
الصحة النفسية... الصحة النفسية... 
منظومة متكاملةمنظومة متكاملة

نحو حياة أفضلنحو حياة أفضل

جناب السيدة بسمة آل سعيدجناب السيدة بسمة آل سعيد

أخطاءأخطاء
✘

ريجيمكريجيمك

أسرتك..أسرتك..
متقاربةمتقاربة

فيفي  رمضانرمضان

صاحبة السمو السيدةصاحبة السمو السيدة
د. تغريد آل سعيدد. تغريد آل سعيد

االستثماراالستثمار
في األبناءفي األبناء

هو كل الثراءهو كل الثراء

تمتعي
باآلمان

فـي فـي 
تجربة تجربة 

سفرك سفرك 
بمفردكبمفردك

أشارك أشاركلــن  لــن 
فـيفـي الدراما  الدراما 
الرمضانيــةالرمضانيــة
هــذا العامهــذا العام

ياسمين رئيسياسمين رئيس

8



Muscat: Azaiba, Sahwa Towers, next to Bank Muscat entrance - Tel: 24527099 - 24527126
Barka: Al-Farsy Complex, Next Mars Hypermarket - Tel: 26883450 - 26883416
Salalah: New Street, July 23, Baz Trade Center, compared to Sultan Qaboos Grand Mosque - Tel: 23369169

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dematology & Laser Center

البوتكس

الفيلرز

التقشير الكيميائي

تنظيف البشرة »الفيشيل«

التقشير الكريستالي

جلسات الديرمارولر

عالج أمراض الشعر واألظافر

عالج األمرض الجلدية لدى األطفال

العالج بالليزر

ليزر عالج أثار وندب حب الشباب

ليزر عالج التصبغات والوحمات البنية

ليزر عالج تمدد الشعيرات الدموية

ليزر إزالة األورام الجلدية الحميدة

ليزر اإليكزايمر لعالج البهاق والصدفية
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 @salwabeautycenter   

Salwa beauty & spa center - mabeala north

95065207
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الصحافة النسائية
 في عيون أناقتي

أنها تخوض في شتى المجاالت  من سمات صاحبة الجاللة »الصحافة« 

والميادين، ترصد البعيد والقريب وتصوغه في شكل سلس يقّدم للقارئ عبر 

القارئ  التحرير، وكلها تخدم  تحاليل ومقاالت وحوارات وغيرها من فروع 

التي يستفيد منها وتكون له  المعارف والمعلومات  العديد من  وتقدم له 

عونا في كل األوقات.

أناقتي أخذت عهدا على نفسها بأن تقدم كل ما يفيد المرأة بل واألسرة فيما  

تحويه من موضوعات. 

وانطالقا من ذلك وكما وعدتكم »أناقتي« في العدد السابق بإحداث طفرة 

الذي  القارئ  مهنية وتحريرية وإخراجية تتالءم مع احتياجات ومتطلبات 

يبحث بدوره عن العمل المميز.

فمنذ بداية التفكير والتخطيط ومن خالل االجتماعات األولية لفريق عمل 

أناقتي، تطرقنا إلى واقع الصحافة النسائية وما تقدمه للمرأة من احتياجات 

تهتم بها. وأن القارئ ال يزال يتطلع إلى مزيد من الموضوعات من أجل إشباع 

وعية الثقافي واألسري.

الجديدة أقساما جديدة على  أناقتي في طلتها  من هنا استحدثت مجلة 

الصحافة النسائية الخليجية، وأبرز ما يطالعنا فيها ، قسم ثقافتك والذي يضم 

بين طياته معلومات تهم المرأة في حياتها اليومية، و قسم أسرتك والذي لم 

يغفل دور المرأة في األسرة كونها العنصر األساسي ويقدم القسم ارشادات 

المجتمع ككل، كما استهدفت »أناقتي«  للنهوض باألسرة ومن ثم  خاصة 

المشارع  الذي يعرض أهم  القراء عبر قسم للرجال فقط  أكبر من  شريحة 

التالية  القسم في اإلصدارات  الرجالية في مجاالت مختلفة، كما سيقدم 

نصائح عامة للرجال لحياة عملية  و أسرية سعيدة.

النسائية وبكل فخر ها هي بين  الصحافة  أناقتي.. تجربة مميزة في عالم 

أيديكم اآلن بموضوعاتها المميزة التي انتقاها  لكم فريق التحرير. فالشكر 

التي تالمس  موصول لهم علي جهودهم واختياراتهم تلك الموضوعات 

اليومية عبر أقسام جديدة طالما حلمنا بأن نقدمها لكم بهذا  احتياجاتكم 

التصور الراقي الجذاب.
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ككل عام نفتح أبواب الخير متمسكين بالعادات والتقاليد فتغمر محالت ذي بودي شوب أجواء 

الشهر الكريم من خالل هدايا رمضان والعيد الرائعة، ومن أهمها مجموعة المسك األسود الفاخرة 

 .British Rose ومجموعة الزهور اإلنجليزية بروائحها الطبيعية الرائعة Black Musk

وأما هدية العيد فقد ابتكرت بطريقة خاصة حيث صممت بشكل علبة كبيرة تحتوي على 

30 منتجاً مخبأ وراء باب مرقّم بأيام رمضان الثالثين، كل يوم يفتح باب فيظهر منتج 

رائع يضفي بهجة ملونة وعبقه برائحة مختلفة عن اليوم السابق له، ليمر رمضان 

الورود والعود والمسك. وتقدم الشركة من خاللها  بأيامه مفعما برائحة 

 Countdown to Eid هدايا متنوعة من منتجات ذي بودي شوب

 Japanese والمجموعة المميزة زهرة الكرز الياباني Calendar

 .Cherry Blossom

 Life والمجوعة الفاخرة ،life is باإلضافة إلى هدايا من مجموعة

is Gold، ومجموعة الشيا الشهيرة shea، مجموعة منتجات 

الفراولة Strawberry، ومجموعة المسك األبيض سموكي روز 

White Musk Smoky Rose Luxury Collection، ومجموعة 

 .Wild Argan Oil Collection زيت األرجان البري

»بب بببب ببب«
ببببب بببببب بببببب ببب ببببببب بببببب

إثارة  المرأة للسيارة إلى  عاد موضوع قيادة 

جدل واسع في السعودية بعد قيام اثنتين من 

أعضاء مجلس الشورى بطرح هذا المطلب في 

مجلس الشورى.

فقد طالبت الدكتورة هيا المنيع وزميلتها 

الدكتورة لطيفة الشعالن بتعديل المادة الـ36 

من نظام المرور، حيث تمنيتا أن يبادر مجلس 

التحول  الشورى ومــع قــرب إعــالن برنامج 

الوطني إلى دفع المقترح للجنة األمنية 

لدراسته وإدراجه تحت قبة الشورى للتصويت.

وذكــرت العضوتان بما أشار إليه ولي ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان في لقائه مع 

الملك  النساء في عهد  وكالة )بلومبير( بأن 

التصويت للمرة  سلمان أصبحن قادرات على 

ــرأة في االنتخابات،  ام ــازت 20  ــى وف األول

ويمكنهن العمل في أي قطاع في مجال 

األعمال والتجارة وفي مجال القانون والسياسة 

القطاعات. ويمكن للنساء شغل  وفي جميع 

أي وظائف يردنها وأن كل ما تبقى هو دعم 

المرأة من أجل المستقبل.

ــرى، ضــّج موقع تويتر بآالف  من جهة أخ

التغريدات حول هذا الموضوع ضمن وسم 

)#الشوري_يناقش_قياده_المرأة(، حيث 

تباينت آراء المغردين بين مؤيد لالقتراح 

ومعارض له. 

»ببببب بببببب بببببببب«.. ببببب بببببب

ةةةةة ةةةةةة.. 
ةةة ةةةةة ةةةةةةة 

ةةةةةةة
ةة ةةةةةةة

نظمت شركة الخليج العالمية للمعارض مؤخرا معرض »روافــد عمانية« في قاعة البهجة 
بالقرم تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية نائب 
رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد. وشمل المعرض عددا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المستفيدة من تمويل صندوق الرفد التي يبلغ عددها 104 مؤسسات.

وفي تصريحات صحفية أكدت كواكب بنت 

التنفيذي لشركة  الرئيس  عبدالله الصفراوية 

المعرض يأتي  العالمية للمعارض أن  الخليج 

الرفد  التي يبذلها صندوق  في إطار الجهود 

الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة  إتاحة  في 

والمتوسطة لتقديم خدماتها ومنتجاتها بتعاون 

ودعم من صندوق الرفد.

وأضافت الصفراوية أن المعرض تم تقسيمه 

ــى قسمين، األول )مــعــرض الموضة  إل

الــذي شــارك فيه 52 مشاركا  والجمال( 

العمانية  ــاء  ومشاركة على عــروض األزي

ــروض رواد األعمال  بأنامل عمانية وع

الناجحين لعرض تجاربهم. باإلضافة إلى 

التجميل وسحوبات  عروض مرئية في فن 

على جوائز قيمة.

 أما القسم الثاني من المعرض فشمل مشاركة 

52 مشاركا ومشاركة على )الفن والمشغوالت 

الحرفية والمأكوالت(، وصاحبت فعاليات 

التقليدية مع  الموسيقى  المعرض فقرات من 

الفرقة الصورية. باإلضافة إلى ركن المأكوالت 

العمانية وسط الفن والحرف.

 كما شمل المعرض منتجات استهالكية عالية 

اليومية من  الجودة مختصة بلوازم الحياة 

خالل مشاركة 52 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، 

إلبراز مهارات رواد األعمال العمانيين في 

جميع المجاالت التجارية لكافة األعمار.

ومن جانبها تشيد هدى النبهاني بفكرة تنظيم 

معرض روافد عمانية والتي اعتبرتها فرصة 

جيدة للترويج لـ H.N المكياج االحترافي وهو 

أول براند عماني للمكياج والذي زاع صيته 

التجميل  المكياج المفضل لخبيرات  وأصبح 

التميز، وقد بدأت هذا  وغيرهم ممن يحبون 

النشاط منذ عام ونصف تقريباً. مشيرة أن 

التعرف  الكثير لها من خالل  المعرض أضاف 

على الزبائن وعلى أذواق النساء وتوجهاتهن، 

مما انعكس بشكل إيجابي على منتجاتها 

ومعروضاتها التي البد أن تلبي كافة األذواق.

بينما أكدت منيرة البوسعيدي على دور صندوق 

العماني في تمكين الشباب من تأسيس  للرفد 

المشاريع الخاصة بهم وتطوير مشروعاتهم 

الصغيرة والمتوسطة إلى أن يصبحوا مؤثرين في 

قطاع التجارة والصناعة في السلطنة.

موضحة أنها تقوم بتصميم نوعين من اللوحات 

اللوحة الجبس ولوحة األلمونيوم وهي تستخدم 

الخام وتقوم بتشكيلها كما تقوم بتغير  المواد 

الستيل  الخارجي لبعض اإلكسسوارات  الديكور 

الجاهزة لتعطيه شكال أكثر حرفة وأناقة 

وتطمح إلى فتح محل خاص لعرض منتجاتها.

العوامي صاحبة دار »شهد  كما أعربت فاطمة 

البحرين« المتخصصة في تصميم العبايات 

البحرينية والبشوت منذ 9 سنوات،  والدراعات 

عن سعادتها بنجاح معرض روافد عمانية. مشيرة 

إلى أن المعرض تميز بمشاركة عدد من رائدات 

األعمال صاحبات المشاريع المنزلية الالتي 

قدمن منتجاتهن من خالل البيت أو عبر مواقع 

التواصل االجتماعي للترويج لمنتجاتهن وعرضها 

في معرض ومكان واحد. 

وأكدت مي العامري المتخصصة في بيع الشوكليت 

والهدايا في »جراند فيش« بالدور الذي يسعى 

الرفد في توفير عقود للمؤسسات  إليه صندوق 

المبيعات  الرفد والتي تعاني قلة  المستفيدة من 

أو تدني المبيعات. محاولين الوقوف بجانبها حتى 

تقف على أرجلهما في سوق العمل ليصل إلى 

مرحلة تستطيع فيها االعتماد على نفسها.

الفارسي صاحبة دار »أم  أما صالحة صالح 

تميم لألزياء« فشير إلى أهمية المعرض الذي 

شمل مشاركات جيدة من رائــدات األعمال 

ومن مصممين وأصحاب التجارة سواء المنزلية 

الرفد  المحالت. مؤكدة على دور صندوق  أو 

في دعم صاحبات األعمال وأن هذه المعارض 

تساهم بشكل فعال في إبراز أعمال مصممات 

األزياء وتزيد قدراتهن على تسويق منتجاتهن. 
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في خطوة إلثراء تجربة محبي ومتابعي المنتجات المبتكرة والعصرية والفريدة من نوعها، 

بالتعاون مع  الراقية في مسقط  العريقة »فورال« أول متاجرها  العالمة اإليطالية  افتتحت 

صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد رئيسة مجلس إدارة شركة البجعة الدولية. 

ويتزامن االفتتاح مع إطالق مجموعة »فورال« لربيع وصيف 2016 تحت شعار 

»طيف من األلوان«، والمستوحاة من رحلة سرمدية مستنيرة عبر إيطاليا. وتضم 

المجموعة باقة من الحقائب الصغيرة الغنية بالزخارف والتفاصيل المشغولة بحرفية 

متناهية، كما تشمل قطعا نفيسة للمناسبات الرسمية وغير الرسمية، وتتمتع بمزيج 

ساحر من اإلبداع والعملية لترضي كافة األذواق.

وتحتفل تصاميم المجموعة بأطياف األلوان الحيوية التي تعكس المشاهد اإليطالية 

الخالبة من اللون الصدفي والعقيق اليماني واألخضر الحمضي والفيروزي ودرجات 

البني واألحمر النبيذي ضمن تراكيب وأشكال فنّية استثنائية.

»ببببب« بببب بببب بببببببب ببببببب

بببب ببببببب بببب بببببب 
»بببببب ببببببب بببببببب«

ببب بببب.. ببب ببببب بببب بببببب ببببب ببببببب ببببببب

أعلنت مؤسسة المرأة العربية 

عن فوز نورة خليفة السويدي 

العام  النسائي  مديرة اإلتحاد 

العربية  بــجــائــزة »الــمــرأة 

المتميزة«، في دورتها السادسة 

لعام 2016 في حفل المنظمات 

لدورها  النسائية. وذلك تقديراً 

في تنفيذ رؤية الشيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيسة االتحاد 

الرئيسة األعلى  العام  النسائي 

لمؤسسة التنمية األسرية 

رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

ــارات«، في  والطفولة »أم االم

النسوي في اإلمارات  التنظيمية للعمل  تطوير األطر 

بما يجسد الثقة الكبيرة بقدرات المرأة اإلماراتية على 

المشاركة في بناء وطنها وتولى المناصب القيادية.

هل تخيلت ولو للحظة أنه من الممكن أن تقود امرأة الرجال في الملعب، بل وتحقق 

الـ27 عاما دخلت  معهم لقب الدوري المحلي؟ لقد حدث، شان يوون تينج صاحبة 

التاريخ من أوسع أبوابه، بقيادتها لفريق إيسترن للفوز بلقب الدوري في هونج كونج.

المقبل في تصفيات دوري أبطال آسيا، بعد هذا  الموسم  الفريق  وستقود تينج 

اإلنجاز الكبير الذي حققته بتلقي خسارة واحدة فقط من أصل 15 مباراة، قادت 

فيها الفريق منذ ديسمبر الماضي.

بالدوري  القدم تقود فريقا للرجال للفوز  وأصبحت تينج أول مدربة في تاريخ كرة 

الممتاز في دولة ما. كانت تينج قد عملت مساعدة في عدة أندية بهونج كونج، كما 

عملت في الجهاز الفني لمنتخب سيدات هونج كونج، وأيضا فريق الدولة لكرة الصاالت.

ولدت شان يونج تينج يوم 7 أكتوبر 1988 وكانت عاشقة لكرة القدم، التي مارستها 

كالعبة في فريق شاتين ما بين 2007 و2013 ولعبت برفقة منتخب هونج كونج 

للسيدات خالل 5 سنوات.

وفي نفس الفترة تمكنت المدافعة الدولية من الحصول على دبلومة للتدريب وعملت 

كمدربة رغم ارتباطها بفريقها النسائي، حيث دّربت عدة فرق صغرى ومنتخب هونغ 

القدم في 2013 تفّرغت لمهام  كونج للفتيات تحت 15 عاًما. وبعد اعتزالها كرة 

التدريب، حيث عملت كمساعدة في فريق إيسترن قبل أن تتسلّم قيادته رسمًيا.

News

من جانبه صرح جيفر الخابوري مؤسس قرية 

بنديرة للمشاريع العمانية والخليجية بأن 

للتاريخ الخليجي  »قرية بنديرة« تعد تجسيدا 

العريق بلمسة حضارية متألقة. مؤكدا على 

أن المعرض نجح في استقطاب عدد كبير من 

الشركات العمانية والخليجية وصل عددها في 

نسختها الثانية إلى نحو 72 شركة.

وأعرب الخابوري عن سعادته بمستوى التنظيم 

العام  الثاني، حيث شهد  للعام  البنديرة  لقرية 

الماضي مشاركة 55 مشروعا عمانيا وخليجيا 

تمثل ثالث دول خليجية فقط. بينما نجحنا في 

النسخة الثانية في احتضان كل مشاريع الدول 

الخليجية.

وأشــار الخابوري إلى أنه يسعى من خالل 

العالقة بين  فريق عمل »بنديرة« إلى توطيد 

الخليجية في  العمانية والمشاريع  المشاريع 

السلطنة. موضحا أن واجبنا كشباب إبراز 

المشاريع العمانية وتسويقها من خالل توطيد 

الخليجية بهدف دخول  المشاريع  العالقه مع 

المنتج العماني إلى الخليج.

ــد الخابوري على دور وزارة التجارة  وأك

والصناعة على تسهيل إجـــراءات تنظيم 

التي تهدف إلى دعم  المعارض والمؤتمرات 

رواد األعمال وتنمية وتطوير المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة. فيما نطمح بتنظيم 

العام )موسم الشتاء –  المعرض مرتين في 

القرية منشطا سياحيا  موسم الصيف(، وجعل 

سنويا على مستوى الخليج ينظم في السلطنة. 

واختتم حديثه بأن »قرية بنديرة« تساهم 

القومي من  بشكل مباشر في زيادة الدخل 

الصغيرة  المشاريع  خالل االعتماد على تنمية 

والمتوسطة، وذلك تنفيذا لألوامر السامية 

لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 

الله ورعاه - بضرورة  المعظم - حفظه  سعيد 

االهتمام بهذا القطاع والذي يعد من القطاعات 

الوطني.  الواعدة والمهمة والداعمة لالقتصاد 

مؤكدا على دور الراعي الذهبي لكل من بنك 

أنواع  ظفار وشركة أوريــدو في تقديم كافة 

الدعم للمؤسسات المشاركة. 

بببب بببببب... بببب ببببببب
ببببببب بببببب ببببب بببببب

أقيم مؤخراً في أجــواء احتفالية، الموسم الثاني لمعرض »قرية بنديرة« محتضنًا 
مجموعة متنوعة من الشركات والمشاريع الصغيرة من مختلف محافظات السلطنة 
ومجلس التعاون وذلك في مركز ُعمان الدولي للمعارض. جاء معرض»قرية بنديرة« 

تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة. 

News

جيفر الخابوري
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ــل فــتــاة موسمي  تتنظر ك

الربيع والصيف لكي تخرج 

أزياء الشتاء بألوانها التي  من 

تغلب عليها الدرجات القاتمة 

والمحايدة، وتبدأ باإلستمتاع 

ــوان الربيع الزاهية  أل بــإرتــداء 

ســواء كانت بدرجات هادئة 

أو صارخة حسب أسلوب كل 

فتاة. ومع كل موسم جديد 

تظهر صيحات الموضة في 

األزياء واأللوان وقد تجد الفتاة 

نفسها في حاجة إلى إضافة 

الكثير مــن قــطــع المالبس 

الــمــوضــة لتجديد  ــوان  ــاأللـ بـ

مظهرها، وقــد ينتهي بها 

األمر ولديها الكثير من األلوان 

التي قــد تحيرها فــال تعرف 

كيف تنسق بينها. 

»أناقتي« ألتقت مصممة األزياء 

سحر العوفي صاحبة »دار 

االنعكاس« لــألزيــاء، للتعرف 

على أحــدث صيحات موضة 

2016 واأللـــوان الرائجة  ربيع 

ونصائح مهمة إلختيار األزياء 

المناسبة والمثالية لموسم 

الربيع الحالي. 

» ببببب ببببببب ببب ببببببب بب »

ببببب ببببب ببببببب بببببب بببب بببببببببببببببببببب بب 
بببببب
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الخفيفة حيث  المصنوعة من األقمشة  الطويلة 
أنها تكون أنيقة للمناسبات المختلفة. أما الجينز 
هو النوع المناسب لكل الفصول كما أنه يكون له 

شكل مناسب للعديد من األماكن والرحالت. 

الفساتين  الفساتين، يمكنك أن تقومي بارتداء 
أو  الطويلة  المبهجة سواء  الخفيفة ذات األلوان 
قصيرة األكمام. جربي الفستان الماكسي، إذا كان 
الجو في بداية الدفء فيمكنك أن تقومي بارتداء 
فستان طويل ماكسي لتحافظي على درجة حرارة 
الزاهية والمنقوشة  جسمك. ابحثي عن األلوان 
المنقوشة بالزهور واأللوان  الفساتين  خصوصا 

السماوية. 

التنورة إلطاللة  الفتيات ارتداء  التنورة، يفضلن 
أنثوية رائعة. فالتنورة المطعمة بالورود والتنورة 
القصيرة تتناسب مع وقت العمل وتبقى هى 
التي تظهر في  المفضلة بين أشكال المالبس 
الموضة الحديثة. ويمكن توظيف التنورة 
الستخدامها في المناسبات المتعدد مثل الحفالت 
والسهرات الرومانسية مع شريك الحياة باإلضافة 

إلى أوقات العمل الرسمية. 

نصائح 
العوفي حديثها  واختتمت مصممة األزياء سحر 
بأنها تنصح نساء المجتمع بانتقاء الموضة 
بالعادات والتقاليد،  المناسبة لهن دون اإلخالل 
امــرأة مطلعة على كل  كما البد أن تكون كل 
العالمية. حيث إن هذا  الموضة  جديد في عالم 
النوع من التثقيف يرتقي بعالمنا ويعطينا القدرة 
على التماشي مع المجتمعات األخرى واختيار ما 

يناسبنا.

باللون األزرق،  أو بنطلون  أو بلوزة على تنورة  ارتداؤه كقميص  يمكن 
إكسسوارات رائعة تضيف  الذي يعتبر دائماً  كما يمكن إضافة حزام 
الكثير للشكل النهائي وأيضا الحذاء والحقيبة من اللون األبيض أو األلوان 

المختلطه الربيعية. 

العوفي إن في موسم ربيع وصيف 2016 تغلب األلوان  وتشير سحر 
الفاتحة المفعمة بالنضارة والحيوية ولكن بهدوء الطبيعة الجميلة، حيث 
العالمية  الموضة  النوع من األلوان كان يغلب على صيحات  إن هذا 
النسائية  الموضة  العربي. حيث إن صيحات  وبدأ يغزو وبقوة عالمنا 
للمحجبات أصبحت مليئة بألوان الباستيل التى تتميز بلمستها الناعمة 

والخفيفة التى تضفي اإلنتعاش والحيوية.

نوع األزياء 
العوفي إن  وتؤكد مصممة األزيــاء سحر 
ارتداء مالبس خاصة  الربيع يتطلب  فصل 
السنة  به، حيث يعتبر من أجمل فصول 
وتتولد لدينا البهجة والسرور في نفوسنا 

وننطلق للخروج والتنزه لكي 
نستمتع بهذا الجو الخالب 
أما عن كيفية اختيار  المتميز. 
التي  المالبس ونوعية األزيــاء 

تناسب فصل الربيع:- 

البلوزة، أنصحك بإرتداء البلوزات 
الخفيفة  المصنوعة من األقمشة 

واألقل وزنا واألقطان تكون خفيفة 
ومالئمة لمعظم المناسبات ويمكنك 
أن تستخدمي مالبس كذلك من 
األقمشة األخرى كالشيفون والتي 
الخفيف  أناقة والكتان  أكثر  تكون 
أيضا. كذلك يمكنك ارتداء المالبس 
ذات الحجم المناسب بحيت ال 
الالزم أو واسعة  تكون أضيق من 
الالزم بل يجب أن تكون  أكثر من 

المالبس فضفاضة لكي تشعر بالراحة 
عند ارتدائها. 

البناطيل الفضفاضة، قومي بإرتداء 
البناطيل الطويلة في أول الربيع حيث 
الجو باردا بعض الشيئ ثم قم  يكون 
بتقصيرها بعض الشيئ عندما تبدأ 
الحرارة في االرتفاع. بنطلون  درجات 
الكابري )كابريز( المصمم خصيصا 
للجو المعتدل وهو بنطلون قصير يصل 
الركبة وهي تساعدك  للساق أو تحت 
على ترطيب جسمك، كما إن البناطيل 

في البداية تقول مصممة األزياء سحر العوفي إن فصل الربيع يعد من 
الفصول المحببة لديها كمصممة أزياء، فال يوجد أجمل من أن تنظري 
إلى السماء وتجدي لونها باللون األزرق الفاتح، فتسرحين فيها لتشعري 
المساحات  النظر إلى  ينتابني وبمجرد  الذي  بالصفاء. نفس اإلحساس 
المرأة منسجمة مع نفسها فترى  المتفتحة تجعل  الخضراء والورود 

الطبيعة على أكمل وجه. 

األلوان الرائجة 
أما األلوان الرائجة لربيع عام ٢٠١٦، فتأتي في مقدمتها:

التوتر  اللون السكينة ويخفف  الفاتح الخفيف: يبعث هذا  األزرق 
الرومانسية سواء تم استعماله  ويسمى )أزرق سيرنيتي(، ويبدو شديد 

لوحده أو امتزج مع ألوان أخرى تماثله رقة أو تفوقه قوة.

اللون الزهري الفاتح: يعتبر من أكثر األلوان التي تعبر عن نعومة الفتاة، 
المتكاملة،  العاطفة والطلة  الرقة والشفافية. يعكس  فهو لون شديد 
المبودرة بكل رقة  الهادئ وبالخدود  الغروب  ويوحي جماله بسحر 

فيحثّنا على التأمل بما يحيط بنا من جمال وشاعرية.

اللون  اللون األصفر: يعبر عن الضحك والسعادة والتفاؤل، برغم إن 
األصفر غير محبب لدى كثير من النساء ولكنه يمكن مزجه بألوان أخرى 
النهار  اللون األصفر خالل  وأرتداؤه في مناسبات كثيرة. فمثال إلرتداء 
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الموالح الجنوبية - محطة المها

فستاني
ييي يييييي

مجموعة المناسبات 
العصرية

التصميم

لبس طويل محتشم 
يليق بأكثر من مناسبة 
يخلط بين العربي 
واألوروبي

الفكرة

إيطاليا

المنشأ

الشعر المسدول أو 
المرفوع حسب نوع 
مكان الحضور

 الشعر

اللون األساسي.. األخضر 
التركوازي.

القطعة الثانية.. الدانتيل 
بين التركوازي واألزرق 
الخفيف.

 الأللئ واألحجار الصغيرة.. 
بين األبيض واألخضر 
التركوازي الفاتح

األلوان

استغرق فترة ثالثة 
أسابيع تقريبا بين 

تصميم وتحضير وتفصيل

الوقت

حرير إيطالي ١٠٠٪ 
دانتيل ايطالي

لؤلؤ صغير وحجر لإلكسسوارات

األقمشة

حفلة عشاء عمل، عشاء بين 
أصدقاء

حضور زواج أو خطوبة

الفترات المسائية بشكل عام

المناسبة
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الحيل الجنوبية - فلل أرجان - فيال رقم 50

مصممة األزياء
نورة كريم البلوشية

ببببب بببببب ببببب ببببب ببببب

طوري 

الناجح أن يمتلك مجموعة كبيرة من  ــاء  يجب على مصمم األزي

المهارات مثل الرسم واختيار األلوان ونوع القماش المناسب للتصميم، 

اليدوية كقص  الثالثي والمهارات  التصميم ببعده  والقدرة على تخيل 

القماش والخياطة والتطريز.

تعلَمي 

يمكنك الحصول على دبلوم في تصميم األزياء أو االلتحاق بأي برنامج 

له عالقة بالتصميم. فبذلك ستتمكنين من تعلم الكثير عن هذا المجال 

وتستطيعين أن تدمجي بين مهاراتك ومعرفتك به للوصول إلى ما تُريدين.

قرري

أي مجال من مجاالت تصميم األزياء هو الذي تريدين أن تلتحقي به، 

ال بد أن تكون أهدافك واضحة ومحددة كي تتمكني من الوصول إلى 

ما تريدين. 

اختاري

التي تصممينها وذلك بتحديد نوع  القطع األساسية من المالبس 

القطعة التي تبرعين في تحضيرها، فمثال قد تكونين بارعة في تصميم 

التنانير وغيرها. فشغفك ومهاراتك في  اإلكسسوارات أو في تصميم 

التصميم الجزء األول المهم في هذا المجال، والجزء الثاني المهم أيضا 

هو أن تقدري على دمج الجزء األول مع ما يتطلبه السوق من األزياء. 

ادرسي

شخصيتك ومهاراتِك بصدق قبل أن تقرري الُمتابعة في امتهان تصميم 

األزياء، قد تكونين من عشاق المالبس ولكن ذلك يعد جزءاً بسيطاً في 

الصفات األخرى  القرار. حيث يجب أن تتوفر لديك بعض  اتخاذ هذا 

التواصل والرغبة في العمل الجاد ولفترات طويلة،  كالقدرة على 

وقدرة على تحمل االنتقاد والتعامل مع التوتر واالنفتاح لآلراء األخرى 

والمتعددة والشعور بالوحدة بسبب العمل المستمر. 

تعرفي

بإدارة األعمال من تصميم األزياء، ال يعتمد تصميم  المتعلق  الجزء   

المهارات واإلبداع بل يجب أن تكوني على دراية  األزياء فقط على 

بكيفيّة إدراة عملك وكيفية تسويقه لتتمكني من مجاراة سوق األزياء.

ابحثي

عن عمل في مجال تصميم األزياء، من المهم أن تعتمدي هذه الخطوة 

إذا أردت أن تعملي في مجال التصميم وال تمتلكين رأس المال الكافي 

للبدء بمفردك. فبذلك ستتمكنين من تعلم الكثير واكتساب الخبرة بهذا 

الخاصة،  التجارية  البدء بعالماتك  المجال لكي تتمكني فيما بعد من 

ومن المهم أن تجمعي ملفاً يحتوي على تصاميمك لكي تتقدمي للعمل 

كمصممة أزياء.

بالرغم من أن امتهان تصميم األزياء ال يتطَلب من اإلنسان أن يمتلك شهادة معينة وال يحتاج حتى 

إلى امتالك وثيقة ما، لكن هذا ال يعني أن األمر سهل. فهناك عدة مهارات ومتطلبات للقيام بذلك 

مثل اتقان الرسم والخياطة والقدرة على التصميم، وكذلك يجب على المصمم أن يكون مطلعا 

على صناعة األزياء وأن يمتلك العزم واإلصرار على النجاح في هذا المجال 

»أناقتي« تقدم عددا من النصائح لك لتكوني مصممة أزياء ناجحة:- 

khalijiaboutique24550464 - 98270950
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» ببب ببببببب بب »

الــزفــاف هو اليوم  يظل دائــمــًا يــوم 
الحلم بالنسبة للفتاة، اليوم األكثر 
تميزاً في حياتها والذي تتحول فيه 
إلــى أمــيــرة متوجة. إطــاللــة األميرة 
في هذا اليوم ال تكتمل إال بفستان 
زفاف يظهر كل جمالها. وأّلن يوم 
الزفاف هو اليوم األهم في ابتكار 
كل إنسانة، يتبارى مصممو األزيــاء 
في خلق تصاميم مميزة لفساتين 
الزفاف إلرضــاء ذوق كل فتاة ترغب 

بأن ال تشبه أخرى في يومها المميز.

مصممة األزيــاء العمانية ريا البحري 
والتي لمع نجمها في مجال تصميم 
ــزفــاف تــركــز منذ بداية  ال فساتين 
مشوارها على إظهار العروسة في 
الــصــورة الجميلة التي تحلم بها 
طوال الوقت، كما تميزت بتقديم 
مـــوديـــالت وتــصــامــيــم فساتين 
زفاف فريدة ومختلفة تمنح لكل 
عـــروس فستانا خــاصــا بــهــا. ريا 
البحرية صاحبة بوتيك »أورجانزا« 
تتميز تصاميمها بجودة الخامات 
المستخدمة واستخدام التطريز 
ــدام خــامــات  ــخ ــت ــاس ــدوي ب ــيـ الـ
مــتــعــدده كــالــكــرســتــال والــخــرز 
ــرهــا، مــمــا يجعل  ــؤ وغــي ــؤل ــل وال
التصميم يتميز بالفخامة ويضفي 

عليه الطابع الخليجي المميز.

»بببببببب« بببب ببببب 
بب ببب بببببب 
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ارتــداء  البيت فيفضل  الزفاف داخــل  أو 

فستان ناعم وبسيط. أما إذا كان العرس 

في قاعة كبيرة فيفضل اختيار فستان الفت 

بقصتة أو باإلكسسوارات التي تشكله. 

العروس رأيك في  إلى أي مدى تعطي 
الفستان؟

البداية أستمع للعروس وماذا تحب  في 

في إختيارها، ثم أعطيها رأيي ما إذا كان 

التصميم وفقاً  سيناسبها أم ال ونبدأ في 

لذلك.

أعطي العروس سراً يمنحها ليلة ساحرة؟ 

ليلتها ساحرة يجب أن تطغى   لكي تكون 

شخصية العروس على فستان العرس، 

فشخصية العروس وثقتها بنفسها هي التي 

التي  إليها وهي  يجب أن تلفت األنظار 

تجعلها أميرة مميزة في يوم زفافها. 

 

انطالقتي الحقيقة من معرض العروس 

الفستان تختلف من تصميم  السابع. فكرة 

آلخر، أسعى في تصميمي لفستان العروس 

أن يكون التصميم معبرا فقط عن شخصية 

العروس ويتناسب مع شكلها وجسمها 

ويمنحها مزيدا من الثقة خالل يوم زفافها. 

ما هو الشيء األساسي الذي تحتاجه كل 
عروس عند إختيار الفستان؟

الذي يعبر عن شخصيتها  الفستان  اختيار 

ويعزز من ثقتها بنفسها، ويجعلها ساحرة 

في ليلة زفافها لتبدو صاحبة أجمل طلة.

هل هناك متطلبات خاصة للعروس في 
فستانها؟

تعتمد هذه المتطلبات لكل عروس، فبعض 

العرائس تفضل الدانتيالت المشغولة 

المطرزة  الفساتين  بنعومة والبعض تفضل 

الملون والبعض يكون  باليد والكريستال 

تركيزهن على القصات الجديدة والمميزة. 

العربية على إختيار  كما اعتادت العروس 

الفساتين المطرزة بالكامل، ولكن في الوقت 

الحالي تعلمت المرأة العربية وأصبحت 

تميل للطابع األوروبي الذي يتسم بالبساطة 

واألناقة في فستان مصمم بشكل جيد مع 

أقمشة ذات خامات جيدة، وهي الخصائص 

التي أتبعها في تصميم فساتيني.

اتــخــاذ القرار  ــعــروس  ال كيف تقرر 
المناسب بين شراء فستان زفاف جاهز 
المحالت أو تفصيله عند أحد  من أحد 

مصممي األزياء؟

يعتمد ذلك حسب ميزانية العروس ورغبتها، 

قد تفضل العروس شراء فستان زفافها ليبقى 

لديها كذكرى تحتفظ بها. لكن بعد فترة من 

الزمن تجد أنه يأخذ مساحة كبيرة في خزانة 

المالبس، وإذا ارادت التخلص منه ببيعه أو 

تأجيره فأن أغلب المحالت ترفض شراءه 

إلنتهاء موضة الفستان.

لكن في حالة رغبة العروس في تفصيل 

فستانها فــأن أغلب المصممين لديهم 

اللبسة األولــى،  نــظــام FIRST USE أو 

حيث يكون الفستان مصمما من قبل 

المصمم للعروس كأول عــروس ترتدي 

انتهاء العرس تقوم بإرجاعه  الفستان وبعد 

للمصمم.

التي تميز تصاميم فساتين  اللمسة  ما 
زفاف ريا البحري؟

تتميز تصاميمى بإستخدام التطريز اليدوي 

الذي يعطي  الملون  الكريستال  واستخدام 

الفستان لمعة ناعمة مميزة، كما تتميز 

فساتيني باستخدام خــامــات وأقمشة 

جديدة. 

ما هو أكثر جزء تفضلينه في كونك 
مصممة أزياء زفاف؟

الجزء العلوي من الفستان ألنه األكثر لفتا 

لألنظار خاصة في الصور التذكارية، كما أنه 

أول ما سيظهر لحظة وصول العروس. وفي 

أغلب تصاميمي فإن الشكل والتطريز يتركز 

في هذا الجزء من الفستان.

ما هي النصيحة التي تقدمينها للعروس 
عند اختيار فستان زفافها؟ وكيفية 
التنسيق بين شكل فستان الزفاف 

واإلكسسوارات التي سترتديها؟

الدقة في اختيار الموديل والقصة التي 

التقليد والمحاكاة. كما  تناسبها بعيدا عن 

يجب أن يعبر فستان زفافك عن شخصيتك، 

لذا يجب أن تكون العروس مقتنعة بإختيارها 

بعيدا عن تشتيت نفسها بأخذ أراء الكثير 

من األهــل والصديقات. وأيضا عدم 

المبالغة في اإلكسسوارت واختيار 

اإلكسسوارت المناسبة للفستان.

يجب أن يتالءم فستان عرسك 

مع مكان الزفاف أو القاعة، 

القاعة صغيرة  فإن كانت 

في البداية تقول مصممة األزياء العمانية ريا 

البحري إن فساتين الزفاف تتنوع تبعاً للخامة 

واللون وشكل التصميم، فمن حيث الخامات 

الدانتيل والحرير والساتان األكثر  نجد أن 

المعروف  بالنسبة للون فمن  أما  استخداماً. 

بالتأكيد لكن بدأت  أّن األبيض هو األساس 

ألــوان أخــرى مثل  اتجاهات إلدخــال  هناك 

األوف وايت والفّضي. من ناحية الشكل هناك 

الطويلة والقصيرة وتصميم  الزفاف  فساتين 

الكثير  البحر وغيرها  األميرة وتصميم عروس 

من التصاميم. إلى نص الحوار:- 

كيف دخلت عالم تصميم فساتين 
الزفاف؟ ومن أين تستوحين تصاميمك؟ 

شغفي بالتصميم بدأ من فترة طويلة، 

وكانت بدايتي بتصميم الشيل والعبايات ثم 

اتجهت لتصميم فساتين الزفاف. وافتتحت 

بوتيك » أورجانزا لتصميم وتأجير فساتين 

الزفاف« في عام 2013، وشاركت في عدة 

معارض وملتقيات في السلطنة وكانت 
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الفستان الموحد

العالمة المميزة لكل صديقات العروس في أغلب األعراس أن تجدهن يرتدين نفس موديل 

الفستان بنفس األلوان. إذا كنت تحبين هذه الفكرة يمكنك إضافة بعض التعديالت عليها، 

كأن تتركي لصديقاتك اختيار الموديل المناسب لكل منهن مع اإلبقاء على اللون موحداً أو 

اختاري لهن نفس موديل فستان زفافك بلون الزهور المضافة للباقة التي ستحملينها.

أكاليل الورود

الصغيرة توضع على  البيضاء  الورود  أكاليل من  المميزة، فيمكنك صنع  الورود من األشياء 

الرأس كالتاج وتضعها الوصيفات على شعرهن أو فوق الحجاب أو عمل أساور من الزهور 

ترتديها الوصيفات في يدهن. وقد تكون دبابيس الورود )بروش( فكرة جيدة أيضاً ويمكنك 

الذي  الفستان  باقتك أنت بلون  باقات بيضاء على شكل كرة تحمل كالحقيبة وتكون  صنع 

اخترته لهن.

الدبابيس واألوشحة

فكرة تعتبر جديدة نوعاً ما، يمكنك صنع وشاح كالذي ترتديه ملكات الجمال ليحمل اسم 

بلدها لكن اكتبي عليه ما تريدين. فمثالً يمكنك كتابة صديقة العروسة أو أخت العروسة، 

لهن وستبدو مميزة جداً في الصور. كذلك يمكنك طباعة  الفكرة تعطي طابعاً مميزاً  هذه 

دبابيس عليها صورة لك ولعريسك تضعها الوصيفات وكذلك أصدقاء العريس المقربون.

ــة هــن أهــم  ــروس ــع ــقــات ال صــدي
الــعــروس  الــتــي تشعر  األشــخــاص 
باالطمئنان بوجودهن وغالبًا ما 
تتكون هذه المجموعة من أخوات 
العروسة وبنات الخالة أو العمة 
والــصــديــقــات الــمــقــربــات، وعـــادة 
يكون لكل منهن دور رئيسي في 
التحضيرات التي تسبق الزفاف من 
شراء مستلزمات العروس وفرش 
شقتها وحتى اختيار األغنيات وكل 
تفاصيل الزفاف. وترغب العروس 
في تمييزهن في العرس فيحملن 

 .Bridesmaids لقب الوصيفات

إليك مجموعة من األفكار لتمييز 
وصيفات العروسة:- 

بببببب ببببببب بببببببب بب 
ببب ببببب
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التي ال  الغيثي بفضل موهبتك   المصممة ثريا 
الحدود قد أوجدت لنفسك مكانة مميزة  تعرف 
بين مصممي العبايات.. لماذا اخترت مجال 

تصميم األزياء وماذا يمثل لك؟

شغفي وحبي للعبايات واألقمشة في المرحلة 
الثانوية دفعني إلى متابعة تصميمات وأعمال 
ــعــرب والعالميين على  ال ــاء  ــ مصممي األزي
مواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب، وعلى 
رأســهــم المصممة البحرينية كبرى القصير 
التي تعد قــدوتــي ومثلي األعــلــى فــي مجال 
أتابعها وأعشق تصاميمها.  تصميم األزيــاء كنت 
ــارات قمت  وفي المرحلة الجامعية بدولة اإلم
بالعبايات مع صديقتي لمدة  بافتتاح محل خاص 
عامين. عقب عودتي إلى السلطنة عززت موهبتي 
بالدراسة من خالل المشاركة في دورتين تدريبيتين، 
األولى »ورشة عمل« بتنظيم جمعية المرأة العمانية 
عام 2008 لمدة 10 أيام لتعليم الخياطة والتطريز 
الثانية حصلت  الدورة  أما  أنواع األقشمة.  ومعرفة 
الدولي  أثناء منتدى عمان  على »دبلوم عالمي« 
لتصميم األزيــاء وسط حضور كوكبة من منارات 
المصمم أنطوان سالمة صاحب دار  التصميم مثل 

»البورجوازي« والمصمم وليد عطا الله. 

التي واجهتك في بداية مشوارك  ما الصعوبات 
بمجال التصميم؟

الذي يرضي طموحاتي  المناسب  المكان  إيجاد 
التي  كمصممة أزيــاء يعد من أبرز الصعوبات 
واجهتني في بداية مشواري، حيث بدأت في 
عرض مجموعة تصاميمي لمدة عام كامل في 
الكبير اخترت مكان دار  منزلي. ونظرا لإلقبال 

»عالمي أحلى« في زاخر مول بالخوير. 

هل تجدين في اختيارك لتصميم العبايات 
باعتبارها الزي األكثر شيوعا للمرأة العمانية 

مشروعا ناجحا؟

العبايات أصبحت أكثر مشروع مستهلك في 
العمانية  التقليدي للمرأة  الزي  منطقتنا باعتباره 
والخليجية، ولكن نجاح المشروع وتميزه يرجع 
إلى المصممة نفسها من حيث الجودة واالتقان 
العباية من  في العمل واالرتقاء بمعايير تصميم 
الخامات المستخدمة وشكل القصات، كذلك 
الزبائن وارضائهن وأن تكون  التعامل مع  أسلوب 
األسعار متناسبة مع حجم وقيمة المنتج المعروض. 

» ةةةة ةةةةةةة ةة »

تــحــت شــعــار »عــالــمــي أحــلــى« 
ــاء  ــ ــ ــة األزيـ ــم ــم ــص نـــجـــحـــت م
والعبايات العمانية ثريا الغيثي 
ــي تــجــســيــد مـــثـــال ســيــدة  فـ
األعمال الناجحة، والمثابرة على 
تعزيز خــط العبايات الخاص 
بها ذات التصاميم األنيقة 
بتفاصيلها المبتكرة على 
بساطتها بخامات راقية وألوان 
مــتــنــوعــة. وبــفــضــل قصاتها 
ــة تصاميمها  الناعمة وأصــال
حققت ثريا الغيثي المعادلة 
الصعبة بين الحشمة واألناقة، 
ــر مــفــاهــيــم الـــذوق  ــوف مـــع ت
والجودة والتنوع في الشكل 
بما يناسب مختلف األعــمــار 
واألذواق معتمدة على فلسفة 
الموضة العصرية التي ترى أن 
كــل شــئ مسموح بــه مــا دام 

يعكس األناقة الراقية.

»أناقتي« حاورت مصممة األزياء 
ثريا بنت محمد بن حمد الغيثي 
صاحبة بوتيك »عالمي أحلى«، 
ــرار تصاميمها  لتقدم لنا أسـ
التي تمتاز بلمسة أنثوية رقيقة 
تعكسها العبايات الجميلة 
التي تقدمها والتي تغازل بها 

قوام المرأة وتعكس جمالها. 

»ببببب بببب«..
بببب ببببب بببب

ببب ببببببب بببببببب
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بالنسبة لي مشروع فني ناجح فكل عباية أصممها  العبايات  مشروع تصميم 
للعباية أن أصل بها  أنني أسعى من خالل تصميمي  تعتبر لوحة فنية. خاصة 

للعالمية من خالل عالمة »عالمي أحلى«. 

كيف تُبقين أزياءك ُمحتشمة وفي نفس الوقت تسير في نفس الخط مع 
أحدث خطوط الموضة؟

العادات والتقاليد في  كوني امرأة عمانية عربية مسلمة يحتم علَي مراعاة 
األزياء وأن أضع نفسي مكان الزبونة دائما واختيار ما يناسبها، فالمحافظة على 
عنصر االحتشام في عباءاتي أمر ضروري ال غنى عنه. ولكن ذلك ال يجعلني 
اتباع الموضة ومواكبتها؛ فعباءاتي دائًما ما تمزج بين الحشمة  أحجم عن 

واألناقة حيث أنني دائًما ما أطور من خط عباياتي. 

أبرز المالمح المميزة لتصميماتك وهل هناك خامات معينة تُحبين 
استخدامها في عباءاتك؟ 

بالبساطة والرقي وتناسق األلوان وتتناسب مع  عبايات »عالمي أحلى« تتسم 
كل األوقات، مما يجعلها الخيار األول أمام المرأة في كل المناسبات. كما نركز 
التصميم نفسه والتنوع في الشكل،  التصاميم وعدم تكرار  على اإلبداع في 
الدانتيل والحرير والقطن  الفخامة والتفرد من خالل إضافة  مع االعتماد على 

والجرسيه والساتان. 

أما نوعية األقمشة فاألهم أن تكون خفيفة ومريحة للمرأة مثل الحرائر 
للمرأة أن تستخدمها بشكل مريح.  والشيفون، وأن تكون عملية حيث يمكن 
ارتداؤها للعمل واإلطاللة  المرأة ويمكنها  ومعظم أقمشتي عملية وتناسب 

النهارية بشكٍل عام.

بماذا تنصحين المرأة العربية عند اقتنائها عباءة لتناسب تفاصيل مالمحها؟

الفخمة حتى وإن كانت عباءة  العبايات  بانتقاء  العربية  المرأة  أنصح 
اليومية المعتادة، وأن تتجنب تماًما العبايات  عملية للخروجات 
المزركشة أو العبايات التي تتميز بوجود اكسسوارات فتلك األنواع من 

العبايات تُفقد العباءة العربية قيمتها.

من أين تستوحين تصميماتك للعبايات؟ 

 أستوحي تصاميمي من عروض دور األزياء العالمية حيث أطّلِع على كل ماهو 
جديد وأحاول أن أستوحي القّصات والخامات الجديدة، فالمهمة ليست سهلة 
وتتطلَّب الكثير من الوقت ألخرج بتصميم مميز وغير متكرر. كذلك استوحي 

الطبيعة وأحاول أن أمزجها بعضها ببعض للحصول على  األفكار من 
تصميم مميز. 

التي شاركت فيها مصممة  المحلية والخليجية  المشاركات  أبرز 
التي تتابعين  الغيثي؟ وأهم مصممات األزيــاء  األزيــاء ثريا 

أعمالهن؟

على مدار 7 سنوات منذ تأسيس بوتيك »عالمي أحلى«، 
شاركت في 6 معارض أزياء محلية ومشاركتين على المستوى 
الخليجي في قطر والسعودية عامي 2010 و2012. وأطمح 
العام  العام أو خالل  الدولية بنهاية هذا  إلى المشاركة 

المقبل. 

أحب تصاميم مصممة األزياء هدى البطاشي صاحبة »إليا بوتيك« المتخصص في 
الدراعات وفساتين الزفاف واألزياء التقليدية. كذلك أتمنى من مصممتي األزياء 
نوال الهوتي وأنيسة الزدجالي تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية لالستفادة 

من خبرتهما في مجال تصميم االزياء كونهم أوائل المصممات العمانيات. 

طموحاتك الفترة المقبلة؟ 

لبوتيك »عالمي أحلى« في محافظة مسقط وفرع آخر في  ثان  افتتاح فرع   
بالمؤسسات  المعنية  الجهات  المقبل. وأطمح أن تؤخذ  العام  بنهاية  الخليج 
العمانيات وتقديم  الصغيرة والمتوسطة بعين اإلعتبار إلى مصممات األزياء 
المناسب لهن للمشاركة في عروض االزياء والمعارض  التسهيالت والدعم 

الدولية، مما يعزز من سمعة وصورة السلطنة خارج البالد. 
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أثــنــاء تحضيره  الــمــرء بحيرة وارتــبــاك كبيرين  يشعر 
إلجراء مقابلة عمل ألن مصير مستقبله يتعلق بهذه 
المقابلة، ويفكر كثيراً ما إذا كان سينجح في إقناع رب 
العمل بنفسه وقدراته فهذا األمر ليس بالسهل. لكن 
ال تستهيني سيدتي باالنطباع األول الذي يتركه شكلك 
وطريقة لباسك لدى الشخص المقابل لك. »أناقتي« 
تعرفك على الطريقة المثالية الختيار مالبسك عند 

الذهاب إلجراء مقابلة عمل:- 

مالبس
أنيقة لمقابلة العمل

بداية البد أن يكون مظهرك مالئما وأنيقا وجذابا، وإطاللتك مبهرة 

ومرتبة تلفت انتباه الناظر إليك.

المكان بطريقة غير مباشرة لإلطالع على طريقة  يمكنك زيارة 

لباس الموظفين في هذا المكان. فبعض الشركات تفضل اللباس 

للباس، وهكذا فإن  الرسمي والبعض اآلخر يفرض ضوابط معينة 

لتختاري مالبس مناسبة لطبيعة  معرفتك لهذا األمر مهمة جداً 

العمل التي تودين الحصول عليه.

احذري من المبالغة بطريقة لباسك وابتعدي عن اختيار المالبس 

العصرية غير الرسمية، اتبعي نمطاً كالسيكيا هادئا وأنيقا واختاري 

مالبس مناسبة لطبيعة العمل.

احرصي على شراء مالبس متناسقة وكيها وترتيبها، لتعكس مدى 

أناقتك وترتيبك واهتمامك بنفسك. واختاري مايناسبك من 

المالبس المالئمة لشكل جسمك والتي تخفي عيوبه إن وجدت

قومي بتجربة الجلوس أثناء ارتدائك للمالبس التي تودين الذهاب 

المقابلة، لتتأكدي من أن كل شيء على مايرام وأن  بها إلى 

شكل المالبس الئق أثناء وقوفك وجلوسك وحضري مالبسك قبل 

المقابلة بعدة أيام. 

اختاري اكسسواراتك بشكل أنيق وال تبالغي بارتدائها، حيث 

يمكنك االكتفاء بقطعة واحدة جميلة والفتة لتعبر عن مدى 

أناقتك.

أمــا بالنسبة لألحذية، فالحذاء المغلق هو األنسب لهذه 

المناسبات. وبالطبع فالبد أن يكون مريحاً أثناء المشي والجلوس، 

واحرصي على أن يكون مالئما لمالبسك ومتناسقا مع طولها.
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الوقت تسير في نفس  تُبقين أزياءك ُمحتشمة وفي نفس  كيف 
الخط مع أحدث خطوط الموضة؟

أحافظ دائًما على عنصر االحتشام في عباءاتي فهو أمر ضروري ال غنى 

عنه في كل تصميم من تصاميمي، ولكن ذلك ال يجعلني أحجم عن اتباع 

الموضة ومواكبتها. فعباءاتي دائًما ما تمزج بين الحشمة واألناقة، حيث 

التي تناسب  المختلفة  القصات  أنني دائًما ما أطور عباياتي من خالل 

شكل العباية الخليجية أو العمانية. 

المرأة  وأحرص من خالل »الكوليشن« أن يلبي جميع األذواق، فهناك 

الجريئة التي تفضل العبايات الملونة في الدوام بينما العبايات الملونة 

مخصصة أكثر للسهرات. 

أبرز المالمح المميزة لتصميماتك وهل هناك خامات معينة تُحبين 
استخدامها في عباءاتك؟ 

»ارابيال دايزين« توفر العبايات النهارية المناسبة للعمل، والعبايات المخصصة 

للسهرات. هناك أنواع عديدة من الخامات استخدمها في تصاميمي للعبايات، 

الموديل. فهناك  الذي يناسب  الخام  فلكل قصة وموديل نوع معين من 

عبايات خام استرتش حرير وتكون قصتها رائعة وعملية تصلح للسفر والدوام، 

هناك خام الكريب الياباني والدانتيل والشيفون وخام ندى واإلنترنت. أقوم 

باستخدام هذه األقمشة الفخمة في أزيائي للتناسب مع نوع العبايات التي 

أقدمها سواء ما يناسب السهرات أو ما يناسب المرأة العملية. 

أما اإلكسسوارات فأرى أن تقلل من وقار العباءة ولكنها أقدمها في حال 

العباية  اليدوي فيضيف على  التطريز والشغل  الزبونة لذلك، أما  طلب 

أما إن كانت  بالجمال الشرقي.  العباية  الفخامة والرقي وهو ما يميز 

العباية في تصميمها عملية وبسيطة، فإن لدي من الحرفية ما يجعلني 

أُحولها إلى مميزة ُمفعمة بالحيوية والحضور تُلفت انتباه كل من يراها.

حديثنا عن ألوان العبايات خاصة أن الفترة األخيرة أصبحنا نالحظ 
وجود ألوان كثيرة عير اللون األسود؟

العباية،  اللون األسود هو ملك األلوان في جميع خطوط األزياء خاصة في 

الصيف عندنا في  للعباية.. ولكن مع حرارة  اللون األساسي والمفضل  وهو 

السلطنة قمت بإدخال األلوان الفاتحة والصيفية الهادئة مثل اللون الرمادي 

والكحلي والبني مع وجود الشيلة المطابقة مع تلك األلون. »أرابيال ديزاين« 

المرأة  العباية بطريقة رائعة باختالف لونها، وجعلتها واسعة لتعطي  تقدم 

التي ترتديها إحساسا رائعة ومريحا تنعكس على نفسية من ترتديها. 

من أين تستوحين تصميماتك للعبايات؟ 

استوحي أفكاري من خيالي وأحساسي وأبدع فيه كثيرا، وأحيانا من خالل 

الخامات واألقمشة استوحي فكرة تصميم العبايات. باإلضافة إلى خطوط 

الموضة العالمية التي أحرص على إدخالها في تصاميمي.

وعلى مستوى السلطنة أرى أن »خليجية بوتيك« والمصممة العمانية آالء السيابي 

أبدعتا في تقديم العباية العمانية والخليجية في أبهى صورها، وأتطلع على السير 

على خطاهما والوصول إلى مستواهما. كما أتطلع في عام 2016 الفتتاح بوتيك 

خاص بي تحت مسمى »أرابيال ديزاين« وعرض كوليشن جديد في بداية العام، 

مع المشاركة في المعارض وعروض األزياء في السلطنة ودول الخليج. 

ببب بب ببببب 
ببببببببب بببببببب 

بببببببب 

المصممة كاذية المحروقي بفضل موهبتك التي ال تعرف الحدود 
العبايات، لماذا  قد أوجدت لنفسك مكانة مميزة بين مصممي 

اخترت مجال تصميم األزياء وماذا يمثل لك؟ 

السبب يعود إلى حبي للتميز واألناقة بشكل كبير، فهناك عالقة حب نشأت 

بيني وبين العباية منذ الصغر ولعبت دورا كبيرا في ارتدائها في سن مبكرة. 

بينما مجال تصميم األزياء والعبايات باألخص بدأ منذ عام ونصف العام تقريبا 

تحت اسم »أرابيال ديزاين«، عندما قررت تقديم تصاميم مميزة ومختلفة 

العمانية. سر  المرأة  بالهدوء والبساطة والرقي في آن واحد وتناسب  تتسم 

الحرص  الغير مع  المختلفة في تصاميمي عن  التميز والطريقة  نجاحي هو 

على أن أترك بصمة واضحة وجيدة في تصاميم العباية الشرقية. 

التي واجهتك  العمانيات، ما الصعوبات  المصممات  تعدي أصغر 
وستعملين جاهدة على تخطيها مستقبالً؟ 

مجال تصميم العبايات يُعد أحد أصعب مجاالت تصميم األزياء نظرًا لرغبات 

الماركات  انفتاًحا اطالعها على  الُمتطلعة، والتي تُزيدها  العربية  المرأة 

العالمية الشهيرة. أصدقائي وأقاربي لهم دور كبير في تخطي جميع الصعاب 

التي واجهتني في بداية مشواري العملي، كما إن مواقع التواصل االجتماعي 

ساهمت في تكوين عالقات جيدة مع عدد كبير من العمانيات. 

ــة مــن موهبتها  ــع ــواس ال ــت شــهــرتــهــا  ــال ن
وطموحها للتميز والتفرد دائًما، فتصاميمها 
ال تشبه تصاميم أحد فجميعها تحمل بين 
طياتها الندرة والرقي الشديد اللذين يجعالنك 
ترغبين بشدة في اقتناء تصاميمها. عباءاتها 
متألقة بأناقتها وخاماتها الراقية، فإن كنت 
امرأة راقية الذوق وتختارين عباءاتِك بعناية 
فإن عباءات كاذية المحروقي التي لن تخلو 
أبًدا من الفخامة والُرقي واإلبداع المتناهي في 

كل تفاصيلها.

ببببببب بببببب..
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صاحبة السمو الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد شخصية ملهمة 
الناجحة  المجتمع، حدثينا عن قصة حياتك  ومؤثرة ومكافحة في 

وأهم الحكم والعبر التي يمكن استخالصها من تجربتك وكفاحك؟

المختلفة، كان سببا رئيسيا في  الطفولة بمراحلها  شغفي واهتمامي بدراسة 

التربية جامعة السلطان قابوس  الجامعية وااللتحاق بكلية  الدراسة  اختيار 

المنزلي- فرع الطفولة  والحصول على بكالوريوس في تخصص االقتصاد 

المباشر  التواصل  التي توفر  المجاالت  التخصص في  أتمنى  المبكرة - وكنت 

مع األشخاص مثل االرشاد وعلم النفس واالستشارات التربوية، ولكن محدودية 

االختيارات وعدم وجود قسم خاص لعلم نفس الطفل حال دون ذلك.

بالمرتبة األولى بتقدير جيد جيدا ولله الحمد، تم تعييني  وبعد تخرجي 

كمعيدة في الجامعة واستكملت الدراسات العليا مما أتاح لي المجال للتعمق 

الماجستير  في دراسة قضايا الطفل ومشاكله. في ذلك استكملت دراسة 

الطفولة، وظلت لدي رغبة كامنة في أن  وتعمقت في األبحاث في مجال 

بأولياء األمور بمنظور  بالطفل وربطه  السلطنة من رسالتي لالهتمام  تستفيد 

آخر يختلف عن منظور المدارس والحضانات.  

الطفل في  الماجستير وقتها تأخر إنشاء مشروع مركز رعاية  وخالل دراسة 

الجامعة مع عدم وجود قسم متخصص في »طفل ما قبل المدرسة«، دفعني 

المبكرة. فقمت بتدريس  الطفولة  إلى اختيار تخصص أقرب من مجال  ذلك 

مادتين »نمو الطفل« و«علم النفس التربوي« وأثقلت العمل األكاديمي في 

الجامعة بالمشاركة في عدة ورش عمل ومحاضرات في مجاالت مختلفة.  

الدراسة خارج  البكالوريوس والماجستير كان لدي طموح في  خالل مرحلتي 

السلطنة، إال أن رغبة والدَي كانت حاجزا أمامي. ولكني تقبلت القرار تدريجيا 

وقررت أن استفيد من الموقف آنذاك واجتهدت في دراستي، فعلى الجميع أن 

يقدم أفضل ما يملك في ظل الظروف المتاحة وأحب أن أستشهد بقول الله 

تعالى »وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم«. 

المتحدة للحصول على  المملكة  الى  واستكماال لمشواري األكاديمي سافرت 

الدكتوراة من جامعة »ساوث ويلز« في المملكة المتحدة، وكان عنوان الدراسة 

الوجداني وخفض المشكالت السلوكية  الذكاء  »برنامج تدريبي في زيادة 

واالنفعالية لدى أطفال الحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان«. 

الدكتوراة حفزني لتحقيق حلم قديم وهو الشروع في إنشاء مركز  برنامج 

ترفيهي تعليمي لألطفال من األعمار)17-2( سنة، واخترت له اسم »كتابي 

الله نال المشروع إشادة كبيرة من جانب المشرفين على  جليسي«. وبفضل 

المتحدة، حيث شجعتني لجنة االشراف على رسالتي  المملكة  رسالتي في 

الفعال في  انجازاته ودوره  المركز في رسالتي والتحدث عن  لتضمين فكرة 

ترسيخ مفاهيم مهمة للطفولة في سلطنة عمان.

في تصريحات سابقة أكدت صاحبة السمو أن الحياة هي المدرسة 
الدراسة في المدرسة والجامعة إال انطالقة فقط  الحقيقية وما 
القراءة والكتابة  الحياة الكتساب مهارات أساسية في  في ميادين 
التي  الجوانب اإليجابية  والحفظ والفهم، من وجهه نظرك ما هي 

يمكن تعلمها من الحياة والجوانب السلبية التي يجب تجنبها؟ 

اعتقد أن كل الجوانب في الحياة مهمة ويجب األخذ بها، فعظمة الله تعالى 

الجنة  الحالل والحرام،   ، الخير والشر  الشئ ونقيضه فخلق  تتجلى في خلقه 

والنار، والصحة والمرض فلوال المرض مثال ال يعرف اإلنسان قيمة الصحة. 

التعامل في  الحياة وتقبله والتكيف معه ومعرفة كيفية  النقيض في  فوجود 

المواقف المتعددة التي تواجه االنسان منه أهم الجوانب اإليجابية التي يمكن 

تعلمها من الحياة.

في األبناء 
هو كل 

الثراء

صاحبة السمو 

» السيدة تغريد بنت تركي آل سعيد لـ »

االستثمار..

انتشار المشروعات الثقافية والفكرية في السلطنة باآلونة األخيرة دليل على الوعي الكبير بأهمية البناء 
الفكري لكل فرد فيها، وخطوة رائدة في طريق النهوض واالرتقاء بها، بما يؤصل العادات الثقافية التي 
طالما َحلم المجتمع العماني بترسيخها لدى أفراده. فالمشروعات الثقافية وتعددها يعتبر مؤشرا 
لتبني قضايا تلبي متطلبات  واحتياجات المجتمع، وتساهم بكل ما من شأنه جعل المجتمع العماني 

في مصاف المجتمعات الراقية التي تسعى لجعل ثقافة ووعي أبنائها ضمن أهم أولوياتها.

»أناقتي« ألتقت صاحبة السمو الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد صاحبة مركز »كتابي جليسي« للتعرف 
عن كثب عن قصة نجاحها في مجال علم النفس التربوي، والمساهمة الفعالة لمركز كتابي جليسي في 

خدمة المجتع العماني كمركز اشعاع ثقافي يجمع أكثر من مجال ونشاط لألسرة والطفل والمدرسة.
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فإن من فوائد التخطيط التربوي طويل المدى وضع استراتيجيات مالئمة والتي 

تساعد في حل لمشكالت واقعية وتخطيط للميزانيات العامة وتنمية الكوادر 

البشرية والقدرة االستيعابية لتوظيف المختصين في المجال. 

كيف نجحت صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد تركي آل سعيد 
في ترجمة ما تعلمته واكتسبته من خبرات خالل العقدين الماضيين 

وترجمته إلى واقع ملموس من خالل منبر » كتابي جليسي«؟ 

مركز »كتابي جليسي« هو أول مركز تعليمي ترفيهي يستقبل األعمار 

من )17-2 سنة( تم إنشاؤه في عام 2011، ليعد إحدى أنشطة مؤسسة 

الدولية. يتميز بتفرده في تقديم خدمات تعليمية وترفيهية  الوراق 

لألطفال والمراهقين، باإلضافة إلى مكتبة لألطفال والكبار تحتوي آالف 

الطفل وثقافته  الصلة والعالقة بأدب  المتنوعة ذات  الكتب والمصادر 

الوالدية وذوي االحتياجات الخاصة  النفس وأفرعه والتربية  وعلم 

والبحث العلمي ومعلومات عامة.  

النظامية، لدينا  المدارس  رؤية ورسالة مركز »كتابي جليسي« تختلف عن 

المادة  الحياتية ونربط دائما  المهارات  الطفل  أنشطة وبرامج مختلفة تعلم 

بالحياة والواقع. كما يقدم المركز ورش عمل ومحاضرات ألولياء األمور 

والمعلمين، ونتطلع إلى تفعيل قسم االستشارات التربوية داخل المركز قريبا.

التي تتم مناقشتها خالل المحاضرات والحوارات  أبرز المشاكل 
النقاشية مع أولياء األمور؟ 

1 - المشاركة الوالدية اإليجابية.

العالقة  الطفل وتأثير هذه  بالمنازل في حياة  المربيات والعامالت  2 - دور 

عليه. 

الوقت« وأنه من حقوق األطفال تخصيص لهم وقت مع  3 - أهمية »جودة 

أولياء األمور. 

العربية بشكل كبير  أنه توجد ظاهرة أخرى منتشرة في مجتمعاتنا  4 - كما 

وهو تعلق األطفال الشديد بالتكنولوجيا واألجهزة الذكية مع غياب دور الرقابة 

الوالدية، من حيث تقنين أوقات االستخدام واشراك األطفال في أنشطة أخرى. 

أهم البرامج واألنشطة التي يركز عليها »كتابي جليسي«؟ 

»كتابي جليسي« يهدف إلى غرس قيم ومباديء إيجابية لدى األطفال وتنمية 

قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم في المجاالت العلمية والثقافية والفنية 

والرياضية، باإلضافة إلى تنمية المهارات الحياتية كالقراءة والمناقشة والحوار 

الطهي والتغذية وتأثيرها على  المسرحي وفنون  والتفكير اإلبداعي والتمثيل 

السلوك والشخصية والرسم والحياكة والزراعة. كذلك كذلك أن برامجنا في 

بــاإلدارة واالقتصاد وترشيد االستهالك  المركز موجهة نحو مهارات متعلقة 

والحفاظ على البيئة وإعادة االستعمال وثقافة التدوير. 

الصغير« مقسم على 5 أسابيع، كل أسبوع يقدم  البرامج »الطاهي  من أهم 

فكرة جديدة في مجال المطبخ الشامل. حيث نعلم األطفال في األسبوع األول 

األمان والنظافة في المطبخ، بينما يتعلم في األسبوع الثاني الحساسيات التي 

تسببها األطعمة وكيفية إيجاد البدائل في الوصفات الغذائية، ثم كيفية شراء 

المواد الغذائية بأقل تكلفة )جانب اقتصادي - تخطيطي(، ثم كيفيه تحضير 

فالحياة بكل تفاصيلها هي مدرسة واقعية لخبرات حياتية ضرورية لكل فرد 

تمكنه من التعايش السوي والتوافق مع نفسه واآلخرين، وهذا األمر ال يقلل 

الثانية بعد األسرة  المحطة  المدرسة في حياتنا ولكن هي  من دور وأهمية 

وليست األخيرة وال يتخرج فيها الطالب متسلحا بكل ما يحتاجه. 

وإذا كان البعض منا ال يستطيع إدراك الجانب االيجابي والمضي في الحياة، 

بأفراد طاقاتهم  فذلك قد يكون ألنه محدود األفق والتفكير ويحيط نفسه 

سلبية. التعلم ال يقف عند عمر معين أو حد ولذلك على االنسان أن يسعى 

القوة في نفسه وتحقيق ذاته واالستمتاع بجوانب إيجابية  الكتشاف نقاط 

ومهمة في حياته، لكي ينمو ويتطور معرفيا واجتماعيا ونفسيا. 

حضور مميز لك مؤخرا في عيادة »همسات السكون« للصحة 
والعالج النفسي والمشاركة في »جلسة ألهمني« والتي هدفت 
إلى تشجيع ريادة األعمال على النجاح.. أهم مفاتيح النجاح 

الخاصة التي تقدمينها لرواد األعمال؟ 

وضع األهداف الواقعية سواء كانت طويلة المدى أو قصيرة المدى، والتخطيط 

السليم لها. كذلك البد أن يكون الشاب لديه دافع داخلي قوي يحمسه 

ويشجعه إلنجاح مشروعه.

أيضا أود أن أوجه رسالتي للوالدين ومن خالل منبر مركز »كتابي جليسي« إن 

االستثمار في أطفالكما هو أرقى وأفضل أنواع االستثمار. فيالحظ في السنوات 

الوالدية، ولكن في تلك  المشاركة  األخيرة حدث تراجع وهناك قصور في 

المرحلة يجب تدريب الطفل على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية منذ الصغر.

علم النفس التربوي يهتم بالدراسات النظرية واالجراءات التطبيقية 
في تربية النشء وتنمية إمكانياتهم وشخصياتهم، ما هي آلية 

التطبيق المناسبة في علم النفس التربوي؟ 

الطالب  الدور اإلكاديمي يتمثل في إعداد  التربوي  النفس  في علم 

والمعلم في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس نفسيا وتربويا للمهنة، 

التي تمكنه من اكتساب مهارات  التربوية  التطبيقات  التركيز على  مع 

تربوية تعليمية ونفسية تساعده في التعليم بكفاءة وفاعلية. حيث يتم 

الواقع وصلت  إلى  بالواقع، فكلما كانت األمثلة أقرب  النظريات  ربط 

التركيز  النظرية يكون  الجوانب  أما  المعلم بشكل أفضل.  الفكرة إلى 

عليها أقل وذلك ألن المعلم الطالب يمكنه تعلمها ذاتيا. 

أحرص دائما من خالل محاضراتي على أن أوضح للطالب أهمية علم النفس لالنسان 

وأنه يساعد األفراد في فهم سلوكياتهم وما يدفعهم للقيام بها وكيفية ضبطها والتحكم 

المناسبة لهم وأن  البيئة  بها، وكذلك فهم سلوك اآلخرين من حولهم وبالتالي تهيئة 

علم النفس هو علم للحياة يبقى مع االنسان ويستفيد منه بجوانبه وأفرعه المختلفة. 

هل الدكتورة تغريد آل سعيد مع التخطيط التربوي طويل المدى 
وأهم المعايير التي يجب مراعاتها؟

المدى، ولكن البد أن  الهادف والموجه طويل  التربوي  التخطيط  أنا مع  نعم 

نراعي في هذا التخطيط المرونة والتنوع واحترام الفروق الفردية بين األفراد 

حتى يصبح مواكبا للتغيرات واألحداث السريعة والمتجددة. 
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alwarraq_int@hotmail.com

Timings:

Mon - Wed: 10 am - 1 pm

Thu - Sat: 10 am - 7 pmNorth Athaiba - Muscat

+968 24121327 / +968 94111166

البرنامج يتم  الضيوف والمناسبات وعلى هامش  المنزل والطاوالت الستقبال 

اختيار أهل األطفال في لجنة التحكيم لقياس نجاح الطفل في البرنامج. 

أيضا من البرامج المميزة، المسرح الذي يعد تنفيسا انفعاليا لدى الطفل تظهر 

فيه شخصيته وثقته بنفسه وقدرته اللغوية. وقد بدأنا ببرنامج مسرح الطفل 

العربية  باللغة  الله أن نعلن عن برنامجنا  باللغة االنجليزية، ونطمح ان شاء 

والذي أطلقنا عليه مسمى »الحكواتي والمسرح«.

نصائح تقدمينها لآلباء واألمهات للعناية بأطفالنا في مراحل الطفولة المبكرة؟ 

1 - البدايات دائما مهمة ألنه عليها تترتب أمور أخرى، فتربية االنسان 

منذ لحظة االخصاب والتكوين في مراحل الحمل خطوة مهمة وضرورية 

جدا لسالمة التكوين وضمان قوته واستمراريته إلى مراحل متقدمة من 

حياة اإلنسان. 

2 - أؤكد أن عناد الطفل ومرضه وانطواءه وتأخره الدراسي ومؤشرات أخرى 

كثيرة جدا هي بمثابة رسائل يرسلها الطفل إلى والديه الفتقاده إليهما. فسعادة 

المنزل واللعب معه وتواجده مع أمه في  الطفل في تواجد األب معه في 

المطبخ مثال إلعداد وجبة أو خبز البيتزا أو الكيك. 

3 - تجنب مقارنة أطفالنا ببعضهم البعض من حيث مستوى الدراسة واإلدراك، 

فاختالفنا يميزنا ويكملنا.

4 - تشجيع تعلم األطفال عن طريق األقران أو األخوات، حيث تصل الرسالة 

أسرع وأقوى من طفل إلى طفل.

الكريم  القرآن  المباعدة بين حمل وآخر حسب ما جاء في  5 - أن يكون 

»سنتين« أو أكثر قليال حتى ال تكون هناك فجوة كبيرة في أعمارهم، فيقل 

نشاط واهتمام الوالدين ودافعيتهما في تربية ومتابعة أطفالهما. 

6 - األطفال في مراحل الطفولة المبكرة يحصا الكثير من التعلم لديهم عن 

أولياء األمر أن يكونوا قدوة  المالحظة والتقليد، فال يتطلب األمر من  طريق 

جيدة وأن يحسنوا استخدام التعزيز والعقاب في مكانه ووقته المناسب دون 

المبالغة فيه. 

بالسييء  السلوك  بأنه سييء أو فاشل، ولكن صف  الطفل  7 - عدم وصف 

حتي ال يشعر الطفل أنه مرفوض لشخصه مما يؤثر على تكامل نمو شخصيته 

مستقبال وتكيفه االجتماعى.

طموحات 

العام أو  الله أن تستمر الجهود على المستوى  أطمح بتوفيق من 

الشخصي الخاص بي في تطوير المسرح العماني، كونه من أهم قنوات 

الحراك االجتماعي والثقافي والفني والديني والمعرفي والسلوكي لقضايا 

الشباب والمجتمع للشباب للتعبير بحرية عن آرائهم. ومتطلعين بجدية 

ألن تحدث طفرة نوعية في مسرح الكبار ومسرح الطفل، بالتعاون مع 

القائمين على العملية التربوية والجهات المعنية بالثقافة واألدب والفن 

في السلطنة. 

بالجد واالجتهاد نحو تطوير رؤية ورسالة  وكذلك من طموحاتي أن استمر 

المركز وتوسيع أنشطته، بحيث يصبح أكاديمية تربوية ترفيهية متخصصة 

بمهارات حياتية. 

بطاقة تعارف 
للثقافة  	 الدن  الفخرية لفرقة مسرح  الرئيسة  منصب 

والفن.
عضوة في لجنة التعليم التابعة لغرفة التجارة  	

والصناعة.
معدة ومدربة برامج في »الذكاء الوجداني«. 	
مستشارة ترية معتمدة في التربية الوالدية والمشكالت  	

السلوكية واالنفعالية لألطفال. 

هواياتي: الرياضة- القراءة الحرة- الديكور الداخلي.

حكمة السيدة تغريد: »اتق شر من أحسنت إليه«.

الزوج: طبيب )جراحة عظام وحوادث(.

األبناء: 4 أبناء – ولدين وبنتين.
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ببببب..
ببببب ببببببب بببببب بب بب بببببب

كثيرة هي المناسبات السعيدة التي يحتفل فيها الزوجان خالل سنوات زواجهما، كعيد ميالد أحدهما أو ذكرى 

زواجهما أو أي عيد أو احتفال مرتبط بهما أو بأحد أفراد العائلة. وقد يكون تبادل الهدايا بينهما الطريقة المثلى 

للتعبير عن مشاعرهما القوية التي يكنانهما لبعضهما البعض. لكن اختيار الهدية المناسبة للشريك قد تكون 

مهمة صعبة بالنسبة ألحدهما ال سيما للرجال، إذ ليسوا كلهم بارعين في اختيار هدية لزوجاتهم.

»أناقتي« تقدم لك اليوم عزيزي الرجل 4 أفكار لهدايا مميزة، قد تختارها لزوجتك في أي مناسبة:- 

األزهار.. قد تبدو فكرة أن تهدي زوجتك باقة من الزهور من النوع المفضل عندها فكرة تقليدية أو مبتذلة حتى بالنسبة لك. لكنها بالنسبة للمرأة 

فكرة مميزة دائما رغم بساطتها، فأن تتلقى منك الورود أمرا سيفرحها باستمرار وفي أي مناسبة، ال سيما بعد مرور سنوات على زواجكما.

العطور.. من المعروف أن العطر هدية حميمة وال يجوز إهداؤها وفق اإلتيكيت إال لشخٍص تربطنا به عالقة قوية ومقربة. لذلك فالعطر قد يكون 

هدية ممتازة لعيد ميالد زوجتك أو لذكرى زواجكما، خاصة إن فاجأتها بالرائحة التي تحبها وتستعملها دائًما أو برائحة جديدة تختارها لها العتقادك 

أنها تليق بها.

الماكياج.. علبة من الماكياج ال سيما إن كانت متنوعة أي تضم أكثر من نوع منه. فالماكياج تحبه كل النساء وستفرح به دون شك.

المجوهرات.. هي الصديقة الحميمة ألي امرأة. فننصحك بإهداء زوجتك قطعة مميزة من المجوهرات المرصعة باألحجار الكريمة كعقد مميز أو 

سوار أو أقراط.

ببببب..
ببببببب بب ببببب

شهر رمضان المبارك هو فترة مثالية من العام 

لتقضية وقــت جيد مع أســرتــك، فهي فترة 

مناسبة لرفع المعنويات. لذلك شجعي جميع 

تــنــاول السحور واإلفــطــار  أفـــراد أســرتــك على 

إلى أن هذا الوقت يمكن  سويًا والصالة، نظراً 

استخدامه أيضًا لتبادل األخبار وتذكير بعضكم 

البعض ببركات شهر رمضان. »أناقتي« تعلمك 

كيف يمكنك االستمتاع برفقة أسرتك: 

مشاركة أطفالك، اجعلي منزلك ملجأ روحانيا 

خالل شهر رمضان، حيث إن األطفال يتحمسون 

بشأن الــعــادات المختلفة التي تجعل هذا 

الشهر الكريم مميزاً جداً. هناك بعض األنشطة 

العملية التي يمكنك القيام بها لتشجيع 

األطفال على المشاركة في روحية رمضان:- 

علّميهم فضائل الصوم  	

كوني خالقة واكتبي بطاقات رمضانية ألصدقائك وأقربائك.  	

ادعيهم لمساعدتك في تحضير اإلفطار من خالل طهو بعض الوصفات   	

المناسبة لألطفال.

كافئيهم شفهياً على سلوكهم الجيد.  	

المشاكل األسرية هو  الرئيسية في  كلوا وصلوا سوياً، إن أحد األسباب   	

غياب الوقت المكرس للتواصل بين أفراد األسرة. فيما يعد شهر رمضان 

هو الوقت المثالي الذي تلتقي فيه األسرة لتناول السحور واإلفطار.

تمضينه مع زوجــك، قد يكون من الصعب خالل شهر  كرّسي وقتاً   	

أنه قد يكون في  إلى  رمضان، إيجاد وقت تمضينه مع زوجك نظراً 

عمله. وحتى عندما يكون في المنزل فهو ال يمضي وقتاً طويالً 

التراويح. يتناول طعام اإلفطار ويسرع للمشاركة في صالة   فيه، ألنه 
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ما هو حب الشباب؟

الجلدية  الشباب هو واحد من االعراض  حب 

األكثر شيوعا اليوم، ويبلغ معدل انتشاره بين 

1 لكل 5 أشخاص. وهي تنجم عن انسداد 

المسام وإنتاج الدهون الزائدة، ويصيب 

البشر من جميع األجناس واألعمار واألعراق، 

المراهقة،  الغالب يأتي خالل سن  ولكن في 

وقد يستمر كذلك إلى سنوات عديدة في 

عمر االنسان وقد يسبب حب الشباب ظهور 

آثار كتصبغات أو حفر تؤثر كثيرا في تقبل 

الشخص لها.

ما سبب حب الشباب وآثاره؟

الجينات قد تكون سببا في تكوين حب 

الشباب واآلثار

نوع البشرة فالبشرة الدهنية أكثر عرضة لحب 

الشباب

العادات السيئة كمحاولة فقأ حب الشباب

التوتر قد يكون أحد أسباب حب الشباب

وما أنواع ندوب حب الشباب؟

بــارزة وجافة وقد  اآلثــار السطحية: وتكون 

تختفي مع مرور الوقت.

اآلثار العميقة: التي تترك حفرا أو عالمات ال 

تختفي مع مرور الزمن.

لــنــدوب حب  مــا العالجات المعروفة 
الشباب؟

العالج  الوقاية خير من  اذا اخذنا اوال بمبدأ 

فان هناك بعض العالجات التي قد تساعد في 

التقليل من ظهور هذه اآلثار الجانبية.

 فنحن دائما ننصح بمعالجة حب الشباب 

الثانية  مبكرا خاصًة اذا كانت من الدرجة 

حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة انتشارًا فهو 

ينتشر بين الجنسين دون استثناء، ولكن يظهر في 

فترة المراهقة وفترة الشباب بالذات حيث تتميز هذه 

الفترات بزيادة إفراز هرمونات الجسم ونشاطها.

حب الشباب من أصعب المشكالت التي تواجه الفتاة 

في مرحلة المراهقة حيث يؤّثر على اإلطاللة المميزة 

لــهــا، مما قــد يسبب القلق والــتــوتــر بسبب رغبتها 

الجامحة في التخلص من الحبوب والبثور. كما أنها 

تبحث عن جميع الوسائل والطرق من أجل التخلص 

منها كونه يؤثر على جمال البشرة، وكثير من األحيان 

يترك الحب آثاراً بعد اختفائه. 

هل تركت الحبوب ذكراها السيئة على بشرتك؟ هل 

تبحثين عن عالج فعال لتلك اآلثار المزعجة؟ هل حاولت 

استعمال الكريمات المتوفرة بالصيدليات بال جدوى؟

إذن الحل لدينا بمركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج 

بالليزر فمن خالل عالجات الليزر المتوفرة لدينا يمكن 

تحسين مظهر أعمق ندبات حب الشباب. كما يمكنك 

دائما أن تثق في الخدمات التي نقدمها بمركز مسقط، 

فنحن دائما ننصح بمعالجة حب الشباب مبكرا أيا كانت 

درجة الحبوب.

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dematology & Laser Center
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والثالثة بمعنى متى ما وجدت حبوب حمراء 

أو ذات رؤوس بها صديد يجب استخدام 

المضاد الحيوي عن طريق الفم باالضافه إلى 

العالجات الموضعية. ومتى ما وجدت حبوب 

تكيسية أو عقديه أو حبوب حمراء ملتهبه ال 

الفم أو  تستجيب للمضاد الحيوي عن طريق 

حبوب وان كانت بسيطة ولكنها تترك حفر أو 

ندب في البشرة فالعالج االمثل هو استخدام 

دواء الروكيوتان. 

الدواء من مشتقات فيتامين الف  ويعد هذا 

ويتم اخذه لمدة تتراوح بين ٦ أو ٧ اشهر على 

حسب وزن المريض. ولكن ال يجب استخدامه 

الدواء  الحمل والرضاعة. اخذ هذا  في فترتي 

السابقه يساعد كثيرا في  الحاالت  مبكرا في 

التقليل من ظهور اآلثار.

اثار حب  الكلينيكية إلزالة  ما اإلجــراءات 
الشباب؟

ليزر الفراكشنال: الذي يساعد في التقليل من 

اكثر في بعض  االثار بنسبة ٣٠٪ ان لم تكن 

الحاالت.

بالليزر: االجراء األكثر فعالية  البشرة  تقشير 

واألكثر طلبا لعالج ندوب حب الشباب في 

التقنية توجه أشعة  الوقت الحاضر. هذه 

قصيرة المدى والمركزة في المناطق غير 

المتضررة من الجلد، وإزالة تلف البشرة طبقة 

بعد طبقة.

إنتاج األلياف في  الديرمارولر: لتحفيز  جهاز 

البشرة وإعــادة هيكلتها مما يعطي تحسنآ 

ملحوظا في الحفر والندب. والديرمارولر هي 

أداه بسيطه ذات مقبض موصول باسطوانة 

تدور وملحقه بابر صغيرة الحجم.

البشرة بطريقة   يتم تمرير االسطوانة على 

المنطقة باستخدام كريم  معينة بعد تخدير 

تخدير موضعي. ويفضل إعادة جلسات الليزر 

أو الديرمارولر 6-4 جلسات بمعدل جلسة كل  

4-3 أسابيع. كما ويمكن الدمج بين الجلسات 

بحيث يتم إجراء جلسة ليزر تتبع بجلسه أو 

اثنتين ديرمارولر. 

العالج بتقنية االبر الدقيقة والراديوفركونسي: 

هي تقنية تجمع بين الديرمارولر والليزر. 

ابر دقيقة  وخالل هذا العالج يتم استخدام 

لتحفيز الكوالجين في البشرة. وتستخدم 

التقنية الحديثة في اعــادة النضارة  هذه 

للبشرة وعالج حفر حب الشباب والمسامات 

المفتوحة. ويمكن من شد البشرة بدرجة 

ملحوظة مع تكرار عمل الجلسات.

العالج  العالجات  بالبالزما: من احدث  العالج 

بالبالزما والذي يمكن دمجه مع جلسة الليزر 

أو جلسة الديرمارولر. يتم خالل جلسة البالزما 

سحب دم من المريض بنفس طريقة اخذ 

فحص الدم.

 يتم معالجة الدم المسحوب في جهاز خاص 

له القدرة على فصل البالزما الغنية بالصفائح 

الــدم تحتوي  الدموية من باقي مكونات 

الدموية على عوامل محفزة للنمو  الصفائح 

مايساعد في ملء الحفر والتقليل من آثار 

حب الشباب واعادة النضارة للبشرة.

التقشير الكيميائي: الذي يفيد في إزالة الطبقة 

السطحية للجلد وبالتالي إزالــة التصبغات، 

حيث توضع مادة على سطح البشرة المتضررة 

الطبقة األولى  المادة على تقشير  تعمل هذه 

التقشير حسب  المتضررة وقد تحتاج إلعادة 

الحالة.

الكريستالي: وهو مناسب لحاالت   التنعيم 

آثار حفر حب الشباب السطحية بشرط أن 

الجلسات مرة كل اسبوعين لعدد  اعادة  تتم 

جلسات ال تقل عن 6 جلسات وهو أكثر قوة 

العميقة ويتم  الحبوب  وتأثيرا ويناسب آثار 

باستخدام عجلة ذات رؤوس ماسية قوية تسير 

الخاليا  المتضررة لتجدد  المنطقة  ببطء على 

وتزيل الخاليا الميتة.

كم يستغرق عالج ندوب حب الشباب؟

قد تحتاج البشرة العديد من الجلسات الظهار 

المقترحة  الجلسات  نتيجة ملحوظة للتحسن. 

تتم مرة كل شهر أيا كانت الطريقة المستخدمة 

سواء الليزر أو الديرمارولر أو سكارليت. 
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ويمكن لألخصائيين واالستشاريين لدينا 

بمركز مسقط ان يــزودكــم بالتفاصيل 

الدقيقة بعد تقييم حالتكم خالل االستشارة 

األولية.

ــج عــالجــات أخـــرى مع  هــل يمكن دم
العالجات المتاحة لندوب حب الشباب؟

أظهرت أحدث األبحاث أن عالج ندوب حب 

بالليزر يمكن دمجه مع إجــراءات  الشباب 

الرعاية  العناية بالبشرة األخــرى، فضال عن 

التي تساعدك على تحقيق األهداف  المنزلية 

الجمالية المرجوة. الطبيب فقط يمكن أن 

يساعدك في اتخاذ أفضل قرار لمزج العالجات 

حسب نوع بشرتك ومدى عمق ندوب حب 

الشباب.

هل عالجات ندوب حب الشباب مؤلمة؟

عالج ندب حب الشباب يمكن أن يتسبب 

بــآالم خفيفة إلــى متوسطة وشعور بعدم 

التخدير  الجلدية  الراحة. قد يستخدم طبيب 

العالج للسيطرة والحد  الموضعي في موقع 

من األلم.

ما يمكن توقعه بعد المعالجة؟

ــراء قد يكون هناك احمرار على  بعد اإلج

المنطقة المعالجة وانتفاخ بسيط مثل حروق 

الشمس الخفيفة. وسيصف طبيبك كريما 

موضعيا لتهدئة الجلد.

 أحيانا يصبح الجلد المعالج أيضا جافا قليال 

ولكن هذه ليست مشكلة خطيرة وسوف 

تهدأ في غضون أيام قليلة. وستكون بشرتك 

أيضا حساسة بعد عالج ندوب حب الشباب 

لذا يجب تجنب الخروج في الشمس خالل 

الذروة )10:00 حتى 04:00(, إذا  ساعات 

لزم األمر، ووضع كريم واق من الشمس 

لتجنب حــروق الشمس أو أي ردة فعل 

سلبية على البشرة.
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بببببب
إن بعض من أفضل الماسكات لبشرة الوجه 
مــتــواجــدة فــي المطبخ. وال يتطّلب األمــر 
مجموعة من منتجات التجميل غالية الثمن 
للحصول على بشرة رائعة، عندما يمكنك 
ــه طبيعي في  بسهولة إعـــداد قــنــاع وج

المنزل بنكهة الفاكهة.

المشمش

يحتوي المشمش على عنصر الماء الذي يمأل البشرة بالنضارة 

والحيوية، وقد يدهش البعض من أن المادة الفعالة لها هي 

الماء، حيث إننا نستخدم الماء دائما في المنزل وال يؤدى إلى 

تلك النتيجة التي يقوم بها المشمش. وذلك ألن الماء الموجود 

في المشمش يتواجد في نظام فسيولوجي خاص جدا يسهل 

الموجودة في  الخلية  الخاليا إلى  الماء من  عملية امتصاص 

البشرة، األمر الذي يقلل من ظهور التجاعيد في البشرة.

إما عن طريق استخدامه فيقطع المشمش دوائر ويوضع على 

البشرة لمدة 15 دقيقة، كما يستخدم المشمش كعصير بدون 

سكر لدهن اليدين فيكسبهما نعومة.

التفاح وقشره

البشرة  التي تفيد  الفواكه  التفاح وقشره من أفضل  يعتبر 

وتستخدم في صناعة العديد من مستحضرات التجميل. وقد 

التفاح يحتوى على كمية هائلة من  أثبتت دراسة أن قشر 

المواد البكتينة التي لها، خاصة امتصاص السموم من البشرة 

والعمل على التخلص منها.

وأما عن طريقة استخدامها فيقطع التفاح ويوزع على الوجه 

التفاح في عمله  ويترك لمدة 10 دقائق، ويستخدم قشر 

ككمدات للبشرة مما يعطيها الحمرة والنضارة.

الجزر

التي  التجميل  العديد من مستحضرات  الجزر في عمل  يدخل 

التجميل وأطباء الجلد، ألنه من  يلجأ إلى استعمالها خبراء 

الخضراوات األغنى بفيتامين ]A[ والمعروف أن هذا الفيتامين 

الجزر كقناع للبشرة. يقطع  الجلد ويستخدم  ضروري لصحة 

العسل األبيض،  الجزر ويخلط ويصفي ويوضع عليه قليل من 

ثم يوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسل الوجه.

قشر البرتقال

التجميل،  العديد من مستحضرات  البرتقال في عمل  يدخل 

الخاصة  باليدين وفي عمل األقنعة  العناية  خصوصا كريمات 

بالوجه. ويمكن االستفادة من قشر البرتقال بعد نزعه عن الثمرة 

مباشرة في دعك اليدين، حيث تعمل العصارة الموجودة بالقشر 

على تطرية الجلد وزوال الخشونة والتشققات.

ببب ببببب
ببببب بببببب بببببب

شرب كميات وفيرة من الماء يومًيا له العديد من الفوائد 
الجمالية لنضارة وحيوية البشرة وتحسين صحتها. 
»أناقتي« تقدم إليك أهم األسباب التي ستجعلك تشربين 

الماء يومًيا لصحة ونضارة بشرتك.

فشرب الماء يومًيا يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها 
من الجفاف. فينصح بشرب الماء الدافئ مع ملعقة من 
العسل وعصير الليمون في الصباح يومًيا لتنظيف الجسم 

وتنقية البشرة من السموم.

حماية البشرة من الترهالت، ترهالت البشرة هي نتيجة أساسية  	

العديد من  الحالي  الوقت  لفقد الدهون بسرعة. فنجد في 

األشخاص يلجأون لتقنية ريجيم الماء لشد ترهالت البشرة. 

الشباب، مع تراكم األتربة والزيوت  	 البثور وحب  تقليل ظهور 

البشرة لظهور  الزائدة قد يؤدي ذلك النسداد المسام فتتعرض 

البثور وحب الشباب. غسيل البشرة يوميًا أمر ضروري، فشرب 

الماء أيًضا يساعد على تنقية البشرة من السموم المتراكمة، مما 

يساعد على منع ظهور البثور وحب الشباب. 

الحفاظ على توازن  	 البشرة،  موازنة مستويات معامل حموضة 

 pH البشرة أمر ضروري. فمعامل الحموضة معامل حموضة 

البكتيرية  العدوى  البشرة ال بد أن يكون متعادال لتجنب  على 

والتهابات البشرة. 

البشرة من أهم عالمات  	 البشرة، فقدان مرونة  تحسين مرونة 

الماء  البشرة. لذلك تأكدي من شرب كميات كافية من  جفاف 

خالل اليوم لحماية البشرة من الجفاف وتحسين مرونتها.

بانتظام يساعد على تقليل  	 الماء  التجاعيد، فشرب  الوقاية من 

الماء على  الدقيقة والتجاعيد حيث يساعد  ظهور الخطوط 

الحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين مرونة البشرة. 

إزالة السموم  	 الماء على  إزالة السموم خارج الجسم، يساعد 

السموم ضارة على  الجسم. فتكون تلك  الحرة خارج  والشوارد 

وظائف الجسم المختلفة، فشرب الماء بوفرة من أفضل الطرق 

التي تساعد على التخلص منها وتحسين الصحة العامة للجسم. 
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العناية بالبشرة هي األساس 

الــذي يرتكز عليها جمالك.. 

نقدم لكم أبرز النصائح التي 

تحافظ عليها مشرقة وحيوّية 

ونابضة بالحياة. لذا عليك أن 

تعرفي أّن هناك أموراً تحتاجها 

بشرتك في روتينك اليومي، 

حيث عليك المواظبة عليها 

من دون أي تقصير منك. 

وهو أهم أصول العناية بالبشرة والخطوة األولى في الروتين اليومي. فتنظيف البشرة بشكل دقيق للتخلّص من 

األوساخ والدهون هو مفتاح حصولك على بشرة نضرة وشابة.

البشرة تحتاج لساعات من الراحة خالل النهار. ويمكنك توفير ذلك لها من خالل إراحتها من الماكياج لساعات 

محددة خالل النهار، والنوم لمّدة نصف الساعة على األقل. ما يجعلها تأخذ نفساً عميقاً لتعاود انطالقها من جديد. 

إذا كنت عاجزة عن ممارسة التمارين في النادي الرياضي. وفّري لبشرتك فرصة التعرّض للهواء ولو لربع الساعة 

خارج المنزل، لتمنحيها األوكسجين الذي تحتاجه من خالل ممارسات رياضيّة خفيفة. 

كما هي حال جسمك الذي يفرض عليك شرب المياه مرات عّدة في اليوم، هذه هي حال بشرتك التي تستلزم منك 

القيام بالخطوة نفسها. وتناول كمية من المياه، فترطيب الداخل سينعكس نضارة على سطحها. 

 احرصي على توفيرالنظام الغذائي الصحي لبشرتك يومياً. 

التنظيف:

الراحة:

المياه: 

التغذية:

الرياضة
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يكمالن لوحــــــــــــــــــة جمالك المثالية

العناية بالقدمين

اغسلي قدميك يوميا بالماء الــدافــئ  	

والصابون، وتأكدي من تجفيفهما جيدا 

بالمنشفة وخصوصا بين أصابع القدم حتى ال 

تلتقط األماكن الرطبة الفطريات.

قلمي أظفار قدميك بشكل مباشر ومن ثم  	

نعمي الحواف، قومي بهذه العملية بعد 

الحمام بحيث تكون األظفار طرية وناعمة 

وسهلة القص. تجنبي قص الزوايا من األظفار 

األمر الذي يؤدي إلى نموها في الجلد.

انقعي قدميك بالماء الدافئ ومن 10 إلى 15  	

الجلد السميك  دقيقة، من ثم أزيلي برفق 

بواسطة حجر الجفاف. وينصح بنقع القدمين 

ــود ألنه  بخليط يحتوي على الشاي األس

يحتوي على حمض التانيك المضاد للبكتيريا.

قشري بعد ذلك القدمين بواسطة مقشر  	

الفاكهة  النبات مثل مسحوق  يحتوي على 

والسكر التي تساعد على إزالة الجلد الميت.

استعملي كريما ترطيبيا يحتوي على زبدة  	

الشيا أو زبدة الكاكاو، ولتليين الكعوب 

القاسية ابحثي عن الكريمات المرتبطة التي 

تحتوي على حمض الصفصاف أو اليوري.

اليداناليدان  والقدمانوالقدمان

ضعي القفازات دائماً كلما تعرضت يداك إلى المياه والمستحضرات  	

الكيميائية الموجودة في مساحيق التنظيف والغسيل. 

ضعي كريم الوقاية من الشمس عليهما كلما تعرضت إلى أشعتها،  	

الواقي في حقيبتك حتى تطبيقيه إذا تعرضت  واحتفظي بهذا 

للشمس بشكل غير متوقع. 

وانتقيه بعامل وقاية بنسبة %15 على األقل، وبهذا تحمي يديك  	

من الجفاف وتقيهما من خطر ظهور البقع البنية مع التقّدم بالعمر.

اعتني بيديك عن طريق تقشيرهما تماماً كعنايتك بوجهك. فالبشرة  	

الدهن  اليدين رفيعة جداً وال تحتمي بكمية كبيرة من  التي تغلق 

تحتها، مع التقدم في العمر تتراجع كمية الدهن الصغيرة الموجودة 

في هذا المكان وتبدأ العظام واألوردة بالبروز وتبدو البشرة مترهلة. 

خالل الليل يفضل اللجوء إلى كريم أثقل يحتوي على الزيت الذي  	

النوم ويترك يديك ناعمتين في الصباح،  تمتصه البشرة خالل 

ويمكنك استخدام هذا الكريم صباحاً ومساًء إذا كنت تجهدين يديك 

باألعمال المنزلية.

عليك معاملة يديك بلطف وعناية عند تدليكهما وبطريقة سريعة  	

البشرة قرب  بالتدليك من  المراهم عليهما، وابدأي  عند تطبيق 

اإلبهام.

يمكنك غسل يديك ومن ثم استخدام السكر أو الملح لتقشيرهما،  	

الدموية ويمنح يديك  الدورة  الميت ويحسن  الجلد  فالملح يزيل 

االنتعاش والنعومة.

 يجب تزويد الجسم بالفيتامين »ب« والكالسيوم عن طريق الطعام  	

أو المكمالت الغذائية، ألن النقص فيهما سيؤدي إلى تكسر األظفار 

وهشاشتها.

العناية باألظفار ألنها تكمل جمال يديك، وذلك بتطبيق  	 يجب 

الزيوت المناسبة لها لضمان عدم جفافها وتكسرها وتدليكها ووضع 

الطالء بشكل جميل عليها.

العناية باليدين

اليدان عنوان إطاللة المرأة وبطاقة حضورها الالفت أما القدمان فرونقهما يكمن في تألقهما 

أنــواع الجمال  مع كل خطوة تخطينها، فالمرأة تعبر عن أنوثتها الكاملة المفعمة بأرقى 

بتخصيص عناية خاصة باليدين والقدمين وتدليلهما بمنتهى الدقة، فهما يكمالن لوحة جمال 

المرأة المثالية. » أناقتي« تقدم إليك الطرق الصحيحة للعناية بالقدمين واليدين:- 
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السيدة بسمة آل سعيد شخصية جاذبة 

العمانية  للمرأة  مليئة باإلبداع وتعد نموذجاً 

التي تشتغل على تنمية مهاراتها  المتمكنة 

وخبراتها بمسؤولية تخصصية كبيرة في 

مجالها األكاديمي والمهني.. نود التعرف 

التعليمية وبداية  على أبرز محطات حياتك 

المهنية وكيف نجحِت في المزج  المسيرة 

النفسي  الدراسي في االرشاد  بين تخصصك 

واألعمال التطوعية؟  

درست في الجامعة األردنية في المملكة 

األردنــيــة الهاشمية وحصلت على درجة 

النفسية، بعد ذلك  البكالوريوس في الصحة 

المجال  الماجستير في نفس  قمت بتحضير 

»الصحة النفسية واالرشاد« من جامعة كيرتن 

في أستراليا.  أما مسيرتي المهنية فبدأتها من 

خالل التدريب في مستشفى »كينغز كوليدج 

المتحدة، كباحث  بالمملكة  وغاي« في لندن 

مشارك.

تدربت بعدها في مجال االضطرابات النفسية 

مثل اضطرابات األكــل وغيرها، ثم عملت 

لبضعة أشهر في مركز مــوارد المهاجرين 

المشورة لالجئين  بشمال »بيرث« في تقديم 

الغربية. ثم  والمهاجرين في بيرث بأستراليا 

تدربت أيضاً على الصحة النفسية للعقل 

والجسم من جامعة هارفارد الطبية.

وعِقب العودة إلى السلطنة ،عملت في 

السلطان قابوس لمدة 11  مستشفى جامعة 

التعامل مع ضحايا  عاماً، ولدي خبرة في 

االعتداء. كما تخصصت في تقديم  عالجات 

الموسيقى، المجموعات، األزواج، الفن 

ــا والــعــالج باالسترخاء والتنويم  ــدرام وال

اإليحائي. 

التطوعي ليست حديثة  أما عالقتي بالعمل 

التطوع بدأ من عمر صغير،  العهد بل حب 

فلدي حب العمل التطوعي من أيام المدرسة 

التوفيق بين الجانب التطوعي  واستطعت 

والصحة النفسية من خالل تنظيم الوقت. فأنا 

مؤمنة بأهمية القيام باألعمال التطوعية، فهو 

شئ تربيت عليه. 

هنالك العديد من المشاكل واالضطرابات النفسية 

ــراد نتيجة طبيعة الحياة الصعبة  التي تــواجــه األفـ

والــظــروف المتوترة التي يعيشها الــنــاس، كل هذه 

االضطرابات والمشاكل النفسية البد أن ُتعالج ويتم 

تصويبها ليتمكن الشخص من ممارسة عاداته اليومية 

وحياته بشكل صحيح دون أي مؤثرات قد تؤثر عليه في 

اتخاذ قراراته. 

ولهذا ُوجــد تخصص االرشــاد النفسي في الجامعات 

ــاد  وأصبحت هناك دورات تثقيفية في مجال اإلرش

النفسي لما لــه األثــر األكــبــر فــي تطور المجتمعات 

وتخلصها من الجريمة وغيرها من المشاكل. كذلك 

ُخصص في الــمــدارس قسم خــاص لــالرشــاد النفسي 

وأصبحت فيها مرشدة نفسية، يلجأ اليها الطالب 

والعاملون فــي مجال التعليم فــي المدرسة لحل 

مشاكلهم واعــطــائــهــم نــصــائــح لــحــل مشاكلهم 

وتوجيههم التوجيه الصحيح.

»أناقتي« التقت جناب السيدة بسمة بنت فخري آل 

سعيد مؤسسة عيادة »همسات السكون« واالستشارية 

في الصحة النفسية واالرشاد النفسي، والتي تعد أول 

سيدة عمانية تقوم بعمل نبذة مرئية لتوعية المجتمع 

في مجال الصحة واالرشاد النفسي-. 

 العمل التطويع واجب وطني وغياب ثقافة 
العمل به أبرز التحديات

همسات السكون تناهض اإلساءة والعنف 
ضد األطفال

بببب بببببب بببب بب بببب
»  بب »

ببببب ببببببب.. 
بببببب ببببببب ببب بببب بببب
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النفسية، وهي أول سيدة عمانية  بالصحة 

النفسية بسلطنة  صاحبة أول عيادة للصحة 

عمان وهي عيادة »همسات السكون«. 

وتوجه العيادة توجها شامال نحو فكرة أن العقل 

السليم تصحبه سالمة الجسد، لــذا يتوجب 

اشراكهما في العالج للوصول لنتيجة مؤثرة 

التوعية  الرئيسي هو زيــادة  ودائمة. وهدفنا 

التعامل مع المرضى  النفسية وكيفية  بالصحة 

النفسيين من خالل مبادرات توعوية وورش عمل، 

آملين أن يصل صداها الى ُقراء مجلة اناقتي.

التي تقدمها عيادة همسات  أهم الخدمات 

النفسي  السكون في مجال الصحة واالرشاد 

والــتــي جعلتها رائـــدة فــي مجالها داخــل 

السلطنة؟ 

تقدم العيادة العديد من الخدمات عن طريق 

النفسيين ذوي خبرة  نخبة من اإلخصائيين 

وكفاءة عالية، أهمها: 

النفسي لألفراد،  1 - خدمة االرشاد: االرشاد 

النفسي لألزواج، االرشاد الجماعي،  االرشاد 

ارشــاد األطفال والمراهقين، العالج بالفن 

والدراما.

2 - العقل والجسم: جلسات االسترخاء، التأمل، 

يوجا الضحك ويوجا التخلص من السموم.

3 - االختبارات والمقاييس: اختبارالذكاء، 

اختبار الشخصية، اختبار الكفاءة،  االختبارات 

التعليمية والتقييم التربوي، اإلختبارات 

السريرية. 

مبادرتان من أهــم المبادرات التي تركز 

التوعية  السكون« في  عليها عيادة »همسات 

النفسية هما »نحن معك« وجلسة »ألهمني«، 

مالمح المبادرتين والهدف منهما والخطة 

المستقبلية لبرامجهما؟ 

مــبــادرة »نحن معك« للتوعية بالصحة 

النفسية مبادرة تعتبر األولــى من نوعها 

العربي متمثلة  في سلطنة عمان والخليج 

للتوعية  العربية  باللغة  في أول عرض مرئي 

األعمال التطوعية جزء ال يتجزأ من حياة 

السيدة بسمة آل سعيد، أهم المجاالت التي 

ركزِت عليها من خالل منبر عيادة »همسات 

السكون« ؟

شاركت في أعمال تطوعية عديدة، لعل 

الجامعة األردنية في  من أبرزها العمل مع 

الحملة التي نظمتها »اليونسيف« حول 

أهمية توعية ومساعدة أطفال فلسطين في 

الكثير من  فترة االنتفاضة.  كما شاركت في 

المرأة قبل  التي تتعلق بصحة  المحاضرات 

وبعد الحمل، وفي حمالت تطوعية حول 

كيفية اعتناء المرأة الحامل بنفسها. وفي 

حمالت توعوية شملت عدة محافظات في 

السلطنة عن األطفال، والتحرش بهم وأهمية 

صحة الطفل منذ الصغر وحتى مرحلة 

المراهقة، وفي حمالت التبرع بالدم والصحة 

النفسية والسكري والتغذية السليمة. 

أيضا خالل دراستي للماجستير في استراليا 

شاركت في العديد من األعمال التطوعية 

الذين عانوا من  الدعم  لألشخاص  التي تقدم 

العراق وسوريا،  الحرب في بالدهم مثل  آثار 

من خــالل زيارتهم ومعرفة احتياجاتهم 

المضيف  البلد  التكيف مع  ومساعدتهم على 

ووضعهم الجديد. 

المرأة المطلقة من خالل  كما قمت بتوعية 

إقامة أول تجمع نسائي للمطلقات وإعطائهن 

النصائح للتأقلم مع الوضع الجديد. كذلك في 

السلطان قابوس وبالتحديد  مستشفى جامعة 

قسم األطفال كنت أقابل األمهات الالتي لديهن 

الدعم  الدم، لتقديم  أطفال مصابون بسرطان 

الكافي لهن حول كيفية التعامل مع أطفالهن. 

العيادة، فحصلنا  العمل في  أما على مستوى 

على شكر من جمعية األمل لذوي االحتياجات 

الناس  الخاصة وأحاول من خالل تعاملي مع 

في العيادة االنطالق لتنظيم فعاليات تطوعية 

على مدار السنة. بشكل عام اهتم بشكل 

بالصحة  التي تتعلق  التطوعية  كبير باألعمال 

المرأة والتحرش ضد  النفسية السيما قضايا 

األطفال والتوحد.  

بما أن كل نشاط انساني البد أن تواجهه 

المعوقات  التعرف على أهم  تحديات، فالبد 

التطوعي في السلطنة؟   العمل  التي تواجه 

واألفكار الجديدة التي من شأنها أن تعزز دور 

العمل التطوعي في بالدنا؟ 

التطوعي  العمل  هنالك غياب لمفهوم ثقافة 

إنه  البعض  المرجو منه، وقد يقول  والمردود 

مضيعة للوقت متغافلين األثر اإليجابي الذي 

الفرد الذي يتطوع بعلمه أو  قد يعود على 

التوعية  وقته. كما أن غياب اإلعالم وعدم 

المدارس واإلفتقار إلى  التطوع في  بأهمية 

التي تهتم باألطفال  التوعوية  المحاضرات 

والمراهقين، لتنمية مهاراتهم وصقل 

كبيراً  بشخصياتهم كل هذا يشكل تحدياً 

يتطلب منا جهدا أكبر.

نآمل أن يتم تخصيص مساحة إعالنية يوضح 

التطوعية وأوقاتها وطرق  فيها أشهر األعمال 

التسجيل فيها. وأشيد بالمدارس األجنبية 

التطوعي  التي تٌكرس ساعات معينة للعمل 

على مدار السنة وفي مجاالت عدة، فهذه 

الفكرة رائعة ويجب تطبيقها في المدارس 

الحنيف يحثنا  والجامعات. وخاصة أن ديننا 

أن يكون  التطوعي وليس شرطاً  العمل  على 

العطاء مادياً وإنما قد يكون نفسياً أو معنوياً، 

وأجمل ما في العمل التطوعي أنه يجمع 

األفــراد في جو ملؤه الحب والعطاء بدون 

مقابل فجميعهم يعملون بقلب واحد.  

كبيراً  السيدة بسمة آل سعيد أولت اهتماماً 

من أجل توعية المجتمع في مجال الصحة 

النفسي، من وجهة نظرك ما هو  واالرشــاد 

تقييمك لتجربة عيادة همسات السكون؟ 

بفضل الله اُعتبر أول سيدة عمانية تقوم بعمل 

المجتمع  نبذة مرئية مبتكرة من أجل توعية 

نآمل أن يتم تخصيص 
مساحة إعالنية يوضح 

فيها أشهر األعمال 
التطوعية وأوقاتها 

وطرق التسجيل فيها

عترب أول 
ُ
بفضل الله ا

سيدة عمانية تقوم 
بعمل نبذة مرئية 

مبتكرة من أجل توعية 
المجتمع بالصحة 

النفسية

ظاهرة جديدة تسبب 
آثار سلبية عىل الطفل 
لفرتات طويلة وتكون 
سببا رئيسيا يف نقص 

ثقة الطفل بنفسه 
وباألخرني
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التام بأن  النجاح واالقتناع  االصــرار على 

أي هدف قد يواجهه صعوبات وتحديات 

لهذه  فيجب أن يكون المرء مستعداً 

التحديات.

تعمل عيادة »همسات السكون« منذ بداية 

الحالي على مناهضة اإلساءة والعنف  العام 

ضد األطفال وتحرش األطفال ورفع مستوى 

التوعية بهذه الظاهرة.. من وجهة نظرك كيف 

يتم التغلب على هذه الظاهرة الجديدة على 

مجتمعاتنا؟ 

هي ظاهرة جديدة تسبب آثارا سلبية على 

رئيسياً  الطفل لفترات طويلة وتكون سبباً 

في نقص ثقة الطفل بنفسه وباآلخرين، 

الــدراســي واإلدراكـــي.  ناهيك عن تأثره 

الطفل نتيجة تأثره  فنالحظ  أعراضا على 

بالتحرش مثل كثرة السرحان والالمباالة 

الطفل  والعدوانية وكره لآلخرين، ويصبح 

منعزالً في عالمه الخاص، وبعضهم قد 

يتجهون لتناول الطعام بشراهة. 

وتكثر هذه الظاهرة في أيام االحتفاالت 

واألعــيــاد واألعـــراس، ألن الجميع يكون 

منشغالً. فهي لألسف سلسلة طويلة من 

التحرشات والفعل المسييء للطفل، وفي 

معظم الحاالت تكون األمهات بعيدات عن 

أطفالهن.

يمكن عالج ظاهرة التحرش من وجهة 

نظري مــن خــالل تعليم األطــفــال في 

المدرسة، بأن هناك مناطق معينة في 

الجسم ال يمكن ألحد لمسها حتى من 

ِقبل األهل. أيضاً هنالك دور مهم لألهل 

بأن يكونوا أقــرب إلى أطفالهم، والبد 

لألهل أن يفهموا أن أطفالهم قد يصبحون 

ضحية للتحرش. ضروري حماية أطفالنا 

بالتوعية ونفهمهم ديننا اإلسالمي، ونحاول 

أن نشاهد حلقات تلفزيونية أو الكتب أو 

تجمعات لتثقيف األطفال. 

وأتطلع إلى عمل وتصميم »تطبيق« على 

الهواتف المحمولة، يحمل رسائل لألطفال 

عن كيف يمكن أن يحموا أنفسهم من 

التحرش واإلساءة عن طريق األلعاب، وعمل 

أننا بصدد  كتيبات وزيــارات للمدارس. كما 

تصميم كُتيب غير خادش للحياء وبعيد عن 

رسائل الرعب باسم كتيب »تعليمي تثقيفي« 

االنتهاء منه. فعلى مستوى  ويفترض قريباً 

التوعية أبحث دائماً عن االبتكار والخروج عن 

المواد  التقليدية، لذلك أبحث عن  الرسائل 

المنتجة  المواد  المرئية. حيث اكتشفت أن 

باللغة العربية بها الكثير من الكالم على عكس 

باللغة اإلنجليزية، والتي تركز  المنتجة  المواد 

الكلمات الممكنة وفي  على الفكرة وبأقل 

زمن قصير.
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www.Whispers-of-serenity.com

Muscat, North Azaiba, Beach road 
Street 37, House 413, Villa 2 +968 94734942 / +968 24614268

ببببب ببببب بببببب

النفسية  بمختلف األمــراض واالضطرابات 

منا. وتمت االستعانة  أياً  التي قد تصيب 

بشخصيات مجتمعية فاعلة ولها تأثير في 

المجتمع لتساند المبادرة وأهدافها المرجوة، 

النفسي قد يصيب أي شخص منا،  فالمرض 

الرسالة ّجلية وواضحة »نحن معك«  ولكن 

لست وحيداً في معاناتك.

فــي هــذا الجانب نظمنا مسابقة »نحن 

معك:التوعية من خالل الفن« للتوعية بالصحة 

بالتعاون مع صالة ستال  النفسية في 2015 

للفنون، ونهدف من خالل المسابقة إلى 

التعبير والتوعية  اظهار الفن كأسلوب في 

النفسية والتعريف بطرق  عن االضطرابات 

الفنون  أنــواع  العالج والمساندة. وتنوعت 

المطروحة إلى أربع فئات هم: فن األداء، 

الزيتية والمائية أو  الرسم باستخدام األلوان 

التصوير، تصميم  الرقمي وفن  الفن  المكياج، 

األزياء واألقمشة.

من خالل جلسة »ألهمني« نهدف إلى تشجيع 

الفئة العمرية ما بين 17 و25 سنة على 

التعرف على  ريادة األعمال، وذلك من خالل 

شخصية ُملهمة ومؤثرة ومكافحة من المجتمع 

لتتحدث عن تجربتها الناجحة في مجال 

العيادة ولمدة ساعة كاملة  معين. كما تقوم 

الملهمة  كل شهر باختيار إحدى الشخصيات 

لعرض تجربتها.

من خــالل جلسة »ألهمني« نحاول أن 

للمجتمع من خالل هذا  نقدم شيئاً مفيداً 

يُعد طريقة مبتكرة، حيث  الذي  البرنامج 

يتشارك الجميع بالحديث في جلسة تتسم 

التي  بالعفوية. وخــالل الجلسة األولــى 

نظمت مؤخراً، هناك العديد من المكاسب 

التي الحظتها على المشاركين أهمها 

مساهمات 
	 )Zumbathon( حملة مسيرة سرطان الثدي

شركة تنمية نفط عمان. 	

حملة التغيير للحياة- النسخة الرابعة. 	

حملة »كلنا انت« لدعم المريض النفسي 	

	 Merge Radio 104.8 برنامج حواري اذاعي سابق باللغة االنجليزية على قناة

برنامج سابق على تلفزيون سلطنة عمان بعنوان »جلسة مع بسمة« 	

دور فعال سابق ايضا في برنامج »قهوة الصباح« الذي تم عرضه على تلفزيون سلطنة  	

عمان كإستشارية نفسية.

عضويات
التعليمية  	 المهنية للتمكين االقتصادي - مكتب الشؤون  الزمالة  عضوة في برنامج 

والثقافية، وزارة الخارجية.

عضوة في لجنة تطوير علم النفس، وزارة الصحة - سلطنة عمان 	

عضوة سابقة في لجنة االساءة لالطفال في مستشفى جامعة السلطان قابوس.  	

عضوة وُمرشدة في جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  	

عضوة في جمعية المرأة العمانية.  	

الجوائز والتقديرات
لجهودها في مجال المسوؤلية  	 العربية، تكريماً  المرأة  التميز الذهبي من مجلس  درع 

اإلجتماعية على مستوى المنطقة العربية. ّعمان، المملكة االردنية الهاشمية في اكتوبر ٢٠١٥.

الدكتوراة الفخرية للمشاريع الشبابية التطوعية. دبي، اإلمارات العربية المتحدة في مايو ٢٠١٥. 	

جوائز اإلنجاز للسيدات، جائزة الشرق االوسط للمساهمة المجتمعية. دبي، االمارات العربية  	

المتحدة في يناير ٢٠١٥. 

جائزة أفضل خدمة تفاعلية )أفضل صفحة فيسبوك تفاعلية لعيادة همسات السكون( من  	

عموم جائزة الويب العربي، النسخة الثامنة.
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وكاالت- أناقتي: رحلت عن عالمنا أيقونة العمارة المعاصرة زها حديد المعمارية العراقية التي توفيت عن عمر 
يناهر 65 عاما في مستشفي بميامي بالواليات المتحدة األمريكية متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية. شقت زها حديد 
طريقها إلى العالمية متغلبة على كل المصاعب والتحديات التي واجهتها في بيئة ذكورية. لكنها تفوقت 
بإبداعها وفنها في هذا الوسط الذي يربط بين الجمالية والهندسة واألرقام والمعادالت الحسابية، فنالت شهرة 
عالمية فيه. زها حديد أذهلت العالم بتصاميمها الخارجة عن المألوف والقريبة إلى الخيال، حيث تركت بصمتها 

على معمار حواضر أوروبا والعالم.

زها حديد..قصة نجاح مهندسة معمارية عراقية وسعت العالم ككل، قصة مبدعة من الشرق انبهرت بإبداعها 
مختلف العواصم األوروبية بعد أن تركت بصماتها في فن العمارة الحديثة. امرأة قوية الشخصية ال تعترف 
بالحدود، جابت العالم عزيمة ال تنثني في السهل أو عند الجبل، فككت المصاعب لتصبح اليوم من رواد مدرسة 

معمارية قائمة الذات.

أول امرأة تفوز جائزة بريتزكر 

في عام 2002 فازت بمسابقة التصميم األساسي لمشروع »ون نورث« 

في سنغافورة، وفي عام 2005 فازت بمسابقة تصميم كازينو مدينة بازل 

في سويسرا. وتوالت إنجازاتها التي أبهرت العالم، إذ حصلت على درجة 

الدكتوراة الفخرية من الجامعة األمريكية في بيروت عام 2006.

كما حصلت على جائزة بريتزكر المشهورة في مجال التصميم المعماري، 

حيث تعادل في قيمتها جائزة نوبل، وبذلك تصبح زها أول امرأة تفوز 

بها منذ بدايتها التي يرجع تاريخها لنحو 25 عاما. كما أنها أصغر من فاز 

بها سنا وكان ذلك عام 2004، لتتمكن من ولوج فن الهندسة المعمارية 

من أبوابها الواسعة إضافة إلى نيلها وسام التقدير من الملكة البريطانية.

الشرارة األولى

الشرارة األولى التي جعلت زها حديد تهتم بالهندسة المعمارية تعود 

إلى طفولتها حين كان عمرها اليتعدى السادسة، حيث اصطحبها 

بـ »فرانك لويد رايت »في دار األوبرا في  والداها إلى معرض خاص 

بغداد. وتتذكر زها أنها انبهرت حينها باألشكال واألشياء التي شاهدتها، 

حيث كان والداها شغوفين بالمعمار.

ولدت زها محمد حديد في بغداد في 31 اكتوبر 1950، وكان والدها 

أحد كبار القادة السياسيين ورجال الحركة والوطنية في العراق.

نشأتها 

الراهبات األهلية، ثم  الدراسة االبتدائية والثانوية في مدرسة  تلقت 

في مدرسة خاصة في سويسرا، قبل ان تنتقل إلى بيروت للدراسة في 

الجامعة االميركية هناك. وحصلت على بكالوريوس في الرياضيات، بعد 

ذلك درست في الفترة ما بين 1972 و1975 فن الهندسة المعمارية.

بعد التخرج خطت خطواتها االولى في مكتب كولهاس، استاذها السابق 

الذي وصفها بأنها »كوكب يدور في مداره الخاص« لم تظل في مكتبه 

الخاصة عبر سلسلة من أعمالها في فن  طويال، قبل أن تقوم برحلتها 

العمارة. تأثرت زها حديد بأعمال المهندس المعماري الكبير أوسكار 

نيمايير وخاصة احساسه بالمساحة، فضال عن موهبته الفذة. فأعماله 

هي التي ألهمتها وشجعتها كثيرا على اإلبداع.

العلمي بوولفسبورغ ألنه كان أكثر  من أحب أعمالها مركز دي فانو 

التي أنجزتها طموحا، فأنه مشروع جمع بين الكالسيكي  المشاريع 

والتعقيد الهندسي وفي الوقت ذاته التصميم الجريء واعتماد المواد 

االصلية.

مبادئ زها حديد 

الفن والهندسة والموضة، كلها اشكال  المعمارية زها حديد تعتبر إن 

وجدت لالستعمال ومن أجل المستهلك. وبالتالي فإنها كلها تهتم بمنحه 

السعادة وتحسين كل مناحي حياته، وفكرتها هي البدء بأفكار تقليدية 

في التصميم ثم حملها إلى مستوى جديد مطبوع بالعصرية والغرابة. 

تتميز أعمال زها حديد باتجاه معماري واضح في جميع أعمالها وهو 

اتجاه ينطوي  التهديمية، وهو  التفكيكية أو  المعروف باسم  االتجاه 

على تعقيد عال وهندسة غير منتظمة. كما أنها تستخدم الحديد 

في تصاميمها بحيث يتحمل درجات كبيرة من أحمال الشد والضغط 

تمكنها من تنفيذ تشكيالت حرة وجريئة. 
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 : خاص- 

في أجواء مليئة باإلبداع واإلبتكار لمدة 
الــدورة الثالثة لتعليم  أيــام، اختتمت   4
فنون المكياج مؤخرا في »هوليدي إن 
مسقط« بتنظيم مشترك بين خبيرة 
ــري وخــبــيــرة  ــاف ــغ ــوى ال الــتــجــمــيــل ســل
الــتــجــمــيــل نــســمــة الــشــيــهــانــي، وســط 
حضور مميز أليقونة خبيرات التجميل 
الــبــروانــي صاحبة  فــي السلطنة زلفة 
الخبرة الواسعة في مجال فن المكياج 

والتجميل. 

الــدورة التدرييبة الثالثة بهدف  وجاءت 
تعليم نحو 25 مــشــاركــة أساسيات 
المكياج وأنواع البشرة وطرق تنظيفها 
وكيفية وضع كريم األساس بالطريقة 
ــج األلــــوان  ــ الــصــحــيــحــة، وكــيــفــيــة دم
ورسم الحاجب وأنــواع الفراشي وطرق 
استخدامها وتنظيفها. يذكر أن كال من 
خبيرتي التجميل سلوى الغافري ونسمة 
الشيهاني نظمتا دورتين تدريبيتين في 

العام الماضي. 
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نسمة الشيهانية
 من جانبها أشــارت خبيرة التجميل نسمة 

الشيهاني صاحبة Lady nasoom«مركز ليدي 

الثالثة تميزت بمشاركة  ــدورة  ال نسوم« إن 

صاحبة األنامل المبدعة والذهبية زلفة البرواني 

والتي سخرت خبرتها لتعليم المشاركات 

أساسيات المكياج المحترف والطريقة الصحيحة 

لوضع المكياج.

ــادت نسمة الشيهاني إن مشاركة ثالث  وأف

خبيرات تجميل في دورة المكياج أتاح الفرصة 

للمشاركات في تعلم طرق ومدارس مختلفة 

لوضع المكياج الصحيح ولتلبية جميع األذواق. 

النساء تحرصن على وضع أفضل  وقالت »إن 

مستحضرات التجميل للظهور بأفضل شكل 

ممكن ولكن يحب أن تعلم أن االعتناء بالبشرة 

اليومية سواء قبل وضع  الحياة  جزء مهم في 

بالبشرة ساعد  العناية  المكياج أو بدونه، ألن 

على ظهور المكياج بشكل أفضل«.

أما األخطاء التي يجب على المشاركات 

المكياج فأبرزها تحديد  أثناء وضع  تفاديها 

أو نحت الوجه بالمكياج »الكونتور«، خاصة 

في اختيار البرونز غير المناسب وعدم مزج 

المستحضرات بشكل جيد والمبالغة في 

الهاياليت  تطبيق بودرة الخدود واستخدام 

بطريقة خاطئة. وتم تعليم المشاركات 

اختيار البرونز الذي يتناسب مع لون بشرتهن 

الوجه  المستحضرات على  مع كيفية تطبيق 

وتطبيق بودرة الخدود بطريقة خفيفة. 

أنها تفضل أن تكون  وأكدت نسمة الشيهاني 

التجميل ملمة بجميع أنواع المكياج  خبيرة 

ــد، خاصة أن  وليس التخصص في نــوع واح

الزبونة تختار خبيرة التجميل التي تقدم أنواعا 

مختلفة من المكياج مثل المكياج اليومي 

والسهرات والعروس. وعن أسلوبها في المكياج 

المرأة  البداية تركز في مالمح  إنها في  تقول 

وتتناقش معها في األلوان التي تريدها ثم تقوم 

باختيار الطريقة واألسلوب األمثل الذي يناسبها. 

تقول خبيرة التجميل سلوى الغافري 

صاحبة salwa beauty centre مركز سلوى 

الثالثة تأتي  للتجميل إن دورة المكياج 

التي بذلتها مع  الكبيرة  استكماال للجهود 

التجميل نسمة الشيهاني  صديقتها خبيرة 

فــي تنظيم دورة تدريبية تهدف إلى 

الحفاظ على بشرتها  المرأة بأهمية  توعية 

بالطريقة الصحيحة،  المكياج  وكيفية وضع 

الــدورة بتقديم ثالثة أساليب  كما تميزت 

البرواني ونسمة  لخبيرات التجميل زلفة 

الشيهاني وسلوى الغافري بهدف توفير أكبر 

قدر من المعلومات من خالل 3 مدارس 

مختلفة في مجال المكياج. 

الدورة على مدار  وأضافت أنه تم تقسيم 

التجميل  اليوم األول قدمت خبيرة  أيام،   4

المحترف  المكياج  البرواني أساسيات  زلفة 

ــدورة  ال ونصائح هامة للمشاركات في 

إلطاللة جذابة وخاصة. بينما شاركت خبيرة 

الثاني،  اليوم  الشيهاني في  التجميل نسمة 

أبرز خطوط  الثالث  اليوم  بينما قدمت في 

المكياج الرائجة في الموسم الحالي ونصائح 

للمشاركات للمحافظة على جمالها ووضع 

المكياج المناسب. واختتمت دورة المكياج 

الرابع واألخير بتطبيق أساليب  في يومها 

المكياج الثالثة التي تم تقديمها مع توزيع 

شهادات وهدايا للمشاركات. 

الــدورة على  الغافري خالل  وركزت سلوى 

شرح أنواع المكياج والموسم الذي يتناسب 

التأكيد على كيفية وضع  مع كل نوع، مع 

الهادئة الذي  الناعم ذات األلوان  المكياج 

البسيط  المكياج  الوجه كما أن  يبرز مالمح 

والناعم ينال حصة كبيرة ضمن الصيحات 

الموسم. وأكدت على أهمية  الجمالية هذا 

التفكير  بالبشرة بشكل يومي قبل  العناية 

في وضع المكياج، ألن المكياج المثالي 

يحتاج إلى بشرة نضرة ونظيفة. 

سلوى الغافرية
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Salwa beauty & spa center - mabeala north 95065207

فيما أكدت خبيرة التجميل زلفة البرواني صاحبة 

الليلك للتجميل« إن دورها في تشجيع  »مركز 

رائدات األعمال العمانيات الناجحات مثل سلوى 

الشيهاني هو سر مشاركتها في  الغافري ونسمة 

الثالثة. مشيدة برسالة كل من  دورة المكياج 

الشيهاني في نشر ثقافة  الغافري ونسمة  سلوى 

المكياج  المشاركات أساسيات  التجميل وتعليم 

الكبير المبذول في  الناجح، فضال عن الجهد 

تنظيم الدورة الثالثة والتجهيزات المميزة وحجز 

المكان والدعاية والتسويق للدورة. 

اليوم  البرواني إلى أنه في خالل  وأشارت زلفة 

األول تم تدريب المشاركات على أساسيات 

التعرف  المكياج المحترف للمبتدئات وكيفية 

على أنواع البشرة المختلفة ودراسة مالمح الوجه 

التطرق  المناسب لها، كما تم  المكياج  الختيار 

إلى كيفية التعرف على المناطق التي تحتاج إلى 

إبراز أو إخفاء في الوجه. 

التي تم تقديمها فتقول زلفة  المكياج  أما نوعية 

البرواني أنها دربت المشاركات على كيفية وضع 

مكياج نظيف ومثالي يدوم لفترة أطول خاصة في 

فصل الصيف، وكيفية تثبيت المكياج ألطول فترة 

ممكنة من خالل كريم األساس واأليشادو واأللوان 

الصحيحة للمكياج وما يناسبها من البشرة. 

وأوضحت أن جميع المشاركات في دورة المكياج 

اتفقن على حبهن وشغفهن بفن المكياج، برغم 

اختالف أسباب المشاركة من سيدة ألخرى. 

مؤكدة على أن هناك هوسا للفتيات على اإلقبال 

على مشاريع صالونات التجميل، خاصة في 

العمانية  النجاح لعدد من األسماء  ظل قصص 

ودعم الجهات المختصة للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في السلطنة. 

واختتمت زلفة البرواني حديثها للمرأة العمانية 

الموهبة في أي مجال وتنميتها  بضرورة تعزيز 

وعدم التخوف من افتتاح المشاريع التجارية. 

خبيرة التجميل زلفة البرواني أثناء تقديم شهادة تقدير

لمديرة العالقات العامة لمجلة »أناقتي« علياء دياب

زلفة البروانية
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فالطبيعة هي عنوان مكياج ربيع 2016، 

حيث تتسم البشرة بالتجانس وتتألق باأللوان 

الرقيقة والهادئة لتشع نضارة وحيوية على 

نحو طبيعي كما لو كانت دون مكياج. 

»أناقتي« تقدم لقرائها أحدث صيحات ماكياج 

الوجه التي ستشاهدينها هذا الربيع. 

الزهري »أينما كان«  الزهري:  الوجه  ماكياج 

إنها صيحة جميلة من صيحات ماكياج هذا 

أنثوي  المرأة بأسلوب  أناقة  التي تبرز  الربيع 

ال يقاوم سحره، وذلك من خالل اختيار الظالل 

الفاتحة وتطبيقها على كامل جفن  الزهرية 

العين وعلى كراسي الخدود بأسلوب واضح.

اعتمدي معها أحمر شفاة زهريا واختاريه لو 

أردت بتركيبة المعة واسحري بجمالك الربيعي 

كل من حولك.

ماكياج ظالل وأيالينر أبيض: تجتاح اإلطاللة 

الربيع صيحات الموضة من  المالئكية هذا 

اللون األبيض كظالل للعيون  خالل تطبيق 

وكأيالينر أيضاً. لذلك إن كنت من محبات 

اإلطاللة الكالسيكية المشرقة طبقي الماسكارا 

جيداً لتحديد جاذبية عيونك.

واعتمدي ظالالً بيضاء غير المعة على كامل 

جفن العين، أما لو كنت من محبات اإلطاللة 

التي تتميز بطابع جــريء اعتمدي رسمة 

األيالينر األبيض وانطلقي »بلوك« عصري 

يميزك.

 أحمر شفاة بلون قوي من دون ماكياج 

الوجه: من المتوقع أن يبرق نجم تقنية 

الربيع، لذلك  الـ No Make-up بقّوة هذا 

طبقيها عبر اعتماد كريم الـ BB الخاص بك.

واعتمدي القليل من الكونسيلر والبالش 

ليشرق وجهك بأسلوب ناعم، وال تكتمل هذه 

الصيحة من دون اختيار أحمر شفاة قوي بلون 

ربيعي تعتمدينه على شفاهك وتكتفين به 

لتبرزي جمالك بأسلوب مختلف.

 :»Electric Bleu« أيالينر أزرق قوي أو

الربيع  الناعم هذا  طّبقي ماكياج وجهك 

القوي،  باللون األزرق  واكتفي برسم أيالينر 

المسكارا معه  القليل من  وال تنسي اعتماد 

لتوسيع فتحة العين وتحديدها.

باللون  وننصحك بإختيار أحمر شفاة ناعم 

زهــري أو نيود، اعتمدي هــذه الصيحة 

وانطلقي بإطاللة ربيعية مفعمة بالرّقة 

والجمال.

ظــالل عيون بلون مغيب الشمس: تكمن 

هذه الصيحة في اعتماد هذا الظالل بأسلوب 

القليل من  السموكي حول العين وتطبيق 

الماسكارا معه. 

ننصحك باعتماد أحمر شفاة نيود فاتح 

وتطبيق ظــالل برونزي ناعم عند كراسي 

الخدود، وبذلك تحصلين على إطاللة ربيعية 

مفعمة بالجمال الرومانسي الساحر. 

كعادته يتجدد فصل الربيع من كل سنة لتتجدد معه صيحات الموضة والجمال، 

فبعد ألوان الشتاء الدافئة يأتيك هذا الربيع بألوان فاتحة وصيحات ناعمة وعصرية 

تتألقين من خاللها بإطاللة متجددة تشعرك بانطالقة جديدة. 
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جهاز الفمتوليزر ا�حدث بالسلطنة
581 /2015 ºbQ áë°üdG á≤aGƒe

(Victus technology)

يقوم بالخدمات التالية: 
النزول ا�بيض. 1

زراعة القرنية. 2

زراعة العدسات. 3
عالج القرنية المخروطية (زراعة الحلقات). 4
عمليات تصحيح البصر (فمتوليزر). 5

Ebra House, 2nd Floor, Qorum, Area Bulding No. 5186, Way no.651, P.o Box: 549
Postal Code 118, Muscat Sultanate of Oman

Direct Line: +968 24566618, Fax: +968 24571118
www.dareloyoun-oman.com

ةةةةة ةةةة ةةةةة 
ةة ةةةةة

لم تعد مرطبات الشفاة مجرد مستحضرات تمنع جفاف شفتيك في الشتاء إنما أصبحت من أساسيات 
مكياجك، خصوصا أنها ملّونة والمعة وتستطيعين استخدامها كملمع ومرطب لشفتيك في أي وقت 
من السنة ال سيما مع اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان. ومن المعروف أن الشفاة أولى المناطق التي 
تظهر عليها أعراض الجفاف في فترة الصيام، بسبب حساسيتها وتضررها بسهولة، نتيجة االمتناع عن 
الماء لساعات طويلة ونقص كمية السوائل والمرطبات في الجسم. نقدم لك النصائح المهمة للعناية 

بشفتيك والحفاظ عليهما قبل أيام من شهر رمضان:- 

الماء، عليك عدم   شرب كمية وفيرة من 

التقصير في شرب الماء خالل فترة اإلفطار. 

فكلما كان الجسم محتفظا بكمية مناسبة 

الترطيب، انعكس ذلك إيجابيا على  من 

صحة البشرة وعلى ملمسها الرطب والناعم 

مدة أطول. 

الواقي الشمسي  أحرصي على استخدام 

للشفاة، ألن أشعة الشمس فوق البنفسجية 

ــادة حساسية  البشرة وزي تسبب جفاف 

البشرة. 

تجنبي لعق الشفاة باللسان الذي 

يــؤدي إلى تشققهما ويجعلهما أكثر 

جفافا، باإلضافة إلى أنَّ لعق الشفاة 

وهي متشققة يمكن أن يسبب اإلصابة 

بالبكتيريا الــتــي تسبب كثيرا من 

المشكالت.

المواظبة على استخدام المرطب الخاص 

الــذي يناسبك.  النوع  بالشفاة واختاري 

التي  النوع الشمعي أكثر األنــواع  ويعد 

تحافظ على رطوبة شفتيك ألكبر فترة أو 

يمكنك استعمال الفازلين على شفتيك.

ابتعدي عن األطعمة الحارة عند األفطار 

التي تزيد من تهيج الشفاة أو استعمال 

الغنية بالكحول  التجميل  مستحضرات 

مثل أحمر الشفاة. 

اختاري معجون األسنان والغسول المناسبين 

لك، ألنهما قد يكونان مسؤولين عن جفاف 

الشفاه وتشّققها. فتغيير معجون األسنان 

ة أسبوع على األقّل قد يكون  واالنتظار لمدَّ

حالً لمشكلة تشقق الشفاة. 
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ما مميزات الرموش الطبيعية المصنوعة من فرو المنك، وهل تعطي 
لجميع النساء اإلطاللة الجذابة؟ 

أنواع الشعر المستخدم في  أنه من أفضل وأجود  فرو »المنك« معروف 

الرموش  الطبيعية. كما أن  الرموش، فإنه يتميز بالسواد والنعومة  تصنيع 

المنك تستخدم حتى ٣٠ مرة ومظهرها طبيعي أكثر من  المصنوعة من 

الرموش المصنوعة من النايلون. 

أسرار ونصائح تركيب الرموش الطبيعية، لكي يتم وضعها في المنزل 
دون اإلستعانه بخبيرات التجميل؟

مع انتشار مدونات الجمال، أصبح لكل فتاة اهتمام كبير في وضع المكياج 

المنك« مرن  البعض الصعوبة في وضعها. »رموش  والرموش لكن تعاني 

وخفيفة على الجفنين لذلك هي الحل األمثل للمبتدئات. 

أهم الوصفات الطبيعية والتي ستساعدك بشكل رائع على زيادة كثافة 
الرموش وإطالتها؟ 

الرموش بإستخدام  لنمو  الزيتون مفيد جداً  الخروع ممزوج مع زيت  زيت 

فرشاة مسكرة نظيفة بلليها بالخليط، ثم قومي بوضعها على الرموش 

والحواجب حيث أنه يعمل على تقوية بصيالت الشعر وزيادة كثافتها. 

لرسم العين أهمية خاصة فى إعطاء المرأة إطاللة مميزة مليئة باألنوثة 
التي تناسب اإلطاللة  الرموش  ومختلفة عن غيرها.. من وجهه نظرك 

المثيرة، وهل يختلف شكل  الجذابة أو اإلطاللة  الهادئة أو اإلطاللة 
الرموش من شكل وجه آلخر؟

الرموش تختلف  الرموش، فأشكال  لكل أطاللة نوع أو تصميم خاص من 

لتناسب جميع أنواع الوجوه. كما أن شكل وصلة الرموش المركبة تختلف من 

شخص إلى اخر نظراً إلى اختالف شكل العين. 

طرق الوقاية من العادات السيئة التي تسبب تساقط الرموش؟ 

تجنب الوصالت الصناعية التي تدوم لمدة أسبوع أو اكثر. 	

التأكد من إزالة المكياج وخاصة الماسكارا وبقايا غراء الرموش المؤقتة  	

بمزيل مكياج لطيف.

الزيتون والجوجوبا  	 ترطيب الرموش بزيوت طبيعية، جّربي زيت 

والكاميليا أو اللوز قبل النوم لتغذي الرموش وتزيد نموها.

تناول الكثير من البروتينات أو التقليل من كميتها، يمكن ان يؤدي إلى  	

تساقط الرموش. 

قلّلي من استخدامك للماسكارا والكحل، وال تستخدمي ماسكارا  	

سميكة كل يوم. فالمواد الكيميائية فيها يمكن ان تضعف رموشك لذا 

استخدميها فقط عند الضرورة. 

سرحي رموشك يومياً بفرشاة خاصة. 	

الـــرمـــوش الطبيعية  أصــبــحــت 

من أكثر مستحضرات المكياج 

التي ال تستغنى عنها أي فتاة 

عــربــيــة، ألنــهــا تمنحها رموشا 

بـــــارزة وكــثــيــفــة أكــثــر وتــغــمــر 

عينيها بنظرة واضحة وجّذابة. 

ألتقينا خبيرة التجميل أماني 

كريم والتي اشتهرت بعشقها 

ــا رمـــوش  ــه ــاج ــت لــلــرمــوش وإن

طبيعية مصنوعة من فرو حيوان 

»الــمــنــك« وتــقــديــم مجموعات 

متعددة األحجام لتتناسب مع 

كل األذواق ورسمات العيون.

بببببببببببب  بببببببببببببببب
:» ببببب بببب بب »

ببببب ببببب بببب ببببب
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بمرور شهور الشتاء يكون شعرك قد فقد حيويته وأصيب بالجفاف واإلجهاد 
كنتيجة طبيعية للبرودة القاسية والتقلبات المناخية المستمرة التي تعرض 
لها. وباألخذ في االعتبار ما يتسم به الربيع من جفاف وتقلبات جوية فإن الشهور 
القليلة القادمة لن تكون بكل تأكيد األفضل لشعرك، وبالتالي سيقع على 
عاتقك مجهود كبير للعناية الفائقة به لحمايته، وألن شعرك جزء أساسي في 
إطاللتك، فهو يستحّق عناية خاصة ومستمرة. »أناقتي« تقدم إليك بعض النصائح 

لمساعدتك في الحفاظ على بريقه وصحته وجماله في استقبال الربيع:- 

أعدي حمام زيت ساخنا لشعرك، ابدأئى برنامج عالج الشعر بالتخلص  	

من جفافه وذلك عن طريق إعداد حمامات زيت ساخن بشكل منتظم 

لتعويض الزيوت الطبيعية التى فقدها شعرك في الشتاء. 

ــراء أنــواع الشامبو والبلسم الغنية بمرطب  	  احرصي على ش

humectants وهو أحد أنواع المرطبات التي ال تحتوي على الدهون. 

العادي إلى تجربة عشبية عن طريق  الشامبو  كما يمكن أن تحّولي 

خلط بضع قطرات من الزيوت األساسية معه. 

الشعر األول فهي تعمل  	 الحرارة، فالحرارة عدو  المحافظة عليه من 

على تفتيح الطبقات المكونة لغالف الشعر وهو ما يؤدي إلى تقصف 

للوقاية  الطرق  أطرافه وتكسره وجفافه وفقدان لمعانه. ومن أفضل 

المباشر ألشعة الشمس وفى حالة الضرورة، يفضل  التعرض  تجنب 

وضع اسبراي أو لوشن واٍق من األشعة فوق البنفسجية.

تجنبي الرطوبة والرياح، تؤدي الرطوبة العالية إلى مزيد من عمليات  	

التعرق الزائدة وهو األمر الذي يعطي شعرك مظهرا مجعدا غير الئق 

كما انه يؤدي إلى زيادة نسبة األمالح التي تؤذي الشعر. 

الليمون  	 القليل من  للحصول على هاياليت ناعم وطبيعي، اعصري 

على شعرك قبل الجلوس تحت أشعة الشمس أو استخدمي منتجات 

الفواكه الحمضية. فالليمون  التي تحتوي على  الشامبو والتصفيف 

يضيف لمسات خفّية من اللون إلى شعرك دون اإلضرار به.

الكمّية  	 التي سقطت منك، فإذا بدأت هذه  الشعر  تحققي من كمية 

بالتزايد عليك أن تستشيري الطبيب. 

المزيج على  	 اهرسي حبة أفوكادو ناضجة مع بيضة واحدة ثم ضعي 

الشعر الرطب، اتركيه على األقل 20 دقيقة ثم اشطفي الشعر عّدة مرات. 

كرري ذلك مرة في األسبوع للشعر المتضرر ومرة شهرياً للشعر الصحي.

المفّضل لديك مع جل الشعر قبل  	 العطر  امزجي بضع قطرات من 

وضعه، فيصبح شعرك جميل الشكل والرائحة أيضاً.

اغسلي شعرك بالزيوت النباتية، فزيوت الزيتون والجوجوبا واللوز  	

الحلو المتوفرة في محالت األغذية الصحية ممتازة للشعر. إذا كان 

شعرك سميكاً وثقيالً استخدمي زيت جوز الهند الذي له مفعول 

السحر.

النباتي إلى أن تغطي  	 الزيت  رطبي شعرك وضعي كمية صغيرة من 

الشعر تماماً. غطي شعرك بطاقية االستحمام ومنشفة دافئة لمّدة 

نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك واغسليه بالشامبو كالمعتاد.

رشي فقط ثالث رشات من سبراي الشعر، فاإلفراط في استعمال هذا  	

أن تجربي  المستحضر يثقل الشعر ويجعله مسطّحا. يمكنك أيضاً 

الشعر  الفيتامين B، فهو يلطف  سبراي تصفيف مغذي يحتوي على 

ويساعد على حمايته من أضرار البيئة والتصفيف المتكرر.

للحصول على خصالت ملونة جميلة في المنزل، اخلطي العسل والشبة  	

- مركب ألمنيوم يباع في الصيدليات- ليصبح على شكل عجينة سميكة 

وضعي منه على شعرك بأطراف األصابع. ثم اجلسي في الشمس لمدة 

45 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه جيداً، ستحصلين على 

خصالت أفتح بثالث درجات من لون شعرك الطبيعي.

الرطوبة  	 القطن يمتص  المبلل بلطف في منشفة ودعي  الشعر  لفي 

لبضع دقائق بدال من فرك الشعر، هذا يساعد على حماية الشعر من 

تقصف األطراف.

ارتدي مالبسك وضعي ماكياجك قبل تصفيف شعرك، فبهذه الطريقة  	

سيكون شعرك قد جّف تقريباً. إذ أن الشعر يكون عرضة للضرر حين 

يكون مبتالً.
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برزت في فصل الربيع لموسم 2016 مجموعة من األلوان الراقية 

المغامرة في تطبيقها على  التي تحتاج إلى نوع من  والجريئة 

لها، وذلك حتى تحصلي  الشعر بكل جمالية وجاذبية ال مثيل 

الموضة وآخر  على إطاللة مميزة ومختلفة تواكبي من خاللها 

الصيحات الحديثة وتكون بإطاللة عصرية وأكثر جاذبية.

التي دخلت  القوية والجريئة  البنفسجي: من األلوان  اللون 

ساحة الموضة وتربعت على عرشها وحققت نسبة اقبال كبيرة 

من طرف النساء من مختلف األعمار، ال سيما صفوف الشابات 

أنه  الكثيرات. كما  الساحة ولقي إعجاب  الذي تميز بقوة في 

تم تطبيقه من طرفهن بشكل كبير وموسع، منهن من اعتمدته 

على شكل خصالت على شعرها ومنهن من قامت بتطبيقه على 

الشعر بشكل كامل، وهو من األلوان التي تمنح الوجه نوعا من 

اإلطاللة المميزة ويبرزه بأناقة ال مثيل لها.

الناري على عرش  اللون األحمر  الناري: وتربَع  اللون األحمر 

الرقي والتميز والذي يتميز بنعومة  موضة الشعر بنوع من 

أنه يتماشى مع جميع  ولمعان ال مثيل لهما في اإلطاللة، كما 

أنواع البشرة ويناسب كل أنواع الشعر ويحقق اإلطاللة البراقة 

لكل امرأة.

اللون جرأة  الزيتي: يتطلب هذا  اللون األخضر 

كافية لتطبيقه على الشعر بكل جاذبية 

وأناقة وجمالية مميزة، ال سيما أنه يمنح 

الشعر لمعانا مميزاً وغاية في الجمال.

اللون األشقر: القريب من اللون 

ــذي يمكن  الــرمــادي وال األبيض أو 

تطبيقه أيــضــا للتميز واإلطــاللــة 

المختلفة.

 اللون البرتقالي: من األلوان الربيعية 

اللون يناسب  والمميزة، إال أن هذا 

البيضاء كونه  البشرة  أكثر صاحبات 

يزيد من إطالالتهن وجماليتهن الراقية 

والمتميزة. 

ةةةةةةة ةةةةةةة
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ما عملية زرع األسنان؟

عملية زرع األسنان هي عملية جراحية تتم 

تحت التخدير الموضعي حيث يتم فيها غرس 

البرغي أو المسمار  أو زرع وتد أو ما يشبه 

البرغي  الفك حيث يكون  المعدني في عظم 

المعدني مصنوعا من التيتانيوم المالئم للجسم 

ويكون شكله مشابها لجذر السن. ويتم غرسه 

في عظم الفك للتعويض عن سن أو اكثر. 

ويترك المسمار ليلتئم مع العظم مدة تتراوح 

ثالثة أشهر..

ما العمر المناسب للزراعة؟

تتم عملية زرع األسنان بعد اكتمال نمو 

الجسم والفكين اي بعد عمر 18 سنة وحتي 

عمر متقدم طالما يتمتع المريض بصحة جيدة 

يتحمل العمل الجراحي بدون أخطار.

هل تالئم زراعة األسنان جميع الناس؟

ليس كل شخص وليس كل فراغ تجرى له عملية 

زرع األسنان.. 

تعتمد زراعة األسنان علي كثافة العظم ولذلك 

اللثة وبنية الفك سليمتين  يجب أن تكون 

المريض بصحة جيدة وصحة فموية  ويتمتع 

جيدة وان تكون كمية العظم وكثافته مناسبة 

حتي تنجح عملية زرع األسنان عند الشخص 

المزمنة  أما األشخاص ذوو األمراض   , السليم. 

مثل السكري والقلب ولين العظام وغيرها من 

األمراض التي تشكل صعوبة في التئام العظم 

فتنخفض نسبة نجاح عملية زرع األسنان معه , 

ولذلك يجب استشارة الطبيب الخاص المعالج 

للحصول علي الموافقة لعمل زرع األسنان.

كيف تتم عملية زرع األسنان؟

تتم عملية زرع االسنان علي مرحلتين وذلك 

بعد اخذ صور االشعة والتأكد من كثافة العظم 

وصحة المريض.

المرحلة األولي: 

الجراحية: حيث يتم تخدير  المرحلة  و هي 

اللثة لكشف  المنطقة وعمل شق بسيط في 

الفك وبواسطة مثقاب خاص يتم عمل  عظم 

حفرة صغيرة في العظم ووضع الغرسة السنية 

ذات الشكل شبه االسطواني والمصنوعة من 

المكان  الفك في  التيتانيوم في عظم  معدن 

المفقود ثم يخاط الشق  السن  الخاص بجذر 

العظم  السنية مع  الغرسة  وتترك حتي تلتحم 

المحيطة بها  العظمية  الخاليا  من خالل نمو 

ما بين شهرين الي ستة اشهر حسب استجابة 

جسم المريض وعمره. 

المرحلة الثانية:

التأكد من  التركيب: بعد  و هي مرحلة 

نجاح عملية الغرس التي تمت في المرحلة 

األولي. يقوم الطبيب بأخذ مقاس أو طبعة 

التيجان  او  الفم تمهيدا لتركيب الجسور 

المالئمة. 

ما الحل اذا لم يكن العظم كافيا؟

يلجأ الطبيب إلى عملية جراحية لوضع عظم اصطناعي 

أو طبيعي لزيادة كثافة العظم الذي يحيط بالغرسة.

هل هناك أية أعراض بعد عملية زرع 
األسنان؟

الجانبية  العملية بعض األعراض  قد يحدث بعد 

كاالنتفاخ البسيط أو آالم غير مزعجة بشدة والتي 

تزول باستخدام األدوية المناسبة بعد العملية

 كيف وأين تجري عملية زرع األسنان؟

تجرى عملية زرع األسنان في عيادات األسنان 

المجهزة بشكل جيد ومعقمة وتجرى تحت 

أية  العملية  الموضعي حتى ال يرافق  التخدير 

آالم أثناء غرس السن.

الدكتورة سامية توفيق عصفور
اخصائية طب اسنان

البورد األلماني في زراعة االسنان األسنان
يفقد بعض  األشخاص أسنانهم لكثير من األسباب كالحوادث أو التسوس أو الكسر و 

غيرها من األسباب.

.. و كان  قديما كانت عملية خلع األسنان هي الحل الوحيد للتخلص من آالم األسنان 
طبيب األسنان قديما يلجأ للتعويض عن السن المفقودة بما يسمي الجسر السني الثابت 
أو طقم األسنان المتحرك سواء جزئيا أو كامال مما يضطر أحيانا الي تخريب و سحل بعض 

األسنان المجاورة لتركيبها.

و لكن مع تطور علم طب األسنان أمكن التعويض عنه بضرس صناعي بديل يزرع مكان 
تلك السن المخلوعة بمواصفات السن المفقودة و ربما أكثر جودة و أصبحت زراعة األسنان 
ناجحة و نتائجها مضمونة عمليا و علميا سواء كان زرع سن واحد أو زرع عدد من األسنان .

و بذلك تعيد زراعة األسنان الي الوجوه االبتسامة الجميلة و الثقة.

عة
زرا

8485

Your Health



»عيادة حارب لطب وجراحة األسنان«
 نحسن ابتسامتك عام بعد عام 	
منذ عام 1977 إسٌم يمكنك الوثوق به 	
أول وأكبر عيادة أسنان في سلطنة عمان  	
أحدث التكنولوجيا المتطورة مع اطباء متخرجين  	

من أوروبا، المملكة المتحدة وأستراليا

 توفر جميع أنواع عالجات األسنان الطبية 	
تحويل اإلبتسامة بنفس اليوم )تيجان أو  	

بالقشور السنية »الفينيرز«(
زراعة األسنان بنفس اليوم 	
تبيض األسنان بالليزر  	

24563814 - 2456885 - 24563217

admin@harubdental.com

www.harubdental.com 

هل هناك أي تأثير للزرعات السنية في 
الجسم؟

انه ال  العلمية  اثبتت األبحاث والــدراســات 

توجد اي حساسية او تأثير مرضي للمعدن 

لها أي  المستخدم في زراعات األسنان وليس 

أضرار بعيدة المدى علي جسم االنسان. 

ما نسبة نجاح عملية زراعة األسنان؟

يعتمد نجاحها على عدة عوامل:

- التشخيص الجيد لكل حالة

- كثافة العظم وحجمه مكان السن المفقود

- دراسة القوى االطباقية ومدى شدتها

- الصحة الفموية الجيدة التي تعتمد علي اهتمام 

المريض بنظافة فمه وأسنانه كشرط أساسي.

- أن تتم عملية زرع األسنان علي يد اختصاصي 

متمرس وجو معقم.

- مراجعة طبيب األسنان كل 3 او 6 اشهر 

للفحص الدوري وتنظيف اللثة واألسنان.

الفم علي  ما مدي تأثير اهمال صحة 
عملية زرع األسنان؟

إن اهمال صحة الفم واألسنان تؤدي الي 

تراكم الجير والقلح السني وطبقة البالك علي 

األسنان واللثة وحدوث النخر حيث تؤدي الي 

التي  الجراثيم والميكروبات والبكتيريا  تكاثر 

التهاب األنسجة حول السن وحول  تسبب 

الزرعات مؤدية الي امتصاص العظم وذوبانه 

الزرعات وبالتالي تخلخلها وسقوطها  حول 

الزرعات السنية وفشل عملية زرع  وفشل 

األسنان.

 نصائح لمرضي زراعة األسنان؟

االهتمام بنظافة الفم واألسنان واللثة ومراجعة 

طبيب األسنان بشكل دوري للتنظيف الدوري 

كل 3 او 6 اشهر

أخذ صور اشعة للتأكد من سالمة العظم 

التهاب في  بالزرعات ومعالجة أي  المحيطة 

اللثة وخاصة حول الزرعات

استخدام معجون األسنان المناسب والمضمضة 

الماء والملح  الفلورايد أو  التي تحتوي علي 

الخيط  الناعمة واستخدام  الفرشاة  واستخدام 

الطعام  السني حيث يساعد علي عدم تراكم 

بين األسنان.

السليم وعدم استخدام االدوات  الجيد  الغذاء 

الحادة علي االسنان

الفرق بين زراعــة األسنان وتركيب  ما 
األسنان؟

التركيبات هي الجسور والتيجان السنية 

واألطقم المتحركة الجزئية أو الكاملة 

الثابتة يتم تصغير األسنان  في حالة الجسور 

وسحلها بإزالة طبقة من بنية األسنان حتي 

نتمكن مــن تركيب الجسر علي االسنان 

المسحولة.

اما عملية زرع االسنان يتم فيها التعويض عن 

األسنان المفقودة بدون تخريب او تصغير 

األسنان المجاورة لمنطقة فقد السن بل نزرع 

الغرسة في نفس مكان السن المفقود.
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الفوالت

للتكّون الصحي  الفوليك أساسياً  الفوالت أو حمض  يعتبر 

للكريات الحمراء. يوصي بتناول 200 ميكروجرام في اليوم 

للمرأة الراشدة.

الورقية  الطعام كالخضر  الفوالت بكمية صغيرة في  نجد 

الفطور ومشتقات  بالفوالت مثل رقائق  المقواة  واألطعمة 

القمح، كما تحتوي معظم أنواع الفاكهة واللحوم ومشتقات 

الحليب على كميات صغيرة منه. 

الجسم  الفوليك في  النقص في حمض  يمكن أن يؤدي 

إلى فقر الدم، كما يزيد خطر حصول تشوهات خلقية 

للجنين في الحمل. لذلك تنصح المرأة التي ترغب في 

الفوليك بمعدل 400  بتناول مكمالت حمض  اإلنجاب 

ميكروجرام يومياً.

الحديد

الكريات  الهيموجلوبين في  يساعد الحديد على تفعيل 

الحمراء، وهو ضروري لنقل األوكسيجين في الجسم. ينصح 

بتناول 14،8 ميكروجراماً من الحديد في اليوم للمراة بين 

سن 19 سنة و50.

الحمراء والخبز  اللحوم  الحديد من  يمكن الحصول على 

والحبوب الغذائية والطحين المقوى بالحديد والبيض 

والعدس والبطاطا والفاكهة المجففة والخضر. لذلك يمكن 

تأمين حاجة الجسم منه بتناول شريحتين من الخبز 

الكامل الغذاء أو كوب من الكورن فليكس أو 6 حبات من 

المشمش المجفف أو قطعة من الهامبرجر.

المزمن في الحديد إلى نقص في مخزون  النقص  يؤدي 

الدم. كما أن  الحديد في الجسم وبالتالي إلى فقر في 

خسارة كميات كبرى من الدم نتيجة إصابة معينة أو النزف 

الشديد في موعد الطمث قد تؤدي إلى نقص في الحديد 

أيضاً. 

الكالسيوم

حفاظاً على صحة العظام واألسنان ولتحسين وظائف 

األعصاب وتخثر الدم. كما أن للكالسيوم أهمية كبرى في 

النمو والحمل والرضاعة. يوصى بتناول 700 مللجم للنساء 

بين سن 19 و50 سنة، مع 550 مللجم أثناء الرضاعة.

الحليب ومشتقاته  بتناول  الكالسيوم  الحصول على  يمكن 

التونا والسردين والخبز والخضر  كالجبن واللبن، كما أن 

والسلمون هي من المصادر المهمة للكالسيوم. 

الكالسيوم إلى أمــراض في  النقص في  يمكن أن يؤدي 

الكالسيوم فيها والفيتامين »د«  العظام ناتجة عن نقص 

ليمتص الجسم الكالسيوم. كما يمكن  الذي يعتبر ضرورياً 

أن تعاني النساء اللواتي حملن مرات عدة وخسرن كميات 

الكالسيوم نتيجة الحمل واإلرضــاع نقصاً في  كبرى من 

الكالسيوم، وفي المدى البعيد يؤدي ذلك إلى ترقق العظام.

بببببب
بببببب بببببببب بببب بببببببببببب

قد تحتاج المرأة في كل مرحلة من مراحل حياتها إلى نوع معين من المكمالت 

الغذائية المختلفة، بحيث تالئم تلك المرحلة وتفي باحتياجاتها. فقد يكون التركيز 

على أخذ بعض المكمالت في مرحلة معينة من الحياة دون غيرها من المراحل، 

فطبيعة النمو والتغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم المرأة تملي عليها 

في كثير من االحيان اجراء بعض التغييرات في االحتياجات التغذوية 

للمرأة والتي تضمن الحفاظ على سالمتها وتعزيز صحتها. 

»أناقتي« تقدم لك أهم الفيتامينات التي يجب أن تركزي 

عليها في سن العشرينيات والثالثينيات لتنعمي بحياة 

شبابية واالستمتاع بها: 

A الفيتامين

البشرة  للنمو وللحفاظ على صحة   A الفيتامين تحتاجين 

وتقوية النظر. يوصي بـ 600 ميكروجرام في اليوم للمرأة 

بين سن 19 و50 سنة. 

هناك نوعان من الفيتامين A، األول هو الريتينول والثاني 

هو البيتا كاروتين. وفيما نجد األول في المنتجات الحيوانية 

المقّوى والزبدة والجبنة والبيض  كالحليب والمرجرين 

والكبد والسمك الغني بالزيوت كالسلمون والسردين 

والتونا، نجد الكاروتين الذي يتحّول إلى ريتينول في الجسم 

في األطعمة النباتية كالجزر والبندورة والخضر الخضراء.

يؤدي النقص المزمن في الفيتامين A إلى ضعف في النظر 

القدرة على  الليل، كما تخف  الرؤية في  انعدام  ليالً أو 

الفيتامين  مكافحة االلتهابات. إال أن الجرعات الزائدة من 

A قد تشكل خطراً مع الوقت ألنها يمكن أن تصبح سامة 

لتكدسها في الكبد.
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مع قدوم موسم الربيع يصاب بعض الناس بحساسية 

ــواء الربيعية  ــاألج قــويــة تمنعهم مــن االستمتاع ب

والطبيعة الخالبة، فالحساسية هي حالة تحسس 

تصيب األشخاص الذين يعانون من أمراض رئوية كالربو 

والسعال بأنواعه وغالبا ما تكون أسبابها مالزمة لهم 

منذ الطفولة. هذا التحسس يــزداد في فصل الربيع 

لذلك سميت هــذه الحالة بحساسية الربيع، نتيجة 

للرائحة المنبعثة من األزهار التي تتفتح في هذا الفصل.

أعراضها
الرشح والتعب واإلرهاق والحرارة والسعال  الربيع أعراض عديدة منها  لحساسية 
والصداع والعطس المتكّرر والتهاب الحلق والتهاب األذن الوسطى وانعدام اإلحساس 
بالرائحة واحتقان األنف، وقد يلحق ذلك رائحة كريهة بالفم وقد يصاحب ذلك حكة 
مستمرة فى الجلد. باإلضافة إلى ظهور طفح جلدي، وقد تكون الحساسية قوية بحيث 

تؤدي إلى ضيق فى التنفس.

السبب الرئيسي لحساسية الربيع هى حبوب اللقاح القادمة من األشجار واألعشاب، 
وتفتح زهور الثمار واألشجار وخاصة أزهار شجرة الزيتون.

نصائح للوقاية من حساسية الربيع

تجنبي لمس العين أو حكها.  	

ضعي كمادات باردة على العينين.  	

تجنبي ارتداء العدسات الالصقة.  	

استخدمي »قطرة العين« للحفاظ عليها.  	

توقفي عن وضع مستحضرات التجميل.  	

تجنبي االقتراب من الحدائق والورود.  	

أغلقي النوافذ واألبواب لمنع دخول الغبار وعدم انتقال حبوب اللقاح عبر الهواء.  	

ابتعدي عن الحيوانات األليفة وأخرجيها من المنزل.  	

الطبيعي  العسل  المحتوية على فيتامين »سي« باإلضافة إلى  تناولي األطعمة   	

للتخفيف من االحتقان.
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تصنيف السمنة:

الخاليا  بزيادة عدد  املتسمة  السمنة   -  1

الدهنية:

األطفال  عند  السمنة  من  النوع  هذا  ويظهر 

وال ميكن تقليل عدد الخاليا الدهنية هذه عند 

ميكن  وإمنا  الوزن  إلنقاص  غذايئ  نظام  إتباع 

تقليل حجمها. 

التي ترجع إىل تضخم حجم  2 - السمنة 

الخاليا الدهنية:

وهذا النوع من السمنة هو الشائع عند الكبار.

توحد مراحل أو فرتات من العمر يتعرض فيها 

مل  إذا  مزمنة  تصري  وقد  العرضية  للسمنة  املرء 

يف  ويدركه  الغذايئ  لسلوكه  املريض  يستيقظ 

املراحل العمرية التالية:

	 مرحلة املراهقة

	 مرحلة ما بعد الوالدة

	 فرتة انقطاع الطمث

	 األيام القليلة التي تسبق الدورة الشهرية

أعراض السمنة:

	 تؤدي السمنة إىل بعض األعراض مثل:

	 ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسرتول.

	 نقص معدل التنفس

	 إلتهاب املفاصل

	 تصلب الرشايني

	 العزلة، االكتئاب، أمراض نفسية.

	 التعرض لإلجهاد الرسيع

	 آالم الظهر
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أسباب السمنة أو زيادة الوزن:

هناك عوامل متعددة تتفاعل معا وتؤدي إىل زيادة الوزن 

وهي:

	 قلة الحركة ومامرسة الرياضة بانتظام

	 تناول األطعمة الخفيفة بني الوجبات

	 كرثة تناول السكريات والدهون

املكرسات  تناول  لفرتات طويلة مع  التلفزيون  	 مشاهدة 

واملشهيات

املناسبات  يف  األطعمة  تناول  وكرثة  الوالئم  	  إقامة 

ما تكون أطعمة عالية  والدينية وهي عادة  االجتامعية 

السعرات.

النهار  ساعات  طوال  أطفالهن  إلطعام  األمهات  	 محاولة 

والليل دون التقيد مبواعيد الوجبات األساسية.

	 أسباب نفسية وأسباب وراثية.

	 اضطرابات الغدد.

والكورتيزون  الحمل  األدوية )كحبوب منع  	 تناول بعض 

ومشتقاته وبعض األدوية املهدئة لألعصاب(.
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التأكد فى كل مرة فصلها تماما. 

التهوية بحيث  	 الجهاز فى مكان جيد  المناسبة، يجب وضع  التهوية 
التدريب أو يكون المكان به  النقي أثناء  يمكنك أن تستنشق الهواء 

نظام تهوية جيد ومناسب.

إمكاناتك المادية.. يجب تختاري الجهاز المناسب إلمكاناتك المادية  	
بتحديد مبلغ من المال لشراء يناسبك.

التجارية  	 الكثير من العالمات  الجهاز.. ينتشر فى األســواق  ماركة 
لألجهزة الرياضية. فيجب عدم التسرع قبل اختيار أي عالمة رياضية 

غير معروفة قد يكون عمرها االفتراضي قصير. 

مكان الشراء.. يجب اختيار مكان موثوق فيه لشراء األجهزة الرياضية،  	
بحيث يقدم لك خدمة ما بعد البيع من حيث الصيانة الدورية وتوفير 

قطع الغيار فى أسرع وقت اذا تطلب األمر لذلك.

الرياضي بالمنزل يجب قراءة تعليمات  	 القيام بشراء الجهاز  بعد 
الجهاز بطريقة علمية مقننة،  التدريب على  الجهاز وكيفية  تشغيل 
الكتيب  التعليمات مثل  الجهاز بعض  حيث دائما يكون مرفقا مع 
الجهاز. وإن لم  التدريب على  أو أسطوانة بها معلومات عن كيفية 
تكن واضحة هذه التعليمات، فيجب استشارة أحد متخصصي اللياقة 

الجهاز فى تحقيق  التدريب واالستفادة من هذا  البدنية فى كيفية 
الهدف المنشود من التدريب.

واآلن نعرض لكم أهم األجهزة الرياضية التي يمكن شراؤها في المنزل -

1 ..)Treadmill( سير المشي الكهربائي

2 ..)cycle( العجلة الثابتة رأسية أو أفقية

3 . .)cross trainer( جهاز

4 . .)steeper( or )climber machine( جهاز

5 ..)rowing machine( جهاز

6 . .)MULTI GYM( جهاز األثقال المتعدد االستخدام

أدوات التمرينات، وهى بعض األدوات البسيطة مختلفة األحجام . 7
واألوزان والتي تساعدك على تدريب جميع عضالت الجسم مثل 
الدمبلز  التمرينات-  الكرة السويسرية- عصا  الطبية-  )الكرات 

بأوزان صغيرة(. 

وفى النهاية نرحب بجميع االسئلة واالستفسارات الخاصة الخاصة بتجهيز 
الرياضية، وكذلك مساعدتكم في االختيار األمثل لألجهزة  المنزل باألجهزة 

الرياضية حسب أهدافكم الخاصة. 

مع الكابتن محمد فؤاد 

مدرب اللياقة البدنية

خطوات اختيار األجهزة الرياضية بالمنزل:- 

الهدف من الشراء، فيجب عليك تحديد هدفك من ممارسة النشاط  	
الهدف هو  الذي قد يختلف من شخص آلخر. فقد يكون  الرياضي 
الوقاية من أمراض الضغط أو السكري أو  الزائد أو  الوزن  )خفض 
لتقوية عضالت  أو  المفاصل  الدموية أو آالم  القلب واألوعية  أمراض 
الجسم أو شد الترهالت الموجودة فى بعض مناطق الجسم(، ومن ثم 
تقومين بتحديد الجهاز الذى يساعدك في تحقيق الهدف الخاص بك.

بالمنزل.. البد من  	 الرياضية  عدد األشخاص المستخدمين لألجهزة 
الذين سوف يقومون بإستخدام  المنزل  تحديد عدد األشخاص فى 
الجميع أم ال من حيث  تتناسب مع  الرياضية ومراعاة هل  األجهزة 

أعمار المستخدمين ومستوى لياقتهم البدنية.

الذى  	 الجهاز  المساحة.. يجب أن يكون عندك مساحة كافية لوضع 
سوف تختارينه عند الشراء وقد يكون عندك مساحة جيدة لشراء أكثر 
من جهاز، وبالتالي قد تستفيدين بهذه المساحة فى شراء أكثر من 

جهاز ليعم عليك بالفائدة. 

مكان الجهاز.. يجب وضع الجهاز الرياضي فى مكان مناسب بالمنزل  	
الكهربائية يجب  الوصالت  بحيث يكون بعيدا عن األطفال، وكذلك 

يبحث الناس دوما عن الطرق السهلة للحصول 
على التمرينات الرياضية، فكثير منا ليس لديه 
الــوقــت الكافي للذهاب إلــى الصالة الرياضية 
للقيام بالبرنامج التدريبي الخاص به أو الخروج 
فى المتنزهات أو على الشاطئ لممارسة رياضة 

المشي بسبب ضغوط العمل وواجبات المنزل. 

ويعد شراء األجهزة الرياضية للتدرب في المنزل 
البديل األنسب، خصوصا أننا مقبلون على فصل 
الصيف الذى قد يمنع الكثيرين من الخروج إال فى 
أوقات معينة من اليوم قد ال تناسبنا لممارسة أي 
نشاط رياضي. ويمكن لألدوات الرياضية المنزلية 
أن تضيف نوعا من الراحة على تمارينك الرياضية 
ولكن غالبا بعد أن تشتريها تــدرك أنك ارتكبت 
خطأ.. نقدم لك سيدتي نصائح هامة قبل شراء 
أي جهاز رياضي حتى ال تهدري مالك ووقتك فى 
شراء جهاز قد ال يتناسب مع هدفك من ممارسة 

الرياضة أو مستوى لياقتك البدنية.

ةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةة  
ةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةة
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أفضل مصادر البروتين

البروتين الغنية بالمواد الغذائية  اختاري مصادر 

الحرارية  المشبعة والسعرات  بالدهون  والمنخفضة 

مثل اللحوم بدون دهون والمأكوالت البحرية وحبوب 

الدهون والبيض والبزورات  الصويا واأللبان منخفضة 

والمكسرات. 

كمية البروتين التي يجب الحصول عليها:- 

14 جراما من البروتين في كل نصف كوب من  	

الجبنة المنزلية منخفضة الدسم. 

13 جراما في 87 جراما من التوفو القاسي 	

9 جرامات في نصف كوب من العدس المطبوخ 	

8 جرامات في 2 ملعقتين كبيرتين من زبدة  	

الفستق أو زبدة اللوز

اللحم، السمك،  	 7 جرامات في 30 جراما من 

الدجاج منزوع الجلد. 

7 جرامات في 30 جراما من الجبن 	

7 جرامات في نصف كوب مطبوخ من فاصوليا  	

الكلى

4 - 7 جرامات في 30 جراما من المكسرات 	

6 جرامات في 1 بيضة كبيرة 	

الزبادي  	 6 جرامات في 125 جراما من لبن 

قليل الدسم

5 جرامات في 125 جراما من حليب الصويا 	

الحليب قليل  	 4 جرامات في 125 جراما من 

الدسم

الكربوهيدرات والدهون

البروتين في رجيمك،  تناول  في حال اعتمادك على 

يجب أن تركزي على تناول الكربوهيدرات مثل 

الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبقوليات 

والحليب والزبادي منخفضة الدسم. أيضاً جربي تناول 

المكسرات  المكسرات وزبدة  الدهون الصحية مثل 

الزيتون، وزيت  الطبيعية والبزورات والزيتون وزيت 

الكانوال والسمك واألفوكادو. 

ولتساعدي نفسك على التحكم بالشهية، قومي 

اليومية على أربع أو  بتقسيم السعرات الحرارية 

خمس وجبات صغيرة أو خفيفة.

يسعى كل شخص للوصول لوزن وجسم مثالي ويبذلون في سبيل ذلك كل الطرق المتاحة للوصول إلى نظام غذائي 
يتماشي مع متطلباتهم اليومية، ويجعلهم يحصلون على الوزن الذي يريدونه من ضمن هذه األنظمة الغذائية التي 

ُيقبل عليها الكثير من األشخاص لخفض الوزن والوصول إلى نتائج سريعة هو ما يعرف بريجيم البروتين.

قبل البدء في عمل رجيم البروتين ينصح بمعرفة وزن الجسم في البداية وبعد كل مرحلة لمعرفة كمية نقص الوزن، 
استشارة طبيب التغذية لمعرفة مدى مالءمة الرجيم لحالة الجسم حيث وجد أنه غير مناسب لمرضى الكلى والكبد.

بدء اتباع الريجيم لسبب خاطئ، السبب الرئيسي  في الفشل هو اتباع نظام غذائي إلرضاء شخص 1

آخر. فالدافع والقوة العاطفية الالزمة لنجاح فقدان 

ــوزن يجب أن تأتي من داخلك، وليس لتلبية  ال

احتياجات أو رغبات اآلخرين.

اتباع نظام  النظام الغذائي الخاطئ،  غذائى قاصى ال يحتوى على األطعمة المفضلة 2اختيار 

لديك يمكن أن ينجح لفترة قصيرة لكنك لن تستمر 

طويال.

عــدم التخطيط للمستقبل، عليك أن  تخطط جيدا لنظامك الغذائى وعليك 3

تقديم قائمة بسيطة من وجبات مغذية مفضلة 

الوقت الالزم إلعداد كل  لديك بما في ذلك 

وجبة. كما يجب جعل اختيارك وفقا لشهيتك 

والجدول الزمني، لزيادة الطاقة والحفاظ على 

الشبع حتى تناول الطعام التالى. 

شرب الماء، شرب الماء يساعد على  4
زيادة فقدان الوزن وتساعد على الهضم 

وطرد السموم.

الرياضة تساهم  الرياضة،  عدم ممارسة  الحرارية 5 السعرات  المزيد من  في حرق 

وبناء العضالت. بإمكانك ان تبدأي بممارستها 

بشكل بسيط في البداية وتتدرجي في الزيادة 

حتى تجدي الروتين الذي يناسبك. البعد عن 

بالطعام، ستجد من  الذين يغروك  األشخاص 

خالل زمالءك وأصدقاءك من يغريك بتقديم 

الطعام ذو السعرات العالية والوجبات 

الغذائى. فعليك  التى تدمر نظامك  السريعة 

أن تبتعد عن هــؤالء وال تشاركهم أوقات 

الطعام حتى التدمر ماتبنيه.

الرغم من ان بعض  التخسيس، على  حبوب  6
حبوب الحمية قد تمت الموافقة عليها من قبل 

ادارة االغذية والعقاقير وربما تساعد فعال في 

انها ان لم تستخدم بشكل  الوزن إال  التخفيف من 

صحيح فربما يعود وزنك لما كان عليه. 

النساء يقعن في  القلق من الميزان، بعض  7
بالميزان واالعتماد على االرقام  الهوس  خطاء 

فقط ولكن الميزان قد يكون محبطا في بعض 

االحيان الن وزنك يتقلب خالل اليوم. تخطي وجبات 

الطعام يمثل  الطعام، إن تخطى وجبة من وجبات 

أنه يجعلك شرها  الغذائى حيث  خطرا على نظامك 

لتناول المزيد من السكريات لتعويض الجوع وتدفق 

الدم.

الوزن فإذا  النوم مهم جدا لخسارة  النوم،  قلة  النوم فجهود 8 لم تحصلي على ما يكفيك من 

المرغوبة. حاولي ان  النتائج  حميتك قد ال تحقق 

تبحثي عن طرق تساعدك في الحصول على المزيد 

من النوم لتتجنبي هذا الخطاء.

حتى يؤتى نظامك الغذائى بثمار جيدة وفعالة، »أناقتي« تقدم لكي 
بعض األخطاء التي يمكنها ان تعيدك دائمًا الي نقطة الصفر في حميتِك 

الغذائية فتجنبيها:

  يييييييييي  يييييي  يييييييي  يييييييييي  يييي  يييييييييييي

ةةةةةةةةةة
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حوار / مها محسن
ياسمين رئيس فنانة مصرية أستطاعت بالموهبة 
والكاريزما الخاصة بها أن تصنع بصمة مميزة لها 
وسط كم النجوم المتواجدين علي الساحة الفنية، 
لم تعتمد علي أنوثتها الالفتة ومالمحها الجذابة 
في صنع النجاح كعادة الكثير ممن على الساحة 
حاليا، غردت ياسمين خارج السرب تماما أعتمدت فقط 
علي موهبتها وعشقها للتمثيل، تحدت حالة التردي 
األخالقي المتفشية في الوسط الفني، قدمت فنًا 
حقيقيًا، فرغم أن دراستها بعيدة عن مجال الفن إال 
أن الموهبة والقدرة والرغبة على تحقيق الهدف كانت 
كلها عوامل كفيلة ببلوغ النجومية في وقت قصير.

أستطاعت ياسمين أن تثبت أن الشهرة التحتاج لمن 
يسعى لها وإنما تحتاج للموهبة الحقيقية والجهد 
والعمل فتأتي الشهرة كناتج طبيعي لألجتهاد 

واألخالص في العمل
فمنذ بداية ظهورها خطفت األنظار وحجزت لنفسها 

مكان في قلب كل مشاهد 
شاركت في العديد من األعمال الناجحة مع كبار 
النجوم منها أكــس الرج وصنع في مصر مع أحمد 
حلمي، واحد صحيح مع هاني سالمة، المصلحة مع 
أحمد السقا واحمد عز، وفتاة المصنع الذي حصدت 

من خالله جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم
مجلة أناقتي ألتقت ياسمين رئيس بالتزامن مع 
عــرض فيلمها الجديد هيبتا لتحدثنا عــن دورهــا 
فــي الفيلم، وبــدايــة مشوارها فــي عالم التمثيل 
ــن عــالــم عـــروض األزيــــاء لعالم  وكــيــف أنتقلت م
الــفــنــيــة فــي حياتها الــمــحــطــات  ــم  ــ  التمثيل وأه

:» بببببب بببب بب »

بببب ببببب بب ببببببب 
ببببببببب ببب ببببب

هل لدراستك عالقة بمجال التمثيل؟

الفن ولكني صممت أني أحقق هدفي  دراستي بعيدة جدا عن مجال 

وأكون ممثله ودرست التمثيل عن طريق الكورسات والدراسات الحرة. 

سبب اختيارك لمجال الفن تحديدا؟

الحقيقة مش قادرة أعرف السبب األساسي اللي خالني أحس إني عايزة 

أمثل، بس اللي أنا متأكدة منه إني كان الزم أكون ممثلة وده عرفته من 

وأنا عمري ١٤ سنة تقريبا وأوقات كتير أسأل نفسي أنا بمثل عشان أبقي 

ه موصلتش لإلجابة  سعيدة وال التمثيل هو اللي بيخليني سعيدة بس لِسَّ

كيف انتقلتي من عالم عروض األزياء لعالم التمثيل؟

عالم عروض األزياء كان مؤقتا بالنسبة لي وكنت عارفة إني مش هكمل فيه، 

بس التجربة فادتني جدا في حياتي والنقلة الحقيقية حصلت لما وقفت مع 

نفسي وقفة حقيقية وقلت لنفسي كفاية كده ركزي علي هدفك األساسي 

التمثيل ومن هنا قررت أدرس التمثيل عشان أبقي فاهمة مش بس هاوية. 

معاييرك لقبول الدور الذي يعرض عليكي؟

ال يوجد معايير محددة وأعتقد ان أهم حاجة إنه يدخل قلبي أول ما 

اقرأه، أو يضحكني لو كان كوميديا وأكيد فريق العمل مهم ويزيد من 

أهمية العمل.

 ممثل نفسك تشتغلي معاه ولسه مجتش الفرصة؟

بدبلوماسية قالت نفسي اشتغل مع كل الممثلين الموهوبين. 

من نجمتك المفضلة من بنات جيلك ومن الجيل القديم؟

القلب بسرعة منهم يسرا ومديحة  ناسا كثيرين تمثيلهم يدخل  أحب 

كامل ودينا الشربيني وبحب كمان نادين لبكي وأحب كل الناس اللي 

أصدقهم وروحهم حقيقية.

 أقرب أفالمك الي قلبك؟

بحب فيلم واحد صحيح وأحب أتفرج عليه كل مايعرض على التليفزيون 

ه. وأكيد فتاة المصنع وشخصية هيام عايشة معايا لِسَّ
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العام  الرمضانية هذا  الدراما  هل ستشاركين في 
وما جديدك بعد هيبتا؟

العام، ولم أقرر  الرمضانية هذا  الدراما  لن أشارك في 

ماهي أعمالي القادمة أنا اآلن في مرحلة هيبتا.

كلميني عن عالقتك بالموضة هل تسيرين وفق 
أحدث صيحات الموضة أم تخلقين لياسمين 

موضة خاصة بها

اللي  أحب الموضة واللبس بس أوقــات كتير ألبس 

يريحني وبس والموضه عموما عمرها ما أقتصرت علي 

الين أو سكة واحدة دايما يكون فيها اختيارات ترضي 

المناسب له وأنا بحب  كل األذواق وكل واحد يختار 

أعمل كده. 

سر جمالك ورشاقتك؟

سر جمالي ورشاقتي تقريبا اكتشفت إن عاداتي في 

األكل صحية لكن من غير ما أقصد خالص ال أحب الخلط 

وأتناول وجبات صغيرة علي فترات وأحب العصائر 

الطبيعية أكثر من الحلويات والمعلبات 

رسالتك التي تقدمينها من خالل الفن؟

أنا ممثلة اخترت التمثيل لكي أنقل للناس شخصيات عايشة 

الحياة يمكن ظروف حياتهم لم تسمح لهم مقابلتها  في 

قبل كده أنا بمثلها واجيبهالهم لحد عندهم عشان كل واحد 

يعرف انه مش عايش في الدنيا لوحده، في حاجات وناس 

تانيه هو ميعرفش عنها حاجة، وفي النهاية أنا مش دوري 

تقديم رسائل أنا دوري تقديم حقائق.

أين تصنفين نفسك حاليا بين زميالتك الفنانات 
وخصوصا بنات جيلك؟

ــي أشتغل  ال أستطيع تصنيف نفسي وأفتكر إن

التمثيل وليس من أجل  الهواية وعشق مجال  بدافع 

المنافسةعلي شيء

التي  الروائية   فيلم فتاة المصنع من األفــالم 
ــال العديد من  حققت نجاحا جماهيريا ون
الجوائز.. هل كنت تتوقعين حصولك علي جائزة 

أفضل ممثلة عن دورك في الفيلم؟

فيلم فتاة المصنع تجربة نادرة ومميزة وكنت حاسة من 

إنه هيكون فيلما مهما في مشواري وفي ذاكرة  البداية 

السينما وهذه أهم جائزة كنت واثقة من حصولي عليها، 

إيماني بالفيلم كان من كل قلبي فأنا أقوم بدوري وعملي 

كممثلة وأقدم كل ما لدي من مهارات فنية وأجتهد وأترك 

بعد ذلك التوفيق والنجاح لله سبحانه وتعالي

الذي يعرض  كلميني عن فيلمك الجديد هيبتا 
حاليا؟

فيلم هيبتا فيلم روائي يعود للرواية الشهيرة التي تحمل 

تأليف محمد صادق ويشارك في  نفس االسم وهو من 

الشربيني وأحمد مالك  الكدواني ودينا  البطولة ماجد 

الشابة جميلة عوض ومن إخراج  وأحمد داود والفنانة 

هادي الباجوري

وماذا عن دورك في الفيلم؟

دوري في هيبتا يُلخص في شخصية البنت التي هي حلم 

كل الناس نفسها تعيشه بس لو قابلته بجد تخاف منه 

النه بكل بساطة حلم عايز حد جريء يعيشه ويحققه 

واحنا في زمن الجرأة فيه بقت غلط وعيب

أخر فيلم مصري شاهدته ونال إعجابك؟

أوالد رزق.

هل ترين نفسك من المحظوظات سينمائيا؟

أكيد محظوظة جدا بس كمان مجتهدة جدا جدا. 

ايهما أقرب الي قلبك السينما ام التلفزيون؟

السينما أقرب لقلبي وبحبها.
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ومع قاعدة عجالت أطول بمقدار 80 ميلليمترا، تأتي 

بأبعاد أطول بمقدار 95 ميلليمترا،  الفئة-C كوبيه 

السابق.  الطراز  وأعرض بمقدار 40 ميلليمترا من 

السيارة رحابة أوسع  الزيادة في حجم  وتوفر هذه 

للسائق والراكب في الكرسي األمامي. وبذلك، تصبح 

هناك مساحة إضافية للكتفين، ومساحة محيطة 

اليدين، وأيضاً حيز مناسب فوق  كافية لتحريك 

الرأس في جميع المقاعد. 

مزايا فردية رائعة

المتوفر كتجهيز أساسي   AMG يعبّر خط تصميم

الخليجي، عن السمات  التعاون  في دول مجلس 

الحيوية لسيارة الكوبيه. ويختلف هذا الخط 

المصدات  الخارجية مثل  المزايا  التصميمي بحكم 

 AMG تأتي بنمط التي  الخاصة، وعتبات األبواب 

الفتحات  للهيكل الخارجي، وشبكة المبرد ذات 

الــكــروم والعجالت  األلماسية مع مسامير من 

المعدنية الخفيفة من AMG بقياس 18 بوصة.

التصميم  الداخلي لخط  التصميم   أما مزايا 

AMG، فتشتمل على اللمسات الرياضية 

الحصرية مثل التنجيد باستخدام جلد 

 DINAMICA االصطناعي/ ألياف ARTICO

متناهية الصغر باللون األســود مع درزات 

متناقضة، وعجلة قيادة رياضية متعددة 

المهام مع جزء سفلي ُمستوي، ودّواســات 

الرياضية. ويُضاف إلى هذه اإلطاللة   AMG

المميزة أجزاء ُملفتة بفتحات وباللون الرمادي 

الداكن جداً، مع أجزاء من األلمنيوم في لوحة 

العدادات الرئيسية واألبواب.

التي تجتذب األنظار أيضاً وعلى نحو  المزايا  ومن 

بالكروم  الداخلي  التصميم  باقة  مماثل، ما تتضمنه 

الخليجي(،  التعاون  )غير متوفرة في دول مجلس 

حيث تزخر بالعديد من الخصائص واللمسات 

بالكروم الفضي، بما في ذلك لوحة العدادات 

الرئيسية، وفتحات التهوية، ومقابض األبواب. 

التعليق  بنظام  ويمكن تجهيز الكوبيه اختيارياً 

الهوائي AIRMATIC على المحورين األمامي 

والخلفي. ومــع خاصية التخميد التي يمكن 

والقابلة للضبط باستمرار  التحكم بها إلكترونياً 

الخصائص  المحورين األمامي والخلفي، تظهر  على 

المميزة واالستثنائية في أي ظــروف، وذلك من 

خالل الحد من هدير الرياح على الطريق، واهتزاز 

العجالت. 

الموازنة  ميزة  أيضاً  الهوائي  التعليق  ويتضمن نظام 

الوقت، مما يوفر مستوى ممتازاً من  الذاتية طوال 

الراحة، حتى مع وجود حمولة داخل السيارة.

خصائص القيادة

يمكن للسائقين اختيار نمط القيادة لسيارة الكوبيه 

الخاصة بهم، وذلك بلمسة زر واحدة: رياضي، مريح، 

أو االستهالك األمثل. وفي هذا السياق، يمكن للسائق 

القيادة الخمس  أن يختار واحــدة من وضعيات 

باستخدام مفتاح DYNAMIC SELECT: »إيكو«، 

»كمفورت«، »سبورت«، »سبورت+«، »إنديفجوال«. 

القيادة »إنديفجوال«، فإنه يسمح  وباختيار نمط 

التفضيالت  السيارة حسب  للسائق بتخصيص إعداد 

الشخصية.

أكثر صالبة

إن البنية الذكية خفيفة الوزن مع النسب األعلى من 

األلمنيوم تساعد على جعل سيارة الكوبيه أخف وزناً 

السابق. وتم استخدام عناصر معدنية  من طرازها 

خفيفة في األجنحة، والغطاءين األمامي والخلفي. 

الهيكل اآلن أكثر  الوقت نفسه، أصبح  وفي 

صالبة وأشد قوة بفضل استخدام مواد ذات 

أثر إيجابي، ليس  قوة عالية، والتي كان لها 

القيادة ومستويات  فقط على ديناميكيات 

الضوضاء، بل وأيضاً على جوانب السالمة 

واألمان عند االصطدامات. 

الكوبيه بذلك وفق تقاليد مرسيدس-  وتسير سيارة 

الحالية على  تلبية كافة الشروط والقوانين  بنز في 

مواكبة جميع  الوطني والدولي، وأيضاً  المستويين 

متطلبات التصنيف، فضالً عن متطلبات داخلية أشد 

صرامة تفرضها مرسيدس- بنز في مجال السالمة، 

والتي تستند إلى ما يقع فعلياً في الحوادث الحقيقية.

سالمة القيادة 

اعــتــمــاداً على مفهوم مرسيدس-بنز للقيادة 

الذكية، تتوفر مجموعة مميزة من أنظمة السالمة 

والمساعدة التي يمكن االختيار منها داخل 

السيارة. وكتجهيز أساسي، يعمل نظام مساعد 

االنتباه بخصائص حّساسة قابلة للضبط، على تنبيه 

التركيز والنعاس. وتتضمن  السائق في حال فقدان 

الفائق  الحماية  القياسية اإلضافية نظام  التجهيزات 

من االصطدام. 

المرئية لمسافة االقتراب،  التحذيرات  وبعيداً عن 

والتحذيرات الصوتية اإلضافية باحتماالت االصطدام، 

المتكيّفة، والتي  الفرملة  النظام ميزة  يتضمن هذا 

يمكنها أن تساعد على منع االصطدامات من خالل 

زيادة ضغط الفرامل بما يتناسب مع الموقف. 

بإطاللة رياضية وأنيقة وتصميم حسي وحيوي تشق سيارة الكوبيه الجديدة طريقها بكل رقي على 
الطرقات، حيث ُتجّسد تمامًا أوجه الفخامة العصرية.وفي الوقت نفسه، ترتقي مقصورتها الداخلية 

بجوانب الجمال واألسلوب وتنطلق بهما إلى مستوى رياضي الفت.

 ويتناغم الشاسيه المركب بنمط حيوي مع نظام التعليق الهوائي االختياري ليشكال ركيزة أساسية 
الرياح على الطريق، واهتزاز العجالت والتحكم  الراحة الكبير لنظام التعليق والحد من هدير  لمستوى 
بخفة الحركة ومتعة القيادة. وتساهم في ذلك أيضًا بعض العوامل األخرى التي تتمثل في البنية 
الخفيفة لتقليل الوزن والديناميكيات الهوائية الممتازة والمحركات ذات األداء الُمتـقـن والكفاءة العالية.

وتتواجد مجموعة من أنظمة المساعدة لتوفير خصائص السالمة واألمــان بأعلى معاييرها على 
اإلطالق. ومع جاذبيتها الفخمة للغاية ومقصورتها الغنية بالمزايا المتنوعة، ترسي الفئة-C كوبيه 

الجديدة معايير مبتكرة في فئتها. 

التصميم الداخلي

النقاء  الداخلي للسيارة فلسفة  التصميم  يختزل 

الحسي للتصميم من مرسيدس-بنز، حيث يجمع 

الذكية  العاطفية الحسية والقدرات  الجوانب  بين 

البارعة. وبالرغم من التصميم ينبض بالروح 

الرياضية والجاذبية الشبابية الواضحة، إال أنه 

بالنضوج والوقار. ويحظى  الوقت نفسه  يتّسم في 

السائق والركاب على حد سواء بأجواء تميل باتجاه 

 C-الفئة الصالون من  الداخلية لسيارة  المقصورة 

وترتقي بها لمستوى رياضي جديد. 

وتتجلى األنماط االنسيابية للتصميم في الكونسول 

الوسطي وأيضاً في األبواب واأللواح الجانبية الخلفية 

لتعبّر عن  بينها بسالسة دقيقة  والتي تتداخل فيما 

الفردية  الفريدة للكوبيه. وتُبرز األجزاء  الشخصية 

الُمضافة بعناية بالغة تلك السمات الرياضية الالفتة 

للمقصورة الداخلية.

أما نظام المقاعد الذي يشتمل على مقاعد رياضية 

الكوبيه، فتوفر  لسيارة  متكاملة صّممت خصيصاً 

الوحدة  الراحة. في حين تُضفي  مستوى رائعاً من 

لحزام األمــان لمسة من  الموّسعة أوتوماتيكياً 

المواءمة. 

بببببب بب ببببب ببببببب... بببب 
ببببب ببببب بببببب
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ببببب ببببببب
بب ببببب بببب بببببب

تجربة السفر إلى خارج موطنك األم تعد واحدة من 
أفضل التجارب التي يمكنك خوضها، خاصة إذا ما 
قررت السفر بمفردك فهو يتيح لك التمتع بحرية 
أكبر ويسمح لك بالذهاب الستكشاف المناطق أو 

األماكن المفضلة لديك دون التقيد باآلخرين. وحتى 
تتمكني من االستمتاع بتجربة السفر إلى خارج البالد 

عليك أن تحرصي أوال على البقاء آمنة وتجنب الوقوع 
في مشكالت تفسد متعة رحلتك السياحية، وإليك 
مجموعة من النصائح الهامة التي تحتاجين إليها إذا 

ما قررت السفر بمفردك إلى خارج البالد:- 

القيام ببحث جيد عن وجهة السفر، جربي  احرصي على   	

المزيد  الشهيرة لمعرفة  السياحية  المواقع اإللكترونية  زيارة 

عن وجهة السفر. تحتوي على معلومات عن أفضل المناطق 

التي يمكنك  الفنادق  التي يمكنك زيارتها وأفضل  السياحية 

االقامة فيها. 

احرصي على أن يكون لديك بعض المعارف أو االصدقاء في   	

وجهة السفر. 

احرصي على أن تعطي معلومات عن خط سيرك وجدول   	

رحلتك لشخص واحد على االقل. 

الخاصة  المهمة وتلك  الرسمية  احرصي على تصوير اوراقك   	

الكتروني آمن.  الهوية، وقومي برفعها على موقع  بإثبات 

المهمة في  الوصول إلى نسخ هذه االوراق  وبذلك يمكنك 

حالة ضياع حقيبتك الشخصية أو هاتفك المحمول.

احرصي على أن تحملي خط هاتف يتيح لك فرصة إجراء   	

مكالمات دولية أو على االقل بطاقات اتصال إلجراء المكالمات 

الدولية، حتى تتمكني من إجراء المكالمات الدولية واالتصال 

بمعارفك في موطنك.

التعاقد على وثيقة تأمينية خاصة برحالت السفر،  جربي   	

أثناء رحالت  المفاجئة  الخسائر  تساعدك على تحمل تكلفة 

الطارئة خالل رحلة  الحاالت  السفر مثل فقدان األمتعة أو 

السفر.

اطلبي من أحد معارفك أن يتصل بك على فترات زمنية   	

متقاربة لالطمئنان على سالمتك، واحرصي على االتصال بأحد 

معارفك في موطنك خالل وقت محدد من اليوم ومتفق عليه 

مسبقا بينكما. 

القنصليات  احرصي على معرفة أرقام ومكان السفارات أو   	

الذهاب  التي تقررين  السياحية  الوجهة  الخاصة ببلدك في 

إليها، حتى تقومي باالتصال بها وطلب المساعدة عند الحاجة.

المتاع الضروري فقط وتجنبي حزم األمتعة  احرصي على حزم   	

الثقيلة التي قد تتسبب في إعاقتك حركتك وزيادة مشقة رحلتك.

احرصي على أن تحملي نسخة من ارقام الهاتف المهمة في   	

المحمول حتى تتمكني من االتصال بها في حالة  التليفون 

ضياع هاتفك أو سرقته.

ال تضعي جميع أموالك في مكان واحد، احتفظي ببعض المال   	

في حقيبتك واتركي البعض اآلخر في غرفتك في الفندق. على 

أن يكون فندقا آمنا القامتك ويمكنك أن تضمني فيه سالمتك 

وسالمة اغراضك الشخصية. 

احرصي على أن تحملي شاحنا اضافيا لهاتفك أو جهازك   	

المحمول.

108

Life Style



رائحة عطرها وفقا  امرأة تختار غالباً  المالحظ أن كل  الرائحة والعطر: من  اختيار   	

لشخصيتها ورائحة جسمها دون حتى أن تدرك ذلك. 

ضعي العطر على بشرتك ونقاط النبض فقط، اتركيه يجف بشكل طبيعي ال تفركي   	

رسغيك معاً، فهذا يغير ويضعف رائحة العطر.

تجنبي استخدام العطر بالقرب من الوجه أو وراء األذنين، فالعطر ال يدوم كثيرا في   	

هذه المناطق كما أنه سيسبب جفاف بشرتك.

كي تدوم الرائحة فترة أطول ضعي نفس الرائحة على شكل طبقات، فهناك الكثير   	

من الروائح التي تأتي على شكل صابون استحمام وجل ولوشن للجسم. وإذا وضعت 

عطر من نفس الرائحة بعد استخدام هذه المنتجات سيدوم لفترة أطول، ربما من 

ست إلى ثماني ساعات.

المجوهرات، دعيه يجف  أو  المالبس  العطر على  البقع والتلون ال تضعي  لتجنب   	

قبل ارتداء المالبس. فبعض العطور بلونها القاتم تكون أكثر احتماال لترك بقع على 

البشرة، لذا احذري عند ارتداء المالبس التي ال يمكن تنظيفها إال بالتنظيف الجاف 

وال يمكن غسلها بعد كل مرة ترتدينها بها.

الوقت  العطور الصحيحة، فالعطور تصبح أغمق مع مرور  اتبعي قواعد تخزين   	

والتخزين غير الصحيح.

العمل، فبعض األشخاص يعانون من  المكتب ومكان  القوية في  العطور  ال تضعي   	

حساسية للعطور وقد يعانون من الصداع ونوبات الربو. لذا ضعي القليل من العطر 

الخفيف.

بب
بب

»أناقتي« تقدم لك 

عددا من النصائح التي 

تدلك على الطريق 

الصحيح إلختيار 

العطر المناسب 

لك ولشخصيتك 

كما يمكنك متابعة 

خطوات التعّطر 

الصحيحة:-

بببب 
بببببب
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» بببب بببببببب بب »

ة...
ةة

ةة
ة

تحظى الحناء بأهمية كبيرة عند المرأة العمانية 

كأسلوب تعبر من خالله عن سعادتها، هذه 

المكانة الكبيرة التي توليها المرأة للحناء لم 

تخفت يومًا باعتبارها جزءا ال يتجزأ من التقاليد 

الجميلة التي يحافظ الخليجيون عليها ومنهم 

المرأة العمانية. وفي مواسم األعراس والحفالت 

وفي ليالي الصيف تتسابق الشابات العمانيات 

إلى الصالونات المتخصصة للحصول على أجمل 

النقوش وأجود أنواع الحناء.

» أناقتي« ألتقت رائــدة األعمال مريم المجيني 

صاحبة مركز وصالون عطر الحنا، لتطعلنا على 

قصة نجاح المركز في نقش ورسم الحناء وأسرار 

جمال الحناء وأجمال النقوش وسبل العناية بها. 

112113

Accessories



التأهيل والتدريب،  يكون مركزا متخصصا في 

الفجوة بين الطلب والعرض في  بهدف سد 

مجال التجميل ورســم ونقش الحناء في 

الحنا« إلى زيادة  السلطنة كما تطمح »عطر 

اقبال العمالة الوطنية من الفتيات العمانيات 

على تعلم مهنة رسم ونقش الحناء كونها حرفة 

ذات دخل مربح وثابت.

 معايير العمل 

الحنا  المجيني أن صالون عطر  وأكدت مريم 

يتميز بتقديم كل أنواع الحناء بكافة األشكال 

الرسومات والنقوش في صيحات  مع أحدث 

الموضة على أيدي أمهر المتخصصات في هذا 

المجال.

الحنا تحتل أهمية خاصة لدى  وأشارت إلى أن 

المرأة العمانية فهي رفيقتها في التعبير عن الفرح 

والسعادة واالحتفال بالمناسبات الخاصة. كما 

تعتبر من أساسيات زينة العروس يوم زفافها فهي 

من العادات والتقاليد التي ال يمكن االستغناء عنها 

الخطوبة، وأيضا  الملكة أو  الزفاف وليلة  ليلة  في 

المتبعة في األعراس أن ترسم عائلتا  التقاليد  من 

العروس والعريس وأقرب الناس للعروس بالحناء.

كما أن صالون »عطر الحنا« يقدم كافة 

المناسبات، فالنقوش  الحناء بإختالف  أنواع 

المستخدمة في حناء العروس تختلف كليا عن 

المركز  العادية أو حناء األعياد. ويقوم  الحناء 

بتقديم أفكار الرسومات والنقوش للزبونة بما 

يتناسب مع المناسبة واألزياء التي ترتديها. 

إنها قررت  البداية تقول مريم المجيني  في 

التفرغ للعمل الخاص عــام 2012 وبعد 

التجميل في  دراسة عميقة لسوق صالونات 

السلطنة واألقــل تكلفة، وجدت نقصا حادا 

في المتخصصات في رســم نقوش الحناء 

)الحنايات(. مما دفعها إلى افتتاح مركز 

الفتيات لرسم  متخصص في تدريب وتأهيل 

الحناء.

المجيني على جلب واستقدام  وركزت مريم 

الفقيرة من  الوافدة من األسر  العاملة  األيدي 

الدول األفريقية ودول شرق آسيا لتعلميهن 

أساسيات ومبادئ رسم ونقش الحنا، مع تكفل 

مركز »عطر الحنا« بتكاليف اقامتهن وسكنهن 

وخدماتهن طول فترة التدريب.

وعن انطالقة المركز، أكدت إن »عطر الحنا« قام 

بتدريب 5 فتيات من العمالة الوافدة على يد 

أصحاب الخبرة في مجال نقش الحنا )الحنايات( 

وتنظيم دورات تدريبية لهم بمعدل 4 ساعات 

أسبوعيا. مشيرة إلى أن المتدربات نجحن في 

خالل 3 شهور في تعلم أساسيات نقش ورسم 

العملي من  التطبيق  الحنا، ثم بدأن بمرحلة 

خالل نقش الحنا في البيوت مجانا وتخفيضات 

تصل إلى أكثر من 50 ٪ لمدة 3 شهور. وقبل 

نهاية عام 2012 نجحن في أن يصل المتدربات 

معنا إلى مرحلة االحترافية وزاد االقبال على 

صالون عطر الحنا بشكل كبير. 

طموحات

وأفادت سيدة األعمال مريم المجيني أن مركز 

»عطر الحنا« في الوقت الحالي يدرب الفتيات 

الحنا بعقود  الراغبات في تعلم مهنة نقش 

تدريبية لمدة 6 شهور مع تكفل المركز بالدعم 

المادي والمعنوي لهن، بعدها يتم تحديد 

رواتــب ومدة عقد العمل في صالون عطر 

الحنا أو تقديم المتدربات للعمل في صالونات 

التجميل المختلفة.

وتطمح مريم المجيني في الحصول على 

موافقة القوى العاملة في الحصول على 

مأذونيات عمل إلستقدام العمالة الوافدة 

للتدرب في المركز وتصريح لـ»عطر الحنا« أن 
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دقة النقش 

الحناء على دقة رسمها ومهارة  يعتمد جمال 

من تنقشها مع نوعية الحناء المستخدمة. 

وتقوم مريم المجيني بتوفير أفكار للرسومات 

الصالون عن طريق  والنقوشات للحنايات في 

األنترنت أو المجالت المتخصصة في هذا 

المجال، مع إضافة بعد التعديالت واإلضافات 

على التصاميم لتميزها عــن الصالونات 

المنافسة في نفس العمل. 

هناك نقوش تقليدية تبقى بشكل دائم لكنها 

تتطور لألفضل، وتتنوع الرسومات بين األشكال 

النباتات إلى الزخارف  الهندسية أو أشكال 

الدقيقة والجميلة. وهناك من تبدع فعالً 

بجعل اليدين أشبه بلوحة بديعة تتشابك فيها 

الفترة  الخطوط ببراعة ودقة متناهية، أما 

الحنا تبدأ من 15  الزمنية المستغرفة لرسم 

دقيقة إلى نحو ساعة. 

نصائح 

المجيني نصائح  وتقدم رائدة األعمال مريم 

الحناء، فيجب  عامة يجب مراعاتها قبل رسم 

التى تناسبك  الرسمة  التفكير فى اختيار  أوال 

اللون المناسب  وإيجاد صورة لها واختيار 

لبشرتك، فهناك العديد من األلون واألنواع مثل 

السوداء والحمراء.

ويجب تحديد الوقت المناسب لك قبل 

الوقت  المناسبة، فيجب عليكى أن تحددى 

الذهاب إلى  الذى يجب  المناسبين  والتاريخ 

المنقشة لرسم الحناء واالهتمام. مع العلم بأن 

الحناء تكون فى أفضل أشكالها وألوانها بعد 

يوم واحد من رسمها. 

أيضا يجب اختيار المنقشة التى ستقوم برسم 

الحناء لك، من األمــور المهمة جدا اختيار 

الحناء.  التى ستقوم برسم  المرأة  المكان أو 

ويجب من توافر شرطى الخبرة والكفاءة 

والتمرس فيها لتفادى حدوث اى أضرار أو 

إصابات بسبب قلة خبرتها. كما البد من اختبار 

الحناء وتنظيف مكان  جسمك للحساسية من 

الرسمة فى جسمك. 
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@V_ _glamour8099059332

أرقى مجوهرات الفضة والزركون

اعتمدي االكسسوارات الهندية باللون األخضر الممزوج مع اللون الذهبي، يمكنك   	

اعتماد هذه القطعة للحصول على إطاللة ناعمة.

اختاري اإلكسسوارات الهندية المتمثلة في القالدة واألقراط المصممة من نفس   	

الشكل من اللونين األبيض واألحمر، لكي تتأنقي بهذه القطع الساحرة.

اعتمدي االكسسوارات الهندية العصرية باللونين األزرق والذهبي، حيث يمكنك   	

أن تختاري مكياج العيون األزرق لتضفي إطاللة متميزة باللمسة الهندية المتميزة.

القطعة المصممة من  المتمثلة في  الهندية  التمييز مع االكسسوارات  اختاري   	

المعدن الملون باللون الذهبي، والمليئة بفصوص من اللون األخضر والروز التي 

يمكنك تنسيقها مع فساتين السهرة باللون األخضر أو باللون االسود للحصول على 

لمسة أنوثة ساحرة فريدة من نوعها.

المكون من قالدة وأقراط  الهندية  اختاري مجموعة متكاملة من اإلكسسوارات   	

واكسسوار يد رقيق جًدا واكسسوار شعر والمزينة بعدة ألوان المعة براقة. حيث 

يمكنك اعتماد هذا الطاقم مع مختلف الوان فساتين السهرة التي تعتمدينها.

اختاري اإلكسسوارات الهندية يوم زفافك من خالل اعتمادها مع فستان الزفاف أو   	

يمكنك اختيار اللباس الهندي للحصول على اإلطاللة الهندية الجذابة المتميزة.

ببببببببببب
ببببببب

ببب بببببب
الــنــســاء الحصول  تحب دائــمــا 

على اإلطاللة األنيقة من خالل 

التألق بأجمل األزيـــاء الراقية 

التي تعد االكــســســوارات هي 

مكملتها األســاســيــة، حيث 

ــد مـــن األنــوثــة  ــزي ــم تــضــيــف ال

والجاذبية على اإلطاللة. حيث 

يمكن للمرأة اعتماد مجوهرات 

ــاس أو اختيار  ــم ــؤ أو األل ــلــؤل ال

ــة المتميزة مــن خــالل  ــالل اإلط

اعتماد االكسسوارات الهندية 

التي تتميز بتصميماتها الراقية 

وغير التقليدية المرصع بأفخر 

األحجار الملونة.

ــاد  ــمـ ــتـ ــرأة اعـ ــ ــم ــ ــل ــ ــن ل ــكـ ــمـ يـ

االكسسوارات الهندية الملونة 

إذا كان فستانك يتميز بألوان 

مختلفة ولتحصلي على إطاللة 

ــرز طــرق  ــ مــمــيــزة وجـــديـــدة، أب

تنسيق اإلكسسوارات الهندية 

مع ازيائك:- 

Accessories
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اإلكسسوارات المناسبة 
ــم القطع  أصبحت األكــســســوارات مــن أه
التي تبرز جمال وأناقة إطاللتك في أي وقت 
تذهبين فيه لمكان ما أو مهما كنِت ترتدين 
حتمًا ستضيف لِك قطع األكسسوارات نوعًا 
من األناقة ، ولكن عند اختيار األكسسوارات 
توجد عدة معايير هامة عليِك أخذها بعين 
إعتبارك حتى ال تشوه أكسسواراتك إطاللتك 
فلكل مكان ولكل مناسبة األكسسوارات 

التي تناسبها والتي تليق بها.

» أناقتي« تقدم لِك بعض النصائح الهامة 
لــكــي تــســاعــدك عــلــى إرتــــداء األكــســســوار 
المناسب فــي المكان والــوقــت المناسب 
لكي تضيف لك المزيد من األناقة والرقي 
إلطاللتك بداًل من أن تنتقص منها وتشوه 
جمالها، فأتبعي النصائح التالية جيداً 

لتختاري االختيار الصحيح :- 

اختيار
إذا كانت أصابعك قصيرة، تجنبي ارتداء الخواتم الكبيرة والعريضة. 	

الصغيرة ألنها تعطي  	 الخواتم ذات األحجار  إذا كانت أصابعك طويلة فال ترتدي 

إيحاء أكبر بطولها . 

ال تناسب العقود الضيقة الرقبة القصيرة، والعكس صحيح  فالرقبة الطويلة ال يناسبها  	

ارتداء عقد طويل . 

ال ترتدي المجوهرات الحقيقية مع اإلكسسوارات ألن ذلك سيفقدها قيمتها .  	

ضعي أساور الذهب بمفردها وتجنبي وضعها مع أساور الفضة أو اإلكسسوار ألنها  	

قد تأكل من قشور الذهب . 

تعتبر الساعات من أهم اإلكسسوارات  لذلك يجب مراعاة مالئمة الساعة مع باقية  	

اإلكسسوارات. 

ال تجمعي بين  ارتداء عقدا أو بروش.  	

ال ترتدي أي إكسسوارات مع مالبس الرياضة .  	

إذا كنتي بدينة، فابتعدي تماماً عن العقود الكثيرة ذات األطوال المتفاوتة واألحجام  	

المختلفة . 

انه قد يجمل منظرك ان اختير  	 بالتأني عند لبس اإلكسسوار، إذ  ابداً  ال تستهيني 

بطريقة صحيحة وقد يجعلك تظهرين بمنظٍر منتقد اذا اختير بطريقة غير صحيحة.
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اللون األبيض صاحب الصدارة في جعله رمز أثاث أكثر راحة وإيجابية بعد يوم حافل من العمل والدراسة، إذ أن  	
هذا اللون يتفرد بالكثير من الصفات التي تجعل منه األنسب لألثاث الكالسيكي والعصري على حد سواء.

مالءمته ألن يكون الخيار األفضل لجميع المواسم، فهو لون دافئ وبارد في الوقت ذاته. 	

إمكانية مزجه مع األلوان األخرى سواء كانت ألوانا جريئة أم هادئة. 	

شاعريته وظله الخفيف الذي يمليه على المكان الموجود فيه. 	

مرونة استخدامه مع األقمشة اللماعة والجلد وغيرها الكثير من أنواع أقمشة األثاث والمفروشات. 	

قدرته على منح المكان مساحات واسعة، قد ال يكون متوفراً في حال استخدام لون آخر. 	

تناسبه مع المساحات الضيقة للغرف أياً كانت سواء غرف نوم أم غرف معيشة. 	

سطوعه المشرق الذي يضفي على لون الغرفة ككل إضاءة كافية وأناقة معاصرة. 	

تواجده في الجهة الجنوبية يسمح بتشتيت وترشيح ضوء الشمس القوي. 	

تناسقه مع العديد من ديكورات الغرف والحمامات والمطابخ والممرات وغيرها. 	

كّونه لونا مريحا للنظر والمزاج والنفسية فهو األفضل خاصة لألفراد الذين يقضون ساعات طويلة في أماكن عملهم. 	

لون ذو تدرجات تتراوح بين كثيرة النقاء واألكثر ُعمقاً على حّد سواء، بما يتناسب مع أذواق األغلبية العظمى من  	
األفراد.

هذا اللون الناصع والرقيق سهل التنظيف وال يكلف ربات البيوت مجهودا كبيرا أثناء تلميعه خاصة إذ تم تنظيفه  	
بشكل دائم، مما يسمح بالحفاظ عليه وعلى أناقته ومظهره الجذاب باستمرار.

اللون األبيض له سحر وحضور يضفي الكثير من الراحة النفسية والجسدية، فهو سيد 

األلوان ولون السالم والطمأنينة. وأصبح األثاث األبيض والمفروشات ذات األلوان الفاتحة 

سمة المكان الذي يريد كل مصمم ديكور داخلي أن يشير به على الفخامة والرقي. فاللون 

األبيض يتوافق مع كل األلوان وال يتعارض مع أي لون من األلوان األخرى في الديكور وهو 

رمز النقاء والصفاء على مر العصور.

» أناقتي« تنصحك بأن تقومي بتجديد منزلك بلون النقاء »األبيض«، وأجعلي منزلك واحة 

لألناقة والرقي في جميع أركان منزلك من خالل صفاء األبيض سواء في األثاث أو الحوائط 

أو المفروشات والستائر، وأهم الصفات التي يتميز بها اللون األبيض في المنزل:- 

بببببب بب ببببب
بببببب بببببب..
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مميزات 

التنظيف ومقاومة للخدوش  أنها سهلة  الحجر بصالبة عالية وأناقة غير متناهية، كما  وتتمتع خامة 

وحاالت الطقس المختلفة والرطوبة. وأيضاً عازلة للحرارة وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق.

قوة التصميم 

وتتنوع أشكال وأصناف األحجار التي يمكن استخدامها فى المنزل، بحيث تعطى قوة وجماالً على 

التصميم العام. حيث يمكن اختصار وجودها فى حيز مكاني صغير داخل المنزل كإحدى الزوايا أو 

األركان كركن المدفأة مثال أو فى فاصل معماري بين حائط وآخر أو فى المطبخ أو أحد أجزائه.

أيضا إذا تم مزجها مع خامات أخرى فإنها تظهر بشكل أكثر جماالً وأناقة، نظرا لما لها من قدرة عالية 

على التناغم مع الخامات كلها كالخشب والمعادن. مما يضفى رونقاً خاصاً يمنح المنزل مزيداً من 

الرفاهية.

أنواع 

ومن أشهر أنواع األحجار:-

»الحجر الجيرى األبيض« والذى يفضل غالبا فى تصميمات األماكن الخارجبة كالتراس والشرفات.  	

»الحجر الرملى« والذى يناسب الواجهات والمصاطب والساللم والمدفآت.  	

»حجر السيلت« وهو الذى يستخدم بكثرة فى المنازل من الداخل لما له من شكل جمالي أنيق  	

وقدرة عالية على التقطيع والتجزئة، وأيضا مرونة تشكيله فى أجزاء.

قديمًا كانت خامة الحجر 

مترادفًا ورمزاً للصالبة 

والقسوة الرتباطها بالقالع 

والحصون والمباني العتيقة 

عبر قديم األزمان، لكن 

في الفن الحديث وجد 

خبراء الديكور والتصميم 

العالمي أن األحجار ليست 

أبدا مصدرا للقبح والقسوة، 

وأنها يمكن أن تكون مصدراً 

لألناقة والجمال والتناغم 

واالندماج مع الطبيعة. 

وذلك إذا تم استخدامها 

وتوظيفها بشكل مثالي 

فى أغراض تجميلية داخل 

المنزل. 

بببببببببب  بببب  بببببببببببببب....
بببببببببببببب  بببببببببببب  بببببببببببب
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التي يمكن وضع  الرفوف واألماكن  البدء بإخالء كل  يفضل   	

التحف عليها ومسحها جيدا وإعــادة ترتيبها بشكل جميل 

وصحيح.

اعتماد التوازن في االختيار بين التحف وتجنب التماثل بكثرة،   	

واستخدام الخيال للوصول إلى الترتيب المبدع.

التركيز  الجوانب، بل ينبغي  الرفوف من  البدء بملء  ال يجوز   	

على المركز المقابل للشخص أي منطقة الوسط. ومن ثم توزيع 

ارتفاعات مختلفة  الجوانب بهدف الحصول على  الباقي على 

للتحف, باإلضافة إلى التنويع في القوام واأللوان واالبتعاد عن 

التكرار.

استخدام عملية التداخل بين التحف, بحيث يبرز بعضها بشكل   	

الترتيب  رئيسي. ويتم إخفاء معظمها حسب األهمية في 

والتداخل, ليعطي إحساسا من الغموض والعمق.

ليست العبرة في تصفيف أكبر عدد من التحف إنما من المهم   	

جدا معرفة كيفية تنسيق هذه التحف, لذلك يفضل شراء القليل 

منها مع القدرة على ترتيبها جيدا.

ينبغي تجنب تعليق الصور على الحائط بشكل مرتفع أو وضع   	

البعض، لتالشي  صورتين من نفس الحجم إلى جانب بعضها 

الغرفة بشكل عمودي. باإلضافة إلى تمكين األشخاص  إظهار 

الجالسين من النظر إلى الصور بطريقة مريحة.

بدال من تغطية الطاوالت بالتحف المختلفة, يمكن اختيار بعض العلب   	

الجميلة والصغيرة أو الصواني المرتبة واألثرية واستبدالها بكل التحف. 

مع إدخال تحفة أو اثنتين للتأكيد على التماثل وإضفاء جو حيوي.

التي يمكن أن تشمل  البارزة من أفضل األماكن  أو  العائمة  الرفوف  تعد   	

الزجاج والسيراميك والكتب واللوحات، وذلك عن طريق تنسيقها  تحف 

بتوازن وبعناية فائقة من حيث اإلرتفاع والملمس واللون للتحفيز البصري.

يحلم كل شخص بامتالك منزله الخاص الذي يستطيع تأثيثه وترتيبه حسب ذوقه ورغبته من أثاث 

المنزل الكبير، وحتى أصغر التحف التي يمكن وضعها على الرفوف. لذا ينبغي التأني عند االختيار والقيام 

بالترتيب حسب معايير ومقاييس معينة تحافظ على المظهر العام للمنزل, وتظهره بطريقة متألقة 

وبشكل عصري وحضاري. » أناقتي« تقدم أفضل الطرق التي يمكن من خاللها عرض التحف بتألق:- 

يييي يييي يي ييييي ييييييي
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رأيناهم صغاًرا عندما أطلوا علينا من خالل شاشة السينما ليلفتوا انتباهنا بموهبتهم 
الرائعة، إنهم أطفال السينما المصرية ممثلو البراءة الذين مازال الجميع يتذكر أفالمهم 
التي دخلوا من خاللها قلوبنا. ومن هؤالء من اقتصرت مشاركته في عالم الفن على 
فيلم أو اثنين ومنهم من أكمل حياته ممثًلا، وهناك من أبعدته حياته الخاصة بعد 

ذلك عن الوسط الفني. 

في بداية الثمانينيات كان الوسط الفني في مصر على موعد انطالقة الطفل المعجزة 
في مجال السينما والمسرح والتلفزيون المصري، مشواره الفني مليء بالنجاحات 
واالنجازات التي بدأها عبر بوابة المسلسل المصري »وفاء بال نهاية« وهو في سن السابعة 
من عمره في عام 1980. إنه الفنان الرائع مؤمن حسن أشهر طفل عرفته السينما والدراما 
العربية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، فكان األكثر موهبة واألكثر تأثيًرا بين جميع 
األطفال الذين وقفوا أمام الكاميرا. »أناقتي« ألتقت الفنان مؤمن حسن مدير شركة 
المزن العالمية - المتخصصة في مجال الدعاية واإلعالن- ليطلعنا عن تجربته الجديدة 

في مجال الميديا في سلطنة عمان وأهم الخطط الطموحة له الفترة المقبلة. 

المشوار الفني 

البداية يقول الفنان مؤمن حسن  في 

إن مشواره في مجال السينما والدراما 

السابعة من خالل  المصرية بدأ في سن 

المشاركة في مسلسل »وفاء بال نهاية« مع 

الفنان يحيى شاهين والفنانة زبيدة ثروت. 

مشيرا إلى أن في بداية الثمانينيات نجح 

الذين  الكثير من المخرجين  في جذب 

آمنوا بموهبته، لتمثل تلك الفترة اإلنطالقة 

الحقيقة في مشواره الفني. 

أنه لحسن حظه َعمل مع  وأضاف حسن 

زمن وجيل العمالقة في السينما المصرية 

الفخراني وفريد  مثل عادل إمام ويحيي 

شوقي وكمال الشناوي ومحمد صبحي 

ونور الشريف وسمير غانم وسعاد حسني 

واسعاد يونس وزبيدة ثــروت وغيرهم 

الكثير. كما أنه كان سعيد الحظ بإمتالكه 

التي عبر من خاللها إلى قلوب  الموهبة 

الجمهور وبقائه في ذاكرة كل عشاق الفن. 

 وأشار حسن إلى أن أعماله الفنية تعدت 

الثمانينيات فقط،  100 مسلسل في فترة 

قبل التوقف عن العمل الفني في منتصف 

التسعينات. كاشفا أنه من عائلة فنية 

وواحد من ثالثة أشقاء عملوا كأطفال في 

مجال السينما والمسرح والتلفزيون وهما 

نبيلة حسن ونادر حسن. 

نقطة التحول 

وعن نقطة التحول في حياة الفنان مؤمن 

حسن، يقول إنه في عام 2005 قرر السفر 

إلى سلطنة عمان ليعمل في مجال الدعاية 

واإلعالن وتنظيم الحفالت في مجموعة 

بهوان. بينما يعمل حاليا مديرا عاما لشركة 

المزن العالمية والتي انطلقت أعمالها في 

السلطنة بداية 2016. 

وأفـــاد الفنان مؤمن حسن أن شركة 

المزن العالمية- متخصصة في مجال 

الراديو  الدعاية واإلعالن وإنتاج إعالنات 

الوثائقية  ــالم  والتلفزيون وإنــتــاج االف

والتسجيلية وتصاميم الجرافيك والثري 

دي. فضال عن تنظيم الحفالت والمناسبات 

والمهرجانات، وإدخال التكنولوجيا الرقمية 

المتاحف والقالع  السمعية والمرئية إلى 

في السلطنة.

المزن العالمية

وعن خبرته في مجال تنظيم الحفالت، 

يؤكد على أن شركة المزن العالمية 

انطلقت في السوق العماني لتنظيم 

الحفالت والمناسبات  أنواع  وإدارة جميع 

على المستويين االحترافي والترفيهي، 

باإلضافة إلى تقديم خدمات االستشارات 

الخاصة بكل مناسبة على حدة. 

وتطمح الشركة إلى تنظيم إحدى فعاليات 

خريف صاللة أو مهرجان مسقط، حيث 

المهرجات تماشيا مع  يتم تنفيذ وإدارة 

أحدث المستويات العالمية ووفقا ألحدث 

األطر التنظيمية المنهجية من خالل فريق 

عمل إداري وفني مؤهل لديه خبرة وافية 

في هذا المجال.

وأضــاف حسن أن جميع الحفالت يتم 

ــا حسب متطلبات  ــه تنفيذها وإدارت

ببببب بببببب بب ببببب ببببببببب ببببببب ببببببب

» بببببب بببب ببب بب»

ةةةةة ةةةةةةةة   ةةةةةةة ةةةةةةةة.. 
ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة
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للحفل وتحديد أماكن جلوسهم والدقة 

في برنامج الحفل، كذلك إخراج الحفل 

الناحية الفنية واإلضــاءة  بالكامل من 

الجرائد  والصوت والتغطية اإلعالمية في 

الشركة نجحت  إلى أن  والمجالت. مشيرا 

في تنظيم الحفل بالمستوى والشكل الذي 

يليق بالشركة وبمصر. 

ويضيف مؤمن حسن إن السفارة المصرية 

الداعمين لشركة المزن  تعد أحد وأهم 

العالمية في بداية أعمالها، كما أدين 

التي  إلــى زوجتي رشــا محمد  بالفضل 

الشركة  انطالقة  ساهمت بشكل كبير في 

وتسويق خدماتها، واكتسابها لسمعة طيبة 

عامها االول داخل السلطنة.

معايير 

الحفالت  وبحكم خبرته في مجال تنظيم 

ــددا من  الفنان مؤمن حسن ع حــدد 

المعايير المهمة التي يجب أن تلتزم 

بها شركات تنظيم الحفالت والمناسبات 

والمهرجانات والمعارض:

الكفاءة في تقديم خدمة ذات جودة   -

عالمية.

التنفيذ  اإللتزام والدقة في  القدرة على   -

والمصداقية.

الفرق  القدرة على اإلدارة خاصة إدارة   -

الموسيقية ووقتها إقامتها وبرنامج الحفل. 

- اإلبتكار والتنوع في تقديم الخدمات.

- عدم السماح بالتدخالت إال في نطاق محدود. 

بطاقة تعارف

تاريخ الميالد: 13 فبراير 1973

السن: 43 سنة

مكان الميالد: القاهرة – مصر

الزوجة: رشا محمد

األوالد: سما، مريم، عمر، غزل

وتوجهات العميل. مؤكدا على أن كل 

ذلــك من شأنه تقديم خدمات تتسم 

بالتنوع واالبتكار مما يسهم في تلبية أدق 

المؤسسات وصناع  متطلبات واحتياجات 

القرار في المجاالت كافة.

العالمية« في مجال  المزن  رسالة »شركة 

تنظيم الحفالت، تقديم فن راق محترم 

يثري معرفة الناس بالثقافات المختلفة عبر 

المختلفة.  العربية  السفارات  التعاون مع 

كما تطمح الشركة مستقبال لتوسع نشاطها 

ليشمل مجال الصوتيات واإلضاءة بأحدث 

المعايير والمستويات الدولية. 

ــوام  كما تستهدف الشركة خــالل األع

ــوزارات  ال اتفاقيات مع  المقبلة توقيع 

والهيئات الحكومية وشركات القطاع 

الوثائقية  إنتاج األفالم  الخاص في مجال 

التلفزيون والراديو وتصميم  وإعالنات 

الجرافيك. 

حفل كلثوميات 

ويقول مؤمن حسن إن حفل كلثوميات 

والذي أقيم في منتصف مارس المقبل 

أبــرز األعمال التي نظمتها شركة  يعد 

ــة األخيرة،  العالمية خــالل اآلون المزن 

حيث نظمت الشركة بالتعاون مع 

الثقافة  المصرية بمسقط ووزارة  السفارة 

المصرية حفل »كلثوميات« في ذكرى 

الشرق أم كلثوم. معربا عن  رحيل كوكب 

سعادته بتقديمه للحفل وبالجمهور الكبير 

الذي تجاوز الـ 700 شخص الذي استمتع 

أكثر من رائعة خاصة بعد  بليلة كلثومية 

تجاوب الجميع مع التنظيم والحضور في 

الفرقة  المحدد للحفل، كما نشكر  الوقت 

التي أسعدت الحضور بمعزوفات فريدة 

ومختارة لكوكب الشرق أم كلثوم.

التنظيم  وأعــرب عن سعادته بمستوى 

وقواعد أسبقية الحجز ودخول الحضور 

مؤمن حسن.. 
السفارة المرصية تعد إحدى 

وأهم الداعمني لرشكة المزن 
العالمية يف بداية أعمالها

رسالة »رشكة المزن العالمية« 
يف مجال تنظيم الحفالت، 

تقديم فن راق محرتم يرثي 
معرفة الناس بالثقافات 

المختلفة عرب التعاون مع 
السفارات العربية المختلفة
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ــد مــن الــمــجــالت  ــعــدي ــح ال تــصــفُّ

والمواقع االلكترونية قد يساعد 

العروس في إيجاد شكل الكيكة 

التي تفّضلها في يوم الزفاف. 

ولكن هناك أسئلة كثيرة قد 

تتبادر إلــى ذهــن العروس خالل 

اختيار الكيكة، مما يسبب لها 

الحيرة الشديدة. »أناقتي« تقدم 

لك مجموعة من النصائح يجب أن 

تنتبهي لها عند اختيار الكيكة.

بببب

بببب بببببب

اطلعي على كثير من المجالت المخصصة للزفاف   	

وأيضا شاهدي العديد من أفكار وتصاميم كعك الزفاف 

على شبكة األنترنت. من األفضل أن يكون تصميم 

كعكة الزفاف يليق مع تصميم وديكور المكان ككل.

تحديد تكلفة كعكة الزفاف، ألن من أهم عوامل اختيار   	

كعكة الزفاف أن تتناسب مع الميزانية المقدرة لحفل 

الزفاف.

ال تتركي موضوع كيكة العرس للحظة االخيرة، بل   	

ننصحك بان تحجزي الكيكة قبل حوالي ثالثة اشهر من 

موعد الزفاف.

المدعوين للحفل،  ضعي في اعتبارك عدد األشخاص   	

لتنتقي الحجم الذي يكفيهم.

الكيكة أن تتذوقا نكهات  أطلبا من المحل أو صانع   	

مختلفة من كيكات الزفاف الختيار ما يعجبكما.

ال تترددي بسؤال الخباز عن أي تفاصيل تخطر ببالك،   	

التوصيل إلى  القالب، آلية  متى سينتهي من اعداد 

القاعة، في أي وقت، من سيقوم بذلك.

إذا تم  الكعكة  إلى  ورقيقاً  رائعاً  الزهور مظهراً  تعطي   	

اختيارها بعناية وتم تنسيقها بحرفية. لذا نسقي مع 

التي  الخاص بك ليوفر لك األشكال  الزهور  متخصص 

تريدينها.

استمعي لرأي ونصيحة الشخص الذي سيصنع الكعكة   	

فلقد اخترت شخصا محترفا ولديه خبرة في كعكات 

االعراس فاطلبي مشورته ونصيحته.
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ببببب ببببب بببببب.. 
بببببببب بببب ببب بب بببب

يقع فندق أليال الجبل األخضر وهو منتجع فاخر جداً على   	

البحر ويوفر إطالالت  ارتفاع 2.000 فوق مستوى سطح 

المجانية،  الواي فاي  الحجر، كما يوفر خدمة  على جبال 

باإلضافة إلى مسابح داخلية وخارجية وجيم ومرافق 

لألعمال.

تتميز الفيالت الفاخرة بمسابح خاصة وأجنحة مع شرفات   	

وإطالالت جبال الحجر، وستوفر للضيوف أماكن إقامة 

الهواء مع تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات  مكيفة 

القهوة وشرفة أو  فضائية وميني بار ومرافق الشاي / 

تراس. كما تحتوي الحمامات على حوض استحمام ودش 

منفصلين ومستلزمات استحمام Spa Alila الفاخرة 

وأرديــة حمام ناعمة، كما توفر جميع الغرف إطاللة 

بانورامية على الجبل.

يوفر فندق أليال الجبل األخضر أماكن عديدة لتناول   	

 ،Rose وصالة Juniper الطعام بما في ذلك مطعم

المكتبة وأماكن  المتوفرة على  المرافق األخرى  وتشمل 

 Spa متعددة إلقامة الفعاليات ومركز عافية وسبا وبوتيك

.Alila

اليومية،  المنتجع مجموعة متنوعة من األنشطة  يوفر   	

الدراجات  المشي لمسافات طويلة وركوب  بما في ذلك 

واليوجا ودروس الطبخ ونزهة في األودية أو القيام برحلة 

إلى القرى لتجربة كرم الضيافة من الشعب العماني.

يوفر مكان اإلقامة مواقف مجانية للسيارات، كما يبعد   	

الدولي مسافة ساعتين ونصف 150 كم.  مطار مسقط 

ويمكن الوصول إلى مكان اإلقامة عن طريق سيارة رباعية 

الدفع، ويمكن ترتيب خدمات نقل المطار عند الطلب.

يضم المنتجع الذي افتتح أبوابه أمام الزوار عام 2014، 84   	

جناحا وفيال مستقلة توفر الخصوصية، ومسبحين أحدهما 

خارجي يطل على جبال الحجر وآخر داخلي، إلى جانب 

للرياضة وسبا يقدم  الطعام الصحي وصالة  مطعم يقدم 

خدمات عالجية على الطريقة الماليزية التقليدية.
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alpatraoman

alpatra

96067883 / 96067884

الموالح الجنوبية بالقرب من فندق البيان

استوديو البتراء للتصوير

دعوة الفرح ليست 

مجرد دعوة لحفل 

زفاف، ولكنها تعبر 

عن اهتمام العروسين 

بالمدعوين وتحمل 

جزًءا من فرحتهما 

كذلك، وتعبر عن 

مدى تفاهمهما 

وانسجامهما من خالل 

اختيار دعوة تعبر كثيًرا 

عنهما. »أناقتي« تقدم 

بعض النصائح لعمل 

دعوات فرح جديدة 

ومميزة لزفاف:- 

التي  الدعوة  التي تناسب شخصيتك، احرصى على اختيار  الدعوة  اختارى   	

تناسب شخصيتك انت وزوجك وتتالءم فى نفس الوقت مع الضيوف.

الفرح على جميع  الفرح، البد أن تحتوى دعوة  اتيكيت تفاصيل دعوة   	

العروسين  الفرح كتابة اسم  اتيكيت كتابة دعوات  الزفاف. فمن  تفاصيل 

بالتفصيل  الزفاف  المتعلقة بمكان  المعلومات  ثالث، باإلضافة إلى كافة 

وتوقيته والوقت الذى سيحضر فيه الضيوف ليكونوا على استعداد الستقبال 

العروسين.

التأنى فى  لحدوث أخطاء البد من  الضيوف، منعاً  التأنى فى كتابة أسماء   	

العائلة مع تحديد أسماء  التجاهل للقب  الضيوف والبد عدم  كتابة أسماء 

األشخاص المدعوين.

إظهار الحب واالحترام للضيوف، البد من إظهار الحب واالحترام لضيوف   	

الحفل.  البهجة على  الفرح أى أن دعوتهم هى تشريف للعروسين وتزيد 

والبد من كتابة نصوص ترحيبية أو اشعار وعبارات تخص العروسين وتظهر 

مدى حبهما لبعض.

الحرص على عدم كتابة جملة »ممنوع اصطحاب األطفال«، احرصى على   	

عدم وضع جملة ممنوع اصطحاب األطفال. فعلى سبيل المثال ممكن 

تغيرها إلى »من العروسين قبلة ألطفالكم قبل نومهم« أو »نوماً هنيئاً 

ألطفالكم« لتكن فى إطار األدب وتمنع إحراجهم وتوصل رسالة إلى 

الرغبة فى عدم اصطحاب األطفال.

ببببب 
بببب 

ببببب 
ببببببب
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 الخوير 33 مكتب رقم 301 - بناية رقم 79

+968 91118025 / +968 92010593 

Info@lotusforevents.org

www.lotusforevents.org

اللوتس لتنظيم الحفالت

ببب بببببب ببببب بببب ببببب بببب ببببب
حتى يكون حفل زفافك متكامال من الفستان إلى الطرحة والتسريحة والمكياج والحذاء المناسب، 
وصوال لباقة الورد التي يجب أن تهتمي بها مثل اهتمامك بالفستان وتتدخلي في تفاصيلها. 

»أناقتي« تقدم لك بعض النصائح المهمة عند اختيار باقة الورد لتكتمل اطاللتك بيوم زفافك: 

ــار ذات  تجنبي أيّتها العروس باقة األزه  	

أنّها  الروائح القوية، وخــذي في االعتبار 

الزفاف. لذلك  بيَن يديك يوم  ستتحرك كثيراً 

عليِك إختيار باقة ذات حجم صغير أو 

معتدل، سهلة الحمل وقادرة على الصمود 

كما هي حتى نهاية الحفل.

استعيني باألكِسسوارات التي ال تزيد باقتك إال   	

جماال، فبعض العرائس يتجهن إلختيار تفاصيل 

ال تُجدي نفعاً وغير مالئمة لإلطاللة الكاملة.

راعي الموسم الذي تقيمين فيه االحتفال.   	

ــار ذات األلــوان  في الخريف تنتشر األزه

الربيع  الغنية مثل األصفر والبرتقالي، وفي 

ــوردي  الليلكي وال بــألــوان  الـــورود  تنتشر 

واألصفر الفاتح. أما خالل الصيف فتكثر 

زهور الياسمين والتوليب، وفي الشتاء تنتشر 

الورود البيضاء والحمراء.

اطلبي من منسق الورود أن يرش الباقة بمواد   	

تمنعها من الذبول، وال ينصح باستعمال 

األزهار التي تترك أثراً على اليدين أو الفستان 

البراقة التي توضع أحياناً فوق  أو المواد 

الباقات.

الباقة. ديكور  الحفل في اختيار  يؤثر مكان   	

الطاوالت،  الزهور على  القاعة وأسس وضع 

يلزمانك باختيار باقة زفــاف متكاملة مع 

هذين العنصرين.

هناك العديد من أشكال باقات الزفاف،   	

أنّه عليِك اعتماد شكل يناسب فستانك  إال 

وحجمك. 

يبقى عليك معرفة أن جمال الباقة يكمن في   	

بها  بساطتها وألوانها، وتحديد ميزانية خاصة 

ليس أمرا تافها. وال تأخذي في االعتبار أن 

الباقة الغالية الثمن هي األفضل.
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الفرع الجديد 

من جانبها تقول خبيرة تزيين الكيك نبيلة 

العامري إنها درست األماكن الحيوية في مسقط 

قبل افتتاح فرعها الجديد في شارع الموج، حيث 

تستهدف إقبال األهالي داخل المشروع السكني 

الموج مسقط. فضال عن إن معظم زبائنا من 

منطقة الحيل والسيب والخوض. 

الجديد  الفرع  العامري إلى أن  نبيلة  وأشارت 

يتميز بالعديد من الخدمات أبرزها الموقع 

االستراتيجي لمجمع الموج ومطبخ داخلي 

مساحته أوســع مما يتيح بتقديم منتجات 

أكثر، وغرفة متخصصة لتقديم حصص تدريبية 

وحلقات عمل لألطفال والنساء، كذلك مكان 

االستقبال يتسم بأجواء مليئة بالفخامة والرقي 

وبديكور هادئ يتيح قضاء أوقات رائعة. 

الكيكات المميزة 

وأكدت أن محل »كيك هيفن« ينفرد بتقديم 

تصميم جديد لكيكات مخبزوة بعجينة بدون 

سكر، نكهتها أقــرب إلى الكيكات المنزلية 

بتزيين ورود بسيطة وجميلة. كما ننفرد بأن 

المكونات  جميع منتجاتنا مصنوعة باستخدام 

التي تضيف نكهة مميزة على يد  الطازجة 

شيفات ذوي خبرة كبيرة. باإلضافة إلى أن 

الكيك تتم داخل المحل  جميع مراحل خبز 

سواء من تحضير الطحين والعجين وصوال إلى 

تزينها وعرضها للبيع. 

الزمنية المستغرقة في تحضير  الفترة  وعن 

الكيك الذي يمر بثالث مراحل، المرحلة األولى 

تحضير عجينة الكيك 20 دقيقة ثم خبر الكيك 

نحو 30 دقيقة ثم تزيين الكيك في ساعة 

كاملة. أما »الكاب كيك« فيحتاج إلى ساعة 

واحدة فقط لعرضه للبيع. 

العامري أن »رد فلفت كيك«  نبيلة  وأفــادت 

Red Velvet Cheesecake وكيكة التمر وكيكة 

المنتجات األكثر إقباال داخل  الجزر تعد من 

أنها تركز على  محل كيك هيفن. مؤكدة على 

طعم الكيك ونكهته واستخدام عالمات تجارية 

» ببببب بببببببب بب»

ببب بببب..
ببببب ببببب بببببب 

بببببببببب

ــواء احتفالية مميزة،  في أج

افتتحت رائدة األعمال وخبيرة 

تزيين الكيك نبيلة العامري 

مؤخرا فرعها الجديد )كيك 

هيفن )Cake Heaven في 

شــارع الموج بمسقط، وذلك 

تحت رعاية قاسم بن محمد 

البلوشي مدير المسؤولية 

االجتماعية بالشركة العمانية 

الهندية للسماد »أوميفكو« 

وبحضور كوكبة من صاحبات 

ــدات المجتمع  ــي الــســمــو وس

العماني. 

يذكر أن رائــدة األعمال نبيلة 

ــري قــد شــاركــت في  ــام ــع ال

برنامج »الخلية« إحدى مبادرات 

ــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــمــســئــول ال

للشركة العمانية الهندية 

للسماد )اوميفكو(. ونجحت 

ــن خـــالل مــشــروعــهــا كيك  م

الــحــلــويــات  هــيــفــن - مــحــل 

المتخصص - فــي الحصول 

ــل األســـاســـي،  ــمــوي ــت عــلــى ال

ــة تعتمد  ــم وســـط بيئة داع

عــلــى الـــتـــدريـــب والــتــوجــيــه 

واالرشـــاد المستمر مــن قبل 

خــبــراء مختصين مــن شركة 

)اوميفكو(.

140141
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cake_heaven_oman

cakeheaven.oman

+968 22046077

The wave center - shop No.1 - Al Bahja Road - Al Mawaleh

بالدراسة  الكيك، ونجحت في صقل موهبتها  على دورات في تزيين 

المتخصصة. 

التواصل  قدمت نبيلة العامري العديد من الكيكات على مواقع 

اإلجتماعي والتي استحوذت على إعجاب محبي الطبخ، مما دفعها إلى 

العامري في توسع مشروعها  نبيلة  افتتاح مشروع كيك هيفن. تطمح 

»كيك هيفن« داخل مسقط، خاصة أنها تقدم منتجا جديدا وهو 

الكيكات الجاهزة األقرب إلى الطعم المنزلي األصلي وتقديم العديد من 

خيارات الحلويات الراقية واألنيقة لتزيين احتفاالتكم ومناسباتكم. 

شهادة واجبة

بالحب واألخوة، هنأت صاحبة السمو حجيجة بنت  وفي أجواء مليئة 

جيفر بن سيف آل سعيد بافتتاح نبيلة العامري لفرعها الجديد. متمنية 

لها مزيدا من النجاح والتألق في مشروعها »كيك هيفن« المتخصص في 

الكيكات الجاهزة.

وأكدت صاحبة السمو على أن »كيك هيفن« هو المكان الصحيح سواء كنت 

تبحثين عن كعكة لعيد ميالد أو ذكرى زفاف أو أي مناسبة أخرى، ستجد 

طلبك وكعكتك مع تصميم فريد من نوعه واختيار من بين نكهات ال تحصى. 

للمنتجات تعطي مذاقا مميزا للكيك، أيضا التزيين البد أن يكون أقرب 

إلى الرسومات والنقوشات المألوفة.

رحلة نبيلة

وكشفت نبيلة العامري أن الكيك هو وسيلة رائعة لخلق انطباع جميل، 

سواء كان ذلك مناسبة خاصة أو احتفاال ضخما أو حفلة زفاف أو مجرد 

هدية لنقل رسالة شخصية. وهذه الدوافع كانت سببا رئيسيا في شغفها 

بالخبر والطبخ منذ نعومة أظفارها. 

حيث بدأت تجرب الخبز خاصة الحلويات منذ كانت صغيرة، فهي كانت 

تجد متعة في الطبخ وكانت مستعدة ألن تمضي ساعات حتى الحصول 

على نتائج مرضية.

وبعد سنوات الزواج واالهتمام بأوالدها األربعة، قررت نبيلة العامري أن 

تعود للخبز بعد التفرغ التام. فبدأت تحضر الحلويات لعائلتها ولبعض 

األصدقاء الذين كانوا يطلبون أشهى ما تحضره يداها.

عندما قررت أن تتخذ الخبز مهنة لها، تابعت دروساً وحصصا في تزيين 

الكيكات مع المزيد من التجارب في المنزل لوصفات مخبوزات متعددة. 

كما قررت السفر إلى بريطانيا لتكتسب مهارات جديدة والحصول 
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شاورما الدجاج المنزلية
تعتبر شاورما الدجاج من 

األكالت اللذيذة والشهية 
التي يفضلها الجميع، فهي 
واحدة من الوجبات العربية 
والشرقية ولكنها أصبحت 

مشهورة في العالم كله بل 
وهناك العديد من المطاعم 
العالمية والتي تقدم وجبات 

الشاورما فقط. وجبة الشاورما 
هي الوجبة المفضلة لدى 

الكثيرين وخصوصًا األطفال 
والشباب ويحرصون على 

شرائها من الخارج. 

» أناقتي« تقدم لربات البيوت 
واألمهات الطريقة المثالية 

لتحضير الشاورما في المنزل 
بالخطوات البسيطة:- 

المكّونات والمقادير

التي  الكمية  ستة صدور من الدجاج حسب   	

ترغبين بإعدادها.

نصف كوب من زيت الزيتون.  	

نصف كوب من عصير الليمون.  	

بهارات وفلفل أسود، وفلفل أحمر، وملح.  	

علبة من روب الزبادي.  	

ثالثة أكواب من الطحين.  	

كوب وربع من الماء.  	

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.  	

رشة ملح، وملعقة كبيرة من السكر.  	

بيضة واحدة.  	

طماطم مقطعة إلى شرائح أو مكعبات.  	

مخلّل خيار.  	

صلصة.  	

خس مفروم.  	

طريقة التحضير

ضعي الدجاج في حافظة خاصة.  	

أضيفي للدجاج الزيت والليمون والملح والبهارات.  	

الثالجة حتى  الدجاج يوما كامال داخل  ضعي   	

يختلط بالمكونات جيداً.

قومي بقلي صدور الدجاج في مقالة التيفال مع الزبدة.  	

دعي الدجاج يتحمر قليال، ثم قطّعيه على شكل   	

شرائح مستطيلة.

الطحين مع  العجين عن طريق خلط  حضري   	

السكر والملح والخميرة والماء.

اتركيها حتى تتخمر لمدة نصف الساعة.  	

افردي العجين التي قمت بتقطيعها، ولُيها على   	

شكل دوائر وافرديها حتى تكون متشابهة.

نظفي الصاج الذي تستخدمينه بين كل قطعتي   	

خبز حتى ال يحترق الخبز.

الحشوة، وضعي الخس والمخلل وكمية  خذي   	

مناسبة من الصلصة ولفيها بشكل عادي. بببببببببببببب
بب ببببب بببببب 

فن الطهي يمكن اتقانه 
بسهولة وذلك باتباع 

بعض النصائح البسيطة 
التي تساعدك على 

اإلبداع في مطبخك 
وإسعاد عائلتك، 

»أناقتي« تقدم لك 
بعض النصائح:- 

دراسة الوصفة قبل اعدادها، فالطبخ قد يكون شيئا بديهًيا  	

النساء لكن عند اعدادك لوصفة جديدة يجب  عند معظم 

قراءة الوصفة جيداً ودراستها لمعرفة التقنيات التي تتضمنها 

لضمان انجاحها.

إعداد المكونات قبل البدء، من أهم خطوات نجاح الطهي  	

البدء بإعدادها مثل  هو إعداد كل متطلبات وصفتك قبل 

المقادير ووضعها  البصل ومعايرة  الخضراوات وفرم  تقطيع 

قبل اعداد المخبوزات والحلويات.

استخدام سكاكين حادة، تأكدي من وجود مجموعة من  	

السكاكين الحادة والمجهزة للتعامل مع مختلف المكونات. 

فهذا يسهل عليك العمل بصورة كبيرة.

إعادة انعاش الخضراوات، يمكنك إعادة ترطيب الجزر  	

والبطاطا والهليون والكرفس عن طريق وضعها في وعاء من 

المثلج والتبريد لمدة 45 دقيقة. وذلك لجعلها تبدو  الماء 

طازجة أكثر قبل االستخدام.

البصل والثوم، ال تقومي  	 عند إعداد وصفة تتضمن كال من 

بوضع النوعين معاً في نفس الوقت، وذلك ألن الثوم يتطلب 

البصل أوالً واطهيه  الطهي. ضعي  في  الوقت تقريباً  نصف 

لفترة قبل وضع الثوم.

لتقليل حموضة صلصة الطماطم عند اعدادها، ضعي معها  	

القليل من الجزر المفروم أثناء التسوية.

لمنع مكونات السالطة من أن تصبح رطبة أكثر من  	

المطلوب، ضعي صحًنا مقلوبًا في أرضية وعاء السالطة حتى 

تنزلق من عليه السوائل الناتجة من الخضراوات وتتجمع في 

قاع االناء بعيداً عن المكونات.

لسهولة تنظيف مبشرة الجبن، ادهنيها بقليل من الزيت قبل  	

االستخدام وبهذه الطريقة لن يلتصق الجبن في المبشرة.

البيض بسهولة، قومي بعمل فتحة صغيرة  	 لفصل بياض 

في قمة البيضة وضعيها في وعاء حتى تتم تصفية البياض 

ويبقى الصفار بالداخل.

للتحكم  	 المملحة في وصفاتك  الزبدة غير  استخدمي دوماً 

في كمية الملح التي ترغبين بها.

للحصول على نكهة قوية من األعشاب المجففة، انقعيها في  	

قليل من الماء الدافئ قبل االستخدام.

عند سلق المعكرونة، ضعي الملح في الماء عندما يبدأ الماء  	

بالغليان. بهذه الطريقة لن تمتص المعكرونة كل الملح مما 

يساعد في جعلها صحية أكثر.

للحصول على قوام جيد لصلصة المعكرونة، احتفظي بجزء  	

المعكرونة ثم أضيفيه للمعكرونة والصلصة  من ماء سلق 

أثناء طهيهما سوياً.
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ببببببب.. بببب ببب بببببب
ما ال يعرفه البعض أن الشوفان يساعد في إنقاص الوزن ويشكل فطورا مثاليا وصحيا للرجيم 
والحميات الغذائية. فالشوفان غني باأللياف التي تزيد اإلحساس بالشبع وتقلل ستهالك الوحدات 
الحرارية خالل اليوم، هو أيضًا خال من السكر البسيط الذي يزيد الجوع وتخزين الدهون. »أناقتي« 

تقدم طرقا مختلفة لتناول الشوفان بعدة طرق إلستمتاع بافطار صحي لذيذ:- 

الشوفان والحليب مع المكسرات

هل يوجد أجمل من أن تبدأي يومك بالمكسرات والحليب؟ استغلي حبك لهذه األطعمة المميزة واضيفي عليها 

الشوفان وتمتعي بإفطار صحي وخطواته:-

في صينية صغيرة اضيفي نصف كوب من المكسرات إلى العسل وضعيها في الفرن لمدة ربع الساعة. 	

احضري وعاء آخر واضيفي كوبا من الشوفان إلى كوب ونصف من الحليب وضعيه في الميكروويف لمدة  	

ثالث دقائق.

اضيفي المكسرات إلى الحليب والشوفان وقطعي ثمرة موز إلى شرائح إن رغبت في ذلك. 	

الماء وضعيها في  	 الشوفان والقرفة، في وعاء صغير اضيفي نصف كوب من الشوفان إلى كوب من 

الميكروويف لمدة ثالث دقائق. ثم اضيفي إليها شرائح ثمرة موز وقليال من القرفة.

الشوفان مع الفواكه الجافة

طريقة عمل الشوفان مع الفواكه المجففة:- 

ضعي الماء وخل التفاح في إناء واتركيهما حتى الغليان. 	

 اضيفي إليهما الشوفان والملح ومن ثم قللي درجة الحرارة واتركي المزيج ٣ دقائق حتى ينضج. 	

اضيفي شرائح الكمثرى والفواكه المجففة والفانيليا واتركيهما لثالث دقائق ثم اضيفي الحليب. ثم تمتعي  	

بإفطار صحي وبسيط بالشوفان. 

الشوفان في  	 القليل من  إليهما  التفاح اضيفي  الفراولة أو  التفاح، إن كنت من محبي  أو  الفراولة  الشوفان مع 

الصباح واستمتعي بإفطار صحي ممزوجا برقائق الشوفان الرائعة. كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة كبيرة من 

الشوفان إلى كوب الزبادي ثم قطعي ثمرة التفاح أو البرتقال أو الفراولة، بعد ذلك ضعي قليال من العسل وتمتعي 

بوجبة إفطار شهية وصحية.
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بببببببب ببببببب بببببببب..
بببب بببببب بببب
بببب بببب ببببببب

تحت شعار نهتم باظهار جمال ورقي الزي العماني، كانت 
االنطالقة الحقيقية دار »الزدجالي للعمامة العمانية« 
والمتخصصة في بيع وتأجير مستلزمات األفراح الرجالية 
)المصار والشال- والخناجر والسيوف( وتجهيز العرسان. 
ونجح المصممين محمود وهاشم الزدجالي في الحفاظ 
على خصوصية الـــزي التقليدي العماني الـــذي يتميز 
بالبساطة واألناقة، محافظين على هوية الزي التقليدي 
العماني الــذي يعبر عن انتماء العمانيين عن أرضهم 

وتاريخهم وتراث أجدادهم. 

»أنــاقــتــي« وفــي قسمها الجديد للرجال فقط، ألتقت 
المصممين محمود الزدجالي وهاشم الزدجالي للتعرف 
عن تجربتهما في مجال تصميم الزي العماني التقليدي 
والعوامل التي ساهمت في نجاح محل الزدجالي للعمامة 

العمانية. 

تم تأسيس دار )الزدجالي للعمامة العمانية( 9 سبتمبر 
2014، أسسه كل من المصمم محمود الزدجالي وهاشم 
الــزدجــالــي. وبفضل خبرتهما وحبهما للزي العماني 
وولعهما بالعادات والتقاليد العريقة المصاحبة له، قاما 
بتأسيس أول محل لتأجير مستلزمات األفــراح الرجالية 
وتجهيز العرسان في منطقة المعبيلة بسبب القوة 

الشرائية في هذه المنطقة.

@omani.fashion
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العديد  المميزة، كما نوفر  الفخم وحياكتها 

مــن المسابح ذات األلـــوان المختلفة 

والمتنوعة لتناسب كل ما تختارونه من 

مصار.

الزدجالي أن محله  وأشــار المصمم محمود 

العرسان على يد  يقدم خدمة تلبيس وتجهيز 

المجال، حيث يتلقى  الخبراء في هذا  أفضل 

العريس كل ما يحتاجه من مساعدة ليخرج في 

أزهى وأجمل حلة لليلة العمر.

العريس  العريس يتم تبخير  وأفاد بعد تجهيز 

البخور وأجودها بروائح تفوح  بأفضل أنواع 

بشذاها الرائع، كما نقوم بتعطير العريس حيث 

ال يكتمل عبق التاريخ ورونق األصالة إال بوجود 

العالية  أزكي العطور العربية ذات الجودة 

والتي توفرها بأنواع مختلفة. 

المصر العماني

وكشف هاشم الزدجالي عن أن العمامة 

العمانية التي تتميز بشكلها ونوعية المواد التي 

تصنع منها وطبيعة األلوان المتناسبة، من أبرز 

العريس  العماني والتي يحرص  الزي  مميزات 

العماني على ارتدائه يوم زفافه. 

وأوضــح هاشم الزدجالي إن العمانيين 

يختلفون فــي طريقة عقد المصر أو 

الطريقة  العمامة حسب مناطقهم، فهناك 

المسقطية والظفارية والصحارية والصورية 

العمانية  والبدوية وغيرها حسب المدن 

المختلفة,. حيث يعرف العماني أخاه 

العماني من طريقة وضعه للمصر ويحدد 

مكان مقدمه منها، ويشتهر المصر الصوري 

نسبة إلى مدينة صور على الساحل الشرقي 

للسلطنة، حيث يتميز بعقده المختلفة 

السلطنة. كما يتميز  تماماً عن بقية مدن 

المنفلتة في  العقد  البدوي بإضافة بعض 

الكتفين بعد إحكام  نهاياته وتتدلى على 

ربطه على الرأس.

الــتــي واجهت  ــم الصعوبات  ــن أه وع

العمانية« في بدايتها  »الزدجالي للعمامة 

العماني،  تتمثل في صعوبة لبس المصر 

فكانت أهم الصعاب هو كيفية ارضاء 

الزبائن ألن أذواق الناس تختلف من شخص 

التي  إلى آخر. كذلك من أهم الصعوبات 

البعض بمحاولة تغيير هذا  واجهتها قيام 

الموروث، بإدخال بعض الصور الدخيلة 

التقاليد  على المجتمع وهذا ما يعارض 

العمانية.

واختتم هاشم الزدجالي حديثه بــأن دار 

»الزدجالي للعمامة العمانية« نجح في تلبيس 

العماني واستحداث طرق وحركات  العريس 

العمانية لتالمس ذوق  التمصيرة  جديدة في 

الشباب العماني دون المساس أواالخالل بالزي 

العماني األصيل. 

خصوصية

الزي  الزدجالي إن  البداية يقول محمود  في 

الوطني في سلطنة عمان اتسم بخصوصية 

بالنسبة لمنطقة  لم تنتج عن اختالفه وتفرده 

الخليج فحسب، وإنما لما يمثله هذا الزي 

بالنسبة للعمانيين. حيث يعد من المسائل 

الحساسة والمعبرة عن انتمائهم لألرض 

الذي تناقلوه وبات  والتاريخ وتراث االجداد 

رمزا لهم. 

وأضــاف إن السلطنة تميزت بتنوع األزيــاء 

ألوانها وأشكالها وهي  التراثية وثرائها وجمال 

تمثل عراقة المجتمع وأصالته وحضارته 

وأنماط حياته. مشيرا إلى إن اإلنسان العماني 

المالبس بل يفتخر  ارتــداء تلك  يحافظ على 

بها، وتتسم باألناقة والبساطة في آن واحد 

بالبساطة والتكيف مع  وتتصف هذه األزياء 

البيئة المحيطة. 

قيمنا ومبادئنا 

فيما يؤكد هاشم الزدجالي إن محل »الزدجالي 

للعمامة« والمتخصص في تجهيز العرسان يركز 

هاشم الزدجاليمحمود الزدجالي

التجديد المستمر لتوفير  افتتاحه على  منذ 

بالمقايس  التقيد  منتجات عالية الجودة مع 

التراثية العريقة، وأيضا نركز على تحقيق 

أعلى مستوى من رضا العمالء وتحقيق أسعار 

منافسة وتقديم أفضل خدمة. وذلك بهدف 

تكوين سمعة طيبة تليق بالقيم العمانية أوال. 

ويطمح هاشم الزدجالي أن تصبح شركة 

رائدة في مجال تجهيز العرسان والتفوق على 

الشركات المنافسة في مجال الخدمة والجودة 

العمالء. لذلك فإن اإلبداع والتحديث  وإرضاء 

والــتــوســع على أســس متينة مــن الجودة 

والخدمة هي الفلسفة الرئيسية التي تؤمن بها 

»الزدجالي للعمامة العمانية«. 

منتجاتنا 

المحل يوفر  الزدجالي إن  بنيما يؤكد محمود 

لزبائننا أفضل المصار والشاالت الكشميرية 

بألوانها ونقوشاتها المختلفة، باإلضافة إلى 

بالتراث والتقاليد مصنوعة من  خناجر مطرزة 

لتناسب مختلف  الفضة ومصممة  أنواع  أجود 

األذواق. كما نقدم تصاميم مميزة وأشكاال 

متنوعة للسيوف الفضية، ومجموعة من 

بالفضة واأللياف بتصاميم  العصي المصفحة 

جميلة ومميزة. 

العمانية«  وأضاف إن »الزدجالي للعمامة 

يقدم أنواعا مختلفة من البشوت بتطريزها 
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إنها تختار بحكمة.
تعلم تمامًا ما يناسبها ويناسب أحبائها

حتى عندما يتعلق األمر باختيار فيلم لتظليل نوافذ السيارة
ولذلك تعتبر سيدات اليوم سيدات حكيمات.

صاالت العرض وبوتيكات التجزئة الحصرية لدى ڤي- كول
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