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Wishing His Majesty 
and the people of Oman
A very happy
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مرشد الحكمانيفواز البلوشي»آسيا الجابري«

سمية الشرجي

أسارا اللواتي

أميرة البلوشي

اقرأ داخل العدد

2892
14458

تعشق فن التصوير منذ أن 

كانت طفلة، وكان هو من 

أحب الهوايات إلى قلبها، فهي 

تتميز بحس فني رائع يمكنها 

من االهتمام بأدق التفاصيل، 

والتقاط أجمل الصور. إلى 

مزيد من التفاصيل في الحوار 

التالي.... 

يطلعنا على أهم الخدمات الجراحية 

التجميلية التي تقدمها عيادة إيفا. 

فضال عن معلومات هامة عن عملية 

ترميم الثدي بعد استئصاله ،وعملية 

إزالة الدهون في اللغلوغ. وغيرها 

من التفاصيل نكتشفها في الحوار 

التالي:-

لمع اسم مصممة األزياء العمانية »سمية الشرجي« صاحبة » درر 

بوتيك« لتقديم تصاميم جميلة من الدراعات وفساتين السهرة، 

والتي تناسب الذوق الشرقي بألوانها وتصاميمها المميزة، 

ألوان جذابة، وموديالت راقية تنم عن ذوق رفيع، هي ما يمّيز 

تصميماتها وتشكيالت تالئم المناسبات العائلية والسهرات، 

ونتعرف عليها بالتفصيل في الحوار التالي...

في فترة بسيطة تميزت بأسلوب رائع في مزج األلوان، ولذلك 

يحمل مكياجها بصمة خاصة، فهي تستعمل جميع األلوان، 

وال تعتمد على لون معين، باإلضافة إلى قدرتها على مزج 

جميع األلوان ببعضها البعض ليخرج وجه المرأة مختلفًا ومثيًرا 

وجمياًل. نتعرف على كثير من التفاصيل في الحوار التالي...

أطياب المالك.. مؤسسة عمانية 

رائدة في صناعة العطور العربية 

والغربية المتميزة ذات الجودة 

العالية، تعمل المؤسسة وفق 

أعلى معايير الجودة العالمية. 

نكتشف تفاصيل أكثر في الحوار 

التالي....

ليس من الغريب أن تشارك المرأة العمانية في مسابقات 

الجمال رغم أن البعض قد يراها  تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا 

السائدة. الجميلة والمتألقة« أسارا عبد األمير اللواتي » ملكة 

جمال عمان  تحدثنا عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال 

عمان وغيرها من األمور تفصح عنها في الحوار التالي: 

6852



عبد الفتاح سالمه
المدير العام

أناقة.. بال حدود
عبد الفتاح سالمه

نوفمبر المجيد
�سوي�س��را ال�سرق، واحة ال�سالم فى منطقة ال�س��رق العربى كله ، البلد الذي انتهج لنف�سه 
خًط��ا يعي���ش عليه وهو اأن يعي�ش �سديًقا للجميع ،واأال يع��ادى اأحدا ،وال يعتدى على اأحد، 
يح��ب اجلميع ويحبه اجلميع، ينا�سر احلق والعدل فى اأى مكان وال يدخل فى �سراعات اأو 
عدوات مع اأحد ، ولذا فطوال فرتة حكم قائد النه�سة العمانية احلديثة جاللة ال�سلطان 
املعظ��م قابو�ش ب��ن �سعيد-حفظ��ه اهلل ورعاه- وجدن��ا بلدنا احلبي��ب �سلطنة عمان 
وجه��ة للزائرين وكعبة للقا�سدين،وجدنا الكثري من احل��ب وال�سالم والتعاي�ش والت�سامح 
ال�سائ��د بني النا�ش كل هذا واأكرث منه مل�سته خالل حياتى العملية داخل ال�سلطنة والتى 
دام��ت لنحو اأربع��ة ع�سر عاًما ، اأ�سع��ر بالفخر دوًما عندم��ا اأتابع و�سائ��ل االإعالم العاملية 
واأجدها تتحدث عن �سلطنة عمان مبا تقر له عيني ويبتهج به قلبى حيث تعتربها اأف�سل 
الوجه��ات العربية للزيارة وال�سياح��ة ، واالأكرث �سلما واأماًنا للمعي�س��ة فيها وجودة للحياة 

وفًقا لتقارير عاملية. 

اإن اال�ستق��رار واالأمان الذى ت�سهده �سلطنة عمان ين��م عن روؤية ثاقبة ووا�سحة وا�ستلهام 
للم�ستقب��ل لقائد نه�ستنا احلديثة جاللة ال�سلطان املعظم قابو�ش بن �سعيد- حفظه 
اهلل ورع��اه- حيث ا�ستط��اع بحكمته وحنكته و�سيا�سته ذات النظ��رة امل�ستقبلية الثاقبة 
اأن ين��اأى بال�سلطنة عن خ�سم ال�سراعات املوجودة باملنطقة العربية، وقف بجانب احلق 
العرب��ى �سانده بكل قوت��ه مل يتخل عنه، وف��ى نف�ش الوقت مل يقح��م ال�سلطنة فى 
ال�سراع��ات العربية العربية ، ظ��ل �سديًقا للجميع وعلى توا�سل مع اجلميع ،مل يعاد اأحًدا 

ومل يعاده اأحد فحقق لل�سلطنة مكاًنا ومكانة متميزًة بني جميع دول املنطقة.

وم��ع �سدور ع��دد جملتنا هذه فى نوفمرب املجيد تتجدد فرح��ة ال�سلطنة بذكرى العيد 
الوطن��ى التا�سع واالأربع��ني بحلول فجر الثامن ع�سر من نوفمرب الي��وم الذي اأ�سرقت فيه 
�سم�ش النه�سة العمانية احلديثة على ربوع الوطن ففتحت اأبواب التقدم والتطور والبناء 
واأر�س��ت قواعد ال�سالم ومهدت �سبل اال�ستقرار والرق��ي والنماء فهنيًئا لل�سلطنة بعيدها 
الوطن��ى املجيد، وبهذه املنا�سبة الكرمية نتق��دم باأ�سمى اآيات التهنئة جلاللة ال�سلطان 
املعظ��م قابو�ش بن �سعيد – حفظه اهلل ورع��اه - وندعو اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يطيل 
عم��ره ويحفظ علي��ه �سحته لوطننا العظيم ،كما نتقدم ب��اأرق التهنئة لل�سعب العمانى 

بهذا اليوم الكرمي وهذا العيد املجيد دمتم ودام وطنكم عزيزًا كرميًا.
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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فانتوم الجديدة... 
السيارة األفخم 
على وجه األرض

رولز-رويس

1925، �شّكلت  »م��ن��ذ انطالقها ع��ام 
�سيارات »فانتوم« من رولز-روي�س الخيار 
الأّول والأخير لأكثر ال�سخ�سيات �سهرة 
وث���راًء م��ن ن�ساء ورج���ال في  ون��ف��وذاً 
العالم كما كانت �ساهدة دائمة على 
اأه��ّم اللحظات التاريخية الحا�سمة. 
ومع انطالق الف�سل التالي من حكاية 
رول��ز-روي�����س، تقف �سيارة »فانتوم« 
الجديدة �سامخة كمنارة ت�سيء اّتجاه 
اإّنها  قطاع المنتجات الفاخرة عالميًا. 
عمل مبدُع من الجمال وال��ق��ّوة، ورمز 
اإنها رمز وعمل  طاٍغ للثراء والإنجازات، 
ف��ن��ي ي��ع��ان��ق ت��م��ن��ي��ات ك��ل ف���رد من 

عمالئنا.«

تور�ستن مولر-اأوتفو�س،
الرئي�س التنفيذي، رولز-روي�س موتور كارز.
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اأف�سل �سيارة يف العامل 
كّل �سي��ارة جدي��دة من عائل��ة »فانت��وم« مّت اإ�سدارها جنحت 
يف احلف��اظ على لقبها ك� »اأف�سل �سي��ارة يف العامل«، نتيجة 
ل�سع��ي »رولز-روي���ش« ال��دوؤوب نحو حتقيق املثالي��ة وبف�سل 
روؤية ال�سركة التطّلعي��ة، واللم�سات اجلمالية الدقيقة وفهم 
العالمة العميق ملا يجب اأن يكون عليه منتج فاخر رائد عامليًا.

معي��اٌر جديٌد يو�س��ع يتعّرف اإلي��ه اليوم قط��اع الفخامة مع 
و�س��ول �سيارة »فانت��وم« اجلديدة والتي ت�س��ّكل اجليل الثامن 
م��ن هذه العائلة. اإّنه��ا �سيارة ترتجم اإ�س��رار »رولز-روي�ش« على 
اإط��الق �سي��ارة ذات ت�سمي��م ع�س��ري بالكام��ل جلوه��ر ط��راز 
»فانت��وم« مع اإبداع��ات تكنولوجي��ة اإ�سافية هامة، ب��ل توؤّكد 
عزمها على حتقي��ق ثورة يف قطاع ال�سي��ارات الفارهة لت�سع 

منوذج عمل جديد بالكامل يف جمال الفخامة. 
ما هي »بنية الرفاهية«؟

»بني��ة الرفاهية« عبارة عن اإطار هيكلي جديد من ت�سميم »رولز 
روي���ش« م�سنوع من االألومني��وم ب�سكل كام��ل، �سُتبنى عليه 
كامل ط��رازات رولز-روي�ش امل�ستقبلية بدءاً من �سيارة فانتوم 
اجلدي��دة. وبالتايل، ل��ن تطرح رولز-روي�ش بعد الي��وم اأّي �سيارة 

ذات هيكل اأحادّي. 

وي�س��ّكل ذلك بالفعل نهج��ًا ثوريًا بالن�سب��ة ل�سناعة ال�سيارات، 
وه��و نه��ٌج مول��وٌد بالتاأكي��د م��ن مكان��ة »رولز-روي���ش« كدار 
للفخام��ة يف قطاع ال�سيارات. ويف ح��ني ت�ستخدم معظم 
ات فردية  ال�س��ركات امللقب��ة مب�سّنعي ال�سلع الفاخ��رة من�سّ
م�سرتك��ة يف قطاع��ات معّينة مع عالمات جتاري��ة ذات اإنتاج 

�سخم. 
مّت ت�سميمها وهند�ستها ب�س��كل ي�سمح لها باأن تكون قابلة 
للتطبيق بح�س��ب متطّلبات احلجم وال��وزن ملختلف طرازات 
»رولز-روي���ش« امل�ستقبلية، مبا يف ذل��ك الطرازات التي تختلف 
من حي��ث اأنظمة الدفع واجل��ّر والتحّكم وه��ي تاأتي بالتايل 

لتدعم خريطة الطريق على االأمد الطويل ملنتجاتها. 
تتمّي��ز البني��ة اجلدي��دة ب�سالب��ة اأك��رب مب��ا يناه��ز %30 مقارنة 
بهند�س��ة االإط��ار الهيكل��ي الذي ُبني��ت عليه »فانت��وم« اجليل 
ال�سابع. وتاأتي الهند�سة اجلديدة يف �سميم اجليل التايل من 
�سي��ارات »رولز-روي�ش« والتجارب الت��ي تتطّلع اإىل تقدميها من 
حيث الراحة خ��الل التنقل وراحة املقاع��د واحل�سور اخلارجي 

الالفت وامل�ساحة الداخلية.
حتفة هند�سية حديثة

مزاي��ا الهند�س��ة اجلديدة يف �سيارة »فانت��وم« اجلديدة تتمثل 
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يف خفة الوزن وال�سالبة املعّززة، واالإنتاج الكفوء للطرازات ذات 
قاعدة العجالت العادية واملمتدة، وت�سميم خارجي باأ�سطح 

ال تقبل امل�ساومة.
ويتمّي��ز االإطار الهيكلي امل�سنوع كليًا م��ن االألومنيوم ب�سالبة 
ا�ستثنائي��ة متنح ال�سي��ارة اأداًء رائعًا هو »االأف�س��ل يف فئته« مع 
احلف��اظ عل��ى خفة ال��وزن.. تتمّت��ع ال�سيارة بهي��كل مريح هو 
االأف�س��ل يف فئته مع نظ��ام تعليق هوائ��ي واأنظمة حتكم 
متط��ّورة بالهيكل، مما يقّدم جتربة قيادة �سهلة ال مثيل لها 

واأداء مذهاًل ومريحًا باأدنى م�ستويات االرجتاج. 
ويقّدم حم��ور اأمامي جديد ب�سعبتني مزدوجتني على �سكل 
Y وحم��ور خلف��ي خما�سي الو�س��الت م�ستوي��ات مذهلة من 
التحك��م بقّوت��ي االلتف��اف اجلانب��ي والق�ش فتوؤم��ن ر�ساقة 
نهما قدرة االنعطاف بالعجالت االأربع، مما  وثباتًا رائع��ني حت�سّ
ي�ساه��م يف منح الركاب رحلة خالية من اأّي اإزعاج مهما كانت 

ظروف القيادة. 
تتمّيز �سي��ارة “فانتوم اجلديدة” اأي�سًا بتجرب��ة القيادة املريحة 
الفري��دة بف�س��ل الهند�س��ة اجلدي��دة خفيف��ة ال��وزن واجليل 
اجلدي��د من نظام التعلي��ق الهوائي بتوازن ذات��ي، الذي يقوم 
باملالي��ني م��ن احل�ساب��ات يف كل ثاني��ة بغية تعدي��ل نظام 
�سب��ط امت�سا���ش ال�سدم��ات ذات التحك��م االإلك��رتوين، ع��رب 
اال�ستجاب��ة اإىل ت�سارع الهيكل والعج��الت، ومدخالت التوجيه 

واملعلومات التي تقدمها الكامريا.
تتمّي��ز خا�سية “فالغ برير” )حامل الراي��ة(، يف اإ�سارة اإىل الرجال 
الذي��ن كان يفر���ش عليه��م القان��ون حم��ل راية حم��راء اأمام 
ال�سيارات القدمية، بنظام كامريا متعددة العد�سات مدجمة 
يف الزج��اج االأمامي لروؤية الطريق من اجله��ة االأمامية، وذلك 
ل�سبط نظام تعليق على نحو ا�ستباقي حتى �سرعة 100 كلم 

يف ال�ساعة.
ال�سيارة الأكرث �سمتًا يف العامل

مّت ب��ذل جهود ال حت�سى وال تعّد ل�سن��ع »ال�سيارة االأكرث �سمتًا 
يف الع��امل«. فلجاأ امل�سممون اإىل طبقت��ي طالء ب�سماكة 6 
ملم عل��ى كامل ال�سيارة، واأكرث من 130 كيلوغرامًا من املواّد 
العازلة لل�سوت. باالإ�سافة اإىل و�سالت من االألومنيوم امل�سبوب 
ُتعترب االأك��رب على االإطالق يف هيكل غري مكتمل، كما عمدوا 

اإىل ا�ستخدام مواد عالية االمت�سا�ش لل�سوت.
ومم��ا �ساعد على عزل �سجيج الطري��ق كان ا�ستخدام معادن 
خفيفة مزدوج��ة الطبقات يف م�ساحات معينة �سمن اأر�سية 
الهي��كل املج�س��م وحاج��زه، وه��ذه مي��زة تتفّرد به��ا �سيارة 
“فانتوم” اجلديدة. ومّتت اإ�سافة املزيد من مواد عزل ال�سجيج 
عن طريق اإدراج طبق��ات �سميكة من الرغوة واملخمل لتاأمني 

عزل �سوت غري م�سبوق يف �سناعة ال�سيارات.
باالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، �ساهم��ت الطبق��ات عالي��ة االمت�سا���ش 
املو�سوع��ة داخ��ل بطان��ة ال�سق��ف، ويف االأب��واب وال�سندوق 
يف تاأم��ني درجة اأعلى من عزل ال�س��وت مع احلد من ال�سدى. 
مع هذه املزايا كله��ا ات�سمت ال�سيارة بتاأثري عازل من اجلهات 

Phantom
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كاف��ة، فه��ي اأك��رث �سكون��ًا و�سمت��ًا م��ن �سلفها مبق��دار 60 
دي�سيبل عند �سرعة 100 كلم يف ال�ساعة. 

قلب رولز-روي�س الناب�س
تتمّي��ز �سي��ارة »فانت��وم اجلدي��دة« مبح��ّرك جدي��د متام��ًا، مت 
ت�سميم حم��رك جديد بالكامل باثنتي ع�س��رة اأ�سطوانة على 
�س��كل V �سعته 6.75 ل��رت، ي�ستخدم املح��ّرك اجلديد جهازي 
توربو ي�ساهمان يف اإنتاج عزم عند �سرعة دوران منخف�سة يبلغ 
900 نيوت��ن مرت عن��د 1700 دورة يف الدقيق��ة فقط مع تاأمني 

قوة 563 ح�سانًا اأو 420 كيلوواط.
وق��د اأدى ذل��ك اإىل ت�س��ارع ه��ادئ وزي��ادة �سهلة للق��وة عند 
احلاجة، ومع اإ�سافة ناقل احلركة مب�ساعدة االأقمار ال�سناعية 
)Satellite Aided Transmission( ال��ذي يرتافق مع ناقل احلركة 
ZF ثم��اين ال�سرعات اأي�سًا ي�سبح ال�سائ��ق م�ستعداً لكل ما قد 

تقّدمه له الطريق.
الأكرث تطوراً على الإطالق 

تتمّي��ز �سيارة »فانتوم اجلديدة« مبعيار جديد اآخر هو الهند�سة 
االإلكرتوني��ة، ويرب��ط ه��ذا اجله��از الع�سب��ي املرك��زي جميع 
االأنظم��ة الذكية املتقدم��ة املختلفة يف فانت��وم اجلديدة 
ويتحكم بها، فت�سبح بذل��ك ال�سيارة الفارهة االأكرث تطوراً يف 

ال�سوق.
وت�سم��ل اأنظم��ة امل�ساع��دة يف �سي��ارة فانت��وم اجلدي��دة، 
على م�ساع��د التنبيه، ونظامًا باأربع كام��ريات مع عر�ش �سورة 
بانورامي��ة، وروؤي��ة تغط��ي جميع اجله��ات ت�سم��ل الروؤية من 
االأعلى، والروؤية الليلية والروؤية امل�ساعدة، ونظام مثبت ال�سرعة 
الن�سط )ACC(، والتحذير من اال�سطدام، والتحذير من امل�ساة، 
والتحذير من ال�سيارات القريبة عند الرجوع اإىل اخللف، والتحذير 

عند اخلروج ع��ن امل�سار وتغي��ريه، و�سا�سة عر���ش باهرة عالية 
الو�سوح قيا���ش 7x3 بو�سة، ونقطة ات�سال باالإنرتنت الال�سلكي، 

واإ�سافة بالتاأكيد اإىل اأحدث اأنظمة املالحة والرتفيه.
حتفة ع�سرية يف الت�سميم 

م��ن النظرة االأوىل، نالحظ اأّن النقاء يطغى على �سيارة فانتوم 
اجلديدة. بف�س��ل »بنية الرفاهي��ة« وطرق الهند�س��ة اجلديدة، 
والدق��ة يف عملي��ة ربط اأج��زاء الهيكل، بال��كاد نالحظ وجود 
اأي خط��وط رب��ط مرئية ب��ني األ��واح الهيكل، مما مين��ح بالتايل 
�سي��ارة فانتوم اجلديدة مظهراً وكاأّنها قطعة م�سكوبة من 
االألومني��وم ال�سلب. اإّنها انت�ساٌر للتعاون بني ق�سمي الت�سميم 

والهند�سة من اأجل اإبداع حتفة فنية رائعة اجلمال. 
مت احلف��اظ على ال�سب��ك االأمامي امل�ستوحى م��ن البانثيون 
يف قلب الت�سمي��م، مّت رفع ال�سبك يف ال�سيارة اجلديدة اإىل 
م�ستًوى اأعل��ى مقارنة بفانتوم اجليل ال�ساب��ع. يظهر ال�سبك 
االأمام��ي يف �سي��ارة »فانت��وم« اجلدي��دة مدجم��ًا متام��ًا مع 
الهي��كل املحيط به للمّرة االأوىل عل��ى االإطالق. وقد اأّدى ذلك 
اإىل احل�س��ول على ت�سميم يّت�سم مبزي��د من النقاء والو�سوح 
ي�سم��ح خلط��وط فانت��وم باالّت�س��ال برم��ز الق��ّوة الرا�سخ هذا 

والتدفق منه. 
اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، اأُعطي��ت امل�سابي��ح االأمامية ر�سم��ًا جديداً 
هادف��ًا مينحها تعب��رياً واثقًا واأك��رث تركيزاً مع ج��دران داخلية 
ذات تاأثري متجّمد متنحها ال�سعور باالنفتاح والتفاوؤل، كما ومّت 
جتهيزه��ا باإطار دائري معرّب ُي�ساء ط��وال النهار واأحدث اأنظمة 
االإ�س��اءة بالليزر التي قد جندها يف اأّي �سي��ارة اأخرى بحيث اأّنها 

قادرة على اإلقاء ال�سوء على بعد 600 مرت على الطريق لياًل.
يب��داأ اخلّط الرئي�س��ي املمتد من االأم��ام اإىل اخللف من اأعلى 
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ط��رف ال�سب��ك االأمامي باجّت��اه االأطراف اخلارجي��ة على طول 
هي��كل ال�سي��ارة وحت��ى اخللف، مما مين��ح فانت��وم اجلديدة 

�سعوراً بالديناميكية والن�ساط. 
من الناحي��ة اجلانبية، تتمّت��ع باملقايي�ش املعه��ودة 2:1 التي 
كانت حمبب��ة لعدد كبري من كّل جيل م��ن �سيارات »فانتوم«، 
وه��ي تتمّي��ز باملقّدم��ة الق�سرية م��روراً باجل��زء اخللفي ذات 
املظهر املمت��ّد والواجهة امل�ستقيم��ة واخللفية االن�سيابية. 
وي�س��ّكل االإطار اجلانبي اخلتامي يف فانتوم اجلديدة اأ�سخم 
قطع��ة فردية من ال�ستينل�ش �ستي��ل امل�سقول موجودة يف 
اأّي �سي��ارة اأخ��رى، وه��ي تعّزز الوقف��ة االأنيقة لل�سي��ارة ب�سكل 
جميل كم��ا تعك���ش انطباعًا باملرون��ة بخطوطه��ا الدائرية، 
ويحافظ على العم��ود الو�سطي العري�ش الفا�سل بني االأبواب 
ل�سم��ان اخل�سو�سية، بينما ي�سمح بانتق��ال النظر ب�سهولة اإىل 
الق�س��م اخللف��ي م��ن ال�سي��ارة. عالوة عل��ى ذل��ك، مّت تثبيت 
�سريط من ال�ستينل�ش �ستي��ل امل�سقول عرب عتبة فانتوم ذات 

قاعدة العجالت املمتّدة كعالمة متّيزها عن غريها.
يف  ظه��رت  الت��ي  فانت��وم  �سي��ارات  اإىل  يعيدن��ا  الت�سمي��م 
اخلم�سيني��ات وال�ستينيات والتي متّي��زت بخلفياتها االن�سيابية 
اجلميل��ة، الزجاج اخللفي الذي يحّدده اإطاٌر غاية يف الدقة من 
»ال�ستينل�ش �ستيل« بات اأكرث انحداراً واأ�سحت اخلطوط اخللفية 
اأكرث نعوم��ة. بينما يزّين ال�سقف اخللفي نق�ش ناعٌم مروحي 
ال�س��كل يعلو راأ���ش الركاب اخللفي��ني �سامنًا م�ساح��ة الراأ�ش 

لكّل منهم.
التعبري الب�سري النهائي يف �سيارة »فانتوم« يكمن يف عجالتها 
العن�سر االأ�سا�سي لتوفري االإح�سا�ش بالتحليق على االأر�ش، فهو 
العجل��ة املعدنية عالية القيمة االأ�سخم من نوعها التي يتّم 
ا�ستخدامها يف �سيارة من رولز-روي�ش على االإطالق. يبلغ قطر 
العجل��ة املعدنية 22 بو�سة، وعن��د ت�سفيحها بوا�سطة تقنية 
��ة برولز-روي���ش، توّفر العجالت جترب��ة التحليق  اخلتم اخلا�سّ

على ب�ساط الريح ب�سكل غري م�سبوق يف �سيارات رولز-روي�ش.
منتج الرفاهية الرائد يف العامل

جم��ّرد ال�سع��ود اإىل �سي��ارة »فانت��وم اجلديدة« تفت��ح االأبواب 
العك�سي��ة ويبقى اخليار الوحي��د هو ما بني القي��ادة اأو جمّرد 
اال�ستمت��اع بالنزهة. وما اإن ي�ستقّر �ساح��ب ال�سيارة يف �سيارته 
حتى تقوم خا�سي��ة امل�ساعد بلم�ش جه��از اال�ست�سعار برفق 

على قب�سة الباب فيهم�ش موؤّكداً باأّنه مّت اإقفاله تلقائيًا.
وم��ن العوام��ل االأ�سا�سي��ة بالن�سب��ة لتجرب��ة ركاب املقع��د 
اخللفي وا�ستمتاعهم ب�سيارة فانتوم اجلديدة اخلا�سة بهم، 
ه��ي خا�سية »االحت�س��ان« التي تعي��د حتديد مفه��وم الراحة 
واالأناق��ة يف �سي��ارات رولز-روي�ش – والتي ت�س��ّكل اأ�ساًل معياراً 
بالن�سب��ة ل�سن��اع ال�سي��ارات االآخري��ن، وذل��ك لتوفري بيئ��ة نقية 
مريح��ة بينما يت��ّم احت�سان الركاب يف بيئ��ة موؤّلفة من اأجود 
امل��واد، وحيث مّت جتهيز االأب��واب بتكنولوجيا حديثة من اأجل 

احت�سان الركاب. 
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عر�ش منطقة لوحة الع��دادات. و�سمن الغالريي، تتاأّلق اأقرا�ش 
ال�ساع��ات الرقمية باإطار من الكروم مما ي�سفي مل�سة تزيينية 
راقي��ة كما يع��زز ال�سع��ور باال�ستمرارية عرب جمي��ع اأنحاء اجلزء 

االأمامي للمق�سورة.
اعتم��دت رولز-روي���ش مقاربة اأك��رث تط��ّوراً يف العدادات 
االأك��رث و�سوح��ًا بالن�سبة لل�سائ��ق، وهو اأم��ٌر حققته رولز-

روي���ش بناًء على طلب عمالئها من ح��ول العامل. واليوم، 
بات��ت �سا�س��ات ملّون��ة قيا���ش 12.3 بو�سة تعم��ل بتقنية 
�سرائح الرتانز�ستور الرقيق��ة TFT، تنقل جميع املعلومات 
اإىل ال�سائ��ق م��ن داخل اإط��ار الكروم بحي��ث اأّن ال�سا�سات 
نف�سها م�سمّممة من اإبر افرتا�سية جميلة، واأكاليل رولز-

روي�ش االأ�سبه باملجوهرات واالأحرف ال�سفافة الناتئة.
الطاق��ة، وم�ستوي��ات  واحتياط��ي  ال�سرع��ة،  اإىل  وباالإ�ساف��ة   
الوق��ود واحلرارة، تتفاعل ال�سا�س��ات اأي�سًا لتقدمي املعلومات 
االأ�سا�سية حول اإعدادات التحكم يف تثبيت ال�سرعة، واإر�سادات 
املالح��ة، واأنظم��ة دعم ال�سائق ف�ساًل عل��ى باقة وا�سعة من 

املعلومات االأخرى.
تتمّيز ال�ساعة القيا�سية بوجه داكن مع اإطار من اجللد االأ�سود، 
غ��ري اأّن كّل �ساع��ة يت��ّم ت�سميمه��ا �سم��ن برنام��ج بي�سب��وك 
للت�سمي��م ح�سب الطل��ب تتمّي��ز بت�سميم اأكرث دق��ة ي�سمل 
الوج��ه امل�س��اء م��ن اخلل��ف م��ع تفا�سيل توّل��د تاأث��ري �سعاع 
الكري�ستال، وعقارب متوازنة، مع مل�سات نهائية متنا�سقة من 

املواد املختارة �سمن “الغالريي”. 

ع��الوة على ذل��ك، مّت تثبي��ت موائد النزه��ات و�سا�س��ات العر�ش 
اخللفي��ة ب�سكل متقن وخفي بالكامل خل��ف االألواح اخل�سبية، 
وهي تفتح وُتغلق كهربائيًا بكب�سة زّر مبا ي�سمن جتربة م�سرحية 
بدون منازع. وينعك�ش اأي�سًا اهتم��ام رولز-روي�ش بالتفا�سيل يف 
اأزرار التحّكم باملقاعد التي مّت تبديل موقعها من و�سط م�سند 

اليد اإىل موقع عملّي ب�سكل اأكرب للم�ستخدم.
و�سيتمّكن ع�ساق �سيارة فانتوم من اختيار املقاعد التي تتالءم 
ومتطّلباته��م اخلا�س��ة. وت�سم��ل اخلي��ارات امُلتاح��ة مقاع��د 
مريح��ة Lounge Seat، ومقاعد فردية مع م�سند لليد ُي�ستخدم 
ة مركزية ثابتة باالإ�سافة  عند احلاجة، اأو مقاعد فردية مع من�سّ

.Sleeping Seat اإىل اخليار االأحدث وهو عبارة عن مقاعد للنوم
خ�سعت ال�سّكة املركزية اخللفية الثابتة لباقة من التعديالت 
�سملت اإ�سافة حج��رة للم�سروبات وكوؤو�ش وق��ارورة زجاجية، 
و�سندوق للتربيد. وت�سمح اإىل ذلك املقاعد اجلديدة بت�سهيل 
التح��دث بني الركاب ب��دون ا�سطراره��م اإىل اإجهاد اأعناقهم 

وذلك نظراً اإىل تثبيت املقاعد اخللفية بزاوية مدرو�سة جداً.
حا�س��ة اللم���ش يف �سيارة فانت��وم اجلدي��دة ا�ستخدمت اأجود 
نعت كّل  امل��واد واأكرثها عراقة ع��رب اأرجاء املق�سورة. فق��د �سُ
قطع��ة من املفاتيح م��ن املعدن، مثل فتح��ات الهواء االأ�سبه 

مبقلة العني ومفاتيح التحّكم اخلا�سة بتوقيف الت�سغيل التي 
ت�سبه مفاتيح االأرغن، ومفاتيح املقاعد وال�سوء، ومفاتيح النوافذ 
االأ�سب��ه مبفاتيح الكم��ان، وامل�سنوعة من الزج��اج اأو املك�سوة 
باأجود اأ�سناف اجللد مث��ل اأقرا�ش ال�ساعات مبا يف ذلك جهازي 
التحّك��م الدواري��ن اجلديدي��ن يف االأمام واخلل��ف على �سكل 

.Spirit of Ecstasy Rotary Controllers متثال روح ال�سعادة
ف�س��اًل عل��ى ذلك، وبف�س��ل خا�سي��ة “ال�سال��ة” اأو Suite ت�سهد 
�سيارة فانت��وم اجلدي��دة م�ستويات غري م�سبوق��ة من الراحة 
والرفاهية مع اأ�سطحها ال�ساخنة التي يتّم ت�سغيلها بالتوازي 
م��ع خا�سية تدفئ��ة املقاعد. وقد بات��ت املناطق التي ميكن 
ت�سخينه��ا يف ال�سي��ارة ت�سمل م�سندي الذراع��ني على البابني 
ة املركزية االأمامية، واأ�سفل العمود  االأماميني، وغط��اء املن�سّ
الفا�س��ل ب��ني الباب��ني، وم�سان��د االأذرع اخللفي��ة يف املقاعد 

الفردية، اإ�سافة اإىل م�سند الذراع املركزي اخللفي.
الغالريي والفخامة

ياأت��ي »الغال��ريي« يف �سميم مفه��وم الت�سمي��م احلديث الذي 
تق��وم عليه �سي��ارة فانتوم اجلدي��دة، وهو يع��ّد ترجمة ع�سرية 
وفاخ��رة للوح��ة االأجه��زة والعدادات. ت�س��ّكل لوح��ة العدادات 
امل�ستقيمة حتية لطرازات رولز-روي�ش املا�سية مع �سطح واحد 
متناظر، وحيث ك�س��وة الواجهة االأمامية تقود النظر من اأ�سفل 

الو�سط �سعوداً واإىل اجلوانب اخلارجية لتعزيز ال�سعور بالعر�ش.
جت��در االإ�س��ارة اإىل اأّن جمي��ع العنا�س��ر التي ي�سّمه��ا الغالريي 
موجودة داخ��ل واجهة من الزجاج املق��ّوى متتّد على كامل 

وم��ن موقع ال��ركاب عل��ى املقاع��د اخللفية الت��ي خ�سعت 
لتغي��ريات رائعة، ُيحم��ل الركاب ب�سمت �سب��ه مطلق كما ولو 
كان��وا جال�س��ني على و�س��ادات هوائي��ة وذلك بف�س��ل الراحة 
املع��ّززة التي مّت توفريها لل��ركاب اإ�سافة اإىل الراحة ال�سوتية. 
ع باالأ�سواء كالنجوم م�سدر  كما ت�سّكل بطانة ال�سقف املر�سّ
اإيحاٍء هام للمخّيلة، وميك��ن اإىل ذلك طلب ك�سوات خ�سبية 
عالي��ة اللمع��ان لداخل االأب��واب واملن�س��ات املركزي��ة ولوحة 
العدادات ومائ��دة النزهات ليتّم احت�سان ال��ركاب باأروع املواد 

واأكرثها اأ�سالة.
م��ن ناحي��ة اأخرى، تنح��در اخلط��وط االأمامي��ة يف الداخل اإىل 
االأم��ام م�سرية اإىل طبيعة ال�سيارة املتقّدمة بينما مييل الباب 
اخللف��ي اإىل اخللف ليمنح ال�سي��ارة طابعًا اأك��رث ا�سرتخاًء يف 
الق�سم اخللف��ي. ويف ت�سميم م�سان��د اليدين، كانت يخوت 
االإبحار ال�سخمة من فئ��ة J-Class الفاخرة م�سدر اإلهام وا�سح 

وال�سيما يف مدى م�ساند اليدين الق�سري وهيكلهما. 
وقد مّت �سنع املقاعد يدويًا كما اأُعطيت �سكاًل جديداً لتعزيز 
م�ستويات الراحة، وباتت املقاعد اجلديدة تتمّيز بعن�سر اأفقّي 
الف��ت عرب اجلزء العل��وي من املقع��د، مما ي�سف��ي اإح�سا�سًا 

بالعر�ش والراحة واحل�سور. 

Phantom
ROllS - ROYCE
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Great thanks
Sifawy Boutique Hotel
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»سمية الشرجي« لـ »أناقتي«

درر بوتيك... لكل امرأة 
تعشق األناقة والتميز

موديالت فس��اتين الس��هرة م��ن أكثر األم��ور التي تبحث عنها النس��اء 
باس��تمرار، ف��ال توج��د امرأة عل��ى وج��ه األرض ال تريد أن تظه��ر بمظهر 
ج��ذاب وأنيق وباألخص في المناس��بات والس��هرات حت��ى تكون محط 
األنظ��ار. ف��ي هذا المجال لمع اس��م مصمم��ة األزياء العمانية »س��مية 
الش��رجي« صاحبة » درر بوتيك« لتقديم تصامي��م جميلة من الدراعات 
وفساتين السهرة، والتي تناس��ب الذوق الشرقي بألوانها وتصاميمها 
المميزة، ألوان جذاب��ة، وموديالت راقية تنم عن ذوق رفيع، هي ما يمّيز 

تصميماتها وتشكيالت تالئم المناسبات العائلية والسهرات. 

sumaiya
al sharji
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ملاذا اخرتت جمال الأزياء؟وماذا ميثل لك؟ 
جمال االأزي��اء هواية وموهبة منذ ال�سغ��ر، اأع�سق كل ما 
يخ���ش االأزي��اء من ت�سامي��م وخام��ات واأقم�س��ة واألوان، 
كل �س��يء يف جمال االأزي��اء ي�سعرين باالرتي��اح النف�سي 

واالإيجابية. 
ق�سة اختيار ا�سم« درر بوتيك«؟

ا�س��م »درر« يعني ال�سيء الثمني والنادر، وهذا ما تعك�سه 
ت�ساميم��ي واأن ُت�سِع��ر كل م��ن يرتدي ت�ساميم��ي باأنها 

نادرة ومميزة وثمينة بتفا�سيلها.
ما اأب��رز املالمح املميزة لت�سامي��م »�سمية ال�سرجي 

»من ف�ساتني ال�سهرة والدراعات؟
 ت�ساميم��ي تتمي��ز باالأناقة الغري متكلف��ة، باالإ�سافه اإىل 
الق�س��ات املواكبة للمو�س��ة والتفا�سي��ل ال�سغرية التي 

تعطي فخامة وب�ساطة يف نف�ش الوقت. 
مل��ن توجه��ني ت�ساميمك؟ وما ال��ذي يحفزك على 

الإبداع؟ 
اأوجه ت�ساميمي جلميع الن�ساء والفتيات املحبات للتميز 
والتغي��ري وملحب��ات االأناقة الراقي��ة. ما يحف��زين لالإبداع 
اأمور كثرية مثل ح��ب حتدي الذات واخلروج عن املاألوف، 
كذل��ك تعد جناحاتي وانك�ساراتي اأكرث ما يحفزين على 
االإب��داع وعدم التوقف عند م�ستوى معني، يف املجمل 
اأنا اإن�سان��ة اأحاول �سنع حالة اإيجابية من جميع املواقف 

يف احلياة.
ما هي العنا�سر التي ت�ستوحني منها ت�ساميمِك؟ 

اأ�ستوح��ي ت�ساميم��ي م��ن كل �س��يء اأمام��ي، اأو حال��ة 
نف�سي��ة اأمر بها، قد تكون حالة ف��رح، اأو حزن، اأو حلظات 

تاأمل من حويل مثل الطبيعة. 
الُرقي واحل�سم��ة اأمران تبحث عنهما املراأة العربية 
يف الأزي��اء، كي��ف حقق��ت ذل��ك يف ت�ساميمك من 

ف�ساتني ال�سهرة والدراعات؟
 بالتاأكي��د احل�سم��ة يف االأزياء م��ن االأمور الت��ي ال ميكن 
اإغفالها اأثناء ت�سميمي للف�ساتني، اأو الدراعات، حيث اإنني 
اأح��اول دائما اأن تك��ون الت�ساميم حمت�سم��ة وتتما�سي 
م��ع املو�سة ب�س��كل عام، ولكن بطريق��ة ال تخرج كثريا 
عن اإط��ار االحت�سام يف اللب�ش. باالإ�سافة اإىل االأخذ بعني 
االعتب��ار املنا�سب��ة اأو احلفلة، الأن ل��كل منا�سبة م�سموح 

وممنوع.
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كيف اأبدعت وطورت من الدراعات التقليدية؟
 يف الواق��ع اأن��ا ال اأ�سم��م دراع��ات تقليدي��ة باملعن��ي 
املتع��ارف عليه، بل اأ�سم��م دراعات حديثة اأح��اول دائما 
اأن اأج��دد يف الق�س��ات واخلامات والنقو���ش والتي دائما 
حتم��ل الت�سمي��م اإىل م�ستوى اآخر من اجلم��ال واالأناقة 

والتفرد.
اأهمي��ة اختيار اأج��ود اأنواع اخلام��ات والإك�س�سوارات 

ودجمها مع بع�سها يف ت�ساميمك؟ 
ب�سكل عام اأنا من حمبي دمج اخلامات واالإك�س�سوارات 
يف الت�سامي��م، ودائما اأ�ستخدم اخلام��ات اجلديدة يف 
الت�سمي��م، والذي ي�ساعد على اإظه��ار الت�سميم ب�سكل 
فخم واأنيق، واأي�سا تنا�سق الدمج يف اخلامات بحد ذاتها 
يج��ب اأن يكون مدرو�س��ا. فنجد اأحيانا يك��ون الت�سميم 
جمي��ال ولكن ب�سب��ب اخلامات ال�سيئ��ة، اأو دمج خامات ال 
تتما�س��ى مع بع�سه��ا البع�ش، اأو األ��وان خمتلفة يف�سد 

الت�سميم كليا.
الألوان الدارجة التي تتنا�سب مع ت�سميم الدراعات؟، 
وم��ا هي املنا�سب��ات التي تليق ب بارت��داء الدراعات 

فيها؟ 
االألوان الدارجة حاليا للف�ساتني اأو الدراعات هي »العنابي« 
و«الكا�س��رت« واالأزرق بدرج��ات ال�سم��اوي. �سخ�سي��ا اأنا من 

حمبي االألوان الغامقة مع قليل من االألوان الفاحتة. 
موا�سفات الدراعات املثالية من وجهة نظرك؟ 

م�سطل��ح »الدراع��ات« يطل��ق يف الع��ادة عل��ى املالب�ش 
الف�سفا�سة املريحة للج�سم واملحت�سمة. عند ت�سميم 
اأي��ة دراعة يجب مراعاة املوا�سفات ال�سابقة كي نح�سل 

على دراعة مثالية.
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Al Amarat

durrer.boutique

+968 96318613

ن�سائ��ح عام��ة للم��راأة يف كيفّي��ة اختي��ار وتن�سي��ق 
اأزيائها؟

 م��ن وجهة نظ��ري كل ام��راأة يجب اأن تهت��م مبو�سوع 
اختي��ار وتن�سي��ق اأزيائه��ا وتعطي��ه م��ن االأهمي��ة الق��در 
املنا�س��ب ،الأنه ي��ربز اأناقتها و�سخ�سيته��ا ويعطيها ثقة 
بالنف�ش اأكرث. يجب اأن تراعي عدة اأمور يف التن�سيق مثل 

العمر، والطول ،والوزن، ولون الب�سرة ،واملنا�سبة.
اأح��دث ت�ساميمك م��ن ف�سات��ني ال�سهرة؟وما الذي 
ميي��ز ف�ست��ان ال�سهرة ويجعل��ه مثاليا م��ن وجهة 

نظرك؟
حاليا اأعمل على ت�سميم جمموعة من ف�ساتني ال�سهرة 
للم�سارك��ة يف عر�ش اأزياء »اإليجان���ش فا�سن �سو ٢٠١٩ ». 
بالن�سب��ة يل ف�ستان ال�سهرة يج��ب اأن يكون فيه مل�سة 
من الفخامة واالأنوثة، باالإ�سافة اإىل النقو�ش بالكري�ستال 

حتي تعطي طابع ال�سهرة.
 طموحاتك امل�ستقبلية؟ 

طموحات��ي كث��رية، ولك��ن على �سعي��د ت�سمي��م االأزياء 
اأطم��ح اأن اأقدم ت�ساميم بطريق��ة تليق باملراأة العمانية 

وب�سخ�سي واالنت�سار حمليا وعامليا.
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خبيرة التجميل

موهبة شقت طريقها 
بالموهبة واإلبداع

اس��تطاعت خبي��رة التجميل العماني��ة« آالء الس��يابي« أن تكون حالة 
فريدة في عالم المكياج بلمس��اتها الفني��ة الرائعة، وأصبحت المرأة 
العمانية تعرف لمساتها المميزة على وجه زبائنها، كما تميزت بطرح 
األلوان الجريئة. وبرغم صغر س��نها إال أنها تمكنت من ش��ق طريقها 

في عالم الجمال والمكياج بحسن الموهبة، وحماس المبدعة. 
تحم��ل خبي��رة التجمي��ل آالء الس��يابي الكثير من األس��رار ف��ي عالم 

الموضة والجمال تكشفها لنا في الحوار التالي:- 

كيف بداأت ق�ستك مع عامل اجلمال والتجميل؟
بداأت ق�ستي يف املرحلة االإعدادية، حيث كان اهتمامي 
ملحوظ��ا »بالفن��ون الت�سكيلية« وكل م��ا يتعلق بها من 
الر�سم بكاف��ة اأنواعه، اإىل امل�س��رح والديكور. فقد كان 
�سغف��ي يفوق اأ�س��وار املدر�سة، حيث كن��ت اأ�سعى اإىل 

امل�ساركة يف امل�سابقات املحلية. 
بعد اإنه��اء درا�ستي الثانوية كنت اأفك��ر باإكمال درا�ستي 
اجلامعي��ة يف جم��ال الف��ن، ولكن��ي التحق��ت بكلي��ة 
عم��ان للعل��وم ال�سحية »كلي��ة التمري�ش« لرغب��ة والدي. 
بالن�سب��ة يل مل يك��ن جم��اال مناق�س��ا الهتماماتي كما 
يظ��ن البع�ش، فقد كان الفن مالزم��ا يل يف م�ساريعي 

الدرا�سية. 
ويف بداية ال�سنة الرابعة من درا�ستي اجلامعية الحظت 
مبوهبتي يف جمال التجمي��ل، يف البداية بداأت بتعليم 
نف�سي ذاتيا من خالل بع���ش قنوات اليوتيوب التعليمية 
خلب��ريات التجميل م��ن العرب واالأجانب وم��ع املمار�سة 

تعلقت بهذا الفن الوا�سع.
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ال�سعوبات التي واجهتك يف بداية م�سوارك؟ 
بع��د تخرجي يف كلي��ة التمري�ش مل اأكن اأعم��ل وقتها ولي�ش 
لدي م�سدر دخ��ل ثابت، فبداأت بفتح �سفح��ة على االأن�ستجرام 
حتم��ل ا�س��م @Alouly_beauty كن��ت اأ�س��ور مقاط��ع تعليمية 
ملكياج العني من ت�سوي��ري ومونتاجي اخلا�ش عن طريق جهاز 
الهات��ف. وهلل احلمد القى اإقباال جيدا يف ذالك الوقت من قبل 
اأهل��ي واأقارب��ي، كان ذال��ك مبثاب��ة اإ�سارة جي��دة يل الأكمل يف 

جمال التجميل. 
لكنن��ي مل اأكن را�سي��ة ب�سكل كلي عن ج��ودة الت�سوير، لذلك 
و�سع��ت خط��ة لالدخار الأ�س��رتي كام��ريا ذات ج��ودة عالية يف 
الت�سوي��ر لتربز األوان ظالل العني بدقة عالية وبالفعل القى ذلك 

ا�ستح�سانا ملحوظا من قبل متابعّي على �سفحتي. 
ولتطوير مهارتي بداأت بااللتحاق يف الدورات التدريبية، فالتحقت 
بدورة خبرية التجمي��ل »جمانة ال�سامل« لتعليم اأ�سا�سيات و�سع 
املكي��اج ال�سحي��ح، ث��م اأكمل��ت دورة املا�س��رت التطبيقية على 
ي��د خبرية التجمي��ل املتاألق��ة »روان الركيبي« م��ن دولة الكويت 
ال�سقيقة. كان ذالك مبثابة انطالقة جيدة يل بخطى ثابتة يف 

عامل التجميل. 
اللم�س��ة التي متي��ز خبرية التجمي��ل« اآلء ال�سياب��ي«؟، وما 

هي الطرق والألوان التي تف�سلينها؟ 
اأحب االعتم��اد على اإبراز جمال مالمح املراأة نف�سها، فكل امراأة 
لها مالمح تختلف فيها عن االأخرى. لذالك ال اأحب االعتماد على 
طريقة واحدة للجمي��ع، ويعترب ذلك من االأخطاء ال�سائعة التي 

تقع فيها بع�ش خبريات التجميل يف هذا الوقت. 
بالن�سب��ة يل اأح��ب الر�سم��ات الغريبة للعني التي جت��ذب النظر 
اإليه��ا متميزة عن غريها ومتقبلة يف اآن واحد، وهذا ما اأ�سبحت 
اأ�سع��ى اإلي��ه يف االآون��ة االأخرية. وينطب��ق ذلك اأي�سا عن��د اختيار 
االألوان املنا�سبة للب�سرة وطريقة دجمها بحيث تكون متنا�سقة 

مع بع�سها البع�ش. 
جميع االألوان جميلة بالن�سبة يل، وال اأحب و�سع نف�سي يف اإطار 
مع��ني ال يتغري �سواء اأكان بر�سمة ع��ني واحدة اأو األوان حمددة. 
فال��ذوق الع��ام خمتلف ،والزل��ت اأتعلم طرق��ا خمتلفة لو�سع 
املكي��اج بطرق وتقنيات جديدة، فكما ذكرت �سابقا عامل الفن 

وا�سع جدا الحدود له.
من اأين ت�ستوحني طرق مكياجك؟ 

اأح��ب االط��الع عل��ى اأح��دث �سيح��ات املو�سة ملختل��ف خرباء 
التجميل العامليني من خالل �سفحاتهم على مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي، ويعجبن��ي كث��ريا املكي��اج ال�سينمائ��ي والتح��دي 
االأك��رب بالن�سبة يل عندم��ا اأحولها ملكياج �سه��رة تتقبله ن�ساء 
جمتمعي، فت�سبح النتيج��ة خمتلفة ومميزة باأ�سلوبي اخلا�ش. 
وتبق��ى الطبيعة ه��ي اإلهامي االأول م��ن ناحية تنا�س��ق االألوان 
وتدرجها الأترجم هذا االإبداع الرباين يف ابتكار ر�سمات خمتلفة 

للعيون باألوان جذابة. 
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اأ�سا�سي��ات و�سع مكياج العي��ون؟، واأحدث �سيحات مو�سة 
املكياج؟

لكل ن��وع من اأنواع العي��ون اأبعاد خمتلفة ع��ن االأخرى ور�سمة 
خا�س��ة ت��ربز جماله��ا، فعل��ى �سبيل املث��ال العي��ون اجلاحظة 
يجمله��ا »االآيالي��ر« املموه ليقل��ل من جحوظه��ا على عك�ش« 
االآيالير« احلاد على كامل العني من املمكن اأن يزيد من جحوظ 

العني.
فمن اأ�سا�سيات و�سع مكي��اج العيون معرفة نوع العني ،وطرق 
املكي��اج املنا�سبة له��ا. قد يكون ه��ذا االأمر �سعب��ا يف البداية 
ولك��ن م��ع الدرا�س��ة واملمار�س��ة امل�ستم��رة �سيك��ون الو�سع 
اأ�سه��ل بكثري. يف هذه الفرتة يتاألق املكياج املطفي مبختلف 
ق�س��ات العيون مع ملعة ب�سيطة على مدمع العني ،اأو اجلفن 
املتح��رك واالعتماد على الكنتور الناعم الإبراز مالمح الوجه، هذا 

النوع من املكياج هو املت�سدر حاليا.
كيف خلبرية التجميل اأن حتقق الب�ساطة يف املكياج مع 

الفخامة والإطاللة املثالية يف اآن واحد؟
احل��وار امل�سبق ب��ني الزبونة وخب��رية التجميل مه��م جدا قبل 
البدء يف اأي �سيء، فتحقيق رغب��ة الزبونة بلم�ستي اخلا�سة هو 
ه��ديف االأول للح�س��ول على نتيج��ة رائعة وممي��زة تر�سي كال 
الطرف��ني. فالتخطي��ط امل�سبق من خالل معرفة ن��وع الب�سرة 
ونوع املكياج الذي تف�سله الزبونة، مع ذكر نوع املنا�سبة واالأزياء 
الت��ي تخط��ط يف ارتدائها ي�سه��ل عملي ب�س��كل كبري ويبقى 
االعتم��اد على اإب��راز مالمح الفت��اة ب�سورة ع�سري��ة تليق بها هي 
الطريقة املثلى لتحقيق الب�ساطة والفخامة واالإطاللة املثالية 

يف اآن واحد. 
كي��ف ميك��ن للمراأة اأن تخت��ار ما ينا�سبه��ا لو�سع املكياج 

النهاري؟
قب��ل و�سع املكي��اج النهاري يف�س��ل االعتناء بالب�س��رة قبل كل 
�س��يء، فعلى �سبيل املثال و�سع كرمي��ات الرتطيب قبل النوم 
ي�ساع��د يف احل�سول عل��ي ب�سرة ن�س��رة �سباح��ا فبالتايل تقل 
املنتجات امل�ستخدمة ملكياج ال�سباح. و�سع كرمي الرتطيب ليال 
اليعن��ي اال�ستغناء عنه يف النهار فه��و مهم جدا جلميع اأنواع 
الب�س��رات يف جميع الف�س��ول، وال نن�سى اختي��ار واقي ال�سم�ش 
املنا�س��ب للب�سرة �سواء اأكانت ب�سرت��ك دهنية اأم جافة. اأف�سل 
االبتعاد عن االأل��وان ال�ساذة خا�سة يف املكياج ال�سباحي وعدم 
جتربة تقنية جديدة مل تتمكني منها بعد الأنه من املمكن اأن 

تاأخذ منك وقتا اأطول يف التطبيق.
�سر جمال املراأة من وجهة نظرك؟

�س��ر جمال كل ام��راأة م��ن وجهة نظري ه��و ق��وة �سخ�سيتها 
يف مهنته��ا، وثقته��ا بذاته��ا يف حتقيق اأهدافه��ا وت�ساحلها 
م��ع نف�سها يف معرف��ة قدراتها احلقيق��ة، اإذا اجتمعت هذه 
ال�سف��ات الثالث يف امراأة واحدة فهي يف احلقيقة تعد اأجمل 
ام��راأة يف نظر من حولها ولها جاذبية خا�سة متيزها عن غريها 
م��ن الن�ساء. اأما م��ن ناحية اجلمال املظهري فه��و مهم اأي�سا 
خا�سة لالنطباع االأول فوج��ه املراأة قد ينعك�ش ب�سكل اأو باآخر 
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عل��ى �سخ�سيته��ا، فمهم جدا االعتن��اء اليومي بالب�سرة 
وتنظيفه��ا ب�س��كل جي��د م��ن خ��الل كرمي��ات العناي��ة 
والرتطيب والتغذية ال�سحية و�سرب املاء بكميات كبرية 

لن�سارة الب�سرة. 
كيف تتميز خبرية التجميل يف مكياج العرو�س؟ 

مكياج العرو���ش يختلف ب�سكل كلي ع��ن غريه بحكم 
اأن االأ�س��واء م�سلط��ة عليه��ا ب�سكل اأك��رب، لذلك فحدة 
وو�س��وح املكياج قد تقل وتبه��ت يف الت�سوير مع كرثة 
االأ�س��واء. فيج��ب عل��ى خب��رية التجمي��ل اأن ت�ستخ��دم 
التقنيات الالزمة لزيادة درجة و�سوح االألوان �سواء اأكان من 
ناحية اإبراز مالمح الوجه من خالل الكنتور اأو توزيع ال�سدو. 
كذال��ك عل��ى خب��رية التجمي��ل االأخذ بع��ني االعتب��ار اأن 
العرو���ش ق��د جتل���ش ل�ساع��ات طويل��ة باملكي��اج واأن 
الب�سرة ب�سكل طبيعي �ستمت�ش جزءا من املكياج، وهنا 
تظهر مه��ارة خبرية التجميل من ناحي��ة اختيار التقنيات 

ال�سحيحة لو�سع مكياج العرو�ش. 
اأما من ناحي��ة األوان ال�سدو فيعتمد عل��ى ذوق العرو�ش 
يف املقام االأول ومن بعده��ا ت�ستطيع خبرية التجميل 
مر�سي��ة  النتيج��ة  وتك��ون  اخلا�س��ة  مل�ساته��ا  اإ�ساف��ة 
للطرفني. العرو���ش من الطبيعي اأن تك��ون متوترة يف 
ليل��ة عمرها، وهذا �س��يء طبيعي، اأج��واء ال�سالون يجب 
اأن تك��ون مريح��ة بال�س��كل ال��الزم، كذلك عل��ى خبرية 
التجمي��ل تقب��ل راأي العرو�ش يف ح��ال اأرادت تغيري �سيء 
معني يف مكياجها فهي يف النهاية تود اأن تظهر يف 

اأجمل �سورة.
الأخط��اء ال�سائع��ة التي تقع فيها معظ��م الن�ساء 

قبل وبعد و�سع املكياج؟
من االأخط��اء ال�سائعة عن��د و�سع املكي��اج هي جتاهل 
مرحلة تهيئ��ة الب�س��رة ال�ستقبال املكياج، هن��ا �سيكون 
منظ��ر الب�سرة مع ك��رمي االأ�سا�ش متقطع��ا، جافًا وغري 
متجان���ش ويتغري لون��ه يف وقت �سريع. وهن��ا قد تظن 
بع���ش الفتيات اأن املنتج �س��يء اأو ال ينا�سب ب�سرتها، من 
املهم جدا معرفة احتياج��ات الب�سرة الختيار املنتجات 
املنا�سب��ة، الأن البع���ش ي�سع��ن الكث��ري م��ن املنتج��ات 

الحتتاجه ب�سرتها.
طموحات وخطط م�ستقبلية؟ 

 Alouly اأحلم باأن يكون يل ماركتي اخلا�سة حتمل ا�سم
beauty، يف ه��ذا الوق��ت يوج��د الكث��ري م��ن امل��اركات 
اجلدي��دة التي تظهر يوما بعد ي��وم ،ولكن القليل منها 

قد يكون ذات جودة عالية. 
اأمتن��ى ب��اأن تك��ون ماركت��ي خمتلف��ة وممي��زة وت�س��ل 
بجودته��ا للعاملي��ة ه��ذا عل��ى امل��دى البعي��د، اأما عن 
اخلطط القادم��ة فاأنا م�سغولة حالي��ا بتجهيز �سالوين 
اخلا���ش و�سيتم افتتاح��ه يف ال�سنة القادم��ة باإذن اهلل 
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GTS مازيراتي ليفانتي
فخامة ورفاهية متميزة 

تخطف االنظار
ال ش��ك أن »مازيراتي ليڤانتي GTS”، تتميز بالقوة والصوت الُمحبب واإلحساس الرائع بمحرك 
V8 الق��وي س��عة 3.8 ليت��ر مزدوج التورب��و النابض بق��وٍة تحت غطاء المح��رك. بهدف وضع 
معيار جديد في هذه الفئة الفارهة، تم تصميم هذه الس��يارة الرياضية المتطورة التي تم 
إطالقه��ا حديًثا وتم ضبطها بدقة فائقة لتوفير الرفاهية الفائقة واألداء المتفوق والراحة 

في المسافات الطويلة ومتعة القيادة التي ال ُتضاَهى.
ل بدق��ة والتصميم الخارج��ي الُمعاد تصميمه  بفض��ل محركه��ا المثالي والش��اصي المعدَّ
والتصمي��م الداخلي الحصري الُمحاط بالجلد المتميز، توفر هذه الس��يارة الرياضية الحديثة 

األداء المطلق ومناورة الطرق والنَسب الرياضي العريق.

ح�ضوٌر راٍق
اإىل  ليڤانت��ي اجلدي��د  و�س��ل ت�سمي��م 
يف  التط��ور  م��ن  جدي��دة  م�ستوي��ات 
ليڤانت��ي GTS اجلديدة. يتب��ع الت�سميم 
مت  وممي��زات  اأ�سا�سي��ات  اجلدي��د 
حت�سينها، ركزت اإعادة الت�سميم االأنيقة 
ب�س��كل رئي�س��ي عل��ى اجل��زء االأمام��ي 
ال�سفلي وامل�سد اخللفي. تتميز فتحات 
ال�سفل��ي  اجل��زء  يف  اجلانبي��ة  اله��واء 
اأك��رث  الواجه��ة بت�سمي��م جدي��د  م��ن 
قوة، يح��دده جناح��ان هوائيان مينحان 

ا مبزيد من الثبات.  اإح�سا�سً
اأمامي��ة  ب�سبك��ة   GTS ليڤانت��ي  تتمي��ز 
مطلية بالك��روم مع ق�سب��ان عمودية 
بالك��روم  مطل��ي  وحمي��ط  مزدوج��ة 
االأمامي��ة،  لل�سبك��ة  اأخف���ش  وفتح��ة 
ومقاب�ش اأبواب بلون ال�سيارة وجناح واأداء 
خلف��ي، وغط��اء فرامل مطلي��ة باللون 

االأحمر املميز.
ال�سفل��ي  االأمام��ي  الفا�س��ل  اأن  كم��ا 
extractor اخللفي ملونان.  وامل�ستخ��ِرج 
ف�س��اًل عن اإ�ساف��ات “البيانو االأ�سود” يف 
اجلبه��ة وامل�س��د اخللف��ي الت��ي متنح 
ليڤانتي GTS طّل��ة ريا�سية مبهارة/ كما 
يتمي��ز االإ�سدار V8 بوج��ود �سعار GTSيف 

اخللفية.
تتوف��ر GTS بك�ساف��ات لي��د ماتريك�ش 

م��ع  باملقارن��ة  اختياري��ة.  كتجهي��زات 
الك�ساف��ات االأمامي��ة القيا�سية من نوع 
Bi-Xenon، توفر تقنية LED روؤية اأف�سل 
بن�سبة ٪20 و�سوًءا اأكرث برودة بن�سبة 32٪ 

عف متو�سط العمر املتوقع. و�سِ
 full االأمامي��ة  الك�ساف��ات  ت�ستخ��دم 
Matrix LED كام��ريا رقمية مثبتة خلف 
نظ��ام  تدع��م  الت��ي  اخللفي��ة  امل��راآة 
الك�سف عن ال�سعاع العايل اخلايل من 
التوه��ج، مما ي�سم��ح لل�سائق باالحتفاظ 

اإىل  احلاج��ة  دون  الع��ايل  بال�سع��اع 
اإبه��ار ال�سائق��ني القادم��ني يف االجتاه 
املعاك���ش. النظ��ام ق��ادر عل��ى خل��ق 
ال�سي��ارات  م��ن  املرا�س��الت  يف  الظ��ل 
االأخ��رى حي��ث يت��م التبدي��ل ديناميكًيا 

لت�سغيل واإطفاء الك�سافات.
ت�ضميم داخلي ريا�ضي 

الداخل��ي  الديك��ور  م�سمم��و  �سَم��َم 
لل�سي��ارة طرقًا اأنيقة خلل��ق بيئة مميزة 
داخل مق�سورة ليڤانتي GTS، حيث يتم 
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“املنحوتة”  تغليف املقاع��د الريا�سي��ة 
ب�سكل اأنيق واألواح االأبواب واأ�سفل لوحة 
القيادة وم�سند الذراع بجلد فاخر متوفر 
باأربعة األوان هما االأ�س��ود واالأحمر والتان 

والبيج.
جميع املقاعد مزودة بخا�سية التدفئة 
باالإ�ساف��ة اإىل عجل��ة القي��ادة الريا�سية، 
بينما يتم تهوي��ة املقاعد االأمامية. يف 
GTS، تتمي��ز رافع��ة ذراع نق��ل احلرك��ة 
اجلديدة بهيكل عمودي قوي ملفوف 
متاًما بجل��ود ممتازة، مما يوف��ر �سعوًرا 

مريًحا بالقب�سة.
هناك جمموعة من التفا�سيل الداخلية 
توؤك��د على الطاب��ع الريا�س��ي لليڤانتي 
االأ�س��ود”،  “البيان��و  حلي��ة  مث��ل   GTS
بعجل��ة  ال�سرع��ات  تبدي��ل  ومقاب���ش 
القيادة من االألومنيوم، ودوا�سات القدم 
الريا�سية، والر�سوم البيانية “جرافيك�ش” 
مبجم��ع الع��دادات، و�ساع��ة مازيرات��ي، 
وعتب��ات  امل�سيئ��ة،  االأب��واب  عتب��ات 
ال�سندوق اخللفي من الكروم، وفر�سات 
االأر�سي��ات م��ن ن�سيج القطيف��ة، وكلها 

 .V8 جتهيزات قيا�سية للن�سخة
كم��ا مت جتهي��ز ليڤانت��ي GTS بنظ��ام 
كاردون  “هارم��ان  ن��وع  م��ن  �سوت��ي 
مك��رب   14 ذو  واط   900 ق��وة  برميي��وم” 
لل�س��وت، مما يوفر جتربة �سوت ُيحاكي 
احلف��الت  بقاع��ة  اال�ستم��اع  جترب��ة 

اجلدي��دة   GTS وتتباه��ى  املو�سيقي��ة. 
بوحدة واجهة ا�ستجابة عالية ت�ستخدم 
 Maserati Touch Control نظام مازيراتي
م��ع �سا�سة تعم��ل باللم���ش قيا�ش 8.4 
بو�س��ة ومقب�ش دوار �سه��ل اال�ستعمال 
يوف��ر  مم��ا  املرك��زي،  الكون�س��ول  يف 

حتكًما فوريًا باالأنظمة. 
كم��ا يتحكم نظ��ام MTC+ يف تدفئة 
املقاع��د  وتهوي��ة  واملق��ود  املقع��د 
االأمامي��ة، و�ستائر النواف��ذ اخللفية، يف 
حال��ة تركيبها. لقد مت حت�سينه ب�سكل 
اأكرب من خالل عر�ش الر�سومات املحدثة 

وبيئة العمل املح�سنة لنظام املناخ. 
املحرك اجلّبار

اإن ال�سي��ارة اخلارق��ة الع�سري��ة ليڤانتي 
GTS ق��ادرة عل��ى تولي��د ق��وة تبلغ 550 
الدقيق��ة  يف  دورة   6250 عن��د  ح�ساًن��ا 
وع��زم دوران يبل��غ 730 نيوت��ن م��رت عند 
2500-5000 دورة يف الدقيقة. مت تطوير 
 V8 ال�سلن��درات  ثم��اين  املح��رك  ه��ذا 
بوا�سط��ة Maserati Powertrain بالتعاون 

مع فرياري.
حتت��اج ليڤانت��ي GTS اإىل زم��ن 4.2 ثانية 
يف  كيلوم��رت   100 اإىل  لت�س��ل  فق��ط 
ال�ساعة، يف حني تبلغ �سرعتها الق�سوى 
292 كم / �ساع��ة. مت تزويدها ب�سندوق 
الرتو���ش االأوتوماتيك��ي ZF ذي الثم��اين 
�سرع��ات وال��ذي مت ا�ستخدام��ه عل��ى 
جمي��ع اإ�س��دارات ليڤانت��ي، وهي وحدة 
و�سخ�سيته��ا  بتنوعه��ا  له��ا  م�سه��ود 

الريا�سية.
ذراع  رافع��ة  ت�سمي��م  اإع��ادة  مت 
نق��ل احلرك��ة م��ع من��ط تغي��ري اأك��رث 
ا�ستجاب��ة، وال�س��وط الق�س��ري والوظائف 
ن��ة يتحكم��ان يف علبة الرتو�ش  امُلح�سّ
االأوتوماتيكي��ة ZF ذات الثماين �سرعات. 
علب��ة  ا�ستخ��دام  خي��ار  ال�سائ��ق  ل��دى 
الرتو���ش اإم��ا يف الو�س��ع االأوتوماتيكي 
)RND( اأو الو�س��ع الي��دوي بب�ساط��ة عن 
طري��ق حتوي��ل الرافعة م��ن اليمني اإىل 

الي�سار. 
 M ونتيج��ة لذل��ك، مت التخل�ش م��ن الزر
على الكون�س��ول املركزي، لذلك ميكن 
اختي��ار و�س��ع القيادة الريا�سي��ة والو�سع 
منف�س��ل.  ب�س��كل   Skyhook الريا�س��ي 

يعم��ل ال��زر »P« اجلدي��د عل��ى ذراع نقل 
ال�سرع��ة على �سبط االإر�س��ال على و�سع 

االيقاف النهائي لل�سيارة “الباركنج«.
نظام Q4 الذكي للدفع الُكّلي 

مت ت�سمي��م نظ��ام Q4 الذك��ي للدفع 
الُكّل��ي بالعجالت االأرب��ع لتقدمي جتربة 
قي��ادة مازيرات��ي منوذجي��ة ذات دف��ع 
خلفي، ومت حتديثه��ا لتالئم متطلبات 
القي��ادة  GTS. فف��ي ظ��روف  ليڤانت��ي 
العادي��ة، يق��وم نظ��ام Q4 بتوزيع 100٪ 
العج��الت  عل��ى  املح��رك  ع��زم  م��ن 
اخللفية. عل��ى اأ�سطح الط��رق الزلقة اأو 
غري املتما�سكة اأو يف حالة فقدان قوة 
ال�سح��ب يف اخلل��ف، ميك��ن للنظ��ام 
تغي��ري تق�سيم ع��زم ال��دوران االأمامي / 
اخللف��ي من 0: ٪100 اإىل 50: ٪50 يف 150 

ميلي ثانية.
�ضا�ضي مذهل

مت تعدي��ل �سا�سي ليڤانت��ي GTSبدقة 
للتعام��ل مع خرج الطاق��ة االأعلى، مما 
يوف��ر جتربة قيادة مبهجة دون اأي تنازل 
من حي��ث الراح��ة للم�ساف��ات الطويلة 
وال�سالم��ة الن�سط��ة. ي�سم��ن ال�سا�سي 
م�ستوي��ات متمّي��زة من ال�سالب��ة ويوفر 
مركز ثقل منخف�ش ج��ًدا باالإ�سافة اإىل 
ت��وازن مث��ايل لل��وزن 50:50 ب��ني املحور 
االأمام��ي واخللفي، وهو اأم��ر منوذجي 

لكل �سيارة ليڤانتي.
 GTS مت �سب��ط ال�سا�س��ي يف ليڤانت��ي
للتعام��ل ب�سهول��ة م��ع خ��رج الطاقة 
االإ�س��ايف م��ن حم��رك التورب��و املزدوج 
ثم��اين اال�سطوان��ات V8، ويوف��ر جترب��ة 
قيادة مبهج��ة دون اأي تن��ازل من حيث 
اال�ستخ��دام اليوم��ي العمل��ي والراح��ة 
للم�سافات الطويلة وال�سالمة الن�سطة.

ي�سرتك نظام التعليق ب�سكل اأ�سا�سي 
يف نف���ش املكون��ات والهند�سة مع 
مودي��الت ليڤانتي االأخ��رى. اإن كل من 
اإط��ار التعلي��ق، وتعلي��ق “الوي�سب��ون”، 
وعوار���ش  واالأعم��دة،  الو�س��ل،  وعلب��ة 
التقوية، كله��ا م�سنوعة م��ن �سبائك 
االأملونيوم اخلفيفة با�ستخدام تقنية 
�سب ت�سمن قدًرا اأكرب من ال�سالبة دون 

زيادة الوزن.
النواب���ش  يف  التحك��م  �سب��ط  مت 

الهوائي��ة Air Spring لتالئ��م اخل�سائ�ش 
املحددة ل� ليڤانتي GTS ويتم حت�سينه 
ب�س��كل منا�سب لكل و�سيع��ة للقيادة، 
يوفر النظ��ام الهوائي �ست��ة م�ستويات 
خمتلف��ة وتف��اوت ارتف��اع 75 مم م��ن 
اأدن��ى اإىل اأعل��ى مو�س��ع. عل��ى اأ�سا�ش 
نف���ش مفه��وم الت�سغي��ل، مت �سب��ط 
 Sport Skyhook نظام التخمي��د الريا�سي
ليتنا�س��ب م��ع متطلب��ات املن��اورة مع 
ه��ذه الن�سخة اجلديدة مبحرك الثماين 

 .V8 اال�سطوانات
نة �ضَّ ديناميكيات قيادة محُ

وقد مت دمج نظام التحكم املتكامل 
يف ال�سي��ارة )IVC( لتقدمي ديناميكيات 
قي��ادة ومن��اورة عل��ى الط��رق اأف�س��ل، 
باالإ�ساف��ة اإىل جترب��ة قي��ادة حقيقي��ة 
 GTS ل�سي��ارات مازيراتي. جتل��ب ليڤانتي
اجلدي��دة فل�سفة “ج��ران توريزمو” يف 
فئة ال�سي��ارات الريا�سي��ة SUV يف اأنقى 

�سورها.
مت دمج نظ��ام مازيرات��ي املتكامل 
للتحكم بال�سي��ارة )IVC( يف برنامج 
التحكم الثبات االإلكرتوين ESP للمرة 
االأوىل يف اإ�س��دارات GTS. ي�ستخ��دم 
IVC جهاز حتكم ذكي يتنباأ بظروف 
املح��رك  �سرع��ة  ويكي��ف  القي��ادة 
والفرام��ل وفًق��ا لذل��ك، مم��ا يوف��ر 
ديناميكي��ات قي��ادة مث��رية لالإعجاب 
نة. �سّ واأداًء اأف�سل و�سالمة فعالة حُمَ

ي�ساع��د النظام ال�سائق��ني يف احلفاظ 
عل��ى �سيطرته��م عل��ى ال�سي��ارة، ب��داًل 
م��ن جم��رد ت�سحي��ح “اأخط��اء ال�سائق” 
كم��ا يفع��ل نظ��ام الثب��ات االإلكرتوين 
 ،GTS تطبي��ق  فف��ي  التقلي��دي.   )ESP(
ا لتقليل  يت��م �سبط نظ��ام IVC خ�سي�سً
ميول �سعف التحك��م بعجلة القيادة، 

النموذجي بال�سيارات الريا�سية.
تتع��اون وظيف��ة التقلي��ل / املبالغة يف 
التحكم داخل حتكم التوجيه الكهربي 
م��ع نظ��ام IVC، مم��ا ي��وؤدي اإىل �سعور 
قي��ادة اأك��رث طبيعي��ة وميكن التنب��وؤ به. 
يتحك��م النظ��ام عل��ى الف��ور يف ع��زم 
التوجي��ه عل��ى عجل��ة القيادة مم��ا يوفر 
يف  خا�س��ة  اخلي��ارات  اأف�س��ل  لل�سائ��ق 

القيادة الريا�سية.
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طيّ آخر صفحة 
من السرطان!

ال��ج��راح��ة التجميلية  اإن ت��ط��ور 
ف��ي ال�سنوات الما�سية جعل 
الإقبال على عمليات التجميل 
اأمراً �سائعًا جداً في مجتمعاتنا، 
فالنتائج ال��ت��ي تحققها هذه 
العمليات ت��ب��دو ُم��ذه��ل��ة في 
العديد من الأحيان. فقد �سهدت 
عمليات التجميل في ال�سلطنة 
خ��الل ال�سنوات الأخ��ي��رة تطورا 
اأن تكون  ك��ب��ي��را وا���س��ت��ط��اع��ت 
ال��رائ��ع��ة مناف�سا  ب��ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
اإقليميًا لتوفر الخدمات الراقية 
ل��ل��ع��ي��ادات وال��م��راك��ز الطبية 
بال�سلطنة والتي لديها اأحدث 
اإلى جانب  الأ�ساليب والتقنيات، 
المتخ�س�سين وخبرتهم في 
ال��ج��راح��ة التجميلية باأ�سعار 

مقبولة ورائعة.

اأناقتي« التقت مع الدكتور«   «
فواز البلو�سي« جراح تجميلي في 
عيادة »اإيفا«، ليطلعنا على اأهم 
الخدمات الجراحية التجميلية 
ال��ع��ي��ادة. ف�سال  ال��ت��ي تقدمها 
عن معلومات هامة عن عملية 
ال��ث��دي بعد ا�ستئ�ساله  ترميم 
،وع��م��ل��ي��ة اإزال�����ة ال���ده���ون في 

اللغلوغ. 

الدكتور »فواز البلوشي«
جراح تجميلي بعيادة إيفا لـ »أناقتي«

نبذة خمت�رصة عن الدكتور« فواز البلو�ضي«؟
ح�سل��ت على البكالوريو�س والدكت��وراة يف العلوم الطبية من جامعة 
اخللي��ج العربي من مملكة البحري��ن، ورجعت اإىل �سلطنة عمان للعمل 
من��ذ ع��ام 2003 يف م�ست�سف��ى خولة حت��ى ع��ام 2016 وانتقلت بعدها 
للعم��ل اخلا�س. لدى �سهادة الفاخارزت من اأملانيا والزمالة الأوروبية يف 
اجلراح��ات التجميلية من بلجيكا وفرن�س��ا والبورد العماين للتخ�س�سات 
الطبي��ه  CORE. ف�سال عن الزمال��ة يف الكلية امللكية للجراحني بادنربه 

بريطانيا يف املرحلة الأوىل.
الدكتور فواز البلوشي
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كي��ف جاء ان�سمامك لعيادة »اإيفا«؟ وما 
ه��ي اخلدمات الت��ي ت��ود تقدميها يف 

جمال اجلراحات التجميلية؟
 كان��ت م�ست�سفى« خول��ة« متخ�س�سة يف 
اإج��راء عمليات الرتمي��م واحل��روق واإ�سابات 
اليد واحلوادث اإىل اأن توقفت تلك اخلدمات 
انتقل��ت  الطبي��ة يف امل�ست�سف��ى، لذل��ك 
للعم��ل يف املراكز اخلا�سة والتي ا�ستهرت 
التجمي��ل.  جراح��ة  يف  االأجان��ب  باالأطب��اء 
وكوين دكت��ورا عمانيا اأ�سبح لدى م�سوؤولية 
عل��ى عاتق��ي اأال وه��ي تق��دمي اجلراح��ات 
العم��اين،  املجتم��ع  وخدم��ة  التجميلي��ة 
واخ��رتت عيادة« اإيف��ا »كونها م��ن العيادات 
املعروفة والتي لديها باع طويل يف جمال 

العالجات التجميلية. 
اأهم العالجات التجميلية التي يقدمها 
دكتور »فواز البلو�سي« يف عيادة« اإيفا«؟ 

  ترميم الثدي بعد �سرطان الثدي.
   اإزالة اللغلوغ “ الدقن املزدوج”. 

   �سف��ط الدهون ونقله��ا وا�ستخراج اخلاليا 
اجلذعية.

   �سد البطن و�سد االأفخاذ.
   تكبري وت�سغري و�سد وترميم احللمات.

   تعدي��ل اآث��ار احلب��وب واالإ�ساب��ات والندوب 
القدمية.

   تكثيف ال�سعر ون�سارة الب�سرة.
   اخلدود وامتالوؤها، ونقل الدهون.

   البوتك�ش والفيلر. 
   عالج الت�سوهات اخَللقية.

ماذا يق�س��د بعملية ترمي��م الثدي بعد 
ا�ستئ�ساله؟ 

يعد �سرط��ان الثدي من اأك��رث االأمرا�ش التى 
تهاجم امل��راأة خط��ورة، والذي يخل��ف اآثارا 
�سحية ونف�سي��ة �سيئة، ففي بع�ش االأحيان 
ت�سط��ر امل��راأة للخ�سوع لعملي��ة ا�ستئ�سال 
ال�سرط��ان.  م��ن  التخل���ش  به��دف  الث��دي 
وترميم الثدي ه��و عملية جراحية جتميلية 
يق�س��د بها اإع��ادة هيكلة وترمي��م اأن�سجة 
الث��دي، وته��دف اإىل اإع��ادة جتمي��ل �سكل 

الثدي وحت�سينه بعد عملية اال�ستئ�سال. 
هن��اك 1 % م��ن �سرط��ان الثدي ق��د ي�سيب 
الرج��ال، ويت��م اإج��راء عملية ترمي��م الثدي 
له��م. ترميم الثدي يحق��ق فوائد جتميلية 
كث��رية للمري�سة منها: احل�س��ول على ثدي 

جديد، و�سد البطن اأو الفخذ.

كيف تتم عملية ترميم الثدي؟ 
داخلي��ة  اأن�سج��ة  م��ن  الث��دي  يتك��ون 
وخارجية، ويتم خ��الل العملية اجلراحية 
نقل االأن�سج��ة احلية الداخلية من البطن 
حت�س��ل  الث��دي.  م��كان  اإىل  الفخ��ذ  اأو 
املري�سة بعد العملية على ثدي م�سدود 
وجمي��ل و�سب��ه طبيع��ي، كذل��ك قب��ل 
عملي��ة اال�ستئ�سال ميكن زرع احللمة يف 
اأي م��كان باجل�سم وعند اإج��راء الرتميم 
يتم نقل احللم��ة اإىل مكانها الطبيعي 

بن�سبة جناح كبرية جتاوزت 90%. 
الوق��ت الأف�س��ل واملنا�س��ب لعملية 

ترميم الثدي؟ 
يعتمد الوقت املنا�سب للقيام بالعملية 
عل��ى رغبات��ك اخلا�س��ة واالأدوي��ة الطبية 
حي��ث  ال�سرط��ان،  لع��الج  امل�ستخدم��ة 
ميكنك اخل�سوع لرتمي��م الثدي مبا�سرة 
عملي��ة  ويف  اال�ستئ�س��ال  عملي��ة  بع��د 
واحدة، كما ميكن��ك االنتظار عدة �سهور 

اأو �سنوات.
اجلدي��ر بالذك��ر اأنه يف حال��ة كان العالج 
الكيميائ��ي اأو االإ�سعاع��ي م�ستم��راً بعد 
اخل�سوع لعملي��ة اال�ستئ�سال، فال ميكن 
القي��ام بعملية الرتميم يف ه��ذه االأثناء، 
ويتوج��ب االنتظ��ار حت��ى ال�سف��اء الت��ام 

والتوقف عن تلقي العالج.
اأنواع عمليات ترميم الثدي؟ 

   اإع��ادة بناء الثدي عن طري��ق زرع اأكيا�ش 
اأو   ،)silicone-gel( ال�سيليك��ون  م��ن 
وق��د   :)salt water( امللح��ي  املحل��ول 
تت��م عملي��ة الرتميم يف ه��ذه احلالة 
على عدة مراح��ل وعمليات. تعد اخليار 
االأف�سل للكثريي��ن كونها اأكرث �سهولة 
واأقل اأملًا، وتتم عن طريق زراعة اأكيا�ش 
ال�سيليك��ون اأو املحلول امللحي حتت 
ع�سل��ة ال�س��در. هذا الن��وع يتنا�سب مع 
املري�س��ة التي مل تتعر���ش لالإ�سعاع اأو 

االأدوية الكيماوية.

   اإع��ادة بن��اء الث��دي ع��ن طري��ق الرتقيع 
وا�ستخ��دام ن�سيج م��ن نف�ش اجل�سم. 
ا�ستخ��دام  يت��م  العملي��ة  ه��ذه  يف 
اأن�سج��ة من اجل�س��م عن طري��ق اأخذ 
ن�سيج م��ن مناطق اأخ��رى يف اجل�سم 
كالبطن اأو االأرداف اأو الظهر، ثم القيام 

بنقلها وترقيعها يف منطقة الثدي.
فوائد عملية ترميم الثدي؟ 

   احل�س��ول على ث��دي ذي مظهر مثايل 
واأكرث قربًا لل�سكل الطبيعي.

   حت�سن احلالة النف�سي��ة بعد اخل�سوع 
لعمليات ا�ستئ�سال الثدي.

   زيادة الثقة يف النف�ش وتقدير الذات.
   التخل�ش م��ن احل�س��وات امل�ستخدمة 

داخل حماالت ال�سدر.
   التخل�ش من ا�ستخدام الثدي ال�سناعي 
وال��ذي يت��م �سنع��ه م��ن م��واد ت�سابه 

حركة ووزنا ال�سدر الطبيعي.

م��دة العملي��ة، ون�سائ��ح قب��ل وبع��د 
العملية؟ 

تخ�سع املري�سة يف عملية ترميم الثدي 
للتخدي��ر الكلي، وت�ستغ��رق العملية 5-3 
�ساع��ات. يقوم بالعملي��ة فريقان طبيان، 
الفري��ق االأول يق��وم بنق��ل االأن�سجة من 
البطن اإىل مو�سع الثدي.اأما الفريق الثاين 
فيقوم بتجهي��ز مكان الث��دي والقف�ش 
ال�ستقب��ال  الدموي��ة  واالأوعي��ة  ال�س��دري 

االأن�سجة اجلديدة.
قب��ل العملي��ة:- ُين�س��ح بالن��وم لفرتات 
الدخ��ول  كافي��ة، �س��رب املي��اه بك��رثة، 
ل��دورات املي��اه بف��رتات متوازن��ة، الراح��ة 
الت��ام، اإج��راء فحو�سات طبي��ة للح�سول 
على موافقات الإجراء العملية من طبيب 
الباطنة، وطبيب التخدي��ر، والطبيب الذي 

قام باال�ستئ�سال. 
الث��اين  الي��وم  يف  العملي��ة:-  بع��د 
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باحلرك��ة  املري�س��ة  تب��داأ  للعملي��ة 
وامل�س��ي يف امل�ست�سفى وتعاين من 
اآثار التخدير ملدة 48 �ساعة بعد العملية. 
يك��ون لديه��ا �سع��ور بالغثي��ان واالآالم 
الب�سيط��ة، لذل��ك نو�س��ي بامل�سكنات 

واأدوية القرحة. 
اإزال��ة  يت��م  الراب��ع،  اأو  الثال��ث  الي��وم  يف 
»ال�سفاط« وال��ذي يجم��ع ال�سوائل والدم 
الزائد بع��د العملية. ثم نعط��ي ت�سريحا 
للمري���ش للمغ��ادرة، ونتاأكد م��ن �سحية 
الن�سي��ج ولونه وعدم وج��ود اأية م�سكلة 
اأو االأوعي��ة الدموي��ة الت��ي  يف االأن�سج��ة 

ُنقلت للثدي. 

م��ن  الده��ون  �سف��ط  عملي��ة  دور  ياأت��ي 
الذقن، اأو اإزالة اللغلوغ. تعد عملية �سفط 
اللغل��وغ الطريقة االأ�س��رع واالأكرث فاعلية 

لعالج م�سكلة الذقن املزدوج.
التع��ايف بع��د عملية �سف��ط الدهون 

من الذقن؟ 
ل��ن ي�سع��ر املري���ش بالكث��ري م��ن االآالم 
بعد عملية �سف��ط اللغل��وغ، الأن التخدير 
املو�سع��ي ال ي��زول تاأث��ريه مبا�س��رة بعد 
العملي��ة بل ق��د ي�ستمر حت��ى 24 �ساعة. 
هن��اك ت��ورم خفيف يح��دث ق��د ي�ستمر 
الأ�سب��وع. يو�سي االأطب��اء باأخذ عطلة من 
العم��ل ت��رتاوح م��ن 3 اإىل 5 اأي��ام، يحت��اج 

الث��دي؟،  ترمي��م  بع��د  ال�ست�سف��اء 
والنتائج املرجوة؟

تق��وم املري�س��ة بارتداء ال�ساغ��ط لتثبيت 
االأن�سج��ة ملدة 6 اأ�سابيع، ونقوم بتثقيف 
مث��ل  ال�سحي��ة  باملمار�س��ات  املري�س��ة 
احلرك��ة القليل��ة، و�سرب املي��اه بكميات 
كبرية وعدم رفع الذراع بدرجة 90، كذلك 
ُين�س��ح بالعودة اإىل العمل بعد �سهر من 

العملية.
مل��اذا حتتاج اإىل التخل���س من الذقن 

املزدوج اللغلوغ؟
اإن اله��دف من وراء عملية �سفط اللغلوغ 
،اأو عملي��ة اإزالة اللغلوغ ه��و التخل�ش من 

املري���ش اإىل ارت��داء م�س��د الذقن خالل 6 
اأ�سابيع على االأقل. 

ين�سح باالبتعاد عن االأعمال ال�ساقة خالل 
الع�س��رة اأيام االأوىل بع��د العملية، ين�سح 
بع���ش االأطباء بالن��وم وراأ�س��ك مرفوعة 

قلياًل اإىل االأعلى.
ده��ون  نق��ل  باالإم��كان  العملي��ة  بع��د 
اللغل��وغ اإىل الوجه ويف نف���ش اجلل�سة، 
حيث ميك��ن نقلها لع��الج جتاعيد الوجه 
حول االأنف وحتت العينني ونفخ ال�سفايف 
وحتوي��ل الوجه املثل��ث اإىل وج��ه دائري. 
ت�ستغ��رق العملي��ة ما بني �ساع��ة ون�سف 

اإىل �ساعتني. 

الدهون الزائدة يف الذقن والرقبة واللغد 
بهدف حتديد اجل��زء ال�سفلي من الوجه 
واإب��راز جماله. يحت��اج املري���ش يف اأحيان 
كث��رية اإىل اإجراء جراحة اأخ��رى م�ساحبة 

وهي عملية تعبئة اأو مالأ الذقن. 
يع��اين الكث��ري م��ن النا�ش م��ن م�سكلة 
ترهل الذقن ب�سبب الده��ون املرتاكمة، 
وي�سك��ون م��ن مقاومة ه��ذه املنطقة 
خل�س��ارة الده��ون، حت��ى بع��د احلميات 
القا�سي��ة واالنتظام يف التمارين الريا�سية 
الدوري��ة. كذل��ك الكث��ري م��ن االأ�سخا���ش 
الذين يتمتع��ون بوزن �سح��ي يخ�سعون 
اإىل عملي��ة الذق��ن املزدوج، هن��ا حتديداً 

اجلراح��ات  جم��ال  تقي��م  كي��ف 
التجميلية يف ال�سلطنة؟

هناك �سحوة جتميلية تتميز بها مراكز 
التجميل بال�سلطن��ة يف االآونة االأخرية، 
فاأ�سب��ح لدين��ا مراك��ز جتميلي��ة قادرة 
على تقدمي خدم��ات طبية وجتميلية 
�سامل��ة تغني عن ال�سفر للخ��ارج. والأن 
املتابع��ة الطبية هي ج��زء من العالج، 
فاأن�س��ح باإج��راء اجلراح��ات التجميلي��ة 
ارت��كاب  م��ع  خا�س��ة  مراكزن��ا  داخ��ل 
املراك��ز الطبية باخل��ارج الأخطاء طبية 
ق��د ت��وؤدي اإىل خ�س��ارة املري�ش �سحيا 

وماديا. 
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ذكاؤها وصراحتها وجمالها وحضورها 
جعلوا منها أيقونة جمال ُعمان، شاركت 
في مسابقة ملكة جمال العرب، ومثلت 
الم��رأة العماني��ة خي��ر تمثي��ل. فالم��رأة 
العماني��ة أصبح��ت معروف��ة بجماله��ا 
وحس��ن أخالقها وعل��و ثقافتها، وليس 
من الغريب أن تش��ارك الم��رأة العمانية 
ف��ي مس��ابقات الجمال رغ��م أن البعض 
قد يراها  تتع��ارض مع عاداتنا وتقاليدنا 
الس��ائدة. الجميلة والمتألقة« أسارا عبد 
األمير اللواتي » ملكة جمال عمان  تحدثنا 
عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال 
عمان وغيرها من األمور تفصح عنها في 

الحوار التالي: 

أسارا اللواتي

ان
م
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كيف جاءت م�ساركتك يف م�سابقة ملكة جمال العرب؟ 
انطالقت��ي يف جم��ال »ال�سو�سيال ميديا«  ج��اءت يف دي�سمرب 2018،  
حلبي و�سغفي مبجايل االأزياء واجلمال وا�ستطعت اأن اأكون قاعدة 
جماهريية كبرية يل من خالل الفيديوهات التي اأقدمها ملتابعّي.  
م�ساركت��ي جاءت مبح���ش ال�سدفة، حيث كن��ت يف رحلة يف 
�سهر مار�ش املا�سي مع �سديقتي بالكويت، وقتذاك مت االإعالن 
عن م�سابقة ملكة جمال العرب يف العا�سمة امل�سرية القاهرة 
باأبري��ل2019 . �سديقتي املقرب��ة ن�سحتني بالتق��دم للم�سابقة 
وامل�ساركة فيها، كوين لدي موا�سفات قد توؤهلني للم�ساركة 

بامل�سابقة.
قمنا بزي��ارة املوقع االإلك��رتوين اخلا�ش بامل�سابق��ة، وقمنا بتعبئة 
جميع البيانات املطلوب��ة للم�ساركة يف امل�سابقة، ورغم اأنني مل 
اأ�ست��وف جميع ال�س��روط املعلنة اإال اأن الدكت��ورة »حنان ن�سر« رئي�سة  
م�سابق��ة ملكة جمال العرب بالعامل العربي واأوروبا ورئي�سة اللجنة 
املنظمة قامت باختياري لل�سف��ر اإىل م�سر وامل�ساركة فيها وذلك 

من �سمن 4 م�ساركات عمانيات. 
كي��ف ا�ستف��دت م��ن م�ساركت��ك يف م�سابقة ملك��ة جمال 

العرب؟ 
االطالع على ثقافات خمتلفة وعادات وتقاليد كل الدول العربية 
امل�سارك��ة يف امل�سابقة، تعلمت اأم��وراً ومعلومات كثرية عن 

االأزياء  والكات واك. 
جنح��ت يف اأن اأك��ون خري �سف��رية للم��راأة العمانية، حي��ث عر�ست 
الزي العماين التقليدي يف اأبه��ى �سوره وحلته. وهنا اأحب اأن اأ�سكر 
م�سمم��ة االأزي��اء »اأمل الرئي�سي »عل��ى الزي العم��اين املتطور الرائع 

الذي قمت بارتدائه يف امل�سابقة.  
ما هي املراحل التي مررت بها خالل اأيام امل�سابقة؟

ف��ور ال�سفر جلمهورية م�سر العربية، وبدعوة من وزارة ال�سياحة، 
التحق��ت بدورة تدريبية ملدة 7 اأيام ومب�ساركة 12 مت�سابقة. مت 
تدريبنا على يد مدرب متخ�س�ش يف اال�ستعرا�ش واملوديل على 
ال�سع��ود واحلركة وامل�سي على »امل�سرح والكات واك« والتدرب 
ال�سع��ود، اآليات الوقوف اأمام الكام��ريا واحلوار التلفزيوين اأمام 
اجلمه��ور، وغريذل��ك م��ن االأم��ور الهامة مث��ل: تعزي��ز التوا�سل 
املبا�سر مع اجلمهور، وفنون االإلقاء واحلوار. ويهدف التدريب اإىل 
تغي��ري مفهوم اجلمال لي�ستمل على غن��ى الثقافة واملعرفة، 

اإىل جانب املظهر اخلارجي. 
يف اليوم ال�ساد�ش للم�سابقة خ�سع��ت املت�سابقات الختبار من جلنة 
التحكيم والتي �سمت كل من : من لبنان ، د.التجميل:« طارق ح�سامي 
»ومن م�س��ر: االإعالم��ي« تامر �سلت��وت« وم�سم��م االأزياء ال�س��وري »يا�سر 
حربليه »،ووكالء املهرجان من املغرب �سيدة االأعمال »�سعاد ال�سامي«، 
واملخ��رج اجلزائري »�سفيان حجار« واالإعالمي��ة »حنان ح�سني »،واالأ�ستاذة 
»�س��ذى البياتي »،واأم��ني ال�سر« ندى را�سد«. واالختب��ار عبارة عن جمموعة 
م��ن االأ�سئل��ة الت��ي تخت��رب ثقاف��ة املت�سابق��ة واطالعها عل��ى كافة 

املجاالت مثل املعلومات الطبية ،والتجميلية ،والتاريخية وغريها. 
يف الي��وم ال�سابع واالأخري للم�سابقة خ�سن��ا التدريب ال�سباحي على 
كيفي��ة الوقوف عل��ى امل�سرح، ثم مت عر�سنا عل��ى جلنة التحكيم 

ليت��م اختي��ار الفائ��زة مب�سابق��ة ملك��ة جم��ال الع��رب، ومت اختيار 
املت�سابقة اجلزائرية »�سمارة يحى للتتويج مبلكة جمال العرب 2019. 
الر�سال��ة التي طمحت اإىل تقدميها م��ن خالل م�ساركتك يف 

امل�سابقة؟
امل�سابقة تعد حمطة مهمة للمراأة العمانية يجب اأن ت�سارك فيها، 
طاملا تل��ك امل�سابقات ال تتعار���ش مع عاداتنا وتقاليدن��ا التي تربينا 
عليها. فعمان من اأوىل الدول التي اأعطت املراأة حقوقها بالكامل، 
ولي���ش هن��اك مان��ع اأن تظهر امل��راأة العمانية يف كاف��ة املجاالت 

طاملا تظهر بال�سكل الالئق وتعك�ش �سورة ال�سلطنة وجمالها. 
ل��دى ر�سالة خا�سة بالعمل التطوعي قمت باإبرازها خالل امل�سابقة، 
وهي االهتمام باأطفال التوح��د بقدر االهتمام بالفئات االأخرى مثل 

اأطفال متالزمة داون.
الفرتة املقبلة وطموحاتك؟

حاليا اأعم��ل« Beauty Modeling »ملجال املو�سة واالأزياء، بينما اأخطط 
لدخول جمال التمثيل الف��رتة املقبلة، ولدى عرو�ش للم�ساركة يف 

اأعمال خليجية قريبا. 
املوا�سفات التي يجب توافرها يف »ال�ستايل�ست »املثايل؟  

االط��الع عل��ى املو�س��ة واالأزي��اء م��ن كل دول العامل، والتع��رف على 
م�سممي االأزياء املحليني وخارج ال�سلطنة. ويف هذا املجال م�سممة 
االأزي��اء العماني��ة املف�سلة ل��دي هي امل�سمم��ة الرائعة« ن��ورة كرمي 

البلو�سي »�ساحبة بوتيك خليجية ، اأحب ت�ساميمها وانتقائها لالألوان.
ن�سائح من ملكة جمال عمان ملتابعيها؟

يج��ب عل��ى امل��راأة اأن تث��ق يف نف�سه��ا ويف جمالها، ف��كل امراأة 
جميلة وخ�سها اهلل ب�سفات متيزها عن غريها  . واأجمل ما يف املراأة 
العمانية هو اأنها متعلمة ،وتبحث دوما عن تطوير ذاتها وطموحها 

عاٍل ولديها قدرة كبرية على تنظيم حياتها وترتيب اأولوياتها.
اأما يف جمال العناية بالب�سرة واجلمال دائما اأن�سح متابعّي على 
و�سائل التوا�سل االجتماعي باتب��اع روتني يومي للعناية بالب�سرة 
يعتم��د عل��ى ال�سكريب��ات والكرمي��ات املنظفة للب�س��رة، كما 
اأعتمد على املكونات الطبيعية التي ي�سهل على املراأة العناية 

بب�سرتها داخل املنزل ويوميا. 
درا�ساتك وهواياتك ؟ 

الدرا�سة: الكلي��ة امللكية للمو�سيقى يف لندن، ثم در�ست اإدارة 
االأعمال ق�سم الت�سويق بالكلية احلديثة.

الهواي��ات: القراءة ،وكل ما يخ�ش اجلمال، اأي�سا اأحب املو�سيقي 
فهي موهبتي االأوىل وجمال درا�ستي. 

االألوان: اللون االأبي�ش.
االإك�س�سوارات: اأحب اإك�س�سوارات البحر والتي يتم تن�سيقها مع 

مالب�ش البحر يف ال�سيف.
احلقائب: اأحب ت�سميم احلقائب الغريبة اأكرث من ا�سم العالمة 

التجارية اخلا�سة بها.
عملي��ات التجمي��ل: مل اأخ�سع الأية عملي��ة جتميل، فقط قمت 

بعالج جتميلي برميري  الأ�سناين. 
مت الت�سحي��ح اللغوي  اأرج��و مالحظة الكلم��ات املظللة بلون 
خمتلف الأنها التتفق مع ما قبلها،ومع ما بعدها يف املعنى.
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رحلة إلى عالم 
االسترخاء

lavender

تقلل مطالب الحياة، وحدة المناف�سة من م�ساحة الهدوء النف�سي، 
اأ�سبح ال�سغط الع�سبي رفيقا لنا في معظم مراحل  اأن  ل�سيما بعد 
الحياة، فالنجاح يحتاج دوما لجهد متزايد، لكن بع�س الأمور الب�سيطة 
في الحياة ت�ساعد في اإعادة التوازن الداخلي.هنا يتعاظم دور مراكز 
ال�سبا التي تعد بمثابة فر�سة للهروب من �سغوط الحياة اليومية، 
ومنح النف�س العالجات المتنوعة لال�سترخاء وال��راح��ة والهدوء 
النف�سي. وتلعب ال�سبا دورا مهما في تحقيق جمال وراحة المراأة، ول 
غنى عنه في حياة اأية امراأة تريد بالفعل اأن تهتم بنف�سها وراحتها 

وجمالها.

» اأناقتي« التقت مع الفا�سلة« �سالمة الكيومي« �ساحبة مركز » لفندر 
�سبا« الذي يعتبر واحدا من اأهم مراكز ال�سبا في ال�سلطنة في الآونة 
الأخيرة نظرا للخدمات ال�ساملة التي تهم المراأة الع�سرية وتلبي 
احتياجاتها، واأي�سا لموقعه المميز في قلب �سمال الباطنة والذي 

يخدم فئة كبيرة من �سيدات المجتمع في ولية �سحار.  سالمة الكيومي
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كي��ف جاءت فك��رة �سبا »لفن��در«؟ و�سب��ب ت�سميته بهذا 
ال�سم؟ 

ج��اءت الفك��رة من خ��الل بحثي عل��ى ع�سب��ة عالجية لها 
العديد من الفوائد ال�سحي��ة على املراأة، ووجدت اأن ع�سبة 
»اخلزامي«، اأو »الالفندر« متتلك فوائد �سحية وجمالية كثرية 
�سواء يف احلفاظ على �سحة ال�سعر، اأو اخلدمات التجميلية 
مث��ل احلمامات املغربية وغريها. يعّد »اخلزامى« من االأزهار 
اأو النبات��ات العطري��ة املمّي��زة برائحته��ا العبق��ة اجلميلة، 
ولون��ه البنف�سجي الغن��ي الن�سر الذي مين��ح ال�سعور بالفرح 

وال�سعادة. وميكن تلخي�ش فوائدها للمراأة يف ما يلي:- 
تخّفف من اآالم ما قبل احلي�ش.

تعت��رب مفي��دًة يف اال�سرتخ��اء وتهدئة االأع�س��اب، من خالل 
تدليك منطقتي البطن والظهر بزيت »اخلزامى«.

تخل�ش اجل�سم من رائحة العرق.
حّتد من انت�سار حب ال�سباب يف الب�سرة الدهنية. 

تخف��ف م��ن االلتهاب��ات املهبلي��ة وتخل���ش اجل�س��م من 
اإفرازاتها، وذلك بغ�سل املنطقة احل�سا�سة مبنقوعها.

كيف جنح ال�سبا يف اأن يكون اخليار الأمثل للمراأة؟
يعك���ش ال�سب��ا طابع��ًا فريداً، وذل��ك بتعدد اخلي��ارات التي 
يقدمه��ا، وتن��وع اخلدم��ات، اإىل جان��ب اخل�سو�سي��ة التي 
مينحها لزبائنه اأثناء تلقي العالجات يف املرافق املختلفة. 
مت ت�سمي��م ال�سب��ا باإتق��ان متن��اِه وطاب��ع ممي��ز ي�سعرك 
بفخامة املكان يف جو مفعم باللم�سات العربية االأ�سيلة، 

وبرامج عالجية متنوعة جتمع ال�سرق بالغرب.
»الفن��در �سبا« مبوقع��ه املتميز يف قل��ب حمافظة �سمال 
الباطن��ة بوالي��ة �سحار، يجعل��ه اخلي��ار االأمثل للم��راأة �سواء 
العاملة، اأو ربة املنزل. ال�سبا اإ�سافة مميزة وفريدة يف عامل 
اال�ستجمام والتجميل خا�سة ب�سحار، حيث نوفر االحتياجات 
التجميلي��ة لكل امراأة من خدم��ات العناية بالب�سرة وال�سعر 

وامل�ساج ،والعناية باليدين والرجلني واالأظافر وغريها.
يوف��ر ال�سبا جمموع��ة ح�سرية خليارات منوع��ة من و�سائل 
اال�ستجمام والتجمي��ل والتي تبحث عنها امل��راأة الع�سرية، 
فكل ما تبحث عن��ه املراأة يف مكان واحد، ووجهة واحدة 

وخدمات ا�ستثنائية باأ�سلوب مميز وفريد.
مدى حاجة املراأة اإىل زيارة مراكز ال�سبا ب�سكل دوري؟ 
ال�سبا ومراكز التجميل من االأماكن التي يجب على املراأة اأن 
تزورها با�ستمرار كونه املتنف�ش الوحيد للمراأة العاملة وربة 
املنزل من اأجل تخفي��ف �سغوط العمل واملنزل، ومينحها 
نوعًا م��ن الراحة واال�سرتخاء وجتعلها قادرة على ا�ستكمال 

ر�سالتها يف احلياة. 
اأهم اخلدمات والعالجات التي يقدمها »لفندر �سبا«؟

خدم��ات  ال�سع��ر،  وعالج��ات  خدم��ات  االأظاف��ر،  خدم��ات 
وعالج��ات الب�س��رة، خدم��ات امل�س��اج، خدم��ات احلمامات 
املغربي��ة، خدم��ات« الواك���ش«، خدم��ات »مايك��رو بلريجن«، 
خدم��ات ت�سريحات، خدمات مكي��اج، خدمات ق�سم خا�ش 

للعرو�ش.

اخلدمات التجميلية التي يقدمها ال�سبا يف جمال العناية 
ب�سحة الب�سرة؟

يهت��م ال�سبا ب��اأدق التفا�سيل اخلا�سة بامل��راأة لتظهر يف اأبهى 
ُحل��ة، لذل��ك نق��دم عالج��ات للعناي��ة بالب�س��رة. ويق��دم ال�سبا 
العديد من اجلل�سات العالجي��ة ملختلف م�ساكل الب�سرة مثل 
م�سكلة حب ال�سباب، م�ساكل الب�سرة اجلافة، جل�سات ملحاربة 
ال�سيخوخة، والتنظيف العميق للب�سرة و�سد الب�سرة. يوجد لدينا 

العديد من اأنواع العالجات املتعلقة بالب�سرة:-
فيتام��ني �سي - �سد الب�سرة - كوالجني - تفتيح الب�سرة - عالج 

ال�سيخوخة - عالج الرتميم - ما�سك الذهب.
اأه��م املنتجات والعالمات التجاري��ة امل�سهورة التي يركز 

عليها ال�سبا �سمن خدماته؟ 
يف ق�س��م ال�سع��ر ن�ستخ��دم عالم��ات جتارية م�سه��ورة مثل 
»كري�ستا���ش« لل�سعر ولوريال ونا�سي. اأم��ا ق�سم الب�سرة فهناك 
»ن�ستخ��دم  »الواك���ش  ق�س��م  �سيلف��رت«،  »ما�س��كات  عالم��ة 

»الديبليف«. 
كي��ف يق��دم ال�سب��ا اأف�س��ل خدمات��ه يف جم��ال العناية 

بالأظافر )البديكري واملانيكري(؟
تتعر�ش كل من اليدين والقدمني ب�سكل يومي اإىل العديد من 
العوام��ل والظروف التي تت�سبب يف تغيري لون اجللد وت�سققه، 
لذلك وم��ن اأجل �سحة املراأة واالرتق��اء باأناقتها وجمالها اخرتنا 
منتج��ات ذات ماركات رائدة يف ع��امل ال�سحة واجلمال للعناية 

باالأظافر.
ويق��دم ال�سبا خدمات العناية باالأظاف��ر متمثلة يف« املانيكري« 
و«البديك��ري« باأنواع��ه املختلف��ة، ف�سال ع��ن خدم��ات االتبيب�ش 
وحمارب��ة عالمات تق��دم ال�س��ن. باالإ�سافة اإىل تركي��ب االأظافر 
البال�ستيكية و«جل« و«اأكريلك«، وكذلك نوفر لك خدمة »برافني« 
االأي��دي واالأرجل. ومن اأب��رز املنتجات املتعلق��ة بالعناية باليدين 
والقدم��ني هي »جو�س��و« و«اأوريل«. اإ�ساف��ة اإىل بع�ش املنتجات 
الطبيعي��ة الت��ي ي�ستخدمه��ا ال�سب��ا مث��ل �سنف��رات القه��وة 

والربتقال وال�سبار واملق�سرات الطبيعية مثل:ملح البلح
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Sohar، beside Dream hall and sky jym

lavenderspasohar

lavendersohar

م��ا هي اخلدمات التي يقدمها »لفندر �سبا« للعناية بال�سعر، واإزالة 
ال�سعر؟ 

ميك��ن للمراأة اأن تربز جم��ال �سعرها من خالل العناي��ة التي نوفرها داخل 
ال�سبا وا�ستخدام اأجود منتجات ال�سعر من »لوريال« و«كري�ستا�ش« و«نا�سي« 
وغريه��ا م��ن امل��اركات العاملية يف جم��ال ال�سع��ر. واإن كان �سعر املراأة 
يعاين من بع�ش االأمور التي تف�سد جماله كالق�سرة، اأو ت�ساقط ال�سعر، اأو 
التق�سف، اأو م�س��اكل يف الطول والكثافة، فال�سبا يوفر جميع العالجات 
م��ع كام��ريا كري�ستا�ش »لت�سخي���ش م�ساكل ال�سعر وم��ع وجود خبريات 
ال�سع��ر الالت��ي يهتممن بخ�سالت ال�سعر بكل لط��ف حتى يظهر بجماله 

الطبيعي. 
ويف جم��ال اإزالة ال�سعر يق��دم ال�سبا خدمة اإزالة ال�سع��ر لكافة اجل�سم 
 ،Depileve« با�ستخ��دام جمموعة وا�سعة م��ن اأنظمة ال�سمع من �سرك��ة
ونوف��ر اخلدم��ة واملنتجات وفقا لن��وع الب�سرة ودرج��ة احل�سا�سية لتلبية 
جميع احتياجات زبائنن��ا. باالإ�سافة اإىل فعالية م�ستح�سرات التجميل التي 

نوفرها قبل وبعد اإزالة ال�سعر. 
اأ�ساليب التدليك اخلا�سة بال�سبا؟ 

توج��د لدينا العديد م��ن م�ساجات اجل�س��م بع�سها العالج��ي، والبع�ش 
االآخر لال�سرتخاء ومنها:-

م�ساج خا�ش بالع�سالت للفئة التي متار�ش الريا�سة با�ستمرار، م�ساج عالجي 
الآالم املفا�سل، م�ساج االأحجار الربكانية، م�ساج التايلندي لال�سرتخاء، م�ساج 

»�سات�سو« وم�ساج ال�سويدي.
كيف ي�سم��ن »لفندر �سب��ا »لزبائنه اخل�سو�سية والراح��ة التامة مع 

تقدمي ال�سيافة املثالية؟
يف« �سب��ا الفن��در« تكت�سفون ك��رم ال�سياف��ة والثقافة االأ�سيل��ة والغنية، 
وعندما تدخل��ون ال�سبا اجلميع يرحبون بك عل��ى الطريقة العمانية بكل 
حف��اوة حتى اأن��ك ت�سعرين اأنهم ج��زء ال يتجزاأ من ه��ذا املكان. وكذلك 

اخلدمات التي يقدمها نقدمها لك مبنتهى االإخال�ش واجلودة. 
ومن �سمن االأق�سام املوجودة يف املركز »كويف �سوب »خا�ش خم�س�ش 
للزبائ��ن يحتوي على العديد من احللوي��ات وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة. 
باالإ�سافة اإىل م�سروبات »الديتوك�ش« وامل�سروبات ال�سحية لن�سمن لزبائننا 

اأعلى درجات الراحة واال�سرتخاء واال�ستمتاع بخدمات املركز. 

رحلة إلى عالم االسترخاء



 

عين
المرأة أكثر 
رومانسية

الجاب��ري«  آس��يا  المبدع��ة«  العماني��ة  المص��ورة 
تعشق فن التصوير منذ أن كانت طفلة، وكان هو 
م��ن أحب الهوايات إلى قلبه��ا، فهي تتميز بحس 
فني رائ��ع يمكنها من االهتمام ب��أدق التفاصيل، 
والتق��اط أجم��ل الصور. تمي��زت أكثر حي��ن دخلت 
عالم االحتراف، فاستطاعت أن تلتقط أجمل الصور 
العفوي��ة وتضي��ف عليها بصم��ات رائعة منحتها 
شهرة كبيرة في ذلك المجال وميزتها عن الكثير 
من المصورات العمانيات... وفي الس��طور القليلة 
القادمة س��نتعرف أكثر على المص��ورة العمانية 

آسيا الجابري. 

المصورة العمانية

»آسيا الجابري«
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متى بداأت رحلتك مع الكامريا؟
ب��داأ �سغف��ي بع��امل الت�سوي��ر كهواي��ة من��ذ كن��ت طالبة يف 
املرحل��ة الثانوي��ة، ومار�ست هوايتي من خ��الل التقاطي للكثري 
من ال�س��ور الأ�سياء متنوع��ة وخمتلفة، ووج��دت- وهلل احلمد- 
الدع��م والت�سجي��ع من قبل االأه��ل واالأ�سدقاء، ما اأث��ار بداخلي 

احلما�ش للتعمق يف هذا املجال اأكرث. 
بداأت اأتعل��م كل ما يخ���ش الت�سوير ال�سوئي فاأحبب��ت االإ�ساءة 
وعامل الكام��ريات. واأتذكر ب��اأن اأول كامريا قم��ت ب�سرائها كان 
يف ع��ام 2006 وهي كامريا sony، الت�سوير هو الهواية واملوهبة 

االأجمل يف حياتي. 
�سر النجاح والتميز لك كم�سورة؟

ح��ب االآخرين جعلن��ي مميزة بني اآالف امل�س��ورات، وهذه نعمة 
من اهلل اأحمده عليها، وهذا �ساعدين على التقاط �سورة جميلة 

تبقي مع �ساحبها لالأبد. 
ميتل��ئ �س��وق العم��ل االآن بالكثري م��ن امل�س��ورات وامل�سورين، 
فحب العد�سة قد متل��ك من قلوب الكثريين. ولكن تعترب زوايا 
العد�سة ودقة العمل على ال�سور والفيديو وال�سعي اإىل ح�سن 

التعامل ونيل الر�سا من اأ�سرار جناح اأي م�سور. 

كي��ف جنح��ت يف تنمي��ة مهارات��ك وخربات��ك يف ه��ذا 
املجال؟

ع�سق��ي لف��ن الت�سوي��ر الفوتوغ��رايف ه��و الداف��ع احلقيق��ي 
للتعلم والتطوير ب�سكل م�ستمر، وذلك با�ستخدام العديد من 
الو�سائل والطرق �سواء من خالل التجارب، اأو البحث يف املواقع 
املنت�س��رة على �سبك��ة االإنرتنت �سواء عربي��ة اأو اأجنبية من اأجل 
االط��الع على اأحدث التقنيات املختلفة اخلا�سة باالإ�ساءة، وذلك 
ملعرف��ة اأح��دث املع��دات امل�ستخدم��ة يف ع��امل الت�سوي��ر. 
كم��ا اأعم��ل على تعل��م كل جديد ع��ن طريق ح�س��ور الدورات 

املتخ�س�سة. 
موا�سفات امل�سور الناجح من وجهة نظرك؟

امل�س��ورة الناجحة كاأي �سخ�ش ناجح و�سع اأمام عينيه الو�سول 
اإىل الهدف، حت��ى واإن اأعاقته اأمور كثرية وال �سك �سيكون قادرا 
بطموح��ه على جتاوزه��ا. والبد لل�سخ���ش الناج��ح اأن يثق فيما 
يقدم��ه واأال ينظر اإىل اخللف، واأال ي�ستمع للمحبطني، واأن يتخذ 

من اأخطائه درو�سا النطالقات ناجحة.
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و ال �سك اأن النجاح يف جمال الت�سوير يعتمد على النظرة الفنية 
وخي��ال امل�سور اأو امل�س��ورة نف�سها، واحلر�ش ب�س��كل اأ�سا�سي 
على مواكبة الع�سر يف التجديد والتطوير وال�سعي اإىل اإ�سافة 

اأ�سياء جديدة وغري م�سبوقة يف عامل الت�سوير. 
كم��ا يج��ب اأن يكون امل�سور متمي��زا َخلقيًا واأخالقي��ًا، ليعك�ش 
�سخ�سيت��ه يف عد�ست��ه ليكون �سورة جميل��ة. فامل�سور الناجح 
لي���ش الذي يلتقط ال�سور فقط، واإمنا ال��ذي ي�سنع ابت�سامة ملن 
حول��ه. دائمًا اأوؤمن بعب��ارة »اإن االحرتاف لي���ش بك�سب املال من 

الزبائن، بل بك�سب قلوبهم فهنا اأ�سبح م�سورة ناجحة(. 
هل ميكن العتماد فقط على املوهبة لكي تكون م�سورا 

ناجحا؟، اأم الدرا�سة والأ�سا�سيات لها دور مهم؟
تعزيز املوهبة بالدرا�سة ه��و �سيء �سروري للغاية لالحرتاف يف 
ع��امل الت�سوي��ر، وهلل احلمد اأ�سبح��ت م�سدر فخ��ر ملن حويل 
واأهديه��م جناح��ي، واأولهم زوجي واأ�ست��اذي »ماهر احل�سني« 
وكل اأهل��ي واأ�سدقائ��ي. اأبح��ث عن االختالف واجلدي��د، واأقوم 
بالتنوع يف اأفكار األبوماتي. ال اأعتمد على م�سار واحد واإمنا اأجدد 

يف كل �سيء.
ال�سورة الُقربى اإىل قلبك؟

كل �سورة قريبة من قلبي، يف كل �سورة حتمل ذكريات جميلة 
ال متحوه��ا الذاك��رة. وم��ن اأك��رث اللحظات املف�سل��ة لدي هي 
اللقط��ات العفوية والطبيعية، اأح��ب اأن اأقوم بتوثيق اللحظات 
العفوي��ة املليئ��ة بالعواط��ف، فه��ذه ال�س��ور تك��ون طبيعية 

وخالية من امل�ساعر امل�سطنعة.
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رائدة األعمال »هناء العبدلي« لـ»أناقتي«

»الجوري بيوتي«...
منتجات من وحي الطبيعة الغنية

ســيدات الجمال منذ العصور القديمة، عرفن كنوز الطبيعة واســتخدمنها في الحفاظ على 
جمالهــن. فالمعادلة بالنســبة للمرأة بســيطة جدا، شــعر ناعم كالحرير، وبشــرة مشــرقة، 
وشــفاه مكتنزة، واألهم من ذلك كله جســم رشــيق وناعم. وهذا ما تبحث عنه كل امرأة 

منذ تلك العصور إلى عصرنا هذا.
 لكــن ما تغير هو المنتجات التي نســتخدمها في تحقيق الجمــال، فقد أصبحت المكونات 
المصنعــة هــي مصدر المــرأة العصرية للحفــاظ على جمالها مــن مرطبات، إلى محســنات 
للبشرة والشــعر، وجميعها تحتوي على مواد كيميائية باعتراف مصنعيها. في خضم هذا 
كلــه، نادت بعض الســيدات بالعودة إلى الطبيعــة من أجل تحقيق جمــال طبيعي، وآمنت 
سيدات أخريات بأهمية وجود منتجات طبيعية من وحي الطبيعية الغنية توفر للمرأة كل 

احتياجاتها الجمالية. 
» أناقتي« التقت مع رائدة األعمال« هناء العبدلي« صاحبة عالمة » الجوري بيوتي« والمتخصصة 
في المنتجات الطبيعية للعناية والجمال، لتعرفنا على قصة منتجها وأهم مميزاته. فضال 

عن أنواع المنتجات والصوابين وميزة اعتماد المرأة على المنتجات الطبيعية. 

فكرة منتجات »اجلوري بيوتي«؟ وكيف انطلقت؟
كن��ت اأعاين من ب�سرة جافة وح�سا�سة نح��و اأي منتج، اأو �سابون جتاري 
اأ�سع��ه على ب�سرت��ي، ويف الوقت نف�سه مل اأجد منتج��ًا و�سابونا خاليا 
م��ن اأية مواد كيميائي��ة وحافظة. دفعني ذلك التخاذ ق��راري لت�سنيع 

ال�سابون واملنتجات الطبيعية. 
بداأت بتعلم ط��رق �سناعة ال�سابون واملنتج��ات الطبيعية وبحثت يف 
الكت��ب واملراج��ع، ف��كان اأول �ساب��ون طبيعي �سنعت��ه بخال�سة )زيت 
الزيت��ون البكر، وزبدة ال�سيا اخلام، وم��ادة اجلل�سرين( كمكون اأ�سا�سي 
للرتطي��ب العميق، ومنها الحظت الف��رق ال�سا�سع يف نتائج ا�ستخدام 

ال�سابون التجاري والطبيعي. 
فال�ساب��ون الطبيع��ي �سريع الذوب��ان ورغوته اأقل باملقارن��ة بال�سابون 
التج��اري، ويتمي��ز بالليونة وعدم اللمع��ان. اأما ال�ساب��ون التجاري اجلاهز 
فيك��ون رخي���ش الثم��ن، ورغوت��ه عالي��ة ج��داً، وهذا ي��دل عل��ى ارتفاع 
ن�سب��ة الده��ون وال�سحوم احليواني��ة امُلعاجلة وامل�س��اف اإليها مادة 

»ال�سيليكات« التي تُعطي ال�سكل ال�سلب واجلاف لل�سابون.
التحقت بدورات تدريبية داخلية وخارجية خا�سة بت�سنيع ال�سابون، وبعد 
متكن��ي من �سناع��ة ال�سابون الطبيع��ي بداأت ب�سناع��ة كرمي مرطب 

غني بالزيوت والزبدات التي حتافظ على ترطيب ونعومة الب�سرة. 
وبعد هذا التغيري اجلذري الذي حدث لب�سرتي كان ذلك دافًعا يل ل�سنع 
منتجات العناية بالب�سرة، كما �سجعني اأهلى و�سديقاتي الأ�ستمر واأطور 
م��ن نف�سي يف ه��ذا املجال. ث��م قررت افتت��اح متجر بعالم��ة ُعمانية 

م�سجلة خمت�سة ب�سنع منتجات العناية وال�سابون الطبيعي. 
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اأه��م ممي��زات منتج��ات »اجل��وري بيوت��ي«؟، 
وعوامل جناحها يف ال�سوق العماين؟

ت�سني��ع ال�ساب��ون ومنتج��ات العناي��ة يت��م يدويا، 
ب��دون اإ�سافة اأي��ة مواد �سناعي��ة، اأو مواد حافظة 
توؤث��ر على الب�س��رة، فا�ستعمال املنت��ج الطبيعي 
يعترب اأكرث اأمانًا لالإن�سان الحتوائه على العديد من 

املركبات الهامة للحفاظ على الب�سرة.
لدى النا�ش ُحب ا�ستطالع ملعرفة فوائد كل نوع 
م��ن اأن��واع املنتجات وال�ساب��ون، وقد نال��ت رواجًا 
كب��رياً يف ال�سوق العماين ب�سب��ب ح�سول زبائني 
على نتائج فعالة عن��د ا�ستخدام املنتجات بدون 

اأ�سرار جانبية على عك�ش املنتج التجاري. 
واأ�سبح هناك ثقة بين��ي وبني الزبون ب�سبب جودة 
املنتج وفعاليته، الأنني اأ�ستخرج اأف�سل اأنواع الزيوت 
النباتية )كزيت الزيتون البكر ال�سايف(، وزيوت اأخرى 
مفيدة للب�س��رة. باالإ�سافة اإىل الزب��دات الطبيعية 
)كال�سي��ا ،وال��كاكاو اخل��ام(، والزي��وت العطري��ة 
النقي��ة امل�ستخل�سة من النبات��ات واالأع�ساب التي 
نق��وم با�سترياده��ا من ال�س��ركات املعتمدة يف 
اخل��ارج واخلا�سع��ة الأعلى املوا�سف��ات العاملية، 
وكم��ا ن�ستخ��دم اأي�سًا امل��واد الطبيعي��ة االأخرى 

)الع�سل، والقرفة، واالأرز، والقهوة(.

م��ا هي اأهم املنتجات التي ت�ستهر بها اجلوري؟، وما 
هي اأحدث جمموعاتك؟

منتجات��ي تعم��ل عل��ى ترطي��ب وتنعي��م الب�س��رة، وين�سح 
با�ستخ��دام الك��رمي الليل��ي والنه��اري فهي حتت��وي على 
ن�سب��ة عالي��ة الرتكيز م��ن الزب��دات ال�سافي��ة. باالإ�سافه اإىل 
الزي��وت املفيدة )زي��ت جوز الهن��د البكر، وزيت الل��وز احللو، 
وفيتام��ني E( وذلك من اأجل احل�س��ول على اأق�سى درجات 

الرتطيب العميق للب�سرة واحلفاظ على رونقها وجمالها.
 وم��ن اأهم املجموعات التي نتميز بها جمموعة »النفا�ش«، 
وجمموع��ة »العرو�ش« والتي ت�س��م ُكال من )كرمي مرطب 
،و�ساب��ون طبيع��ي، ومق�س��رات للب�س��رة واجل�س��م ،وزيوت 
امل�س��اج ،ومرطب��ات ال�سف��اه، و�سامبو، وما�س��كات ال�سعر( 

هي جمموعة متكاملة لعناية فائقة اجلمال.
اأهمي��ة العتماد على املنتج��ات الطبيعية خالية من 

الكيماويات للح�سول على ب�سرة �سحية ون�سرة؟
املنت��ج الطبيع��ي يختل��ف متامًا ع��ن املنتج التج��اري من 
حي��ث املكونات امل�ستخدمة وطريقة الت�سنيع، فهو غني 
بالكث��ري من امل��واد املفي��دة للب�س��رة، اإذ ي�سنع م��ن زيوت 
وزب��دات نباتية ومواد طبيعية اأخ��رى مت اإ�سافتها وتركيبها 
وفق ن�س��ب وا�سرتاطات معينة لتزيد م��ن نافعيتها. عالوة 
عل��ى ذلك ف��اإن طريق��ة الت�سني��ع املتبعة حتتف��ظ مبادة 
»اجلل�سرين الطبيعية، مما يجعله اأكرث نعومة على الب�سرة 

واأكرث ليونة و�سحية.
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م��ا ه��ي الفوائ��د العام��ة م��ن ا�ستخ��دام منتجات 
طبيعية مثل منتجات اجلوري؟

جمي��ع منتجات��ي الت��ي اأق��وم بت�سنيعه��ا م��ن �سابون 
وكرمي��ات وغريها تعم��ل على ترطيب وتنعي��م الب�سرة، 
ومع مرور الوقت وتقدم ال�سن متيل الب�سرة اإىل اجلفاف. 
ولهذا فاإن الب�سرة بحاج��ة لرتطيبها يوميًا للحفاظ على 
ن�سارتها واإ�سراقه��ا. ومنتجاتي غنية بفيتامني E،c وزيوت 
مرطبة وغريها من املكونات الطبيعية التي متنع ظهور 
عالم��ات التقدم، ويف�سل ا�ستخ��دام الكرميات املغذية 
يف ال�سب��اح والليل من اأجل احل�سول على اأق�سى درجات 

الرتطيب العميق للب�سرة.
كيف جتدين اإقبال الن�ساء على ا�ستخدام منتجات 
»اجل��وري بيوتي«؟ وكي��ف جنح��ت يف تلبية كافة 

احتياجات املراأة؟
باإم��كان  ب��ل  الن�س��اء فق��ط  منتجاتن��ا ال تقت�س��ر عل��ى 
الرج��ال ا�ستخدامه��ا اأي�س��ا، وجنح��ت يف تلبي��ة كاف��ة 
االحتياج��ات م��ن خالل توف��ري منتج��ات منا�سبة جلميع 
اأن��واع الب�س��رة وامل�ساكل الت��ي ُتعاين منه��ا وذلك من 
خ��الل توجي��ه الزب��ون باختي��ار املنت��ج املنا�س��ب لنوعية 
ب�سرته. فامل�سداقية مهم��ة للغاية لك�سب ثقة الزبون، 
فيهمني جداً ر�سى وقناعة الزبون عند ا�ستخدام املنتج.

هل املنتج��ات تخ�س��ع لالختبار والتجرب��ة اأكرث من 
مرة؟

جميع املنتجات تخ�سع لالختبار من ِقبل خمتربات طبية 
حت��ى ت�سمن جودة املنتج للزبون باأن��ه خال من اأي اأ�سرار 
واآث��ار جانبية، واأثناء عملية الت�سنيع اأقوم �سخ�سيًا بتجربة 
املنتج��ات على نف�سي ل�سم��ان فاعلية املنت��ج، ويوجد 
مراقب��ة وفح���ش دوري م��ن ِقب��ل حماي��ة امل�ستهل��ك 

والبلدية على املنتجات.
اأن��واع ال�سابوني��ات الت��ي تقدمها«اجل��وري بيوت��ي«، 

والنوع الأكرث اإقبال؟
ال�سابوني��ات ه��ي عبارة ع��ن �سابون معج��ون مت عجنه 
غن��ي باالأع�ساب والزب��دات والزيوت الطبيعي��ة )زيت اللوز، 
والزيت��ون، وجوز الهن��د(. بالن�سبة الأن��واع ال�سابونيات التي 
نوفرها فهي )�سابونية القهوة، �سابونية النيلة، �سابونية 

الكركم وخ�سب ال�سندل(.
وتع��د �سابوني��ة الكركم ،وخ�س��ب ال�سندل هم��ا االأكرث 
اإقب��اال الأنه يعت��رب م�سحوق ال�سندل م��ع الكركم اإحدى 
الو�سف��ات التقليدي��ة الت��ي ت�ساعد عل��ى مكافحة حب 
ال�سب��اب ومن��ع ظه��ور البث��ور املزعج��ة والتخل���ش من 

الدهون الزائدة يف الب�سرة.
فوائ��د ا�ستخدام مرطب��ات ومق�س��رات ال�سفاه من 

عالمة اجلوري؟
بالرغ��م م��ن تواف��ر العدي��د م��ن املنتج��ات املحلي��ة 
والعاملية، اإال اأن االعتماد على »�سكراب ال�سفاه الطبيعي« 
يعت��رب من اخلي��ارات املثالية والتي تعط��ي نتائج جميلة، 
وكم��ا تعلمون اأن االأغلب يُعان��ون من جفاف وت�سققات 

يف ال�سفاه وحواليها.
فحر�س��ًا من��ا عل��ى االهتم��ام بجمالك��م �ساهمن��ا يف 
ت�سني��ع منتج يحمل مزايا خا�سة من خالل توفري نكهات 
خمتلف��ة من مق�س��رات ومرطبات ال�سف��اه مثل )التوت، 
البا�سن فروت، الرمان، البطيخ، النعن��اع، الفانيال، الباونتي( 
الت��ي تعمل على التق�سري واإزال��ة اجللد امليت والرتطيب 
والنعوم��ة وتوحي��د ل��ون ال�سف��اه الحتوائها عل��ى زيوت 

وزبدات مغذية ملنطقة ال�سفاه.
اله��دف الرئي�س��ي م��ن مرطب��ات ومق�س��رات ال�سفايف 
ه��و اإزالة هذه الطبق��ة اأواًل باأول والتخل���ش منها الإظهار 
الطبق��ة الوردي��ة املل�س��اء اأ�سف��ل منها والت��ي تعطي 
ال�سفاي��ف رونق��ًا ون�س��ارة، وله��ذا ال�سبب تعت��رب خطوة 
ال�سك��راب، اأو التق�س��ري رئي�سية ودوري��ة يف روتني العناية 

ب�سكل يومي ،اأو كل يومني على االأكرث.
اأهم ما مييز زيوت امل�ساج والرتطيب لديكم؟

زي��وت امل�ساج له��ا دور واأثر كب��ري على ال�سح��ة النف�سية 
واجل�سدي��ة واإعادة توازن الطاق��ة للج�سم، فهي العالج 
ال�سحري لكثري من ال�سغوط��ات اليومية واحلياتية الأنها 

توؤدي اإىل ا�سرتخاء اجل�سم وتقلل التوتر.
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تتميز زيوتنا بكمية وفرية من االأع�ساب والزيوت االأ�سا�سية 
امل�ستخل�سة من وحي الطبيعة مبا لها من فوائد جمة 
وت�ساعد على اال�سرتخاء التام وال�سعور باالنتعا�ش، وذلك 
مبا حتتويه م��ن روائح فواحة ويف اجلان��ب االآخر ت�ساعد 

على ترطيب الب�سرة والتخل�ش من اجلفاف.
ما هي املنتجات التي تعني بالعناية بال�سعر �سواء 

�سامبو ،اأو ما�سكات؟
الكث��ري منا ُيعاين من م�سكلة ت�ساق��ط وجفاف ال�سعر، 
الأن ال�سعر مبختلف اأنواعه يتعر�ش للعديد من امل�ساكل 
الت��ي تفق��ده مظه��ره ال�سحي،لذا فلقد قم��ت بتوفري 
منتجات العناية بال�سعر بخال�سة ال�سبار ملا له من اأهمية 
يف حل م�ساكل ال�سعر. كما وفرت جمموعة متكاملة 

للعناية بال�سعر )ال�سامبو، البل�سم، املا�سك(. 
بالوج��ه  اخلا�س��ة  واملا�س��كات  املرطب��ات  اأن��واع 

واجل�سم وال�سنفرات؟
 قم��ت ب�سناع��ة الك��رمي الليل��ي والنه��اري كمنتج��ني 
اأ�سا�سي��ني يف ترطي��ب وحل كل م�س��اكل الب�سرة، وقد 
�سنع��ت اأنواع��ًا خمتلف��ة من ما�س��كات الوج��ه ح�سب 
نوع الب�س��رة. وبالن�سبة الأنواع املا�س��كات املتوفرة لدينا 
فهي )ما�سك الفحم، االأرز، الليم��ون، النعناع، والزجنبيل، 

وما�سك بودرة االأطفال(. 
ر الطبقة  اأما بالن�سبة لل�سنفرات فُتعرف باأنها عملية َتَق�سّ
اخلارجي��ة للجلد، وت�ساعد على اإزالة الدهون والزيوت من 
الوج��ه، والتخل�ش من االأو�ساخ وخاليا اجللد امليت. وفرت 
اأكرث من ن��وع مثل ال�سنفرات ال�سكري��ة والكرميية وكل 

�سنفرة لها عملها اخلا�ش.
طموحات وتطلعات م�ستقبلية؟ 

لكل واحد منا طموحاته واأحالمه وتطلعاته امل�ستقبلية، 
ن�سعى اإىل حتقيقها والو�سول اإىل الهدف املن�سود وال 
تتوقف االأح��الم عند حِد معني لنجني ثمرة ما زرعنا يف 
حياتن��ا. وكان اأول اأحالم��ي ه��و افتتاح عالمات��ي اخلا�سة 
واالآن وهلل احلم��د ق��د اأكملت ثالث �سن��وات ون�سف منذ 
افتتاح متجر خا�ش ملنتجات العناية وال�سابون الطبيعي. 
واأطم��ح باأن تكون يل اأفرع اأخرى على م�ستوى ال�سلطنة 
واخلليج العرب��ي، واأن يكون ا�سمي من �سمن قائمة رواد 

االأعمال الناجحني.

+968 94063622 Aljoory__beauty



إن أس��ابيع الموض��ة الت��ي تج��ري ف��ي مختل��ف أنح��اء العال��م هي من 
أه��ّم األح��داث العالمي��ة الملفتة على س��احة الموضة، وهي مناس��بة 
للتع��رف عل��ى آخر ما ابتك��ره المصمم��ون العالميون، م��ن ناحية األزياء 

واإلكسسوارات ،أو من ناحية الماكياج. 
وللعام الثاني على التوالي ش��اركت خبيرة التجميل العمانية »خديجة 
النعيمي��ة ف��ي »أس��بوع الموض��ة بلن��دن«، وال��ذي امتاز خالل الس��نوات 
الماضي��ة بتقديم صيحات جمالّية جديدة. إل��ى مزيد من التفاصيل في 

الحوار التالي:- 

في أسبوع الموضة بلندن
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الر�سال��ة الت��ي جنح��ت يف تقدميها خالل احل��دث كونك 
خبرية جتميل عمانية؟

�سعي��ت اإىل تق��دمي �س��ورة م�سرف��ة ع��ن خب��ريات التجمي��ل 
العماني��ات ،واالأداء ،والكف��اءة ،واحلرفي��ة العالي��ة الت��ي يتميزن 
به��ا، واأنهن جدي��رات بامل�ساركة يف املحاف��ل الدولية ومتثيل 
ال�سلطن��ة يف كاف��ة العرو���ش واالأح��داث اخلا�س��ة باجلم��ال 

واملو�سة حول العامل. 
اأبرز األوان املكياج والتي نالت اإعجابك يف احلدث؟

مييل��ون اإىل املكياج الهادئ الذي يربز جم��ال املراأة ومالحمها، 
فاالألوان الرتابية ت�سدرت اإطاللة معظم امل�ساركني يف » اأ�سبوع 

املو�سة بلندن«. 
اأبرز النج��وم وامل�ساهري الالتي قم��ت بو�سع املكياج لهن 

خالل احلدث؟
م�سممة االأزياء »ريان ال�سليماين«، مكياج املمثلة »مرمي ح�سني«. 
قمت بتطبيق مكياج هادئ وناعم يتميز باالألوان الرتابية »ملرمي 
ح�س��ني« مع روج اأحم��ر والذي تنا�سب مع ل��ون الف�ستان االأ�سفر 

الذي ارتدته وتنا�سق مع ربطة ارتدتها باللون االأحمر. 
كذلك قمت بتطبيق اآخر للمكياج على« مرمي ح�سني »جلل�سة ت�سوير 
خارجي��ة، ويف خالل 15 دقيقة و�سعت مكياجا خفيفا لها متيز باألوان 

كرمي االأ�سا�ش الذي يتنا�سب مع اأ�سعة ال�سم�ش والت�سوير. 

ج��اءت  كي��ف  الت��وايل،  عل��ى  الثاني��ة  الن�سخ��ة  يف 
وم��دى  بلن��دن؟  املو�س��ة  اأ�سب��وع  يف  م�ساركت��ك 

ال�ستفادة من وراء م�ساركتك؟ 
كن��ت �سعيدة جدا بالدعوة والتي تعك�ش اجلهود الكبرية 
الت��ي بذلته��ا خ��الل االأع��وام املا�سي��ة لتنمي��ة موهبت��ي 
و�سقلها الأكون خري �سفرية للم��راأة العمانية يف املحافل 

اخلارجية. 
وحقق��ت من وراء« اأ�سبوع املو�سة بلندن« طموحاتي وهي 
الو�س��ول نحو العاملي��ة والتي طاملا حلم��ت بها و�سعيت 
اإليه��ا، �سعيدة وفخورة مبا حققته خالل احلدث. كما كان 
احلدث فر�سة ذهبية يل للتعرف على ثقافات خمتلفة يف 
عامل التجميل واملو�سة من جميع اأنحاء العامل وخمتلف 
اجلن�سي��ات. الم�س��ت االحرتافي��ة م��ن جمي��ع امل�ساركني 
�س��واء م�سممي االأزياء ،اأو العار�س��ني ،اأو خبريات التجميل، اأو 

khadijaمنظمي احلفل. 
 al nuaimi
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الفائدة التي تعود على خبرية التجميل من امل�ساركة يف 
عرو�س خارجية؟

فوائ��د عدي��دة عادت علّي م��ن م�ساركتي يف اأ�سب��وع املو�سة 
بلن��دن منه��ا: فائدة ال�سف��ر للخ��ارج، والتعرف عل��ى كل ما هو 
جديد يف عامل املو�سة واجلمال، التعامل مع خبريات التجميل 
وم�ساهري يف عامل املو�سة واجلمال ،واكت�ساب اخلربات منهن، 
ف�س��ال عن تعزي��ز الثق��ة بالنف�ش وحتم��ل امل�سوؤولي��ة ب�سرورة 

تقدمي �سورة م�سرفة عن البلد الذي ننتمي اإليه. 
كذل��ك كان هن��اك اهتم��ام اإعالم��ي خارج��ي مب�ساركتي يف 
احل��دث، فاأجري��ت مقابلت��ني مع قن��اة الغ��د االإماراتي��ة، وقناة 
بريطاني��ة اأخرى. جميع و�سائل االإع��الم الربيطانية اأولت اهتماما 
بامل�ساركني وم�سممي االأزياء الذين �ساركوا يف اأ�سبوع املو�سة، 
واأمتن��ى اأن جتد خبريات التجمي��ل وم�سممو االأزياء نف�ش الزخم 
االإعالم��ي م��ن و�سائلنا وقنواتن��ا يف ال�سلطنة خا�س��ة اأننا منثل 

ال�سلطنة خري متثيل ون�سدر �سورة م�سرفة عن بلدنا احلبيبة. 
ما هي اأغرب ال�سيحات التي قابلتك خالل احلدث؟

اأزي��اء لعباي��ات خليجي��ة وقام��ت  اأغ��رب العرو���ش كان عر���ش 
العار�س��ات بارتداء اأقنعة �سوداء. فالعر���ش كان ميزج بني اأ�سالة 
وهوي��ة العباية التي عرفناها عنها، م��ع بع�ش االأفكار الع�سرية 
واجلديدة يف عر���ش االأزياء. والقى العر���ش ا�ستح�سان واإعجاب 

جميع امل�ساركني.



 BMW X5 سيارة
الجديدة كليًا سيارة األنشطة الرياضية 

التي تضمّ أكثر التقنيات ابتكارًا

يفاجئن��ا الجي��ل الرابع م��ن BMW X5 بمجموع��ة التقنيات المبتك��رة التي يش��ملها، ويمثل 
التجس��يد األروع ألب��رز مميزات س��يارات األنش��طة الرياضية من خالل الق��درة على المغامرة 
عل��ى الطرقات الوعرة مع البراعة في تقديم أقصى مس��تويات متعة القيادة الديناميكية. 
يفتتح الجيل الرابع من س��يارة BMW X5 الجديدة كليًا فص��اًل جديدًا في حكاية النجاح التي 
يحققها مؤس��س قطاع س��يارات األنش��طة الرياضية، والذي بيعت منه أكثر من 2.2 مليون 

وحدة حتى اليوم. 
م��ا بين الخي��ال والوضوح ف��ي التصمي��م، والراح��ة والخصائص الرياضي��ة والقي��ادة الواثقة 
والتجهيزات المبدعة.وش��هدت سيارة BMW X5الجديدة كليًا تطويرًا شاماًل مقارنة بالطراز 
الس��ابق إال أنه��ا حافظ��ت على طابعها الب��ارز ومقاييس��ها الملفتة، فقد أصب��ح تصميمها 
أكث��ر رياضية وس��طوحها أكثر وضوحًا وخطوطها أدّق. كما أّن غط��اء المحّرك أصبح يتمتع 
بمظهر رياضي قوي وباتت المس��افة بين مقدمة الس��يارة والعجلتين األماميتين أقصر من 

الطراز السابق. 
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ت�ضميمها الديناميكي 
وتتميز �سي��ارة BMW X5اجلديدة كليًا 
الديناميك��ي  مقّدمته��ا  بت�سمي��م 
و�سب��ك BMW الأمام��ي الكب��ري، ويربز 
كذل��ك متّي��ز ط��رازات X املتين��ة من 
الأمامي��ة  امل�سابي��ح  ت�سمي��م  خ��الل 
وامل�س��ّد. اأما م�سابيح ال���LED الأمامية 
ح��ول  وتلت��ّف  ج��داً  رفيع��ة  فه��ي 
الأجنحة الأمامية، ما مينحها طابعها 

الفريد. 
وتتمّيز بت�سمي��م املق�سورة الداخلية 
وعل��ى  ال�سائ��ق  عل��ى  ترّك��ز  الت��ي 
فخامته��ا واإمكانية الروؤي��ة ال�ساملة 
فيه��ا. وت�سفي اخليارات اجلديدة اىل 
املق�سورة الداخلي��ة طابعًا فريداً من 
 Sky خالل ال�سقف الزجاجي البانورامي
Lounge، حي��ث اأ�سبح ال�سطح الزجاجي 
اأك��رب بن�سب��ة 23 % وكذل��ك من خالل 
ناق��ل  ذراع  عل��ى  الزج��اج  ا�ستخ��دام 

احلركة.
مركني 

العاملي��ة  اجلنيب��ي  �سرك��ة  توف��ر 
لل�سيارات ط��راز BMW X5اجلديد كليًا 
حم��رك  الأول  معززي��ن،  مبحّرك��ني 
xDrive40i عام��ل بالبنزي��ن مك��ّون من 
�ست ا�سطوانات تبل��غ �سعته 3 لرتات 
دوران  ع��زم  م��ع  ح�سان��ًا   340 ويوّل��د 
اأق�سى يبلغ 450 نيوتن مرت. اأما املحرك 
ا�سطوان��ات   8 م��ن   xDrive50i الث��اين 
تبلغ �سعته 4.4 لرتات، ويعترب املحرك 
ثم��اين ال�سطوان��ات املمي��ز حم��ركًا 
ق��وة  يوّل��د  فه��و  بالكام��ل  جدي��داً 
هائل��ة تبلغ 462 ح�سانًا ويوفر وظيفة 
ت�سغي��ل واإطف��اء اأوتوماتيكي �سريع 

ومريح. 

التعليق الأ�ضا�ضي
الأ�سا�س��ي  التعلي��ق  نظ��ام  �سّم��م 
ديناميكي��ات  لتوف��ري   X5���ب اخلا���س 
قيادة رائع��ة وراحة ور�ساقة وتوجيهًا 
دقيق��ًا، كم��ا يتوّف��ر نظ��ام التحّكم 
بتجرب��ة القي��ادة من اأجل اإج��راء مزيد 
م��ن التعدي��الت عل��ى الأداء بح�س��ب 

التف�سيالت ال�سخ�سية. 
وي�سم��ل الأمر نظ��ام امل�ساعدة على 
اإر�س��اد ط��ويّل وجانب��ّي  م��ع  الرك��ن 
اأوتوماتيك��ي، ويتوىّل نظام م�ساعدة 
حتري��ك  اجلدي��د  اخللفي��ة  القي��ادة 
م�ساف��ة  ع��رب  اخلل��ف  اىل  ال�سي��ارة 
ت�س��ل اىل 50 مرتاً. كم��ا ي�سمل نظام 
Parking Assistant Plus الروؤية املحيطة 
والعلوية والبانورامية والروؤية الثالثية 

الأبعاد.
الدفع الكلي 

تتمت��ع BMW X5 بتقني��ة الدف��ع الكلّي 
نظ��ام  م��ع   BMW xDrive م��ن  الذك��ي 
ب�س��كل  واأك��رث كف��اءة  حتك��م جدي��د 
قيا�س��ي. ويوف��ر القف��ل التفا�سل��ي يف 
املح��ور اخللف��ي ر�ساقة مع��ززة ب�سكل 
ملحوظ، وثباتًا وا�ستقراراً يف الجتاه عند 
زي��ادة ال�سرع��ة عل��ى املنعطفات ويف 

مواقف القيادة الديناميكية الأخرى.
 BMW X م��ن  ط��راز  اأول  تع��د  كم��ا 
للط��رق  اختياري��ة  باق��ة  م��ع  يتوف��ر 
الوع��رة ونظ��ام تعليق هوائ��ي ثنائي 
�سفلي��ة  واقي��ة  و�سفيح��ة  املح��اور 
اإىل  بالإ�ساف��ة  وخلفي��ة،  اأمامي��ة 
�سا�س��ات متخ�س�س��ة �سمن جمموعة 
اأجه��زة القيا���س و�سا�س��ة التحك��م. 
وميكن لل�سائق �سب��ط ارتفاع ال�سيارة 
والتحك��م   BMW xDrive وا�ستجاب��ات 

الدينامي بثبات ال�سيارة وناقل احلركة 
اإع��دادات  لتوف��ري  الوق��ود  ودوا�س��ة 
الطرق��ات  عل��ى  املثالي��ة  القي��ادة 

الرملية وال�سخرية واحل�سوية.
كما تتمت��ع BMW X5 باأنظمة جديدة 
للم��ّرة  ا�ستخدامه��ا  يت��ّم  للهي��كل 
وتعتم��د   BMW X �سي��ارة  يف  الأوىل 
عل��ى نظ��ام تعلي��ق هوائ��ي ثنائ��ي 
عل��ّو  رف��ع  اإمكاني��ة  يتي��ح  املح��اور 
ال�سيارة مبعّدل 80 ملم، بالإ�سافة اإىل 
نظام توجي��ه نا�سط متكامل ونظام 
 Adaptive M suspension تعليق متكّيف
النق��الب  مان��ع  م��ع   Professional

النا�س��ط Active Roll Stabilisation. فيما 
يتوف��ر نظ��ام التحك��م الديناميكي 
 Dynamic Damper Control باملخم��دات
به��ا  التحك��م  يت��ّم  خمّم��دات  م��ع 

اإلكرتونيًا كمعيار قيا�سي.
اأنظمة دعم ال�ضائق

 BMW م��ن  اجلدي��د  الط��راز  ويتمت��ع 
X5 مبجموع��ة مبتك��رة م��ن اأنظم��ة 

دع��م ال�سائ��ق، م��ن �سمنه��ا م�ساعد 
 Driving Assistant الح��رتايف  ال�سائ��ق 
Professional ووظيفة التحكم الن�سط 

م��ع   Active Cruise Control بال�سرع��ة 
وظيف��ة Stop & Go ونظ��ام التحك��م 
بالتوجيه واحلفاظ على امل�سار. ف�سال 
عن نظ��ام التحذير عند تغيري امل�سار، 
نظام التحذير عند اخلروج عن امل�سار، 
واحلماي��ة م��ن ال�سط��دام اجلانب��ي، 
وامل�ساع��دة عل��ى جتّن��ب احل��وادث، 
والتحذير من احلركة املرورية، ونظام 
التحذي��ر املبك��ر، والتحذي��ر م��ن عند 

اخلروج من امل�سار.

كم��ا يعم��ل نظ��ام امل�ساع��دة على 
التوقف الطارئ الذي ُي�ستخدم للمّرة 
الأوىل عل��ى اإط��الق املكاب��ح ب�س��كل 
اآيل اإذا احت��اج الأم��ر، ويوّج��ه ال�سي��ارة 
اإىل  بالإ�ساف��ة  الطري��ق.  جان��ب  اإىل 
امل�ساع��دة عل��ى رك��ن ال�سي��ارة م��ع 
التوجيه الط��ويل والعر�سي، وي�سمل 
اأي�س��ًا   Parking Assistant Plus نظ��ام 
نظام الروؤية ال�ساملة والروؤية العلوية 
والروؤي��ة البانورامي��ة والروؤي��ة عن بعد 

ثالثية الأبعاد.
 BMW X5 يت�سمن اجليل الرابع من طراز
حزم��ة القيادة عل��ى الطرقات الوعرة 
ونظ��ام تعلي��ق م��ع ق��وة امت�سا���س 
�سغط هوائي على املحورين، وحاميًا 
واملوؤخ��رة،  املقدم��ة  يف  �سفلي��ًا 
حم��ددة  بيان��ات  عر���س  اىل  اإ�ساف��ًة 
و�سا�س��ة  التجهي��زات  جمموع��ة  يف 
التحكم. وميك��ن الختيار ب��ني اأربعة 

اأمن��اط قيادة خمتلفة بكب�سة زّر، كما 
 BMW xDrive ميك��ن تعدي��ل جت��اوب
ونظ��ام التحّك��م الديناميكي وناقل 
احلرك��ة والدّوا�س��ة م��ن اأج��ل توف��ري 
قي��ادة مثل��ى عل��ى الرم��ل واحل�سى 

واحلجارة والثلج. 
خيارات جديدة يف املق�ضورة 

خيارات جدي��دة تعّزز م�ست��وى الراحة 
يف املق�سورة مثل املقاعد متعددة 
ال�ستخدام��ات مع وظائ��ف التدليك، 
ونظ��ام التحّك��م باحل��رارة م��ن اأرب��ع 
لليدي��ن جمّه��زة  مناط��ق، وم�سان��د 
بنظ��ام تدفئ��ة، وحام��الت لالأك��واب 
جمّه��زة بنظام للتربي��د اأو الت�سخني 
نظ��ام  املركزي��ة.  ��ة  املن�سّ و�س��ط 
احرتايف للرتفيه يف املقعد اخللفي 

مع �سا�سة مل�سية قيا�س 10.2. 
للمّرة الأوىل مّت اإدخال عنا�سر زجاجية 
)اختياري��ة( ل��ذراع ناق��ل احلرك��ة ذات 

الت�سمي��م اجلدي��د وجه��از التحك��م، 
املن�س��ة  و�س��ط  الت�سغي��ل  ومفت��اح 
املركزية ومقب���س التحكم بالنظام 
ال�سوت��ي. ف�س��ال ع��ن نظ��ام هاتف��ي 
م��ع اإمكانية �سح��ن الهواتف ب�سكل 
 BMW Display Key مفت��اح  ل�سلك��ي، 
ي�ستعر���س بيان��ات عن حال��ة ال�سيارة 
بالتحك��م  للم�ستخ��دم  وي�سم��ح 

بوظائف ال�سيارة.
وتتوف��ر العدي��د م��ن اخلي��ارات التي 
ميك��ن اإ�سافته��ا م��ن �سمنه��ا اأنوار 
الإ�س��اءة اخلافت��ة، واإن��ارة اأر�سية عند 
اإىل  بالإ�ساف��ة  ال�سي��ارة،  ب��اب  فت��ح 
اإ�س��اءة داخلي��ة ديناميكي��ة ناب�س��ة 
على لوح��ة التحكم عن��د ا�ستقبال 
الب��اب  وعل��ى  هاتفي��ة،  مكامل��ة 
وقب�س��ة فتحه من اجلهة الداخلية، 
تن��ار عن��د فتح الب��اب يف ح��ال كان 

املحرك يعمل.
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»خبيرة التجميل« أميرة البلوشي.. 

مكياج يشع بالسحر والجمال
خبيرة تجميل ترسم بريشة واحدة فقط هي ريشة الجمال والتألق، 
تميزت بإبراز أنوثة المرأة. أميرة البلوشي خبيرة تجميل عمانية من 
والي��ة صح��م تعطي إبداع��ات قل نظيرها، وتكش��ف ع��ن موهبة 
رصع��ت باحتراف ف��ي عالم التجمي��ل، ففي فترة بس��يطة تميزت 
بأسلوب رائع في مزج األلوان، ولذلك يحمل مكياجها بصمة خاصة، 
فهي تستعمل جميع األلوان، وال تعتمد على لون معين، باإلضافة 
إل��ى قدرتها على م��زج جميع األلوان ببعضه��ا البعض ليخرج وجه 

المرأة مختلفًا ومثيًرا وجميًلا. 
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خب��رية التجمي��ل« اأم��رية البلو�س��ي«، كي��ف ج��اءت 
بدايتك يف عامل التجميل؟

يف البداي��ة كنت اأطب��ق املكياج على نف�س��ي، ثم على 
اأقارب��ي و�سديقات��ي، وبت�سجيعه��م يل ب��داأت اخلو�ش 
يف ه��ذا املجال منذ 5 �سن��وات. وتو�سعت اأكرث يف هذا 
املجال واجنذبت اإليه لدرجة اأنني �سغفت بالتعرف على 

هذا العامل واحرتافيته. 
مباذا يتميز مكياج خبرية التجميل »اأمرية البلو�سي«؟

يتميز مكياجي عن غريي باأين ال اأقلد اأحدا، فلي مل�ساتي 
اخلا�س��ة، وه��ي االألوان الهادئ��ة بكونها اأفخ��م واأجمل 
وت��ربز اجلمال احلقيق��ي للمراأة. كما اأعتق��د باأن املكياج 

الناعم دارج يف الوقت احلايل ومف�سل اأكرثمن غريه.
م��ن وجهة نظرك، كيف تتمي��ز خبرية التجميل عن 
اأخرى؟وما هي امله��ارات الأ�سا�سية وال�سرورية لكل 

خبرية جتميل؟
كل خب��رية جتمي��ل لديها م��ا مييزها، وهن��ا اأحتدث عن 
نف�سي فاأن��ا اأمتيز ببع���ش اأدوات التجميل التي ي�ستحيل 
اأن اأكمل بدونها عمل��ي وتكون ب�سيطة مثل الفر�ساة اأو 
قلم العيون بل��ون معني. لذا هنا تختلف كل خبرية عن 
اأخ��رى، اأما بالن�سبة للمه��ارات االأ�سا�سية فيجب اأن تعرف 
خب��رية التجمي��ل باأنه��ا حتافظ عل��ى ثقته��ا، واأن يكون 
لديها اخلربة واملعرفة الكافية لكي ت�ستطيع الت�سرف 

يف كل اأنواع الب�سرة.
الب�س��رة وتنظيفه��ا قب��ل و�س��ع  اأهمي��ة جتهي��ز   

املكياج؟
تنظيف الب�س��رة قبل و�سع »املي��ك اآب« باملواد اخلا�سة، 
ف��اإذا كان��ت الب�س��رة غ��ري نظيفة فم��ن ال�سع��ب و�سع 

املكياج وتكون النتيجة غري الئقة.
الألوان التي تف�سلينها وتربز جمال املراأة العمانية؟

 االأل��وان التي اأف�سلها هي االألوان الرتابية والربونزية، وتلك 
االأل��وان تكون حمببة لدى اأغل��ب الن�ساء الأنها تربز اجلمال 

اأكرث.
اأهمي��ة اختي��ار امل�ستح�س��رات عالي��ة اجل��ودة يف 

ال�سكل النهائي للمكياج؟
اأهمي��ة اختي��ار امل�ستح�س��رات بالن�سب��ة يل �سيء مهم 
ج��دا الأن اكتمال جمي��ع امل�ستح�سرات ي�سه��ل العمل، 

وكلما كانت اجلودة ممتازة كان العمل اأجمل واأرقى.
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املكياج الطبيعي اأو الناعم هل يتنا�سب مع جميع 
الن�ساء والوجوه؟

املكي��اج الناعم ال ينا�س��ب جميع الب�س��رات، هناك ن�سبة 
ن�س��اء تف�سل »مكياجا« �سارخا وجريئ��ا ولكن ن�سبة عالية 

تف�سل املكياج الناعم.
�س��ر جمال املراأة من وجهة نظرك؟وكيف ميكن اأن 

تعتني بب�سرتها ب�سكل يومي؟
�س��ر جمال املراأة م��ن وجهة نظري ه��و العني ،ونظافة 
الب�سرة. فيجب على املراأة اأن ت�ستخدم الغ�سول اليومي 
املنا�س��ب لب�سرته��ا لتحاف��ظ عل��ى ن�سارته��ا الأن��ه م��ن 
اأ�سا�سيات و�سع املكياج اأن تكون الب�سرة �سافية وجذابة 

وتكون االإطاللة فخمة.
كي��ف ميكن للم��راأة اأن تختار م��ا ينا�سبها من طرق 

املكياج املختلفة؟ 
ميك��ن للمراأة اأن تختار ما ينا�سبها من خالل التجارب التي 
تقوم بها يف املكي��اج ،واأن جترب اأكرث من طريقة، اأي�سا 
بالرجوع اإىل �سفحات خبريات التجميل واال�ستفادة منها. 
وتخت�سر مدة املكياج باختيار املواد التي تنا�سب ب�سرتها، 

فيما اإذا كانت جافة اأو دهنية وغريها. 
ه��ل هن��اك وجوه ق��د تدفع��ك لكت�س��اف طريقة 

جديدة يف املكياج؟
نع��م هن��اك وج��وه تدفعن��ي الكت�ساف ط��رق جديدة 
وهي الوجوه ال�سمراء، الأنها نادرا ما متر علينا ولكن اأحب 

العمل عليها خ�سو�سا املكياج اجلرئ. 
اأهم الطرق وال�سيحات احلديثة يف املكياج؟

اأه��م الط��رق احلديث��ة االآن ه��ي ب��روز ال�سفاي��ف باللون 
االأحم��ر مع املكياج الربونزي، ويظهر جمال العني بو�سع 
اجللي��رت عليها مع دمج األوان ال�س��ادو الناعم، واأخريا نوع 

الرمو�ش واالأيالير الوا�سح الذي يربز جمال العني.
�سالون »يلدر«، �سر التميز والنجاح وثقة زبائنك؟

�س��ر جناحي هو ثقة النا���ش بي، و�سر التمي��ز والنجاح هو 
التغيري والتجديد امل�ستمران.

طموحاتك الفرتة املقبلة؟ 
اأطم��ح اأن اأرتقي با�سم��ي وعملي، واأن اأك��ون ممن لهن 
ب�سم��ة يف عامل التجمي��ل، واأن اأمثل بل��دي وواليتي مبا 

يليق، واأن اأحقق النجاح الذي اأمتناه.
Yildez.t.r1
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تطلق مجموعة
ألوان 2020
أعلنت جوتن -الش��ركة الرائ��دة عالميا في مجال 
تصني��ع الدهان��ات ف��ي المنطق��ة- ع��ن إط��الق 
مجموع��ة أل��وان 2020، وذل��ك تحت ش��عار »ألوان 
نحتفل بها« لتس��اعد المستهلكين حول العالم 
ف��ي ت��رك بصمته��م الش��خصية عل��ى منازلهم 

للعام الجديد.
وتتوافق األلوان االثنا عش��ر الجديدة مع الدرجات 
الت��ي تتأل��ف منه��ا مجموع��ة  اللوني��ة الثمان��ي 
»تايمل��س« وتعتب��ر من أكث��ر األلوان رواج��ا، لخلق 
احتف��اال باألل��وان يعكس التف��اؤل والنج��اح الذي 

يجلبه العام الجديد.
وم��ع  جدي��د،  عق��د  بداي��ة   2020 الع��ام  يش��كل 
البداي��ات يش��عر الكثير منا بالحاج��ة إلى التغيير 
أما من خالل تعلم أمور جديدة أو السفر أو تعزيز 
خيالن��ا وطاقتنا اإلبداعية أو م��لء قلوبنا وبيوتنا 
بالراح��ة والس��كون. وتعتب��ر األل��وان م��ن أبس��ط 
الوس��ائل وأكثرها فاعلية لخل��ق بيئة ملهمة، إن 
اإلختي��ار الصحيح لأللوان ق��ادر على إحداث تغيير 
في حياتنا اليومية وتمهيد طريقنا نحو عالم من 

الدهشة.

درا�ضة الت�ضاميم والألوان 
ويق��وم خ��رباء االألوان يف »جوتن« كل �سنة بدرا�سة اأحدث الت�سامي��م واالألوان يف اأهّم املدن العاملية، 
وكيفي��ة م�ساهمته��ا يف تغيري اأمناط معي�س��ة االأفراد يف الع��امل احلديث، واأي�سا الطريق��ة التي توؤثر 
به��ا االأل��وان يف �سكان امل��دن. وت�ساعد هذة االأف��كار والدرا�سات على اإن�ساء لوحة ممي��زة من الدرجات 
اللونية اجلدي��دة، التي �ستكون كفيلة بامل�ساهمة يف حتديد �سخ�سية امل�ستهلكني، وتكت�سب هذه 

املمار�سة ال�سنوية اأهمية اإ�سافية يف بداية العقد اجلديد.
وبهذه املنا�سبة، قالت رنا خ�سرا مديرة االألوان واالإبداع يف جوتن ال�سرق االأو�سط والهند واإفريقيا: “ميكن 
اأن متث��ل بداي��ة العقد اجلديد بداية ف�س��ل ومرحلة اأف�سل يف حياتنا، وجمموع��ة االألوان اجلديدة هي 
احتف��اء منا باالألوان وقدرتها على اإحداث تغيري ملمو�ش يف طريقة تفكرينا ويف �سعورنا، مما ي�ساهم 
يف توجيهن��ا نحو حياة اأف�س��ل ومنحنا االأمل يف امل�ستقبل. اإن كل لون يحمل معنى عميقا من �ساأنه 
ممت “جمموعة  اأن ي�ساعد على خلق بيئة حتّفز النا�ش ومتّكنهم من حتقيق النجاح املن�سود. وقد �سُ

األوان 2020 “ من جوتن لُتحدث التاأثري االجتماعي بقدر ما تعك�ش خطوط املو�سة والت�سميم«.
املعي�ضة املعا�رصة 

ويع��رّب كل لون من االألوان االأثني ع�سر يف جمموعة األ��وا ن 2020 عن طموح معني، اأو جانب من جوانب 
ّمم��ت األوان جوت��ن اجلديدة، بدءا م��ن دفء لون  املعي�س��ة املعا�س��رة اأو �سف��ة �سخ�سية ممي��زة. و�سُ
»غراون��دد ريد 20144 » االأحمر الرتابي، وجراأة لون »�ستايتمانت بلو 4863 » االأزرق االإبداعي، اإىل التطّور الفكري 
ال��ذي يلهمه لون »وزدم 20145 »، وحما�ش لون “اليفلي ري��د 20143” املر ح، حيث تهدف خللق ردود فعل 

عاطفية لدى اال�سخا�ش.
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االأل��وان اجلدي��دة  االإعتب��ار يف ت�سمي��م  اأخ��ذ يف  وق��د 
ا�ستخداماتها العملية، بجان��ب تاأثرياتها العاطفية. حيث 
عمل فري��ق “جوتن” عل��ى مطابقة كل لون م��ن االألوان 
االثني ع�سر باأل��وان من جمموعة “تاميل���ش”، التي تتاألف 

من ثماين درجات لونية اختريت جلاذبيتها وتنوعها.
تتوفر األ��وان “جوتن” �سمن دهان��ات “فينوما�ستيك بيتي 
مطفي غني” والتي تعطي اأف�سل جتربة لونية من حيث 
الدقة، وت�سمن الأ�سح��اب املنزل اأن يح�سلوا على ال�سكل 

الذي يتمنونه.
كم��ا تتوفر جمموع��ة هذا الع��ام اأي�سا �سم��ن دهانات “ 
فينوما�ستي��ك مذه��ل حياة” اجلديد، ال��ذي ُي�سفي على 
اجلدران ملم�سا حريريا فاخرا، ومن دون روائح اأو مواد �سارة. 
وميت�ّش ه��ذا الدهان القاب��ل للغ�سل امل��واد الكيميائية 

ال�سيئة من الهواء ليح�سن جودته.

األوان جوتن اجلديدة لعام 2020
8546 لوكال غرين

ل��ون اأخ�سر وطبيع��ي ي�ستح�س��ر اأجواء اخل��ارج اإىل 
الداخل.

11174 كيوريو�ش مايند
لون اأ�سفر هادئ يوحي بالن�سوج والثبات.

20144 غراوندد ريد
لون االأر�ش - يبعث بالدفء وال�سعور بالطماأنينة.

5489 فري �سبرييت
توازن مثايل بني االأزرق واالأخ�سر - ناعم وطبيعي.

20142 داي درمي
لون خوخي دافئ ومطفي - ترف وغري اعتياد ي.

4863 �ستايتمانت بلو
الطاقة االإبداعية - جراأة ومتيز.

11173 هامبل يلو
لون ناعم ومتميز - اأ�سل التوا�سع.

11175 اأدفنت�سر
لون دافئ وترابي- تراكوتا، جمال غري م�سبوق.

20143 اليفلي ريد
دفء ومرح - مل�سة ذهبية تبعث باحليوية.

7637 اإك�سهيل
لون فاحت وناعم - نعناعي دافئ، جو هادئ.

20145 ويزدوم
هادئ وقوى ال�سخ�سية - نبيذي غامق، تاألق فائق.

5490 �سريين بلو
لون اأنيق وهادئ - ي�ستح�سر حرية البحر.
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اأجمل الرغبات في  اإنجاب طفل هي من  الرغبة في 
حياة الإن�سان؛ ولهذا ف��اإن ق�سم اأطفال الأنابيب 
في مجمع الطبي التخ�س�سي يعمل على م�ساعدة 
الكثيرين من الأزواج لتحقيق هذا الحلم حتى ي�سبح 

حقيقة.
اأط��ف��ال الأن��اب��ي��ب وع��الج العقم  يوفر لكم ق�سم 

خدمات عديدة ومتميزة منها:
 تخ�سيب البوي�سة خارج الرحم والتلقيح المجهري.

 التلقيح ال�سناعي.
 التحفيز على الإبا�سة.

 تجميد ال�سائل المنوي.
 �سحب الأكيا�س.

 عالج تكي�سات المباي�س.
 عالج بطانة الرحم المهاجرة.

 عالج اأعرا�س �سن الياأ�س.
  منظار رحمي ومهبلي لت�سخي�س وعالج الأمرا�س 

الن�سائية.
 عالج عقم الرجال.

 ال�سحب بوا�سطة الإبر.
  اأخذ عينات من الخ�سية ب�سكل متعدد بطريقة 

الخريطة للخ�سية.

ق�سم اأطفال الأنابيب
وعالج العقم:

الدكتورة
اإيمان العزاوي

اخت�سا�سية اإخ�ساب واأمرا�س 
الولدة والعقم

الدكتورة
اإغراء جا�سم
طبيبة عامة

الدكتورة
�سمية محمد منالولى

اأم��را���س الن�ساء  اأخ�سائية 
والولدة

ق�سم الجلدية:

لدى مجمع الب�سرى الطبي خبرات 
طبية عالية الم�ستوى، ا�ست�ساريون 
،متخ�س�سون، و�سائل تقنية حديثة 

تمكن من الم�ساعدة في اأي من:
 الحقن بالبالزما.

 ميزوثيرابي.
 تق�سير الكوزميالن.

 ديرما رولر.
 التق�سير الكري�ستالي.

 في�سل.
 اإزالة ال�سعر بالليزر.

 حقن البوتك�س والفيلرز.
 عالج حب ال�سباب والبثور.

 عالج الكلف والنم�س.
 ن�سارة و�سد الوجه )بدون جراحة(.

 تفتيح الوجه والب�سرة.
 الجراحة الجلدية.

 عالج الإكزيما والبهاق.
 عالج ال�سدفية والثاأليل.

الدكتور
قي�س نوري

 اأخ�سائي جلدية وتجميل

جلد الإن�سان هو اأكبر ع�سو حيوي في الإن�سان من ناحية الحجم، 
اأول نقطة  وهو نقطة تما�س الإن�سان مع العالم الخارجي. وهو 

دفاع لج�سم الإن�سان.
 مهمة ق�سم الجلدية:

في مجمع الب�سرى الطبي تتمثل في الحفاظ على الجلد �سحيحًا 
و�سليمًا باأف�سل الطرق الممكنة.

 هدف ق�سم الجلدية:
هو تتبع اأية عالمة ،اأو موؤ�سر �سلبي على �سحة الجلد، ومعالجتها 

فوراً حتى التي ل ينتبه لها الإن�سان خالل حياته اليومية.

105 �سحة



  في مجمع الب�سرى الطبي يعمل ق�سم الباطنة على الحد 
والوقاية من تلك الأمرا�س المزمنة عن طريق الك�سف 

المبكر والمتابعة الم�ستمرة.
  ت�سخي�س ومعالجة ومتابعة الداء ال�سكري وفق المعايير 

العالمية الحديثة
)Thyroid disease( ت�سخي�س، وعالج اأمرا�س الغدة الدرقية  
  عالج مر�سى ارتفاع ال�سغط ال�سرياني، ومتابعته الدورية

  ع��الج مر�سى الربو والح�سا�سية ومتابعة �سير المر�س 
لديهم

  متابعة الباطنية الأم��را���س وتدبيرها عند المري�سات 
الحوامل )ال�سكري اأثناء الحمل –ارتفاع ال�سغط ال�سرياني – 

الربو- اأمرا�س الغدة الدرقية(. 

ق�سم
 الم�سالك البولية:

الدكتور
حكمت حمد جمال

اإخت�سا�سي ج��راح��ة بولية 
وتنا�سلية

الدكتور
حكمت حمد جمال

اإخت�سا�سي ج��راح��ة بولية 
وتنا�سلية

  فح�س �سامل مع الك�سف المبكر لالأمرا�س 
والأورام البولية التنا�سلية وع��الج��ه��ا، جراحة 

الم�سالك البولية التنا�سلية وتفتيت الح�سيات البولية.

  ت�سخي�س وعالج العقم وال�سعف الجن�سي بالأمواج ال�سوتية 
الملونة )اليكو دوبلر( واإج��راء الجراحة الميكر�سكوبية للخ�سية 

ودوالي الحبل المنوي.

  عالج ال�سل�س البولي عند الرجال والن�ساء.

  تركيب اأحدث الأجهزة التعوي�سية لل�سعف الجن�سي وال�سل�س البولي.

  اإجراء فح�س ما قبل الزواج مع برنامج للتثقيف ما قبل الزواج.

  عالج تاأخر البلوغ عند الذكور.

  الجراحة البولية التنا�سلية عند الأطفال.

مجمع الب�سرى الطبي يوفر لك اأف�سل الحلول العالجية من خالل ق�سم الم�سالك 
البولية والتنا�سلية التخ�س�سي، حيث يعتمد على اأحدث الو�سائل التقنية العالمية 

لتوفير اأف�سل �سبل الرعاية ال�سحية لمر�سى الم�سالك البولية.

وي��ق��دم الق�سم مجموعة من 
الخدمات العالجية با�ستخدام 

اأحدث الو�سائل التكنولوجية:-

ق�سم الأم��را���س 
الباطنية:

اأكثر  مر�س ال�سكري، وال�سغط من 
الأم��را���س المزمنة والمنت�سرة على 
م�ستوى العالم في ع�سرنا الحالي، 
الحل الأن�سب مع ق�سم الأم��را���س 
ال���ذي ي��ق��دم ت�سخي�س  الباطنية 
وم��ع��ال��ج��ة الأم���را����س بموا�سفات 
اأي�سا بعالج  ومعايير عالمية ويهتم 
مر�سى الربو والح�سا�سية وم�ساكل 

الغدة الدرقية
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albushra.medical.specialty
+968 24496419 - 24497789
Azaiba، building 280 & 280A 
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  تركيبات ثابتة ومتحركة.

  ابت�سامة هوليود.

  ح�سوات بي�ساء تجميلية.

  عالج اأع�ساب الجذور.

  عالجات اللثة.

  تنظيف الأ�سنان.

  تبيي�س الأ�سنان بالليزر.

  عالجات اأ�سنان الأطفال.

  قلع عادي وجراحي

خبرات طبية
عالية الم�ستوى

ق�سم طب 
وجراحة الأ�سنان:

الدكتور
ح�سين بن اأحمد اللواتي

اأول تقويم  اإ���س��ت�����س��اري 
الأ�سنان

الدكتورة
ج��وخ��ة ب��ن��ت م�سعود 

الم�سكرية
طبيبة اأ�سنان

الدكتورة
�سمم �سلوان
طبيبة اأ�سنان



المكياج

يقدم السبا كافة 
أنواع المكياج 

اإلحترافي ومكياج 
العرائس ومكياج 

السهرات

Beautyexperts_

beauty-experts

24549707

م��ن منب��ع الجم��ال واإلب��داع وم��ع طل��ة 
كل ع��روس جميل��ة وراقية، تأت��ي خلفها 
أنامل مبدع��ة مزجت األلوان فأبدعت في 
اظه��ار جمالي��ة ومالم��ح العرائ��س، إنه��ا 
أنام��ل خبيرة التجمي��ل الموهوبة جيهان 
الوضاح��ي صاحبة س��با« بيوتي إكبرتس«

111 جمال



113 جمال

نقدم البديكير الطبي لمرضى السكر أو 
ممن يعانوا من التشققات يتم عالجها خالل 

جلسة واجدة، كما خصصنا موظفة عمانية 
متخصصة في رسم الحناء ونقوشة بأفضل 

المكونات الطبيعية

فر
ظا

اال
 و

ن
دي

لي
ل ا

ما
ج

be
au

ty
-e

xp
er

ts

لحصول على بشرة ناعمة كالحرير سواًء للوجه أو الجسم، إذ إن 
نعومة البشرة من أبرز معالم األنوثة والجاذبية للمرأة، ودليل على 

مدى جمالها واهتمامها بنفسها. يقدم المركز خدمات إزالة الشعر 
بأنواعه المختلفة لكافة مناطق الجسم.



تنّعمي بالتغيير والتجديد وأعدي اكتشاف 
رونقك لدى اختبارك تجربة الحمام المغربي، 

يساعدك في التخلص من سموم جسمك 
وتقشير البشرة القوي من للقضاء على الجلد 

الميت. فضال عن الشعور باإلسترخاء وبالنعومة 
الفائقة.

الحمام 
المغربي
والمساج
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_
لدينا الماسكات والفيشل 

وجهاز للتقشير الكريستالي 
وجهاز micro derma والذي 

يستخدمه أفضل العيادات 
الجلدية.

تنظيف 
البشرة

beauty-experts
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تناول الطعام بأسلوب 
أنيق وعش تجربة 

استثنائية في مطعم

فــي مدينة الســلطان« قابــوس« بقلب 
مســقط تلك المنطقــة الراقية الهادئة، 
ســيكون أول مــا يلفت نظــرك مطعم 
مــن طــراز خــاص غايــة فــي الفخامــة 
ويتميــز بطابــع عربــي وشــرق أوســطي 
اســمه » مقهــى ومطعــم أســمهان«. 
تــم افتتاح المطعم رســميا فــي فبراير 
بــن  عــادل  الســيد«  رعايــة  تحــت   2018
مرداس البوسعيدي »مستشار الشؤون 
السياحية بوزارة السياحة، ليضيف تجرية 
مميزة واســتثنائية فــي عالم المطاعم 

بالسلطنة.
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الت�سميم الداخلي
يتميز الت�سمي��م الداخلي والديك��ور للمطعم بالطابع 
ال�سرق اأو�سطي خالل ف��رتة 1940 اإىل 1960 ، فالت�سميم 
يعك���ش خربة م�سمم الديكور وال��ذي ا�ستوحى فكرة 
الت�سمي��م م��ن دول الع��امل الت��ي زاراه��ا خ��الل حياته . 
لذل��ك جند الت�سميم مزيجا م��ن الطابع االآ�سيوي لدول 
الهن��د وباك�ستان وبني الدول العربي��ة مثل م�سر، ولبنان 
يف الديكور الداخلي. بينما اجلل�سات اخلارجية تعك�ش 

الطابع االأوروبي وباالأخ�ش االإيطايل يف الديكور. 
امل��كان خ��الب واإ�سائته جذاب��ة تعطي للم��كان اأجواًء 
رومان�سية هادئة وكال�سيكي��ة،  فالهدوء يعم املكان، 
ف��ال �سجي��ج �سي��ارات، اأو اأ�سخا���ش ال��كل ي�ستمتع بهذا 
اله��دوء النادر. فريق اخلدمة باملطعم اأي�سا يحافظون 

على ذلك الهدوء باحرتافية.
يج�سد اختي��ار ا�سم املطع��م تخليدا للفنان��ة الراحلة 
»اأ�سمهان«، ومت اختيار لون البوردو وهو من اأجمل االألوان 
الكال�سيكي��ة والراقي��ة. كم��ا مت اختي��ار اخل��ط العربي 
االأ�سيل ليعك�ش الطابع العربي الذي يتميز به املطعم.

قائمة ماأكولت �ساملة
مطعم ومقهى »اأ�سمه��ان »ميثل واحدا من �سل�سلة املطاعم 
يف  وامل�سروب��ات  املاأك��والت  جم��ال  يف  والواع��دة  الناجح��ة 
ال�سلطنة، جتربة الطعام يف هذا املطعم ت�سمن لك احل�سول 

على قمة اال�سرتخاء، واال�ستجمام.
يق��دم »اأ�سمه��ان« قائمة ماأك��والت ت�سم اأك��رث 100 طبقا والذي 
يتمي��ز ب�سه��رة عاملية وبخا�س��ة امل�سوي��ات واأطب��اق املقبالت ، 
كذل��ك يق��دم املطعم اأطب��اق ممي��زة لبنانية واأطب��اق عاملية 

واإيطالية ومك�سيك�سية.

asmahan.cafeom 24961111
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فريق العمل
يتكون مطعم » اأ�سمهان« من فريق 
18 موظفا ما بين خدمة  عمل ي�سم 
الزبائن وال�سيفات، وي�سم مطبخ مركزي 
والمخت�ش لتح�سير االأك���الت للحفالت 
والمنا�سبات. ومخبز مركزي والمعني 
ب��اإع��داد الحلويات ال�سرقية والغربية 
والمخبوزات، ونحن على ا�ستعداد لتلبيه 
الطلبات الخارجية والمنا�سبات والحفالت.

يراعي المطعم معايير احترافية الختيار 
موظفيه، اأهمها الخبرة ف��ي مجال 
الفنادق والمطاعم وال�سيافة، والتعامل 
ال��راق��ي وح�سن ال�سيافة م��ع الزبائن 

،والنظافة العامة. 

احلفالت اخلا�سة 
»اأ�سمه��ان« متخ�س���ش  مطع��م 
يف تنظيم احلف��الت واالأم�سيات 
والبن��وك  بال�س��ركات  اخلا�س��ة 
وال�سخ�سي��ات الب��ارزة وال�سف��ارات 
يع��د  كم��ا  واالأجنبي��ة،  العربي��ة 
التجمي��ل  خلب��ريات  مق�س��داً 
وعار�س��ات  االأزي��اء،  ،وم�سمم��ي 
االأزياء على عق��د جل�سات الت�سوير 

بداخله لديكوره الرائع واملميز. 
وينظم مطع��م »اأ�سمهان« على 
مدار 3 اأيام اأ�سبوعيا حفالت �سوي 
وبوفي��ه مفت��وح، و�س��ط فق��رات 

مو�سيقية راقية. 

موقع متميز 
ورغ��م اأن عم��ر امل��كان ال يزي��د على عام��ني اإال 
اأن��ه حق��ق �سمع��ة طيب��ة واأ�سبح ملتق��ى لرواد 
منطق��ة« اخلوي��ر«،« والقرم »،«ومدين��ة ال�سلطان 
قابو���ش«. ومت اختي��ار موقعه احل��ايل الأنه من 
اأكرث املناطق يف ال�سلطن��ة هدوءا وا�ستجماما 

وبعيدا عن �سخب املدينة وال�سو�ساء. 
واالأعم��ار  الفئ��ات  جمي��ع  »اأ�سمه��ان«  ينا�س��ب 
وينا�سب االأذواق كاف��ة، فهناك طاوالت داخلية، 
واأي�سا ط��اوالت لال�ستمتاع بال�سم���ش. ي�ستوعب 
املطع��م نح��و 80 �سخ�س��ًا يف الداخ��ل، بينم��ا 

ي�ستوعب 50 �سخ�سًا يف اجلل�سات اخلارجية. 

24961111

asmahan.cafeom
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تستضيف ورشة 
للعرسان المقبلين 

على فرحة العمر

نظم��ت مجموعة من رواد األعم��ال ومصممي األزياء 
وخبي��رات التجمي��ل مؤخ��را ورش��ة خاص��ة بتجهي��ز 
العرس��ان ف��ي قاعة ال��ألزورد، وتعد الورش��ة بمثابة 
دليل شامل للعرسان المقبلين ليساعد على فرحة 
الُعمر، خاصة من يقومون بالترتيبات األخيرة ويودون 
ش��راء كّل م��ا يحتاجونه تحت س��قف واحد، وكذلك 

من يبحثون عن أجمل الهدايا للعروسين.
وضمت الورشة مشاركة مميزة من خبيرات التجميل 
ومصممي األزي��اء وتجهيز العري��س وقاعات األفراح 
واس��تديوهات  الضياف��ة،  وش��ركات  والمناس��بات 
التصوي��ر ومح��االت ال��ورود والهدايات والش��وكالتة 
للمش��اريع  الفرص��ة  الورش��ة  وس��نحت  وغيره��ا. 
الصغي��رة والمتوس��طة أن يكون له��م تواجد وبناء 

عالقات تجارية مميزة بين بعضهم البعض. 
م��ن جانبها تقدمت أزهار العلوي منس��قة الورش��ة 
بالشكر لقاعة الألزورد للمناسبات والمؤتمرات على 
استضافتها للحدث وعلى اإلحترافية التي تعاملت 

بها مع المشاركين في الورشة. 
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خبريات التجميل امل�ساركني يف 
الور�سة:-

  �سالون ترانيم ليلى خلدمات جتهيز 
العرائ�ش وجميع املنا�سبات للمتاألقة 

ليلى العلوي.. 
  @7asna_0 املتخ�س�ش يف العد�سات 

الن�سائية. 
حمالت الورود والهدايا وال�سوكالتة:- 

  بيت الورد 968 املتخ�س�ش يف بيع 
الزهور باحليل. 

   مملكة الورد لتن�سيق الورد والهدايا 
وال�سوكوال.

  lachaume.om حمل خا�ش بالورود.. 
م�سممي الأزياء يف الور�سة:-

    »جنة العرو�ش« – املتخ�س�سة يف 
ف�ساتني الزفاف- لرائد االأعمال �سعيد 

الوردي. 
   دار املنى لالأزياء، املتخ�س�ش يف االأزياء 

التقليدية.
   �سذى �سور، املتخ�س�ش يف ف�ساتني 

الزفاف وال�سهرات ويقع يف املعبيلة. 
  حنني لالأزياء، املتخ�س�ش يف تاأجري 
ف�ساتني الزفاف وال�سهرات واالأزياء 

العمانية املطورة. 
  دار املرا�سيم لبيع وتاأجريم�ستلزمات 

االفراح الرجالية. 
ت�سوير الزفاف واحلفالت:- 

  ا�ستديو املزن، املتخ�س�ش يف ت�سوير 
احلفالت واالأعرا�ش واالأزياء واالأطفال 

واأعياد امليالد.
   ا�ستديو اآ�سيا، للم�سورة العمانية 

املتاألقة اآ�سيا اجلابرية. متخ�س�ش يف 
ت�سوير احلفالت واملنا�سبات والعرائ�ش 

واالأطفال واملنتجات. 
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ال�سياقة:- 
   فجر لل�سيافة تقدم 

خدمات متميزة يف �سيافة 
املنا�سبات وال�سيافة 

الن�سائية والرجالية. 
املودل:- 

saif__almalki    
h5w4 فوؤاد ال�سليمي  
attika_toor عاتك طور  

 v.i.s.h.v.a في�سفا  
 nedaa_darwishb  

 xsadafi سدف�  
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بك تزهو الأوط��ان واإلى المعالي ترتقي 
اآي��ات التهاني  اأ�سمى  اأن نرفع  ... ي�سرفنا 
والتبريكات لباني عمان ومجدها للمقام 
ال�سامي ح�سرة �ساحب الجاللة ال�سلطان 
قابو�س بن �سعيد المعظم - حفظه اهلل 
ورعاه- �سائلين اهلل العلي القدير اأن يحفظ 
قائدنا المفدى وينعم عليه بال�سحة 

والعافية.

ليلى العلوي

بقلوب ملوؤها الأمل وعيون ت�ست�سرف 
اإل��ى  اأط��ي��ب تهانينا  .. نرفع  الم�ستقبل 
المقام ال�سامي جاللة ال�سلطان قابو�س 
بن �سعيد المعظم - حفظه اهلل ورعاه- 
دمت يا مولي رمزا لالأمان ودمتم لنا فخرا 
لعمان.. حفظك اهلل وَمن عليك بموفور 

ال�سحة والعافية والعمر المديد.

عزيزة الخ�سيبية

129 العيد الوطني
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كل الحب وكل الأمتنان نهديه لمن اأحياه 
 .. اإلى قائد عمان وملهمها  في نفو�سنا.. 
اإلى   .. اإلى ان�سان الحكمة وحكيم الأم��م 
المفدى جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد 
المعظم - حفظه اهلل ورع��اه- بمنا�سبة 
اأنارت  .. اليوم الذي  العيد الوطني المجيد 
ال��ك��ون بحكمة  فيه �سم�س عمان على 

قائدها وعزيمة �سعبها.
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picoway حفل تد�سين جهاز
 ح�سريا في عيادة اإيفا ب�سلطنة عمان



تجربة قيادة

GTC4Lusso
بشهادة فيراري المعتمدة

أقصى درجات األمان وراحة البال

اإرثها العريق القائم على  تحافظ عالمة فيراري على 
التميز المطلق من خ��الل توفير »�سهادة �سيارات 
فيراري المعتمدة« في مقر ال�سركة الرئي�سي في 
مدينة »مارانيللو« الإيطالية ووكالئها المعتمدين في 

مختلف اأنحاء العالم.

اأعلى معايير الجودة لفريق فيراري  وي�سمح تطبيق 
اأف�سل م�ستويات الخدمة لمالكي �سيارات  بتقديم 
ال�����س��ي��ارات  ف���ي���راري. ويعك�س »ب��رن��ام��ج ���س��ه��ادات 
الم�ستعملة المعتمدة« المعايير المتفردة التي 
اإج���راء عمليات فح�س  تطبقها العالمة من خ��الل 
اأق�سى م�ستويات  �ساملة ودقيقة، ت�سمن تحقيق 

الر�سا لعمالء البرنامج. 

 GTC4Lusso لقد كان لنا فر�سة تجربة قيادة �سيارة 
واإلتي تحمل �سهادة فيراري المعتمدة لل�سيارات 

المملوكة م�سبقًا لمراجعتها لكم.

135 اأوتوموتور



لل�ض��يارات  املعتم��دة  ف��راري  �ض��هادة 
اململوكة م�ضبقًا

تتي��ح ه��ذه ال�سهادة بع���ش طرازات ف��رياري اإىل ع��دد اأكرب من 
ع�س��اق العالم��ة الراغبني باإقتن��اء هذه ال�سي��ارات، حيث تخ�سع 
هذه ال�سيارات امل�ستعملة لربنامج �سامل من عمليات الفح�ش 
وا�سع��ة النط��اق والعدي��د من ال�سمان��ات املعتم��دة من قبل 

ال�سركة االأم قبل طرحها للجمهور.
ويتمث��ل اله��دف م��ن هذه اخلط��وة ب�سم��ان اأن تك��ون جميع 
�سي��ارات ف��رياري امل�ستعمل��ة يف حال��ة تواك��ب ذات املعاي��ري 
املطبقة على ال�سيارات اجلديدة، حيث يقوم الوكيل املعتمد 
ل لكل  املحل��ي لعالم��ة »ف��رياري« بتنفيذ فح���ش فن��ي مف�سّ
�سي��ارة. وذل��ك على يد فريق م��ن فنيي »ف��رياري« ذوي املهارات 
العالي��ة ممن خ�سع��وا للتدريب يف مقر العالم��ة الرئي�سي يف 

مارانيللو ب�سمال اإيطاليا.
وتك��ون اإحدى اأوىل مهام الفري��ق التحقق من م�سدر ال�سيارات 
و�سج��ل عمليات ال�سيان��ة التي خ�سعت له��ا، ل�سمان ح�سولها 
عل��ى العناي��ة املنا�سب��ة وعدم وج��ود اأي ح��وادث خطرية يف 
�سجل ال�سيانة. ويقوم فريق الفنيني بتح�سري اجل�سم اخلارجي 
واملق�س��ورة الداخلي��ة لكل �سي��ارة مبنتهى العناي��ة ل�سمان اأن 
تك��ون باأف�سل حاالتها. ومتكنهم ه��ذه العملية الدقيقة من 

توفري �سمان لهذه ال�سيارات ملدة 24 �سهراً.
عمليات الفح�ص

وجت��در االإ�سارة اإىل اأن ه��ذه ال�سيارات تخ�سع مل��ا ي�سل اإىل 190 
عملية فح�ش فردية، قبل اأن متنحها فرياري �سهادة »االعتماد«. 
ل��ة عل��ى اختب��ار ت�سغي��ل  وت�ستم��ل عملي��ة الفح���ش املف�سّ
ميكانيكي اإىل جانب اختب��ار ت�سغيلي للنظام الكهربائي، كما 

يتم فح�ش م�ستويات ال�سوائل بعناية ودقة. 

 اإ�ساف��ة اإىل حالة نظام التعليق واملكابح ونظامي التربيد 
والتوجي��ه، وال متث��ل ه��ذه الفحو�س��ات �سوى ج��زء ب�سيط 
م��ن عمليات الفح���ش االأ�سا�سي��ة التي تخ�س��ع لها جميع 

ال�سيارات.
كم��ا يتم اإجراء جمموع��ة من الفحو�س��ات الثانوية على نظام 
تكيي��ف اله��واء ولوحة القي��ادة واأنظمة ال�سالم��ة. وي�ساف اإىل 
هذا كله جمموعة من الفحو�س��ات التي تخ�سع لها امل�سابيح 
والعج��الت واالإطارات )مب��ا يف ذلك عمق ال�سق��وق وال�سغط(، 
ل�سمان احلال��ة الت�سغيلية املمتازة لل�سي��ارة. ويتم اإجراء جميع 
ه��ذه الفحو�س��ات وف��ق معايري ف��رياري يف جم��االت ال�سالمة 

واالأداء واملوثوقية.
ومبج��رد االنتهاء من ه��ذه الفحو�سات، يقوم فني��و االختبارات 
املتمر�س��ون باإختب��ار ال�سي��ارة �سمن جميع الظ��روف املحتملة 
لة  ل�سمان اأف�سل درجات االأداء. وبف�سل عمليات الفح�ش املف�سّ
ه��ذه، �سيح�س��ل جميع العم��الء الذي��ن يقومون ب�س��راء �سيارة 
م�ستعمل��ة م��ن وكالء ف��رياري املعتمدي��ن عل��ى تقرير خطي 

بنتائج جميع االختبارات التي خ�سعت لها ال�سيارة. 
وت�سم��ن �سفافية وموثوقية �سجالت �سيارات فرياري املعتمدة 
اإمكاني��ة التحق��ق م��ن �سح��ة جمي��ع املعلوم��ات املتعلقة 
بال�سيارة، وميكن الأي عميل يقوم ب�سراء �سيارة فرياري اأن يحظى 
باملزايا التي يكفلها �سمان فرياري اإىل جانب خدمة امل�ساعدة 

الطرقية ملدة ت�سل حتى 24 �سهراً.
وت�سمن مب��ادرة �سهادة ال�سي��ارات امل�ستعملة املعتمدة 
من ف��ريار عرب تطبي��ق برناجمها ال�سامل، اأعل��ى م�ستويات 
اجل��ودة جلمي��ع ال�سيارات الت��ي يتم بيعه��ا. باالإ�سافة اإىل 
تق��دمي الدعم الالزم ل�سمان جتربة فريدة ومميزة جلميع 

املالكني.

GTC4Lusso فراري
ي�س��ري ا�س��م GTC4Lusso اإىل ع��دد م��ن الط��رازات الرائعة التي 
قدمتها فرياري على م��ّر التاريخ مثل �سّيارة GTC 330 اأو طراز 330 
GT وه��و طراز �سبيه بالطراز ال�سابق، لكن��ه يتمّيز مبق�سورة 2+2 
)مقعدان اأماميان مع مقعدين �سغريي��ن خلفهما(. باالإ�سافة 
 ،GT Berlinetta Lusso 250 »و اإىل �سّي��ارة »250 جي تي برلينيت��ا لو�سّ
الت��ي �سّكلت مزيج��ًا باهراً ب��ني االأداء الع��ايل والت�سميم االأنيق 

واملواد الفاخرة واالإتقان يف ال�سنع.
املحرك والإبتكارات التكنولوجية

ت�س��ّم �سي��ارة GTC4Lusso اأح��دث ن�سخ��ة م��ن حم��ّرك فرياري 
GT املوؤل��ف م��ن 12 ا�سطوانة على �س��كل V ب�سحب طبيعي. 
ويجم��ع هذه املح��ّرك بني الق��ّوة اجلب��ارة والفعالي��ة العايل، 
ويتحّلى ب�سوت اآ�سر ي�سعر باأق�سى درجات احلما�ش عند القيادة 
الريا�سي��ة، لكّن��ه كت��وم ومتناغ��م عن��د القي��ادة يف الظ��روف 

اليومية الطبيعية.
التكنولوجي��ة  االبت��كارات  م��ن  مبجموع��ة   GTC4Lusso تزخ��ر 
واأهمه��ا نظام 4RM-S )القيادة والتوجي��ه الرباعيا الدفع( الذي 
حتم��ل فرياري ب��راءة اخرتاعه، وال��ذي ي�سمن متا�س��كًا ا�ستثنائيًا 
حت��ى عل��ى الطرق��ات الكثرية االن��زالق، اإىل جانب ثب��ات مذهل 

و�سرعة ا�ستجابة مهما كانت حال الطريق.
الديناميات الهوائية والت�ضميم

وت�س��م التطويرات م��ن ناحية الدينامي��ات الهوائي��ة يف �سيارة 
GTC4Lusso حل��واًل جدي��دة، منه��ا م�سّت��ت بفتح��ات متعّددة 
وجان��ح خلفي مدمج بغطاء ال�سن��دوق. وتهدف هذه االأق�سام 
كله��ا اإىل التقليل من ق��وة اجلّر وحت�سني فعالي��ة الديناميات 

الهوائية.
وكنتيجة لهذه املقومات كلها، تتاألق �سيارة GTC4Lusso اأناقة 
وفرادة بف�سل انحناءاتها غري امل�سبوق الذي ي�سلط ال�سوء على 
ال�سم��ات الدينامية، يف �سيارة جتمع بروعة بني الطابع الريا�سي 

.GT ومميزات �سيارات ال�سياحة الريا�سية

اأم��ا يف داخل ال�سيارة، فق��د و�سع ف��رياري رّكاب ال�سيارة ن�سب 
عينيه��ا عن��د ت�سمي��م املق�س��ورة املرتف��ة واالأنيق��ة. من هذا 
املنطلق، اأتى مفهوم »القمرة املزدوجة« Dual Cockpit ليقدم 
جترب��ة القيادة امل�سرتكة ل��كل من ال�سائ��ق والراكب على حّد 
�س��واء. وقد اأوىل فريق الت�سميم االنتب��اه ال�سديد اإىل زيادة راحة 
ال��ركاب يف ال�سي��ارة، فابتك��روا مث��اًل مفهوم��ًا جدي��داً لنظام 

التكييف ونظام املالحة والو�سائط املتعددة.
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يوم في حب
المرأة العمانية

تكريمــًا للمــرأة الُعمانيــة ومســاهماتها القّيمــة في 
نهضــة وازدهــار هــذا الوطــن المعطاء وتحت شــعار 
»ٌعمانيــة«، احتفلــت مجلــة » أناقتــي« مؤخــرا بيــوم 
المرأة العمانية في مطعم »أســمهان«. وســط حضور 
عدد من رائــدات األعمال العمانيــات ومصممات األزياء 
وخبيرات التجميل، كما زين االحتفالية حضور صاحبات 
الســمو كل من :الســيدة الدكتورة »تغريد بنت تركي 
آل ســعيد«، والسيدة الدكتورة« بســمة بنت فخري آل 

سعيد«، والسيدة« مية آل سعيد«.
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في بداية  االحتفال ألقت الفاضلة »علياء 
ديــاب« مديــرة العالقات العامــة بمجلة 
»أناقتــي« كلمتهــا الترحيبيــة بالحضور 
معربــة عــن ســعادتها بهــذه الســهرة 
المميــزة التــي تجمــع أهم الشــخصيات 
النســائية الرائدة والقيادية في مختلف 
أن  إلــى  مشــيرة  بالســلطنة.  المجــاالت 
تلك الشــخصيات هي خير نموذج للمرأة 
العمانية العاملة والمخلصة في عملها، 
علــى  كبيــرة  نجاحــات  حققــت  والتــي 
العمانيــة  فالمــرأة  المســتويات  جميــع 
في يومها كالشــمس الســاطعة، تزهو 
بكل فخــر بإنجازاتها لتبني بلدها وتربي 
أجيالها , فلها الســعادة والخير بيومها 

ومسيرتها.

ضيفــات  الســمو  صاحبــات  تحدثــت  االفتتاحيــة  الكلمــة  بعــد 
االحتفاليــة أمــام الحضور حيث اســتعرضن تجاربهن الشــخصية 
والتحديــات التي واجهتهن، وكيف نجحن في تجاوزها. مؤكدات 
علــى أن العزم والمثابرة هما أفضل الســبل للتقدم بخطى ثابتة 
واثقة ،والتغلب على كافة العقبات التي قد تعوق مسيرة المرأة، 
فمن خالل اكتشــاف مجال تميزها ستتمكن المرأة من االستفادة 
مــن شــغفها وضمــان تحقيــق النجاح المســتدام في مســيرتها 

المهنية وكذلك في حياتها الشخصية.
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بهــا  تميــزت  عائليــة مريحــة  أجــواء 
كونهــا  »أناقتــي«  مجلــة  احتفاليــة 
نظمت فــي واحــد من أجمــل وأرقى 
المطاعم في مســقط، وهو مطعم 
»أســمهان« الــذي يقــع فــي مدينــة 
الســلطان قابوس والمميز بديكوراته 
وتصاميمه الرائعة والضيافة العصرية 
الحضــور  جعــل  مــا  وهــذا  األنيقــة. 
يشعرون وكأنهم في بيتهم الثاني، 
ناهيــك عن الفقرة الموســيقية التي 
قدمها العــازف بســام راضي لبعض 
األغاني الشــرقية والقت تفاعال كبيرا 

من الحاضرين للحفل.  
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أطياب المالك...
نفحات عطرية تأسر القلوب

أطي��اب الم��الك.. مؤسس��ة عماني��ة رائدة ف��ي صناع��ة العط��ور العربي��ة والغربية 
المتميزة ذات الجودة العالية، تعمل المؤسسة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. 
لديها قيم أساس��ية تح��رص عليها وهي توفي��ر منتجات متمي��زة إلرضاء عمالئها 
حتى أصبحت واحدة من أهم المؤسس��ات العاملة في مجال العطور بالس��لطنة. 
»أناقت��ي« التق��ت مع »مرش��د الحكماني »مؤس��س ورئيس مجلس إدارة مؤسس��ة« 
أطياب المالك« للتعرف على رؤية المؤسس��ة، وأهم المنتجات التي تقدمها، فضال 

عن التعرف على طموحاته المستقبلية للمؤسسة. 

مر�سد احلكماين
رئي�س جمل�س الإدارة

وموؤ�س�س اأطياب املالك

م��ا هي الروؤي��ة والر�سال��ة التي تنتهجه��ا موؤ�س�سة 
اأطياب املالك؟

ر�سالتنا تتمثل يف �سن��ع موؤ�س�سة تكون منوذجا متميزا 
يف ج��ودة وتنوع م��ا تق��وم باإنتاجه من عط��ور عمانية 
متميزة حمليا واإقليميا، واأن حتافظ على الريادة واالأ�سالة 
وت�سبق طموحات عمالئها يف م�ستوى خدماتها ،واإر�ساء 

زبائنها.
كما تكم��ن روؤيتن��ا يف اأن تكون املوؤ�س�س��ة اأكرب جتمع 
طبيع��ي يف قط��اع العط��ور عل��ى امل�ست��وى املحلي 
والعاملي ويق��دم منتجات ذات ج��ودة عالية، من خالل 
خ��ربة فنية مكون��ة من 28 عمانيا ذات مه��ارة بارعة، واأن 

تتميز منتجاتها بالتنوع وتعدد البدائل باأ�سعار تناف�سية.
�سبب ت�سمية »اأطياب املالك »بهذا ال�سم؟ 

جاءت ت�سمي��ة« اأطياب املالك »من بع��د تفكري مت بيني 
وب��ني زوجتي بت�سمي��ة م�سروعنا باأول مول��ودة رزقنا اهلل 

بها وهي ابنتي« مالك«.
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متى قررت التحول من العمل املنزيل اإىل موؤ�س�سة 
رائدة يف جمال العطور؟ 

كان ذل��ك يف عام 2017 م حيث قمت بافتتاح اأول حمل 
يف« بركاء جراند �سنرت« بعد معر�ش م�سقط اال�ستهالكي 
وقتذاك. وبف�سله احلمدهلل لدى االآن 4 فروع يف خمتلف 
حمافظ��ات ال�سلطن��ة وهي ف��رع »العرمي��ي بوليفارد«، 
وفرع »�سحار جراند �سنرت«، وفرع ال�سويق، وفرع يف »بركاء 

جراند �سنرت«. 
متي��زت« اأطي��اب امل��الك« يف اإنتاج العط��ور املحببة لدى 
الزبائن والتي كانت موجودة يف ال�سوق املحلي، ولكن« 
اأطياب املالك« قدمت ج��ودة اأف�سل. كما قامت بانتقاء 
الزي��وت العطرية االأ�سلية الإنتاج منتج��ات خمتلفة للتميز 

يف ال�سوق. 

اأحدث العطور يف موؤ�س�سة« اأطياب املالك«؟
كن��ا ق��د اأطلقن��ا عط��ر »امليا�س��ة« مبنا�سبة ي��وم املراأة 
العماني��ة، ومت توف��ري 5 اأالف علبة من ه��ذا املنتج، ومت 
نف��اد الكمي��ة خا�سة مع بيع��ه ب�سعر ممي��ز وخمف�ش، 
ويتمي��ز العطر بعبق من �سذى بودرة االأطفال مع اإ�سافة 
بع���ش اللم�س��ات الفرن�سي��ة لك��ي يتنا�س��ب العطر مع 

جميع الف�سول.
كم��ا اإننا ب�سدد االإعالن عن تد�س��ني عطر » اأناقتي« والذي 
م��ن املق��رر اأن يت��م عر�س��ه يف حف��ل« اإليجان���ش �سو« 
بنهاي��ة �سهر دي�سم��رب، ويتميز العط��ر برتكيبته املميزة 
التي تنا�سب اجلن�سني و�سوف يرتك ب�سمة داخل ال�سوق 
العم��اين. ويعك���ش العطر مدى العالق��ة الوطيدة بني 
موؤ�س�سة« اأطياب امل��الك »وجملة« اأناقتي«، كون املجلة 

متثل قاعدة عري�سة من الن�ساء العمانيات.
وفيم��ا يخ�ش عرو�ش العيد الوطن��ي، فموؤ�س�سة »اأطياب 
امل��الك« قررت تقدمي 8 اأالف هدي��ة من العطور والدهن 
مقدمة لزبائن حمل »اأطياب املالك«.فبمجرد �سراء منتج 
عطر اأو دهن حت�س��ل على االآخر جمانا، ويبداأ العر�ش من 

يوم 18 نوفمرب حتى نفاد الكمية.
اأن��واع ال�ساب��ون الذي يت��م �سناعته داخ��ل موؤ�س�سة 

»اأطياب املالك«؟
اأطياب امل��الك« تتميز باإنتاج جميع الروائ��ح العطرية التي 
يطلبه��ا ال�س��وق وذل��ك بع��د طلبها م��ن الزب��ون، ويتم 
اإنتاج نحو 36 نوعا م��ن ال�سابون. و�سوف تطلق موؤ�س�سة« 
اأطياب امل��الك« حملة اإعالنية خالل العام املقبل وملدة 
ع��ام كام��ل لالإع��الن ع��ن اأن��واع ال�سوابني الت��ي تنتجها 

املوؤ�س�سة. 
وتوج��د اأن��واع كث��رية منه��ا ماه��و للب�س��رة، والنعومة، 
وال�سنف��رة اخلا�سة للج�سم، واإ�سف��اء الروائح التي يرغب 

بها الزبون، وبالروائح التي نقوم باإنتاجها.

م��ا هي الدورات التي قم��ت باللتحاق بها لالحرتاف 
يف عامل العطور؟

يف البداية ح�سلت على دبلوم يف جمال البرتوكيماويات 
والت��ي كان له��ا الف�س��ل الرئي�س��ي، حيث ب��داأت بت�سنيع 
ال�سواب��ني خالل مرحل��ة درا�ست��ي يف ع��ام 2003، وبعد 
االنتهاء من املرحلة الدرا�سي��ة التحقت بعدد من الدول 
لالح��رتاف يف �سناع��ة ال�ساب��ون والعطور، ومنه��ا لبنان 
والتحق��ت فيه��ا ب��اأوىل دورات��ي يف �سناع��ة ال�ساب��ون 
الطبيع��ي وتعلم��ت فيها ع��ن كيفية �سناع��ة ال�سابون 

الطبيعي واأف�سل االأنواع.
كما التحقت بدورات تدريبية يف عدد من الدول االأوروبية 
ومنه��ا فرن�س��ا واأملاني��ا، وال نن�سى ب��الدي احلبيب��ة اأي�سا، 

ومنها بع�ش املناطق مثل اجلبل االأخ�سر و�ساللة.
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ممي��زات الع��ود الهن��دي ل��دى موؤ�س�س��ة »اأطي��اب 
املالك«؟ 

يت��م اقتناء العود الهندي اخلام م��ن اأجود االأنواع، والتي 
نق��وم مبزجها طبيعيا لكي تك��ون كعطر للر�ش واأي�سا 
كم��ا ه��و معه��ود الده��ن، لدين��ا 11 منتجا م��ن العود 
الهن��دي، واأبرزها العود البورمي، والع��ود االأبي�ش، والعود 

الهندي القدمي. 
الع��ود الهندي يتنا�س��ب دائما مع االأج��واء ال�ستوية، والأن 
طق���ش ال�سلطن��ة ومنطقة اخللي��ج ميي��ل اإىل االأجواء 
احل��ارة فيت��م اإدخ��ال بع���ش امل��واد االأخرى م��ع العود 
لتخفيف��ه فلدين��ا ع��ود باللبان، وع��ود بامل�س��ك ،وعود 
باخللط��ات والبهارات، وع��ود بالزعفران ،وع��ود بال�سندل 

والورد االأخ�سر. 
طموحات وتطلعات م�ستقبلية؟ 

تتطل��ع موؤ�س�س��ة » اأطي��اب امل��الك« لالأف�س��ل وتطوي��ر 
منتجاته��ا، وخ��الل االأع��وام الثالث��ة املقبل��ة �ستحق��ق 
الف��روع  ع��دد  يف  كب��رية  نوعي��ة  طف��رة  املوؤ�س�س��ة 
واملنتج��ات. وتبداأ من بداي��ة دي�سم��رب 2019 حيث نقوم 
باإعادة افتت��اح فرع » اأطياب املالك« بوالي��ة ال�سويق وفقا 
للت�سمي��م واملخطط اجلديد ملح��الت »اأطياب املالك«. 
كم��ا من املتوق��ع بافتت��اح م�سنع »اأطي��اب املالك »يف 
يوني��و 2020 بح�س��ور نخب��ة ممي��زة م��ن رج��ال االأعم��ال 

العمانيني واخلليجيني وال�سخ�سيات امل�سهورة.
كما نخطط الفتتاح فروع يف عدة دول بحلول عام 2021 
مثل قطر، وبريطانيا، وتايالند، واإيران، وتوزيع عطر« اأطياب 
املالك« يف الهن��د عرب وكالة ح�سرية الإح��دى ال�سركات 

العاملية. 
بامل�سوؤولي��ة  كب��ريا  اهتمام��ا  ن��وىل  اأنن��ا  ع��ن  ف�س��ال 
االجتماعي��ة، ونعى دورنا جيدا يف ه��ذا اجلانب، فنقوم 
برعاي��ة عدد م��ن الفعالي��ات الريا�سية بوالي��ات ال�سلطنة 
ورعاية الفعاليات التي تخ�ش ال�سباب واملراأة، ورعاية عدد 

من الفرق الريا�سية اأكرث من 20 فريقا لكرة القدم. 

أطياب المالكأطياب المالك



ن�ساأته املو�سيقية 
ن�ساأ ع��ازف القان��ون الفنان« 
را�س��ي« يف عائل��ة فني��ة  ب�س��ام 
معروف��ة يف م�س��ر، فالو�س��ط الفن��ي 
ال��ذي ترعرع فيه كان له دور كبري يف اختياره 
ملج��ال املو�سيقى. حي��ث كان جده خمرجا يف 
ال�سينم��ا امل�سرية، اأم��ا والده فهو امل��وزع وامللحن 
واملاي�سرتو املع��روف هاين را�سي وال��ذي له اأعمال 

مو�سيقية رائعة مع التلفزيون العماين. 
تخرج ب�سام را�سي يف املعهد العايل للمو�سيقى العربية 
التابع الأكادميية الفنون يف جمهورية م�سر العربية، وتخ�س�ش 
يف اآل��ة القان��ون م��دة الدرا�س��ة الكاملة باملعه��د وه��ي 7 �سنوات، 
وتعلم على يد املو�سيقار العظي��م وعازف القانون اأمري عبد املجيد. عزف 
ب�سام على جميع االآالت املو�سيقية بدءا من اآلة الكمان واجليتار والبيانو، اإال اأنه 

اختار اآلة القانون مليوله اإىل تقدمي املو�سيقى ال�سرقية االأ�سيلة. 
ي��رى ب�سام را�س��ي اأن الدرا�س��ة االأكادميية والتخ�س�ش يف جم��ال املو�سيقى 
اأ�سق��ل موهبت��ه وتعرف عل��ى اأ�سا�سيات كل اآل��ة مو�سيقي��ة وكيفية العزف 
عليه��ا. واقت��دى ب�س��ام بالنج��وم الكب��ار القدام��ي الذي��ن ع��ززوا موهبتهم 

بالدرا�سة اأمثال: اأم كلثوم ،والفنان حممد عبد الوهاب.  
نقطة انطالق

يف مرحل��ة الدرا�س��ة ب��داأ ب�س��ام بالع��زف مع مطرب��ني لتقدمي ف��ن التخت 
ال�سرق��ي، وعزف م��ع مطربني معروفني مث��ل: حممد احلل��و، وعلي احلجار، 
و�سريين عبد الوهاب ،ورامي �سربي. ثم التحق بفرقة الرتاث يف االأوبرا امل�سرية.    
ويف ع��ام 2008 �س��ارك ب�س��ام م��ع املعه��د يف مهرج��ان قرط��اج بتون���ش، 

ومهرجان��ات بالكويت، وقط��ر، واالأردن. بينما �س��كل 2010 انطالقته احلقيقية 
يف ع��امل املو�سيق��ى، فقد ح�سل على املركز الثال��ث كاأف�سل عازف قانون 
يف مهرج��ان القان��ون برتكيا من ب��ني 120 عازف �سارك��وا يف املهرجان، كما 
ح�س��د املرك��ز االأول عل��ى اجلمهوري��ة �سمن مهرج��ان املو�سيق��ى العربية 

بالفيوم يف نف�ش العام. 
م�ساركات حملية وعاملية 

ويف عام 2011 قرر ب�سام اأن تكون �سلطنة عمان هي بوابة انطالقته للعاملية، 
حي��ث يدر�ش املو�سيقى حالي��ا يف مدر�سة »ال�سيب« العاملي��ة، واأ�س�ش فرقة 
مو�سيقي��ة ا�سرتكت يف مقطع » اأر�س��ي وبالدي« بيال�س��و بالن�سخة العمانية 
والتي حققت م�ساهدات كبرية على موقع اليوتيوب. كما �ساهم يف اأوبريت 

» اهلل يا كويت« مبنا�سبة العيد الوطني الكويتي. 
�سارك كعازف وملحن وموؤل��ف لالأوبريت للعيد الوطني خالل ال�سنوات ال�ست 
املا�سي��ة، فيما يع��د »اأوبري��ت �سموع العل��م« االأب��رز يف م�سريت��ه ،والذي جاء 
بتنظي��م من« �سندوق الزمال��ة« ووزارة ال�سحة، حيث دخ��ل االأوبريت مو�سوعة 
»غيني���ش »متزامنا م��ع احتفاالت ال�سلطنة بالعيد الوطن��ي 46 . تكرم وقتذاك 
»ب�س��ام را�سي« م��ن �ساحبة ال�سمو ال�سي��دة« اآمال بنت ترك��ي اآل �سعيد« ووزير 

الثقافة، ووزير اخلدمة املدنية ، ووزير ال�سحة. 
كم��ا كان له م�ساركات هامة م��ع مطربني كبار، ومنهم »عب��د اهلل الروي�سد 
»يف حفلت��ه باالأوبرا ال�سلطاني��ة عام 2017، وحفلة املط��رب امل�سري »حممد 
عطي��ة »يف امل��وج يف الع��ام ذات��ه، والفنانة امل�سري��ة »رحاب مط��اوع« يف » 
كلثومي��ات«. ف�سال عن م�ساركت��ه يف الفعاليات اخلا�س��ة بال�سركات والبنوك 

العمانية، واالأم�سيات الرم�سانية يف الفنادق واملطاعم.
حل��ن للمطرب العم��اين منت�سر الفار�سي- جنم اك�ش فكت��ور- اأغنيتني وهما 
»خل�س��ت احلكاي��ة« و«�سبحان من خ��الين اأحبك«، باالإ�ساف��ة اإىل م�ساركة حلنه 
امل�سل�س��ل العم��اين » باإنتظار املطر« عام 2010، وامل�سل�س��ل » يف بيتنا قا�سي« 
ع��ام 2014، وبرنام��ج » متر ولنب«. كذلك تلحني وتقدمي اأوبري��ت » �سكرا قابو�ش« 
بالتع��اون م��ع طالب مدر�س��ة ال�سيب العاملي��ة يف برنامج قه��وة ال�سباح على 
التلفزي��ون العم��اين 2014. واأي�س��ا اأوبري��ت » فار���ش الع��رب« م��ن كلماته وحلنه 
وتوزيعه، وحققت م�ساهدات عالية على مواقع التوا�سل االإجتماعي واليوتيوب.

اأعمال م�ستقبلية 
ي�ستع��د ب�سام را�سي حاليا مل�سابقة فنية جتم��ع مواهب عمانية قريبا يف املوج 
م�سق��ط، ومت اختي��اره رئي�س��ا للجن��ة التحكي��م يف املو�سيق��ى. كم��ا �ست�سارك 
املواهب التي �سيتم اختيارها يف اأوبريت غنائي قام بتلحينه موؤخرا حتت م�سمى 
» فار���ش ال�س��الم«. كما من املخط��ط اأن ي�سافر ملهرجان« كيي��ف« باأوكرانيا �سهر 
دي�سمرب املقبل، ثم �سين�سم لفرقة مو�سيقية يف بولندا لت�سجيل اإحدى االأغاين.  

طموح العاملية 
يف الع��امل احلايل �س��ارك »ب�سام را�س��ي« يف ت�سجيل بع���ش اأغاين املغني 
الرتك��ي امل�سهور »تاركان«، حي��ث مت دمج حلن االأغنية م��ع معزوفة قانون« 
ب�س��ام را�سي«. كذلك �ساهم يف تلحني وتوزي��ع اأغنية جديدة الأف�سل مغنية 
باأوكراني��ا »مي��ا ايفربيت�ش«. ول��ه اأعمال كث��رية يف جوروجيا وتركي��ا، ف�سال عن 

رو�سيا والتي قام بزيارة االأوبرا فيها للتعرف عن قرب على اآلة البندورة. 
يطم��ح ب�س��ام را�س��ي باأن يكون ل��ه مدر�س��ة خا�سة باآل��ة القان��ون، واأن يقوم 
بتدري���ش اأ�سا�سي��ات وفنون ه��ذه االآلة، وف��ن التخت ال�سرق��ي االأ�سيل. كذلك 
يطمح بتقدمي مقطوعات مو�سيقية متزج بني اللون ال�سرقي والغربي، وهذا 
االإب��داع الذي يطمح اإليه الكثري من ع��ازيف القانون ويالقي تقدير واإعجاب كل 
دول العامل الأهميتها يف تب��ادل الثقافات. كما يطمح اأن ي�سجل مقطوعاته 
املو�سيقية مع فنان��ني ومطربني عامليني، فاملو�سيق��ى ال�سرقية امل�سرية 

دائما حمل اإعجاب وتقدير من الغرب. 

العازف
»بسام راضي«...

أوتاره 
الساحرة على 

آلة القانون

احتل��ت آلة القانون صدارة التخ��ت العربي منذ نهضة 
القرن التاسع عشر الغنائية إلى جانب الوتريات األخرى 
كالعود والكمان، وارتبطت معزوفاتها بسحر الشرق. 
وم��ع انفت��اح الحض��ارة العربي��ة عل��ى الغرب يس��عى 
الي��وم عازفون عرب لتروي��ج ثقافة هذه اآللة من خالل 
تطويعها لعزف موسيقاهم، ومن بين هؤالء العازف 
المصري« بس��ام راضي »المبدع ال��ذي تعلق قلبه بآلة 

القانون منذ صغره.
وألّن طموح��ه كبير فقد قام بيدي��ه االثنتين بتقمص 
النغم��ات  بي��ن  متنق��ال  الموس��يقية  األدوار  جمي��ع 
والهرموني��ا عل��ى آل��ة واح��دة، وعزف موس��يقى تمزج 
بين الطابع الش��رقي األصيل مع الموس��يقى الغربية 
المتج��ددة. إل��ى  مزي��د من م��ن التفاصيل ع��ن أعماله 

وطموحاته المستقبلية في الحوار التالي: 
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فندق بوتيك سيفاوي... 
ضيافة عصرية بطابع عماني

يوفر فندق بوتيك س��يفاوي أج��واء دافئة وودية تعكس الطبيعة المضيافة للش��عب العماني. ويقع فندق 
بوتيك سيفاوي على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من العاصمة مسقط. كما يقع فندقك بوتيك سيفاوي-

والذي يرجع معناه نسبة إلى أهل )السيفة(-داخل منتجع جبل السيفة المصمم على طراز عالمي.
ويض��م مزيًجا معاصًرا من التصميم األوروبي الرائع مع الجوه��ر الخالب للتأثير العماني التقليدي، وذلك في 
فكرة الفندق والخدمات المقّدمة. ويتميز جبل السيفة باحتوائه على ملعب غولف مكون من تسع حفر )بار 

36( ويطل على مناظر خالبة ومناظر طبيعية أّخاذة.
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الإقامة
تقع ال� 5 وح��دات اخلا�سة بال�سقة ذات غرفة 
امل�سمم��ة  �سممته��ا  والت��ي  واح��دة،  ن��وم 
االإيطالية اإلي�سابيتا فريدا، بجوار الفندق وتوفر 
م�ساح��ات خارجي��ة �سا�سع��ة، حي��ث ت�س��م 
ترا�س��ات كب��رية على ال�سطح وتوف��ر اإطالالت 

خالبة على جبال احلجر وبحر العرب.
وال�سقق ذات غرفة النوم الواحدة هي اخليار 
االأمثل للعائالت اأو االأ�سدقاء املقربني، وتتميز 
كل �سق��ة منه��م )120 م��رت مرب��ع( مبطبخ 
متنوع��ة  جمموع��ة  م��ع  بالكام��ل  جمه��ز 
م��ن و�سائ��ل الراح��ة واملراف��ق مم��ا يجعل 
الن��زالء ي�سعرون باأنهم )يف من��زل بعيًدا عن 
منزله��م(. وال�سق��ة جمه��زة بغرف��ة ن��وم 
واح��دة ب�سري��ر كبري )كين��ج(، وميك��ن ل�سرير 

اإ�سايف ا�ستيعاب �سخ�ش ثالث.
وميك��ن لهذا الن��وع م��ن ال�سق��ق ا�ستيعاب 
�سخ�س��ني بالغني وطف��ل واح��د يف ال�سرير 
املوج��ود بالغرف��ة. وت�سم��ل بع���ش و�سائل 
الراحة املتنوع��ة بتلك ال�سقق منطقة غرفة 
معي�سة منف�سل��ة، وغرفة ن��وم رئي�سية مع 
حمام داخلي، ومطبخ جمهز باللوازم، وترا�ش 
خا���ش مبقاع��د للجلو���ش، ول��وازم حت�س��ري 
القه��وة، ومين��ي ب��ار، وخزن��ة داخ��ل الغرفة، 
ومكيف هواء بتحكم فردي، وات�سال �سلكي 
باالإنرتن��ت، واإطاللة فريدة عل��ى املارينا )مارينا 
فيو(، واأكرث من ذلك بكثري. كما حتتوي بع�ش 

ال�سقق على �سطح علوي مطل على املارينا.
اأجنحة مارينا

اأجنح��ة مارين��ا هي اأجنح��ة م�سمم��ة لتوفر 
اأق�سى درجات الراح��ة، وتتميز مب�ساحة رائعة 
مبتو�س��ط 54 م��رًتا مربًعا، وت�س��م غرفة نوم 
منف�سلة وغرفة معي�سة. وكل جناح م�سمم 
بثالث األ��وان فريدة ت�سم اللون االأزرق واالأخ�سر 

واالأرجواين.
و�سعًيا لتلبي��ة جميع احتياج��ات امل�سافرين 
االأك��رث طلًبا للخدمات، تتمي��ز جميع االأجنحة 
مبكي��ف ه��واء بتحكم ف��ردي، وخزنة داخل 
الغرف��ة، وميني ب��ار، وخدمة اإنرتن��ت �سلكي، 
وتلفاز LCD بالقنوات الف�سائية، وخدمة تناول 
الع�ساء يف الغرفة، وهات��ف لالت�سال الدويل 
املبا�سر، واألعاب داخل الغرفة ح�سب الطلب، 

وقائمة الو�سائد.
وموظفونا متاحون لن��زالء االأجنحة لتلبية اأي 
متطلب��ات خا�س��ة بهم، �س��واء كانت جتهيز 
ع�س��اء خا�ش عل��ى ال�ساط��ئ، اأو التدليك يف 
الغرف��ة، اأو ترتيب��ات ال�سفر. وي�س��م كل جناح 
م��ن ال��� 27 جناًحا �سرف��ة خا�سة م��ع مقاعد 
تط��ل عل��ى امل�سب��ح اأو املارينا م��ع اإطالالت 
خالب��ة وفريدة عل��ى جبال احلج��ر من جهة، 
واملياه الفريوزية لبحر العرب من جهة اأخرى.

غرف �سيفاوي
غرف��ة �سيفاوي ه��ي اأول فئ��ة من فئات 
غ��رف النزالء. واالإقامة بتلك الغرفة، والتي 

تبل��غ م�ساحته��ا 34 م��رًتا مربًع��ا وتتمي��ز 
اإقام��ة جمه��زة  الراح��ة، ه��ي  بو�سائ��ل 
ب�سكل اأنيق حتى للم�سافرين االأكرث متيًزا. 
وكل غرف��ة م�سممة بثالث��ة األوان فريدة 

ت�سم اللون االأزرق واالأخ�سر واالأرجواين.
 وتكتمل مميزات تلك الغرف املجهزة باأناقة 
مبجموع��ة وا�سعة م��ن اخلدم��ات وو�سائل 
الراحة، حيث تتميز تل��ك الغرف مبكيف هواء 
بتحكم فردي، وخزن��ة داخل الغرفة، وميني 
بار خمدوم بالكام��ل، واإنرتنت �سلكي، وتلفاز 
تن��اول  وخدم��ة  الف�سائي��ة،  بالقن��وات   LCD
الع�ساء يف الغرفة، وهات��ف لالت�سال الدويل 

املبا�سر والربيد �سوتي، وقائمة الو�سائد.
��رة كبرية )كينج( اأو   كما تتوافر غرف باأ�سّ
غرف التواأم )�سريران مفردان( للحجوزات 
الفردي��ة اأو املزدوجة. وتتميز جميع غرف 
�سيفاوي ال� 25 ب�سرف��ة خا�سة تطل على 

جانب امل�سبح الذي يطل على بحر العرب 
مما يتي��ح للن��زالء التمتع باإط��الالت رائعة 

على مارينا جبل �سيفة.
اإنه��ا طريقتن��ا لنجعل��ك ت�سع��ر اأنك يف 

بيتك
ال تقت�س��ر مزايا فن��دق بوتيك �سيف��اوي على 
تق��دمي اخلدم��ات الرئي�سي��ة فح�س��ب، ب��ل 
��ا يتمي��ز الفندق بتوف��ري و�سائ��ل الت�سلية  اأي�سً
واالأن�سط��ة الرتفيهي��ة، وم��ا �سي�سب��ح مرك��ز 
الرتفي��ه الرئي�سي باملنتجع يوف��ر املطاعم 
الرتفيهية  واملقاه��ي واملتاج��ر واالأن�سط��ة 
الليلي��ة. وال ي�س��م الفن��دق �س��وى 68 غرف��ة 
للنزالء، مبا يف ذلك 29 جناًحا و14 غرفة مارينا 
فرون��ت ريزيدن�سي��ز، وحتت��وي كل غرفة على 
�سرفة خا�سة، وهي جمه��زة بجميع و�سائل 
الراحة واخلدم��ات االأ�سا�سية لتلبية احتياجات 

امل�سافر االأكرث متيًزا.
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  الأبنو�س: 
�سجر كبري م��ن اأجود االأ�سج��ار اخل�سبية، 
خ�سبه اأدك��ن اللون اإىل ال�س��واد لرتاكم  
�سل��ب  عليه،وه��و  والراتين��ج  ال�سم��غ 
ثقي��ل اليطفو عل��ى املاء،اأوراق��ه مركبة 

ري�سية،وينبت بال�سودان
واحلب�س��ة ويوج��د يف �سي��الن وجنوب��ي 

الهند.
قال ابن املعتز يذكر �ساحبته:

ب.... ُت وقالت  ر اإذراأتني قد �سِ �سحكت �سِ
�ش االأبنو�ش قد ُف�سِ

وق��ال اأ�سام��ة بن منق��ذ ي�سته��دي ابنه 
مرهفا ع�سا:

اأريد ع�سا من اأبنو�ش تقلني ... فاإن الثمانني 
ا�ستعادت قوى رجلي

ومل يعرف��ه الفر�ش والع��رب حتى القرن 
كان  واإن  دواء،وه��و  اإال  الهج��ري  الثال��ث 
معروفًا منذ القدم عند ال�سلميني الذين 
كان��وا يجلبون��ه من الهن��د واحلب�سة،مل 
االإ�س��الم  اإال قلي��اًل يف �س��در  ب��ه  ينتف��ع 
وذلك لندرت��ه،وكان ي�ستخدم هو والعاج 
يف �سن��ع قطع ال�سط��رجن وال��رد، كما 

ا�ستخدم يف االأثاث واالأبواب .
   اآذريون:

نب��ات زهري خريفي،زه��ره اأ�سف��ر اأو اأحمر 
اأ�سود،م��ن  ذهب��ي ويف و�سط��ه خم��ل 
م��ع  االأنبوبية،ي��دور  املركب��ات  ف�سيل��ة 
ال�سم�ش،وي�سمرورده ليال، واحدته اآذريونة 
،وكانت الفر�ش جتعله خلف اآذانها تيمنا.

قال ابن املعتز ي�سف �ساقيا :
وحمل اآذريونة فوق اأذنه ... ككاأ�ش عقيق 

يف قراراتها م�سك. 
)االأذريون الطبي )مع��رب اآذرون الفار�سية 
مبعنى )لون النار( اأو البكورية الطبية نوع 

نباتي يتبع جن���ش البكورية من الف�سيلة 
النجمية.

يعترب من اأ�سهر النباتات امل�ستخدمة يف 
الغرب. اجلزء امل�ستعمل من االأذريون هو 
اأزه��اره الربتقالي��ة اللون جميل��ة ال�سكل 
واملوطن االأ�سل��ي لهذا النبات هو جنوب 

اأوروبا.
واأط��راف  الب�سات��ني  يف  االأذري��ون  ينم��و 
 60  �  40 ال�س��اق  ارتف��اع  ويبل��غ  الط��رق، 
م�سنن��ة  بي�ساوي��ة  واأوراق��ه  �سنتيم��رتا، 
االأط��راف ومك�س��وة ب�سع��ريات دقيق��ة، 
واالأزهار �سف��راء اأو برتقالية اأو اأحمر ذهبي 
يف  تتفت��ح  اأ�س��ود  خم��ل  و�سط��ه  يف 

اخلريف.
يحت��وي نب��ات االأذريون على م��واد تربينية 
وم��واد راتنجية وجلوكوزيدات مرة وزيوت 
طيارة و�ستريوالت وفينوالت ومواد هالمية 
 MARIGOLD اأذري��ون احلدائق  وكاروتونز. 
نب��ات معمر ي�سل ارتفاع��ه اإىل حوايل 60 
�سم، له ازهار زاهي��ة برتقالية اللون ت�سبه 

اأزهار االأقحوان يف ترتيبها.
املوطن االأ�سلي الأذريون احلدائق: موطنه 
االأ�سلي جنوبي اأوروبا وي��زرع يف االأقاليم 
املعتدل��ة م��ن الع��امل. وينب��ت ب�سكل 
عفوي عادة يف الب�ساتني واأطراف الطرق.

املتفتح��ة  اأزه��اره   : امل�ستعم��ل  اجل��زء 
والنبات الغ���ش قبل تفتح االأزه��ار. والأزهار 
النب��ات رائح��ة قوي��ة كريه��ة. ي�ستخدم 
كم�س��اد التهاب ون��زالت ال��ربد وال�سعال. 
يع��رف اأذريون احلدائق باأ�سماء اأخرى مثل 

قوقحان وزبيدة وكحلة.

النباتات رحلة معها
مقالنا في هذا العدد الذي بين اأيديكم هو عن بع�س اأنواع من النباتات وفوائدها واأ�سرارها 
بالن�سبة لالإن�سان، �سواء اأكانت هذه الفوائد فوائد طبية اأم غير ذلك،لأنه من المعروف اأن 
اأحد المكونات الأ�سا�سية في حياة الإن�سان منها ماهو نافع لالإن�سان،ومنها  النباتات هي 
ماهو غير ذلك ونحن قد غاب عنا الكثير من اأهمية وفوائد النباتات الموجودة بيننا،وذلك 
ب�سبب جهلنا  بفوائدها،وب�سبب عدم الإقبال على القراءة التي تمدنا بالمعلومات التي 
نحتاجها،و�سوف تكون هذه الرحلة مع النباتات ح�سب حروف المعجم العربي ولنبداأ الآن 

باأول النباتات.

من�سور دياب
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