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Beauty begins the moment you decide to be yourself. Your inner beauty is 
the radiance of your soul, which will capture everyone’s heart.
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حقق أهدافك
استثمر عقارك بشكل صحيح

حقق مستقبل أفضل ألطفالك
كل هذا وأكثر مع شركة STAY للتسويق العقاري

مستشارك العقاري األفضل
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AL GHAFRI

salwabeautycentre
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UNFORGETTABLE
MEMORIES

+968 95448722 - 92250205
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رئيس التحرير:

المدير العام: 

مديرة العالقات العامة:

مديرة التسويق اإللكتروني:

محرر صحفي:

اإلعداد:

مسئولة التسويق:

التدقيق اللغوي :

إخراج وتصميم:

صالح بن هالل الخليلي

عبد الفتاح سالمة 

علياء دياب

إيناس عمر

كمال رضا

فاطمة بدار

شمس البلوشي

منصور دياب

عمـرو زهيـر

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:

جميع المراسالت باسم
 المدير العام

 info@anaqati.net

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

www.anaqati.com

(968) 24495419

anaqatimagazine

(968) 24495817

@ anaqati_magazine

(968) 95434743

ملحق

دائما في حيرة من أمرها و تسعى إلى الظهور في أجمل صورة لها ،كما أنها تهتم بدقة التفاصيل في 
جميع اختيارات حياتها ، إنها المرأة العصرية العاشقة لعالم الموضة والجمال.

ونحن هنا في "إليجانس كتالوج" وكالعادة نقدم المساعدة والعون، لتقديم دليل يشمل كل ما 
تحتاجه المرأة من مستلزماتها الضرورية وأماكن تواجدها وكيفية الحصول عليها. فاألزياء واألناقة 
والرشاقة والتجميل وغيرها من المجاالت تسعى المرأة دائما للحصول عليها والتعرف على أحدث 
صرعات األزياء، في “إليجانس كتالوج” ستجدين كل ما هو مميز وجديد في عالم المرأة ، ليمنح حياتك 

الطاقة واإليجابية التي تطمحين إليها. 
اهتمام " إليجانس كتالوج " يشمل الجنس الناعم في كل المراحل العمرية ويهتم بكل ميولها 

واإلبحار في عالمها.
دائما ما يدفعنا شعورنا بالمسؤولية لتقديم رسالتنا اإلعالمية في أجمل صورة لها حتى نكمل 
مسيرتنا ومساندتنا لجمهورنا العزيز والتواصل دائما معه من خالل قنواتنا المتعددة لتقديم األحدث. 
وكل ما نتمناه من عمالئنا وقرائنا أن تحظى رسالتنا اإلعالمية دائما برضاكم الذي هو الدافع والمحرك 

األساسي لنا لنكون في أبهى صورة.
لن نتوانى عن تقديم كل ما هو جديد في عالم المرأة، وإلى لقاء آخر قريب في عالم الموضة والجمال، 
وإلى أن نلتقي لكم منا الوعد والعهد على إكمال مشوارنا ورسالتنا لنكون في الخيار األول واألفضل 

للمرأة العمانية والعربية.

?????

قفزة التكنولوجيا للدعاية واالعالن

المدير العام: 
عبد الفتاح سالمة 
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Salwa
AL GHAFRI

Great Thanks

JULIANA

Makeup artist

MISS WORLD TANZANIA, 



SALWA Al Ghafri
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مملكتك للجمال واألناقة
BEAUTY & SPA

Salwa

جمال
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salwabeautycentre

عندما يرتبط 
المكياج بالموهبة 
والحب والشغف!

جمال
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SALWA Al Ghafri
Makeup By

ألوان ناعمة 
تمنحك طلة 
هادئة

جمال
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Al-khoud Al Faye Complex
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Khadija
Al Nuaimi

salon_dar_alkhaleej

Makeup artist

جمال
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alneemi96

salon_dar_alkhaleej

Khadija
Al Nuaimi

Makeup By

جمال
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KHADIJA
Makeup By
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alneemi96

salon_dar_alkhaleej

جمال
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seema_beauty_zone_spa

SEEMA
AL BALUSHI

Makeup artist

المرأة بمكياج سيما... 
أكثر تفاؤاًل بالحياة

جمال
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muzna_hairstyle
92649566

Hairstyle

SEEMA
 AL BALUSHI

Makeup By

جمال
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Al Mawaleh South BEAUTY ZONE & SPA

أساليب مكياج جمعت فيها البساطة والفخامة،
فلفتت األنظار بجمالها ورقي اختياراتها
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79190403
seema_beauty_zone_spa

جمال
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ABER
AL BULASHI

Makeup artist

abeer_al_baluchi A3beer1010

جمال
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94010103

ABER
AL BULASHI

Makeup By

abeer_al_baluchi A3beer1010

جمال
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FATMA
AL MARJIBI

Makeup artist

fatmaalmargibi0

fatmaalmargibi

جمال
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98000050 fatmaalmargibi0 fatmaalmargibi

FATMA
AL MARJIBI

Makeup By

جمال
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FATMA
AL Zadjali

Makeup artist

fatami_makeup_

جمال
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FATMA
AL Zadjali

+968 79190403

Makeup  By

fatami_makeup_

جمال
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TURKIA
AL BULUSHI

Makeup artist

turkiya.makeup

جمال
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TURKIA
AL BULUSHI

Makeup By

+968 93663200 turkiya.makeup

جمال
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Al Yousfi

lamsat_fakhar

FAKHRIYA
Makeup artist

L A M S A T  F A K H A R
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95577677
lamsat_fakhar

Makeup By

FAKHRIYA
Al Yousfi
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Dayeh

Fashion Designer

Malak
إطاللة األميرات في ليلة الزفاف

فاشن
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MalakDayeh
Dress  by

 تتميز برقة تصاميمها
 وأنثويتها العالية التي تعكس

جمالية المرأة دون تكلف
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فاشن
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MalakDayeh
Dress  by

MALAK PALACE

فاشن
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+968 98288150

dar_malak

Al Athaiba

جمال
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ALBULUSHI
FAIZA
Fashion Designer

 رائعة تعكس األزياء 
العمانية النسائية 
بتفاصليها القديمة 
وهويتها الثقافية

خيالية
تصاميم

فاشن
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BY

FAIZA

Bait
AL FANAR

فاشن
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 إرث تاريخي وحضاري، رمز فخر واعتزاز

بيت الفنار
BaitAlfanar

فاشن
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BaitAlfanar 91380809 - 99220090

جمال
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فاشن
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 عنوان أصالة المرأة

الثوب 
الظفاري

فاشن
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MAGIC
BEAUTY

ON THE 
OMANI 
DRESS

&
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تصاميم 
مستوحاه من 
الثقافة واألصالة 
العمانية

فاشن
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9248 1926

Lady.majan

تصميمات   
تتميز بالجمال 
والفخامة
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جمال
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MUHANAD
AMMAR
Fashion Designer

فاشن
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مفهومًا جديداً لألناقة 
والجمال في عالم الموضة

syriana_boutique

فاشن
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syriana_boutique90440444إطاللة جذابة تعكس أناقتك بمختلف األوقات

فاشن
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syriana_boutique 79932277

جمال
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Fashion Designer

Malak
Sultan

فاشن
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إّنه الوقت 
المثالي 

لتخطفي األنظار 
بفستان سهرتك

األنوثة

DESIGN By

MALAK Sultan

@
fa

sh
io

n_
dr

es
se

s1
8

فاشن
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سهرة ناعمة تمنحك إطاللة أنيقة وراقية

فساتين

جمال
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@fashion_dresses18

+968 99612356BL
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ZAINAB
AL GHEILANI

Fashion Designer

masa_abaya

فاشن
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حس إبداعي ولمسة أنثوية قوية في تصميم العبايات

Design by
ZAINAB AL GHEILANI

masa_abaya

MASA
COLLECTION

فاشن
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MASA COLLECTIONmasa_abaya

تحلق ماسة عباية في سماء اإلبداع
بذوق رفيع وإبداع مبهر لتصنع

العباءة الراقية ذات الجودة بتصاميم متميزة
أكسبت عمالئها شغفًا في اقتناء العباية

فاشن
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93377008 - 99772305
masa_abayaZAINAB AL GHEILANI

Design by

جمال
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Aida
Fashion Designer

Al Bulushi

+968 98937575 lulita_fashionblink_lulita

فاشن
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تصميم جذاب وألوان مبهجة كي

تمنحك مظهر أنيق.. لتكتمل أناقتك 

لوليتا فاشن
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فاشن
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عن التميز
في تصاميم

لوليتا فاشن

ابحثي

lulita_fashion

فاشن
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+968 98937575 lulita_fashionblink_lulita

فاشن
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Business man
SaidAl Wardi
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@paradise_bridal
PARADISE BRIDAL

We deliver Luxury for every Bride

فاشن
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+968 91444948
@paradise_bridal

Dream
Wedding Dress

Get your
فاشن

125
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khalttati

umalhanoof20

باكيج متكامل للعناية المتكامله بنظام مبسط
يوفر أهم المنتجات المهمه بالعنايه الكامله لبشرة الرجل تشمل التقشير 

والتنظيف والترطيب العميق وتتكون من ٦ منتجات متنوعه:

صابونية عرق السوس 
في  فعاله  السوس  عرق  وعشبة  الكركم  خالصة  بمتزاج  صابون 
على  والقضاء  لونها  وتوحيد  وتبيضها  للبشره  العميق  التنظيف 
الجلد  وازالة  البشرة  تقشير  على  تعمل  وايضا  والحبوب  التصبغات 

الميت 

مرطب فيتامين سي 
تبيض  في  وفعاله  العمق  من  البشره  ترطيب  على  تعمل  خلطة 
مركزات  من  مكونه  وهيه  االستمرار  مع  ملحوض  بشكل  البشره 
وزيت  المر  اللوز  زيت  مثل  عضويه  وزيوت  سي  فيتامين  من  عاليه 
البشرة  تبيض  في  فعاله  طبيعيه  وبودرات  الطبي  الجلسرين 

واعطائها الرطوبه واللمعه الصحيه

ماسك ذكر اللبان:
يعمل على مقاومة التجاعيد ويقلل من االنتفاخ والسواد تحت العين 

ويخلص البشره من التصبغات الجلديه 

كريم ليلي ) نور او غزل او سمن الغنم(:
يتم اختيار الكريم على حسب طبيعة البشرة بعد االستشاره

كريم النهار :
عميق  ومرطب  الشمس  اشعة  من  البشره  يحمي  طبيعي  كريم 

للبشرة ويحميها من التشقق والجفاف .

مسك األبط:
مسك اصلي ذو رائحه خنانه ممزوج بأجود الكريمات الطبيعيه التي 

تعمل على تعطير وتفتيح االبط مده تدوم ٢٤ ساعه

جمموعةأحــمدالرجاليه

سنفره الكركم 
فعاله في تجديد البشره وازاله كل القشور وايضا تعمل 

على تفتيح البشره الحتوائها على خالصه الكركم

umalhanoof20
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مجموعة سنو وايت 
بياض وتنعيم وترطيب الجسم وتوحيد اللون وتفتيح 

االماكن المسمرة بالجسم بدون كرتزيون ، وآمنه على 
الحامل والمرضع  ومجموعة سنو وايت تحتوي على 3 

منتجات ممكن تشتري كل منتح لحاله وممكن تٓاخذي 
المجموعة لي تشمل

الخلطة الصابونية : نظافة  من العمق وترطيب الجسم 
وتوحد لون الجسم

السنفرة : تجدد الجلد وتحرك الدورة الدموية وتبيض 
وتنعم الجلد 

كريم سنو وايت: ينعم ويوحد لون الجسم وخاصة 
لألماكن الداكنة

خلطة إطالة الرموش 
والحواجب والبيبي هير 

زيت مغذي للبصيالت يحتوي على 
أجود الزيوت التي تعمل على اإلنبات 

واإلطاله في فترة قصيره جدا

Ayman12sa
Photo By
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خلطة الهالتي 
خلطة غنية بالكوالجين والكافيين و 

الفيتامينات المفيده في تفتيح الهاالت 
السودا وازالة الخطوط الرفيعه والتجاعيد 

الخفيفه اسفل العين. وتحوي ع اهم خالصات 
الزيوت المعتقه.

ماسك بودرة النيلة 
الذهب األزرق الفعال في تبيض البشره وعالج 

اغلب مشاكلها من التصبغات وتجفيف 
الحبوب إلحتوائة على النيله الخالصه من اجود 

االعشاب 

khalttati

مرطب زبدة التوت 
مخلط زبدات عميقة الترطيب مختاره 

ومركزه جدا تعمل على الترطيب 
العميق والتبيض، التنعيم ، وتوحيد لون 

البشرة ويتميز برائحتة الجميله وقوامة 
الثقيل الذي يضفي لمعه صحية على 

البشرة

133



المقشر الكرستالي 
هوه مستحظر يعمل على الحماية 

والتحكم بالبشرة في آن واحد، ويحتوي 
على مادة )الهيدروكينون( لتفتيح 

البشرة و) التريتينيون( المتخصص 
في عملية تقشر الجلد وتطهيرها 
من البثور، ويعمل على إزالة الكلف 

والبقع الداكنة وترطيب البشرة وفعال 
في تخفيف التجاعيد ،ويعتبر المقشر 

الكرستالي مستحظر يحمي البشره من 
َاي أمراض جلدية

96009233

khalttati

umalhanoof20

سنفرة النيله 
مزيج غني جدا بأجود العناصر التي تعمل على 

صقل البشرة وتنعيمها وتخليصها من القشور 
والترسبات واالوساخ وفعاله في إزالة مشكلة 

ظهور الحبوب على سطح البشرة.

135



الدلكة المغربيه 
خلطة غنيه جدا باالعشاب مثل 

المره والشاي االخضر وعرق 
السوس وغيرها وبودرات خاصة 
فعاله في تبيض البشرة وتوحيد 

لونها وتعمل على توحيد لون 
الجسم وتخليصه من الدهون 

العالقة في عمق المسام 
وبالتالي القضاء على مشكلة 

الحبوب السطحيه ، بديلة 
الحمام المغربي

زيت خلطاتي باألعشاب 
يعمل زيت خلطاتي على حماية الشعر من التقصف 
إلحتوائة احماض ترطيب عالية ويحتوي على كمية 

دسمة من االعشاب المفيدة مثل عشبة الشيح واكليل 
الجبل اللذان يساعدان على انبات الشعر وحمايته 

من التساقط ، وغني الزيت ايضا بالعديد من االعشاب 
مثل الزعتر البري الذي يركز على تنظيف فروة الرأس 

وتغذيتها وترطيبها . وهوه غني بخالصة االعشاب مثل 
الكركدية واوراق الزيتون والثوم المهم جدا في تقوية 

الشعر اإلحتوائة على معدن الكبريت.

مجموعة وجة القمر 
المجموعه تحتوي على خمسه منتجات 
مختلفه كل نوع له وظيفته الخاصه وله 

ضروريته بان يكون موجود في برنامج 
عنايتك لبشرتك..

وتتكون المجموعه من
١-غسول الكركمية.

٢-كريم النهار
3-سكراب وجة القمر

٤-ماسك جلو العرايس
٥- كريم سمن الغنم وكريم نور وكريم 

غزل )اختياري( واحد منهم

khalttati
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FAKHRIYA
Doctor

Al Shibli
في عيادات الدكتورة فخرية للتجميل والليزر،

إرضاء عمالئنا هو الهدف األول، وذلك ألن مهمتنا األساسية هي تعزيز جمالك وكسب ثقتك.
لذلك، نوفر لك أحدث التقنيات وأفضل الخبراء والمتخصصين، لضمان تحقيق أفضل النتائج وإظهار جمالك الحقيقي.

تعرفي على خدمات المركز المتنوعة مثل خدمات حقن البوتوكس والفيلر، إزالة الشعر بالليزر، خدمات عيادات األسنان 
المتنوعة مثل زراعة األسنان وتبييض األسنان بالليزر والتقويم، وعمليات نحت القوام وتقشير البشرة وغيرها من 

اإلجراءات التي تهدف إلى الحصول على أفضل النتائج وتعزيز جمالك الطبيعي.

صحة
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Your Skin needs a little love to stand the test of time.
Our board-certified dermatologists keep your skin glowing through all life’s 

challenges whether it’s acne, skin cancer, sun damage or psoriasis

satisfying our customers is the first goal, 
because our primary mission is to enhance 
your beauty and gain your trust.

AT DR FAKHRIYA CLINICS
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H
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0
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+968 9192 8289
+968 7222 2388

Sohar
Muscat

عززي ثقتك بنفسك

Boost your 
CONFIDENCE

خدمات رعاية صحية عالية الجودة وآمنة
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NUTRITION & Slimming Progra

Dermatology
Plastic Surgery
Skin Care
Laser Hair Removal
Face lifting & Rejuvenation

Brand Look & Feel

Brand PositioningLogo

 خدمات طبية متكاملة ومتميزة وفق معايير علمية
ومهنية عالمية وأسس حديثة

صحة
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Excellence in Skin Science 
All Treatments undertaken 
at Derma Clinica are 
Performed by highly skilled, 
experienced doctors

Brand Look & Feel

Brand PositioningLogo

dermaclinica.net
تميزي ببشرة أكثر شبابا خالية من العيوب والكلف والنمش 

وحب الشباب وآثارة والندب والتصبغات والبقع الداكنة

صحة
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79310042

villa no. 1309, street no. 3017, Al Saruj 
Area, Al-Kharjiya St, Al Qurum, Muscat

2499979

ذهبمن
جــمالك

Brand Look & Feel

Brand PositioningLogo

صحة
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Hope Women Center

Amal
Dr

Alfana

Delayed pregnancy is a problem that troubles many women, but at 
Hope women’s center, we try to help every woman to have children.
Contact us now and book your appointment, with the best 
experienced doctors in infertility treatment.

hopewomencenter

Hope WomenClinic

hopewomencenter1

99720698

24288020

تأخر الحمل مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، ولكننا في مركز األمل 
نسعى لتحقيق أمل كل سيدة في اإلنجاب.

تواصلي معنا اآلن واحجزي موعدك، مع نخبة من األطباء المتخصصين 
في عالج تأخر اإلنجاب

األمل.. األمن .. اآلمان
مركز األمل لصحة المرأة..

Hope women’s center..
Experience in achieving hope

M
O

H
 2

43
/2

2

 كادر طبي ذو خبرة في مجال صحة المرأة
 يتم العالج بخصوصية تامة

 أجهزة طبية حديثة

جمال
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Renew your marital relationship and self-confidence and 
overcome problems resulting from frequent births, pregnancy or 
other medical problems.
Book now and learn about the various cosmetic services for 
women at Hope women's center

جددي عالقتك الزوجية وثقتك بنفسك وتغلبي على 
المشكالت الناتجة عن الوالدات المتكررة أو الحمل أو غيرها من 

المشكالت الطبية.
بادري بالحجز اآلن وتعرفي على مختلف خدمات التجميل 

النسائي في مركز األمل لصحة المرأة

هل سمعت من قبل عن 

التجميل النسائي

Have you ever heard of female

?
Cosmetic surgery

hopewomencenter99720698 24288020 HO
P 

W
OM

EN
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An integrated medical facility with a group of the best 
experienced doctors, seeking to fulfill your hope and 
treat fertility problems and delayed pregnancy with the 
latest international medical technology.
Book your appointment now and start a real step in 
your treatment protocol, to get you closer and closer to 
achieving your dream.

صرح طبي متكامل مع نخبة من أفضل األطباء، يسعون لتحقيق أمنيتك 
وعالج مشاكل الخصوبة وتأخر اإلنجاب بأحدث الوسائل الطبية العالمية.

سارعي بالكشف وابدئي على الفور خطوة حقيقية في بروتوكول 
العالج الخاص بك، لتقتربي أكثر وأكثر من تحقيق حلمك.

اختيارك األفضل 
لمركز األمل لصحة المرأة

Your Best choice
HOPE WOMEN’S CENTER?

hopewomencenter99720698 24288020

HOPE
WOMEN 
CENTER

سلطان 
سنتر

الخوض

الموالح

Shell
Hope Women Center

جمال
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DHL EXPRESS.
NOW IN YOUR 
POCKET.
Access On Demand Delivery,  
shipment tracking and quotes 
in one easy-to-use App.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple, the Apple logo, iPhone, and iPad are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

11.pdf   1   2/10/22   11:17 PM

For more information contact

om.ess@dhl.com
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Business man

Murshid
Al-Hakmani

@
at
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b_
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al
ak

عطور تمنحك الثقة والتأثير
 Atiab ALMALAK
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atiab_almalak murshid21

نفحات عطرية ساحرة

163



ALMALAK
Atiab

عطور تفوح بالعبق
العماني األصيل

@atiab_almalak
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167



أعجوبة عطرية وحكاية ساحرة،
الطيف المثالي الذي يحيط بك ويرافقك 

ALMALAKوتنغمس في أعماقه
Atiab
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@atiab_almalak

atiab_almalak

murshid21

97699909
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+968 95448722 - 92250205

Wedding Designer

Husam
Al Sulaimani

 بشغفه الدائم وحبه إلبتكار كل جديد وخبرته الرائعة... المصمم حسام السليماني يحرص 
على تقديم أرقى األفكار لحفل زفافك المميز.
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Disgen By

Husam
Al Sulaimani

للعرسان الذين يرغبون بليلة زفاف فاخرة
وتنظيم غاية في الجمال والفخامة

لوس كالريتا تحقق الحلم!
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LOS CALRITA

@LOSCLARITA

+968 95448722 - 92250205
Azaiba, 18 Novamber St 

 تجربة حسية رائعة 
تبدأ من إعداد مكان 
الحفل بشكل 
احترافي واقتراحات 
راقية لقائمة الطعام 
وانتهاء بالموسيقى 
واإلضاءة الخالبة ، 
لكي يكون حفل 
زفافك لوحة فنية 
راقية الطراز ورفيعة 
المستوى.
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blink_choco

+968 98937575

أمتعي ضيوفِك بأفخم أنواع 
الشيكوالتة من بلينك!
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blink_choco

تشكيلة مميزة من الحلويات
والشوكوالتة التي تجعل من ضيافتِك

حديث الجميع لجمالها

blink_choco+968 98937575
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FAKHRA_HOSPITALITY

+968 9669 6184

جمال
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FAKHRA_HOSPITALITY+968 9669 6184

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

THANAE
Roukaya pachiyannaki

Assistant manager

Tune Into Tunes for:
Musical Instruments
Professional Sound & Lights
DJ Equipment
Stage and Architectural Lighting
Events Management
Entertainment Management
AV Productions
Music Education
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events@tunesoman.com
sales@tunesoman.com

Tunes Trading & Services

Tunes Showroom-Al-Khuwair - Near 
McDonalds, Beside Al Fikir Book Shop Events: 962 35 555

Sales: 945 88 111

tunesoman TunesOman
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AHMED
TAHA

Business man

شركة البقاء العقارية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمار والتسويق العقاري في سلطنة ُعمان.
تتمتع الشركة بسجل حافل وخبرة تتجاوز األثنى عشر عامًا في سوق العقارات العماني، كما أنها تضم نخبة من 

خبراء التسويق العقاري والتثمين في سلطنة ُعمان.
 تتمثل رؤيتنا وقيمنا في تقديم خدمة تفوق توقعات عمالئنا، فيمكننا مساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح فيما 

يخص ممتلكاتك العقارية.
مع الخبرة والمعرفة الواسعة بالسوق، تضم شركة البقاء العقارية متخصصي المبيعات والمؤهلين والملتزمين 

بمستوى الخدمة التي نقدمها لعمالئنا.
نحن نحب ما نفعله، لذلك نريد أن تكون فخورًا باختيارك لشركتنا.

المعنى الحقيقي لالستثمار العقاري اآلمن، 
اعتمد علينا في إدارة ممتلكاتك العقارية، 

وحقق أعلى عائد لتتمتع بالحياة التي تحلم بها

للتسويق العقاري
STAY

Marketing Company, The true meaning of safe 
real estate investment, Count on us to manage 
your real estate properties, And achieve the 
highest return to enjoy the life you dream of

Stay Real Estate
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s t a y - r e a l e s t a t e . c o m

91571655 97200992

للتسويق العقاري

مستوى يليق بالنخبة فريق من المحترفين

احسبها صح
واشتري راحة بالك

مع شركة

STAY

مستشارك العقاري األفضل
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Alila Jabal Akhdar offers guests a gateway to the area’s incredible history, culture and nature. 
This rugged, mountainous region is one of Oman’s most compelling tourist destinations thanks 
to stunning landscapes that include Jebel Shams, Oman’s highest mountain, and Jebel Akhdar, 
considered the fruit bowl of Oman. The hallmark of Alila hotels is the combination of innovative 
design and luxury in unique locations, set apart by an unprecedented level of private space, 
crafted artisanship, personalized hospitality, and bespoke journeys. Far from the bustle of modern 
life, the region offers an escape to solitude, nature, fresh air and the most amazing panoramic 
views. The resort is surrounded by mountains, small hamlets, old, uninhabited villages, caves and 
canyons, as well as countless small roads connecting to new valleys and views.
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www.alilajabalakhdar
email jabalakhdar@alilahotels.com
call  +968 2534 4200

For more information and reservations

Follow us
@alilajabalakhdar

The resort lies close to the Saiq (pronounced ‘Sirq’) Plateau, an extensive 
upland plateau surrounded by craggy summits and steep gorges. The 
Mediterranean climate here makes it ideal for the cultivation of many types 
of fruits. The area around the resort is particularly renowned for growing 
walnuts, pomegranates and Oman’s famed damask roses, which bloom 
from March to May, covering the mountain side in swathes of pink. Take a 
walk through the rose terraces for an unforgettable experience. The roses 
harvested each year are used to make Omani rose water, a staple in every 
Omani household used as a culinary flavouring, fragrance and medicinal 
remedy.

The area is also a treasure for history and culture enthusiasts, who can 
explore the many heritage sites in the cities of Nizwa, Bahla, Ebri and more, 
such as Nizwa Fort, Jabreen Castle and UNESCO-protected Bahla Fort.

At Alila Jabal Akhdar, you are well placed to explore one of the most 
fascinating regions in the world, engage in an endless variety of activities, 
and experience the warm hospitality of the Omani people.
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شركة السعيدي الدولية
هي شركة متخصصة في مجال تنظيم الفعاليات والحفالت، كما أن مجال عملها 

يشمل اإلعالن واألفالم الدعائية. تهدف الشركة إلى إمداد دور الترفيه بحلول 
سهلة لتنظيم الحفالت بشكل احترافي، والتسويق للتذاكر والدعوات. كما تؤمن 

لهم االستشارات والتقنيات التي تسهل لهذه الكيانات الوصول إلى جمهورها 
المستهدف، مما يضمن نجاح الحفالت والفعاليات نجاحا استثنائيا.

MOHAMED
HASHISH

Event Director

97177219

alsaeedy_events



خدماتنــا ال تنتهي عند هذا الحد، بل أننا نضمــن تنظيم دخول الجمهور، 
مراقبة الحفــالت، تأمين الفعاليات وتنظيم تســليم وحجز التذاكر وغير 

ذلك من الخدمات المتنوعة.
كل هــذا وأكثر يقوم به فريق احترافي متخصص، للوصول إلى الطريقة 

األكثر مالئمة وإرضاء للعمالء.

تتبنى شــركة السعيدي االبتكارات التكنولوجية في إدارة أعمالها، مما 
يســهل على العمالء الوصول إلــى أهدافهم بســهولة وأمان، خاصة 
فــي عالم اليــوم الذي تهيمــن عليــه التكنولوجيا فــي جميع نواحي 

الحياة.

97177219

alsaeedy_events
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مغامرات مذهلة تنتظر العائالت في 

منتجع ليجوالند دبي
يضم »منتجع ليجوالند دبي« على »حديقة ليجوالند دبي الترفيهية« والتي تقدم أكثر من 40 لعبة ركوب وعرضًا وتجربة 

بناء بطابع ليجو، وعلى »حديقة ليجوالند المائية« التي تضم أكثر من 20 زالقة مائية ومرفقًا ترفيهيا بطابع »ليجو«. وكذلك 
يضم »فندق ليجوالند« وهو الفندق الوحيد في المنطقة بطابع ليجو والذي تم افتتاحه مؤخرا في يناير 2022.

وُيتوقع أن يوفر الفندق الجديد المزيد من المغامرات الحافلة بالمرح لكل من األهالي واألطفال ويقدم لمحبي »ليجوالند« 
الجدد والحاليين تجربة فريدة من نوعها. فقد صمم فندق »ليجوالند« مع مراعاة احتياجات األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين 2 و12 عامًا وسيشّكل وجهة مميزة للعائالت التي تتطلع الكتساب ذكريات جديدة ترافقها على الدوام.
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تبــدأ التجربة فــور وصول الزوار إلــى الفندق حيث سيشــاهدون مجّســم أولي التنين 
بحجــم كبيــر. وعند دخولهــم، ســيجد األطفال مــكان مخصص يناســب طولهم 
لتســجيلهم الدخــول للفنــدق، وبذلك يمكنهم المشــاركة بكل لحظــة من تجربة 
إقامتهــم بالفندق و ذلك قبــل انطالقهم إلى مناطق اللعــب المفتوحة حيث تبدأ 
متعة بناء مكعبات ليجو. كما يمكن للصغار المشاركة في ورش عمل ليجو اإلبداعية 

أو إطالق العنان لمخيلتهم من خالل مشاهدة بّنائي ليجو المحترفين يعملون.

عالم الخيال
يعتبــر هذا الفندق العائلي األول من نوعه في الشــرق األوســط وهو يضم 250 غرفة 
مســتوحى تصميمها بالكامل من ليجو ، وال شــّك أنها ســتبهر األطفال وتصحبهم 
فــي رحلــة فريدة فــي عالــم الخيال. فقــد ُصمم فنــدق ليجوالنــد متعــدد األلوان 
والمكون من خمســة طوابق لنقل العائالت إلى عالم المرح الذي تختاره فيما تنطلق 

في مغامرة ليجو المشوقة.

LEGOLANDUBAI
@LEGOLANDUBAI
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w w w . l e g o l a n d . a e
@LEGOLANDUBAI

غرف الفندق
وعند وصول العائالت إلى غرفهم، ستجد 
برســومات مســتوحاه  جدرانًا وســجادات 
مــن ليجو تغطــي كل طابق مــن الفندق. 
كمــا يمكن ألفراد العائلة البحث عن الكنز 
في الغرفة واللعب بمكعبات ليجو دوبلو 
بمشــاهدة  واالســتمتاع  إقامتهــم  أثنــاء 
مجســمات ليجو التي تتناســب مع ديكور 

الغرفة. 
تتســع كل غرفة عائلية لخمسة أشخاص 
وتضــم منطقة منفصلة لألطفال تحتوي 
على ســرير بطابقين وســرير قابــل للطي، 
باإلضافة إلى سرير بحجم كبير لألم واألب. 
ويمكــن للعائالت االختيار من بين خمســة 
تصاميم رائعة للغرفة بما فيها »القرصان« 
و »المغامــرة«  و« ليجو نينجاجو« و »أصدقاء 
العائــالت  وبوســع  »المملكــة«.  و  ليجــو« 
الكبيرة أيضًا اختيار اإلقامة في أحد أجنحة 

الفندق التي تتسع حتى 8 أشخاص.
تجربة طعام مميزة

وسيستمتع الضيوف بتجربة طعام مميزة 
مع بوفيــه خــاص لألطفال فــي مطعم 
»بريكــس فاميلــي« العائلي والــذي يقدم 
بوفيه الفطور يوميا. أما مطعم »ســكاي 
تجــذب  محطــة  فيشــكل  الونــج«  اليــن 
العائالت التي ترغب في قضاء وقت ممتع 
معــًا أثنــاء تنــاول الطعــام، وذلــك بفضل 
قائمــة المأكوالت المحببــه لألطفال التي 
يقدمها بجانب اإلطاللة الجميلة على أفق 

رسومات ليجو.
وتكتمــل التجربــة مــع حــوض الســباحة 
المائيــة  الرشاشــات  ومنطقــة  الخارجــي 
والمصعــد  والمتجــر  للصغــار  المنفصلــة 
المميــز الــذي يتميز بكــرة الديســكو ذات 
اإلضاءة الملونه. كما ســتظهر شــخصيات 
ليجــو المحبوبة في أرجــاء الفندق إلضفاء 
المزيد من المتعة إلــى المغامرة العائلية، 
وستأســر مجســمات ليجو المنتشــرة فيه 

مخيلة األطفال. 
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كشــفت مازيراتــي عن إطــالق MC، الرمــز الذي 
اإلصــدارات  مــن   ،Corse مازيراتــي  إلــى  يشــير 
الخاصة احتفاًء بأدائها المتميز وتاريخها العريق 
فــي عالــم ســباقات الســيارات. وتتميز ســيارات 
»مازيراتــي« بتاريــخ حافــل باالنتصــارات والجوائــز 
والتصاميــم األســطورية، ويركــز هــذا اإلصــدار 
الخــاص علــى النســخ المــزودة بمحــرك ثمانــي 
األســطوانات مــن ســيارات »جيبلــي« و«ليڤانتي« 
و«كواتروبورتيــه« ليقدم تجربة قيادة أســطورية 

ال تضاهى. 
ويجمــع إصــدار MC بيــن األداء المميــز وعزيمــة 
ليكــرس  الجريئــة،  القيــادة  ومتعــة  االنتصــار 
مفاهيم العالمة وإنجازاتها التي بدأت منذ نحو 
96 عامــًا حين فــازت »تيبو 26« ، أول ســيارة تحمل 
شــعار الرمح الثالثي على غطاء المحرك، بقيادة 
»ألفيري مازيراتي« في ســباق »تارجا فلوريو« لفئة 

محركات 1500 سنتيمتر مكعب.
التصميم الخارجي

ويمنح هــذا اإلصدار الخاص الســائقين الشــعور 
نفســه، وهو متوفر لسيارات »جيبلي« و«ليڤانتي« 
و«كواتروبورتيــه« ومتــاح بلونيــن حصريين وهما 
األزرق.   Blue Vittoria و  األصفــر   Giallo Corse
ويعكــس التصميــم الخارجــي للســيارة تاريــخ 
العالمــة بألوانها الحصريــة ومظهرها الرياضي 

القوي.
ويمّيز اللونان األصفر واألزرق شعار مدينة مودينا، 
التي ترمز إلى منطقة Motor Valley وُتعد المقر 
 ،Giallo Corse التاريخي لعالمــة مازيراتي. ويمنح
اللــون األصفــر المكــون من ثــالث طبقــات مع 
ميكا زرقاء تتداخل مــع الضوء بطريقة مبتكرة، 
 Blu الســيارة مظهرًا رياضيًا وحديثًا؛ بينما يضيف
Vittoria، اللــون األزرق غيــر الالمــع والمكّون من 

ثالث طبقات، تأثيرًا قويًا وعصريًا.
األســود  باللــون  الدقيقــة  التفاصيــل  وتضفــي 
الالمــع والشــعار الخــاص الــذي يزيــن الرفــرف 
الخلفــي واألعمــدة الجانبيــة مزيدًا مــن األناقة 
علــى التصميــم الخارجــي. وتــم تزويــد إصــدار 
بقيــاس  بإطــارات  »ليڤانتــي«  مــن  الخــاص   MC

22 بوصــة، بينمــا تــم تزويــد اإلصدار مــن طرازي 
 21 بقيــاس  بإطــارات  و«كواتروبورتيــه«  »جيبلــي« 
بوصة. وينسجم اللون األسود الالمع عند حافة 
العجــالت ومالقــط المكابح الزرقــاء مع مظهر 

السيارة األنيق.
وتكتمــل مواصفــات اإلصــدار الخــاص بفتحــة 
ســقف إلكترونيــة ونظــام الصــوت المحيطي 
الفاخر مــن باورز أنــد ويلكنز وأنظمة مســاعدة 

السائق.
الميزات الداخلية

تعكس الميزات الداخلية بما في ذلك المكونات 
الزرقــاء فــي  الكربــون  أليــاف  المصنوعــة مــن 
 MC المقصورة، العالقة الوثيقة التي تربط إصدار
بعالم ســباقات الســيارات، حيث تتناغم الدرزات 
باللونين األصفر واألزرق على المقاعد المصنوعة 
من جلد »نيرو بينو فيوري« األســود الطبيعي مع 
لمسات من الدنيم الفاخر. كما تم تزيين مسند 
الرأس بشــعار إصدار MC، ومركز وحدة التحكم 

بشارة مخصصة.
تــزود العالمــة الســيارة بملحقاٍت تضفــي تأثيرًا 
بصريًا ال ُيضاهى باالســتفادة مــن تاريخ مازيراتي 
العريــق، ليحتفي اإلصدار الجديد بمحرك رياضي 
قــوي يعّبر عن أصالة العالمــة ويجدد حضورها 

.Motor Valley الراسخ في
ويتوفــر إصــدار MC الخــاص في منطقــة أوروبا 
آســيا  ومنطقــة  وأفريقيــا  األوســط  والشــرق 

والمحيط الهادئ والصين بدءًا من فبراير 2022.

MC مازيراتي تطلق
لالحتفاء بتاريخها في سباقات السيارات
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أطلقــت “مازيراتــي عُمــان” الفئــات الخاصــة الجديــدة الحصريــة التــي تــم طرحهــا مؤخــرًا لســيارات “جيبلي” 
و”كواتروبورتيــه” و”ليڤانتــي” كجزء من تجديد التشــكيلة لطرازات عــام 2022. تم تطوير الفئــات الخاصة الثالثة 
الجديــدة والتي أطلق عليها “جي تي” و”مودينا” و”تروفيو”  ليس فقط لتلبية متطلبات وتوقعات جميع العمالء، 
ولكن أيًضا للتعبير بشكل كامل عن الروح المختلفة والمتكاملة لالبتكار واألداء والتصميم لمجموعة مازيراتي.

يتــم التعبير عن الخواص األصيلة للعالمة التجارية من خــالل الفئات الخاصة الفريدة التي تم ابتكار 
خــواص كل منها من خــالل تضافر جهود كل من مركز )ســنترو ســتيلي مازيراتــي( وفريق تطوير 

المنتج، مع البحث المتعمق في المواد والتفاصيل والسمات المخصصة.

تجهيزات وميزات فئة جي تي 
تســلط تجهيزات وميزات )جي تي( الضوء على شــخصية مازيراتي وســحرها وأناقتها وتجســد روح 
العالمة التجارية األكثر حضرية وعملية ومعاصرة، وهي مناسبة لألفراد المنفتحين على االتجاهات 
العالمية الذين يتميزون بالديناميكية والشغف لمعرفة كل ما هو جديد، المهتمين بأحدث صيحات 

الموضة ولكن بأسلوبهم األصلي الراقي.
تــم تجهيز “جيبلي جي تي” و”ليڤانتي جي تي” بمحرك هجين خفيف رباعي األســطوانات بقوة 330 

حصاًنا. من ناحية أخرى، فإن “كواترو بورتيه جي تي” تعمل بمحرك سداسي V6 بقوة 350 حصان.

يعزز هذه “الفئة” طرازات التشكيلة بإضافات من الكروم الالمع، في حين أن چنوط العجالت مقاس 
18 بوصــة )لجيبلي وليڤانتي( أو 19 بوصــة )لكواترو بورتيه( مصنوعة من الســبائك. يكتمل التصميم 
الداخلــي بمقاعد جلديــة مريحة مع ميزة المرآة الداكنــة لطراز “جيبلي جي تــي” ، وحليات “راديكا” 

لكواترو بورتيه جي تي ، أما ليڤانتي جي تي فهي مزينة بحليات البيانو األسود.
تجهيزات وميزات فئة مودينا 

ُصممــت »مودينــا« للعمالء المتحمســين للرياضة كوســيلة لالســتمتاع بوقتهم علــى أكمل وجه. 
لألشــخاص الذين يبحثون عن تــوازن بين األناقة الفطريــة والديناميكية ومتعة القيــادة، تم تجهيز 

»جيبلي مودينا« و«ليڤانتي مودينا« بمحرك بنزين سداسي األسطوانات بقوة 350 حصانًا.
توفر تجهيزات وميزات »مودينا« S بمحرك قوة 430 حصان في طرازي “جيبلي” و”ليڤانتي”. بينما تتميز 
“كواترو بورتيه مودينا” بمحرك V6 بقوة 430 حصان، يعزز هذا التصميم من الطابع الرياضي للســيارة 

من خالل مصدات رياضية مع حليات البيانو األسود وجنوط عجالت من السبائك مقاس 20 بوصة.
في المقصورة الداخلية، تســتحضر كل التفاصيل متعة القيــادة النموذجية التي تميز هذه العالمة 
التجاريــة، بفضــل المقاعــد الجلدية الرياضيــة المريحــة وحليات البيانو األســود لمقصــورة ليڤانتي 

وكواترو بورتيه وميزة المرآة الداكنة لطراز جبيلي.
تجهيزات وميزات فئة تروفيو 

يمثل طراز تروفيو أقصى أداء لشخصية مازيراتي، حيث ينصب التركيز بشدة على األداء دون التضحية 
بعنصــر الراحة وذلك بفضل محرك توين توربو V8  بقوة 580 حصان. يكمل المظهر الخارجي حليات 
مــن ألياف الكربــون وچنوط عجالت من ســبائك األلمنيوم مقــاس 21 بوصة ومالقــط مكابح حمراء 
اللون. أما المقصورة الداخلية فاخرة جدًا، مع مقاعد رياضية من جلد “بينو فيوري” الطبيعي الفاخر.
تنتقل جيبلي وكواترو بورتيه وليڤانتي تروفيو إلى ُبعد آخر تمامًا حتى بأداء أعلى وأسرع، لكنها دائًما 

أنيقة وآمنة بال شك.

مازيراتي ُعمان تقدم ثالث فئات خاصة 
جديدة من طرازات 2022
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the cave, muscat 
Clouds Restaurant فرصة استثنائية للغوص في النكهات الشهيرة في العالم

العربي ورحلٍة غنية بالنكهات الفريدة
حفاوة االستقبال والترحيب مع أرقى مستويات الخدمة ويتيح 
لضيوفه التلذذ باألطباق المحضرة بمنتهى العناية على وقع 
اإليقاعات الطربية الحية

cloudsoman
cloudsrestaurant



بتجربٍة استثنائية ال يمكن نسيانها مع 
العروض الترفيهية الحية التي تعكس 
سحر وجمال التقاليد العربية القديمة

cloudsoman
cloudsrestaurant

217



A nature lovers paradise can be experienced 
in the town of Mirbat, known as one of the 
richest historical and cultural spots and 
fishing destinations in Oman. Discover 

solitude and local hospitality in this charming coastal 
area which is located between Jebel Samhan and the 
Arabian Sea.
 
Explore the many surprising sides from Mirbat, 
immersing in the local culture, traditions, and 
lifestyle. Not-to-be- missed experiences such as 
Samhan Mountains and Mirbat Public Garden, and 
the colourful transformation of Darbat Lake during 
Khareef (monsoon) season. Alila Hinu Bay on the 
Arabian peninsula lies 87 km from Salalah International 
Airport, accessible by road from Muscat at 1080 km. 
Dhofar Governorate history, charm, solitude and local 
hospitality take centre stage. Indulge in the greenery 
of Wadi Darbat valleys, discover the city of Mirbat and 
Shati Ad Damar, visit the ancient Bin Ali’s (Prophet) 
tomb, the Mirbat Castle along the old merchant 
houses, the Teeq Cave and Tawi Atair Sinkhole, the 
cave at Jabal Samhan, visit Khor Rori (the largest 
natural reserve in Dhofar) and the Sumhuram 
Archaeological Park, or mesmerise at the unique Wadi 
Darbat waterfalls. Alila means “Surprise” in Sanskrit, 
which suitably describes the refreshing character of 
our properties and impressions of our guests when 
they stay with us. In support of sustainable tourism, 
Alila hotels adopt EarthCheck operating standards, 
integrating the natural, physical and cultural elements 
of their environments. To stay at any Alila hotels and 
resorts is to embark on a destination experience 
– be it in recreating the flavors of the local cuisine, 
enhancing your well-being through ancient healing 
arts or the thrill of adventure sports, you will re-
discover the luxury of living at Alila.
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Embark on a harmonious 
journey of land, sea 
and sky in the heart of 
Dhofar, and reconnect 
with nature surrounded 
by mindful luxury.

www.alilahinubay.com
email Reservations.hinubay@alilahotels.com
call +968 23373350. 

For more information and reservations

Follow us
@alilahinubay
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