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ال يسمح باعادة نشر أو حفظ أو تخزين أو نقل أي جزء من هذه المطبوعة بأي شكل من ا£شكال دون اذن، 

ويعتذر الناشرون عن عدم تحملهم المسؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه المجله مهما كان 

سببها، وا£راء 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.
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ا£مانة العامة التحاد غرف
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(968) 24495419
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(968) 24495817

@ anaqati_magazine

(968) 95434743

ملحق

الشك أن طريق النجاح ليس سهًال ميسوراً، وليس مفروشًا بالورود ،ولكنه دائمًا ما يكون محفوفًا با£شواك، فالذين حققوا نجاحات 
وإنجازات أبهرتنا وأبهرت البشرية الشك أنهم تعبوا وصبروا وواصلوا الليل بالنهار، فالنجاح ال يأتي عادة مصادفة بل يأتي نتيجة صراع 

مرير، وصبر طويل ،فالصبر هو سفينة التفوق والنجاح التي ال يستقلها إال الناجحون....

تلك مبادئ أساسية انتهجتها إدارة مجلة «أناقتي» وهي كما عودتنا دائما منذ تأسيسها، تضع بين أيدينا اليوم «إليجانس كتالوج» 
لتقدم كل ما هو جديد في عالم المرأة،ولتضع المرأة على طريق ا£ناقة والجمال من خالل توفير أبرز مصممي ا£زيــاء، وخبيرات 

التجميل وغيرها من ا£قسام التي تالمس وتخاطب طموح ورغبات المرأة ا£نيقة والعصرية.

منظومة ناجحة على كافة ا£صعدة، يتوج هذا النجاح تنظيم إدارة مجلة «أناقتي» سنويا لحفل «إليجانس فاشن شو» والذي يأتي 
متزامنا مع احتفاالت السلطنة بيوم المرأة العمانية وتقديرا لدور المرأة العمانية، والمكانة المرموقة التي حظيت بها ومساهمتها 

في خدمة الوطن على كل ا£صعدة ،وفي كافة المجاالت. 

«إليجانس فاشن شو» رغم حداثة عهده إال أنه اكتسب شهرة ومكانة واسعة ليس في السلطنة فحسب ،ولكن في الوطن العربي 
بأجمعه، فالحفل يشهد مشاركة مميزة من أشهر مصممي ا£زياء داخل السلطنة والخليج ،وحضور نخبة من صاحبات وأصحاب 
السمو، وأصحاب ا£عمال وصاحبات ا£عمال ،وبعض سفراء الدول العربية، فضال عن حضور مشرف لكوكبة من الفنانين والفنانات 

العرب والخليجيين.

«إليجانس فاشن شو» فرصة ذهبية لرائدات ا£عمال العمانيات وأصحاب المشاريع الناشئة لعرض مشاريعهم وإبداعاتهم، حيث 
يسلط الحفل الضوء على كل ا£فكار البناءة والنيرة وفعاليات تخدم الرعاة والعارضين في تقديم منتجاتهم وعرضها وتسويقها 

بشكل مباشر أمام حضور نسائي قوي.

«إليجانس فاشن شو» في نسخته الجديدة لعام ٢٠١٨ أخذ على عاتقه االرتقاء بمجال الموضة وا£زياء والجمال داخل السلطنة، فزيادة 
عدد عمالئنا والمشاركين معنا في الحفل يعكس مدى الثقة والنجاحات الكبيرة التي حققناها خالل ا£عوام الماضية. ومن المؤكد أن 

إدارة المجلة لن تتوانى عن تقديم كل ما هو جديد في عالم المرأة في أبهى صوره. 

جزيل الشكر والتقدير لعمالئنا ا£عزاء على ثقتهم الغالية في مجلتنا وحفلنا، ونعدكم بتقديم كل ما يرضيكم ويلبي تطلعاتكم 
وطموحاتكم. 

طريق النجاح ليس مفروشا بالورود

¬eÓ°S ìÉàØdG óÑY

عبد الفتاح سالمه
المدير العام
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وصف  ميكن  الكلامت  بهذه  ذهبية...  أنامل  صاحبة  مجتهدة،  مبدعة، 

ن يعملن يف  خبرية التجميل «سلوى الغافري» التي تتميَّز عن غريها ممَّ

أن  التجميل مام ساهم يف  عامل  نفسها يف  تثبت  أن  واستطاعت  مجالها 

أصبحت مدرسة يف عامل املكياج. 

ورغم صغر سنها إال أنها انتقلت بني محطات الحياة بكل إرادة وتصميم، 

مبجال  والتألق  النجاح  عامل  يف  مكانة مرشقة  تحتل  أن  استطاعت  حتى 

املكياج. 

مركز سلوى للتجميل يعد الخيار األمثل لكل امرأة ترغب يف الحصول عىل 

مظهر جميل يعزز من ثقتها بنفسها وترغب يف التغيري والتجديد. املركز 

يقدم كل ما هو جديد يف عامل املرأة والجامل.

al ghafrisalwa

salwabeautycentre

Al-khoud Al Faye Complex

24536029
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KhaDeGa
al nimi

املوهبة التي تبدأ منذ الصغر هي نعمة ميكن 

تطويرها والعمل عليها لتصبح مهنة احرتافية 

،واملجال الذي تبدع فيه كل س��يدة، وهذا ما 

جسدته خبرية التجميل «خديجة النعيمية «التي 

عشقت املكياج يف سن صغرية واحرتفته بالكرب.

ملع اس��مها يف عامل خبريات التجميل بلمس��اتها 

األنيقة التي تضفي الجامل دون تكلف وبشغفها 

يف تعلم املزيد لتصل إىل االحرتاف مبهارة. تؤمن 

ب��أنَّ املرأة هي رمز الج��امل الذي يكمن عادة يف 

ثقتها بنفسها، وتفرّدها املطلق وعدم تشّبهها 

باآلخرين.

صال��ون دار الخليج يقدم كل أرسار الجامل من 

االهتامم بالبرشة والش��عر باستخدام أفضل 

منتج��ات العناية واملكي��اج للحصول عىل إطاللة 

ساحرة، لذلك اكتسب «دار الخليج» شهرة واسعة 

يف الفرتة األخرية. 

alniimi

alneemi96

Sham before Bijanib R/A, Hamza Abdul 
Al-Motalib mosque, befor the court

92336266
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خبرية  تعمل  أن  يجب  والنجاح،  املجد  إىل  للوصول 

التجميل بصدٍق وحٍب لهذه املهنة فتعطيها من ذاتها 

وتبدع من خاللها. من هنا انطلقت خبرية التجميل 

يف  وأبدعت  التجميل  عامل  يف  الشيدي»  «رشيفة 

تحول مالمح  التي  الفنية  بلمساتها  املكياج ومتيزت 

أي وجه إىل لوحة فنية إبداعية غاية يف الجامل تبهر 

كل من ينظر إليها.

صالون مادموزيل لصاحبته» رشيفة الشيدي» يقدم 

الصالون  يعد  النواحي،  كل  من  مميزة  تجربة  لك 

عن  تبحث  امرأة  لكل  واألفضل  األمثل  الخيار 

الخدمات واملستحرضات األفخم يف السلطنة. 

sharifa
alshiDi

@mademoiselle_salon

@sharifa_alshidi

91360601 - 22007575

Al Mawalih North
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تتمتع خب�ة التجميل الع�نية «عتاب الحرايص» بذوق رفيع من خالل أسلوبها املميز وأناملها 

 �االحرتافيــة الذهبية التي تصنع الســحر عىل وجوه النســاء، حتى أصبحــت واحدة من أك

خب�ات التجميل طلبا يف السلطنة وخاصة من قبل العرائس للحصول عىل أجمل إطاللة لهن 

يف ليلة العمر.

صالون جنة حواء لصاحبته «عتاب الحرايص» دلّيل نفسك وج�لك من خالل خدمات الصالون 

املميزة والرائعة للنســاء.حيث إنه يقدم خدمات التجميل من املكياج املثايل وتنظيف البرشة 

والباديك� واملانيك� وعمل الترسيحات وغ�ها. 

etab_123

etab_1234

South Al Mabela

95217274

etab
al harasi

382018 / 2019

beauty



Makeup By

eTaB
al harasi

402018 / 2019

beauty



Makeup By

eTaB
al harasi

422018 / 2019

beauty



بلمساتها  التجميل  خبريات  عامل  يف  اسمها  ملع 

األنيقة التي تضفي الجامل دون تكلف، وبشغفها 

خبرية  مبهارة.  لالحرتاف  وصلت  املزيد  تعلم  يف 

املحيرضي»  حميد  «سمرية  العامنية  التجميل 

العرص  مواكبة  عىل  وحرصها  الفريدة  موهبتها 

محط  جعلها  ومميَّز  جديد  هو  ما  كل  وابتكار 

أنظار واهتامم العديد من النساء.

احتياجات  جميع  يلبي  للتجميل  سمرية  مركز 

خدمات  من  عددا  الصالون  يقدم  جاملك، 

متخصص  الصالون  والراقية.  الفريدة  التجميل 

يف تطبيق كل ما هو دارج من صيحات املوضة 

وصبغات  وقصات  املكياح  لصيحات  بالنسبة 

والوجه  بالشعر  العناية  األظافر،  طالء  الشعر، 

وحتى الجسم. 

samira
almUhaiDhri

samiras_makeup

samirasmakeup

94335441 - 96765514

Al Mawaleh
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خب�ة التجميل الع�نية ســي� البلويش أحبّت التجميل 

وتفّننت به، ترى أّن هذا املجال يحتاج إىل إبداع وتجديد 

بإســتمرار إلبتكار ما هو أجمل. أرادت النجاح فحققته، 

بعــد أن بذلت مجهــوداً وعطاء نابعÃ مــن حبّها لهذه 

املهنة.

أنامل ذهبية وسحرية ومكياج متقن، Æيز ويظهر مالمح 

املــرأة الطبيعية. ترســم عىل الوجوه، وتســتخدم أقالم 

الكحل وأحمر الشفاه وفرشاة الظالل لتجعل من العيون 

لوحــة تنطق بالج�ل، وتشــارك بأناملها يف صنع الفرح 

الذي تعشق أن تلون به العيون والشفاه•

«Seema beauty zone and spa « لخبــ�ة التجميــل 

سي� البلويش، تتنوع فيه الخدمات ما بÃ مكياج وشعر 

وح�م مغرß ومســاج وبدك� ومنك� وجميع خدمات 

التجميل واالسرتخاء التي تحتاجها املرأة العرصية.

seema
al balUshi

seema_beauty_zone_spa

79190403

Al Mawaleh South
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96301333 A.9ooolAsila_Makeup

asila
al Ghaithi

لكل امرأة سحر خاص، هذه هي فلسفتها يف 

الجامل. إذ ترى خبرية التجميل «أصيلة الغيثيـإن 

« أن البساطة والنعومة هام رس الجاذبية. 

ترس��م «أصيلة الغيثي» بريشة واحدة فقط هي 

ريشة الجامل والتألق، إبداعاتها تكشف عن 

موهبة رصعت باحرتاف يف عامل التجميل. ففي 

فرتة بسيطة متيزت بأسلوب رائع يف مزج األلوان، 

ولذلك يحمل مكياجها بصمة خاصة. 

متتلك إحساسا مختلفا تجاه كل وجه، والذي 

يختل��ف باختالف مالمحه وذلك إلظهار الوجه 

بشكل متميز، ففن اكتشاف جامل الوجه يجعلها 

تبدع ىف تجميله.

522018 / 2019
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متيزت خبرية التجميل «ابتسام الكلباين» برسم 

الوجوه بأنامل ذهبية ناعمة، فبدأت مشوارها 

بعضها  مع  األلوان  دمج  فن  أجادت  أن  بعد 

البعض وتركت بصامتها الرقيقة والناعمة عىل 

تطبق  ومل  املكياج  يف  تنوعت  النساء.  وجوه 

إمنا  املكياج،  من  معني  نوع  أو  معينة  موضة 

املكياج  عامل  يف  التطورات  أحدث  تابعت 

لتميزه بالنعومة والفخامة يف الوقت نفسه.

جامل  يظهر  خاص  سحر  لها  املكياج  ألوان 

وإرشاقة العروس، فرسم العيون فن وموهبة 

تتقنه خبرية التجميل «ابتسام الكلباين»، وكأنها 

لوحة فنية لتظهر العروس بأحسن صورة.

ibtisam83@outlook.sa

ebtesam_alkalbani

umlatefa

i b t e s a m ibtesam
al Kalbani
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مركز «عطر الحناء» تحت ادارة وصاحبة املركز مريم املجيني كل ما هو جديد يف عاã التجميل ونقش 

الحنــاء äواصفــات وجودة عالية. ويوفر املركــز تجربة للمرأة تتمتع بالرفاهيــة والراحة، حيث يتميز 

بالغرف املنفصلة التي تتيح خصوصية لكل زبائن املركز وتخصيص غرفة خاصة للعروس لرسم النقوش 

الخاصة حسب العادات والتقاليد الع�نية األصيلة. 

ويتميز املركز بعمل جميع أنواع الحناء بكافة األشكال للجسم مع أحدث الرسومات والنقوش يف صيحات 

املوضة عىل أيدي أمهر املتخصصات يف هذا املجال، مع الحرص عىل اســتخدام أجود املســتحرضات يف 

العاã تحت ظل أجواء مملوءة بالفخامة والرقي وبديكور هادئ يتيح قضاء أوقات رائعة. 

@henna_perfume11

+968 95382955 - 24187550

Al Faye Complex - Mabellah

MaryaM
al Mujaini 
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nawal
al sharJi

farah_officiall@farah_officiall farah_officiall@hotmail.com

F a r a h

تقدمها  الشعر»  ووصالت  للرموش  «فرح  منتجات 

وأجود  أفضل  من  تعترب  والتي  الرشجي  نوال  الدكتورة 

تستخدم  فهي  الصناعية،  للرموش  املصنعة  املاركات 

وهو  الرموش  تصنيع  يف  الطبيعي  الشعر  أنواع  أفضل 

بداية من  بأشكال ومقاسات عديدة  املنك. وتأيت  شعر 

لتناسب  الدراماتييك  السميك  إىل  الطبيعي  الخفيف 

جميع أشكال العيون واإلطالالت. 

642018 / 2019
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أما وصالت الش��عر فإنها من أجود أنواع الش��عر الطبيعية 

بأسعار تنافسية، وما مييز وصالت شعر «فرح» هو أنها 

تندمج مع جذور الشعر األصيل. فلن تالحظ املرأة وصالتها 

الجديدة التي تندمج بشعرها كالسحر، والبواريك جذورها 

طبيعيه كفروة الرأس الطبيعية.

nawal
al sharJi

farah

662018 / 2019
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faKhrya
al yoUsfy

اشتهرت مبكياجها الراقي ومكياجها الناعم وملساتها 

الفريدة يف مكياج السهرة والعرائس، ميتزج معها 

لتكون ملسة جاملية  األلوان  رفيع يف خلط  ذوق 

نادرة بأناملها الناعمة عىل وجه املرأة.

تعشق فن التجميل وتعمل به بدرجة عالية من 

وريشتها  بأناملها  وتتفنن  عملها  تتقن  الرتكيز، 

التي  اللوحة  لتعطي كامل وقتها وجهدها لتنهي 

بدأتها لتضفي عىل الوجه جامال وأنوثة، هي خبرية 

التجميل املحرتفة العامنية صانعة الجامل الطبيعي 

وصاحبة األنامل الذهبية فخرية اليوسفي. 

فخرية  لصاحبته  للتجميل»  فخر  «ملسة  مركز 

مجال  يف  رائعة  خدمات  تقّدم  يقدم  اليوسفي 

توفري  مع  والعرائس  واملكياج  والشعر  التجميل 

بجامل  تعتني  التي  الرفاهّية  من  رائعة  أجواء 

املرأة الداخيل والخارجي.
95577677 - 24264242

lamsat_fakhar

l.fakhr@hotmail.com

l_fakher
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fakhrya
al yousfy
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anaqati.com

َ



مزيج بني الفخامة واألنوثة واإلهتامم بالتفاصيل 

املتقنة، تتميز بها فساتني زفاف مصممة األزياء 

الربّاقة  التطريزات  عىل  فتعتمد  اللبنانية.  ملك 

فساتينها  لتحظى  فاخرة،  خامات  مستخدمة 

بإعجاب النساء وتأرس قلوبهن. 

فمن خالل فساتينها تحقق ملك حلم كل عروس 

مع  األمريات،  يحايك  تصمياًم  ترتدي  أن  تريد 

تفاصيل أخاذة من تطريزات وورود تربز أنوثة 

العروس وتزيدها أناقة وجاذبية.

« ملك باالس» أسلوب خاص يف تصاميم فساتني 

واحد  آٍن  يف  والرقي  النعومة  فتتجسد  الزفاف، 

بلمسات إبداعية فريدة.

dar_malak

Al Athaiba

+968 98288150

malaK
Dayeh

fashion designer

FaSHION
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دار الثوب الذهبي.. أروع وأرقى األزياء الرتاثية القدمية 

وتخطف  العقول  تذهل  التي  كوتور»  «هوت  بلمسة 

األبصار، ملسات أنيقة وفساتني مفعمة بالنعومة والجامل. 

دار الثوب الذهبي أبدع يف تقديم فساتني راقية ال مثيل 

األقمشة  أجود  وباستخدام  متقنة،  بقصات  ومتيزت  لها 

السعودية الفاخرة والخامات كالحرير والساتان والدانتيل 

باهتامم بالغ ودقة شديدة يف التفاصيل.

وتحقق  املرأة  أنوثة  تحتضن  أزياء  الذهبي  الثوب  دار 

التوازن بني التصاميم التقليدية واألناقة العرصية الحديثة، 

فلكل امرأة تبحث عن اإلطاللة الجذابة واملميزة وترغب 

ف�«الثوب  الجامل  وساحر  مختلف  فستان  اقتناء  يف 

الذهبي» الخيار األمثل لها ليمنحها إطاللة ناعمة متلؤها 

باألنوثة والجامل، وتنبض باألنوثة والرقي. 

@GOLDENTHOB

Al-Khuwair-Jasmine Complex

+968 91400205

FaSHION
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BaitAlfanar
91380809 - 99220090 - 93631199

faiZa
al blUshi

«بيت الفنار».... رمز األصالة وعبق املايض 

تجسده مصممة األزياء العامنية فايزة البلويش 

يف تقديم أزياء عامنية تقليدية متطورة، لرتسم 

لنا بخربتها الكبرية تصاميم خيالية رائعة تعكس 

األزياء العامني��ة النس��ائية بتفاصيله��ا القدمية 

وهويتها الثقافية يف مختلف أرجاء السلطنة. 

متكنت املصممة «فايزة البلويش «خالل س��نوات 

طويلة أمضتها يف التصميم من رسم هوية خاصة 

بها يف عامل األزياء، لتتميز بلمس��اتها العرصية 

وتصاميمها املتطورة واالحرتافية يف إرضاء األذواق 

املختلفة يف القصات واألزياء. 

Al Amerat

bait
al fanar
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fashion designer
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Faiza Al Blushi
fashion designer

FaSHION

942018 / 2019



وفق أسلوب إبداعي وخربة ممتدة، تستوحي مصممة 

الحبيس» موديالت متفردة من فساتني  األزياء «زهرة 

يف  والعرصية  الكالسيكية  بني  ما  تدمج  بحيث  الزفاف 

املتقنة  التفاصيل  حيث  من  األبصار  تخطف  تصاميم 

واألقمشة  اإلكسسوارات  ونوعية  العالية  والحرفية 

لو  كام  تصاميمها  يف  العروس  تشعر  ولهذا  الفاخرة. 

كانت ملكة متوجة يف ليلة العمر.

مميزة  تصاميم  يقدم  الزفاف»  لفساتني  «زهرة  بوتيك 

لفستان  امتالكها  العروس  تضمن  حتى  مكررة،  وغري 

زفاف مل يشاهده أحد من قبل.

Zahra
al habsi

Zahra_dresses

Al ghubra, Muscat

99384992

FaSHION
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zahra Al habsi
fashion designer
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العامنية،  وغري  العامنية  التقليدية  األزياء  تصاميم  أرقى  كوليكشن»  «خالداز 

بني  املزج  يف  نجحت  والتي  خليل»  «خالدة  املبدعة  العامنية  املصممة  بلمسة 

األصالة واملعارصة يف تصميم األزياء مع االحتفاظ بالهوية الرتاثية للزى العامىن 

التقليدى النساىئ.

كام متيزت تصاميمها بتقديم زى خاص لكل فرتة عمرية للمرأة العامنية لتلبية 

مختلفة  تصاميم  التقليدى ىف  العامىن  الزى  تقديم  وأيضا  الزبائن،  أذواق  كافة 

لتتناسب مع كافة املناسبات مثل األعراس واألعياد مع االحتفاظ بالطابع العامىن 

الخاص للزى. وكذلك تقدم تصاميم غري عربية لتلبية احتياجات املرأة العرصية.

khalida’s_collection

111 Al Hail South, 
Al Mazoun Street, 
Muscat, Oman

97414179

khalil
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Khalida Khalil
fashion designer

halida KhalilKhalilK
fashion designer
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املهندس، املصمم، الفنان، كلها ألقاب ثانوية يُعرف بها « ربيع صوما 

« ذلك املبدع اللبناين الذي ملع إسمه يف عامل الهندسة املعامرية من 

خالل أفخم املشاريع التي نفذها.

إال أن «صوما» املهندس، كان يُخبأ موهبة فذة، مختلفة وراقية يف عامل 

األزياء الذي ذاع صيته مؤخراً فيها.

«ربيع» مل يتجرد من شخصية املهندس بل دمج بينها وبني تصميامته 

التي متّيزت بأشكالها املعامرية كالدائرية واملخروطية وغريها الكثري 

والتفاصيل  الدقة  ناحية  من  والعطور  الحقائب  بها  تزينت  التي 

العميقة. 

 وميّز املرأة وخاصة العربية بحقائب وعطور مميزة تليق بها وتضيف 

عىل إطاللتها الكثري من السحر والرقي كامللكة أينام حلت. 

منها  األذواق،  جميع  تُريض  عرصية  تصميامت  قدم  وللحقائب، 

منه أن املرأة تتمتع بشخصية  الكالسيكية، املجنونة والعملية، إمياناً 

قوية ومسؤولياتها متعددة ولكل تواجد مقاٍم. 

وإمياناً منه بأن العطور هي جزءاً ال يتجزأ من إبراز سحر الشخصية 

العامل  هذا  دخل  للرقّي،  عاشقاً  إنساناً  لكل  الخاص  املظهر  وجاملية 

من بابه العريض والذي يُعترب ُمكمالً للموضة وصيحاتها فحرص عىل 

انتقاء اهم املكونات الفاخرة لترتك اثراً عميقاً يف النفوس.

فأطلق مجموعة عطوره الفرنسية الخاصة، التي تتميز بجودة عالية 

اساطري  الرفيع، حيث  متزج بني  الباهظة والذوق  الزيوت  ناحية  من 

عالمة  لتكون  املركزة  االرز  خشب  ورائحة  العريقة  العربية  الروائح 

اساسية وملسة سحرية.

ويعترب ربيع صوما أّن كّل مصّمم لديه يشء ميّيزه عن غريه، ويحاول 

أن يسري بخط راٍق وفخم مختلف عن غريه من نظرائه يف عامل املوضة 

واألزياء. واعداً بأفضل التصميامت املختلفة واملتنوعة قريباً... w w w . r a b e e s a w m a . c o m

Muscat Grand Mall
new wing
ground floor

Sawma
Rabee

FaSHION
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املجتمعات  يف  خصوصية  لها  وتاريخ،  وتراث  هوية  العباءة 

يف  وواجبة  أصالة  عباءتها  الخليجية  املرأة  وتعترب  اإلسالمية، 

األناقة  بني  العباءة  تجمع  حيث  تتجزأ.  ال  جذور  ولها  لبسها 

واالحتشام وذات داللة ثقافية وتراثية متجذرة ،بل وخصوصية 

ترتبط بالتقاليد. 

من تلك املبادئ واألساسيات انطلقت مصممة األزياء العامنية 

صيحات  إدراج  يف  متيزا  األكرث  املصممة  الحشار»،  «حفصة 

املوضة العاملية إىل تصاميم العبايات بجدارة وإتقان. معتمدة 

عىل إدخال أبرز خطوط املوضة واألزياء يف تصاميمها بشكل 

مبهر ومميزوبأسلوب ال يفقد العباية التقليدية هويتها.

hafsa
al hashar

fc_abaya

98031744

fc_abaya@hotmail.com

FaSHION
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hafsa Al hashar
fashion designer
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«يوڤا» وهي كلمة من أصل ترó تعني املكان 

الدافئ املريح للقلب والروح، ومن هذا املنطلق 

لتتميزي  أنِت  لِك  خصيصا  بوتيك»  «يوڤا  ُوجد 

واملالبس  السهرة   Ãفسات من  فريدة  äجموعة 

األناقة  يف  مميزًا  طابًعا  øنحِك  التي  اليومية 

والبساطة يف آن واحد. 

وعىل غرار املقولة الشه�ة يف عاã تصميم األزياء: 

سهلة  الحقيقة  يف  هي  املعقدة  التصاميم  «إن 

الصنع، يف حÃ أن التصاميم البسيطة تأخذ وقتًا 

أطول وُجهًدا أكرب يف دقة التصميم والصنع».

yuva.om

yuva.boutique

Al Mazoun Street, Al Koudh, 
Muscat, Oman
+968 71199098
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اعتمد املصممون يف «يوڤا بوتيك، 

عامل  يف  البساطة  عن  البحث 

«يوڤا  العاملية.تصميامت  األزياء 

بوتيك» هي الخالصة التي نتجت 

عن عدد غري محدود من خالصة 

مختلف  من  املبدعني  املصممني 

الثقافات يف العامل.

yuva.om yuva.omyuva.boutique yuva.boutique+968 71199098 +968 71199098

FaSHION
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yuva.om
yuva.om

yuva.boutique
yuva.boutique

+968 71199098
+968 71199098
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هل تحلمني بالفستان املثايل؟ ليك تضمني طلة أسطورية يوم زفافك 

س��يمنحك بوتيك «جنة العروس» خيارات مميزة لتشاهدي وتجريب حتى 

تصيل إىل فستان زفاف أحالمك. 

«جنة العروس» واحد من أِمهر وأقوى محالت فساتني الزفاف النادرة واألكرث 

إبداعاً ومتيزاً، وتجد فيه العروس مجموعة ساحرة من تصاميم الفساتني 

والتي تناسب اختياراتها وذوقها الراقي.

فإذا كنت عروس��ا وتبحثني عن فساتني متميزة جديدة ومختلفة، فستجدين 

تصاميم كث��رية متنوعة وجميلة، فهناك التصاميم امللكية الفخمة ،وأخرى 

بسيطة وناعمة لتختاري من بينها ما يناسب ذوقك وشخصيتك بشكل خاص.

@paradise_bridal

Al-Azaiba Novem-
ber 18th Street 
next to Millennium 
hypermarket

+968 91444948

SAID
AL WARDI

ZAINAB
AL BALUSHI

paradisebridal1@gmail.com

FaSHION

1262018 / 2019



FaSHION

1282018 / 2019



FaSHION

1302018 / 2019



البلويش  «شهلة   Ãالع�نيت  Ãاملصممت وجالبيب   Ãفسات تصاميم  تحملنا 

«و»شي�ء البلويش «إىل عواã خيالية ساحرة، تصاميم ناعمة بتفاصيل دقيقة 

ال تخلو من البساطة الراقية مع الحفاظ عىل الرتاث الرشقي األصيل.

تصاميم «باليوار» تتسم بالنعومة األوروبية والقصة البسيطة بت�زج جميل 

البلويش بصمته� يف مجال  الهوية الخليجيّة، هكذا ترتك شهلة وشي�ء  مع 

تصميم الجالبيب والفساتÃ لتصنعا خطا مميزا له� يف عاã األزياء الع�نية. 

تكون  ما  غالبا  التي  تصمي�ته�،  Æيز  إلهام  وراء  داýا  املصممتان  تسعى 

الرشق،  سحر   Ãب التصاميم  دمجت  فقد  والطبيعة.  التاريخ  من  مستوحاة 

وروح العرص.تهتم «باليوار» بالجودة وج�ل التصميم لتحظى بإعجاب املرأة 

العربية بشكل عام واملرأة الع�نية بشكل خاص.

paliwar.om

Noor Plaza, Al-Hail South, Shop no.54

+968 93353636

paliwar.om@gmail.com

shahla
al Balushi

& shaiMa
al Balushi
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Shatha_sur

96753971

basma
ai haDDabi

لتكوين أجمل عروس يف ليله عمرها، «شذى صور» 

تقدم فساتني أعراس فخمة وتحقق حلمك كعروس 

ومن  زفافك.  ليلة  ملكية  إطاللة  عىل  لتحصيل 

«باسمة  العامنية  ملصممته  ذهبية  ملسات  خالل 

تخطف  ساحرة  فساتني  تقدم  والتي  الهدابية» 

األنظار وتريض ذوق كل فتاة تحلم بفستان زفاف 

أسطوري وأنيق.

فتاة،  كل  حلم  من  جزء  صور»  شذى   » بوتيك 

لتكون  وشغف  لهفة  بكل  الزفاف  فستان  تنتظر 

صور  شذى  عمرها،  ليلة  يف  الدنيا  نساء  أجمل 

التصميم  عن  البحث  رحلة  يف  العروس  يساعد 

الذي سيربز جاملها يف يوم زفافها. 

Shatha 
Sur

By
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لتني فاشن- «آمال املعيني « و«شيامء الزدجايل»

منح كل امرأة عامنية وخليجية التميز واالنفراد، 

يلهمنى العديد من األفكار والتصاميم. من هنا 

تستوحي املصممتان العامنيتان «آمال املعيني» 

و»شيامء الزدجايل» التصاميم الجذابة للعباءات 

املرأة  أناقة  رس  بأنها  تصفانها  التي  والجالبيب 

العربية. 

بوتيك « لتني فاشن» مينح التميز والتفرد للمرأة 

القطعة  تكون  مصممة،.بحيث  قطعة  كل  يف 

مختلف  يف  اليومية  حياتها  يف  للمرأة  مناسبة 

األعامل واملناسبات مام مينحها الثقة بالنفس.

ورسومات  هادئة  وصيفية  ربيعية  وبألوان 

تصاميم  ارتقت  وأنيقة،  جذابة  وتطريزات 

العباءات  مجال  يف  األجمل  لتعد  املعيني  آمال 

والجالبيب بالسلطنة.

amaal
taha

shaima
al ZaDJali

&

lateenfash

96131367 - 95303600

lateen_fash

lateen
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amna
al harthy

هذا  كالسندريال..»  حفل  كل  يف  تجعلِك  «دانيال 

التجارية  العالمة  صاحبة  اعتمدته  الذي  الشعار 

فخامة  مدى  عن  يّعرب  والذي  لألزياء»  «دانيال 

ورقي أزياء دانيال، وما ميّيز هذا االسم الرائع يف 

ايطايل  اسم  أنه  والعميق يف معناه-دانيال-  نطقه 

ويقصد به الفتاة األمرية.

عرصية  بطريقة  دانيال  فساتني  تصّمم  حيث   

مجال  يف  املوضة  صيحات  آلخر  مواكبة  وقصات 

املصممة  من  ذهبية  بأنامل  األعراس  فساتني 

بني  متزج  أنها  حيث  الحارثية،  آمنة  العامنية 

فخمة  بتصاميم  والغربية  العربية  الصيحات 

تناسب الفتاة الخليجية.

الفاخر  الدانتيل  بقامش  دانيال  فساتني  تتميز  و 

إطاللة  تعطي  والتي  بالكريستاالت  واملرّصع 

ملكية وأنيقة لكل فتاة تبحث عن األناقة والتميز 

يف ليلة العمر.

Souq Street, Alkoudh, Muscat

94938734 - 97870303

Danilla amna

Danilla0 Danilla_amna

amna
 al harthy

fashion designer
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أخذت عىل عاتقها منذ بداية مشوارها يف عاã األزياء إظهار 

وميزته  التقليدية  بصورته  التقليدي   ÿالع� الزي  وإبراز 

لألصل،  تشويه  دون  التاريخ  جذور  يف  الضاربة  الع�نية 

األصالة   Ãب املواءمة  استطاعت  والتي  للعرص  مواكبته  مع 

والحداثة أو التقليد والعرصنة.

املوسوي  زهرة  املبدعة  واملهندسة  الع�نية  املصممة  إنها 

يف  أبدعت  التي  للموضة»  مسقط  «زهرة  بوتيك   صاحبة 

مجال تصميم األزياء الع�نية التقليدية معتمدة عىل أفخم 

الزي  إظهار  بهدف  واإلكسسوارات  والتطريزات  األقمشة 

الع�ÿ يف أبهى صوره.

zahratmuscat

Al Khuwair33, Muscat, Oman

96796796

Zahra
al Moosawi

ZahraT
MuscaT

FaSHION
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فستان الزفاف هو حلم كل فتاة ومن املحطات الهامة يف تاريخ حياتها، لذلك تحرص املصممة 

 Ãاملبدعة «زينب العامري» صاحبة بوتيك «الهمس الراقي» أن تقدم تشكيلة مميزة من فسات

الزفاف الراقية التي تحقق األناقة واإلطاللة األم�ية والعرصية لكل عروس مقبلة عىل الزواج.

تصاميم وقصات راقية عرصية واستخدام أفخر األقمشة، تجعل الفستان األبيض من «الهمس 

الراقي» يشع بالرقة واألنوثة الفاتنة ويحول العروس يف ليلة العمر إىل ملكة تخطف األنظار 

واألنفاس.

@alhms_alrraqi

Alhms_alrraqi

Al Hail South

95951334

ZainaB
al aMriya
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The.sisterss89@gmail.com

@the_sisters89

Al_Suwaiq

91800751

تحت شعار «حرفتنا أن نجعلك األكرث جامال وأناقة»، تأسس 

بوتيك األخوات للعباءات ملصممتي األزياء «أمرية اليحيايئ» 

خصيصا  مصممة  فاخرة  عباءات  لتقدم  اليحيايئ»  و«نورة 

لتالمس ذوق املرأة العامنية وخطوط املوضة الحديثة. 

للعباءات  األخوات  ملصممتي  التصميم  خط  يكتسب 

العربية  للمرأة  األزياء  مستجدات  تلمس  عىل  قدرته  من 

التالحم بني األصالة والحداثة  وتقديم تصاميم قادرة عىل 

يف قالب مميز ومتجدد يؤكد جامليات اإلرث العريب القادر 

تستثمرا  أن  املصممتان  واستطاعت  عامليا،  االنطالق  عىل 

املرأة  موهبتهام إليجاد خط متفرد لكل عمل يجعل عامل 

حالة من التميز والتفرد والرقي واألناقة يف كل مرة، وتسعى 

تصاميمها  أعاملهام ونرش  دائرة  توسيع  إىل  األعامل  رائدتا 

عىل مستوى السلطنة، وتطوير موهبتهام بشكل مستمر.

The_queens2
noora 
baDer alyahyai

ameera
baDer alyahyai

&
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afya_bride

93362982

Muscat

الزفاف  فستان  عىل  العثور  أصبح   لقد 

األمثل لك، أشبه بلعبة البحث عن كنز. 

فالعروس تذهب هنا وهناك بحثا عن 

به، ومبجرد  تحلم  الذي  الزفاف  فستان 

أهم  أمتت  أنها  تشعر  عليه،  الحصول 

أن  نعلم  ألننا  حياتها.  يف  تسوق  رحلة 

فإن  لذلك  للغاية،  مثني  العروس  وقت 

بوتيك « برايد وايت» هو املكان األمثل 

زفاف  تبحثني عن فستان  إذا كنت  لك 

يجمع بني األناقة والرقي يف آن واحد.

برايد وايت» لصاحبته عفاف  بوتيك « 

فساتني  وأفخم  وأجدد  أجمل  يجمع 

األعراس والتي ميكنك اختيار ما يتناسب 

تتميز فساتينها كالرا  مع ذوقك، حيث 

األقمشة  واستخدام  األنيقة  بالتصاميم 

الفاخرة ذات الجودة العالية.

Afaf
fashion designerBright

white

FaSHION
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H E A L T H

anaqati.com

حتكص



والعالج  الجلدية  لألمراض  مسقط  مركز 

يف  متخصص  رائد  طبي  مركز  هو  بالليزر 

صحة  خدمات  وتوفري  الجلدية  األمراض 

وإعادة  الشيخوخة  ومكافحة  الجلد 

سلطنة  يف  املركز  تأسس  وقد  الشباب، 

عامن منذ عام ٢٠١٠. 

املتميزة  الخربة  املركز  هذا  عن  عرف 

يف  العلمية  التقنيات  ألحدث  ومواكبته 

هذا املجال. تطغى عىل املركز أجواء دافئة 

التعامل  يتم  مثالية  بيئة  ويعترب  وودية، 

فيها مع احتياجات كل مريض عىل حدة. 

التجميل  استشاريي  من  فريق  وسيقوم 

والبرشة بتقديم مختلف الحلول لتحقيق 

االنسجام الذي تحلمني بتحقيقه. 

Dr.ehab
samir

HealtH
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تحت شعار «نحب برشتك»، يقدم مركز 

سانديان للتجميل والعالج بالليزر مزيجاً من 

أحدث ما توصل إليه علم األمراض الجلدية 

وصحة الجلد، يف بيئة مريحة وراقية التزاماً 

من املركز بتحسني صحة البرشه والجسم 

والعناية بهام.

ويس��تخدم املركز مجموعة من الوسائل 

العالجية املتقدمة علمياً للوجه والجس��م 

تف��ي باحتياجات كل فرد عىل حدة، ويقوم 

بها فريق كوادر طبي��ة ذات خربة كبرية يف 

مجال التجميل. 

mrs.Deborah
fonCeCa al hooti

sandiane_sdclc

91101888 - 22544425

Azaiba, Muscat, Sultante of Oman

sandianederma

w w w . s a n d i a n e d e r m a t o l o g y . c o m

sandiane 
derMaTology 

cosMeTology

& laser cenTre
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ويحرص املركز عىل تقديم أرقى 

مستوى من الرعاية والتقنيات 

الحديث��ة، ك��ام يوج��د مجموعة 

متكاملة من األطباء االستشاريني 

يف مختلف فروع جراحة التجميل 

باإلضافة إىل األطباء االستشاريني 

يف األمراض الجلدية وتجميل 

الجلد والليزر.

Dr.ana
aniDo serrano

sandiane_sdclc

91101888 - 22544425

Azaiba, Muscat, Sultante of Oman

sandianederma
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Sandiane 
Dermatology 

cosmetologycosmetology
and Laser Centre
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+968 24496419 - 24497789

w w w . s f c - o m a n . c o m

albushra.medical.specialty

Azaiba, building 280 & 1280 

 الفح�ض اجليني قب¹ الزواج

  اأطفال الأfابيب والتلقي’ اÁ�Ùري

 التفتي’ ال�ضناعي
 جتمي— الأجنة

 جتمي— ا×يوfات اÙنوjة

 عالج ال©ق¼ عن— الرجال

IاجرÁÙة اfعالج الب£ا 

 عالج تµي�ضات اÙباj�ض

 تن�ضي¤ اÙباj�ض

 �ضحب كي�ض اÙبي�ض

 عالج اأورا½ الرح¼ واÙبي�ض

Iمتاب©ة ا×م¹ والولد 

Iخدم‡ متميز
Ô عالج العق¼ hاWCفاº اfCÕابيب

  الفح�ض اجليني لالأجنة 
والزوجò والأبناء لالأمراVض الوراثية 
PGD&PGS IررµتÙوال�ضقاطات ا
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اكت�شفي... 
جمالك من جديد

 تنظيف الب�شرة
 خدمات الليزر

 عالج الكنف
 ميزو ثريابي

 حقن البالزما
 الدير ما رولر

 عالج ت�شاقط ال�شعر
 عالج عالمات �شيخوخة الب�شرة

 عالج حب ال�شباب
 �شد الب�شرة باخليوط الذهبية

التميز
 هدفنا..

 تركيبات ثابتة ومتحركة
 ح�ضوات بي�ضاء جتميلية

 عالج اأع�ضاب اجلذور
 ابت�ضامة هوليود

 تقومي الأ�ضنان )طبيب زائر(
 عالجات اللثة

 تنظيف الأ�ضنان
 تبي�ض الأ�ضنان بالليزر

 عالجات اأ�ضنان الأطفال
 قلع عادي وجراحي

HealtH
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@ Wijdanoman00968 97663377

 بناية جوهرة الخوض - شارع مزون - السيب

Wijdanoman

sabra
al alawi

مركز وجدان
تجربة رائدة في عالم يجمع بين 

االسترخاء، والجمال

w i j d a nw i j d a nw i j d a n
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والرياضة تحت سقف واحد. يس��اعدك املركز عىل 

تحقيق التوازن العاطفي والبدين، األمر الذي يوفر لك 

حياة مليئة بالسعادة والحيوية.

w
i

j
d

a
n

ويهدف املركز أن تخصص املرأة وقتاً لنفسها 

تعتنى فيه بأنوثته��ا بعيداً عن الضغوطات 

اليومي��ة، حيث يعد امل��كان األمثل إلعادة 

شحن طاقة املرأة الداخلية واستعادة تألقها 

الخارجي وس��ط أجواء مليئة بالخصوصية 

واألريحية للمرأة.

HealtH
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Eurodiet Gulf

94566777

@Eurodiet Gulf

 AlWadie Commercial Center, Shop No. 3, Al Qurum

A LIFESTYLE CHANGE
TOGETHER
WE CAN DO IT!

Created by a group of medical 
practitioners expert in nutrition, 
Eurodiet is the �rst company to 
o�er health professionals and 
their patients a novel method for 
the global management of excess 
weight and obesity: the Eurodiet 
Method.
Much more than plain dieting, 
the Eurodiet method enables 
global nutritional reprogramming 
under the supervision of a health 
professional.
A broad range of low carb. 
products with a high �bre and 
protein content and a low 
glycaemic index.
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ا�ن
عملية الليزر بـ 360 ريال

w w w. d a r e l o y o n . c o m 24566618

اتصل ا ن
واحجز موعدك على

 تركيزك أقوى
بدون النضارة
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سيارة BMW GRAN TURISMO الفئة 
السادسة الجديدة تصل إىل ُعامن

   سيارة BMW Gran Turismo الفئة السادسة الجديدة التي تجمع بني الراحة التي 

توفرها سيارة السيدان يف املسافات الطويلة وأناقة سيارة الكوبيه.

   تتميز بهيكلها امللفت ومعايري الراحة الفائقة خالل القيادة. وأناقتها الرياضية البارزة 

وأنظمة التحكم واملساعدة املبتكرة فيها وازدياد ديناميكيتها وفعاليتها.

   تجمع سيارة BMW Gran Turismo الفئة السادسة الجديدة بشكل فريد بني الراحة 

يف املقصورة الداخلية املرتفة والعمالنية املرنة والتصميم األنيق.

   تتميز سيارة بهندستها الذكية الخفيفة الوزن واالستخدام املتزايد يف هيكلها لألملنيوم 

والفوالذ املتني، ما خّفض وزنها مبعدل 150 كلغ مقارنًة مع سابقتها.

   ينطلق الطراز الجديد من صفر إىل رسعة 100 كلم يف الساعة أرسع من سابقه ب�0.7 

ثواٍن، كام يسجل استهالكاً للوقود أقّل من الطراز السابق ب�15%.

   زّودت سيارة BMW 630d Gran Turismo الفئة السادسة الجديدة بنظام عرض 

وتحكّم بالغ املرونة إضافة إىل مزايا مالحة واتصال وترفيه ملفتة.

   جيل جديد من املحركات، وناقل حركة Steptronic من 8 رسعات كخيار قيايس، ونظام 

BMW xDrive اختياري

Location Courtesy - Kempinski Hotel Muscat
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العرض الرسمّي األول ل سياريت BMW X3 M و
BMW X4 M عىل حلبة نوربورغرينغ

الهواء  بفتحات   BMW M طراز  مبزايا  السيارتان     تتسم 

التي تعزز الخصائص  الكبرية يف األمام ومزايا M املحددة 

الهوائية الديناميكية، ونظام العادم بأربع فتحات مدمجة 

بالواقي الخلفي.

 BMW X4 Mو  BMW X3 M سياريت  يف  تقنية     ميزة 

تتمثل باملحرك املستقيم الحديث التطوير، فهو مؤلف من 

.M ست اسطوانات ومزود بتكنولوجيا التوربو الثنايئ

   BMW X3 M و BMW X4 Mتتيحان ألول مرة اختبار 

األداء والرشاقة والدقة املتفّوقة يف سيارة أنشطة رياضية، 

السيارات  فئة  إىل  تنتميان  كوبيه  رياضية  أنشطة  وسيارة 

الفاخرة املتوسطة الحجم.

 BMWو BMW X3 M يف سياريت M xDrive تكنولوجيا   

X4 M تحرص عىل النقل املستمر لقوة املحرك إىل العجالت 

األربع وتوفري أداء متفّوق.

   التطوير الخاص بطرازات M لنظام الدفع الكيل الذيك يوّفر 

أعىل مستوى من الثبات، ويوّزع العزم بدون فقدان الطاقة 

مبا يضمن التحكّم الدينامييك التام بالسيارة.

وديناميكيات  الخلفي  املحور  عىل   M التفاضيل     النظام 

 BMW X3 M االنعطاف والرشاقة والدقة يف قيادة طرازي

وBMW X4 Mكلها عنارص تّم بلوغ مستويات ال تضاهى 

يف تطويرها مقارنة مع الطرازات األخرى املنافسة لها.

Location Courtesy - Kempinski Hotel Muscat
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hUssam
al sUlaimani

@LOSCLARITA

+968 95448722 - 92250205

Azaiba, 18 Novamber St 

يف  املتخصصة  كالريتا»  «لوس  رشكة  تعمل 

امللكية يف مجال تنظيم األعراس  تنظيم األعراس 

واملناسبات، وكل ما يتعلق بأمور الزفاف بداية من 

الفنادق  مع  والتعاقد  وتنفيذها  الكوش  تصميم 

والقاعات إلقامة أرقى األعراس عىل أرض الواقع. 

حيث يقوم طاقم لوس كالريتا باإلرشاف الكامل 

تصميم  من  بداية  العروس،  متطلبات  كل  عىل 

يتطلب  ما  كل  إىل  املصّورين  واختيار  البطاقات 

الطاوالت،  وإكسسوارات  ديكور،  من  للزفاف 

والطاوالت  الكرايس  وترتيب  الزهور،  وتنسيق 

الزفاف  حفالت  تفاصيل  من  وغريها  ،واإلضاءة 

التي ال تنتهي

وتحت شعار «نجعل يومكم مميزاً»، حيث يبدع 

املصمم العامين «حسام السليامين «صاحب الرشكة 

امللكية  األعراس  وتنظيم  الكوش،  تصميم  يف 

ومن  التفاصيل  كافة  يف  ويدقق  ،واملناسبات. 

الحفل  صورة  لتبقى   » دامئاً  الجودة   » أولوياته 

دامئا يف أذهان العروس واملعازيم.

Claritalos

lIF Style
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hussam Al Sulaimani
by
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Tunes Trading & Services

Tunes Showroom-Al-Khuwair - Near 
McDonalds, Beside Al Fikir Book Shop

Event: 96235555 - Sales: 94588111

w w w . t u n e s o m a n . c o m

tunesoman TunesOman

events@tunesoman.com
sales@tunesoman.com

Looking for musicians and 

dancers to perform at your 

event? Then Tunes is the 

best place to visit for all your 

entertainment requirements. 

Live bands is our speciality 

and we can arrange the most 

suitable performance for your 

special event.

lIF Style
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حيل أيامك مع أجوائك، واستمتع بأرقى 

 Q العطور الفرنس��ية املش��هورة مع محل

PERFUM لرائ��د األعامل قيس الس��عيدي. 

اكتسب املحل شهرة كبرية يف مجال العطور 

بالسلطنة مدعوما بتقديم أكرث االصناف 

مبيعا واغلب امل��اركات العاملية ليغطي كافة 

احتياجات وأذواق الزبائن واملعروف دامئا 

بالجديد من العطور املميزة من العطور 

القدمية والجديدة.

منتجات عطرية وروائح عاملية راقية تلمس 

جميع األذواق، مكونة من الشغف ،وكل 

ماهو جميل يف الحياة. مجموعات العطور 

التي يبيعها املحل هدفها أن توقظ احاسيًس��ا 

ع��ّدة وأن ال تكون فقط رائح��ة جميلة، بل 

ذكرى ال تنىس.

Qais
al saiDi

Luluatperfume

Chanel - Dior - GiVenChy - lanCome PaCo rabanne - 
GUCCi - Carolina herrera - hUGo boss - issey miyaKe 
- aZZaro - aramis - bUrberry - boUCheron - bVlGari 
- CreeD - DolCe & Gabbana - Chanel - Dior - GiVenChy 
- lanCome PaCo rabanne - GUCCi - Carolina herrera - 
hUGo boss - issey miyaKe - aZZaro - aramis - bUrberry 
- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana - 
Chanel - Dior - GiVenChy - lanCome PaCo rabanne - 
GUCCi - Carolina herrera - hUGo boss - issey miyaKe 
- aZZaro - aramis - bUrberry - boUCheron - bVlGari 
- CreeD - DolCe & Gabbana - Chanel - Dior - GiVenChy 
- lanCome PaCo rabanne - GUCCi - Carolina herrera - 
hUGo boss - issey miyaKe - aZZaro - aramis - bUrberry 
- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana - 
Chanel - Dior - GiVenChy - lanCome PaCo rabanne - 
GUCCi - Carolina herrera - hUGo boss - issey miyaKe 
- aZZaro - aramis - bUrberry - boUCheron - bVlGari 
- CreeD - DolCe & Gabbana - Chanel - Dior - GiVenChy 
- lanCome PaCo rabanne - GUCCi - Carolina herrera - 
hUGo boss - issey miyaKe - aZZaro - aramis - bUrberry 
- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana 
-Chanel - Dior - GiVenChy - lanCome PaCo rabanne - 
GUCCi - Carolina herrera - hUGo boss - issey miyaKe 
- aZZaro - aramis - bUrberry - boUCheron - bVlGari 
- CreeD - DolCe & Gabbana - Chanel - Dior - GiVenChy 
- lanCome PaCo rabanne - GUCCi - Carolina herrera - 
hUGo boss - issey miyaKe - aZZaro - aramis - bUrberry 
- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana - 

qaismls@hotmail.com

95094123

ماQكات عال«ية
QشعاSCÕف ش¹ اCبا

- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana - 
Dior - GiVenChy - lanCome PaCo rabanne - 

GUCCi - Carolina herrera - hUGo boss - issey miyaKe 
- aZZaro - aramis - bUrberry - boUCheron - bVlGari 
- CreeD - DolCe & Gabbana - Chanel - Dior - GiVenChy 
- lanCome PaCo rabanne - GUCCi - Carolina herrera - 

issey miyaKe - aZZaro - aramis - bUrberry 
- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana - 

Dior - GiVenChy - lanCome PaCo rabanne - 
GUCCi - Carolina herrera - hUGo boss - issey miyaKe 
- aZZaro - aramis - bUrberry - boUCheron - bVlGari 
- CreeD - DolCe & Gabbana - Chanel - Dior - GiVenChy 
- lanCome PaCo rabanne - GUCCi - Carolina herrera - 

issey miyaKe - aZZaro - aramis - bUrberry 
- boUCheron - bVlGari - CreeD - DolCe & Gabbana 
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حلي اأjام¶ مع اأجوائ¶..
IورÁضية الم�ض�fال©£ور الفر Åوا�ضتمتع باأرق

Luluatperfumeqaismls@hotmail.com95094123
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عندما نبحث عن اإلبداع يف مجال التصميم الداخيل، فإننا نسعى للوصول إىل 
الجامل املريح للنفس والعني. وهذا ما تؤمن به املهندسة «ورد املنى» وتؤكد 
الجودة  تحري  مع  أعاملها،  تنفيذ  يف  والعاملية  والشغف  اإلبداع  أهمية  عىل 

والدقة يف التنفيذ واالبتكارية. 
واإلبداع  الفن  يدخل  التي  التخصصات  أروع  من  الداخيل  التصميم  أن  ترى 
العمل  إلخراج  والثقافية  البيئية  الجوانب  مراعاة  يجب  حيث  فيها،  الجاميل 

بطريقة فنية رائعة ومتميزة. 
وتعّد «ورد املنى الخنجي للتصميم الداخيل» من املؤسسات الُعامنية املتخصصة 
يف مجال التصميم الداخيل، وحظيت مشاريعها باالنتشار يف عدد من املؤسسات 
الحكومية والخاصة بالسلطنة ملا ميّيزها من تصاميم ابتكارية عرصية تضاهي 
املستويات العاملية. فضال عن جامليات تناغم األلوان التي تتناسب مع مختلف 
األذواق وتتامىش مع مختلف األعامل، وتضفي عليها املزيد من الطاقة والحيوية.

Muscat, Oman

w w w . w k i d . o m

instagram twitter

warDalmUna
alKhonJi

contact@wkid.om

+968 7171 1333
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Clouds 
restaurant, the 
cave, muscat 

cloudsrestaurant

90678862

cloudsoman
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94404999

Talah.coffee

talah.coffee@gmail.com

«تاله كافيه» مطعم ومقهى يف موقع اسرتاتيجي بصحار، يقدم مزيًجا 

رائًعا من املأكوالت واملرشوبات املمتازة للسياح واملقيمني يف املدينة.

يتسم «تاله كافيه» بأنه مكان مميز مينحك شعوًرا باأللفة وهو 

أنيق يشعرك أنك يف بيتك. كام أنه كالسييك ومريح ميكنك زيارته 

مع األصدقاء أو مع العائلة لتس��رتخي وتستمتع بوجبة لذيذة، ألنك 

تعرف أن خيارك املفضل موجود دامئًا يف قامئة الطعام لدى تاله كافيه

تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر 

والباس��تا والبيتزا واملقبالت واملرشوبات الساخنة والباردة، وقد 

اختريت بعناية فائقة لوجبات الفطور والغداء والعشاء ليكون تاله 

كافيه مكانكم املفضل دامئاً.

قامئة متكاملة من األطعمة واملرشوبات وبلمسة ذواقة وجريئة، 

لنضمن أنكم تحصلون عىل أفضل جودة. 

Coffee
Tala

تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر تتضمن الئحة الطعام مجموعة شهية من الشاورما الرتكيةوالربغر 
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Coffee
Tala

قائمة متكاملة من ا£طعمة والمشروبات 
أنكــم  وبلمســة ذواقــة وجريئــة، لنضمــن 

تحصلون على أفضل جودة. 

TalaTalaTTTTalaTalaTT

Talah.coffee

94404999
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لدمج  الحقيقي  املعنى  بتصميامته  هسرتي»  هاوس   » كافيه  يجسد 

للنظر.  وملفتة  أنيقة  بطريقة  األذواق  جميع  إلرضاء  باملايض  الحارض 

فالطابع  بعناية،  اختريت  وتصاميم  خاصة  بديكورات  املكان  يتميز 

التقليدي  الطابق  ذات  البديعة  ،والرثيات  امللونة  ،والجلسات  الذهبي 

واللوحات املميزة يضفي عىل املكان ضيافة مثالية. 

للعائالت،  مساحة  تخصيص  خالل  من  بالخصوصية  الكافيه  يتميز 

أجواء املكان بشكل عام جميلة ومريحة من حيث الديكور واإلضاءة 

أجواء  إىل  املزدحم  اليومية  الحياة  من صخب  ينقلك  املوجودة حيث 

مريحة ورائعة. 

79239966

house_history_cafe

hatem
al balUshi

Cafe

hoUes

h
ist

o
r

y
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nads_oman

99470740
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حاف``¹   •``jQتا  ..z¢``�القب }م£بع``ة 
بالع«``¹  f�ش�``‰ خي``وط âاحÁ``ا 
ال``دhDhب hاUCشرت ع¸Å اÀC تكوO ÀاF«ا 
 iدÙخ£ة بعيدة ا, ºhCÕشف اŸال Åف
SoQش``¼ فيÁا عÁ``دL oدj``دÙ o£بعة 
لالW``ال»   iفك``ر  ª``شSتوh القب�``¢ 
ع¸``Å كL ¹دjد فÅ ع``اÚ ال£باعة 
Sش``ر   Qتب¸``و ,hق``د  hاÙ£بوع``ات 
â``ا“ م£بع``ة القب�¢ ف``Å الëكي‹ 
 Aهت«``ا½ بق�ش``¼ خدم``ة الع«الÕاh
hالذi ق``د½ منت�اتنا CÕه¼ ع«الFنا 
فS Åش¸£نة ع«اÀ بالŸشوQة التÅ كنا 
f£«’ لÁا hما زلنا fاCم¹ فÅ اj›Ùد. 

فناله
+968 24488878 - 24478476

w w w . a l q a b a s p p . c o m

@alqabasprintingpress
printa2z@gmail.com

فنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفنالهفناله
HUSSAIN
AL LAWATI

قَصَ د 
النجاج..

حكاية 
عمل..

مطبعة 
القبس
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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 ًومتداوًال 

لخدمة عمالئها ،وتقديم 
أسعار تنافسية مدورسة في 

هذا المجال دائما. 

الخدمات والمنتجات التى تقدمها
n كتالوجات وبروفايل للشركات.

n التقويم السنوى ودفاتر المالحظات.

n دفاتر تقارير سنوية.

n تصميم بطاقات ل¨فراح. 

n ُكتيبات وملصقات.

n اªعالنات وتصاميم الجرافيك.

n أوراق رسمية وأختام.

n بطاقات رجال ا®عمال والفواتير.

n بانرات ل¯عالن والدعاية. 
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naheD
al saifi
الصورة تغني عن ألف كلمة، فالتصوير االحرتايف 

له جاملياته وفنونه، فعندما ميتزج الحس الفني 

والشغف. 

فأنت هنا تتحدث عن املصورة «ناهد السيفي» 

وأسلوبها الخاص يف استخدام الكامريا والتعامل 

مع الصور بأسلوب إبداعي مميز.

شقت طريقها يف عامل التصوير الفوتوغرايف بحس 

املوهبة، وحامس املبدعة لتحقق حلم طفولتها 

يف اقتناص اللقطة وتوثيق الذكرى، ومل ترتدد 

يف صقل موهبتها ومعرفة أبجديات هذا العامل 

الرقمي امللون وأرسار التالع��ب بالظل والضوء. 

كام أنها متمكنة من اس��تخدام أحدث األجهزة 

والتقنيات بشكل إبداعي لتوثق أجمل الذكريات 

بإسلوب احرتايف ومميز. 

92202669

nahed_photographer
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عندما  اآلخرون،  یبرصھا  ال  زوایا  يف  الجامل  ترى  عندما 

تتحدث اللقطة بغیر كلامت وتنطلق الصورة بغیر حروف. 

اإلبھار.  یكون  كیف  یخربك  صوت  للعدسة  یكون  عندما 

للعدسة قوة يف تحریك مشاعر الفرح أو الحزن أو الغضب 

أو حتى استثارة الحنین يف يشء بسیط كزوایا الصورة األربع.

إذا كان لدى اآلخرون خمس حواس، فللمصور عفان الحرايص 

ست. مصور مبدع بأعامله وأفكاره، وفنان فوتوغرايف عاشق 

للكامیرا یلتقط أجمل الصور وأروعھا رغم صغر سنه إال أنه 

یعترب من املصورین األكرث نجاحا يف السلطنة.

afan
al harrasi

@3fan_

+968 96777940
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«صهي��ب املنجي» مصور عامين يلتصق بكامريته بكل الش��غف بحثا عن 

اللحظة، ليقبض عليها متلبسة يف بؤرة عدسته. 

تربطه عالقة حب طويلة مع الكامريا، التي أصبحت منذ زمن بعيد جزءا ال 

يتج��زأ من حياته يرصد من خاللها أجمل اللحظات ويوثقها لتبقى خالدة 

عىل صفحات العمر. 

فنان لديه حس فني عاملي يس��عى جاهداً إىل تخليد اللحظة بفضل حسه 

ورؤيته، كل عنارص اإلبداع والتفرد تتوفر يف» صهيب املنجي «حتى تكتمل 

صورته وتنجح يف أداء الرسالة التي يسعى إليها.

sUhaib
al manJi

91910303

@i_9uhaib
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الصورة تغني عن ألف كلمة، فالتصوير االحرتايف له جاملياته 

وفنونه. فعندما ميتزج الحس الفني والشغف. فأنت هنا 

تتحدث عن موهبة ش��هدت تفوقا كبريا يف التصوير الرقمي 

وهو املصور «سعيد الزدجايل» الذي أبدع بأعامله وأفكاره 

وعشقت أنامله مداعبة الكامريا اللتقاط أجمل الصور 

وأروعها والتي أظهرت لها يف زواياها الكفاءة واإلبداع. 

95929079

@S3id_alz

S.3id

saiD
al ZaDJaJi
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العيون، فعينه  الحبيس... عني املصور ال تشبه كل  عامد 

هي قلمه وقلبه يقتنص اللحظات ،والذكريات ،واللقطات 

وصفه  عن  اللسان  ويعجز  اآلخرون  يراه  ال  وما  املعربة 

بعض  من  بكثري  أبلغ  الصور  كلامت  خطه،  عن  والقلم 

الكلامت. 

قليالً منهم من  لكن  الكثريون  التصوير عامل يدخله  عامل 

يخلق التفرد، والبعض فقط من يحقق اإلبهار. فاملوهبة 

والتفنن واإلتقان والشغف والحب هي رس نجاح املصور 

عامد الحبيس. 

emaD
al habsi

97006762 emad.h15
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فندق كمبينسكي مسقط 
إقامة استثنائية في إطار 

منتجع عصري، يتميز 
بتصميم غني باللمسات 

المحلية العمانية
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باقة خدمات تجمع بين الضيافة العمانية 
ا£صيلة والفخامة ا£وروبية الخالدة التي 

تشتهر بها عالمة كمبينسكي.

lIF Style

2522018 / 2019



أنانتار 
الجبل ا�خضر

مالذ حميمي
يطل على مناظر

 الوادي المثيرة

أنانتار

w w w . j a b a l - a k h d a r . a n a n t a r a . a e . c o m
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اكتشف
قمة الفخامة العالمية مع 

كرم الضيافة العماني

+968 2521 8000

aljabalalakhdar@anantara.com

w w w . j a b a l - a k h d a r . a n a n t a r a . a e . c o m

جوهرة نادرة في قلب 
هضبة سيق الصخرية 

في الجبل ا�خضر 
ا�سطوري في ُعمان
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أثبَت منتجع سيكس سينسيز زيغي باي نفسه كعنوان ال يعلى 
عليه للتخطيط لنشاطات برية، وجوية وبحرية خارجة عن 

المألوف في خليج شبه جزيرة مسندم.
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BMW 6 Series Gran Turismo a pioneer of stylish driving over long distances


