
خطوات 
للتحكم 

✘
غضبك

10

التنشئة الوالدية
بين االهتمام واإلهمال

الكاريزما
ومهارات

التعامل التعامل 
مع اآلخرينمع اآلخرين

2016
برعاية

ملتقىملتقى  
أناقة بال حدودأناقة بال حدود

الموهبةالموهبة
أهمأهم

من الجمالمن الجمال

التايجر التايجر 
قطعة قطعة 

لكل امرأةلكل امرأة

 الشوكوالتة 
لبشرة نضرة 

ومتألقة

آيتن عامرآيتن عامر صاحبة السمو 

السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد

التنشئة الوالدية
بين االهتمام واإلهمال

التايجر 
قطعة 

لكل امرأة

 الشوكوالتة 
لبشرة نضرة 

ومتألقة

صاحبة السمو 

السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد



simply white 
   by LUCAS

Shanti AL quorum.Muscat          24699313 - 96440495

 @salwabeautycenter   

95065207



24699955 - 98222756

P.O. Box 422 P.C 116 Sultanate of Oman

www.deemacollection.com



www.aqd.om

Aria_oman

Aria_oman

Grand Mall - G Floor

Aria-beauty oman

92226008 - 94824304

info@aqd.om



جاكت الجينز 
القصير..

أناقة عملية 
لكل المواسم

 الشوكوالتة 
لبشرة نضرة 

ومتألقة

الكبسة 
السعودي 

بمذاقك 
المفضل

المهارات 
األساسية 

لنجاحك
في العمل

حقيبة 
مكياجك 

في الصيف

األبداع في 
تنظيم 
الُعرس 

اإلسالمي

54 46142

72

22

أوالدنا 
وممارسة 

النشاط 
الرياضي

في فصل 
الصيف

اختيارك 
سيارة 

أحالمك

الباركية.. 
الدفء

والرفاهية
والرقي

في منزلك

78

92

10 خطوات 
للتحكم 

في غضبك

152

التايجر قطعة 
لكل امرأة

108 126

118

هذا العدد



صاحب امتياز اإلصدار :
صالح بن هالل الخليلي

المدير العام:
عبد الفتاح سالمه 

مدير التحرير:
ناصر الشعيلي 

مديرة العالقات العامة:
علياء دياب

التحرير:
كمال رضا

مها محسن

التصوير:
استوديو البتراء

اخراج وتصميم:
عمرو زهير

ال يســمح باعادة نشــر أو حفــظ أو تخزيــن أو نقل أي جــزء من هذه 
المطبوعــة بأي شــكل مــن األشــكال دون اذن، ويعتذر الناشــرون 
عــن عــدم تحملهــم المســؤولية الناتجة عــن أي أخطــاء ترد في 
هذه المجله مهما كان ســببها، واألراء ووجهات النظر المنشورة 
فــي هــذه المجلة ليســت بالضــرورة وجهة نظــر الناشــر, وجميع 

العالمات التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسئولية معلنيها.

نسائية اجتماعية

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

Printing Press: Distribution:

تصدر عن:
األمانة العامة التحاد غرف

دول مجلس التعاون الخليجي
قفزة التكنولوجيا للدعاية واالعالن

جميع المراسالت باسم
 المدير العام

 info@anaqati.net
www.anaqati.net

(968) 24495419

anaqatimagazine

(968) 24495817

@ anaqati_magazine

(968) 95434743

تصوير صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد آل سعيد 

المصور الفوتغرافي: عفان الحراصي

26

80
66

112
ملحق

ُكن مختلفًا

الدور  الريادة في هذا  المجتمع وللصحافة  إن اإلعالم له دور كبير ومؤثر على 

لكونها في متناول الجميع، ونحن نقوم بهذا الدور ولكن بشكل مختلف إيمانا منا 

بأن أهم عناصر النجاح هي أن تكون مختلفاً عن اآلخرين في أهدافك وطريقة 

تفكيرك وأن الشيء الوحيد الذي يجعلك في المقدمة هو أن تكون مختلفاً عما 

اعتاد الناس على رؤيته.

ومن حرصنا واهتمامنا بكل محبينا ومتابعينا قطعنا على أنفسنا عهدا أن نقدم 

األحسن واألجود دائما مؤمنين بالرسالة التي نحملها في تقديم كل ما هو مفيد 

ونقدم كل ما من شأنه أن يفيد القارئ ويزوده بالمعارف ، وأيضا كل ما هو من 

الممكن أن يكون له أثر سلبي فنحذرك منه عزيزي القارئ .

الهدف األسمى هو أنتم أعزاءنا القراء ونوجه رسالتنا إليكم طامعين في أن ينال 

ما نقدمه رضاءكم الذي نسعى دوما إليه.

الواعية ومكللة  إدارتها  يتناسب مع  الذي  الجديد  أناقتي بشكلها  فإليكم مجلة 

بالنجاح الذي حققه إصدارها األول في حلتها الجديدة بتنظيم ملتقى »أناقة بال 

حدود« الذي يجمع بين عروض األزياء والعروض المباشرة وهي األولى من نوعها 

في السلطنة.

وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد النجاح ملتقى »أناقة بال حدود« 

التحية على ثقتهم، فقد فضلوا  المحترمين فلهم كل  أناقتي  وخصوصا عمالء 

الرعاة والعمالء  العدد عرض ألهم  أناقتي لتحمل صفحاتها إعالناتهم.. وبداخل 

المشاركين بالملتقى.

لكم مني جميعا التحية ونعدكم بأننا سنقدم كل ما هو جديد ومعاصر لخدمة 

بانكار  التي تتميز عن غيرها  المجتمع وأفراده، ألن هذه هي مهمة الصحافة 

الذات، فالمجال مفتوح للجميع لتقديم ما لديه بروح ملؤها الصفاء والنزاهة.

لكم مني ومن فريق العمل الشكر والتحية والعرفان.

عبد الفتاح سالمه
المدير العام

عبد الفتاح سالمهأناقة.. بال حدود



30 أغسطس عروض مباشرة األولى من نوعها بالسلطنة بقصر البستان

ملتقى »أناقة بال حدود« ليلة ساحرة 
في ضيافة أناقتي

تحــت مظلــة األمانة العامة التحــاد غرف دول مجلــس التعاون الخليجــي، تنظم مجلة 
»أناقتــي« يوم 30 أغســطس ملتقــى »أناقة بالحــدود« بفندق قصر البســتان تحت رعاية 
صاحبــة الســمو الســيدة الدكتــورة تغريد بنت تركي آل ســعيد وجناب الســيدة بســمة 
بنت فخري آل ســعيد، وبرعاية شــركة »بي ام دبليو« الراعي البالتيني للملتقى وتشــارك 
بالملتقــى نخبة مميــزة من مصممــي األزياء ومصممــي المجوهرات وخبيــرات التجميل 
ومصففي الشعر في عروض األزياء و عروض مباشرة هي األولى من نوعها في السلطنة.

أناقتي« أن  الفتاح سالمة مدير عام مجلة »  من جانبه كشف عبد 

المجلة بعامها  أناقة بال حدود« يأتي متزامنا مع احتفال  ملتقى » 

األول ومكللة نجاحها في تكوين قاعدة كبيرة من القراء والمتابعين 

العصرية، وواكبت كل جديد في  المرأة  من أول عام والتي المست 

المرأة وأسلوب  عالم األزياء والتجميل واألسرة والمجتمع وثقافة 

حياتها.

الملتقى تأتي انطالقا من المكانة  وأفــاد سالمة أن فكرة تنظيم 

المرموقة التي حظيت بها المرأة العمانية في عهد النهضة المباركة 

التي يقودها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

الوطن وبناء  الله ورعاه- ومساهمتها في خدمة  المعظم- حفطه 

عمان في مختلف المجاالت. 

و تعكف مجلة » أناقتي« في نسختها وحلتها الجديدة على خدمة المرأة 

الخليجية بشكل عام والمرأة العمانية بشكل خاص من خالل أقسام جديدة 

من شأنها تطور الصحافة النسائية ودورها في تطوير المرأة واألسرة بأكملها. 

العامة التحاد  ويأتي ملتقى »أناقة بال حدود« تحت مظلة األمانة 

غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور متوقع من نخبة مميزة 

السمو وأصحاب األعمال وصاحبات األعمال  من صاحبات وأصحاب 

في السلطنة والخليج، وبعض سفراء الدول العربية. 

أناقتي« على أن ملتقى »أناقة.. بال  وأكد مدير عام مجلة » 

حدود« يخاطب شخصية المرأة أينما حلت، والمعروفة بشغفها 

الدائمة. يخاطب سيدة  الواسعة وأناقتها  وحبها للحياة وثقافتها 

التجميل  المبدعة وخبيرة  الناجحة ومصممة األزياء  األعمال 

العاملة ، وجميعهن يستمد  صاحبة األنامل الذهبية والمرأة 

الملتقى منهن قوته وفعالياته. 

ملتقى »أناقة بال حدود« سيكون حدثا ال ينسى بما سيواكبه 

من األفكار البناءة والنيرة وفعاليات تخدم الرعاة والعارضين في 

تقديم منتجاتهم وعرضها وتسويقها بشكل مباشر أمام حضور 

نسائي قوي.

الراعي البالتيني 
الرفاهية واألناقة  التي ترادف قمة  العالمة   ، ام دبليو«  وتحت شعار )فخامة االسم تكفي( ترعى »بي 

المطلقة ملتقى »أناقة بال حدود«. الشركة األلمانية المصنعة للسيارات تميزت عبر تاريخها بأنها توفر 

للسائق والركاب مستويات غير مسبوقة من الراحة والفخامة مدعومة بأحدث االبتكارات التكنولوجية.
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2016 ملتقى
أناقة بال حدود

ويضم الرعاة الذهبيين في ملتقى »أناقة بال حدود« كال من مركز دار العيون وهو المركز 

العيون باستخدام أحدث طرق  الذي يقدم عناية تخصصية متقدمة في طب و جراحة 

التشخيص و العالج، ويعالج كل التخصصات التي لها عالقة بالعيون.

البحري صاحبة دار »أورجانزا لألزياء« والتي لمع نجمها  العمانية ريا  كما تشارك مصممة األزياء 

الزفاف. حيث تميزت بتقديم موديالت وتصاميم فساتين زفاف فريدة  في مجال تصميم فساتين 

ومختلفة تمنح لكل عروس فستانا خاصا بها.

ويشارك مطعم شرم الشيخ كراعي فضي ويتميز المعطم بمجموعة متنوعة من األطباق المصرية 

التقليدية الشهية التي يعدها أمهر الطباخين المصريين.

بينما تشارك مجموعة قصر العود الملكي التي تضم تحتها قصر العود الملكي للعطور والبخور 

والعود، وأيضا تضم Rainbow Optics للنظارات الطبية والشمسية والعدسات. انشئت شركة 

العطور  أكثر من 20 سنة في  الملكي في عام 2014 لتستقل بذاتها وتتوج خبرة  العود  قصر 

والبخور والعود، لتكون من أهم الشركات العمانية الطامحة للبلوغ للعالمية.

كما يضم الراعي الفضي مشاركة مميزة متوقعة من »مناديل لمسة« وهي شركة عمانية ذات طابع 

جديد بفكر وإنتاج جديد، حيث يقوم المصنع بإنتاج العديد من أنواع المناديل المعطرة بأنواع عديدة 

من أنواع العطور العمانية والعالمية كاللبان العماني والعود والعطور الفرنسية وباألحجام المختلفة. 

وتهدف »مناديل لمسة« إلى الرقي واالرتقاء بالمنتج العماني داخل وخارج السلطنة، وإبرازه في طابع 

جديد ورؤية جديدة بناء علي توجيهات السلطنة وللمشاركة في نهضة الصناعة الوطنية. 

تتزين ليله ملتقى »أناقة بال حدود« بثالثة عروض أزياء، حيث يقدم المصمم اللبناني العالمي لوكاس 

عنداري تشكيلة مميزة من فساتين الزفاف من خالل بوتيك »سمبلي وايت«، الذي نجح بفضل الخبرة 

للفتيات  الوجهة األولى  الزفاف أن يكون  التي اكتسبها من خالل عمله في مجال فساتين  الكبيرة 

المقبالت على الزواج عبر فروعه المختلفة في لبنان والبرازيل واإلمارات وسلطنة عمان. كما أن تعامله 

مع أرقى بيوت فساتين الزفاف عالميا ومع المصممين العالمين مكنه من اكتساب ثقة عمالئه.

كما تضم عروض األزياء مشاركة مصممة األزياء العمانية سحر العوفي صاحبة »دار االنعكاس« 

والتي اشتهرت أزياؤها باألناقة اإليطالية المعروفة والذوق الرفيع، مع التخصص واالنفراد. حيث 

تتميز كل قطعة أو منتج من دار االنعكاس باالنفراد من حيث الجودة والتناسق ونوعية القماش، 

مع حرص المصممة سحر العوفي على تقديم أزياء تناسب المرأة العمانية في حياتها اليومية. 

ألوانه وثرائه  النسائي موروث شعبي ورثناه من أمهاتنا ويتميز بجمال  العماني  التراثي  الزي 

واأشكاله وأصالته، ويتسم باألناقة والبساطة في آن واحد. تشارك معنا في عروض األزياء 

العمانية كاملة الغطريفي صاحبة دار األميرات  والمتخصصة في األزياء  مصممة األزياء 

التراث  المستوحى من  التقليدي  العماني  الزي  العمانية، والتي نجحت في تقديم  التقليدية 

العمانية، وأظهرت في  المرأة  التي تعيش فيها  البيئة  ليعبر عن  السلطنة  الشعبي لمحافظات 

الزي كل أنواع التطريز والخالخيل والدالل والخناجر التي يحملها الزي العماني.

مركز مسقط لألمراض الجلدية الذي يعد من أحدث المراكز التخصصية في عالج األمراض 

الجلدية وتحسين وتجميل البشرة، ولقد تم تجهيز المركز بأحدث الطرق العالجية تحت 

إشراف متخصصين في هذا المجال. ويركز المركز على تقديم أفضل رعاية صحية وذات 

مستوى جودة تضاهي أرقى المراكز المتخصصة المتوفرة حاليا. 

كما يضم الرعاة الذهبيين  سبالون سبا + صالون للرجال والذي يقدم تجربة غير 

مسبوقة. وتضم خدماته عالجات السبا والتآزر مع الجلد والجسم والعقل.

المرأة وميولها وذوقها ورؤيتها  التي تعبر عن  المجوهرات من األشياء  وانطالقا من أن 

لنا أحدث  الملتقى ليقدموا  الذهبي كراع ذهبي في  اللؤلؤ  للجمال، يشارك مجوهرات 

مجموعات المجوهرات من خواتم للزفاف أو حلقان مرصعة باأللماس أو األساور الذهبية. 

كما يضم أيضا الرعاه الذهبيين قدوع والذي يتحدى بقوة كل الحلويات التي تذوقتها في 

حياتك وتنتصر حيث أصالة الماضي ونكهة الحاضر تمتزج في حلويات شعبية وأوروبية 

فاخرة من مملكة البحرين.

أما الراعي الفضي فيتضمن مشاركة مميزة لـ»الراقي للشراشف الفاخرة« متخصصة في أطقم 

شراشف ممتازة للمنازل والفنادق، مع تجهيز الفنادق باألغطية والوسائد والمنتجات القماشية 

ذات الجودة العالية وبتصميمات وألوان متنوعة لصاحبته رائدة األعمال فاطمة المسروري

 كما يضم الراعي الفضي دار الفاتنة لصاحبته رائدة األعمال فاتنة يوسف، وتتوفر لدى 

الدار توفير خبراء في اختيار  الفاتنة أحدث فساتين األفراح والسهرة. كما يقدم  دار 

الفستان المناسب. 

القبس للهدايا واألزياء الرسمية الراعي الفضي للملتقى وتتميز شركة القبس بتعدد الهدايا 

واالختيارات الكثيرة التي تساعدك على اختيار الهدية المناسبة الصدقاءك وعائلتك وزمالء 

العمل. 

مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dematology & Laser Center

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

عروض األزياء

الراقي للرشاشف الفاخرة
SHEETS UPSCALS LUXURY
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واختتم عبد الفتاح سالمة مدير عام المجلة حديثه بأن هناك مجهودا كبيرا يبذل في سبيل 

إنجاح ملتقى » أناقة بال حدود« نهاية شهر أغسطس. مشيدا بدور المنظمين وكل القائمين 

على الملتقى بداية من شركة )األلحان للتجارة والخدمات( والتي تعد من أولى الشركات 

في السلطنة في مجاالت الصوت واإلضاءة واالحتفاالت واآلالت الموسيقية.

 Social« الدولية لتكنولوجيا والمعلومات راعي الحملة اإلعالنية الباطنة  وتعد شركة 

Media« للملتقى. كما تقدم الشركة خمدة مميزة في إدارة حسابات التواصل االجتماعية 

الخاصة بعمالئها وتصميم الحمالت اإلعالنية المطلوبة.

المتخصصة والمتميزة  التصاميم والديكورات  الفرنسية أفضل  الدعوة  كما تقدم شركة 

لكافة الحفالت واألعراس، فيعمل لدى هذه الشركة فريق مختص يستطيع أن يقدم كافة 

االبتكارات واألفكار الجديدة المناسبة لكل الميزانيات واإلمكانيات بشكل عصري ومتطور.

فيما يتولى كل من المصور المميز عفان الحارثي وسعيد الزدجالي بالتعاون مع استوديو 

المتخصص في تصوير األعراس  البتراء  البتراء تصوير ملتقى »أناقة بال حدود«. استديو 

المناسبات الخاصة والحفالت، فلديهم مصورين محترفين  وحفالت الخطوبة وجميع 

سيلتقطون كل لحظة.

أما الضيافة فهي مهمة شركة المطبح الفرنسي للتجهيزات الغذائية والتي ترفع شعار الكرم وحسن 

الضيافة والجودة، حيث تهتم بتقديم عدة خيارات للعميل الستقبال ضيوفه في المناسبات من 

خالل تقديم العديد من الخدمات. لعل من أهمها بوفيهات تبدأ من بوفيه الطبخ الحي أو بوفيه 

اإلفطار واألعراس VIP بوفيه الكوفي بريك وغيرها من الخدمات المتنوعة.

 ويشرف الفنان مؤمن حسن صاحب شركة الغزل لتنظيم الحفالت بالتعاون مع

شركة ماجيستك لصاحبها أشرف ذكري على إخراج ملتقى »أناقة بال حدود«

بينما تتولى شركة »لوس كالريتا« لتنظيم األعراس وتنسيق الزهور والهدايا لصاحبها المصمم 

الشركة    أبرز خدمات  السليماني تحت شعار »نجعل يومكم خاصا ورائعا«، ومن  حسام 

تخطيط وتنظيم األعراس الملكية والمناسبات الفاخرة.

المزينة بشكل متناسق  الشيكوالتة والورود  أنيقة متميزة من جواهر  الملتقى مجموعة  ويضم 

وفريد من شوكوروز لصاحبته رائدة األعمال خولة البوسعيدي.

ومفاجأة الملتقى التي تعد األولى من نوعها في السلطنة، تتمثل في عروض مباشرة للمكياج والشعر 

والمجوهرات والحناء والكيك خالل فعاليات ملتقى »أناقة ... بال حدود«.

وتتضمن العروض المباشرة مشاركة صاحبة األنامل الذهبية خبيرة التجميل سلوى الغافري وتقديمها 

لعرض مباشر لرسم أحدث صيحات المكياج لعام 2016. سلوى الغافري فرضت اسمها بقوة في عالم 

التجميل في السلطنة لموهبتها وذوقها الرفيع وحسها العالي في عالم الجمال والتجميل. 

ويتضمن الملتقى عرضا مباشرا ألحدث تشكيلة من المجوهرات من  »ديما عمان« أول عالمة 

متخصصة في تصميم المجوهرات الراقية في السلطنة لمصممة المجوهرات العمانية شادية 

االسماعيلي، االسم الذي اقترن باإلبداع والفن الراقي في مجال تصميم المجوهرات

أريا بيوتي Aria beauty  في عرض مباشر للشعر، حيث يتميز »أريا بيوتي«   وأيضا يشارك 

بتقديم منتجات ذات جودة عالية والتي تختص بجمال الشعر وتقوم بمعالجة الشعر من 

الصالونات  الحيوية واللمعان. »أريا« منتج يستخدم من قبل  التقصفات مع إعطاء الشعر 

المحترفة في الموضة واألزياء والصالونات اليومية.

كما تشارك رائدة األعمال وخبيرة تزيين الكيك نبيلة العامري صاحبة »كيك هيفن« في العروض المباشرة 

لتقدم للحضور عرضا مباشرا لرسم وتزيين الكيك. وينفرد »كيك هيفن« بتقديم تصميم جديد لكيكات 

المنزلية بتزيين ورود بسيطة وجميلة، كما أن جميع منتجاتنا  الكيكات  مخبزوة نكهتها أقرب إلى 

مصنوعة باستخدام المكونات الطازجة التي تضيف نكهة مميزة على يد شيفات ذوي خبرة كبيرة.

تحظى الحناء بأهمية كبيرة عند المرأة العمانية كأسلوب تعبر من خالله عن سعادتها، هذه المكانة 

الكبيرة التي توليها المرأة للحناء لم تخفت يوماً باعتبارها جزءا ال يتجزأ من التقاليد الجميلة التي يحافظ 

الخليجيون عليها ومنهم المرأة العمانية من هنا يتم عرض فيديو بالملتقى لرسم الحناء وهو األول من 

نوعه، لصالون عطر الحنة لصاحبته رائدة األعمال مريم المجيني.

تشارك المهندسة آية السيابي صاحبة مركز جولوسيا كراعي المكياج للملتقى، ويعد مركز »جولوسيا« 

للعناية بالمرأة مركز متكامل يهتم باحتياجات المرأة الترفيهية والثقافية والعناية الشخصية والجمالية.
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 French Cuisine|املطبخ الفرنسي 

 املطبخ الفرنسي 

Sultanate Of Oman  
AL Hail Al shamaliya 
@francecuisine 
www.francecuisine2.com 
T: 94445062 | 99323643 | 95083938 

FRENCH INVITATION 

ة   سي  رن  الدعوة  الف 

العروض المباشرة

راعي المكياج

المنظمون

)Social Media( راعي الحملة اإلعالنية
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ــا بيوتي« AAAA AAAAAA يتميز بتقديم   »أريـ
منتجات ذات جودة عالية والتي تختص بجمال 
الشعر وتقوم بمعالجة الشعر من التقصفات 

مع إعطاء الشعر الحيوية والمعان الحريري.

أمني محرا كروها

@julosia

91410105 - 99852785

julosia_spa

aya_salim7

julosia.oman
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منتجات

»أريا بيوتي«..
 تاج على شعر 
المرأة العصرية

تعد المشاكل التي تصيب الشعر من أكثر األمور التي 

تؤرق غالبية الفتيات، كما أن جزءا كبيرا من االهتمام 

يناله الشعر كونه تاج المرأة الذي يبرز جمالها ويضفي 

عليها السحر واألنوثة. فالشعر جزء ال يتجزأ من جمال 

الشكل والمظهر، حيث أنه كلما كان المعًا وصحيا 

كلما  الفتا أكثر ويمكن اعتباره المقياس األساسي 

للجمال.

 »أريــا بيوتي« AAAA AAAAAA يتميز بتقديم منتجات 

ذات جودة عالية والتي تختص بجمال الشعر وتقوم 

بمعالجة الشعر مــن التقصفات مــع إعــطــاء الشعر 

الحيوية واللمعان الحريري. »أناقتي« ألتقت  أمين حمرا 

كروها المدير العام »القنطرة للتنمية« ليطلعنا على 

تجربة منتجات »أريا بيوتي«  في سلطنة عمان.

في البداية نود التعرف على أبرز سمات منتج 
»أريا« للشعر؟

بأنه  التقليدية  المنتجات  يتميز »أريــا« عن 
يتكون من سيراميك بنسبة 100 % مع إعطاء 
أنه يعالج تقصفات  الحياة، كما  ضمان مدى 
ــى. منتج »أريــا«  التجربة األول الشعر من 
ــا  متواجد في جميع أنحاء أمريكا وأوروب

ومعتمد من أرقى مختبرات التجميل.

الشرقي من  الجانب  ويتخذ منتج »أريا« من 
»فانكوفرفي« في كندا منشأً لها، وتفخر »أريا« 
بأن تكون العالمة التجارية التي ستهيمن على 
العالم في القريب اآلجل. حيث نقوم بتصميم 
منتجاتنا الخاصة من أدوات فرد وتجعيد 
الشعر ومستحضرات تجميل الشعر إلى 

وصالت الشعر.

و كوننا عالمة تجارية ناشئة مختصة بمجال 
التجميل، قمنا بعمل توليفة من تكنولوجيا 

البعيدة مع مفاهيم  األشعة تحت الحمراء 
مذهلة للتعبئة والتغليف.

ــا« للتجميل للمرأة  وصممت أدوات »أري
العصرية؛ فتقوم حــرارة األيونات السالبة 
المتخصصة وتكنولوجيا األشعة تحت الحمراء 
أنيقة  البعيدة بإعطاء جودة تصفيف صالون 
دون إلحاق أي ضرر بشعرك. جميع أدوات 
تصفيف الشعر من »أريــا« لديها ضمانات 
شاملة وذات فولطية مزدوجة لالستخدام في 

جميع أنحاء العالم.

أهم الفئات المستهدفة لمنتج »أريا« للشعر؟

ــا منتج يستخدم من قبل الصالونات  أري
المحترفة في الموضة واألزيــاء والصالونات 
اليومية، والمرأة المهتمة بالجمال واألناقة 
ــا« على  وعناية الشعر. ونعرض منتج »أري
عارضات جميالت متألقات يخلبن األنظار من 
الفنانات و الممثالت إلى مشاهير السينما 
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إلــى السيدات األكثر جاذبية في  ــوالً  وص
اإلنستجرام.

التي يقدمها منتج »أريا  أهم المجموعات 
للشعر« واألكثر مالءمة للمنزل؟

تقدم »سلسلة برو« خيارا متميزا و فريدا 
من نوعه لمجموعة )الكل في واحد( لشعر 
الشاطئ أو  ملولب جذاب أو تسريحة أمواج 

تسريحة الشعر المفرود المثبت بدبوس.

صنعت جميع أدوات فرد وتجعيد الشعر 
متعددة األحجام %100 من ألواح السيراميك، 
الراحة القصوى  وصممت هندسياً إلضفاء 
التصفيف ومجهزة بنظام حرارة باألشعة  أثناء 
تحت الحمراء لتجنب تلف الشعر ولتصفيف 
الشعر بلطف. كما صممت لالستخدام على 
أي نوع من أنواع الشعر في أي مكان في 
العالم ومقدمة لكم في صندوق هدايا مميز 

من الشركة.

التي يقدمها منتج »أريا  أهم المجموعات 
للشعر« واألكثر مالءمة لصالونات التجميل؟

تقدم »أريا بيوتي« مجموعة أدوات تصفيف 
الــوزن وعالية األداء بألوان  رقمية خفيفة 
راقية ذات مقبض مخملي فاخر، تم تصميمها 
باستخدام أحدث التكنولوجيا األيونية واألشعة 
التي تقوم بتسخين  تحت الحمراء السالبة 

الشعر بلطف من الداخل إلى الخارج.

وهذه األجهزة ال تقوم بشد أو تلف الشعر 
ويمكن استخدامها بأمان على أي نوع من 
المقاوم والمعالج  أنواع الشعر بما في ذلك 
المجهد، وتضفي لمعانا  أو  والخشن  كيميائياً 
ال مثيل له على الشعر وثباتا دائما وذلك 

للحصول على نتيجة مثالية في كل مرة.

نبذة عن الشركة

للتنمية )ش.م.م(، وهي  القنطرة  التجارية »أريا بيوتي« أحد أنشطة شركة  الوكالة 

شركة عمانية خاضعة لقانون االستثمار األجنبي والتي تأسست في عام 2011. للشركة 

نشاطات مختلفة  مقاوالت البناء والتشييد، الوكاالت التجارية، االستيراد والتصديرة

سياسة الشركة تتمثل في المصداقية والجودة  واالحترافية في العمل.

شركة القنطرة للتنمية لديها مجموعة من الشركات في سلطنة عمان وأبرزها:-

١- أريا بيوتي.

.Le Bon Marche ٢- لو بون مرشيه

٣- جيست بلي  .

www.aqd.om

Aria_oman

Aria_oman

Grand Mall - G Floor

Aria-beauty oman

92226008 - 94824304

Your Beauty
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الصيف

حقيبة 
مكياجك

✘

كريم تقشير البشرة.. 

خليط  بعمل  الربيع  هذا  برشتك  مقرش  استبدال  ميكنك 

بكميات  الزيتون واخلطيها معاً  السكر والعسل وزيت  من 

متساوية، ثم قومي بتقشري برشتك بالخليط بلطف وبحركات 

دائرية، واشطفي برشتك باملاء الفاتر وستحصلني عىل برشة 

نقية ونظيفة يف الحال. 

كريم األساس.. 

احريص عىل اقتناء كريم األساس املناسب لبرشتك ويفّضل أن 

يكون األساس جافاً قليالً، فدرجة الحرارة يف الصيف تختلف 

عنها يف الشتاء. واألساس الجاف هو األفضل كيال تبدو برشتك 

الذي يحتوي عىل  الكريم  اقتناء  دهنية والمعة، كام عليك 

نسبة من واقي الشمس لحامية برشتك من الشمس. 

كريم الترطيب.. 

نتيجة تغيري الفصول قد تبدو برشتك جافة قليالً وتحتاج إىل 

عناية مضاعفة. لذا عليك أن تقتني الكريم الذي يحتوي عىل 

مكّونات ترطيب قوية إىل حد ما وأن يكون مكافحاً لعالمات 

الشيخوخة، وباألخص يف هذا الوقت من السنة. 

ملمع للشفاة.. 

األلوان  واختاري  شفتيك  لون  من  القريبة  األلوان  اختاري 

اللطيفة، فهي األنسب يف هذه األيام الدافئة. 

ظالل العيون.. 

الوقت  فهذا هو  العيون  محبات وضع ظالل  من  كنت  إذا 

األنسب لذلك. 

إذا كنت تهتمين بالحفاظ على تألقك باستمرار وخصوصًا في أيام الصيف ذات التقلبات 

الجوية، فعليك االهتمام بشراء بعض مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة التي 

ستساعدك في الحفاظ على بشرتك والتألق بجاذبية طوال هذا الصيف. " أناقتي" تقدم لك 

أهم مستحضرات التجميل التي ستحتاجينها ، وأهم الخطوات للمحافظة على مكياجك 

في فصل الصيف.

Your Beauty
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Your Family

يمثل األطفال شريحة مهمة وركيزة أساسية 
ــان، فــهــم اللبنة األولـــى  فــي أي مجتمع كـ
لمستقبل الوطن وهم حجر األساس ويعتمد 
عليهم في صناعة الثروات. ومن هذا المنطلق 
يجب حمايتهم وتوفير كافة سبل الراحة 

والرعاية الصحية الالزمة. 

د. خولة آل سعيد
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ملف طبي لطفلك.. 
 أساس الرعاية الطبية الدقيقة

في البداية تقول صاحبة السمو السيدة صاحبة السمو السيدة خولة بنت جلندي آل سعيد لـ »أناقتي«: 
الدكتورة خولة بنت جلندى بن سيف آل سعيد 
إن فتح ملف طبي لطفلك في عيادة متخصصة 
هو ركيزة أساسية لتقديم خدمة طبية مطورة 
المتابعة المستمرة  ومستمرة تضمن لطفلك 
لتطور مراحل نموه، والمشاكل الصحية 
الزيارات وسجل األدوية   والفحوصات وتقارير 
التي تسبب الحساسية وغيرها من  واألغذية 
الرعاية الطبية  التي تساعد في  المعلومات 

الدقيقة.  

) االسعافات األولية لألطفال( 

التدريب في تقديم االسعافات  ماذا يعني 
األولية لألطفال؟ 

التدريب إلى معرفة االسعافات األولية  يهدف 
القانون  لألطفال، مع أهمية أخذ فكرة عن 
السامري وإدراك أهمية أن يقوم مقدم الرعاية 
للطفل بالتدريب على دورة االسعافات األولية 

لألطفال.  

بينما ينبغي على المتدرب إدراك أن االسعافات 
األولية هي رعاية طبية تقدم لألطفال المتأذين 
أو المريضين. ويتم تقديمها من خالل من 
يقومون بالعناية بالطفل أو المعلمين أو 
األقرباء أو المعتنين اآلخرين بالطفل. كما 
الرئوي وما  القلبي  التركيز على اإلنعاش  يجب 

التنفس أو  القيام به في حالة توقف  ينبغي 
التعرف عن قرب على  القلب، كذلك  توقف 
الذي  الذي يحمي الشخص  السامري  القانون 
الدعاوى  يقوم بتقديم االسعافات األولية من 

القضائية.  

ينبغي على المتدرب أيضا مالحظة وقراءة 
الــخــاص بـــدورة تقديم  دليل المتدربين 
الرعاية  االسعافات األولية لألطفال لمقدمي 
الطبية، مع إمكانية الرجوع للدليل قبل وأثناء 

الحاالت الطبية.  

ماينبغي على المتدرب فعله أثناء تقديم 
االسعافات األولية لألطفال؟ 

النصائح نقدمها دائما  هناك مجموعة من 
للمتدربين على تقديم االسعافات األولية 

لألطفال ومنها:-   

- اتبع البروتوكول المعتمد في تقديم االسعاف 
الذي يرمز إلى 4Cs. ويعني  األولي لألطفال 
)افحص- اطلب المساعدة- تصرف- قم عملك 

للنهاية(.  

- كن مستعدا التباع سياسات المنشأة أو 
المؤسسة. 

- كن جاهزا للقيام بإجراءات الحريق واإلخالء 
بشكل جدي. 

وركيزة  مهمة  شريحة  األطفال  يمثل 
اللبنة  فهم  كان،  مجتمع  أي  في  أساسية 
األساس  حجر  وهم  الوطن  لمستقبل  األولى 
ويعتمد عليهم في صناعة الثروات. ومن هذا 
المنطلق يجب حمايتهم وتوفير كافة سبل 

الراحة والرعاية الصحية الالزمة. 
انطلقت  أمانتنا«  »أبناؤكم  شعار  وتحت 
من  األولى  تعد  التي  السعيد  الطفل  عيادة 
خبرة  حيث  من  عمان  سلطنة  في  نوعها 
المريحة  والبيئة  التشخيص  وأساليب  األطباء 
المجاالت  مختلف  في  أخصائيين  تجمع  التي 
مدعومة  متكاملة،  نوعية  رعاية  لتقديم 
متكاملة.  عالجية  وخطة  دقيق  بتشخيص 
كبيرا  اهتماما  تولي  السعيد«  »الطفل  عيادة 
في  الوقائي  والعالج  الطفل  تطور  لمراحل 
جو صحي مناسب تعتمد فيها على معايير 
احترافية وتواصل مباشر مع متابعة مستمرة. 
العيادات  من  كونها  السعيد«  »الطفل  نجاح 
جاءت  بالسلطنة   المجال  هذا  في  الرائدة 
مدعومة من شخصية قيادية محنكة، تؤمن 
بأن تنمية المجتمعات تبدأ من تحسين وضع 

المرأة والطفل . 
»أناقتي« التقت صاحبة السمو الدكتورة خولة 
مؤسسة  سعيد  آل  سيف  بن  جلندى  بنت 
في  أولى  واستشارية  السعيد  الطفل  عيادة 
والتغذية  والكبد  الهضمي  الجهاز  تخصص 
كامال  طبيا  ملفا  لنا  لتقدم  األطفال،  لدى 
العيادة  نظمتها  التي  العمل  حلقات  عن 
بهدف رفع مستوى التطور التعليمي ألطباء 
األطفال في السلطنة مع عرض أهم األمراض 
وكيفية  األطفال  تصيب  قد  التي  واإلصابات 

عالجها وتقديم أفضل عالج لها.  
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- قم بتحديث صندوق األدوات لالسعافات 
األولية بشكل دوري.  

- احرص على وجود أرقــام الطوارئ بشكل 
واضح قرب كل جهاز وهاتف.  

الطوارئ   - انشئ قائمة بأرقام االتصال عند 
لكل األطفال المتواجدين )خاصة بذويهم 

مثال(. 

- ينبغي وجود تقرير طبي خاص بكل طفل. 

المعتمد في تقديم االسعافات  )البروتوكول 
األولية لألطفال( 

محاور أساسية للبروتوكول المعتمد في تقديم 
االسعافات األولية لألطفال؟  

البروتوكول المعتمد في االسعافات األولية 
للطفل 4Cs محاوره األساسية تتضمن الفحص 
وطلب المساعدة والتصرف وقــم بعملك 

للنهاية.  

1- الفحص يتضمن ثالث خطوات مهمة:-  

- أخذ صورة عامة للمشهد، للتأكد من سالمة 
المكان واكتشاف الشخص المصاب.  

- التأمل. 

- المعاينة. 

2- طلب المساعدة.. يشمل المحور على 
توجيه أحد الكبار لكي يشرف على بقية 
األطفال ويبعدهم عن مكان الحادث. وفي 
حال كان الطفل ال يحتاج لسيارة االسعاف يتم 
استدعاء األبوين او الوصي، واستدعاء الطوارئ 

إذا كانت المشكلة مهددة للحياة.  

3- تصرف.. يتمثل في تقديم االسعافات األولية 

للطفل مع اإلطالع على التقرير الطبي للطفل، 
اذا لم تكن االسعافات األولية مدرجة في 
التقرير الطبي الخاص بالطفل     اتبع خطوات 

وخوارزميات االسعاف األولي المناسبة.   

4- قم بعملك للنهاية... يتمثل في إخبار 
األبوين أو الوصي بخصوص مرض الطفل بشكل 
المصابين اآلخرين سواء  المتابعة مع  عاجل، 
كانوا أطفاال آخرين أو من    أعضاء الكادر أو 
النهاية البد من  المصاب نفسه، وفي  الطفل 

ملء الوثائق المطلوبة.  

)الغماء( 

ما ينبغي معرفته عن االغماء وأهم أسبابه 
وأهم النقاط التي يجب على المتدرب اإللمام 

بها؟ 

االغماء هو حالة مفاجئة وعابرة من فقدان 
االستجابة والتي ال تكون ناجمة عن رض 
انتباه الطفل أو  جسمي مباشر، فأي تغير في 
تفاعله ونشاطه قد يكون عالمة لشيء ما غير 

طبيعي.  

وتتضمن أسباب األغماء كال من الشدة أو 
التعب أو الوقوف لفترة طويلة والحرارة 
والجوع والمرض والنزيف والتسمم ونقص 

مستوى السكر بالدم ونوب حبس النفس.  

المتدرب اإللمام بأسباب فقدان  وينبغي على 
االستجابة )فقد الوعي(، وأسباب وأعــراض 
وعالمات حالة االغماء. أيضا البد من االلمام 
بتطبيق االسعافات األولية لحالة االغماء، 
الدماغ  والتعرف على عالمات وأعراض أذيات 
الدماغي، وطريقة تطبيق  متضمنة االرتجاج 

االسعافات األولية في األذيات الدماغية.  

التي تنبيء بحصول  أهم األعراض والعالمات 
االغماء؟   

التعرق –  التخليط –  ــدوار أو الدوخة –  ال
الشحوب – الغثيان.  

كيف يقوم المتدرب بعالج حالة االغماء لدى 
األطفال؟ 

الطفل والتي تتضمن أخذ صورة عامة  فحص 
المعاينة. مع  استدعاء  التأمل،  المشهد،  عن 
الطوارئ اذا لم يستجب الطفل خالل 30  ثانية.  

التقرير  2- طلب المساعدة وتشمل : طلب 
بالطفل في حال توافره. وعند  الخاص  الطبي 
الــضــرورة يتم استدعاء األبوين أو الوصي 

لترتيب تلقي العالج الطبي بسرعة. 

القاء الطفل على  3- تصرف.. يجب أن يتم 
الطفل  ظهره لتجنب سقوطه.  في حال كان 
، وارفع  الرئوي  القلبي  باالنعاش  ابدأ  اليتنفس 
القدمين 8-12 بوصة. استدع االسعاف في حال 

لم يستجب الطفل خالل 30 ثانية.  

...وذلـــك من خالل  4- قم بعملك للنهاية 
الوالدين أو  الحادثة وإبالغ  تسجيل تفاصيل 

الوصي.  

)حاالت التسمم وابتالع األجسام الغريبة( 

يجب على المتدرب أن  يعلم أن السم يمكنه 
أن يلحق الضرر بالجسم أو حتى الموت لمجرد 
أكله أو شربه أو لمسه  أو استنشاقه مثل ابتالع 
ابتالع األبخرة والمواد  مغناطيس او بطارية، 
البلوط  السام أو  نباتات كاللبالب  الكيماوية، 
التدريب أن يكون المتدرب  السام. يهدف 
يكون قادرا على تمييز الطفل بحالة تسمم 

بطاقة تعارف  

طبيبة استشارية أولى في تخصص الجهاز الهضمي والكبد   	

عضوة في إدارة »رابطة طب األطفال« التي تُعنى بتطوير  	
الوعي الصحي للطفل في المجتمع 

عضوة في »جمعية األطفال أوال« والتي تُعنى بترسيخ  	
األخالق القويمة لدى الطفل في المجتمع.  
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أو تماس مباشر أو استنشاق لمواد سامة، 
تعلم كيفية تقديم االسعافات األولية للطفل 
بحالة بلعه للسم أو لجسم اخر كمغناطيس أو 
بطارية. كذلك تعلم كيفية تقديم االسعافات 
األولية لطفل بتماس مباشر مع نبات سام، 
تعلم كيفية تقديم االسعافات األولية لطفل 

استنشق مواد سامة.  

التي يجب مالحظتها  أهم األعراض والعالمات 
جراء حاالت التسمم؟ 

1- السموم المبتلعة وأهم عالماتها تتمثل في 
أن تكون العبوة مفتوحة أو متسربة، رائحة غير 
طبيعية من الفم او المالبس، حرق في الفم أو 
ما حوله، غثيان أو قيء، ألم بالبطن أو اسهال، 
نعاس أو عدم االستجابة لألوامر أو المنبهات.  

2- المواد المغناطيسية المبتلعة وعالمتها 
سيالن اللعاب واالختناق، ألم بالبطن, قيء.   

3- البطاريات المبتلعة وأعراضها سيالن 
اللعاب، صعوبة بالبلع، سعال واختناق.  

النباتات السامة وأعراضها طفح جلدي   -4
وحكة،احمرار بالجلد وفقاعات،تورم بالجلد.  

5- السموم المستنشقة ومصدرها األبخرة، 
وأعراضها تغير بالسلوك أو المظهر العام.  

المتدرب فعله لعالج حاالت  ما ينبغي على 
التسمم؟  

الحالة، وتتضمن أخذ نظرة عامة  1- فحص 
للمشهد وشم أي رائحة سامة موجودة، والتأمل 

والمعاينة.  

2- استدع المساعدة، فقم باالتصال بالرقم 
التسمم. كذلك  المخصص للمساعدة بحاالت 
الطفل  الطوارئ في حال كان  يجب استدعاء 

غير متجاوب أو لديه صعوبة بالتنفس. 

3- تصرف... في حال كان الطفل متجاوبا 
اطلب الرقم المخصص للمساعدة بحاالت 
التسمم. أما في حال كونه غير متجاوب ولكنه 
الطفل مستلقيا  الطوارئ ودع  يتنفس استدع 
على جانبه، وفي حال كان الطفل غير متجاوب 
الرئوي  القلبي  وال يتنفس قم بإجراء االنعاش 

بعد االتصال بالطوارئ. 

4- قم بعملك للنهاية.... ابلغ والدي الطفل أو 
لتفاصيل  الوصي ثم قم بتدوين وصف دقيق 

ماحدث ثم امأل الوثائق المطلوبة. 
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Your Care

يتنوع مركز الركن الهادئ في تقديم الخدمات 
، والمنتجات المستخدمة  العالجية التجميلية 
مختارة بعناية من قبل خبرات عالمية من عدة 
دول مختصة في هذا المجال. كما أن المركز 
يقدم أنواعا مختلفة من التدليك منها التدليك 
االندونيسي والتايلندي والهندي السويدي. 
الــمــركــز أعــلــى مستويات االســتــرخــاء  ويــوفــر 

الذهني والبدني.

مركز الركن اهلادئ

الركنمركـــــز

الهادئ
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مركز الركن الهادئ.. 
أعلى مستويات االسترخاء الذهني 

والجسدي

الخدمات المقدمة في المركز 

التدليك العالجي.

النفسي والجسدي  التدليك أنه يساعد على االسترخاء  من فوائد 

المناعة ويحسن الدورة  النوم ويريح العضالت ويقوي  ويحسن 

الدموية، ويحفز افراز االندورفين ويحسن مستوي ضغط الدم 

ويخفض مستوى هرمون الضغط النفسي، ويزيد مرونة المفاصل و 

يحسن وضعية الجسم كما يخفف من اآلالم.

التدليك منها  الهادئ بتقديم أنواع مختلفة من  الركن  يتميز مركز 

 ، البركانية  التدليك باألحجار   ، الوزن  ، تدليك شد ونحت وتخفيف 

التدليك االنعكاسي   ، الجافة  الحجامة   ، العطرية  بالزيوت  التدليك 

، تدليك ما بعد  الحوامل  ، تدليك  الهندي للرأس  التدليك   ، للقدم 

النفاس ، كما يقدم المركز عالج األذن بالشمع.

تنظيف بشرة الوجه

من فوائد تنظيف البشرة أنه يساعد على مكافحة الشيخوخة 

والتقليل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وشد البشرة وتحسين 

الجلد ويساعد أيضا على  الكوالجين ويزيد من مرونة  مستويات 

التي تأتي مع تقدم السن ويعمل  الجلدية  البقع  تبييض وتفتيح 

على اتزان الجلد خاصة للبشرة الدهنية ، كما يساعد على معالجة 

حب الشباب والمسام المفتوحة ويقوم بترطيب البشرة الجافة على 

البشرة الحساسة  التهاب أو احمرار  مستويات أعمق ويخفف من 

الغبار  العميق للبشرة وإزالة عوامل وآثار  التنظيف  ، ويعمل على 

واألتربة والتلوث ، ويساعد على االسترخاء من خالل التمتع بالروائح 

العطرية المصاحبة للجلسة.

صنفرة الجسم.

الجلد وتضيف لمعة  أنها تفتح وتغذي وترطب  الصنفرة  من فوائد 

الدورة  الميتة وتنشط  الخاليا  إزالة  باالنتعاش وتعمل على  وشعورا 

الجلد وتحافظ  الدموية، كما تعمل على تنظيف وتطهير مسامات 

على بشرة نضرة وصحية.

عالج الشعر بالكريمات الخاصة

الهادئ كريمات خاصة مصنوعة من مواد  الركن  يستخدم مركز 

طبيعية تغذي وتحسن الشعر وتضفي عليه اللمعان ، وهناك أنواع 

الذي أيضا يساعد  العالج اإلندونيسي  العالجات منها  مختلفة من 

على تخفيف التوتر والصداع الناتج من اإلجهاد واإلرهاق.

تنظيف اليدين والقدمين. 

اليدين والقدمين بشكل  الحفاظ على جمال ونظافة  يساعد على 

صحي وآمن ويساعد على جعل اليدين والقدمين ناعمتين ونضرتين.

مركز الركن الهادئ يتنوع في تقديم الخدمات 

العالجية التجميلية، فالمنتجات المستخدمة 

مختارة بعناية من قبل خبرات عالمية من عدة 

دول متخصصة في هــذا المجال. كما أن المركز 

يقدم أنواعا مختلفة من التدليك ،منها التدليك 

األندونيسي والتايلندي والهندي والسويدي كما 

يوفر المركز أعلى مستويات االسترخاء الذهني 

والبدني.

كثيرا ما نتعرض للضغط النفسي واالجهاد البدني 

بسبب ظــروف الحياة اليومية ، وهناك عدة طرق 

يمكن اتباعها لتخفيف القلق واالجهاد النفسي 

والبدني ومن أهمها االسترخاء الذي يجعلنا نتخلص 

ــذي قــد يؤثر على صحتنا النفسية  مــن التعب ال

والــبــدنــيــة ، ومــن أجــل تحقيق أعــلــى مستويات 

االنسجام واالسترخاء تم إنشاء مركز الركن الهادئ 

الذي يؤكد على أن السكينة و االنسجام الداخلي و 

الخارجي لإلنسان البد من موازنتها من أجل الوصول 

إلى الصحة المرجوة.

الركنمركـــــز

الهادئ
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من ضمن الباقات المقدمة في مركز الركن الهادئ

باقة تدليك تخفيف الوزن

يساعد التدليك المستخدم في تخفيف الوزن على تخليص الجسم من 

المختلفة والتي تساهم بشكل مباشر وغير  السموم وتحسين وظائفها 

مباشر في الجهود المبذولة من قبل الزبون لتخفيف الوزن، يتركز هذا 

الجهاز  الذي يحسن من عمل  البطن  التدليك على تدليك  النوع من 

الهضمي و التدليك الليمفاوي للحد من اإلجهاد والذي يؤدي الي فقدان 

الوزن، مع استخدام زيوت عطرية خاصة لتحسين المزاج.

باقة الحمام األندونيسي الخاص لتبييض البشرة

القدم  المستخدمة منذ  الطبيعية  الحمامات  الحمام األندونيسي من   

والذي يستخدم فيه مزيج من مشتقات جوز الهند ومواد طبيعية أخرى 

التدليك والتقشير  الجلد و يتم في هذا الحمام  تحافظ على نضارة 

واستخدام قناع خاص لتبييض وتنعيم وشد الجسم.

باقة ما بعد النفاس.

التدليك الجسم على إطالق هرمون االندورفين  النوع من  يحفز هذا 

وهو هرمون طبيعي مسكن لآلالم ومحّسن للمزاج. هرمون االندروفين 

مسئول عن اإلحساس الجيد الذي يأتيك بعد ممارسة التمارين الرياضية 

أو بعد نوبة من الضحك. هذا التدليك يخفف األلم والقلق الذي يحدث 

المصاحبة للوالدة  التأقلم مع االنقباضات  الوالدة و يساعد على  بعد 

كما أثبت علميا أن التدليك يسرع من المخاض ويخفض خطر اإلصابة 

باكتئاب ما بعد الوالدة .

باقة العروس

تعاني العروس الكثير من التعب خالل تحضيرات الزفاف وقد تصاب 

بالتوتر والتعب الذي قد ينعكس سلباً على صحتها و مظهرها ، لذلك 

ينصح بأن تقضي العروس بعض الوقت في مراكز التدليك واالسترخاء 

والعناية بالجسم للقضاء على التوتر.

بيئة المركز

المركز  الهادئ بجو هادئ ومريح ونظيف ويسعى  الركن  يتميز مركز 

البيئة المناسبة لالسترخاء من خالل  الزبائن وتوفير  إلى احترام 

الهواتف ومنع  الزبائن كإغالق  أثناء تواجد  اتباع تعليمات ضرورية 

المركز خدماته  التدخين كما يقدم  المحادثات بأصوات مرتفعة ومنع 

لفئات عمرية معينة والتي تبدأ من سن 14 سنة فما فوق.

الركنمركـــــز

الهادئ

AL HAIL  :99388325
AL KHUWAIR : 99771405
AL AMERAT : 90936334
AL MABALA : 90993894

www.trqspa.com

Tranquility_spa_oman
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مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر

Muscat Dematology & Laser Center الوكيل الحصري في سلطنة عمان
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تعتبر هذه الشركة من الشركات العالميه لمستحضرات 
ــواد الحافظة  ــم التجميل الطبيعية والــخــالــيــة مــن ال
وتستخدم تقنية حديثة للمحافظة على المواد الفعالة في 

منتجاتها من التأثيرات الخارجيه )الشمس, التلوث(.

«,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,»

لهذه الشركة عــدة فــروع في االتحاد األوروبـــي باإلضافة 
للمصنع األم في فرنسا وكذلك لها عــدة مركز بحثية 

موزعة على انحاء العالم .

70 منتجا تجميليا  درمستر براند يحتوي على اكثر من 
30 دولــه في  وللعناية بالبشرة ويستخدم في اكثر من 

العالم.

يستخدم زيت الكافيار  كمادة رئيسية في المنتجات لما 
لها من الفوائد الكبيرة والطبيعية للبشرة وأدنــاه بعض 

المنتجات الخاصة بهذه الشركة:

كريمات رطبة من الكافيار نهارية وليلية مع واقي   	

الشمس 

منظفات عميقة للبشرة   	

ماسكات طبيعية مبيضة وعالج التجاعيد للبشرة   	

كريمات بالكافيار لعالج الهاالت السوداءوالتجاعيد   	

حول العين 

 

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



منتجاتمنتجات  للعنايةللعناية....
بالجسمبالجسم  ينبغيينبغي  استخدامهااستخدامها  بانتظامبانتظام

الصابون الطبيعي أو العضوي، الصابون  	

ضروري للتمتع ببشرة منتعشة وخالية من 

الزيوت واألتربة. لكن بعض األنــواع من 

الصابون قد تتسبب في تجريد البشرة من 

الطبيعية، مما يؤدي لبشرة جافة  الزيوت 

ومشدودة نتيجة الحتوائها على المكونات 

الكيميائية الضارة. 

ــدة الجسم من أهم  	 ــدة الجسم، زب زب

منتجات العناية بالجسم. فعلى سبيل 

المثال زبدة الشيا التي تساعد على تنعيم 

وترطيب وإنعاش البشرة. كما تساعد أيًضا 

على االحتفاظ برطوبة البشرة لمدة أطول. 

الكريم الواقي من الشمس، احرصي دائًما  	

على استخدام الكريمات الواقية من 

الشمس أثناء خروجك من المنزل وتعرضك 

ألشعة الشمس. فقد تتسبب األشعة فوق 

البنفسجية وتحت الحمراء في تلف البشرة 

وتعرضها للعديد من المشكالت.

الزيوت العطرية هي  	 الزيوت العطرية، 

وسيلة رائعة لالحتفاظ ببشرة أكثر شبابًا، 

كما يساعد على التخلص من التوتر 

والضغط النفسي بشكل رائع. 

التمدد، مع  	 المضادة لعالمات  المنتجات 

المرأة للعديد  الوقت يتعرض جسم  مرور 

التغييرات والتي قد تترك بعض اآلثار  من 

المضادة  البشرة. فالمنتجات  السيئة على 

لعالمات التمدد تساعد على حماية مرونة 

البشرة، كما تعمل على تقليل ظهور 

عالمات التمدد.

مقشرات الجسم، عملية التقشير لها  	

الفوائد فمع الوقت تتراكم  العديد من 

طبقات الجلد الميت على الجسم. مما قد 

يمنع الخاليا الجديدة من التنفس.

كريمات العناية باليدين، اليدان والقدمان  	

اليومية مما  بالعديد من األنشطة  تقومان 

قد يجعلها شاحبة وجافة مع التعرض 

الجوية كالهواء وأشعة الشمس.  للعوامل 

لذلك احرصي على استخدام كريم جيد 

للعناية باليدين للقضاء على مشكلة جفاف 

اليدين. 

أمالح االستحمام، العديد من األشخاص  	

الساخن بعد  الماء  يفضلون االستلقاء في 

ــاق. لكن الحل األفضل  يــوم طويل وش

النفسي هو  التوتر والضغط  للتخلص من 

إضافة أمالح االستحمام. فهي تساعد على 

التوتر وتعمل على تهدئة  التخلص من 

الجسم والبشرة. 

عناية اإلنسان بجسمه ليست باألمر 
الصعب، بل كل ما يحتاجه هو اتباع 
العادات الصحيحة ضمن نظام الحياة 
ــطــرق للعناية  ال الــيــومــيــة. وأبــســط 
الصحيحة بالجسم هي استخدام 
منتجات العناية بالجسم المناسبة، 
وستكون النتيجة هي حصولك على 
بشرة رائــعــة بأقل مجهود ممكن. 
“ أناقتي” تقدم لك سيدتي  أفضل 
المكونات الواجب استخدامها بشكل 

منتظم للعناية بالجسم:- 
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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 األمراض 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



مصنع مســقط للمناديل المبللة وهي شــركة عمانية ذات طابع جديد بفكر وإنتاج جديد 
يقــوم بإنتــاج العديــد من انــواع المناديــل المعطرة بانــواع عديدة مــن العطــور العمانية 
والعالمية كاللبان العماني والعود والعطور الفرنسية وباالحجام المختلفة إنتاجها موجه 
لشــركات والمطاعم والمقاهي وحفالت االعراس وحمالت التوعية واالعالنية للشركات 
ويتنــوع إنتاجها بين مناديل منعشــة ومناديل األطفال ونهدف للرقــي واالرتقاء بالمنتج 
العمانــي داخل وخارج الســلطنة وابرازة فــي طابع جديد و رؤية جديدة بنــاء علي توجيهات 

السلطنة وللمشاركة في نهضة الصناعة الوطنية.

www.mswt1.com

مناديل تنظيف األسنان 

مناديــل تنظيــف االســنان معطرة 
بنكهــة النعنــاع مما يجعــل الفم 
اكثــر انتعاشــا ورائحة زكيــة للفم 
وتستخدم هذه المناديل للرحالت 
وفــي  الجويــة  والرحــالت  البريــة 
االماكــن التــي يصعــب فيهــا توفر 

المياه.

مناديل إلزالة طالء األظافر 

تحتــوي علــى مــادة فعالــة وفائقة 
األظافــر  طــالء  الزالــة  النعومــة 
وال  االســتعمال  ســهلة  وهــي 
تســبب جفــاف لالظافــر وال تــؤذي 
الطبيعي  الفراولة  األظافر وبنكهة 
المنعش وتســتخدم فــي الرحالت 
واماكــن العمــل الخاص بالنســاء 

والرحالت الطويلة.

مناديل طاردة للبعوض   

للبعوض  طاردة  مادة  على  تحتوي 
األطفال  على  حتي  جدا  أمنة  وهي 
والتخييم  الرحالت  في  وتستخدم 
المياة  تجمع  أماكن  وخاصة 
النوم  اثناء  لالطفال  وتستخدم 

وهي فعالة جدا.

P. O . B o x :  7 7 7 ,  I b r i - 5 11 ,  S u l t a n a t e  o f  O m a nmuscat_wipes+968 92163657



Your Outfits

ــزي التراثي العماني النسائي مــوروث  ال
شعبي ورثناه من أمهاتنا ويتميز بجمال 
ألوانه وثرائه وأشكاله وأصالته، ويتسم 

باألناقة والبساطة في آن واحد.

كاملة الغطريفي
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 Aتهتم المرأة كثيرا بجمالها وجمال بشرتها وتحرص دائما على العناية واإلهتمام ببشرتها
وتبحث كثيرا وفي شتى الطرق عن الخلطات والوصفات الطبيعية ومنتجات العناية بالبشرة. 
وكثيرا من الفتيات والسيدات ترغبن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية المفيدة لبشرتها بعيدا عن 
المستحضرات التجارية التي تضر بشرتها أكثر ما تنفعها. لذا تقدم »أناقتي« لك اليوم ماسك 

الشوكوالتة الرائع والمذهل لترطيب الوجه. 

فوائد ماسك الشيكوالته 

البشرة،  الدموية في  الدورة  الشوكوالتة من  تحسن ماسكات   	

مما يجعلها تبدو نضرة ومضيئة.

ترطب ماسكات الشوكوالتة البشرة وتكسبها نعومة كبيرة.  	

التجاعيد. للشوكوالتة  تمنع ماسكات الشوكوالتة من تشكل   	

خواص مضادة لألكسدة وبالتالي فهي تحارب عالمات تقدم 

السن.

البقع السوداء والتصبغات  تمنع ماسكات الشوكوالتة من   	

اللونية في البشرة وتزيل البقع البنية من على اليد.

البشرة،  الكولجين في  تزيد ماسكات الشوكوالتة من تشكل   	

وبالتالي تحافظ على شباب البشرة.

ماسك الشوكوالتة للوجه كل ما تحتاجين إليه :  	

3 معالق كبيرة ملح.  	

شريط واحد من الشوكوالتة الداكنة.  واحد من الحليب.   	

خطوات التحضير

الحجم ثم قومي  الحليب في وعاء صغير  الملح مع  إمزجي   	

الحليب, وبعد ذلك قومي بإضافة 3 معالق  بصب كوب من 

ملح وقومي بخلطهم جيدا ليذوب الملح تماما. 

بعد ذلك قومي بإذابة الشوكوالتة في حمام مائي، وبعد إذابة   	

الشوكوالتة تماما قومي بخلطها جيدا مع الملح واللبن . 

انتظري حتى يبرد الخليط الناتج تماما .   	

وبعد ذلك قومي بوضع الخليط على وجهك, واتركيه لمدة 15   	

إلى 20 دقيقة مع االسترخاء , وبعد مضي المدة قومي بغسل 

وجهك بالماء ومطهر معتدل.

 الشوكوالتة لبشرة نضرة ومتألقة
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الزي التقليدي 
موروث حضاري 

يجسد األصالة 

العمانية 

كاملة الغطريفي لـ»أناقتي«

الغطريفي في مجال تصميم  بداية مصممة األزياء كاملة 
األزياء؟ وأبرز الصعوبات التي واجهتك؟

بدأ مشوار تصميم األزياء عن طريق اختيار األقمشة وتصميم 
األزياء الخاصة باألعياد واألفراح والمناسبات لألهل واألصدقاء، 
وكانت التصاميم تنال إعجابهم مما شجعني على الدخول في 

مجال التصميم. 

أما الصعوبات تتمثل في تخوفي من ممارسة التجارة، لعدم 
التفرغ التام أو الجزئي للمشروع كوني معلمة فنون تشكيلية. 

أبرز المالمح المميزة لتصاميم كاملة الغطريفي؟

المزج بين األصالة والمعاصرة في تصميم األزياء مع االحتفاظ 
النسائي، كما تتميز  التقليدي  العماني  التراثية للزي  بالهوية 
تصاميمي بتقديم زي خاص لكل فترة عمرية للمرأة العمانية 
الزبائن. وأيضا تقديم الزي العماني  لتلبية كافة أذواق 
المناسبات  لتتناسب مع كافة  التقليدي في تصاميم مختلفة 
العماني الخاص  مثل األعراس واألعياد مع االحتفاظ بالطابع 

للزي.

المزج بين أزيائك وأزيــاء أخرى من  هل تفضلين 
ثقافات عربية أو غربية مختلفة؟ وكيف نجحت 

في المزج بين الطابع التقليدي للزي العماني 

وبين الحداثة وخطوط الموضة العالمية؟ 

نعم أفضل في حدود المعقول، بحيث ال يؤثر بشكل تام على 
العربية. ورغم ذلك فقد تختلف نظرة المصممين  الهوية 
العمانية فبعضهم حافظ على أصالتها مع ربطها  إلى األزياء 
بالحداثة، والبعض اآلخر تناسى أن للزي العماني رونقاً وطابعاً 
خاصاً.  فطغت الحداثة على األصالة ونتج عن ذلك زي 

مختلف تماماً عن الزي العماني األصيل.

توارثنا العــادات والتقاليد القديمة 
تنمــي  فهــي  جيــل  بعــد  جيــال 
داخلنا التمســك باألصالة والدفاع 
عــن الهويــة الوطنيــة. ومــن بين 
موروثات الحياة التــي وصلت إلينا 
من األجداد الزي النســائي العماني 
التراثي بطرزه وأشــكاله المختلفة 
عشــاق  بإعجــاب  يحظــى  والــذي 
التراث والموضة وإقبال العمانيات 

عليه في مختلف الواليات.
فالــزي التراثــي العماني النســائي 
مــن  ورثنــاه  شــعبي  مــوروث 
ألوانــه  بجمــال  ويتميــز  أمهاتنــا 
وثرائه وأشــكاله وأصالته، ويتسم 
باألناقــة والبســاطة فــي آن واحد. 
مصممة األزيــاء كاملة الغطريفي 
والمتخصصة في األزياء التقليدية 
العمانيــة نجحت فــي تقديم الزي 
المســتوحي  التقليــدي  العمانــي 
مــن التــراث الشــعبي لمحافظات 
الســلطنة ليعبــر عن البيئــة التي 
 ، العمانيــة  المــرأة  فيهــا  تعيــش 
وأظهرت في الزي كل أنواع التطريز 
والخالخيل والــدالل والخناجر التي 

يحملها الزي العماني. 
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المزج بين الطابع التقليدي والحداثة يتم من خالل المتابعة 
الجيدة لخطوط الموضة العالمية من حيث ألوانها وخاماتها 
الدارجة لكل عام وتوظيفها بقصات حديثة وخامات تضاف 

للزي التقليدي العماني. 

هل ارتداء الزي العماني التقليدي يتناسب مع كل الفعاليات 
والمناسبات،؟ وكيف يختلف الزي التقليدي من والية ألخرى 

ومكونات الزي النسائي؟ 

الفعاليات والمناسبات، ولكن  يتناسب مع كل  العماني  الزي 
يختلف قليال من حيث فخامة اللبس والخامات المضافة إليه 

وما بين البساطة في العمل اليدوي فيه. 

كما أن لكل محافظة ووالية من البالد مالبسها التراثية الخاصة 
العمانيات في  الوالية، بحيث ترتدي  بها والتي تمثل ثقافة 
متعة وسعادة هذه األثواب التراثية المزخرفة التي تصنع من 
مواد متنوعة من الحرير والنسيج المتموج والنسيج القطني 

الرقيق والمخمل و البريسم وغيرها.

فمثال تتميز األزيــاء في والية صور بذوق رفيع وخطوط 
باهرة بألوان زاهية كاألحمر والفوشيا والذهبي، وأحيانا اللون 
االرجواني الداكن أو األسود مع إضافة خيوط الفضة في أغلب 
التصاميم. أما محافظة ظفار فلها زيها المميز بقصته الخاصة 
بأنواع وأحجام مختلفة من  المكسوة  الزخارف  بكميات من 

الكريستال البراق الذي يبهر الحاضرين. 

من خالل خبرتك في مجال تصميم األزياء، الصفات الواجب 
توافرها في مصمم األزيــاء وما هي طموحاتك في هذا 

المجال؟

الواجب توافرها في المصمم اإلطــالع المستمر  الصفات 
ومتابعة الجديد في خطوط الموضة ، وانتقاء ما يراه مناسبا 
العمل وتكون له بصمة خاصة به كمصمم واعد. من  لبيئة 
طموحاتي أن أصل للعالمية لنعرف الشعوب بالحضارة 

والموروث العماني. 

@dar_alamerat_althahabi

92171567
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مصممة األزياء 
سحر العويف
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جاكت 
الجينز 

القصير..
أناقة 

عملية لكل 
المواسم

أزياء  قطعة  الجينز هو  جاكيت 
خزانة  في  توفرها  يجب  ضرورية 
أو  محجبة  كانت  سواء  فتاة  كل 
غير محجبة، فهي قطعة عملية 
ويمكن  وعصرية  وأنيقة  ومرنة 
ارتداؤها بعدة طرق ومع مختلف 

أنواع األزياء ولعدة مناسبات.
ورغم أن جاكيت الجينز لم تولد 
لم  لكنها  الموضة،  في  حديثًا 
السنوات.  مّر  على  أبدًا  تختف 
تغير  قادرة على  الجاكيت  فتلك 
مظهرك كليًا، ألنها تتناسب مع 
مختلف اللوكات ويمكنك تنسيق 
عّدة ستايالت لها. » أناقتي« تقدم 
والمعلومات  النصائح  إليك بعض 

حول جاكيت الجينز:- 

المرأة المحجبة 

يمكنك إرتداء جاكيت الجيز مع التنورة الطويلة، ونسقي معه حجاباً ملوناً.	 

يتوفر في السوق ألوان عدة من جاكيتات الجينز، ولكل واحد من القطع ستايل 	 
خاص بها. فالجاكيت األزرق الفاتح يمكن ارتداؤه مع جينز من اللون نفسه مع 

قميص أبيض، أما الجاكيت الغامق اللون فهو يتناسب مع سروال اسود اللون.

الثوب بلون واحد ارتدي حجاباً 	  الجاكيت مع فستان طويل، إن كان  إرتدي 
مطبّعاً والعكس صحيح.

في حال أردت الحصول على طلة رياضية ناعمة، يمكنك إرتداء الجاكيت مع 	 
سروال من القماش الفضفاض على شكل بيجاما رياضية. فذلك اللوك يعود الى 

الواجهة مجدداً في كل ربيع وهو يومي ومريح.

يمكنك التفّنن بجاكيت الجينز، إرتدي تحتها بلوزة ناعمة ملونة من االزرق إلى 	 
الزهري أو االبيض لتحصلي على طلة ناعمة وبسيطة.

احرصي على ارتداء الجاكيت الضيق وابتعدي عن الفضفاض منها ألنه يزيد من 	 
وزنك.

القصيرة، ال تترددي بشرائها 	  الجينز ذات االكمام  تتوفر في االسواق جاكيتات 
وارتدي تحته كنزات ذات أكمام طويلة لتكملي طلتك.

اذا كنت امرأة جريئة، ارتدي جاكيت الجينز الممزق الذي يقلب اطاللتك رأساً 	 
على عقب.

غير المحجبة 

إليِك أهم الطرق إلرتداء الجاكيت الجينز بشكل مرح ومختلف :-	 

ضعي الجاكيت الواسع على كتفيك كالمعطف، للحصول على »لوك« أنيق.	 

ارتديه كالقميص مع التنورة »الميدي«، وأخفي الجزء السفلي منه تحت التنورة.	 

ارتديه تحت المعطف للمزيد من الشعور بالدفء.	 

ارتديه بـ »لوك« كاجوال مع رفع أكمامه، لتبرزي ما في يديك من أكسسوارات.	 

يبدو الجاكيت الجينز جميال مع فستان قصير وحذاء رياضي لـ »لوك« عصري 	 
ومريح.

مع تنورة أو فستان بنقشات وألوان فاقعة يسهم في تهدئة اللوك، جاكيت بلون 	 
الجينز المريح.

ارتديه بطريقة كالسيكية مفتوحا من األمام، وأضيفي بعض السالسل للمزيد 	 
من المرح.

القطنية وأضيفي »سكارف« ملون، 	  الصيفية  الماكسي  الفساتين  ارتديه فوق 
للمزيد من االنتعاش.

ارتديه مع بنطلون جينز، قد تبدو نصيحًة غريبة لكنها من موضة الموسم، شرط 	 
أن تكون درجات األلوان مختلفة تماًما.

اربطيه على خصرك لتحاكي موضة التسعينيات التي عادت من جديد.	 
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99833090 - 98125353 daralfatinah

دار الفاتنة

صاحبة دار الفاتنة
 لتصميم األزياء

 فاتنة يوسف

Al Hail South - Al Seeb stadium Barakat st, 



alpatra

alpatraoman

96067883 - 96067884

خدماتنا

تصوير

 أزياء

 مكياج

 معارض

 منتجات

 مؤتمرات

 مجوهرات

  حفالت خاصة

استوديو البتراء للتصوير



92297119

@organza000

األنصب

 بجوار بنك مسقط



Your Education

  التنشئة الوالدية لها الدور األكبر والمهم في 
إرشــاد وتوعية األبناء وتشكيل سلوكياتهم 
المعرفية واالجتماعية،  وإحداث نوع من التوافق 
النفسي واالجتماعي لديهم مما يساعدهم 
على التكيف مع بيئاتهم ومجتمعاتهم. وعليه 
تعد التنشئة االجتماعية األسرية ذات أهمية 
كبيرة حيث يكون األبناء خاصة في المراحل 
األولى من العمر بحاجة إلى النمو السليم في 

ظل أسرة مستقرة نفسيا واجتماعيا.

د.تغريد آل سعيد

2016 ملتقى
أناقة بال حدود

24535151

North Al Mawaleh, Al Mouj Street, Seeb, Muscat

63
@Chocorose_Oman&Chocoroseoman



 تولي المجتمعات أهمية كبيرة لســنوات 

الطفولة بوصفها أهــم المراحل النمائية 

التي تبني شخصية اإلنسان السوي.

بأبعادهــا  تتشــكل  الشــخصيات  إن   

 A االجتماعيــة   A )النفســية  المختلفــة 

ذلــك  ،وعلــى  الجســمية(   A المعرفيــة 

فاألطفال يحتاجون إلى العناية واالهتمام 

من خالل الحرص على اكسابهم المهارات 

المختلفــة التــي تعينهــم علــى التــوازن 

و النمــو الســوي و التفاعــل االيجابــي في 

بيئاتهم  بما يعود عليهم بالنفع.

  التنشئة الوالدية لها الدور األكبر والمهم 

تشــكيل  و  األبنــاء  توعيــة  و  إرشــاد  فــي 

واالجتماعيــة   المعرفيــة  ســلوكياتهم 

النفســي  التوافــق  مــن  نــوع  وإحــداث 

واالجتماعي لديهم مما يســاعدهم على 

ومجتمعاتهــم.  بيئاتهــم  مــع  التكيــف 

وعليه تعد التنشــئة االجتماعية األســرية 

ذات أهميــة كبيــرة حيــث يكــون األبنــاء 

خاصــة فــي المراحــل األولــى مــن العمــر 

بحاجــة إلى النمو الســليم في ظل أســرة 

مستقرة نفسيا واجتماعيا. 

التنشئةالتنشئة  الوالديةالوالدية  بينبين  
االهتماماالهتمام  واإلهمالواإلهمال  

صاحبةصاحبة  السموالسمو  

»» السيدةالسيدة  الدكتورةالدكتورة  تغريدتغريد  بنتبنت  تركيتركي  آلآل  سعيدسعيد  لـلـ » »
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إضافة إلى ما سبق فإن من مزايا وايجابيات 
النفسي واالجتماعي  المناخ األسري  توافر 
والعقلي االيجابي يؤدي إلى دعم األبناء 
وتشجيعهم على التعلم واكتساب المعرفة . 

فمثال المستوى الثقافي للوالدين يلعب دورا 
مهما في توجيه ميول واتجاهات األبناء وفي 
نمذجة سلوك القراءة الحرة وحب االستطالع 
والبحث عند األطفال منذ نعومة أظفارهم 
وذلك من خالل طرح األسئلة والبحث عن 
إجابات وتقليد الطفل لسلوك والديه في 
قراءة الصحف والمجالت كل صباح أو حتى 
الذهاب إلى السرير مع كتاب يقرأ منه 
النوم كل ليلة، كما  بعض الصفحات قبل 
يستطيع الوالدان تعزيز هذا السلوك بتوفير 
مكتبة داخل المنزل أو زيارة مكتبات عامة 

القيمة والمتنوعة  الكتب والمجالت  تقدم 
مما يؤثر في توسيع آفاق أبنائهم ومداركهم 
الفكرية وتنمية شغف القراءة واحترام العلم 

واالجتهاد في طلبه . 

الوالدين مع األبناء في ظل  كما أن تحاور 
مناخ نفسي آمن في موضوعات ثقافية 
وعلمية واجتماعية لها مثيرات متعددة 
ومتنوعة تستثير األبناء عقليا ومعرفيا 
ايجاد  للقراءة والتعلم يسهم في  وتحفزهم 
بيئة أسرية متماسكة وسوية وذلك عكس 
الفقيرة ثقافيا والتي تعكس  البيئة األسرية 
أبنائهم  اتجاهات سالبة تؤثرعلى مستقبل 

العلمي واألكاديمي.

الوالدين   وعلى نقيض ذلك نجد أن بعض 
أبنائهم أساليب معاملة سلبية  يسلكون مع 

ومتسلطة أو ممارسات يسودها االهمال 
من خالل توبيخ وانتقاد الطفل بدال من 
ــذي قــام به أو غير  ال السلوك الخاطئ 
الممارسات  المرغوب فيه ومع تكرار هذه 
الطفل غير واثق من نفسه  ومرتبك  يصبح 
ومتردد وضعيف وذلك نتيجة حرمانه من  
الرعاية واالهتمام والتشجيع وبالتالي يصبح 
المهملون من قبل والديهم يعانون  األبناء 
القيام  من سلوك مضطرب ال يستطيعون 
بالواجبات المنوط القيام بها في أي مرحلة 

من مراحل عمرهم المختلفة.

األهم هو االستثمار بالجهد والمال والوقت 
والحرص على تنشئة طفولة سعيدة وسوية 
وآمنة ينعكس ايجابا في حصاد نتاجها 

ومخرجاتها المتميزة الحقا.

alwarraq_int@hotmail.com

Timings:

Mon - Wed: 10 am - 1 pm

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

+968 24121327 / +968 94111166
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طرقت أبواب العالم السياسي في أوروبا
»شهرزاد تولد من جديد« نراها مع كل صباح تصنع أسطورتها لتبهر الغرب كعادتها، ومع كل قصة 
نجاح تؤكد أن المرأة العربية قادرة على هزيمة المستحيل نفسه طالما ملكت فرصتها، وزيرة هنا 
ومهندسة مرموقة هناك وإعالمية ومسؤولة برلمانية. كلها مناصب وضعت المرأة العربية ضمن 
قوائم أكثر النساء تأثيرا ونفوذا في الغرب، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية ظهورا مشرفا 

لنساء من أصول عربية تبوأن مناصب هامة في الحياة السياسية األوروبية.  
»أناقتي« تقدم إليكم خمس نساء عربيات طرقن أبواب العالم السياسي في أوروبا:- 

نجوى ألبا

التواصل  ألبا أو نجوى جويلي( شغلت هذه الشابة وسائل  )نجوى 

االجتماعي في العالم العربي مؤخراً، فهي سياسية إسبانية من أصل مصري 

النواب سناً في عمر 25  البرلمان اإلسباني لتصبح أصغر  فازت بعضوية 

وهذا الفوز أهلها إلدارة الجلسة االفتتاحية للبرلمان حسب نص القانون 

اإلسباني. 

النفس في جامعة »الباسك« وأكملت  تخرجت نجوى في قسم علم 

التعليمي وهي متخصصة بعلم نفس  النفس  العليا في علم  دراستها 

األطفال. وتعد نجوى من مؤسسي حزب )بوديموس( بمعنى “نحن 

نستطيع” الذي خرج من قلب النسخة اإلسبانية للحركات االحتجاجية التي 

اجتاحت العالم سنة 2011، واستطاع أن يحقق تقدماً سياسياً كبيراً ليحصد 

ثالث أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان اإلسباني.

سوسن شبلي

منذ عام 2010 أصبحت سوسن شبلي أول مستشارة عربية في 
حكومة واليــة »برلين«. وعلى الرغم من انحدارها من عائلة 
فلسطينية غير متعلمة، نجحت سوسن في أن تصبح أول امرأة من 
الثقافات لدى وزير داخلية  أصول أجنبية تتولى رئاسة قسم حوار 

الحكومة المحلية في برلين.

ولدت سوسن في ألمانيا ونشأت في ظروف صعبة، إذ ظلت حتى 
الثانية عشرة من عمرها من دون جنسية وأوراق إقامة  بلوغها 
دائمة. كما افتقدت دعم والديها في مسارها الدراسي، كونهما أميين 

ويتحدثان فقط اللغة العربية في المنزل.

حياة سوسن كالجئة فلسطينية جعلتها تدرك منذ صغرها كيف 
يمكن للسياسة أن تتحكم بمصير عائلة بأكملها، وهنا بدأ شغف 
سوسن بالعمل السياسي فتمكنت من الحصول على شهادة الثانوية 

والتحقت بالجامعة لدراسة العلوم السياسية.

خديجة عريبالمرأة العربية

سياسية هولندية من أصول مغربية، تم انتخابها في 13 يناير 2016 لمنصب 
رئاسة البرلمان الهولندي حتى عام 2017.

المغرب وهاجرت إلى هولندا،  الهدامي في  ولدت خديجة سنة 1960 في 
حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها. وبدأت بدراسة علم االجتماع في 
أمستردام وعملت في العديد من منظمات الرعاية االجتماعية، قبل أن تصبح 

نائباً عن حزب العمل الهولندي عام 1998.

أنها فشلت في  الهولندي في عام 2012 إال  البرلمان  رشحت نفسها لرئاسة 
الفوز، ولكن استقالة الرئيسة السابقة للبرلمان »أنوشكا فان ميلتنبورج« عام 
2015 أدى بخديجة إلى تولي المنصب بالوكالة حتى االنتخابات األخيرة عام 

2016 التي فازت فيها بالرئاسة بعد أن حصلت على 83 صوتا من أصل 134.

نجاة بالقاسم

سياسية فرنسية مغربية من مواليد المغرب عام 1977، شغلت منصب وزيرة 

لحقوق المرأة في فرنسا عام 2014. هاجرت نجاة إلى فرنسا وعمرها ال يتجاوز 

أربعة أعوام برفقة والدتها وشقيقتها الكبرى، لتلتحق بوالدها الذي كان مهاجراً 

ويعمل في فرنسا وحصلت على الجنسية الفرنسية وعمرها 18 سنة.

كانت نجاة ناشطة من أجل المساواة في الحقوق والفرص، خصوصاً في مجال 

أخالقيات علم األحياء وفي مجال وسائل اإلعالم.

 عام 2008 أصبحت نائب عمدة ليون وانتخبت في المجلس المحلي لمدينة 

المدينة االشتراكي »جيرارد  النائب السادس لعمدة  ليون، وشغلت منصب 

كولومب« ما أكسبها تجربة سياسية قبل أن تتحمل مسؤوليات على المستوى 

الوطني.

رشيدة داتي

سياسية فرنسية من أصل مغربي وأم جزائرية، تولت منصب رئيسة العدل في فرنسا 
عام 2007 حتى عام 2009، وتعتبر أول امرأة من أصل عربي تتولى حقيبة وزارية 

في الحكومة الفرنسية.

ولدت رشيدة عام 1965 في »سان ريمي« وكانت المولود الثاني لعائلة متواضعة 
من 14 فرداً، نشأت في حي فقير وعملت مساعدة ممرضة من حين آلخر لتمويل 
دراستها. التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء، كي تدرس القانون وقد حصلت على 

ماجستير في القانون العام وماجستير في العلوم االقتصادية.

ُعيّنت عام 2007 وزيرة للعدل بعد أن تعرف إليها الفرنسيون عبر وسائل اإلعالم، 
الرئاسية حين كانت متحدثة باسم نيكوال ساركوزي  خالل فترة حملة االنتخابات 

خالل حملة ترشحه.
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الجذابة عن طريق  يكتسب صفة الشخصية 

تطبيق مهارات معينة في التعامل مع االخرين، 

التطبيق لهذه  النسبة بحسب  ولكن تختلف 

المهارات.

ما النواحي التي علينا تطويرها في عاداتنا 
اليومية الكتساب الكاريزما؟

توجد عدة استراتيجيات لتطوير مهارات 

»الكاريزما« منها مجالسة الشخصيات المؤثرة، 

حيث إن االنسان يؤثر ويتأثر في المجتمع 

البعض.  عبر اإلحتكاك والتعامل مع بعضهم 

كذلك الصفح والتسامح والحلم ومعاملة الناس 

بحب تزيد من فرص تعزيز الجاذبية الشخصية 

لألفراد. 

ما هي الكاريزما؟
هو من يمتلك شخصية آسرة ساحـرة ملهمة 

لآلخرين تأخذ بنواصي قلوبهم وتجبرهم على 

تقديم  اإلحترام والمودة، كذلك بمثل ما عرفها 

االستاذ عيسى السعيدان من دولة الكويت 

الناس  ــراءة  “هي القدرة على الحديث وق

والحصول على القبول”. 

اكــتــســاب الصفات  هــل مــن الممكن 
الكاريزمية وكيف؟

غالبا المهارات هي %21 تأتي بالفطرة و79% 

مكتسبة، لذلك مهارة »الكاريزما« بمثل ما 

 The“ في كتابها  Olivia Fox Cabane ذكرت

Charisma Myth” إن بمقدور كل شخص أن 

الــعــادات السلبية التي تفقدنا  ما هي 
الكاريزما؟ 

الكاريزما منها عدم  نقاط عديدة قد تفقدنا 

االنصات لآلخرين واالستحواذ على الحديث 

الطرق  النقاشات، فاإلنصات أفضل  في معظم 

وأبسطها لكسب قلوب االخرين ألنه يجعل 

الطرف اآلخر يخرج ما بداخله من خفايا األمور 

ومنها يشعر باالرتياح عن طريق الفضفضة. 

السلبية هي » األنا« في  العادات  كذلك من 

الحوار واشعار االخرين انهم غير مهمين، لذلك 

إذا أردت أن تكسب قلوب اآلخرين أشعرهم 

بأهميتهم وتعاطف مهم وأشعرهم بقدر من 

اإلحترام. 

الكاريزما ومهارات التعامل 
مع اآلخرين

يوسف الحسني

خبير االتيكيت والبرتوكول الدولي

كيف لنا أن نتعامل مع شخصيات المجتمع 
المتباينة حيث أن كال منها تحتاج فنا في 

التعامل معها؟ 
هذا السؤال يقودني إلى نقطة مهمة إال 

وهي عند سؤال أي شخص، هل ممكن أن 

الطبيعي  يطلق عليك »ذو وجهين«؟ من 

سيكون الجواب »ال« بحكم إن المفهوم 

المنافق  الوجهين هو  العام إن الشخص ذا 

الحقيقة عند تعريف  والخبيث ولكن في 

مفهوم الشخصية.

 “ Personality“ فإن مصطلح الشخصية

الذي كان  القناع  أصلها “Persona” وتعني 

المسارح سابقا لذلك  للتمثيل في  يستخدم 

الشخصية هي األقنعة التي نرتديها للتعامل 

مع االخرين. حيث إن متوسط األقنعة التي 

نرتديها يوميا هو 16 قناعا مع عدم فقدان 

الهوية، بمعني تعاملي مع الشخص الحساس 

العصبي ومع  سيكون مختلفا عن الشخص 

الشخص الحليم.

فكيف نتعامل مع الشخصية الحساسة؟
الشخص الحساس يحتاج أن يكون األصدقاء 

المقربون له دائما على تواصل، لذلك يفضل 

التواصل معه باستمرار حتى يجد  أن يتم 

راحته فيهم. كذلك تجنب مزاح السخرية له 

أمام اآلخرين وبخصوص النصيحة والنقد، ال 

يفضل النقد المباشر إنما التلميحات بشكل 

غير مباشر.

كذلك يفضل تدريبه على مهارات تجاوز 

الفشل واإلحــبــاط والتأثر الشديد على 

المواقف عن طريق دورات تدريبية أو 

بالقدوة لهم  اكتسابها عن طريق االحتكاك 

وبمن هم مقربين له الذين يتصفون بهذه 

الصفات.

و أيضا الشخصيات التالية 

المزاجية
 المزاجي هو مضطرب المشاعر وردود 

فعاله تتسم بالحدية وغير المتوقعة، كذلك 

ال يمتلكون نفسا طويال في المهام الموكلة 

لهم بسبب تغير مشاعرهم بأي مؤثرات 

خارجية. لذلك هؤالء عند الغضب نبتعد 

عنهم وال نحتسب أي تصرف في هذه 

المرحلة ، بينما حين يكون في مزاج إيجابي 

بإمكانهم تنفيذ أعمال مضاعفة مع تقديم 

التعامل  الذكاء في  تنازالت كثيرة وهذا هو 

مع كل شخصية.

النرجسية 
بالعظمة ويسبح في خيال  شخصية تشعر 

النجاح والقوة، وفي تعامله مع اآلخرين 

ينتظر احتراما من نــوع خــاص لشخصه 

والتعامل مع هؤالء يحتاج اشباعا جزئيا 

المعنوي في ذاته. كذلك  المنصب  وتفعيل 

المعرفية  الدين  ضبطه بمنهج وتوجيهات 

وتواضع األنبياء.

الشكاكة 
الــرائــد في تقييمه  هي شخصية الشك 

لآلخرين ومشغول البال بعدم والء المقربين 

 ، الزوجية  الحياة  واألصدقاء له وقد يتعدى 

الينسى أخطاء االخرين. لذلك هوالء يجب 

النقاط  التعامل وتأمين  الوضوح معهم في 

التي تثير شكهم باإلثبات  ووضع مسافة 

التعامل، كذلك اختيار مهام  وحــدود في 

ووظائف تتناسب معهم حيث إن ممكن 

اإلستفادة من هذه الصفات. 
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األهداف قصيرة األجل يضمن تحقيق األهداف بقاءك في المجال لفترة.   	

أيا كان جنسهم يتم  الثقة، األشخاص الذين يتصرفون بثقة  أظهري   	

مالحظتهم بشكل أكثر دائما. 

االلتزام بمواعيد الحضور إلى العمل وعدم التأخر. كما أن التأخر يجعلك   	

تبدو غير قادرة على التنظيم وتضيعين من وقتك ووقت اآلخرين.

االبتعاد عن نقد اآلخرين على المأل ومن الجميل مدحهم في العلن، وإذا   	

أردت أن تحسن موقفاً ما أو أداء شخص فاالنتقاد علناً هو أسوأ طريقة.

الحياة وارعها، اعرفي بماذا تتميزين عن غيرك  ابحثي عن ميزتك في   	

وحولي ذلك إلى نقطة قوة لصالحك ال يملكها أحد غيرك. 

تعلمي من نظرائك الناجحين من الذكور، ال تعزلي نفسك باعتبارك امرأة.   	

اختيار الملبس المناسب أمر مهم وليس ثانوياً، لذا عليك أن تراعي الملبس   	

المناسب فاالهتمام بالمظهر ضروري.

مراعاة المجامالت االجتماعية في العمل، فاإلتيكيت هو مجرد ذوق عام   	

مصحوب بجرعة كبيرة من الطيبة. 

النجاح  ابني شبكة كبيرة داخليا وخارجيا، فالعالقات أمر أساسي في   	

والتقدم في حياتك المهنية. فال تكوني خجولة واختطلي بالناس في العمل 

وكذلك خارج الشركة. 

الحديث، واالبتعاد عن األلفاظ  المنمقة والمهذبة عند  استخدام األلفاظ   	

النابية وعدم تقبل اللغة السوقية أو الركيكة.

التحدث في الهاتف بوضوح وبطء، واجعلي من يسمعك يشعر بابتسامة   	

في نبرة صوتك.

احرصي أن يتم االعتراف بإنجازتك، سوقي نفسك عن طريق إبالغ مشرفك   	

بأحدث إنجازاتك في العمل.

النمو ينبغي أن  الفنية، مع استمرار مجال األنترنت في  حسني مهاراتك   	

تعمل المزيد من النساء نحو الحصول على المهارات الفنية مثل الترميز 

والتطبيقات وتصميم المواقع اإللكترونية.

أعطي األولوية للسالمة والراحة، ضعي دائما السالمة أوال وقبل كل شئ. إذا   	

كنت تريدين االنتقال إلى وظيفة جديدة فيجب أن تتحققي إذا كان العمل 

يوفر إجراءات السالمة الشخصية التي تشمل النقل والموقع وأوقات العمل 

ومتطلبات السفر.  

إن النجاح في العمل يتطلب مهارات عملية والقدرة على التعامل الخاص مع زمالء العمل واآلخرين، 
ويتطلب مهارات العمل خبرات مكتسبة من التعامل مع اآلخرين قد ال يحظى بها الموظف المبتدئ. 
وقد أظهرت دراسات لشركات كبرى كـ”جوجل”  أن غالبية المديرين الناجحين لديهم ملكة التعامل 

مع الناس. » أناقتي« تقدم لك أهم النصائح للسلوك الناجح في العمل تتمثل في ما يلي:- 

المهارات 
األساسية 

لنجاحك

في العمل

Your Agility

يورودايت الشركة األولى التي توفر طاقما 
صحيا لمرضاها لذلك تعتبر طريقة جديدة 

عالميا” الدارة الوزن الزائد والسمنة

Thanaw Pachiyannaki

logo
health & wellness center
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 تم تطوير يورودايت في أوروبا على مدى العشرين عاما 
الماضيــة لتهدف ما إلى تغيير أســلوب الحياة نحو حياة 
صحية مثالية و تحقيق التوازن و االســتدامة علي المدى 
الطويــل. ففــدان الــوزن طويل المــدى يحتاج الــي دعم، 
وإشــراف وقيــادة  كل ذلــك يتم عبــر المراقبــة الطبية.  
وهكذا جاء نهج يورودايت . نوفر كل ذلك مع مجموعة 
مــن المراكــز المتخصصــة في ســلطنة عمان- مســقط 
بالمتابعــة مع اخصائيــي التغذية و األطبــاء الذين دائما 
سوف يكونون بجانبك للتأكد من وصولك لهذا الهدف 
بسالمة و أمان.كما أن هذه الفكرة أنشئت عبر مجموعة 
من األطباء الممارســين و خبراء التغذية . يورودايت هي 
الشــركة األولى التــي توفر طاقما صحيــا لمرضاها لذك 
تعتبر طريقة جديدة عالميا” الدارة الوزن الزائد و السمنة.

نهجنــا المتضمــن 4 مراحــل مخططة جيــدا يضمن لك 
تحقيق هدفك مع يورودايت.   

يورو دايت 
حياة صحية مثالية

health & wellness center

المرحلة الثانية: 

ثاني  أنها  امتداد للمرحلة األولى، كما  	      هي 

الوزن أو ربما تكون مرحلة  خطوة لفقدان 

وسطية يبدأ منها فقدان الوزن بشكل أسرع 

أو االنتقال مباشرة للمرحلة الثالثة )أ( 

	      يتم فيها استبدال وجبة من وجبات 

القيمة  يورودايت بوجبة بروتين عالي 

الغذائية من صنع المنزل.

	      تبدأ بالتكيف مع الحياة االجتماعية و 

المهنية بنظامك الغذائي الخاص بك.  

المرحلة الثالثة 

الطويل و تبدأ فيها  المدى  	      الحفاظ على 

اضافة وجبة من البروتين الحيواني و يبدأ 

فيها النشاط الحركي.

الكاربوهيدريت  	      خطوات تضمن اعادة 

بالتدريج من الحبوب غير المكررة.

أ و  ب على تخفيف  الخطوتان   	      تساعد 

الوزن بثبات.

	     تعمل الخطوة ج على تثبيت الوزن.

المرحلة الرابعة 

	     جميع األغذية مسموحة.

	     أصبح االن التوازن الغذائي بين يديك.

	     بها يتحقق التوازن الصحيح بين ما تأكله 

والطاقة التي تبذلها.

	      حققت االن هدفك في فقدان الوزن وأنت 

عازم على الحفاظ على هذا االنجاز!

 المرحلة األولى 

التي تحتوي  تناول األطعمة  	     التوقف عن 

نسبة عالية من الكاربوهيدرات.

	     وجبات بورودايت ال   توفر بروتين 

مناسب وذو قيمة جيوية مرتفعة تحمي 

كتلة عضالت الجسم.

	     إشــراف طبي تام في المرحلة األولى 

»المرحلة الكيتوزية«. 

	     فقدان وزن فعلي على حساب كتلة الدهون.

	     بسيطة, فعالة و يسهل اتباعها.
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لماذا يورودايت؟   

	     تحتوي على أكثر مــن 60 نوعا مــن الوجبات 

المختلفة 
	     الحفاظ على العضالت 

	     وسيلة سهلة التباع النظام الغذائي 

	     برنامج فردي 

	     تدريب طبي

	     تغيير نمط الحياة 

	     محافظة على المدى الطويل 

health & wellness center

قصص نجاحنا

 روض السكاكني 

كانت مشكلتي الكبرى مع بقية المراكز تتمثل 

في عدم ايجاد نظام نباتي مناسب لحالتي 

الصحية و لكن يورودايت وفر لي كل هذا 

الوجبات  العناء و أوجد لي عدة خيارات من 

النباتية »لقد فقدت 20 كيلوجراما مع نظام 

يورودايت و أنا أحب هذا كثيرا«.

	    مؤشر كتلة الجسم سابقا: 30,2   

	    مؤشر كتلة الجسم بعد نظام يورودايت :24,5          

	    الوزن سابقا : 84,2 كفيلوجرام

	    الوزن بعد نظام يورودايت: 64,2 كيلوجرام

 محمد الزادجالي 

»معدل الكولسترول أصبح طبيعيا« 

»انني االن مطمئن و ال انتظر السكتة القلبية«

«لقد تمكنت االن من تغيير نمط حياتي« 

	    مؤشر كتلة الجسم سابقا: 33,2 

	    مؤشر كتلة الجسم بعد نظام يورودايت : 26,8 

	    الوزن سابقا : 101 كيلوجرام

	    الوزن بعد نظام يورودايت: 85 كيلوجراما

health & wellness center

Qorum Branch
Panorama Mall Booth - Bawshar
Helpline & Bookings

 +968 94566777

+968 94599111

+968 97497777

EURODIET WELLNESS CENTER
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الفرد الممارس  التى يمكن ان يتعرض لها  ما اإلصابات الحرارية 
للرياضة؟

اإلجهاد الحراري - الضربة الحرارية - التقلص الحرارى - االغماء الحرارى - 
االعياء الحرارى - ضربة الشمس

ما أهم األعراض والعالمات التي تكون واضحة على المصاب ببعض 
اإلصابات الحرارية؟

ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الجسم.     	

الشعور بالصداع والدوخة وفقدان القدرة على التركيز. 	

شحوب فى الوجه و الشعور بالتعب وعدم القدرة على الحركة. 	

الزفير من  	 سخونة في العضالت عند مالمستها وسخونة في هواء 
الرئتين عند التنفس.

تقلصات في العضالت وخصوصاً عضالت الرجلين.   	

آالم وتقلصات في المعدة والميل إلى التقيؤ.  	

الزيادة بمعدل التنفس والسرعة في النبض مع ضعفه. 	

الضعف العام ، واحتمال اإلصابة باإلغماء أو فقدان الوعي.  	

النشاط  هناك خطوات مهمة يجب على  المدرب أو المشرف على 
الرياضي إتباعها في حال تعرض إحدى األفراد الممارسين للرياضة للخطر:- 

نقل المصاب إلى مكان بعيد تماما عن أشعة الشمس، ويفضل يكون  	
مكيفا بالهواء البارد.

الثقيلة والضاغطة على الجسم مثل األحزمة  	 المالبس  التخلص من 
واألربطة واألحذية.

الرقود على الظهر مع رفع الرجلين ألعلى بمقدار)45( درجة. 	

عمل كمادات باردة أو رش الجسم بالماء البارد أو عمل تدليك ثلج. 	

يعطى المصاب محلول )ماء وملح ( بمعدل كوب ماء كل نصف ساعة. 	

ممارسة النشاط الرياضي في فصل الصيف 
ــرى، حيث  ــ الــســنــة األخـ ــن فــصــول  تختلف ع
يتجه الكثير إلى االلتحاق باألنشطة الرياضية 
المختلقة التى تقدمها الهيئات الحكومية 
أو الخاصة لقضاء اإلجازة الصيفية وقد تكون 
الــبــراعــم والناشئين  الشريحة الكبرى هــم 

والشباب من الجنسين.  

وقد يطرأ إلى ذهنك سيدتي ســؤال ما الذى 
سوف يعود بالفائدة عليك من هذا المقال 
ــن خــالل  ــة م ــح ولــكــن اإلجــابــة ســتــكــون واض
السطور القادمة، حيث سيكون عندك معرفة 
لبعض المعلومات البسيطة عن اإلصابات 
الحرارية التى يمكن أن يتعرض لها أبناؤك عند 
ممارسة النشاط الرياضي فى فصل الصيف فى 
الجو الحار والرطب. وكذلك يمكن أيضا توضيح 
هذه المعلومات إلى أهلك وأقاربك لتجنب 

إصابة فلذات أكبادنا من اإلصابات الحرارية.

أوالدنا وممارسة 
النشاط الرياضي

في فصل الصيف

مع الكابتن محمد فؤاد
مدرب اللياقة البدنية

MFexercises

الهدوء  	 المصاب  بغطاء خفيف، ويطلب من  المصاب جيداً  يغطى 

والراحة.

بعض النصائح المهمة للمدربين والمشرفين الرياضيين والتي يجب 
المفتوحة واألجواء  العمل فى األماكن  أن يهتموا بها خصوصا عند 

الحارة والرطبة للوقاية من اإلصابات الحرارية:- 

التدريب  	 الذى يتم فيه  العمل  المدرب بحفظ تفاصيل موقع  يقوم 

برسالة نصية جاهزة يقوم إرسالها مباشرة إلى طوارئ اإلسعاف 

لسهولة الوصول إليه دون ضياع للوقت.

يقوم المدرب بتجهيز المياه الكافية للشرب أثناء وبعد االنتهاء  	
من التدريب.

الثلج بحيث تكون جاهزة  	 المدرب بتجهيز بعض أكياس  يقوم 
لالستخدام.

التأكيد دائما على األفراد الممارسين بإرتداء المالبس الخفيفة  	
وذات األلوان الفاتحة والعاكسة للحرارة.  

التأكيد دائما باإلكثار من الفواكة والخضراوات الطازجة، حيث  	
إنها تمد الجسم بمعظم ما يفقده من األمالح.  
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ايتن عامر

آيتن عامر:
الموهبة أهم من الجمال

الـ 18 مع الراحل  اسمها الحقيقي سمر بدأت مشوارها الفني في عمر 
العمالق نور الشريف من خالل مسلسل حضرة المتهم أبي قدمت العديد 
من األدوار الناجحة منها دور الزوجة التانية ، أثبتت أنها ممثلة موهوبة 
وعفوية ومن أول ظهور لها على الشاشة خطفت تركيز المشاهدين 
بخفة دمها وتلقائيتها ، لم تعتمد علي شهرة شقيقتها الفنانة  وفاء 
عامر ولكن أصرت على أنها تصعد السلم من أوله وأثبتت وجودها بقوة 
من خالل أعمالها الناجحة وكل هذا ساعدها في أنها تحجز مقعدا خاصا  
...إذن هي دلوعة السينما النجمة المتألقة آيتن عامر  بكراسي النجوم 
وفي حوار حصري وخاص ألناقتي تحدثت النجمة آيتن عامر عن مشوارها 
في عالم التمثيل ورأيها في دخول بنتها مجال الفن والعديد من األمور 

التي تهم قراءها وفيما يلي نص الحوار 

ممثلة تؤدي دور بنت في ثانوية عامة 
وشافوني مناسبة للدور. 

الفنانين تمنيتي أن تعملي  من أكثر 
معهم؟ 

تمنيت أن أعمل مع فنانين رحلوا عن 
عالمنا لألسف مثل رشــدي أباظة وعمر 

الشريف الله يرحمهما. 

هل تجدين في الشائعات دليال علي 
الشائعات  الفنان وكيف تواجهين  نجاح 

التي تتعرضين لها؟ 

الشائعات لم تنل من الفنانين النجوم 
فقط لكن أي أحد يريد أن يتشهر يحاول 
الشائعات تساعده على  أن يطلق كما من 
الشهرة والتواجد علي الساحة الفنية وأكيد 
النجومية، وهناك  هذه ليست عالمة علي 
أنفيها خصوصا  الشائعات اضطر أن  بعض 
الشائعات التي من الممكن أن تزعل الناس 
 ، مني أو تكون بمعلومات مغلوطة عني 
لكن باقي الشائعات أعتبرها من التفاهات 

التي ال أهتم بها. 

وفاء عامر.... شقيقتك هل لها عالقة 
بحبك للتمثيل؟ 

طبعا... فمن كثرة حضوري معها بعض 
بروفات التمثيل أحببت المجال واهتممت 
اباه في مهنته يحب أن  ، فمن يالصق  به 
يكون صورة ثانية من أبيه...كذلك األمر 
حدث معي خصوصا أنني قضيت أوقاتا 
كثيرة كنت أتواجد معها في لوكيشن 

التصوير واألستوديوهات... 

ــم الشهرة أم اسمك  ــذا اس آيــتــن ه
الحقيقي؟ 

اسمي الحقيقي سمر وآيتن اسم الشهرة من 
وأنا صغيرة ألن والدتي جهزت مستلزمات 
، لكن والدي سجلني  السبوع بهذا االسم 
باسم سمر في شهادة الميالد ألن ماما كان 
بابا كان مياال أكثر  إنما  عاجبها اسم آيتن 

لسمر. 

حدثينا عن بدايتك في عالم الفن وكيف 
دخلت هذا المجال؟ 

التمثيل من وأنــا طفلة من خالل  بــدأت 
مجال اإلعــالنــات ثم توقفت الستكمال 
الدراسة وأثناء زيارتي لوفاء خالل تصوير 
مسلسل ملح األرض رأني األستاذ محمد 
التمثيل  صبحي وعرض علي أن أشارك في 
بدور صغير ضمن الوجوه الجديدة وقبلت 

الدور وهذه كانت البداية. 

ــت التمثيل أم أكتفيت  هــل درسـ
بالموهبة؟ 

درست التمثيل ألن الموهبة وحدها ليست 
كفاية وتخرجت في المعهد العالي للفنون 
المسرحية وكنت الحمد لله من العشرة 
األوائل وكنت ناوية أحضر دراسات عليا 

لكن لألسف الوقت لم يسعفني. 

من رشحك لمسلسل حضرة المتهم أبي؟ 

القوي  المؤلف محمد جالل عبد  رشحني 
واألستاذة رباب حسين بعد مارأني في 
المعهد ضمن دفعة السنة األولــي وهما 
اللذان اختارنني للدور ألنهم كانوا محتاجين 

حوار: مها محسن
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المواعيد ألني تعودت  الكذب وعدم احترام 

النتائج وأحترم  على الصراحة مهما كانت 

مواعيدي سواء في الشغل او مع األشخاص 

التقدير  المواعيد تدل علي مدي  ألن احترام 

واالحترام. 

أكثر أعمالك القريبة من قلبك؟  

مسلسل حضرة المتهم أبــي ألنــه جمعني 

بالنجم الراحل نور الشريف وهذا شئ يشرفني 

ومسلسل الدالي. 

من أقرب صديقاتك في الوسط الفني؟ 

عندي صديقات كثيرات من الوسط الفني 

والحمد لله عالقتي جيدة بالجميع وهناك 

صداقة قوية تجمعني بـهنا شيحة مع أنها تظهر 

وتختفي فجأة لكن هي أكثر واحدة قريبة مني 

برأيك الموهبة أهم أم الجمال؟ 

ليس من المهم أن تكون الممثلة جميلة ، 

فهناك فنانات كثيرات ليس على قدر عال من 

الجمال لكن أثبتن أنفسهن بجدارة واألمثلة 

كثيرة على ذلك. 

كيف تحافظين على رشاقتك؟ 

من خالل الرياضة وأهم شئ هو أن أحافظ علي 

وزني والمواظبة عليه دائما. 

فنانة عالمية تعجبك أناقتها؟ 

فيكتوريا بيكهام وجينيفر لوبيز. 

بالعكس... ألن أي فنان متمكن ومثابر 
ومصرعلي نجاحه ال يرضى أن يعطله شئ عن 
مواصلة مشواره الفني ويحاول بشتى الطرق أن 
يوفق بين مواعيده وشغله وبين حياته الخاصة. 

األمومة في حياتك....كيف كانت وهل 
غيرت فيك أشياء؟ 

األمــومــة جعلتني أفضل في كل شئ فقد 
أصبحت أكثر صبرا وحبا للحياة وشعوري 

بالمسؤولية زاد... 

أكثر شئ تحبيه في آيتن واكثر شئ تكرهينه؟ 

صعب أن أقول لك أكثر شئ بحبه او أكرهه في 
أنا مثال كنت  نفسي هذا سؤال صعب...لكن 
عصبية واآلن أنا هادئة وأهم شئ إنني ال أحب 
النفاق وال أحب أن  الكذب وصريحة وال أب 

أكون بوشين. 

ما هو العمل الذي بعد أن شاهديه ولم تكوني 
ضمن فريقه وتمنيت أن تكوني بطلته؟ 

خلي بالك من زوزو كنت اتمني أن أكون بطلة 
هذا العمل ألني بجد أعشق سعاد حسني الله 

يرحمها، وأيضا فوازير شريهان. 

معايير نجاح الفنان من وجهة نظرك؟ 

النجاح وأهم  النفس واإلصرار على  الثقة في 
شئ أن يكون ملتزما ويستطيع أن يوفق بين 

حياته الخاصة وحياته العملية 

أكثر األشياء التي تضايق وتزعج آيتن عامر؟ 

تجدين نفسك أكثر في السينما أم في 
التليفزيون؟ 

النظر عن  الجيد بغض  الدور  أجد نفسي في 
تليفزيون.... فالسيناريو  نوعههل هو سينما أم 

الجيد دائما يفرض نفسه. 

كيف تعرفت علي زوجك عز العرب.....
وكيف نشأت بينكما قصة الحب؟ 

تعرفنا علي بعض في مسلسل السبع وصايا....
ولم نكن أصحاب اطالقا ثم توطدت عالقتنا 
البيت ومسلسل  كأصدقاء في فيلم بنات في 

بين السرايات وبعدها تمت الخطبة. 

ايه اكتر حاجه عجبته فيكي واكتر حاجة 
عجبتك فيه؟ 

بصراحة ال أعرف اكثر شئ عجبه في لكن اكثر 
شئ عجبني فيه أنه راجل وابن بلد ومحترم 
وجدع ودمه خفيف....راجل بمعني الكلمة 
وأحسست أن ده هذا هو الراجل الذي تمنيت 

أن أكمل معاه حياتي.... 

هل توافقين على دخول ابنتك مجال الفن؟ 

لم يأت الوقت للتفكير في هذا الموضوع 
الذي تحبه وال  المجال  وأكيد هي حرة تختار 
توجد لدي مشكلة اطالقا في هذا الموضوع 
طالما هتكون حاجة كويسة والمجتمع يحترمها. 

الجواز واألمومة من وجهة نظرك تضران  هل 
الفنان ويؤخرانه عن مواصلة نجاحه؟ 

Celebrities
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تتسم الــســيــارة الــجــديــدة بخطوط تصميم 
مبتكرة وأحــدث االبتكارات التكنولوجية من 
 AAA الــخــارج، وينتظر عمالء الــداخــل كما مــن 
في الشرق األوســط مجموعة من التعديالت 
المتميزة في المصابيح األمامية الليزرية من 
 AAAAA ــواء الترحيبية للباب مع AAA إلــى األض
AAAAAA باإلضافة إلى فتحة السقف البانورامية 

. AAA AAAAAAالمتميزة

,,,
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سيارة BMW الفئة 
السابعة الجديدة كليًا 

الطراز الرائد يتمّيز بخطوط الفخامة المطلقة التي 
لطالما تميزت بها عالمة AAA مع أحــدث االبتكارات 
ــاقــة. وتجمع  التكنولوجّية وأعــلــى مستويات األن
السيارة الجديدة بين أعلى مستويات الراحة مع مزايا 
ديناميكية متطورة وخطوط تصميم أنيقة. وستتوفر 
سيارة السيدان الجديدة في خيار من ثالث حزمات هي 

.AAAAAAAAAA AAAAAAو A-AAAAAو AAAA AAAAAAAAAA

لطالما كان هذا الطراز من السيارات األفضل 
المتوقع  لدى مجموعة BMW، ومن  مبيعاً 
الجيل السادس معايير جديدة في  أن يضع 
قطاع السيارات الراقية حين يصل إلى صاالت 
العام. تتسم  العرض في وقــت الحــق من 
السيارة الجديدة بخطوط تصميم مبتكرة 
الداخل  التكنولوجية من  وأحدث االبتكارات 
الخارج، وينتظر عمالء BMW في  كما من 
ــط مجموعة من التعديالت  الشرق األوس
الليزرية من  المصابيح األمامية  المتميزة في 
الترحيبية للباب مع  ــواء  BMW إلى األض
Light Carpet باإلضافة إلى فتحة السقف 

. Sky Loungeالبانورامية المتميزة

الداخلية بأحدث االبتكارات  المقصورة  تمتاز 
التكنولوجية التي توفر للسائق والركاب 

مستويات غير مسبوقة من الراحة والفخامة. 
الفئة السابعة الجديدة بمزايا  وقد زودت 
 BMW إضافية لنظام مساعدة السائق
الذي بات يتضمن ميزة   ConnectedDrive
Touch Command وهي عبارة عن جهاز 
لوحي من سامسونج في القسم الخلفي 
بالكامل  المقعد تجربة جديدة  توفر لركاب 
المزايا داخل  التحكّم بعدد من  مع إمكانية 
السيارة مثل أنظمة المعلومات والترفيه 
داخــل السيارة ومزايا الراحة مثل برنامج 
المدمجة  التدليك  الذي يوفر ميزة   Vitality
المزايا اإلضافية أيضاً،  المقاعد. ومن بين  في 
ميزة Gesture Control التي تسمح للركاب 

بالتحكم بمستوى الصوت بمجرد حركة يد.

التزام الطراز الجديد بتوفير  ويبدو جلياً 
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أحــدث تكنولوجيا في التصميم الخارجي 
للسيارة أيضاً، فقد زودت السيارة بالتكنولوجيا 
 BMW المتطورة للمصابيح األمامية الليزرية
القادرة على إضاءة الطريق   Laser Light
حتى 600 متر أي ضعف المسافة التي تغطيها 
أضواء LED التقليدية. ويستطيع السائق كما 
الركاب االستفادة من فتحة السقف البانورامية 
Sky Lounge مــن BMW التي تسمح 
باالستمتاع بالسماء الجميلة في النهار كما في 
الداخلية بستة  الليل في حين توفر األضواء 

ألوان أجواء من الفخامة المطلقة.

وانطالقاً من أهمية إضفاء لمسة ابتكار 
الفئة  خاصة وشخصية على السيارة، زودت 
بتكنولوجيا متطورة  السابعة الجديدة كلياً 
لنظام التعليق، تسمح للسائق بتعديل السيارة 
المثالي  التوازن  بحسب متطلباته ما يوفر 

الراحة.  الرياضي وأعلى مستويات  بين األداء 
باإلضافة إلى ذلك، تتضمن أنظمة مساعدة 
السائق المتطورة نظام المساعدة على التحكّم 
بالمسار Lane Control Assistance  الذي 
يساعد السائق على عــدم تبديل وضعية 
القيام بأي مناورة  المقود عند  اليدين على 

أثناء القيادة.

الجديد بشخصية فريدة تتسم  الطراز  يتمتع 
بالقوة إذ يتوفر بخيارين للمحرك هما: محرك 
 750Li 740 بست أسطوانات ومحرّكLi
xDrive بثماني أسطوانات الذي يوفر قوة 
450 حصاناً ويدفع السيارة من صفر إلى 
ثانية فقط  ١00 كلم/الساعة في غضون 4.4 
بينما يوفر محرك الست أسطوانات قوة 
٣٢6 حصاناً مع قوة عزم قصوى تبلغ 450 
نيوتن متر و١٣80 دورة في الدقيقة. ويدعم 

 BMW الخيارين تقنية المتميز لكال  األداء 
EfficientDynamics، التي تشمل مزايا 
التي تضمن   Carbon Core الوزن مع خفة 
أن يكون الطراز الجديد أخف بـ١٣0 كلغ من 

الطراز الذي سبقه.

في هذا اإلطار، قال يوهانس سيبرت، المدير 
اإلداري لمجموعة BMW الشرق األوسط: 
الفئة   BMW نتطلع قدماً إلطالق سيارة«
العام.  الجديدة في وقت الحق من  السابعة 
وإذ يعتبر الشرق األوســط السوق األفضل 
الفئة السابعة، نحن واثقون  لسيارة  مبيعاً 
من أن الجيل السادس من الطراز الرائد 
التكنولوجية  الذي يتميز بأحدث االبتكارات 
والتصميم المعاصر ومستويات عالية من 
الراحة، سيضع معايير جديدة لفئة السيارات 

الراقية في القطاع«.
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اختيارك سيارة أحالمك

اعرفي احتياجاتك.. الختيار السيارة المناسبة يجب عليك أوالً اختيار سيارة 
البسيطة في  اليومية  تتماشى مع أسلوب حياتك، سواء لخدمة احتياجاتك 

الذهاب إلى العمل وإكمال نشاطاتك اليومية أم تريدين سيارة دفع رباعي 

عائلية كبيرة أو سيارة رياضية لالستخدام الشخصي فقط. 

للتعرف عن خصائص  السيارة..  المعلومات عن  اجمعي أكبر قدر من 

السيارة ومزاياها وقوة أدائها ومحركها وإذا ما كانت تتماشى مع 

المعلومات وأكثر من خالل  احتياجاتك، ويمكنك معرفة جميع هذه 

زيارة موقع الشركة.

التي يجب دراستها  النقاط األساسية  تعد من أهم  معرفة ميزانيتك.. 
قبل اتخاذ القرار.

السيارة  المتكررة.. سوف يصاحب  اليومية والشهرية  الرسوم  تقييم 
عدد من الرسوم اليومية والشهرية المتكررة التي ستجبرك على دفعها. 

ولذلك ينبغي عليك اختيار السيارة التي تناسب نفقاتك اليومية، وهذه 

السيارات ورسوم  الوقود ورسوم وقوف  النفقات عادة ما تشمل رسوم 

الصيانة.

معلومات عن تأمين السيارة.. قبل أن تشتري سيارتك يمكنك الحصول 
على فكرة عامة عن قسط التأمين لبعض الماركات والموديالت من خالل 

االنترنت. 

البحث عن تاجر موثوق.. عند التعامل مع تاجر أو فرد وسواء كنت تريدين 
المصدر  شراء سيارة مستعملة أو سيارة جديدة. ينبغي عليك اإلستفسار عن 

إلى تاجر موثوق هو  السيارة منه، وأفضل وسيلة للوصول  الذي تودين شراء 

االستفسار من األصدقاء أو أفراد األسرة إذا كانوا يعرفون تاجر يوصى به.

احرصي على البحث عن أفضل األسعار.. ال تقومي بشراء أو سيارة 
يتم عرضها عليك حتى وإن كان سعرها مميزاً. واحرصي دائماً على 

البحث في أكثر من معرض وعند أكثر من تاجر، ليكون عندك أكبر كم 

ممكن من المعلومات عن السيارة وقيمتها وحالتها قبل شرائها.

أن تجربي قيادة  جربي قيادة السيارة قبل شرائها.. حاولي دائماً 
التي أعجبتك،  السيارات  السيارة قبل شرائها وقومي بتحديد عدد من 

وقومي بمقارنة أدائها وإذا ما كانت ستزودك بمتعة القيادة. 

احرصي على وجود مبلغ إضافي من المال.. في حال عدم تجاوز ميزانيتك 
قومي بتدليل نفسك وسيارتك. فإذا أردت يمكنك تغيير طالء السيارة أو تركيب 

اكسسوارات جديدة أو إضافة لوحة قيادة جديدة أو تغيير تنجيد السيارة، إذا 

ما كانت مستعملة وتعديلها لتكون في أحسن حالة ممكنة.

العقد تأكدي من  التوقيع على  بالتفصيل.. قبل  العقد  قومي بقراءة 
أنك قد فهمت كل الشروط واألحكام، خاصة إذا ما تمت إضافة شروط 

مالية لتكوني على اطالع كامل بالتكاليف اإلضافية إن وجدت. 

إن العثور على السيارة المثالية بالنسبة لك وشراءها ليست بالمهمة السهلة، فهناك العديد 
من القرارات التي يجب اتخاذها والعديد من الخيارات التي يجب اإلطالع عليها. وألن خبرتك في 

هذا المجال لن تكون كبيرة، تقدم »أناقتي« خطوات بسيطة سوف تساعدك في اتخاذ القرار 
السليم واختيار السيارة المناسبة التي تتماشى مع أسلوب حياتك وتناسب ميزانيتك
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السبب الرئيسي للنزول األبيض هو تقدم السن 
ومعظم الحاالت تكون تجاوزت سن الستين، 
ولكن في بعض الحاالت يظهر النزول األبيض 
في سن أصغر من ذلــك مثل اإلصابة بمرض 
السكري أو اصــابــات العين والـــرأس العنيفة 

وبعض أمراض العين مثل االلتهاب القزحي.

د. أمحد رضا
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ما النزول األبيض؟

العين  البيضاء( هو عتامة عدسة  )المياه  النزول األبيض 

اللون األبيض  إلى  الشفاف  اللون  الداخلية، وتحولها من 

المعتم مصحوبا بضعف األبصار تدريجيا.

ما أسباب النزول األبيض؟

السبب الرئيسي للنزول األبيض هو تقدم السن ومعظم 

الحاالت تكون تجاوزت سن الستين، ولكن في بعض 

الحاالت يظهر النزول األبيض في سن أصغر من ذلك مثل 

األصابة بمرض السكري أو اصابات العين والرأس العنيفة 

وبعض أمراض العين مثل االلتهاب القزحي.

ما أعراض النزول األبيض؟

يشكو المريض من ضعف الرؤية وإحساس بالضباب أو 

الغبار أمام العين والذي يكون خفيفا في المراحل االولية 

البصر تدريجيا مع زيادة  للنزول االبيض، ويزداد ضعف 

النزول األبيض حتي يسبب ضعفا شديدا بالرؤية اذا تم 

اهماله وعدم عالجه.

ما عالج النزول األبيض؟

التي ال  المراحل األولــى للنزول األبيض  في 

يحدث معها ضعف مؤثر للبصر يمكن متابعة 

الطبية لتحسين  النظارة  المريض واستخدام 

اإلبصار. أما في الحاالت المتقدمة التي يحدث 

المريض  معها ضعف إبصار يؤثر على نشاط 

الطبية، فذلك  بالنظارة  اليومي أو ال يتحسن 

النزول االبيض لتحسين  يتطلب إجراء جراحة 

االبصار. 

ما جراحة إزالة النزول األبيض؟

هي عملية جراحية بسيطة تتم بالموجات 

فــوق الصوتية تتم خاللها ازالــة العدسة 

المعتمة، ووضع عدسة صناعية شفافة لتقوم 

بنفس وظيفة العدسة المعتمة. تستغرق 

العملية دقائق معدودة ويتم اجراؤها بمخدر 

موضعي وال تحتاج للتنويم أو التخدير الكامل 

اال في حاالت معينة. 

ما  الفحوصات المطلوبة لتشخيص وعالج 
النزول االبيض؟

الطبي  النزول األبيض عن طريق الكشف  يتم تشخيص 

على عين المريض. ويقوم الطبيب بإجراء فحوصات 

لشبكية العين وفحص قياس عدسة العين التي سوف يتم 

زرعها أثناء العملية.

ما  تعليمات عملية النزول األبيض؟

 ارشادات قبل العملية 

الحضور صائما واالمتناع عن األكل والشرب لمدة 6   	

ساعات على األقل قبل العملية.

استخدام القطرات المعقمة قبل العملية.  	

ارشادات بعد العملية

الجانب اآلخر للعملية  الظهر أو على  النوم على   	

لمدة أسبوعين بعد العملية.

الجلوس وعدم االنحناء لألسفل  الصالة في وضع   	

لمدة أسبوعين بعد العملية.

	  عــدم غسيل العين بالماء لمدة أسبوع بعد 

العملية.

ارتداء النظارة الشمسية عند الخروج في الشمس   	

لحماية العين.

االبتعاد عن األتربة والدخان والغبار والبخور وعدم   	

العنيفة والسباحة لمدة شهر  الرياضات  ممارسة 

بعد العملية.

التالي للعملية،  اليوم  الطبيب في  يجب مراجعة   	

مع العلم أن تحسن النظر يبدأ من اليوم التالي إال 

ان استقرار النظر بالكامل يحتاج إلى عدة أسابيع. 

القطرات( حسب   ( المريض األدوية  أن يستخدم   	

إرشادات الطبيب.

عدم فرك العين أو الضغط عليها.  	

	  استخدام مسكنات عند اإلحساس باأللم.

ســؤال الطبيب عن الوقت المناسب لسياقة   	

السيارة.

العين  النوم يجب تركيب واق بالستيك على  عند   	

لمدة أسبوع. 

وحديثا تتم العملية بـ »الفيمتو ليزر« دون جراحة، مما 

يساعد المريض على االستشفاء السريع وممارسة حياته 

أيام معدودة، حيث تتم بدون تخدير أو  العادية بعد 

تنويم وباستخدام التخدير السطحي بواسطة القطور.

كما يمكن تركيب عدسات حديثة، بحيث يستغني 

النظارة الطبية على المستوى القريب  المريض عن 

والبعيد، فهي عملية آمنة ونتائجها مبهرة. 

النزول األبيض جراحة 
الكتاراكت 

بروفيسور.دكتور / أحمد رضا

جامعة عين شمس، استشاري طب وجراحة العيون،

 عضو لجنة الممتحنين بكلية الجراحين الملكية البريطانية
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أنواع حول العين؟ 

  الحول الوالدي، يظهر منذ الوالدة.

الــوالدة بـ6 شهور مرتبطة     أنواع تظهر بعد 

بالبصر.

   حول العين الذي يظهر نتيجة وجود عائق في 

الرؤية أو ضعف في الرؤية أو اصابة بالشبكية 

أو النزول األبيض.

العالج من حول العين ؟ 

العين  العالج الجراحي، إعادة توازن عضالت 

العين في الوضعية الصحيحة. تتمثل  ووضع 

العين  العملية في إعادة شد وارخاء عضالت 

وإعادة توازن حركة العين. ويمكن تكرارها أكثر 

من مرة إذا تطلب األمر وإذ لم نحصل على 

العملية األولى، ويمكن  المرجوة من  النتيجة 

المريض ممارسة أعماله اليومية بعد 48 ساعة. 

البصر، يمكن  المرتبط  بمد  التطابقي  الحول 

عالجه بالنظارة الطبية. 

الناتج عن الحول  البصر  يمكن عالج ضعف 

السليمة ساعتين إلى 3  العين  بإجراء تغطية 

ساعات يوميا لمدة 3-6 شهور.

العين  الفحوصات المطلوبة لعالج حول 

ونصائح الطبيب؟ 

فحص القدرة البصرية.

التأكد من سالمة األوساط الشفافة للعين.

قياس زاوية الحول.

النزول األبيض  الرؤية مثل  لو هناك عائق في 

التدخل  الشفافة، يجب  ومشاكل في األوساط 

لحل تلك المشكلة قبل حل مشكلة الحول. 

نصائح الطبيب

   المتابعة الدورية كل 6 شهور والتأكد من 

القدرة البصرية خاصة عند األطفال. 

إلى  الوالدي من 6 شهور  الحول     يفضل عالج 

عام ونصف للطفل حديثي الوالدة.   

حول العين
أسبابه وكيف 
يمكن عالجه  الدكتور/ محمد خير سري

استشاري طب وجراحة عيون األطفال وجراحة 
الحول ، عضو جمعية أطباء العيون الفرنسية، عضو 

برنامج اوريبس األمريكي لطب العيون

ما هو حول العين؟ 

العينين،  تــوازن حركة  العين هو عدم  حول 

حيث يستخدم الشخص المريض العين 

السليمة للتركيز على الشيء المراد رؤيته بينما 

تنحرف العين المصابة بالحول إلى الداخل أو 

الخارج أو ألعلى أو ألسفل. وتبلغ نسبة أصابة 

الحول  بالحول حوالي4%، وقد يظهر  األطفال 

بصورة متقطعة في مراحله األولــى، فيكون 

إذا  واضحا أحيانا ويختفي أحيانا أخرى ولكن 

المناسب  الحالة في الوقت  لم تعالج هذه 

فعادة ما تتحول إلى حول دائم.

أسباب حول العين؟ 

  نقص وزن الوالدة عند المولود الحديث.

  المولود قبل أوانه. 

  تناول بعض األدوية أثناء فترة الحمل.

إصابة الحامل بأمراض معينة أثناء فترة الحمل.

Ebra House - 2nd Floor - Qorum

www.dareloyoun-oman.com

 +968 24566618, Fax: +968 24571118
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الدقة والمهارة كافيتان للتعبير عن التقاليد 
والثقافة العمانية مما أدى إلى روعه التصميم 
واإلنتاج في »الحصن للعطور«، لتكون تحفة 
وجوهرة خالدة مثل ما تحكيه قصة العطور 

العمانية. 

الحصن للعطور
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الحصن للعطور...
جوهرة خالدة تثري النفوس

لــلــعــطــور عــبــق خـــاص بعضها يميز 
الحاضر وبعضها يثير الحنين للماضي. 
كما أن أناقة المرأة والرجل ال تكتمل 
مــن دون العطر المناسب، فالعطر 
يعبق بشخصية صاحبه، يلتصق به 
وكأنه توقيع يطبع حضوره أينما حّل 
ســواء أكــان ضيفًا أو مضيفًا، وبشذاه 

يحفر صورته في ذاكرات اآلخرين.

وفي وقتنا الحالي تم تطوير صناعة 
العطور في السلطنة وإدخــال عنصر 
اإلبداع في تصنيعها، وإنتاج أنواع كثيرة 
واستخدامات مختلفة نظراً ألهميتها 

وارتباطها بالجمال والثقة بالنفس.

فنجد شركة الحصن للعطور تميزت وتألقت 
في إخــراج العمل النهائي لها، بحيث تكون 
كل قــارورة او علبة تحفة تمثل وتعبر عن 
الفخامة العمانية في اقتناء الثمين والمميز 
من المنتجات، وهنا يكمن التمييز بجعل تلك 
القوارير والعلب تحف ما بعد االستخدام ولها 

من قصة التاريخ ذكريات عمانية أصيلة.

فلقد كانت الدقة والمهارة كافيتين للتعبير 
عن التقاليد والثقافة العمانية، مما أدى إلى 
روعة التصميم واإلنتاج لتكون تحفة وجوهرة 
خالدة مثل ما تحكيه قصة العطور العمانية.

Accessories
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»الحصن للعطور« هي شركة عمانية مسجلة كعالمة تجارية 
عالمية تهتم بتطوير العطور والروائح العمانية بتقطير النباتات 
العطرية وادخالها في صناعة العطور والصابون والبخور،  وإظهار 
إمكانية تعدد استخدام الزيوت العطرية العمانية وإضافتها  
لمنتجات حديثة. كما تقوم الحصن للعطور بصناعة الفضيات 

التراثية يدويًا وتشكيلها بحيث تحفظ العطور والبخور.

حصلت شركة العمانية )الحصن للعطور ( على تكريم دولي 
عالمي على مستوى المنطقة، كــأول تكريم وجائزة تمنحها 
منظمة )AAAA( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، والتكريم عبارة 
عن درع منظمة التميز الفكري العالمية للمؤسسات االبتكارية 

كأول مؤسسة عمانية تجارية على مستوى المنطقة.

وكذلك تكريم المنظمة )AAAA( للمؤسسات االبتكارية ضمن 
فئة »مشروع الحرف الصناعية المجيدة »، باإلضافة إلى جائزة 
مدريد للمؤسسات االبتكارية من منظمة )AAAA( والهيئة العامة 

للصناعات الحرفية .

Office: +968 22009888
E-mail: dr.mamary@altaher

opera Gallaria. Royal Opera House
األوبرا السلطانية »أوبرا جاليريا«

CRNO. 1637786
Al Husn Group

P.O.BOX: 2316.P.C.112
Sultanate of Oman

Accessories
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@henna_perfume1195382955 maryam.almujaini@icloud.com



Al Araimi Complex: 24566939

Panorama Mall: 24228571

goldenpearljewellery



ِقرطك
يكمل أناقتك

ــداء األقــراط   تفضل الكثير من النساء ارت
للزينة عن غيرها من المجوهرات، لقدرة 
األقــراط على إبــراز قسمات وشكل الوجه 
وتفاعلها مع لون البشرة. األمر الذي يجعل 
اختيار األقراط مهمًة تتطلب الدقة والحذر. 
»أناقتي« تقدم إليك أهم النصائح  الختيار 

القرط المناسب لك:- 

ــراط  اليومي اخــتــاري األق لالستخدام   	

الناعمة، وذلــك ألنها مريحة  الصغيرة 

وخفيفة على األذن.

في المناسبات يعتمد اختيارك لحجم   	

األقــراط على موديل أزيائك، فإذا كان 

اللباس ذا ياقة مغلقة وطويلة قومي 

بإرتداء أقراط كبيرة والفتة. أما إذا كانت 

الياقة واسعًة فمن األفضل أن يكون القرط 

من نفس شكل العقد وبحجم متوسط أو 

صغير.

بالنسبة للون البشرة تتناسب األلوان   	

الزاهية مع ذوات البشرة السمراء، 

وتتناسب األلوان الزاهية والغامقة ذوات 

الفضي  اللوان  الفاتحة. ويتناسب  البشرة 

والذهبي مع جميع ألوان البشرة.

ارتداء األقراط  الطويلة تجنبي  للحفالت   	

الثقيلة، ألنها تتسبب بآالم شديدة لألذن.

تجنبي ارتداء األقراط الطويلة إذا كان   	

عنقك قصيرا أو كنت ترتدين نظارات 

طبية، حتى ال تجذبي األنظار إلى مكامن 

الضعف في جمالك.

الوجه  بالنسبة إلى شكل الوجه، يعتبر   	

البيضاوي األكثر حظا إذ تالئمه كل 

التصاميم، ومع ذلك يستحسن تجنب 

التي على شكل سالسل رفيعة  التصاميم 

وطويلة ألنها تشد المالمح نحو األسفل.

أما بالنسبة للوجه المستدير تالئمه   	

التصاميم الهندسية ألنها تمنح الوجه 

الزوايا التي يفتقدها، ويتناسب مع الوجه 

المربع األشكال الدائرية كونها تُخفف من 

بالنسبة للوجه الطويل  الفك. أما  حدة 

والنحيل يفضل ارتداء األقراط على شكل 

دوائر كبيرة.

المهمة  تعتبر تسريحة الشعر من األمور   	

التي تلعب دوراً في إبراز األقراط، فالشعر 

الطويل تُناسبه األقراط الطويلة المتدلية. 

الصغيرة،  تُناسبه األقراط  القصير  والشعر 

أما القصة غير المتوازية فتناسبها األقراط 

متعددة الزوايا.

التايجر قطعة 
لكل امرأة

»التايجر« موضة ال تنتهى وأيقونة األناقة ألشهر بيوت األزياء العالمية، يبرز أنوثة المرأة وسحرها 

ويضفى عليها مظهًرا جذاًبا ورونقا خاصا، ليطل علينا فى جميع المواسم بتصميمات وألوان 

جديدة جذابة راقية. ليؤكد تربعه على عرش األناقة، وأهم ما يميزه أنه نجم يسطع فى جميع 

األوقات يمتلك خامة عريضة تتماشى مع جميع المناسبات واألعمار. وحتى تكتمل الطلة األنيقة 

يجب عليك التعرف على أهم مميزات نقوشات التايجر في األحذية والحقائب. 

تتماشى أحذية التايجر بكل أشكالها سواء كانت ذات الكعب العالى أو األرضية أو حتى كانت 

فورمال سواريه مع المناسبات الليلية أو كجوال تناسب األجواء النهارية. وتقدم »أناقتي« لك أهم 

الطرق إلرتداء أحذية »جلد النمر« :- 

حذاء بكعب عال رفيع مزين بنقوش جلد النمر، يمكنك ارتداؤه على   	

بنطلون أسود وبلوزة بنفسجى وال تنسى الحقيبة واإلكسسوارات.

النمر، يمكنك ارتداؤها مع بلوزة  »باليرينا فالت« بنقوش جلد   	

سوداء وبنطلون جينز فاتح ويمكن تنسيقها كذلك مع قالدة وحقيبة 

بنفس اللون.

»بووت« بكعب عال مزين بنقوش جلد النمر، يمكنك ارتداؤه مع   	

بنطلون جينز غامق وبلوزة “أوف وايت” وحقيبة بنفس اللون وال 

تنسى اإلكسسوارات. 

حذاء أنيق بدون كعب تمأله نقشات جلد النمر ومزين بـ”فيونكة”   	

بالنهار مع فستان قصير بنفس لون  ارتداؤه  باللون األصفر، يمكن 

الفيونكة وحقيبة باللون البنى مع بعض اإلكسسوارات المناسبة مثل 

نظارة الشمس.

التايجر يضفى مظهر أكثر جاذبية على تصميمات الحقائب وتطل   	

تمويهات النمر بشكل أنيق على تصميمات الحقائب، لتضفى مظهر 

أكثر جاذبية على مالبس المرأة. 

اإلكسسوارت مكمال أساسيا لألناقة وتضفى مظهرا جذابا على مظهر   	

المرآة، واللون النحاسى الذى يضوى بقوة فى اكسسوارت يتناسب 

فى جميع األوقات. 

العالمية  الماركات  التايجر بتوقيع أشهر  تألقت موديالت ساعات   	

الجينز أو فى  الصباحية على  الفترات  ارتداؤها فى  الممكن  ومن 

المساء مع مالبس السهرة. 
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الحياة أكثر أناقة ورفاهية، تقدم ديمة عمان 
مجموعة واســعــة مــن المنتجات المنزلية 
ــدى ديمة  الــفــاخــرة واألنــيــقــة. حيث تــجــدون ل
عمان الصينيات الراقية )أطقم عشاء( مصنعة 
يدوًيا من أرقى المواد وتصاميم فريدة وألوان 
متجانسة، استخدامها على موائدكم مع 
مالعق وسكاكين وإكسسوارات أنيقة حتما 
سيترك انطباًعا استثنائًيا رائًعا لدى ضيوفكم. 

شادية االمساعيلية
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امرأة.. 
وراء ديمة عمان

:» شادية اإلسماعيلية لـ»

كيف كانت بداية رحلتك في عالم تصميم المجوهرات 

الثمينة؟ 

بدأت رحلتي في مجال تصميم المجوهرات كهواية 

في عام 2008 ،وإليماني بأهمية الحصول على تأهيل 

أكاديمي خاص في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، 

التحقت بدورات متخصصة في مدرسة المجوهرات في 

جامعة »برمنجهام سيتي«. فضال عن اإلطالع المستمر 

واإلحاطة بكل ما هو جديد في عالم المجوهرات، 

المتراكمة دونما  لالستفادة من اآلخرين وخبراتهم 

تقليد أو محاكاة.

أسست بعدها »ديمة عمان« مع ابنتي سعاد الريامي 

العالمة  كأول عالمة  لتنطلق  في منتصف عام 2008، 

الراقية. »ديمة عمان« تتميز  عمانية للمجوهرات 

بالحداثة والرقي والمحدودية، فهي ال تصنع بكميات 

تجارية كبيرة مراعاة لتميزها وتألقها، وبفضل الله عاما 

بعد عام تؤكد »ديمة عمان« للجميع قدراتها اإلبداعية 

وإحداث تغيير جذري في أساليب تصميم المجوهرات 

العمانية. 

أهم المشاركات الخليجية والدولية التي كانت 

لـ»ديمة عمان« حضور مميز فيها؟ وأهم 

خطوط االنتاج لعالمة ديمة عمان«؟ 

المستوى منها  الكثير من محافل رفيعة  تواجدت في 

البحرين عام 2010،  العربية بمملكة  الجواهر  معرض 

العالمي للمجوهرات بلندن عام 2011،  والمعرض 

الثمينة بدولة  ومعرض كنوز للمجوهرات والساعات 

الكويت في عام 2012.

 كما حصلت »ديمة عمان« على دعوة للمشاركة في 

االحتفال بالذكرى 150 لميالد مؤسس شركة »رولز 

البريطانية عام 2012، والذكرى 110 لتأسيس  رويز« 

شركة »رولز رويز« البريطانية عام 2013.

أيضا تم اختيار »ديمة عمان« من ضمن الشركات 

القليلة للكتابة عنها في كتاب  العالمية  والماركات 

أصدر خصيصا لالحتفاالت بالذكرى الـ90 لميالد الملكة 

إليزابيث ملكة بريطانيا العظمى. 

وتم مؤخرا تعيين الدار كمصمم حصري لتصميم جميع 

القارب الذي  التذكارية لقارب »الملكة«،  المنتجات 

البوسعيدي سلطان  أهدي للسلطان خليفة بن حارب 

الخامس ملك بريطانيا  الملك جورج  زنجبار من قبل 

العظمى. هذه المنتجات سوف يتم عرضها و بيعها في 

بناؤه الحياء  الذي تم  القارب  متجر قارب »بريتانيا«، 

ذكرى قارب »بريتانيا« األصلية التي كان يملكها الملك 

جورج الخامس.

القول إن ديمة عمان تمكنت في فترة وجيزة  يمكن 

من جذب اهتمام وإعجاب الكثير من المهتمين 

بالفنون والتصميم ليس محليا و إقليميا فحسب ، ولكن 

نالت استحسان العالم الخارجي كذلك. 

فقد عرفت منتجاتها بالرقي والجودة العالية وتمسكها 

التقليدي، مما جعلها مالذا  العماني  بالثقافة والتراث 

التميز واالنفراد. فنرى منتجات  لكل من يبحث عن 

»ديمة عمان« تقدم وبكل فخر كهدايا للشخصيات 

الوفود  المهمة مثل رؤساء الدول الصديقة ورؤساء 

وغيرها من الضيوف الخاصة بالدولة.

كيف نجحت ديمة عمان فــي تحقيق شعارها 

المنتجات  أناقة« في مجال  »شركاؤكم في حياة أكثر 

المنزلية الفاخرة ومجموعة المكاتب؟  

الحياة أكثر أناقة ورفاهية، تقدم ديمة عمان مجموعة 

واسعة من المنتجات المنزلية الفاخرة واألنيقة. حيث 

الراقية )أطقم  تجدون لدى ديمة عمان الصينيات 

عشاء( مصنعة يدويًا من أرقى المواد وتصاميم فريدة 

وألوان متجانسة، استخدامها على موائدكم مع مالعق 

انطباًعا  أنيقة حتما سيترك  وسكاكين وإكسسوارات 

استثنائيًا رائًعا لدى ضيوفكم. 

ــم المع  شــاديــة اإلسماعيلية اس
ــي  ــراق ــداع والــفــن ال ــاإلبـ اقــتــرن بـ
فــي مجال تصميم المجوهرات، 
ــذ نــعــومــة  ــن وجـــــدت نــفــســهــا م
أظــفــارهــا منجذبة نحو كــل ذي 
صلة بالتصاميم والجمال. وبرغم 
عملها في المجال العملي لمدة 
22 عاما ومسيرة حافلة بالخبرات 
المتنوعة والتحديات واالنجازات، إال 
أنها كان لديها شغف فيما يخص 
التصاميم والجمال واالستثمار في 
كل المشاريع ذات الصلة بالرسم 

والتصميم الداخلي.

إلــى عشق  وتــطــور هــذا الشغف 
المجوهرات وكل ما يتعلق بعالم 
األحـــجـــار الــكــريــمــة، انــطــالقــا من 
معرفة خصائصها واقتنائها مرورا 
بالتعامل الفعلي معها في نطاق 
عصرنة الــمــجــوهــرات التقليدية 
العمانية و انتهاء بتوظيف هذا 
العشق فــي تصميم مجوهرات 
عالمية. لها بصمتها الخاصة في 
عالم التصميم، وتلقت الكثير من 
اإلشــادة والجوائز ســواء محليا أو 

عالميا. 

»أنـــاقـــتـــي« ألــتــقــت الــمــصــمــمــة 
المحترفة شــاديــة اإلسماعيلية 
صاحبة دار »ديمة عمان« أول عالمة 
متخصصة في تصميم المجوهرات 
الراقية في السلطنة والمتخصصة 
فــي ابتكار المجوهرات الفاخرة 
وأطقم الطعام والتحف الفنية 
الجميلة، لتطلعنا على رحلتها 
فــي عــالــم تصميم المجوهرات 
الثمينة وانطالقة عالمة »ديمة 
ــوق العماني  ــس ــان« داخـــل ال ــم ع
وأهم المقومات والفلسفة التي 

تنتهجها العالمة في أعمالها. 
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للمكاتب أو الضيوف(، وتصمم جميعها لتعكس رؤية 

المؤسسة أو الشركة وأهدافها وأنشطتها ومواقعها 

الجغرافية المتنوعة أو لمسات من التراث. 

التي تقوم عليها أعمال  دار »ديمة  المقومات  أهم 

عمان« للمجوهرات منذ إنشائها؟ 

األصالة، واالبتكار، وتحقيق أعلى مستويات الجودة من 

أهم المقومات التي تقوم عليها أعمال »ديمة عمان« 

منذ إنشائها. لذلك تحتم علينا توفير المهارات المناسبة 

واالهتمام بأدق التفاصيل في كل مرحلة من المراحل 

التي تمر عليها عملية تحويل الفكرة إلى منتج نهائي.  

مــا  الفلسفة التي تتبعها )ديــمــة( فــي تصميم 

المجوهرات؟ ومن أين تستوحي مجوهرات »ديمة 

عمان« تصميماتها؟ 

والدة مشروع »ديمة عمان« جــاء بهدف تطوير 

مجوهراتنا التقليدية لتواكب متطلبات المرأة الحديثة 

والمساهمة في المحافظة على تراثنا العريق. 

الخالبة  الجميلة ونقوشه  العماني ثري بفنونه  فتراثنا 

التي ال يمكن تجاهلها، فكان  الموروثات  وغيرها من 

المعطيات  تتأثر »ديمة عمان« بهذه  الطبيعي أن  من 

الجميلة. مجوهرات »ديمة عمان« ليست مجرد قطع 

مجوهرات فحسب بل هي أيضا بوتقة تحكي لنا قصصا 

القدماء ورحالتهم  البحارة  تراثية مختلفة مثل قصص 

المعماري اإلسالمي وتصاميمه  الفن  البحرية.   كذلك 

لها بصمة خاصة على مجوهرات »ديمة عمان«، 

الفن اإلسالمي  بإبراز جمال  فمن ضمنها خط يعنى 

وإبداعاته.

كما أن البيئة والطبيعة العمانية تمثالن مصدر 

إلهام في تصميم مجوهرات »ديمة عمان«، 

فهناك خط خاص بالطبيعة سواء كان هذا 

الجغرافية أو األشجار أو  المعالم  االلهام من 

الحيوانات المشهورة بها سلطنة عمان. 

المندرجة تحت هذا الخط  المنفذة و  التصاميم  أول 

كانت مستوحاة من »النخلة«، فوظفت سعف النخيل 

وجذوعها وربطها في تصاميم أنيقة وجذابة.       

بمستلزمات الموائد والديكور وحرصت »ديمة عمان« 

العمالء  بأن تأتي بتصاميم تتناسب وتباين خلفيات 

سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو جغرافية. 

الجنان، حيث  كما صممت »ديمة عمان« مجموعة 

تبدو أهمية هذا المشروع في أن الدار وردها تكليف 

من أحد عمالئها من كبار الشخصيات بتصميم وتنفيذ 

الراقية، لتنسجم مع طاولة  مجموعة من الصينيات 

الطعام الخاصة به. 

كانت الطاولة عبارة عن قطعة متميزة من الفن الراقي 

التي يدخل في تكوين لحائها شكل رائع  والثمين، 

وبديع من حديقة غناء. كان من األهمية أن تقدم 

، ليتكامل بامتياز مع  ديمة عمان تصميما متوازنا 

جمال الطاولة. لذلك كان من المناسب استخدام رسمة 

الحديقة المكونة للطبقة الخارجية لسطح الطاولة 

كمصدر إحياء لتصاميمنا لهذا المشروع، كما إرتأينا 

الرقيقة والراقية في آن واحد،  التوجه إلى األشكال 

وكذلك إضافة بعض من المجسمات إلضفاء لمسة من 

الفخامة على المجموعة.

ومع تنامي طلب السوق على منتجات ديمة عمان 

األخرى، قدمت الدار في عام 2013 خطًا إنتاجيا جديدا 

يعنى بتصميم تحف ثمينة وهدايا تذكارية متطورة 

للمكاتب. وتقدم »ديمة عمان« خدمات حسب الطلب 

لتصميم حزمة متكاملة من الهدايا التذكارية المكتبية 

للشركات )ابتداًء من ميداليات مفاتيح إلى مجسمات 

تهدف ديمة بصفٍة دائمة إلى تقديم تصاميم حصرية 

وبأعلى جودة وصنعة متميّزة، بما يعكس جوهر 

أنيقة  األناقة. كما لدى ديمة عمان بياضات قطنية 

بـ)300( عقدة على األقل، وبتطريزات  وراقية مصنعة 

زخرفية  ناعمة وبألواٍن زاهية، كما يتوافر لدى »ديمة 

عمان« أغطية أَِسرّة حريرية.

إنتاج  في منتصف عام 2011، تم الكشف عن خط 

التي  الراقية )أطقم عشاء(  جديد خاص بالصينيات 

تضاهي في مجملها وتتناغم مع مجوهرات »ديمة 

التصاميم.  الجودة وجمال  عمان« من حيث مستوى 

لتلبية احتياجات عمالء  وتصمم هذه األطقم وتصنع 

الخاصة، لذا تصنع بكميات محدودة  »ديمة عمان« 

وال تعاد إنتاجها للغير، فتحت شعار »ما وراء المتوفر« 

تقدم ديمة ُعمان خدمة تصميم وتنفيذ منتجات 

الفريدة واالحتياجات  الزخرفية وفقا للطلبات  األواني 

الخاصة بعمالئها. يتم تصميم هذه األواني وتعزيزها 

بالمدخالت الخاصة للعميل أو بصمته المميزة له 

كشعاره الخاص أو األحرف األولى السمه أو نقوش أو 

لمسات خاصة من الديكور الداخلي لمنزله أو محيطه 

الخاص.

ومن أبرز مجموعات دار »ديمة عمان« في مجال 

الزخرفية تتمثل في مجموعة »كف فاطمة«  األواني 

حيث نقوم بتصميم أطقم طعام فاخرة لشركة بريطانية 

العالميين  الملكية والمشاهير  عريقة تزود القصور 

شادية اإلسماعيلية وابنتها سعاد الرياميةشادية اإلسماعيلية وابنتها سعاد الريامية

24699955 - 98222756

P.O. Box 422 P.C 116 Sultanate of Oman

www.deemacollection.com
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«الراقي للشراشف الفاخرة» 

متخصصة في أطقم شراشف 

ممتازة للمنازل والفنادق، 

مع تجهيز الفنادق باألغطية 

والوسائد والمنتجات 

القماشية ذات الجودة العالية 

وبتصميمات وألوان متنوعة.

92408354 - 93340680

Al Khuwair - Jasmine Complex - First floor

الراقي للرشاشف الفاخرة
SHEETS UPSCALS LUXURY



الدفء
والرفاهية

والرقي
في منزلك

الــتــي تعتني بها  ــور  مــن األمـ

المرأة كثيراً في ديكور منزلها 

هــو اخــتــيــارهــا لــنــوع األرضــيــة 

ــدو أن  ــب ــن ي ــك ــاســب، ول ــمــن ال

ــي فـــي عــالــم  ــحــال ــاه ال ــجـ االتـ

الديكورات يميل إلى األرضية 

الخشبية أو الباركيه خصوصًا 

أن الديكور الخشبي يضفي 

ــزل. ومــن  ــن ــم األنـــاقـــة عــلــى ال

ــواع الباركيه  أنـ الــمــعــروف أن 

أو األرضــيــة الخشبية كثيرة 

ومتعددة، لذا تقّدم »أناقتي« 

لك لمحة عنها واختاري منها 

ــا يــنــاســب ديــكــورك األكــثــر  م

ونصائح عامة للعناية بأرضية 

الباركيه وتنظيفه. 

أنواع األرضية الباركيه: 

للمنازل  	 المثالية خصوصاً  المقلمة، تعتبر األرضية  الخشبية  األرضية 

القديمة حيث كان يستخدم هذا النوع من األرضيات كونه الوحيد 

النوع من األرضيات الخشبية  التقليمات في هذا  المتوفر. ولكن 

الغرف الصغيرة المساحة ويجعلها  يتخذ طابعاً عصرياً، ويناسب 

تبدو أوسع.  

المثالية للمنازل  	 اللوح الخشبي األرضية  اللوح الخشبي، يعتبر   

الريفية الكبيرة أو المنازل ذات الطابع الكالسيكي والتقليدي. ولذلك 

تجنبي استخدام األلواح الخشبية في المنازل والغرف الصغيرة ألنها 

ستجعلها تبدو صغيرة وضيقة، وأتركيها للغرف الكبيرة. 

أنيقاً وعصرياً في آن  	 الباركيه منزلك يبدو  الباركيه، تجعل األرضية   

وغالباً ما تدمج األرضية الباركيه مع الخشب المقلم بأحجام مختلفة. 

وتدمج كل قطعتين بورق مثبّت يمكن إزالته الحقاً. وتمنحك األرضية 

التي تزين أرضية  الهندسية  الباركيه مجموعة متنوعة من األشكال 

منزلك وتتناسب مع ديكوره العام.

أبرز النصائح كي تحافظي على أرضيات »الباركيه« في منزلك: 

ضعي سجادة صغيرة على مدخل الغرفة لتمكين الداخلين إليها من  	

تنظيف أسفل أحذيتهم، فاألتربة عدّوة »الباركيه«. 

احرصي على كنس األرضية بمكنسة ناعمة تالفياً لخدش الخشب.  	

أّي سائل عليه بما في  	 إلى تجفيف »الباركيه« فور سقوط  أسرعي 

ذلك الماء، الذي يستقر في داخله ويتلف الخشب. 

تجنبي جّر اآلرائك والطاوالت المصنوعة من الخشب أو من أي مادة  	

حادة، ألن من شأن ذلك أن يسبب خدوشاً في الخشب. 

الناعم، فهو  	 التنظيف بواسطة القماش القطني  استعيني بالخل في 

ال يؤذي هذه الخامة. 

أسرعي إلى عصر الممسحة المبللة بالماء لتجف وال تبقى مرطبة ثم  	

امسحيه بها، فالماء يتسبب بتآكل الخشب. 

إذا تعثر عليك  	 الخاصة بأرضيات »الباركيه«،  المنظفات  استخدمي 

التخلص من البقع حفاظا على سالمة الخشب. 

Your House
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أخطاء 
ديكوريةديكورية  

تشوهتشوه  

منزلكمنزلك

	  ال تدفعي باألثاث عىل الحوائط ، ليعطيك مساحة ملهمة وايجاد جو 

اجتامعي يف الغرفة. دعي األثاث يطفو داخل الغرفة. 

	  ال تشرتى الوسائد الصغرية املوفرة التى ال تتشكل عند ضغطها، الوسائد 

الجيدة  الوسائد  فاختيار  للتشكيل.  وقابلة  منفوشة  تكون  أن  يجب 

يبعث الحياة عىل أثاثك وغرفتك. 

يعطي  الذي  اللون  استخدمي  الحيادي،  الحائط  لون  تستخدمي  	  ال 

شخصية إىل الغرفة حتى ال ينتهي بك األمر بغرفة باهتة وغري مثرية 

لالهتامم. 

	  ال تضحي باإلنارة يف سبيل امليزانية، اإلنارة هي مكمل أسايس للديكور. 

ضاهي اإلنارة املناسبة من حيث الحجم واملوديل والشكل واللون مع 

ديكور الغرفة لتكملها بدال من أن تظهر عيوبها. 

	  ال تقرصي يف رشاء مقاس السجاد املناسب للمكان، السجادة هي التي 

تجمع كل أثاث الغرفة معا لتكمل الصورة فتخريي السجادة املناسبة 

لكل غرفة. 

	  ال تعزيل الغرف عن بعضها، اصنعي انسيابية بني الغرف التي تطل عىل 

بعضها. فذلك يعطيك شعورا باالتساع والتناسق خصوصا يف املساحات 

الصغرية. 

	  ال تهميل الستائر، ال توفري يف أمتار قامش الستائر. فكلام زاد، زادت 

معه الثنيات وبالتايل كان شكلها أجمل. 

	  ال تزيدي يف إظهار كل محتويات الغرفة ولكن اجعيل بينها ترابطا جيدا 

حتى ال تذوب يف بعضها، وليك تظهر بعضها البعض بشكل جيد. 

فالتفاصيل  األثاث،  لقطع  منظورك  تظهر  التي  التفاصيل  تنىس  	  ال 

الصغرية خاصة يف القطع املشغولة يدويا هي التي تحدث كل الفرق 

يف ديكور منزلك. 

إذا كنت من هواة تغيير وعمل 
الديكورات بنفسك في منزلك، 

نقدم لك نصائح لتجنب األخطاء 
الشائعة في ديكور المنزل

Events

15 عاما قصص نجاح سطرتها شركة »األلحان 
ــخــدمــات« والــتــي تعد مــن أولــى  للتجارة وال
الشركات في السلطنة في مجاالت الصوت 
واإلضاءة واإلحتفاالت واآلالت الموسيقية وكل 

ذلك وأكثر تحت سقف واحد

األحلان
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15 عامًا من الريادة في تنظيم االحتفاالت
15 عاما قصص نجاح سطرتها 
ــة »األلـــحـــان لــلــتــجــارة  ــرك ش
ــي تعد  ــتـ والـــخـــدمـــات« والـ
ــى الـــشـــركـــات في  ــ ــن أولـ مـ
السلطنة في مجاالت الصوت 
واإلضاءة واإلحتفاالت واآلالت 
الموسيقية وكل ذلك وأكثر 
ــد. وتحت  ــ تــحــت ســقــف واح
شــعــار »األلـــحـــان.. حيث كل 
ما تتخيلون وأكــثــر« نجحت 
الشركة في إبهار المستعين 
والمشاهدين والحضور في 
كل الفعاليات التي نظمتها 
ــروض الــصــوت  ــ مـــن خـــالل ع
واإلضــاءة والمؤثرات البصرية 
المبهرة، ويعود الفضل في 
ــالك الشركة   ــت إلـــى ام ذلـــك 
ــاءة  ــ أنــظــمــة الـــصـــوت واإلضـ
والمسارح واألالت الموسيقية.  

ولــكــي نــضــــــــفــي جـــــوا من 
التميز والدقة والبهجة على 
مناسباتكم، تضم شركة 
األلــحــان للتجارة والخدمات 

عددا من األقسام:  

حيث الصوت والضوء والمسرح من عمل فريق 

شركه االلحان في صالله ومسقط  . 

قسم إيجارات أدوات تقديم الطعام، ويختص 

الطاوالت والكراسي والمفارش والصحون  بتأجير 

والمالعق والشوك والسكاكين وشيفن ديش 

لتقديم األطعمة الساخنة. 

ويحتوي هذا القسم على كل مايلزم الوالئم 

الطعام كالطاوالت  والمناسبات من أدوات تقديم 

ــدث وأرقــى  والــكــراســي ومــفــارش لها على أح

المجال،  ولدينا أيضا صحون  الصيحات في هذا 

المقاسات لكل ولمختلف األطعمة من  بجميع 

اطباق رئيسية وأطباق حلويات وآخرى. 

ويوجد أيضا لدينا مالعق وسكاكين وشوك ومغارف 

طعام من أفخم وأرقــى أدوات تقديم الطعام، 

حيث أنها مصنعة من خامات عالية الجودة 

بكميات وإلعــداد كبيرة ألي عدد من االشخاص 

والمناسبات.ويوجد ايضا أكــواب ماء وعصائر 

بأشكال وأنواع مختلفة ذات مستوى راق، ويوجد 

ايضا شيفن ديش لتقديم األطعمة الساخنة وهي 

ذات أشكال راقية وفخمة ومصنعة من أعلى 

وأجود أنواع »األستانلس ستيل«. 

أعمال شركة األلحان في هذا القسم :- 

 معظم مطاعم مسقط.  	

 معظم شركات تنظيم والئم.  	

شرطة عمان السلطانية.  	

بلدية مسقط.  	

وزارة التربية والتعليم.   	

وزارة التراث والثقافة.  	

وزارة االوقاف.  	

 أعمال خاصة بزبائن في بيوتهم. 

قسم التركيبات، ويختص بتركيب أجهزة الصوت 

واإلضاءة وشاشات العرض والمسارح الجاهزة لمختلف 

القاعات الدراسية وقاعات االجتماعات والمسارح 

والجهات الحكومية والمساجد. وذلك بوجود فريق فني 

على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة في هذا المجال.  

من أعمال الشركة في مجال التركيبات:- 

- قاعة اجتماعات وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه.  

- قاعة شركة الغاز الطبيعي المسال بصور.  

- قاعة هيئة سوق المال.  

- الوزارات والمدارس والجهات الحكومية والخاصة 

على مستوى السلطنة. 

معهد األصيل للموسيقى والفنون 

يعتبر معهد األصيل للموسيقى والفنون شركة 

شقيقة لشركة األلحان للتجارة والخدمات، وقد 

تأسس المعهد في عــام 2004 على يد »زاك 

باكياناكيس« بغرض جعل الموسيقى جزءا من 

ثقافة عمان باإلعتماد على هيكل تعليمي قوي. 

المركز المعتمد الختبارات  كما أن المعهد هو 

الموسيقى التي تعقدها كلية »ترينيتي« في لندن، 

اتباعه مناهج تعليمية متطورة توفر  مما يضمن 

خيارات واسعة ومرونة كبيرة في اختيار األعمال 

التقنية والموارد المساعدة، مع تطبيق عملية 

تقييم رسمية ومعتمدة دوليا. 

من منطلق الرغبة في الحفاظ على أعلى معايير 

االحترافية، فــإن فريق المعهد ال يضم سوى 

معلمين يحملون أعلى الشهادات المعتمدة 

ويتمتعون بالمهارات والمعارف والخبرات الالزمة.  

الدروس الجماعية 

الدروس وجود مجموعات كبيرة،  تتطلب بعض 

الالزمة إلرساء  المهارات  ألنها تعمل على تنمية 

وعي وإدراك موسيقى شامل. 

موسيقى األطفال 

»معهد األصيل للموسيقى والفنون« يقدم برنامجا 

موسيقيا فريدا لألطفال يركز على األطفال من سن 

عام ونصف العام حتى ستة أعوام. 

 وتستطيع الموسيقي تشجيع وتعزيز نمو األطفال 

الفكرية واالجتماعية  المجاالت ومنها   في جميع 

والعاطفية والحركية واللغوية والثقافية بوجه عام، 

كما أنها تعزز تناسق عمل الجسم والعقل.  

الموسيقي خالل  وال شك أن تعويد األطفال على 

ــى يساعدهم في تعلم  سنوات نموهم األول

األصوات ومعاني الكلمات. باإلضافة إلى أن الرقص 

على أنغام الموسقيى يساعد في تنمية المهارات 

الحركية لدى األطفال، ويمنحهم فرصة التعبير عن 

ذاتهم. 

المعهد يركز من خالل تدريس مناهج شاملة 

مصممة بعناية فائقة في سلسلة مستمرة ضمن 

عملية تعلم خطوة بخطوة، حتى يحقق األطفال 

العنان إلبداعاتهم  المرحلية ويطلقون  األهداف 

عبر حركات مثيرة وممتعة.  

قسم المبيعات

ويختص القسم ببيع جميع أنـــواع وأحجام 

السماعات والمايكات وأجهزة اإلضاءة واالبهار 

والليزر وشاشات العرض وكل االآلت واألدوات 

الموسيقيه بماركات عالمية مشهورة. 

قسم إيجارات الصوت والضوء والمسارح

المناسبات   ويختص بتنظيم اإلحتفاالت وجميع 

والعروض والمؤتمرات لمعظم الجهات الحكومية 

والشركات والمعارض والمهرجانات وجميع 

الزبائن. وذلك بأحدث وأقوى أجهزه  مناسبات 

الصوت والضوء وشاشات العرض والليزر والمسارح 

الجاهزه بجميع أحجامها، حيث لدى الشركة فريق 

عمل ذو خبرة وكفاءة كبيرة في هذا المجال. 

ومن أبرز أعمال الشركة في هذا القسم :- 

- الصوتيات لجميع فعاليات دورة األلعاب 

اآلسيوية الشاطئية 2010 في المصنعة وجميع 

األماكن االخرى. 

الرئيسة لمهرجان مسقط لمده أعوام  المسارح   -

الكبير في  عديدة حتى عام 2012، كالمسرح 

حديقه العامرات، حيث الصوت والضوء والمسارح 

من عمل فريق شركة اآللحان. 

العماني،  الوطني  المليون ريال للبنك  - سحب 
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الجوقة/ األوركسترا/ فرقة البوب في معهد األصيل 

أنها إحدى أعظم وأسمى وسائل تدعيم  الشك 

الشعور باالنتماء للفريق، واألهــم من ذلك 

الفكرية  التنمية  الذي تلعبه في  المهم  الدور 

والوجدانية والروحية فضال عن اكتساب 

المهارات من خالل العمل مع موسيقيين 

أنها تجربة مذهلة  الفريق.  آخرين في نفس 

وفرصة الكتساب الخبرات والمعارف ومشاركتها 

مع مختلف الموسيقي.  

الجلسات الفريدة 

يشتهر المعهد بمن فيه من معلمين مؤهلين على 

أعلى مستوى ومناهج وبرامج مصممة بعناية. 

التي تقوم  الموسيقية  في ما يلي قائمة باآلالت 

الدارسين عليها في جلسات فردية على  بتدريب 

أيدي معلمين محترفين: -  

الكمان - الجيتار الكالسيكي واإللكتروني- الباص جيتار- 

البيانو واألورج-  الساكسفون-  جيتار »يوكيليلي«- 

الكالريت- الغناء -النظرية والمعارف الموسيقية- 

التأليف والتوزيع الموسيقي- صفوف دي جي.   

الفعاليات  

المفتوح في عمان هو عرض فريد  الميكروفون 

من نوعه وأول فعالية ميكرفون مفتوح تستضيفها 

السلطنة، إنها فرصة رائعة لجميع الشعراء 

والموسيقيين المحليين والموهوبين للتعبير 

تامة وإظهار عشقهم للشعر  عن أنفسهم بحرية 

والموسيقى. 

المعهد في تقديم عروض منفردة  يشارك معلمو 

أو مشاركة على اآلالت الموسيقية المختلفة. 

ويسعد الدارسون في المعهد بمشاهدة معلميهم 

الحية. كما تحرص على  وهم يقدمون عروضهم 

تنظيم حفالت منفردة للدارسين من منح أطفالنا 

فرصة تقديم عروضهم في قاعات وأماكن مرموقة. 

Tunes Trading & Services

Tunes Showroom-Al-Khuwair - Near 
McDonalds, Beside Al Fikir Book Shop +968 2448 9847

www.tunesoman.com

tunesoman

TunesOman
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اإلبداع في تنظيم الع
اإلسالمي

حفل العرس مطلب شرعي في 

ــزواج اإلســالمــي، لتحقيق أمر  الـ

إعالن الزواج وإشهاره بين الناس 

لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

)اعلنوا النكاح ( والـــذي يقوم 

بهذا الحفل النساء فقط ضمن 

الــضــوابــط الــشــرعــيــة. "أنــاقــتــي" 

تقدم للعروس أفكارا وتصورا 

الــعــرس اإلســالمــي،  لتنظيم 

ونأمل أن يتحقق حلم العروس 

بتنظيم حفل زفاف رائع وخال 

من المحاذير بمساعدة أخوات 

العروس وصديقاتها.  

	  وجهي دعوة الحضور إلى قريباتك وجيرانك 

وممن تحبين حضوره، وال تفرقي بينهن 

بالنسبة لزوجك أو  الحال  فـاحرصي وكذا 

أبيك مع الرجال. 

المناسب للمدعوات مع معرفة  المكان  	تهيئة 

أعدادهن حتى تتمكني من إكرامهن على 

أحسن وجــه، وحبذا لو أن يكون مكان 

الرجال وحتى ال يسمع  النساء بعيداً عن 

الــرجــال أصواتهن، وحتى تأخذ النساء 

راحتهن بدون قيود. 

	إعداد مكان مريح لمن يشتكي ألماً أو به علة، 

والعناية بكبيرات السن من الحاضرات أمر 

رائع. 

	االستئذان من والة األمر في وضع صندوق 

للتبرعات حتى يتسنى لمن تشتاق نفسها 

فعل الخير أن تمد يد العون لمن يحتاج من 

المسلمين والمسلمات. 

	الحرص على األطفال ومن األفضل أن يكون 

األبناء األوالد مع األب، والبنات والصغار جداً 

يكونون مع األم، وهذا هو األفضل وجذبهم 

إلى السماع والتجاوب أمر مطلوب. 

	يبدأ الحفل من بعد صالة المغرب بالقاء كلمة 

ترحيبية، ثم أنشودة طيبة تبين مدى 

إلقاء محاضرة تفيد  الفرحة والسرور، ثم 

الحاضرات بحيث تكون عن مثل هذه 

المناسبة ومن خاللها يتم الدعاء للعروسين 

وتكون قصيرة وغير مملة، ثم تقديم 

النساء  التي تفضلها  الحلوى والمشروبات 

كالقهوة العربية والشاي. 

	المشاركة بالقصائد الجميلة والــنــوادر 

الدين وتضفي  التي ال تفسد  والفكاهات 

على الجو المرح والسعادة. 

	القيام لصالة العشاء وبعدها تناول وليمة 

العرس، ويجب الحذر من اإلسراف والتبذير 

البخل والتقتير. وإذا تبقي من  العكس  أو 

الطعام والشراب، فلتطعم  المسلمة جيرانها 

الذين يعرفهم  المسلمين  العمال  أو بعض 

الرجل. 

	إتاحة الفرصة كي تنصرف المدعوات باكراً، 

فذلك احترام لهن وألهل بيتهن. 

	عند انصراف الحاضرات عليكن بتقديم األشرطة 

النافعة كهدية لهن،  اإلسالمية والكتيبات 

والبد من توزيع الحلوى على أطفالهن، 

ولهن شخصياً. حتى يعرفن مدى جمال 

الحفل اإلسالمي فال ضجيج وال تضييق وال 

تأخير، بل إكرام ودين ويسر وسرور وخير. 

	الحرص على أن تخرج النساء بدون المرور من 

بين الرجال. 

الــدفــوف، فليتم  	إذا كــان ال بد من ضــرب 

إحــضــار مــن تتصف بالصفات الحسنة 

الجميلة بصوت جميل بال  القصائد  فتنشد 

محسنات وال مكبرات وال مؤثرات. مدة 

بسيطة وال تزيد على  الساعة، هذا هو 

األفضل. 

	لبس المالبس الجميلة والتزين والتطيب 

المفروض لمثل  أمر ال خالف فيه، بل هو 

اللباس  السعيدة لكن في  المناسبات  هذه 

احتشام وحياء.  
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Your kitchen

 ديــكــور البوفيه يلعب دورا رئيسيا ومهما، 
والذي قد يدفع بضيوفك للتوجه ناحية طاولة 

معينة أو زاوية في البوفيه دون األخرى.  

شنونة الربواني

 French Cuisine|املطبخ الفرنسي 

 املطبخ الفرنسي 

Sultanate Of Oman  
AL Hail Al shamaliya 
@francecuisine 
www.francecuisine2.com 
T: 94445062 | 99323643 | 95083938 
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The wave center - shop No.1 - Al Bahja Road - Al Mawaleh



“الكرم وحسن الضيافة والجودة” 
ــه شـــركـــة الــمــطــبــخ  ــت ــع شـــعـــار رف
الفرنسي للتجهيزات الغذائية، 
ــتــي تــمــيــزت بسجلها الحافل  وال
وخبرتها الواسعة التي اكتسبتها 
في تقديم خيارات عديدة للعميل 
الستقبال ضيوفه في المناسبات 
مع حسن التقديم وجــودة المذاق 
وتنوع المأكوالت واحترافية الخدمة 

واإلبداع بالعرض والتقديم.

»أناقتي« ألتقت  شنونة البرواني 
صاحبة المطبخ الفرنسي للتجهيزات 
الــغــذائــيــة لتقدم لنا أهــم أســرار 
ونــصــائــح تنظيم البوفيه الناجح 
ــراس، وأبرز  باختالف أنواعه في األع

الطرق لتنظيم الطاوالت. 

 French Cuisine|املطبخ الفرنسي 

 املطبخ الفرنسي 

Sultanate Of Oman  
AL Hail Al shamaliya 
@francecuisine 
www.francecuisine2.com 
T: 94445062 | 99323643 | 95083938 

المطبخالمطبخ  
الفرنسيالفرنسي

خدماتنا

في البداية تقول شنونة البرواني إن »المطبخ 

الغذائية« يقدم خيارات  للتجهيزات  الفرنسي 

متنوعة للعميل الختيار البوفيه الذي يتناسبه، 

فيقدم بوفيه الطبخ الحي وبوفيه االفطار 

واألعراس وبوفيه VIP  والكوفي بريك. كما 

نقدم خدماتنا لعدد من 30 شخصا إلى 3 آالف 

العربية  شخص، مدعومين بمفردات األصالة 

العريق  انتهجناها في مطبخنا  التي  األصيلة 

وهي الكرم وحسن الضيافة والجود والسخاء. 

بوفيه الطبخ الحي

المتنوعة أو ما  استمتع بأجواء حفلتك مع أركاننا 

يسمى )station( نتميز فيه بتقديم أكثر من ركن، يتم 

من خاللها تحضير وتجهيز الطعام أمام أعين الضيوف 

الكرام.  حيث ابتكرنا معدات انيقة لتالئم مناسباتكم 

المميزة والتي أعددناها خصيصا لهذا الغرض.

ومن أبرز أركاننا التي نقدمها لضيوفنا )ركن الشاورما, 

الهندي، ركن  ركن الصاج، الركن االيطالي، الركن 

الكنافة، ركن السلطة،  الباربكيو، ركن  المشويات 

الركن  الركن المكسيكي،  ركن المشويات االيرانية، 

الشرقي(.

كوفي بريك

الفرنسي  البرواني أن »المطبخ   وأوضحت شنونة 

للتجهيزات الغذائية« يتفنن في عرض وتقديم 

التي تتناسب مع احتياج  البوفيهات الصباحية و 

الشركات والمؤسسات في دوراتــهــا التدريبية 

واالجتماعات والمؤتمرات. حيث تقدم تشكيلة رائعة 

من السناك والموالح والمعجنات والميني ساندويتش 

مع خدمة المشروبات الباردة و الساخنة.

VIP بوفيه

العميل أوالً، هي القاعدة التي تنطلق منها خدمات 

»المطبخ الفرنسي للتجهيزات الغذائية«.جميع 

عمالئنا هم عمالء VIP، حيث نقدم جميع بوفيهاتنا 

بخدمة VIP وتتضمن اختيار معدات حديثة وجذابة 

 VIP للعرض وتقديم قائمة طعام مميزة تناسب أذواق

ونتفنن في طرق العرض والتقديم على البوفيه ونتوج 

 كل ذلك بخدمة مميزة ترقى إلى طموح عمالئنا. 

نقدم في قائمة الطعام الخاصة بـ Top VIP أصنافا 

من الطعام الفاخر من اللحوم واللوبستر والخضار.

بوفيه األعراس

الفرنسي  البرواني إلى أن »المطبخ  وأشارت شنونة 

للتجهيزات الغذائية« يركز على فهم احتياجات 

العميل بشكل متواصل لكي نلبي رغباته واحتياجاته، 

ولذلك قمنا بإعداد بوفيهات فاخرة وبأسعار مناسبة 

بالذاكرة  ليلة خالدة  العرس  لالفراح واألعراس. فليلة 

وباقية في مخيلتك، ليلة لن تنسى لذلك أخذنا على 

عاتقنا أن يكون عميلنا وضيوفه أولى أولوياتنا في 

هذه الليلة. 

التي يجب على  الزفاف من أهم األمور  بوفيه حفل 

العروس أن تهتم بها، ومن أهم النصائح ليكون بوفيه 

حفل الزفاف يتسم باألناقة والترتيب:- 

	��تأكدي من وجود األطباق المشهورة والمتعارف 

البوفيه، لتضمني أن تنال إعجاب  عليها في 

الحضور وبعد ذلك نوعي  العظمى من  الغالبية 

واختاري من المطباخ العالمية.

	��احرصي أن تكون كمية الطعام الموجودة 

التجديد  البوفيه كافية للحضور مع قابلية  في 

المستمر.

الجميع من  ليتمكن  البوفيه فترة كافية  اتركي  �	

تناول الطعام دون إحراج.

ــر من  ــذة لــطــعــام أكــث ــودة ولـ ــج 	��إهــتــمــي ب

ــطــاوالت واألطــبــاق. ــل  الــتــزيــيــن الــمــبــالــغ ل

قدمي بعض المكسرات والمقبالت على 

الطاوالت منذ بدء الحفل، لكي ال يجوع الحضور 

ويضطرون للمزاحمة على البوفية.

المطبخ الفرنسي وأهم األصناف 

وكشفت شنونة البرواني أن المطبخ الفرنسي 

للتجهيزات الغذائية يتميز بطريقة تقديمه   للبوفيه 

والذي يجب أن يحتوي على األصناف اآلتية:-

المشهيات والسلطات.. البد أن يحتوي كل بوفيه 

على نوعين على األقل من السلطات. وأما أن تقدم 

كل نوع على حدة أو تقدم كل األصناف في طبق 

واحد كبير.

نوع واحد من الشوربة يكفي في  الشـــوربة.. 

العزائم و خاصة اذا كان عدد األفراد ليس كبيرا.

اللحوم.. يعتبر طبق اللحوم من أهم األطباق 

الرئيسية.  البوفيهات فهو أهم األطباق  المقدمة في 
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لذلك يجب أن يكون هناك طبق أساسي من اللحوم 

فخم,  وطبق أو طبقان أخران جانبيان على حسب 

عدد األفراد المدعوين.

النشـــويات.. مثل األرز والمعكرونة، والمفروض أال 
يكرر صنف منهم. 

, فاالقبال  الخضر.. صنف واحد من الخضر يكفي 
على الخضر في العزومات يكون ضعيفا.

الحلوى.. تقديم الحلوى بعد الطعام من األشياء 
 , البسبوسة  الضرورية والهامة. ومن هذه األطباق 

البقالوة , الحلويات المثلجة بكل أصنافها.

البوفيه الناجح 

وتوضح شنونة البرواني أن البوفية الناجح يعتمد على 

عدد من المعايير لعل من أهمها:-  

	��ديكور البوفيه يلعب دورا رئيسيا ومهما، والذي 

قد يدفع بضيوفك للتوجه ناحية طاولة معينة أو 

زاوية في البوفيه دون األخرى.  

وقد  بارز  دور  لها  بالوفيه  الخاصة  	��األواين 

عنها  االستاضة  وميكن  للجميع  تتوفر  ال 

مجموعة  رشاد  ويكفي  املعتادة،  باألواين 

واحدة من صواين البوفيه.

	��وجود منظر طبيعي كلوحة كبيرة أو سجادة 

الذي  البوفيه  البوفيه يجعل من  جدارية خلف 

صنعته شيئا يفوق توقعاتهم. 

أنواع البوفيه 

البوفيه معتمدا على نوعية واحدة مثال  قد يكون 

البوفيه البحري، وهو مكون من وجبات أطباق بحرية 

حتى السالطات المقدمة تكون بحرية كسالطة 

التونة.  

البوفيه معتمدا على أطباق دول معينة  وقد يكون 

كالبوفيه اآلسيوي، وهو أيضا يقدم تحت تصميم 

أسيوي في ديكوراته وحتى شكل أوانيه. 

البوفيه المشكل، هو الذي ال يعتمد على نوعية 

او نظام واحد. وقد يحتوي على عدة أطباق  معينة 

من مختلف الدول ومن مختلف األصناف سواء كانت 

بحرية أو غيرها )وهو النوع الذي يفضله األغلبية(.

مستلزمات تجعل من البوفيه متميزا 

السخانات )وهي ما تحفظ الطعام ساخنا(. 

البوفيه الخاصة، وهي متعددة األشكال  مالقط 

الخاص  باللحوم ومنها  الخاص  تبعا لوظيفتها فمنها 

بالسالطات.

المالعق المختلفة منها الخاص بالحلويات ومنها 

الخاص بالشوربات.

كيفيـــــــــة ترتيب البوفيه 

الفرنسي  البرواني على أن المطبخ  وتؤكد شنونة 

الغذائية يتميز بطريقة ترتيبه للبوفيه  للتجهيزات 

مقارنة بالشركات المنافسة، ومن أهم مالمح تنظيم 

حفالت البوفيه:-  

الطاوالت جميعها على مستوى واحد أو  عدم وضع 

جعلها متراصة، فهو يعطي شكال رتيبا وممال نوعا ما، 

كما وأنه يجعل الضيوف متكدسين ومتزاحمين. 

وضع حامل الطعام على الطاولة ليضفى منظرا 

جميال، وتخصيص الطاولة الوسطية لألطباق والمالعق 

المناديل والكؤوس  إلى  والشوك والسكاكين. إضافة 

واستخدم الستاند لوضع الزهور. 

قسم السالطات في البوفيه، وطريقة تنسيقه اعتمادا 

على التنسيق الهرمي لألطباق.

البحري, اذا كنت واثقة من أن أحدا من  البوفيه 

البحرية  المأكوالت  ضيوفك ال يعاني حساسية من 

التغيير. فننصح بوضع خلفية كبيرة لمنظر  وأردت 

بحري للتماشي مع البوفية. 

غالبا ما تكون أطباق ومالعق األكل في بداية البوفيه، 

أما توضع على طاولة البوفيه قبل السالطات أو توضع 

الكبيرة  في طاولة منفصلة بحيث تكون األطباق 

منفصلة عن أطباق التحلية الصغيرة وتوضع المالعق 

على نفس الطاولة وكذلك الشوك والسكاكين . 

الطريقة األخرى في ترتيب األطباق والمالعق، هي 

أن توضع أطباق األكل ومالعق األكل فقط وكذلك 

العصير في طاولة منفصلة في بداية  كاسات شرب 

البوفيه. بينما توضع أطباق التحلية والمالعق والشوك 

الى  البوفيه  بالتحلية على الطرف اآلخر من  الخاصة 

جانب الحلويات .

الشوربة  الشوربات فتوضع إلى جانب أوعية  أوعية 

المعقول أن يحمل الشخص  البوفيه، فليس من  في 

صحن الطعام ووعاء الشوربة بكلتا يديه أثناء تنقله 

البوفيه. والخيار اآلخر أن توضع كل األواني  خالل 

الالزمة في طاولة منفصلة دون فصل.
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حلويات شعبية

 وأوربية فاخرة

من مملكة البحرين

@qadooaoman

90191014 - 96978889



Al Mauj Street, Block Number 308, 
Building Number 167 Mawalih North

98164356 - 92926321



99173572

@wedding.bells.Studio

أجراس الزفاف «نجعل لذكرياتك 
حكاية» نلتقط أجمل اللحظات 

ونبقيها لمدى الحياة.

 شريفة الربواني



الكبسة السعودي باللحم

المقادير

4 كوب أرز منقوع. 	

2 حبة بندورة مبشورة. 	

1 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم. 	

2 حبة جزر مبشور. 	

1 كيلو لحمة بالعظم. 	

1/2 كوب روب البندورة. 	

1حبة بصل مبشور. 	

2 فص ثوم مهروس.  	

بهارات الكبسة 	

ملعقة كبيرة بهارات اللحمة. 	

ملعقة كبيرة بهارات الكاري. 	

 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة. 	

طريقة التحضير

لعمل اللحمة، في طنجرة على النار نضع  	
بعضاً من الزيت ونضع قطع اللحمة 

ونقلب حتى تتحمر.

الغار  	  ثم نغمرها بالماء، نضيف ورق 
وحب الهال ونتركها لمدة 45 دقيقة حتى 

تنضج قطع اللحمة.

النباتي  	 في طنجرة اخرى نضع الزيت 
والثوم والبصل والبندورة ونقلب. 

الفليفلة والجزر ونقلب، نضيف  	 نضيف 
الملح وروب البندورة.

ثم نضيف قطع اللحمة المسلوقة، نضيف  	
األرز ونقلب.

اللحمة  	 الكاري وبهارات  نضيف بهارات 
ونقلب. 

نضيف مرقة اللحمة التي سلقناها،  	
النار حتى تنضج لمدة 45  ونتركها على 

دقيقة تقريباً.

الكبسة السعودي بمذاقك المفضل

الكبسة السعودي بالدجاج

المقادير

1 دجاجة 	

1 كيلوجرام أرز بسمتي 	

1/2 كيلوجرام طماطم، مفرومة 	

1 بصلة وسط، مفرومة ناعم 	

1 فلفل حار 	

3 فص ثوم، مقطعة شرائح رفيعة 	

1 ملعقة كبيرة زيت، القليل 	

ملح وفلفل حسب الرغبة 	

رشة قرفة 	

رشة قرنفل 	

رشة كمون 	

1 ورق لورا 	

1 حبهان 	

بهارات صينية 	

1 1/2 ليترماء ساخنة 	

1 مكعب مرقة دجاج  	

طريقة التحضير

في قدر على النار، تقلى البصلة المفرومة في قليل  	

من الزيت لتذبل.

تقطع الدجاجة إلى 8 قطع، تنظف وتغسل ثم  	

توضع فوق البصل وتضاف البهارات ويقلى الخليط 

مع البصل.

توضع الطماطم المفرومة والثوم في الخالط  	

الكهربائي وتخلط قليالً ثم تضاف إلى الدجاج وتترك 

على النارلمدة 10 دقائق.

الماء المغلي ومكعب مرق الدجاج فوق  	 يوضع 

الصلصة ويترك القدر على النار حتى يغلي ثم يضاف 

األرز ويراعى أن يكون الماء أعلى من األرز بحوالي 

1سم.

يترك األرز على نار عالية حتى يغلى ثم تخفف النار  	

ويترك القدر حتى ينضج تماماً لمدة 25 دقيقة.

يرفع القدر عن النار، تسكب الكبسة في طبق ويقدم  	

ساخناً.
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men only

) سبالون سبا + صالون للرجال( مفهوم جديد 
فــي مجال المنتجعات الصحية وصالونات 
للرجال، ومن خالل طاقم من االخصائيين يقدم 
سبالون باقة واسعة ومنتقاة من العالجات 
ابــتــداًء من العناية باألظفار  تضم كل شــيء، 
والوجه إلى المساجات والحمامات المغربية 
والتركية والعناية بالشعر وذلــك باستخدام 

أفخر أنواع المنتجات. 

 سبالون سبا + صالون للرجال

logo
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
الخوير ٢٤٦٠٠٠١٠٣ |  مسقط سيتي سنتر - سيب ٩٦٦٠٣١٢٢ \ ٢٤٥٥٨١١٥

سلسلة
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 سبالون سبا + صالون للرجال
ال تقتصر متطلبات الشباب اليوم على تقليعات وقّصات الشعر ومجاراة الموضة في 
تفصيل وخياطة الدشداشة والبدلة فقط، بل تطور األمر إلى رغبتهم في الحصول 
على مظهر جيد يشعرهم  بالرضا الدائم في جميع مراحل حياتهم ، فتطلع الشباب 
إلى األفضل وحضورهم  الجيد جزء من تكوين شخصيتهم، األمر الذي يساعدهم في 

تقديم أفضل أداء لمستقبل مهني واعد مع جذب شريك الحياة.  

ويمتلك جسم اإلنسان طاقات استشفائية هائلة، ومن 

هنا تأتي الحاجة إلى العالج بالروائح العطرية وتدليك 

الرجال  بالمساج واالستجمام. فقد أصبح بمقدور  العضالت 

االسترخاء في أجواء بعيدة عن ضغط الحياة اليومية والعمل، 

العالجات االستثنائية ضمن أجواء هادئة  واالستمتاع بقائمة 

ومريحة وبأيدي خبيرة.

)سبالون سبا وصالون للرجال ( مفهوم جديد في مجال 

المنتجعات الصحية وصالونات للرجال، ومن خالل طاقم من 

االخصائيين يقدم سبالون باقة واسعة ومنتقاة من العالجات 

العناية باألظفار والوجه إلى  ابتداًء من  تضم كل شيء، 

المغربية والتركية والعناية بالشعر  المساجات والحمامات 

وذلك باستخدام أفخر أنواع المنتجات. 

تقدم »سبالون سبا وصالون للرجال« خدمات الحالقة 

الواحدة وقصات الشعر  بالماكينة ذات الشفرة  التقليدية 

وتصفيفه وإخفاء تجاعيد الوجه و مالمح الشيخوخة 

والتدليك والحمام العادي وخدمات أخرى.

القدرة على توفير  لـ »سبالون سبا وصالون للرجال«   كما 

مجموعة من الخياطة المخصصة والتي تناسب جميع األفراد 

كل على حسب ذوقه وحاجته.
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تم افتتاح »سبالون سبا وصالون للرجال« في عام 2011 في منطقة 

القرم والذي يعد من أحدث أنواع من المنتجعات الصحية في سلطنة 

المنتج الصحي و الصالون معا، حيث  ُعمان. استمتع بتوليفة من 

يتالشى المفهوم المنفصل للمنتجعات الصحية والصالون.

وبحلول العام 2016 تم افتتاح فرع ثان ، في الوقت الذي وصلت فيه 

الخدمة إلى أعلى مستوياتها. 

الغبرة ليكون أكثر  جاء »سبالون سبا وصالون للرجال« في منطقة 

شموالً،  حيث تم إدخال أحدث التقنيات والتي تتمثل في إزالة الشعر 

بالليزر ليشمل  منتجعا صحيا وصالونا وعيادة في آن واحد. 

القرم آلة  ويقدم أيضاً »سبالون سبا وصالون للرجال« في شاطئ 

جديدة تسمى )أوكس بييل( للتقشير، وهي تعتبر األولى من نوعها 

في سلطنة ُعمان. تعمل اآللة على استخدام غاز األوكسجين الطبيعي 

الوجه، حيث  الذي يساعد على تنشيط وترطيب وشد ونضارة بشرة 

التقشير هذه لمرتادي »سبالون سبا وصالون للرجال«  تمنح عملية 

مظهرا أكثر صحة وشبابا.
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خطواتخطوات  

للتحكمللتحكم  

فيفي  غضبكغضبك
تأتي علينا أوقـــات نفقد فيها 
الــتــوازن النفسي  السيطرة على 
وال نستطيع السيطرة على هدوء 
أعصابنا، وأثناء الغضب الشديد 
الـــحـــال للتفوه  بــنــا  ــؤدي  ــ ي قـــد 
ــن أو  ــري ــؤذي اآلخ بكلمات قــد تـ
تجعلنا في حالة ال نستطيع بها 
استخدام العقل أو المضي قدمًا 
في سبيل التصرفات الصحيحة. 
أنــاقــتــي« تــقــدم للرجل  لــذلــك » 
عشر خــطــوات مــؤكــدة وفعالة 
للمحافظة على هدوء أعصابك:- 

بالعد من رقم واحد حتى عشرة لألطفال 10 القيام  1اعط لنفسك مهلة، فالكثير يعتقد أن 
فقط. ولكن هذه الخطوة جيدة حيث إن الوقت الذي تأخذه في العد يعطيك فرصة لتهدئة 

أعصابك والبدء في التفكير.

2عندما تكون في حالة هادئة عبر عن غضبك، الكثير تتراكم لديه المواقف السيئة التي 
تجعله يخزن الغضب بداخله وبتراكم الغضب تأتي اللحظة الذي تفقد السيطرة عليه ويؤذي 

التعبير عن مكنونات صدرك وأنت هادئ، لكي تتخلص مما بداخلك  اآلخرين. لذلك عليك 

دون إيذاء اآلخرين.

العواطف  البدني يمتص  النشاط  الطبية أن  الدراسات  الرياضية، أكدت  بالتمارين  3قم 
المخ يفرز مادة كيميائية تساعد الجسم واألعصاب على  الرياضة تجعل  البشرية حيث إن 

االسترخاء. لذلك إذا كنت على وشك أن تنفجر من شدة الغضب، قم ببعض التمارين مثل 

المشي أو الركض أو القيام ببعض األنشطة الرياضية المفضلة لديك.

4فكر قبل أن تتكلم، أوقات الغضب تكون الكلمات أشد حدة من الرصاص. لذلك فكر جيداً 
في كلماتك قبل أن تتكلم، فإذا انطلقت الكلمة ال يمكن إرجاعها.

5تحديد الحلول الممكنة، قبل أن توجه طاقتك في الغضب من موقف ما أو شيء ما.عليك 
توجيه طاقتك في إيجاد الحل المناسب للخروج من األزمة أو المشكلة.

اللوم عليك  إلقاء  الخاطئ أو  الفهم  الوقوع في  أنا خالل حديثك، لتجنب  6التزم بكلمة 
استخدم كل جملك مع كلمة أنا حتى تكون محدداً. 

7ال تحمل في قلبك ضغينة ألحد، فالغفران من شيم الكرام فال تحمل ضغينة في قلبك 
المشاعر السلبية في قلبك تزاحم اإليجابية فهذا يتراكم ويجعلك في أسوأ  ألحد وال تجعل 

حاالتك فيما بعد.

التوتر  للتقليل من حدة  التوتر، استخدم الضحك والنكتة  للتقليل من  النكتة  8استخدم 
وابتعد تماماً عن السخرية فيمكن أن تزيد األمر سوءاً دون أن تدري.

9استخدم مهارات االسترخاء، عليك القيام بتمارين االسترخاء والتي تساعدك على التقليل 
أو االستماع  العميق أو تكرار كلمة تجعلك هادئاً  النفس  من مستوى الغضب لديك مثل 

للموسيقى أو الكتابة أو ممارسة بعض من رياضة اليوجا.

10اعرف متى تطلب المساعدة، إذا أحسست أن غضبك خارجاً عن السيطرة. وأنك ال 
تستطيع تقليله عليك فوراً بالتوجه ألحد مستشاري الصحة النفسية.
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فريق عمل ناجح
فريق العمل هو مجموعة من األفراد الذين يملكون مهارات متشابهة أو مختلفة، 
يجتمعون معًا لتحقيق أهــداف الشركة أو المؤسسة التي يعملون بها، وتحتاج 
عملية بناء فريق العمل إلى مهارات قيادية عالية وإلى مجموعة من األمور التي 
يجب أخذها بعين االعتبار. “أناقتي” في قسم للرجال فقط تقدم بعض النصائح 

المهمة التي تساعدك على تكوين وبناء فريق عمل ناجح:- اء
بن

الفكرة واألهداف، جميع الشركات  	

الكبيرة لديها فكرة واضحة وهدف 

معروف تعمل من أجله، وتتم 

صناعة جميع القرارات في الشركة 

في سبيل تحقيقه.

القيام به هو وضع  	 أول أمر يجب 

الفكرة الرئيسية للمشروع الذي 

سيعمل عليه فريق العمل، باإلضافة 

ــى تحديد األهـــداف القصيرة  إل

والمتوسطة والبعيدة المدى له. 

يجب أن تكون هناك رؤية واضحة 

تحّدد الغاية الكبيرة والهدف النهائي 

الذي يجب أن يصل إليه المشروع. 

الــعــمــل، بعد  	 تحديد قــواعــد 

تشكيل فريق العمل البــّد من 

التي تحكم  العامة  القواعد  رسم 

العالقة بين أفـــراده من جهة 

وبينهم وبين العمالء من جهة 

التقيد بحد أدنى  أخرى. ويجب 

من االلــتــزام واالنضباط، ومن 

العمل  ثم وضع الخطط وتوزيع 

وتقاسمه بين أعضاء الفريق 

ــل بحسب  بشكل عـــادل وكـ

اختصاصه.

الـــدوري،  	 التدريب والتقييم 

يحتاج بناء فريق العمل الجيد 

الــوقــت، عليك أن تنفق  ــى  إل

الوقت في تدريب أعضاء  بعض 

الفريق عند الحاجة لكي يتمكّنوا 

من المضي في تحقيق أهداف 

الشركة. ويجب عقد اجتماعات 

أســبــوعــيــة أو نــصــف شهرية 

الفريق ككل  للوقوف على أداء 

مــن أجــل تعزيز اإليجابيات، 

وتالفي السلبيات دون الخروج 

عن األهداف العامة للفريق.

مشاركتهم العمل واستخدام وسائل  	

التحفيز المختلفة، عليك أن تكون 

الفريق  متواضعاً مع جميع أعضاء 

وأن تشاركهم عملهم وتأخذ رأيهم 

الباب  افتح لهم  العمل،  في أمور 

لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، 

وســاعــدهــم لتقديم أفــضــل ما 

لديهم من خالل تكريم األعضاء 

المتميزين بين الحين واآلخــر 

وتقديم الشكر والثناء بإستمرار. 

اإليمان بالفكرة، وضــع الفكرة  	

واألهـــداف شــيء أساسي ولكنه 

غير كاِف، يجب أن يكون لديك 

اإليمان والشغف المطلق بأفكارك 

لكي تستطيع أن تنقل هذه الفكرة 

إلى الفريق الذي تريد تكوينه. 

بفكرتك  فبمقدار ماتكون شغوفاً 

بقدر ماسيكون أعضاء الفريق 

مؤمنين بها ويعملون لتحقيق 

أهداف المشروع أو الشركة. 

اختيار فريق العمل، أول 5 أعضاء  	

الفريق يجب أن يكونوا على  في 

ــداً. عليهم أن  ــال جـ مستوى ع

يؤمنوا بالفكرة وأن يتقاسموا معك 

حب وشغف العمل عليها، فهم 

البنية األساسية للشركة  سيشكلون 

ونواتها وهــم من سيعمل على 

تحقيق أهدافها وتطلعاتها. لذلك 

إذا قمت باختيارهم بحكمة ورويّة 

سيسهل عليك تنمية الفريق بشكل 

كبير فيما بعد.
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