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ال�شيخة الدكتورة

أمــل آل فنــة
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متعة القيادة  ليلة األناقة

والجـمـال
في مسقط

Canary islands
 وجهة رائعة
لشهر العسل

حققي حلم الأمومة
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األصيل



eithz.spa 97555675 eithz.spa@gmail.com

It’s time to

Relax



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.



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

 أجهزة طبية حديثة



@taif.bahla

B a h l a ,  A l  D a k h a l y a  -  S u l t a n t  O f  O m a n

92298942

متخصصون بتصفيف الشعر والتجميل

فاطمة الشكيلية
خبيرة التجميل



6262
المحمية الملكية...

مالذك السري

ل العدد
قرأ داخ

ا

بشكل طبيعي
لتوريد الشفايف

1121129292 زبدة الفول السوداني... 
طعم لذيذ وفوائد رائعة

صابونة الكركم 
عالج فعال 
لمشاكل 

البشرة

119119



ال يســمح بإعادة نشــر أو حفــظ أو تخزيــن أو نقل أي جــزء من هذه 
المطبوعــة بأي شــكل مــن األشــكال دون إذن، ويعتذر الناشــرون 
عن عدم تحملهم المســؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه 
المجلــه مهما كان ســببها، واآلراء ووجهات النظر المنشــورة في 
هذه المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر، وجميع العالمات 

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باإلعالنات على مسؤولية معلنيها.

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

Distribution:

تصدر عن:
مؤسسة قفزة التكنولوجيا
للصحافة والدعاية واإلعالن مؤسسة قفزة التكنولوجيا 

للصحافة والدعاية واالعالن
جميع المراسالت باسم

 المدير العام

 info@anaqati.net
www.anaqati.com

24495419  )968 (

anaqatimagazine

24495817 )968(

anaqati_magazine @

95434743 )968(

شكر خاص لمن ساهم في غالف العدد

تصوير فوتغرافي: عفان الحراصي
التجميل: فاطمة المرجبي

إعداد: كمــال رضــــا
تصميم الغالف: عمرو زهير

عبد الفتاح سالمه
المدير العام

أناقة.. بال حدود
عبد الفتاح سالمه

القراءة غذاء الروح والعقل 

يعي���ش الإن�س��ان رحل��ة حيات��ه باحثا عما ه��و مفيد لت�س��تقيم معه الأم��ور ويتقدم 

ويحقق خطواته يف احلياة ..

ومن اأهم م�سادرنا لالطالع على ما هو جديد و�س��ائل الإعالم ونحن كجهة اإعالمية 

اأخذنا على اأنف�س��نا عهدا اأن نقدم للق��ارئ العزيز املعلومة مبختلف اأنواعها وكافة 

احتياجات��ه يف حمتوى معترب ي�س��بع رغبات الق��ارئ وكل ما هو جدي��د واأي�سا هواية 

القراءة ملا لها من فائدة عظمى يف غذاء الروح .

اأناقتي ومنذ اأن راأت النور وطوال م�س��رتها اأخذت هذا العهد على نف�س��ها باأن تكون 

امل�سدر الذي ينهل منه القارئ غايته ويجد فيها كل ما يحتاجه ليزود نف�سه بكل ما 

ه��و �سروري م��ن علم  وهواية وغره من الأمور  ومن م�س��ادر موثوق فيها ...فالقراءة 

والطالع هما النور الذي يهتدي بهما الن�سان وينر بهما طريقه .

اأناقتي وبهذا املبداأ الذي ت�سر عليه يف اطالع القارئ على اجلديد يف كل �سىء مل 

تف��رق بني الرج��ل واملراأة فما اأن تقع جملة اأناقتي يف يد اأي ان�س��ان يجد ما يحتاجه 

وتقدم له وجبة د�سمة من املعلومات والأخبار  والأزياء واأحدث �سرعات الأزياء لتحافظ 

على �س��كله وهيئته واأي�سا �سحته فتقدم اجلانب��ني ال�سحي والغذائي وغرهما من 

التخ�س�سات وكلها ت�سب يف �سالح القارئ .

واإذ نقدم ه��ذا العمل ونبذل ق�سارى جهدنا لتقدمي عملن��ا على اأكمل وجه... وكل 

م��ا نرجوه هو األ حترمونا من ن�سائحكم وما ينق�سنا اأو ن�س��هو عن��ا اأن تكملوه اإنتم 

بوعيك��م واطالعكم واأن تزودونا به ليكتمل العمل ونكون �س��ويا فريق عمل يقدم 

كل ما هو مميز.

رئيس التحرير:
صالح بن هالل الخليلي

المدير العام:
عبد الفتاح سالمة 

مديرة العالقات العامة:
علياء دياب

مدير التسويق اإللكتروني:
إيناس عمر

محرر صحفي:
كمال رضا

اإلعداد:
فاطمة بدار

مسئولة التسويق
شمس البلوشي

هند الشاطر

التدقيق اللغوي:
منصور دياب

إخراج وتصميم:
عمـرو زهيـر

سبتمبر 2020

Amal
Doctor

alfana



ابدئي اآلن رحلة األمومة مع 
مؤسسة األمل لصحة المرأة 

Hope Women Center

Amal
Doctor

alfana

الشيخة الدكتورة »أمل آل فنة« لـ »أناقتي«

13 قصة الغالف



مؤسســة األمل لصحة المرأة تحت شعار )أمل، أمن 

وآمان(، أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؟

   الفحص المبكر لتشــوهات األجنــة عن طريق عينة دم 

.)NIPT( األم

   عــالج ضعــف التبويــض و الحقــن المجهري ووســائل 

اإلخصاب المساعدة. 

   شد البطن بعد الوالدة القيصرية.

   التضييق والتجميل بعد الوالدة الطبيعية.

   متابعة الحمل خطوة بخطوة.

   تقييم ومعالجة اإلسقاطات المتكررة.

   تقييم ومعالجة االلتهابات الحوضية والنسائية.

   معالجة حاالت تأخر الحمل وتنشيط التبويض.

   تركيب اللولب بكافة أنواعه وتنظيم األسرة.

   عالج تكيسات المبايض وبطانة الرحم المهاجرة.

   تقييــم ومعالجــة االضطرابــات الهرمونيــة وتنظيــم 

الدورة. 

   متابعة النساء في سن اليأس وفحص الثدي. 

   رعاية الحوامل والوالدة بأنواعها.

   مشاورات بعد الوالدة لتنظيم األسرة.

   عالج اضطرابات الدورة الشهرية.

   متالزمة تكيس المبايض.

   الفحص الدوري النســائي السنوي وفحص الثدي وأخذ 

مسحة من عنق الرحم.

   العمليات الجراحية النسائية بأنواعها.

   إجــراء التنظيــر للرحــم والبطــن فــي حــاالت العقم 

وحسب الحاجة الطبية.

   وحدة متخصصــة إلجراء مناظير الرحم التشــخيصية 

والعالجية.

   الجراحات النسائية.

   عــالج الســلس البولي والجفــاف المهبلي باســتعمال 

الليزر واألمواج الحرارية.

   معالجة التشققات الناتجة عن الحمل وترهل الجلد.

   عالج التشنج المهبلي باستخدام البوتكس.

   عالج التصبغات الجلدية في المناطق الحساسة

   العمليــات التجميليــة للمهبــل والشــفرتين وتبييــض 

المنطقة التناسلية. 

الغنيــة  البالزمــا  باســتخدام  الجنســي  البــرود     عــالج 

بالصفائح أو جراحيًا.

   حقن الدهون والفيلر.

كيف بدأت الدكتورة أمل آل فنة في مجال الطب؟، 

ولماذا اخترت مجال طب النساء باألخص؟

بــدأ مشــواري العملــي والطبــي بعــد الحصــول علــى 

بكالريــوس فــي »العلوم الصحيــة« بجامعة الســلطان 

قابوس، ثم حصلت على الدكتوراة فى الطب من نفس 

الجامعة.

 بدأت مرحلة التدريب في المجلس العمانى للتخصصات 

الطبية ،ثم حصلت على البورد العربى فى أمراض النساء 

والتوليد.

كما حصلــت على الزمالة من جامعة بيرن السويســرية 

فــي جراحة المناظير النســائية طفيفة التوغل، ثم على 

دبلومــة فــى تقنية المســاعدة علــى اإلنجــاب جامعة 

برمنجهام فى إنجلترا، ومؤخرا حصلت على ماجيســتير 

في الهندســة الحيوية فى الحقــن المجهري والبحوث 

البشرية من جامعة ميسينا فى إيطاليا.

اختيــاري لطــب النســاء جاء مــن كونه مــن التخصصات 

الحرجــة عالية الخطورة، وألن المرأة عمود أساســي في 

بنــاء المجتمعــات واألوطــان قــررت اختيار هــذا المجال  

للمســاهمة في تكوين األســرة التي تعد النــواة واللبنة 

األولى في بناء المجتمع اإلسالمي. 

حلــم األمومــة يراود كل فتــاة منذ الصغــر، ولكن مع 
مرور األيام قد تجد المرأة نفسها نتيجة ظروف معينة 
غير قــادرة على اإلنجاب، فتكثر األســئلة التي تراودها 

حول وجود طريقة ما تساعدها في تحقيق حلمها. 
مــن هنا تبلــورت فكرة إنشــاء مؤسســة األمل لصحة 
المــرأة التــي أسســتها الدكتــورة »أمــل الفنــة »إحدى 
رواد عــاج الخصوبــة في ســلطنة عمان، حيــث تقدم 
الخاصــة  المستشــفيات  مــع  وبالتعــاون  المؤسســة 
مجموعــة متنوعة من عاجات العقم بدًءا من الرعاية 
األساســية إلى أحدث تقنيات حقن الحيوانات المنوية 

)ICSI( المتاحة. 
تتميــز المؤسســة بتقديــم تشــخيص وعــاج دقيقين 
لكشــف الســبب أو األســباب التي ُتعيــق قدرتك على 
اإلنجــاب،  مســتخدمة ما توصــل إليه العلــم في عاج 
العقــم ضمــن بيئــة هادئــة ومريحــة وداعمــة، وذلك 
بأعلــى مســتويات الجــودة والخصوصيــة. مزيــدا مــن 

التفاصيل في الحوار التالي : 

15قصة الغالف
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R ما هو »العقم غير المبرر«، واألسباب التي تؤدي إليه؟

العقــم غير المبــرر هو عدم قدرة الزوجين علــى الحمل بعد عام واحد 

من المحاولة، رغم أن نتائج اختبار الخصوبة التي أجرياها طبيعية. 

هناك بعض األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى العقم غير المبرر هي:

   مــرض غير مشــخص، بعض المشــاكل الصحيــة يمكــن أن تؤثر على 

الخصوبة مثل مرض السكري واضطراب الغدة الدرقية غير المشخصة 

وبعض أمراض المناعة الذاتية.

   االنتباذ البطاني الرحمي الخفيف. 

   بيئــة مهبليــة غير صحيــة، يمكن أن يعيــق مخاط عنــق الرحم حركة 

الحيوانات المنوية في الجهاز التناسلي األنثوي.

   ضعف جودة البويضات. 

   ضعف جودة الحيوانات المنوية. 

   مشاكل بطانة الرحم. 

   أســباب جينية، يمكن تشــخيص ذلك عن طريق الفحص الجيني قبل 

الزرع أو التشخيص الجيني قبل الزرع.

ما هي مشاكل اإلنجاب المنتشرة لدى الرجال والنساء؟ 

أسباب تأخر اإلنجاب لدى النساء :- 

  ضعــف المبايض، ويعنــي ذلك عدم قدرة المرأة علــى إنتاج البويضات، 

التي تعالج ببعض األدوية المنّشــطة للمبايض أو من خالل اّتباع بعض 

الحميات ذات العالقة بالنظام الغذائي.

  تكّيــس المبايض، وهي أكياس صغيرة تتجّمع فوق ســطح المبيضين 

وتحدث خلاًل في الهرمونات. 

  قصور في الغدد الصماء، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على تنشيط عمل 

المبيض أو إفراز المواد الالزمة إلتمام اإلخصاب.

   أورام المبيــض أو الرحم، األورام قد تتســبب في انســدادات في قناة 

فالوب أو بعض المشاكل في عنق الرحم.

  زيــادة إفراز هرمــون الحليب، ويتــم التأكد من خالل إجــراء فحوصات 

يطلبهــا الطبيــب عنــد الشــك في وجــود مشــكلة في عمــل الغدة 

النخامية.

  السمنة المفرطة والنحافة. 

  الحالة النفسية السيئة، كالتعرض الضطرابات عصبية أو بعض األمراض 

النفسية كالصرع أو االكتئاب أو القلق.

   تدخين السجائر أو الكحول تؤخر اإلنجاب في كثير من األوقات.

  أسباب تأخر اإلنجاب لدى الرجال : 

  قلة الحيوانات المنوية، أو ضعف في حركتها.

  اإلصابة بمرض السكري أو الضغط.

  التهابات في الخصية أو انسداد في قنواتها.

  عيوب خلقية في مجرى البول »الجهاز التناسلي”.

  اإلصابــة بدوالي الخصيتين، ويمكن عالجها من خــالل الجراحة، أو ربط 

الدوالي، أو العالج بالحقن.

  السلوكيات الخاطئة مثل التدخين، أو شرب الكحول. 

  التعرض للضغوط النفسية.
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الفــرق بيــن الحقن المجهري والتلقيــح الصناعي، وما هي خطــوات إجراء عملية 

التلقيح الصناعي؟ 

الحقن_المجهري: يتم فيه تحفيز اإلباضة ثم يتم سحب البويضات من الزوجة، أما الزوج 

يتم أخذ عينة من السائل المنوي للزوج و يتم عمل بعض الخطوات عليها في المعمل. 

يقوم دكتــور المعمل باختيار أفضل الحيوانات المنوية ويتــم حقن حيوان منوي واحد 

داخــل البويضة الناضجة، ثم يتم االنتظــار من يومين إلى ثالثة أيام حتى يتكون الجنين 

ثم يقوم الدكتور بزرع األجنة داخل رحم الزوجة. 

التلقيــح الصناعــي : ال يتم فيه ســحب البويضات مــن الزوجة، حيث يبــدأ بأخذ عينة من 

السائل المنوي للزوج و يتم عمل بعض الخطوات عليها في المعمل ، ثم يقوم الدكتور 

بأخد الحيوانات المنوية مع سائل مغِذ، ويتم حقنها داخل رحم الزوجة.

و يتم تحديد الطريقة سواء الحقن المجهري أو التلقيح الصناعي وفقا للحالة وهذا ما 

يحدده الدكتور المختص.

خطوات إجراء عملية التلقيح الصناعي 

  مرحلــة الفحوصــات: فــي هــذه المرحلــة يبــدأ الطبيب بعمــل جميــع الفحوصات 

والتحاليــل الطبية للزوجين. وذلك من خالل فحص عينــات من الحيوانات المنوية لدى 

الزوج، وفحص البويضات لدى الزوجة. وفي حالة وجود أية مشــكلة صحية بالحيوانات 

المنوية أو البويضات يتم عالجها من قبل الطبيب المختص.

  مرحلة التنشيط: ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي إعطاء الطبيب بعض األدوية والعقاقير 

المنشطة للحيوانات المنوية لدى الزوج، والمنشطات للبويضات لدى الزوجة. وذلك من 

أجل التمهيد إلجراء عملية التلقيح الصناعي.

  مرحلة التلقيح: يتم فيها تنشــيط الحيوانات  المنوية وغسلها داخل المختبر ونقلها 

إلــى رحم الزوجة عن طريق القســطرة ليتــم تلقيحها مع البويضات المنشــطة في 

الرحــم. وعمليــة التلقيح ال تحتاج إلى تخدير كامل، فقط يســتلزم األمر 10 دقائق فقط 

عندما تســتلقي الزوجة على ظهرها حتى يتم التلقيح، ومن ثم تنتظر أسبوعين حتى 

موعد الدورة الشهرية وتقوم بإجراء فحص الحمل.

هل متابعة التبويض يعد من مراحل العالج األولى؟

متابعة التبويض يقصد به متابعة حجم البويضة كل شهر لمعرفة الشهر الذي تكون 

فيــه البويضة في أفضل حاالتها حتى الوصول إلى الحجم المثالي الذي يســاهم في 

نجاح التلقيح واإلتيان بنتائج مبهرة. 

تعــد متابعة التبويض المرحلة األولى لعالج المرأة من انخفاض الخصوبة، إذ بها ينشــط 

المبيض إلنتاج المزيد من البويضات مما يساعد في حدوث الحمل وإنجاب األطفال.

يتم اســتخدام جهاز الســونار المهبلي لمتابعة التبويض، ويفضل اســتخدامه للنســاء 

التي تعاني من مشكالت مثل متالزمة تكيس المبايض أو األمراض التي تؤثر بشكل غير 

مباشر على التبويض مثل السمنة واضطرابات الغذاء واضطراب الغدة الدرقية.

Hope women’s center..
Experience in achieving hope

Amal
Doctor

alfana
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أهم خدمات تجميل األعضاء التناســلية في مؤسســة 

األمل لصحة المرأة؟

حقن الفيلر للمنطقة الحساسة ، يستخدم في اآلتي :- 

  استعادة حجم المنطقة الحساسة.

  عالج الجفاف المهبلي واأللم أثناء العالقة.

  عالج آثار خيوط الوالدة الطبيعية.

  عالج السلس البولي.

الليزر، يستخدم في اآلتي :- 

  إعادة نضارة جدار المهبل وعالج الجفاف المهبلي.

  ليزر للتضييق الغير جراحي.

  ليزر لعالج السلس البولي.

  ليزر لتفتيح المنطقة الحساسة.

  ليزر لشد الجلد في المنطقة الحساسة.

حقن البالزما ، يستخدم في اآلتي :- 

  لعالج الجفاف.

  لعالج السلس البولي.

O shot لتحسين العالقة الزوجية  

  تكبير منطقة G SPOT لتحسين العالقة الزوجية.

حقن البوتكس في المهبل : 

   أسباب تجميلية )مضاد للشيخوخة، منع التجاعيد، وتدلي 

جلد الفرج(.

   لتحسين اللذة الجنسية. 

   تحسين البقعة الكثرى حساسية في المهبل. 

   لمعالجة االضطرابات مثل ألم االتصال الجنســي، وسلس 

اإلجهاد البولي . 

الخدمات الجراحية تستخدم في اآلتي : 

  عمليات تجميل الشفرات الداخلية أو الخارجية جراحيا.

CLITRIPLASTY  

  عالج السلس البولي جراحيا وباستخدام الخيوط.

   عمليــات رفع الرحــم وعالج الســقوط المهبلــي وتضييق 

المهبل جراحيًا.

   عالج متخصص للتشنج المهبلي بأحدث الوسائل.

   جلسات توسيع تدريجية بأفضل األجهزة.

Barbie Vagina Makeover   

هي عبــارة عن عمليــة تجميلية يتــم فيها تحويل الشــكل 

الخارجي وتجميل الشــفرات واســتعادة الحجــم، كما يتم 

التجميل الداخلــي وتضيق المهبل. تتــم العملية تحت تأثير 

المخدر وبدون ألم نهائيا. 

المعاييــر التي تنتهجها المؤسســة فــي اختيار الكوادر 

والطاقم الطبي ؟

الكــوادر الطبيــة فــي مؤسســة األمل لصحــة المــرأة يتميزون 

بالخبرة المتقدمة و المهارات العالية في اإلجراءات التشخيصية 

و العالجيــة و الجينية المخبرية، ونحــرص دومًا على أن نمدهم 

بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات مخبرية و تدريبات عملية 

ليتسنى لهم تقديم أفضل رعاية لمرضانا وأجنتهم. 

كيف تحافظ  المؤسسة على الخصوصية والراحة التي 

تقدمها لمرضاها من النساء؟

تلتزم مؤسســة األمل لصحة المرأة بالجمع بين رعاية طبية 

ممتــازة وأســلوب رحيــم هــادئ، وســنبذل قصــارى جهدنا 

للتأكــد مــن أن رحلتك مــن خــالل برنامجنا هادئة وســهلة 

قدر اإلمكان. مسترشــدين بمبادئ المعايير األخالقية العليا 

نقدم لمرضانا رعاية صحة المرأة بأفضل جودة وخصوصية.

في زيارتك للمؤسســة يمكنك أن تطمئني بأننا ســوف نبذل 

أقصى جهودنا فــي أن نحقق أقصى قدر من فرص الحمل 

عنــدك من خالل توفيــر العالج الناجع وفقا للشــروط الفنية 

والمهنية األكثر أمانا فى العالم. 

hopewomencenter

Hope WomenClinic

hopewomencenter1

99720698

24288020
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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
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تجربة قيادة استثنائية 
عاشتها مجلة »أناقتي« 

مؤخرا مع » مازيراتي 
كواتروبورتيه« التي تعد 
واحدة من أكثر سيارات 

السيدان الفاخرة جاذبية.

تتميز مازيراتي كواتروبورتيه 
بأداٍء أقوى، وبمحرك أكثر 

قوة، ومقصورة داخلية 
رياضية، وتظل أيقونة 
األناقة اإليطالية هذه، 

معياًرا للهندسة عالية 
الجودة وأداء السيارة 

الخارقة والراحة. تستعرض 
كواتروبورتيه هيئة السيدان 

الفاخرة، وتتميز بمقصورة 
فاخرة لتتناسب مع 

مظهرها الخارجي القوي. 

 الذوق الجمالي المميز 
للسيارة الرياضية اإليطالية

كواتروبورتيه..
25 سيارات



التصميم األنيق

يتم دمج الحرفية اإليطاليــة الجوهرية في التصميم 

األنيــق المميــز لطــراز كواتروبورتيه، مما يســاعد على 

تمييزها عن منافســيها. تقدم مازيراتي كواتروبورتيه 

للســائقين والــركاب تجربــة متفوقــة بألــوان جديدة 

الجلــد  للعجــالت وفــرش داخلــي مــن  وتصميمــات 

.Pieno Fiore”الطبيعي الفاخر »بينو فيوري

تتميــز مازيراتــي كواتروبورتيــه بالــذوق الجمالي الذي 

يميز الســيارات الرياضيــة اإليطالية. نظــرة واحدة على 

كواتروبورتيه وســتعرف أنها مســتوحاة مــن المبادئ 

الجمالية الرئيســية لعالمــة مازيراتــي أال وهي: تناغم 

الِنســب والخطــوط الديناميكيــة واألناقــة اإليطاليــة 

الُمميزة. 

المظهر الخارجي 

ُتعد الســيارة الســيدان عاليــة المســتوى مثــاًلا خالًدا 

علــى التصميم اإليطالي األصيل، وقــد أدمجت بأناقة 

صفات الرقي األفخم واألسلوب الرياضي. حزم الطراز 

المذهــل قائمــة طويلة مــن الميزات إلــى جانب األداء 

المذهــل. فــي حين أن المقصــورة الداخلية فســيحة 

وفاخــرة، يبــدو المظهــر الخارجــي لســيارة مازيراتــي 

كواتروبورتيــه رشــيًقا ورياضًيا، مع منحنيات انســيابية 

تبرز التصورات الرياضية للطراز. 

يتميز الشــبك األمامــي األيقوني من مازيراتي بشــعار 

»ترايدنــت« بارز في األمام والوســط، ممــا يضفي على 

كواتروبورتيه طابًعا رائًعا. تتيح لك إضاءة »ليد« الكاملة، 

واللمســات النهائيــة األنيقــة، وتشــكيلة واســعة من 

األلوان وتصاميم العجــالت، تكوين رؤيتك المثالية لما 

يجب أن تمثله السيدان الرياضية.

محرك سداسي األسطوانات

تعمــل كواتروبورتيــه بمحرك ســعة 3.0 توربــو مزدوج 

سداســي االســطوانات V6 تــم تصنيعــه فــي مصنع 

فيراري فــي مارانيلو بإيطاليا. تــم تصنيع هذا المحرك 

حصرًيا لشركة مازيراتي، ويتم تقديمه في طرازين من 

أنماط الضبط في كواتروبورتيه، مما يسمح للمشترين 

بإضفاء الطابع الشــخصي على تجربة القيادة الخاصة 

بهم.

يتميز طراز الفئــة الخاصة كواتروبورتيه مودينا بمحرك 

سداسي االسطوانات V6 بقوة 430 حصان. يعتبر نظام 

الدفع الكلــي بالعجالت األربــع اختيارًيا، ممــا يتيح لك 

االستمتاع بالقوة في جميع األحوال الجوية.

الديناميكية الهوائية 

ســيقدر ُدعــاة الحفــاظ على البيئــة أن جــزًءا كبيًرا من 

العمــل الديناميكي الهوائــي لكواتروبورتيه الذي يتم 

بعيــًدا عــن األنظــار أســفل الســيارة. تشــتمل األرضية 

المســطحة علــى العديــد مــن الميــزات الديناميكية 

 NACA الهوائيــة، بمــا في ذلــك قنــاة تهوية بمعاييــر

للمســاعدة فــي تبريــد التــرس التفاضلــي دون زيادة 

مقاومة السحب، وجنيحات على أذرع التعليق الخلفي 

لتوجيه تدفقات الهواء.

إن شــبكة مازيراتــي المميزة هي عنصــر وظيفي في 

الديناميــكا الهوائيــة النشــطة للســيارة، حيــث تدمج 

مصــراع هوائي بين فتحــات التهويــة والرادياتير. توفر 

هذه األداة القابلة للضبــط كهربائًيا تحكًما مثالًيا في 

درجــة حــرارة المحــرك، وتقلــل من مقاومة الســحب 

الديناميكــي الهوائــي وبالتالي تحســن االقتصاد في 

اســتهالك الوقــود وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون. 

نتيجة لذلك، فإن ُمعامل Cx لســيارة كواتروبورتيه هو 

0.28 استثنائي.

مقصورة فاخرة

إن التصميــم الداخلي لســيارة كواتروبورتيه فاخرة بال 

شك. حيث تم تصميم مقصورة مازيراتي كواتروبورتيه 

بدقة لتوفــر توازًنا بيــن الراحة والتحكــم الفائقين، إال 

أن التكنولوجيــا هي التي تجعلها أكثــر جاذبية؛ حيث 

تتألق التكنولوجيا بفضل نظــام المعلومات والترفيه 

بشاشــة تعمل باللمس مقاس 10,1 بوصة مع مساعد 

.)MIA( مازيراتي الذكي

 ســتعمل لوحــة الهاتف الذكي الالســلكية، باإلضافة 

إلى مســند الــذراع المركزي الُمبّطن بمســاحة تخزين 

كبيرة ومنفذ USB باإلضافة إلى مقبس 12 فولت، على 

إبقــاء قائد الســيارة متصليــن بالعالــم الخارجي؛ كما 

يمكن لــكل من الســائق والراكب االســتمتاع بمقاعد 

قابلة للتعديل كهربائيًا على 12 وضعًا.

تقنيات اآلمان 

تتميــز كواتروبورتيــه بتقنيــة أمان متقدمة مثل ســتة 

وســائد هوائية ثنائية المراحل ومســاند رأس متحركة 

ونظــام مســاعدة الســائق المتقــدم )ADAS( الــذي 

يســاعد على منــع االصطدام. هنــاك أيًضــا تنبيه ضد 

النقطة العمياء، واكتشاف المسار المتقاطع الخلفي، 

والتحذيــر مــن االصطــدام األمامي، وأنظمــة مغادرة 

المســار للمســاعدة فــي تعزيــز ثقتــك خلــف عجلــة 

القيادة.

27 سيارات



المصممة العمانية »ليلى الشنفري«

الزى العمانى التقليدى قصة اعتزاز وفخر للعمانيين، 
فأزياؤنا التقليدية العمانية واحدة من أجمل األزياء 
العربية ألنها تتميز بتنوعها وثرائها وجمال ألوانها 

وأشكالها وهي تمثل عراقة المجتمع وأصالته وحضارته.

مصممة األزياء »ليلى الشنفري » وعالمتها التجارية 
» سيدة مجان« تقدم لنا تصمميات عالمية للثوب 

والزي الظفاري التقليدي الذي يتميز بالجمال والفخامة 
والرفاهية. الثوب الظفاري هو عنوان أصالة المرأة، فهو 
فستان خاص مستوحي من الثقافة واألصالة العمانية. 

مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي:- 

سحر وجمال الثوب 
الظفاري األصيل

29 أزياء



متى بــدأ شــغفك بمجــال تصميم األزيــاء، وما 

الذي دفعك الختيار تصميم األزياء التقليدية؟

شــغفي وحبــي لمجال األزيــاء بدأ منذ فتــرة طويلة 

فكنت أعشــق الخياطة والتطريز، ولكن بسبب عدم 

التفــرغ وأوليات الحياة تأخرت بدايتي في األزياء. ومع 

تشــجيع العائلة قــررت اختيار مجال تصميــم األزياء 

الظفاريــة خاصــة أنه يتســم بقلة عــدد المصممين 

وبســبب عــزوف بعــض النســاء عــن ارتدائــه مؤخــرا 

وتفضيــل أنواع أخــرى من األزيــاء عنه، لذلــك تميزت 

بتقديم الزي الظفاري األصيل. 

بماذا يتميز الثوب الظفاري ،وما هي مكوناته؟

يتميز زي المــرأة الظفارية بأنه ثوب واســع فضفاض 

ويكــون طويــال من الخلــف وأقصر من األمــام، ولذا 

أطلق عليه )أبو ذيل( وهو عادة يكون مزينا بالنقوش 

أو  والخــرز  الفولــك  أو  الــزرى  مثــل  أنواعهــا  بشــتى 

الفصوص أو القماش. 

يتكــون الثــوب الظفــاري التقليدي من عدة أشــكال 

مزخرفــة بالخيــوط الملونة مثل الــورود أو الخنجر أو 

النجمات وأنواع أخرى مســتوحاة من البيئة العمانية 

األصيلة أوأشــكال هندسية أخرى وتســمى )البخية( 

وتنقش من عند رقبته )الفقر( إلى نهاية الثوب.

والذيــل  اليــد  وفتحــات  الثــوب  فقــر  يطــرز  كمــا 

ومايحيطه بالتطريز يسمى )السنجاف(، وإضافة إلى 

النقشة عند الكتف تســمى )بالكويسات(، كما يزين 

بالفصوص والخرز والزري )بوخوصة(. 

يتكون الزي الظفاري من الثوب والســروال والشــيلة. 

ويتكــون غطــاء الرأس)الشــيلة( مــن قطعــة مــن 

القمــاش تتدلى إلى تحــت الصدر وتتكــون من عدة 

ألــوان، وتشــكل بعــدة زخــارف متقاربــة مــع الثوب 

وتكون عــادة مــن الفولــك أو الفصوص، وبأشــكال 

جميلة وبرونق متجانس مع الثوب.

مــن أيــن تســتوحين تصاميــم الــزي الظفاري؟ 

وأسرار تميز تصاميم » سيدة مجان«؟

أســتوحي تصاميمي من عبق حضارة األزياء العمانية 

التقليديــة ومــن التــراث الظفــاري القديــم، كذلــك 

أســتوحي من الطبيعة ومــن دمج األلــوان القديمة 

والمليئة بالحياة. 

من أســرار تميز عالمة » سيدة مجان« توقيت دخولها 

للســوق العمانــي الــذي كان يفتقد للــزي التقليدي 

الظفــاري األصلــي والمميز بعيــدًا عن المطــور الذي 

أفقد أزياءنا هويتها وتاريخها. 

كمــا نجحــت فــي إبــراز الثــوب التقليدي مــن خالل 

إضافة بصمة الحداثة والعصرية في بعض تصاميم 

»ســيدة مجان« مع الحفاظ على هوية وأصالة الثوب 

الظفاري التقليدي. 

أنواع األقمشــة والنقوش التي يتســم بها الزي 

الظفاري التقليدية؟

الثــوب الظفارى يتكــون من عدة أنــواع من القماش 

منها القمــاش النيلي ويســمى )المصبــون( والزبدة 

والديبــج والمخمــل والحريــر وغيرهــا. وتأتــي بعــدة 

ألوان وتشــكيالت جميلة، والمفضل دائما هو األلوان 

الســائدة حتــى يتــم تشــكيلها بالزخــارف لتناســب 

مختلف األذواق.

األقمشــة األكثر اســتخدامًا هــي المخمــل والحرير 

والتي تتميز بالتطريز والكريستال الذي يعطي جمااًل 

للثــوب الظفــاري، كما يوجــد منه القماش الســادة 

والمنقوش.

الفــرق بيــن الــزي الظفــاري فــي المنــزل وبيــن 

تصاميم مخصصة للمناسبات؟

هناك فــرق بين تصاميــم الزي الظفــاري المخصص 

الظفــاري  فالثــوب  واألعيــاد،  والمناســبات  للمنــزل 

المخصــص للمنزل يتميز بالقمــاش القطن الخفيف 

بعكس الثوب المخصص للمناسبات واألعياد.

لماذا يحتفظ الزي التقليــدي العماني بأهميته 

وحضوره خاصة في األعراس العمانية؟ 

الزي التقليدي جزء ال يتجزأ من التراث الذي يعد واحدًا 

من المقومات الالزمة لتشييد الحضارة، فهو ضروري 

لتطوير الحضــارة. حيث إن الزي التقليدي أداة تعريف 

األمــم ورمــز لتميزها وتفردهــا. لذلك نجد شــريحة 

كبيرة من النــاس يفضلون األفراح بأســلوب تقليدي، 

وتمنــح تواضعًا أكثر لمــن يرتديها. لذا تجــد المرأة أو 

الرجــل يميالن إلى إحياء العــادات والتقاليد من خالل 

اختيار اللبــاس التقليدي؛ ألنها تعتبر جــزَءا من ثقافة 

الشعب العماني.

ال تكتمــل إطالــة الــزي الظفــاري التقليــدي إال 

بإكسســوارات وحلــى البــد أن ترتديهــا المــرأة 

،وأهميــة  الحلــي  تلــك  هــي  فمــا  العمانيــة، 

تنسيقها مع الزي الظفاري؟

اإلكسسوارات والحلي هي المكمل األساسي للثوب 
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الظفــاري ولكن تختلف أذواق الســيدات فــي اختيار 

الحلــي، ومــن الحلــى والمجوهــرات التــي تتميز بها 

المرأة الظفارية:

العصابــة: هــي القطعــة المســتطيلة تتدلــى مــن 

جوانبها سالسل جميلة توضع على الجبين. 

الخرقــة أو الكمــة: والتــي تكــون عبارة عــن قطعة 

مزخرفــة إما بالنجوم أو المربعات أو الدوائر الصغيرة 

ليتوج بها الرأس. 

السبايب: وهي جمع الســبيبة وهي عبارة عن قطع 

متالصقة لتشكل ما يشبه حزاما طوليا، يتم تركيبه 

علــى تســريحة المــرأة الظفارية لتتكامــل مع باقي 

المجوهرات. 

المجلــس: وهي القــالدة الكبيرة مكونــة من قطع 

تلبس في العنق، وتزين بها في األعراس والمناسبات. 

المرية: القالدة الصغيرة القربى إلى العنق وتلبس كل يوم. 

الرهينة: القالدة الوســطى تتكون مــن قطع دائرية 

تسمى حروف.

التراكي: هي األقراط ومكونة من قطع تلبس في األذن. 

الصقل: قطعة وحلقة دائرية مسننة تلبس على اليد.

المعن: قطعة وحلقة مسننة وتتميز بحجار ملونة.

 المقضبة: وهي حلقة دائرية تتوسط المعن والصقل. 

الخواتم: تختلف تسميتها حسب اسم اإلصبع. 

مســتطيلة  قطعــة  وهــي  الخلخــال:  أو  الحبــوس 

الشــكل تلبس في األرجل ذات صوت رنان يصدر عند 

الحركة ويلبس في المناسبات. 

مشــاركتك األخيــرة في حفل إليجانس فاشــن 

شو، كيف تصفينها؟

هلل الحمــد خــالل فتــرة قصيــرة نجحــت فــي إثبات 

ذاتي وإضافة بصمة على الثوب الظفاري، والشــك أن 

مشــاركتي في حفل »إليجانس فاشن شو« كان من 

األسباب الرئيســية في نجاحي خالل الفترة الماضية 

ودافعا كبيرا لالستمرار فيما حققته.

أنــواع البخــور والعطــور الــذي يقدمــه عامة » 

ســيدة مجان«، ولمــاذا تعد صناعــة البخور من 

إبداعات المرأة الظفارية؟

عرفــت المــرأة الظفارية منــذ القدم بصناعــة أنواع 

مختلفــة مــن البخــور ومزجها مع عــدة أصناف من 

العطور، وهنا أنواع وأســماء قديمــة لبعض العطور 

والبخــور التراثيــة التي كانت تتطيب بهــا في حياتها 

اليومية والمجالس وجميع المناســبات. تتميز عطور 

وبخور ســيدة مجــان بأجود أنــواع العطــور والبخور 

الفاخر المناسبة لكل من المرأة والرجل. أنواع البخور 

والعطور التي تقدمها »سيدة مجان«:

عود ســيدة مجان - عود ورد الربيع - أميرة مجان - 

عود ســلطاني - عود األميرة ســارة - عود كرســتال 

- عود العرايس - عود بالحوافير والهيل - عود بنت 

الجنوب - عود شمس - عود سبايك. 

عامة » سيدة مجان« كيف نجحت في بناء ثقة 

وســمعة كبيــرة بين زبائنهــا، والخدمــات التي 

تميزكم عن المنافسين؟

هلل الحمــد نجحت فــي الحفــاظ على هويــة الثوب 

الظفــاري الذي يفتقــده الجميع، لألســف نرى اليوم 

نمــاذج مقلــدة وبعيــدة كل البعد عــن ثقافتنا التي 

يتسم بها اللبس التقليدي. 

طموحات وتطلعات مستقبلية؟ 

إبــراز الثــوب التقليــدي الظفــاري ووصولــه للعالمية، 

وتعريــف العالم عن الروائح والطيــب الظفاري الذي 

تتوارثها المرأة الظفارية.
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أسباب جفاف الشعر

جفاف الشعر هي مشكلة شائعة عندما ال يحصل شعرك على 
الترطيب الكافي أو ال يتمكن من االحتفاظ به، ولكن لحسن الحظ 

يمكنك معرفة أسباب وعالج الشعر الجاف ببعض الحلول البسيطة. 
جفاف الشعر ليس حكًرا على النساء فقط، بل من الممكن أن يؤثر 
على الرجال أيضا وفي أي عمر. فقدان الترطيب يجعل شعرك يبدو 

باهًتا ومجعًدا ويقلل من لمعانه، وبالتالي يظهر بمظهر غير صحي.

و7 طرق لعالجه
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ما هي أسباب جفاف الشعر؟

هنــاك بعض األخطــاء التي نقــع فيها أثنــاء العناية 

بالشعر والتي قد تضر به بدًلا من نفعه: 

اإلفراط في غسل الشعر. 

اســتخدام الصبغات أو المــواد المعالجــة كيميائًيا، 

اآلالت الحراريــة للفــرد أو التمليس أو تجعيد الشــعر، 

استخدام مجفف الشعر بانتظام.

قــد يكــون شــعرك بطبيعتــه يفتقــر إلــى الزيــوت 

الطبيعيــة، هذا يعني أنــه ليس له القــدرة على إنتاج 

زيوت كافية لترطيبه.

ظــروف البيئية قد تؤثــر على شــعرك وتجعله جاًفا 

وباهًتا، فاألشخاص الذين يعيشون في مناطق حارة 

وجافة.

الســباحة بالتأكيد رياضة رائعة، ولكن إذا كنت تسبح 

بــدون غطــاء الــرأس، فقــد يســبب الملــح أو الكلور 

الموجود في الماء اإلضرار بصحة شعرك.

مشــكلة صحيــة تؤثر علــى قدرتــه علــى االحتفاظ 

بالترطيب والتغذية.

فقدان الشــهية العصبي من أشــهر هذه األســباب، 

فهو يــؤدي إلى ســوء التغذية التي بدورهــا قد تؤثر 

على صحة شعرك وجسمك بالكامل.

قصــور الغــدة الدرقيــة، قــد يكــون جفاف شــعرك 

هرمــون  لنقــص  مبكــر  عــرض  هــو  وهيشــانه 

الثيروكسين.

عالج الشعر الجاف في 7 خطوات بسيطة

تجنبي اإلفراط في غسل شعرك

واستخدمي مستحضرات مناسبة وخفيفة ال تسبب 

لشعرك المزيد من الضرر.

استخدمي شامبو وبلسم مخصصين لنوع شعرك، 

فهي تحتوي علــى كمية أقل من المــواد المنظفة 

وكمية أكبر من المواد المرطبة للشعر.

ترطيب الشعر الجاف

يمكنــك  تغســليه،  مــرة  كل  بعــد  شــعرك  رطبــي 

اســتخدام زيوت الشــعر أو البلســم الذي يترك على 

الشعر حتى يمنح شعرك النعومة واللمعان.

تجنبــي الممارســات الخاطئــة واســتخدام آالت 

التصفيف الحرارية

تجنبي استخدامها بشكل مفرط، بدًلا من استخدام 

المجفف قومي بلف شعرك بمنشفة أو قطعة من 

القماش واتركيه ليجف بطبيعته كلما أمكنك ذلك.

اجعلي استخدام اآلالت الحرارية فقط عند الضرورة، 

ومع استخدام سيروم يحمي الشعر من الحرارة.

37 جمالك



تقليم األطراف يعالج الشعر الجاف

أطــراف الشــعر المتقصفــة تجعل تصفيف الشــعر 

صعًبا، كما تجعله أكثر عرضة للتشــابك والتســاقط. 

اطلبــي مــن مصفف الشــعر الخــاص بــك التخلص 

من الشــعر غيــر الصحي، فهو يقلل من نمو الشــعر 

الجديد ويؤثر عليه.

ال تهملي تناول المكمالت الغذائية

فيتامينــات أ وج وهـ مــن أهم الفيتامينــات المفيدة 

للشــعر الجاف، كما أنها تعزز معــدل نموه وتجعله 

أكثر قوة وصحة.

البيوتين والحديد من العناصر الهامة لصحة شعرك، 

كمــا أن عنصر النحاس لــه أهمية بالغــة في حماية 

الشــعر مــن الشــيب المبكــر. أمــا األوميغــا 3 فهي 

تحمي الشــعر من الترقق وتجعلــه أكثر لمعاًنا، كما 

أنها تكافح اإلجهاد التأكســدي الذي يجعل شعرك 

يبدو مرهًقا وباهًتا.

احمي شعرك من أشعة الشمس

ارتدي قبعة عند الخروج والتعرض ألشــعة الشــمس 

أو الهــواء الجــاف أو الريــاح. ال تهملــي ارتــداء قبعــة 

االســتحمام عندما تقومين بالســباحة فــي البحر أو 

المسبح، وال تهملي غسل شــعرك جيًدا بعد الخروج 

من الماء.

استخدمي الزيوت الطبيعية

اســتخدام الزيــوت الطبيعية مثل زيت جــوز الهند أو 

زيت الجوجوبا قد يكون فعاال بشكل كبير في عالج 

الشعر الجاف.

فوائــد زيت جــوز الهند للشــعر تشــمل أنــه مرطب 

طبيعــي يمــأل الفجــوات الموجــودة فــي خصــالت 

الشــعر ويحميــه مــن التلــف الناتــج عن الشــمس أو 

الحرارة. يجيد هذا الزيت اختراق ألياف الشــعر بشكل 

خاص، لذلك فهو يعمل على تنعيمها وتقويتها.

يمكنك اســتخدام الزيــوت الطبيعية في صنع قناع 

عميق للشعر مرة في األسبوع، قومي بتدفئة الزيت 

وتدليك شــعرك به واتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين 

قبل غسل الشعر.
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خبيرة التجميل بشاير الزدجالي لـ »أناقتي«

»بشاير الزدجالي » خبيرة تجميل ذاع صيتها وحققت 
شهرة كبيرة وذلك من خالل أسلوبها المتفرد في 

التجميل حيث إنها تتمتع بذوق رفيع وموهبة احترافية 
وخبرات غنية في عالم المكياج وذلك بتطبيقها للكثير 

من إطالالت المكياج بطرق إبداعية جاذبة مميزة.

ورغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها لكن 
بإصرارها وعزيمتها استطاعت أن تذلل جميع العقبات 

التي اعترضت طريقها، سافرت وحصلت على دورات 
تجميلية من أشهر المعاهد المتخصصة في عالم 

المكياج لتصقل وتطور موهبتها ومهاراتها. مزيدا من 
التفاصيل في الحوار التالي:-

جمال يشع نضارة وحيوية
المكياج الطبيعي..

Besho Saleh
Makeup Artist

Besho Saleh
Makeup Artist

Besho Saleh
Makeup Artist

Besho Saleh
Makeup Artist

Bashair
Mackep Artist
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كيف بدأ شغفك بالمكياج والتجميل؟

عشــقت التلويــن خــالل مرحلــة المدرســة 

وكنت أقضي وقتًا كبيــرا في هذه الهواية، 

ثم تطورت تلــك الهواية إلى حــب المكياج 

والرغبة في تجربة تطبيقه. 

وبســبب وقت االنتظار الطويل الذي تقضيه 

معظم الســيدات في صالونــات التجميل، 

بدأت تدريجيًا في االعتماد على نفســي في 

وضــع المكيــاج إلى أن اكتشــفت شــغفي 

بهــذا المجــال واالســتمتاع به. لذلــك قررت 

الســفر لدراســة فــن المكيــاج فــي واحــد 

مــن أرقى المعاهــد العالميــة المتخصصة 

فــي المكيــاج بالعاصمــة البريطانيــة لندن، 

وتخرجت منه بتقدير امتياز. 

ما هو أكبر تحِد واجهِته خالل مسيرتك 

المهنية؟

عقب حصولى على الشهادة المعتمدة للبدأ 

فــي عالم التجميل، كنت متحمســة للغاية 

وبــدأت فــي تجهيــز makeup studio خــاص 

بــي. وانتهينا من جميــع التفاصيــل الخاصة 

بالمــكان، وقبــل أســبوع واحــد مــن االفتتاح 

تعرضت المنطقة إلعصار شاهين الذي سبب 

الكثير من الخســائر للمكان، وقتذاك شعرت 

بــأن حلمي بدأ يتبدد وتعب األيام في تجهيز 

المــكان تبخر. ولكن بتشــجيع نفســي ومن 

حولــي كنت أصبر نفســي بقــول اهلل تعالى 

)عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها(.

وبالفعــل بالعمل والصبــر واالجتهاد نجحنا 

في تجهيــز المكان مــرة أخرى خــالل فترة 

وجيزة وبدأنا في تقديم خدماتنا لزبائننا.

تعريفــك للجمــال؟ ورأيــك فــي المــرأة العربيــة 

واهتمامها بجمالها في أيامنا هذه؟

الجمــال دائمــًا يبدأ مــن الداخل، فكلمــا كان القلب 

جميال والنوايا حســنة انعكس ذلــك على الوجه من 

خالل ابتسامة مشرقة تنور كل مالمح الوجه، بعدها 

تأتي البشــرة الصحية النظيفة كمعيار أساســي، ثم 

تكون لمسات المكياج مكملة لما سبق.

المرأة العربية ُعرفت بجمالها من قديم الزمان واآلن 

مع تقدم التقنيات وتوفر الموارد زاد شغف السيدات 

في التجميل، رغم أنه أصبح مبالغا فيه لدى البعض.

ومن منبر »أناقتي« أنصح كل امرأة باالهتمام بنفسها 

أكثــر وأن تكــون بشــرتها صحيــة ونظيفــة، واختيار 

مايناســب وجهها مــع األخذ في االعتبــار بمكانتها 

في المجتمع بدون مبالغة. 

ما الذي يميز طريقة بشاير عن غيرها من خبيرات 

التجميل؟

اعتمــادي على طريقــة إبراز مالمح المــرأة، وال أفضل 

اختيار األلــوان القوية. من وجهة نظــري إن لكل بنت 

زاوية ترى نفسها جميلة فيها أكثر من األخريات، وأنا 

أحب دائمًا التركيز على هذة الزاوية عند زبائني.

فمثــال إذا كانــت البنــت تعتــاد علــى وضــع االيالينر، 

أقوم بإقناعهــا بعكس ما تعودت عليه.فالمكياج ال 

يتحدد باأللوان بقدر ما يتحدد بطريقة إبرازه للمالمح 

الجميلة.

الطلة المفضلة لك والتي تحبين تطبيقها على 

زبائنك؟

أحب أن أعتمد على األيالينر البني الغير صريح وتطبيق 

لون واحد على الجفن، باإلضافة إلى الجليتر والتركيز 

يكون على الشفاة بلون ُملفت وقوي. 

كيــف نجحِت فــي التميز فــي مكيــاج العروس، 

ونصائــح  اليــوم  هــذا  فــي  األنســب  والمكيــاج 

تقدمينها للعروس لطلة ملكية؟

االهتمام ببشــرة العروس قبل تطبيق المكياج ليوم 

الزفــاف يأتي في المرتبة األولى، ثــم اعتماد المكياج 

الكالســيكي الناعــم لتبقــى ذكــرى ليلــة الزفاف ال 

تنسى. 

ال أميل إلى تطبيق »اللــوك التريند« على العروس ألنه 

بعد فترة من الزمان تنتهــي أي موضة دارجة، أهتم 

بأن تكون طلة العروس تشبه األميرات ،وأن ينعكس 

ذلــك على صــور الزفاف التــي تحتفظ بهــا العروس 

طيلة عمرها وتسعد بها. 

وهنــاك عــدد مــن الخطــوات تتبعها العــروس قبل 

موعد الزفاف تعطيها اإلطاللة المناسبة:

m
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شــرب الماء بكثرة نحو ٣ لتر في اليوم، يســاعد على 

توهج البشرة ونضارتها.

 االهتمام ببشرة الوجه والحرص على العناية بها من 

خالل الماسكات المناسبة للبشرة، بعدها اهتمامها 

بالجســم من خالل عمل جلســات سكراب لتتخلص 

مــن الجلد الميــت ثم ترطيبهــا بعمق لبشــرة رطبة 

وصحية.

 االلتزام بنظام صحي يشــمل ) تماريــن رياضية، أكال 

صحيا، نوما كافيا(. 

أيهمــا تفضليــن المكيــاج الطبيعــي الــذي يبدو 

كأنــك ال تضعيــن مكياجــا أو ذلــك الــذي يتميز 

بالجرأة؟

المكيــاج الطبيعــي دائمــًا مايكــون أحلــى وأجمل، 

ويظهر مالمح الشــخص بطريقة غيــر متكلفة مما 

يعطيها رونقا خاصا وإطاللة ملفتة غير متكلفة. 

منتجــات المكيــاج التــي يجــب علــى المــرأة أن 

تستعملها يوميا؟

بعد تهيئة البشــرة نكتفي بوضع »تنت« خفيف على 

الخدود والشفاه، ثم استخدام البودرة المضغوطة 

طبيعيــة  لتغطيــة  الوجــه  علــى  الفرشــاة  وتمريــر 

وخفيفة حتى ال تتأذى البشرة بسبب كثرة استخدام 

المكياج. 

مــع اســتخدام ملمــع شــفاه بلــون مشمشــي أو 

وردي، وال يمنــع مــن اســتخدام ألــوان بــادة صيفية 

أخرى مناســبه لدرجة لون البشــرة، والقليل جدًا من 

ماســكارات الحواجب والرموش. وكذلك في فصل 

الشــتاء يكــون نفــس التطبيــق، ولكــن مــع إضافة 

األيالينر وتغيير درجات لون الروج لدرجات دافية أكثر. 

كيف تهيئ المرأة بشــرتها لتطبيق المكياج في 

فصل الصيف؟

في فصل الصيف عادة ما تكون الشمس قوية جدًا، 

لذلك أنصح باســتخدام المرطب ثم واقي الشــمس 

المناسب لنوع البشرة. 

هل تختلف تقنية وضع المكياج للمحجبات عن 

غير المحجبات؟

تكــون التقنيــة نفســها للمحجبــة وغيــر المحجبة، 

ولكــن قــد تختلــف األلــوان المســتخدمة. حيث قد 

تــزداد قوتها وحدتها عنــد الغير محجبــات، ليتالئم 

مع أسلوب تصفيف الشعر الذي تعتمده. بينما يميل 

غالبا للبساطة أكثر في حالة ارتداء الحجاب.

هــل هنــاك لــون ألحمــر الشــفاة يناســب ألوان 

البشرة المختلفة؟

اللون األحمر مناســب لكل درجات البشــرة وله دائما 

بريــق خاص يخطف األنظار ويزيد من تألق المرأة، ألنه 

يوحــي بإطاللــة كالســيكية ومعبرة عن قــوة أنوثة 

المرأة. 

من هي ملهمتك في عالم الجمال؟

الجريئــة  الكالســيكية  بإطالالتهــا  مونــرو«  »مارليــن 

ومكياجهــا البــارز مــن العيــون إلــى الشــفاة، وأكثر 

مايميزها بنظري أنها كانت مشــجعة ومتقبلة جدا 

إلظهار أي عيوب بثقة تامة وقوتها األنثوية.

ما هي خططك المستقبلية؟

أسعى إلطالق )معهد للجمال والتجميل بالسلطنة( 

يكــون األول من نوعه فــي المنطقــة، بحيث يخدم 

ويســتهدف أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الســيدات 

المهتمات بالجمال والتجميل.

Besho Saleh
Makeup Artist

Besho Saleh
Makeup Artist

Besho Saleh
Makeup Artist

Besho Saleh
Makeup Artist
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عالج جرثومة المعدة مع

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تصيب 
بطانة المعدة، وتسبب اإلصابة بقرحة المعدة 

واإلثني عشر، ويعد عالج هذه البكتيريا الحلزونية من 
التحديات الحقيقية.

تحتاج البكتيريا الحلزونية إلى عالج ثالثي بالمضادات 
الحيوية، باإلضافة إلى استخدام مثبط لمضخة 

البروتون.

على الرغم من أن العالجات الطبيعية بمفردها قد 
ال تقضي على البكتيريا، إال أنها تساعد على الحد 

من نشاطها. كما أنها تعمل على منع اآلثار الجانبية 
للعالج الدوائي، ومساعدة الجسم على مكافحة 

العدوى بشكل أفضل.

وصفات 
طبيعية
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ما أعراض جرثومة المعدة؟

تسبب هذه البكتيريا التهاب المعدة، والذي قد يكون 

ســطحًيا أو يتعمق ليســبب القرحة وحتى ســرطان 

المعدة. تعد البكتيريا الحلزونية هي المســؤولة عن 

مــا يصل إلى ,80 من حاالت قرحة المعدة، وأكثر من 

,90 من حاالت قرحة اإلثني عشر.

كما أنها تســبب مشــاكل أخرى فــي المعدة، والتي 

تظهر في صورة األعراض التالية:

آالم حارقة في البطن.

الغثيان والرغبة في التقيؤ.

فقدان الشهية.

االنتفاخ والتجشؤ المتكرر.

فقدان الوزن غير المبرر.

عسل النحل وعسل المانوكا

عســل النحــل الطبيعــي الخــام يتميــز بخصائصــه 

المضــادة للبكتيريــا، لذلك فهو يســتخدم لألغراض 

الطبيــة منــذ العصــور القديمــة. كمــا أن الدراســات 

المتخصصــة قد أظهــرت أنه يحتــوي على مضادات 

حيوية طبيعية تكافح البكتيريا الحلزونية.

تعمــل هــذه المضــادات الطبيعيــة علــى مكافحة 

نمو البكتيريــا الحلزونية البوابية، وتغلغلها في خاليا 

المعدة.

البروبيوتيك وعالج جرثومة المعدة

البروبيوتيــك هــي كائنات حيــة دقيقــة، تعمل على 

الحفاظ على توازن بكتيريا األمعاء النافعة، وتنظيم 

عمليــة الهضــم. هنــاك أنــواع متعــددة مــن هــذه 

الكائنــات الحية، بعضهــا يوجد في منتجــات األلبان 

والمنتجات المخمرة، وأيضا في المكمالت الغذائية.

علــى الرغــم مــن أن مكمــالت البروبيوتيــك ليســت 

عالجــا متخصصــا لجرثومــة المعــدة، إال أنــه يمكن 

استخدامها كعالج مكمل للعالج الدوائي.

تســاعد هذه المكمالت على زيادة كفاءة المضادات 

الحيوية المستخدمة في العالج.

الحليب ومنتجات األلبان

يحتــوي حليــب األبقــار على بروتين ســكري يســمى 

الالكتوفيريــن. يتمتع هــذا البروتيــن بتأثير فعال ضد 

البكتيريا الحلزونية البوابية، فهو يســاعد على تثبيط 

نمو هذه البكتيريا.

لذلك، فقد اســتخدم الالكتوفيرين مــع المضادات 

الحيويــة فــي عــالج جرثومة المعــدة، ممــا أدى إلى 

زيادة فاعلية العالج بنسبة ,100.

البروكلي عالج لجرثومة المعدة

إذا كنت تعاني من آالم البطن أو البكتيريا الحلزونية، 

فقد يشــجعك معرفة فوائد براعــم البروكلي في 

مكافحة هذه البكتيريا المزعجة.

تحتــوي براعــم البروكلــي علــى نســبة مرتفعة من 

مركب الســلفورافين، وهو مركــب يعمل على قتل 

البكتيريا الحلزونية البوابية.

ســاعد البروكلي على الحد من التهاب المعدة الذي 

تســببه هذه البكتيريا، ومكافحــة تأثيرها الضار على 

جدار المعدة.

الشاي األخضر

يتميز الشــاي األخضــر باحتوائه على نســب مرتفعة 

من مضــادات األكســدة القويــة، التي تســاعد على 

مكافحــة االلتهابــات والميكروبــات المتنوعــة فــي 

الجســم بالكامل. كما أنــه غني بالعناصــر الغذائية 

التــي تعزز صحتــك العامــة، وترفع مناعة جســمك 

وقدرته على مقاومة األمراض.

عــالوة على ذلك، يســاعد اســتهالك الشــاي األخضر 

علــى قتــل البكتيريــا الحلزونيــة المســببة لجرثومة 

المعدة، وتحسين استجابة الجسم للعالج الدوائي.

عالج جرثومة المعدة بزيت الزيتون

أظهرت الدراسات أيضا أن زيت الزيتون يتمتع بقدرات 

خارقة في مقاومة الجراثيم والميكروبات.

يحــارب زيــت الزيتــون ثمانــي ســالالت مختلفــة من 

البكتيريــا الحلزونية البوابية، ثالث من هذه الســالالت 

الحيويــة  المضــادات  مقاومــة  علــى  القــدرة  لــه 

المستخدمة في العالج.

كما يتميــز زيت الزيتــون بأنه يظل مســتقًرا لفترة في 

حمض المعدة، مما يعني أن تأثيره يمتد لوقت أطول.

جذور عرق السوس

اســتخدمت جذور عرق الســوس في عــالج جرثومة 

المعدة، رغم أنه ال يعمل على قتل البكتيريا بشــكل 

مباشر. ولكن عرق السوس يقوم بمنع هذه البكتيريا 

من االلتصــاق بجدران الخاليــا، وبالتالي يوقف عملية 

االلتهاب والتقرح التي تسببها البكتيريا الضارة.

كما أنه مضاد حيوي طبيعي ضد أنواع مختلفة من 

البكتيريا، مما يساعد على حماية جدران المعدة من 

الميكروبات المختلفة.

49 صحتك
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وبحلــة جديدة لها بنفس الشــخصية األصلية، تتمحــور المجموعة المكتبية 

اآلن حول أربعة عطور تشــمل أوبــس V، وأوبس VII، باإلضافة لكل من عطري 

 XII روز إنســينس وســيلفر عود والذين تمت إعادة تســميتهما ليصبحا أوبس

وأوبس XIII على التوالي. وفي المســتقبل، تعتــزم الدار إطالق عطور جديدة 

مــن أوبس بعــد أن تكتمل استكشــافات رينو ســالمون العطرية وتنســجم 

المكونات الخام وتتفتح نغماتها وتصل إلى ذروتها الشمية.

ومنــذ إطالقها في عــام 2010، تضمنت المجموعة المكتبيــة ابتكارات عطرية 

متفردة بذاتها من أمواج حيث تم فيها استكشاف إمكانات الفنون العطرية 

بــكل حرية من خالل اســتخدام مكونات نادرة في انســجام تام يتجاوز كل 

الحــدود والتوقعات. وقد أتاح هذه األســلوب الفريد ألمــواج الفرصة لصياغة 

نغمــات عطرية مبتكــرة وجريئة خارج نطــاق العطور التقليديــة مما جعلها 

محل إشادة وتقدير محبي وعشاق الفخامة وخبراء العطور.

وتجســيدًا لجــذور أمــواج وتركيزهــا المتجــدد على تكريــم التــراث الُعماني 

وتحقيــق التميــز، تأتي األربعــة عطور فــي زجاجــات أيقونية مســتوحاة من 

الخنجر الذي يشــكل أحــد رموز األصالة والعراقة الُعمانيــة في أبهى صورها 

حيث تتجلى بلمســات من الخزف بألوان الكمأة الترابية والكشــمير لتشــكل 

ترجمة حقيقية للبراعة الحرفية واألصالة التي تشتهر بها سلطنة ُعمان. كما 

تتزين العبوات الجديدة باألعمال الفنية األصلية للفنانة لويز ميرتنز وهي جزءًا 

ال يتجزأ من سلســلة الفنون المرئيــة التناظرية لفالنتين أباد، واألفالم التي تم 

تصويرها من قبل توماس سافاري.

أوبس V وودز سيمفوني

في ســيمفونية تفوح بالنغمات العطرية المنســجمة، يستحضر عطر أوبس 

V الرحلة الخادعة والتحويلية للمعرفة. فمن خالل الشذى الوردي والنفحات 

الشمعية من سوسن أبسولوت، والسوسن والخشب الجاف واألبخرة النفاذة 

من الرم، يرسم هذا العطر عالمًا ثنائيًا من األرقام باألبيض واألسود تتناثر فيه 

المعلومات كشــظايا الزجاج خلــف المكاتب المعدنية بينما تجســد نغماته 

القويــة من العــود والزبــاد مع اللمســات الخفيفة للــورد والياســمين رائحة 

البشــر الذي يعيشــون في عصر اآلالت. ويتفرد هذا العطر بشخصيته الجافة 

والمعدنيــة التــي تمنح مرتديها الهــدوء لتحكي قصة عصريــة للمجتمعات 

المجزأة بنفس الطريقة التي تنتقل بها المعرفة في الفضاء اإللكتروني.

أوبس VII ريكلس ليذر

اســتوحيت أمواج هذا العطر من دوامة جامحــة من التوابل والراتنجات حيث 

 VII يعكس مدى جاذبية المعرفة وقدرتها على اإلغواء. وتتفتح نغمات أوبس

بنغمات كثيفة من الجالبانوم اللــزج والهيل وجوز الطيب الطازج مع نفحات 

جريئة من الجلد. وينســجم هذا االبتكار العطري بحلبة البندق، والســيبريول 

المدخــن ونفحات مــن نبات القســط والنبر التــي تكمل النغمات األساســية 

الجلدية بينما يضع الموســكون، وخشــب الصندل واللبان اللمســات النهائية 

المتناغمــة للحبكــة العطريــة. ومــن خالل اســتحضار اإلحســاس بالســالم 

والســكون بهذه النغمات الخضــراء الرائعة، أصبح أوبس VII تجســيدًا للحب 

العقلي ويؤكد أن االنجذاب للعقول هو أقوى بكثير من االنجذاب بالمظهر.

أوبس XII روز إنسينس

في أبهى تجســيد لوردة دمشــقية مبهجــة تفتحت أوراقهــا على جبل من 

اللبــان الناعم وتتصادم فيها موجات متدفقة من الفانيليا مع شــظايا نبات 

المرة وتتشــابك فيها قطرات ليلية من الحبر األسود مع نفحات حمضية من 

اإليليمي، جاء عطر أوبس XII ليترجم باســتفاضة الورد والبخور ويسافر بهما 

إلى حدود لم يصال إليها من قبل ويحكي بهما رواية عطرية تفوح باالنسجام 

والكالســيكية.  واســتوحيت فكرة هذا العطر من الغموض والذكريات التي 

أحياها لغز البرعم فهو خليط عطري فريد من العنبر التي تؤكد اعتقادنا بأنه 

على الرغم من معرفتنا بالحاضر إال أن ذكريات الطفولة تشكل جزءًا أساسيًا 

من إدراكنا لمعنى الوجود.

أوبس XIII سيلفر عود

ينفرد هذا العطر المبتكر بنغمات عميقة من الباتشولي والسيبريول المدخن 

المحيرة للحواس. فبداًل من وجود نغمة عليا، تتجلى في هذا العطر تشكيلة 

واســعة من النغمات الخشــبية التي تنذر بتطور عميق في تأثيره. ففي أوبس 

XIII، تفوح رائحة عود أسام الغنية في انسجام رائع مع فانيليا مدغشقر ذات 

العبق الجلدي، بينما يضع خشــب غاياك بصمته الداكنة على الجلد وتكتمل 

به هذا الخليط العطري الخالد. واستوحيت فكرة هذا العطر من رواية األحمر 

واألســود وخاصة من مفاهيم االرتباك والشغف والدمار حيث يصور مظاهر 

التوتر والحيرة بين المثالية والواقعية والتناقض بين العقل القلب. ويتوفر هذا 

العطر بسعة 100 ملل وهي ضعف سعة اإلصدار السابق منه.

هــذا، وســتبقى عطور أوبــس األخرى متوفرة فــي لدى موزعي أمــواج وعلى 

الموقع اإللكتروني Amouage.com وفي عدٍد من البوتيكات المختارة )حتى 

نفاذ الكمية( وذلك ضمن توجه الدار لتطبيق منهج جديد لترك مساحة أمام 

المجموعة المكتبية للتطور والتجدد.

تحت رعاية صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد، المبعوث الخاص لجاللة السلطان، دشنت 
أمواج أحدث بوتيكاتها في مول ُعمان وأطلقت المجموعة المكتبية في حلتها الجديدة. وبحضور السيد 
خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سابكو، استهلت الدار صفحة جديدة في قصة 

نجاحها وتراثها العطري العريق حيث استوحت فكرة المجموعة المكتبية من جاذبية المكتبة والشغف 
البشري نحو المعرفة والكمال فهي تشكل أداة أثيرية تترك بصمتها على فن الحياة وأسلوب مرتديها 

وتبرز في كل نغماتها فنون صناعة العطور المبتكرة من خالل خليط منسجم وفريد وروائح أخاذة 
ونسمات عطرية جريئة وآسرة وغير متوقعة.

تحت رعاية صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد

أمواج تدشن أحدث بوتيكاتها وتطلق 
المجموعة المكتبية في حلتها الجديدة

تغطية



Aida
Fashion Designer

Al Bulushi

المصممة العمانية عايدة البلوشي لـ »أناقتي«

للعباية سحٌر خاص جذب النساء على اختالف 
جنسياتهن، فهي تعطي المرأة أنوثة راقية 

وإطاللة ناعمة ومريحة. عالمة »لوليتا« لمصممة 
األزياء العمانية »عايدة البلوشي »أبدعت في 

حفل » إليجانس فاشن شو« لعام 2022 لتقدم لنا 
كولكشن استثنائي باسم »األسطورة« مستوحية 

التصاميم من مقتنيات السلطان قابوس بن 
سعيد المعظم - طيب اهلل ثراه - لتقدم لنا العباية 

التقليدية معبرة عن األصالة العمانية الشامخة. 

عبايات فاخرة ومعاصرة وراقية تمزج التصاميم 
الحديثة مع العباءة الكالسيكية، تصاميم عصرية 

بألوانها وأقمشتها وقصاتها تضفي على أنوثة 
المرأة جمااًل ورونقًا تتباهى بها في مختلف 

المناسبات. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي مع 
المصممة العمانية عايدة البلوشي :- 

شموخ العباية التقليدية 
كولكشن األسطورة... 

53 أزياء



كيف جاءت فكرة إطالق وعرض كولكشن »األسطورة« 

الذي تم إطالقه في حفل »إليجانس فاشــن شو«، ومن 

أين استوحيت فكرة التصاميم؟ 

منذ فترة طويلة وأنا أخطط إلطالق هذا الكولكشن تكريمًا 

للســلطان قابوس بن ســعيد -طيب اهلل ثراه-، الشــخصية 

التــي ألهمتنا منــذ نعومة أظفارنــا ،والذي كنا نســتمد منه 

طاقتنــا وكان ســببًا رئيســيًا فــي ُرقــي ُعمــان وتميزهــا بين 

الشــعوب، فأطلقت على هذه المجموعة )األســطورة( ألنه 

بالفعل أسطورة.

 فكرة الكوليشــكن أن تضم مقتنيات الســلطان قابوس ،أو 

التي اشــتهر بهــا فاســتوحيت التصاميم منها مثــل )وردة 

السلطان قابوس الحمراء، العطر، المبخرة، العمامة، الخنجر، 

الخيل، الكرسي، الدقلة أو البشت، حمامة السالم(.

تصميم وردة الســلطان قابوس، من تستهدفين بهذا 

التصميم ،وإلى ماذا يشير وأهمية األلوان به؟ 

من خــالل تصاميمي أســتهدف كل امرأة تبحــث عن التميز 

وتحب األناقــة والرقي، ومن خالل اختياري »بوردة الســلطان 

قابــوس« قمت بإبــراز اللونين األحمر واألخضــر. اللون األخضر 

خاصــة يعبر عــن األصالــة العمانية والمحبــة العميقة، وهو 

لون وردة قابوس المميزة. 

كيف اســتوحيت فكرة تصميــم ) آلة العــود(، وأهمية 

تنسيق اإلكسسوارات مع هذا التصميم؟ 

استوحيت فكرة التصميم من الجزء األمامي من أوتار العود، 

تعتبر هذه اآللــة المتميزة ذات طابع فني خاص، فقد أســرت 

قلوب الكثير من المطربين والشــعراء، وكانت مقصد الملوك 

واألمراء، ومصدر فخر لكل من يمتلكها ويعزف عليها.

فقــد نالــت آلة العــود اهتمــام المغفــور له بشــكل خاص، 

وبرعايتــه الكريمة بالمواهــب الفنية في مجــاالت مختلفة 

ومن ضمنها العزف على آلة العود. لذلك تم إنشاء »الجمعية 

العمانيــة لهواة العــود« في ديوان البالط الســلطاني بأوامر 

ســامية للمغفــور الســلطان قابــوس بن ســعيد المعظم، 

حيــث أصــدر جاللتــه توجيهــات ســامية بتاريــخ 28 / 11 / 2005 

بإنشاء جمعية متخصصة لهواة العود. 

وهــذا التصميم في حد ذاتــه قطعة فنية مميــزة ال تحتاج 

إلى أية زينة أو إكسسوارات، فالتصميم مليء بالكريستاالت 

والخيوط الذهبية والشك اليدوي. 

تصميــم ) العمامــة( كيــف اســتوحيتها، ولماذا 

اخترت هذا اللون ،وأهمية التطريز والنقوش في 

هذا التصميم؟ 

)العمامة أو المصر( اســتوحيت فكرة هذا التصميم 

مــن عمامــة المغفور لــه الســلطان قابــوس، فقد 

اشــتهر بذوقــه الرفيع فــي اختيار األلــوان والنقوش 

المميزة للعمامة، وتنســيقه الدائم مع الدشداشــة 

العمانيــة ســواء ألــوان الدشداشــة أو ألــوان الخيوط 

المطرزة. 

إلى ماذا يشير تصميم الرمز الخامس ) الخيل(؟ 

فكرة التصميم مســتوحاة من ســرج ولجام الخيل، 

وقد حظيت الخيــل بمكانة عالية في قلب المغفور 

له السلطان قابوس. حيث يعد من أبرز محبي الخيل 

والمهتميــن بــه والــذي حــرص علــى إنشــاء مدارس 

الفروسية وإكثار الخيول العمانية األصيلة في عهده.

وبــدأت قصــة الســلطان قابــوس مــع الخيــل منــذ 

طفولتــه فكانت لديــه هواية ركــوب الخيل فيقول 

عــن ذلك: “منذ أن تم وضعي علــى ظهر حصان وأنا 

في الرابعة من عمري أحببت الخيل”.

التصميم الســادس وهــو »عطر«، مــا هي قصة 

هذا التصميم؟ 

العطور لهــا عالقة وطيــدة بالمغفور له الســلطان 

قابوس بن سعيد، حيث حبه وشغفه الكبير بالطيب 

والتطيــب من العطــور والبخور. فقد عــرف عنه حبه 

ليس فقــط بالعطور وأنواعها، ولكن أيضا بشــكلها 

وفخامة قنينات وزجاجات العطور المرصعة بالجواهر. 

تصميمي رمز للعطر وليس بضرورة العطر الذي أســتخدمه، 

هي فقط توصيل لفكرة العطر. 

مــن أين اســتوحيت فكــرة تصميــم المبخــرة وعالقته 

بشغف وحب العمانيين للبخور والعود؟ 

البخــور والعــود لهــا مكانــة خاصــة وحــب وشــغف لــدى 

العمانييــن، كمــا نشــتهر بصناعــة الفخاريــات والتــي منها 

المباخــر وبأحجــام وأشــكال مختلفــة، وأيضــا المجامــر أو 

المباخر اإلستيل والخشبية. 

طبعــا العود أو بخــور العود كانت محببة لــدى المغفور له، 

لذلك اختــرت هذا الرمز تعبيرًا عن حبنا له، فقد كان )كبخور 

العود طيب علينا حياتنا ( رحمة اهلل عليه. 

فكــرة تصميم الخنجــر، وكيف تم تحويل هــذا الموروث 

الرجالي إلى تصميم نسائي له ألوانه وتطريزاته المميزة؟ 

اخترت هذا الرمز الرتباطه بالمغفور له، يكاد ال تخلو مناســبة أو لقاء 

لم يرتِد فيها الخنجر ألنها تعتبر من موروثات الساللة السلطانية. 

فــي هــذا التصميــم اســتوحيت الفكرة مــن الحــزام الذي 

يثبت الخنجر عليه، منحت التصميم لمســة أنثوية وفخامة 
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فــي نفس الوقت باســتخدام خيوط البريســم لمنحــه روح األصالة 

العمانية، وأيضا أضفت بها الكريستاالت ألعطيها صفة أنثوية أكثر. 

ما هي قصة تصميم » كرسي الجلوس«؟ 

بمجرد رؤيتي لمقتنيات الســلطان الراحل قابوس، تختلط مشــاعرنا 

بالحــزن والشــوق له. وكنــت دائما أحــب أن أراه وهو على الكرســي 

فــي االحتفــاالت والمناســبات الوطنية. كنــت معجبــة بالتصاميم 

الموجودة على تلك الكراســي، ومن خالل بحثي وقعت عيني على 

كرسي الجلوس وبهرت بالنقوش التي حفرت عليه.

اســتوحيت الفكــرة مــن كرســي الجلــوس، وهــو أول كرســي جلــس عليه 

المغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وقد نقش عليه أول حرف من 

اســمه والخنجر وبعض الزخارف على وجوانب الكرسي. وحاليا هذا الكرسي 

معروض في المتحف الوطني العماني مع مجموعة من مقتنياته.

»حمامة السالمة« من أين استوحيت فكرة هذا التصميم؟ 

استوحيت في هذا التصميم من رمز حمامة السالم، والجميع يعلم 

عالقة هذا الرمز بسلطاننا الراحل سلطان القلوب قابوس بن سعيد. 

فقد لقب بحمامة السالم ألنه استطاع أن يجمع بين الوطنّية العمانية 

والعربية الشمولية، واإلنسانية السامية. ولقد استطاع على مدى قرابة 

نصف قرن، أن ُينِتج ثقافة فريدة رّســخها في عقول شــعبه ومواطنيه 

لم، وال حّل أفضل منه في هذا العالم. بأن الخالص في السِّ

لهذا اختــرت اللون األبيض وهو يرمز لحمامة الســالم، اســتخدمت 

فيهــا الشــك والتطريز اليــدوي المطعــم بالكريســتاالت والخيوط 

الذهبية ليعطي على القطعة لونا ساحرا وبراقا وأكثر فخامة. 

وأضفــت المخمــل األحمر مع التــور األبيض، واســتوحيت في نهاية 

هذه القطعة من شــكل ولون أحد كراســي المغفــور له، لتعطي 

فخامة أكثر على القطعة. 

كل كولكشــن مــن تصميمات » لوليتــا« تروى حكايــة عمانية أصيلة، 

سر ارتباط تصميماتك دائما بالموروثات التاريخية والتقليدية لعمان؟

بالفعــل فــي كل مجموعــة أقدمها أغلبهــا تحكي قصــة ورواية، 

تحكي ما بداخلي. في أغلب األحيان يصعب عليك التعبير عن حالة 

تمر بها ومشــاعر تنتابك، فتحــاول بطريقة مــا أن تترجمها. وأنا في 

كل تصميــم أحاول أن أظهر جــزًءا من حالة أو شــعور، وأنا مرتبطة 

بكثير من التراث وأعبر عن حبي لها بطريقتي الخاصة. 

أهمية البيئة المحيطة لمصممة األزياء عايدة البلوشي في إطالق 

تصاميم كولكشن دائما ما تالمس اهتمامات المرأة العمانية؟ 

طبعا البيئة المحيطة لها أثر كبير على تصاميمي، فمثال أهتم بدراسة 

اهتمامــات المــرأة العمانيــة وكيف تحــب أن تظهر واختيارهــا لأللوان 

واألقمشة(. البيئة لها أثر كبير على توجهي واختالفها من فترة لفترة، 

أهتم كثيرا بما تحب أن تظهر به المرأة العمانية وكيف تتألق. 

ما هي أحدث كولكشن لبراند »لوليتا«؟ 

أحــدث مجموعة هي كولكشــن )الُمرية(، وقد أطلقناهــا مؤخرا في عيد 

الفطــر وتســتمر معنا حتــى عيد األضحــى المقبــل. وفكرة الكولكشــن 

مستوحاة من القالدة التقليدية، ومطرز بالشك اليدوي بطريقة مميزة مع 

قصات مختلفة لتناسب الجميع وتعكس الطابع الخاص لبوتيك لوليتا.
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تعرف على أفضل 

نصائح لتحسين

نمر جميعنا بفترات نشعر فيها بسوء المزاج، ونكون بحاجة 
لشيء يساعدنا على التغلب على هذه الحالة، وهنا يأتي 

دور نصائح تحسين المزاج للحصول على مزاج جيد أكثر 
إيجابية. نظًرا ألن هذه التغييرات متكررة ونتعرض لها من 

آن آلخر، فمن المهم أن نتعرف على األشياء البسيطة التي 
يمكننا القيام بها للتغلب على هذه الفترة.

اختر من بين هذه النصائح ما تشعر تجاهه بالراحة، أو تشعر 
بقدرتك على فعله بسهولة.

وعندما تالحظ التحسن في حالتك النفسية، سوف تصبح 
أكثر حماسًا إلجراء تغييرات على نمط حياتك اليومية.

المزاج

59 صحتك



قضــاء الوقــت مــع أصدقــاء يجيدون االســتماع 

والتعاطف

يســاعد التحدث لآلخرين عن مشــاعرنا وضيقنا على 

معالجــة هــذا الضيــق وإعــادة األمــور إلــى نصابها 

الصحيح. إذا كان لديك أصدقاء متعاطفون يتقبلون 

ســماع ما تقول، فال تتردد فــي طلب التحدث إليهم 

واألخذ بمشورتهم ودعمهم.

لتحســين المــزاج ابتعــد عــن أيــة نصائــح وأفكار 

سلبية

ال تستغرق في التفكير السلبي أو تترك نفسك تغرق 

في األحزان والمواقف الســيئة التي مرت بك. حياتك 

بالتأكيــد بها ما هو جيد وما هو ســيء، لذلك ال تركز 

كل تفكيرك على الســلبيات، فهذا لن يســاعدك أبدا 

على تحسين المزاج.

جرب أن تكتب قائمة بكل األشياء اإليجابية التي مرت 

فــي حياتك، أو المزايا التي تتمتــع بها واحتفظ بهذه 

القائمة في حقيبتك.

استمع إلى الموسيقى

االستماع إلى الموسيقى من أفضل نصائح لتحسين 

المزاج وأكثرها فعالية، فهي ذات تأثير فعال وسريع 

علــى الحالــة النفســية. قم بإنشــاء قائمة تشــغيل 

تحتــوي علــى األغانــي المفضلــة لديــك، وابتعد عن 

األغاني الحزينة أو التي تثير لديك الشجون.

تجنب اتخاذ أي قرارات مصيرية

عندما تشــعر أنك في مزاج ســيء، هذا يعني أن هذا 

الوقت ليس هــو الوقت المناســب للتفكير العميق. 

لذلك، احذر من اتخاذ أي قرارات مهمة ومصيرية في 

هذه الفترة.

قــد يندفــع البعض إلنفــاق الكثير من المــال، أو ترك 

الوظيفــة أو االنفصال عن شــريك الحيــاة في فترات 

الحزن واالكتئاب.

نزهة في الخارج 

احــرص علــى أن تخــرج مــن المنــزل بشــكل يومــي، 

حتى إذا كنت ســتذهب فقط إلــى المتجر القريب أو 

للمشي في أقرب حديقة.

المساحات الخضراء والمباني الجميلة وحتى صخب 

المارة والحياة اليومية، كلها مفيدة لتحسين المزاج.

كن صبوًرا عند تطبيق نصائح لتحسين المزاج

ال تتوقع أن تؤتي أي نصائح لتحســين المزاج أو لتغيير 

أي شــيء في نمط الحيــاة نتائج فوريــة، لذلك عليك 

أن تكون صبوًرا مع نفســك. ســتالحظ التحسن في 

حالتك المزاجية بشكل تدريجي، حتى أنك قد تشعر 

في البداية أن مزاجك قد أصبح أكثر سوءا.

ال تثقل كاهلك بالمهام والمسؤوليات

قســم المهــام الكبيــرة الموكلــة إليك إلــى مهام 

أصغــر، وأعد ترتيب الجــداول الزمنية وحــدد مواعيد 

تســليم منطقية مناســبة لجهودك وقدراتك. امنح 

نفســك الوقت والمســاحة لفعل كل شــيء، حتى 

إذا كان ذلــك يعني التراجع خطــوة أو خطوتين إلى 

الوراء.

ال تهمل األشياء التي كنت تستمتع بها

قد يجعلك المزاج الســيء تشعر بفقدان الرغبة في 

فعل أي شــيء، حتى األشــياء التي كانت تبدو جذابة 

ومحببة إليك سابًقا.

لكــي تتغلــب على ســوء المزاج هــذا، أحط نفســك 

باألشياء التي تستمتع بفعلها في المعتاد.

ابتعد عن وسائل التواصل االجتماعي

لوســائل التواصل االجتماعي تأثير سلبي على حالتنا 

النفســية، فقضــاء الوقــت علــى هــذه التطبيقــات 

ومشــاهدة نمط حيــاة المشــاهير والنــاس اآلخرين 

يجعلنا نشعر بانخفاض الرضا عن الذات.

كمــا أنها تنقــل الكثير من األخبار الســيئة والحوادث 

من مختلف أرجاء العالم.
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المحمية الملكية...
مالذك السري

تستضيف محمّية »أوزين بوليفوشي« 
ضيوفها في عالم من األناقة االستثنائية. 

وتقّدم لهم عروضًا ملهمة في أجواء 
من االنسجام والتناغم، بينما يعمل 

الخبراء على تصميم اإلقامات بعناية بما 
يستجيب لمتطّلبات الضيوف.

تبدأ تجربتك الغنية عند وصولك إلى 
محمّية »أوزين بوليفوشي« حيث يرافقك 

مساعٌد شخصي إلى ردهة »أوزين 
كولكشن« لقسط من الراحة بعد الرحلة 

وإتمام اإلجراءات الالزمة. في المنتجع، يتّم 
الترحيب بك بأسلوب مالديفي على قرع 

طبول »بيدو بيرو« ونثر وفير لبتالت الزهور، 
وماء جوز الهند المنعش، وقالئد مصنوعة 

من أوراق النخيل.

وأبرز ما يتمّيز به هذا االستقبال الحار هو 
 ELE تدليك القدمين الذي يقوم به مدّلكو

NA│ في ردهة الوصول. وتتواصل التجربة 

الحصرية في مالذك الخاص حيث تغمرك 
السكينة والهدوء، وحيث تختبر عروضًا 

استثنائّية تؤّمُن لك الراحة في حضن 
محمّيتك الملكّية المنعزلة. أبِحر في 

عالم من األناقة مع برنامج »محمّية أوزين 
بوليفوشي« المتمّيز بسخائه وشموليته.  
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تجربة مميزة 

في محمّيتــك الخاصة، كّل عنصر مختــار بعناية فائقة. من 

المســاعد الشــخصي الــذي يحرص علــى أن تعيــَش تجربًة 

ممّيــزة تبقــى محفورة فــي القلــب والذاكــرة إلــى تجارب 

الطهــي الراقيــة التــي ســتأخذك في رحلــة مذاقيــة رائعة 

إضافة إلى إمكانية اختيار تناول الطعام في الغرفة.

اســتمتع بأجــواء مليئــة بالحيــاة فــي الســبا الموجــود في 

أحضــان الطبيعــة الخضــراء حيــث تســاهُم هــذه األجــواء 

االســتوائّية المزهّوة باللون األخضر ونســيم المحيط العليل 

فــي توفير بيئــٍة مثاليــة لالســتمتاع بالرفاهية فــي أحضان 

محمّيتك الخاّصة، حيث تتعّرف أيضًا على الطاهي التنفيذي 

الذي ســيعمل على إعداد وجباتك وبرنامجك الغذائي وفقًا 

لتفضيالتك طيلة فترة إقامتك. كما يمكنَك مع بدء إقامتك 

في هذه المحمّية أن تتجّول على الدّراجة الهوائّية في أنحاء 

الجزيرة وتمّتع ناظَريك بمشاهد المحيط الهندي الخاّلبة. 

المحمية الملكية

تشــّكُل المحمّية الملكّية Royal RESERVE المترّبعة في 

 OZEN RESERVE »أحضــان »محمّيــة أوزيــن بوليفوشــي

BOLIFUSHI مكانــًا متمّيــزًا لإلقامــة يمنحــَك أجــواء مــن 

الخصوصّيــة والعزلــة المثالّيــة لقضــاء أجمــل األوقات مع 

العائلة واألصدقاء. 

تضّم المحمّية التي تبلغ مســاحتها 3000 م2 ثالث غرف نوم 

ومســبحًا خاصًا مع إمكانّية تحويلها إلــى بنغل مؤّلف من 

خمس غرف نوم ومسبَحين. وبفضل كّل تلك المزايا، تقّدم 

المحميــة لضيوفهــا باقــة وافرة مــن االمتيــازات والعروض 

االســتثنائية وفرصة للهروب من الروتين واالستجمام لصنع 

ذكريات ترافقهم مدى الحياة في ربوع أماكن ملهمة. 

ُمحاطًة بالشــعاب المرجانيــة الطبيعية والميــاه الفيروزية، 

تتأّلــق محميــة OZEN RESERVE BOLIFUSHI باألناقــة 

والرقي المناســب لكّل األوقات. ومن فيّلتك الخاصة الرائعة 

المحاذية للشــاطئ مــرورًا بالمطاعــم الراقية االســتثنائية 

وصواًل إلى نشــاط التزّلــج على ضفة البحر، تــّم تصميم كّل 

تجربة بذوٍق وإتقان لتقديم كافة وســائل الرفاهية للســياح 

القادميــن لقضــاء رحلــة اســتجمامية حيث سيســتمتعون 

بتجربة مصّممة خصيصًا لهم ُتحفر في ذاكرتهم.

إقامة فاخرة 

المالذ- »ذا سانكتشــوري« The Sanctuary: سوف يستمتُع 

ضيُف المحمّية الملكّيــة بإقامٍة فاخرة وخاّصة في أحضان 

يتمّتــع  الــذي  م2(   530( الرئيســي  »سانكتشــوري«  المــالذ 

بشــاطئ خــاص، وجناح يضّم الســبا، وجاكوزي فــي الهواء 

الطلق، ومســابح كبيــرة، وأماكن جلوس داخليــة وخارجّية، 

وحّمامــات رائعــة، وبــار فــوق الميــاه، ومطعــم متخّصص 

باإلضافــة إلى مطبخ احترافي متكامــل التجهيزات مع قبو 

لحفظ المشروبات. 

تضــّم المحمية الملكية أيضًا فيّلَتين اثنتين تبهران الضيوف. 

تدعو الفيال ذات الســرير المزدوج )240 م2 ( األصدقاء أو أفراد 

األســرة إلى االســترخاء، بفضــل مــا تقّدمه لهم من ســرير 

مــزدوج مع حّمــام تابــع لغرفة النــوم وحوض اســتحمام 

عميق. أما الفيال ذات الســرير الواحد )195 م2 ( فتعتبُر مثالية 

لألصدقــاء أو المراهقيــن وتضــّم ســريرًا واحدًا وتســهيالت 

عالية التقنّية تناسُب كافة األعمار. 

 Royal ومــع هذا المــالذ الرحــب، ُتعــّد المحميــة الملكّيــة

RESERVE مثالية للعائالت واألصدقاء ليســتمتعوا بتجربٍة 

ملوكّية في رحاب الجزيرة. فمتى حللَت ضيفًا على«محمّية 

أوزين بوليفوشي« OZEN RESERVE BOLIFUSHI، دع لنا 

مهّمــة االهتمام بكافــة تفاصيل إقامتــك وانَعم بإقامة ال 

ُتنسى بينما تتأّمل الطبيعة المالديفية الخالبة.  
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المصممة العمانية حبيية الحارثي لـ »أناقتي«

Belle Bride هي عالمة خاصة لفساتين الزفاف تتميز بالذوق 

الرومانسي الرافي، فإبداعات هذه العالمة تعبر عن المرأة 
الفاتنة من خالل األقمشة الفاخرة والمميزة، والتصاميم األنيقة، 

والتفاصيل المشغولة بدقة عالية، وبراعة التي ال مثيل لها. 

» أناقتي« ألتقت مع المصممة العمانية حبيبة الحارثي صاحبة 
عالمة Belle Bride التي دفعها شغفها بأن تشق طريقها في 

مجال تصميم فساتين الزفاف الفاخرة، لتكتشف عالم مليء 
باإلثارة والجمال واألناقة. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي: 

أنيقة بإطاللة أنثوية ملكية

عروس

Belle Bride
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أخبرينــا عن بداياتــك وما الذي جعلــك تدخلين 

عالم فساتين الزفاف؟

دخولي لمجال األزياء جاء منذ فترة قصيرة، فدراســتي 

كانــت بعيدة عن مجال التصميم واألزياء حيث درســت 

الهندســة الكيميائية والبتروكيميائية. أما عن شــغفي 

من صغري فكنت أعشــق الرســم والتصميم ومتابعة 

جيدة لكل تطورات وصيحات الموضة بمختلف أنواعها 

واكتشاف كل ما هو جديد في مجال األزياء. 

كما وجدت تشــجيع كبير من أصدقائــي وعائلتي في 

دخول هذا المجــال، حيث كنت اســاعدهم في اختيار 

فســاتين زفافهم التي تتناســب معهــم وقناعاتهم 

بذوقي واختيــاري. كما أن الظــروف المحيطة وجائحة 

كورونــا والتــي كانت ســببًا فــي مخــاوف الكثيــر لمن 

لديهــم وظيفــة ثابتــة شــجعني للدخول فــي مجال 

وتحدي جديد. 

كيف تصفين فساتين Belle Bride وما سر اإلبهار 

في تصاميمك؟

فســاتين تمزج بيــن الطابع الكالســيكي والعصري في 

آن واحد، تتميز بالرقي والجمال. تتســم بالروعة والخيال 

وتناســب المــرأة الشــرقية والغربيــة، ســر ابهارنــا هــو 

الشغف نحو الحداثة والعصرية والتي تصل لحد اإلبهار.

من هي عروس Belle Bride؟

العروس الحســناء التي تبحث عن التميز واإلنفرادة ليلة 

زفافهــا، التي تبحت عن الخيال في التصميم واإلطاللة 

الملكية.

من أين تستوحين تصاميمك؟ 

النقوش التي في فســاتين »بيلي برايد« مســتوحاة من 

الطبيعيــة التي وهبهــا لنا اهلل تعالى، فمثال اســتوحي 

تصاميمي من ريش الطاؤوس وغصون وأوراق األشجار. 

كمــا أن حبــي لزهــرة األوركيــد ألهمنــي فــي ادخالها 

فــي بعــض التصاميــم ودمجها فــي القصــات بعض 

الفساتين. 

هــل تعتمدين فــي تصاميمك علــى موضوع ما 

أم تفّضليــن أن تكونــي حــّرة وغيــر مقّيدة بخط 

معّين؟

عنــد اطــالق مجموعــة مــن التصاميــم تكــون هنــاك 

مجموعــة في خيالي أقــوم بتنفيذهــا، وبعدها أقوم 

بإطــالق مجموعة آخرى مختلفة تمامًا، ال يوجد شــيء 

مقيــد. ولكن كل مجموعة لهــا طابعها الخاص، أحب 

التصميــم الحــر حتــى يكــون هناك إبــداع وتفــرد في 

تصاميمــي، وأيضــا حتــى يكون هنــاك خيــرات عديدة 

للعروس التي تســاعدها في اختيار الفســتان المناسب 

لها والتي تعكس شخصيتها.

تحمــل فســاتينك نقوشــً وتطريــزات متميــزة، 

أهميتها في تقديم فساتين زفاف مثالية؟

النقــوش الموجودة في الفســاتين مــن وجهه نظري 

تتميــز بالجمــال الفريــد والنقــوش المتنوعــة الزاهيــة 

والدقيقــة، النقــوش تمنــح العــروس أكثر انوثــة ورقة، 

وتكون فريدة وغير متكررة.

مــا القمــاش والّتفاصيــل التي تزيد مــن فخامة 

الفستان وحّتى من قيمته المادّية؟ 

كل قمــاش لــه ميزته الخاصــة وعلى حســب الموديل 

المختــار وبإختــالف القصــات والتموجــات، أمــا األكثــر 

شــيوعا وفخامة في وقتنا الحاضر هو )الساتان االمع(. 

حيث يتميز بأنــه المفضل لدى معظــم العرائس حاليا 

ويناسب كل األحجام، ويبرز أنوثة المرأة ونوعمتها على 

الجســم وفخامتــه في نفــس الوقت، ويمكــن تنفيذ 

عدة تصاميم وقصات وأعمال الشك فيه. 

الكالســيكي والملكــي،  المظهــر  تبحــث عــن  ولمــن 

فالشــيفون هو األفضــل وباإلخص خالل فتــرة الصيف 

والربيــع فهــو الخيار األفضــل، وأيضا لمــن يكون حفل 

زفافها داخل قاعة أو في المنزل. 

عنــد اختيــار موديل معيــن، هــل تقترحين على 

العروس فكرة ما أو تصميم معين؟ 

فستان الزفاف يجب أن يكون أسطوري، فهو الفستان 

الــذي تحلم بــه كل انثى ألنــه بإختصار فســتان العمر، 

ترتديــه االنثــى مــرة فــي حياتهــا. لذلــك عندمــا تأتــي 

العــروس إلــى Belle Bride أقوم في البدايــة بفهم ما 

تبحــث عنه العروس واقترح عليها الفســتان التي تبحث 

عنــه، واقتــرح عليها بعــض اللمســات واإلضافــات التي 

سيجعلها مميزة وفخمة بنفس الوقت.

كمــا اســاعدها في اختيــار الموديل الذي يتناســب مع 

مظهرها وجسدها، وأحب أن اهتم بكل التفاصيل ألنه 

فستان كبير الحجم يحتاج الكثير من اإلهتمام. 

الطرحــة وأهمّيتــة في إطاللة العــروس وما هو 

أكسســوار الشــعر المثالّي الذي يكّمل فســاتين 

الزفاف؟

حتى تكتمــل طلة العروس تعد اإلكسســوارات 

مــن القطــع المهمــة التــي ال يمكن االســتغناء 

عنهــا في اكمال طلتها ســواء كانــت بالطرحة 
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بعــض  فــي  ولكــن  الشــعر.  بإكسســوارات  أو 

الفســاتين يمكــن اإلســتغناء عن اكسســوارات 

الشــعر، واالكتفاء بلبس الطرحة حسب موديل 

القصيــرة  الطرحــة  مثــل  والطرحــة  الفســتان 

المنفوشــة قليال.أمــا الطرحــة الطويلــة غالبً ال 

يمكن لالستغناء عن اكسسوارات الشعر.

بســاطة  علــى  يعتمــد  اإلكسســوارات  اختيــار 

وفخامة الفســتان، فإذا كان الفســتان بســيطً 

يتم اختيار االكسسوار األمع المرصع بالفصوص 

الملفــت حتــى ال يكــون الفســتان باهتــً وتبدو 

العروس بشكل بسيط. 

كــم مــن الوقــت يســتغرقك تصميم فســتان 

زفــاف مخّصــص للعــروس، ومــا هــي الخطوات 

األولى المطلوبة من كال الجانبين؟

ألننــا نهتم بــأدق التفاصيل وأن يخرج الفســتان 

بالشكل الملكي الذي تتمناه العروس ويرضيها، 

نقوم بتصميم فستان الزفاف من 8 أسابيع إلى 

10 أسابيع. 

نشــاهد اليوم في عروض األزياء فســاتين زفاف 

ملّونة، كيف تنظرين إليها؟ 

فســاتين الزفــاف الملونــة تعتبــر شــي جــريء، 

يعكــس  وهــو  العــروس  ذوق  علــى  ويعتمــد 

شخصية العروس. 

ما هي أفضل نصيحــة تقدمينها للعروس التي 

تبحث عن فستان زفاف؟

ســر جمال المرأة شــخصّيتها وثقتها بنفســها. 

لذلــك يلعب الفســتان الراقي دور أساســي في 

إكمــّال جمــال المــرأة وأناقتها وإشــراقتها ليلة 

زفافها، خصوصً إذا اختارت الفســتان المناســب 

لها. 

من هنا انصــح كل عروس بأن تكون قوية واثقة 

من اختيارها، قبل ان تتبع صيحات الموضة. ألنها 

إذا اختارت ما يناســبها تبــدو أكثر جمااًل، وعليها 

أن تحســن الدمــج بيــن شــخصيتها ومايناســب 

شخصيتها من الفساتين. 

 Belle كيف جاء اختيارك ألســم عالمتك التجارية

Bride؟

»بيلي« تعني الحسناء، اخترت األسم النه يهمني 

أن انظر للعروس على أنها الحسناء الجميلة.

 Belle ما هــي الخدمــات المميــزة التي يقدمهــا

Bride؟ 

ألنــي أحب ان أرى العروس في أبهى طلتها يوم 

زفافهــا ال أنســى اي تفاصيــل ســواء الطرحة أو 

اإلكسســوارات وغيرها. يجــب أن تكون العروس 

خاطفة لالنظار في مشــيتها بالفســتان ملفتة 

مــن جميــع النواحــي، ولهــذا فنحن نتميــز بإننا 

نهتــم بطلتهــا من األلف إلــى الياء مثــل اختيار 

التسريحة المناســبة للفســتان وألوان المسكة 

المناسبة للفستان وإلخ. 

طموحاتك وتطلعات مستقبلية لك؟

وكل  للعرائــس،  األفضــل  أقــدم  أن   طموحــي 

عروس تحصل من Belle Bride على ما تتمناه في 

ليلــة عمرها. كمــا أتطلع ان أكون ســيدة أعمال 

ناجحــة والنجــاح فــي عالــم تصميــم فســاتين 

الزفاف إلسعاد من حولي خاصة عائلتي.

+968 98288728 bb_bride_
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بتنظيم من عيادة همسات السكون وضمن حملة »نحن معك«

المتحف الوطني يستضيف فعالية التعريف بجائزة 
» ديانا لإلبتكار واإلنسانية والصحة النفسية«

نظم المتحف الوطني العماني ممثاًل بـ« مركز التعلم » مؤخرا فعالية بعنوان » التعريف بجائزة ديانا 
لالبتكار واإلنسانية والصحة النفسي« التي تنظمها حملة »نحن معك«. جاء ذلك تحت رعاية صاحب 
السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بقسم االقتصاد والمالية بكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وبمشاركة جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد، 
صاحبة عيادة همسات السكون ومبادرة »نحن معك«، وبحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت 
فهد بن محمود آل سعيد، مساعد رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي ونائبة رئيس مجلس 
األمناء، وعدد من أصحاب السعادة والجمعيات الشبابية و طلبة الكليات والجامعات والمدارس وغيرهم 

من المهتمين.

هدفــت الندوة إلــى إتاحة الفرصة للشــباب 

الُعمانــي التعــرف علــى جائزة »ديانــا« حيث 

أن لقاء الشــباب مع المتحدثين الرئيســيتين 

فــي الفعاليــة، ســيتيح فرصــة حصولهم 

ضــخ  إلــى  باإلضافــة  »ديانــا«.   جوائــز  علــى 

اإللهــام والخبــرة والمعرفة التــي يمكن أن 

تقيــد شــرارة االبتكار فــي عقولهــم حيث 

أن ذلك ســيحفز عقولهــم وقلوبهم على 

االزدهار وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع 

فالشــباب هو أمل المســتقبل، وهو الوقت 

المناســب للتعرف علًنا على صانعي التغيير 

من فئة الشباب.

أسطوريتين 

تضمنت الفعالية تقديم امرأتين أسطوريتين 

خبيرتيــن فــي مجالهمــا - علــى اســتعداد 

للتعليــم والمشــاركة وإلهــام الحضــور من 

خالل خبرتهمــا وُهما: تيســي أوجــو، الرئيس 

التنفيــذي لجائــزة ديانــا الخيريــة، والدكتورة 
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ورئيســة  مؤسســة  طومســون،  إيفــون 

)WinTrade Global Women( ومؤلفة كتاب 
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on Boards(، وعملــت مع أكثر من 150 قطاًعا 

عاًما، خاًصــا وخيرًيا كمتحدث دولي. تشــمل 

هذه الشــركات تيــد تكــس )TEDTalk( وبي 

)Microsoft( وميكروسوفت ،)BBC( بي سي

كمــا  الكثيــر.  وغيرهــا   )Google( وجوجــل 

ترأست العديد من مجالس اإلدارة والتعيينات 

العامــة بما فــي ذلك »ســانت جــورج هاوس« 

المرموقــة، وهــي منظمــة قياديــة، كما تم 

تكريمهــا مؤخــًرا من قبــل الملكــة إليزابيث 

الثانيــة لعملهــا فــي مجــال ريــادة األعمــال 

والتنوع العالمي والمساواة.

ورشة نفسية

كما تضمنت الفعالية  تنفيذ ورشــة نفسية 

حيــث أن الهــدف مــن الجلســة هــو توليد 

أكبــر قدر مــن األفــكار اإلبداعية مــن خالل 

مشاركات الشباب بشكل فردي او جماعي 

بإشــراف المتحدثتين الرئيســتين في القمة 

، حيــث تم إتاحــة الفرصة للشــباب للتفكير 

بصوت عاٍل و تبادل األفكار لفتح أفاق جديدة 

و اســتحضار األفــكار المبتكــرة ، و هــو مــا 

يؤهلهم الى فتح أفاق جديدة للتفكير مما 

يتيح فرصة االســتماع لهم و مــد يد العون 

المســاهمة لتحقيــق هــذه االحتياجــات  و 

واقعيًا ، فهي تعد بمثابة خطوة تأسيســية 

لالنطــالق ببرنامــج مصمم من أجــل توفير 

صحة نفسية أفضل للشباب.

يشــار إلى أنه تــم اإلعــالن عن التعــاون بين 

حملــة »نحن معــك« وشــركة »بريــد ُعمان« 

إلطــالق طابــع الصحــة النفســية األول من 

نوعه في ســلطنة ُعمان، حيــث يعتبر األول 

من نوعه في دول الخليج. وذلك لما له تأثير 

في دعم الصحة النفســية، وســيصبح هذا 

الطابــع بمثابــة دفعة لتغيير األفــراد والذي 

يهدف الى نشر الثقافة النفسية في كافة 

المجاالت وفروع العمل.

حملة نحن معك 

تأتــي هذه الفعاليــة ضمن حملــة » نحن معك« 

والتي تم إنشائها من عيادة » همسات السكون« 

في عــام 2014 للتوعيــة بالصحة النفســية وهي 

حملــة لنشــر الوعــي والثقافــة النفســية فــي 

المجتمع. كانــت الحملة األولى من نوعها ألنها 

توفر فرًصــا إبداعيــة لألطفال والشــباب والكبار 

للتفاعــل والتحدث عــن تجاربهــم الخاصة في 

مواجهة تحدياتهم النفسية.

أما عيادة همسات الســكون التي أسستها 

جناب الســيدة بســمة بنت فخري آل سعيد 

فــي عــام (2011)، هي تعد أول عيــادة خاصة 

للصحة النفســية واالستشــارات في عمان. 

يعتمــد نهجها في العالج علــى إيمانها بأن 

الصحــة النفســية المســتقرة هي أســاس 

النضوج والتطوير والنجــاح في كل مجاالت 

الحيــاة. اهتمام العيادة ليــس فقط بتوفير 

العالج لألفراد، ولكن أيضًا نشــر الوعي حول 

الصحة النفسية في مجتمعنا.
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مجموعة جديدة من المنتجات 
المكتبية من

ستدخل اآلن مجموعة هواوي ألعمال 
المستهلكين )CCC( سوق المؤسسات 

رسمًيا، وتخدم العمالء من المؤسسات 
الحكومية والشركات والمستهلكين 

األفراد. تم اإلعالن عن هذا الخبر من 
قبل »ريتشارد يو« المدير التنفيذي 
لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي 

لمجموعة هواوي ألعمال المستهلكين 
والمدير التنفيذي لحلول السيارات 

الذكية، في حفل إطالق منتجات 
هواوي المكتبية.

Huawei

منتجات هواوي لألعمــال متطلبات العمالء 

من حيث األداء والفعالية من حيث التكلفة، 

مــع مضاعفــة تجربة المســتخدم األفضل 

واألكثر ذكاًء، بناًء على التكنولوجيا الرقمية 

من المستوى التالي.

 الذكاء الصناعي 

تؤكــد منتجــات اليــوم علــى األداء والذكاء 

الجديــدة  والنمــاذج  الكامــل  واالتصــال 

التــي تدور حــول التقــارب متعــدد األغراض 

والتفاعالت الذكيــة. في مفترق الطرق هذا 

في ســوق المؤسســات، الذي يتميــز بقبول 

واســع النطــاق للحلــول الذكيــة متعــددة 

االســتخدامات، تأمل هواوي في االستفادة 

االســتهالكية  باإللكترونيات  معرفتهــا  من 

إلضافــة قيمة جديــدة وابتكار، بهــدف بناء 

منصــة عاليــة الجــودة وذكيــة وموثوقــة 

لخدمــة الجميــع احتياجــات العمــالء مــن 

الحكومة والشركات.

مــن  كاملــة  مجموعــة  هــواوي  أطلقــت 

ومنصــات  والحلــول  األعمــال  منتجــات 

الخدمات، بما في ذلك سلســلة حواســيب 

MateBook B المحمولة، وسلســلة أجهزة 

المكتبيــة،   MateStation B حواســيب 

وسلســلة   ،Display B شاشــات  وسلســلة 

MatePad C لألجهــزة اللوحيــة، وسلســلة 

B للطابعــات، وسلســلة  B ألجهــزة تلفــاز 

Vision، وسلسلة B لألجهزة القابلة لالرتداء، 

والتي يجعل هذه الرؤية تصل إلى مجموعة 

واسعة من العمالء.

فــي التكاليف على حســاب التنــوع وتجربة 

المستخدم. 

تأمل مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين 

أن تمنــح منتجات المكاتب واألعمال بقدرات 

ذكية ومبتكــرة جديدة، وذلك باســتخدام 

نجاحهــا فــي مجــال المســتهلك كنقطة 

انطــالق لحلــول نموذجية جديدة. ســتلبي 

حلول مكتبية

مع متطلبات العمل سريعة التغير وظروف 

الســوق، لم تكن الحاجة إلى حلول مكتبية 

ذكيــة أكبر من أي وقت مضى. بدأت أماكن 

العمــل والمعــدات الذكيــة فــي اســتبدال 

المنتجــات المكتبية التقليديــة، والتي تميل 

إلى التفاخــر بالمواصفات الرائعة والتحكم 
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ألعمــال  هــواوي  مجموعــة  كشــفت 

المستهلكين عن عدد من حلول األعمال 

والشــركات  للحكومــات  المصممــة 

الصغيرة والمتوســطة والكبيرة الحجم، 

بمــا في ذلــك المكاتــب الحكوميــة غير 

الذكيــة،  الدراســية  والفصــول  الورقيــة، 

الصحــة  وإدارة  الحاســوب،  وفصــول 

واإلدارة  المناجــم،  لعمــال  والســالمة 

التأميني.  والتفاعــل  للســائقين،  الصحية 

ستشــهد المرحلة التالية قيام مجموعة 

هــواوي ألعمال المســتهلكين باســتثمار 

فــي  التنظيميــة  المــوارد  مــن  المزيــد 

مجــال األعمــال، لمســاعدة الحكومــات 

تحويــل  علــى  الكبيــرة  والمؤسســات 

عملياتهــا إلــى صيغــة رقميــة بالكامــل 

الصغيــرة  الشــركات  ومســاعدة 

تحســين  علــى  الحجــم  والمتوســطة 

الجودة والكفاءة في جميع المجاالت.

المكتب الذكي

ألعمــال  هــواوي  مجموعــة  ســتلتزم 

الرئيســية  بمبادئهــا  دائًمــا  المســتهلكين 

الثالثة عنــد تطويــر منتجات األعمــال، وبناء 

وآمنــة  مفتوحــة  بيئيــة  أنظمــة  قــدرات 

لتســهيل  واألجهــزة  للبرامــج  وموثوقــة 

الرقمنة الكاملة للحكومات والمؤسســات 

المكتبيــة  الحلــول  بنــاء  ســيتم  الكبيــرة. 

الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم على المكتب الذكي المتراكم من 

مجموعــة هــواوي ألعمــال المســتهلكين 

وبراعة الخدمة السحابية. 

تتيــح ميــزات المكتــب الذكي، مثــل الجهاز 

الفائق - Super Device ومحرك تطبيقات 

تعاوًنــا   ،Mobile App Engine  - الجــوال 

سلًســا بيــن أجهزة متعــددة وعبــر النظام 

البيئــي، بينمــا تجعــل الخدمات الســحابية 

 Huawei  - المحمولــة  هــواوي  ألجهــزة 

Mobile Cloud عمليات نقل البيانات سهلة 

جــًدا، وترتقــي بكفــاءة العمــل إلــى آفــاق 

جديدة.

سبع سالسل من منتجات األعمال

ألعمــال  هــواوي  مجموعــة  أطلقــت 

المستهلكين سبع سالسل منتجات تجارية 

المحمولــة  الحواســيب  ألجهــزة  رئيســية 

وأجهــزة الحواســيب المكتبية والشاشــات 

واألجهزة اللوحية والطابعات وأجهزة تلفاز 

Vision واألجهــزة القابلــة لالرتــداء. تتنــاول 

ســيناريوهات  المتباينــة  اإلمكانــات  هــذه 

الصناعة المتنوعة واحتياجات العمالء.

)1( الحاســوب المحمول لألعمال من هواوي 

فائــق  أداء   :MateBook B سلســلة  مــن 

وأعمال أفضل

ألجهــزة   MateStation B سلســلة   )2(

الحواســيب المكتبية لألعمال مــن هواوي: 

ثابتة للتسريع

 HUAWEI لألعمــال  هــواوي  شاشــة   )3(

Display B3-24: مريحة للعينين

]4( سلســلة أجهــزة MatePad C اللوحيــة 

لألعمال: تخصيصات حســب الطلب، بجودة 

عالية وأمان وموثوقية

لألعمــال:   Vision B أجهــزة  سلســلة   )5(

شاشــة عــرض احترافيــة، مخصصــة لتلبية 

احتياجات العمل المحددة

)6( سلســلة ســاعات WATCH B لألعمــال 

التجارية من هواوي: إدارة الصحة الرقمية

لألعمــال  هــواوي  طابعــات  سلســلة   )7[

مبســطة  تفاعــالت   :HUAWEI PixLab B

وكفاءة عالية. 

المعايير الصارمة وأمــن البيانات والضمانات 

متعددة الطبقات

اجتــازت جميع منتجــات مجموعة هواوي 

مــن  مجموعــة  المســتهلكين  ألعمــال 

االختبارات الصارمة لضمان الجودة. أجهزة 

الحواســيب المكتبية التجارية، على سبيل 

المثال، يجب أن تمر بالجو المتفجر، واالهتزاز 

الهــواء المنخفض،  الميكانيكــي، وضغط 

ودرجة الحــرارة المنخفضة، ودرجة الحرارة 

المرتفعــة، والتأثير الميكانيكــي، والعفن، 

واإلشعاع الشمســي، وتأثير درجة الحرارة، 

واختبــارات  والرطوبــة،  والغبــار،  واالهتــزاز، 

الغــالف الجوي الحمضي. يتم اســتخدام 

تصميــم  ويتــم  فقــط،  مختــارة  مــواد 

المنتجــات مــع التركيــز علــى الموثوقيــة 

واألمان.

 توفــر هــواوي أيًضــا ضمانــات أمــان بيانات 

متعــددة الطبقــات، لضمــان نقــل البيانات 

بإحــكام. يتم التقيــد الصارم بمبــدأ »عدم 

اإلزعــاج، وعدم التتبع، وعدم التســرب« فيما 

يتعلــق بحمايــة الخصوصيــة، وإدراجه في 

كل خطــوة مــن خطــوات تصميــم المنتج 

وتطويره. 

 شــركة هــواوي قد أنشــأت نظــام خدمة 

مخصًصا لعمالء المؤسسات، والذي يتجاوز 

العمــل  الصناعــة. معــدات  بكثيــر معاييــر 

ليســت مجرد وســيلة لزيــادة اإلنتاجية في 

الصناعة؛ إنها أيًضا العمود الفقري القتصاد 

رقمي ذكي بشــكل متزايد، والبنية التحتية 

التي ســتجعل الحيــاة أكثر ثــراًء في جميع 

المجاالت. 
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مصمم األزياء عمار مهند

 مصمم عبايات، دخــل مجال التصميم مدفوعًا بدراسته 
وموهبته وبراعته في االبتكار وخياله الواسع، ليقدم لنا عالمة 
»سيريانا« التي تقدم لنا مفهوما جديدا لألناقة والجمال في 
عالم الموضة، من خالل تصميم عبايات بلمسة عصرية أنيقة 

لكل األوقات

مصمم األزياء »عمار مهند« يحرص في تصاميمه على إرضاء 
شغفه، من خالل تصاميم فريدة تتميز بالنقوشات الجميلة 
والقصات التي تمنح عبايات »سيريانا« الرقي والفخامة التي 
تطمح كل سيدة لها. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي:- 

عبايات

مستوحاة من التراث 
الشرقي الخليجي

MUHANAD
AMMAR
Fashion Designer
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كيف تصف بداية مشوارك في عالم األزياء؟

بدأ مشواري في عالم األزياء بعد انتهائي من دراستي 

فــي مجــال التصميــم، وبــدأت بافتتــاح أول متجر لي 

يضــم تشــكيلة متنوعــة مــن التصاميــم العصريــة 

للعباءات التي تناســب المــرأة المحجبــة والتي القت 

إقبــااًل كبيــًرا عليها، ومــن هنا بدأت رحلتــي إلى عالم 

األزياء بتأسيس عالمتي التجارية »سيريـانـا«.

من أين نشأت لديك فكرة تصميم العبايات؟

فــي البدايــة لــم يكــن لــدي اهتمــام خــاص بمجال 

تصميم العباءات، ولكن بعد تفكير وتخطيط وجدت 

أن تصميــم العبــاءات هــو المجــال األكثــر إثــارة في 

تصميــم األزيــاء والــذي يهتم بشــكل خــاص بجمال 

وأناقــة المــرأة العربيــة وبتصاميم مميــزة ومختلفة 

تناسب جميع إطالالتها.

ما فلســفتك الخاّصة بعالم تصميــم العبايات؟ 

وما أكثر ما يميز تصاميمك؟

تصميم العباءات مجال يحتــاج إلى أفكار ال مثيل لها 

تواكب حياة المرأة العصرية، ومن خالله أهتم بكافة 

أدق تفاصيــل التصميــم وإضافــة طابعــي الخــاص 

فيها. باإلضافة إلى تميز تصاميمي بجودة األقمشــة 

المتنــوع  التجديــد  مــع  الشــغل،  ودقــة  والخامــات 

لتصاميــم خالل الســنة وتفردهــا بالعالمــة التجارية 

»سيريانا« المتعارف عليها.

من المرأة التي تقدم لها تصاميم »سيريانا«؟ 

تتميز أزياء »سيريانا« باألصالة وتعبر عن التراث الشرقي 

والخليجــي من خــالل العبــاءات المزخرفــة والملونة 

والمــرأة  العربيــة،  المــرأة  لتناســب  صممــت  والتــي 

المحجبة في جميع إطالالتها.

ما أهم المواصفات لتصميم عباية عملية؟

أهتم في تصميم العبــاءة العملية من خالل التركيز 

على نوعية القماش وجودته، وإضافة تصميم بسيط 

وعملي للعباءة يناسب االرتداء اليومي.

تصاميمــك فريدة من نوعهــا وذات ألوان جميلة 

منهــا  تســتوحي  التــي  العناصــر  مــا  ومميــزة، 

تصاميمك؟

أســتوحي تصاميمــي المتألقــة من الفن اإلســالمي، 

التغذيــة  ،وأيضــًا  والزهــور  الطبيعــة  مــن  واإللهــام 

البصرية مــن خالل حياتــي اليوميــة جميعها تضيف 

طابعا خاصا لتصاميمي التي تتميز عن غيرها.
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عنايتك

بماذا تتميز العباية الملونة؟

تتميز بدمــج األلوان عــن العبــاءة التقليدية الســوداء 

التي تعكس شخصية المرأة، فإضافة األلوان الزاهية 

تضيف رونقا وإشــراقة على إطاللة السيدة. فتنسيق 

عباءة بدمج عدة ألــوان أو لون واحد مع إضافة تطريز 

يدوي مخالف يضيف فخامة وإطاللة أكثر جاذبية. 

الحظنا اســتخدامَك للكثير من التدّرجات القوّية 

الملفتــة، هل لــك أن تخبرنا عــن طريقة اختيارك 

لأللوان؟

اختيــاري لأللــوان وطريقــة دمجها هو مصــدر إلهام 

مســتوحى من الطبيعــة، مع التغذيــة البصرية التي 

بدورهــا تســاهم في تنســيق ودمــج األلــوان واختيار 

األلوان المناسبة للتصميم.

ما األسلوب الذي تستطيع المرأة العربية اعتماده 

لتمّيز إطاللتها عند ارتدائها العباية؟

عــن طريق تنســيق الحجــاب المناســب للعبــاءة مع 

تنســيق باقي اإلكسســوارت المكملــة لإلطاللة، مع 

االهتمــام باالختيار المناســب لتصميــم العباءة الذي 

يتوافق مع المكان الذي ترتدي فيه العباءة.

ما القصة وراء تسمية عالمتك بـ«سيريانا«؟

بحثــت عــن اســم يزيــد مــن أناقــة المــرأة وجمالها 

بارتدائهــا عبــاءة مــن تصميمــي، لفــت نظري اســم 

»سيريـانـــا« ومعناه باللغة اإلغريقيــة » الفتاة الجميلة 

الفاتنة« الذي يصف المرأة التي ترتدي عباءة سيريانا.

مــا مفتاح نجــاح » ســيريانا«؟ ومــا الرؤية المســتقبلية 

لـمشروعك؟ 

نجــاح )ســيريانا( بســبب ثقــة زبائننا من خــالل جودة 

العباءات والتنوع المتميز للعباءات والتعامل الحســن 

وأيضــًا األســعار المناســبة للجميع.بالنســبة لرؤيتــي 

المســتقبلية فأنا أطمح لرؤية عالمتي التجارية تجوب 

العالم شرقه وغربه.

syriana_boutique
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ليلة األناقة والجمال في مسقط

تدشين » إليجانس كتالوج« 

 Elegance « في بداية الحفل تم تدشــين »إليجانس كتالوج

Catalogue 2022 شــريك نجاح » إليجانس فاشــن شــو«، وهو 

الكتالــوج الذي يضم بين طياته كل مــا هو جديد في عالم 

المــرأة، ليضع المرأة علــى طريق األناقــة والجمال من خالل 

توفيــر أبــرز مصممي األزيــاء وخبيــرات التجميــل وغيرها من 

األقسام التي تالمس وتخاطب طموح ورغبات المرأة األنيقة 

والعصرية.

تم تدشين الكتالوج من قبل خبيرة التجميل سلوى الغافري 

صاحبــة » ســلوى بيوتــي ســنتر« وجوليانا ملكة جمــال دولة 

تنزانيا ونجمة الغالف األمامي للكتالوج. 

عرض األزياء األول ) ملك داية(

جــاء عرض األزياء االول بتوقيع مصممــة األزياء اللبنانية ملك 

دايــة صاحبــة بوتيــك » ملــك بــاالس« لتقــدم مجموعة من 

أفخم وأرقى فساتين الزفاف لهذا الموسم. 

اشــتهرت »ملــك دايــة » بحّســها األنثــوي وثقافتهــا العالية 

لتخــرج أجمــل مــا يمكــن أن تتمّنــاه وتحلم بــه كل عروس، 

فهي تتميزبأســلوب إبداعي وخبرة ممتدة يســاعدانها على 

تقديم موديالت متفردة من فساتين الزفاف، حيث نجحت 

فــي الدمج مــا بيــن الكالســيكية والعصرية فــي تصاميم 

راقية من حيث التفاصيــل المتقنة والحرفية العالية ونوعية 

اإلكسسوارات واألقمشة الفاخرة. 

عرض األزياء الثاني ) بيت الفنار(

أمــا العرض الثاني فقد جاء ببصمــة عمانية أصيلة من خالل 

عــرض أزياء »بيت الفنــار« لمصممته العمانية فايزة البلوشــي 

وتقديم الزي التقليدي العماني في أبهى وأجمل صوره. 

فايزة البلوشي قادتها موهبتها إلى تصميم األزياء، ودفعها 

حبهــا للــزي التقليدي إلــى التميز فــي تصميمــه، فأصبحت 

وجهة الباحثات عن القطع المميزة والزي التقليدي الفريد. 

عرض األزياء الثالث ) لوليتا( 

وفــي العــرض الثالــث قدمــت العالمــة التجاريــة » لوليتــا« 

لمصممــة األزيــاء العمانيــة عايــدة البلوشــي مجموعة من 

العبايات الفاخرة والمعاصــرة والراقية التي تمزج التصاميم 

الحديثة مع العباءة الكالســيكية. وتتميــز هذه العالمة عن 

غيرها بتقديم تصاميم حصرية متنوعة مطرزة في عبايات 

كالسيكية. 

عرض األزياء الرابع ) ماسة عباية(

العبايــات كان لهــا حضور مميز فــي الحفــل، حيث قدمت 

العالمــة التجاريــة »ماســة عبايــة« لمصممــة األزيــاء زينــب 

الغيالني العرض الرابع، وتألقت بمجموعة من العبايات ذات 

الجــودة بتصاميم متميزة أكســبت عمالئها شــغفًا باقتناء 

العباءة في كل مناسباتهم.

عرض األزياء الخامس )سيريانا(

كذلــك قدم مصمــم األزيــاء عمار مهنــد صاحــب عالمة » 

ســيريانا« العرض الخامس. تقدم »ســيريانا« مفهوما جديدًا 

لألناقــة والجمــال فــي عالــم الموضــة، حيث غيــرت نظرة 

ومفهوم العباية بلمسة عصرية أنيقة لكل األوقات.

تميــز العــرض بالنقوشــات الجميلــة والقصــات الفريدة من 

نوعها، والتي أظهرت الرقي والفخامة في عبايات » سيريانا«.  

عرض األزياء السادس ) سيدة مجان(

أما فــي العرض الســادس لمصممــة األزياء ليلى الشــنفري 

صاحبة »سيدة مجان«، فقد قدمت تصمميات عالمية للثوب 

والــزي الظفــاري التقليــدي الذي يتميــز بالجمــال والفخامة 

والرفاهيــة. الثــوب الظفــاري هو عنــوان أصالة المــرأة، فهو 

فستان خاص مستوحى من الثقافة واألصالة العمانية.

عرض األزياء السابع ) بولوم درس(

وفــي العــرض الســابع عرضــت المصممــة العمانيــة مالك 

سلطان صاحبة » بلوم درس« مجموعة من فساتين السهرة 

ذات التصاميم الفريدة األنيقــة والتي تميزت بقصات متقنة 

تثري جمال القوام وتضفي عليه مزيدا من األنوثة. 

المصممة مالك سلطان تســتوحي أفكارها من قوة وجرأة 

المرأة الخليجية، لتجّسدها لنا في تصميمات جميلة وراقية، 

تناســب جميع النســاء. »بلوم درس« فســاتين ســهرة أنثوية 

ناعمة تعزز أنوثتك وتمنحك إطاللة أنيقة وراقية. 

فعاليات ومفاجئات

وعلى هامش حفل » إليجانس فاشن شو« ، أطلقت مؤسسة 

خلطاتــي لرائدة األعمال عزيزة الخصيبيــة ألول مرة وحصريا 

مجموعة منتجات طبيعية رجالية.  

تألقــت منتجــات »خلطاتي« فــي عالم الجمــال والعناية 

بالبشــرة، فأصبحــت منتجــات أم الهنوف عالمــة مميزة 

تــدل علــى الجــودة والفخامة. تتميــز منتجــات خلطاتي 

بأنها منتجات وخلطات طبيعية توفر عناية فائقة لجمال 

المرأة.

كما أطلقت مؤسسة » أطياب المالك« لرائد األعمال العماني 

 VIP مرشــد الحكماني عطرًا جديــدًا خالل الحفل وُســمي

Malak. مؤسســة أطياب المالك التى أصبحت عالمة تجارية 

تتصــدر القمة فــي مجــال صناعة العطــور، مــع مجموعة 

متميزة من أروع العطور وأكثرها تميًزا.

أيضا تم تكريم خبيرة التجميل خديجة النعيمية وصالون دار 

الخليج، فقد حــازت على جائزة أفضل صالون في محافظة 

الباطنــة لعام 2022. صالــون دار الخليج ســرعان ما أصبح من 

أنجح الصالونات النسائية في سلطنة عمان وأكثرها شهرة. 

هذه الشــهرة المســتحقة جاءت من كونه قــادر على تلبية 

كافة احتياجات المرأة في مكان واحد. 

احتضنت العاصمة العمانية مسقط مؤخرا حفل Elegance Fashion Show  »إليجانس فاشن شو« في نسخته الجديدة 2022 

، والذي جاء بتنظيم من إدارة مجلة »أناقتي« في فندق جراند ميلينيوم عمان. 

شــهد الحفــل حضور مميز من أصحاب وصاحبات الســمو وســفراء لعدد من الــدول العربية واألجنبية أبرزهم الســفير خالد 

راضــي، ســفير مصر لدى ســلطنة ُعمان. كذلك شــهد تغطيــة مميزة من وســائل التواصــل االجتماعي والصحــف والمجات 

المحلية واإلقليمية. 

»اليجانــس شــو« يعد الحدث الذي ينتظره عشــاق الموضة والجمــال واألناقة من عام آلخر، كونه أكبر حدث ســنوي في عالم 

األزياء والموضة في الســلطنة. حيث يضم كوكبة من أكبر دور األزياء وخبراء الموضة وفقرات استعراضية إبداعية جميعها 

في أمسية واحدة.  
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طعم لذيذ وفوائد رائعة
إذا كنت تبحثين عن طعام صحي وشهي ألطفالك، أو تحلية صحية تناسب نظام 
الدايت الخاص بك، زبدة الفول السوداني هي اختيار مثالي مليء بالفوائد الصحية 

المدهشة.

تتمتع هذه الزبدة القابلة للدهن بمذاق لذيذ وقوام رائع، كما أنها مصدر غني 
بالبروتين والعناصر الغذائية المعززة للصحة.

تعرفي على فوائدها لصحتك وصحة أطفالك، وكيف تختارين النوع المناسب؟ 

زبدة
الفول السوداني...
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زبدة الفول السوداني مصدر غني للبروتين

تعــد هــذه الزبــدة مــن مصــادر الطاقــة المتوازنــة، 

فهــي غنيــة بالمغذيــات الرئيســية الثالثــة: البروتين 

والكربوهيــدرات والدهون. إال أنها تعد غنية بشــكل 

خاص بالبروتيــن، مقارنة مع األغذية النباتية بشــكل 

عام.

مناسبة لألنظمة منخفضة الكربوهيدرات

اإلضافــات  مــن  الخاليــة  الســوداني  الفــول  زبــدة 

منخفضة الكربوهيدرات بشــكل كبير. فهي تحتوي 

فقط على ,20 من الكربوهيــدرات، وهذا ما يجعلها 

مناســبة لألنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات 

مثل أنظمة اللو كارب والكيتو دايت.

ال يؤثر الفول السوداني على ارتفاع السكر في الدم، 

وهــي الفكــرة األساســية التــي تعتمد عليهــا هذه 

األنظمة الغذائيــة. لذلك، فهي تعد تحلية مناســبة 

تمنحــك قدر مــن الطاقة دون الكثير من النشــويات 

والمحليات الصناعية.

زبــدة الفــول الســوداني تمنحك فوائــد الدهون 

الصحية

تتكون هذه الزبدة مــن ,50 من الدهون تقريًبا، وهي 

نســبة مرتفعــة للغايــة وهــي المســؤولة بشــكل 

أساســي عــن الســعرات الحرارية في هــذا الطعام. 

ولكنــك بالتأكيد لن تأكلي منهــا كمية كبيرة يومًيا، 

لذلك فإنها لن تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن أو 

إفساد نظامك الغذائي الصحي.

تحتــوي المكســرات ومنها الفــول الســوداني على 

دهون صحية مفيدة للجسم، مثل حمض اللينوليك 

وحمض األوليك.

غنيــة بالفيتامينــات والمعــادن الهامــة لصحة 

طفلك

غنيــة بفيتامين هـــ وب 3 وب 6. كما أنها تحتوي على 

فيتامين ب5 وحمض الفوليك.

كما أنهــا غنية بالمعادن خاصة النحــاس والمنجنيز، 

وأيضــا المغنيســيوم والحديد والبوتاســيوم والزنك 

والسيلينيوم.

ولكن ال يمكنك االعتماد على زبدة الفول الســوداني 

فقــط كمصــدر لهــذه المعــادن، وذلك ألنهــا غنية 

بالســعرات الحرارية بشكل كبير. لذلك، فأنت بحاجة 

إلى مصادر أخرى منخفضة السعرات مثل البروكلي 

والســبانخ، والتي هي غنيــة بالمعــادن والفيتامينات 

أيضا.
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زبدة الفول السوداني تحارب االلتهابات واألمراض 

المزمنة

تحتــوي هــذه الزبــدة الشــهية علــى عناصــر غذائية 

نشــطة بيولوجًيا تعرف باســم مضادات األكســدة. 

تعمل مضادات األكســدة على محاربة الجذور الحرة 

التي تنتج عن العمليات الحيوية في الجسم.

ورغــم كونها نواتــج طبيعيــة، إال أن تراكــم الجذور 

المحــرك  هــو  ويعــد  الخاليــا،  تلــف  يســبب  الحــرة 

األساســي للكثير مــن األمراض المزمنــة مثل أمراض 

القلب والسرطان والسكري.

ومضادات األكسدة القوية، فهي تساعد على تعزيز 

صحــة القلب. باإلضافة إلى ذلــك، فهي تحتوي على 

البوتاسيوم الذي يلعب دورًا كبيرًا في محاربة ارتفاع 

ضغط الدم.

كما أن زبدة الفول الســوداني تحتــوي على أحماض 

أوميغــا 3 الدهنيــة، التي تحارب الكوليســترول الضار 

في الجسم.

وهي غنية أيضــا باألرجينين، وهو واحد من األحماض 

األمينيــة التــي يحافظ على صحــة القلــب واألوعية 

الدموية.

تحتوي زبدة الفول السوداني على حمض الكوماريك، 

الذي يحارب التهاب المفاصل.

كمــا أنها تحتــوي على الريســفيراترول، الــذي يرتبط 

بخفــض خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألمــراض 

المزمنة.

لذلك، فــإن إضافة القليل منها إلى نظامك الغذائي 

الصحي هو دفعــة قوية لجهازك المناعي وصحتك 

العامة.

تعزز صحة القلب

الصحيــة  الدهنيــة  باألحمــاض  غنيــة  ألنهــا  نظــًرا 

 فوائد زبدة الفول السوداني للدايت

رغــم كونهــا غنيــة بالســعرات الحراريــة، إال أن إضافة 

القليــل منهــا إلــى نظامك الغذائــي قد يعــزز فقدان 

الــوزن. تحتوي هــذه الزبدة علــى األلياف التــي تجعلك 

تشعرين بالشبع لفترة طويلة، وتنظم عملية الهضم.

كمــا أن المحتــوى المرتفــع مــن الدهــون الصحيــة 

مناســب ألنظمــة الدايــت مثــل كيتــو دايــت واللــو 

كارب. فهــو ينظم ارتفاع الســكر في الــدم، ويمنع 

الشعور بالجوع السريع خاصة بعد تناول الوجبات أو 

الحلويات.
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فيراري

تعريف متعة القيادة

كشفت فيراري عن سيارة GTB 296، وهي سيارة بيرلينيتا ذات محّرك وسطي خلفي 
مجّهزة بمقعدين. وتعيد GTB 296 تعريف مفهوم متعة القيادة بشكل كامل ضامنة 
أنقى األحاسيس والمشاعر خالل االستخدام اليومي، وليس فقط عند دفع السيارة إلى 

أقصى الحدود.

تمّثل GTB 296 بداية عصر جديد وأصيل لفيراري مع طرح محّرك جديد ُيضاف إلى 
المحّركين V8 وV12 الحائزين جوائز عديدة، وهو محّرك V6 الذي ينتج قّوة تبلغ 663 حصانًا 

مع محّرك كهربائي قادر على إنتاج 122 كيلوواط )167 حصانًا( إضافيًا. 

... GTB 296

مجموعات الدفع ونقل الحركة

ُتعــّد GTB 296 أّول ســيارة مــن فيــراري مصّممــة 

 V6 لالســتخدام علــى الطرقــات مجّهــزة بمحّرك

توربو مّؤلف من سّت أسطوانات على شكل حرف 

V مع زاوية بدرجة 120 بين بنوك األســطوانة، إضافة 

إلى محّرك كهربائي ُيشحن بقابس.

وقد عمل مهندســو فيراري علــى تصميم محّرك 

V6 الجديــد وهندســته من الصفــر خصيصًا لهذه 

الســيارة وهو أّول محــّرك لفيراري يتمّيــز بتوربينات 

 .V مثّبتة داخــل المنحنى الذي يّتخذ شــكل حرف

وباإلضافة إلى أّن ذلك يحقق مزايا كبيرة من حيث 

الشــكل مع خفــض مركز الثقــل وتقليص حجم 

المحّرك، تســاعد هــذه البنية الخاّصــة على توفير 

مســتويات قصــوى من القــّوة. أّمــا النتيجة فهي 

أّن فيــراري V6 الجديــدة قد ســجلت رقمًا قياســيًا 

جديــدًا في إنتــاج الطاقة مع 221 حصانــًا لكّل ليتر 

من اإلزاحة.

ونظــرًا إلى أّن محــّرك V6 توربو مدمــج مع محّرك 

كهربائــي فــي الخلف، يصبــح الحــّد األقصى من 

 GTB 830 296مخرجات الطاقة المجّمعة لســيارة

حصانًا، مما يضعه في الطليعة في فئة السيارات 

الرياضيــة ذات الدفــع الخلفي كمــا ويجعله مرنًا 

للغاية. 

تتألــف مجموعة الدفع ونقــل الحركة من محرك 

V6 توربو يعمل باالحتراق الداخلي، مع ناقل حركة 

ثنائي القابض مؤّلف من 8 سرعات وترس تفاضلي 

إلكترونــي، ومحــّرك كهربائــي MGU-K موجود 

بين المحرك وعلبة التــروس. تم ضبط القابض بين 

المحّرك الذي يعمل باالحتــراق الداخلي والمحّرك 

الكهربائي لفصلهما في وضع القيادة الكهربائي 

المجموعــة  تتضّمــن  وأخيــرًا،  فقــط.   e-Drive

بطارية عالية الجهد وعاكــس يتحّكم بالموّلدات 

الكهربائية.

محّرك االحتراق الداخلي

يحقــق محــّرك GTB 296 الــذي يعمــل باالحتراق 

الداخلي رقمًا قياسيًا من مخرجات الطاقة لسيارة 

تجاريــة مصّممة للطرقات. ومن األمور األساســية 

لتحقيــق هــذه النتيجة، طــرح محّرك V مــع زاوية 

120 درجــة مع عمليــات إشــعال متســاوية التباعد 

 V باإلضافــة إلى وضــع التوربينات داخــل المنحنى

ممــا يمنح المحــّرك المزيد من اإلحــكام مع كتل 

موزعة على النحو األمثل.

وُتعتبــر هــذه البنية مثاليــة على صعيد تسلســل 

ودعائــم  الســحب  فتحــات  وتكامــل  اإلشــعال 

المحّرك على جوانب السحب لرؤوس األسطوانات. 

ويصبــح بالتالي المحــّرك أخّف وزنــًا وأصغر حجمًا 

بســبب التخّلص مــن حجيرات الســحب والدعائم 

الخارجية بينما تســتفيد حركة السوائل من تقليل 

األحجام مما يعزز كفاءة السحب. 

وبفضــل التصميــم الهندســي بزاويــة 120 درجــة، 

والــذي يوفر مســاحة أكبر بين بنوك األســطوانات 

مع أكثــر مــن 90 درجة، يمكــن تركيــب التوربينات 

مركزيًا، مما يقلل بشــكل كبير من الحجم الكلي 

للوحدة والمســافة التي يجب أن يقطعها الهواء 

للوصــول إلى حجــرة االحتــراق، وبالتالي تحســين 

نفاذية وكفاءة مجاري خط الســحب والعادم إلى 

أقصى حّد ممكن.

كتابــة   GTB  296 تعيــد  الصــوت،  صعيــد  وعلــى 

القواعــد مــن خــالل الجمــع مــا بيــن خاصيتيــن 

تتعارضــان بطبيعتهمــا: قــّوة التوربينــات وتناغم 

النغمات عالية التردد لمحّرك V12 يعمل بالســحب 

الطبيعــي. وحّتى عنــد الــدورات المنخفضة تتميز 

الخلفيــة الصوتية داخل المقصــورة بتناغم ترتيب 

V12، وعنــد الدورات األعلى يبــرز جهير الصوت عالي 

التــردد. وتتوافــق الموســيقى التصويرية لســيارة 

فيــراري هــذه مــع أدائهــا، مما يوّلــد شــعورًا غير 

مسبوق من التفاعل.

محرك كهربائي

هذه أول ســيارة فيراري على اإلطالق بدفع خلفي 

حصــرًا بتصميــم PHEV )عربة كهربائيــة هجينة 

تشــحن بقابس( يكــون فيهــا المحــرك باالحتراق 

الداخلــي مدمجــًا بالمحــرك الكهربائــي الخلفي 

الــذي يولد حتــى 122 كيلــوواط )167 حصانــًا(. وقد 

اســتوحيت هــذه التقنيــة مــن ســيارات الفورموال 
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ويتواصــل  حركيــة(.  المحــرك،  المولــد  )وحــدة 

المحرك الكهربائي مع المحرك باالحتراق الداخلي 

بواسطة مشّغل إدارة االنتقال )TMA( الذي يسمح 

باســتخدام المحركين معًا من أجــل العمل بقوة 

تبلغ 830 حصانًا أو بالفصل بينهما ليسمح للمحرك 

الكهربائي بالعمل منفردًا.

يعتمــد تصميــم مجموعــة الدفــع علــى وضــع 

المحــرك الكهربائي MGU-K بيــن المحرك وعلبة 

لفصــل  االنتقــال  إدارة  مشــغل  وعلــى  التــروس 

باالحتــراق  المحــرك  عــن  الكهربائــي  المحــرك 

الداخلــي وعلى بطارية عالية الجهــد بطاقة 7.45 

كيلوواط ساعة والمبّدل الذي يتحكم بالمحركات 

الكهربائية.

الديناميكيات الهوائية

تتميزGTB 296 ضمن فئة سيارات بيرلينيتا الرياضية 

ذات المحــرك بوضعية وســطية بفضل مجموعة 

مــن الحلول الجذريــة واإلبداعية. فقــد تم تركيب 

التوربو بيــن مجموعتي األســطوانات في وضعية 

تعرف باســم »هــوت فــي« hot-V. ويعني ذلك أن 

كل المكونــات المهمــة لتوليــد الحــرارة مجّمعة 

فــي الحّيــز الوســطي العلــوي لحــوض المحرك، 

وهــذا بدوره يمنح إدارة حــرارة أكثر فعالية لحوض 

المحرك بحد ذاته وللمكونات الكهربائية على حد 

سواء.

فــيGTB 296 ، وللمــرة األولــى، يتــم اســتخدام 

جهاز ناشــط ال يكــون الهــدف منــه إدارة الجّر، بل 

توليــد المزيد من القــوة الضاغطة نزواًل. ويســمح 

الجانح النشــط المســتوحى مــن طــراز »ال فيراري« 

 GTB 296 والمدمــج في المصــّد الخلفي لســيارة

بتوليد مســتوى مرتفع من القــوة الضاغطة نزواًل 

)المثبطــة( عنــد الطلــب: مــا يــوازي حــدًا أقصــى 

قــدره 360 كيلوغرامــًا عنــد ســرعة 250 كيلومتــرًا 

في الســاعة فــي إعداد »القــوة المثبطــة العالية« 

High Downforce مع مجموعة تجهيزات »أسيتو 

.Assetto Fiorano »فيورانو

وقد تــم تحقيــق هــذا األداء الالفت عبر تحســين 

أحجام الســيارة بطريقة سلســة، فكانت النتيجة 

أنيــق جــدًا وخــاٍل للغايــة مــن  ســيارة بتصميــم 

التعقيــدات تمتــزج فيــه كل العناصــر المخصصة 

لألداء بكل سالســة مــع التصميم، فيبــرز التالقي 

الصعب بيــن التكنولوجيا والشــكل الجميل الذي 

هو ميزة معهودة في كل سيارات فيراري. 

أّمــا العمــل علــى تطويــر الديناميكيــات الهوائية 

فــيGTB 296  يعنــي أنــه حتــى فــي إعــداد الجر 

المنخفض بإمكان الســيارة أن تؤمن قوة ضاغطة 

نــزواًل أعلى مــن التصاميم الســابقة. وفــي إعداد 

القوة الضاغطة نزواًل العالية، تضاف قوة ضاغطة 

قدرها مئة كيلوغرام بفضل الجانح النشط.

ديناميكيات السيارة

َتركز التطوير الديناميكي لســيارة GTB 296 حول 

رفــع أداء الســيارة الخالص ومنح مســتويات رائدة 

في فئتها في مجال انخراط الســائق واالســتفادة 

إلــى أقصــى حد مــن الحلــول الهندســية الجديد 

)محــرك V6 ومجموعــة دفــع هجينــة وقاعــدة 

قــدرة  تحســين  علــى  فضــاًل  أقصــر(،  عجــالت 

االستخدام واالستفادة ال من أداء السيارة فحسب 

بل مــن الوظائف التي يمنحهــا التصميم الهجين 

أيضًا.

وتــم تحقيق هــذه األهــداف عبر تحســين قدرات 

هندسة السيارة وإبقاء مكونات السيارة األساسية 

فــي أصغــر حجم ممكــن لهــا، فضاًل علــى إدارة 

التحكــم  بأجهــزة  ودمجهــا  الطاقــة  تدفقــات 

الديناميكيــة فــي الســيارة. وتم تطويــر مكونت 

GTB، مــن بينهــا  جديــدة خصيصــًا لســيارة 296 

مشــّغل إدارة االنتقــال جهــاز اسشــتعار الهيكل 

الديناميكي سداسي الجهات )6w-CDS(، وهذه 

المرة األولــى التي يتم اســتخدام تقنيــة من هذا 

النوع في عالم الســيارات. وتتميز السيارة بوظائف 

جديدة أيضًا، على غــرار نظام منع انغالق المكابح

ABS evo ، الــذي يســتعين بالبيانات المحصلة من 

جهــاز اسشــتعار الهيــكل الديناميكي سداســي 

الجهــات، وتقدير التماســك المدمج بمــؤازر عجلة 

القيادة الكهربائي.

أما من ناحية الهيكل، فقاعدة العجالت أقصر بـ50 

ملم مقارنة بســيارات فيراري بيرلينيتا ذات المحرك 

بوضعيــة وســطية فانعكس ذلك لصالح رشــاقة 

الســيارات الديناميكيــة. ومــن بين الحلــول األخرى 

التي تحســن ســير الســيارة واألداء نظام تشــغيل 

 Aero المكابــح  وكماشــات  باألســالك  المكابــح 

ومؤزار عجلة القيــادة الكهربائي والجهاز الهوائي 

التحّكــم  نظــام  ومخمــدات  النشــط  الخلفــي 

.SCM-Frs بالتعليق المغنطيسي االنسيابي

وأولى المهندســون انتباهًا شــديدًا للتخفيف من 

الــوزن والحرص على توازن الســيارة ودقة التحكم 

بها: فتــم التعويض عــن اإلضافة في الــوزن التي 

سببها النظام الهجين من خالل عدد من الحلول، 

من بينها محرك V6 الجديد الذي يزن أقل بعشرين 

كليوغرامًا من محرك V8 المستخدم في سيارات 

بيرلينيتــا الســابقة، واالســتخدام المكثــف للمواد 

خفيفــة الوزن. وكانت النتيجة وزنــًا فارغًا يبلغ 1470 

كلــغ فقط، وهــو رائد فــي فئته من ناحية نســبة 

الوزن إلى القوة اإلجمالية مع 1.77 كلغ/حصان.

 GTB 296 وتــم تخفيــض الــوزن أيضًا عبــر تجهيــز

بمحرك كهربائي فردي يدفع العجلتين الخلفيتين 

فقــط. وألن قاعــدة العجــالت أقصــر والتعقيدات 

أقــل مقارنة بتقنيــة الدفع الرباعــي كان باإلمكان 

التخفيف إلى أقصى حد من كتلة السيارة.

التصميم الخارجي

يبــدو شــكل GTB 296 االنســيابي والبســيط جدًا 

وكأنــه ظهــر مــن خــالل ضربة قلــم واحــدة. فال 

تضم الســيارة تأثيرات بصريــة اصطناعية مصممة 

للتخفيف من أحجام السيارة وال تضم تباينات بارزة 

في األلوان، بــل عوضًا عن ذلك، اختــار المصممون 

القالب األكثر إقناعًا لمنح السيارة هوية خاصة بها 

وفريدة لدرجــة إنها غيرت كل القواعــد عبر إعادة 

اكتشــاف المبادئ األكثر أصالة في مجال تصميم 

الســيارات اإليطالية. وتحســن األشــكال المنسابة 

واألحجام المتداخلة شخصية GTB 296 الرياضية 

غير المساِومة، للحرص بذلك على أن تكون الوريث 

الجدير لفلســفة يعود أساســها إلى جذور تقاليد 

فيراري. 

وتعتبــر المقصورة مــن أكثر النواحــي التي يمكن 

التنبه إليها في GTB 296، وال سيما أنها تتميز بزجاج 

أمامي أشــبه بالقبــال يلتف وصواًل إلــى النافذتين 

الجانبيتين. ويرتبط هذا التصميم االلتفافي بشكل 

عضوي بالفتحتين العموديتين الناتئتين في طرف 

الســيارة الخلفي، فضاًل على غطاء محرك شفاف 

ُيبرز المحرك.

علــى  واألدائيــة  الجماليــة   GTB  296 مزايــا  وتبــرز 

الفور من أول نظرة للســيارة مــن الجانب الخلفي. 

فالعالقة القوية بين الهيكل والمقصورة تبرز أكثر 

من خالل خط الســقف الفاصل وتــالؤم الفتحتين 

العموديتيــن الناتئتيــن ومظهــر الجانبيــن القوي. 

فتكون النتيجة سيارة مدمجة للغاية تكون فيها 

المقصورة مرّكبة بصريًا ضمن األحجام المحيطة.

وُتبرز GTB 296 كامــل أناقتها عند النظر إليها من 

الجانب الذي يتميز بشــكله القــوي الملتوي. ويعبر 

خط التــواء واضح وقوي على امتداد البابين ويمتزج 

بفتحــات الهــواء الكبيــرة التــي تقع عنــد النقطة 

األعلــى فعالية من الناحيــة الديناميكية الهوائية. 

ويكســب الجانب الخلفي القوى انتفاخته بفصل 

الحجــم األســطواني لفتحــات الهــواء. وقــد تم 

تصميم المقطع العرضي للجانب الخلفي بعناية 

للحــرص علــى أن يكون دفــق الهــواء الواصل إلى 

الجانــح كافيــًا ليمنــح األداء الديناميكــي الهوائي 

العالي الذي تتطلبه هذه السيارة.

 GTB 296 وتتســم األحجــام األمامية في ســيارة

بالبســاطة والنقاوة الشــديدة والحجــم المدمج 

للغاية،  فعند النظر إلى السيارة من األعلى، يرسم 

التــواء الجانــب األمامي محيــط مقدمة الســيارة 

بأكمله، فيولد بذلك شكاًل تصميميًا يفصل بأناقة 

بين وظائف مجموعتي المصابيح األمامية.

مــن  شــكلها  األماميــة  المصابيــح  وتســتوحي 

تــم  والتــي  »الدمعــة«  تشــبه  التــي  المصابيــح 

اعتمادهــا فــي الســابق. ويتــم التعبيــر عــن هــذا 

خــالل  مــن   GTB  296 فــي  التصميمــي  التوجــه 

»دمعتيــن مدمجتيــن باألغطيــة« تــم ترصيعهما 

في مقدمة الســيارة وكأنهما جوهرتان. ويكتمل 

هــذا التأثير بواســطة التركيبة الشــكلية لمصابيح 

زة  اإلنارة النهارية، التي تعمل كأنها اللمســة المميِّ

لمقدمة السيارة، وبواسطة فتحات تبريد المكابح. 

المقصورة

ترتقــي مقصورة GTB 296 بمفهوم نقاء العناصر 

الوظيفية إلى مستويات جديدة. فمن وجهة نظر 

شــكلية، عندمــا ال يكــون المحــرك شــغااًل، تصبح 

مجموعة العدادات ســوداء، مما يبرز الطابع قليل 

التفاصيل فــي المقصورة. ويــزداد تنجيد المقاعد 

ولمســات الجلد اإليطالي الحصري جاذبية بفضل 

المواد التقنية الراقية المستخدمة في المكونات 

الوظيفية.

ومــن إن يتــم الضغــط علــى زر تشــغيل المحرك 

بالعمــل  المكونــات  كل  تبــدأ   )Start Engine(

عظمتهــا  عــن   GTB  296 فتكشــف  تدريجيــًا 

التكنولوجية بشــكل واجهة بينية رقمية بالكامل 

وتقــع  االســتعمال.  وســهلة  للغايــة  وعصريــة 

مجموعة العــدادات في تجويف عميق في لوحة 

التجهيزات التي تتميز بسطحها المشدود الخالي 

عمدًا من أّي تعقيدات. 

وتبــرز من هــذا الحــل التصميمــي عجلــة القيادة 

دعامتــان  تحملهــا  التــي  العــدادات  ومجموعــة 

طرفهمــا  فــي  تســتدقان  بارزتــان  هيكليتــان 

وتغوصان بسالسة في لوحة التجهيزات. وتكتمل 

الصــورة مــع عنصريــن تابعين جانبييــن يضم كل 

واحد منهما مساحة لمسية وفتحة هواء. وتتميز 

جهــة الراكــب ببســاطة التفاصيــل مــع شاشــة 

قياســية تســمح له بعيش تجربــة القيــادة وكأنه 

شخص مشارك فيها أو حتى مساعد سائق تقريبًا.

ولوحــة البــاب المتعرجــة امتــداد ســلس للوحــة 

التجهيزات من ناحية المواد واللون على حد سواء. 

وفي شعار العالمة الوسطية، اللمسة التصميمية 

هي عبارة عن فتحة عميقة بشكل معين لتشكل 

عنصرًا ثالثــي األبعاد. وبفضل هــذا التصميم تبدو 

لوحــة الباب غايــة في الخفة وتندمــج مع التوجه 

بالتطعيمــات  يربطهــا  الــذي  العــام  التصميمــي 

الخلفية. 

ويضــم النفق الوســطي بين المقعدين اللمســة 

 90 إف  »إس  ســيارة  مــن  المســتوحاة  العصريــة 

الســرعات  تعشــيق  فتحــة  لشــكل  ســترادالي« 

الكالســيكية مع حجرة لتخزين مفتاح التشــغيل 

الــذي يضــم عالمة الحصــان الجامــح المعهودة. 

ومــن أجــل ســيارة GTB 296، ابتكــر المصممــون 

اللجــوء  الرنانــة عبــر  مقاعــد مخصصــة بشــكل 

إلى أخاديد متباينة تتناســق شــكليًا مع الشــريط 

الطرفي للوحة التجهيزات.

وتشــكل الشاشــة األمامية المدمجة في التنجيد 

الجلدي مثاًل عن تطبيق فلســفة النقاوة الشكلية 

القصــوى التي تنتهجها فيــراري. ويعتمد تصميم 

مكبــرات الصوت المبدأ عينه. فعوضًا عن المعدن، 

لجأ المصممون إلى غطاء بالســتيكي حراري بلون 

لوحة التجهيزات ذاتها.
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عشبة األشواجندا هي شجيرة دائمة الخضرة تستخدم في الطب 
التقليدي وصناعة المكمالت الغذائية، لما لها من فوائد صحية 
للنساء والرجال. عرفت هذه األعشاب باسم الجينسنغ الهندي، 

كما توصف بأنها تساعد على التخلص من التعب واإلجهاد وخفض 
مستوى التوتر في الجسم.

هل تستحق المغامرة 
والتعرض ألضرارها؟

فوائد األشواجندا:
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ما فوائد األشواجندا؟

اســتخدمت هذه األعشــاب مــن قديــم الزمان في 

الطــب البديل خاصة فــي الهند. فقــد كانت عالجا 

تقليديا لتخفيف التوتر وزيادة التركيز ورفع مستويات 

الطاقة، كما اشتهرت بقدرتها على زيادة القوة.

لذلك سميت بهذا االسم الذي يعني رائحة الحصان، 

إليك بعض أهم فوائدها الصحية:

مفيدة لمرضى السكري

أثبتت الدراســات العلميــة أن األشــواجندا لها القدرة 

على خفض مســتوى الســكر في الــدم، والذي يعد 

من أهم فوائدها لمرضى السكري. كما أنها تحسن 

حساســية الجســم لألنســولين خاصــة فــي خاليــا 

العضالت، وتزيد من إفراز األنسولين في الجسم.

هــذه التأثيرات تســاعد علــى التحكم في مســتوى 

الســكر فــي الــدم لــدى مرضــى الســكري، ولــدى 

األشخاص األصحاء أيضا.

فوائد األشواجندا في عالج اإلجهاد المزمن

مــن أول االســتخدامات التقليديــة لهذه األعشــاب، 

كان اســتخدامها في عالج اإلجهــاد المزمن والتوتر. 

تمتلك األشــواجندا تأثيرا مثبطا لهرمون الكورتيزول 

المعروف باســم هرمون التوتر، والذي تطلقه الغدة 

الكظرية عندما تتعرض للتوتر أو اإلجهاد.

االرتفــاع المزمــن لمســتوى الكورتيــزول يــؤدي إلى 

ارتفاع الســكر فــي الدم، كما يحفــز تخزين الدهون 

فــي محيط البطــن. لذلــك، تمتد فوائد األشــواجندا 

لتشــمل التغلب على التوتر واإلجهاد، والتحكم في 

مستويات الجلوكوز والكورتيزول في الدم.\

عالج القلق واالكتئاب

تســاعد األشــواجندا علــى تقليــل التوتر عــن طريق 

تنظيــم اإلشــارات الكيميائيــة التي تمر فــي جهازك 

العصبي. ساعدت هذه المكمالت على خفض نسبة 

القلق واألرق بنسبة تصل إلى 70-,80.

كما أنها تســاعد في تخفيف أعراض االكتئاب الحاد، 

بنسبة تصل إلى ,79. باإلضافة إلى دورها في تنظيم 

إفــراز الكورتيزول من الغدة الكظريــة، والذي يتزامن 

مع الشعور باإلجهاد المزمن والتوتر والقلق.

فوائد األشواجندا للوقاية من األمراض المزمنة

ثبــت علميــا أن هــذه العشــبة تســاعد فــي تقليــل 

االلتهــاب، وتزيــد مــن نشــاط الخاليــا المناعيــة التي 

تقاوم العدوى وتحمي جســمك مــن األمراض. كما 

أنهــا تقلل مــن عالمات االلتهــاب التي ترتبــط بزيادة 

خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألمــراض المزمنــة 

الناتجة عن االلتهاب المزمن.

باإلضافة إلى تأثيرها المضاد لاللتهاب، فقد ساعدت 

الكوليســترول  مســتوى  تقليــل  علــى  األشــواجندا 

والدهون الثالثية. خفض مســتوى الدهون في الدم 

له تأثير كبير فــي وقايتك من أمراض القلب واألوعية 

الدموية.

زيادة القدرات العقلية

تمتلــك هــذه األعشــاب قــدرات مضادة لألكســدة، 

ولذلــك فهي تحمــي الخاليا العصبية مــن اإلجهاد 

التأكسدي الذي يســبب التلف. كما أنها استخدمت 

في الطــب البديل كوســيلة لتقوية الذاكــرة وزيادة 

االنتباه، ومنع تدهور القدرات العقلية.
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أثبتت الدراســات أيًضا تأثير األشــواجندا على قــدرات الدماغ، 

فقد أظهرت فوائد ملموسة في تحسين رد الفعل والقدرة 

على أداء المهام.

فوائد األشواجندا للرجال

تســاعد هذه األعشاب على تحســين تكوين الجسم، فهي 

تحفز بناء العضالت وتزيد من قوتك العضلية والجســمانية. 

كمــا أنهــا تقلل نســبة الدهــون فــي الجســم، خاصة في 

محيط البطن فتخلصك من الكرش غير المرغوب فيه.

وفيما يتعلق بالصحة اإلنجابية، تساعد مكمالت األشواجندا 

على تعزيز مستوى هرمون التستوستيرون وزيادة الخصوبة 

لدى الرجال.

فوائد األشواجندا للنساء

تســاعد مضادات األكســدة القويــة مثــل البوليفينول على 

محاربــة الجــذور الحرة في الجســم، وبالتالــي فهي تبطئ 

عملية الشيخوخة. كما تزيد من صبغة الميالنين في الشعر، 

وتحارب زحف الشعر الرمادي على خصالت شعرك الداكنة.

إذا كنــت تعانين مــن األرق والتوتر أو الضغط النفســي، فقد 

تكــون هــذه المكمــالت هــي الحــل أيضــا. كمــا أن فوائــد 

األشــواجندا للنســاء تشــمل عالج الضعف الجنسي، 

وهو تأثير مشابه لتأثيرها للرجال.

هل هذه األعشاب آمنة؟

تعــد مكمــالت األشــواجندا آمنــة لمعظــم الناس، 

فهــي ذات فوائد صحية متعددة. ولكن على الرغم 

من ذلك، ال تزال آثارها طويلة المدى غير معروفة.

قد تكون هناك بعض اآلثار الجانبية الخفيفة مثل:

النعاس الخفيف أو المتوسط.

الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي.

الدوار والدوخة.

كمــا أن هنــاك بعــض األضــرار األقــل شــيوعا، مثــل 

الهلوســة والســعال واحتقان األنف وجفــاف الفم 

وفرط النشاط.
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كثيًرا ما نسمع عن فوائد بذور 
الشيا للكبار واألطفال، كما نرى 

الكثير من الوصفات السهلة لها 
مثل تناولها مع الزبادي أو البودنج. 

ولكن هل هذه الفوائد الصحية 
المنسوبة إلى هذه البذور الصغيرة 

صحيحة؟

قد تكون بذور الشيا صغيرة حقا، 
إال أنها غنية بشكل ال يصدق 

بالكثير من المغذيات والفيتامينات 
والمعادن الهامة لصحة الجسم. 

عرفت شعوب المايا واألزتك فائدة 
هذه البذور، لذلك كانت عنصرا 

أساسيا في وجبات طعامهم. كما 
أنهم كانوا مقتنعين بفوائد الشيا 

لصحة القلب والعظام، وكذلك 
لمرضى السكري.

فوائد صحية في 

بذور الشيا
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فوائد بذور الشيا لصحة القلب

مــن أهم مــا يميز هــذه البــذور أنها غنيــة بأحماض 

أوميغــا 3 الدهنيــة، كما أنها غنية باألليــاف الغذائية. 

تســاعد األلياف القابلة للذوبان الموجودة في الشــيا 

علــى خفــض الكوليســترول الكلي والكوليســترول 

الضار في الجسم.

بينمــا تعمــل أحمــاض أوميغــا 3 علــى تعزيــز صحة 

القلب، وخفض مســتويات الدهون الثالثية واإلجهاد 

التأكســدي. باإلضافة إلى دورها فــي خفض ضغط 

الــدم المرتفع، والــذي يعد من أهــم عوامل الخطر 

لإلصابة بأمراض القلب.

تحافظ على قوة عظامك

تحتوي بذور الشيا على عناصر هامة لصحة العظام، 

مثل الكالســيوم والمغنيســيوم والفوســفور. هذه 

العناصر هي المســؤولة عن فوائد بذور الشيا لتقوية 

العظــام، فهي تســاعد على زيادة كثافــة المعادن 

في العظام.

كما أنهــا تحتوي علــى مركبــات نباتيــة تعمل على 

تقوية العظام، والحفاظ عليها وحمايتها من الكسر 

بعــد تنــاول الطعــام. تعد هــذه الفائدة مــن فوائد 

بذور الشــيا الهامة لألصحاء أيضا، وليس فقط للكبار 

واألطفال المصابين بمرض السكري.

كمــا أنهــا هامة أيضــا للمصابيــن بمتالزمــة التمثيل 

الغذائي، والتي ترتبط بالســمنة وارتفاع نسبة السكر 

في الدم وبعض المشكالت الجلدية.

فوائد بذور الشيا للتخسيس

تعــد بذور الشــيا من أكثــر األطعمة الغنيــة باأللياف، 

فاألليــاف الغذائية تمثل حوالــي ,35 من وزنها. كما 

أنها غنية أيضا بالبروتين، بعكس الكثير من األطعمة 

النباتية. تســاعد األلياف والبروتين على إنجاح النظام 

الغذائــي، وذلك ألنها تســاعد على تنظيم الشــهية 

بشكل كبير.

األليــاف الموجــودة في بذور الشــيا هي مــن األلياف 

القابلــة للذوبــان، هــذا النــوع مــن األلياف لــه فوائد 

هامة للتخسيس وذلك ألنه يمتص الماء ليصبح مثل 

الهالم. تتوســع هذه المــادة الهالمية فــي المعدة 

والهشاشة. هذه الميزة مفيدة للنساء بشكل خاص، 

حيــث إنهن أكثر عرضــة لإلصابة بهشاشــة العظام 

من الرجال.

فوائد بذور الشيا للهضم

يحتــاج الرجال إلى تنــاول ما ال يقل عــن 30 جراما من 

األلياف يوميا، بينما تحتاج النساء إلى حوالي 25 جراما 

تقريبا. ورغم أهمية األليــاف لجهازنا الهضمي، إال أن 

معظم الناس ال يحصلــون على نصف احتياجاتهم 

اليومية منها.

30 جراما من بذور الشيا تمنحك 10 جرامات من األلياف 

الغذائيــة، التــي تســتهلكها البكتيريــا النافعــة في 

األمعاء لتحافظ على التــوازن في جهازك الهضمي. 

جرب إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي، لحسن 

الحظ هناك الكثير مــن الطرق للتمتع بفوائدها التي 

ال تصدق.

خفض نسبة السكر في الدم

تحتــوي هــذه البــذور علــى أليــاف ومركبــات نباتيــة 

مفيدة، تســاعد على تحســين حساســية األنسولين 

وبالتالي تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم 

لتبطــئ عمليــة الهضــم، وبالتالــي تجعلك تشــعر 

بالشبع لفترة أطول.

كمــا أنها تســاعد على تنظيم عمليــة الهضم، مما 

يقلل من االنتفاخ وعســر الهضم وغيرها من أعراض 

القولون المزعجة. بينما يساعد البروتين على تنظيم 

الشــهية بشــكل كبيــر، خاصــة إذا كان ضمن نظام 

غذائي صحي.

بذور الشيا لألطفال

تصنــف إدارة الغــذاء والــدواء األمريكية هــذه البذور 

بأنها آمنة في العموم، لذلك يمكن تناولها من قبل 

األطفــال والمراهقيــن ضمــن نظام غذائــي متوازن. 

أضف بذور الشــيا إلى المشــروبات المختلفــة لتعزيز 

قيمتهــا الغذائيــة، ولضمــان حصــول طفلــك على 

األلياف الهامة لجسمه.

ولكــن ننصحــك بنقــع بــذور الشــيا أوال في المــاء أو 

الحليب أو الزبادي أو أي طعام ســائل، قبل إطعامها 

لألطفال.
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نصائح ووصفات

بشكل طبيعي

الشفاه الوردية هي عالمة على الجمال 
والصحة، لذلك تسعى الكثير من 

الفتيات إلى توريد الشفايف، ويبحثن عن 
وصفات وطرق فعالة ألجل ذلك. في 
الواقع، يختلف لون الشفاه الطبيعي 

بشكل كبير بين األشخاص، كما أن 
كثيراً من الوصفات والخلطات ذات تأثير 

مؤقت. 

لتوريد الشفايف
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لكــي تحصلي على شــفاه ممتلئة المظهــر ووردية 

اللــون، فأنــت بحاجــة للحفــاظ على شــفتيك رطبة 

وصحيــة وهذا هــو األهم. إذا كنت مثــل معظمنا ال 

تهتمين بالعناية بالشفاه، فعليك البدء في ذلك في 

أسرع وقت.

تقشير الشفاه:

ضعي مرطبا للشفاه عالي الجودة قبل أن تتوجهي 

إلــى الفــراش فــي الليــل. في الصبــاح قومــي بفرك 

شــفتيك برفــق بواســطة منشــفة مبللة أو فرشــاة 

أسنان.

تســاعد هــذه الخطــوة علــى إزالــة الجلــد الميت أو 

الجــاف، كما أنها تعزز الــدورة الدموية في المنطقة 

مما يساعد على توريد الشفايف.

شرب الماء يساعد على توريد الشفايف: 

إذا لم تكونــي تحصلين على ثمانية أكواب من الماء 

يومًيا، فقــد تكونين عرضة لجفاف الجلد والشــفاه 

خاصة في أشهر الصيف.

كمــا أن البــرودة والتيــارات الهوائية تزيــد من جفاف 

البشرة وتعرضها للتشقق.

استخدمي جل الصبار: 

مركب مرطب طبيعي فعال للغاية في عالج جفاف 

الجلــد والشــفاه. كما أنــه يتمتع بخصائــص مهدئة 

وملطفة لــآلالم وااللتهابات، لذلــك فهو فعال في 

إظهار الشفاه والجلد في أفضل صورة.

فيتامين هـ يعمل على توريد الشفايف: 

كبســوالت فيتامين هـ لها الكثير من االســتخدامات 

الموضعية لتعزيز صحة البشــرة. يســاعد الفيتامين 

علــى تعزيز الدورة الدموية مما يجعل لون شــفتيك 

أكثــر جمــاال. كمــا أنه يعمــل علــى إنتاج خاليــا جلد 

جديــدة والتخلــص مــن الخاليــا الميتة التــي تجعل 

شفتيك تبدو باهتة وخشنة.

تحققي من المستحضرات التي تستخدمينها: 

من الممكن أن تحتوي مستحضرات ترطيب الشفاه 

على مكونات ال تناسب شفتيك.

تعمــل زبدة الشــيا ،وزبدة الــكاكاو ،وزيت جــوز الهند 

على ترطيب الشــفاه بعمق مما يســاعد على توريد 

الشــفايف. كمــا أنها تشــكل حاجــزا طبيعيا يحمي 

بشــرتك من الحرارة والتلوث والعوامــل الجوية التي 

تسبب لها الجفاف.
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توريد الشفايف بزيت النعناع: 

يعمل زيت النعناع على تعزيز الدورة الدموية بشكل 

موضعي، لذلك فتدليك الشفاه بزيت النعناع يساعد 

على االستفادة من هذه الميزة.

قناع الكركم: 

الكركم هو مادة مضادة لألكسدة بشكل طبيعي، 

لذلك فهو يســاعد علــى تقليل فرط تصبــغ الوجه، 

كما أنه يعمل على توريد الشفايف.

قومــي بمــزج القليــل مــن مســحوق الكركــم مع 

ملعقــة صغيرة مــن زيت جوز الهنــد، ضعي الخليط 

على شــفتيك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغســليها 

جيدا واتركيها لتجف.

التدليك يساعد على توريد الشفايف: 

يعمــل التدليــك على اســترخاء العضالت وتوســعة 

األوعيــة الدمويــة، ممــا يضفــي على البشــرة بعض 

االحمرار الصحي المطلوب.

استخدمي واقي الشمس:

 اســتخدمي مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية 

من الشــمس يفوق 30، لحماية شــفتيك من التصبغ 

والشيخوخة والجفاف.

اختــاري نوعــا يحتوي على أكســيد الزنك ،أو أكســيد 

التيتانيــوم، هــذه المواد فعالــة للغاية فــي حماية 

الجلد من الشمس. 
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عالج فعال 

لمشاكل البشرة
تمتلك صابونة الكركم فوائد مذهلة فعالة في عالج كثير من 

مشكالت البشرة والوجه والجسم، كما أنها تساعد على القضاء 
على حب الشباب وتفتيح المنطقة الحساسة.

الكركم هو مسحوق أصفر زاهي اللون، له الكثير من الفوائد 
الصحية المتنوعة، كما أن فوائده للبشرة مذهلة ومتعددة.

لذلك كان من الشائع استخدامه في األقنعة المنزلية 
والوصفات المختلفة للعناية بالبشرة.

إال أنه يترك لونا أصفر على البشرة، يصعب إزالته حتى بالماء 
والصابون أو الغسول.

لذلك، جاءت هذه الصابونة كحل مثالي لهذه المشكلة، 
تعرفي على فوائدها لبشرتك.

صابونة
الكركم 
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ما فوائد صابونة الكركم؟

يتميــز الكركــم بفوائــد متعــددة للبشــرة الدهنية، 

وذلك لكونــه غنيا بعناصر طبيعية تتحكم في إفراز 

الدهون في البشرة.

تنظيف المسام والتخلص من الدهون الزائدة

تســاعد الصابونــة علــى تقليــل الزهــم الــذي تفرزه 

الخاليــا الدهنية، والذي يمنح البشــرة الدهنية لمعانًا 

غيــر مســتحب. كمــا أن اســتخدام هــذه الصابونــة 

بشــكل يومي يســاعد على تنظيف مســام البشرة، 

وبالتالي تحميك من تكوين الحبوب والبثور.

باإلضافــة إلــى فوائدهــا للوجه وعالج حب الشــباب، 

البشــرة  ترطيــب  علــى  الكركــم  صابونــة  تســاعد 

وحمايتها من الجفاف.

يمتلك الكركم تأثيرًا مضادا لاللتهابات بفعل المواد 

المضــادة لألكســدة الموجــودة فيــه. لذلــك، فهو 

يساعد على عالج التهابات الجلد المختلفة، مثل حب 

الشباب وتهيج البشرة نتيجة التعرض للشمس.

صابونــة الكركــم وتفتيــح البشــرة والمنطقــة 

الحساسة

مضادات األكســدة القوية التي يتميــز بها الكركم، 

تســاعد على منع تلــف خاليــا الجلد وزيــادة معدل 

تجــدد الخاليا. يظهــر تأثير هذه الخاصيــة في قدرة 

الكركم على تفتيح البشرة، والتخلص من التصبغات 

وآثار حب الشباب والبثور.

كما أن له تأثيرا مقشــرا للبشــرة، لذلــك فهو يعمل 

علــى إزالــة الجلــد الميت الــذي يجعل بشــرتك تبدو 

باهتة وغير نضرة.

تعزيز إنتاج الكوالجين

مــن المزايا الهامة التي تقدمهــا صابونة الكوالجين 

لبشرتك، أنها تعزز إنتاج الكوالجين في خاليا الجلد.

الكوالجين هو البروتين الرئيســي في تكوين البشرة، 

فهــو العامــل القــوي الــذي يمنح البشــرة الشــكل 

المتماسك ويحميها من الترهل.

لذلــك، فــإن اســتخدام الكركــم للعنايــة بالبشــرة 

يساعد على جعل بشرتك أكثر نضارة وشبابا. تساعد 

الصابونة أيضــا على عالج ندبات حب الشــباب، وذلك 

بفضل قدرة الكركم على تسريع التئام الجلد وعالج 

عالمات التمدد.

كيف تصنعين صابونة الكركم في المنزل؟

إذا كنــت تفضلين صنــع الوصفات الخاصــة بك في 

المنــزل، أو تجدين صعوبة في العثــور على الصابون 

المصنع، هذه الطريقة البسيطة ستكون هي الحل.

أنت بحاجة إلى المكونات التالية:

قطعــة واحدة مــن الصابون المناســب لبشــرتك أو 

الصابون الطبي أو الطبيعي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من زيــت الزيتون أو زيت جوز الهند أو 

زيت اللوز الحلو.

ضعي قطعــة الصابون في وعــاء، وضعيه على النار 

وقلبي حتى يذوب الصابون جيًدا.

أضيفــي مســحوق الكركم إلــى الصابونــة المذابة، 

واخلطيهم جيدا حتى يتمازج المكونان سوًيا.

ضعي عشــرين قطرة من الزيت الذي تفضلينه على 

المزيج الذي قمت بصنعه، وقلبي المكونات معا.

ضعــي هذا المزيج في قالب مناســب، واتركيه حتى 

يبرد ثم يصبح جاهًزا لالستخدام.
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وجهة رائعة لشهر العسل
ربما تكون قد سمعت مسبًقا عن جزر الكناري وكونها وجهة رائعة 

لشهر عسل ال ينسى، ولكن هل تعلم أين تقع هذه الجزر ولمن 
تتبع، كم عدد الجزر ،ولماذا سميت بهذا االسم؟

أنعم اهلل على هذه الجزر بطبيعة ساحرة خالبة، وثروة برية متنوعة 
بشكل نادر. كما أن بها أماكن الترفيه والمرح المناسبة للسياحة 

العائلية أيضا.

جزر الكناري 
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أين تقع جزر الكناري ولمن تتبع؟

يقــع هــذا األرخبيــل فــي المحيــط األطلســي، وهو 

مكون من 4 جزر رئيســية تتبعها العشرات من الجزر 

الفرعيــة الصغيرة. تعد هذه الجزر مجتمعة منطقة 

مــن مناطــق الحكــم الذاتــي، والتي تتبــع المملكة 

اإلسبانية وتقع تحت مظلتها.

من أهــم ما يميــز هــذه البــالد طبيعتهــا البركانية 

المتميــزة، حيــث تركــت البراكيــن تكوينــات صخرية 

مميــزة علــى أراضيهــا. حيثمــا ذهبت يمكنــك رؤية 

الكهوف البركانية واألنفاق التي ليس لها مثيل، مما 

جعلها من أهم المناطق السياحية في إسبانيا.

لماذا سميت جزر الكناري بهذا االسم؟

أول مــا تبادر إلى ذهني هو أن ســبب هذه التســمية 

هو طيور الكناري الشــهيرة الصفــراء، إال أن هذا ليس 

صحيحا.

يعــود هذا االســم إلى مصطلــح التيني هو إنســوال 

كاناريا، والذي يقصد به جزيرة الكالب، وكان هذا هو 

االســم الذي أطلقه عليها الرومــان القدماء. يعتقد 

المؤرخون أن الكالب الكبيرة كانت تعيش على هذه 

الجزر، وأن السكان األصليين كانوا يوقرونها كثيرا.
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أهم المعالم والمزارات السياحية

جزيرة تينيريفي.

 جزيرة »تينيريفي« هي واحدة من الجزر الرئيسية في 

»أرخبيــل« جزر الكناري، وهي مليئــة بمختلف المزارات 

السياحية المتنوعة التي تناسب شهر عسل مميز.

مــن أجمل هــذه المــزارات الحديقــة المائية »ســيام 

بــارك«، والتي تصنــف كواحــدة من أفضــل الحدائق 

المائية في العالم. نظًرا لطرازها المعماري المذهل 

ومــا تحتويه من أنشــطة، فهــي تســتقطب الكثير 

مــن الســياح بطبيعتها التــي تبعث على االســترخاء 

واألنشطة الترفيهية الكثيرة بها.

كمــا ال تفوتك زيارة حديقة تيــد الوطنية، فهي أكبر 

الحدائق الوطنية في البالد والتي تشتهر بأعلى قمة 

بركانية في إسبانيا. تعد هذه الحديقة من المعالم 

األكثــر زيارة فــي قارة أوروبــا، كما أنهــا مدرجة على 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما أن شــاطئ »دي الس تيريســيتاس« هو الشاطئ 

األفضل واألكثر شعبية للعوائل، حيث يتميز بالمرافق 

الجيدة والرمال الذهبية وأشجار النخيل الباسقة.

جزيرة جران كناريا من أجمل جزر الكناري

تتميــز هذه الجزيرة بمجموعة من أجمل الشــواطئ 

األوروبية، مثل شــاطئ »دي ماسبالوماس« الذي يعد 

من أقدم شواطئ الجزيرة.

أنشــئ على الشاطئ أول مشــروع سياحي فرنسي 

فــي عــام 1961، حيــث تــم إنشــاء منتجــع ســياحي 

الســتغالل الجمال الخالب لهذا الشاطئ. كما أن بها 

شــاطئ دي الس كانتيراس، وهو بقعــة مثالية لمن 

يبحــث عن االســتجمام والتمتــع بالرياضــات المائية 

المميزة مثل ركوب األمواج والغطس.

يعد هذا الشــاطئ من أجمل شــواطئ جزر الكناري 

لقضاء شــهر العســل، فالتنــزه بطول الشــاطئ ذي 

الرمــال الذهبيــة الــذي يمتــد لمســافة أكثــر مــن 2 

كيلومتر هو تجربة رومانسية بحد ذاتها.

جزيرة النزاروت

حديقــة تيمانفايــا الوطنيــة التي تعد إحــدى أجمل 

المناطق الســياحية فــي الجزيرة. كمــا يمكنك رؤية 

القمــم البركانية التي تغطي ربع مســاحة الجزيرة، 

والمساحات الخضراء المزروعة بالمحاصيل الخفيفة 

وسط صخور البازلت.

كما عليك زيارة كهوف »جاموس ديل اغوا« التي تعد 

مثاال رائعا على كيفية استفادة اإلنسان من الكوارث 

الطبيعيــة وتحويلهــا إلــى تحفــة فنية. تــم تحويل 

الكهــف الذي تكون نتيجة الثورات البركانية، إلنشــاء 

تحفة فنيــة متعــددة األلوان ومســبح عمالق يصب 

في المحيط األطلسي.

جزيرة فويرتيفنتورا

هــذه هي الجزيرة الرابعة الرئيســية التي تكمل عدد 

جــزر الكنــاري، والتي تتمتــع بكم هائل مــن الجمال 

والروعــة. »اواســيس بــارك« وهــي مدينــة ترفيهيــة 

مســاحتها تصل إلى 800 ألف متر مربع، وتحتوي على 

عدد هائل من الحيوانات والنباتات النادرة.

كما يمكنــك زيــارة الحديقــة الطبيعيــة كوراليخو، 

حيــث هنــاك دروب ال نهائيــة من المناظــر الطبيعية 

الخالبة والكثبان الرملية والبراكين.
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Anaqati .com

Anaqati has a fresh new website.
visit anaqati.com to stay connected with 
all the news about fashion, trends, Celebrities,
technilogies, recipes, and famalies

Your life,
Elegantly
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