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Ebra house - 2nd floor - Qorum

96406117
www.dareloyon.com

 +968 24566618, fax: +968 24571118
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مركز مسقط لألمراض الجلدية والعالج بالليزر
Muscat Dermatology & Laser Center

Muscat: Azaiba, Al sahwa Towers 1, beside Bank Muscat 

entrance - Tel: 24527099 - 24527126

Barka: Al-Farsy Complex, beside Mars Hypermarket 

Tel: 26883450 - 26883416

Salalah: New Salalah, opposite celebration square, beside 

television and Radio building - Tel: 23360003 - 23369169

MDC.. let your beauty seen 
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إكتشفي جمالك أكثر في مركز 
برجيل الطبي. 

العالج بالكي      العالج بالتبريد      إزالة الشعر بالليزر      تجديد شباب الجلد وشد الجلد بواسطة الترددات الراديوية    
إزالة ندوب حب الشباب و الندوب األخرى بواسطة الترددات الراديوية        إزالة ندوب حب الشباب و الندوب األخرى بواسطة 

الديرمارولر     إزالة عالمات تمدد الجلد بواسطة الترددات الراديوية        تبييض الجلد بواسطة الترددات الراديوية بدون إبر                    
إزالة الزوائد الجلدية الحميدة (الثآليل و الزوائد الجلدية)          رفع الشامات        إزالة األكياس الدهنية     

فلر لنفخ الشفاه و الخدود, الطية األنفية الشفوية و تحت العيون
حقن البوتوكس لخطوط التجاعيد حول العين, الجبهة, خطوط العبوس, تنحيف الوجه,اإلبتسامة الغائرة, ترهل الرقبة و التجاعيد 
 

قسم التجميل و األمراض الجلدية

التخصصات:

مركز طبي برجيل
ص. ب: 1465، العذيبة، مسقط - سلطنة عمان

اتصل على: ٥٢٥٢ ٢٢٠٨
info@bmcoman.comالبريد اإللكتروني:

www.bmcoman.com

في مركز برجيل الطبي، نهدف إلى مساعدة ضيوفنا الكرام في تعزيز جمالهم باستخدام التقنيات الحديثة و المتطورة؛ 
حيث يسعى فريقنا الطبي جاهدا  لتقديم الرعاية الشاملة لجميع الحاالت الجلدية ووضع اإلجراءات القياسية المتعلقة 

بكافة األمور التجميلية. زورونا واحصلوا على مظهر جمالي رائع. 
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شفط الدهون  �

شد البطن المترهل  �

تجميل األنف  �

جراحات الثدي  �

�  شد الوجه

رفع الحاجب بالمنظار  �

جراحة األجفان  �

زراعة الشعر  �

حقن البوتوكس إلزال���ة التجاعيد   �

وعالج التعرق
حقن الفيلرز وعالجات التجاعيد  �

تقنية الثرماج لشد البشرة  �

عالج األمراض الجلدية  �

إزال����ة ال��ش��ع��ر وال���دوال���ي وال��وش��م   �

والندبات بالليزر
عالج تساقط الشعر  �

زرع الشعر الطبيعي بالطرق الحديثة  �

 Hollywood smileو veneers  �

بورسلين والتيجان والجسور

تغيير الحشوات الفضية  �

عالج وتجميل اللثة  �

عالج وسحب العصب  �

تبييض األسنان  �

تصوير أشعة رقمي  �

عيادة األسنانعيادة الجلديةعيادةالجراحة التجميلية

خدماتنا

نتائج طبيعية ومتوقعةخبرة تزيد عن أربعة عشرة عاما

شارع ١٨ نوفمبر، مقابل سلطان سنتر، العذيبة الشمالية، والية بوشر، هاتف: 96824124900+
18 november street, opposite sultan center, al azaiba north, bawshar wilayat, tel: +96824124900

http://www.cosmesurge.com

خبراء في أكثر 
من 60 خدمة 

تجميلية

مجمــــع طبي

medical center

+968 24124900 cosmesurge_muscatcosmesurge
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صاحب امتياز اإلصدار:

المدير العام: 

مدير التحرير: 

مديرة العالقات العامة:

التحرير:

التدقيق اللغوي :

مسؤول التسويق:

التصوير:

اخراج وتصميم:

صالح بن هالل الخليلي

عبد الفتاح سالمة 

ناصر الشعيلي 

علياء دياب

كمال رضا - فاطمة  بدار

منصور دياب

هند طالل

موسى صبحي

عمرو زهير

ال يسمح باعادة نشر أو حفظ أو تخزين أو نقل أي جزء من هذه المطبوعة بأي شكل من األشكال دون اذن، ويعتذر الناشرون عن 

عدم تحملهم المسؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه المجله مهما كان سببها، واألراء ووجهات النظر المنشورة في هذه 

المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر, وجميع العالمات التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسئولية معلنيها.

تصدر عن:
األمانة العامة التحاد غرف

دول مجلس التعاون الخليجي

جميع المراسالت باسم
 المدير العام

 info@anaqati.net

p.o box: 107, p.c:130 sultanate of oman

قفزة التكنولوجيا للدعاية واالعالن

www.anaqati.com

(968) 24495419

anaqatimagazine

(968) 24495817

@ anaqati_magazine

(968) 95434743

أناقة المرأة واعتزازها بنفسها واهتمامها بجمالها، جزء من شخصيتها. فاألناقة هى عنوان الجمال، والمرأة التى تملك األناقة 
يالزمها الجمال كظلها. ولكن األناقة ال تعنى فقط أناقة وجمال المظهر، ولكن األناقة الحقيقية لها وجوه كثيرة مثل أناقة 

القول والفكر والحركة واألناقة االجتماعية. 

فالمرأة المميزة واالستثنائية ليست فقط المرأة األنيقة، ولكنها المرأة التى تمتلك مفاتيح األناقة وتفتش عن أسرارها حتى 
تمتلك مفاتيح الحياة بين يديها. فأناقة المرأة ومظهرها الحسن مطلبان أساسيان فى الحياة خصوصا عند التعامل مع 
اآلخرين، حيث إن المرأة فى العصر الحالى أصبحت أسيرة مظاهر الحياة والتى قد يعول عليها الكثير من األشخاص، وتلعب أناقة 
المرأة دورا كبيرا فى كسب احترام المحيطين  بها سواء أكان ذلك فى مقر العمل أو بين األصدقاء أو حتى فى األماكن العامة.

ويسر إدارة مجلة (أناقتى) أن تضع بين يدى قارئاتها العزيزات Elegance catalogue الذى يعتبر سر ومفتاح أساسى لكل امرأة 
تبحث  عن الوصول إلى مفهوم األناقة بكل تفاصيلها  وبمفهومها الشامل ، ليقدم أقساما مميزة تعبر بقوة وصدق عن 
المرأة العمانية والخليجية من خالل عرض أشهر خبيرات التجميل ومصممى األزياء داخل السلطنة وفى الخليج. كما يضم 
الكتالوج أهم المراكز المتخصصة فى التجميل والرعاية بالجسم والبشرة، وأيضا المراكز الطبية وخدماتها فى رعاية األسنان 
والعيون والخدمات الطبية للنساء والتوليد. وكذلك نقدم قسما خاصا بالمرأة العصرية "اليف ستايل" ويضم بين طياته أهم 

شركات السيارات والفنادق وشركات تنظيم الحفالت والمناسبات والمطاعم والمصورين.

مجلة "أناقتى" كالعادة تفى بوعودها مع قرائها وعمالئها بتطبيق أحدث تقنيات اإلعالم الحديث، حيث ننفرد بتقديم أول دليل 
ورقى ورقمى في السلطنة يدعم خاصية "QR Code". فيمكن لقارئ أناقتى االنتقال تلقائيا إلى الموقع اإللكترونى أو مواقع التواصل 

االجتماعى لعمالئنا األعزاء ومتابعة المزيد من أعمالهم ونجاحاتهم والتواصل المباشر معهم للحصول على خدماتهم. 

فى الختام ال يسعنا إال تقديم خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح Elegance catalogue فى نسخته لعام  ٢٠١٧، 
ونشكر عمالء "أناقتى" كونهم الشريك األساسى لنجاحنا خالل األعوام الماضية، كما نشكر قراء "أناقتى" على ثقتهم الكاملة 

فى المحتوى اإلعالمى الذى نقدمه سواء داخل النسخة الورقية أو  على الموقع اإللكترونى. 

áeÓ°S ìÉàØdG óÑY

ملحق

 QR Code Reader نحن في أناقتي نبحث دائما عن التميز، هذا الدليل يحتوي على خاصية

حيث يمكن مشاهدة المزيد من صور ومقاطع الفيديو لعمالئنا األعزاء

   QR Code من خالل تحميل تطبيقات 

جربها ! شاهد واستمتع،، 

عبد الفتاح سالمة
المدير العام

 لألناقة وجوه كثيرة !!
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دار ا�نعكاس
سمبلي وايت

بيت الفنار
تقاسيم

التين فاشن
درر بوتيك

ذا بريدل ستور

تيلي

جنة العروس

زيفانة

زري كوليكشن

حنان بريدل

الجميلة العصرية ل�زياء

مركز سلوى للتجميل
مركز بليزز للتجميل

ــط لــيــديــز  ــق ــس مـــركـــز م
للتجميل

راز صالون
مركز عطر الحنة

محمد حداد 
سكينة العجمي

ليدي نسوم

زينب كرم

عتاب الحراصي

جواهر

دار مريم للتجميل

ليلي الحمادي

سارة العتيبي

قبس الدورى

ريما سماحة

لوس كالريتا
ا£لحان

مطعم هووود هوود
استوديو البتراء

استوديو كليكس
بياللونا للتصوير

أنانتار الجبل ا£خضر
مرسيدس

الشرقية للمعارض
خليج مسقط

مطبعة القبس
مطعم طبلية

مركز مسقط ل�مراض 
الجلدية والعالج بالليزر

عيادة «لكلينكا»
مركز وجدان

مركز دار العيون
مجمع كوزمسيرج الطبي

رويال ل�سنان
يورو دايت

مركز الريم الطبي
مركز بابل الطبي

مجمع البشرى الطبي
مركز برجيل الطبي
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 هى الوجه الشفاف للمجتمع،

هى المرآة التى تعكس ثقافة الناس وسلوكهم وأفكارهم 

وأحالمهم أيضا، هى وسيلة للتواصل مع اآلخر ومعرفته 

وتقييمه وتصنيفه، وبالتالى فهمه وتقبله أو رفضه. فعلى 

القماش يطرز تاريخ الشعوب وفى عديد ألوانه تختصر أمزجتهم 

وانفعاالتهم، وفى الرسومات تتجسد خياالتهم وتوقعاتهم، 

وهى الصورة الصادقة عنهم التى تعبر دون قصد عن جوهرهم 

وعقائدهم وإيمانهم. 

األزيــاء..
FASHION



Al Qurum  Oasis

melisbyreflection
melis reflection

+968 96342525

الأزي��اء الإيطالي��ة كان��ت وما زال��ت حتتل املرتب��ة الأوىل 
فى عامل املو�ض��ة، حيث ُتعد من اأغلى واأكرب املاركات 
العاملي��ة كونه��ا مطلوب��ة ومرغوب��ة بكرثة م��ن قبل 
امل�ضاهري. اإ�ضافة لكل هذا فهى الأزياء الأكرث تنوعا من 
حيث ت�ض��ميم املالب���س واحلقائب والأحذي��ة والعطور 

وم�ضتح�ضرات التجميل وغريها.
م��ن هنا انطلقت م�ض��ممة الأزياء العمانية �ض��حر العوفية 

�ض��احبة »دار النعكا���س« لالأزي��اء لت�ض��نع ب�ض��مة مميزة 
خا�ض��ة به��ا متمي��زة ع��ن غريه��ا ف��ى الت�ض��ميم الذى 
يعرب بقوة عن �ضخ�ض��ية املراأة العربية الع�ض��رية، حيث 
ا�ض��تطاعت املزج بني اللون الإيطاىل والعربى من خالل 
اختيار الأقم�ضة الإيطالية املن�ضاأ. ولقد ا�ضتطاعت خالل 
فرتة وجيزة اأن ت�ضع ا�ضمها من �ضمن قائمة امل�ضممات 

املتميزات فى �ضلطنة عمان. 

sahar
al aufi
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Sahar al aufi
fashion designer

Reflection
boutique
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Shati Al Quorum. Muscat

simply white shop

24699313 - 96440495

حتلم كل فت��اة منذ نعومة اأظفارها بارتداء ف�ض��تان 
زفاف مينحها اإطاللة متالألئة فى ليلة العمر، وتر�ض��م 
كل فتاة �ض��ورة لف�ضتان الأحالم تنطبع فى خميلتها 
فتنهمك فى البحث عنه مع بدء التح�ضريات للزفاف.
بوتيك »�ضمبلى وايت« جنح بف�ضل اخلربة الكبرية التى 

اكت�ض��بها من خالل عمله فى جمال ف�ض��اتني الزفاف 
اأن يكون الوجهة الأوىل للفتيات املقبالت على الزواج 
ف��ى �ض��لطنة عم��ان، كم��ا اأن تعامله م��ع اأرقى بيوت 
ف�ض��اتني الزف��اف عامليا وم��ع امل�ض��ممني العامليني 

مكنه من اكت�ضاب ثقة عمالئه.

Colette
anderi

simply

white
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Al Amerat

BaitAlfanar

91380809 - 99220090 - 93631199

للزى الن�ض��ائى العمان��ى طابعه اخلا���س بني غريه 
م��ن الأزياء العربي��ة والعاملية، فلق��د اأبدعت املراأة 
العماني��ة ف��ى جم��ال التطري��ز والنق�س امل�ض��تمد 
من واقع بيئتها، وعقيدته��ا، وعاداتها، وتقاليدها 
العمانية الأ�ضيلة. وحفاظا على هذا الزى التقليدى 
امل��وروث واملميز اأخذت امل��راأة العمانية تمُخلد هذا 

الزى املعرب عن هويتها بارتدائها له افتخارا واعتزازا 
منها بزيها العمانى الرباق. 

»بيت الفنار« وم�ض��ممته العمانية فايزة البلو�ض��ية 
اأبدعت فى ت�ضميم الزى العمانى الن�ضائى التقليدى 
وتقدميه فى اأجمل واأبهى �ضورة باأ�ضلوب ميزج بني 

الأ�ضالة واحلداثة فى اآن واحد.

faiza
al blushi

www.bait-alfanr.com
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من��ح »دار تقا�ض��يم« لالأزي��اء فر�ض��ة ذهبي��ة للمراأة 
العماني��ة واخلليجي��ة لرت��داء ت�ض��اميم امل�ض��مم 
اكى ت�ض��ميماته  العامل��ي فوؤاد �ض��ركي�س الذى حتمُ
اأذواق املراأة الأنيقة لأزياء ف�ضاتني ال�ضهرة والزفاف. 

امل�ضمم العاملي فوؤاد �ضركي�س ملع ا�ضمه وو�ضل 
اإىل قمة ال�ضهرة، بعد اأن تاألقت كثريات من جنمات 
ال�ضرق الأو�ضط باأزياء من ت�ضاميمه حتى بات يلقب 

ب�»م�ضمم اأزياء النجوم«. 

sawsan
al hosni

Al Araimi complaex - Souq Al khoud

fouadsarkisoman

taqaseem1

96117302 - 94649992
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اإذا كنِت من ع�ضاق الف�ضاتني واملوديالت التى تربز 
اأنوثتك وفى نف�س الوقت تتميز بالرقة والب�ض��اطة 
لن جتدى اأف�ض��ل من الأزياء التى يقوم بت�ض��ميمها 
م�ض��مم الأزياء اللبنان��ى والعاملى فوؤاد �ض��ركي�س 
ودار »اأزياء تقا�ض��يم« التى تقدم موديالت ف�ض��اتني 

�ضهرة ناعمة تتميز باألوانها وت�ضاميمها  التى تتنوع 
مبا يتنا�ضب مع جميع الأذواق. 

»اأزياء تقا�ضيم« تركز على الألوان احليوية والق�ضات 
اجلريئة بلم�ض��ات مميزة، فجاءت الت�ض��اميم رائعة 
ومثالية للمراأة العربية الع�ضرية واجلريئة والناعمة.

sadiG
al jabri

by NOur

Al Araimi complaex - Souq Al khoud

fouadsarkisoman

taqaseem1

96117302 - 94649992
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ثل العباءة بالن�ضبة لكثري من الن�ضاء  تمُ
رمزاً لالأناقة العربية واحل�ضور الالفت، كما 
اأن اعتماد العباءة لدى ال�ضيدات بات اأكرث 

رواجًا وجزءاً ل يتجزاأ فى عامل املو�ضة والأزياء 
فتنّوعت املوديالت والق�ضات والتطريزات 

باختالف امل�ضممني وامل�ضممات. 
بوتيك »لتني فا�ضن« وم�ضممتيه 

املبدعتني اآمال املعينية و�ضيماء 
الزدجالية تنحان التميز والتفرد فى كل 
قطعة تقومان بت�ضميمها، حيث تكون 
منا�ضبة للمراأة فى حياتها اليومية فى 

خمتلف الأعمال واملنا�ضبات مما مينحها 
الثقة بالنف�س. ت�ضاميم »لتني فا�ضن« 

تيزت بالألوان الهادئة وبالطبعات 
والر�ضومات مع التطريز اجلذاب والأنيق 

والذى اأ�ضفى عليها جاذبية خا�ضة. 

amaal
taha

lateen_fash

96131367 - 95303600

lateenfash
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ا�ضتهر »درر بوتيك« منذ افتتاحه فى العامرات باأنه 
يقدم اأحدث �ض��يحات   املو�ضة واأجمل قطع الأزياء 
بالإ�ض��افة اإىل اتباع��ه اأكرث الأ�ض��اليب اأناقة لإر�ض��اء 
اأذواق املراأة الأنيقة. »درر بوتيك« جنحت �ضريعًا فى 
اأن جتتذب عا�ضقات الأناقة واملو�ضة فى ال�ضلطنة.

ويوفر »درر بوتيك« ف�ضاتني زفاف فخمة وناعمة، 
والقفط��ان املغرب��ى بق�ض��ات حديثة وع�ض��رية، 
واأي�ضا ف�ضاتني ال�ضهرة الفخمة والناعمة، واأجمل 
واأرقى الدراع��ات والعبايات الأنيقة كل g˜ا حتت 

�ضقف واحد. 

sumaiya
al sharji

Al Amarat

durrer.boutique

+968 96318613
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malak
al musafir

ومن  ف��ت��اة  ك��ل  حلم  ه��و  ال��زف��اف  ف�ضتان  لعل 
حتر�س       لذلك  حياتها.  تاريخ  فى  الهامة  املحطات 
الف�ضاتني  من  جمموعة  تقدم  اأن  �ضتور«  برايد  »ذا 
تتميز  والتى  واملثرية  الكال�ضيكية  املوديالت  ذات 
ف�ضاتني  ذلك  من  والأه��م  الأنوثة  واإب��راز  بالأناقة 
جلعل  خ�ضي�ضا  �ضممت  التى  الأ�ضطورية  الزفاف 
يوم الزفاف اخلا�س بك مثاليًا كما حلمت به دائما.

التى  الراقية  الزفاف  ف�ضاتني  من  مميزة  ت�ضكيلة 
لكل  والع�ضرية  الأمريية  والإطاللة  الأناقة  حتقق 
عرو�س مقبلة على الزواج من حيث الت�ضاميم التى 
اأكرث من جهة  راقية ع�ضرية  اعتمدت على ق�ضات 
املك�ضوفة  منها  متنوعة  جعلتها  التى  الأكمام 
الفاخرة  الأقم�ضة  ا�ضتخدامه  عن  ف�ضال  واملغطاة. 
والأنوثة  بالرقة  ي�ضع  الأبي�س  الف�ضتان  جتعل  التى 
اإىل ملكة  العمر  ليلة  العرو�س يف  الفاتنة ويحول 

تخطف الأنظار والأنفا�س.

North Gobra next to Alkhaleej hotel

@thebridalstore_om

+968 97629896
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تع��د �ض��ناعة الت��ى واح��د م��ن اأعرق �ض��ناعات 
التطري��ز يف عم��ان كونه��ا ج��زءاً مهم��ًا م��ن 
الرتاث ال�ضعبي واملوروث احلقيقي للمجتمع، 
كونه��ا فن��ًا يف املقام الأول ومهن��ة متوارثة 

عرب الأجيال فعلى التلى ي�ضنع ن�ضيج ت�ضتغله 
اأثوابه��ا  اأكم��ام  ب��ه  لتزي��ن  العماني��ة  امل��راأة 
وال�ض��راويل الن�ضائية، فيزيد من جمالية الثوب 

بدقة �ضنعته وتعدد األوانه

Garry
santos

Al Seeb, Mazoon st

telly_tailoring

96767977

91018666TELLY

622017 / 2018

FASHION



t
e

l
l

y

by GArry SANtOS
642017 / 2018

FASHION



TELLY

662017 / 2018

FASHION



ف�ضتان الزفاف هو اأكرث ما تهتم به العرو�س، كونه 
اأيقون��ة طلتها فى ليلة زفافه��ا، وكل فتاة تطمح 
لأن تك��ون اأم��رية ف��ى اأ�ض��عد اأي��ام حياته��ا كونها 
ليل��ة العم��ر. كم��ا اأن وراء كل ف�ض��تان زف��اف حلم 
ده بوتيك ف�ضاتني الزفاف على طريقته  فتاة يج�ضّ
م�ض��تنداً اإىل خربت��ه وجتارب��ه ونظرت��ه الفنية فى 

ال�ضوق اإىل جانب تطلعات العرو�س و�ضخ�ضيتها. 

م��ن هن��ا انطلقت اأعم��ال بوتي��ك »جن��ة العرو�س« 
لتاأج��ري وبيع ف�ض��اتني الزف��اف فى م�ض��قط، حيث 
يوف��ر البوتي��ك ف�ض��اتني زف��اف لالإيج��ار والبي��ع ،اأو 
التف�ض��يل ح�ضب الطلب مع توفري امللحقات مثل 
اأطق��م الإك�ض�ض��وارات والأحذية وطرحة الف�ض��تان 
وخدمة تو�ضيل الف�ضتان اإىل مكان تواجد العرو�س 

بيوم زفافها اأو قبل موعد زفافها بيوم واحد. 

zainab
al balushi

said
al wardi

&

Al-Azaiba November 18th Street next 
to Millennium hypermarket

@paradise_bridal

paradisebridal1@gmail.com

+968 91444948

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL

FIND YOUR DREAM
PARADISE BRIDAL
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م��ن منا ل يع�ض��ق عامل املو�ض��ة بعرو�ض��ه واأ�ض��وائه 
 lرث واأزيائ��ه، اإل اأن للنج��اح في��ه وال�ض��تمرار جانب��ًا اآخ��ر كمُ
يجهلونه. امل�ض��ممة العمانية عزي��زة الربوانية عرفت 
من البداية �ض��ر النج��اح فيه فاختارت خطًا خا�ض��ًا بها 
ت فيه املناف�ضة.  تقّيدت به لت�ضتمر وتربز فى عامل كرثمُ
اأ�ض��لوبها اخلا�س املميز الع�ض��رى والرومان�ضى فى اآن 

واحد هو اأحد اأ�ض��رارها، اأما التجدد الدائم ف�ضرورى فى 
كل جمموع��ة تقّدمه��ا حت��ى ل تقع فى ف��خ التكرار. 
ابتك��رت عزي��زة الربواني��ة م��ا ينا�ض��ب املراأة الع�ض��رية 
لتتمتع بطّلة ملكية، رومان�ض��ية وع�ضرية فى الوقت 
نف�ض��ه فتكون مرتاحة وعلى طبيعته��ا وهى ترتدى 

ف�ضاتني ال�ضهرة واملنا�ضبات.

aziza
albarwani

South Ghubra - Muscat

@zevannaa

azizabarwani@gmail.com

+968 95729780
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عباي��ات »زرى كوليك�ض��ن« جت��دد �ض��غف امل��راأة 
العمانية بالعبايات التقليدية لتجد لدينا ت�ضاميم 
ممي��زة جمعت ب��ني العب��اءة والطاب��ع التقليدى 
ف��ى تنا�ض��ق جمي��ل يحاف§ عل��ى اأ�ض��الة العباءة 
وهويته��ا وي�ض��يف عليه��ا مل�ض��ات م��ن �ض��ميم 

البيئة العمانية. 

من��ى حم�ض��ن باقر اآل عب��د اللطيف م�ض��ممة عبايات 
عمانية عا�ضقه للمو�ضة والت�ضميم. مامييز ت�ضاميمها 
هو اهتمامها بالتفا�ضيل الدقيقة للعباءة وتنفيذها 
بدقة متناهية وحر�ض��ها الدائم على ا�ض��تخدام اأرقى 
واأفخم الأقم�ضة، لأنها حتب اأن تنح املراأة التى ترتدى 

عباية من ت�ضميمها الإح�ضا�س بالفخامة والرقى.

muna
baQer

@ zari.collection

munabaqer2003@gmail.com

+968 99229707
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وف��ق اأ�ض��لوب اإبداع��ي ،وخ��ربة ممت��دة ت�ض��توحي 
م�ض��ممة الأزياء حن��ان العي�ض��رية موديالت متفردة 
من ف�ضاتني الزفاف، بحيث تزج ما بني الكال�ضيكية 
والع�ض��رية فى ت�ض��اميم تخطف الأب�ض��ار من حيث 
ونوعي��ة  العالي��ة  واحلرفي��ة  املتقن��ة  التفا�ض��يل 
الإك�ض�ض��وارات والأقم�ض��ة الفاخ��رة  وله��ذا ت�ض��عر 

العرو�س فى ت�ضاميمها كما لو كانت ملكة متوجة 
فى ليلة العمر.

»Hanan bridal« تقدم ت�ض��اميم مف�ض��لة لف�ضاتني الزفاف 
م��ع م�ض��اركة زبائنه��ا مبختل��ف مراح��ل الت�ض��ميم منذ 
مرحلة الر�ضومات املبدئية ت�ضاميم م�ضتلهمة من اأرقى 

دور الأزياء العاملية ومن جميع اأنحاء العامل. 

hanan
al aisari

South Ghubra - Muscat

hananbridal

hananalesry@hotmail.com

+968 95377587
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ت�ض��تهر امل�ض��ممة م��رè البلو�ض��ية بخطو¥ 
مميزة فى ت�ض��ميم الأزياء العمانية التقليدية 
والدراعات والتى تلي��ق باملراأة العمانية، تطلق 
دائما جمموعات فخم��ة من الدراعات املطرزة 
م��ع ا�ض��تعمال اأرق��ى القما�ض��ات الت��ى يزينها 

التطريز والف�ضو�س الالمعة. 
مانية التقليدية  كما جنحت فى اأن ت��زج الأزياء العمُ
احلديث��ة بخط��و¥ املو�ض��ة احلديث��ة،  واأ�ض��افت 
تعدي��الت جذاب��ة و�ض��احرة وخيوط��ا ملون��ة براقة 

اأ�ضافت لالأزياء جمال واأناقة. 

maryam
albalushi

Al Seeb 

maryam_albalushi12m2

maryam12m2

+968 95755788
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anaqati.com

beAuty

مكياج المرأة وطريقة استخدامها ألدوات التجميل 

يعكس جزًءا كبيًرا من شخصيتها، مظهرها، وأسلوبها 

ر عن سمات أنوثتها وذوقها  فى الحياة، حيث يعبّ

العام، ونمط ما تتمتع به من أفكار، وما تؤمن به من 

آراء. لذا تتفاوت الطرق واألساليب التى تتبعها النساء 

عادة فى شكل المكياج من واحدة ألخرى، ولكن يبقى 

الثابت أن هذا الدرع الملون الذى تلبسه المرأة كل يوم 

على مالمحها هو صورتها المعاصرة ووجهها اآلخر 

الذى تريد ترك انطباعه وأثره عند اآلخرين.



Al-khoud Al faye complex

salwabeautycentre

salwa.alghafi

24536029

salwa
al Ghafri

ع�ضقت فن التجميل منذ طفولتها، فقد ظهرت عليها 
عالم��ات ال�ض��غف باملكياج منذ نعوم��ة اأظفارها، ورغم 
�ضغر �ضنها اإل اأنها انتقلت بني حمطات احلياة بكل اإرادة 
وت�ضميم حتى ا�ض��تطاعت اأن حتتل مكانة م�ضرقة فى 
عامل النجاح والتاألق مبجال املكياج والتجميل. �ض��طرت 

خب��رية التجمي��ل �ض��لوى الغافرية ا�ض��مها بح��روف من 
ذه��ب كونها اأبرز خب��ريات التجميل فى ع��امل املكياج، 
لياأتى تد�ضينها ملركز »�ضلوى« للتجميل موؤخرا ليرتجم 
�ضنوات عديدة من العمل اجلاد والبتكار فى تقدè كل 

ما هو جديد فى عامل املراأة واجلمال.

SAlwA
Al GHAFrI

mAKeuP by

beAuty
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amal
al bulashi

اجلمال مملكتها واأناملها تر�ضم يف كل يوم خطوطًا 
من نور، هي لي�ضت جمرد خبرية جتميل فح�ضورها الفريد 

الأخاذ وثقافتها الوا�ضعة زادا من عاملها جماًل. خبرية 
التجميل اأمل البلو�ضي �ضاحبة �ضالون »بليزز للتجميل« 

مار�ضت مهنتها بحب ل مثيل له، فكانت م�ضريتها مليئة 
بالكفاح لكنها ممزوجة بال�ضرب والثبات. 

اج  »بليزز للتجميل« يقدم اأف�ضل العرو�س القّيمة للم�ضّ
والباديكري واملانيكري والعناية بالب�ضرة واجل�ضم 

»الفي�ضل« واملكياج وباقات العرو�س وت�ضريحات ال�ضعر، 
والكثري الكثري من اخلدمات املميزة والراقية حتت �ضعار » 
تف�ضلي اإىل عامل اجلمال ودللي نف�ضك يف �ضالون بليزز«. 

Al hail South. Street 3105 villa 264

@bellezes_oman

+968 24277796 - 95959133

@bellezes_oman
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by AmAl Al bulASHI
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amal al balushi

bellezes
Salon
bY
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by AmAl Al bulASHI
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Khuwair33 Technical college street

muscat.ladies

99044774 - 96905050 - 24299611

huda
al habsi

ز خبرية التجميل هدى احلب�ضية باأنها  تتميَّ
�ض��احبة اأنامل ذهبية بكل ما للكلمة من 
معن��ى ما ينعك���س اإيجابًا عل��ى كل امراأة 

تق�ضدها. 
موهبته��ا الفري��دة، وحر�ض��ها عل��ى مواكبة 
ز، جعالها  الع�ضر وابتكار كل ما هو جديد ومميَّ

حمط اأنظار واهتمام العديد من الن�ضاء.
مرك��ز »م�ض��قط لي��دز« ه��و امل��كان الأف�ض��ل 
لتلبي��ة جمي��ع احتياج��ات امل��راأة اجلمالي��ة 
عن طري��ق فريق متخ�ض���س يعم��ل مبهنية، 
وحرفي��ة تامة وا�ض��تخدام منتج��ات عاملية 

ذات جودة كبرية. 
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by HudA Al HAbSI
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شكر خاص لإلعالمية
 لميس الكعبي
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Athaiba

razsalon

razsalon@gmail.com

24494584

خب��رية التجمي��ل �ض��يماء الربوانية حا�ض��لة على 
وا�ض��تطاعت  الت�ض��ويق  جم��ال  يف  ماجي�ض��تري 
بخربتها الوا�ض��عة فى جمال التجميل اأن تتالعب 
بالأل��وان وتدرجاته��ا مثلم��ا يتالع��ب فنان ر�ض��م 
ر�ض��اتها  بفمُ فتح��دد  لوحات��ه،  ومعان��ى  باأل��وان 
واأقالمها مالمح الوجه فتبدو اإطاللة الوجه اأ�ضبه 

بعم��ل من�ض��ق اأبدعت فيه اأنام��ل فنية احرتافية 
جتيد لغة اجلمال.

خبرية التجميل �ض��يماء الربوانية لها خربة وا�ضعة 
مكي��اج  ف��ى  ومتخ�ض�ض��ة  التجمي��ل  جم��ال  ف��ى 
عار�ض��ات الأزياء والعرائ�س وال�ض��هرة، حا�ض��لة على 

عدة �ضهادات احرتافية ودورات تخ�ض�ضية.

shaymaa
al barwani
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by SHAymAA Al bArwANI
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Al faye complex - Mabellah

@henna_perfume11

+968 95382955 - 24187550

maryam
al mujaini

حتظى احلن��اء باأهمية كبرية عند امل��راأة العمانية 
كاأ�ض��لوب تع��رب م��ن خالل��ه ع��ن �ض��عادتها، ه��ذه 
املكاني��ة الكب��رية الت��ي توليه��ا امل��راأة للحناء مل 
تخف��ت يوم��ًا باعتبارها ج��زءا ل يتجزاأ م��ن التقاليد 
اجلميل��ة الت��ي حتاف��§  عليه��ا امل��راأة العماني��ة، 
مركز »عطر احلن��اء« يتميز بتقدè كل اأنواع احلناء 

بكاف��ة الأ�ض��كال مع اأح��دث الر�ض��ومات والنقو�س 
يف �ض��يحات املو�ضة على اأيدي اأمهر املتخ�ض�ضات 
يف ه��ذا املج��ال، وذلك حت��ت اإدارة �ض��احبة مركز 
»عط��ر احلن��اء« م��رè املجيني��ة و�ض��عيها للتميز 
واملحافظة على اجلودة و�ض��ط اأجواء راقية تت�ضم 

باخل�ضو�ضية وتقدè اأف�ضل امل�ضتويات.
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by mAryAm Al muJAINI
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Bahrain

mohd_haddadd

+973 39088488

mohammed
haddad

ا�ضم �ضطع جنمه فى عامل التجميل، فكانت 
الفر�ضاة والألوان بيده هما احلرب ال�ضرى لب�ضمة 
خا�ضة ل ميكن روؤية اإل جمالها وحرفيتها. خبري 
التجمي��ل حمم��د حداد تك��ن من اأن ير�ض��م 
م�ض��ريته بنجاح مل يك��ن يومًا وليد ال�ض��دفة، 
حيث اجتهد وعمل على مدار �ض��نوات مهتمًا 
باأدق التفا�ضيل فاكت�ضب حرفية عالية وحقق 

جماهريية كبرية و�ضهرة مميزة.
ا�ض��تهر فى الو�ض��ط الفن��ى بقدرته عل��ى اإبراز 
املكي��اج  ف��ى  جم��ال و�ضخ�ض��ية كل فنان��ة 
بجان��ب قدرت��ه املميزة على م��زج الألوان، كان 
اجلن��دى املجهول خلف الكث��ري من الإطاللت 

املميزة لأبرز فنانات الوطن العربى. 
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Muscat Al-khoud

Soukainamakeup

Soukainamakep

92063955

soukaina
alajmi

م��ن ع��امل املكي��اج باأ�ض��ره �ض��طعت خبرية 
التجمي��ل �ض��كينة العجمية لتّزي��ن باأناملها 
ال�ض��حرية وجوه املراأة وا�ض��عة عليها مل�ضة 
ناعم��ة ملوؤه��ا الرقى وال�ض��حر. تتمتع خبرية 

التجمي��ل العماني��ة �ض��كينة العجمى بذوق 
رفي��ع م��ن خ��الل اأ�ض��لوبها املمي��ز واأناملها 
الحرتافية الذهبية التى ت�ض��نع ال�ض��حر على 

وجوه املراأة. 
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lady_nasoom

nasooom28

97660066

nisma
al shaihani

التمي��ز والطم��وح ميثالن �ض��ر جناحها، فهى 
�ض��احبة روؤي��ة خا�ض��ة ع��ن ع��امل التجمي��ل 
ذلك العامل الوا�ض��ع الذى اكت�ض��فت �ضحره، 
ووجدت فيه نف�ض��ها، وا�ض��تطاعت اأن ترتك 
عليه ب�ض��مة جمالي��ة مميزة ،ومتف��ردة واأن 
ت�ض��بح واجه��ة جميل��ة وم�ض��رفة لوطنه��ا 

امللىء باملواهب الن�ضائية.

خب��رية التجمي��ل ن�ض��مة ال�ض��يهانية م��ن اأب��رز 
خبريات التجميل العمانيات الالتى برعن واأبهرن 
اجلميع بداخلها طاقة �ضديدة العطاء وطموح 
بال حدود. ومن خالل م�ض��روعها املنزىل تقدم 
العناي��ة باجلم��ال �ض��مولية،  اأق�ض��ى خدم��ات 
حي��ث توف��ر لل�ض��يدات مبختل��ف اأعماره��ن ما 

ي�ضتحققنه من الرعاية والهتمام. 
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Kuwait

makemeupzz

makemeupzz

+965 67750555

تعت��رب خب��رية التجمي��ل الكويتي��ة زين��ب ك��رم  
ف��ن التجمي��ل هوايته��ا الأوىل والأخ��رية قب��ل 
العمل فى هذا املج��ال، فاجلميع يراها تار�س 
ه��ذه الهواية مب�ض��توى راق، ومتمي��ز، واإحرتافى 
كونه��ا هواي��ة نابع��ة م��ن داخله��ا ت�ض��تطيع 

بوا�ض��طتها تفجري طاقاته��ا الكامنة واإخراجها 
بوا�ض��طة اأنامله��ا الرقيقة. لتعد الي��وم واحدة 
من اأخ�ض��ائيات التجميل الالتى يحملن �ضهادات 
معتمدة من »ميك اأب« و»اأرتي�ضت« م�ضاهري يف 

فن املاكياج.

zainab
karam

zainab karam
m a k e u p  a r t i s t
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zainab karam
m a k e u p  a r t i s t
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South Al Mabela

etab_123

95217274

خب��رية التجميل عتاب احلرا�ض��ية ا�ض��م ذاع 
��رف عنه��ا  �ض��يته ف��ى جم��ال التجمي��ل، عمُ
�ضغفها باملجال فرتكت ب�ضمتها اخلا�ضة، 
ومل�ض��تها املختلف��ة توؤمن ب��اأنَّ املراأة هى 
رم��ز اجلمال ال��ذى يكم��ن عادة ف��ى ثقتها 
بنف�ضها، وتفّردها املطلق ،وعدم ت�ضّبهها 

بالآخرين. �ض��الون »جنة ح��واء« يقدم كافة 
اخلدمات ال�ض��املة اخلا�ض��ة بربامج العناية 
بال�ض��عر واجل�ض��م كامل��ة اإىل امل��راأة ، كما 
يتميز اأي�ضا بخ�ضو�ضية الزبائن ويقدم عرو�ضًا 
خا�ض��ة بالعرائ���س مع اأف�ض��ل الأ�ض��عار التى 

تنا�ضب اجلميع. 

etab
al harasi
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United Arab Emirates

makeup_artist_jawaher

jawahermua

0097 1507008090

تتوق العرو�س لكى تط��ل باأجمل واأبهى حلة 
فى ليلة زفافها وت�ضعى لتتميز وتتاألق جماًل 
وفتنًة. ولذلك فهى حتتاج اإىل خبرية جتميل 
مبوا�ض��فات خا�ض��ة، لتطبي��ق مكي��اج ممي��ز  
وثقيل لتبدو به خمتلفة عن غريها. ا�ضتهرت 
خب��رية التجمي��ل »جواه��ر« من دول��ة الإمارات 

بلم�ض��اتها لتزي��ن باأنامله��ا ال�ض��حرية وج��وه 
العرائ�س وا�ض��عة عليها مل�ض��ة ناعمة ملوؤها 
الرق��ى وال�ض��حر، م�ض��تخدمة اأف�ض��ل واأحدث 
تقنيات و�ضيحات املكياج والتى من �ضاأنها اأن 
حت��ول الفتاة من فتاة عادية اإىل ملكة جمال 

وجاذبية فى ليلة الزفاف.

jawaher
abdulla
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Al Amarat

salon_dar.maryam

98907687

maryam
albalushi

من موهب��ة فطري��ة انطلقت خب��رية التجميل  
م��رè البلو�ض��ية فى ع��امل اجلم��ال والتجميل 
لتقدم جترب��ة ثرية وجديدة فى ع��امل اجلمال، 
تع��د خبرية جتميل من الط��راز الرفيع وتوؤمن اأن 
العمل فى هذا املجال يتطلب موهبة حقيقية 

بالإ�ضافة اإىل �ضرورة درا�ضة القواعد والأ�ضا�ضيات 
ف��ى هذا املج��ال ومواكب��ة املو�ض��ة. من خالل
»دار مرè« ت�ضت�ضيف يوميا كثريات من الباحثات 
عن اجلمال،  الالتى يجعلنها وجهتهن للح�ضول 

على خدمات جمالية متميزة.

beAuty

2017 / 2018 152



beAuty

2017 / 2018 154



@makeup.by.reema98

+968 71174793

+968 94237221
Reemasamaha94@gmail.com

reema samaha
makeup artist

مبدع��ة وجمته��دة و�ض��احبة اأنام��ل ذهبي��ة،، به��ذه 
الكلم��ات ميكن و�ض��ف خبرية التجميل رميا �ض��ماحة 
��ن يعمل��ون يف جمالها  ��ز ع��ن غريه��ا ممَّ الت��ي تتميَّ
وا�ض��تطاعت اأن تتمي��ز بلم�ض��تها الفني��ة التي حتول 
مالم��ح اأي وج��ه اإىل لوح��ة فني��ة اإبداعي��ة غاي��ة يف 

اجلمال تبهر كل من ينظر اإليها.
تتميز رميا �ض��ماحة باأ�ض��لوبها الرقي��ق والألوان امللكية 
الت��ي تختارها لتزين بها وجوه الن�ض��اء يف املنا�ض��بات 
املتعددة، بهدف اإظهار مالمح الوجه بالطريقة املثلى 

بعيداً عن املبالغة واملكياج ال�ضاخب.
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Al Khuwair-Muscat

laila_alhammadia

alhammadia6

+968 97477780

laila
al hammadia

ا�ض��تهرت مب��ا تقدم��ه م��ن اأعم��ال راقية، ون�ض��ائح 
ذهبية تربز جمال املراأة باملكياج الناعم مل�ض��اتها 
فريدة فى املكياج، ميتزج معها ذوق رفيع فى خلط 
الألوان لتكون مل�ضة جمالية نادرة باأناملها الناعمة 
عل��ى وج��ه املراأة. تع�ض��ق فن التجمي��ل وتعمل به 

بدرج��ة عالي��ة م��ن الرتكيز، تتق��ن عمله��ا وتتفنن 
باأناملها وري�ض��تها لتعطى كامل وقتها وجهدها 
لتنه��ى اللوحة الت��ى بداأتها لت�ض��فى عل��ى الوجه 
جماًل واأنوث��ة، هى خبرية التجميل �ض��انعة اجلمال 
الطبيعى و�ضاحبة الأنامل الذهبية ليلى احلمادية. 
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Qatar

saramakeup_974

smakeup974

+974 50442558

عرفت اأ�ض��رار مهنتها وتعامل��ت مع فنها بكل 

حرفي��ة لتنال ر�ض��ا �ض��ريحة كبرية من �ض��يدات 

املجتم��ع لتكن جنمات باإطاللتهن التى ت�ض��حر 

كل م��ن ي�ض��اهدها، خب��رية التجمي��ل القطرية 

�ض��ارة العتيب��ى تعم��ل جاه��دة عل��ى اأن تظهر 

عر�ض��ها  عل��ى  املتوج��ة  كامللك��ة  العرو���س 

ي��وم زفافها. توؤم��ن باأن الب�ض��اطة فى املكياج 

تعطى العرو�س اإ�ضراقة خا�ضة غري مفتعلة مع 

الهتمام بر�ضمة العيون. �ضارة العتيبى �ضقلت 

ودربت نف�ض��ها وتلقت العدي��د من الدورات فى 

اأه��م مراك��ز التجمي��ل، حتى اأ�ض��بحت من اأهم 

الأ�ضماء فى عامل املكياج بدولة قطر. 

sara
alotaibi
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Al hail South Muscat Residence building

makeup_care_ideas
Qabas Majeed

+968 95401318

Qabas maJeed
makeup artist

فنان��ة ب��كل م��ا للكلم��ة م��ن معن��ى،   الأل��وان 
و�ضيلتها ووجه املراأة لوحتها ،  توؤمن باأن املكياج 
الأمثل هو القادر على اإبراز جمال املراأة بب�ض��اطة 

ومن دون مبالغة.
خب��رية التجمي��ل قب���س جمي��د تتمي��ز باأناملها 
الذهبي��ة الرقيق��ة يف جم��ال التجمي��ل ومكياج 
املنا�ضبات، بداأت هاوية و�ضطع ا�ضمها يف جمال 
املكي��اج ب�ض��رعة لرباعتها ومل�ض��اتها اخلا�ض��ة. 
تتميز بقدرته��ا على ابتكار املاكياج اخلا�س الذي 
يعط��ي للمراأة خ�ضو�ض��ية جمالي��ة لفتة، فهي 
تعرف كيف توؤ�ض�س املاكياج اخلا�س لكل امراأة. 
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anaqati.com

الصحة
        والجمال

 من األشياء التى تقترن معًا، وال يمكن فصلهما أبداً، فجمال اإلنسان انعكاس 

لصحته، ألن الجسم الذى يتمتع بصحةٍ جيدةٍ تظهر عليه معالم الجمال والنضارة 

والطاقة والحيوية.  كما أن االهتمام والنهوض بصحة المرأة يجعلها قادرة على 

العطاء واستدامة مسيرتها على مختلف األصعدة وفى كل المجاالت للوصول 

إلى ما نتطلع إليه لتكون المرأة شريكاً فى بناء مجتمع  تنافسى مستدام.

HeAltH

HeAltH
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جنح مركز  م�ضقط لالأمرا�س اجللدية والعالج بالليزر 
فى تر�ض��يخ قواعده كوجهة طبية رائدة، ومل ياأِت 
جن��اح املرك��ز م��ن ف��را®، اإذ تفان��ت ك��وادره الإدارية 
والطبية والفنية امل�ضاعدة واجتهدت حتى اأثبتت 
كفاءة ممي��زة مما نقل املركز اإىل م�ض��اف املراكز 

ال�ضحية الكربى على م�ضتوى املنطقة.

فمن��ذ ن�ض��اأته حت��ى الآن عال��ج املرك��ز الكث��ري من 
املر�ض��ى م��ن م�ض��اكلهم اجللدية، و�ض��اهم فى 
حت�ضني مظهرهم ودعم ثقتهم باأنف�ضهم، كما 
يتميز املركز بامتالكه الأجهزة والتقنيات احلديثة، 
وه��و الأم��ر ال��ذى ي�ض��اعده عل��ى تلبي��ة احتياجات 

املر�ضى بفاعلية وبكفاءة عالية.

dr.  ehab
samir

Muscat: Azaiba, Al sahwa Towers 1, beside Bank Muscat 
entrance - Tel: 24527099 - 24527126

Barka: Al-Farsy Complex, beside Mars Hypermarket 
Tel: 26883450 - 26883416

Salalah: New Salalah, opposite celebration square, beside 
television and Radio building - Tel: 23360003 - 23369169

دعي...
جمالك يتألق

mdC
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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 األمرض الجلدية لدى األطفال

 العالج بالليزر

 ليزر عالج أثار وندب حب الشباب

 ليزر عالج التصبغات والوحمات البنية

 ليزر عالج تمدد الشعيرات الدموية

 ليزر إزالة األورام الجلدية الحميدة

 ليزر اإليكزايمر لعالج البهاق والصدفية

نا
ات

م
د

خ

 SeeN 

let
yOur

beAuty

mdC
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dr.ahmed
reda

Ebra house - Qurum - 24566618

www.dareloyon.com

Al Buraimi 25657535

»اأنتم فى اأعيننا« ت�ضف هذه الكلمات الب�ضيطة 
املا�ضى واحلا�ضر وامل�ض��تقبل ملركز دار ال�ضفاء 
الطبى ومركز دار العيون، واللذان ي�ض��مان نخبة 
من اأف�ض��ل الأطب��اء والدكاترة للعناية ب�ض��حتك 

وب�ضحة عائلتك. 
م�ضت�ض��فى  مبثاب��ة  املرك��زان   يعت��رب  كذل��ك 

 èحافلة بالتخ�ض�ض��ات الفريدة ت�ض��تهدف تقد
تف��وق  اجل��ودة  عالي��ة  اآمن��ة  �ض��حية  خدم��ات 
توقعات عمالئنا من خ��الل فريق طبى متكامل 
ومتميز وبا�ض��تخدام اأحدث الأجه��زة والتقنيات 
الطبية املتطورة م��ع التزامنا باملهنية العالية 

والتعليم والتطوير امل�ضتمر.
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 متتعي بج�سم حتلمني به 
 اأحدث تقنيات التنحيف 

 اإزالة ال�سيولوليت 
 اإعادة ت�سكيل اجل�سم

مركز 
دار ال�ضفاء الطبي

ن�ستقبل الن�ساء منذ بداية 
احلمل بفتح ملف خا�ص 

للحالة, ومن خالله يتم 
املتابعة الدورية للحامل 

واأجراء كل الفحو�سات 

والتحاليل الالزمة. ويتم 
تقدمي الإر�سادات 

والن�سائح الطبية للمراأة 
احلامل حتى موعد 

الولدة املتوقعة
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نحن متخ�س�سون يف العناية بالأ�سنان 
وبطريقة مبتكرة, كما  نركز على نتائج طويلة 

الأمد, جاعلني جتربتك معنا خالية من كل 
اأمل او معاناة يف املعاجلة قدر ا�ستطاعتنا.

مركز 
دار ال�ضفاء الطبي

 VICTUS نفتخر باأن لدينا تكنولوجيا
Technology اأحدث التقنيات الأملانية القادر 

على اجراء عمليات النزول البي�ص والليزك 
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تقدم عيادة »لكلينكا« – املتخ�ض�ضة فى اجلراحات 
التجميلية اأحدث التكنولوجيا والعالجات فى بيئة 
مريحة، حيث يتم و�ضع خ�ضو�ضية املري�س وراحته 
�ض��من اأولويات املركز. اأخ�ض��ائى جراح��ة التجميل 
املوؤهل��ون ل��دى العي��ادة يقدم��ون املعاجل��ة 
بخ��ربة ومه��ارة متمي��زة وذات م�ض��توى عاملى 

ومتقدم فى جمال العالج التجميلى واجلماىل.
ويلت��زم اجلميع بتوفري خدم��ات عالية اجلودة فى 
جمال الهتمام بالأم��ور التجميلية فى بيئة دافئة 
ومريحة. هدفهم الأ�ضا�ض��ي هو تعزيز مظهر املرء 
وعالج ظاهرة ال�ض��يخوخة بحيث يب��دو النا�س اأكرث 

�ضبابًا وجاذبية.

dr.rami
anderi

Shatti Qurum, Muscat, Oman

laclinica_oman

www.laclinicaoman.com

24600010 - 92600111

keeP Calm 
 and see 

your PlastiC surGeon
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 hair Transplant

 face lift

 cheek

 chin

 Botox

 Eye lid

 Rhinoplasty

 lips

 hair Treatment

 Arm lift

 Breast Augmentation

 Breast Reduction

 Breast lift

 Tummy Tuck

 liposuction

 liposculpture

 Thigh lift

 Vaginal Surgery

Our
ServIceS
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Al Seeb, Mazoon st

@ Wijdanoman

Wijdanoman

+968 97879997

sabra
al alawi

sharifa
al battashi

ت�ض��تحق كل ام��راأة اأن تمُخ�ض���س وقت��ًا لنف�ض��ها 
تعتن��ى في��ه باأنوثته��ا بعي��داً عن ال�ض��غوطات 
اليومية، هنا ياأتى دور مركز وجدان املكان الأمثل 
لإعادة �ضحن طاقتك الداخلية وا�ضتعادة تاألقك 

اخلارجى و�ضط اأجواء مليئة باخل�ضو�ضية والراحة 
للم��راأة. اتفق اجلمي��ع باأن »مركز وج��دان« جتربة 
جديدة فى عامل يجمع بني ال�ض��رتخاء واجلمال 

والريا�ضة حتت �ضقف واحد. 
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حيث يتناغم الروح و الجسد و الفكر

 اللياقة البدنية �
 السباحة  �
سبا �

خدمـــاتنا

بين  يجمع  عالم  في  جديدة  تجربة   �

االسترخاء والجمال والرياضية تحت 

سقف واحد. 

وقتا  تخصص  أن  أم��راة  كل  تستحق   �

بعيدا  بأنوثتها  فيها  تعتني  لنفسها 

عن الضغوطات اليومية. 

ه��و ال��م��ك��ان األم��ث��ل إلع���ادة شحن   �

ط��اق��ت��ك ال���داخ���ل���ي���ة واس���ت���ع���ادة 

مليئة  أج��واء  وسط  الخارجي  تألقك 

بالخصوصية واألريحية للمرأة. 
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 Fertilily & iVF

 advanced hysteroscopic

 endoscopic surgeries (key hole surgery)

 Fetal medicine

 3d & 4d obstetric scan

 General obstetrics & Gynecology

 urology

 Family medicine

 Vaginal rejuvenation

 Gastroenterology & hepatology

 إلخصاب أطفال األنابيب
 منظار رقمي متقدم

 طب األجنة
 سونار ثالثي رباعي األبعاد

 أمراض النساء والوالدة
 الكشف المبكر لسرطان الرحم والثدي

 المسالك البولية وأمراض الذكورة
  ليزر لتحسين القدرة علي التحكم بالبول

    وشد وتضيق القناة المهبلية
 عالج الجهاز الهضمي وأمراض الكبد

 طب العائلة

Menarat Al Qurum Building, Third floor, Suite - 304

AlreeMc Alreem.om24648181

ماني أول مركز عُ

تخصصي في مجال
اإلخصاب وأطفال األنابيب 

واألفضل في طب األجنة
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Al Ansab

info@babylon-om.com

www.babylon-om.com

 +968 24200517 - 97771003 - 96749673

منذ تاأ�ضي�س مركز بابل الطبى فى عام 2003 ليكون اأحد 
الوحدات التابعة ل�ضركة بابل للخدمات الطبية، وانطلق 
املرك��ز وف��ق روؤي��ة لكى يك��ون م��زوًدا عامليا امل�ض��توى 

خلدمات رعاية �ضحية وطبية عالية اجلودة للجميع.
 وحتولت هذه الروؤية لت�ضبح القيم الأ�ضا�ضية للمركز وا�ضرتاتيجيتها 
التجاري��ة الرئي�ض��ية، ويجم��ع نه��ج بابل للخدم��ات الطبي��ة لتحقيق 
اجلودة بني تقدè رعاية �ضخ�ض��ية حمورها املر�ض��ى تت�ضم بالتميز 

فى الرعاية الطبية واخلدمات املقدمة على كافة امل�ضتويات.

ويتغلغ��ل ه��ذا النه��ج املتزن لتحقي��ق اجل��ودة ويتاأكد ف��ى كافة 
اأق�ضام وخدمات املراكز عرب التميز فى اخلدمات املقدمة للمر�ضى، 

وعرب املراقبة الداخلية امل�ضتمرة والتقييم املتوا�ضل لالأداء.
ول تتوان��ى مراكز بابل الطبية عن تق��دè خدمات رعاية 
�ض��حية وطبية عاملية امل�ض��توى وي�ض��خر له��ذا الهدف 
كافة قدراته وموراده، مع اللتزام الكامل والرا�ضخ بكافة 
اللوائح والتعليمات والقوانني املنظمة ال�ضادرة عن وزارة 

ال�ضحة العمانية واملعمول بها فى ال�ضلطنة.

dr.ammar
al -  naji

ألننا نعلم أن صحة عائلتك تهمك..
نقدم لك وألس�رتك باقة من خدم�ات الرعاية الطبية. ويقوم أطباء 
العائل�ة لدي المراكز بتوفير الرعاية األولية الش�املة ومعالجة كافة 

األمراض التي تصيب أفراد األسرة باختالف العمر والجنس.
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ألن صحتك الشخصية تهمنا..
فإن مراكز  بابل الطبية تقدم لك مجموعة 
كامل�ة م�ن الطبيب�ات  المتخصصات في 
أمراض النساء والوالدة حيث تمتد خدماتنا 
من الفحوصات المنتظمة ومتابعة الحمل 

إلى العمليات الجراحية.

طب األطفالالنساء والوالدة

ألن طفلك أغلى من كل 
شيء..

يعمل قسم صحة الطفل بمراكز بابل 
الطبية بتفان لتوفير جو من الراحة واألمان 
لألطفال. ويقوم فريق من أطباء األطفال 

المختصين بتقديم الرعاية الطبية 
لألطفال منذ والدتهم باستخدام آخر ما 

توصل له الطب. 
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طب األسنان

ابتسامة مشرقة وصحية تعزز الثقة 
بالنفس

تض�م مراك�ز باب�ل الطبي�ة فريق�ًا م�ن أطباء 
االسنان وأطباء تجميل االسنان األكفاء الذين 
س�يعملون على وضع أس�نانك في الش�كل 

المثالي حتى تسترجع ابتسامتك الجميلة.

مركز بابل الطبي

يق�دم  حي�ث  نوع�ه  م�ن  االول  يع�د 
الرعاية الطبية والعالجية على أحدث 
المس�تويات، وتحت إش�راف نخبة من 
األطباء االستش�اريين والمتخصصين 
فائق�ة  ومهني�ة  عالمي�ة  بخب�رات 

بمختلف التخصصات الطبية

طب عام
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dr.eman
alazawi

Azaiba, building 280 & 1280 

albushra.medical.specialty

www.sfc-oman.com

+968 24496419  - 24497789

خ��ربة وكف��اءة عالية لعالج تاآخر احلمل والإخ�ض��اب ا�ض��تهر 
بهم��ا جمم��ع الب�ض��رى للتخ�ض�ض��ات الطبي��ة من��ذ بداي��ة 
تاأ�ضي�ضه حتى ا�ضتحدث فى عام 2013 اخت�ضا�ضات الأمرا�س 
اجللدي��ة ،والعملي��ات التجميلي��ة بالإ�ض��افة اإىل خدم��ات 

الت�ضخي�س والعالج الكامل للمر�ضى.
ويوفر املركز ملر�ضاه بيئة خا�ضة لرعايتهم، حيث ل يقت�ضر 
تركي��زه الرئي�ض��ى عل��ى �ض��مان التمي��ز التكنولوج��ى لعالج 

املر�ضى بل واأي�ضا على التوا�ضل املبا�ضر معهم والهتمام 
ال�ضخ�ضى والدعم. 

كما تخ�ضع كل مراحل العالج لدى املركز لي�س فح�ضب على 
درجات التدقيق بل اإننا نعطى الأولوية الق�ضوى خل�ضو�ضية 
املراجعني، بحيث يتم ت�ضجيل كافة الت�ضالت واجلل�ضات 
م��ع املر�ض��ى اإلكرتونيا ويت��م التعامل معها ب�ض��رية تامة 

 اأطفال الأنابيب والتلقيح املجهريطبقا للمعايري العاملية وبتكاليف منا�ضبة. 
 التفتيح ال�سناعي

 جتميد الأجنة
 جتميد احليونات املنوية
 عالج العقم عند الرجال

 عالج البطانة املهاجرة
 عالج تكي�سات املباي�ص

 تن�سيط املباي�ص

 �سحب كي�ص املبي�ص

 عالج اأورام الرحم واملبي�ص

 متابعة احلمل والولدة

 الفح�ص اجليني قبل الزواج

  الفح�ييص اجلينييي الوراثييي لالأجنيية والزوجييني والأبناء 

PGD&PGS لالأمرا�ص الوراثية وال�سقاطات املتكررة

خدمة متميزة يف عالج العقم واأطفال الأنابيب
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اكت�ضفي... جمالك من جديد
 تنظيف الب�ضرة

 خدمات الليزر
 عالج الكنف
 ميزو ثريابي

 حقن البالزما
 الدير ما رولر

 عالج ت�ضاقط ال�ضعر
�ض��يخوخة  عالم��ات  ع��الج   

الب�ضرة
 عالج حب ال�ضباب

باخلي��و¥  الب�ض��رة  �ض��د   
ال˜gبية

خدمات الق�ضم

 تركيبات ثابتة ومتحركة
 ح�سوات بي�ساء جتميلية

 عالج اأع�سا† اجلذور
 ابت�سامة gوليود

 تقومي الأ�سنان (طبيب زائر)
 عالجات الل›ة

 تن¦يف الأ�سنان
 تبي�ص الأ�سنان بالليزر

 عالجات اأ�سنان الأطفال
 قلª عادي وجراحي

خدمات الق�ضم

التميز
   gدف¾ا..
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إكتشفي جمالك أكثر في مركز 
برجيل الطبي. 

العالج بالكي      العالج بالتبريد      إزالة الشعر بالليزر      تجديد شباب الجلد وشد الجلد بواسطة الترددات الراديوية    
إزالة ندوب حب الشباب و الندوب األخرى بواسطة الترددات الراديوية        إزالة ندوب حب الشباب و الندوب األخرى بواسطة 

الديرمارولر     إزالة عالمات تمدد الجلد بواسطة الترددات الراديوية        تبييض الجلد بواسطة الترددات الراديوية بدون إبر                    
إزالة الزوائد الجلدية الحميدة (الثآليل و الزوائد الجلدية)          رفع الشامات        إزالة األكياس الدهنية     

فلر لنفخ الشفاه و الخدود, الطية األنفية الشفوية و تحت العيون
حقن البوتوكس لخطوط التجاعيد حول العين, الجبهة, خطوط العبوس, تنحيف الوجه,اإلبتسامة الغائرة, ترهل الرقبة و التجاعيد 
 

قسم التجميل و األمراض الجلدية

التخصصات:

مركز طبي برجيل
ص. ب: 1465، العذيبة، مسقط - سلطنة عمان

اتصل على: ٥٢٥٢ ٢٢٠٨
info@bmcoman.comالبريد اإللكتروني:

www.bmcoman.com

في مركز برجيل الطبي، نهدف إلى مساعدة ضيوفنا الكرام في تعزيز جمالهم باستخدام التقنيات الحديثة و المتطورة؛ 
حيث يسعى فريقنا الطبي جاهدا  لتقديم الرعاية الشاملة لجميع الحاالت الجلدية ووضع اإلجراءات القياسية المتعلقة 

بكافة األمور التجميلية. زورونا واحصلوا على مظهر جمالي رائع. 

استعد حياتك من خالل 
خدمات تأهيل مميزة.

مرحبا بكم في قسم العالج الطبيعي في مركز برجيل الطبي.
في قسم العالج الطبيعي بمركز برجيل الطبي، يقدم فريقنا من الخبراء برامج العالج الفردي لتحسين جودة 

الحياة لدى األشخاص الذين يعانون من مشكالت العظام المختلفة. وبتوجيه المعالجين المميزين و 
مساعدتهم،  و ما يمتلكه مركز برجيل من أجهزة فائقة الجودة و الدقة، و فن العالج الذي يحمل بصمة مركز 

برجيل، سيكون عودا حميدا بإذن اهللا. 

التخصصات:
السيطرة على األلم (آالم الظهر والرقبة والكتف والركبة وغيرها)

المساعدة والوقاية أثناء االستشفاء من اإلصابات
تخفيف حدة توتر العضالت 

تحسين المرونة
تحسين القدرة على الحركة

أجهزة حديثة  
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استعد حياتك من خالل 
خدمات تأهيل مميزة.

مرحبا بكم في قسم العالج الطبيعي في مركز برجيل الطبي.
في قسم العالج الطبيعي بمركز برجيل الطبي، يقدم فريقنا من الخبراء برامج العالج الفردي لتحسين جودة 

الحياة لدى األشخاص الذين يعانون من مشكالت العظام المختلفة. وبتوجيه المعالجين المميزين و 
مساعدتهم،  و ما يمتلكه مركز برجيل من أجهزة فائقة الجودة و الدقة، و فن العالج الذي يحمل بصمة مركز 

برجيل، سيكون عودا حميدا بإذن اهللا. 

التخصصات:
السيطرة على األلم (آالم الظهر والرقبة والكتف والركبة وغيرها)

المساعدة والوقاية أثناء االستشفاء من اإلصابات
تخفيف حدة توتر العضالت 

تحسين المرونة
تحسين القدرة على الحركة

أجهزة حديثة  
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إكتشفي جمالك أكثر في مركز 
برجيل الطبي. 

العالج بالكي      العالج بالتبريد      إزالة الشعر بالليزر      تجديد شباب الجلد وشد الجلد بواسطة الترددات الراديوية    
إزالة ندوب حب الشباب و الندوب األخرى بواسطة الترددات الراديوية        إزالة ندوب حب الشباب و الندوب األخرى بواسطة 

الديرمارولر     إزالة عالمات تمدد الجلد بواسطة الترددات الراديوية        تبييض الجلد بواسطة الترددات الراديوية بدون إبر                    
إزالة الزوائد الجلدية الحميدة (الثآليل و الزوائد الجلدية)          رفع الشامات        إزالة األكياس الدهنية     

فلر لنفخ الشفاه و الخدود, الطية األنفية الشفوية و تحت العيون
حقن البوتوكس لخطوط التجاعيد حول العين, الجبهة, خطوط العبوس, تنحيف الوجه,اإلبتسامة الغائرة, ترهل الرقبة و التجاعيد 
 

قسم التجميل و األمراض الجلدية

التخصصات:

مركز طبي برجيل
ص. ب: 1465، العذيبة، مسقط - سلطنة عمان

اتصل على: ٥٢٥٢ ٢٢٠٨
info@bmcoman.comالبريد اإللكتروني:

www.bmcoman.com

في مركز برجيل الطبي، نهدف إلى مساعدة ضيوفنا الكرام في تعزيز جمالهم باستخدام التقنيات الحديثة و المتطورة؛ 
حيث يسعى فريقنا الطبي جاهدا  لتقديم الرعاية الشاملة لجميع الحاالت الجلدية ووضع اإلجراءات القياسية المتعلقة 

بكافة األمور التجميلية. زورونا واحصلوا على مظهر جمالي رائع. 
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تشمل مرافقنا االكلينيكية األساسية:

التصوير بالرنين المغناطيسي ١٫٥ تسال Ÿ

وحدة فحص الثدي باألشعة المتقدمة Ÿ

معمل داخلي Ÿ

مرافق أخرى:

صاالت لكبار الزوار Ÿ

منطقة مخصصة أللعاب األطفال Ÿ

خدمات إعادة التأهيل Ÿ

مركز برجيل الطبي
ص ب: ١٤٦٥ ، شركة مهنية: ١١٢، العذيبة

مسقط - سلطنة عمان
info@bmcoman.com | www.bmcoman.com

لحجز المواعيد يرجى االتصال على ٥٢٥٢ ٢٢٠٨ ٩٦٨+

مركز برجيل الطبي، العذيبة

في مركز برجيل الطبي نقدم حلوالً جذرية  احتياجاتك الطبية في مكان واحد عبر تقديم رعاية ذات جودة  في جميع التخصصات.

باستخدام المعدات المتطورة، وفريقاً من الخبراء والعاملين في المجال الطبي، يلتزم مركز برجيل الطبي بتقديم تجربة راقية للمرضى وعائالتهم 
وزوارهم.

تخصصاتنا:

•جراحة الثدي الترميمية (ترميم الثدي)    أمراض القلب    االمراض الجلدية    طب األسنان    أمراض الغدد الصماء والسكري    األنف واألذن والحنجرة  • • • •

•الطب العام    الجراحة العامة    الطب الباطني    أمراض النساء والتوليد    طب العيون    طب العظام    جراحة الفم والوجه والفكين    طب األطفال • • • • • •

•العالج الطبيعي    الطب النفسي    األشعة والخدمات التشخيصية     أمراض المسالك البولية • •

ملتزمون بتقديم الرعاية
الصحية ذات مستوى عالمي
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منشأتنا الطبية الجديدة: مستشفى برجيل، الخوير

Volvo

تشمل مرافقنا االكلينيكية األساسية:

التصوير بالرنين المغناطيسي ١٫٥ تسال Ÿ

وحدة فحص الثدي باألشعة المتقدمة Ÿ

معمل داخلي Ÿ

مرافق أخرى:

صاالت لكبار الزوار Ÿ

منطقة مخصصة أللعاب األطفال Ÿ

خدمات إعادة التأهيل Ÿ

مركز برجيل الطبي
ص ب: ١٤٦٥ ، شركة مهنية: ١١٢، العذيبة

مسقط - سلطنة عمان
info@bmcoman.com | www.bmcoman.com

لحجز المواعيد يرجى االتصال على ٥٢٥٢ ٢٢٠٨ ٩٦٨+

مركز برجيل الطبي، العذيبة

في مركز برجيل الطبي نقدم حلوالً جذرية  احتياجاتك الطبية في مكان واحد عبر تقديم رعاية ذات جودة  في جميع التخصصات.

باستخدام المعدات المتطورة، وفريقاً من الخبراء والعاملين في المجال الطبي، يلتزم مركز برجيل الطبي بتقديم تجربة راقية للمرضى وعائالتهم 
وزوارهم.

تخصصاتنا:

•جراحة الثدي الترميمية (ترميم الثدي)    أمراض القلب    االمراض الجلدية    طب األسنان    أمراض الغدد الصماء والسكري    األنف واألذن والحنجرة  • • • •

•الطب العام    الجراحة العامة    الطب الباطني    أمراض النساء والتوليد    طب العيون    طب العظام    جراحة الفم والوجه والفكين    طب األطفال • • • • • •

•العالج الطبيعي    الطب النفسي    األشعة والخدمات التشخيصية     أمراض المسالك البولية • •

ملتزمون بتقديم الرعاية
الصحية ذات مستوى عالمي

M
O

H
 L

ic
en

se
 N

o.
: 4

37
/2

01
6

منشأتنا الطبية الجديدة: مستشفى برجيل، الخوير

Volvo
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خدماتنا:

 زرع األسنان

 التيجان والجسور

 حشوات التجميل

 ابتسامة المشاهير

 عدسات األسنان الاصقحة

www.rmcoman.com

Villa No: 1055. Way 
No.3013- Behind Al Sarooj

24951651- 24951650

info@rmcoman.com
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Diet is not
a goal

it's a way of 
living

يوروداي��ت ه��و برنام��ج للس��يطرة عل��ى ال��وزن تحت 
إش��راف طب��ي متخص��ص يتناس��ب م��ع االحتياج��ات 
الفردي��ة لكل مش��ترك، والهدف االساس��ي منه خلق 
الوع��ي الصحي حول الع��ادات الغذائي��ة والصحة وتغير 
نم��ط الحياه لنم��ط صحي مرن خالي م��ن التعقيدات. 
ولق��د صم��م برنام��ج يوروداي��ت لتلبي��ة االحتياجات 
برنام��ج  إتب��اع  طري��ق  ع��ن  ف��رد  ل��كل  المختلف��ه 
الكيتوجين��ك أو حمي��ة غذائي��ة منخفضة  الس��عرات 
الحراري��ة وذات مع��دل إمتص��اص س��كر بط��يء مما 
يس��اعد في الحفاظ على معدل السكر في الدم، وعلى 
اية حال فإنه أمر مسلم به تناول بروتين عالي الجوده 

يساعد على حماية العضالت وعملية انقاص الوزن.

فري��ق يورودايت مختص يق��وم بدعم المرأة 
ف��ي جمي��ع مراح��ل حياته��ا، حي��ث أنن��ا نقوم 
بالحف��اظ عل��ى وزنه��ا خ��الل فت��رة الحم��ل، 
ونس��اعدها بالع��ودة ال��ى وزنها ماقب��ل فترة 
الحمل من خالل برامج صحية امنة، وتقديم 
عل��ى  للحص��ول  والتحفي��ز  النفس��ي  الدع��م 

أفضل النتائج ألطول فترة ممكنة.

Eurodiet Gulf

Al Qurm park A35 second floor

94566777 - 97497777
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يورودايت.. 
حياة مثالية ونهج عالمي

لإنقا�س الوزن

أسباب ألختيار يورودايت؟

  السمنة في مرحلة الطفوله، من ا£سباب الرئيسية 

للعديــد من المشــاكل الصحيــة، ويمكــن الوقاية 

منها بطلب المســاعدة من فريقنــا المختص لتغير 

العــادات الغذائيــة للطفــل وتدريبه على اســتبدال 

الوجبات السريعة بوجبات صحية مفيده وخفيفة.

  لدينا تشــكيلة واســعه من المنتجات الغذائية التي 

تحتــوي علــى بروتيــن ذو قيمة عاليــة وكمية قليلة 

جد¹ من النشويات، حيث ان البروتين مستخلص من 

مصــادر طبيعية مثل البقوليــات، والبيض، والحليب. 

كما نوفر تشــكيلة واســعة من المشــروبات والواح 

البروتيــن التي يحتاجها الرياضين واالشــخاص الذين 

يمارســون نشــاط بدنــي مرتفــع الكثافــة، حيث ان 

منتجات يورو دايت ال توفر فقط بروتين عالي الجودة 

ايضÄ تحتوي على ١١ فيتامين و ١٢ نوع من المعادن.

  كما توفر يورودايت منتجات وظيفية وهي منتجات 
مســؤوله عن تعزيز وظيفة معينه من خالل إضافة 

عنصــر غذائــي أو أكثر للمنتــج مثل لوح شــوكوالتة 

التربتوفان الذي بدورة يســاعد علــى إطالق هرمون 

الســعادة سيروتونين الذي يســاعد على ا�سترخاء، 

الشــعور بالســعادة، والنوم. حيث كل لــوح يحتوي 

على ٢١٦ملجرام من التربتوفات. كما يوجد لدينا لوح 

الخــوخ والتين الغنــي بحمض الفولك الذي يســاعد 

على تقليل تشوهات ا£جنة وموتها.

  تعمــل شــركة يورودايــت على بنــاء بيئــة اجتماعية 
صحيــة من خــالل عمــل العديد من ا£نشــطة التي 

تهدف لزيادة الدافعية والتعزيز النفسي لمراجعينا، 

وبناء عالقــات وديه في ما بيننا، مثــل «نادي محربي 

الدهون» . كما نعمل أنشطة للتخلص من الضغوط 

مثل نشــاط ”العزف على الطبل“، رقص الزومبا يليها 

نصائــح مقدمه من قبــل أخصائيــة التغذية صفية 

التعمــري، حيث هدفنا خلق منصــه للجميع لتبادل 

الخبرات والتعلم من بعضنا البعض.

  كمــا يقوم مركــز يورودايــت بعمل نــدوات تختص 
بالمواضيــع الصحية للشــركات لنشــر الوعي حول 

الصحة واللياقة البدنية.
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anaqati.com

اليــف
       ستايــــل

لقد أصبحت مواكبة ه��ذا العصر أم��راً صعبًا للغاية خاصة على المرأة 

ال��وق��ت متمسكة بعاداتها  ال��ت��ى ت��ود أن ت��ك��ون ع��ص��ري��ة، وف��ى نفس 

وتقاليدها وأصولها. يخاطب قسم »الي��ف ستايل« المرأة العصرية التى 

تتبع أس��ل��وب الحياة الحديث، ويسعى القسم إل��ى تلبية متطلباتها 

ال��ت��ى تبحث ع��ن التفاصيل العملية والسهلة ف��ى حياتها اليومية. 

ويتضمن القسم بين طياته أشهر العالمات التجارية للسيارات، كون المرأة 

أصبحت األكثر شغفًا بشراء السيارات الفارهة والجديدة. كما يقدم القسم أفكاراً 

جديدة لشركات تنظيم الحفالت والمناسبات وشركات اإلضاءة والصوت لمزيد 

من الرقى والفخامة. كما يشمل شركات التصوير لخلق ذكريات ال تنسى أبداً. 

ويضم »اليف ستايل« أهم الفنادق ذات الخمسة نجوم داخل السلطنة 

والتى تضمن ل��زواره��ا قضاء إقامة راقية وعصرية ال تنسى، كما نقدم 

أفضل شركات الضيافة وتقديم أشهى األط��ب��اق العمانية والعالمية. 

lIFe Style



ف��ى  والتمي��ز  الفخام��ة  ع��ن  يبح��ث  مل��ن 
املنا�ض��بات والأف��راح على م�ض��توى راق وفى 
قم��ة الذوق �ض��ركة »لو�س كالريت��ا« خلدمات 
الأف��راح متخ�ض�ض��ة ف��ى تنظيم املنا�ض��بات 
الزف��اف  حلف��الت  تخط��ط  والت��ى  والأف��راح 
اجلميلة والأنيقة والفاخرة ، وذلك با�ضتخدام 
منهجي��ة جدي��دة تعتم��د عل��ى املرونة مع 

الهتمام بكافة التفا�ضيل الدقيقة.
 ت�ضتهدف »لو�س كالريتا« الو�ضول ب�ضركائها 
اإىل املتع��ة احلقيقية واخلدم��ة التى تالئم 
احتياجاته��م ال�ضخ�ض��ية من خ��الل تنظيم 
حلظ��ات اأ�ض��طورية تخل��د عل��ى مر ال�ض��نني 
با�ضتخدام اأرقى واأحدث املعايري والتجهيزات 

العاملية. 

hussam
al sulaimani

Azaiba, 18 Novamber St 

+968 95448722 - 92250205

@lOSclARITA
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لكل وردة �سحرgا ورونقها و�سكلها 
اØا�ص, ي�سحيير وياأ�سر الناXيير اإليها, 
يعك�ييص م�ساعيير ومعانى ود وحب 
متبادليية. aالورود والزgييور عبارة عن 
يية متداوليية ب�سييكل  qرومان�سي ل¬يية 
كبييa ñى يومنا gذا, aييوردة واحدة 
حتمييل الك›ñ ميين املعانى واحلب 
وgذا لي�ص Ìجرد نوعها; بل بلونها 

مت بها وميلها.  qد oتى قqوالطريقة ال
يقدم }لو�ص كالريتاz اأطيا± وا�سعة 
الطبيعييية  النا�سييرة  الزgييور  ميين 
والأaييكار اØا�سيية بتن�سيقات باقات 
الزgييور  �سييالت  ميين  بداييية  الييورود, 
اØالبة وباقييات ورود التوليب بلونها 
بالتن�سييي³   kومييرورا  ªالرائيي  iالييورد
 ³aا يتواÌ املبد» وال�ساحر للييورود

مª اأية منا�سبة اجتماعية.
يييدار }لو�ييص كالريتاz من قبييل aري³ 
احëاaى ون¦ييام aريد aييى الإبدا» 
واجلودة, كما çتلك من�سقو الورود 
موgبة خا�سة aى ترجمة امل�ساعر 

وحتويلها اإÛ باقة ورود منا�سبة.
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mundher
almanji

bella_luna_pro

info@bellalunapro.com

www.bellalunapro.com

91256468 - 90660603

ف��ى بياللون��ا للت�ض��وير نخل��ق ق�ض��ة ل مي��ل من 
ِتكراره��ا، نمُخلد حلظات ونمُوثق ذكريات. ال�ض��تديو 
قائم على اأيدى وطنية �ضابة حمرتفة ومتخ�ض�ضة 
فى جمال الت�ض��وير الفوتوغراف��ى، وتلك اخلربة 

العالية فى جمال ت�ضوير الأعرا�س واملنا�ضبات. 

مهتم��ة ب��كل م��ا ه��و حديث ف��ى ه��ذا املجال 
على امل�ض��تويني املحل��ى والعامل��ى، ومتمكنة 
من ا�ض��تخدام اأحدث الأجهزة والتقنيات ب�ض��كل 
اإبداعى ليوثقوا اأجمل ذكرياتك باإ�ضلوب احرتافى 

ومميز. 
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عم��ان  �ض��لطنة  ف��ى  ال�ض��عبية  الأكالت  تتمي��ز 
بخ�ضو�ض��ية نكهته��ا القادم��ة م��ن غن��ى املطبخ 
مانى احلافل بالعديد من الأطباق اخلا�ضة التى  العمُ
تيزه عن املطابخ الأخرى، و التى تكت�ضب �ضهرتها 
اخلا�ضة انطالقا من التوابل العمانية التى تعطيها 
مذاقه��ا املمي��ز اللذي��ذ، وللحف��اظ عل��ى املطبخ 

العمانى لإبراز خ�ضو�ض��ياته املتميزة على ال�ض��عيد 
اخلليج��ى والعاملى والتى يجهله��ا الكثري، جاءت 
انطالقة مطعم »هووود هوود« و�ضاحبته ال�ضيف 
علي��اء اليازيدي��ة ليق��دم املطب��خ العمان��ى الغنى 
بالو�ضفات والأطباق ال�ضهية فى اأبهى �ضورة وخري 

ممثٍل للمطبخ العمانى عامليا.

aliaa
alyazidi

Al-khoud Al faye complex

hooodhoodresturant

 +968 99612078
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alpatraoman

+968 96067883 - 96067884

alpatra
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ال�ض��ورة تغني ع��ن األ��ف كلمة، فالت�ض��وير 
الحرتاف��ى ل��ه جماليت��ه وفنون��ه، فعندما 
ميت��زج احل�س الفن��ى وال�ض��غف. فاأنت هنا 
تتح��دث عن موهبة �ض��هدت تفوق��ا كبرياً 
امل�ض��وران  وهم��ا  الرقم��ى  الت�ض��وير  ف��ى 

املبدع��ان هيث��م املنج��ي وم��ازن رمي���س 
الذي اأبدعوا باأعمالهم واأفكارهم وع�ضقت 
اأنامله��م مداعب��ة الكامريا لإلتق��ا¥ اأجمل 
ال�ضور واأروعها والتي اأظهرت لنا يف زواياها 

الكفاءة والإبداع.

South Al Mabela

haithamalmanji

 +968 95365987 - 99112931

haitham
al manji

mazin
ramis

&
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Al-Khuwair - Warehouse - 24478775
Sound & lights     96235555

catering Rentals     96062222

Events Management      96235555
Al-Khuwair - Showroom - 24475515

www.tunesoman.com

follow Us tunesoman

 stage and architectural Lighting

  professional sound &  Lights for 

international concerts

 aV productions

 dj equipment

 events management

 retail outlets

 music education

 catering equipment rentals

tuNe INtO FOr:
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»مطبعة القب���س«.. تاريخ حافل ن�ض��جت خيو¥ 
جناحه��ا بالعمل الدوؤوب واأ�ض��رت على اأن تكون 
دائما فى ال�ضف الأول ،خطة بعيدة املدى رمُ�ضم 
فيه��ا عه��دمُ جدي��دمُ ملطبع��ة القب���س وتو�ض��ع 
فكرى لالطالع على كل جديد فى عامل الطباعة 

واملطبوع��ات، وق��د تبل��ور �ض��ر جن��اح مطبع��ة 
القب�س ف��ى الرتكي��ز والهتمام بق�ض��م خدمة 
العم��الء والذى قدم منتجاتنا لأهم عمالئنا فى 
�ض��لطنة عمان بال�ضورة التى كنا نطمح لها وما 

زل¾ا ناأمل فى املزيد .  

hussain
al lawati

@alqabasprintingpress

printa2z@gmail.com

www.alqabaspp.com

+968 24488878 - 24478476

مطبعة القبس 
حكاية عمل قَصَ د النجاج 

فناله
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مطبعة
القب�س

الخدمات والمنتجات التى تقدمها

ركزت مطبعة القبس ومن خالل مسيرة درب نجاحها على اقتناء أحدث آالت 

الطباعة الرقمية المخصصة للمطابع. 

مما أهلها لتكون دائما رائدة ومميزة في كل ماتقدم لعمالئها وذلك باعتمادها 

على طاقم وخبراء ومصممين عمل كبير وإداريين ذوى خبرة ومسوقين 

باختصاصات ومجاالت متعددة رفع حدود نجاحها إلى الال حدود وساهم في 

تطوير مسيرة عمل كانت حريصة دائما لجعل العالم قريبا ًومتداواًل لخدمة 

عمالئها ،وتقديم أسعار تنافسية مدورسة في هذا المجال دائما. 

� كتالوجات وبروفايل للشركات.

� التقويم السنوى ودفاتر المالحظات.

� دفاتر تقارير سنوية.

� تصميم بطاقات لألفراح. 

� ُكتيبات وملصقات.

� اإلعالنات وتصاميم الجرافيك.

� أوراق رسمية وأختام.

� بطاقات رجال األعمال والفواتير.

� بانرات لإلعالن والدعاية. 
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www.omanbridesohow.com
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الفئة-E كوبيه الجديدة

عندما تزدان الفخامة باألداء الرياضي 
والتكنولوجيا المتطورة

بأبعادهــا المثيرة والمعّبرة التــي تمتاز بها 
سيارات الكوبيه وتصميمها النقي والحسي 
ومســتوى الراحة الذي تمنحه ألربعة ركاب 
خــال المســافات الطويلــة، تجمــع ســيارة 
مرسيدس-بنز الفئة-E كوبيه الجديدة بين 
الجمــال والمزايــا الكاســيكية للســيارات 

الرياضية مع أروع الخصائص التكنولوجية.

وتشــّكل الفئة-E كوبيه خطوة جديدة على 
مسار تطّور فلسفة التصميم لمرسيدس-

بنــز، وذلــك من خــال المــزج بيــن الجاذبية 
الفاتنة والتفّوق التكنولوجي للســيدان، مع 
إطالة أنيقة ورياضية أكثر. كما أنها تنبض 
بالــذكاء الفائــق حيــث تضــم أحــدث أنظمة 
مســاعدة الســائق مــع خيــار القيــادة اآللية 
جزئيــًا من بين عدة خيــارات أخرى، وتتناغم 
االنبعاثــات  مــع  الفائقــة  المحــركات  قــوة 
التعليــق  وأنظمــة  للعــادم  المنخفضــة 
االنتقائيــة  التخميــد  بخصائــص  المريحــة 
بالرشــاقة  تتســم  قيــادة  تجربــة  لتضمــن 

واألناقة الرياضية.
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أنانتار 
الجبل األخضر

منتجع »أنانتارا الجبل األخضر« أعلى منتجع 
من فئة الخمس نجوم في الشرق األوسط، 

حيث يقع على ارتفاع 2000 متر فوق سطح 
البحر على حافة جبل. 
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منتجــع »أنانتــارا الجبــل األخضــر« أعلــى 
منتجــع مــن فئــة الخمــس نجــوم في 
الشرق األوسط، حيث يقع على ارتفاع 2000 

متر فوق سطح البحر على حافة جبل. 

يخاطب هــذا المنتجع الفاخر المســافر 
الــذي يتمّتــع بــذوق رفيع والذي يعشــق 
مــن  باقــة  أمامــه  فيتيــح  المغامــرات، 
التجارب الملهمة التــي تغمره بالثقافة 
التــي  والمغامــرات  والتاريــخ  العريقــة 
الخالبــة مــن  الناحيــة  تحتضنهــا هــذه 

سلطنة عمان.

www.jabal-akhdar.anantara.com

aljabalalakhdar@anantara.com

+968 2521 8000

اتصل بنا

الجبل األخضر، ُعمان
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مطعم «طبلية مصرية» 

 أجواء األحياء المصرية األصيلة التى تعيدك لذكريات 

الزمن الجميل لتدندن «حلوة يا بلدي»، تنقلك 

بالزمان إلى أجواء القاهرة الفاطمية بطابعها 

المتميز لتحط رحالها إلى قلب العاصمة العمانية 

«مسقط» كأكبر مطعم متخصص في األكالت 

المصرية في «مسقط» 

9422 2006 tableya masrya tableyamasrya
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خليج مسقط
موطنك في أحضان الطبيعة الخالبة، وفي جوار الصفوة المميزة.
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كن جزًءا
من مجتمع فريد يتشارك الرغبة في حياة أفضل

منتجع فخم يضم جميع ســبل الحياة العصرية ويمنحك فرصة رائعة لالستمتاع بهواء 
نقي منعش، وتجربة حياة فريدة في أجواء استثنائية على شواطئ خليج ُعمان.

فــي وســط المنتجــع ســوف تنعــم 
بالعديــد مــن األنشــطة والخدمــات 
المتنوعة، والتي تتيح لك تجربة حياة 
ســهلة وخالية مــن التعقيد. ويتميز 
تمــزج  اســتثنائية  بأجــواء  المنتجــع 
بين كــرم الضيافــة الُعَماني األصيل 

وسبل الحياة العصرية المريحة.  
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