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عزيزة الخصيبيةمصطفى عثمانشيخة الغيثي

نوار حليمة

أحمد رضا

فخرية اليوسفي

اقرأ داخل العدد

567466
48104 94

مصممة األزياء اإلماراتية« شيخة 

الغيثي »وهي  من األسماء المبدعة 

في عالم تصميم العبايات، تتميز 

قصاتها ببساطة ال تخلو من 

بعض التفاصيل الملفتة ، أبدعت 

في تصميم عبايات عصرية 

ومالئمة لذوق وستايل المرأة لتلبي 

احتياجاتها اليومية بأسلوب أنيق 

ومثالي. إلى مزيد من التفاصيل في 

الحوار التالي.... 

صرح »مصطفى عثمان« مدير 

عام شركة DHL بسلطنة عمان 

أن الشركة بصدد ضخ استثمارات 

ضخمة في مطار مسقط الدولي 

إلنشاء مركز لوجيستي، من شأنه أن 

يساعد في النمو وإنعاش الحركة 

التجارية واالقتصادية في مطار 

مسقط الدولي . وغيرها من التفاصيل 

نكتشفها في الحوار التالي:-

تلتقي مع الدكتورة« نوار حليمة »من 

مركز سنديان للتجميل والعالج بالليزر 

لتعرفنا على عدد من العالجات 

التجميلية المميزة بالمركز، ونتعرف 

عليها بالتفصيل في الحوار التالي...

تقدم لنا خبيرة التجميل« فخرية 

اليوسفي« صاحبة صالون »لمسة فخر«، 

وواحدة من أشهر خبراء التجميل في 

مجال مكياج العروس والسهرات دليل 

العروس للحصول على مكياج مثالي 

ليوم زفاف. وغيرها من التفاصيل في 

الحوار التالي...

أناقتي« التقت مع »عزيزة الخصيبية« أو 

كما يطلق عليها » أم الهنوف« صاحبة 

مشروع »خلطاتي« لبيع المنتجات 

والخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة 

والشعر والجسم بأكمله، قصة 

ملهمة للكثيرين نكتشف تفاصيلها 

في الحوار التالي....

البروفسير« أحمد رضا »استشاري 

أول طب وجراحة العيون بمركز« 

دار العيون »لجراحات الليزر، وعضو 

لجنة الممتحنين بكلية الجراحين 

الملكية ببريطانيا ،وعضو تدريس في 

جامعة عين شمس، يكشف لنا عن 

التقنيات الحديثة في مجال طب 

العيون واستخدماتها والطفرة التي 

ستحدثها في عالج المرضى. 



عبد الفتاح سالمه
المدير العام

أناقة.. بال حدود
عبد الفتاح سالمه

إليجانس شو
كما نعلم فاإن لالأزياء تاريخا طويال وعريقا ميتد اإيل احل�ضارات القدمية، 

فالأزي��اء عنوان ن�ض��تطيع من خالله��ا  التعرف على هوية ال�ض��عوب و تقاليدهم 
،ون�ض��تطيع اأن منيز انتماءاتهم وجن�ض��ياتهم. اإن خلطوط املو�ضة والأزياء اأهمية 
كب��رة يف حياتن��ا ، حيث اإنه��ا  تعرب عن ثقاف��ات وقيم  املجتمع��ات ، وتعك�س 

�ضخ�ضية الأفراد .

لذلك يجب اأن تكون الأزياء نابعة من ثقافة املجتمع وقيمه وعاداته ،واأن  حترتم 
ه��ذه العادات. كم��ا اأن الأزياء تعدت احل��دود اجلغرافية لل��دول لت�ضبح �ضكال من 

اأ�ضكال التعاون فيما بينها.

»اأناقت��ي« ت�ضعى جاه��دة من خالل تنظيمها لعر�س الأزي��اء ال�ضنوي باعتباره جزءا 
مهم��ا م��ن ثقافة املجتمع وعادات��ه وتقالي��ده ،وو�ضيلة لإي�ض��ال ر�ضائل عدة اإىل 
الع��امل. حيث تتبلور فك��رة تنظيمنا للحدث ال�ضنوي من منظ��ور الإن�ضان ومدى 
اأهمي��ة الأناق��ة بالن�ضبة ل��ه يف �ضتي جمالت احلي��اة ، لذلك فاإنن��ا نقدم فر�ضة 
ذهبي��ة ل��كل عمالئنا اأن يكون��وا جزءا من احل��دث الأكرب على م�ضت��وى ال�ضلطنة 
يف جم��ال الأزي��اء.  فتنظي��م » اإليجان���س �ض��و« يف ن�ضخته اجلدي��دة يعد مبثابة 
ملتق��ى يجمع كربى ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات لعر�س كل ما هو جديد يف خمتلف 
املج��الت، كما اأنه فر�ضة للمبدعني يف عامل الأزياء لعر�س ت�ضميماتهم املميزة، 
وخلب��رات التجميل لعر���س اأحدث ال�ضيح��ات يف املكياج. ف�ضال ع��ن اأنها من�ضة 
مثالية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرة واملتو�ضطة يف عر�س اإبداعاتهم و�ضط ح�ضور نخبة 

املجتمع وو�ضائل الإعالم وال�ضفراء واأ�ضحاب و�ضاحبات الأعمال.

ولأن املراأة العمانية �ضريك اأ�ضا�ضي يف جناح جملتنا وحفلنا ال�ضنوي،  فاإننا دائما 
ما نعمل على تنظيم » اإليجان�س �ضو« و�ضط  احتفالية مميزة مع املراأة العمانية 
تقدي��را لدوره��ا واملكان��ة املرموق��ة التي حظيت به��ا وم�ضاهمته��ا يف خدمة 

الوطن يف كافة املجالت.

»اإليجان�س �ضو«  اكت�ضب �ضهرة ومكانة وا�ضعة لي�س يف ال�ضلطنة فح�ضب ،ولكن 
يف الوط��ن العرب��ي كل��ه، ونعاهدكم ب��اأن “اإليجان�س �ض��و” يف ن�ضخته اجلديدة  

�ضوف ياأخذ على عاتقه الرتقاء مبجال املو�ضة والأزياء واجلمال داخل ال�ضلطنة. 
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.
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صاحبة السمو السيدة الدكتورة 
»تغريد بنت تركي آل سعيد« لـ »أناقتي«

سبتمبر / أكتوبر

مسرح الطفل...
منصة لصناعة إنسان مثقف ومبدع 

متعدد الذكاءات والمهارات



صاحبة السمو السيدة الدكتورة 
»تغريد بنت تركي آل سعيد« لـ »أناقتي«

»أعطن��ي مس��رًحا أُّعطي��ك ش��عبا عظيم��ا« مقول��ة تحم��ل الكثير م��ن الصدق، 
فالمسرح هو سر صناعة مجتمع مبدع وراق. المسرح هو أبو الفنون الذي تلتقي 
عن��ده جميع الفنون، فالمس��رح ال يزال النقط��ة التي يبدأ منها انطالق الش��رارة 
نح��و الثقافة، وتطور  المجتمعات. المس��رح ليس مجرد وس��يلة ترفيهية، وإنما 
يتخط��ى دوره ذل��ك فف��ي كل األعمال الفنية اقترنت دائمًا الرس��الة اإلنس��انية 

العادلة بنضج التعبير الفني وأصالته.
وُيع��د مس��رح األطف��ال واحدا من الوس��ائل التربوي��ة والتعليمية التي ُتس��هم 
ف��ي تنمية الطفل تنمي��ة عقلية وفكرية واجتماعية ونفس��ية وعلمية ولغوية 
وجس��مية، هو فن يش��مل جوانب عدة تتجس��د من خالل لغة الجسد و الصوت 
و األداء الحرك��ي و الموس��يقى و التعبير و األزياء و األل��وان و الديكور و اإلضاءة، 
المس��رح المدرس��ي والترب��وي يحم��ل منظومة من القي��م التربوي��ة واألخالقية 
والتعليمية والنفسية كأقرب ما تكون إلى الواقع من خالل شخصيات متحركة 
على المسرح مما يجعله وسيلة هامة من وسائل تنشئة الطفل وتنمية قدراته 

ومهاراته.
»أناقتي« تستضيف صاحبة السمو الدكتورة »تغريد بنت تركي آل سعيد« أستاذ 
مس��اعد بقس��م علم النفس بكلية التربية جامعة السلطان قابوس، وصاحبة 
حضان��ة » كتاب��ي جليس��ي« والرئيس��ة الفخري��ة لفرق��ة مس��رح ال��دن، لتعرفنا 
عل��ى الدور التربوي الهام للمس��رح في حي��اة أطفالنا، وماذا يمثل مس��رح الدن 

لها؟وطموحات مستقبلية تكشفها لنا في الحوار التالي:-

مسرح الطفل...
منصة لصناعة إنسان مثقف ومبدع 

متعدد الذكاءات والمهارات

ق�صة الغالف



�ضاحبة ال�ضمو الدكت��ورة »تغريد بنت 
ترك��ي اآل �ضعي��د »�ضخ�ضي��ة ُملهم��ة 
املجتم��ع،  يف  ومكافح��ة  وموؤث��رة 
اور هام��ة يف حياتك �ض��واء خالل  محَ
مرحل��ة الدرا�ضة اجلامعي��ة ،اأو احلياة 

العملية؟ 
�شغفي واهتمامي بالأطفال وتن�شئتهم 
يف  كن��ت  من��ذ  رافقن��ي  وتعليمه��م 
املدر�ش��ة وخا�ش��ة يف املرحل��ة الثانوية، 
فعندم��ا تخرج��ت كنت اأود درا�ش��ة علم 
نف���ص الطفل ،اأو تخ�ش���ص طفل ما قبل 
املدر�ش��ة، ولك��ن مل ي�ش��مح يل وال��دي 
- رحم��ه اهلل- يف حينه��ا بال�ش��فر خارج 
ال�شلطنة ل�ش��تكمال درا�شتي ،و مل تكن 

هذه التخ�ش�شات متوفرة هنا. 
ال�ش��لطان قابو�ص،  التحق��ت بجامع��ة 
واخلي��ار ال��ذي كان اأمام��ي ه��و »ق�ش��م 
القت�ش��اد املنزيل« بكلية الرتبية ،و كانت 
اأحد اأفرعه اخلم�ش��ة الأمومة والطفولة. 
وراف��ق هذا امل�ش��وار العلم��ي حلم ظل 
يراودين وهو اأن اأكون موؤ�ش�شة اأكادميية 

للطفل حتمل ا�شمي
حت�ش��ري  اأثن��اء   2011 ع��ام  يف  ق��ررت 
اأن  املتح��دة  اململك��ة  يف  للدكت��وراة 
اأب��داأ مب�شروعي اخلا���ص كمركز ترفيهي 
 ، البداي��ات  فكان��ت  للأطف��ال،  تعليم��ي 
امل�ش��روع وال��ذي ا�شتمر مل��دة 6 �شنوات 
مت  وال��ذي  تعليم��ي  ترفيه��ي  كمرك��ز 
تطوي��ر براجمه واإمكانات��ه فاأ�شبح الوقت 
والطل��ب يقت�شي افتتاح ح�شانة اأ�شميتها 

ح�شانة »كتابي جلي�شي«. 
مرك��ز » كتاب��ي جلي�شي« وهو عب��ارة عن 
مركز ترفيهي تعليمي متع�دد الأن�شط�ة 
الكب��ار  بق�شاي��ا  ُتعن��ى  الت��ي  والربام��ج 
والأطفال. اأما احل�شانة فهي مرحلة توفر 
بيئ��ة مبوا�شف��ات متميزة وح�ش��ب لوائح 
وقوان��ن مدرو�ش��ة بدقة يف ج��و تربوي 
واأدوات  اآم��ن وحمف��ز ومهي��ئ كمبن��ى 
وتدري�ش��ي  اإ�ش��رايف  وطاق��م  تعليمي��ة 

بكفاءات عالية لتطور ومنو الطفل. 
كما يحر���ص فريق عمل ح�شان��ة »كتابي 
جلي�شي« على تعزيز دور التوا�شل الإيجابي 
اله��ادف م��ع خمتلف اأف��راد الأ�ش��رة من 
خلل قنوات عدة ت�شمل اجلوانب الرتبوية 
والجتماعي��ة،  والتثقيفي��ة  والتعليمي��ة 

والت��ي ناأم��ل م��ن خلله��ا ف��ى ب��ث روح 
العم��ل اجلماع��ي ،وغر�ص ثقاف��ة العمل 
التطوع��ي وثقاف��ة الرعاي��ة وتعزي��ز لغة 
احل��وار واملناق�شة بهدف تعديل وتطوير 

�شلوكيات اإيجابية يف املجتمع.
ما ه��و الرابط امل�ضرتك ب��ني تخ�ض�س 
النف���س،  عل��م  جم��ال  يف  �ضم��وك 
وتعامالتك عل��ى امل�ضتوى ال�ضخ�ضي 

والأ�ضري واملهني مع من حولك؟
عل��م النف���ص ه��و عل��م َيدر���ص �شلوك 
فلقد�شاع��دين  ولذل��ك  احل��ي  الكائ��ن 
كث��را يف ت�شحي��ح الكثر م��ن انفعالتي 
و�شلوكيات��ي وتفك��ري مع نف�ش��ي اأول، 
وم��ن َثّم م��ع الآخري��ن ِمن ح��ويل. ومن 
تطبيقات علم النف�ص التي اأجتهد يف اأن 
اأ�شتخدمها واأوظفه��ا يف حياتي هي اأن 
اأ�شع نف�شي قدر الإمكان يف مكان الآخر 
واأن اأنظر للأمور من زاويت��ه، وال�شيء الآخر 
والأه��م هو اأنني اأثناء اختي��اري لأي عبارات 
م��دح ،اأو نق��د ،اأو توبي��خ عَل��ّي اأن اأوجهها 
نح��و ال�شلوك ولي���ص الف��رد. وهناك فرق 
كب��ر يف هذا الأمر حيث اإن ال�شلوك قابل 
للتغر والتعدي��ل ولكن ال�شخ�ص قد يوؤثر 

الأمر عليه �شلبا. 
�ضغ��ف واهتمام كب��ر بال�ضتثمار يف 
بن��اء الإن�ض��ان بدءا م��ن طفولته مرورا 
مبراح��ل حيات��ه املختلف��ة، مااأهمية 
ال�ضتثم��ار الرتب��وي والتعليمي الناجح 
املتقدم��ة  املجتمع��ات  بن��اء  يف 

الراقية؟
كلم��ة » ال�شتثمار« هي كلم��ة غر تربوية، 
اقتب�شتها من ع��امل القت�شاد والتجارة ،و 
اأح��ب اأن اأ�شتخدمه��ا يف ال�شياق الرتبوي 
التعليمي والنف�شي، خا�شة اأنني لحظت 
باأنن��ا اأ�شبحنا ن�شتثم��ر يف جميع جمالت 
احلي��اة اإل اأطفالنا، وح�شرن��ا احتياجاتهم 
ومتطلباتهم باملاديات التي هي حاجات 
اأ�شا�شي��ة ومتطلب��ات ل ميك��ن ال�شتغناء 
عنه��ا ول تعت��رب ا�شتثمارا كجه��د اإ�شايف 
من ِقَبل الوالدين ،اأو املعلمن واملعتنن 

بالطفل.
 ولكن وفقا جلميع نظريات علم النف�ص 
التي توؤك��د باأن املراح��ل الأوىل يف حياة 
الإن�ش��ان هي من اأهم املراحل التي ُتبني 
عليها الت�شرف��ات وال�شلوكيات فيما بعد، 

ق�صة الغالف



ف��اإذا مل ُت�شبع رغبات الطفل من الإح�شا���ص بالأمان ،واللعب، والتعلق 
ال�شليم بوالديه ومت توجيهها التوجيه ال�شحيح فاإنها توؤثر مع تراكم 
املواقف واخلربات التي يتعر���ص لها الطفل بالزيادة اأو النق�شان لحقا 
عل��ى جوانب حيوي��ة يف منوه وتط��ور �شخ�شيت��ه مثل ثقت��ه بنف�شه 

وا�شتقلليته و�شعوره بالنتماء وفهمه وتقديره لذاته. 
الأخط��اء التي يقع فيها الآباء والأمه��ات يف العناية باأطفالهم 

يف مراحل الطفولة املبكرة؟ 
م��ن اأبرز الأخطاء التي يقع فيها الآب��اء والأمهات هي اأ�شلوب املعاملة 
الوالدي��ة، فاإنن��ا لدينا جزء م��ن الت�شلط وح��ب التملك لأطفالن��ا، ولدينا 

�شعور باأنهم جزء من ممتلكاتنا ال�شخ�شية.
فنلج��اأ لأ�شلوب » احلماي��ة الزائدة« كما يطلق عليه��ا يف علم النف�ص 
فالوال��دان عليهم��ا حماي��ة اأطفالهم ولي���ص امتلكه��م. الطفل له 
�شخ�شي��ة م�شتقلة،ل��ه فك��ره ،واأ�شلوب��ه، ولبد من توف��ر م�شاحة له 
للتعب��ر عن راأيه �ش��واء اأكان �شائب��ا اأم خمطئا. وكذلك ل ب��د اأن تكون 
اأ�شالي��ب الرتبي��ة والتعليم موجه��ة وحمفزة للطف��ل ولي�شت ملقنة 
بحي��ث متنعه م��ن املحاولة وت�شن��ع منه �شخ�شا م��رتددا ومت�شككا 

وغر قادر على اتخاذ قراراته يف اأب�شط الأموراحلياتية.
كذل��ك نعاين من »التذبذب« يف الرتبية، فاأحيان��ا جند اأن هناك تناق�شا 
يف اأ�شل��وب تعامل الوالدي��ن مع الطفل، اأو حت��ى يف ردود اأفعالهم 
جت��اه موقف ما قام به الطفل، وهذا يخل��ق حالة من ال�شطراب عند 

الطفل وي�شبب له م�شاكل نف�شية. 

مهرجان الدن الدويل 
2020م... بتنظيم فرقة 
م�رسح الدن للثقافة 
والفن حتت �شعار 
»الإخاء واملحبة مل�رسح 
الطفل والكبار وال�شارع«
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ثل ل�ضموك ان�ضمام��ك لفرقة م�ضرح الدن كرئي�ضة  م��اذا محَ
فخرية؟ وكيف حدث هذا الن�ضمام؟ 

ان�شمام��ي للعمل م��ع فرقة م�شرح ال��دن كرئي�شة فخرية جاء 
مبح���ص ال�شدفة، ففي ع��ام 2012 ومع انط��لق مركز »كتابي 
جلي�ش��ي« قمنا بتنظي��م اأم�شيات رم�شاني��ة بح�شور �شخ�شيات 
جمتمعية خمتلفة يف جم��الت واهتمامات متنوعة كالق�شة 
،و ال�شعر، وامل�ش��رح ،و التوا�شل الجتماع��ي ،و القت�شاد، والتاريخ 
وم��ن هذه امل�شاركات كانت فرق��ة م�شرح الدن للثقافة والفن 

ح�شرت و�شاركت معنا من ولية �شمائل مبحافظة الداخلية. 
اجتمع��ت بهم لحق��ا وناق�شنا اأمورا كثرة م��ن �شمنها حاجة 
ال�شباب العم��اين اإىل من�شة وم�شاحة للتعبر عن راأيه، ووجدت 
فيه��م روح الفري��ق و�شعيه��م للنجاح والحرتافي��ة ناهيك عن 
اجلهد الكبر الذي يقومون به بهدف تطوير امل�شرح العماين. 

اأي�ش��ا ا�شتوحي��ت من حواره��م وحديث��ي معهم فك��رة برنامج » 
حكوات��ي وامل�شرح« بتنظي��م م�شرتك ما بن » كتاب��ي جلي�شي« و» 
فرقة الدن« جاء هذا الربنامج ليتيح الفر�شة اأمام اأطفالنا للتعبر عن 
اأنف�شهم عرب من�شة اأمام احل�شور ملا له من دور عظيم يف تعزيز 
ثقته بنف�شه، والتغلب على خماوف الرتدد واخلجل وغرها. وتتبلور 
الفك��رة باأن الطف��ل عندما يقراأ الق�ش�ص الق�ش��رة يحاول اأن يوؤدي 

دور ال�شخ�شيات املوجودة داخل الق�ش�ص على خ�شبة امل�شرح.
امل�ضوؤولي��ة الرتبوية والجتماعية الت��ي تتطلع لها فرقة 
»ال��دن«؟، واأهمي��ة ور�س العم��ل امل�ضرحية الت��ي تنظمها 

الفرقة؟
يف البداي��ات كانت فرقة م�شرح الدن ترك��ز على تقدمي اأعمال 
م�شرحي��ة تخ���ص الكبار فق��ط، ولكن م��ع ان�شمام��ي للفرقة 
كرئي�ش��ة فخري��ة مت مناق�شة اأهمي��ة م�شرح الطف��ل و�شرورة 
م�شاركت��ه يف الأعم��ال امل�شرحية للفرق��ة، وذلك بهدف خلق 
جي��ل نا�ش��ئ مدرب عل��ى امل�شرح �ش��واء بوقوفه عل��ى خ�شبة 

امل�شرح اأو العمل من وراء الكوالي�ص.
م��ن هن��ا انطلقت �شراكة فرق��ة »م�شرح الدن« م��ع وزارة الرتبية 
والتعليم، لتعزيز الزيارات املتبادلة بن اجلانبن، ولتطوير امل�شرح 
الرتب��وي للمدار�ص. جنحت الفرقة من خ��لل هذه ال�شراكة يف 
خدم��ة املجتم��ع من جهة، ومن جه��ة اأخرى اأتاح��ت الفر�شة 
للأطف��ال لتعلم فني��ات امل�ش��رح واأ�شا�شياته �ش��واء يف جمال 

مكياج امل�شرح ،اأو الإ�شاءة ،اأو الأزياء وغرها. 
ع اهتمامات ال��دن وتطلعاتهم لن�ش��ر وزيادة الوعي  وم��ع َتو�شُ
باأهمية العمل امل�شرح��ي ودوره الرتبوي والتعليمي والعلجي 
اإ�شاف��ة اإىل دعم وت�شجيع م�شارح وفرق اأخرى، وتوجهت فرقة 
م�شرح الدن تدريجيا اإىل تقدمي خدمات فنية وثقافية واإعلمية 
وعلقات عامة وت�شويق واإنتاجية لأنف�شهم وغرهم. فحظيت 
هذه الأدوار املتعددة للفرقة باهتمام ونالت تقديرا واإعجابا من 
داخل وخ��ارج ال�شلطنة، وب��داأت تظهر م�شمي��ات اأخرى للفرقة 
مث��ل »موؤ�ش�شة فنية متكاملة« والتي �شخ�شيا تلقيتها من اأحد 
النقاد وامل�شرحي��ن ال�شيوف الذين �شاركون��ا يف الدورة الثانية 

ملهرجان الدن العربي وهلل احلمد..

فرقة م�رسح الدن 
للثقافة والفن.. 

25 عاما من الإبداع 
والرقي والنهو�ض 
بامل�رسح العماين
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يف جم��ايل الريا�ش��ة والإعلم. بالرغم من اأهمي��ة امل�شرح كما 
ذكرت �شابقا يف الدور الرتبوي وبناء �شخ�شية الطفل، فالر�شالة 
الت��ي يقدمها الطف��ل اإىل الطفل تكون اأ�ش��رع و�شول ،واأف�شل 
م�شمون��ا. وهذا ما ن�شميه يف عل��م النف�ص »التعلم عن طريق 

الأقران«. 
اأم��ا طموحي ال�شخ�ش��ي فيتمث��ل يف تقدمي م�شت��وى اأعلى 
واأف�شل من تن�شئة الأطفال تن�شئة �شوية و�شليمة ت�شمن لهم 
حقوقهم وتغر���ص لديهم القيم اجلميلة وتعززها، ول نن�شى 
اأن ن��وىل اهتمامنا اأي�شا بالأطف��ال ذوي الحتياجات اخلا�شة من 

املعاقن واملبدعن واملوهوبن. 
كلمة ت�ضفني بها الأولد، والأب، والأم، والزوج؟

الأولد ه��م فلذات الأكب��اد، الأب هو العمود الفق��ري، الأم هي 
احلنان، الزوج هو ال�شريك. 

الألوان والهوايات املف�ضلة والربج؟
اللون: الأبي�ص هواياتي:هي الريا�شة  الربج:هو العقرب.

اأكرث �ضفة جتدينها يف برج العقرب؟
هي اأكرث من �شفة ولكن بينهم ارتباط وتقارب مثل الوفاء والعطاء، 
م العطاء للآخرين وهذا الأمر غر  فكثرا ما اأن�ش��ى نف�شي يف ِخ�شَ

�شحي ل بد من التوازن يف العطاء والأخذ يف كل �شيء.
حكمة توؤمنني بها؟

اتق �شر من اأح�شنَت اإليه.
ردود فعلك من اأي انتقاد؟

اجلمي��ع يغ�شب م��ن اأي نقد يتعر�ص له ،ولكن��ي اأ�شبحت الآن اأكرث 
دراية وهدوءا يف التعامل مع النقد. النقد دائما يكون ل�شببن، قد 
يك��ون ال�شبب الأول:هو النقد البناء ال��ذي يدفعني للتطور اأكرث. اأما 
ال�شب��ب الث��اين: اأو النقد من اأجل النقد فق��ط دون اإ�شافة والغر�ص 
من��ه حتطي��م معنوياتي وه��ذا معن��اه اأنني جنح��ت يف تقدمي 
�شيء م�ش��رف وناجح �ش��د انتباه البع�ص وجعله��م يحقدون. يف 
اخلل�شة نظرتي ال�شخ�شية للنقد هو تغذية راجعة لتطوير نف�شي 

وت�شحيح مل�شاراتي اأو اختياراتي املت�شرعة اأو اخلاطئة اأحيانا

كي��ف يك��ون للم�ض��رح دور تربوي ه��ام يف حي��اة الفرد؟، 
وبن��اء  الطف��ل  توجي��ه  املدر�ض��ي يف  امل�ض��رح  واأهمي��ة 

�ضخ�ضيته ،والدور التعليمي والرتبوي له؟
ُيع��د امل�ش��رح اأو كما ُيطل��ق علي��ه »اخل�شبة ال�شم��راء« املن�شة 
املثالية لل�شباب والأطفال حلرية التعبر، فامل�شرح يتيح الفر�شة 
للجميع لطرح كاف��ة الق�شايا املجتمعية �شواء بالأداء احلركي، 
اأو باملو�شيق��ي وغره��ا. لذل��ك عم��دُت يف ح�شان��ة » كتاب��ي 
جلي�شي« اإىل الهتمام مب�شرح الطفل والتدريب اليومي للطفل 
عل��ى امل�ش��رح، ولي�ص فق��ط تدريبهم قب��ل منا�شب��ة اأو حفلة 
معين��ة. فالطفل ي�شعر بالرهب��ة والتوتر اإذا وق��ف على خ�شبة 

امل�شرح فجاأة. 
والأ�شح اأن يتم تدريب الأطفال على الوقوف على خ�شبة امل�شرح 
م��ن �شن مبكرة فلذلك دور هام يف تعزيز ثقة الطفل بنف�شه. 
كذل��ك الطف��ل اخلجول ميك��ن اأن ُيبدع يف تخ�ش���ص اآخر غر 
التمثي��ل. ف�شل عن الأطف��ال ذوي الحتياجات اخلا�شة فلديهم 
طاق��ات ومواه��ب كثرة ميك��ن ال�شتفادة منه��ا يف جمالت 
كثرة خا�شة بامل�شرح مثل:املكي��اج ،والإ�شاءة ،وتخ�ش�شات وراء 

الكوالي�ص.
باخت�ش��ار م�ش��رح الطفل ه��و ر�شالة ح�شاري��ة تربوي��ة واإن�شانية 
تتمث��ل يف الإميان بالقيم واملث��ل والعطاء والرغب��ة يف تنمية 
الإبداع واحل�ص املرهف والتذوق الفني، له دور تربوي واجتماعي 

وعلجي ونف�شي يف بناء �شخ�شية الطفل.
الأهداف امل�ضتقبلية الت��ي تتطلعني اإليها كونك رئي�ضة 

فخرية مل�ضرح »الدن«؟ 
اأطم��ح باأن تتحول فرقة م�شرح ال��دن اإىل اأكادميية للفنون ُتعد 
الأوىل م��ن نوعه��ا بال�شلطن��ة، فلم��اذا نهت��م فق��ط بالنا�شئة 
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فرقة مسرح الدن للثقافة والفن

حكاية مسرح عماني

فرقة مس��رح ال��دن للثقاف��ة والفن ه��ي فرقة مس��رحية أهلية 
مختص��ة بتقديم األعمال المس��رحية وإعداد وإخ��راج الفعاليات 
الثقافي��ة والفنية وتنظيم المهرجانات. تأسس��ت فرقة مس��رح 
ال��دن للثقاف��ة والفن في ع��ام 1994 بقرية الدن بوالية »س��مائل« 
بمحافظ��ة »الداخلية« بس��لطنة عمان بع��دد )8( ثمانية أعضاء، 
جميعهم م��ن طلبة الم��دارس بالمرحلة االبتدائي��ة واإلعدادية. 
ومنذ لحظة التأس��يس عملت الفرقة على اس��تقطاب المواهب 
والمبدعين من جميع واليات سلطنة عمان وتدريبهم وتأهيلهم.
نالت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن اإلشهار الرسمي من وزارة 
الت��راث والثقاف��ة بتاري��خ  1998/10/06، ويتجاوز ع��دد األعضاء اآلن 
)150( عضوا من مختلف واليات س��لطنة عم��ان ومن بعض الدول 

العربية.
قدم��ت الفرقة العديد من األعمال المس��رحية في مختلف دول 
العال��م وحقق��ت الكثي��ر م��ن الجوائ��ز واإلنج��ازات. ومن��ذ اليوم 
األول لتأسيس��ها أخذت على عاتقها أم��ورا كثيرة أهمها ،إعطاء 
الفرص��ة للمواه��ب الواع��دة إلظه��ار قدراتها وذلك ف��ي مجال 
التمثي��ل والمج��االت األخرى، واليوم فرقة مس��رح ال��دن للثقافة 
والفن إحدى أنش��ط، وأه��م ،وأبرز الفرق المس��رحية تميزا وإبداعا 

في سلطنة عمان.
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خليجية يف مهرجان امل�شرح اخلليجي 
الثال��ث ع�ش��ر وال��ذي ا�شت�شافت��ه اإمارة 
ال�شارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة 

يف مايو 2014م.
  ح�ش��ول م�شرحية )ب��ازار( لفرقة م�شرح 
الدن للثقافة والفن على اجلائزة الكربى 
متكام��ل  م�شرح��ي  عر���ص  كاأف�ش��ل 
اأول عل��ى م�شت��وى �شلطن��ة عمان يف 
مهرجان امل�شرح العماين اخلام�ص يف 

دي�شمرب 2013م. 
  ح�ش��ول م�شرحي��ة الأطف��ال )�شاأ�ش��ر 
�شج��رة( عل��ى جائزت��ن دوليت��ن م��ن 
مهرج��ان« احل�شيم��ة« ال��دويل الثال��ث 
»احل�شيم��ة«  الطف��ل مبدين��ة  مل�ش��رح 

باململكة املغربية يف اأبريل 2012م.
  احل�ش��ول عل��ى جائ��زة اأف�ش��ل عر���ص 
م�شرح��ي اأول عل��ى م�شت��وى �شلطنة 
وذل��ك  )البئ��ر(،  م�شرحي��ة  ع��ن  عم��ان 
يف مهرج��ان امل�ش��رح العم��اين الرابع 
دي�شم��رب 2011م مبجم��وع )5( خم���ص 

جوائز . 
  احل�شول عل��ى اجلائزة الكربى كاأف�شل 
عل��ى  اأول  متكام��ل  م�شرح��ي  عر���ص 
م�شت��وى ال�شلطن��ة مبهرج��ان »م��زون 
»الثاين مل�ش��رح الطفل عام 2011م عن 

م�شرحية الأطفال )�شاأ�شر �شجرة(.
  احل�شول عل��ى اأول جائزة دولية للفرقة 
وهي جائزة اأف�شل ممث��ل ثان للممثل« 
اإدري�ص النبهاين »عن دوره يف م�شرحية 
) رق�ش��ة املمث��ل الأخ��ر ( يف مهرجان 
»الإح�ش��اء »امل�شرحي الث��اين باململكة 

العربية ال�شعودية يف مايو 2011م.
عل��ى  الأول  املرك��ز  عل��ى    احل�ش��ول 
امل�شابق��ة  يف  ال�شلطن��ة  م�شت��وى 
الثقافي��ة الت��ي نظمته��ا »قن��اة جمان 
»الف�شائي��ة ب�شلطنة عم��ان خلل �شهر 

رم�شان عام 2009م.
الرج��ال  )اآخ��ر  م�شرحي��ة    ح�ش��ول 
املحرتم��ن( عل��ى ث��لث جوائ��ز خ��لل 
امل�شرح��ي  امللتق��ى  يف  م�شاركته��ا 

حمافظة »الداخلية »عام 2006م.  
  احل�شول عل��ى اجلائزة الكربى كاأف�شل 
عل��ى  اأول  متكام��ل  م�شرح��ي  عر���ص 
م�شتوى ال�شلطنة يف مهرجان »مزون« 
2007م  ع��ام  الطف��ل  مل�ش��رح  الأول 

الأماين( على اجلائزة الكربى )الأو�شكار( 
كاأف�شل عر�ص م�شرحي اأول باملهرجان 
الربيع��ي ال��دويل مل�ش��رح الطف��ل يف 
دورته )21( والذي اأقيم مبدينة »الناظور« 
باململك��ة املغربية يف اأبري��ل 23 اأبريل 

2016م. 
)جزي��رة  الأطف��ال  م�شرحي��ة    ح�ش��ول 
الأماين( على جائزة الأداء اجلماعي من 
مهرجان »مزون« ال��دويل الثالث مل�شرح 
الطف��ل والذي اأقي��م بولي��ة »الر�شتاق« 

ب�شلطنة عمان يف اأبريل 2016م.
  ح�شول م�شرحي��ة )قرن اجلارية( لفرقة 
عل��ى  والف��ن  للثقاف��ة  ال��دن  م�ش��رح 
جائزت��ن يف مهرجان امل�شرح العماين 
ال�شاد���ص وال��ذي اأقيم مبدين��ة« نزوى« 

يف دي�شمرب  2015م. 
  ح�ش��ول م�شرحي��ة )ب��ازار( عل��ى جائ��زة 
التكرمي اخلا�ص من ِقبل اللجنة الوطنية 
لل�شب��اب يف احتفالي��ة »�شك��را �شبابن��ا«  

والتي اأقيمت يف �شبتمرب 2015م.
  ح�ش��ول م�شرحية )ب��ازار( لفرقة م�شرح 
ال��دن للثقاف��ة والفن على ث��لث جوائز 

مناف�ش��ات م�شابق��ة اإبداع��ات �شبابي��ة 
على م�شت��وى ال�شلطن��ة وحمافظتي 
»الداخلي��ة »و«الو�شطى« وال��ذي نظمته 

وزارة ال�شوؤون الريا�شية عام 2018م. 
مناف�ش��ات  �شم��ن  )حب��ل(    م�شرحي��ة 
م�شابق��ة اإبداعات �شبابية على م�شتوى 
حمافظات الربمي��ي وم�شندم و�شمال 
الباطن��ة وال��ذي نظمت��ه وزارة ال�ش��وؤون 

الريا�شية عام 2018م. 
  م�شرحي��ة )لقمة عي���ص( على جائزتن 
يف مهرج��ان الكويت مل�ش��رح ال�شباب 
العرب��ي وال��ذي نظمت��ه دول��ة الكويت 

خلل اأكتوبر 2017م. 
  م�شرحي��ة )ظ��ل و�شب��ة اأرواح( على اأربع 
جوائ��ز يف مهرج��ان »اأي��ام بي��ت الزب��ر 
امل�شرحية »دورة امل�ش��رح الدائري خلل 

اأبريل ومايو 2017م. 
  م�شرحية )لقمة عي�ص( �شمن مناف�شات 
م�شابق��ة اإبداعات �شبابية على م�شتوى 
ال�شلطنة والداخلية ال��ذي نظمته وزارة 

ال�شوؤون الريا�شية عام 2017م.
)جزي��رة  الأطف��ال  م�شرحي��ة    ح�شل��ت 

اجلوائز املحلية والدولية 
جوائز عديدة ح�شلت عليها فرقة م�شرح 
ال��دن للثقافة والفن والتي تنوعت ما بن 
اأف�ش��ل عم��ل م�شرح��ي، واأف�شل خمرج 
،واأف�ش��ل ن���ص ،واأف�شل ممث��ل اأول وثان، 
واأف�شل عمل جماعي وغرها من اجلوائز 

التي يطول �شرحها ومن اأبرزها :- 
  م�شرحي��ة )ذات يوم( �شم��ن مناف�شات 
م�شابق��ة اإبداعات �شبابية على م�شتوى 
ال�شلطن��ة ال��ذي نظمت��ه وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية عام 2019م.
  م�شرحي��ة )لقمة عي���ص( التي قدمتها 
الر�شمي��ة  امل�شابق��ة  �شم��ن  الفرق��ة 
»الر�شت��اق« العرب��ي للم�شرح  ملهرج��ان 
الكومي��دي ال��دورة الثاني��ة )دورة الفنان 

الراحل �شامل بهوان(.
  م�شرحي��ة )لقمة عي���ص( التي قدمتها 
الر�شمي��ة  امل�شابق��ة  �شم��ن  الفرق��ة 
ملهرجان »�شرم ال�شيخ« الدويل مل�شرح 
ال�شباب وال��ذي اأقي��م يف اأبريل 2018م 

وح�شل على جائزتن دوليتن. 
�شم��ن  للحي��اة(  )�شال��ح    م�شرحي��ة 

ع��ن م�شرحي��ة الأطفال )حل��ن الحتاد( 
مبجموع جوائز ) 11 ( جائزة  وهي:

املقاب��ر(  )هم���ص  م�شرحي��ة    ح�ش��ول 
عل��ى  ث��لث جوائ��ز خ��لل م�شاركته��ا 
يف امللتق��ى امل�شرحي الثال��ث لأندية 

حمافظة »الداخلية »عام 2005م .
  ح�ش��ول م�شرحي��ة )الر�شا�ش��ة الأخرة( 
والتي �شارك��ت يف امللتقى امل�شرحي 
الثاين لأندية حمافظ��ة »الداخلية »عام 

2004م على ثلث جوائز.
  ح�شول م�شرحية ) ماأ�شاة كر�شي ( خلل  
م�شاركته��ا  يف امللتق��ى امل�شرح��ي 
الأول لأندي��ة حمافظ��ة »الداخلية »عام 

2003م على ثلث جوائز .
م�ض��اركات يف املهرجان��ات املحلية 

والدولية
  املعر�ص الفن��ي بدول��ة الكويت �شمن 
فعالي��ات مهرج��ان امل�ش��رح اخلليجي 

العا�شر للفرق امل�شرحية عام 2009م.
جامع��ة  يف  )اجل�ش��ر(    م�شرحي��ة 
مان�ش�شرت باململكة املتحدة يف �شهر 

فرباير 2010م.
  م�شرحية )اجل�شر( يف مهرجان القاهرة 
التجريب��ي بجمهورية  للم�ش��رح  الدويل 

م�شر العربية يف �شهر اأكتوبر 2010م.
  م�شرحي��ة )رق�ش��ة املمث��ل الأخر( يف 
مهرج��ان الإح�ش��اء امل�شرح��ي الث��اين 
باململك��ة العربية ال�شعودية يف �شهر 

مايو 2011م.

  م�شرحي��ة الأطف��ال )�شاأ�ش��ر �شج��رة( 
يف مهرج��ان احل�شيمة ال��دويل الثالث 
مل�شرح الطفل باململكة املغربية يف 

�شهر اأبريل 2012م.
  الأ�شبوع الثقايف العماين الأول مب�شقط 
م�شرحي��ة  بعر���ص  عم��ان  ب�شلطن��ة 

)جرمية يف القرية( عام 2001م.
  ملتقى املراأة امل�شرحي الأول مب�شقط 
بعر���ص م�شرحي��ة )اأوه ي��ا زين��ة( �شه��ر 

نوفمرب عام 2010م.
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  م�شرحي��ة الأطف��ال )درب النجاح( كاأول 
ح�ش��ور للم�ش��رح العم��اين يف معر�ص 
ال�شارقة الدويل للكتاب �شمن فعاليات 
عرو���ص م�ش��رح الطف��ل باملعر�ص يف  

الدورة 34 يف نوفمرب 2015م.
  مب�شرحية )قرن اجلاري��ة( يف مهرجان 
امل�شرح العماين ال�شاد�ص والذي اأقيم 

مبدينة »نزوى »يف دي�شمرب 2015م.
  م�شرحي��ة الأطفال )جزيرة الأماين ( يف 
مهرجان »مزون« ال��دويل الثالث مل�شرح 

الطفل والذي اأقيم يف اأبريل 2016م.
  م�شرحية )هذه املدينة ل حتب اخل�شار( 
يف مهرج��ان الكوي��ت ال��دويل الثال��ث 
»للمونودراما » بدول��ة الكويت يف اأبريل 

2016م.
الأم��اين(  )جزي��رة  الأطف��ال    م�شرحي��ة 
يف املهرجان الربيع��ي الدويل مل�شرح 
باململك��ة  الناظ��ور  مبدين��ة  الطف��ل 

املغربية يف اأبريل 2016م.
  تنظي��م مهرجان ال��دن العربي مل�شرح 
الطفل والكب��ار وال�شارع ال��دورة الثانية، 
مب�شارك��ة عرو�ص م�شرحي��ة عربية من 
)6( �شت دول عربية يف دي�شمرب 2016م. 
  م�شرحية الأطف��ال )جزيرة الأماين( يف 
مهرجان ربيع الأطف��ال الدويل مبدينة 
يف  املغربي��ة  باململك��ة  »�شف�ش��اون« 

اأبريل 2017م.
يف  اأرواح(  و�شبع��ة  )ظ��ل    م�شرحي��ة 
مهرج��ان اأيام »بي��ت الزب��ر« امل�شرحية 

يف اأبريل ومايو 2017م مب�شقط.
  م�شرحي��ة )لقمة عي���ص( يف مهرجان 
الكويت مل�شرح ال�شب��اب العربي والذي 
نظمته دولة الكويت يف  اأكتوبر 2017م. 
  م�شرحي��ة )لقمة عي���ص( يف مهرجان 
»�شرم ال�شي��خ« الدويل للم�شرح ال�شبابي 

يف اأبريل  2018م.
  تنظيم مهرج��ان ال��دن العربي 2018م 
)الت�شام��ح وال�ش��لم(  مل�ش��رح الطف��ل 
والكبار وال�شارع الدورة الثالثة، وم�شاركة 
عرو���ص م�شرحي��ة عربية م��ن )7( �شبع 
دول عربية خلل الفرتة من       اإىل      يف 

اأكتوبر 2018 مب�شقط.

احل�ضور اجلماهري لفعاليات فرقة م�ضرح الدن للثقافة والفن منذ 2011

مجموع الجماهير طوال العامعدد الفعاليات طوال العامالعامم
22 ألف مشاهد20117م
23 ألف مشاهد20127م
24 ألف مشاهد20137م
25 ألف مشاهد20148م
30  ألف مشاهد20158م
35 ألف مشاهد20169م
37 ألف مشاهد20179م
43  ألف مشاهد201813م

مجموع الجماهير التي تابعت أعمال الفرقة منذ 
عام 1994م حتى نهاية عام 2018م

)352( ألفا شاهدوا الفعاليات بالحضور المباشر 
لمواقع العروض

م�ضرحية لقمة عي�س:
�ش��راع املواطن العربي على »لقمة العي���ص«،، جنحت فرقة الدن 
يف جت�شي��د ه��ذا ال�شراع يف عر���صٍ م�شرحّي  ُيع��د الأبرز والأهم 
يف تاريخه��ا بالعم��ل امل�شرح��ي، حيث ن��ال ا�شتح�ش��ان العربّي 
والغرب��ي. تناق���ص امل�شرحي��ة العديد م��ن الق�شايا الت��ي تتعلق 
بال��زواج، والروات��ب، وغلء الأ�شع��ار، والنتخابات، وع��ددا من الق�شايا 
الأخ��رى التي تعترب حديث ال�شاعة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي 
يف قالب كوميدي بعيد عن الإ�شفاف والبتذال وبطريقة مبتكرة 

اإخراجي��ا وراقية يف اآلية طرح الفك��رة واآلية التطرق اإليها وحماولة 
تلم�ص مواقع العلج.

 وق��د ح�شل العر�ص على جائزة اأف�ش��ل عر�ص م�شرحي متكامل 
اأول عل��ى م�شت��وى ال�شلطن��ة مب�شابق��ة اإبداع��ات �شبابي��ة لعام 
2017م والتي تنظمها �شنويا وزارة ال�شوؤون الريا�شية. كذلك عر�شت 
امل�شرحي��ة �شمن عرو���ص مهرجان »�شيبيو« ال��دويل للم�شرح يف 
رومانيا والذي ُيعترب ثالث اأكرب مهرجان م�شرحي يف اأوروبا مبدينة« 

�شيبيو« وبح�شور عدد يتجاوز الن�شف مليون م�شاهد.

  )5( خم���ص دورات من مهرجان امل�شرح 
العماين منذ عام 1994م حتى 2015م.

   )7( �شب��ع  دورات متتالي��ة من مهرجان 
�شللة ال�شياحي ب�شلطنة عمان.

  )3( ثلث دورات م��ن م���هرجان م�شقط 
ب�شلطنة عمان.  

  متثيل ال�شلطن��ة يف مهرجان امل�شرح 
اخلليجي الثاين ع�شر للفرق امل�شرحية 
بدول اخلليج، والذي اأقيم مبدينة �شللة 
خلل الفرتة 8-15 �شبتمرب2012م وذلك 

بعر�ص م�شرحية )البئر(.
  اأربعة مهرجانات م�شرحية باجلمهورية 
التون�شي��ة م��ن خ��لل عر���ص م�شرحية 

الأطفال )�شاأ�شر �شجرة(. 
ع�ش��ر  اخلام���ص  ال��دويل    املهرج��ان 
مل�شرح الطف��ل مبدينة »تازة« باململكة 
املغربي��ة بعر���ص م�شرحي��ة الأطف��ال 

)حلن الحتاد( يف اأبريل 2014م.

  م�شرحية )ب��ازار( يف مهرج��ان امل�شرح 
اخلليج��ي الثال��ث ع�شر باإم��ارة ال�شارقة 
بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف 

مايو 2014م.
  م�شرحي��ة الأطف��ال )حل��ن الحتاد( يف 
مهرج��ان تون�ص ال��دويل الثالث مل�شرح 
بخ�شب��ة  تون���ص  بالعا�شم��ة  الطف��ل 
يف  ر�شي��ق  باب��ن  الثقاف��ة  دار  م�ش��رح 

دي�شمرب 2014م . 
فج��ر  مهرج��ان  يف  )ب��ازار(    م�شرحي��ة 
ال��دويل للم�شرح بطه��ران باجلمهورية 
الإ�شلمي��ة الإيراني��ة خ��لل �شه��ر فرباير 
2015م كاأول ح�ش��ور للم�شرح العماين 

يف اإيران.
  تنظيم الدورة الأوىل من مهرجان الدن 
امل�شرح��ي ب�شلطن��ة عم��ان مب�شاركة 
عرو���ص م�شرحي��ة حملية خ��لل �شهر 

اأبريل 2015م
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33 ديكور



35 ديكور



37 ديكور



عيادة »إيفا« للتجميل... 
النضارة واإلشراق تعود لبشرتك

مع التطور التقني والتكنولوجي 
ف��ي ع��ال��م ال��ت��ج��م��ي��ل، ل��م يعد 
ا  التقّدم في ال�ضن ي�ضكل هاج�ضً
اإذ تّم تطوير  للعديد من الن�ضاء، 
العالجات والتقنيات التجميلية 
في ال�ضنوات الأخيرة للحفاظ على 
ن�ضارة الب�ضرة، ومنحها فر�ضة 
ا�ضتعادة مظهرها ال�ضبابي، واإبراز 
مكامن الجمال في اإطاللة كل 
�ضيدة. ف��ي ه��ذا التقرير نقدم 
اأه��م الخدمات التجميلية  لكم 
والطبية التي تقدمها عيادة » 
اإيفا للتجميل« اأحد المراكز الطبية 
التجميلية وال��ت��ي تعتمد على 
اأح���دث التقنيات  مجموعة م��ن 
والو�ضائل التكنولوجية المتطورة 
ل�ضمان توفير اأعلى م�ضتويات 

الأمان.

39 جمال



41 جمال

»اإيف��ا«  بعي��ادة  اخلا�ض��ة  والروؤي��ة  الأه��داف 
للتجميل؟

تق��دمي  اإىل  للتجمي��ل«  اإيف��ا   « عي��ادة  ته��دف 
اخلدم��ات الطبي��ة التجميلية الأن�ش��ب والأف�شل 
بعي��داً ع��ن التفكر يف مو�ش��وع الرب��ح والتجارة، 
حي��ث اإنن��ا موؤ�ش�ش��ة طبي��ة ته��دف يف املقام 
الأول اإىل العناي��ة الطبية التجميلية الأن�شب وفقا 
لكل حال. كم��ا اأننا نحر�ص عل��ى توفر اأحدث ما 
تو�شل اإليه العلم يف جمال الطب التجميلي من 
اأجهزة وتقنيات، لكي نوفر الإجراء الآمن والأف�شل 

يف هذا املجال. 
اخلدم��ات الطبي��ة التجميلية الت��ي تقدمها 

العيادة يف عامل التجميل؟
نحن حري�شون عل��ى مواكبة التطور العلمي يف 
جم��ال الط��ب التجميل��ي، م��ن حي��ث ا�شتخدام 
اأحدث الأجهزة والتقنيات. كما يتوفر لدينا العديد 
م��ن اخلدم��ات احلديث��ة عاملي��ا والوحي��دة يف 

عيادتنا على م�شتوى ال�شلطنة ومن اأبرزها:-  
  جهاز »الليزميد النانو فيتامن«، يعالج العديد من 
م�شاكل الب�شرة مثل حب ال�شباب ،والت�شبغات، 
والندب��ات، واآث��ار حب ال�شب��اب، وعلمات التقدم 
يف العمر. ف�شل عن احل�شول على ب�شرة ن�شرة.

  جه��از »انفن��ي«، ملعاجلة ح��ب ال�شب��اب واآثاره 
،وت�شققات اجللد ،وفرط التعرق، و�شد الب�شرة.

  لدين��ا اأحدث واأف�شل اأجهزة اللي��زر لإزالة ال�شعر، 
جهاز نحت اجل�شم 

  جهاز »ليزر البيكو وي«. 
  جه��از »البلك�شر« من اأجل �شد الأجفان وت�شغر 

الأنف من دون اللجوء للجراحة. 
  اإعادة حيوي��ة الب�شرة ،واإع��ادة الن�شارة بوا�شطة 

»امليزوثرابي«. 
  علج الهالت ال�شوداء يف حميط العن.

  حرق الدهون بوا�شطة احلقن.
  تق�شر الب�شرة الكيميائي.

  الفي�شل الطبي باأنواعه املختلفة.
  ق�شم التغذية مع وجود كوادر من الإخ�شائين 
ذوي الكف��اءة عل��ى م�شت��وى الوط��ن العرب��ي 

واخلليج. 
  الكثر من اإجراءات العلج بوا�شطة احلقن مثل 
ع��لج التجاعيد التعبرية بوا�شط��ة »البوتك�ص«، 
ع��لج املناط��ق الغائ��رة، و�ش��د ورف��ع وحتديد 

الوجه بوا�شطة املواد املالئة. 
كي��ف اكت�ضب��ت العي��ادة املكان��ة املمي��زة 

والرائدة يف عامل التجميل بال�ضلطنة؟
اكت�شب��ت عي��ادة »اإيف��ا للتجميل« ه��ذه املكانة 

خلل ف��رتة زمنية ق�شرة من خ��لل حر�شنا على 
اكت�شاب ثق��ة املر�شى واملراجع��ن، ومن خلل 
توفر الإمكانيات والتقنيات الأحدث على م�شتوى 

العامل.
مب��اذا تتميز تقني��ة »ليزر البيك��و« ؟، وما هي 

ا�ضتخداماته؟ 
)لي��زر البيك��ووي( ه��و اجله��از الأول والوحيد يف 
ال�شلطن��ة من ال�شرك��ة الرائ��دة يف �شناعة الليزر  
»كانديل الأمريكية«. يعمل اجلهاز بتقنية »البيكو« 
وه��ي التقني��ة الأح��دث يف الع��امل يف جم��ال 
ع��لج الت�شبغ��ات باأنواعه��ا، الكلف، النم���ص، اإزالة 
التات��و )الو�شم( ،ومعاجلة األ��وان التاتو املتعددة 
بطريق��ة �شهل��ة التحم��ل وع��دد جل�ش��ات اأقل 
ونتيجة اأف�شل من جميع احللول املتوفرة حاليا.

كما يعمل اجلهاز على جتديد وتفتيح واإعادة ن�شارة 
الب�شرة، وحت�شن التجاعيد، اآثار ال�شيخوخة)اخلطوط 
الرفيع��ة(، واآثار ح��ب ال�شباب. بالإ�شاف��ة اأنه منا�شب 
جلميع األوان الب�شرة وخا�ش��ة الب�شرة الداكنة الأكرث 
�شيوع��ا يف منطق��ة اخللي��ج، ي�شاع��دك »البيك��و-

وي« للح�ش��ول على ب�شرة جدي��دة و�شافية بطريقة 
�شهلة و اآمنة.

كيف ت�ضاعد اإب��ر التنحيف يف احل�ضول على 
خ�ضر مميز وطبيعي؟

توفر عي��ادة »اإيفا« العديد م��ن احللول يف جمال 
التخ�شي���ص ونح��ت ق��وام اجل�ش��م، وذل��ك عن 
طريق امل�شاركة بن الط��ب التجميلي والتغذية 
وا�شتخ��دام احلقن املو�شعي��ة للم�شاعدة على 
حرق الدهون وامت�شا�شها وتقدمي برنامج غذائي 
منا�ش��ب. حيث اإنه ل مين��ع املر�شى عن احلرمان 
من الطعام، ولكن من اأجل الإر�شاد على طريقة 
التغذي��ة ال�شليمة مع املتابعة الأ�شبوعية واإجراء 

جل�شات اأ�شبوعية بوا�شطة جهاز »انكرف«.  
التقنيات امل�ضتخدمة يف اإزالة ال�ضعر بالليزر 

داخل العيادة؟
يتوفر ل��دى العي��ادة اأف�ش��ل اأجه��زة اللي��زر لإزالة 
ال�شعر، حيث اإننا نوفر خيارات عديدة من الأجهزة 
ومنه��ا »اللي��زر الب��ارد« ،و«لي��زر الن��دي ي��اغ »و«لي��زر 
اللك�شندراي��ت«، والأحدث وهو جه��از »الندي ياغ« 
و«اللك�شندراي��ت« يف اآن واح��د. ع��لج اإزالة ال�شعر 
بوا�شط��ة اللي��زر ل ميك��ن اأن يوق��ف من��و ال�شعر 
ب�ش��كل نهائي، بل اإن��ه يوؤخر من��و ال�شعر ولذلك 
كلم��ا زاد عدد جل�ش��ات اإزالة ال�شع��ر كلما طالت 

املدة لكي ينمو ال�شعر جمددا. 
م��ا ه��ي تقني��ة الأنفن��ي؟ وه��ل تع��د احلل 

الأمثل لعالج حب ال�ضباب؟
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» الأنفن��ي« هو عبارة عن تقني��ة غر جراحية تعتمد 
على الرتددات الل�شلكي��ة املجزاأة والإبر املجهرية 
للتخفي��ف من الإفراز الدهن��ي املفرط، والتخفيف 
ال�شب��اب  حل��ب  املرافق��ة  الندب��ات  مظه��ر  م��ن 
وامل�شامات الكب��رة وعلمات ت�شقق اجللد وفرط 

التعرق. 
ويع��د م��ن الأجهزة الأك��رث اأمانا على جمي��ع اأنواع 
واألوان الب�شرة وميكن روؤية بع�ص النتائج بعد الإجراء 
مبا�شرة، ولكن اجل�شم �شوف يتابع اإعادة ت�شكيل 
»الكولج��ن »لعدة اأ�شابيع بع��د الإجراء وللح�شول 
على النتائج النهائية ي�شتغرق ما بن 3-4 اأ�شابيع.  

كيف تعمل تقنية التخل�س من الذقن املزدوج 
بتقنية الهايفو؟

ي�شتخ��دم طاقة املوجات ف��وق ال�شوتية لتحفيز 
اإنت��اج »الكولج��ن«، مم��ا ي��وؤدي اإىل �ش��د اجلل��د.  
لذل��ك ُتع��د تقني��ة »الهايف��و« اآمنة وفعال��ة ل�شد 
الوج��ه وحت�ش��ن التجاعي��د، وتظه��ر النتائ��ج يف 
غ�ش��ون ب�شع��ة اأ�شهر بع��د الع��لج دون املخاطر 
املرتبطة باجلراحة. فل ميكن اإذابة وحرق الدهون 
املوج��ودة يف منطقة الذقن ) الغلوغ ( بوا�شطة 

»الهايفو«، ولكنه يقوم ب�شد املنطقة فقط. 
جه��از ال laseMD ميثل ث��ورة جديدة يف عامل 
اللي��زر املعال��ج بالب�ضرة، اأهم ممي��زات اجلهاز 

وا�ضتخداماته؟
جه��از »الليزمي��د« ه��و اأح��دث التقني��ات يف الطب 
التجميل��ي واأ�شرعه��ا م��ن حي��ث النتائ��ج، واأكرثها 
اأمان��ا، حيث يعمل على اإزالة الت�شبغات، توحيد لون 
الب�شرة، علج حب ال�شباب، جتديد خليا الب�شرة من 
الداخ��ل اإىل اخل��ارج بخط��وات ب�شيطة. حي��ث اإنه 
يت��م الو�شول لطبق��ات الب�شرة الأربع��ة ومعاجلة 
كل طبق��ة بامل��واد التي حتتاج اإليه��ا، وهذا يعني 
كما ذكرن��ا تفتيح وتنعيم وتوري��د ون�شارة وحتفيز 
للكولج��ن. »الليزمي��د« ه��و اأح��دث تقني��ة لعلج 
الب�شرة بعك���ص التقنيات التقليدي��ة التي تتعامل 

مع الب�شرة ال�شطحية فقط.
اأهم العالجات التي تقدمها العيادة يف عالج 

ت�ضاقط ال�ضعر ، وعالمات تقدم ال�ضن؟
يوجد لدينا العدي��د من الإجراءات ومنها حقن »غاز 
ث��اين اأك�شيد الكربون« و«امليزوثرابي« و«األبي اأر بي« 
و«الفيلر«، واأهمها بوا�شطة »ليزر الليزميد« مع »النانو 

فيتامن« اخلا�ص.
كي��ف تعم��ل العي��ادة عل��ى تق��دمي خدمات 

تلبي كافة احتياجات املراأة الع�ضرية؟
وم��ن خلل مواكبتنا للتطور العلمي، متابعة اأهم 
املوؤمترات، امل�شاركة بالن��دوات العلمية والدورات 

التدريبية لتلبية جميع متطلبات املراأة الع�شرية.
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تجسد الجوهر الحقيقي 
للسيارات الرياضية

تفوق��ه  الرياض��ي   MINI إرث  يواص��ل 
 MINI John Cooper Works ط��راز  م��ع 
Countryman المرتكز في تصميمه على 
جينات األداء الفائق الذي يليق بسيارات 
السباق لتقديم تشكيلة قوية قوامها 
مدعًم��ا  والتس��ارع،  والتحّك��م  الدق��ة، 
بالع��زم الفائق الصادر عن محرك توربو 
رباعي األسطوانات يوّلد 225 كيلوواط/ 

.306
 MINI John Cooper Works ويتمتع طراز
المي��زات  م��ن  بجمل��ة   Countryman
والخصائ��ص المتمثل��ة بالق��وة واألداء 
الخ��ارق، باإلضاف��ة إل��ى قم��ة الفخامة 
والحصري��ة الت��ي يصع��ب منافس��تها 
المح��رك  م��ن  ابت��داًء  فئته��ا،  ضم��ن 
الق��وي المتص��ل بناق��ل حرك��ة رياضي 
“Steptronic” ب� 8 سرعات، وقفل تفاضلي 
األمام��ي،  المح��ور  عل��ى  ميكانيك��ي 
ونظ��ام الدف��ع الرباع��ي “ALL4”، فضًلا 
عن التصميم الدقيق للشكل الخارجي 
الذي يس��اعد على التقليل من مقاومة 
اله��واء واالس��تفادة ف��ي زي��ادة الثبات 
على الطري��ق. والوزن المثالي للس��يارة 
الحديث��ة  التقني��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
ونظ��ام  المح��رك  ف��ي  المس��تخدمة 
التعليق، تتكامل جميعها معًا لتقدم 

أداًء مثاليًا ومميزًا.

 MINI John Cooper
 Works Countryman

  وزودت مبح��رك باأربع��ة اأ�شطوان��ات م��ع 
 MINI بتقني��ة  م��زدوج  توربين��ي  �شاح��ن 
عل��ى  �تف��وق  وبه��ذا    TwinPower Turbo
 75 كيل��وواط/   55 مبق��دار  ال�شب��اق  اجلي��ل 
ح�شان عن��د الت�شارع الأق�شى، لت�شكل دليًل 
عل��ى الروح الريادية لل�شي��ارة والتزامها بقوة 
الأداء، وجت�ش��د مفه��وم ال�شي��ارة الريا�شية 
ب��كل تفا�شيل��ه. وي��زاد ع��زم ال��دوران م��ن 
100 نانوم��رت اإىل 450 نانوم��رت مم��ا يعط��ي 
ت�شارًعا ا�شتثنائًيا وانطلق��ة مثالية تعك�ص 
 MINI John شخ�شيته��ا الريا�شية. وحتق��ق�
Cooper Works Countryman م�شاف��ة م��ن 
0 اإىل 100 ك��م/ �شاع��ة خ��لل 5.1 ثاني��ة اأي 
اأنه��ا اأ�شرع مبقدار 1.5 ثاني��ة مقارنة باجليل 
ال�شاب��ق، مما يوؤك��د قدرته��ا بالتفوق على 
اأف�ش��ل �شيارات ال�شباق يف العامل. وت�شمح 
واجلدي��دة  املط��ورة  املح��ركات  تل��ك 
باحلرك��ة املطلقة والثب��ات على الطرقات 

ومبختلف الت�شاري�ص وب�شرعة هائلة. 
 2.0 ب�شع��ة  الأ�شطوان��ات  رباع��ي  حم��رك 
 MINI ليرت مدع��وم بتقني��ات توربو خا�ش��ة

 TwinPower Turbo
 MINI John Cooper Works �شي��ارات 
متاأهب��ة دائم��ًا ل��رتك ب�شم��ة خا�ش��ة على 
م�ش��ار ال�شباقات. وبف�شل روحه��ا الريا�شية 
الط��رازات  ه��ذه  ف��اإن  املمي��ز،  وهديره��ا 
د  اجلدي��دة املتم��ّردة باأدائها الفائ��ق جُت�شّ
�شيارة John Cooper الأ�شطورية التي قهرت 
م�شمار ال�شباق لتعك�ص اجلوهر احلقيقي 
الف�ش��ل  ويع��ود  الريا�شي��ة،  لل�شي��ارات 
ملحركه��ا املطور امل��زود ب��� 4 اأ�شطوانات، 
وحم��رك العم��ود املرفقي امل��زود بتقنية 
لت�شح��ي �شي��ارة   MINI TwinPower Turbo

�شباق مثالية. 
املعتم��دة  الفني��ة  التعدي��لت  و�شمل��ت 
ل��دى John Cooper Works كًل م��ن عم��ود 
واملحم��ل  املق��وى،  املحرك املرفق��ي 
الرئي�شي مع املقطع العر�شي، واملكاب�ص 
الت��ي تنقل الق��وة م��ن الغ��از املتمدد يف 
املرفقي ع��ن  اإىل العم��ود  الأ�شطوان��ة 
طري��ق ذراع الكبا�ص، وق�شبان التو�شيل، اإىل 
جان��ب نظ��ام الأداء املح�شن للهت��زاز مع 
تربيد مط��ور للمحرك. كم��ا �شاهم تطوير 
ق��درة ال�شاح��ن التوربين��ي اإىل زي��ادة قدرة 
املح��رك مم��ا اأعط��ى اأداء ممي��ًزا للمحرك 
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ت��دور ب�شرع��ات خمتلف��ة، فالعجل��ة خ��ارج 
املنعطف ت��دور ب�شكل اأ�شرع من نظرتها 
داخ��ل املنعط��ف، وهنا يظه��ر دور القفل 
التفا�شلي يف موازنة عدد اللفات، ومن ثم 

اجتياز املنعطفات ب�شكل اآمن.  
للعج��لت  الدائ��م  الرباع��ي  نظام الدف��ع 

الأربعة 
 ALL4 تتمثل تقني��ة الدفع الرباع��ي الدائم
باأن قوة املحرك تتوزع دائًما على العجلت 
الأربع مهما كانت ظروف القيادة مما مينح 
ال�شائ��ق جترب��ة قي��ادة مفعم��ة باملتع��ة 
واملغامرة وتوفر له خفة احلركة وا�شتقرار 

يف القيادة.
احلديث��ة  الرباع��ي  الدف��ع  تقني��ة  وتع��د 
 MINI John ط��راز  يف  امل�شتخدم��ة   ALL4
م��ن  واح��دة   Cooper Works Countryman
اأقوى اأنظمة الدف��ع الرباعي امل�شتخدمة، 
املعتم��دة  التحك��م  اأنظم��ة  وتقتح��م 
اآفاقًا جديدًة. اإذ ميت��از هذا النظام املدمج 
واملط��ور بخف��ة وزن��ه وباحل��د الأدنى من 
الحت��كاك م��ع املح��رك، حي��ث اأن عملية 

الإقلع تقلل احلمل على املحور الأمامي. 
الديناميكي��ة  التحك��م  اأنظم��ة  تق��دم 
بالت�شاف��ر م��ع توزي��ع دف��ع ع��زم ال��دوران 
بن�شب��ٍة قيا�شي��ٍة م��ا ب��ن املح��ور الأمامي 
واملح��ور اخللفي حتكم��ًا متفوق��ًا وقابًل 
للتنب��وؤ ب�ش��كٍل وا�شح، مم��ا يعن��ي اأن قوة 
املح��رك املتمي��زة يت��م توجيهه��ا دائًم��ا 
ح�شب طبيعة القيادة ب�شكل اأكرث فاعلية 
وكف��اءة. اأم��ا يف ظ��روف القي��ادة العادية 
تعمل تقنية التحكم الديناميكية يف نقل 
عزم دوران املحرك بالطريقة التقليدية اإىل 
العجلت الأمامية، مما ي�شمح بتحويل قوة 
املحرك اإىل الدفع الأمامي ويعطي كفاءة 
وقدرة كبرة يف القيادة. ولكن اإذا اكت�شف 
جه��از التحكم خطر النزلق على العجلت 
الأمامي��ة، فف��ي غ�ش��ون ج��زء �شغ��ر من 
الثانية وبف�شل قاب�ص متعدد الأقرا�ص الذي 
مت تطوي��ره حديث��ًا على الرت���ص التفا�شلي 
املرك��زي يعمل على دع��م النظام عندما 
تكون قيم الحتكاك متدنيًة ب�شكٍل خا�ٍص 
بن الإط��ارات و�شط��ح الطري��ق، ويتم نقل 
عزم دوران املح��رك اإىل العجلت اخللفية 

مب�شاعدة م�شخة هيدروليكية كهربائية.
اأح��دث التط��ورات يف نظ��ام  مت تن�شي��ق 

الأحم��ر  بالل��ون  ب��درزات  املخ��ّرم  اجلّل��د 
“ت�شيلي”، ومتنح نقاط تثبيت الإبهام ت�شبثًا 
مثالي��ًا لتتجاوز املنعطفات بدقة عالية مع 
املحافظ��ة عل��ى الثب��ات و�ش��وًل اإىل خط 

النهاية.
ت�شم��ل املوا�شفات القيا�شية احل�شرية يف 
 MINI John Cooper Works Countryman
��ا م�شابي��ح اأمامي��ة LED، وركوب بدون  اأي�شً
 MINI وراديو ،MINI مفتاح، واأو�ش��اع قي��ادة
املرئ��ي، و�شا�ش��ة مقا���ص 6.5 بو�شة تعمل 
باللم�ص. ف�شًل عن اخلا�شي��ة التكنولوجية 
والق��ادرة  املتكامل��ة   Connected Media
خدم��ات  م��ن  مبجموع��ة  الو�ش��ول  اإىل 
MINI Connected. ولق��د مت تزويد الطرازان 
 Connected ال�شي��ارات  يف  بنظام امللح��ة 
Navigation Plus م��ع �شا�ش��ة للمعلوم��ات 
تعم��ل باللم���ص مقا���ص 8.8 بو�ش��ة. كم��ا 
يتوف��ر CarPlay يف كل الطرازين، وهو يوفر 
 iPhone طريق��ة اأكرث ذكاًء واأمانًا ل�شتخدام
يف ال�شيارة. وياأخ��ذ CarPlay على عاتقه ما 
تري��د اأن تفعل��ه عل��ى iPhone اأثن��اء القيادة 
ويعر�شه لك عل��ى �شا�شة �شيارتك. ميكنك 
اإج��راء مكامل��ات هاتفي��ة واإر�ش��ال ر�شائ��ل 
وا�شتقبالها وال�شتماع اإىل املو�شيقى، كل 
ه��ذا بطريقة ت�شمح لك، يف الوقت نف�شه، 
بالرتكي��ز عل��ى الطري��ق. م��ا علي��ك �ش��وى 
تو�شي��ل iPhone والنطلق، ه��ذا ويتم يتم 
تنزي��ل حتديثات اخلرائط التنق��ل تلقائًيا عرب 

الت�شال �شبكة الهاتف املحمول.

من ا�شتهلك الوقود. ويزيد النظام اجلديد 
م��ن ديناميكيات ناقل احلرك��ة ليمنح راحة 
مطلقة يف القيادة، كما مت تطوير النظام 
احلرك��ي وتخفي��ف ال�شجي��ج ال�شوتي يف 
املح��ول  قف��ل  قاب���ص  وي�شم��ن  الناق��ل. 
القابل للنزلق ع��ايل الكفاءة حمرًكا عايل 
الف��ور  القاب���ص عل��ى  ال�شتجاب��ة، ويغل��ق 
بع��د القي��ادة مما ي��وؤدي اإىل اإن�ش��اء ات�شال 
مبا�ش��ر باملح��رك، م�شحوًبا بتجرب��ة قيادة 
تلقائي��ة. ولق��د مت تثبي��ت مقب���ص ناق��ل 
احلرك��ة “جماديف” على كل طريف عمود 
املق��ود، حي��ث اأن الأول يعم��ل عل��ى زيادة 
الرتو�ص والأخر على تنقي�شها. ف�شًل اأنه مت 
 Steptronic ت�شميم ناقل احلرك��ة الريا�شي
ذي 8 �شرع��ات خ�شي�ش��ًا لع�ش��اق القي��ادة 

الديناميكية الريا�شية. 
وي��زود ناقل احلرك��ة الأوتوماتيكي اجلديد 
��ا بقف��ل تفا�شل��ي متكام��ل وظيفته  اأي�شً
تتمث��ل يف توجي��ه ق��در معن م��ن القوة 
الدافع��ة لعجلت��ي حمور الدف��ع الأمامي. 
ويف ظ��ل ظ��روف القيادة ال�شعب��ة، يعمل 
القف��ل التفا�شل��ي عل��ى توف��ر املزيد من 
الأم��ان عن��د اجتي��از املنعطف��ات، واإتاح��ة 
يف  ال�شي��ارة  يف  التحك��م  م��ن  املزي��د 
مواق��ف القي��ادة ال�شعبة، م��ا يق�شي على 
احل��ادة  املنحني��ات  يف  للن��زلق  اأي اأث��ر 
القف��ل  يرتب��ط   .39% اإىل  ت�ش��ل  وبن�شب��ة 
التفا�شلي امليكانيكي مع نظام التحكم 
الديناميك��ي بالثب��ات، مم��ا ي�شم��ن قي��ادة 
مت�شل��ة ومتوازن��ة وثابتة وميك��ن العتماد 
عليه��ا عند ال�شر عل��ى الطرقات املمهدة 

والوعرة على حٍد �شواء. 
اإن عجلت املح��ور الواحد يف املنعطفات 

مثالية لل�شيارة الريا�شية. 
الأجنح��ة املخ�ش�ش��ة دوًرا كب��ًرا  وتلع��ب 
بالرتقاء اإىل �شرعات عالية، ولقد مت جتهيز 
 John Cooper Works MINI John ط��راز 
Cooper Works Countryman بغط��اء خا�ص 
للمرايا اجلانبي��ة ذات موا�شفات ديناميكية، 
الريا�شية لل�شيارة ويجعلها  مييز احلركة  ما 

تبدو اأكرث ر�شوخًا.
املوا�شفات القيا�شية احل�شرية:

 MINI John Cooper Works متي��ز 
اإ�شافي��ة يف  Countryman مبزاي��ا ح�شري��ة 
الهيكل اخلارجي حيث ظهرت بعدة األوان 
اختيارية مع املحافظ��ة على اللون الأحمر 
لل�شق��ف ولأغطي��ة املرايا اجلانبي��ة، ف�شًل 
عن الت�شاميم والر�شومات اجلانبية الفريدة 
 Johnالتي تعك�ص �شخ�شية ال�شيارة، و�شعار
Cooper Works ال��ذي ظه��ر عل��ى ال�شبكة 

الأمامية والباب اخللفي. 
م��ا اإن جتل���ص خل��ف عجل��ة القي��ادة يف 
ت��درك  حت��ى   ،John Cooper Works �شي��ارة 
متامًا ب��اأن اأمامك ت�شوي��ق منقطع النظر 
جدير بحلب��ات ال�شباق. وقد �شمّينا الطرازات 
ذات الأداء الفائ��ق لدين��ا تيمّن��ًا بالأ�شط��ورة 
ج��ون كوب��ر، وهي ب��ل �ش��ك اأكرث ط��رازات 
MINI ق��وًة وح�شري��ًة على الإط��لق، حيث 
 John Cooper تتمو�ش��ع املقاعد اخلم�ش��ة
Works بت�شميمه��ا الريا�ش��ي م��ع م�شان��د 
ممت عجلة القيادة  راأ�ص مدجمة، بينم��ا �شُ
John Cooper Works الريا�شي��ة با�شتخ��دام 

مقارنة باملحركات ال�شابقة، ومت تخفي�ص 
ن�شبة �شغط املح��رك اجلديد من 10.2 اإىل 
9.5 لتتنا�شب مع زيادة �شغط �شحن النظام. 
ال�شرك��ة الربيطاني��ة عل��ى  كم��ا حر�ش��ت 
تزوي��د �شياراته��ا اجلدي��دة بنظ��ام العادم 
امل��زدوج احلدي��ث كلًي��ا ول �شيم��ا ع��ادم 
ال�ش��وت اخللف��ي كب��ر احلج��م للتخل�ص 
من بقاي��ا الهواء داخ��ل الأ�شطوانة ب�شكل 
اأ�ش��رع، وكلم��ا تخل���ص املحرك م��ن هواء 
الع��ادم امل�شتخدم ب�ش��كل اأ�شرع نح�شل 
عل��ى مزيد م��ن الأح�شنة، ويفي��د انخفا�ص 
م�شتوى ال�شغط على العادم اخللفي اإىل 
حت�شن �شرعة ال�شي��ارة عرب و�شول الطاقة 
تلقائًيا اإىل املح��رك. ويبلغ القطر اخلارجي 
اجلهت��ن  يف  املدم��ج  ال�شي��ارة  لع��ادم 
 MINI John يف  مل��م  والي�ش��ار85  اليم��ن 

.Cooper Works Countryman
ناق��ل حرك��ة ريا�ش��ي م��ن ثم��ان �شرع��ات، 

وقفل تفا�شلي ميكانيكي:
 MINI John Cooper Works تتمي��ز 
ريا�ش��ي  حرك��ة  بناق��ل   Countryman
Steptronic بثم��اين �شرع��ات وبالتايل وجود 
�شرعات اإ�شافي��ة يف ناقل احلركة اجلديد، 
والذي م��ن �شاأن��ه م�شاعدة املح��رك على 
حتقيق مع��دلت اأداء اأعلى مقرتنة بكفاءة 
اأك��رب وق��وة هائل��ة. وه��و تطور جدي��د اآخر 
حققت��ه العلم��ة الربيطاني��ةMINI بفئتها 

الريا�شية. 
ويوفر النظام اجلديد لناقل احلركة كفاءة 
يف نق��ل احلركة يف ال�شي��ارة من املحرك 
اإىل املحور ال��دوار وم��ن ث��م اإىل العجلت، 
وهذا يعن��ي انخفا�ص �شرعات املحرك عند 
القي��ادة يف تر�ص اأعل��ى، الأمر الذي يخف�ص 

ALL4 بدق��ة م��ع تولي��د املح��رك الع��ايل 
للغاي��ة والإمكان��ات الديناميكي��ة املع��ززة 
ملح��رك يف كل م��ن الطرازي��ن اجلديدين. 
وه��ي تتاأل��ف م��ن جمموعة ترو���ص خللق 
طاق��ة اإق��لع اإ�شافي��ة، وقر���ص م��رن اأكرب 
للعم��ود امل��وؤدي اإىل العج��لت اخللفي��ة. 
ت�شتفي��د حوامل وح��دة القي��ادة اجلديدة 
واملخ�ش�ش��ة للطراز م��ن زي��ادة الدقة يف 
مواقف القيادة الديناميكية. ينتج عن زيادة 
مع��دل الناب���ص للمحامل وناق��ل احلركة 
ات�ش��اًل دقيًقا بن وح��دات القيادة وهيكل 
ال�شي��ارة. وه��ذا يخلق حاج��ًزا �شوتًي��ا فعاًل 
ويح�ش��ن رد الفعل يف املن��اورات الريا�شية 
ا تاأثر  ب�شكل خا���ص. للرتكيب اجلدي��د اأي�شً
اإيجاب��ي على كل م��ن التوجيه املبا�شر يف 

النحناءات وخ�شائ�ص ا�شتجابة املحرك.
ال�شا�شي��ه الأمث��ل لهي��كل ال�شي��ارة وقوته 

و�شلبته
حر�ش��ت ال�شرك��ة الربيطاني��ة عل��ى و�شع 
مل�شتها بديناميكية ودقة عالية من خلل 
مي��زات الت�شمي��م اخلارجي��ة والت��ي تعمل 
على حت�شن مي��زات ال�شيارات الديناميكية 
التهوي��ة. مت ت�شمي��م  الهوائي��ة وقن��وات 
يف  املوج��ودة  الكب��رة  اله��واء  مداخ��ل 
مقدم��ة ال�شي��ارة لتلبي��ة متطلب��ات التربيد 
ل��كل من نظ��ام القي��ادة والفرام��ل. ف�شًل 
عن اأن الت�شمي��م اخلارجي لطريف ال�شيارة 
وخلفيته��ا من اأه��م العنا�ش��ر املتكاملة 
الت��ي ت�شاع��د عل��ى حتقيق ق��وة احتكاك 
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جمالك مستوحى 
من أسرار الطبيعة

رائدة األعمال »عزيزة الخصيبية« لـ »أناقتي«

منتجات

اأن  اإلى  الإقبال على المنتجات الطبيعية الُمعدة منزلّيًا للب�ضرة وللج�ضم،  ازداد موؤخراً 
ارتفاع معدلت  �ضّكل ذلك هو�س الهتمام بالجمال لدى البع�س. ففي عالم ي�ضكو من 
التلوث في الجو، وما ينتجه ذلك من اأمرا�س لالإن�ضان، ين�ضح الخبراء با�ضتخدام المنتجات 
الطبيعية والع�ضوية للعناية بالب�ضرة كبديل للمنتجات التي يحتوي الكثير منها على 
مكونات كيميائية �ضارة، اإذ اأّن اأج�ضامنا تمت�س ما ن�ضعه على �ضعرنا و ب�ضرتنا من منتجات 

التجميل، مما قد يوؤثر على �ضحتنا العامة. 

» اأناقتي« التقت مع »عزيزة الخ�ضيبية« اأو كما يطلق عليها » اأم الهنوف« �ضاحبة م�ضروع             
»خلطاتي« لبيع المنتجات والخلطات الطبيعية للعناية بالب�ضرة وال�ضعر والج�ضم باأكمله، 

ق�ضة ملهمة للكثيرين نكت�ضف تفا�ضيلها في الحوار التالي:- 
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فكرة منتجات خلطاتي كيف انطلقت؟
انطل��ق م�شروع خلطاتي من مقولة )احلاجة اأم الخرتاع( فكما 
يع��رف اجلميع ب��اأن ج�ش��م امل��راأة وب�شرتها يتعر�ش��ان لتغرات 

كثرة خلل فرتة احلمل والإجناب.
وم��ع اأول مول��ود وهبني اهلل اإي��اه بداأُت يف البح��ث والتحري عن 
منتج��ات حملي��ة يف ال�شوق تعالج م��ا قد ح��دث يف اأثناء فرتة 
احلم��ل من تغرات باجل�شم منها :ا�شمرار يف الب�شرة وت�شبغات 
و�شح��وب، واأي�ش��ا مت��ددات حمراء يف اجلل��د اكت�شبته��ا الب�شرة 
ب�شب��ب زيادة الوزن يف فرتة احلمل. كم��ا فقدت ب�شرتي الن�شارة 

الطبيعية والتي لطاملا متتعت بها قبل فرتة احلمل.
ولك��ن بع��د ا�شتعم��ايل لأغلب املنتج��ات املحلي��ة يف ال�شوق 
مل اأح�ش��ل عل��ى النتائ��ج املرجوة منه��ا.  فب��داأت خطواتي يف 
تكوي��ن قاع��دة معلوماتي��ة وا�شعة يف ق��راءة كت��ب الأع�شاب، 
وطب التجميل والبح��ث عن اأف�شل اخللطات ال�شعبية القدمية، 
ومتابع��ة كل جديد يف ع��امل اخللطات والتع��رف على اأف�شل 
امل��واد الطبيعي��ة التي تق��دم للمراأة جم��ال متكامل م��ن اأ�شرار 

الطبيعة.
واأول منت��ج اأق��وم ب�شناعت��ه لنف�ش��ي كان عب��ارة ع��ن خلط��ة 
�شابونية بالأع�ش��اب، وكرمي عميق الرتطيب بخل�شة »زبدة ال�شيا« 
، ومق�شر طبيعي بال�شكر والزيوت الع�شوية. وبعد ا�شتمراري يف 
ا�شتخدام منتجاتي التي �شنعتها بنف�شي ولنف�شي لحظ الأهل 
والأ�شدق��اء تغر ب�شرتي وحت�شنه��ا يف فرتة زمنية ق�شرة حيث 
متتع��ت ب�شرت��ي حينها بالن�ش��ارة والنعومة والتفتي��ح الطبيعي 
الذي طاملا حلمت به . ) فكل الن�شاء لديهن هو�ص يف اجلمال (.
 ثم متت مطالبتي بالو�شفات ال�شحرية فاأ�شبحت وبدون مقابل 
اأ�شن��ع لأمي واأخت��ي واملقربن من��ي، وبعد ذل��ك انت�شرت هذه 
الو�شفات بن ال�شديقات ولقت اإعجاب اجلميع، فلمعت الفكرة 
لدي خا�ش��ة اأنها هواية واأ�شتمتع كثرا يف �شنع هذه املنتجات. 
فق��ررت امل�شي بها كم�شروع وجت��ارة م�شتفيدة من تخ�ش�شي 
اجلامعي يف جمال التجارة، و�شاعدتني هذه الدرا�شة على و�شع 

الأ�ش�ص ال�شحيحة لإدارة جتارتي.
كما اأنه��ا اأغنتني عن ال�شتمرار يف وظيفتي ال�شابقة، فا�شتقلت 
م��ن عملي، وق��ررت ممار�ش��ة هوايتي، فاأ�شبحت ه��ي وظيفتي 
وبداأت جتارتي تكرب حتت م�شمى )اأم الهنوف( حيث كانت ولدة 
»الهن��وف« دافع��ا قويا ج��دا لخرتاع ه��ذه املنتج��ات ،والتي تبداأ 
فكرته��ا بالدمج واخللط املدرو�ص بدقة. ولق��ت الفكرة اإعجابا 
وا�شعا جدا رغم اأن بدايتها كانت براأ�ص مال ل يتجاوز ٦٠ريال فقط 

. حينها كان عمري ٢٠ �شنة وكنت حينها مل اأُْنِه درا�شتي بعد.
ولكن��ي عزمت على ال�شتم��رار وت�شجيل امل�ش��روع وتوثيقه يف 
وزارة التجارة ،ومت تغر امل�شمى املتعارف عليه من ) اأم الهنوف 
( اإىل علم��ة جتاري��ة موثقة جتاريا با�ش��م )خلطاتي( ا�شم رمزي 
ج��دا ومعرب عن الن�شاط الذي اأقوم به، وبف�شل من اهلل وتوفيقه 
مت افتتاح فروع حملت »خلطاتي« يف خمتلف وليات ال�شلطنة.

العوام��ل الت��ي �ضاع��دت يف جناحه��ا وانت�ضاره��ا 
بال�ضوق العماين ؟

اأه��م العوام��ل التي مي��زت »خلطات��ي »هي اأنه��ا منتجات 
طبيعية خالية من اأية مواد �شارة، بالإ�شافة اإىل اأنها تعطي 
مفعول وا�شحا يف فرتة زمنية ق�شرة ل تتجاوز ال٣ اأ�شابيع. 
فاأ�شبح��ت التج��ارب من اأه��م الأ�ش�ص التي ن�ش��رت فعالية 

املنتجات وجتاوب اأغلب ب�شرات الن�شاء والرجال عليها.
ف��كل ف��رد يف العائلة يبل��غ اأهل��ه واأ�شدقاءه ع��ن جتربته 
الناجحة ملنتجات »خلطاتي«، ذلك �شاعد على انت�شار �شهرة 
منتج��ات »خلطات��ي«. وبجان��ب ذل��ك ف��اإن اأ�شع��ار منتجات 
»خلطاتي« يف متن��اول اجلميع، وهدفها اإفادة امل�شتهلك 
اأك��رث م��ن حتقي��ق الرب��ح امل��ادي، ومتابعت��ه ح��ول كيفية 

ال�شتخدام وعر�ص جتارب الزبائن بكل �شفافية . 
وبف�ش��ل م��ن اهلل مل اأخف يوما م��ن املناف�ش��ة اأو التقليد 
لأن كل تركي��زي ي�شب ح��ول كيفية اأن اأمتي��ز بب�شمتي يف 
ه��ذا املجال من خ��لل �شنعي للمنتجات اأم��ام الزبائن يف 
»ال�شناب �شات«،  وت�شوير كل الدورات والور�شات التي  �شاركت 

فيها لزيادة ن�شبة الوعي يف هذا املجال. 
 �شاعد ذلك على زيادة الثقة بن البائع وامل�شرتي لأنه اأ�شبح 
مطلع��ا عل��ى اأهم امل��واد امل�شتخدمة يف �شن��ع املنتج، 
واأ�شبح على دارية باأن ال�شانع لديه خربات و�شهادات موثقة 
يف جماله، حيث يتم تزويده بكل املكونات واأهم الن�شائح 

ومتابعته للح�شول على ب�شرة مثالية و�شحية.

• اأهم املنتجات التي تتميز بها »خلطاتي؟ وما هي 
اأحدث جمموعاتك؟

جمموع��ات  يف  امُلنتج��ات  بتخ�شي���ص  خلطات��ي  تتمي��ز 
متكامل��ة ، توفر على الزبون اجلهد يف البحث عن تفا�شيل 
املنتج��ات ،فيح�ش��ل عل��ى اأه��م املنتج��ات املخ�ش�ش��ة 
للوج��ه ،اأو اجل�ش��م، اأو ال�شع��ر يف جمموع��ة واحدة ، ومن 
اأ�شه��ر املجموعات لدى خلطاتي والأكرث مبيعا ) جمموعة 
وج��ه القمر( وهي جمموع��ة خا�شة للعناي��ة بالوجه حيث 
اإنه��ا توفر كل احتياج��ات الب�شرة ) واقي �شم���ص ، غ�شول ، 
كرمي ليل��ي ،�شكراب ، وما�شك (واأح��دث املجموعات لدينا 
جمموع��ة عرو�ص الزي��ن ، جمموعة �شامل��ة للعناية ب�شعر 
وب�ش��رة العرو�ص بثي��م خمتلف متاما عن باق��ي املنتجات 
وم��ع جدول��ة مدون��ة لطريق��ة ال�شتخ��دام ال�شحي��ح مع 

الرتتيب الزمني لكل منتج.
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ه��ل املنتجات الطبيعية اخليار الأمث��ل للمراأة حلل م�ضاكل 
الب�ضرة؟

وف��ق قناعاتي اأعتقد باأن املنتجات الطبيعية تعطي مفعول اأكرث يف 
ح��ل اأغلب م�شكلت الب�شرة وال�شعر لأنه��ا خالية من اأية مواد حافظة 
وخالية من الأ�شباغ والروائ��ح العطرية ، والتي تعتمدها اأغلب ال�شركات 
العاملية جل��ذب الزبون عن طري��ق الرائحة واللون وال�ش��كل التكويني، 
علم��ا ب��اأن منتج��ات خلطات��ي تتمت��ع باأجم��ل ق��وام وروائ��ح طبيعية 
ب��دون اأية اإ�شافات ملون��ة ،اأو روائح كحولية وم��واد حافظة، لذلك فاإن 
مفعوله��ا عل��ى الب�ش��رة يت�ش��ح يف فرتة زمني��ة ق�شرة عن��د اهتمام 
املراأة وا�شتمرارها على العناية مبنتجات خلطاتي بالطريقة ال�شحيحة، 
وب�شدد هذا الأمر قمُت باللتحاق بالعديد من الدورات لتعلم �شنع كل 
املنتج��ات من ال�شفر حتت الظروف املخربي��ة املنا�شبة ، يف اأبو ظبي 
وتركيا وح�شلت على العديد من التكرميات من �شركة اأوربك ،وجمعية 

املراأة الُعمانية ،وجامعة ال�شلطان قابو�ص ،ووحدة غ�شيل الكلى.
حي��ث اأ�شبح الوعي عامليا يف الوقت احلا�شر ب��اأن املنتجات الطبيعية 
هي الأف�شل والأكرث مفعول ، لذلك اأ�شبحت ال�شركات العاملية تعتمد 
يف مكوناتها واإعلناتها على اإظهار هذا اجلانب وذكر اأهم املكونات 
الت��ي اأ�شبح لها �شيت يف عامل اجلمال مثل :زب��دة ال�شيا، وزيت الأرجان 
،وهلم ال�شب��ار وغرها من املواد الطبيعية فاأخ��ذت كل هذه املواد 
كبن��د اأ�شا�ش��ي يف اللوح��ات الدعائي��ة يف اأغلب ال�ش��ركات العاملية، 
ويرج��ع ذل��ك اإىل ثقة الن�شاء م��ن جميع اأنحاء الع��امل يف املكونات 

الطبيعية للعناية بالب�شرة واجل�شم وغرها.
م��دى ر�ض��اء الن�ض��اء ع��ن ا�ضتخ��دام منتج��ات » خلطات��ي« 
واحل�ض��ول عل��ى نتائ��ج جي��دة وُمر�ضية؟ وكي��ف جنحت يف 

تلبية كافة احتياجات املراأة؟
امل�شداقية وال�شفافية مع الزبائن هما �شر جناحي، حيث اأقوم بتقدمي 
كل املعلوم��ات ع��ن املنتج من مكون��ات وغره للزبون��ة. ياأتي هذا من 
منطلق امل�شوؤولية جتاه اأخواتي وزبائني باأن بع�ص املكونات قد ت�شبب 

م�شاكل يف الب�شرة للن�شاء اللتي تعانن من ح�شا�شية اأمرا�ص جلدية. 
لذلك ي�شعر جميع زبائني بالر�شا التام �شواء عن منتجات » خلطاتي«، اأو 
من خ��لل التعامل معي، فجميع الن�شائح واملعلومات تفيدهم يف 

ال�شتخدام الأمثل للمنتجات. 

ما هي املراحل التي متر بها منتجات » خلطاتي« لكي 
ت�ضل اإىل املراأة ب�ضكلها النهائي؟

اأول خطوة هي البحث عن املواد الطبيعية الأ�شلية، ولأن بع�ص 
اأ�شحاب حملت الأع�شاب والعطارة تقوم باملغالة اأو بيع مواد 
تقليدية فقد قم��ت بالتفاق موؤخرا مع �شركة متخ�ش�شة يف 
ه��ذا املجال تق��وم بتزويدي بكمي��ات كبرة. ثم نب��داأ بعملية 
�شنع اخللطة وهي دمج املواد الطبيعية مع بع�شها البع�ص، 
بع��د ذلك نق��وم بعملي��ة الت�شعر ث��م و�ش��ع املل�شقات من 
خ��لل م�شممة جرافيك متخ�ش�شة يف هذا املجال. واخلطوة 
الأخ��رة توفر لنا �شركة اأخ��رى العلب التي ن�شع بداخلها املنتج 

ونعر�شها للبيع يف فروعنا.
هل املنتجات تخ�ضع لالختبار والتجربة اأكرث من مرة؟

اأي منتج من » خلطاتي« اأقوم بتجربته على نف�شي اأكرث من مرة، 
واإذا ظه��رت نتائج اإيجابية عليه اأقوم بطرح��ه �شمن منتجاتي. 
يف الوق��ت ذات��ه هن��اك متابع��ة وفحو�ش��ات دائمة م��ن ِقَبل 
البلدي��ة حلماي��ة امل�شتهلك وتقوم بالك�ش��ف على املنتجات 
عل��ى فرتات زمني��ة منتظمة وهلل احلم��د مل اأح�ش��ل على اأية 
خمالف��ة جتاري��ة لأن ا�شتفادة الزبون هي اله��دف الرتكازي لأي 

اخرتاع جديد.
فمنتجات��ي اآمنة متام��ًا وامل��واد امل�شتخدمة كله��ا متوافرة 
يف ال�ش��وق وُم�شّرحة م��ن ِقَبل وزارة ال�شح��ة. وفكرة منتجات 
خلطات��ي هي دمج هذه املواد املختلف��ة من اأع�شاب ،وزبدات 
،وزي��وت ،وحب��وب طبيعي��ة، بكميات مدرو�ش��ة غ��ر ع�شوائية ، 
لتعط��ي نتائج مفي��دة مل�شتخدميه��ا. كما تتمي��ز » خلطاتي« 
بالروائح الطبيعية لكل منتجاتها، بدون اإ�شافة اأي زيوت عطرية 
،اأو منتج��ات عطري��ة، كم��ا ل يت��م اإ�شاف��ة اأي األ��وان ،اأو �شبغات 

للمنتج.
هل هناك جمموعات خا�ضة للعرائ�س للعناية بالب�ضرة 

واجل�ضم قبل حفل الزفاف وخالل �ضهر الع�ضل؟
جمموعة »عرو�ص الزين »كما اأ�شلفت هي جمموعة خم�ش�شة 
للعرائ���ص تهتم باملراأة من راأ�شه��ا اإىل اأخم�ص قدميها ، وهي 
جمموع��ة جدا مبه��رة يف العناي��ة الفائق��ة بب�ش��رة العرو�ص 

و�شعرها، واأي�شا
ميك��ن للعرو���ص ا�شتخ��دام »جمموع��ة ال�شف��ر« اأثن��اء �شه��ر 
الع�ش��ل ، فهي منتجات �شغرة احلج��م توفر عناية متكاملة 
حتمي الب�ش��رة من �شربة ال�شم�ص وال�شم��رار الذي يرافق اأغلب 
امل�شافري��ن عن��د ال�شياح��ة لطول ف��رتة تعر�شه��م لل�شم�ص 
واخلروج الدائم وتتكون من )�شابونة مع �شكراب معا (، مرطب 
الزبدات، خلطة لتبيي�ص اليدين، غ�شول الكركم، والكرمي الليلي 

وواقي ال�شم�ص وما�شك طبيعي.
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�ض��ر متيز رائدة الأعم��ال »عزيزة اخل�ضيبي��ة«يف عمل الفي�ضل 
لل�ضيدات؟

الفي�شل هو التنظي��ف العميق للب�شرة ، واأنا �شغوفة جدا بذلك ، حيث 
كن��ت دائما اأعتمد على تنظي��ف ب�شرتي بنف�شي ب�ش��كل دوري واأي�شا 
اأعم��ل يف اإطار خا�ص عائلي يف ه��ذا املجال ، وقد قدمت فقرة يف« 
ال�شن��اب �شات« ا�شمها ) في�شل اأم الهنوف( عر�شت فيها اأهم الأدوات 
املب�شط��ة التي حتتاج لها املراأة لتعمل بنف�شها في�شل منزيل والذي 
يعطي نتائج مبهرة ملطبقيها، وبعد عر�ص املواد اأ�شبحت زبائني يف 
اأمت ال�شتع��داد للتطبي��ق ، ويف �شاعة متفق عليه��ا بيني وبن الزبائن 
عر�ش��ت طريقة عم��ل الفي�شل خطوة بخطوة عل��ى اأخي والذي كان 
يعاين م��ن م�شاكل احلبوب وتراك��م الدهون حتت اجلل��د والروؤو�ص 
ال�ش��وداء  وبع��د التنظي��ف العمي��ق ال��ذي مت عر�شه مبا�ش��رة خطوة 
بخطوة مع ال�شرح املف�شل للزب��ون ظهرت النتائج ب�شكل فوري على 
ب�ش��رة اأخي فقد متتعت حينها بالن�شارة والنظافة امللحوظة بعدها 

ا�شتقبلت العديد من الطلبات من زبائني لأقوم لهن بالفي�شل.
فاأخ��ذت دورات يف هذا املج��ال مب�شاحبة اأخت��ي املمر�شة »بلقي�ص« 
والآن بالتع��اون م��ع ع��دد م��ن مراك��ز التجمي��ل مب�شق��ط اأق��وم اأن��ا 
واأخت��ي بعمل الفي�ش��ل لل�شيدات لتغطية الأع��داد الكبرة من الزبائن 
م�شتخدم��ن منتج��ات »خلطات��ي« ،اأو منتج��ات عاملية. مث��ل ماركة« 
دكت��ور رين��ود« وغره��ا وقد لق��ى الفي�ش��ل اإعج��اب اجلمي��ع و اإبداء 

جتربتهم للآخرين .
ويف ه��ذا املجال اأن�شح الفت��اة ذات الب�شرة العادي��ة اأن تقوم بالفي�شل 
م��رة كل �شهرين، ي�شتغرق في�شل الب�شرة العادي��ة) �شاعتن(،اأما الفتاة 
ذات الب�شرة الدهنية والتي تعاين من الروؤو�ص البي�شاء وال�شوداء فعليها 
اأن تق��وم بالفي�ش��ل مرة كل �شه��ر ، وي�شتغرق في�ش��ل الب�شرة الدهنية 
)٣ �شاعات(وتنظي��ف الب�ش��رة العميق مهم جدا ملنع تك��ون الروا�شب 
يف الب�ش��رة وظهور احلب��وب ،والتخل�ص م��ن الق�شور اجللدي��ة ، وهناك 

تعليمات مف�شلة مت طرحها للزبائن قبل الإقدام على عمل الفي�شل .
معوقات واجهتك يف حياتك العملية؟ 

�شعوب��ة الإج��راءات يف افتتاح ف��روع جديدة ،اأو تعي��ن موظفات يف 
الفروع تعد من اأكرث املعوقات التي تواجهني. ويف هذا املجال اأحب  
اأن اأ�شك��ر كل م��ن �شان��دوين و�شجع��وين على افتتاح ه��ذا امل�شروع 
بداي��ة من زوج��ي وهو اأكرب �شن��د يل وم�شدر قوتي، ووال��دي ووالدتي 

واأخواتي وجميع اأ�شدقائي. 
طموحات وتطلعات م�ضتقبلية؟ 

عل��ى امل��دى الق�شر لدي فرع��ان يف »بني جعلن« ،وف��رع جديد يف« 
�شح��ار«، واأتطلع اإىل افتتاح فرع جدي��د يف م�شقط يكون »مركز �شبا«، 
كما اأطمح بافتتاح فرع يف الإمارات كون لدي زبائن كثرون من الإمارات 

و�شغوفون مبنتجاتي. 
عل��ى املدى البعيد اأمتنى الو�ش��ول اإىل العاملية وافتتاح �شركة كبرة 

يف جمال اخللطات، اأو عقد �شراكات مع �شركات عاملية. 
على امل�شت��وى ال�شخ�شي لدي بنت��ان �شغوفتان مبج��ال »اخللطات«، 
ودائم��ا ت�شاعدانن��ي يف ت�شني��ع ال�شاب��ون وجتهيز الكمي��ات الكبرة 

khalttati96009233واأتوقع اأن يكون لهما م�شتقبل م�شرق يف هذا املجال.  umalhanoof20



المصممة اإلماراتية »شيخة الغيثي«  لـ»أناقتي« 

العباية الخليجية...
لمسة من الرقي 

والفخامة إلطاللة المرأة
أنامل ناعمة قدم��ت الكثير ومزجت ملمس الحرير بتصميمات أظهرت 
رونقه، عاش��قة للموض��ة والتصميم واختارت تصامي��م العبايات ألنها 
تح��ب أن تمنح المرأة إحساس��ا بالفخامة والرقي.  إنه��ا مصممة األزياء 
اإلماراتية« شيخة الغيثي »وهي  من األسماء المبدعة في عالم تصميم 
العبايات، تتميز قصاتها ببساطة ال تخلو من بعض التفاصيل الملفتة ، 
أبدعت في تصميم عبايات عصرية ومالئمة لذوق وستايل المرأة لتلبي 
احتياجاتها اليومية بأس��لوب أنيق ومثالي. إلى مزيد من التفاصيل في 

الحوار التالي:- 
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كيف انطلقِت يف عامل الأزياء؟
لقد كن��ت �شغوف��ة بع��امل الأزياء من��ذ �شغرى، 
لأنن��ي بب�شاط��ة اأح��ب الر�ش��م وكل م��ا يتعل��ق 
بالأزياء والت�شاميم املختلفة خا�شة اأنها متيز كل 

�شخ�ص عن غره وتعربعن �شخ�شيته.
مطات فارقة يف احلياة املهنية مل�ضممة 

الأزياء »�ضيخة الغيثي« ؟ 
م�شاركت��ي يف عرو���ص اأزي��اء عاملي��ة ،ومعار���ص 
الدولي��ة كان��ت حمط��ات فارق��ة يف  العرو���ص 
حيات��ي املهني��ة. فتواج��دي يف ه��ذه املحافل 
اأث��رى م�شرتي وخربتي يف جم��ال ت�شميم الأزياء 
والتوا�شل مع املخت�ش��ن والعاملن يف �شناعة 
الأزي��اء، وجعلن��ي عل��ى اطلع عن ق��رب على كل 

ماهو جديد وحديث يف عامل �شناعة الأزياء. 
ملاذا اخرتِت جمال ت�ضميم العبايات؟

كم��ا ذك��رت �شابقا ف��اإن تواج��دي يف املحافل 
العاملي��ة لت�شمي��م الأزياء �شاع��دين على حتديد 
لأف��كاري  والأن�ش��ب  لقلب��ي،  الأق��رب  املج��ال 
ت�شمي��م  جم��ال  يف  فوجدته��ا  وت�شميمات��ي، 
عبايات ال�شهرة واملنا�شبات، والنجاح الذي وجدته 

يف ت�شاميمي دفعني ب�شغف للتعمق فيه. 

درا�ضت��ك للتاريخ اأك�ضبت��ك ثقافة وعمقا يف 
التفك��ر والإب��داع، كي��ف انعك���س ذلك على 

ت�ضميماتك للعبايات؟
درا�شت��ي للتاري��خ هي بعي��دة نوعا م��ا عن جمال 
ت�شمي��م الأزي��اء، ولك��ن ا�شتطع��ت م��ن خللها 
الط��لع عل��ى تاري��خ ت�شمي��م الأزي��اء والتبحر فيه 
كن��وع من الثقاف��ة يف الأزياء القدمي��ة وتدرجها 
وتطورها عرب التاريخ، حيث ميكن اقتبا�ص جزء من 
املا�ش��ي وتطعيم الأزياء احلديث��ة به ملنحه نوع 

من الهوية والأ�شالة.
كي��ف جنحِت يف الدمج ب��ني الهوية العربية 
للعباي��ات ،وخط��وط املو�ض��ة العاملي��ة يف 

تناغم كامل؟ 
لب��د للإن�شان اأن يكون مت�شبع��ا بهويته وتقاليده 
اخلا�ش��ة، واأن تك��ون ت�شاميم��ه نابع��ة م��ن تلك 
الهوي��ة. ومن ث��م ينفتح عل��ى الثقاف��ات الأخرى 
لتك��ون الت�شامي��م اأ�شيلة وحقيقي��ة، وهذه هي 

تذكرة املرور للعاملية. 
من اأين ت�ضتوحني اأفكارا لت�ضميماتك؟ 

ال�شرقي��ة  الثقاف��ات  اأ�شتوح��ي ت�شاميم��ي م��ن 
املختلفة وذل��ك لتنوعها وثرائها،ُ واآِخُر جمموعة 
قمت بطرحها كانت جمموعة »املخمل الأ�شود«.
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اأهمي��ة احلف��اظ عل��ى روح ت�ضمي��م العباي��ة 
العربية، واللون الأ�ضود يف العباية؟

اللون الأ�شود ه��و اللون احلقيقي للعباية العربية 
،وه��و الل��ون ال��ذي مييزه��ا بالغمو���ص واجلمال  
الدائ��م، ولك��ن يف الف��رتة الأخ��رة ب��داأت تدخل 
بع���ص الأل��وان اجلدي��دة يف العباي��ة كن��وع من 

التجديد.
موا�ضفات م�ضمم اأو م�ضممة الأزياء الناجحة؟ 
، كي��ف يط��ور م�ضم��م الأزياء م��ن ت�ضميماته 

واأعماله الفنية؟
م�شم��م الأزي��اء لب��د اأن يتمت��ع باملوهب��ة، وهي 
هب��ة ربانية، ومن َثمَّ ُت�شقل ه��ذه املوهبة باأمور 
ع��دة جتعله م�شمم��ا ناجح��ا منه��ا: الدرا�شة اإن 
اأمكن، الطلع امل�شتمر والدائم، ال�شعي حل�شور 
عرو���ص الأزي��اء للوق��وف عل��ى كل ماه��و جديد، 
عدم التوقف عن املحاولة وال�شعي وراء التجديد 
والتج��دد امل�شتم��ر، والبعد ق��در امل�شتطاع عن 

الوقوع حفرة التقليد.
 ن��وع الأقم�ض��ة والألوان املف�ضل��ة لديك يف 

ت�ضميماتك؟ 
الأقم�شة التي اأ�شتخدمها يف عبايات املنا�شبات 
تتنوع بن الكري��ب ،والدانتي��لت املختلفة، ف�شل 
عن املخمل الأ�شود وال�شيفون والأورجنزا الراقية.

م��ا هي العوامل التي تلع��ب دورا يف حتديد 
�ضعر ت�ضميماتك؟

الكثر م��ن العوامل منها الت�شميم يف حد ذاته، 
ومدة تنفيذه، واملواد امل�شتخدمة فيه و�شاعات 

عمله، وهل يحتوي  الت�شميم على تطريز يدوي.
ت�ضف��ني  كي��ف   .. اخللي��ج«  »درة  معر���س 

امل�ضاركة يف هذا املعر�س؟
معر�ص »درة اخلليج »من اأهم واأكرب املعار�ص على 
م�شت��وى �شلطن��ة ُعمان، وبال��ذات يف حمافظة 
ظف��ار. وي�شتقطب العديد م��ن امل�شممات على 
م�شت��وى اخللي��ج و�شلطنة عم��ان، و�شاركت فيه 
با�شت�شاف��ة كرمي��ة م��ن رائ��دة الأعم��ال ال�شيدة 
»فاطم��ة ال�شي��خ« منظم��ة و�شاحب��ة املعر���ص 

ك�شيفة �شرف يف مهرجان خريف �شللة 2019 . 
طموح��ات وتطلع��ات م�ضتقبلي��ة مل�ضممة 

الأزياء« �ضيخة الغيثي«؟ 
والو�ش��ول  والتن��وع  للتجدي��د  دائم��ا  اأطم��ح 
با�ش��م امل�شمم��ة اخلليجي��ة والعربي��ة مل�شاف 
امل�شمم��ات العامليات، واأ�شعى اأن اأرى ت�شاميمي 
عل��ى ال�شج��ادة احلم��راء يف املحاف��ل الدولي��ة 

العاملية.
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اأ�ضرارها طريقة و�ضعك للمكياج،  اإطاللتك ال�ضاحرة في يوم زفافك من اأهم 
وتطبيق اأ�ضا�ضيات مكياج العرو�س هي التي �ضتبرز جمالك في يومك المميز. يعد 
مكياج عرو�س من اأهم التفا�ضيل التي �ضترافق العرو�س كذكرى اإلى الأبد من هذا 
اليوم المميز، هذا هو ال�ضبب الذي يجعل معظم العرائ�س يف�ضلن اختيار خبير 
تجميل محترف، وذلك للح�ضول على اإطاللة �ضاحرة، ولكن لي�س من ال�ضهل دائمًا 

العثور على خبير التجميل المنا�ضب ،اأو اختيار الإطاللة التي تنا�ضبك.

لذلك في الحوار التالي تقدم لنا خبيرة التجميل« فخرية اليو�ضفي« �ضاحبة 
�ضالون »لم�ضة فخر«، وواحدة من اأ�ضهر خبراء التجميل في مجال مكياج العرو�س 
وال�ضهرات دليل العرو�س للح�ضول على مكياج مثالي ليوم زفاف. وغيرها من 

التفا�ضيل في الحوار التالي- : 

خبيرة التجميل فخرية اليوسفي لـ »أناقتي«

لمسة فخر..
لطلة رقيقة ليلة زفافك

خبيرة التجميل 
فخرية اليوسفي
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كل عرو�س ترغب يف اأن تظهر ب�ضكل رائع ووجه م�ضيء ب�ضكل طبيعي 
يوم زفافها، ما هي جتهيزات العرو�س يف جمال العناية بالب�ضرة؟

يف البداي��ة على العرو�ص اأن تزور �شالون التجميل قبل فرتة كافية من زفافها 
بنح��و 3 �شهور للح�شول على ن�شائ��ح مهمة للهتمام والعناي��ة بالب�شرة مثل 
:و�ش��ع الفي�شل والإ�شك��راب املتعدد للج�شم والب�شرة. ميك��ن اإجراء خطوات 
العناية يف املنزل ،اأو زيارة مراكز متخ�ش�شة يف الإ�شكراب، والفي�شل، واحلمام 

املغربي قبل فرتة كافية من 2-3 �شهور.
ويف حال��ة ظه��ور م�ش��اكل جلدية للعرو���ص ين�شح باإج��راء الفي�ش��ل الطبي، 
والعناية اليومية بالإ�شكراب وتنظيف الب�ش��رة وعدم تعر�ص ب�شرتها للحرارة اأو 

اأ�شعة ال�شم�ص، والتغذية ال�شليمة و�شرب املياه بكميات كبرة.
 وهناك ن�شائح دائما ما اأقدمها للفتيات املقبلت على الزواج ومنها:- 

   قب��ل زفاف��ك بثلثة اأ�شابي��ع ل حتاويل اأن جترب��ي اأيا من املنتج��ات اجلديدة 
للعناي��ة بالب�شرة، لأن اأيا منهم قد ي�شبب ل��ك ح�شا�شية ،اأو ي�شبب لك ظهور 

البثور. 
   ا�شتخ��دام ك��رمي احلماية من اأ�شع��ة ال�شم�ص وجدديه دائم��ا كل �شاعتن 
حتى تق��ي ب�شرتك من اأ�شعة ال�شم���ص ال�شارة وتتجنبي ال�شم��رار، خا�شة اأن 

هذه الفرتة حتتاجن فيها اإىل النزول كثرا لتنجزي مهام زفافك.
   قوم��ي بعم��ل اإ�شك��راب لب�شرت��ك م��رة كل اأ�شب��وع، اأو مرت��ن عل��ى الأكرث 

لتتخل�شي من خليا اجللد امليتة.
   اإذا كنت تعانن من البقع الداكنة يف الوجه، فلبد من التوجه للطبيب قبل 
الزفاف على الأقل ب�شهر حتى تتعايف متاما،  واأي�شا ل تن�شي ما�شكات تفتيح 

وترطيب الب�شرة لتح�شلي على ب�شرة ناعمة ون�شرة. 
   اأي�ش��ا ي��داك لب��د اأن تعطيهما نف���ص اهتمام وجه��ك، ما�ش��كات الرتطيب 

والتق�شر  والبديكر واملانيكر هي احلل الأمثل لك. 
  يف اأ�شب��وع الزف��اف، اأن�شحك باخل�شوع جلل�شة م�ش��اج حتى ت�شرتخي متاما 

وتن�شطي الدورة الدموية وتتخل�شي من التوتر.
  احلم��ام املغربي �شيرتك اأثرا رائعا عل��ى ب�شرتك، فهو ي�شد الب�شرة ويخل�شك 

من اخلليا امليتة وين�شط الدورة الدموية.
  احلن��اء: لدينا موظفات اأ�شحاب كفاءة وخ��ربة كبرة يف جمال ر�شم نقو�ص 

احلناء للعرو�ص. 
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كيف تختار خبرة التجميل نوع املكياج الذي ينا�ضب العرو�س ؟ 
ا، بخا�شة اإذا كانت العرو�ص �شخ�شي��ة كثرة الرتدد. فعليها  التجرب��ة مهمة ج��دًّ
جتربة املكي��اج الذي تريد تطبيقه يوم الزفاف قبل احلف��ل باأيام، للتاأكد من اأّن 
هذا اللوك هو ال��ذي ترغب فيه. مكياجي للعرو�ص يعتمد على الأ�شلوب الناعم 
الذي يربز جم��ال العرو�ص الطبيعي، م�شتخدمة الألوان الرتابي��ة ،والألوان الزهرية 
وهو رائج لأحمر ال�شفاه ،واأحمر اخلدود ،وطلء الأظافر. اأقوم باختيار األوان املكياج 

وفقا لف�شتان العرو�ص وباقة الورد اخلا�شة بها. 
خطوات مكياج العرو�س :- 

  حت�ش��ر الب�ش��رة : ُيغ�شل الوجه يف �شباح يوم الّزف��اف وُيرّطب. وميكن تق�شر 
ر لطيف والبتعاد عن الفرك القوّي، فحّتى تظهر الب�شرة جميلة  الب�ش��رة مبق�شّ

يجب اأن يكون الرتكيز ُمن�شّبًا نحو امتلك ب�شرة نظيفة وناعمة.
  ُيو�ش��ع الك��رمي Primer  بعد دقيقتن من و�شع املرطب وُي��وّزع جيداً. ويقوم 
الك��رمي بتثبيت ك��رمي الأ�شا�ص وك��رمي )الكون�شيل��ر( يف مكانهم��ا، كما اأّنه 

ُيحافظ على مظهر املكياج فرتًة اأطول.
  كرمي الأ�شا�ص: يجب احلر�ص على مزج كرمي الأ�شا�ص جيداً حول الفّك والّرقبة.

كما ُين�شح بتجّنب و�شع الكثر من كرمي الأ�شا�ص حّتى ل يبدو مبالغًا فيه.

خبيرة التجميل 
فخرية اليوسفي
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  الكون�شيل��ر:  ُي�شتخ��دم الكون�شيل��ر لإخفاء الهالت ال�ش��وداء والبقع 
احلم��راء. وُيو�ش��ع الكون�شيل��ر بع��د ك��رمي الأ�شا���ص، وتك��ون درجة 
الكون�شيل��ر بنف���ص درجة الب�ش��رة اأو اأفتح منها بدرجة واح��دة وُيوّزع 

با�شتخدام الفر�شاة.
   الهايلي��رت، ُي�شتخدم لإعطاء اللمعان للب�ش��رة، ويو�شع الهايليرت على 

ج�شر الأنف، والذقن، واجلبهة، واملناطق البارزة من الوجه.
  الب��ودرة: كلم��ا ا�شتخدمت كمي��ة قليلة م��ن البودرة كان��ت النتيجة 
اأف�ش��ل؛ وذل��ك لأّن ُمهّم��ة الب��ودرة هي اإعط��اء الإ�شراق ولي���ص زيادة 

احلمل على الب�شرة.
ل جتن��ب و�شعه على الأنف حّتى ل يبدو حُممّراً.    اأحمر اخلدود: وُيف�شّ
ول ُين�ش��ح بو�ش��ع الكثر من اأحمر اخل��دود مرًة واح��دة حيث ميكن 

اإ�شافة املزيد لحقًا.
  ت�شريح��ة ال�شعر: يتم اختيارها وفقا ل�ش��كل الف�شتان و�شكل الوجه. 
هن��اك عرائ���ص ينا�شبها رفع ال�شع��ر بالكامل وهو م��ا ل يتنا�شب مع 

عرائ�ص اأخرى. 
ن�ضائح عام��ة تقدمينها للعرو�س للح�ضول عل��ى اإطاللة مثالية 

ليلة زفافها؟، والأخطاء ال�ضائعة التي قد تقع فيها؟ 
   تك��ون العرو�ص معر�ش��ة للبكاء يف قاع��ة الزفاف، جمي��ع منتجاتنا 

ومنها املا�شكرا م�شادة للماء.
  للح�ش��ول على �ش��ورة مثالي��ة يف ليل��ة الزف��اف، نخت��ار الفوندي�شن 

املخ�ش�شة للت�شوير. 
  جتربة �شيحات املكياج اجلدي��دة قبل وقت ق�شر من حفل الزفاف، 
كما اأنه لي�ص كل جديد يف عامل اجلمال ينا�شب اجلميع، ابحثي عما 

ينا�شبك اأنت وي�شعرك بالرتياح.
  املبالغ��ة يف و�شح املكياج: ان�شح بالبتعاد ع��ن الألوان ال�شارخة التي 

تخفي جمال العرو�ص الطبيعي.
  يج��ب الهتم��ام بر�شم احلواج��ب وت�شذيبه��ا لأن �ش��كل احلاجبن 

يلعب دورا كبرا يف اإظهار جمال ملمح العرو�ص. 
  عدم و�ش��ع رمو�ص ا�شطناعية مبالغ فيها. بل م��ن الأف�شل العتماد 
عل��ى الرمو���ص الطبيعي��ة يف ح��ال كانت جي��دة، اأو و�ش��ع الرمو�ص 

املتو�شطة الطول والرتكيز على املا�شكرا. 
متويات حقيبة �ضهر الع�ضل؟ 

  غ�شول الب�شرة ،ومزيل املكياج جزء اأ�شا�شي من رحلتك. 
   الواقي ال�شم�شي: احر�شي على و�شع الواقي ب�شكل يومي وجدديه 

كل �شاعتن. 
   الربامي��ر �شروري ج��داً لتحافظ��ي على ثب��ات مكياج��ك وخا�شة يف 

ال�شهرات.  
  كرمي الأ�شا�ص املنا�شب لنوع ولون ب�شرتك. 

  الكون�شيلر بنوعيه اخلا�ص بالعيون واخلا�ص بالب�شرة.
   ب��ودرة الوجه املنا�شبة لل��ون ب�شرتك مع الب��ودرة ال�شفافة، لتعطي 

اإطللتك احليوية والأناقة. 
   اأحمر ال�شفاه: م�شحة من اأحم��ر ال�شفاه باللون الوردي اأو البنف�شجي 

�شتظهر جمالك يف �شهر الع�شل.
   املانكر اجل��ل: يدوم لأكرث م��ن اأ�شبوعن، �شيوفر علي��ك عناء تغير 

األوان طلء الأظافر من حن لآخر يف �شهر الع�شل.



الدكتورة نوار حليمة »لـ »أناقتي«

مركز سنديان
للتجميل والعالج بالليزر.. 

عالجات تجميلية ستغير حياتك!

عندما يتعلق الأم���ر بمعرفة الأب���رز والأك��ث��ر �ضعبية في 
عالم العالجات والجراحات التجميلية والهتمام بالب�ضرة 
بال�ضلطنة، فلي�س هناك اأف�ضل من مركز �ضنديان للتجميل 
والعالج بالليزر الذي يتميز بتقديم خدمات عالية الجودة في 
مجال الطب التجميلي وتطبيقها للمعايير الدولية للجودة 

وال�ضالمة والخ�ضو�ضية. 
يفتخر المركز بفريق عمل متميز من الأطباء المتخ�ض�ضين 
الموؤهلين، مع ك��ادر طبي متكامل من خبراء محترفين 
ي�ضعون دوما اإلى منح كل مري�س الثقة وال�ضعادة والجمال 
التي يبحث عنها.  »اأناقتي« تلتقي مع الدكتورة« نوار حليمة 
»من مركز �ضنديان للتجميل والعالج بالليزر لتعرفنا على 
عدد من العالجات التجميلية المميزة بالمركز، ونتعرف 

عليها بالتف�ضيل في الحوار التالي:- Sa
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اخلدمات  اأه��م  من  بالليزر  ال�ضعر  اإزال���ة  جل�ضات  تعد 
اجلل�ضات  من  ع��ددا  كم  �ضنديان،  مركز  يف  املتوفرة 
الأ�ضا�ضية  املناطق  يف  بالليزر  ال�ضعر  لإزال��ة  املطلوبة 

باجل�ضم ؟وما هي الأجهزة احلديثة يف هذا املجال؟
املراكز  يف  انت�شارا  الإج��راءات  اأكرث  من  بالليزر  ال�شعر  اإزالة  تعد 
من  يوم  بعد  يوما  عليها  الإقبال  ويتزايد  والتجميلية،  اجللدية 
ِقَبل الرجال والن�شاء على حد �شواء. وعلى الرغم من انت�شار هذا 
الإجراء اإل اأنه ل يعد من الإجراءات الب�شيطة، حيث يتطلب درا�شة 
وعدد  املنا�شب  الليزر  نوع  لختيار  م�شتقلة  كحالة  مري�ص  كل 

اجلل�شات بانتقاء وتقدمي التو�شيات املطلوبة.
على  تعتمد  التي  املراكز  املري�ص  زي��ارة  �شرورة  تاأتي  هنا  من 
اجلانبية  الآث��ار  واأق��ل  النتائج  اأف�شل  لي�شمن  علمية،  منهجية 

املمكنة. 
لكل ليزر هدف ،والهدف بالن�شبة »لليزر اإزالة ال�شعر« هو ال�شباغ 
اللوين )امليلنن( املوجود يف اجللد وال�شعر، من هنا لي�شت 
بالليزر فال�شعور قليلة الكثافة  كل ال�شعور قابلة لل�شتهداف 
والبي�شاء وال�شقراء ل ميكن اإزالتها بالليزر لفتقارها لل�شباغ. اإزالة 
عدد  اأكرب  اإزالة  واإمنا  ال�شعور،  كافة  اإزالة  تعني  ل  بالليزر  ال�شعر 
اجلمالية  الغاية  لتحقيق  اأكرث  اأو   )  %  85 يعادل  ما  )اأي  ممكن 

املطلوبة.
متر ال�شعرة مبراحل منو متتالية )طور النمو(،  ثم طور الرتاجع 
النمو.  طور  خلل  ال�شعور  الليزر  ي�شتهدف  ال�شقوط،  طور  ثم 
يف  جل�شات،    6 ل�  املتو�شط  يف  يحتاج  املري�ص  فاإن  هنا  ومن 
الأغلب ت�شمح باإزالة اأكرب عدد ممكن من الأ�شعار بحيث يعطي 
نتيجة ُمر�شية تقارب 85 % اأو اأكرث. تتم اجلل�شات بفوا�شل زمنية 

ت�شمن ا�شتهداف طور النمو لكافة ال�شعور.
من  متكررة  وحت�شينات  م�شتمر  لتطوير  الليزر  اأجهزة  تخ�شع 
ال�شكل  ناحية  ومن  النتائج،  اأف�شل  لتحقيق  امل�شمون  ناحية 
والت�شميم لتخفيف الأمل والآثار اجلانبية املزعجة للحد الأدنى 

) diod، alexandrite،ND yag( -: ومن  اأهمها
يعتمد اختيار نوع الليزر امل�شتخدم على النمط اللوين للب�شرة 
بالدرجة الأوىل، فعلى �شبيل املثال »الإلك�شاندرايت« يعد اأف�شل 
ليزر من ناحية قوة تاأثره على ال�شباغ اللوين. لكن بنف�ص الوقت 
ي�شتبدل  حيث  الداكنة،  اللونية  بالأمناط  ا�شتخدامه  يحبذ  ل 

بجهاز » اندياج ليزر« الأقل فعالية ولكن الأكرث اأمانا على الب�شرة.
من هنا تاأتي اأهمية الأجهزة احلديثة التي توفر نوعي الليزر معا، 
اأمناطهم  وهذا ما يوفره مركز �شنديان ملر�شاه على اختلف 
الطبية  العناية  وج��ودة  الأجهزة  وحداثة  جهة،  من  اللونية 

املقدمة من جهة اأخرى.

هي  م��ا  الراديوفريكون�ضي،  بتقنية  �ضكارليت  جهاز 
تظهر  ؟ومتى  وللب�ضرة  للج�ضم  ،وفوائده  ا�ضتخداماته 

نتائجه على املري�س؟
على  تعتمد  التي  احلديثة  الأجهزة  من  هو  �شكارليت(  )جهاز 
على  يحتوي  حيث   ،  ”radiofrequency“ microneedling تقنية  
الروؤو�ص تخرتق اجللد وتولد  الروؤو�ص، هذه  اإبرة معزولة  اأربعن 
اإنتاج  حتري�ص  على  تعمل  ح��رارة  لتنتج  الأدم��ة  تعرب  موجات 

الكولجن.
من هنا جاءت ا�شتخداماته املتعددة، فالتقنية املميزة ت�شمح 
لنا بعلج ندبات حب ال�شباب، تقلي�ص حجم امل�شام الوا�شعة، 
املتعبة.  الرقيقة  الب�شرة  �شماكة  زي��ادة   ، اجللد  ترهلت  �شد 
يتنا�شب  مبا  �شكارليت(  )جهاز  تطبيق  بعمق  التحكم  ميكن 
املعزولة  ال��روؤو���ص  وفكرة  امل��وج��ودة،  املر�شية  احلالة  مع 
ولذلك  جدا.  قليلة  اللتهاب  بعد  الت�شبغ  احتمال  من  جتعل 
فهذا اجلهاز من الأجهزة املميزة والآمنة لكافة الأمناط اللونية 
للجلد، خلل اأي وقت من ف�شول ال�شنة بدون فرتة نقاهة بعد 

اإجراء العلج.
وبفوا�شل  جل�شات،  ثلث  مبعدل  »ال�شكارليت«  جل�شات  جترى 
اأن  خللها  املري�ص  ي�شتطيع  والأخ��رى،   اجلل�شة  بن  �شهرية 
هذا  وي�شتمر  الأوىل.  اجلل�شة  من  وا�شح  فرق  وج��ود  يلحظ 
ل�شمان  والثالثة  الثانية  اجلل�شات  متابعة  مع  تدريجيا  التح�شن 

احل�شول على اأف�شل النتائج.
لتفتيح  ال�ضحري  العالج  الليزر  هل  بالليزر،   الب�ضرة  تفتيح 

الب�ضرة ؟واأنواع الليزر امل�ضتخدم؟ 
بها  ياأتي  التي  اليومية  ال�شكاوي  اإحدى  هي  الب�شرة  ت�شبغات 
املر�شى اإىل طبيب اجللدية، وتعد حتديا بالن�شبة له لإ�شكالية 

تدبرها، و�شدة تفاوت ال�شتجابة للعلج بن مري�ص واآخر.
ا�شتجابة  م��دى  حت��دد  خمتلفة  عوامل  هناك  ع��ام  ب�شكل 
كلما  حيث  للب�شرة  اللوين  النمط  ومنها،  للعلج  الت�شبغات 
ازدادت الدرجة اللونية للجلد كلما ازدادت �شعوبة العلج. ف�شل 
على  تاأثرا  اأكرثها  من  الوراثة  تعد  حيث  امل�شبب،  العامل  عن 

�شعوبة العلج،  اإ�شافة للعوامل البيئية والدوائية وغرها.
الليزر الختيار الأول يف علج الت�شبغات، حيث نبداأ العلج  ل يعد 
عادة با�شتخدام الكرميات املو�شعية والتي ي�شتجيب لها جزء 
كبر من املر�شى، بينما ياأتي الليزر كاختيار ثان اأو ثالث يف حالة 
نتائج  الليزر  ويعطي  الأخرى.  املعاجلات  على  ال�شتجابة  عدم 

جيدة عند ن�شبة كبرة من  املر�شى.
املر�شى  جميع  عند  �شحري  ع��لج  الليزر  اإن  القول  ميكن  ل 
اخلا�شعن له، حيث يتطلب ا�شتخدام الليزر يف علج الت�شبغات 
من  كافيا  عددا  و  للمري�ص  اجليدة  واملتابعة  الكافية  اخلربة 
للعلج،  ت�شتجيب  ل  قد  التي  احلالت  بع�ص  وهناك  اجلل�شات. 
اإىل جانب  الطبية املنا�شبة  العناية  اختيار  اأهمية  تاأتي  من هنا 

جودة جهاز الليزر امل�شتخدم.

Sandiane
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الليزر  اأج��ه��زة  م��ن  ن��وع��ان  فهناك  التقنية  الناحية  م��ن  اأم��ا 
الأج��ه��زة  ه��و  الأول  فالنوع  التفتيح؛  لغر�ص  امل�شتخدمة 
تكون  حن  فائدة  ذات  تعد  وهنا  التق�شر.  على  املعتمدة 
الت�شبغات �شطحية اأهمها )  co2 laser.erbium laser( .  اأما النوع 
التي  العميقة  الطبقات  اإىل  ال�شوء  نفاذ  على  فتعتمد  الآخر 
توؤذي  اأن  دون  حراريا  وتدمرها  ال�شباغية،  اخلليا  على  حتتوي 
باأهمية  التذكر  نعيد  احلالتن  بكلتا  ال�شطحية.  الطبقات 
كيفية ا�شتخدام هذه الأجهزة واخلربة الكافية بالتعامل مع 

الت�شبغات بكافة اأ�شكالها.
ينا�ضب  وملاذا  احلمراء؟،  ال�ضجادة  بالفي�ضل  يق�ضد  ماذا 

العرائ�س اأكرث من غرهن؟
في�شل ال�شجادة احلمراء اأحد اأنواع الفي�شال اخلا�شة التي يتميز 
ِقَبل املر�شى،  اإقبال كبرا من  بها مركز »�شنديان« والتي تلقى 
�شمي بذلك ملا ي�شفيه من بريق ون�شارة  على الب�شرة ما يحفز 
فيها  يرغبون  التي  اخلا�شة  املنا�شبات  قبل  لإجرائه  املر�شى 

بالظهور باأجمل اإطللة
عديدة  ملراحل  �شامل  في�شال  هو  احلمراء  ال�شجادة  في�شال 
من العناية بالب�شرة، ي�شتغرق اإجراوؤه اأكرث من �شاعة.  ترتاوح من 
والتحفيز  التق�شر  اإىل  مغذية،  مواد  وتطبيق  الب�شرة  تنظيف 

مبحر�شات الكولجن.
كل هذا ي�شمح بالتقليل من الروؤو�ص البي�شاء وال�شوداء، ويخفف 
من الإفراز الدهني ويح�شن املظهر اجللدي والندبات ويخفف 
ال�شطحية  التجاعيد  من  يقلل  كما  والإره��اق.  التعب  اآث��ار  من 
املقبلت  للفتيات  الأول  اخليار  يجعله  مما  الت�شبغات،  ويفتح 

على الزواج لتتاألق بب�شرة براقة ن�شرة.
اإج��رائ��ه،  وخ��ط��وات  للوجه؟،  الكربوين  التق�ضر  هو  ما 

وفوائده للوجه؟
التق�شر الكربوين هو من الطرق احلديثة امل�شتخدمة لإ�شفاء 
ن�شارة وبريق �شريع للب�شرة ي�شعر به املر�شى بعد فرتة ق�شرة 
الوجه  على  كربوين(  )ما�شك  تطبيق  على  يعتمد  الإجراء،  من 
يرتك ليجف ثم با�شتخدام الليزر يتم ا�شتهداف جزيئات الكربون 
التي تكون قد ارتبطت م�شبقا بالطبقة ال�شطحية للب�شرة، مما 

ي�شمح باإحداث تق�شر �شطحي خفيف.
تنظيف  منها  عديدة  لغايات  الكربوين(  )التق�شر  ي�شتخدم 
الب�شرة عن طريق اإزالة خليا اجلل امليتة، تقلي�ص حجم امل�شام 
الوا�شعة، تخفيف الإفراز الدهني، تفتيح الب�شرة واإزالة الت�شبغات 

ال�شطحية،كما ي�شاعد يف علج حب ال�شباب.
يجرى التق�شر الكيميائي  مبعدل ٦ جل�شات يف�شل بينها 3-2 
نقاهة.  لفرتة  حتتاج  ل  التي  الإج��راءات  من  يعد  وهو  اأ�شابيع، 
وبالتايل ي�شتطيع املري�ص العودة ملمار�شة ن�شاطاته املعتادة 

مبا�شرة.
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لمع ا�ضمها في عالم خبيرات التجميل بلم�ضاتها 
الأنيقة التي ت�ضفي الجمال دون تكلف، وب�ضغفها 
في تعلم المزيد لت�ضل الى الحتراف بمهارة. خبيرة 
التجميل العمانية ليلى العلوي موهبتها الفريدة 
وحر�ضها على مواكبة الع�ضر وابتكار كل ما هو 
اأنظار واهتمام العديد  ز جعالها محط  جديد ومميَّ

من الن�ضاء.

ترانيم ليلى يلبي جميع احتياجات جمالك، يقدم 
ال�ضالون ع��دد م��ن  خ��دم��ات التجميل الفريدة 
والراقية. ال�ضالون متخ�ض�س في تطبيق كل ما 
هو دارج من �ضيحات المو�ضةبالن�ضبة ل�ضيحات 
المكياح وق�ضات و�ضبغات ال�ضعر، طالء الأظافر، 

العناية بال�ضعر والوجه وحتى الج�ضم. 
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المكياج 
الراقي

اأرق���ى لم�ضات الجمال تحت 
ا�ضراف خبيرة التجميل ليلى 
العلوي، في مركز ترانيم ليلى 
نقدم كافة اأنواع المكياج الذي 
اأذواقكم باإ�ضتخدام  ينا�ضب 
اأف�ضل المنتجات العالمية ذات 

الجودة العالية

traneemlailasalon

الفيشل

يقوم الفي�ضل بالتنظيف والتطهير العميق للم�ضامات، 
تق�ضير و تجديد الخاليا ال�ضطحية الميتة مما يعيد 
للب�ضرة ن�ضارتها وي�ضاعد اأي�ضا في تقليل الهالت ال�ضوداء 

والتجاعيد ويعزز من نعومة الب�ضرة.

+968 97342000
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البديكير

ع��الج فخم �ضمم ليوفر العناية الكاملة 
لأظافر اليدين/القدمين بمجموعة وا�ضعة 
من المنتجات للتق�ضير ، وتن�ضيط وتجديد 
وحماية ب�ضرتك.  يليها التدليك العالجي 
ال��ذي يعطي نتائج ملمو�ضة على  الكامل 

الب�ضرة ال�ضابة لت�ضبح نقية وناعمة.

ير
ك

اي
من

وال

+968 90777464

الحمام المغربي

الحمام المغربي من اأروع الطرق لتنظيف 
الب�ضرة فهو �ضديق كل اأمراأة تحلم بب�ضرة 

�ضحية ونظيفة وخالية من اأى عيوب.

traneemlailasalon
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+968 97342000
+968 90777464

traneemlailasalon

traneemlaila@gmail.com

صبغات الشعر
اح�ضلي على اطاللة جديدة مع باقات �ضبغة 
لكامل ال�ضعر من �ضالون ترانيم ليلى، �ضبغات 
تبرز جمالك وت�ضيف  لم�ضة م�ضرقة وع�ضرية 

على من تعتمدها . 



BMW X1 سيارة
الجديدة

 BMW تس��اهم التعديالت الجدي��دة في التي تلقاه��ا طراز
X1 ف��ي زي��ادة اإلقبال عل��ى هذه الس��يارة الممي��زة. ويعود 
االهتم��ام األكب��ر ال��ذي يحظ��ى ب��ه الط��راز إل��ى التغييرات 
الواضح��ة ف��ي التصمي��م، والمس��توى العال��ي م��ن التنوع، 
والمجموع��ة الكبي��رة من المزايا المتط��ورة. أما تحت غطاء 
 BMW TwinPower Turbo المح��رك، فق��د أضح��ى المح��رك
، ووح��دة الدف��ع الرباع��ي الذكي��ة BMW xDrive، أكث��ر قوة 
وفعالية وكفاءة، كما أنها تضمن متعة القيادة في أحدث 

.X1 اإلصدارات من فئة
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املتطورة لل�شح��ب الأمامي، وفًقا للطراز 
- اإىل اأداء ديناميكي على الطريق واأق�شى 

متعة قيادة على الت�شاري�ص الوعرة.
واح��ًدا   BMW X1 xDrive25i ويع��د ط��راز 
يتعل��ق  فيم��ا  اأداًء  الط��رازات  اأعل��ى  م��ن 
بالديناميكي��ة. ويتح��د اأداء املحرك بقوة 
170 كيل��و واط )231 ح�ش��ان( م��ع ناق��ل 
احلركة Steptronic ثماين ال�شرعات لدفع 
ال�شيارة على الطريق باأق�شى قوة. جت�شد 
ه��ذه ال�شي��ارة الق��درة الريا�شي��ة بكاف��ة 
اأ�شكالها والتي تع��رف بها جميع طرازات 
BMW X1. تنطل��ق ال�شي��ارة ب�شرع��ة م��ن 

�شفر اإىل 100 كم/�شا خلل 6.5 ثانية.
 BMW X1 ت�شمن تقني��ة التعليق يف طراز
جلميع الطرازات الر�شاقة وقدرة التحكم 
اللتان يعرفهما متاًما م�شتخدمو �شيارات 
BMW، حي��ث تتي��ح اأف�شل حتك��م باأعلى 
م�شتوى من الدقة بديناميكيات ال�شيارة. 
ويعم��ل نظ��ام الدف��ع الرباع��ي الذك��ي 
xDrive املتوف��ر يف العديد من الطرازات 
�شم��ن املجموع��ة عل��ى تق�شي��م عزم 
القيادة بن املحوري��ن الأمامي واخللفي 

الأمامي��ة، حيث يندمج ج��زءا ال�شبكة يف 
الو�ش��ط، وترتبط م��ع امل�شابي��ح الأمامية 
LED التي ت�شمن اإ�شاءة اأكرث و�شوًحا، وزود 
 LED امل�ش��د الأمام��ي مب�شابي��ح �شب��اب

مدجمة ومداخل هواء اأكرب.
 X1 كما ت�ش��م الواجهة اخللفي��ة ل�شيارة
العديد من املزايا اجلديدة. فعلى �شبيل 
املث��ال، تعتمد البطان��ة اجلديدة اخلا�شة 
ال�شي��ارة  ج�ش��م  ل��ون  اخللف��ي  باملئ��زر 
الأ�شا�شي، لتمنح اجلزء اخللفي من �شيارة 
ا اأقوى بالطبقة الأ�شيلة  BMW X1 اإح�شا�شً

والتما�شك.
ميك��ن م�شاه��دة مل�ش��ة اإ�شافي��ة م��ن 
التفا�شيل الدقيق للت�شميم على اجلانب 
اخلارجي للمراآة م��ن جانب ال�شائق، والتي 
تعر�ص �ش��ورة م�شيئ��ة LED ثنائي��ة اللون 
ل�شع��ار »X1« عن��د فت��ح قفل ال�شي��ارة. ول 
يع��د ذلك جم��رد خدع��ة ب�شري��ة، فهذا 
 BMW يجع��ل الدخول واخلروج من �شيارة

X1 اأ�شهل بكثر.
جتربة القيادة: قوة وفعالية.

��ا اختباًرا للتجربة  ميثل حتديث الطراز اأي�شً
BMW X1. و�شتتحول  امل�شتقبلية ل�شيارة 
الطاق��ة الناجتة عن املح��ركات الفعالة 
والريا�شي��ة، ع��رب نظ��ام الدف��ع الرباع��ي 
الإع��دادات  اأو   BMW xDrive الذك��ي 

ب�ش��كل خا���ص، وذل��ك بف�ش��ل خف���ص 
نظام التعلي��ق الريا�ش��ي M Sport اإ�شافة 
اإىل وج��دود ع��دد من التعدي��لت الأخرى 
 M :ت�شم��ل باق��ة الديناميكي��ة الهوائي��ة

.Aerodynamics
BMW X1 اجلدي��دة ذات  اأ�شح��ت �شي��ارة 
مظه��ر اأك��رث ق��وة، وه��ي متاألق��ة م��ن 
واجهته��ا الأمامية ب�ش��كل خا�ص، وزادت 
الواجه��ة  يف   BMW �شبك��ة  م�شاح��ة 

الت�شميم: لفت وريا�شي
اأ�شب��ح املظه��ر اجلدي��د ل�شي��ارة X1 اأكرث 
بتعدي��لت عل��ى جهت��ي  و�شوًح��ا، م��ع 
ال�شيارة من الأم��ام واخللف. وح�شل كل 
واح��د الط��رازات املختلفة، والت��ي ت�شم 
 Sportو ،xLineو ،BMW X1 الطراز الأ�شا�شي
عل��ى مظه��ر م�شتق��ل   ،M Sportو ،Line
وخا���ص يتنا�شب م��ع �شخ�شي��ة ال�شيارة. 
ويع��د طراز BMW X1 M Sport خياًرا ريا�شًيا 

لينا�شب احلالة عل��ى الطريق. وينتج بذلك 
مزيج من قوة اجلر الفائقة، وثبات التوجيه 
املمت��از، وديناميكية احلرك��ة يف جميع 

ظروف الطق�ص وخمتلف الطرق.
مزايا ال�شيارة: التنوع يف اخليارات

 BMW X1 �شي��ارة  قي��ادة  اأن  اإىل  اإ�شاف��ة 
متثل اأعلى م�شتوى من اجلودة، فاإن هذا 
ا عل��ى مزاياها الداخلية.  الأم��ر ينطبق اأي�شً
وجتم��ع التكنولوجي��ا املتقدم��ة ما بن 
امل�شاح��ة الوا�شع��ة مع ع��دد ل يح�شى 

من احللول الذكية.
تظه��ر معاير اجلودة العالي��ة يف �شيارة 
�شبي��ل  فعل��ى  و�ش��وح،  ب��كل   BMW X1
املثال، تربز اخلياط��ة ذات اللون املختلف 
على لوحة العدادات، وهي باللون الأ�شود 
يف الق�ش��م العلوي لها لتتكيف مع لون 
تنجي��د الفر�ص يف الق�شم ال�شفلي. كما 
ت��ربز اخلياط��ة بل��ون متباين يف ط��رازات: 
ويتمي��ز   .M Sportو  ،Sport Lineو  ،xLine
الب�ش��اط الأر�ش��ي يف ه��ذه الط��رازات من 
X1،  بح��واف ملونة وخياط��ة بلون مغاير 

للحواف. 

وتع��د �شا�ش��ة التحكم من اأب��رز املزايا داخل 
�شي��ارة BMW X1. حيث ثبت��ت �شا�شة مركزية 
قيا���ص 6.5 بو�شة ب�ش��كل قيا�شي. ويف حال 
مت حتديد نظام ملحة، فاإن �شا�شة التحكم 
باللم���ص قيا���ص 8.8 بو�ش��ة اأو قيا���ص 10.25 
بو�ش��ة - والتي ميكن ت�شغيله��ا با�شتخدام 
وح��دة التحك��م BMW iDrive، اأو بالتحك��م 
ال�شوتي، اأو با�شتخ��دام تقنية �شا�شة اللم�ص 

– تكون جزًءا من ت�شميم ال�شيارة.
ل يقت�ش��ر التنوع يف �شيارة BMW X1 على 
خي��ارات التحك��م الرقم��ي، حيث ميكن 
��ا مع  ملق�ش��ورة القي��ادة اأن تتكي��ف اأي�شً
�شبي��ل  فعل��ى  ال�شخ�شي��ة.  املتطلب��ات 
املث��ال، ميك��ن ط��ي املقاع��د اخللفي��ة 
وم��ن   ،)40:20:40( اأق�ش��ام  ثلث��ة  �شم��ن 
ا، اإزاحة املقعد اإىل  اخلي��ارات املتاحة اأي�شً
الأم��ام مبق��دار 13 �شم. ي�ش��اف اإىل ذلك 
خي��ارات اأخ��رى مثل فت��ح الب��اب اخللفي 
ب�ش��كل اآيل، والدخول براحة، حيث متكن 
ه��ذه املزايا م��ن فتح الب��اب واإغلقه دون 
ا�شتخدام اليدين. لرتفع م�شتويات الراحة 

اإىل درجة اأعلى. 
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 DHL OMAN
التربع على عرش شركات الخدمات 

اللوجيستية حول العالم

 DHL �ضرح »م�ضطفى عثمان« مدير ع��ام �ضركة 
اأن ال�ضركة ب�ضدد �ضخ ا�ضتثمارات  ب�ضلطنة عمان 
�ضخمة في مطار م�ضقط الدولي لإن�ضاء مركز 
لوجي�ضتي، من �ضاأنه اأن ي�ضاعد في النمو واإنعا�س 
الحركة التجارية والقت�ضادية في مطار م�ضقط 
الدولي . وياأتي ذلك في اإطار دعم خطط ال�ضلطنة 
اللوجي�ضتية �ضمن خطط الخم�ضية التا�ضعة 
لتنويع م�ضادر الدخل، وتفعيل القطاع اللوجي�ضتي 

داخل البالد.

 واأفاد مدير عام ) دي ات�س اإل عمان(  باأن ال�ضركة 
تعد من ال�ضركات الرائدة في �ضلطنة عمان ولديها 
40 عاما بال�ضلطنة. موؤكدا  خبرة تمتد لأكثر من 
اأ�ضا�ضيا في القت�ضاد  اأن ال�ضركة تلعب دورا  على 
العماني خا�ضة في مجال ال�ضتيراد والت�ضدير ، 
كوننا ال�ضركة الكبرى في ال�ضلطنة في مجال 
الخدمات اللوجي�ضتية ال�ضريعة. وغيرها من 

التفا�ضيل نكت�ضفها في الحوار التالي:-

مصطفى عثمان
DHL مدير عام

95 خدمات



م��ا ه��ي عوام��ل النج��اح الت��ي ارتك��زت عليه��ا ال�ضرك��ة، 
وجعلتها من ال�ضركات العمالقة بالعامل؟

- العن�ش��ر الب�ش��ري، حي��ث تعمل ال�شرك��ة على تنمي��ة املوارد 
الب�شري��ة واملوظف��ن لديها ب�شف��ة م�شتمرة. كم��ا ن�شعى اأن 
تكون ال�شركة مبثابة« Employer of Choice »اأي اأن تكون ال�شركة 
املكان الأف�شل للعمل فيه، ونفتخر كون ال�شركة من اأف�شل 5 

�شركات عاملية يف التوظيف والتدريب املهني. 
- عمليات وخدم��ات ال�شركة والتي حتتفل اليوم مبرور 50 عاما 
عل��ى اإن�شائه��ا، لدى ال�شركة اأكرث من 220 طائ��رة ونحو 200 األف 
موظف ح��ول العامل، تقوم بتو�شيل ملي��ون و200 األف �شحنة. 
لدى ال�شركة ا�شتثمارات كبرة يف تطوير خدماتها، حيث توؤمن 
ال�شرك��ة اإميان��ا را�شخا بقيمه��ا الأ�شا�شي��ة وتثق مب��دى اأهمية 
ما تقدم��ه من خدم��ات لوجي�شتية جتعلها الختي��ار وال�شريك 

ال�شتثماري الأف�شل لل�شركات والأفراد.

كي��ف تعزز ال�ضركة من من��و اأعمالها بال�ضلطنة؟، ومالمح 
اخلطط التو�ضعية لل�ضركة خالل ال�ضنوات املقبلة؟

ن�شعى من خلل ا�شرتاتيجية ال�شرك��ة اأن نكون �شريكا اأ�شا�شيا 
خلطط التنمي��ة والنمو القت�شادي التي ت�شهدها ال�شلطنة يف 
الأع��وام الأخرة وذلك من خلل امل�شاريع التي ن�شتثمر فيها ،اأو 
م��ن خلل تطوير اخلدم��ات اللوجي�شتية. كم��ا نوؤمن بدورنا يف 
القي��ام بتدريب املواه��ب الوطنية وتوظيفه��م، والعمل على 

تاأهيلهم للقيام مبختلف اأن�شطة ال�شركة.
ن�شته��دف التو�شع يف جم��ال اخلدمات وتوف��ر اأف�شل واأ�شرع 
احلل��ول ملختل��ف العم��لء، كم��ا مت موؤخ��را توقي��ع اأكرث من 
اتفاقية لزي��ادة الأ�شطول وع��دد املوظفن. كم��ا قمنا موؤخرا 
ب�شخ ا�شتثم��ارات يف مطار م�شقط الدويل ملواكبة التطور يف 
جمال ال�شتراد والت�شدير بال�شلطنة، واأن ميثل الفرع اجلديد يف 
املطار نقلة نوعية يف جمال اخلدمات اللوجي�شتية لي�ص فقط 
على م�شتوى ال�شلطنة بل ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.  كما 
م��ن املتوقع اأن يكون الف��رع اجلديد مبثابة مرك��ز ا�شرتاتيجي 
ورئي�ش��ي لفرز ال�شحن��ات والب�شائع بال�ش��رق الأو�شط م�شتفيدة 
من املوقع املميز لل�شلطنة والعلقات ال�شيا�شية والقت�شادية 
املمي��زة مع جميع ال��دول. ف�شل عن عوامل ال�شتق��رار والأمان 

داخل البلد، و�شهولة اإجراءات التخلي�ص اجلمركي  
يتك��ون اأ�شطول ال�شركة من حاف��لت �شغرة و�شاحنات كربى 
تعم��ل عرب املناف��ذ الربية واجلوي��ة فقط لنلب��ي طلبات عملء 
ال�شحن ال�شريع املبا�شر، فيمكن تو�شيل ال�شحنة من ال�شلطنة 
اإىل جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي خلل 12 �شاعة فقط 
عرب منف��ذ الفرز لل�شرق الأو�شط يف »البحرين«. بينما يتم تو�شيل 
ال�شحنة اإىل دول �شمال اأفريقيا ما بن -2 3 اأيام، كما يتم ت�شير 
عدد 75 طائرة يوميا يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

ل�شمان جودة اخلدمات وكفائتها. 
ك��م تبل��غ احل�ش��ة ال�شوقي��ة لل�شرك��ة يف ال�شلطن��ة؟، وهل 
ال�شتيعابي��ة تغط��ي جمي��ع حمافظ��ات ومناط��ق  الطاق��ة 

ال�شلطنة؟
 %  47 ال�شلطن��ة نح��و  لل�شرك��ة يف  ال�شوقي��ة  تبل��غ احل�ش��ة 
لل�شركات العامل��ة يف قطاع ال�شتراد والت�شدير ، وفيما يخ�ص 
بقية حمافظات ال�شلطنة فلدينا اأ�شطول �شخم من ال�شيارات 
و�ش��ركات خلدم��ة جمي��ع امل��دن بع��د 24 �شاع��ة م��ن و�شول 
ال�شحن��ة اإىل ال�شلطن��ة. لدين��ا 5 ف��روع يف م�شق��ط ،وفرع يف 

�شللة ،وفرع يف �شحار، وفرع يف مدينة الدقم. 

ن�شعى من خالل 
ا�شرتاتيجية ال�رسكة 

اأن نكون �رسيكا 
اأ�شا�شيا خلطط 
التنمية والنمو 

القت�شادي التي 
ت�شهدها ال�شلطنة 

يف الأعوام الأخرية
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تبلغ ن�شبة ت�شليم ال�شحنات 
يف الإطار الزمني التي تتفق 
ال�رسكة عليه مع العميل 
ن�شبة 97%

كم تبلغ ن�ضبة »التعمني »داخل ال�ضركة؟
تبل��غ ن�شبة التعم��ن ل�شركة ) دي ات�ص اإل عمان ( نحو 80 % يف 
جمي��ع املنا�شب والأق�شام بال�شركة فيوجد منهم يف  الإدارة 
العلي��ا، واحل�شاب��ات، والعملي��ات ،واملبيعات وغره��ا. كما تتيح 
له��م ال�شركة فر�ص ذهبية للرتقاء يف ال�شلم الوظيفي وفقا 

لعن�شري اخلربة والكفاءة. 
ب�شكل ع��ام املوظف العماين طموح وجمته��د ويرغب دائما 
يف التط��ور والتمي��ز، وه��ذا ما يجعلن��ا دائما ن�شته��دف الأجيال 
اجلدي��دة م��ن العماني��ن الذين در�ش��وا مرحلته��م اجلامعية 

باخلارج. 
كي��ف تعم��ل ال�ضرك��ة عل��ى تنمي��ة مه��ارات وكف��اءات 

موظفيها خلدمة العمالء ؟
لدى ال�شرك��ة برنامج تدريب��ي ح�شل على جائ��زة اأف�شل برنامج 
 CIS ( تدريب��ي للموظف��ن يف الع��ام املا�ش��ي وه��و برنام��ج
Certified International Specialist( وه��و عبارة عن برنامج تدريبي 
بالكامل للموظف بداية من التحاقه بال�شركة اإىل اأن ي�شل اإىل 

اأكرب املنا�شب الإدارية بال�شركة.
يب��داأ الربنامج بتعزيز مفاهيم ال�شرك��ة وتاريخها لدى املوظف 
اجلدي��د، وتهيئ��ة ال�شخ�شي��ة لك��ي تواك��ب العم��ل يف اأك��رب 
املبيع��ات،  احل�شاب��ات،  ف��ى  للعم��ل  الع��امل  يف  ال�ش��ركات 
العملي��ات اأو غرها م��ن الق�شام الخرى.ل��كل مرحلة وظيفية 
يخ�ش��ع املوظ��ف له��ذا الربنام��ج التدريب��ي لكي يت��م تاأهيله 

للعمل يف املن�شب اجلديد بنف�ص الكفاءة واملهنية العالية. 
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اأ�شعارنا منا�شبة جدا مقارنة 
ب�رسعة وجودة اخلدمات التي 
نقدمها

تقييم��ك لأ�ضع��ار خدم��ات ) دي ات���س اإل عم��ان( ؟، وكيف 
تتعام��ل ال�ضركة م��ع الأخطاء التي قد تق��ع اأثناء ت�ضليم 

وا�ضتالم ال�ضحنات؟
اأ�شعارن��ا منا�شب��ة ج��دا مقارنة ب�شرع��ة وجودة اخلدم��ات التي 
نقدمه��ا. اأم��ا فيه��ا يخ�ص الأخط��اء فهن��اك اآلية عم��ل داخل 
ال�شرك��ة يعززه��ا العن�ش��ر الب�شري وج��ودة خدماتن��ا وعملياتنا 

جتعل من تلك الأخطاء نادرة احلدوث.
تبل��غ ن�شب��ة ت�شلي��م ال�شحن��ات يف الإط��ار الزمني الت��ي تتفق 
ال�شركة عليه مع العميل ن�شبة %97 ، بينما هناك 3 % تتمثل يف 
�شعوب��ة الو�شول اإىل عن��وان الت�شليم ،اأو �شعوب��ة التوا�شل مع 
العمي��ل ل�شتلم ال�شحنة ،اأو معوقات يف التخلي�ص اجلمركي. 
وملواجه��ة اأي��ة معوق��ات يف التخلي���ص اجلمرك��ي، فجميع 
ال�شحن��ات ح��ول الع��امل يت��م النتهاء م��ن اإج��راءات التخلي�ص 

اجلمركي لها قبل و�شولها للمطار. 
كي��ف تدر�س ال�ضركة الحتياج��ات اللوجي�ضتية املتنامية 

للعمالء ،وحتقيق الكفاءة و�ضرعة ت�ضليم ال�ضحنات؟ 
ج��ودة وكفاءة اخلدم��ات لدينا عززت ثق��ة امل�شتهلك ب�شركة 
DHL OMAN . ميك��ن الق��ول باخت�ش��ار اأن ال�شركة هي املنقذ 
الوحيد واخلي��ار الأف�شل لل�شركات الك��ربى والأفراد يف تو�شيل 
�شحناته��م ور�شائله��م يف اأ�ش��رع وق��ت ممكن. كونن��ا نتميز 
بخدمات ل ميكن مقارنتها باأي من ال�شركات املناف�شة، ناهيك 

عن العن�شر الب�شري وثقافة ال�شركة يف خدمة العملء. 
كما تعد ال�شركة املورد الأ�شا�ش��ي جلميع البوابات الإلكرتونية 

العاملية يف ال�شرق الأو�شط مثل اأمازون وغرها. 
اأهم اخلدمات التي تقدمها ال�ضركة يف جمال امل�ضوؤولية 

الجتماعية ؟
لدى ال�شركة برنامج خا���ص بامل�شوؤولية الجتماعية يقوم على 

ثلثة حماور وهي:  
 Go green -
 GO Help -

 GO Teach -
و تنظيم رحلت مدر�شية لف��رع ال�شركة الرئي�شى للتعرف على 

اآلية عمل ال�شركة و ثقافتها و تاريخها.

املوؤ�ض�ض��ات  عم��ل  لت�ضهي��ل  وخدماته��ا  ال�ضرك��ة  دور 
ال�ضغ��رة واملتو�ضط��ة والت��ي تع��د ركي��زة اأ�ضا�ضي��ة يف 

القت�ضاد العماين؟ 
تقوم دى ات�ص ال بدوره��ا ال�شت�شارى مع املوؤ�ش�شات ال�شغرة 
و املتو�شطة بتوفرجميع املعلوم��ات ال�شرورية لأ�شحاب تلك 
املوؤ�ش�ش��ات عن قوانن الدول التي ي�شتوردون منها اأو ي�شدرون 
اإليها ف�شل عن اإجراءات اجلم��ارك وكيفية التخلي�ص اجلمركي. 
ووفق��ا خلربتن��ا نق��دم معلومات ع��ن كيفي��ة تعزي��ز وتطوير 
اأعماله��م وتقدمي نظام كام��ل للفواتر والدف��ع الإلكرتوين 

وغره من و�شائل  الدعم مل�شاعدتهم يف اإدارة اأعمالهم. 
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ملاذا اأ�ضبح مركز« دار العيون »جلراحات الليزر اليوم من 
املراكز الرائدة يف طب العيون؟ 

يتمي��ز مركز دار العي��ون جلراح��ات الليزر بوج��ود ا�شت�شارين 
من جميع اأنح��اء العامل، مع ا�شتخدام اأح��دث اأجهزة الليزر 
امل�شتخدم��ة يف ال�شلطن��ة ،وذل��ك بهدف تق��دمي اأحدث 
التقنيات والأ�شاليب لأداء طبي متنوع. اأما عن اأهم اخلدمات 

التي يتميز بها املركز فهي   
  زراعة القرنيات الكلية واجلزئية.

  اإزالة �شحابات وعتامات القرنية بالليزر.
  جتمي��ل و�ش��د تره��لت اجلفون و�شق��وط اجلف��ون، وعلج 

العيوب اخللقية للجفون. 
  ت�شحيح طول وق�شر النظر )ال�شتجماتيزم( باأحدث التقنيات 

املتاحة يف العامل. 
  علج ال�شبكية باأحدث اأ�شاليب علج الليزر واحلقن.

  تركي��ب العد�ش��ات واحللقات مل��ن ل ت�شلح مع��ه عمليات 
الليزك.

  علج النزول الأبي�ص والأ�شود بدون تنومي اأو جراحة.
  ت�شخي�ص وعلج ك�شل العن لدى الأطفال.

  ت�شليك جمرى القنوات الدمعية.
  عمليات َحَول الأطفال والكبار.

الدكتور أحمد رضا لـ»أناقتي«
مركز »دار العيون« لجراحات الليزر .. 

طفرة في عالجات العيون بالسلطنة

منذ اأن 
تاأ�ض�س مركز« دار العيون 

2007 وهو  »لجراحات الليزر في عام 
ي�ضعى اإلى التميز في جلب اأحدث التكنولوجيا 

ال��ع��ي��ون،  يلتزم المركز بالحفاظ  اأم��را���س  ل��ع��الج 
على روؤيتك وحمايتها مع مجموعة من ال�ضت�ضارين 

العالميين والعرب في تخ�ض�ضات مختلفة في طب العيون، 
يقدم المركز اأحدث التقنيات والمعدات والخبرات المتاحة 
لت�ضخي�س وعالج ال�ضطرابات الب�ضرية واأمرا�س العين، ي�ضمن 
المركز لك رعاية العين باأمان اأكثر وفعالية اأكثر.  البروف�ضير« 
اأول طب وجراحة العيون بمركز« دار  اأحمد ر�ضا »ا�ضت�ضاري 

العيون »لجراحات الليزر، وع�ضو لجنة الممتحنين بكلية 
الجراحين الملكية ببريطانيا ،وع�ضو تدري�س في جامعة 

عين �ضم�س، يك�ضف لنا عن التقنيات الحديثة في 
مجال طب العيون وا�ضتخدماتها والطفرة 

التي �ضتحدثها في عالج المر�ضى. 
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ما هي اأحدث التقنيات التي ي�ضتخدمها مركز »دار العيون 
»جلراحات الليزر �ضواء يف عمليات ت�ضحيح النظر، اأو جمال 

طب العيون ب�ضكل عام؟ 
جن��ح مرك��ز »دار العي��ون »موؤخ��را يف جل��ب جهازي��ن يع��دان 
م��ن اأف�شل الأجه��زة عل��ى م�شتوى الع��امل، اجله��از الأول هو 
)Mosaic Avedro( اأح��دث الأجهزة الت��ي ت�شتخدم لعلج القرنية 

املخروطية.
ويع��د ه��ذا اجلهاز ه��و الوحي��د يف منطقة اخللي��ج ،ورمبا قد 
جت��ده ب�شعوب��ة يف دول اآ�شيا، يحق��ق هذا اجله��از طفرة يف 
ع��لج القرني��ة املخروطية. حي��ث كان الع��لج الوحي��د للقرنية 
املخروطية يتمثل يف زراعة القرنية، والتي قد يتقبلها اجل�شم 

اأو يرف�شها. 
يتمي��ز اجلهاز اجلديد بوقف التدهور ال��ذي يحدث للقرنية، ويف 
ذات الوق��ت يعدل �شطح القرنية وبالتايل يقوم بت�شحيح النظر 
بع��د علج القرنية. اإذا جنح املري�ص يف علج القرنية املخروطية 
يف الوقت املنا�شب فاإنه ميكن تفادي زراعة القرنية وامل�شاكل 

املرتبطة بها.
ت�شتغ��رق العملية نح��و 20 دقيق��ة، وتتميز باأنها اآمن��ة و�شهلة 
وب��دون تخدي��ر اأو اأمل اأو جراحة. يت��م تزويد القرني��ة بالفيتامن 
ثم يتم اإ�شقاط الأ�شعة فوق البنف�شجية املركزة على مناطق 
ال�شع��ف فق��ط يف القرني��ة. اجلهاز لي�ص ل��ه اآث��ار جانبية، فرتة 
النقاه��ة نحو -7 10 اأيام. وين�شح بع��دم فرك العينن، والبتعاد 
عن املياه يف الفرتة الأوىل، لب�ص النظارات ال�شم�شية ، ا�شتخدام 
القطرات بانتظام، مراجعة الطبيب املخت�ص حتى يتم ال�شفاء. 
الأجه��زة امل�شتخدم��ة يف ع��لج القرني��ة �شابقا كان��ت تقوم 
بتثبي��ت القرني��ة ب�ش��كل كام��ل دون حتدي��د اأماك��ن ال�شعف 
وبالت��ايل ل يح��دث اأي تعدي��ل يف �ش��كل القرني��ة. اأم��ا اجلهاز 

اجلديد فيتميز بالرتكيز والدقة يف املناطق ال�شعيفة بالقرنية، 
وبالتايل يعطي مرون��ة اأكرث للأن�شجة ويعطي زيادة يف �شطح 
القرنية. ي�شتطيع املري�ص بعد هذا الإجراء اأن يرتدي نظارة طبية 

،اأو عد�شات اأو ميكن القيام بعملية ت�شحيح النظر. 
اأم��ا اجلهاز الثاين :فه��و Femto victus “الفيمت��و �شيكند » جهاز 
اأمل��اين يقوم بالعديد من عملي��ات العيون باأعلى دقة وكفاءة 
طبي��ة  ممكنة مث��ل عمليات النزول الأبي�ص، زراع��ة القرنية، زراعة 
العد�ش��ات، علج القرني��ة املخروطية )زراع��ة احللقات(، عمليات 

ت�شحيح الب�شر. 
يتميز هذا اجلهاز باإمكانية اإجراء جراحات العيون بدون امل�شرط 
اجلراح��ي، كم��ا ميك��ن التحك��م يف �شم��ك القرني��ة وق��درة 
ال�شت�شف��اء ب�شكل اأ�ش��رع. يعمل اجله��از وفقا لإدخ��ال بيانات 
املري���ص، ثم يقوم بنحو 90 % من خطوات العملية دون تدخل 

عن�شر ب�شري. 
ي�شتخ��دم اجلهاز يف ع��لج النزول الأبي���ص، حيث ميكن تركيب 
العد�شات احلديثة متعددة البوؤر للمري�ص الذي يرتاوح عمره من 
50-70 عاما وبالتايل ميكن للمري�ص ال�شتغناء متاما عن النظارة 

الطبية والقيام بعملية ت�شحيح نظر بعد علج النزول الأبي�ص.
اأم��ا عملي��ات ت�شحيح النظ��ر بهذا اجله��از فت�شتغ��رق من 10-

15 دقيق��ة ل��كل عن، تت��م العملي��ة على مرحلت��ن. املرحلة 
الأوىل ه��ي مرحلة » جهاز الفيمتو« وتق��وم على رفع ال�شريحة 
املوج��ودة عل��ى القرني��ة با�شتخ��دام »ذرات الفيمت��و« وتتمي��ز 
بقدرته��ا الكبرة على التحكم يف �شم��ك القرنية وال�شت�شفاء 

الأ�شرع ون�شبة جفاف اأقل بعد العملية وجودة النظر اأف�شل. 

جتميلي��ة  عالج��ات  بتق��دمي  املرك��ز  يتمي��ز 
للعيون، ما هي اأهم تلك العالجات؟ 

نظ��راً  بالع��ن  املحيط��ة  الأن�شج��ة  تت�ش��وه  ق��د 
لطبيعته��ا احل�شا�ش��ة نتيجة ع��دة عوامل، ميكن 
علج ت��ديل اجلفن )انخفا���ص اجلف��ن( وانتفاخات 
اأ�شف��ل الع��ن واإعادتهما اإىل �شكلهم��ا الطبيعي 
بوا�شط��ة اجلراح��ة. وتع��د جراحة جتمي��ل العيون 
فرعًا من فروع طب العيون يخت�ص باأمرا�ص اجلفون 

والقنوات الدمعية والأمرا�ص احلجاجية.
وكيف جترى اجلراحات التجميلية للجفون؟

جت��رى جراح��ات جتمي��ل العي��ون لع��لج ت�شوهات 
اجلفون مث��ل التفاف اجلفن اإىل الداخ��ل اأو اخلارج، 
وال��ذي قد يك��ون اأمراً َخلقي��ًا ،اأو قد يتط��ور بتقدم 
ال�ش��ن وت�شوهات هدب الع��ن، واأورام اجلفون. اأما 
جراحات انخفا�ص اجلفن )تديل اجلفن(، فقد يكون 
ت��ديل اجلفن اأمراً َخلقيًا ،اأو قد يتطور بتقدم ال�شن، 
ويعد علجه �شروريًا نظراً لأنه يوؤثر على الإب�شار. حيث 
ميكن اإ�ش��لح الع�شلة التي ترف��ع اجلفن ،اأو ميكن 

رفع اجلفن با�شتخدام طريقة التعليق.
عالج ان�ضداد القناة الدمعية؟

قد يكون ان�شداد القن��اة الدمعية اأمراً َخلقيًا، اأو قد 
يتط��ور بتقدم ال�شن وه��و يوؤدي اإىل امت��لء الأعن 
بالدموع ،اأو الإ�شابة بالته��اب. ويختار الطبيب اأف�شل 
خيار للمر�ش��ى فيما يتعلق بعلج ان�ش��دادات القناة 
الدمعي��ة وتت�شم��ن اخلي��ارات ا�شتخ��دام امل�شابر 

والليزر واجلراحات التقليدية.
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اتصل اآلن
واحجز موعدك على

ما هو الدور التوع��وي وامل�ضوؤولية الجتماعية التي يتميز 
بها« مركز دار« العيون؟

تتمثل قيم املركز يف اأن نوفر ملر�شانا اأعلى م�شتويات اجلودة 
والرعاي��ة ال�شحية املمكن��ة، مع تقدمي نوعي��ة خدمات تفوق 
توقع��ات املر�ش��ى يف جو ودي ومري��ح. بالإ�شاف��ة اإىل مواكبة 

اأحدث التقنيات يف جمال العلج و�شمان �شلمة املر�شى.
نق��وم بتوعي��ة املجتمع ب��اأن املراكز الطبي��ة املتخ�ش�شة يف 
جراح��ة العيون بال�شلطنة قادرة عل��ى تقدمي اأف�شل اخلدمات 
الطبية واأحدث التقني��ات دون اللجوء للعلج باخلارج. كما نقوم 
بحملت لفحو�شات طبية للوزارات والقرى خارج م�شقط، هدفنا 
تو�شيل اخلدمة الطبية ملن يريدها ول ي�شتطيع الو�شول اإليها.

ما ه��ي الن�ضيحة الت��ي دائما ما تقدمه��ا للمقبلني على 
عالجات العيون بال�ضلطنة؟  

دائم��ا اأن�شح باأنه ل داع��ي لل�شفر والعلج باخل��ارج، فاملراكز يف 
ال�شلطن��ة اأ�شبحت تتمي��ز با�شتخدام اأجه��زة وتقنيات ت�شاهي 
الدول الأوروبية وغرها مع وجود كوكبة مميزة من ال�شت�شارين 
املتخ�ش�ش��ن والأطباء ذوي الكفاءة واملهني��ة العالية. كذلك 
يج��ب األ نغفل باأن املتابع��ة الدورية مع الطاق��م الطبي هي 
ج��زء من الع��لج الناجح،فالعلج داخل ال�شلطن��ة مينح املري�ص 

متابعة والتوا�شل مع الطبيب وزيارته يف اأي وقت وب�شهولة. 
وفيم��ا يخ���ص الأ�شعار فاإنه��ا يف متناول اجلمي��ع كون العمل 
الطب��ي يف الأ�شا���ص هو عم��ل اإن�شاين ن�شعى م��ن خلله اإىل 

خدمة املجتمع.
اأه��م الإجن��ازات التي حققها مرك��ز »دار العيون« جلراحات 

الليزر موؤخرا؟
وقعنا اتفاقية موؤخرا مع احلكومة ال�شينية على تبادل اخلربات 
وتب��ادل املر�شى، كذلك مت اعتماد مرك��ز« دار العيون »من ِقبل 

كلية اجلراحن امللكية الربيطانية، جامعة وا�شطن. 
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خبرة وكفاءة عالية لعالج تاآخر الحمل والإخ�ضاب ا�ضتهر بهما مجمع 
الب�ضرى للتخ�ض�ضات الطبية منذ بداية تاأ�ضي�ضه حتى ا�ضتحدث 
2013 اخت�ضا�ضات الأمرا�س الجلدية ،والعمليات التجميلية  فى عام 

بالإ�ضافة اإلى خدمات الت�ضخي�س والعالج الكامل للمر�ضى.

ويوفر المركز لمر�ضاه بيئة خا�ضة لرعايتهم، حيث ل يقت�ضر تركيزه 
الرئي�ضى على �ضمان التميز التكنولوجى لعالج المر�ضى بل واأي�ضا 

على التوا�ضل المبا�ضر معهم والهتمام ال�ضخ�ضى والدعم. 

كما تخ�ضع كل مراحل العالج لدى المركز لي�س فح�ضب على درجات 
اإننا نعطى الأولوية الق�ضوى لخ�ضو�ضية المراجعين،  التدقيق بل 
بحيث يتم ت�ضجيل كافة الت�ضالت والجل�ضات مع المر�ضى اإلكترونيا 
ويتم التعامل معها ب�ضرية تامة طبقا للمعايير العالمية وبتكاليف 

منا�ضبة. 

وم��ن العج��ب اأن ن��رى دول الغرب ق��د تنبهت 
لذل��ك فاأ�شبح��وا وقد جعلوا طريق��ة الإ�شلم 
يف ه��ذه اجلزئية منهًجا لهم وبخا�شة اأملانيا 
وفرن�ش��ا واجنل��رتا حي��ث يب��دءون ال��دوام يف 
اأعماله��م بجد ون�شاط م��ن ال�شاعة ال�شاد�شة 

�شباًحا
حياتن��ا  اأ�شل��وب  نراج��ع  اأن  علين��ا  وج��ب  ل��ذا 
م��ن  ب��د  ل  اأي  وجماع��ات،  اأف��راًدا  ومعي�شتن��ا 
قرارات حا�شم��ة للفرد يف تغير اأ�شلوب حياته، 
فامل�شلم احلق هو الذي ُيكيف حياته ونظامه 
وفق تعالي��م الإ�شلم بحيث ل يدع ن�شاًطا من 
اأن�شطة حياته اإل ويجعله �شائًرا على منهج اهلل
ومن رحمة اهلل تبارك وتعاىل بالب�شر جميًعا اأن 
جعل اللي��ل للنوم والراحة والدع��ة وال�شكون، 
وجع��ل النه��ار للعم��ل والك��د وال�شعي على 
الرزق، فهل من �شاكر هلل تعاىل على نعمائه؟! 
وهل م��ن حري�ص على تطبي��ق منهاج اهلل يف 
هذا الكون؟! ق��ال تعاىل: }َوِم��ن رَّْحَمِتِه َجَعَل 
ُكُن��وا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمن  َهاَر ِلَت�شْ ْيَل َوالنَّ َلُك��ُم اللَّ

ُكُروَن{ الق�ش�ص 73، {  ُكْم َت�شْ ِلِه َوَلَعلَّ َف�شْ
بعد هذا كله جند كثًرا من النا�ص ل يفهمون 
الكوني��ة  ال�ش��ن  ويتح��دون  احلقيق��ة  ه��ذه 
بال�شه��ر ليًل والنوم نهاًرا، ب��ل ل يهتدون بهدي 
نبيه��م  �شل��ى اهلل عليه فق��د كان من هديه  
�شل��ى اهلل عليه و�شل��م  اأن ينام بع��د الع�شاء 
لي�شتطيع قيام اللي��ل والنهو�ص مبكًرا ل�شلة 
الفجر، فق��د حدث اأبو ب��رزة الأ�شلمي اأن ر�شول 
ْوَم  اهلل  �شل��ى اهلل عليه و�شل��م : »َكاَن َيْكَرُه النَّ

ِديَث َبْعَدَها« َقْبَل الع�شاء َواحْلَ
��ا اأن��ه اإذا اأراد اإب��رام اأمر اأو  وكان م��ن هدي��ه اأي�شً
فع��ل �ش��يء ذا ب��ال ك�شف��ر اأو ح��رب اأو بع��ث 
ال�شراي��ا فاإنه يفعله م��ن اأول النهار، ودعا لأمته 

بالربك��ة يف بكوره��ا، فع��ن �شخ��ر ب��ن وداعة 
ُهمَّ َباِرْك  ق��ال: قال  �شلى اهلل عليه و�شلم : »اللَّ

ِتي يِف ُبُكوِرَها« ِلأُمَّ
ول نن�ش��ى يف هذا املق��ام اأن نذك��ر بالفوائد 
العلمية لل�شتيقاظ مبك��ًرا فاجلو يف �شاعات 
الفج��ر الباكر يكون ممتلًئا باأعلى ن�شبة من غاز 
الأوزون ال��ذي يتناق���ص تدريجًي��ا حتى ي�شمحل 
عند طل��وع ال�شم���ص ويك��ون الكورتيزون يف 
اأعلى ن�شبة يف الدم وهو املادة التي تزيد من 
فعالي��ة اجل�شم حي��ث يعيد ال��دورة الدموية 
والتنف�ص اإىل ن�شاطهما كم��ا كانا قبل النوم، 
اأي قب��ل تباطئهم��ا، فغ��از الأوزون الن��اجت ع��ن 
تكاثف ث��لث ذرات م��ن الأوك�شجن يف وقت 
البك��ور يعترب م��ن املطه��رات، اإذ يعقم اجلو 
وم��ا لم�ش��ه، ومن املعل��وم اأن اإح��دى الطرق 
املتبع��ة لتعقي��م املي��اه يف م�شافيه��ا هي 
ا�شتعم��ال غ��از الأوزون، واأك��رث م��ا يك��ون اجلو 
الأر�ش��ي غنًيا به��ذا الغاز هو وق��ت البكور وهو 
ال�شاعة الأوىل من ال�شب��اح والتي ت�شبق �شروق 
ال�شم���ص وهو الأنفا���ص الأوىل الت��ي تطلقها 
ْب��ِح اإَِذا  رئت��ا ال�شب��ح الولي��د، ق��ال تع��اىل: }َوال�شُّ
{ ]التكوي��ر18[ ف��اهلل يق�ش��م بال�شب��ح  ���صَ َتَنفَّ
واأنفا�شه الأوىل ويف اآية اأخ��رى }َواْلَفْجِر*َوَلَياٍل 
]الفج��ر1-2[، وهك��ذا فالبك��ور وق��ت  ��ٍر{  َع�شْ
مب��ارك للعم��ل والإبداع، وق��د اأثب��ت العلم اأن 
هنالك طاق��ة عظيمة تهبط م��ن ال�شماء اإىل 
الأر���ص وتدخل عرب نقرة الإن�ش��ان وهي املكان 
املقعر كاملراآة والتي ت�شتقطب وتركز ال�شوء 
وجتمع��ه وهي متواجدة عند التقاء الراأ�ص مع 

العنق يف اخللف
كما اأن كرثة ال�شهر وعدم اأخذ الق�شط الكايف 
م��ن النوم  ي��وؤدي اإىل ظه��ور اأعرا���ص واأمرا�ص 

اأخ��رى منها: التعب وال�ش��داع والغثيان واحمرار 
العين��ن وانتفاخهما والتوت��ر الع�شبي والقلق 
و�شع��ف الذاك��رة والرتكي��ز و�شرع��ة الغ�ش��ب 
امل�ش��كلت  وبع���ص  الع�ش��لت  يف  والأمل 

اجللدية كالبثور وغرها
والأمة اليوم مل ت�شيع الربكة يف وقت البكور 
فح�شب، ب��ل �شيعت الزم��ن كقيمة مفقودة 

فاملواعيد عندنا قابلة للتمدد بل حدود
فللوقت اإجمال قيم��ة عظيمة ل ت�شاهيها اأية 
قيم��ة اأخرى يف الإ�شلم حي��ث قال  �شلى اهلل 
عليه و�شل��م : »َل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َي��ْوَم اْلِقَياَمِة 
اأََل َعْن ُعُم��ِرِه ِفيَما اأَْفَن��اُه َوَعْن ِعْلِمِه  ��ى ُي�شْ َحتَّ
َبُه َوِفيَم  ْي��َن اْكَت�شَ ِفيَم َفَع��َل َوَعْن َماِلِه ِمْن اأَ
ْبَلُه«)]10[( حيث ربط  ِمِه ِفيَم اأَ اأَْنَفَقُه َوَعْن ِج�شْ
بن العمر )الوق��ت( من جهة وبن العمل من 
جه��ة اأخرى ك�شم��ة من �شمات احلي��اة الدنيا، 
والإن�شان يف تناف�ص خا�ش��ر اأمام الوقت فهو 
مهم��ا ابتك��ر واخ��رتع ل��ن ي�شتطي��ع اأن يدفع 
عق��ارب ال�شاعة اإىل الوراء ولو ثانية، وكل ما يف 
احلياة قابل للخ�شارة والربح اإل يف الوقت فاإنه 

خا�شر ل حمالة
اإن الن�شج��ام والتواف��ق م��ع تعالي��م الإ�شلم 
الت��ي جتع��ل الليل �شكًن��ا وراحة، والنه��ار عمًل 
و�شياح��ة، في��ه اخلر للف��رد واملجتم��ع على 
ال�ش��واء لأنه النظام ال��ذي رتبه اخلالق جل وعل 
وو�شع��ه بنف�ش��ه }اأََل َيْعَل��ُم َم��ْن َخَل��َق َوُه��َو 

ِبُر{ امللك)14(  ِطيُف اخْلَ اللَّ
وم��ن العيب عل��ى الإن�ش��ان وقد عل��م �شبيل 
اله��دى م��ن اهلل تع��اىل اأن يخالف��ه اأو يتعل��ل 

بعلل لي�شت من الفهم اأو الفقه يف �شيء
املق��ال مقتب���ص بت�شرف ع��ن الأ�شت��اذ / عماد 

ح�شن اأبو العينن

ُة اْلُبُكوِر كحَ بحَرحَ
 اإنه لمن دواعي الأ�ضى والح�ضرة على المجتمع العربي الم�ضلم اأن نراه �ضاهًرا و�ضامًرا بالليل حتى اإذا ما طلع
�سِّ الحاجة للعمل والإنتاج والجهد الكبير من اأجل بناء ح�ضارته  الفجر نام حتى منت�ضف النهار، وهو في اأمحَ

التي تنتظرها الدنيا، ولكنَّ الوا�ضح اأن الدنيا �ضوف تنتظر طويال

 ففي ظل الحياة المعا�ضرة التي ت�ضير بنا وفق منهاج الغرب فقدنا هويتنا في ال�ضتيقاظ والنوم، فهناك
 �ضرائح كبيرة من المجتمع ينامون في اأعمالهم وم�ضالحهم فالموظف ينام في عمله، والطالب ينام في
 مدر�ضته، وال�ضائق ينام على عجلة القيادة، ناهيك عن كثرة التثاوؤب من �ضريحة اأخرى كبيرة في المجتمع،

والتي ت�ضيب الملتزمين ب�ضنة النبي  �ضلى اهلل عليه و�ضلم في ال�ضتيقاظ مبكرين بالكاآبة والياأ�س

من�ضور دياب
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ق�ضم اأطفال الأنابيب 
وعالج العقم:

الرغب��ة يف اإجن��اب طف��ل ه��ي من 
اأجم��ل الرغب��ات يف حي��اة الإن�ش��ان؛ 
وله��ذا فاإن ق�ش��م اأطف��ال الأنابيب 
التخ�ش�ش��ي  الطب��ي  جمم��ع  يف 
يعم��ل على م�شاع��دة الكثرين من 
الأزواج لتحقي��ق ه��ذا احلل��م حت��ى 

ي�شبح حقيقة.

ق�ضم اجللدية:

جل��د الإن�شان هو اأك��رب ع�شو 
حي��وي يف الإن�شان من ناحية 
احلج��م ، وهو نقط��ة متا�ص 
الإن�شان مع العامل اخلارجي. 
وهو اأول نقطة دفاع جل�شم 

الإن�شان.

 تخ�شيب البوي�شة خارج الرحم والتلقيح املجهري. 
 التلقيح ال�شناعي.

 التحفيز على الإبا�شة.
 جتميد ال�شائل املنوي.

 �شحب الأكيا�ص.
 علج تكي�شات املباي�ص.

 علج بطانة الرحم املهاجرة.
 علج اأعرا�ص �شن الياأ�ص.

 منظار رحمي ومهبلي لت�شخي�ص وعلج الأمرا�ص الن�شائية.
 علج عقم الرجال.

 ال�شحب بوا�شطة الإبر.
 اأخذ عينات من اخل�شية ب�شكل متعدد بطريقة اخلريطة للخ�شية.

يوفر لكم ق�ضم اأطفال 
الأنابيب وعالج العقم خدمات 

عديدة ومتميزة منها :

مهمة ق�ضم اجللدية:
يف  تتمث��ل  الطب��ي  الب�ش��رى  جمم��ع  يف 
و�شليم��ًا  �شحيح��ًا  اجلل��د  عل��ى  احلف��اظ 

باأف�شل الطرق املمكنة.

هدف ق�ضم اجللدية:
ه��و تتبع اأية علم��ة ،اأو موؤ�ش��ر �شلبي على 
�شحة اجلل��د، ومعاجلتها فوراً حتى التي ل 

ينتبه لها الإن�شان خلل حياته اليومية.
لدى جمم��ع الب�شرى الطبي خ��ربات طبية 
عالية امل�شت��وى، ا�شت�شاريون، متخ�ش�شون، 
و�شائل تقنية حديثة متكن من امل�شاعدة 

يف اأي من:
 احلقن بالبلزما.

 ميزوثرابي.
 تق�شر الكوزميلن.

 ديرما رولر.
 التق�شر الكري�شتايل.

 في�شل.
 اإزالة ال�شعر بالليزر.

 حقن البوتك�ص والفيلرز.
 علج حب ال�شباب والبثور.

 علج الكلف والنم�ص.
 ن�شارة و�شد الوجه )بدون جراحة (.

 تفتيح الوجه والب�شرة.
 اجلراحة اجللدية.

 علج الإكزميا والبهاق.
 علج ال�شدفية والثاأليل.
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  فح���ص �شامل م��ع الك�شف املبك��ر للأمرا���ص والأورام البولي��ة التنا�شلية 
وعلجها، جراحة امل�شالك البولية التنا�شلية وتفتيت احل�شيات البولية.

  ت�شخي�ص وعلج العقم وال�شعف اجلن�شي بالأمواج ال�شوتية امللونة )اليكو 
دوبلر( واإجراء اجلراحة امليكر�شكوبية للخ�شية ودوايل احلبل املنوي.

  علج ال�شل�ص البويل عند الرجال والن�شاء.
  تركيب اأحدث الأجهزة التعوي�شية لل�شعف اجلن�شي وال�شل�ص البويل.

  اإجراء فح�ص ما قبل الزواج مع برنامج للتثقيف ما قبل الزواج.
  علج تاأخر البلوغ عند الذكور.

  اجلراحة البولية التنا�شلية عند الأطفال.

  ت�شخي�ص ومعاجلة ومتابعة ال��داء ال�شكري وفق املعاير 
العاملية احلديثة

) Thyroid disease( ت�شخي�ص، وعلج اأمرا�ص الغدة الدرقية  
  علج مر�شى ارتفاع ال�شغط ال�شرياين ،و متابعته الدورية

  علج مر�شى الربو واحل�شا�شية و متابعة �شر املر�ص لديهم
  متابعة الباطنية الأمرا�ص وتدبرها عند املري�شات احلوامل 
)ال�شك��ري اأثناء احلم��ل –ارتفاع ال�شغط ال�شري��اين – الربو- 

اأمرا�ص الغدة الدرقية(. 

ق�ضم امل�ضالك 
البولية:

جمم��ع الب�ش��رى الطب��ي يوف��ر لك 
اأف�ش��ل احللول العلجي��ة من خلل 
والتنا�شلية  البولي��ة  ق�شم امل�شالك 
عل��ى  يعتم��د  حي��ث  التخ�ش�ش��ي، 
اأح��دث الو�شائ��ل التقني��ة العاملي��ة 
لتوفر اأف�شل �شب��ل الرعاية ال�شحية 

ملر�شى امل�شالك البولية.

ويقدم الق�ضم 
جمموعة من 

اخلدمات العالجية 
با�ضتخدام 

اأحدث الو�ضائل 
التكنولوجية :

يف جممع الب�ضرى 
الطبي يعمل ق�ضم 

الباطنة على احلد 
والوقاية من تلك 
الأمرا�س املزمنة 

عن طريق الك�ضف 
املبكر واملتابعة 

امل�ضتمرة :

ق�ضم الأمرا�س الباطنية:

اأك��رث  ال�شك��ري، وال�شغ��ط  م��ن  مر���ص 
عل��ى  واملنت�ش��رة  املزمن��ة  الأمرا���ص 
م�شتوى العامل يف ع�شرنا احلايل،  احلل 
الأن�ش��ب  م��ع ق�ش��م الأمرا���ص الباطنية 
الذي يقدم ت�شخي�ص ومعاجلة الأمرا�ص 
مبوا�شفات ومعاير عاملية ويهتم اأي�شا 
بعلج مر�شى الربو واحل�شا�شية وم�شاكل 

الغدة الدرقية
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albushra.medical.specialty

+968 24496419 - 24497789

Azaiba, building 280 & 280A 

ق�ضم طب 
وجراحة الأ�ضنان:

 تركيبات ثابتة ومتحركة.
 ابت�شامة هوليود.

 ح�شوات بي�شاء جتميلية.
 علج اأع�شاب اجلذور.

 علجات اللثة.
 تنظيف الأ�شنان.

 تبيي�ص الأ�شنان بالليزر.
 علجات اأ�شنان الأطفال.

 قلع عادي وجراحي.

w w w . a l b u s h r a . o m



99756851 ebtesam_alkalbani umlatefa
ibtesam Al kalbani
Makeup By



السيارة األقوى بإنتاج تجاري من فيراري

Superfast 812
ثمرة تاريخ عريق من محركات 

V12 من فيراري
ا�ضتهّلت فيراري ذكرى تاأ�ضي�ضها ال�ضبعين مع الطرح الأول في العالم لل�ضيارة التجارية الأقوى على الإطالق في 

�ضهر مار�س2017، األ وهي »812 �ضوبرفا�ضت« Superfast 812 بقّوة 800 ح�ضان. 

ويتحّلى الك�ضف عن طراز »بيرلينيتا« القّمة هذا الذي ي�ضّم محّركًا من 12 اأ�ضطوانة ب�ضكل V )V12( باأهّمية كبيرة، 
نظراً اإلى اأن تاريخ فيراري العريق في محّركات V12 التي ترقى اإلى اأيام تاأ�ضي�س ال�ضركة منذ �ضبعين عامًا خلت. علمًا 
اإنتاج �ضّيارات ريا�ضية بمحّركات من 12  اأن فيراري ما زالت حتى اليوم م�ضّنع ال�ضيارات الوحيد الذي لم ينقطع عن 

اأ�ضطوانة طوال تلك الفترة.

ون�ضترجع في ما يلي ال�ضاللة الباهرة والعريقة التي ت�ضّكلها محّركات فيراري V12 والتي �ضّكلت م�ضدر اإلهام ممّيز 
.Superfast 812 »اأف�ضى اإلى ابتكار �ضيارة فريدة من نوعها في عالم ال�ضيارات الحديث، األ وهي �ضّيارة »812 �ضوبرفا�ضت

:)2006-575M Maranello )2002 »575 اأم مارانيّلو«
اختارت فراري معر�ص جنيف لل�شّيارات عام 2002 لُتطلق ر�شميًا اأحدث 
�شّي��ارة �شياحة ريا�شّية GT لديها، وهي �شّيارة 575M Maranello. وميكن 
اخت�ش��ار العنا�شر الرئي�شية يف ط��راز 575M Maranello اجلديد ب�شهولة 
من خ��لل ا�شمه. فف��ي الواقع، نال ا�شم��ًا برمز رقمي جدي��د هو 575، 
لخت�ش��ار �شعته التي ارتفعت من 5500 اإىل 5750 �شم مكّعب مّما اأّدى 

اإىل زيادة يف القّوة والعزم. 
ومن اأبرز التغيرات اإىل جانب املحّرك، طرُح علبة ترو�ص باأ�شلوب �شيارات 
الفورم��ول واحد. وكانت تلك امل��رة الأوىل التي ُت�شتخدم هذه التقنية 
�شة للطرقات العادية. يف �شّيارة فراري باثنتي ع�شرة اأ�شطوانة خم�شّ

اأم��ا على �شعيد �شكل ال�شّيارة، ف�شعت فراري اإىل احلفاظ على توازن 
ط��رازMaranello   550  ور�شانته اللذين بف�شلهما ب��ات ذاك الطراز �شّيارة 
كل�شيكية ما اإن ُطرح يف الأ�شواق، مبا يتما�شى متامًا مع عودة فراري 

اإىل ت�شميم ال�شّيارات العالية الأداء مبحّرك اأمامي.
بالتايل، اقت�شرت التعدي��لت اخلارجية يف ال�شّيارة على تغيرات تقنّية. 
فت��ّم تعديل �ش��كل فتح��ات �شحب اله��واء وحجمه��ا يف الواجهة 
ال�شي��ارة الأمامية اجلديدة، مع حت�ش��ن فعالية الدينامي��ات الهوائية 

وديناميات ال�شوائل واإدخال تغير يف اجلانح ال�شفلي الأمامي.
كما اأُعيد ت�شميم جمموعات امل�شابيح، مع بدن م�شابيح بلون م�شابه 
لل��ون ال�شيارة الألوان واإط��ار رمادي. واقرتن ه��ذا الت�شميم بتكنولوجيا 
كزينون للإنارة املنخف�شة ومبنّظفات للم�شابيح الأمامية. ومت اللجوء 

اإىل عجلت جديدة اأي�شًا.
ن مهند�شو ف��راري ان�شياب  وعل��ى �شعيد الدينامي��ات الهوائي��ة، ح�شّ
اله��واء حول العجلت عرب اللج��وء اإىل جنيحات �شغرة للحد من اجلّر. 
يف ح��ن مّت ت�شميم الق�شم ال�شفل��ي لتوليد قوة �شاغطة نزوًل مع 

احلد من اجلّر.
وكان الهدف من حمّرك V12 اجلديد يف �شّيارة 575M Maranello زيادة 
القّوة والعزم على حّد �ش��واء. فو�شلت القّوة الق�شوى اإىل 515 ح�شانًا 

)379 كيلوواط( عند 7250 دورة يف الدقيقة، وبلغ 
الع��زم الأق�ش��ى 60 كيلوغرام��ًا عن��د 5250 

دورة يف الدقيق��ة )588.6 نيوت��ن م��رت(، 
م��ع زي��ادة 1.5 كيلوغ��رام يف العزم 

املتو�شطة،  ال��دوران  عند �شرع��ات 
بن األف و4 اآلف دورة يف الدقيقة 
باملقارنة مع املحّرك ال�شابق يف 

.Maranello 550 طراز

:)2002-Maranello )1996 550 »550 مارانيّلو«
بع��د 30 �شهراً م��ن تطوير ال�شّي��ارة، مّت طرح �شّي��ارة فراري 550 
Maranello يف يولي��و 1996 يف حلب��ة �شب��اق »نوربورغرين��غ« يف 
اأملانيا. و�شّكلت ه��ذه ال�شّيارة عودة فراري اإىل اعتماد املحّرك 
بالعجلت��ن اخللفّيت��ن يف �شّياراته��ا ذات  الأمام��ي والدف��ع 
املقعدي��ن وحمّرك باثنتي ع�شرة اأ�شطوانة، وذلك بعد 23 عامًا 
عل��ى حلول �شّيارة »برلينيتا بوك�ش��ر« Berlinetta Boxer مبحّركها 
 GTB/4 365 »الو�شط��ي حم��ّل ط��راز »365 جي تي ب��ي/4 دايتون��ا

 .Daytona
وت�شاط��رت �شّي��ارة Maranello 550 �ش��كل الهي��كل ومكّون��ات 
املح��ّرك الأ�شا�شية م��ع طراز »ف��راري 456« ذات مق�شورة ت�شّم 
مقعدين اأمامن مع مقعدين �شغرين خلفهما )2+2(. وذلك 
 Maranello 550 عل��ى الرغم من اأن قاعدة عج��لت
بلغ��ت 2500 ميللمي��رت )98.4 بو�ش��ة(، اأي اأنها 

اأق�شر ب� 100 ملميرت )3.9 بو�شة(.
وا�شتخدم ط��راز Maranello 550 حمّركًا 
اأمامي��ًا مع ناقل احلرك��ة ينقل الدفع 
وو�ش��ع  اخللفّيت��ن.  العجلت��ن  اإىل 
ب�ش��ّت  الرتو���ص  علب��ة  املهند�ش��ون 
�شرعات عند املحور اخللفي مع تر�ص 
ومتكن��ت  الن��زلق،  حم��دود  تفا�شل��ي 
ال�شيارة من بلوغ �شرعة ق�شوى قدرها 320 
كيلومرت/�شاع��ة مع ت�شارع م��ن �شفر اإىل 100 

كيلومرت/�شاعة يف 4.4 ثانية.
ويف عام 2002، حّل��ت �شّيارة »575 اأم 
حم��ّل   575M Maranello مارانيّل��و« 
وكان��ت   ،Maranello  550 �شّي��ارة 
نة من كل النواحي  ن�شخة حم�شّ
اأو ن�شخ��ة ُتطل��ق عليه��ا فراري 
 modificata ا�ش��م »موديفيكات��ا« 
)معّدل��ة(. ومّت جتهيزها مبحّرك 
اأكرب �شعته 5.75 لتر، ويف املجمل 
اأنتج امل�شّنع الإيطايل 3083 �شّيارة من 

.Maranello 550 طراز
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 GTB Fiorano 599 »599 ج��ي تي بي فيوران��و«
:)2012-)2006

�شمّي��ت �شّيارة »فيوران��و تيّمنًا باحللبة الت��ي ت�شتخدمها فراري ل�شقل 
اأداء �شّياراته��ا املخ�ش�ش��ة لل�شب��اق والطرقات العادي��ة. واأُعطَيت اأي�شًا 
ا�ش��م »جي تي بي« GTB اأي »غ��ران توريزمو برلينيت��ا« )ال�شياحة الريا�شّية 

برلينيتا( تيّمنًا باأ�شهر �شّيارات فراري برلينيتا على الإطلق.
اأم��ا رقم 599 فيعك�ص �شعة املح��ّرك V12 مق�شومًة على 10. 
وُك�ش��ف النقاب ع��ن ال�شّي��ارة املذهلة مبقعدي��ن امل�شنوعة 
بالكام��ل من الألومني��وم يف معر���ص »جنيف« لل�شّي��ارات عام 
2006، فو�شع��ت بذل��ك فراري معي��اراً جدي��داً للتمّيز يف عامل 

ال�شّيارات الريا�شّية.
و�شّممت ف��راري هذا الطراز اجلديد بعد اأن و�شعت ن�شب عينيها عّدة 
اأه��داف حمّددة، األ وهي تخّطي متع��ة القيادة الكبرة واحلر�ص على 
تقدمي اأداء مذهل بف�شل مكّونات ال�شيارة املبتكرة جداً والتكنولوجيا 
املنقول��ة من �شّي��ارات الفورمول واح��د، وتقدمي اأف�ش��ل املعاير من 

ناحية امل�شاحة والراحة، وال�شهولة يف ال�شتخدام وال�شلمة. 
وتت�ش��ارع فراري GTB Fiorano 599 اجلديدة من �شفر اإىل 100 كيلومرت/

�شاع��ة يف زمن مده�ص يبلغ 3.7 ث��وان، وتتمّيز ب�شرعة ق�شوى تزيد عن 
330 كيلومرت/�شاع��ة. وم��ع ذل��ك كان املحت��وى املبتك��ر الفريد الذي 
اّت�شم به الطراز اجلديد العامَل الذي منح مزايا متعة القيادة واأ�شلوبها 

الفريد والنفحة الريا�شي املتفّوقة.
اأما موا�شفات املحّرك التقني��ة فكانت كافية لُتربز قدراته اجلبارة، مع 
�شع��ة 5999 �شم مكّع��ب، وقّوة حمددة تبل��غ 103 اأح�شنة/ليرت )وهي 
ق��ّوة توّل��د للم��رة الأوىل يف حم��ّرك ب�شح��ب اله��واء الطبيعي بهذه 

ال�شعة(.
وحلت �شّيارة ف��راري GTB Fiorano 599 التي �شّممها »بينيفارينا« 
حمّل اأح��دث �شّيارة م��ن جمموع��ة برلينيتا العظيم��ة، اأي طراز 
575M Maranello الذي اأُنِتج منه ومن طراز Maranello 550 املطروح 
ع��ام 1996 م��ا ل يقل ع��ن 5700 �شّيارة. وتدين �شّي��ارة فراري 599 
م  GTB Fiorano اأي�شًا اإىل �شركة »األكوا« Alcoa لهيكلها املج�شّ
 Delphi »امل�شن��وع من الأملنيوم بالكام��ل، واإىل �شركة »ديلفي

لنظام التعليق املبتكر.

:2017-F12 Berlinetta )2012 »برلينيتا F12«
»F12 Berlinetta” يف معر���ص جني��ف  اأُطلق��ت �شّي��ارة  عندم��ا 
لل�شّي��ارات عام 2012، خطفت اأنفا�ص احلا�شرين اإذ �شّكلت منتج 
ف��راري الأقوى اآنذاك. وقد اأتى طراز F12berlinetta - الذي ا�شتهر 
با�ش��م -F12 لي�شتب��دل جمموع��ة 599 ويق��ّدم اأداء ل مثيل له. 
ومّه��د حمّركه��ا الذي هو من ن��وع V12 باحلق��ن املبا�شر مع 
�شح��ب الهواء الطبيعي �شعة 6262 �شم مكّعب الطريَق اأمام 
جي��ل جديد من البتكارات، فح�شد كّم من اجلوائز واأ�شر قلوب 

اق. الع�شّ
وقد مّت حتقيق الن�شجام الكامل يف �شّيارة F12berlinetta بن 
الت�شميم اجلميل والدينامي��ات الهوائية، وهما هدفان غالبًا ما 
يتناق�ش��ان يف ال�شّي��ارات.  حافظ هذا الط��راز على عنا�شر كثرة 
ا�شته��ر بها تاريخ حم��ّركات ف��راري V12 العري��ق. وعلى الرغم 
 F12berlinetta م��ن الأبع��اد اخلارجية املدجم��ة، حتّل��ت �شّي��ارة

مبق�شورة وا�شعة ومريحة للغاية. 
وق��د ف��از حم��ّرك ف��راري V12 �شع��ة 6.3 لي��رت ال��ذي يعمل 
 F12berlinetta ب�شح��ب اله��واء الطبيعي وال��ذي ينب���ص يف

بجائ��زة »اأف�ش��ل حمّرك عاملي« لع��ام 2013 يف 
حم��ّرك  و”اأف�ش��ل  اأداء«  »اأف�ش��ل  فئَت��ي 

ب�شعة اأكرب 4.0 ليرت«. 
وح��ازت �شّي��ارة F12berlinetta اأي�ش��ًا 

جائ��زة »اأف�شل �شّيارة خارقة لعام 
2012« من جمّل��ة ال�شّيارات »توب 

.Top Gear »غر
ويف الع��ام 2014، نال��ت »جائزة 
 Premio الذهبي��ة«  البو�شل��ة 
الثالث��ة   Compasso d’oro

والع�شرين من جمعية الت�شميم 
ال�شناع��ي يف اإيطاليا ADI. وا�شتلم 

ق�ش��م  رئي���ص  نائ��ب  اآن��ذاك  اجلائ��زة 
“فلفي��و  ال�شّي��د  ف��راري،  يف  الت�شمي��م 

مانزوين«.

 :Superfast 812 »812 �شوبرفا�شت«
��ر Superfast 812 بربوز ع�شر جدي��د يف تاريخ �شيارات فراري  تب�شّ
مبحّرك 12 اأ�شطوانة، معّولة بذلك على الإرث والتاريخ العريقن 
اللذين خّلفتهما �شيارتا »اأف 12 برلينيتا« F12berlinetta و”اأف 12 

 .F12tdf »تي دي اأف
وت�شته��دف هذه ال�شيارة العملء الذي��ن ين�شدون طراز فراري 
الأقوى والأكرث ح�شرية بن �شيارات فراري، وهي �شيارة ريا�شية 
ل ت�ش��اوم عل��ى اأي ناحية من نواح��ي القي��ادة. فتمنح قيادة 
م�شّوقة عل��ى الطرقات وعلى احللبة على حّد �شواء، ولكنها 
مريحة مبا فيه الكفاية لتخّول مالكها نيل جتربة ممتعة يف 

�شّتى ظروف القيادة.
مرك جديد: 

وت�شتع��ن Superfast 812 مبح��ّرك جدي��د م��ن 12 اأ�شطوان��ة 
ب�ش��كل V �شع��ة 6.5 لي��رت يوّل��د 800 ح�شان عن��د �شرعة دوران 
حم��ّرك تبل��غ 8500 دورة يف الدقيقة، لت�ش��ّكل بذلك املرجع 
ال��ذي يجب اأن حتتذي به ال�شيارات يف فئ��ة ال�شّيارات الريا�شية 

مبحّرك بو�شعية اأمامية و�شطية.
 ويحر���ص ه��ذا املح��ّرك اجلّبار عل��ى منحه��ا اأداء اأق�ش��ى ممتعًا 
لطامل��ا �ش��ّكل ميزة انف��ردت فيها �شي��ارات ف��راري V12 بتاريخها 
املجي��د. ويبلغ العزم الأق�شى 718 نيوتن مرت عند �شرعة 7000 دورة 
يف الدقيق��ة، وُيتاح %80 من هذا العزم ابتداء من �شرعة 3500 دورة 
��ن بذلك ق��درة القيادة والت�ش��ارع حتى عند  يف الدقيق��ة فتتح�شّ

�شرعات دوران منخف�شة.
ت�ضميمها املبتكر :

وتتمّي��ز Superfast 812 بت�شميمه��ا املبتك��ر للغاية وجمموعة 
جتهي��زات الدينامي��ات الهوائية ع��لوة على اأ�شل��وب قيادتها 
الفري��د. وت�شّكل Superfast 812 �شيارة فراري الأوىل التي ت�شّم 
 EPS )Electric Power اأو  نظ��ام »املق��ود امل��وؤازر الكهربائ��ي« 
Steering( ال��ذي ُي�شتخ��دم وفق��ًا لتقالي��د ف��راري، م��ن اأجل 

ا�شتغلل اإمكانيات ال�شيارة اأف�شل ا�شتغلل.
وطرح��ت ف��راري اأي�ش��ًا نظ��ام »قاع��دة العج��لت الق�ش��رة 
ال��ذي   PCV اأو   Virtual Short Wheelbase 2.0  »2.0 الفرتا�شي��ة 
يجمع بن املوؤازرة الإلكرتونية للتوجيه بالعجلتن الأماميتن 

واملفه��وم امليكانيك��ي ال��ذي يرتكز حول قيا���ص العجلت 
والتوجيه بالعجلتن اخللفيتن. 

وم��ن خ��لل دم��ج ه��ذه التكنولوجي��ا بالكام��ل م��ع اأنظمة 
التحّكم بديناميات ال�شيارة بالعتماد على الن�شخة اخلام�شة 
 Side Slip Control م��ن نظام التحكم بزاوية النزلق اجلانبي اأو
رت اأوقات التجاوب  نت ر�شاق��ةSuperfast 812 وَق�شُ SSC((، حت�شّ

مع حركة املقود.
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تقنية هيدرا في�ضل فعالة ومنا�ضبة جلميع اأنواع الب�ضرة.
هي تقنية غر جراحية جتمع بني فوائد التق�ضر الكيميائي 

وترطيب وتغذيه الب�ضرة. 
ت�ضلح لع��الج الب�ضرة بجميع اأنواعها، وهي فعالة يف عالج 

بع�س م�ضاكل الب�ضرة ومنها:
 التجاعيد الدقيقة

 زيادة مرونة ب�ضرة الوجه والتخل�س من الرتهالت
 توحيد لون الب�ضرة

 التخل�س من البقع ال�ضمراء
 عالج احتقان الب�ضرة الدهني

 عالج امل�ضام الوا�ضعة
 زيادة نعومة الب�ضرة

 عالج عالمات التقدم يف ال�ضن و�ضيخوخة الب�ضرة.

الهايدروفي�شل
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 تغذية الوجه
 يعالج احلفر وامل�ضامات املفتوحة. 

 اإعطاء ن�ضارة للب�ضرة
 منع ظهور اخلطوط والتجاعيد

 تقوية ب�ضرة اجللد
  تقلي��ل  الت�ضبغ��ات وعالم��ات تل��ف اجلل��د 
الناجم عن التعر�س لأ�ضعة ال�ضم�س لفرتات 

طويلة من اليوم
   يت��م تغذي��ة الوج��ه م��ن خ��الل مزي��ج من 

الفيتامينات واملعادن يف اجللد. 
  فبه��ا اإدخال الفيتامين��ات بطريقة �ضريعة 

للجلد دون اأي اأمل. 
  ظه��ور اجللد بطريقة ن�ض��رة واحلفاظ على 

ب�ضرة �ضابة و�ضد للجلد .

جل�شة الديرما بن 
بالنانو تكنولوجي
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مازيراتي كواتروبورتيه...
سيارة سيدان فاخرة تحمل تراث السباقات العريق

تجتم��ع الفخام��ة والحج��م والمس��احة م��ع الق��درات الديناميكي��ة الهائلة ف��ي »مازيراتي 
كواتروبورتي��ه« التي تقدم مس��احة وفي��رة ُمصممة بأناق��ة بتميز تصميمه��ا ذي الخطوط 
ال‘نسيابية المنحوتة ، إنه تصميم ال يمكن إنكار قوة مظهره ولكنه في ذات الوقت يتمتع 

برشاقة خالدة وقوة رمزية مثيرة.
ف��ي ع��ام 1963 اتخ��ذت “مازيراتي” خطوة جريئة بش��كل ملح��وظ حيث قدمت أول س��يارة 
رياضي��ة فاخ��رة على اإلطالق. تول��ت “مازيراتي” محرك V8 الناجح لس��باق الس��يارات ووفرته 
لس��يارة سيدان فاخرة مصممة بشكل جميل، ثم قدمت بفخر إنشائها إلى العالم، وهكذا 

ولدت “كواتروبورتيه” األسطورية. 
توف��ر “كواتروبورتي��ه” الي��وم قوة هائلة م��ن مح��ركات البنزي��ن V8 و V6 المصنعة على يد 
في��راري، يت��م تقديم الطراز في تصميمين “جران لوس��و “ و “جران س��بورت” كل منها مجهز 

بالكامل وفًقا لرغبات السائق الشخصية الدقيقة.

كواتروبورتيه طراز 2019
توف��ر الأل��وان اجلدي��دة والت�شميم��ات ذات 
اخل�شبي��ة  الق�ش��رة  وحلي��ات  العج��لت 
امُلع��اد  ال�شرع��ات  نق��ل  وذراع  الداخلي��ة، 
ت�شميم��ه والديك��ورات الداخلي��ة من اجللد 
الطبيعي الرقي املن�ش��ود ل�شيارة مازيراتي 

�شيدان الرئي�شية.
ت�شمي��م املقدمة يعطي انطباع��ًا بالقوة 
ثلث��ي  الأمام��ي  ال�شب��ك  ح��ول  والهيمن��ة 
الأبع��اد امل�شتوح��ى من ت�شمي��م األفيري 

ا  باأ�شلوب��ه الأني��ق لل�شائق وال��ركاب اإح�شا�شً
بال�شفر احل�شري على درجة رجال الأعمال.

ويوفر الت�شميم الداخل��ي اأ�شكاًل مب�شطة 
ا باخلفة،  ت�شفي على لوحة القيادة اإح�شا�شً
وتتميز لوحة القيادة ب�شطح كامل مغطى 
مبجموع��ة متنوع��ة م��ن احللي��ات الثمينة 
واحل�شري��ة. موؤك��داً عل��ى الطاب��ع الفاخ��ر 
لكواتروبورتي��ه مع زينة مزخرف��ة على األواح 

الأبواب الأمامية واخللفية.
عل��ى  كواتروبورتي��ه  مق�ش��ورة  وترتك��ز 
ال�شتخ��دام،  �شهل��ة  تفاع��ل  واجه��ة 
الت��ي  الع��دادات  جمموع��ة  وتتمو�ش��ع 
ت�شم��ل ع��داد دورات املح��رك التناظ��ري 
وع��داد قيا�ص ال�شرع��ة اإىل جانب �شا�شة 
عر���ص TFT مقا���ص 7 بو�ش��ة ت�شتعر���ص 
العدي��د من امليزات الت�شغيلي��ة لل�شيارة. 
بعجل��ة  جمه��زة  ال�شي��ارة  تاأت��ي  كم��ا 
قي��ادة مك�شّوة باجلل��د وقابلة للتعديل 

كهربائيًا من حيث العمق والرتفاع.
مركات عالية الأداء 

بثم��اين  GTS–حم��رك  كواتروبورتي��ه 
اأ�شطوانات وتوربو م��زدوج وقّوة 530 ح�شان 

النموذج��ي، واأ�شبح��ت املقدمة اأك��رث بروزاً 
مع اأ�شلع عمودية من الكروم التي تتناق�ص 

مع عمق ت�شميم »sharknose« اجلريء.
اأما امل�شد اخللفي املعاد ت�شميمه فيتميز 
بل��ون الأ�شود النا�شف م��ع م�شتخرج خلفي 
وح��واف جانبي��ة. اأ�شف��ل امل�ش��د اخللفي، 
ميكن متييز ن�شخة GTS  بالعوادم املزدوجة 
ب�شكلها �شب��ه املنح��رف، وامل�شنوعة من 
الف��ولذ املقاوم لل�شداأ املطل��ي بالكروم، 
 V6 بينما تاأت��ي الُطُرز ال�شدا�شي��ة ال�شلندرات

 390 ق��ّوة  املح��رك  وينت��ج  ل��رت،   3.8 �شع��ة 
كيل��وواط )530 ح�شان( عن��د 6،800 دورة يف 
الدقيق��ة وع��زم دوران يبل��غ 650 نيوتن مرت 

بن 2،000 و4،000 دورة يف الدقيقة. 
ه��ذه البيانات ملح��رك كواتروبورتي ت�شاعد 
ال�شيارة عل��ى الو�شول اإىل �شرعة 100 كلم\
ال�شاع��ة خ��لل 4.7 ث��واين فق��ط، و ال�شرعة 
الق�ش��وى والت��ي تتج��اوز حاج��ز 300 كل��م\
 310 لت�شج��ل  ملحوظ��ة  بن�شب��ة  ال�شاع��ة 

كلم\ال�شاعة.
��ا  خ�شي�شً املح��رك  ه��ذا  ت�شمي��م  ومت 
�شرع��ات  جمي��ع  عل��ى  رائ��ع  اأداء  لتوف��ر 
املح��رك، بالإ�شافة اإىل تخفي�ص ال�شتهلك 
روؤو���ص  املح��رك  وي�شتخ��دم  والنبعاث��ات. 
اأ�شطوانات مبدى عايل وحجر �شغط باأربعة 
“مازيرات��ي  �شقلت��ه  مفه��وم  يف  مراح��ل 
باورتراين” للتحكم الأمثل بالحرتاق، وبالتايل 

حتقيق اأداء عايل وا�شتهلك منخف�ص.
ويعم��ل املحرك وفقًا لإع��دادات Normal و

التحك��م، والكف��اءة املع��ززة    ICEو Sport
ال�شته��لك  تقلي��ل  اإىل  يه��دف  وال��ذي 
والنبعاثات وال�شو�شاء، وه��و يوفر ا�شتجابة 

بعوادم مزدوجة بي�شاوية ال�شكل.
ن مواد فائقة وت�ضميم داخلي م�ضّ

الطبيع��ي  في��وري(  )بيين��و  جل��د  يتوف��ر 
والق�ش��رة اخل�شبية جدي��دة يف املق�شورة 
ا  الفخمة يف كوارتوبورتيه ، والتي تتميز اأي�شً
ن��ة وت�شاميم  بجرافيك���ص ترفيهية حُم�شّ

داخلية مريحة للتحكم يف املناخ.
بف�ش��ل قاع��دة عجلته��ا الطويل��ة، اأر�شت 
الن�شخ��ة الأحدث م��ن كواتروبورتي��ه معياًرا 
للرحابة. يف ح��ن مينح ت�شميمها الداخلي 

اأكرث ليون��ة لدوا�شة الوق��ود لتحقيق قيادة 
�شل�ش��ة. ف�ش��ًل ع��ن تق��دمي اأعل��ى كفاءة 
  ICE  للوق��ود يف “كواتروبورتي��ه”، ي�ش��كل

اإعداداً مثاليًا للقيادة على الأ�شطح الناعمة.
ال�ضا�ضيه

مت ت�شمي��م �شا�شي��ه »كواتروبورتيه« بدقة 
ليلبي متطلب��ات الأداء والراحة لدى م�شرتي 
�شي��ارات مازيراتي مع تعزيز م�شتويات الأمان 
باأق�شى قدر ممك��ن. ومع قاعدة العجلت 
التي تبل��غ 3،17 مرت، فاإن »كواتروبورتيه« توفر 
راح��ة داخلية ل مثيل لها وخ�شائ�ص حتكم 

فائقة يف نف�ص الوقت. 
وعل��ى الرغ��م م��ن حجمه��ا الكب��ر، اإل اأن 
الن�شخ��ة الأح��دث م��ن كواتروبورتي��ه تتميز 
بخف��ة وزن ملحوظة حيث تزن 1،900 كغم 
م��ع حم��رك V8، بينما تزن اإ�ش��دارات V6 ذات 
 GTS الدف��ع اخللفي 40 كلغ اأق��ل من طراز

الأرقى.
وتعتمد ال�شيارة على خلية فولذية �شلبة 
واآمنة للغاية، وت�شتخ��دم جمموعة من 
ال�شل��ب والأملوني��وم املختلفة،  �شبائك 
كل منها خم�ش���ص لزيادة القوة وتقليل 
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ال��وزن والحتف��اظ بتوزي��ع 50:50 املث��ايل 
للوزن يف �شيارة ال�شالون التنفيذية.
ن�ضختا جران لو�ضو وجران �ضبورت

تتوفر هاتان الن�شختان »جران لو�شو« و«جران 
كرتقي��ة  اإطلقهم��ا  مت  اللت��ان  �شب��ورت« 
لكاف��ة الإ�ش��دارات مبح��رك V6 وهي متثل 
املزيج املثايل من الفخام��ة والأداء. وتتوفر 

ن�شطة مع��ززة وديناميكي��ات القيادة. بينما 
تقدم اأنظمة م�شاع��دة ال�شائق املتقدمة 
الختيارية تقدمي تقنية القيادة بدون تدخل 

ال�شائق من امل�شتوى الثاين. 
كما  يوفر نظ��ام  IVCاملطّور بالتعاون مع 
Bosch، �شلم��ة وديناميكي��ة قي��ادة معززة. 
ف�ش��ًل ع��ن اأداء اأف�ش��ل وجترب��ة اأكرث متعة 
جه��از   IVC نظ��ام  وي�شتخ��دم  لل�شائ��ق. 
حتكم ذكي ا�شتباقي يتنباأ بظروف القيادة 
مقدًم��ا ويكي��ف �شرعة املح��رك واملكابح 
وفًق��ا لذل��ك. ويتدخ��ل نظ��ام IVC ب�شكل 
 ESP اأك��رث �شل�شة وب�شجيج اأق��ل من نظام
التقلي��دي، وي�شم��ن توازًنا ومتا�ش��كًا اأف�شل 

لل�شيارة عند حدود ديناميكيات ال�شيارة. 
نظام معلومات وترفيه متطّور

ترتكز مق�ش��ورة »كواتروبورتيه« على واجهة 
وتتمو�ش��ع  ال�شتخ��دام،  �شهل��ة  تفاع��ل 
جمموعة الع��دادات التناظرية الكبرة التي 
ت�شمل ع��داد دورات املحرك وع��داد قيا�ص 
ال�شرعة اإىل جانب �شا�شة عر�ص TFT مقا�ص 

7 بو�شة. 
 Maserati Touch Control Plus تفخ��ر وح��دة
MTC(+( ب�شا�ش��ة مقا���ص 8.4 بو�شة مبركز 
لوح��ة القي��ادة، مع وج��ود عدد قلي��ل جًدا 
�شدي��دة  واجه��ة  اإىل  بالإ�شاف��ة  الأزرار  م��ن 
ال�شتجاب��ة ، مت ت�شميمه مل�شاعدة ال�شائق 
على احلف��اظ على الرتكيز على الطريق اإىل 

الأمام واإتقان العمل عليه �شهل وب�شيط.
التعليق واملكابح

الن�شخ��ة الأرق��ى يف الط��راز “كواتروبورتيه 
GTS” ح�شرًي��ا م��ع ت�شاميم “ج��ران لو�شو” 
و”ج��ران �شب��ورت” كج��زء م��ن موا�شفاتها 

القيا�شية. 
ميك��ن متيي��ز ت�شميم “ج��ران لو�ش��و” من 
خ��لل ت�شميم��ه الأمام��ي ال�شفل��ي والذي 
يتميز بعن�شر ج�شر عائ��م و”�شبويلر” دقيق، 

��ا بتعليق »�شكاي  يتمي��ز »كواتروبورتي��ه« اأي�شً
هوك«، م��ع امت�شا�ص ال�شدم��ات الذي يوفر 
ي�شتخ��دم  التخمي��د.  يف  م�شتم��ًرا  تبايًن��ا 
النظ��ام اأجه��زة ا�شت�شع��ار تراق��ب حرك��ة 
كل عجلة وج�ش��م ال�شيارة لتحديد ظروف 
الطريق وكيفي��ة قيادة ال�شي��ارة، ثم يقوم 
على الفور ب�شبط اإع��دادات كل مثبط وفقا 

لذلك.
 )EPS( نظام توجيه الطاقة كهربائيًا

يكيف النظام وزن التوجي��ه وفًقا لل�شرعة ، 
بحيث يكون اأخف وزن��ًا وي�شهل دورانه عند 
املناورة يف مكان �شيق ، على �شبيل املثال. 
عل��ى العك���ص من ذل��ك ، فاإنه يتمي��ز بوزن 
اأكرب واأك��رث متا�شكًا عند ال�شرع��ات العالية. 
تتمي��ز جميع اإ�ش��دارات كواتروبورتيه بنظام 

EPS كمعيار.
تتميز جميع اإ�شدارات مازيراتي  كواتروبورتيه 
مبكاب��ح “برميبو” القوي��ة املطابقة بعناية 
لأداء املحرك. الأقرا�ص ثنائية الطبقة، جتمع 
بن ق��وة احلديد الزه��ر وخف��ة الأملونيوم 
لتقلي��ل الكتلة الثابت��ة وبالتايل زي��ادة براعة 

املناورة.
راحة الأداء

لتلبي��ة  جمه��زة  كواتروبورتي��ه«  »مازيرات��ي 
الأم��ر  يتعل��ق  عندم��ا  الحتياج��ات  جمي��ع 
بالراح��ة وامللءم��ة، مب��ا يتلءم م��ع �شيارة 
�شي��دان كب��رة فاخ��رة الأداء. يق��وم نظام 
التحك��م التلقائ��ي باملناخ ثنائ��ي املناطق 
القيا�ش��ي ب�شبط �شدة التهوية وفًقا لدرجة 

ث��م ال�شادم بلم�شات الكروم وجوانب بلون 
ج�شم ال�شيارة. تتميز اجلوانب بزوائد جانبية 
، اأم��ا يف اخلل��ف فاملنظر اأك��رث ترتيبًا حيث 
يتمي��ز بعاك�ص منحوت قدمي الطراز وجناح 
ال�شي��ارة. يكتم��ل املنظ��ر بعج��لت  بل��ون 
وم�شامي��ك  بو�ش��ة   20 قيا���ص  )مركوري��و( 

مكابح مطلية باللون الأ�شود.
اأوتوماتيك��ي   ZF حرك��ة  نق��ل  نظ��ام 

بثماين �ضرعات 
تاأتي جميع اإ�شدارات “كواتروبورتيه” جمهزة 
بناقل احلركة الأوتوماتيكي ZF ذي الثماين 
�شرعات الذي ي�شمن راحة ا�شتثنائية، و�شرعة 
عالية بتغير ال�شرع��ات، وم�شتوى منخف�ص 

من ال�شو�شاء والهتزاز واخل�شونة.
مت تزوي��د “كواتروبورتي��ه” ط��راز 2019 بذراع 
نقل ال�شرعة ُمع��اد ت�شميمها ، والتي تتميز 
بنم��ط نقل �شرعات فوري م��زدوج امل�شارات 
ًنا.  يوف��ر نقًل اأق�ش��ر �شوطًا وت�شغي��ًل حُم�شَّ
لدى ال�شائق خيار ا�شتخدام �شندوق الرتو�ص 
 )RND( الأوتوماتيك��ي  القي��ادة  و�ش��ع  يف 
اأو الو�ش��ع الي��دوي )M( بب�شاط��ة عن طريق 
حتري��ك الرافعة من اليم��ن اإىل الي�شار، يف 
ح��ن اأن زر »P« اجلديد يف الأعلى ي�شع ناقل 

احلركة يف و�شع ركن ال�شيارة.
النظام املتكامل للتحكم بال�ضيارة 

املتكام��ل  التحك��م  نظ��ام  دم��ج  مت 
بال�شي��ارة ADAS اجلدي��د الن�شط، يف نظام 
مازيرات��ي للتحكم بالثبات م��ن اأجل �شلمة 

احل��رارة اخلارجي��ة ل�شمان ع��دم امل�شا�ص 
براحتك ، مهما كان الطق�ص. 

متكن��ك وظيفة فت��ح الأبواب ب��دون مفتاح 
اأو ال�شن��دوق  القيا�شي��ة م��ن فت��ح الأب��واب 
اخللف��ي عرب املقاب���ص دون مل�ص املفتاح. 
كما ميك��ن فتح الباب اخللف��ي الكهربائي 
واإغلق��ه تلقائًيا مبجرد ال�شغط على زر على 
الب��اب اخللفي نف�ش��ه اأو لوحة �ش��وء القبة 
ا م�شت�شعر للأرجل، وهو  الداخلية. يوجد اأي�شً
مفيد ج��ًدا عندم��ا تكون يدي��ك م�شغولة 

باأغرا�ص ول ت�شتطيع مل�ص الزر.
الك�ضافات الأمامية ليد قابلة للتكيف

لق��د مت جتهيز كواتروبورتيه بك�شافات ليد 
قابل��ة للتكي��ف مم��ا يزيد من ق��وة مظهر 
ن ب�شكل  مازيرات��ي اللفت للنظر ، مما يح�شّ
ملح��وظ م�شت��وى الروؤية ويقل��ل ا�شتخدام 
طويل��ة  حي��اة  توف��ر  اأنه��ا  كم��ا  الطاق��ة. 

للم�شابيح ب�شكل ملحوظ.
الوه��ج  ال�ش��وء اخل��ال م��ن   وتتي��ح تقني��ة 
لل�شائق��ن احل�شول على الفوائ��د الكاملة 
م��ن الك�شاف��ات الأمامي��ة دون التاأث��ر على 
ال�شي��ارات القادم��ة. ي�شتخدم ه��ذا كامرا 
رقمية خلف م��راآة الروؤية اخللفية لكت�شاف 

ال�شيارات املقرتبة. 
تتميز الك�شافات الأمامية اأي�شا مبيزة �شعاع 
القيادة التكيف��ي الذي يعم��ل تلقائًيا على 
�شبط عر�ص وُعمق اأ�شعة الك�شاف الأمامي 
، مم��ا يوفر اأق�شى قدر م��ن فعالية الإ�شاءة 

وال�شلمة املُثلى. 
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الدكتور »حامد حقباروار«
المدير اإلداري لمجموعة BMW  بالشرق األوسط لـ »أناقتي«

السيارات المستعملة 
...BMW المعتمدة

تجربة آمنة ومضمونة بخيارات
مميزة من التمويل والضمان

كش��فت شركة الجنيبي العالمية للس��يارات مؤخرا عن أكبر وأول صالة عرض 
 MINI Used Car Nextو BMW Premium Selection مخصص��ة حصرًي��ا لبرنامج��ي
 BMW اللذان يتيحان لعمالئهما اقتناء سيارات مستعملة معتمدة من طرازي
وMINI. وتصل سعة صالة العرض الجديدة إلى 16 سيارة وتوفر لعمالء شركة 
الجنيبي العالمية للس��يارات اختيار أفضل الس��يارات المس��تعملة المعتمدة 

من طرازي BMW وMINI ضمن أجواء راقية.
وعل��ى هامش االفتت��اح التقت » أناقتي« م��ع الدكتور »حامد حقب��اروار« المدير 
اإلداري لمجموعة BMW الش��رق األوس��ط، والذي أكد ب��أن افتتاح صالة العرض 
الجديدة للس��يارات المس��تعملة المعتم��دة يعد خطوة هامة تتيح لش��ركة 
الجنيبي العالمية للسيارات تلبية الطلب المتزايد على السيارات المستعملة 
المعتم��دة م��ن ط��رازي BMW وMINI ف��ي عمان.إل��ى مزيد م��ن التفاصيل في 

الحوار التالي:-
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ه��ل يخ�ض��ع ه��ذا املعر���س حت��ت 
برنامج bmw premium selection؟

نعم ين��درج ه��ذا املعر�ص حت��ت هذا 
الربنامج وهو واحد من 17 معر�شا حتت 
ا�ش��م »ب��ي اإم دبليو«، حي��ث نقوم من 
خ��لل هذه املعار���ص ب�ش��راء ال�شيارات 
عالية اجلودة حتت ا�شم »بي اإم دبليو« 

واملركبات الأخرى.  
يتم حجز ال�شيارات ب�شكل م�شبق حيث 
اإنن��ا نق��وم بفح�شه��ا واختباره��ا على 
ي��د خ��رباء متخ�ش�ش��ن ومدربن على 
اأعلى م�شت��وى لكت�شاف اأي عيوب يف 
ال�شيارة، ومب��ا ي�شمن ح�شول امل�شرتي 

على �شيارة يف حالة ت�شغيلية ممتازة.
توقعاتك��م ج��راء افتت��اح املعر�س 
اجلديد؟، وكيف �ضينعك�س اإيجابيا 
ومنوه��ا  ال�ضرك��ة  مبيع��ات  عل��ى 

داخل ال�ضلطنة؟
م��ن خ��لل متابعاتنا لل�ش��وق العماين 
وجدنا اأن هناك طلبا كبرا على ال�شيارات 
امل�شتعمل��ة وكان��ت ردود الأفعال عن 
براجمن��ا م��ن العم��لء جي��دة، ولذل��ك 
فكرنا يف اأن يكون لدينا معر�ص خا�ص 

بال�شي��ارات امل�شتعمل��ة. نح��ن ن��درك 
اأن و�ش��ع ا�شمنا عل��ى املعر�ص يجعل 
العمي��ل يتوق��ع من��ا اأن يح�ش��ل على 
�شيارة على اأعلى م�شتوى لأنه ي�شرتيها 
من ال�شركة ال�شانعة، ولهذا نتوقع اأن 
ت��وؤدي هذه الثقة يف منتجاتنا اإىل منو 

كبر يف مبيعاتنا. 
هل هناك اختبارات ومعاير خا�ضة 
يت��م م��ن خالله��ا اختي��ار ال�ضيارات 
�ضي�ضمه��ا  الت��ي  امل�ضتعمل��ة 

املعر�س؟
نعم لدينا املعاي��ر اخلا�شة بنا، بحيث 
اإنن��ا ل نقب��ل ال�شي��ارة الت��ي يك��ون قد 
م�ش��ى عليها اأك��رث من 7 �شن��وات ،واأل 
تتج��اوز امل�شافة املقطوعة فيها 200 
األ��ف كيلومرت.. كما اأنن��ا نقوم بفح�ص 
الكثر م��ن اجلوانب يف ال�شيارة ولي�ص 
فقط عدد الكيلو مرتات التي قطعتها 
،ول عمره��ا ،ول اخلدو���ص ال�شطحي��ة، 
ب��ل نقوم بفح���ص احلال��ة الت�شغيلية 
ونق��وم باإج��راء الإ�شلحات اللزم��ة اإذا 
ل��زم الأمر .  ويف النهاي��ة نقدم �شمان 
ال�شركة ال�شانعة ملدة عام اإىل جانب 

باقة �شيان��ة جمانية ملدة ثلثة �شهور، 
اأو 5000 كلم بعد ال�شراء.

اأه��م الطرازات التي من املتوقع ان 
ي�ضمها املعر�س؟

م��ن خ��لل متابعاتن��ا لل�ش��وق وجدن��ا 
طلب��ا كب��را على الفئ��ة 5 م��ن »بي اإم 
دبليو«،  ويت�ش��ح ذلك ب�شكل وا�شح من 
احلج��وزات التي مت��ت وم��ن ال�شيارات 

املوجودة يف املعر�ص.
الت��ي  ال�ضم��ان  خدم��ة  ممي��زات 
املعتم��دة  ال�ضي��ارات  تقدمه��ا 

امل�ضتعملة لدى bmw؟
اإن اأتي��ت اإىل هنا ف�ش��وف ت�شعر براحة 
كب��رة ب��اأن لدي��ك �شي��ارة جي��دة م��ع 
�شم��ان م��ن ال�شرك��ة ال�شانع��ة، كم��ا 
ال�شل�ش��ة وباق��ة  التموي��ل  اأن خي��ارات 
اخلدمة وهذا يعن��ي اأننا نوفر للعميل 

اأف�شل اخلدمات. 
ه��ل افتت��اح املعر���س �ضيك��ون له 
�ض��وق  اإح��داث طف��رة يف  دور يف 

ال�ضيارات امل�ضتعملة بال�ضلطنة؟
نعم نتوقع ذلك لأن هذا هو املعر�ص 
اأن يج��ذب  نوع��ه، ونتوق��ع  الأول م��ن 

ل��ه الكثر م��ن العم��لء للتع��رف على 
نعر�شه��ا.  الت��ي  وال�شي��ارات  منتجاتن��ا 
ونح��ن على ثق��ة م��ن اأن �شي��ارات »بي 
اإم دبلي��و« امل�شتعملة �شتحقق قيمة 

اإ�شافية لأي ن�شاط. 
تقيمكم لأ�ضعار الطرازات املتوقع 
عر�ضها يف املعر�س مقارنة ب�ضوق 

ال�ضيارات امل�ضتعملة؟
تعتم��د الأ�شع��ار عل��ى حال��ة ال�شي��ارة، 
واأق��ول للعمي��ل اع��ن ب�شيارت��ك لأنه 
كلم��ا اعتنيت ب�شيارت��ك ب�شكل اأف�شل 
كلم��ا ح�شل��ت على �شع��ر اأف�ش��ل. اإذا 
مثل كانت امل�شافة املقطوعة قليلة 
الوكي��ل  ل��دى  تت��م  ال�شيان��ة  وكان��ت 
املعتم��د » اجلنيب��ي« ولي�ص هن��اك اأي 
تلفي��ات اأو اأ�شرار يف اجل�شم كلما كان 

ال�شعر اأف�شل.
 علوة على ذلك عندما ت�شرتي من هنا 
فاأنت حت�شل على قيمة م�شافة وهي 
اأن لدي��ك �شمانا م��ن ال�شركة ال�شانعة 
،واأن ال�شيارة يف حال��ة ت�شغيلية جيدة 
من حيث ال�ش��كل والأداء وهذا ي�شمن 

للعملء الراحة والطماأنينة.
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مر�ضد احلكماين
رئي�س جمل�س الإدارة

وموؤ�ض�س اأطياب مالك

ر�شالتنا

�شن��ع موؤ�ش�ش��ة تك��ون منوذج��ا مرجعي��ا ومتميزا يف ج��ودة وتنوع م��ا تق��وم باإنتاجه 
م��ن عط��ور عماني��ة متميزة حملي��ا واإقليمي��ا، واأن حتافظ على الري��ادة والأ�شال��ة وت�شبق 
طموح��ات عملئه��ا يف م�شت��وى خدماته��ا واإر�ش��اء زبائنه��ا، ورقي جمتمعه��ا وتنميته

أطياب المالكأطياب المالك
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فندق قصر البستان
ريتز كارلتون... 

جوهرة ســلطنة عُمان
ب�ضاطئ يمتد بطول 1 كيلومتر وخلفية بانورامية على جبال الحجر 
المهيبة بم�ضقط، ي�ضرف فندق ق�ضر الب�ضتان »ريتز كارلتون »في 
اأح�ضان واحة خ�ضراء ن�ضرة على م�ضاحة 200 فدان باإطاللت �ضاحلية 

خالبة على مياه بحار ُعمان الالزوردية.
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�ضرح معماري:
بت�شميم م�شتوحى من الت�شامي��م املعمارية للح�شون والقلع العربية العريقة 
وبرده��ة ا�شتقب��ال تزينه��ا قب��ة بارتفاع 38 م��رتا، مت بن��اء الق�ش��ر ل�شت�شافة قمة 

جمل�ص التعاون اخلليجي يف عام 1985 ولأكرث من 30 عام.
 وير�ش��ي الفن��دق معاير يف فخامة ال�شيافة لي�ص فق��ط بال�شلطنة ،ولكن على 
م�شت��وى املنطق��ة ككل، فقد �شاه��م يف تعزي��ز مكانة م�شقط كاإح��دى اأبرز 
الوجه��ات ال�شياحية املو�شى بزيارتها اليوم. واأتاحت عمليات التجديد التي اأجريت 
موؤخراً له �شرد �شطر جديد يف تاريخه احلافل ولي�شتهل بفخامته جيل جديد من 

الرفاهية الفندقية.

الرقي والفخامة:
ويع��د الفندق امل��كان املث��ايل ل�شت�شاف��ة وا�شتقبال اأف��راد الأ�شر 
احلاكمة، وامل�شافرين وال�شياح من جمي��ع اأنحاء العامل ،وال�شيوف 
من العائ��لت الذي��ن يتطلع��ون اإىل ال�شتمتاع باأعل��ى م�شتوى من 

الرقي والفخامة. 
يدوي��ًا  باأغطي��ة م�شنوع��ة  تتزي��ن  الت��ي  الفن��دق بجدران��ه  ويتاأل��ق 
ومبنحوت��ات اأ�شلية، اإ�شاف��ة اإىل اأثاثه الفخم ال��ذي يدمج بن فنون 
الديكورات التقليدية املحلية والع�شري��ة لُيعربعن الثقافة والفنون 

والتاريخ العربي يف اأبهى �شوره. 
اأم��ا رده��ة ا�شتقباله فتعد حتفة فني��ة فريدة بذاته��ا، تتدىل منها 
اأك��رب ثري��ا م��ن نوعه��ا يف العامل حي��ث ي�ش��ل طوله��ا اإىل 23 مرت، 
تقابلها ناف��ورة كري�شتالية �شخمة  متنح ال�شيوف ال�شعور وكاأنهم 
ينظرون اإىل اأحد �شناديق الكنوز النادرة. وقد مت تزين جدران الردهة 
مبنحوت��ات الأرابي�شك املطعم��ة بخيوط اللوؤل��وؤ والذهب، لتعك�ص 
بربيقها عل��ى اأر�شيات الفندق املطعمة باأحج��ار الرخام يف تناغم 

ّخلب. 

الوجهة املثالية:
وبالإ�شاف��ة اإىل غرف��ه واأجنحت��ه ال��� 250 
الرحب��ة ب�شرفاتها اخلا�شة، ي�شم الفندق 
للجتماع��ات  وقاع��ات  وغ��رف  مراف��ق 
واملنا�شب��ات تت�ش��ع مل��ا ي�ش��ل اإىل 1000 
فرد، وحدائق وم�شطح��ات خ�شراء متتد 
على م�شاح��ة 200 فدان ف�شًل عن اأطول 

�شاطئ خا�ص بال�شلطنة. 
 ومتت��د هذه املرافق عل��ى م�شاحة تزيد 
ع��ن 44،000 م��رت مرب��ع حي��ث ت�ش��م 15 
قاع��ة اجتماعات وقاعة لإقامة موؤمترات 
فن��دق  يجع��ل  مم��ا  املرئي��ة،  الفيدي��و 
ق�ش��ر الب�شت��ان »ريت��ز كارلت��ون »الوجه��ة 
الفعاليات واملنا�شبات  املثالية لحت�شان 

والجتماعات الكربى. 

اأن�ضطة متنوعة:
اأم��ا ال�شيوف القادمن لأغرا�ص الرتفي��ه والراحة، فيوفر 
الفندق اأن�شطة ثقافية وريا�شية ومائية ومرافق علجات 
وا�شتجمام ت�شم �شبا احلوا�ص ال�شت، وخم�شة اأحوا�ص 
�شباحة، ومرك��ز للريا�شات املائية، وقري��ة للتن�ص ت�شم 
اأربعة ملعب تن�ص. اأما حديقة »اأكوا فاميلي« اخلارجية، 
فت�شم��ل حو���ص �شباح��ة خم�ش���ص للأطف��ال، وحبل 
منزل��ق، واألع��اب بالإ�شافة اإىل نادي »ريت��ز كيدز« ل�شيوف 

الفندق من الأطفال. 
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اأكرب قاعات احلفالت:
يحت�ش��ن الفن��دق اإحدى اأكرب قاعات احلفلت يف ال�شلطن��ة وقاعة ُعمان التي تت�شع ل� 628 �شيف، ف�ش��ًل عن حديقة ن�شرة تنا�شب 
جمي��ع الفعاليات الت��ي تقام يف الهواء الطلق تنفرد جميعها بتفا�شيلها التي اخترت بعناي��ة لتمنح ال�شيوف اخلدمة التي طاملا 
ت�شته��ر بها فنادق »الريتز كارلتون« هذا وي�ش��م الفندق فريق عمل مبدع يف جميع مطاعمه، وكذلك طاقم خدمة مدرب لتوفر 

كافة احتياجات املوؤمترات والفعاليات على اأعلى م�شتوى.

جتربة الطعام املثرة:
كما ي��رثي الفن��دق �ضيوفه بتجرب��ة طعام ه��ي الف�ضلى على 
الإط��الق، حيث ي�ضم مطعم مطبخ اخلران بجل�ضاته الداخلية 
واخلارجي��ة املطلة على مياه بحر ُعم��ان. وياأتي مطعم بيت�س 
بافيلي��ون بجل�ض��اٍت خارجي��ة وداخلي��ة ليمت��ع ال�ضي��وف فيه 

باأف�ضل اأطباق الأ�ضماك واملاأكولت البحرية.
بينم��ا يتاأل��ق مطع��م »ت�ضين��ا« م��ود احلائ��زة عل��ى الكثر من 
اجلوائز بالأطباق ال�ضيني��ة التقليدية لي�ضمن ا�ضتمتاع ال�ضيوف 
بجل�ض��اٍت ا�ضتثنائية تتميز بهدوئه��ا واإطاللتها الرائعة. وميكن 
لل�ضيوف ال�ضتمت��اع اأي�ضًا بتناول م�ض��روب الكوكتيل يف »بلو« 
اأو باأرق��ى اأن��واع ال�ض��اي خالل فرتة م��ا بعد الظه��رة يف ردهة 

ا�ضتقبال الفندق.

ت�شغ��ل كاتري��ن ه��رز حالي��ًا من�ش��ب املدي��ر العام 
لفندق ق�ش��ر الب�شتان، ريت��ز -كارلت��ون. وبخربة متتد 
لأكرث من 18 عامًا م��ع �شركة  فنادق الريتز –كارلتون، 
ب��داأت ه��رز م�شرتها الطويل��ة مع ال�شرك��ة عندما 
ان�شم��ت ع��ام 1998 اإىل فندق ’هوتي��ل اآرت�ص’ �شمن 
فريق خدمة الن��زلء وال�شي��وف يف بر�شلونة لترتقى 
لحق��ًا اإىل مدي��رة خدمة تنظيف الغ��رف يف فندق 
الريتز - كارلت��ون، فولف�شبورج، وهي من�شاأة �شاعدت 

يف تاأ�شي�شها.
 وبعد ذل��ك، �شغلت كاترين من�ش��ب م�شاعد املدير 
خلدمات الطع��ام على مدار الي��وم يف فندق ريتز- 
كارلت��ون، بي�شكاي��ن يف ميام��ي، ثم مت��ت ترقيتها 
يف من�ش��ب مدي��رة خدمات املطاع��م واملوؤمترات 
يف نف���ص الفن��دق. كما تولت مهم��ة الإ�شراف على 
ال�شتع��دادات لفتت��اح فن��دق ومنتج��ع بنه��ا لوجنا 
)ال��ذي يديره فن��دق الريتز-كارلتون( وفن��دف الريتز-

كارلتون مو�شكو على التوايل. 
ويف �شبتم��رب ع��ام 2008، افتتحت هرز فن��دق الريتز 
– كارلت��ون، مرك��ز دبي العاملي يف الإم��ارات وتولت 
اإدارة عمليات��ه مبن�شب مدير الفندق. وانتقلت بعدها 
اإىل م�شق��ط يف �شهر مار�ص من عام 2015، لت�شكل 
اإ�شاف��ة ب��ارزة لقي��ادة فن��دق ق�ش��ر البت�ش��ان، ريت��ز - 
كارلتون الواقع ب��ن بحر ُعمان وجبال احلجر وتتوىل 
اإدارته مبن�شب املدير الع��ام، لت�شبح بهذا اأول مديرة 

عامة لفنادق الريتز - كارلتون يف ال�شرق الأو�شط.
 وقبل بدء م�شوارها املهني يف �شل�شلة فنادق الريتز 
كارلتون، ح�شلت كاترين على درجة البكالوريو�ص مع 
مرتبة ال�شرف م��ن معه��د اإدارة ال�شيافة يف لهاي، 
هولندا. وبجان��ب كونها مديرة عامة مرموقة، جتيد 
ه��رز التحدث بع��دٍد من اللغ��ات وت�شم��ل هواياتها 
القراءة وال�شفر وال�شينم��ا وامل�شرح وركوب الدراجات 
والتزل��ج يف اأوقات فراغها. وتقي��م كاترين حالًيا يف 
�شلطنة ُعمان مع زوجها كارلو�ص واأبناءها ثيا ولوكا. 

كاترين هرز
مدير عام

فندق ق�ضر الب�ضتان
 ريتز - كارلتون

149 �شياحة



العيد الوطني جلمهورية نيبال الدميقراطية الحتادية 

احتفلت �ضفارة جمهورية نيبال الديمقراطية التحادية بال�ضلطنة بالعيد الوطني 
النيبالي، وذلك بفندق �ضيراتون عمان، ح�ضر الحتفال عدد من الم�ضوؤولين بالدولة 

وعدد من روؤ�ضاء البعثات الدبلوما�ضية المعتمدين لدى ال�ضلطنة.
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اآلن منتجات »خلطاتي« في والية صحار
افتتاح الفرع الجديد و�ضط ح�ضور مميز من �ضيدات المجتمع العماني ورواد 
الأعمال وو�ضائل الإعالم المحلية في ولية �ضحار وبتنظيم من رائدة الأعمال عزيزة 
الخ�ضيبية »خلطاتي« منتجات وخلطات طبيعية ت�ضتخدم في مجال العناية 

بالب�ضرة وال�ضعر والج�ضم.
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ومن��ذ اللحظ��ة الأوىل ل�ش��راء �شيارة 
ف��راري من �شال��ة العر���ص، �شيكون 
املال��ك اجلديد عل��ى ثقة تام��ة باأن 
باأمان، اإذ  �شيارت��ه املذهلة �شتك��ون 
تقوم ال�شركة مبنح م�شرتي �شيارات 

ف��راري اجلديدة عقد �شيانة جماين 
ملدة �شبعة اأعوام، اإىل جانب كفالة 
امل�شن��ع الت��ي متت��د ثلث��ة اأع��وام. 
وت�شمن خدم��ات »ال�شيان��ة الأ�شلية« 
باأن تتم �شيانة كل من �شيارات فراري 

وفق اأرقى املعاي��ر املعتمدة، ومبا 
ال�شارم��ة  املتطلب��ات  م��ع  يتواف��ق 
الت��ي تفر�شها ال�شرك��ة يف جمالت 

ال�شلمة والأداء واملوثوقية. 
ويغط��ي برنام��ج خدم��ات »ال�شيانة 

الأ�شلية« تكاليف اليد العاملة وقطع 
الت�شحيم  وزي��وت  الأ�شلي��ة  التبدي��ل 
وزي��وت املح��ركات واملكاب��ح. وتتم 
عمليات الفح���ص الدوري��ة لل�شيارات 
مرة واحدة يف العام، ويتم تنفيذها 
ال�شيان��ة  طواق��م  اأف��راد  ي��د  عل��ى 
املتمر�ش��ن لدى وكلء البيع، والذين 
مرك��ز  �شم��ن  تدريباته��م  تلق��وا 
التدري��ب التاب��ع ل�شركة ف��راري يف 
مدين��ة مارانيلو الإيطالية، با�شتخدام 
معدات فح�ص خم�ش�شة ومعتمدة 
من قبل امل�شنع، ليقدموا م�شتويات 
ل ت�شاه��ى م��ن اخل��ربة واملعرف��ة 

ب�شيارات ’فراري’. 

وتغط��ي باق��ة ال�شيان��ة الأوىل م��ن 
نوعه��ا يف القط��اع كل واحدة من 
�شيارات العلمة عل��ى حدة، وبالتايل 
املالك��ن  جمي��ع  ت�شم��ل  فاإنه��ا 
ف��رتة  ط��وال  لل�شي��ارة  اللحق��ن 
الأع��وام ال�شبع��ة، ما ير�ش��ي معاير 
غر م�شبوقة يف رعاية العملء على 

م�شتوى القطاع. 
ال�شيانة  الربنامج خدم��ات  ويغط��ي 
الدورية على فرتات اخلدمة القيا�شية 
)20 األف كيلوم��رت، اأو مرة واحدة يف 
الع��ام ب�ش��رف النظر ع��ن امل�شافة 
التي قطعته��ا ال�شي��ارة(، اإىل جانب 
تزوي��د ال�شيارة بقطع الغي��ار الأ�شلية 
اللزمة وزيوت املح��ركات واملكابح. 
وتتمثل اأبرز املزايا التي يح�شل عليها 
املال��ك يف �شم��ان ح�ش��ول ال�شيارة 
على فحو�شات �شنوية دورية على يد 
خرباء ال�شيانة املدرب��ن لدى �شركة 
’فراري’، وبا�شتخدام اأف�شل معدات 
الفح�ص املخ�ش�شة واملعتمدة من 

قبل م�شنع العلمة.
علوة على ذلك، يتم تعين م�شت�شار 
خدم��ات خم�ش�ص ل��كل واحدة من 
�شي��ارات ف��راري �شمن وكال��ة البيع 
يتوىل  وال��ذي  املحلي��ة املعتم��دة، 
ال�شي��ارة  حال��ة  متابع��ة  م�شوؤولي��ة 
ويق��وم  ت�شغيله��ا.  ف��رتة  ط��وال 
املخ�ش���ص  اخلدم��ات  م�شت�ش��ار 
بالتوا�شل مع مال��ك ال�شيارة ب�شكل 
دوري للتحق��ق م��ن حاج��ة ال�شي��ارة 
لل�شيانة، حيث يعمل كنقطة ات�شال 
رئي�شي��ة بالن�شب��ة ملالك��ي �شي��ارات 
ف��راري يف حال ظه��ور اأي م�شاكل 

فنية يف �شياراتهم.
مرك��ز  اإىل  ال�شي��ارة  و�ش��ول  وعن��د 
ا�شتقب��ال  يت��م  ’ف��راري’،  خدم��ات 
العمي��ل من قب��ل موظف��ي وكالة 
م�شت�ش��ار  يق��وم  حي��ث  ال�شي��ارات، 
عم��ل  بطاق��ة  مب��لء  اخلدم��ات 
ال�شيارة. وبعدها يتم فح�ص ال�شيارة 
من اخل��ارج، قب��ل اأن تخ�شع لفح�ص 
�شامل مبجرد رفع ال�شي��ارة لل�شيانة 
يف املرك��ز. ويت��م ت�شجي��ل جمي��ع 
التفا�شيل املتعلقة بكل واحدة من 

�شي��ارات فراري ب�ش��كل م�شتمر يف 
»نظ��ام ’مودي�ص’ خلدم��ات ما بعد 
لتزوي��د م�شت�ش��اري خدمات  البي��ع«، 
فراري مبعلومات مف�شلة حول كل 

طراز.
ويتم تزويد ال�شي��ارة بجميع عمليات 
والت��ي  اللزم��ة  والإ�ش��لح  ال�شيان��ة 
تغطيها الكفالة ب�شكل مبا�شر اأثناء 
وجوده��ا يف مرك��ز اخلدمات، بدون 
وعن��د  املال��ك.  ل�شت�ش��ارة  احلاج��ة 
احلاج��ة اإىل تنفيذ اأي عمليات �شيانة 
يرتتب عليه��ا تكاليف اإ�شافية، يقوم 
م�شت�شار اخلدمات بالتوا�شل ب�شكل 
�شخ�شي مع العميل للح�شول على 
موافقت��ه قب��ل ال�ش��روع بتنفيذه��ا. 
ال�شيانة،  ا�شتكم��ال عملي��ات  وبع��د 
يتم الت�شال بالعمي��ل واإعلمه، كما 
يق��وم امل�شت�ش��ار بالت�ش��ال به بعد 
اأ�شبوع من ا�شتلمه��ا ملتابعة حالة 

ال�شيارة واحل�شول على ملحظاته.
وت�شه��م ه��ذه الإج��راءات يف تعزيز 
ثق��ة جمي��ع مالكي �شي��ارات فراري 
باأن��ه  واطمئنانه��م  ب�شياراته��م 
�شيت��م احلفاظ عليه��ا باأف�شل حالة 
جمي��ع  حتظ��ى  حي��ث  ت�شغيلي��ة، 
ال�شي��ارات باأرق��ى خدم��ات ال�شيان��ة 
املتاحة ل�شم��ان عملها وفق اأف�شل 
معاير الكفاءة والأداء وال�شلمة على 
م��ر ال�شنن. وميكن للعم��لء التمتع 
براح��ة البال لف��رتة اأط��ول من خلل 
برنام��ج الكفال��ة املط��ّول، وبالتايل 
حماية قيمة واأداء �شياراتهم الثمينة 

على مدى 15 عامًا. 
ومت ت�شميم ع��امل فراري ملواكبة 
احتياج��ات العم��لء املتميزين الذين 
اأف�ش��ل  عل��ى  احل�ش��ول  يتوقع��ون 
املنتج��ات واخلدم��ات، حي��ث يوف��ر 
اأرق��ى م�شتويات التمي��ز مبا يتما�شى 
مع اأداء �شياراته��م منقطع النظر. 
ل  جت��ارب  بتوف��ر  ف��راري  وتلت��زم 
ت�شاهى لعملئه��ا املميزين ا�شتناداً 
اإىل �شغفه��ا الكب��ر وحر�شها البالغ 
عل��ى اأدق التفا�شي��ل خ��لل جمي��ع 

مراحل برنامج خدمة ما بعد البيع.

خدمة ما بعد البيع
من فيراري تقدم أعلى مستويات 

الخدمة وراحة البال لعشاق سيارات 
عالمة الحصان الجامح

تتجاوز تجربة امتالك �ضيارة فيراري في م�ضمونها مجرد التمتع ب��الأداء المذهل 
والتقنيات فائقة التطور التي ت�ضتهر بها المنتجات المتنوعة للعالمة، حيث توفر 
عالقة فريدة تقوم على الثقة بين العمالء وعالمة فيراري التي تمنحهم م�ضتويات 
رفيعة من الطماأنينة باأن �ضياراتهم الثمينة �ضتحظى بالرعاية الالزمة على يد نخبة 

من خبراء ال�ضيانة، في مجموعة من اأكثر مرافق ال�ضيانة تطوراً.



اطالق منتجات ميروال في سلطنة عمان
اأطلق��ت �شركة »مرول« العاملي��ة جمموعة منتجاتها  
لأول م��رة يف �شلطنة عم��ان يف حفل بهي��ج نظمته 
ال�شرك��ة  موؤخرا يف فندق » فري��زر �شويت�ص« مب�شقط. 
ح�ش��ر احلفل جمموع��ة مميزة من خب��رات التجميل 
ومت  ال�شلطن��ة،  يف  التجميلي��ة  املراك��ز  واأ�شح��اب 

التعريف باملنتجات واأهميتها لل�شعر. 
يذك��ر اإن جمموعة �ش��ركات » مرول« تعم��ل طوال 10 
اأع��وام عل��ى تطوي��ر وت�شني��ع وت�شوي��ق م�شتح�شرات 
التجمي��ل الطبية واملكم��لت الغذائي��ة والزيوت على 

الأ�ش���ص الطبيعي��ة.  وت�شته��دف ال�شرك��ة اإىل الرعاية 
ال�شحي��ة لل�شع��ر وال�شح��ة ب�ش��كل ع��ام م��ن خ��لل 
ا�شتخ��دام الأدوي��ة الطبيعي��ة. ولل�شرك��ة العديد من 
املنتج��ات يف جم��ال العناية بال�شع��ر واأهمها �شامبو 
الب�ش��ل، زي��ت الأرقطي��ون لل�شع��ر، �شامب��و الأرقطيون 
لتقوية ال�شعر، �شامبو الأرقطيون لكثافة ال�شعر، بل�شم 
نب��ات الأرقطيون لتقوية ال�شعر، بل�شم نبات الأرقطيون 
لكثافة ال�شعر، قناع الأرقطيون مع ال�شراميد لتكثيف 

ال�شعر، قناع الأرقطيون مع مزيج الفيتامينات. 
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تحتفي بيوم النهضة المباركة 
بعروض مميزة

ليلة التراث العماني

تحت رعاية �ضعادة المهند�س »اأحمد بن ح�ضن الذيب »المحترم 
وكيل وزارة التجارة وال�ضناعة، اأقيمت موؤخرا فعالية ليلة 
التراث العماني احتفال بيوم النه�ضة المباركة، جاء ذلك برعاية 
اإ�ضراف وتنظيم م�ضاريع ريما  »العريمي بوليفارد مول« وتحت 

المتكاملة.

 �ضمت ليلة التراث العماني اأربعة عرو�س �ضعبية منها ،عرو�س 
اأزياء رجالية، وعرو�س ن�ضائية عمانية تقليدية ،وعرو�س للحلي 
العمانية التقليدية، وذل��ك بم�ضاركة مميزة من ع��دد من 
الم�ضممين العمانيين والم�ضممات العمانيات ومن اأبرزهم فخر 

الأ�ضالة، ترفما�س بوتيك، ناني دزاين، لم�ضة العريمية. 

كما ا�ضتملت هذه الأم�ضية الوطنية على فقرات لالحتفال بيوم 
النه�ضة المباركة وهي اأوبريت عر�س الأطفال الذي قدم عرو�س 
اأزياء لمحافظات ال�ضلطنة، والفرق ال�ضعبية ،وعرو�س مرئية عن 
م�ضيرة �ضاحب الجاللة -حفظه اهلل ورعاه- وعن كل ما يخ�س 
اأي�ضا كان هناك معر�س فني تراثي  التراث العماني الأ�ضيل.    
يعر�س اللوحات التراثية ،ومعالم ال�ضلطنة، وذلك بالتعاون مع 
الكلية العلمية للت�ضميم والتي قدمت اللوحات الفنية كدعم 
منهم لم�ضاركتهم في الفعالية.  واختتمت الفعالية بتكريم 

جميع الرعاة والم�ضاركين. 
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