��ة  ال�س��فائح 
الدم الب�سري لتعزيز منو خاليا الب�سرة 
وحت�س��ن �س��طحها. هذه ال�س��فائح 
الدموي��ة ه��ي بع�ض مكون��ات الدم، 
بجانب خاليا الدم احلمراء وخاليا الدم 
البي�س��اء. هذا وغ��ره من التفا�س��يل 
يك�س��فه لن��ا الدكت��ور« قي���ض نوري« 
اأخ�س��ائي اجللدية والتجميل مبجمع 

الب�سرى للتخ�س�سات الطبية

»قيس نوري« أخصائي الجلدية
بمجمع البشرى للتخصصات الطبية:

م��اذا يق�س��د بحق��ن البالزم��ا prb؟ وم��اذا تفع��ل البالزم��ا 
بالوجه؟

حقللن البالزما مللن التقنيللات احلديثة امل�ستخدمللة يف جمال 
اجللديللة والتجميل، تت�سمللن جل�سة البالزما اأخللذ عينة من دم 
املري�للض، ومن ثم معاجلتها با�ستخللدام جهاز الطرد املركزي 
Centrifuge لعزل البالزما عن مكونات الدم الباقية ،ومن ثم يتم 

حقن البالزما يف الب�سرة. 
مميزات حقن البالزما لن�سارة الب�سرة وحيويتها؟

 معاجلة الت�سبغات اجللدية.
 عالج اآثار حب ال�سباب.

 �سد الب�سرة.
 اإعطللاء الب�سرة ن�سارة و�سفللاء ومعاجلة امل�ساكل الناجتة من 

التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض.

احلالت التي ُت�ستخدم فيها حقن البالزما؟
ل يوجللد اأية موانع حلقن البالزما، حيللث تعترب البالزما اآمنة لأنها 
م�ستخل�سللة مللن دم ال�سخ�ض نف�سلله ،ومن املمكللن اإجرائها 

للحوامل واملر�سعات. 
توجيهات ون�سائح الطبيب بعد حقن البالزما للوجه؟ 

بعللد اجلل�سة ين�سح ب�سرب الكثري مللن ال�سوائل، وجتنب الإرهاق 
الزائللد وا�ستخدام كرميللات مرطبة للوجه مع واقللي ال�سم�ض 

ب�سكل منتظم. 
وهل توجد ا�ستخدامات اأخرى للبالزما؟ 

مللن ال�ستخدامات الأخللرى للبالزما عالج ت�ساقللط ال�سعر، وعالج 
التجاعيللد اخلفيفللة و�سللد الب�سللرة وعللالج التفرقللات اجللديللة 

املزمنة. 
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اخليوط الذهبية هي عملية جتميل جديدة ومتطورة ت�ستخدم 
خيطللا ذهبيللا لعللالج التجاعيللد ،و �سللد الوجلله ،و اإزالللة الهالت 
ال�سللوداء، فهي مللن اأحدث الإجللراءات امل�ستخدمللة ملعاجلة 
اأعرا�للض ال�سيخوخللة. كمللا اأنهللا بديللل للكثللري مللن العمليللات 
اجلراحية التجميلية ل�سللد الوجه، وقد حققت نتائج مبهرة يف 
هذا املجال بحيللث جتعل املري�ض يعللود اإىل حياته الطبيعية 

خالل اليوم الثاين دون حدوث اأي كدمات اأو ندبات. 
وقد نالللت اإقبال �سديدا و�سهرة �سريعة خللالل ال�سنوات القليلة 
املا�سية وذلك ل�سهولة تنفيذها، فهي ل حتتاج اإىل جراحة اأبًدا 

كما اأنها ت�ستغرق مدة ل تتجاوز ال 20 دقيقة لإجرائها.
ملاذا اكت�س��بت اخلي��وط الذهبية ال�س��هرة ال�س��ريعة يف 

جمال عمليات التجميل؟ 
اخليوط الذهبية من اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف التجميل 
لأنهللا تعطللي نتائللج �سريعللة وت�ستمللر النتيجة لفرة تللراوح ما 
بني �سنللة اإىل 3 �سنوات. وتت�سمن هذه التقنيللة ا�ستخدام اأنواع 
معينللة من اخليوط التي تفرز حتت اجللد، ويتم �سحبها بدرجة 

معينة حتى لت�سبب �سد اجللد املرهل. 
ا�س��تخدامات اخلي��وط الذهبي��ة ،وه��ل تتنا�س��ب مع كل 

الأماكن يف اجل�سم؟
ت�ستخللدم اخليوط الذهبية بالدرجللة الأوىل ل�سد الوجه، وهناك 

ا�ستخدامات اأخرى للخيوط يف مناطق اجل�سم املختلفة. 
من يحتاج ل�سد الوجه باخليوط الذهبية؟

الذيللن  لالأ�سخا�للض  الأوىل  بالدرجللة  مفيللدة  اخليللوط  تكللون 
لديهللم ترهللل ب�سيللط اأو متو�سللط يف الب�سرة، وتكللون فعالة 
اأكللرث لالأ�سخا�ض الذيللن تللراوح اأعمارهم بللني 35-60 �سنة. اأما 
الأ�سخا�للض الذيللن تقل اأعمارهللم عن 35 �سنة فتكللون الفائدة 
حمدودة وذلك لأن اجللللد يكون م�سدودا اأ�سا�سا لحتوائه على 

ن�سبة عالية من الكولجني. 
اأمللا الأ�سخا�ض الذين تكون اأعمارهم اأكرث مللن 60 عاما ،والذين 
يعانون من نق�ض �سديد يف الكولجني مع ترهل اجللد بن�سبة 

كبرية فتكون فائدة اخليوط حمدودة اأي�سا. 
كي��ف تتم العملية؟،ومامدته��ا؟، وهل تظهر النتائج فور 

اإجرائها؟
جل�سللة اخليللوط الذهبية تتللم با�ستخدام خمللدر مو�سعي ول 

تتجاوز �ساعة واحدة لكامل الوجه. 
متي ت�ستطيع املراأة ممار�سة حياتها ب�سكل طبيعي بعد 

اإجراء العملية؟
بعللد اجلل�سللة يحتللاج ال�سخ�للض اإىل راحة ملللدة 24 �ساعة، مع 

�سرب ال�سوائل والمتناع عن الإجهاد. 
هل توجد اآثار جانبية من ا�ستخدام اخليوط الذهبية؟

ل توجد اأية اآثار جانبية للخيوط با�ستثناء اآلم خفيفة ،مع احمرار، 
اأو تورم ب�سيط يزول خالل 2-3 اأيام بعد اجلل�سة. 
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خب��رة التجمي��ل املوهوب��ة »جيهان 
الو�س��احي«، كيف ج��اءت بدايتك يف 

عامل التجميل؟
اأحببت عامل التجميل منذ ال�سغر، وبداأت 
يف  وعائلتللي  لأخواتللي  املكيللاج  اأ�سللع 
املنا�سبات. ويف الفرة اجلامعية خا�سة 
اأثنللاء الإجللازة ال�سيفيللة التحقللت بللدورة 
لتعلللم  »كري�ستللال«  تدريبيللة يف مركللز 
اأ�سا�سيات املكياج، وعقب احل�سول على 
�سهللادة الدبلللوم يف جمللال تخ�س�سي 
وهللو »الهند�سة« بللداأ اأهلللي ومن حويل 
خا�للض  م�سللروع  بافتتللاح  بت�سجيعللي 
للتجميللل. بداأت ب�سكل فعلي يف 2010 
بعللد التخللرج، ولقد وجللدت دعمللا ماديا 
كبللريا من اأهلى حيث قاموا ب�سراء الكثري 
مللن م�ستح�سللرات التجميللل، ثللم بداأت 
بتنميللة قدراتللي يف جمللال ال�سعللر من 
2011 حتى 2015 فالتحقت بالعديد من 
الللدورات التدريبية للتعمللق اأكرث يف هذا 

املجال. 
م��ن وجه��ة نظ��رك هل متيل��ن اإىل 
اأم  التجمي��ل،  ع��امل  يف  التخ�س���ض 

درا�سة كافة اجلوانب فيه؟ 
هنللاك فرق بللني خبللرية التجميللل ،وبني 
ميكب اآرت�ست ، فاملكيب اآرت�ست هي من 
تخ�س�سللت يف عامل املكيللاج وتعمقت 
فيه فقط. اأما خبرية التجميل فهي يجب 
اأن تكللون ملمة بجميع جمالت التجميل 
للمراأة مللن املكيللاج، وال�سعللر ،والأظافر، 
تكللوين  اأن  واأعتقللد  وغريهللا.  والب�سللرة 
ململلة بجميللع املجللالت هللو الأف�سللل 
حيللث مينحك ذلللك التميللز والنفراد يف 
ظللل املناف�سة الكبللرية التللي ي�سهدها 
جمللال التجميللل بال�سلطنللة يف الآونللة 
الأخللرية، كما يعزز ذلك ثقتك لدى الزبونة 
والتللي تبحللث دائما عن كافللة اخلدمات 

التجميلية يف مكان واحد. 
ولهللذا اأخللذت دورات تدريبيللة يف عللامل 

املكياج، وتعلم اأ�سا�سياته، كما تعمقت 
يف جمللال ال�سعللر ملللدة 4 �سنللوات. اأما 
يف عللام 2017 فاأخذت دورة تدريبية يف 

جمال العناية بالب�سرة. 
�سر الإبهار والتميز يف مل�سات جيهان 

الو�ساحي التجميلية؟
املكيللاج الناعللم والألللوان الهادئة والذي 
وغللري  الطبيعللي  اجلمللال  املللراأة  مينللح 

املبالغ فيه ويزيد الوجه جماًل وجاذبية.
اإطاللللة  تكتمللل  ل  نظللري  وجهللة  مللن 
املللراأة الأنيقة اإل بتطبيللق مكياج ناعم و 
رقيللق وهادئ، فاملكيللاج ماهو اإل و�سيلة 
لكي يربز مالمح الوجلله وجماله، كما اأنه 
يخفي عيوب الب�سرة ،اأو يقوم بتغطيتها. 
فاملكياج الب�سيط والناعللم يتنا�سب مع 

املراأة العاملللة واجلامعيللة ،اأو التنزه مع 
الأ�سرة، اأو التجمعات وال�سهرات وغريها. 

املكياج املثايل للعرو�ض كيف تختار 
الأن�سب لها؟

الجتاه اإىل كل مللا هو طبيعي اأمر اأ�سبح 
ا بعامل املو�سللة، ل �سيما مبكياج  اأ�سا�سيًّ
العرو�للض لإطاللة هادئة ومثالية بحفِلك. 
واأ�سبح املكيللاج الناعم هو الختيار الأكرث 
خا�سللة للعرائ�ض، حيث مُيكللن العرو�ض 
مللن احل�سللول علللى اإطاللللة �ساحرة يف 
الإطللاللت  جتنللب  مللع  قيا�سللي  وقللت 
املبهرجة والتي جتعل العرو�ض اأبعد ما 

تكون عن �سخ�سيتها احلقيقية. 
اأحاول بقدر امل�ستطاع اإقناع العرو�ض باأن 
املكيللاج الناعللم هو املنا�سللب واملثايل  "جيهان الوضاحي«...

تعشق فن »المكياج« 
وتمتلك أنامل مبدعة

م��ن منبع اجلم��ال والإبداع، 
عرو���ض  كل  طل��ة  وم��ع 
جميلة وراقية، تاأتي خلفها 
اأنامل مبدعة مزجت الألوان 
فاأبدع��ت يف اإظه��ار جمال 
ومالمح العرائ�ض، اإنها اأنامل 
خب��رة التجمي��ل املوهوبة 
�ساحبة  الو�ساحي«  »جيهان 

�سبا« بيوتي اإك�سربت�ض«
ترى اأن املراأة العربية تتمتع 
بجم��ال يتف��وق على غرها 
من الن�ساء، فهي ذات مالمح 
وا�س��حة وب��ارزة، واإن القليل 
م��ن املكي��اج يكف��ي لإب��راز 
جمالها. واأنها �س��د املكياج 
الثقي��ل ال��ذي يطم�ض ،وقد 
اأي�س��ا ب��دًل  ي�س��وه جماله��ا 
م��ن اإب��رازه، فاملكياج �س��الح 
ا�س��تخدم  ف��اإذا  حدي��ن  ذو 
بطريق��ة غ��ر �س��حيحة قد 
يعط��ى نتيج��ة عك�س��ية. .. 
اإىل مزيد من التفا�سيل يف 

احلوار التايل:- 
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لهللا، فالبداية تعر�للض نوع املكيللاج اأو الر�سمللة اأو املوديل التي 
ترغللب يف تقليللد طلتها. فللاإذا وجدت هللذه الإطاللللة تنا�سبها 
وتظهرهللا باملظهللر الالئللق اأعتمدهللا، اأمللا اإذا كانللت الإطاللة 
ل تتنا�سللب مللع مالمللح العرو�للض فاأقللوم باإقناعهللا باملكياج 
املنا�سب لها واأغلبهن وهلل احلمد يقتنعن لثقتهن مبكياجي.

 واأهمية العناية بالب�سرة و�سحتها قبل و�سع املكياج؟
للح�سللول على اإطاللللة مثالية للمكياج مع احلفللاظ على ثباته. 
هناك قواعللد اأ�سا�سية ل ميكنِك اإغفالهللا قبل تطبيق املكياج 

منها :- 
تنظيللف الب�سرة، اختللاري نوعا جيللدا من غ�سللولت الب�سرة التي 

تتنا�سب مع نوع ب�سرتك.
تق�سري الب�سرة، اختاري الأنواع اجليدة من مق�سرات الب�سرة وفًقا 
لنللوع ب�سرتك. مللع مراعاة عللدم القيام بتلك اخلطللوة ب�سكل 

يومي، فيكفي تق�سري الب�سرة ملرتني فقط خالل الأ�سبوع.
ا�ستخللدام التونللر، ي�ساعللد ذلك علللى احلفاظ علللى م�ستويات 

حمو�سة الب�سرة. 
الكللرمي املرطللب، ا�ستعمال كميللة منا�سبة مللن الكرمي على 
ب�سرتللك، كي ي�ساعد ذلللك على ترطيب الب�سللرة وتقليل ظهور 

التجاعيد.
الكللرمي الواقللي من ال�سم�للض، ا�ستخدمي كميللة منا�سبة من 
الكللرمي الواقي من ال�سم�ض على ب�سللرة الوجه والرقبة وباقي 

الأماكن املعر�سة لل�سم�ض. 
الأخطاء التي قد تقع فيها املراأة قبل و�سع املكياج؟

  �سرورة ترطيب الب�سرة.
  اختيللار لون كللرمي الأ�سا�للض » الفوندي�سللن« املنا�سللب لدرجة 
ب�سرتهللا، ولالأ�سللف فنحن نعاين مللن غياب الوعللي والثقافة 
يف هللذا املجللال حيث تلجاأ بع�للض الفتيللات يف الأعرا�ض اإىل 
اإطاللللة تف�سد مالحمهن وجمالهن وذلللك بو�سع الكثري من 
الفوندي�سللن ليظهرن بب�سللرات فاحتة وبي�سللاء رغم ب�سرتهن 

الأ�سلية ال�سمراء. 

كما اأن البع�ض يخطئ يف اختيار الفوندي�سن املنا�سب، ومن هنا 
ياأتي دور  مندوبة املبيعللات امل�سئولة عن العالمة التجارية من« 

كرمي الأ�سا�ض« لتقدمي ن�سائح للزبونة جتعلها تختار الأن�سب.
كيف جاءت فكرة »بيوتي اإك�سربت�ض« التجميلية؟  

افتتحت »بيوتللي اإك�سربت�ض« يف مار�ض 2018 بعد ثالث �سنوات 
مللن التخطيللط ودرا�سات اجلللدوى املتعددة يف هللذا اجلانب، 
وب�سبللب الظروف القت�ساديللة التي متر بهللا املنطقة باأكملها 
قررت التفللرغ للعمل اخلا�ض وافتتاح ال�سبللا بعد �سنوات عديدة 

من العمل يف جمال التجميل كم�سروع منزيل. 
اأبرز اخلدمات التي يقدمها املركز ؟

  املكياج، نقدم كافة اأنواع املكياج ومكياج العرائ�ض.
  ال�سعللر والعناية بلله، با�ستخدام اأجللود اأنواع الربوتينللات �سواء 
الأمريكللي، اأو الربازيلي. كما نقدم اأجود اأنللواع �سبغات ال�سعر 

من عالمة » لوريال«.
  احلنللاء، خ�س�سنا موظفة عمانيللة متخ�س�سة يف ر�سم احلناء 

ومنقو�سة باأف�سل املكونات الطبيعية. 
  البديكللري واملنايكري، نقدم البديكري الطبي ملر�سى ال�سكر ،اأو 
ممن يعانون من الت�سققات .يتم عالجها خالل جل�سة واحدة. 
  تنظيف الب�سللرة، لدينا املا�سللكات والفي�سل وجهللاز للتق�سري 
الكري�ستللايل وجهللاز micro derma والللذي ت�ستخدملله اأف�سل 

العيادات اجللدية. 
  اإزالة ال�سعر وامل�ساج باأنواعه.

  هنللاك خدمللات مميللزة جديللدة لل�سبا وهللي جل�سللات عناية 
 body scrub للركب والأكواع والفي�سل للظهر و

طموحات وتطلعات م�ستقبلية؟
لدّي خطللط بافتتاح م�سروعي الثاين يف عام 2020، كما اأعمل 
دائمللا علللى متابعللة كل جديد يف عللامل التجميللل. فالتطوير 
والتدريب اأمران هاّمان جدا مع املوهبة التي تتميز بها اأية خبرية 

جتميل. 

jihan
al Wadhahi
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ولكننللا من ناحيللة اأخرى جنللد اأنف�سنللا يف هذا التوقيللت يف ذروة 
مو�سم المتحانات اخلا�سللة باأبنائنا، وهذا مما ي�ساعف العبء على 
الأ�سللرة ويولللد داخلنللا مزيدا مللن ال�سغللوط النف�سيللة والع�سبية اإذ 
بجانللب ما يتطلبه هللذا ال�سهر الف�سيل من امتنللاع عن املفطرات، 

وهذا ي�ستوجب من الإن�سان ال�سرب. 
فال�سللوم �سرب وجماهدة للنف�ض جند اأنه من الواجب علينا متابعة 
اأبنائنا والوقوف بجانبهم وموؤازرتهم يف هذه الفرة احلرجة، وهنا 
جتد الزوجللة الأعباء قد كللرثت عليها وزادت وتوزعللت مابني القيام 
قبللل وقت ال�سحور بفرة كافية لإعداد وجبللة ال�سحور لالأ�سرة ، ثم 
اإذا كانللت الزوجللة عاملة فاإنه يجللب عليها عند ال�سبللاح التوجه اإىل 
مقر عملها يف املوعللد املحدد لذلك ثم العودة والبدء يف اإعداد 

وجبة الإفطار، ثم مبا�سرة الأبناء يف مذاكرتهم.
هنا يربز دور الزوج املحب لأ�سرته واملحب لزوجته الذي �سكنت قلبه 
الرحمللة واملللودة، والذي يحر�ض علللى األ يركهللا تخو�ض مبفردها 
هذا البحر املتالطم الأمواج بحر احلياة بكل مافيها من م�سئوليات 
تللزداد يف هذا ال�سهر الف�سيللل وين�سم اإليها كما قلنللا عبء اإعداد 
الأبناء لفللرة المتحانات. ولذا فاإنه يجب على الللزوج اأن يقف بجانب 
زوجتلله م�ساعًدا وموؤازًرا ومعاوًنا لها، لكللي مير هذا ال�سهر الف�سيل 
بللكل مايحمللله مللن روحانيللة وقد خرجنللا منلله فائزيللن بر�سا اهلل 

�سبحانه وتعاىل.
كثللرًيا ما نقول اإن احلب اأفعال ولي�ض اأقللواًل تر�سل وتقال، وقد قال 
ْن  اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي )َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ
ًة َوَرْحَمًة ۚ اإِنَّ يِف  َودَّ ُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْزَواًجا لَِّت�سْ ُكْم اأَ اأَنُف�سِ
للُروَن(. فاحلياة الزوجية تقللوم على املودة  َذِلللَك َلآَيللاٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
والرحمة وهي لي�ست كلمات تقال ولكنها فعل ينفذ ويطبق ولقد 
طبللق ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليلله و�سلم هذا املعنى العظيم 
مع زوجاته يف منزله فكان يحمل عنهن بع�ض امل�ساق فى العمل 

املنزيل.
فللكان �سلللى اهلل عليلله و�سلم يخيط ثوبلله ويخ�سف نعللله ويقُم 
املنللزل، وهذا لي�للض مطلوبا منلله اإذ كان مبقدوره �سلللى اهلل عليه 
و�سلللم اأن ياأمر اإحدى زوجاته فتفعل ذلك. ولكنها الرحمة واملودة 
التللي اأ�سكنهللا اهلل �سبحانه وتعللاىل يف قلبه، وهللذا مل يقلل من 
منزلللة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  فهو ر�سول الأمة ونبيها وهو 

قدوتهللا واأ�سوتها وقد قال اهلل تعاىل فى كتابه الكرمي )لََّقْد َكاَن 
َ َواْلَيْوَم اْلآِخَر  للن َكاَن َيْرُجو اهللَّ َ َنٌة ملِّ َوٌة َح�سَ ِ اأُ�سْ وِل اهللَّ َلُكللْم يِف َر�سُ

َ َكِثرًيا( والأ�سوة هنا عامة ت�سمل جوانب احلياة كلها. َوَذَكَر اهللَّ
ولذا فلن يقلل من قيمة الرجل ومنزلته اأن يُهبَّ مل�ساعدة اأهله يف 
بع�ض �سئون املنزل، وخا�سة فى هذا ال�سهر الكرمي الذي تكرث فيه 
الأعباء املنزلية. اإ�سافًة كما قلنا لأعباء المتحانات يف هذا ال�سهر بل 
اإنلله �سوف يرفع من قدره ومللن منزلته يف عني اأهله، و�سيكون قد 

�سرب القدوة احل�سنة لأولده يف م�ساعدة الزوجات.
 و�سللوف يكللرب يف اأعينهللم وُيجّلللون منه هللذا الأمللر، و�سيكربون 
علللى حب العمللل وم�ساعدة غريهللم واأقرب من يجللب على املرء 
م�ساعدتلله هللو زوجته. فقد قللال �سلى اهلل عليلله و�سلم »خريكم 
خريكللم لأهله واأنللا خريكللم لأهله« ولذا فلللن يكون ع�سللرًيا على 
الرجللل اأن يتكفل هللو باإعداد وجبة ال�سحور كاملللة لأ�سرته، و�سوف 
يجُد يف ذلك لذة روحية ونف�سية هائلة يف اأنه يقدم العون لأهله.

ولكللي ل ياأنللف اأحد منا من القيللام بهذه الأمللور يف املنزل ن�سوق 
لكم بع�للض الأحاديث التي تو�سللح لنا اأن ر�سولنللا الكرمي �سلى اهلل 

عليه و�سلم كان يقوم بذلك.
ئلت عائ�سة ماكان النبى �سلى اهلل  اأخللرج البخاري عن الأ�سود قال »�سُ
عليه و�سلم ي�سنع يف بيته قالت: كان يكون يف مهنة اأهله تعني 

خدمة اأهله فاإذا ح�سرت ال�سالة خرج اإىل ال�سالة«.
كان �سلللى اهلل عليلله و�سلم يكللون يف خدمة اأهللله كلمة قالتها 
ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها فلخ�ست فيها معامل حياته البيتية 
بللكل اأبعادها، وتركت للمخاطب اأن ي�ستكمل معامل هذه ال�سورة 

من خالل معرفته بالبيت ولوازمه.
نخل�للض ممللا �سبق اأنلله من الواجللب علينللا اأن نقف بجانللب زوجاتنا 
مل�ساعدتهللن فلللن يقلل هللذا من قيمتنللا بل �سريفعهللا و�سنكرب 
يف اأعينهللن، فلي�ض من الواجب احلتللم عليهن القيام بكل �سئون 
املنللزل. فمن ال�سللرع الإ�سالمي اأن للمللراأة خادًمللا يخدمها ويقوم 
ب�سئون املنزل فاإذا مل ن�ستطع اأن نوفره واإذا قامت الزوجة بخدمة 
زوجها،  فاإن ذلك ياأتي تطوعا منها وحًبا له ولأولده ولذا يجب اأن يرد 

احلب باحلب والود بالود.
هدانا اهلل �سبحانه وتعاىل جميعًا اإىل �سواء ال�سبيل وكل عام واأنتم 
بخللري اأعاد اهلل �سبحانه وتعاىل هللذه الأيام املباركة علينا وعليكم 

باخلري واليمن والربكات.

تقا�سم الأدوار

من�سور دياب

يف  ويظه��ر  قالئ��ل  اأي��ام 
ال�س��ماء بعد غروب �سم�ض 
م��ن  والع�س��رين  التا�س��ع 
بع��د  اأو  غ��دا  اأن  �س��عبان 
غد هو غرة �س��هر رم�س��ان 
املب��ارك اأع��اده اهلل علين��ا 
اأمتن��ا  وعل��ى  وعليك��م 
العربية والإ�س��المية باخلر 
واليمن والربكات، وباإطاللة 
هذا ال�س��هر الك��رمي علينا 
هذا العام ن�س��عر بالفرحة 
قلوبن��ا  تغم��ر  وال�س��عادة 
وذل��ك لأن��ه �س��هر التقرب 
اإىل اهلل �س��بحانه وتع��اىل 
الق��راآن  وت��الوة  بال�س��وم 
الراوي��ح  و�س��الة  الك��رمي 
الفق��راء  عل��ى  والت�س��دق 

وامل�ساكن.
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متيزت خبرة التجميل »ابت�سام الكلباين »بر�سم الوجوه باأنامل ذهبية ناعمة، فبداأت م�سوارها 
بعد اأن اأجادت فن دمج الألوان مع بع�سها البع�ض ،وتركت ب�سماتها الرقيقة والناعمة على وجوه 

الن�ساء. تنوعت يف املكياج ومل تطبق مو�سة معينة ،اأو نوع معن من املكياج، اإمنا تابعت 
اأحدث التطورات يف عامل املكياج لتميزه بالنعومة والفخامة يف الوقت نف�سه.

األوان املكياج لها �سحر خا�ض يظهر جمال واإ�سراقة العرو�ض، فر�سم العيون فن وموهبة تتقنه 
خبرة التجميل«ابت�سام الكلباين«، وكاأنها لوحة فنية لتظهر العرو�ض باأح�سن �سورة.  اإىل مزيد 

من التفا�سيل يف احلوار التايل :-

النعومة والفخامة 
في المكياج

خبيرة التجميل ابتسام الكلباني...

�س��بب اختيارك للمكياج الناع��م والألوان الهادئة التي تربز 
جمال املراأة ومالحمها؟

الأ�سباب كثرية :اأهمها اأن معظم الزبائن من حمبات هذه الألوان 
الهادئة، ناهيكم بللاأن طبيعة الب�سرة للمللراأة العمانية ينا�سبها 

جدا الألوان الهادئة التي تربز جمال ومالمح واأنوثة املراأة. 
اأهمي��ة الدقة والهتمام بالتفا�س��يل يف عم��ل اأي خبرة 

جتميل؟
بطبيعة احلال فللاإن الدقة يف اأي جمال تعترب العن�سر الرئي�سي 
لإجنللاز العمل علللى اأكمل وجه. كما اأن الدقة تعللزز ثقة الزبونة 

يف خبرية التجميل التي تتعامل معها.  
م��ا الذي مييز جمال املراأة العماني��ة ؟، ومن وجهة نظرك 

املكياج املنا�سب لها؟
مللن وجهة نظري فللاإن الذي مييللز جمللال املللراأة العمانية هو 
جمال عينيهللا، حيث يعترب جمال العيون من اأبرز �سفات اجلمال 

لدى العمانيات وينا�سبها املكياج املتو�سط.  
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ه��ل الأزياء تلعب دورا يف طريقة ونوع املكياج الذي 
ت�سعه املراأة؟

 نعللم كل زي ترتديه املراأة يحتاج اإىل مكياج معني لكي 
يتنا�سب مع الزي الذي ترتديه 

ما هي اأحدث ال�س��يحات الرائجة لهذا املو�س��م من 
األوان املكياج؟

نحن مقبلللون على مو�سم ال�سيللف، فالزبونة حتتاج اإىل 
املكياج الذي يت�سف بدرجات الفواحت.  

الت��ي  للمنتج��ات  اأهمي��ة  التجمي��ل  خ��رباء  ي��ويل 
ي�ستخدمونها فماذا عنك؟

كللوين خبرية جتميللل فاإين اأركللز على الأنللواع اجلديدة، 
والرباندات اجلديدة واأنواعها.

هل اتباع املو�سة اأمر ل بد منه لتبدو املراأة جميلة؟
بالن�سبللة للمو�سللة عندما تطرح يجب علينللا درا�ستها من 
جميع النواحللي، ومن بعد ذلك يبقى حريللة الختيار هل 

نتبعها اأو ل . 
ما هي اخلط��وات التي يجب اتباعها لو�س��ع مكياج 

مالئم؟
بالن�سبة خلطوات و�سع املكياج يجب تهيئة الب�سرة قبل 
و�سللع  املكياج من حيث نظافللة الب�سرة وو�سع كرميات 
الرطيللب، ومن بعللد ذلك و�سللع املكيللاج املنا�سب من 

حيث الألوان املنا�سبة التي تتنا�سب مع اأزياء الزبونة. 
اأغل��ب  م��ع  منه��ا  تعان��ن  الت��ي  الأب��رز  امل�س��كلة 

ال�سيدات؟
 عمليللة اإقناع بع�ض الزبائن باأن الللذي تطلبه غري منا�سب، 
واأحللاول جاهللده تو�سيللل املعلومللة لهللا وغالبللا تقبل 

املوافقة يف النهاية.
الن�سيحة الأ�سا�سية التي تقدمينها لكل امراأة تبحث 

عن اجلمال؟
الهتمللام بالب�سرة بالطريقة ال�سحيحللة للخروج مبظهر 

جمايل رائع. 
ما هي ف��روق املكياج التي يجب اأن ت�س��عها الفتاة 
يف اعتبارها مابن لوك ال�س��باح، ولوك امل�ساء حتى 

ل يبدو مظهرها مبالغا فيه؟
بالن�سبللة لل�سبللاح فللاإن اأغلللب الفتيللات ي�سعللن املكياج 
الهادئ للعمل اليومي، اأمللا و�سع مكياج امل�ساء فيكون 
بني املتو�سللط والعايل ب�سبللب ح�سور الفتيللات الأعرا�ض 

ibtesam al kalbaniواملنا�سبات اخلا�سة.
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أطياب المالك
يفتتح فرعه الجديد

في »العريمي بوليفارد«

ك�سفت جمموعة »نزيه مل�ستح�سرات التجميل« ال�سركة الرائدة 
يف جمال التزويد مبنتجات التجميل واخلبرة بالعناية بال�س��عر 
واجلمال على �س��عيد منطقة ال�س��رق الأو�سط و�س��مال اإفريقيا، 
النقاب عن اأحدث م�ستح�س��راتها العاملية املعروفة باإ�سم«اول 
بلك�ض« وهي حزمة منتجات ع�س��رية جتعل  ال�س��عر ذو ملم�ض 
ناع��م للغاية مع بريق م��ن اللمعان الطبيعي وتركيبة �س��حية 

متكاملة.

مرشد بن راشد بن سعيد الحكماني
رئيس مجلس اإلدارة
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حتللت رعاية �سعادة قي�للض بن حممد اليو�سللف رئي�ض جمل�ض 
اإدارة غرفللة جتللارة و�سناعللة عمللان، ُافتتللح موؤخللرا ر�سميا فرع 
»اأطيللاب املللالك« يف جممللع الربميللي بوليفارد. و�سللط ح�سور 
عللدد من كبري مللن �سيوف ال�سللرف يتقدمهم الدكتللور اأحمد 
الغ�سللاين الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة »ريللادة«، الفا�سل يو�سف 
العامري رئي�ض ق�سم املتابعة مبكتللب وزير التجارة وال�سناعة، 
الفا�سللل حمود ال�سعللدي رئي�ض غرفة التجللارة وال�سناعة بفرع 
جنوب الباطنة ، ال�سيخ علي بن عبداهلل العرميي ممثل جممع 

العرميي بوليفارد .
كما كان للفنان الكويتي القدير داوود ح�سني والفنانة القديرة 
الدكتللورة عبللري اجلنللدي والفنانللة القديللره اأمينلله عبدالر�سول 
ح�سللورا مميزا. اأما مللن دولة قطللر النا�سللط الجتماعي بوجرب، 
والنا�سللط الجتماعللي فهد الأحمد، ال�ساعللر جميل احلكماين، 
املذيللع عابديللن البلو�سللي والكوميديللن من �سلطنللة عمان ) 

عبدالرحمن ال�سعدي واحمد البلو�سي ( . 

و�سهد احلفل ح�سللور كبري وت�سجيع من قبل املواطنني 
العمانيللني والوافديللن الجانللب، وقللد �سللم احلفل عدة 
فعاليات وبرامج وفقرات ترفيهية متميزة اأهمها :) ال�سعر، 
الن�سللاد والعر�للض امل�سرحللي الكوميللدي، فقللرة تكرمي 
املوظفللني وال�سيللوف (، اإىل جانللب توزيللع الهدايللا على 
اجلمهور امل�سللارك ، 250 هديه لرجللال بالإ�سافة اىل 250 

هدية لن�ساء.
كمللا قاما كال مللن يزيد البلو�سي والطفللل ال�سغري باإلقاء 
اإىل  ، بال�سافللة  للم�ستمعللني واحل�سللور »فللن امليللدان« 
تكللرمي ر�سومات �سخ�سية ل�سيللوف ال�سرف ور�سم �سورة 
يف الوقللت نف�سه ل�ساحب حمللالت اأطياب املالك مر�سد 

احلكماين. 
يذكللر اإن »اأطيللاب املللالك« موؤ�س�سللة فرديللة ل�ساحبهللا 
مر�سد احلكماين ولديها 4 فللروع يف ال�سلطنة، وتعتمد 
املوؤ�س�سة علللى ت�سنيع العطور وم�ستقاتهللا. كما تتميز 
املوؤ�س�سللة بوجللود اأفخم اأنللواع ال�سابون واللبللان ومنها 
�سابون اللبان احلوجري، والعللود الفاخر، الزعفران، وغريها 
مللن الأنللواع وهللي ذات فوائد �سحيللة للب�سللرة وللج�سم 

ب�سفة عامة. 

أطياب المالكأطياب المالك
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المدون محمد العريمي لـ»أناقتي«

السوشيال ميديا...
رسائل إيجابية وهادفة مغّلفة 

�سّكلت مواقع التوا�س��ل الجتماعي جمتمعًا موازيًا بإبداعات شخصية
له اأفراده، عاداته، طقو�س��ه، مفاهيمه، وم�س��اهره. 
حي��ث ت�س��كل ه��ذه الو�س��ائل يف ع�س��رنا و�س��يلة 
اإعالمي��ة ذات تاأث��ر بالغ عل��ى الأف��راد واملجتمعات، 
وم��ن خاللها ظهر لن��ا العديد من امل�س��اهر الذين 
ذاع �س��يتهم �س��واء م��ن تغري��دة كتبوه��ا اأو �س��ور 

التقطوها ون�سروها عرب هذه الو�سائل اأو غرها.
مواقع التوا�سل الجتماعي �سورة مطابقة ملا يجرى 
يف احلياة فهي نافذة تطل على الواقع لذا يجب اأن 
تركز على الإيجابيات، ومن خالل م�ساهر ال�سو�سيال 
ميدي��ا الذين يتابعه��م اجلمهور اأ�س��بح لدينا مناذج 
م�سرفة يف ال�س��لطنة متثل قدوة ح�سنة لغرهم 
من خ��الل ر�س��ائلهم الإيجابية واملحت��وى الإعالمي 

الهادف الذي يقدمونه.
ومن اأبرز جنوم التوا�سل الجتماعي املدون العماين 
»حممد العرميي« الذي يك�س��ف لنا يف احلوار التايل 
ع��ن �س��غفه بع��امل ال�سو�س��يال ميدي��ا والر�س��الة 
الهادفة التي يود تقدميها عرب �س��فحاته املختلفة 
وامل�سئولية الجتماعية التي تقع على عاتقه كونه 
لديه املالين من املتابعن من ال�سلطنة وخارجها. 

137�سو�سيال ميديا



متى ب��داأ �س��غفك مبج��ال ال�سو�س��يال 
ميدي��ا؟، وكيف تقي��م جتربتك يف هذا 

املجال؟
التوا�سللل  مواقللع  مللع  رحلتللي  بللداأت 
الجتماعللي خا�سة برنامج »�سنللاب �سات« 
يف عللام 2014، وكان عامللي الأول مللن 
البتعللاث مللن خللالل م�ساركللة اأحداثللي 
املتحللدة  الوليللات  يف  هنللا  اليوميللة 
مللع الأ�سدقللاء والأقللارب حتى بللداأ عدد 
املتابعني يف الزدياد ب�سكل كبري اإىل اأن 

و�سلت ملا اأنا عليه اليوم وهلل احلمد. 
• الر�سالللة التي ت�ستهللدف تقدميها عرب 
الن�ستجللرام  علللى  وقناتللك  �سفحتللك 

واليوتيوب؟
ر�سالتي هللي اإي�سال البهجللة واملتعة لكل 
من يتابعني ممزوجة بر�سائل متنوعة منها 
الوطنيللة والأخالقيللة والجتماعيللة، بهدف 
امل�ساهمللة بن�سللر الوعللي لللكل مللن اختار 
متابعتللي، حيللث اإننللي اأهللدف اإىل تقدمي 
حمتللوى ممتع وهللادف وغللري تقليدي يف 
نف�للض الوقللت للمتابعني.كما اأحر�للض اأي�سًا 
على ت�سمللني اأفكار جديللدة يف ما اأقدمه 
وم�ساركللة جتربة البتعللاث واملواقف التي 
ت�سادفني مللع كل من يتابعنللي على اأمل 

ن�سر املتعة والإفادة. 
م��ن وجه��ة نظ��رك م��ا ه��ي القواع��د 
والأ�سا�سيات التي يجب اتباعها من ِقبل 

جنوم التوا�سل الجتماعي؟
يف احلقيقة لللكل منا اأ�سلوب خمتلف يف 
تقللدمي املحتللوى علللى مواقللع التوا�سل 
الجتماعللي ولكل منللا توجهلله، ولكن من 
وجهللة نظري يجللب علينللا جميعللًا مراعاة 
خ�سو�سيللة جمتمعاتنللا وديننللا والتم�سللك 
بكل مللوروث وهذا الذي يعطينللا التميز عن 

غرينا اإذا ما اأتقناه. 
ما هي امل�س��وؤلية الجتماعية التي تقع 
على مدون التوا�س��ل الجتماعي خا�سة 

مع متابعة املالين له؟
 هي م�سئوليللة اجتماعية كبريه تبداأ يف 
الإح�سا�ض بها مع تزايد اأعداد املتابعني، 
وتبايللن وجهللات نظرهم فيمللا اأطرحه. 
ودفعنللي ذلللك لأكللون اأكللرث حر�سًا يف 
انتقللاء ما اأقدملله والأ�سلوب الللذي اأتبعه، 
رغبة مني يف اأن اأكون خري ممثل لوطني 

ونف�سي على هذه املن�سات.

متى ت�سبح و�سائل التوا�سل الجتماعي 
�س��الحا ذا حدي��ن؟، وما ه��ي الطريقة 

املثلى ل�ستخدام تلك الو�سائل؟
دائمًا ما كانت و�سائل التوا�سل الجتماعي 
�سالحا ذا حدين ويكمن الفرق يف مراقبة 
امل�ستخللدم لنف�سه اأوًل ،والإميان بوجوب 
ا�ستخللدام هللذه الو�سائللل لللكل مللا يرد 
بالنفع علينا، وجتنب كل ما هو دخيل من 
�ساأنلله التاأثري على املنظومللات الأخالقية 

والجتماعية الرائعة التي ن�ساأنا عليها.
كيف تنجح يف التن�س��يق بن حياتك 
دورك  ،وب��ن  والعائلي��ة  ال�سخ�س��ية 

كمدون عرب ال�سو�سيال ميديا؟
ككل �سيء فاحلياة نتعلمها باملمار�سة 
واكت�ساب اخلللربة، حيث تعلمت مع مرور 
الوقللت كيفيللة خلللق تللوازن بللني حياتي 
املرتبطللة مبواقللع التوا�سللل الجتماعي 
،وحياتللي اخلا�سة وذلللك كان �سرورة مع 
تزايد اأعللداد املتابعني وتزايللد امل�سئولية 

معه.
ر�س��ائل  تق��دمي  يف  الإب��داع  اأهمي��ة 
تنتق��ل  وكي��ف  للجمه��ور،  اإيجابي��ة 
الفكرة من ال�سكل املبدئي اإىل عمل 

ينال اإعجاب املتابعن؟
الإبداع هو ما يعطي اأي عمل القبول لدى 
اجلمهللور، فبدونلله ت�سبح الأفللكار مكررة 
ومملة، ودائما مللا اأحر�ض على تدوين كل 
فكرة جديللدة تخطر على بللايل واأعطى 
نف�سي الوقللت. يف التفكري يف الطريقة 
املثلى لطرح تلك الفكرة بطريقة اإبداعيه 

جديدة.
التوا�س��ل  مواق��ع  ع��رب  املحت��وى 
الجتماع��ي يج��ب اأن يت��م ع��ن طريق 
خط��وات معين��ة، م��ا ه��ي اخلطوات 
ال�س��رورية لتق��دمي حمت��وي اإعالم��ي 

مميز؟
الفكرة تاأتي يف مقدمة هذه اخلطوات، 
فكل عمللل جيد يبداأ بفكرة جيدة ودائمًا 
مللا يجللب �سقللل هللذه الفكللر وحماولة 
الو�سول بهللا لأف�سل ن�سخة ممكنة قبل 
البدء يف تنفيذها. اأحيانًا يجب علي جمع 
معلومللات اأكرث حللول موا�سيللع معينة، 
كذلللك احلر�للض علللى التفا�سيللل الأخرى 
كالت�سويللر، والإ�ساءة، والإخللراج فكل ذلك 

ي�سكل فارقًا يف جودة اأي عمل.

مل��اذا ت�س��تهدف دائم��ا تقدمي ر�س��ائل 
اإيجابي��ة عن ال�س��لطنة؟، وكيف جنحت 
يف نقل ال�س��ورة اجلميلة عن ال�سلطنة 

اإىل جميع الدول التي تزورها؟
قبللل كل �سيء هذا واجللب ورد دين حمتم 
لكل ما قدمته هذه البالد الطيبة يل وُعمان 
ل حتتاجنللي لتقدمي �سللورة اإيجابيللة عنها، 
فهللي البالد التي �سحرت كل من �سمع بها 
قبللل اأن يزورها وكل مللا فعلته هو حماولة 
طرح طبيعللة احلياة الب�سيطللة واملميزة لنا 

ك�سعب عماين.
براأيك متى ي�س��تطيع مدون التوا�سل 
مرحل��ة  م��ن  ينتق��ل  اأن  الجتماع��ي 
الهواي��ة اإىل مرحل��ة تق��دمي حمتوي 

ت�سويقي لل�سركات؟
يجللب علللى املللدون ال�ستفللادة مللن كل 
التللي ميللر بهللا، لكللي  اخلللربات والتجللارب 
ي�ستطيللع اأن يتقللدم يف م�سللواره ملراحل 
اأعلللى دائمللًا وحماولللة الت�سويللق الإيجابي 
للنف�للض على و�سائللل التوا�سللل الجتماعي 

هي من اأهم اخلطوات.
كيف تقيم جتربتك مع اإعالن اأوريدو؟

كانت جتربة مميللزة جداً حتقق من خاللها 
حلمي ال�سخ�سي، كنت دائمًا اأحلم به وهو 
اللقاء بنجم العامل وفريق بر�سلونة الالعب 
مي�سللي. ع�ست حلظللات جميلة يف مدينة 
بر�سلونللة الإ�سبانية، واأ�سكر �سركللة »اأوريدو« 
على هذا التعاون وكم ي�سعدين اأن الإعالن 
اإىل يومنللا هذا يبللث يف القنللوات الريا�سية 
وبرامج التوا�سل الجتماعي وال�سينما وعلى 
�سا�سللات �سركات الطللريان وجميع اجلهات 

التي لها تعاقد اإعالين مع �سركة »اأوريدو«.
طموحاتك وتطلعاتك امل�ستقبلية؟

يف احلقيقة عند �سوؤايل عن طموحاتي فاإنني 
اأجد نف�سي يف حرية كبرية لأنني مل اأفكر يومًا 
يف و�سع حد معني لطموحي، ولكنني لطاملا 
رغبللت يف تقللدمي الأف�سللل واأن اأكللون عنوانللًا 

لالختالف الذي ينظر له النا�ض باحرام.
اأمتنى اأن اأرد جميل بالدي علي يف اأن اأمثلها 
خللري متثيللل يف خمتلف املحافللل واأحمل 
ر�سالة هادفة وجميلة لكل من يتابعني مع 
ر�سم البت�سامة، واأن اأتللرك الذكرى اجلميلة 
يف ذاكرة كل من يعرفني. واأ�سعى لأكون 
واحداً من ال�سبللاب الداعمني لعجلة الرقي 

والتميز يف وطني الغايل عمان.
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»نزيه للتجميل«
تطلق منتج عالمي حائز على براءة اختراع  

للعناية بالشعر
ك�سفت جمموعة »نزيه مل�ستح�سرات التجميل« ال�سركة الرائدة يف 
جمال التزويد مبنتجات التجميل واخلبرة بالعناية بال�سعر واجلمال 
على �س��عيد منطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اإفريقي��ا، النقاب عن 
اأحدث م�ستح�س��راتها العاملية املعروفة باإ�س��م«اول بلك�ض« وهي 
حزمة منتجات ع�س��رية جتعل  ال�س��عر ذو ملم�ض ناعم للغاية مع 

بريق من اللمعان الطبيعي وتركيبة �سحية متكاملة.

براءة الإخراع
ي�سنللع »اول بلك�ض« يف ولية كاليفورنيللا الأمريكية وفق عملية 
ب�سيطة مكونة مللن العن�سر الن�سط حيويللًا احلا�سل على براءة 
اخللراع، والللذي يعمللل علللى امل�ستللوى اجلزيئللي للبحللث عن 
الروابللط املك�سللورة يف ال�سعللر التي ت�سببهللا اأ�سللرار كيميائية 
وحرارية وميكانيكيللة. وبف�سل الدعم العلمي والنتائج املجربة 
وامللمو�سة يعيد »اول بلك�للض« ال�سعر اإىل �سكل خيوط �سحية 
ر�سيقة، مللن ناحية اآخرى ي�ستخدم يف عالجات ال�سالون لتوفري 

احلماية الفعالة من الك�سر والتلف.
ومت اخللراع »اول بلك�للض« مللن قبللل الدكتللور )اأريللك بري�سلللي( 
والدكتللور )كريج هاوكري( اللذان ابتكللروه من خالل عن�سر ن�سط 
واحللد اأو ما يدعللى )املكللون ال�سيللدلين الن�سللط (. ويوفر »اول 
 ”Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate « بلك�ض« تقنية ت�سمللى
التي تعمل على اإعادة ربط عنا�سر “ثاين كربيتيد” املك�سور يف 
ال�سعللر التالللف ويعالج اأي�سا اأكللرث م�ساكل ال�سعللر �سوعيًا مثل 
ال�سعللر اجلاف والأجعد الناجت عن البيئللة. ويعتمد هذا النوع من 
العالج علللى ا�ستعادة القوة الداخلية وترطيللب ب�سيالت ال�سعر، 

ليمنح الن�ساء �سعر �سحي وقوي.
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خيارات متعددة 
وي�سللم هذا امل�ستح�سر العايل اجلودة وامل�سنع باإتقان عدة عينات 
مللن نف�ض العالمة التجارية التي ت�ساهم يف منح املراأة عدة خيارات 
لإ�ستخدمه مبا يف ذلللك منتج »بوند مالتي بالير« الذي يقوم بعملية 
بنللاء ال�سعر، وجتري هذه التجربة يف ال�سالون عرب اإعادة بناء مكونات 
»ثللاين كربيتيد الكربون« املك�سور لتمنللع بدورها تلف ال�سعر وتعمل 

على اإ�سالحه.
اأما »بوند بريفكتور« فهللو يلعب دوراً يف حتقيق عن�سر الكمال لل�سعر، 
لذلللك يتللم تطبيقلله يف ال�سالللون اأي�سللًا ل�ستعللادة وترميللم الروابط 

املك�سورة من ال�سعر مما ي�سمن ثبات اأف�سل وتعزيز احلالة ال�سحية. 
وين�سللح خللرباء ال�سعللر الن�سللاء بالتعامل مللع �سعرهن عنللد ت�سفيفه 
ميكانيكيًا اأو بالفر�ساة، ويو�سى باختيار »اول بلك�ض بوند بريفكتور« لفك 
ت�سابللك اأطراف ال�سعر واحل�سول على مل�سة ناعمة وتقليل اأي �سرر قد 

يحدث اأثناء عملية فك ت�سابك ال�سعر. 
من جانب اآخر يقوم »هري بريفكتور اول بلك�ض« بت�سليح وتقوية ال�سعر، 
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وت�ستطيللع املللراأة الإ�ستفادة مللن عالجته يف املنللزل من اأجل 
تخفيف من حالت الك�سر وحت�سني املظهر اجلمايل لل�سعر.

ويقدم »بونللد مينتينان�ض اول بلك�ض« الذي هو عبارة عن �سامبو 
ميللزات ا�سالح الروابللط مع تطهري جميللع اأنللواع ال�سعر بلطف، 
كمللا اإنه ي�سيف مزيد من الرطوبة واملقاومة و�سهولة الت�سريح 
مللع كل مرحلللة غ�سيل. وبالن�سبللة اإىل منتج »بونللد مينتينان�ض 
كوندي�سللرن« فهللو ميكللن ا�ستعماللله يف املنللزل ومللن اأهللم 
فوائده ترطيب ال�سعر املجعد دون زيادة يف وزنه. وفيما يخ�ض 
امل�ستخ�سر ال�ساد�ض مللن اول بلك�ض وهو  “بزند �سموثري” فاإنه 
يعر�للض للن�سللاء والفتيللات عالجًا مثاليللًا يف املنزل مللع تركيبة 
ت�سحللح جتاعيد ال�سعللر، وتزيل ن�سبة الهيللدرات منه على اأكمل 

وجه.

مميزات »اول بلك�ض« 
ول�سمللان بقللاء ال�سعر �سحًيا من الداخللل اإىل اخلارج، فال بد 
من فللروة راأ�ض �سحية. لهللذا الغر�ض برهللن اأن ال�ستخدام 
املتوا�سللل ل�سامبو »اول بلك�ض« الذي يحتوي على مكونات 
مثل حم�ض الأ�سيتيك وخال�سة اأوراق اإكليل اجلبل والبيوتني 
وخال�سة الأوريجانو وجذور القرطب وهيالورونات ال�سوديوم 
، جتعللل من فللروة الراأ�ض نظيفة وخالية مللن ق�سرة الراأ�ض 

ومتكن منو ال�سعر.
ويزخر »اول بلك�ض« بباقة من امليزات التي تنا�سب ت�سريحات 
ال�سعللر احلديثة مثللل البالتينللي الأ�سقللر والألللوان الذهبية 
الورديللة الالمعة امللهمللة لكل ع�ساق األللوان املو�سة. يف 
حللني ي�ستطيع امل�سممون واأ�سحاب ال�سالونات اأن ي�سمنوا 
ال�سالمللة مع تقنية ت�سليللط ال�سوء على ال�سعللر الذي يتم 
فيه و�سللع ال�سبغة بطريقللة خللق تاأثري متللدرج ذو مظهر 

طبيعي.
كبار امل�ساهر 

وبهللذ ا اخل�سو�للض ا�ستخللدم كبللار م�ساهري العللامل مثل 
كيللم كاردا�سيان ، مايلللي �سايرو�ض ، روبي روز ، ريتللا اأورا ، درو 
بارميللور ، ت�سارليللز ثريون ، جي�سيكا بيل ، ماريللا كاري ، جينيفر 
اأني�ستون وجوينيث جمموعة » اول بلك�ض« للعناية ب�سالمة 
�سعرههللم بللدًل مللن خ�سوعهللم للعالجللات الكيميائية 
املختلفللة مثل ال�سباغللة امل�ستمرة والتلويللن وال�ستقامة 

والتجفيف بالنفخ.
بينما كان لعب كرة ال�سلة الأمريكي امل�سهور جو�ستني اأندر�سون 
�سفرياَ للعالمة التجارية املرموقة »اول بلك�ض«، وهو بدوره غري لون 
�سعللره باإعتماد جللودة  »اول بلك�ض« على غرار مللا فعلت املغنية 
واملمثلللة  العاملية مايلللي ري �ساير�ض. مو�سحا بقوللله اأن مايلي 
هللي اأف�سل مثال لعللدم املبالغللة يف �سبغ ال�سعللر اأو ت�سفيفه 
للح�سول على الطول ال�سحي، وا�ستخدم جا�سنت املنتج لعمالئه 

لي�سمن باأن عمله ي�سري وفق نتائج فعالة ومر�سية.
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145انفوجرافيك

حا�سلة على درجة البكالوريو�ض يف احلقوق واللغة العربية من كلية الدرا�سات ال�سرقية والأفريقية 
يف لنللدن، وت�سغل من�سللب املدير التنفيذي ملبادرة بريل منذ يناير 2019 بعد اأن قادت بنجاح رئا�سة 

ق�سم الربامج يف املبادرة خالل عام 2018. 
لديهللا خربة وا�سعللة يف جمال احل

الأو�سللط، تعمل علللى تكري�سهللا يف تطوير اخلطللط ال�سراتيجية للمبللادرة بالتعللاون الوثيق مع 
جمل�ض حمافظيها و�سركائها. 

تتمتع يا�سمني بروؤية قيادية داعمة للتميز من خالل تعزيز جودة العمليات، وتعمل يف اإطارها على 
دعم م�ساعي مبللادرة بريل وتر�سيخ ر�سالتها الرامية اإىل تعزيللز م�ستويات تناف�سية القطاع اخلا�ض 

يف منطقة اخلليج. 

امل�سدر: موؤ�س�سة )مبادرة بريل(

يا�سمني العمري
املدير التنفيذي ملبادرة بريل

امل�سرة املهنية للمراأة يف منطقة اخلليج
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امل�سدر: موؤ�س�سة )مبادرة بريل(
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امل�سدر: موؤ�س�سة )مبادرة بريل(



آالف السنين من التراث العريق 
تشّكل مصدر إلهام لطراز راٍق 

BENTLEY بإصدار محدود من

األرقى  طرازها   Bentleyابتك��رت
الفري��دة  الس��يارات  لجامع��ي 
الت��راث  م��ن  مس��توحى  وه��و 
العريق ال��ذي تتمّتع به منطقة 
مج��ال  ف��ي  العرب��ي  الخلي��ج 
اللؤل��ؤ،  إلس��تخراج  الغ��وص 
وستقوم الشركة بطرح طرازها 
الجدي��د الراقي محدود اإلصدار 
 Bentayga Mulliner تح��ت اس��م

لؤلؤة الخليج.
س��يجري إنت��اج خمس س��يارات 
فقط من هذا الطراز الراقي جدًا 
والمزّود بمحّرك W12، وسيتمّيز 
بالمه��ارة اليدوي��ة العالية في 
تصنيع��ه م��ن ِقَب��ل الحرفيي��ن 
ف��ي  العاملي��ن  المتخّصصي��ن 
قس��م Mulliner التابع لش��ركة 
»ك��رو«  مدين��ة  ف��ي   Bentley
كل  تتأّل��ق  وس��وف  بإنكلت��را. 
الس��يارات  ه��ذه  م��ن  س��يارة 
فري��دة  بعناص��ر  الخم��س 
غني��ة بِع��رق اللؤل��ؤ ولمس��ات 

مستوحاة من الخليج العربي.

لؤلؤة الخليج

BENTAYGA
 MULLINER
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املق�سورة الداخلية
يتمّتع كل طللراز حمدود الإ�سللدار مبق�سورة 
داخليللة فاخللرة م�سغولللة ب�سللكل خا�للض 
لتحتفللي بالتاريللخ العريللق ملنطقللة اخلليج 
العربي يف جمال �سيد اللوؤلوؤ، وهي ممار�سة 
تعللود اإىل اآلف ال�سنللني وكانت يف املا�سي 
باملنطقللة.  الرئي�سللي  القت�سللادي  املحّفللز 
واأكرث ما يربز يف الطراز اجلديد هو التطعيم 
الفاخر خل�سب »الكينللا« الداكن الذي يغّطي 
واجهللة لوحللة القيللادة، حيث يظهللر �سعار 
ممّيللز ب�سكل مركب تراثللي قدمي ومل�سات 

جميلة من ِعرق اللوؤلوؤ.
وتتزّين املق�سورة الفاخرة عرب ك�سوة رئي�سية 
من الكّتللان تكّملها ك�سللوة ثانوية من جلد 
Brunel الفاخر، مما يوّلد منطًا لونيًا م�ستوحًا 
من اجلمال الطبيعي لالآلئ، مع وجود �ساعة 
مة  من نوع بريتلينغ )Breitling( الراقية مطعَّ

اأي�سًا بِعرق اللوؤلوؤ وتزّين و�سط لوحة القيادة.
ويجري ا�ستخدام التطريز املتعاك�ض باللون 
اجَلَملي ولون جلللد Brunel يف املقاعد ذات 
البطانللات ويف ح�سللوات الأبللواب، بينما تعّزز 
التطريللزات باخليللط الذهبي املزايللا الفريدة 
املرتبطللة ب�سيللد اللوؤلللوؤ لهذا الطللراز املمّيز 
مللن Bentayga.كمللا يتللم ق�للض ال�سّجللادات 
امل�سنوعللة مللن �سللوف احلمالن مللع كّتان 
م�سابلله، بينما ترّحللب األللواح Mulliner املنرية 

بالرّكاب اإىل املق�سورة الفارهة.

ب�سمة الأ�سبع
تعللد الالآلللئ امل�ستخَرجة من منطقللة اخلليج العربي 
من بني الأندر يف العللامل، وبالتايل فاإنها مرغوبة على 
نطللاق وا�سع جداً. �سمن هذا الإطللار، وبهدف الحتفاظ 
 Bentayga Mulliner باملقتنيللات القّيمللة باأمللان داخللل
لوؤلللوؤة اخلليج، قللام ق�سللم Mulliner بتزويللد املركبة 

بوحدة تخزين اآمنة ذكية تعمل عرب ب�سمة الإ�سبع.
ويتم ا�ستخللدام تقنيللة ا�ست�سعار ب�سمللة الإ�سبع، مع 
وحللدة تخزين اآمنة م�سنوعة مللن الأملنيوم امل�سبوك 
تة داخل املق�سورة. وت�سّكل  بال�سغط العايل وهي مثبَّ
هذه اخلزنة املخفية غري البارزة املكان املثايل لتخزين 
املقتينللات الثمينة اأثنللاء التواجد علللى ال�ساطئ مثاًل اأو 

عند ال�ستفادة من خدمات ركن ال�سيارات.
�سللة  تاأتللي مركبللة Bentayga احل�سريللة هللذه واملخ�سَّ
جلامعي الطرازات الفريدة بخيار من ثالثة األوان خارجية 
 Ghost White هي الأبي�للض اللوؤلوؤي Mulliner ة من خا�سّ
Pearlescent، اخلللزيف Porcelain اأو لون ثنائي من الأبي�ض 
اللوؤلللوؤي فوق اخلللزيف. وت�سللم Mulliner لوؤلوؤة اخلليج 

عجالت Paragon كبرية احلجم قيا�ض 22 بو�سة.

فخامة اأ�سيلة مع قدرات للقيادة يف اأي مكان
ت�سللّكل الفخامللة الأ�سيلة والقللدرة علللى الذهاب اإىل 
Bentley Bentayga فهللي  العنا�سللر يف  اأبللرز  اأي مللكان 
دة وتتمّيز بكونها راقية  قوية وتتمّتع ب�سخ�سية حمللدَّ
بامل�ستوى ذاته، وبالتايل فهي لالأ�سخا�ض الذي يبحثون 

عن الفخامة دون اأي م�ساومة.
 Bentley يتمّيللز بكونلله كاماًل مللن Bentayga فت�سميللم
فهللو م�سقول مع مل�سللات اأنيقة ل تتاأّثر مبللرور الزمن، 
وبالتايل تللوازن املركبة ب�سكل مثايل بللني ال�سخ�سية 
الريا�سية والثقة الكاملللة. كما تتمّتع املركبة الريا�سية 
متعللّددة ال�ستخدامللات )SUV( الأفخللم يف العللامل 
باملق�سللورة الأرقى والأكللرث رفاهية بقطللاع ال�سيارات، 
وهي تعرّب ب�سكل دقيق عن رقي الت�ساميم الربيطانية 

احلديثة.
وتوفللر Bentayga املجموعللة الأو�سللع مللن و�سعيللات 
للدة والوعللرة وذلللك عللرب  القيللادة علللى الللدروب املعبَّ
و�سعيللة ديناميكيات القيللادة مللن Bentley والو�سعية 

الختيارية لال�ستجابة على الدروب الوعرة. 
وميكن عللرب املفتاح الدّوار الختيار بللني ثمان و�سعيات، 
مما ميّكللن ال�سائقني من اختيار الو�سعية الديناميكية 
الأمثللل لأي �سطح اأو وفقًا حلالة الطريق. وتكتمل هذه 
 )Dynamic Ride( املرونة عللرب مّيزة الركوب الديناميكية
 Electric( الكهربائللي  التوجيلله  يللة  Bentley وخا�سّ مللن 
Power-Assisted Steering(،. ى الللدروب الوعللرة، وبالتايل 

فاإنعالجات التجميلية املميزة. 
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واحدة من أصل 35 نسخة حصرية حول العالم

»رولز- رويس عمان«
تحتفل بمجموعة سيلفر جوست 

كوليكشن المحدودة

مللن جانبه �سللرح جللوين اأومللن الرئي�للض التنفيذي 
ل�سركة اجلنيبي العاملية لل�سيارات اإن »رولز-روي�ض 
�سيلفر جو�ست« ت�ستمّد اإيحاءها من اإرث رولز روي�ض 
العريق مللن الأداء غري امل�سبوق والتمّيللز والإجنازات 
التي حققتهللا �سيارة »�سيلفر جو�ست« الأ�سلية عام 

 .1907
واأ�سللاف جللوين اإن هللذه ال�سيللارة قد اأعللادت فتح 
�سجللالت ال�سركة من الإجنللازات التاريخيللة لت�سّلط 
ال�سللوء علللى اأحللد اأكللرث الإجنللازات اأهميللة، ونحن 
مت�سّوقون لعر�ض واحدة من هذه ال�سيارات النادرة 
والفريللدة وامل�سمّمة ح�سللب الطلب �سمن برنامج 

بي�سبوك اأمام اأ�سدقائنا الإعالميني.
واأفاد اإن اإرث »رولز روي�ض« وتقاليدها قد اأر�سى اأ�س�ض 
النجاح امل�ستمر للعالمة، مما حر�ض على حفاظها 
على مكانتهللا كعالمللة ال�سيارات الفارهللة الأوىل 
يف العللامل. واأنه مما ل �سللّك فيلله اأّن اإرث ال�سركة 
والتزامهللا بتحقيللق التمّيللز امل�ستقبلللي يجتمعان 

باإمتياز يف �سيارة رولز-روي�ض �سيلفر جو�ست.
حتفة فنية 

نعللت جمموعللة »�سيلفللر جو�سللت كوليك�سن«  �سُ
غللرب  جللودوود  يف  روي�للض«  »رولللز  دار  يف  يدويللًا 
»�سا�سك�للض«. و�سي�سللّر هللواة اجلمللع مللن ع�ساق 
العالمللة الللل35 الذيللن �سيقتنللون واحللدة من هذه 
ال�سيللارات، باإ�ستللالم هللذه التحف الفنيللة الع�سرية 

اجلديدة.
م فريد لروح ال�سعادة  وبتاأٍن واإتقللاٍن، يحتفي جم�سّ
ة ال�سرلينية باإرث العالمة. وقد مّت طالء  مللن الف�سّ
حميللط قاعدة روح ال�سعادة بالذهللب الأ�سود، كما 
يتميللز بغطاء م�سنوع من النحا�للض املطروق الذي 
مت ت�سكيللله ونق�سلله برمللز AX201 التللي تذكرنللا 

بلوحة ت�سجيل »�سيلفر جو�ست الأ�سلية«.
ويحاكللي ال�سبك املطلّي باللون الأ�سود يف �سيارة 
»جو�ست« امل�سممة ح�سللب الطلب ال�سبك املمّيز 
يف �سيللارة »�سيلفللر جو�ست«. بينمللا تعك�ض مراكز 
 SILVER العجللالت امل�سقولللة واملحاطللة بعبللارة
GHOST – SINCE 1907 واملنقو�سللة علللى خلفية 
مللن الف�سللة Cassiopeia Silver التفا�سيللل الدقيقة 

لل�سيارة الأ�سلية.
وتتمّيز الأبواب التللي تفتح ب�سكل عك�سي بلم�سات 
جلدية باللللون الأخ�سللر Forest Green مكّملة ن�سق 
الألوان الداخلي، بينمللا مّت دمج جزيئات من الف�سة 
النقيللة اخلال�سة يف اخلط اجلانبللي املطلي باليد. 
وميكن اإيجاد مل�سات اأخرى م�ستلهمة من »�سيلفر 
جو�سللت« الأ�سليللة يف ال�ساعللة التي تّتخللذ �سكل 
�سبيكة من الف�سة، وحتمل عبارة »�سيلفر جو�ست« 

منذ 1907.

احتفلت �س��ركة اجلنيب��ي العاملية لل�س��يارات - الوكيل 
احل�س��ري ل�س��ركة رول��ز روي���ض موت��ور كارز يف ُعم��ان- 
بواح��دة من اأهّم اللحظ��ات الريادية وامللهمة يف تاريخ 
�س��ناعة ال�سيارات الفخمة والأداء، وذلك باإ�ستقبال واحدة 
من اأ�س��ل 35 �س��يارة فقط من طراز »�سيلفر جو�ست« يف 
��نعت حتّية اإكرام ل�س��يارة »�س��يلفر جو�س��ت  الع��امل �سُ
الأ�س��لية« التي و�س��عت معاي��ر جديدة للتمّي��ز والتنقل 

منذ اأكرث من قرن من الزمن.
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برعاي��ة اإعالمي��ة م��ن جملة 
»فن��دق  نظ��م  اأناقت��ي، 
كمبين�سكي« موؤخرا معر�ض 
الزف��اف Wedding fair ليقدم 
فر�سة ا�س��تثنائية لتخطيط 
ع��رب  الزف��اف  حف��الت  اأروع 
فعالي��ات وعرو���ض متنوعة 
فري��دة م��ن نوعه��ا، و�س��ط 
ح�س��ور كوكب��ة ممي��زة من 
اأ�س��حاب و�س��احبات ال�سمو، 
العماين  املجتمع  و�سيدات 
و�س��م  الأعم��ال.  ورائ��دات 
املعر�ض عددا من ال�سركات 
كاف��ة  لتغطي��ة  املمي��زة 
م��ن  العرو���ض  احتياج��ات 
والديكور  الزف��اف  ف�س��اتن 
والهدايا  الدعوات  وبطاقات 
واملجوه��رات  وال�س��يافة 
والت�س��وير  الفنية  والعرو�ض 

باأنواعه املختلفة.

معرض الزفاف...
الوجهة المثلى لتخطيط ليلة العمر

 فندق كمبين�سكي م�سقط. :
افتتللح املعر�ض بكلمة ترحيبية مللن »كار�سنت ويجاندت 
» املدير العام يف فنللدق »كمبين�سكي م�سقط« حتدث 
مللن خاللها عن مميللزات قاعللة م�سقط داخللل الفندق 
كونها وجهة �ساحرة، ومكانللا ا�ستثنائيا لالحتفال باأهم 
ليللايل العمللر. م�سللريا باأن فنللدق كمبين�سكللي م�سقط 
هللو املكان املثللايل ل�ست�سافة حفللالت الزفاف بف�سل 
م�ساحللات املنا�سبللات الأنيقللة ،والإقامللة الفاخللرة التي 
تت�سللع ملا ي�سللل اإىل 700 �سيللف، والطعللام ال�ستثنائي 
الللذي ينا�سب حفالت الزفللاف باأحجامها املختلفة. كما 
يوفللر فريق خرباء الزفللاف يف الفندق خدمللة �سخ�سية 
ا�ستثنائيللة، واهتمامللا بالتفا�سيللل ل�سمللان اأن كل �سيء 

ي�سري ح�سب املخطط.
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ملك بال�ض:
كما اأبدعت م�سممة الأزياء اللبنانية »ملك داية »�ساحبة بوتيك 
»ملك بال�ض« يف تقدمي عر�ض اأزياء ملجموعة ف�ساتني زفاف 
مميللزة م�ستخدمة ح�سهللا الأنثوي ،وثقافتهللا العالية لتخرج 

اأجمل ما ميكن اأن تتمناه كل عرو�ض. 
فعاليات وعرو�ض فنية:

كمللا �سم معر�للض الزفاف م�ساركللة مميزة للفا�سللل »جريد 
دايللة« واملتخ�س�للض يف عرو�للض »الللدي جللي«، بالإ�سافللة اإىل 
عرو�للض فنيللة مو�سيقية وغنائيللة من �سركللة مار�سيول. كما 
عر�سللت �سركللة »لزوردي املتخ�س�سللة يف ت�سنيللع وت�سميم 
املجوهرات لع�ساق املجوهرات جمموعة اأكرث من رائعة من 
ت�سكيالت الذهب واملجوهرات والتي ظهرت كالتحف الفنية 

نالت اإعجاب جميع احل�سور.  

الديكور وال�سيافة: 
ب�سمللة ومل�سللة جمالية قدمتهللا �سركة »لو�للض كالريتا« يف 
ديكللور وتن�سيللق الطللاولت والزهللور داخللل معر�للض الزفاف، 
ال�سركة حتللت اإدارة امل�سمم العماين »ح�سللام ال�سليماين« 
متخ�س�سة يف تنظيم الأفراح واملنا�سبات وكل ما يتعلق من 

تفا�سيل الزفاف التي ل تنتهي. 
�سهد املعر�ض اأي�سا م�ساركة �سركة » ق�سر ديال« واملتخ�س�سة 
يف خدمللة ت�سميم وطباعة كروت الأفراح والتهنئة مبختلف 
اأنواعهللا، تعمل ال�سركة حتت �سعار » لأننا نريد اأن يكون جمال 

ت�سميم بطاقاتكم بجمال منا�سباتكم«. 
اأمللا عللن ال�سيافللة، فقللد قدمللت �سركللة الللوايف لل�سيافة 
امللكيللة منوذجا اأكرث من راق عن مفهوم ال�سيافة العمانية 
الأ�سيلللة داخللل املعر�للض. �سركة الللوايف لل�سيافللة امللكية 

واملتخ�س�سة يف �سيافة حفالت الأعرا�ض واملنا�سبات ب�ستى 
اأنواعهللا، لتقللدم لنللا مفهومها لل�سيافللة العمانيللة الأ�سيلة 

ممزوجا باللم�سة الأوربية احلديثة. 
وعللن امل�سروبللات الرائعللة التللي �سهدهللا املعر�للض وانبهللر 
احل�سللور بها م�سللروب » لوميليون« امل�سللروب الفاخر جلميع 
املنا�سبللات، واأعطللى هذا امل�سللروب لل�سيافللة يف املعر�ض 

طعما اآخر اأكرث تفردا ومتيزا. 

اإدارة معر�ض الزفاف:
وعن اإخللراج واإدارة املعر�ض فقد كانت هناك م�ساركة مميزة 
من جانب املجموعة العاملية لالأعمال التجارية واملتخ�س�سة 
يف جمللال الإنتللاج والإبللداع ال�سوتللي واملرئي والإ�سللاءة وفق 

م�ستويات عاملية.
ف�سللال عللن New heights agency event و التللي ت�سللم مواهب 
وت�سويللر  واإدارتهللا،  الفعاليللات  تنظيللم  جمللال  يف  فللذة 
كافللة املنا�سبللات وعرو�ض الأزيللاء، واإعداد اإعالنللات لل�سركات 
وفيديوهللات لهللم. العديللد مللن املجللالت جتدونها حتت 

�سقف واحد داخل ال�سركة التي تاأ�س�ست يف 2013.  
وتنظيللم  اإدارة  يف  املتخ�س�سللة  »ماج�ستيللك«  و�سركللة 
املنا�سبللات واملوؤمترات ، وت�سم فريقا فنيا متخ�س�سا ل�سمان 

جللودة العمل والإخللراج. ال�سركة متخ�س�سللة يف اإنتاج واإخراج 
الأفللالم، واإدارة احلفللالت واملوؤمتللرات واإعللداد برنامج احلفل 

مب�ستوى يليق باحلدث.  
بالإ�سافللة اإىل �سركللة The Photo Lounge  املتخ�س�سللة يف 
الت�سويللر الفوتوغللرايف والفيديو وفق معايللري تراعي اجلودة، 

والحرافية، والن�سباط ،والنتباه للتفا�سيل الدقيقة. 
مكياج العار�سات:

كان خلبريات التجميل ح�سورا مميزا من خالل مكياج العار�سات، 
حيث تاألقت كل من خبرية التجميل« �سيما البلو�سي« �ساحبة 
الأنامللل الذهبيللة يف تطبيق مكيللاج العار�سات، كمللا تاألقت 
خبللرية التجميل »ميمونة املحرويف »�ساحبة اللم�سات الفنية 
الرائعللة يف اإبهار كل احل�سللور مبكياجها الراقللي. ف�سال عن 
خبرية التجميل »فاطمة اأميللن »املوهوبة يف عامل التجميل 

،و�ساحبة ب�سمة خا�سة يف مكياجها. 
التكرمي 

مللن  الرائعللة  املنظومللة  بتكللرمي   wedding fair واختتللم 
اأهللم ال�سيفات داخللل فنللدق« كمبين�سكللي م�سقط«، ويف 
مقدمتهللم  ال�سيللف التنفيللذي Guillaume Joly” »،وال�سيللف« 
 Gregory»،« و ال�سيللف،« ”Senthil Kumar وال�سيللف، Eyad Matar
Legros”.، كمللا �سهللد ختللام املعر�للض تكرمي جميللع الرعاة 

وامل�ساركني على م�ساركتهم املميزة يف املعر�ض.  

159 حفلة
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خبيرة التجميل خديجة النعيمية تسطع في سماء العالمية بمكياج راقي على إحدى العارضات في أسبوع الموضة في لندن 


