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الشيخة الدكتورة ثريا الغيثي لـ»أناقتي«



عبد الفتاح سالمه
المدير العام

عبد الفتاح سالمه

عام سعيد متجدد
دائما  التي  األعزاء  لقرائها  والتبريكات  التهاني  بأحر  إليكم  تتقدم  “أناقتي” 

تسعى إلرضاء رغباتكم، وتقدم كل ما هو جديد في عالمنا المتسع، وتبحث 

بهمة عن المعاصر، وتبذل جهدها الحثيث لتفي بالوعد مع أحبائها. وها هو 

قد مر عام من حياتنا الشخصية والعملية بكل ما فيه من أحداث، حققنا فيه 

العديد من أهدافنا بفضل اهلل ثم اهتمامنا بكم.

بالخير  الحبيبة  عماننا  وعلى  والسنين،  األيام  عليكم  يعيد  أن  اهلل  وندعوا 

قرائنا  قاعدة  نوسع  أن  آملين  والعافية.  بالصحة  سلطانها  وعلى  والسعادة،  

الحياة وتسهيل كل  ترغبونه ويساعدكم في  ومتابعينا لنقدم لكم كل ما 

يحركنا  الذي  المؤشر  نعتبركم  وأننا  خاصة  المجاالت،  شتى  وفي  صعب  ما 

دسمة  وجبة  نقدم  أن  أجل  من  متاعب  أية  ونتحمل  قوتنا،  منكم  ونستمد 

تليق بعقول وأذواق من يتابعنا، فال نصل إلى العالمة الكاملة إال بتوجيهاتكم 

ورضائكم عنا.

ومن أجل هذا أخذنا على عاتقنا في العام الجديد أن نضاعف من امكانياتنا 

التي  المجاالت  لكل  جامعة  شاملة  دسمة  وجبات  في  ونصبه  ومجهودنا 

الصعاب  »أناقتي« تسعى جاهدة وتتخطى كل  أفراد األسرة وكعادة  تغطي 

وهي في قمة السعادة أنها تحقق اآلمال وتخرج في أجل ثوب.

تحقيقها  اهلل  من  ندعوا  واآلمال  األحالم  من  الكثير  أيامه  تحمل  جديد  عام 

بعزم وقوة وسند من اهلل أواًل ثم من آرائكم التي تحرك األفكار والقوة، فنحن 

بدون وقوفكم بجانبنا يصعب علينا االستمرار والنجاح ونحس أننا متميزون في 

وبالتالي  القراء  فعل  رد  في  تكمن  الصحفي  العمل  وتيرة  أن  وخاصة  مجالنا، 

نحقق ما يريده.

والحلم  األمل  يحمل  الذي  الجديد  العام  بدايات  مع  األعزاء  القراء  أحبابنا 

والسعي ألن يصحح كل فرد ما فشل أو لم يستطع تحقيقه لظرف ما منعه 

ويكمل  يقرب  لنفسه، أن  والمرضي  المرجو  النجاح  وينجح  طريقه  يكمل  أن 

الطريق ويكون عام 2023 من أكثر األعوام المميزة في حياتنا جميعا .

بعون اهلل وفضله نلقاكم على صفحات » أناقتي« متمنين لكم عاما سعيدًا 

ومتجددًا....
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الشيخة الدكتورة ثريا الغيثي لـ»أناقتي«

»القرم اكسبو« األفضل في الشرق 
األوسط .. والتكريم يتوج سنوات من 

العمل والتخطيط السليم
الشيخة الدكتور ثريا الغيثي، هي سيدة أعمال ناجحة 

استطاعت أن تؤسس عملها التجاري بنجاح، وهي ليست 
صاحبة مشروع تجاري فقط، بل موهبة كبيرة في تصميم 

األزياء والعبايات.  نشأت على حب اثبات الذات واإلستقاللية، 
وحرص والدها –رحمه اهلل عليه- على  بناء شخصيتها بشكل 

سوي وجدي بعيداً عن التكاسل أو االستهتار واالعتماد على 
اآلخرين، تعودت منذ صغرها على التحدي واإلصرار على النجاح.

سيدة أعمال عمانية، مثال أعلى يحتذى به فى  المثابرة و 
النجاح فى شتى المجاالت، وأصبحت خالل فترة وجيزة قدوة 

لكثير من النساء العمانيات التي تبحثن عن الريادة والقمة في 
جميع المجاالت الحياتية. 

" أناقتي" ألتقت مع الشيخة الدكتورة ثريا الغيثي، لنستعرض 
معها إنطالقتها الحقيقية في عالم األعمال، وعن شعورها 

بعد حصول شركة القرم اكسبو على أفضل شركة في 
تنظيم المعارض والفعاليات والمهرجانات في الشرق األوسط 
لعام 2022/2023، وغيرها من اإلنجازات والنجاحات التي تفتخر 

بها والعديد من الموضوعات في الحوار التالي:-

لقاء



فــي البداية نــود التعــرف علــى مشــوارك األكاديمي 

والدراســي التــي كان بمثابة اإلنطالقــة الحقيقة نحو 

عالم األعمال؟

حصلــت علــى بكالوريــوس فــي التربية مــن دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة، وتوظفــت كمعلمة على مدار 14 عامًا. ثم 

قررت تغيير المشــوار المهني وحصلت على الماجستير في 

إدارة األعمــال، ثم حصلت على الدكتــوراة في إدارة األعمال. 

انطالقتــي الحقيقيــة فــي مجال ريــادة األعمــال كانت من 

خالل برانــد »عالمي أحلى« المتخصص في تصميم العبايات 

والجالبيــات. جــاءت الفكــرة لــي خــالل دراســتي الجامعية، 

فكنــت اصمم العبايات التــي ارتديها بنفســي ، لذلك كنت 

مميــزة من بيــن زميالتي بالعبايــة التي ارتديهــا. وحتى أثقل 

موهبتي في هذا الجانب، درســت دبلوم في تصميم األزياء 

وأخذت العديد من الدوارات والشهادات في هذا المجال. 

الدوافع وراء اختيارك لمجال إدارة األعمال؟

أنا شــخصية مســتقلة، تحب اإلعتماد على نفســها. كما أن 

تشــجيع الوالــد -رحمــه اهلل عليه- وغرســة لقيــم النجاح 

واثبات الــذات كانت من أهــم الدوافــع وراء اختياري لمجال 

إدارة األعمــال. اإلســتقاللية وحــب التميز وحب اثبــات الذات، 

وممارســة هوايات شــغوفة بهــا وأحبها، جميعهــا دوافع 

أساســية لــي. بشــكل عــام دائمًا مــا أميل نحو الشــخصية 

المنتجة في المجتمع، الشخصية المعطائة . 

طريق النجــاح بالتأكيد لم يكن مفروشــً بالورود، فما 

هي الصعوبات والتحديات التي واجهتك؟

من أبــرز القيود والعقبــات التي واجهتني هــي إيجاد مكان 

مناســب للعالمة التجارية          »عالمي أحلى« يلبي تطلعاتي 

وطموحاتــي أن تتربــع عالمتــي التجاريــة ضمــن الصفــوف 

األولــى في البوتيــكات المميــزة. كذلــك َعانيت مــن ارتفاع 

الرســوم المخصصة لفتح السجل واألوراق الرسمية الخاصة 

بمزاولة هذا النشاط، فضال عن البحث عن الخامات المناسبة 

المبتكرة التي تمنحني التميز عن البقية. 

15 لقاء



»عالمي أحلى« تجربة ناجحة للشــيخة ثريا الغيثي في 

عالم األزياء، كيف تصفيها وعوامل النجاح وراء شهرة 

هذه العالمة التجارية؟

»عالمي أحلى« تعد أول عالمة تجارية خاصة بي كان الهدف 

منهــا أن اصنع عالم خاص بي، لذلك فهي قريبة للغاية من 

قلبي. اســتوحيت من اســم العالمة التجارية، فكرة تقديم 

عبايــات وجالبيات لكل امرأة تبحث عن التميز وترغب أن تكن 

أيقونة في عالم الجمال والموضة والطموح والقوة. 

أســباب نجــاح هــذه العالمــة التجاريــة، يرجــع إلــى اإلنفراد 

وعدم التقليد والتصاميم الحصرية المبتكرة، مع اإلحتفاظ 

علــى عامل األحتشــام. تميزت بالقصــات المختلفة الفريدة 

والملفتــة بألوان مبهجة ومفرحة، تتناســب مع كل األذواق 

واألعمــار. كذلــك إدارج أحدث صيحــات األقمشــة ومواكبة 

أحدث األلــوان الدارجة في كل موســم، كانــت من عوامل 

نجاح »عالمي أحلى«. 

قصة نجاح شركة القرم اكسبو، وكيف استطاعت خالل 

فترة وجيرة أن تكون الخيار األمثل في هذا المجال؟

تعرضت العديد من العقبات في بداية شركة القرم اكسبو، 

فالبعــض حــاول اســتغالل جهودنــا وقــام بنســب أفكارنا 

ومقترحاتنا ألنفسهم. سنوات من الجهد والتعب واألموال 

والسفر للخارج في الخليج ودول الوطن العربي.

تميزنا بالمصداقية مع رواد ورائدات األعمال، وحققنا اإلنتشار 

والتنوع في المعارض. كذلك تميزنا باإلســتمرارية في النجاح 

والمرونة في التعامل مع كافة األوضاع األقتصادية. 

علــى هامش فاشــن شــو باريس، تــم تكريم شــركة »القرم 

اكســبو« كأفضــل شــركة لتنظيــم الفعاليــات والمعارض 

والمهرجانات على مستوى الشرق األوسط لعام 2023/2022، 

حديثنا عن شعورك بحصولك على هذه الجائزة؟

أشــعر باألعتزاز والفخــر بعد أن حققت واحــدة من األهداف 

التي طالمت أحلم بها، ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمســيرة 

طويلة من العمل والتخطيط واإلجتهاد. كما أشــعر بالفخر 

كوني سفيرة أمثل النساء العمانيات والسلطنة في محافل 

أوروبية ومنافسة كبرى الشركات العالمية في التنظيم.

كونــك مــن الشــخصيات الملهمة في الســلطنة في 

عالم العمل الحر، ما هي النصائح واألسرار التي تودين 

تقدميها للراغبين في الدخول لهذا المجال؟

التــوكل علــى اهلل والثقــة فــي النفــس واألصــرار والعزيمة 

وعدم تقليــد اآلخرين، الرغبة في تــرك بصمة خاصة، وعدم 

التأثر باإلنتقادات والتعليقات السلبية. كما أن تحديد الهدف 

والتخطيط له من أهم أســرار نجاح إي رجل أو ســيدة أعمال. 

كذلــك النجــاح يمكــن الوصــول إليــه، ولكــن اإلســتمرارية 

والمحافظة عليه من األمور الصعبة. 

THURAIYA
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مــاذا تمثــل لك التكريمــات والــدروع والجوائــز عديدة 

التي حصلتي عليها على المســتوى المحلي والعربي 

والدولي؟ 

الــدروع والتكريمات افتخر بها وتضيف لي الكثير لمســيرتي 

المهنيــة والعمليــة، تحقــق نوعــًا مــن الرضــا الداخلي على 

ســنوات التعب والجهد واإلرهاق والســفر لكي أصل للنجاح 

الذي حققته اآلن. هي بمثابة دعم نفسي ومعنوي وتحفيز 

نحو تقديم األفضل دائمًا. 

ما هــو التكريــم أو الجائرة األقرب لقلب الشــيخة ثريا 

الغيثي وتعتز بها؟ 

جائزة أفضل شــركة تنظيم معارض على مســتوى الوطن 

العربــي، هــذا تكريم جاء فــي 2021 بعد ســنوات طويلة من 

التعــب والجهــد واألرهاق. هــذا النجاح تكليل لمشــوار كبير 

من العمل الجاد، والتميز في ظل العشــوائية والتقليد التي 

تشهدها الشركات المماثلة. 

العمــل  مجــال  فــي  مؤثــره  شــخصية  افضــل  لقــب 

التطوعي، أهمية العمل الخيري والتطوعي في صقل 

شخصيتك وأهميته للشخصيات النسائية البارزة؟ 

أفضــل شــخصية في العمــل التطوعــي من أقــرب األلقاب 

لقلبي، لذلك أرغب في تقديم كل الشكر للجهات المسؤولة 

عن هذا التكريم الذي جاء بناءًاعلى سيرتي الذاتية والمهنية 

والعمليــة في المجال التطوعي. هــذا اللقب اعتز وافتخر به، 

خاصة أن الجانب التطوعي واإلنساني مهم لكل انسان.  

أرى أن العمل التطوعي واجب على كل شــخص قادر أن يمد 

يــد العون لــكل محتاج أو أســرة معتثرة أو صاحب مشــروع 

معتثر،وبفضل اهلل كان لي دور في هذا العمل التطوعي من 

خالل األنواء المناخية التي أدت لظروف قاسية في السلطنة 

مثــل اعصار جونو واعصار شــاهين. كما انضممــت إلى أكثر 

من حملة تطوعيــة كدعم وواجب تجاه وطنــي. أيضا لدي 

دور فعــال في العمل اإلنســاني والتطوعي فــي مصر، فأنا 

عضوة في جمعية زوجات ضباط الشــرطة في مصر. كذلك 

أنا عضوه في جمعية المرأة العمانية للسرطان. 

مزايا وحوافز العمل الخاص في سلطنة عمان؟ 

االســتقالل المــادي واثبات الذات، ويخلق الشــخص لنفســه 

وضع خاص فريد ومميز عن غيره. 

كيف تنجحين إدارة شركات مختلفة التخصصات، في الموضة 

والتجارة وإدارة األعمال وتنظيم المعارض في وقت واحد؟

المــرأة وهبهــا اهلل بمميــزات وخصائــص فــي القــوة والتحمل 

وإدارة عدة أمور وعمل واجبات مختلفة في ذات الوقت. اعتمد 

على تقســيم الوقت بالطريقة الصحيحــة، والتخطيط المتقن 

مدعومــة بالتأكيــد بســالح الثقــة بالنفــس واإلرادة والطمــوح 

والتوكل على اهلل، حريصة على اإلنتاج الكثير خالل فترة وجيزة. 

كيفيــة التنســيق بين مســؤوليات المنزل وبيــن إدارة 

األعمــال، وأهميــة األســرة كدافع أساســي لنجــاح إي 

سيدة أعمال؟

األســرة دائمــَا لهــا األولوية في حياتــي، لذلك أحــاول تنفيذ 

معظــم أعمالــي »أوناليــن« لقضاء أكثــر وقت مع أســرتي. 

فاألســرة عنصر اســتقرار عاطفي ونفسي واجتماعي داعم 

أول في مسيرتي المهنية. 

حديثنــا عن الدكتوراة الفخرية التي حصلتي عليها من هيئة 

األمم المتحدة في قضايا المرأة واإلنسانية. 

افتخر واتشــرف بهــذه الدكتوراة وأراهــا أن تكليف إضافي لي 

لإلهتمام بمثل هذه القضايا. كل الشكر لألمم المتحدة الذي 

اختاروني وفقا لعدة عوامل ، ومتابعتهم لمســيرتي المهنية 

ومسيرة العمل اإلنســاني ودعم قضايا المرأة واإلنسانية وما 

قدمته من خدمات مجتمعية تخدم المرأة في كل العالم. 

طموحــات وتطلعات مســتقبلية للشــيخة الدكتورة 

ثريا الغيثي؟

أبرز طموحاتي هي اإلستمرارية في وضع شركة القرم اكسبو 

فــي مصاف الشــركات العالمية في مجــال تنظيم المعارض 

والمهرجانــات، وبالفعــل انطلقنا نحــو العالمية خــالل الفترة 

األخيرة. كما نفتحر كوننا الشــركة الوحيدة المسوقة خليجيا 

لحدث والوجه االعالمي لعرض أزياء )باريس فاشــن شــو(، كما 

من المنتظر تنظيم في شهر مارس المقبل حدث عالمي في 

الموضــة بلنــدن، وتنظيم عرض أزياء في كندا في شــهر يونيو 

المقبل. اتمنى أن أحافظ على نجاح الشركة في أن تكون دائمًا 

محط اعجاب من رواد ورائدات األعمال وأصحاب المشاريع. 
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بطاقة تعارف وانجازات ثريا الغيثي 

  بكالوريوس في التربية. 

  ماجستير ودكتوراة في إدارة األعمال.

  دكتوراة فخرية في قضايا المرأة واالنسانية من هيئة األمم المتحدة. 

  سفيرة النوايا الحسنة من العراق - األردن - مصر.

  عضو مجلس ســيدات االعمال واالستثمار المستدام الدولي في فرسان 

ان.  السالم -االردن عمَّ

  سفيرة السعاده من بغداد. 

  شــركة » القرم اكســبو« أفضل شــركة لتنظيــم الفعاليــات والمعارض 

والمهرجانات على مستوى الشرق األوسط لعام 2023-2022

  افضل شــركة تنظيم معــارض ومهرجانات ع مســتوى الوطن العربي  

من مهرجان الفضائيات العربية بالقاهره 2021.

  افضل سيدة اعمال على مستوى الوطن العربي في اجي فاشن بمصر 2021

  درع الشــخصية المؤثرة من مكتب الشــيخ ســلطان القاسمي من دولة 

االمارات 2022

  حاصلة على جائزة انت ملهمة من مالقى سيدات األعمال في صحار 

  من سعادة الدكتورة فضيله الرحيلي عضو مجلس الشورى ممثلة صحار 

سنويا

  حصــدت لقب افضل شــخصية مؤثره في مجال العمــل التطوعي من 

موقــع قف وناظر ورابطــة فخر الوطن التطوعية التي يرأســها الشــيخ 

حميد القاسمي لعام  2021 و2022

  جائزة التميز والجوده الدولية مــن جمهورية مصر العربية في مهرجان 

الجودة لعام 2022

مناصب 

  الرئيس التنفيذي  لشركة القرم اكسبو لتنظيم المعارض والمهرجانات

 الرئيس التنفيذي  شركة دانة الموضه للتجارة 

 الرئيس التنفيذي  شركة سيجل لتطوير األعمال

 الرئيس التنفيذي شركة ألماس العالمية

@al_qurum.expoo 92677799 - 94932888
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تعتبر رائدة األعمال ومصممة األزياء والموضة 
سحر العوفي، واحدة من أبرز المبدعات العمانيات 

في مجال تصميم األزياء وادارة األعمال. اشتهرت 
تصميماتها باألناقة والفخامة، حيث تبدو كل من 

تلبس أزياءها أميرة تتربع على عرش الجمال، فهي 
تعزف على القماش من خالل نغمات أصابعها 

الرفيعة، وتضيف إليها لمسات أناملها الذهبية، 
لتخرج لنا لوحة فنية في غاية الروعة والجمال.

»سحر العوفي« سعت خلف شغفها، حتى ُعرفت 
بين جميع أوساط الموضة المحلية والعالمية كنجمة 

تأّلقت في مجالها، وصارت بالفعل قدوة لكل امرأة 
تحلم بتحقيق حلمها. مزيداً من التفاصيل في الحوار 

التالي - 

قصة نجاح رائدة
في عالم الموضة واألزياء

أزياء



ميليــز  وعالمتهــا  العوفــي  ســحر  نجحــت  كيــف 

بتصميماتها في أن تجعل سلطنة عمان على خريطة 

الموضة العالمية؟

الموهبة الحقيقية والشغف وحب التصميم منذ الطفولة 

هــو ما دفعنــي إلى الوصــول للعالميــة، وكان الدافع األول 

لــي إلثبات موهبتي فــي بلدي ُعمــان.  والحمــد هلل بالفعل 

اســتطعت إثبــات وجــودي كمصممــة عمانية رائــدة، ومن 

ثــم عبرت حدود المحليــة إلى العالميــة. وال يمكنني إخفاء 

تشجيع أســرتي وزوجي وأوالدي بشكل أساسي في شحن 

طاقاتي ودعمــي طوال المشــوار منذ البدايــة وحتى يومنا 

هذا.

مراحــل تطور عالمــة »ميليــز« التجارية حتــى أصبحت 

اليوم عالمة تجارية مشهورة بتصميماتها الساحرة؟

في البداية أنشــأت عالمتــي التجارية وأطلقت عليها اســم 

ميليز )اسم عائلة زوجي وأطفالي(، فهذا المسمى نابع عن 

حب عالمي الذي ضم كل من البلدين عمان الحبيبة وإيطاليا 

بلــد الجمــال. وعقب إطالقها بدأت بممارســة نشــاطي في       

تصميم األزياء واإلنتاج. 

وبعــد أن نجحــت وأصبحــت ضمــن الئحــة رائــدات األعمــال 

العمانيات الالتي حّقق نجاحًا داخليا . قررت التوســع وقمت 

بفتح مشغل أكبر بعد أن كان بوتيك لعرض القطع المنفذه 

فقــط ، وجمعــت فريقــًا مــن الخياطيــن الماهريــن لكــي 

أســتطيع إنتاج مجموعاتي الســنوية وايضا إستقبال جميع 

الطلبــات المخصصة مــن ناحية األقمشــة المحاكة وعمل 

فساتين السهرة والزفاف للسوق المحلى والعالمي .

وقمت بالمشــاركة في عدة عروض أزياء محليًا وعالميًا، بعد 

ذلك قررت االنطالق إلى إيطاليا والواليات المتحدة األمريكية 

للتوسع وفتح أفرع تحمل أسمي ونقاط بيع مختلفة.

ميليــز أصبــح الخيار األمثل لشــراء األقمشــة المحاكة 

بدقة، أبرز ما يميز األقمشة لديكم واألكثر طلبا ً؟ 

تتميــز أقمشــتنا بالجــودة العاليــة، فهــي أقمشــة فاخــرة 

من حيــث اختيــار النــوع واللون والشــكل. فأنا أحــرص على 

المســتوى فــي كل مــا أقدمــه ســواء  المحافظــة علــى 

بتصميمهــا وتنفيذهــا داخل المشــغل أو بشــراءها جاهزة 

وفقــا  لــه  المناســب  للتصميــم  قمــاش  كل  وتخصيــص 

للمناسبة وحسب الطلب.

المتحــدة  بالواليــات  بوســطن  فرعــي  اختــرت  لمــاذا 

األمريكية، وروما بإيطاليا لمشروعك الجديد؟

اختيــاري إليطاليا لم يكن صدفة، بل جاء بعد دراســة ودراية 

كاملة فهي بلد الموضة واألزياء والجمال ويوجد فيها أرقى 

الماركات العالمية وأفضلها، وفيها مقر لدور األزياء العالمية 

وأفخم عروض األزياء التى تنطلق من إيطاليا. 

باإلضافة أنني أصبحت واحدة منهم، فأنا وبعد مرور حوالي 

العشــرين ســنة زواج أصبحت أعتبر نفســي عمانيــة إيطالية 

مــن كثرة معاشــرتي لهم، وأصبح لي عائلــة وأهل يحبوني 

وينتمــون لي وانتميلهم. فــكان من الطبيعي اني اســتغل 

هــذه الفرصــة في مجــال عملــي فأصبحت لــي معامالت 

مســتمرة مع شــركات ومصانع إيطالية، وأصبحت أنتج خط 

صناعة عمانية وصناعة إيطالية حسب طلب العميل.

أما فيمــا يخص الواليات المتحدة األمريكيــة في بداية األمر 

كان عن طريق دراسة ورغبة بالتوسع وتخطيط، أما بالنسبة 

الختيــاري »لبوســطن« فهي مــن أجمل الصــدف في حياتي 

العمليــة وأحيانًا تكون الصدفة أجمل مــن التخطيط . ألنها 

تأتــي كهدية وهبة مــن اهلل وأنا عنــدي إيمان وثقــة أن اهلل 

هو من يســهل وييسر األمور ويرزق اإلنسان، والحمد هلل شاء 

القــدر أن يقــع الخيار على هــذه الوالية وكنت ســعيدة جدًا 

بهذه الخيارات في حياتي.

مالمح تصميمات مشــروعك الجديــد )WFI( ، ومن أين 

تستوحين تصاميمك؟

التركيــز علــى حفــالت الزفــاف بشــكل خــاص واالهتمــام 

بتفاصيــَل معينة مهمــة كالتطريــز اليدوي وابتــكار قصات 

جديدة جذابة ومبتكرة للعريس والعروســة في ليلة العمر 

بدءًا من اختيار التصميم والقماش المناســب لهما، وانتهاءًا 

باإلكسســوارات التي تتطلب إضافتها إلى فساتين األعراس 

والمناسبات حسب الرغبة والطلب.

BY SAHAR AL AUFI
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استوحي تصاميمي عادة من الحب، حيث أني يجب ان اكون 

في حالة حب وســالم داخلي وتصالح مع نفســي وكل من 

حولي الستطيع اإلنتاج . 

كيــف تقيمين المنافســة فــي إيطاليا فــي ظل جودة 

الخياطة واألسعار المعقولة في إيطاليا؟  

مــن الجيــد أن تكــون هنــاك منافســة فــي تصميــم األزياء 

وإنتاجهــا، ولكــن األهــم أن تكــون منافســة مهنيــة بحتة 

تدفعــك إلــى التحــدي فــي تقديــم أفضــل ما لديــك في 

التصميــم. وهــذا مــا رأيتــه فــي إيطاليا فــكل مــرة تبهرنا 

بتقديم األجمل واألجــود رغم تعدد المصممين والماركات 

العالميــة، ورغــم أنها منافســة شرســة إال أنهــا ال تؤثر على 

مصالح البعض. فالسوق فيها كبير واألذواق متعددة، و«لوال 

تعدد األذواق لبارت الســلع« ، وتبقى إيطاليــا بالدرجة األولى 

بلد الموضة واألزياء رغم كل شيء.

أهمية فهم احتياجات العروس والبحث والتحليل الســليم 

لها لتقديم ما يناسبها من فستان الزفاف التي تحلم به؟

مما الشــك فيــه أّن اختيار فســتان الزفاف المثالــي يعد من 

االســتعدادات الصعبة للعروس، وقد يســتغرق وقًتا طوياًل 

للعثــور علــى التصميــم المثالــي والقمــاش الذي يناســبها 

من حيث شــكل الجســم. لذلك أحيانا نحتــاج إلى تصاميم 

وقصات تخفي العيوب وتظهر مــن أنوثة العروس وتزيدها 

جمااًل. 

ومــن أهــم الخطوات خــالل هــذه العمليــة هو االســتماع 

للعروس ومحاولة فهم متطلباتها، ومحاولة شــرح طريقة 

التنفيذ والمدة وااللتزام بحدود العروس المادية، لنبقى على 

تفاهم واضح خالل العملية. فبالتالي تنتج عمليه بيع ناجحة 

والعروس تكون سعيدة وراضية على المنتج المقدم.

ما هي معايير التصنيع في الشركة من حيث االهتمام 

بالتفاصيل واستخدام تقنيات الخياطة المختلفة؟

فــي بدايــة طريقنــا كانــت تقنياتنــا بســيطة وعاديــة مثل 

أغلبية المصممين الذين بنوا أنفســهم مــن الصفر، الجودة 

والمحافظــة على المســتوى كان هدفي دائمــا. فالتدريب 

أصبح شــي أساســي لنفســي قبــل الخياطين، فــأي تدريب 

نتلقــاه يتــم علــى أيــدي متخصصيــن عالميين مــن ايطاليا 

وأمريكا .

تنفيــذ  فــي  التكنولوجيــا  تســتخدم  الشــركة  وأصبحــت 

نأخــذ  أصبحنــا  وأيضــا  يدويــا،   فقــط  وليــس  التصاميــم 

المقاســات والطلبات عن طريق االنترنــت. وأصبح العميل له 

الحــق بالحصول علــى الطلب بالنظر إليه عــن طريق تقنياتنا 

المســتخدمة قبل تنفيــذه فعليا، أنا أســعى دائمــا للتطور 

والتغير واإلرتفاع.

ســحر العوفــي و جوليانــو روبينــي، كيــف نجــح هــذا 

الثنائي بخبرتهم ومهنتهم في إنشــاء عمل مشترك 

وشركة أمريكية إيطالية ناجحة؟

)رب صدفة خير من ألف ميعاد هكذا نقول دائما(، التقيت مع 

»جوليانو روبينــي« في المعرض األول لي في الواليات المتحدة 

األمريكية، والذي أصبح شــريكي فيمــا بعد. ومن خالل حديثنا 

عن تصميــم األزيــاء وإدارة األعمال والشــركات علمت منه أنه 

أيضًا يعمل في نفس المجال، لكن في األزياء الرجالية.

وبمــا أننــي مصممة أزيــاء ولي شــهرة وباع طويــل في هذا 

المجال وأملك مشــغاًل خاصًا بإســمي ولــدي فريق مختص 

بالخياطة، قررنا بدء العمل مع بعضنا وإنشاء شركة إيطالية 

أمريكية عمانية عالمية تجمعنا.

على أن أكون أنا المصممة الرئيســية للزي الرجالي والنسائي 

وهــو يهتم فــي عمليــات البيــع والتســويق، واالدارة تكون 

مشتركة بيننا لجميع األفرع . 

 Weddings From Italy ) WFI   ولقــد قررنا إطــالق تســمية

( على هذه الشــركة المشــتركة لتســهيل عملية التسويق 

لعالمتنــا التجارية، وتســريع خطــوات النجاح حيث ان اســم 

إيطاليا مرتبط باألزياء والموضة.

في عــام ٢٠١٩ تــم إفتتاح معــرض كبير ومقر للشــركة في 

والية »بوســطن« األمريكية. وهذا المقر مختص بأخذ جميع 

الطلبات فــي أمريكا والــدول المجاورة من أفراد وشــركات 

للتنفيــذ فــي ســلطنة عمــان وإيطاليــا. الخــط الموحد هو 

االعراس والمناســبات الخاصة، حيث لنا رؤية ودراســة محليًا 

وعالميــًا ان هذا المجال هو األنســب لنا، ونحــن اآلن في إطار 

البحث والعمل على فتح أفرع جديدة في أمريكا.

 يتضمــن المعرض أيضــا على تصميــم وخياطة البدل 

والتكســيدو الرجالــي، هــل هــو مجــال وتحــِد جديــد 

لمصممة األزياء سحرالعوفي ؟

بكل تأكيد هو تحد أكثر مــن كونه مجال عمل، ولكنه تحد 

يدفعــك إلــى اإلبــداع والتميز وإثبــات قدرتك علــى تصميم 

األزيــاء الرجالي. فلدي خيال وموهبة في تصميم األزياء منذ 

كنت صغيــرة، وهذا الحلم رافقني والزلــت أواجه التحديات 

وســعيدة أنني اســتطعت أن أنجــح وأتميز فيــه. والتحديات 

تقوي اإلنسان وتصقل مواهبه دائمًا.
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Sahar Alaufi
Entrepreneur & Fashion Designer
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لمــاذا تعــد التكســيدو الرجالي فــي إيطاليا األشــهر 

واألكثر أناقة في العالم؟

األزياء االيطالية بشكل عام تتربع على عرش الموضة عالميا، 

والتكســيدو والبــدل الرجاليــة مصنعه يدويــًا بحرفية عالية 

وتقنيــات مدروســة وموروثــة. »بدلــة التكســيدو« ال تناســب 

جميع المناســبات، فيجــب تخصيص هذه البــدالت الممّيزة 

للمناســبات الرســمّية. فنحــن بدورنــا نحرص علــى تنفيذها 

وحياكتهــا بالطريقة الصحيحة عالية المســتوى، ومواصلة 

التعلم على أيدي محترفين وخبراء . 

أكثــر من 20 عامًا من النجاح في ريادة األعمال ، كيف تصفين 

تجربتك في عالم األعمال واألزياء؟

تجربتي لم تكن ســهلة، فالنجــاح والتميز يحتــاج إلى كفاح 

وقــوة إرادة لمواجهــة المطبــات. ولكــن بمجــرد أن تتجاوز 

المطــب األول يســهل عليــك تجاوز الثانــي والثالــث، عندها 

ستشعر بالثقة والقوة لمواصلة المشوار إلى القمة.

أفضــل داعم لمصممــة األزياء ســحر العوفي وأهمية 

الشــغف والحافــز في مشــوارك ، وما هــي تطلعاتك 

وطموحاتك المستقبلية؟

أفضل داعم لي بالدرجة األولى هم أســرتي زوجي وأوالدي 

وأمي الغالية. أما تطلعاتي المســتقبلية فهي اإلســتمرارية 

في التوســع والتطور، وصنع بصمة مميزة تتذكرها األجيال 

مــن بعــدي، وتخطو خطــاي نحــو العالميــة وإثبــات الذات. 

والمواصلــة فــي بنــاء أســم وشــركة عالمية تحمل أســم 

أطفالي حيث ان هدفي األول واالخير هو عائلتي.

فال يوجد شــيء اسمه مســتحيل، أنِت تستطيعين الوصول 

تعثرتــي  مهمــا  والمواصلــة  الحقيقيــة  واإلرادة  بالعزيمــة 

وسقطتي فما من بعد السقوط إال النهوض.

Al Ansab.Muscat sahar_alaufisahar alaufi +968 96342525

29 أزياء



الراحة والخصوصية
والمصداقية في خدماتنا

إيثار البرواني رائدة أعمال ُعمانية، نجحت في أن تحول شغفها في عالم التجميل إلى مشروع 

مميز Eith’z Spa and Beauty Lounge الذي أصبح من أفضل صالونات تجميل في السلطنة 

خــالل فترة وجيزة. حيث يشــعرك الصالون بأنك وســط عائلتك في الوهلــة األولى من زيارتك 

للمــكان، ناهيك عــن الراحة والخصوصية التي تبحــث عنها كل امرأة فــي صالونات التجميل. 

مزيد من التفاصيل ألتقت » أناقتي« مع رائدة األعمال إيثار البرواني.

رائدة األعمال إيثار البرواني لـ»أناقتي«

Beauty
Lounge

Eithar
Al Barwani

&
EITH’ZSpa
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مــن هي قدوتك فــي المجــال التجميلي  ، وعلى المســتوى 

الشخصي؟ 

أحــب كثيرًا خبيرة التجميل شــريفة الشــيدي ومســيرتها في عالم 

التجميــل، فكانت تضع لي المكياج قبل 7 ســنوات تقريبًا. وقتها دار 

بيننا حديث عن حبي وشغفي بمجال التجميل، فنصحتي بالحصول 

علــى دورات تدريبيــة محــددة وشــجعتني علــى الدخــول في هذا 

المجال. ورغم مرور كل تلك السنوات الحوار ال زال في ذهني. 

أما على المســتوى الشخصي، كل الحب والتحية والتقدير لوالدي 

الذي اســتمد منه جميع معاني اإلجتهــاد والطموح واإلصرار على 

النجاح. كما أتعلم منه أساســيات ريادة األعمــال التي تقودك إلى 

النجاح. 

الصالــون  يقدمهــا  التــي  الخاصــة  الباقــات  يميــز  مــا  أبــرز 

للعروس؟ونصائح تقدميهــا للعروس للظهور بأجمل طلة 

في زفافها؟

Eith’z Spa يجهــز العــروس ما قبل يوم الزفــاف، نجعل العروس 

جاهــزة لهذا اليــوم بأجمل إطاللــة وذلك عبر باقــات خاصة، تختار 

العروس منها الخدمات التي ترغب فيها وفقا للفترة التي تســبق 

ليلة زفافها. 

نقدم باقات الفيشــل، ويتم اختيارها حســب نوع بشــرة العروس. 

فلدينــا استشــارة مجانيــة لفحص البشــرة عبر جهاز خــاص. يوفر 

الجهاز تحليل شــامل لمشــاكل البشــرة، ووفقا للمعلومات التي 

نحصــل عليهــا، يتــم تحديد عدد الجلســات ونــوع الفيشــل التي 

تحتاجها العروس لتحصل على النتائج المرجوة.

كذلك باقات الحمام المغربي، ويتم تحديدها من خالل استشارة 

للعــروس للتعرف على عدد الجلســات التي تحتاجهــا. فإذا كانت 

المــدة طويلة حتــى موعد الزفــاف، يتم إجــراء جلســات الحمام 

المغربــي العــادي لفتــرة معينة ثم اســتخدام الحمــام المغربي 

الخاص عند اقتراب الزفاف. أما اذا كانت الفترة قصيرة قبل الزفاف، 

فتبدأ العروس فورا في جلسات الحمام المغربي الخاصة.

نطمــح خــالل الشــهرين القادمين من تقديــم خدمــات المكياج 

والشــعر للعــروس والزبائن ليلــة زفافها، فتم اإلنتهــاء من تجهيز 

غرفــة خاصــة للمكيــاج. واآلن نحن بصــدد تعيين مكيب ارتيســت 

وخبيرة تساريح شعر، يتميزن بكفاءة وخبرة ممتازة في المجال. 

Eith’z Spa يتميز بغرفة VIP، ومجهزة بجاكوزي وتقديم خدمات 

المســاج والبديكير والمانيكير فيها. وأيضا مجهزة بمطبخ وحمام 

خاص، نوفر أجواء من الراحة والخصوصية للعروس وصديقاتها. 

أنصــح العــروس باإلهتمــام بنفســها قبــل زفافها بفتــرة كافية ، 

كذلك زيارة صالون التجميل قبل زفافها بفترة 2-3 شهور، لتجهيز 

بشرتها والعناية بجسمها وشعرها لتكون بأجمل طلة. 

التعريف عن النفس والتحصيل العلمي؟ 

إيثار البرواني حاصلة على بكالوريوس في الصحة والســالمة 

البيئية ، وماجستير في إدارة األعمال.

منــذ متى بــدأ عالم التجميل والعناية بالبشــرة يشــد 

انتباهــك؟ وما هي األمور التــي ألهمتك إلى اتخاذ هذا 

الطريق؟

أحببت مجال المكيــاج والتجميل في فترة الجامعة ، فكنت 

دائمــا ما ألعــب بالمكياج وأدواتــه فالمنزل وأضعه لنفســي 

واقــوم بالتصويــر، فالجميــع الحــظ هــذه الموهبــة عنــدي 

وأشادوا بها. 

خالل المرحلة الدراسية أسســت عدد من المشاريع المنزلية 

الصغيــرة مثل تصميم الشــيل والرســم عليها بالفرشــاة أو 

اضافــة إكسســوارات صغيــرة عليهــا. َعملت على مشــروع 

بيعوتأجير فســاتين )مســتعملة( بعــد تنظيفهــا وإعادتها 

لحالتها الجديدة. وبســبب جائحة كرونا والظروف المحيطة 

بها قررنا إغالق هذا المشروع.

آنــذاك قررت خــوض تجربة جديــدة في الهوايــة التي طالما 

أحببتها -مجال التجميل- ، ورغــم الصعوبات التي تعرضت 

لها كون وظيفتي خارج مســقط ورغبتي فــي افتتاح صالون 

ووالدتــي  والــدي  أن  إال  مســقط.  فــي  خاصــة  بمواصفــات 

شجعوني لترك الوظيفة والتفرغ لمشروعي الجديد. 

نالحــظ أن األســم غيــر مألــوف، كيــف جــاءت فكــرة 

تسميته؟

EITH  أول حــروف مــن اســمي ) إيثــار(، كمــا أن المقربين لي 

دائما ما ينادوني ب Eith’z ونطقها بالعربي إيثز. 

مشــوار النجاح عادة ما يكون شــاقً ، ما هي التحديات 

التي واجهتك؟

قبل االفتتاح كان التحدي األكبر هو اختيار الموقع المناســب، 

بحثــت ما يقارب ٧ شــهور فــي فتــرة الجائحة علــى معايير 

محددة في الصالون من ناحية الموقع والمســاحة والراحة 

والخصوصيــة التي يجب أن نوفرهــا لزبائنا. ثم قــررت افتتاح 

الصالــون خــالل فتــرة كورونــا، والجميــع يعلــم أن مختلف 

المشاريع وباألخص صالونات التجميل عانت خالل تلك الفترة. 

البعــض أحبطوني من هــذه الخطوة، خاصــة أن تلك الفترة 

تم اغالق الكثير مــن صالونات التجميل. ولكن بإصرار وتحدي 

مني على النجاح قررت افتتاح الصالون في ظروف اســتثنائية، 

ودفع ايجار الصالون لشهور دون تحقيق عوائد مجزية ، كما 

أن  ساعات العمل في البالد كانت حتى الخامسة مساءًا.

ما الذي يميز Eith’z Spa and Beauty Lounge ؟ 

بفضــل اهلل هنــاك الكثير مــن المميزات، حيث تشــعرين في 

الصالــون كأنك وســط عائلتــك. كذلك يتميز بالبســاطة في 

الديكور والتي تمثــل الجمال الحقيقي للمكان، فالبســاطة 

توفــر الراحــة والخصوصية التــي تبحث عنهــا كل امرأة في 

صالونات التجميل. كما أن خدماتنا تم اختيارها بعناية فائقة 

لتتناسب مع جميع متطلبات واحتياجات المرأة العصرية.

يتميز الصالون بموظفات ذات خبرات واســعة، اكتســبوا ثقة 

الزبائــن ولهم الدور األكبر فيما وصــل له الصالون. لذلك نجد 

أن العالقــة التــي تربــط الموظفيــن بالزبائــن واإلدارة مريحة 

ومميزة. 

أما الميزة األبرز في الصالون هي األســعار التنافســية مقارنة 

بجــودة الخدمات التــي نقدمهــا، نطمح دومًا لكســب ثقة 

زبائنا من خالل تقديم أســعار مناســبة لهم. بيئة العمل في 

الصالون مميزة، ونشــتهر بالمصداقيــة حيث أننا نتعامل مع 

كل زبونة على حسب احتياجاتها من حيث تقديم الخدمات 

التي تحتاجها. 

33عنايتك



Eithar
Al Barwani

هناك الكثيــر من الوصفات المنزلية علــى اإلنترنت، ما رأيك 

في هذه الوصفات؟

رغم أن الوصفات المنزلية مكوناتها طبيعية، إال أنها قد ال تتناسب 

مع جميــع أنواع البشــرة وتوثر علــى صحة البشــرة ونضارتها في 

حالة عدم اإلستخدام الصحيح لها. 

مــا هــي نصائحك للمكيــاج اليومــي المناســب للجامعة أو 

العمل؟

دائمــا اؤمــن بمقولة »كن بســيطًا تكــون أجمل« طالبــة الجامعة 

أو الموظفــة يناســبها المكيــاج اليومي الناعم والــذي يتكون من 

 lips stick ،ماســكرا ، ورســم حواجب خفيفة، تنــت على الخــدود

على الشــفايف) لون فاتح( ، وواقي شــمس و بيبي كريم أو بودرة 

خفيفة. 

قبــل المكيــاج يجــب علــى المــرأة اإلهتمــام بالنظافــة الداخلية 

والشــخصية قبــل اهتمامها ببشــرتها. نجــد الكثير مــن الطالبات 

والموظفــات يتكلفــن بالمكياج وهن في ســن صغيــر، فالمكياج 

الثقيل full makeup مع تعرضه صاحبته لساعات طويلة للشمس 

والضغط وشاشات الحاسوب وغيرها من المؤثرات لها تأثير سلبي 

على البشرة على المدى البعيد. 

يتميز Spa Eith’z بأنواع المســاج المختلفة والجديدة، ما هي 

هذه األنواع وما هو مزايا كل نوع؟

نقدم أنواع جديدة وفريدة من المســاج، فلدينا مســاج لمشــاكل 

الظهر والرأس والرقبة والكتف، والمخصص أكثر لفئة كبار الســن. 

 Relaxing Massage باإلضافة إلى األنواع العادية من المساج مثل

بهــدف الراحــة، أمــا Deep Tissue Massage وهــو التركيــز على 

منطقة معينة ف يالجسم. 

كذلــك نتميز بمســاج األحجــار الســاخنة التي تمنح الجســم راحة، 

حيث يتم تركيز حرارة األحجارعلى مناطق معينة بالجسم. 
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كثير من المتابعات يرغبن في معرفة نصائحك عن العناية 

بالشعر، وكيفية الحفاظ على جماله وحيويته؟

Eith’z Spa يتميز بتقديم منتجات خاصة بعالجات الشعر والعناية 

به، تتضمــن تلك المنتجات على شــامبو وكونديشــنر خــاص بنوع 

الشــعر. نقدم مجموعــة كاملة للعناية بالشــعر وفــي مقدمها 

الزيوت الطبيعية التي اشتهر بها الصالون. 

الزيــوت الطبيعية تســتخدم في عالج القشــرة والبشــرة الدهينة 

وعالج فروة الشــعر، وتشــمل باقــة الزيــوت الطبيعية علــى ) زيت 

للشــعر ، مساج، بخار، حمام زيت( ، وتشعر المرأة بتحسن في فروة 

شعرها من أول جلسة.

أنصح بإستخدام هذه الباقة مرتين أو ثالث أسبوعيا )لمدة شهرين( 

على األقل، ألنها تنشــط الــدورة الدموية للــرأس ونتائجها مبهرة. 

وهذا الشــرط يضمــن للزبونة الحصول علــى النتائــج المرجوة من 

العناية بالشعر بسبب استمرارية العالج. 

لديكم جهاز مختص لتحليل مشــاكل البشــرة؟ كيف يتم 

تحليل مشاكل البشرة بواسطة هذا الجهاز؟

عبــارة عن جهاز يتم وضعه على أجزاء معينة من البشــرة، ويكون 

التصويــر لطبقــات الجلــد داخل البشــرة. يتــم فيه تحليل شــامل 

للبشرة من حيث نوع البشرة وتحليل للندبات أو الحفر أو المسامات 

في البشــرة. يتم عمل تحليل مجاني للزبونــة أول مرة، وفي حالة 

تكراره بعد العالج يتم احتسابه بسعر رمزي. 

يتميــز الســبا بتقديم خدمــة فيشــل الظهــر كأول صالون 

في الســلطنة يقدم هذه الخدمة ، مــن أين جاءت لك هذه 

الفكرة؟

استوحيت فكرة تقديم Eith’z Spa لخدمة فيشل الظهر، عندما 

الحظنا أن أغلب زبائنا يعانون من مشــاكل في الظهر كونها من 

المناطق الحساسة في الجسم مثل البشرة تمامًا.

الحبــوب والعالمــات  تتمثــل فــي عــالج  الظهــر  فوائــد فيشــل 

والمســامات التــي تظهر عليــه، كما ينشــط الكوالجيــن ويحرك 

الــدورة الدموية فــي الظهر. والحمــدهلل أن الفكــرة نالت إعجاب 

زبائنا وأصبحت من الخدمات األساسية لدينا.

يتم فيشل الظهر على عدة جلسات، وينصح بإجراءه بعد الحمام 

المغربي عبر اســتخدام منتجات خاصة بالجســم، مدة الجلســة 

الواحدة 60 دقيقة. 

أنا فخورة للغاية بأنني قدمت خدمة جديدة ومبتكرة في السوق 

العماني. 

eithz.spa 97555675 eithz.spa@gmail.com
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مع عيادة دار درما...
يصبح الجمال عنوانكيصبح الجمال عنوانك

22570060 - 95600333dar_derma

تعتبــر عيــادة "دار درما" مــن العيدات التجميلية الرائدة في مســقط، والتي تقدم مجموعــة كاملة من العالجات التجميلية والتحســينات 
الذاتيــة عالية المســتوى لمظهركم المثالي الجديد. عيــادة "دار درما" اإلختيار األفضل لجراحات التجميل واإلجــراءات الغير جراحية للعناية 
بالبشــرة و الجســم. تقــدم العيــادة كل ما تحتاجينه، ويختص بجمالك تحت ســقف واحد. كما تحظى عيادة درمــا بنخبة من أمهر و أكفأ 
جراحى التجميل في ســلطنة عمان، والذين على اتم إســتعداد لتقديم أفضل خدمة تجميلية مســتخدمين فى ذلك علمهم، خبراتهم 

الطبية وأحدث األجهزة و التقنيات العالمية.
مزيــدًا مــن التفاصيــل ألتقينا مع الفاضل/ حيــدر عباس الرئيس التنفيذي لعيادة دار درما، والدكتورة ســمر حســن أخصائيــة أمراض الجلد 
والتجميــل والليــزر، دكتــور عمــاد ناصرأخصائي جراحة تجميليــة. لنتعرف منهم علــى الخدمات التــي تقدمها العيادة وأهميــة الجراحات 

التجميلية في حياة األشخاص والعديد من االستفسارات حول العالجات التجميلية وأبرز المعلومات عنها.
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عيــادة دار درما خدمــات عالمية في طب الجلديــة، الهدف من 

تأسيسها؟

تأسســت »عيادة دار درما« بهدف تقديم خدمات عالمية المستوى في 

طــب الجلديــة من خالل أحدث ما وصــل إليه العلم في هــذا المجال، 

لكافة أنواع العالجات الجلدية ولكافة الفئات العمرية. 

أهم الخدمات التجميلية التي تقدمها عيادة دار درما؟

 لدينــا مجموعــة كبيرة مــن العالجــات والحلول المتقدمــة مدعومة 

التجميليــة  الخدمــات  ومــن  المعــدات،  وأحــدث  المنتجــات  بأفضــل 

األساسية لدينا:- 

العــالج بالحقــن ، تتنــوع العالجات ما بيــن البوتوكس ، الفيلــر، الميكرو 

بوتوكــس )للوجــه والعنــق( ، كيربوســتر، البالزمــا الغنيــة بالصفائــح 

الدموية، الميزوثيرابي. 

شــد الوجه غير الجراحي ، جهاز ســكارليت بالموجات الالسلكية، عالج 

الهايفو، جهاز ليزر إن دي ياج، خيوط شد البشرة. 

عالجــات العناية بالبشــرة، والتي تضم كال من العالج الضوئي للبشــرة  

»الهيدرافيشال«، الديرمابين )تحفيز الكوالجين باإلبر المجهرية( ، تفتيح 

بشــرة الوجــه، أحمــاض )ألفا-هيدروكســي(، )أكــوا جولد ســتامب(، 

التقشــير الكيميائــي، التقشــير الكريســتالي، تقشــير البشــرة بالديرما 

بالنينج. 

عالج الشــعر، وذلك من خالل العالج بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية، 

الميزوثيرابي، الخاليا الجذعية )عامل نمو(. 

 العالج بالليزر، ومن األجهزة التي تســتخدم في هذا العالج منها جهاز 

إيليــت بلس ليــزر )إزالة الشــعر(، جهاز الريڤاليــت، الليــزر الكربوني، إزالة 

الوشم، فراكشنال ليزر، التقشير البارد )عالج كيميائي(.

جراحات التجميل ، وتضم كال من تجميل األنف، شفط الدهون، شد 

المؤخرة بالطريقة البرازيلية، شد البطن، شد الذراعين، شد الفخذين. 

كيــف يوفــر دار درمــا لزائرينــه أقصــى درجــات الخصوصيــة 

والراحة؟

تتميــز العيادة بموقعها المميز والمالئم فــي القرم مقابل مجمع 

القــرم التجــاري )QCC( ، حيث ســتجد نفســك في بيئــة عالية في 

مســتويات الراحة والترحاب؛ فلقد أنشأنا مكانًا مريحًا ستتلقى فيه 

عناية بالبشرة بأعلى جودة.

معايير اختيار الكادر الطبي وأهمية التدريب والتأهيل الجيد 

ألطباء الجلدية؟

لدينا فريــق من متخصصي العالجــات الجلدية على مســتوى عال 

من التأهيل والخبرة، سيســاعدونك في تشخيص المشكلة واإلتيان 

بأفضل الحلول العالجية وأنسبها.

الخدمات األكثر اقباال داخل دار درما وما هو سر التميز فيها؟

إبــرة العنبر، الغنية بـ )السالســيلك اســيد وهيرولينك اســيد(، لشــد 

وتفتيح وتجديد خاليا بشرتك.

بوتوكس فرط التعرق، هي إبر تحوى مادة البوتكس وتستخدم في 

عالج فرط التعرق في منطقة تحت اإلبط. 

بروفايلو، لشد الوجه والرقبة بدون جراحة. تساعد ف نضارة وترطيب 

البشرة، ونتائجها تدوم طوياَل. 

ابــرة جوري، هــي واحدة من إبــر النضــارة تحتوي على مــادة البولي 

كابروالكتون و التي تحفز انتاج الكوالجين بصورة عالية. 

هيدروافيشــل ، تجمع بخواصها 3 مهمات، وهي التنظيف، التقشير 

مع تفريغ المسامات، وترطيب البشرة وتغذيتها. 

تقنيــة تكســاس أو كمــا تســمى »V Line« هــي من احــدث تقنيات 

تجميــل الوجه يتم مــن خاللها تعريض الفك الســفلي إلبراز الذقن 

بطريقة تتناسب مع مالمح الوجه، وإخفاء الذقن المدبب.

البالزما الغنية بالصفائح الدمويةPRP، تســاعد في تقليل التجاعيد، 

وامتــالء الجلــد المترهــل، وتســاهم فــي التخلــص مــن التجاعيــد 

العميقة، وتحسين البشرة ويقلل من ندبات حب الشباب. 

النصائــح التي دائما ما تقدمها للراغبين في إجراء عمليات أو 

جلسات تجميلية في دار درما؟

يجــب إخبار الطبيــب بتاريخــك المرضي للتأكــد من إمكانيــة إجراء 

العملية دون أية مضاعفات. 

معرفــة نتائج هــذه العملية وهل ســتؤثر على حياتك ونشــاطاتك 

اليومية فيما بعد وما إلى ذلك.

يجب معرفة جميع المخاطر الممكنة، فمن الممكن اإلصابة بااللتهاب 

في مكان الجرح أو تواجد الّندب لفترات طويلة وعدم اختفائها. 

معرفــة حدود جســمك وحــدود العمليــة، لتوّقع النتيجة بشــكل 

منطقــي، لذا يجب مناقشــة الحــدود مــع الطبيب قبــل العملية. 

كمــا أّن الكثير من األشــخاص يأملون تغيير حياتهــم لألفضل بعد 

العملية، مثل زيادة الثقة بالّنفس، أو الحصول على ترقية بالعمل، أو 

غيرها من األمور الّتي ال يستطيع الطبيب ضمان حدوثها.

فــي حال تواجد البدائــل مثل: ممارســة التمارين الّرياضيــة، أو تغيير 

النظــام الغذائــي، من الممكــن التفكيــر بتجربة هــذه البدائل قبل 

الّتوجه لخيار العملية. 

يــوم العملية،  اّتبــع جميع التعليمات الخاّصة باألكل والشــرب قبل 

العملية، 

 أوقف التدخيــن في حال كنت مدّخن قبــل العملية بفترة،. احرص 

على عدم وضع أي نوع من المستحضرات على جسمك .

LASER HAIR
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الرئيس التنفيذي عيادة دار درما
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نبدة عن دكتورة سمر؟

دكتــورة ســمر حســن أخصائية أمــراض الجلــد والتجميــل والليزر، 

ًتخرجت عام 2008 وَحصلت على الماجســتير في األمراض الجلدية 

والتجميــل. لدي خبرة تعدت ١٢ عامًا فــي عالم التجميل، كما أنني 

فخــورة كوني جزء من عائلة »دار درما«، الوجهة األولى للمشــاهير 

وأحدث تقنيات في عالم الجمال.

ما الذي يميز دكتورة سمر عن سائر األطباء؟ 

عالقتــي بالمرضــى مميــزة للغايــة، اعتبرهــم جــزء مــن عائلتــي 

وأصدقائي. ودائمًا جاهرة للرد على اي استفســارات أو استشــارات 

خاصة بهــم في إي وقت. أعمل على كســر الحاجز النفســي بين 

الطبيــب والمريــض، واجعلهــا عالقة مريحــة، مما يســاهم  في 

الوصول إلى نتيجة عالجية أفضل.

المريض ال يأتي لإلستشــارة فقط، بل يســتمر بالحضور والمراجعة 

لمتابعــة حالتــه، لذلك من الضــروري أن تكــون عالقتي بــه جيدة. 

فمن منا يحب زيارة الطبيب لو مهما كان الســبب بســيط؟! عندما 

يأتــون إلى هنا يعتبرون أنهم ذاهبون فــي نزهة أو لتفقد صديقة 

ومتابعة وضعهم وهذا يسعدني كثيرا؟  

العناية بالوجــه في غاية األهمية باألخص في مناخنا هذا... 

برأيك ما هي العوامل األساسية المضّرة للبشرة؟

التعرض للشمس يسبب ضرر كبير للبشرة، والذي قـد يحدث مباشرة 

وعـــلى فترات طويلة. كما أن الحرارة تســبب آثــارًا مؤذية، إضافة إلى 

الغبار و الرمل. بشــكل عام الطقس الجاف في المناطق الصحراوية 

والرطب في المناطق القريبة من البحر، يكون مؤديًا للبشرة. 

كيف نعتني ببشــرتنا؟ وما هي النصائح الوقائية والغذائية 

للبشرة التي توجهيها للسيدات في الشرق األوسط؟

إن اإللتزام بما هو بســيط يؤدي إلى تحقيق المطلوب، لهذا السبب 

فإنــي أعمــل دائمــًا على تبســيط األمــور لمرضــاي. ويعتبــر مفتاح 

الحفاظ عـلى البشرة هو استعمال غسول مالئم لطبيعة البشرة، 

وواقي شــمس ذو طيف جيــد. وهذا يتحدد وفقــا ً لعمر المريض، 

فإنني يمكن أن أنصحه باســتخدام مضاد أكســدة مثل فيتامين 

ج )حمــض األســكوربيك( أو اســتخدام كريــم يحتوي عـــلى مادة 

الريتبنويد لياًل. 

برأيك ما هو العمر المناســب الــذي يجب أن تلجأ فيه المرأة 

إلى التجميل وحقن البوتكس؟

من أبرز الطرق وأشــهرها للعناية بالبشــرة والحفاظ على شــبابها، 

هــي حقن »البوتوكس« التي تلجأ إليها النســاء بأعداد هائلة، حيث 

تتميز هذه التقنية بالنتائج الســريعة والمذهلــة التي تعيد الصحة 

والجمال للبشرة، وتجعل المرأة تبدو أصغر بسنوات.

»حقنــة البوتوكــس« مفيدة للشــابات في عمر مبكــر، وهنا يصبح 

هذا العالج نوع من أنواع حماية البشرة من الشيخوخة، ومن تكاثر 

الخطوط الرفيعة. إذا لجأت المرأة إلى حقن »البوتوكس« في ســّن 

مبكــر، هذا األمر سيســاعد الحقــن في التناغم مع البشــرة، حين 

تخضع لها عندما تتقّدم في السن.

وبالتالــي ســتنجح هــذه التقنية أكثــر ويظهر الوجــه طبيعيًا وغير 

مبالغ بحقنــه، لذا كلما لجأت المرأة إلى تقنية التجميل المناســبة 

في عمر مبكــر وطبعًا وفقــًا لوضعها ومشــكلتها، كلما منعت 

هذه المشكلة من التزايد.

ما هي العالجات األكثر رواجا« في المنطقة؟

إزالة الشــعر بالليزر، هـــذه التقنية األكثر انتشــارًا ومتوفـــرة للرجال 

والنســاء مــن كافة األعمــار. ثم يأتي التقشــير الكيميائــي ، والذي 

يستخدم لعدد من االستطبابات مثل حب الشباب أو التجاعـيد.

الحقـــن تأتي فــي المركــز الثالث من خــالل اســتخدام المغيرات 

العصبية مثل »الفلير« و »البوتوكس« و«الزيومين«، وكذلك »الموالئ« 

بتركيبة حمض الهيالورونيك مثل »بروفايلو جوفيدرم« أو »ريستيلن«، 

وذات تركيبة مغايرة لحمض »الهيالورونيك« مثل راديس.

مــا هــو الجمــال بنظــرك؟ وهــل انــت مــع عمليــات الحقن 

والتجميل؟

إن الجمــال يمنحــك إحساســا ًبالســعادة، ســواء كان هـــذا 

الجمال مصدره شــيء أو شخص أو حتى مكان. حين تشعـــر 

بالراحــة بوجود شــيء معين، فإن عـقـلـــك يتصور أن هـــذا 

شيء جميل. 

حين ينطبق هـــذا الشــيء عـــلى المظهر فإنِك تشعري 

بالراحة حين تكون بالمظهر الذي تريد، وعندها ال تشعـر 

بحاجتك لشيء. ولكن هناك عالمات تدل عـــلى التقدم 

بالعمر، وتســبب االنزعاج الشديد وعـــليه يجب تخفيفها 

من خالل العالجات. 

إن الهــدف الرئيســي مــن الجراحــات التجميليــة ليس 

جعل الناس أصغـــر بالعمر وهنــا يكمن الخطأ، ولكن 

الهدف هـو منح الناس شعور أفضل بالراحة من خالل 

مظهـرهم، وبالتالي يرون أنفسهم أجمل.

األكثــر  النــاس  بــأن  أظهــرت  الدراســات  إن 

راحــة هــم األكثر قــدرة علــى اإلنتــاج في 

االجتماعـــية  وعالقاتهــم  عملهــم 

مــع عائالتهــم وأصدقائهــم، لذلك 

البســيطة  الجراحيــة  فــإن اإلجــراءات 

تساعـــد في ذلك من دون تغيير جذري أو 

تغيير فيزيائي شــديد. أنا أشجع و بشكل كبير 

علــى اإلجــراءات التجميلية حين تتــم بطريقة 

صحيحة وللغرض المناسب. 

كما أنني أرفض كثير من العالجات في حال 

تيقني بأن طالبيها لن يحصلوا عـلى الفائدة 

المرجوة منها. إن وظيفتنا لها دور في التأثير 

عـلى نفسية المريض، وفي كثير من األحيان 

فإن كلمــة مريحة نعطيهــا للمريض أفضل 

مــن العمل باإلبــرة فقد يكون هـــذا ما يحتاجه 

المريض.

الكثير في منطقة الخليج والعالم العربي يعانون من 

جفاف البشرة، ما الذي تنصحيهم به؟

مشــكالت البشــرة عمومًا يعني أننا ال نشــرب الميــاه بكمية 

مناســبة أو بكميــة عالية، ال نضع المرطــب كل صباح، ال نضع 

كريم. أحب وصف البشــرة بأنهــا كالحياة، يجــب أن تتنفس 

وتعيش لتكون صحية أكثر، لذا انصح مرضاي بشــرب كميات 

كبيرة من المياه وأكل الخضار والفاكهة.

ما هي النصيحة األساسية التي على كل إمرأة إتباعها 

للحفاظ على نضارة بشرتها؟

نصيحــة أقدمهــا لكل امــرأة للمحافظة على بشــرتها، هي 

شــرب المــاء بكميات عالية ووضــع مرطبًا كل صبــاح، والنوم 

باكرًا واستخدام الكريمات المضادة لتقدم للعمر.

دكتورة سمر حسن 
أخصائية أمراض الجلد والتجميل والليزر

dar_derma
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ما أسباب أختيارك  هذا المجال؟

تعتبــر جراحة  التجميل اليــوم من أهم الجراحات في 

العالم، وهي تســتقطب كل شخص لديه الرغبة في 

اإلعتناء بنفســه وبشــكله الظاهري. واكتشــفت حب 

الطــب التجميلــي، خــالل الدراســة الجامعيــة. عندما 

شعرت أنه المجال األنسب لي، خاصة أنه من المجاالت 

الصعبة مــن ناحية شــروط القبول. ولكــن بالتصميم 

واإلرادة نجحت في خوض هــذا المجال ألكون طبيب 

تجميلي ولدّي عياداتي الخاّصة .

هنــاك الكثير من أطباء ومراكــز التجميل اليوم، 

ما الذي يميز عملك في هذا المجال؟

أومن بالمنافســة وبأنها تعطي المزيد من النجاح، ألنه 

في حال تواجد جــراح واحد في مدينة، فال يمكنك أن 

تعــرف إن كان جيــد أو ال. بينما إن وجد ألف تســتطيع 

التميز بين الجيد من غيره، وهنا التحدي وأنا أفضل هذا 

النوع من التحديات.  

هناك عدة أســباب تجعل من الجــراح أفضل من غيره، 

ليــس فقــط دعايــة أو اســم.  يوجد مصداقيــة وثقة 

متبادلــة ونتيجة، هناك شــخص عابر وشــخص يهمه 

اإلســتمرارية ويهمــه األســم، وآخــر يهمــه مــا يجنيه 

كعمل يومي.

برأيــك هل موضــوع التجميل أصبح مــن اهتمام 

الرجال أيضً ؟

 تزايدت النسبة، فقد وجد الرجل أن السيدة قد سبقته 

كثيــرًا، وبدأ يلحق بها وأصبح ينافســها. وعندما يكون 

الموضــوع مرتبــط بالعمل فالشــكل سيســاعدك إن 

كنت شــاب أو فتاة، اليوم عندما تكــون هناك مقابلة 

عمل فجزء منها يكون له عالقة بالشكل.

هل تعتبر العمليات التجميلية ضرورية ؟  

أســتطيع ان أقول لك أّنها ليست ضرورية وحسب ، بل 

يمكن أن نعتبرها منقذة للشخص . 

ما هي النصائح التي تقدمها لكل من يعاني من 

تشوهات طبيعية ؟ 

أنصــح كل مــن يعاني مــن تشــّوهات ويعانــي منها 

وبصــدق، أن ال يتــرّدد بإجــراء عملّيــات تجميلّيــة دون 

التفكير بذلك. وجراحة التجميل مقّسمة إلى عمليات 

مثــل تكبيــر الصدر وشــفط الدهــون وعمليــات األنف 

وغيرهــا، كذلك هناك عــالج دون عمليات جراحية مثل 

البوتوكــس والنفخ والتعرق الزائــد، وكذلك العالج عن 

طريق األجهزة مثل تفريــز الدهون عن طريق األجهزة 

أو كل أجهزة الليزر المختلفة. 

دكتور عماد ناصر 
أخصائي جراحة تجميلية

w w w . d a r - d e r m a . c o m
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تعريف تعريف متعة القيادةمتعة القيادة

Ferrari

296 GTB
296 هي سيارات ذات محّرك وسطي   GTB   فيراري  
خلفي مجّهزة بمقعدين. وتعيد السيارة تعريف 
مفهوم متعة القيادة بشكل كامل ضامنة أنقى 
األحاسيس والمشاعر خــالل االستخدام اليومي، 
وليس فقط عند دفع السيارة إلى أقصى الحدود. 
تمّثل GTB 296 بداية عصر جديد وأصيل لفيراري مع 
 V12و V8 طرح محّرك جديد، ُيضاف إلى المحّركين 
V6 الذي  الحائزين على جوائز عديدة، وهو محّرك 
ينتج قّوة تبلغ 663 حصانًا مع محّرك كهربائي قادر 

على إنتاج 122 كيلوواط )167 حصانًا( إضافيًا.
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محّرك االحتراق الداخلي

يحقــق محــّرك GTB 296 الذي يعمــل باالحتــراق الداخلي رقمًا 

قياسيًا من مخرجات الطاقة لسيارة تجارية مصّممة للطرقات. 

ومن األمور األساســية لتحقيق هذه النتيجة، طرح محّرك V مع 

زاوية 120 درجة مع عمليات إشــعال متســاوية التباعد باإلضافة 

إلى وضع التوربينات داخل المنحنى V مما يمنح المحّرك المزيد 

من اإلحكام مع كتل موزعة على النحو األمثل.

وُتعتبــر هــذه البنيــة مثالية على صعيد تسلســل اإلشــعال 

وتكامــل فتحــات الســحب ودعائــم المحّرك علــى جوانب 

السحب لرؤوس األســطوانات. ويصبح بالتالي المحّرك أخّف 

وزنــًا وأصغــر حجمًا بســبب التخّلــص من حجيرات الســحب 

والدعائم الخارجية بينما تستفيد حركة السوائل من تقليل 

األحجام مما يعزز كفاءة السحب.

محرك كهربائي

هــذه أول ســيارة فيــراري علــى اإلطــالق بدفــع خلفــي حصرًا 

بتصميــم PHEV  فيهــا المحــرك باالحتــراق الداخلــي مدمجًا 

بالمحــرك الكهربائي الخلفي الذي يولــد 167 حصانًا.  ويتواصل 

مجموعات الدفع ونقل الحركة

ُيشــّكل هذا أّول محرك سداســي األســطوانات يتم تركيبه 

على ســيارة مخّصصة للطريق يحمل شارة الحصان الجامح، 

إّنــه يطلــق العنــان لقّوتــه الهائلة مــن الطاقــة البالغة 830 

حصانًا لتقديم مستويات أداء لم يكن من الممكن تصّورها 

سابقًا مع صوت جهير فريد ومبتكر.

أّول محــّرك لفيــراري يحقق مزايا كبيرة من حيث الشــكل 

مع خفض مركــز الثقل وتقليص حجم المحّرك، تســاعد 

هــذه البنيــة الخاّصة علــى توفيــر مســتويات قصوى من 

القّوة. أّما النتيجة فهي أّن فيراري V6 الجديدة قد ســجلت 

رقمًا قياســيًا جديدًا في إنتاج الطاقة مــع 221 حصانًا لكّل 

ليتر من اإلزاحة.

ونظرًا إلــى أّن محــّرك V6 توربو مدمج مع محــّرك كهربائي 

فــي الخلــف، يصبــح الحــّد األقصى مــن مخرجــات الطاقة 

المجّمعة لســيارة830 حصانًا، مما يضعــه في الطليعة في 

فئــة الســيارات الرياضيــة ذات الدفع الخلفي كمــا ويجعله 

مرنًا للغاية. 
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296 GTB
المحرك الكهربائي مــع المحرك باالحتراق الداخلي بواســطة 

مشّغل إدارة االنتقال )TMA( الذي يسمح باستخدام المحركين 

معــًا من أجل العمــل بقوة تبلغ 830 حصانــًا أو بالفصل بينهما 

ليسمح للمحرك الكهربائي بالعمل منفردًا.

المحــرك  وضــع  علــى  الدفــع  مجموعــة  تصميــم  يعتمــد 

الكهربائي MGU-K بين المحرك وعلبة التروس وعلى مشــغل 

إدارة االنتقال لفصل المحرك الكهربائي عن المحرك باالحتراق 

الداخلــي، وعلــى بطارية عاليــة الجهد بطاقــة 7.45 كيلوواط 

ساعة والمبّدل الذي يتحكم بالمحركات الكهربائية.

ويشــحن المحــرك الكهربائــي البطاريــة عاليــة الجهــد ويشــغل 

المهمــة لتوليد الحــرارة مجّمعة فــي الحّيز الوســطي العلوي 

لحــوض المحــرك، وهذا بــدوره يمنــح إدارة حــرارة أكثــر فعالية 

لحوض المحرك بحد ذاته وللمكونات الكهربائية على حد سواء.

وقد تم تحقيق هذ ا األداء الالفت عبر تحســين أحجام الســيارة 

بطريقة سلســة، فكانت النتيجة سيارة بتصميم أنيق جدًا وخاٍل 

للغايــة مــن التعقيــدات تمتــزج فيــه كل العناصــر المخصصة 

لألداء بكل سالســة مــع التصميم، فيبــرز التالقــي الصعب بين 

التكنولوجيا والشــكل الجميل الذي هو ميزة معهودة في كل 

ســيارات فيراري. أّما العمــل على تطوير الديناميكيــات الهوائية 

في GTB 296 يعنــي أنه حتى في إعداد الجر المنخفض بإمكان 

المحــرك باالحتراق الداخلي ويمنحه عزمًا وقوة إضافيين )حتى 167 

حصانًا( ويســمح بقيادة السيارة بنمط e-Drive الكهربائي بالكامل. 

ويســمح تصميم MGU-Kالمعّزز بوصول المحــرك إلى عزم أقصى 

قــدره 315 نيوتــن متر، أي أكثــر بنســبة 20 % تقريبًا مــن التطبيقات 

السابقة

الديناميكيات الهوائية

تتميز GTB 296 ضمن فئة ســيارات بيرلينيتا الرياضية ذات المحرك 

الجذريــة  الحلــول  بوضعيــة وســطية بفضــل مجموعــة مــن 

واإلبداعية. فقد تم تركيب التوربو بين مجموعتي األســطوانات 

في وضعية تعرف باســم hot-V. ويعنــي ذلك أن كل المكونات 

السيارة أن تؤمن قوة ضاغطة نزواًل أعلى من التصاميم السابقة. 

وفي إعداد القــوة الضاغطة نزواًل العاليــة، تضاف قوة ضاغطة 

قدرها مئة كيلوغرام بفضل الجانح النشط.

ويتــم تبريــد المحــرك باالحتــراق الداخلــي وعلبــة التــروس 

بواســطة مشــعاَعين مرّكبين فــي مقدمة الســيارة، أمام 

العجلتين األماميتين، حيث تــم تركيب مكّثفين أيضًا لتبريد 

البطاريــة عاليــة الجهد. ويتم ســحب الهواء الســاخن على 

طول قســم الســيارة الســفلي، من أجــل تفــادي تأثير هذا 

الهــواء في هــواء التبريد الذي يبلــغ المبــردات الداخلية عبر 

القسم العلوي من جانبي السيارة.
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ديناميكيات السيارة

تم تحســين قدرات هندسة السيارة وإبقاء مكونات السيارة 

األساســية في أصغــر حجم ممكن لهــا، فضاًل علــى إدارة 

تدفقات الطاقة ودمجها بأجهزة التحكم الديناميكية في 

 GTB الســيارة. وتم تطوير مكونت جديدة خصيصًا لســيارة

296، من بينها مشــّغل إدارة االنتقال جهاز اسشتعار الهيكل 

الديناميكي سداسي الجهات )6w-CDS(، وهذه المرة األولى 

التي يتم استخدام تقنية من هذا النوع في عالم السيارات. 

وتتميــز الســيارة بوظائف جديدة أيضًا، على غــرار نظام منع 

انغــالق المكابح ABS evo، الذي يســتعين بالبيانات المحصلة 

من جهاز اسشــتعار الهيكل الديناميكي سداسي الجهات، 

وتقدير التماسك المدمج بمؤازر عجلة القيادة الكهربائي.

الشكل الخارجي

أتــى تصميــم 296 بمقعديــن ومحــرك بوضعيــة وســطية 

خلفيــة عبــر منحها خطًا مدمجــًا للغاية مع شــكل جديد 

وعصري. وبفضل قاعدة العجالت القصيرة والبنية المتناغمة 

المنحوتة، باتت GTB 296 بالفعل ســيارة بيرلينيتا األكثر دمجًا 

التــي تخرج من مصنع مارانيلو في العقــد المنصرم. وتعتبر 

 GTB المقصورة من أكثر النواحي التي يمكن التنبه إليها في

296، وال ســيما أنهــا تتميز بزجــاج أمامي أشــبه بالقبال يلتف 

وصواًل إلى النافذتين الجانبيتين. 

وتبــرز مزايــا الســيارة الجمالية واألدائيــة على الفــور من أول 

نظرة للســيارة مــن الجانب الخلفــي. فالعالقــة القوية بين 

الهيكل والمقصورة تبرز أكثر من خالل خط السقف الفاصل 

وتــالؤم الفتحتيــن العموديتيــن الناتئتين ومظهــر الجانبين 

القــوي. فتكون النتيجة ســيارة مدمجة للغايــة تكون فيها 

المقصورة مرّكبة بصريًا ضمن األحجام المحيطة.

وتتســم األحجــام األمامية في ســيارة GTB 296 بالبســاطة 

والنقاوة الشديدة والحجم المدمج للغاية، وتطلب الوصول 

إلى هذه النتيجة عماًل دقيقًا على شكل األسطح الهندسي. 

فعنــد النظر إلى الســيارة من األعلى، يرســم التــواء الجانب 

األمامي محيط مقدمة الســيارة بأكمله، فيولد بذلك شكاًل 

تصميميــًا يفصل بأناقة بيــن وظائف مجموعتــي المصابيح 

األمامية.

وتســتوحي المصابيح األمامية شــكلها مــن المصابيح التي 

تشــبه »الدمعــة« والتــي تــم اعتمادها فــي الســابق. ويتم 

التعبيــر عن هــذا التوجه التصميمي فــي GTB 296 من خالل 

»دمعتين مدمجتين باألغطية« تــم ترصيعهما في مقدمة 

الســيارة وكأنهمــا جوهرتــان. ويكتمل هذا التأثير بواســطة 

التركيبة الشكلية لمصابيح اإلنارة النهارية، التي تعمل كأنها 

زة لمقدمة السيارة، وبواســطة فتحات تبريد  اللمســة المميِّ

المكابــح. وتــم التعبير عن تصميم الشــبك األمامي الفردي 

الوســطي عبر تخفيــض علو الشــبك األمامي في الوســط، 

فكانت النتيجة شكاًل يشــبه عمود رفع األثقال الذي يوحي 

بوجود مشعاعين جبارين في السيارة. 

وتتميز GTB 296 بعجلة جديدة من خليط المعادن بتصميم 

مزدوج األعمدة يســلط الضــوء على التأثير النحتي لشــكل 

النجــم المتفجــر. ويتيــح المصنــع أيضــًا عجــالت مصاغة 

محــددة ذات خمس أعمدة يتم إبــراز التأثير فيها من خالل 

الطبقــة النهائية المصقولة باأللمــاس. ويترافق كل عمود 

مــن األعمدة الخمســة األساســية بعنصــر ثــاٍن ديناميكي 

منحــٍن يولد مجااًل مفتوحًا بين األعمدة فيحســن ســحب 

الهــواء مــن قــوس العجــالت. ويمكــن اختيــار العجــالت 

المصنوعــة مــن أليــاف الكربــون التــي هــي أخــف بثمانية 

كيلوغرامات من العجالت المعدنية  ليرســي معيارا جديدًا 

على صعيد األداء.
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المقصورة الداخلية

تم تطوير مقصورة GTB 296 وفقًا للمفهوم الجديد 

المتمحور حول واجهة بينية رقمية بالكامل، تمحورت 

الفكــرة حول إبراز هــذه التكنولوجيــا بطريقة راقية، 

فكانــت النتيجة تعبيــرًا خالصًا عن البســاطة بأناقة 

الفتــة تعكــس علــى المســتوى الجمالي،التصميم 

الخارجي بشكل رائع.

وترتقــي مقصــورة GTB 296 بمفهوم نقــاء العناصر 

الوظيفيــة إلــى مســتويات جديــدة. فمــن وجهــة 

نظر شــكلية، عندمــا ال يكون المحرك شــغااًل، تصبح 

مجموعــة العدادات ســوداء، مما يبــرز الطابع قليل 

التفاصيــل فــي المقصورة. ويــزداد تنجيــد المقاعد 

ولمســات الجلد اإليطالــي الحصــري جاذبية بفضل 

المــواد التقنية الراقية المســتخدمة فــي المكونات 

الوظيفية.

ومــن إن يتــم الضغــط علــى زر تشــغيل المحرك 

)Start Engine( تبــدأ كل المكونــات بالعمل تدريجيًا 

فتكشــف GTB 296 عــن عظمتهــا التكنولوجيــة 

بشــكل واجهــة بينيــة رقميــة بالكامــل وعصرية 

مجموعــة  وتقــع  االســتعمال.  وســهلة  للغايــة 

العدادات في تجويف عميق في لوحة التجهيزات 

التي تتميز بســطحها المشــدود الخالي عمدًا من 

أّي تعقيدات.  

وتشــكل الشاشــة األماميــة المدمجة فــي التنجيد 

الجلــدي مثاًل عن تطبيق فلســفة النقاوة الشــكلية 

القصــوى التــي تنتهجها فيــراري. ويعتمــد تصميم 

مكبــرات الصوت المبــدأ عينه. فعوضًا عــن المعدن، 

لجــأ المصممون إلى غطاء بالســتيكي حــراري بلون 

لوحة التجهيزات ذاتها.
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»فيراري روما« هي سيارة فيراري الرياضية الجديدة كليًا من فئة الكوبيه التي جرى تطويرها في مصنع الشركة 
بمدينة مارانيللو اإليطالية. وتجمع السيارة بين التفاصيل الجمالية الُمتقنة والقوة الجبارة والمرونة العالية، ما يمنح 
السائقين تجربة قيادة استثنائية وممتعة بمعنى الكلمة. كما ُتجسد السيارة أرقى مفاهيم التصميم اإليطالية 
العريقة، لتقدم بذلك صورًة معاصرة وحقيقية عن نمط الحياة الهادئ والراقي الذي تميزت به مدينة روما في 

خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما منح السيارة تسميتها المميزة، روما.

Ferrari
ROMA ُتجسد أسلوب الحياة ُتجسد أسلوب الحياة

اإليطالي الفاخراإليطالي الفاخر
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ومن الناحية التصميمية، تمتاز ســيارة »فيراري روما« بخطوٍط 

واضحــة وُمتقنــة تنم عــن مســتوياٍت رفيعة من التناســق 

الُمتناغمــة  األبعــاد  علــى  تصميمهــا  يرتكــز  إذ  واألناقــة. 

والتفاصيــل الجماليــة المتوازنــة واألنيقــة، الُمســتمدة مــن 

الحرفيــة اإليطاليــة العريقة وتقاليــد »فيراري« التــي تتجلى 

بوضوح في ســياراتها ذات المحرك الوســطي، والسيما »250 

جي تي بيرلينيتا لوسو« و»250 جي تي« التي تتسع ألربع ركاب. 

وتنفرد الســيارة الجديدة بلغة تصميمية حديثة تظهر روعة 

وأصالــة التصميم الُمتقن والمتكامل. كما تحتفظ الســيارة 

بالخطــوط األنيقــة واللمســات الرياضية التــي لطالما مّيزت 

جميع سيارات »فيراري«.

وقــد حــرص مهندســو »فيــراري« علــى تطوير عــدة تقنيات 

مبتكرة لضمان أعلى مســتويات األداء لسيارة »فيراري روما«، 

مــع الحفــاظ علــى نقــاء وأصالــة التصميــم ضمــن فئتها. 

ويشــمل ذلــك التصميــم المبتكــر للجنــاح الخلفــي القابل 

للتحريــك والمدمــج بسالســة وأناقة مــع الزجــاج الخلفي؛ 

حيــث ُصمم بطريقٍة تتيــح عند طويه االحتفــاظ بالتفاصيل 

العصريــة األنيقــة للســيارة، وتضمــن قــوة الجــر الســفلية 

للســيارة على الطرقات المفتوحة، فضاًل توفير تجربة قيادة 

مريحة وعالية الكفاءة أثناء القيادة في شوارع المدن وخالل 

أوضاع إيقاف وتشغيل السيارة.

ويســتند تصميــم شاســيه »فيــراري رومــا« إلــى تكنولوجيا 

التصميــم بناًء على وحدات مســتقلة، التي طورتها شــركة 

»فيــراري« خصيصًا لطرازاتهــا من الجيل الجديــد. وتم إعادة 

تصميــم كل مــن الهيــكل والشاســيه بغية اعتمــاد أحدث 

تقنيات اإلنتــاج المتقدمة والمزايا المبتكــرة لتخفيض الوزن، 

مع العلــم أن ٪70 من مكونات الســيارة ُتعتبــر جديدة كليًا. 

عالوًة على ذلك، تتمتع هذه الســيارة ذات المحرك الوسطي 

بمقصــورة كوبيه مثالية تتســع ألكثر مــن راكبين )2+(، كما 

تتميز بأفضل نســبة للــوزن/ القوة ضمن فئتهــا )2,37 كغ/ 

حصان بخاري(.

 مــن جهة ثانيــة، زّودت ســيارة »فيراري رومــا« بأحدث أنظمة 

ديناميكيــات القيــادة المتطــورة من »فيــراري«، ومــن أبرزها 

نظــام »التحكم بزاويــة االنزالق الجانبي« )النســخة 6.0( الذي 

ُيســتخدم ألول مرة في طراٍز رياضي مــن »فيراري«، باإلضافة 

إلــى مفتاح التحكم اإللكتروني بنظام القيادة )مانيتينو( ذو 

المطلوبة لالســتمتاع باألداء االســتثنائي للسيارة، خاصة مع 

إمكانية نشره تلقائيًا أثناء القيادة بسرعاٍت عالية. 

 )V8( وقد زّودت الســيارة بمحرٍك مكّون من ثمان أسطوانات

ذو قــوة جبــارة تصل إلــى 620 حصــان بخاري عنــد 7500 دورة 

في الدقيقة، مما يجعلهــا األقوى ضمن فئتها. ويندرج هذا 

المحرك ضمــن عائلة محــركات »فيراري« التي فــازت بجائزة 

»أفضل محرك دولي للعام« ألربع سنوات على التوالي. ويمتاز 

هــذا المحــرك بنظــام »إدارة التســارع المتغّير« الــذي يضمن 

اســتجابة فورية عند تعديل قوة العزم بشكل يتناسب مع 

الســرعة. وبفضل استخدام فالتر لتصفية جسيمات البنزين، 

حظيت سيارة »فيراري روما« بتركيز دقيق لجهة تعزيز الصوت 

المهيب لنظام العــادم، والذي تم إعادة تصميمه بالكامل، 

مع إزالة كاتمات الصوت وإدخال صمامات التفافية جديدة.

 كمــا زّودت الســيارة بعلبــة تــروس جديــدة ُمدمجــة بثمان 

ســرعات مــع قابــض مــزدوج )DCT(، وهــي أخــف بمقــدار 6 

كغ عن ســابقتها ذات الســبع ُســرعات. وإلى جانــب تقليل 

اســتهالك الوقود واالنبعاثات، تتيح علبة السرعة التبديل بين 

الســرعات بسالســٍة ومرونة أكبر، مما يضمن استجابة عالية 

الخمس أوضاع، و»نظام فيراري لتحســين الديناميكية« الذي 

يتحكــم بزاويــة االنحراف عن طريــق ضبط ضغــط الفرامل 

بشــكٍل هيدروليكــي فــي مســاند المكابــح، بهــدف رفــع 

مستوى األداء والتحكم.

وقد توخــى »مركز فيراري للتصميم« عنــد تصميم الهيكل 

الخارجي لســيارة »فيراري روما« تبّني نهــج ركز بالدرجة األول 

على إبــراز التفاصيــل الواضحــة وتحقيق تناغــٍم ُمطلق بين 

عناصرهــا المختلفة وفق نســٍب وأبعــاد متناســقة وأنيقة. 

وتزدان الســيارة بخطــوط طويلة وأنيقة للغاية تنســاب من 

غطــاء المحرك األمامــي حتى القســم الخلفــي، لتعكس 

بذلك التفاصيل الجمالية الكاملة لألجنحة ونهاية الســقف 

المنحني لمقصورة القيادة المدمجة. وبهدف إبراز اللمسات 

الجماليــة الدقيقــة، حــرص المصممــون علــى إزالــة جميع 

التفاصيل غير الضرورية. فعلى ســبيل المثــال، تمتاز مقّدمة 

الســيارة بشــبٍك ديناميكــي فريــد يتوّضــع ضمــن ســطٍح 

ُمتجانــس ويمتــاز بأجزاء ُتفتــح تلقائيًا عند الضــرورة، وهو ما 

ُيمثــل مفهومــًا جديــد كليًا فــي تصميم الشــبط األمامي 

مــن »فيــراري«. كما وتتقاطــع المصابيح األماميــة المتكيفة 
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بالكامــل مــن نــوع )LED( مــع خٍط ضوئــي أفقــي يتماهى 

بانســجام مع الهيكل الموجود أسفل السيارة، مما يضفي 

شعورًا مفعمًا بالســحر واألناقة على كامل ُمحيط السيارة. 

ويشــتمل الزجاج الخلفــي ذو التصميم الُملتــف على جهاٍز 

هوائي نشــط للحفاظ على نقاء الزجاج، بينما تمتاز مجموعة 

اإلضاءة الخلفية المزدوجة بتصميم ُيحاكي شــكل جوهرة 

نفيســة تتكامل مــع التفاصيل الجمالية لتصميم القســم 

الخلفي.

 وبالنســبة لمقصورة القيادة في ســيارة »فيراري إف 196«، 

حرص مصممو »مركز فيراري للتصميم« على تبّني تصميم 

عملي جديــد كليًا، يهدف إلــى ابتكار خليتيــن منفصلتين 

لكٍل مــن الســائق والراكب، وهو مــا يعكس تطــورًا الفتًا 

لمفهوم قمرة القيادة المزدوجة الذي يتماهى مع كامل 

مكّونــات المقصورة بداًل من لوحة القيادة كما كان الحال 

في النســخ الســابقة. ويســتمد التصميم الداخلي روعته 

من إعادة تصميم واجهة التحكم التفاعلية بين اإلنســان 

واآللــة )HMI(، لتكــون محصلــة ذلــك تحقيق تطــور نوعي 

في هذا اإلطار؛ حيث يشــمل ذلك عجلــة القيادة الجديدة 

المستوحاة من فلسفة »السالمة على الطريق، والتحكم 

الكامل بعجلة القيادة«، مما ُيمكن الســائق من استخدام 

جميــع عناصــر التحكم اللمســية للســيارة، ويحــول دون 

إبعــاد يديه عن عجلــة القيادة. مــن ناحية أخــرى، تتضمن 

السيارة شاشــة بقياس 16 بوصة تضم مجموعة العدادات 

الرقميــة التي تزود الســائق بجميع المعلومــات الضرورية، 

فــي حيــن توفــر شاشــة التحكــم العمودية قيــاس 8.4 

بوصة وشاشــة العرض الجديدة المخصصة للركاب تجربة 

اســتخدام مبسطة وسهلة. كما ويســمح مفتاح »فيراري« 

 )Comfort Access( الجديــد المزود بنظــام الدخــول المريــح

بفتح الســيارة عــن طريق لمــس زر بجوار المقبــض الجديد 

فــي الباب. عــالوًة على ذلك، تقــدم الســيارة تجربة قيادة 

ممتعــة ومريحــة للغاية في الرحــالت اليوميــة والرحالت 

الطويلة، بفضــل تزويدها بمصابيح أمامية متقدمة بتقنية 

)Matrix LED( و»أنظمة فيراري المتقدمة لمساعدة السائق« 

)ADAS(، التي تتوافر بشــكٍل اختياري، والتي تشــمل »نظام 

تثبيت السرعة التكيفي«.

Ferrari ROMA
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الزي العماني التقليدي للمرأة كنٌز من كنوز سلطنة عمان، فهذا الموروث 
الحضاري المتمثل في الزي التقليدي يمثل تاريخ المرأة العمانية الزاهي. 
تنوع وجمال وثراء يتميز به الزي العماني التقليدي الذي تبقي مالمحه 

حاضرة على مر الزمان. 

» أناقتي« التقت مع المصممة العمانية خديجة الصقري التي نجحت في 
أن تضع بصمتها الخاصة وتبدع في األزياء التقليدية العمانية، ونجحت 

في أن تدمج التفاصيل األنثوية بشكل يعكس أصالة وتراث وثقافة 
الشعب العماني. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي:

الزي التقليدي العماني 
كنز من كنوز سلطنة عمان

خديجة الصقري لـ»أناقتي«

كادي بوتيك...



كيــف بــدأ شــغفك بالتصميــم، ومتــى 

بدأِت العمل به؟

بدأت العمــل في تصميم األزياء قبل ســبع 

ســنوات، كنت أقضــي فيها وقــت فراغي. 

ولكن مــع مرور األيام اكتشــفت شــغفي 

فــي هذا المجــال. فــي ذات الوقت حصلت 

 ( شــهادتي  مجــال  فــي  وظيفــة  علــى 

مهندسة شبكات( ، ورغم ذلك لم أستطع 

التوقــف واالبتعــاد عــن مجــال التصميــم 

واألزياء الرتباطي الشــديد بــه، فقررت التنازل 

عن الوظيفة للتفرغ في مجال التصميم.

لماذا اختــرت مجال المالبــس التقليدية 

المطورة؟

اخترت مجال األزياء التقليدية المطورة ألنها 

مشهورة بالتنوع واأللوان الجميلة المبهجة 

، لذلــك فإنهــا فرصة جيــدة لإلبــداع فيها. 

كذلك تتســم بكثــرة الطلــب عليها خاصة 

مــن العمانيــات، حيــث إن األزيــاء التقليدية 

ُتلبس في مختلف المناسبات كالخطوبة أو 

الملكة  أو حفالت الحناء واألعراس.

أبرز الصعوبات التــي واجهتك في بداية 

حياتك العملية؟

تعــد  مميــزة  أقمشــة  عــن  البحــث  رحلــة 

مــن أكثــر التحديات التــي واجهتنــي، حيث 

كانت الخيــارات محدودة للغايــة في بداية 

مشواري في التصميم.

تتميز األزيــاء العمانية بغناهــا وتنوعها 

مــن واليــة ألخرى.. هــل لــك أن توضحي 

ذلــك لنا؟ وما أبرز ســمات األزياء في كل 

منطقة؟

بالطبع ما يميز األزياء العمانية تنوعها سواء 

فــي التصميــم أو األلــوان، وهذا مــا يجعل 

مجــال تصميــم األزيــاء التقليديــة ممتعــا 

وبعيدًا عــن الروتين والتكــرار أو العمل على 

نمط واحد أو لون واحد ، وهذا ما زاد شغفي 

وحبي للعمل في هذا المجال. 

بقصــة  الظفاريــة  األزيــاء  تشــتهر  فمثــال 
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فضفاضة وطويلــة. بينما األزياء في الباطنة 

تكون قصيرة مع البنطلون )السروال(، وأزياء 

محافطــة الشــرقية مميــزة جــدًا بألوانهــا 

المبهجة.  االختالف والتنوع واضح تمامًا في 

األزياء العمانية من جميع النواحي. 

حدثينــا عن تصاميــم كادي بوتيك وأبرز 

ما يميزها؟

تصاميــم كادي بوتيــك تناســب كل فتــاة 

تبحث عن البســاطة و الفخامــة في نفس 

الوقــت .كمــا تتميــز تصاميمنــا بالتنوع في 

القصات واألقمشــة واأللــوان إلرضاء جميع 

األذواق. 

كادي  تصاميــم  تســتوحين  أيــن  مــن 

بوتيك؟ 

أســتوحي تصاميمــي مــن األزيــاء العمانية 

التقليديــة البحتة التي أبدعــت فيها َجداتنا، 

وكان البــد مــن تطويرهــا لمواكبــة الجيل 

التفاصيــل  بعــد  بإضافــة  قمــت  الحالــي. 

التــي تجعــل األزيــاء التقليديــة متألقة أكثر 

للمناســبات والحفالت وللعرائس  ومناسبة 

أيضًا.

األقمشــة التي تعتمدين عليها وأهمية 

التطريز في تصميم زي تقليدي مميز؟ 

األقمشــة التي أعتمد عليها متنوعة، فغالبًا 

أستخدم أكثر من أربعة أنواع لألقمشة في 

التصميــم الواحــد. أمــا قماشــي المفضل 

فهو المخمل، ألنه يتميز برونقه الخاص الذي 

يضفي لمســة أكثر من رائعــة إلى المظهر 

التنويــع فــي األقمشــة  النهائــي. كمــا أن 

ضروري للغاية إلرضاء جميع االذواق. 

الجانــب  بيــن  توازنــُا  تقيميــن  كيــف 

الّتقليدّي  للمالبــس التقليدية والّطابع 

العصرّي؟

أتابــع دائمــًا أي جديــد فــي عالــم الموضة 

ســواء على المســتوى المحلــي أو العالمي 

مــن عــروض أزيــاء وتصاميــم المصمميــن 

العالميين. أستهدف من ذلك أن أكون على 

دراية وإلمام بكل جديد، وهذا ما يساعدني 

لتطوير األزياء التقليدية بشكل عصري.

نبــارك لــك افتتــاح بوتيــك كادي الفترة 

الماضيــة.. أهم الخدمــات التي يقدمها 

البوتيك ويجعله مميزا؟ 

كادي بوتيك في حلته الجديدة يتســم بأنه 

مكان واســع يجمع العديــد من تصاميمي 

المميــزة،  تجــد المــرأة وخصوصــًا العرائس 

إلرضائهــا  نســعى  ألننــا  واســعة  خيــارات 

وراحتهــا. كما نتميز بخدمــة تفصيل اللبس 

علــى مقــاس الزبونــة، واللــون الــذي ترغب 

به فــي حــال لــم تجــد  مقاســها أو لونها 

المفضل. 

ما هــي نصيحتــك لكل مصممــة ترغب 

التصاميــم  مجــال  فــي  الدخــول  فــي 

التقليدية؟

يجب أن يكــون لديك شــغف وحب للعمل 

فــي هذا المجــال الرائع، ويجــب أن تبتعدي 

عن التكرار وتبحثين دوما عن التميز واالنفراد.

مــا طموحك كمصممــة أزياء، وخططك 

للمشاركات الداخلية والخارجية؟

وصول »كادي بوتيــك« إلى العالمية، وأتمنى 

افتتــاح فروع أخرى في الســلطنة  ليســهل 

بوتيــك  كادي  أزيــاء  اختيــار  الجميــع  علــى 

وارتدائها. 
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تحظى السياحة في اليونان بشعبية كبيرة، فالسفر إلى 
مدن اليونان والجزر رائعة الجمال ال يزال من أجمل الوجهات 

السياحية.

يفضل الكثير من المسافرين العرب السفر إلى هذه البالد 
العريقة، خاصة لما تشتهر به من عادات ثقافية وأنواع الطعام 

الرائعة والقريبة من المطبخ الشرقي.

تشتهر اليونان باألساطير واألماكن الطبيعية الساحرة، كما أن 
بها آثار تاريخية ال مثيل لها في العالم.

كما أن بها عدد من الجزر يتجاوز 2000 جزيرة، تحظى بعضها 
بشعبية جارفة مثل جزيرة سانتوريني التي تعد من أجمل 

وجهات شهر العسل في العالم.

جولة سياحية  بين أجمل المدن 
والجزر اليونانية



بالمقارنة مع الكثير من الوجهات الســياحية األوروبية، تعد األسعار 
في اليونان مناسبة خاصة المطاعم والمواصالت واألسواق.

أثينا العاصمة وإحدى أجمل مدن العالم
تعــد الحضــارة اليونانيــة مــن أقــدم حضــارات العالم، وتظــل أثينا 
هي مركــز هذه الحضــارة التي شــهدت تعاقب اإلغريــق والرومان 

والبيزنطيين.
زيارة أثينا هي جزء أساســي في جدول الســياحة فــي اليونان، حيث 

تتميز بقائمة طويلة من المعالم األثرية التاريخية.
تتميــز أثينا بمناخها المثالي مع ضوء الشــمس المتألــق، ومزيج رائع 

من الحضارة القديمة والتقدم الحديث.
يمكنــك الشــعور بعبق الثقافــة والتاريخ وســط الجمــال الطبيعي 
الخــالب، كمــا أن لديهــا مجموعــة مــن الفنــادق عالية المســتوى 

ووسائل النقل الحديث وحياة ليلية نابضة.
يعد األكروبوليس من أشهر معالم السياحة في أثينا واليونان، وهو 
مجموعة من المعابد أشــهرها معبــد البارثينون الذي يعد األيقونة 

المميزة للمعابد اليونانية.
ال تفوتك زيارة حي بالكا التاريخي، الذي يقع تحت سفح األكروبوليس 
ويستقطب اآلالف من السياح لرؤية العمائر الكالسيكية والمتاحف 

والبازارات المليئة بالتحف األثرية.
كمــا أن تــل الكافيتوس هــو وجهــة ســياحية رائعة، حيــث يرتفع 

لمستوى 300 متر ويتميز بإطاللة ال مثيل لها على المدينة بالكامل.
السياحة في اليونان تكتمل بزيارة سانتوريني

أصبحــت جزيــرة ســانتوريني مــن أشــهر الوجهــات الســياحية في 
العالــم، فهــي تتميــز بمناظــر طبيعيــة خالبــة ومبانيهــا البيضــاء 

التقليدية بممراتها الحجرية.
ســوف تتمتع في ســانتوريني بتجربة صيفية فريدة، فهذه الجزيرة التي 
تكونت بفعل النشاط البركاني أصبحت تحفة رائعة في عالم السياحة.

يمكنــك رؤية منطقــة كالديرا وهي مــا تبقى من البركان النشــط، 
وكذلك التكوينات الصخرية المدهشة في الجزيرة.

ال تفوتك زيارة شــاطئ كماري الذي يعد من أجمل مناطق السياحة 
في مدن اليونان وأشهر شواطئ الجزيرة.

يبعد الشــاطئ 10 كم عن عاصمة الجزيرة مدينة فيرا، ويتميز برماله 
السوداء وإطاللته الرائعة ومياهه الصافية.

كما يمكنك مشاهدة الصخرة العمالقة الشهيرة “ميسا فونا” التي 
تبرز من وسط مياه البحر، وتعد من أشهر معالم الجزيرة.

ما هو أفضل وقت للسياحة في اليونان؟
تمتلك اليونان أطول ســاحل في دول حوض البحر المتوسط، لذلك 

فهي تتميز بمناخ معتدل في الشتاء وحار نسبًيا في الصيف.
لذلك يعد الربيع هو أفضل فصول الســنة لهــذه الزيارة، فالفترة ما 

بين شهر أبريل إلى شهر يونيو تتميز بالجو المعتدل الرائع.
كما أن شــهري ســبتمبر وأكتوبر مناسبين للســفر إلى اليونان أيضا، 

حيث يكون حر الصيف قد انتهى إلى حد كبير.
أول ما تالحظه عند السفر إلى اليونان هو طبيعة شعبها المضياف، 
كمــا أن معظــم الســكان يتحدثون اللغــة اإلنجليزية مما يســهل 

التواصل معهم.

73سياحة



جزيرة رودس ذات التاريخ العريق
تعــد جزيــرة رودس من أجمــل الجزر فــي اليونان والعالــم بأكمله، 

فهي تقع في البحر المتوسط قريًبا من سواحل تركيا الغربية.
يعود تاريخ الجزيرة العريق إلى العصور القديمة، التي ال تزال تتباهى 

بالمعالم األثرية التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
كانت الجزيرة موطًنا لتمثال أبولو، الذي كان واحد من عجائب الدنيا 

السبع القديمة.
تمتلــك الجزيــرة طبيعــة خالبة مميزة للســياحة فــي اليونان، حيث 

يمكنك التمتع بالشواطئ الرائعة والطعام اللذيذ.
يمكنك قضاء شــهر عســل ال ينســى في جولة بين الجــزر اليونانية 
ذات الجو الرومانسي المميز، كما أن الشعب اليوناني هو من أجمل 

الشعوب وأكثرها ضيافة للزوار.
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المصممة العمانية هدى الريامي لـ »أناقتي«

هدب... عبايات سوداء 
بتصميم عصري وأنيق

77أزياء

موضة العبايات كل يوم في تجدد، خاصة أنها 
تعتبر من القطع األنيقة واألساسية في المجتمع 

العربي. ورغم التطور بعالم الموضة الذي نشهده 
حاليًا، إال أن تصاميم العبايات ما زالت تحتل مكانة 
خاصة في قلوب الفتيات. وتبقى العباءة السوداء 

بأقمشتها وتطريزاتها وتصاميمها المختلفة، 
القطعة األساسية للكثير من النساء،  فهي تناسب 

كل األوقات واإلطالالت النهارية والمسائية. 

»أناقتي« التقت مع المصممة العمانية هدى الريامي 
لتطلعنا على بدايتها في عالم تصميم العبايات، 

وسر تميز عالمة » هدب« للعبايات في تحويل 
العباءة السوداء التقليدية إلى ابتكار متفرد ال 

يقبل المساومة على األصالة أو الجودة. مزيداً من 
التفاصيل في الحوار التالي :-
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من أين نشأت لديك فكرة تصميم العبايات؟

لــدى ذوق خاص فــي اختيــار العباية التي تناســبني، فكنــت دائما ما 

أبحــث عــن التفاصيل فــي العبــاءة ابتــداًء من نوعيــة الخــام والخرز 

المســتخدم وأنواع التطريز، وصواًل إلى طريقة إخراج العباءة بخياطة 

نظيفــة وأنيقة. كنت أضيف بعض التعديــالت على العباءات الجاهزة 

التي أشتريها، لتحويلها إلى قطعة مختلفة تناسب ذوقي وتفردي.

كنت أجد تشــجيعًا وثنــاءا يوميا على العبايــات التي أرتديها 

خاصــة مــن أهلي وأختــي، كمــا أن زميالتي فــي العمل كن 

يطلبن شــراء تصاميمي بــداًل من الذهــاب للخياطين لجمال 

عباياتي، وتوفيرًا للوقت والجهد أيضا. 

ما هي فلسفتك الخاصة بعالم تصميم العبايات؟

تتميز )هدب كولكشــن( بتحويل الخام األســود إلى تصميم 

عصــري وأنيق، وهذا يغير فكرة أن اللون األســود لون تقليدي 

في عالم العبايات ،وأنه لون مستهلك واليمكن تطويره. 

أحب العمل على اللون األســود بدمجــه مع ألوان أخرى، لخلق تصميم 

مميز وجذاب ويلفت االنتباه دون تكلف مع التمعن في تفاصيله. دائما 

مــا أعطي العباءة الســوداء رونقــا و جاذبية خاصة، حيــث أقوم بدمج 

األقمشة الملونة معها، بما يتناسب مع التطريز أو الخرز المضاف لهذه 

القطعة، لتصبح قطعة فخمة بلون ملكي وألوان زاهية.

كيف تحققين البســاطة وتناســق األلــوان في تصميم 

العبايات لترضي جميع األذواق؟

فــي كل مجموعة جديــدة أقدمهــا لزبائني أٌراعــي األذواق 

المختلفــة للنســاء مع مراعــاة الذوق العــام، وأحرصي على 

الحفاظ على هوية العباءة التي تعتمد على الحشمة والستر. 

فــي كل قطعة أصممها لها ذوق مختلف، بعضها يناســب 

الزبائن المحبين للفخامة واأللوان ولمعة الخرز، وهي العبايات 

المخصصة للمناسبات والتجمعات النسائية وغيرها. 

وبعضهــا مخصــص للعبــاءات العمليــة، فمثــال فــي موســم 

الدراســة لطالبات الجامعــات والكليات وأيضــا الموظفات البد 

من إضافة تصاميم تناســب العمل واالستخدام اليومي. لذلك 

فكنت أصمم قطعا بها لمســات ناعمة بخيوط التطريز، بحيث 

تجعل الزبونة مطمئنة بأن القطعة لن تتأثر على المدى البعيد. 

مــن هــي هــدى الريامي؟ وكيــف جاءت 

انطالقتك في عالم األزياء؟

هدى الريامي مصممة أزياء ُعمانية وتحديدًا 

مصممــة عبايات، لم أدرس مجال التصميم 

ولكنه شــغف وهواية منذ الصغر. عشــقت 

الرســم واأللوان، وكنــت أبدع فــي تصميم 

المالبس الخاصة بالرســومات التي أرسمها، 

وبمرور الســنين َكبر حلمي معــي وزاد حبي 

لألزياء. 

بــدأت في مجــال تصميــم العبايــات نهاية 

2018 ، حيــث كنــت أصمم عبايــات خاصة بي 

إلطــالالت العمــل اليوميــة. وكانــت تالقــي 

إعجابــا كبيرا من زمــالء العمــل وصديقاتي 

بعــرض  شــجعوني  لذلــك  والمقربيــن، 

تصاميمي للجميع.

من هنا بدأت انطالقتي في تحويل شغفي 

احترافــي  عمــل  إلــى  للتصميــم  وحبــي 

وتصاميــم متفــردة وخاصة، تناســب هوية 

“هدب« وتميزها بلمســاتها الخاصة. اختياري 

للهويــة التجارية )هــدب( مرتبطة باســمي 

)هدى(، لرغبتي في أن تبقى هويتي مرتبطة 

باسمي وأن تكون مميزة وغير مستهلكة أو 

شائعة .

راِق فــي  إلــى ذوق  العبايــة فــن يحتــاج 

التصميــم ، لمــاذا اختــرت هــذا المجــال 

باألخص؟ 

اختــرت مجال العباية باألخص ألني عاشــقة 

لفــن التصميــم ومحبــة لأللــوان والقصات 

ودمــج األقمشــة، بمــا يتناســب مــع الذوق 

العام للعباءة وهويتها.

أصبحــت باحثة عن كل جديد في األســواق 

وصيحات الموضة، فكنت دائما ســباقة في 

ارتــداء التصاميم )الترند( فــي وقتها،  وفي 

ذات الوقت مناسبة لذوقي الخاص.

أحببت المجال والجهد الذي أبذله فيه، كما 

أن النتائــج دائما مــا تكون مرضيــة ومريحة. 

كذلــك اقتناعي بــأن ارتداء العباءة بأســلوب 

أنيــق ومرتــب، يعد جــزءا من الثقــة بالنفس 

ويعكس النظرة األولى للناس.
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هل أنت مع مقولة إن العباية التقليدية 

تمــر حالًيا بثــورة كبيرة ، وكيــف نحافظ 

على هويتها وأصالتها؟

أعتقد أن العباءة الزالت تمتلك هويتها الثابتة 

التي ال يمكن طمســها ، إال في حال أن يتغير 

مســماها إلــى لبــس أو دراعة. هنــا ال يمكن 

أن نســمي القطعــة التي تمتلــك مقومات 

المالبس وطريقة الخرز والكمية المشغولة 

عليه بعباءة.

أمــا العبــاءة التقليديــة فمــا زالــت تحتفــظ 

برونقها وهويتها مع إضفاء لمسات خاصة 

لكل مصممة أزياء، تضــع بصمتها وهويتها 

في العباءة لتخلق تصميما يناســب هويتها 

التــي تميزهــا عــن غيرهــا. ودائمــا مــا أؤمن 

بــأن العباءة الســوداء هــي العبــاءة األصلية 

والتقليديــة، مهمــا قمت بتصميــم عباءات 

ملونة كنوع من التغيير وإرضاء األذواق.

هــل تعتمدين علــى التصاميــم الناعمة 

أم التصاميــم الجريئــة، وأيــن الجرأة في 

تصميماتك؟

مــن  ومميــزة  جريئــة  أغلبهــا  تصاميمــي 

ناحيــة الخــرز أو التطريــز المشــغول عليهــا، 

مــع الحفاظ علــى حشــمة العبــاءة وعدم 

الخــروج عــن الهويــة التقليدية لهــا. اخترت 

أن تكــون تصاميمــي جريئة، بســبب التقليد 

فــي تصميــم العبايــات ووجــود الكثير من 

مصممات العبايات في وقتنا الحالي.

كنت دائمًا أجــد صعوبة في إخراج القطعة 

بشكل متفرد ومميز لم يسبق ألي مصممة 

أو  التصميــم  نفــس  اســتخدام  قبــل  مــن 

القصــة أو ما شــابه ذلك . لذلــك كنت أالقي 

استحســانًا من الزبائن و تكرار عبارات راسخة 

فــي ذهنــي و منهــا : )أنت دائمــًا مميزة عن 

التصاميــم  نــر  )لــم   ، المصممــات(  باقــي 

المكــررة في حســاب هــدب أبــدًا (، )بمجرد 

رؤيتي لتصميم هدب أعلــم أنها المصممة 

دون رؤية الشعار(.

نرى مزجك في األلوان ودمج األقمشة بخامات مختلفة 

كيف توفقين في ذلك؟ 

أقوم بزيارة محالت األقمشــة بشــكل شــبه يومــي، وأعتبره 

عملــي الممتع الذي أرغــب بالقيام به حتى فــي أيام إجازتي 

، دائمــًا مــا أقــوم باختيار ودمج األقمشــة  علــى أرض الواقع 

بعيدًا عن الصور. ُأفضل العمل بشــكل مباشــر مع األقمشة 

والتعرف على الجديد والترند في كل فترة.

أتعــرف علــى الخامات الموســمية والتــي يجب اســتغاللها 

في بداية كل موســم قبل نفادها من األســواق، فقد كنت 

أشــتري خامات التصاميم بأمتار قليلة لتصميم القطعة أواًل 

والتعــرف على مدى تناســق األلــوان فيه، أو اســتبدال األلوان 

لتتوافــق مع بعضهــا البعض، وعنــد االنتهاء مــن التصميم 

أقوم بشراء األقمشة واأللوان التي اعتمدتها في التصميم.

ماهي الخامات المستخدمة واألكثر رواجا في عبايات هدب؟

أكثر ما يميز عبايات “هدب” هو اســتخدامي للخام األســود وإضفاء 

لمســاتي الخاصــة، وتحويلــه إلى قطعــة جذابة بعيدًا عــن اعتقاد 

البعض بأن اللون األسود لون كئيب وال يمكن إخراجه بشكل جميل. 

أضفي له روحًا خاصة تجذب كل من يرى القطعة ويتجاهل لونها 

األســود الطاغــي،  دائما ما أحب اســتخدام القمــاش الملون في 

موسم الشتاء، لرغبة زبائني بتصاميم ملونة ولمسات من “هدب” 

ليتميــزن بها في فصل الشــتاء. فدائمًا ما أحرص علــى تلبية رغبة 

زبائني وأخذها بعين االعتبار ألصل إلى أكبر شريحة من الزبائن.

أنواع التطريز والشك التي تعتمدين عليها في عباياتك، 

وأهمية دمجها مع إكسسوارات العبايات؟

بعد االنتهاء من تصميم الموديل على الورق أو الجهاز اللوحي 

واختيار ألــوان القماش المدمــوج مع الخرز والتطريــز، هنا تبدأ 

مرحلــة اختيار نــوع التطريــز المناســب للتصميم والمناســب 

لشكل الرسمة التي سيتم شغلها بالخرز أو التطريز.

وقــد أســتخدم في بعــض األحيــان التطريــز اليــدوي والذي 

يســمى بـ« الكورشــيه” أو التطريز باســتخدام ثــالث أنواع من 

مكائــن التطريــز وكل نــوع لــه لمســته الخاصــة ، أو التطريز 

باســتخدام الكمبيوتر أيضًا. بالنســبة للشــك فهو المفضل 

لــدي من ناحية دمج أنواع الخرز مع اللؤلــؤ أو الفولك )الترتر(، 

اختيار نوعية الخرز أعتبره عماًل ممتعًا والتجربة عمليًا تعطيني 

اإللهام واألفكار المتجددة التي ال يمكن تصورها على الورق.

أبرز ما يميز مجموعتك األخيرة من عبايات هدب؟

مجموعتــي األخيــرة جــاءت بعــد فتــرة طويلــة مــن عــرض 

المجموعــة الســابقة لكثــرة الطلبــات عليهــا. وبعــد إعطاء 

الزبائن مســاحتهم في ارتداء عبايات “هدب” السابقة، قررت 

عرض مجموعتــي الجديدة التي صممتها خصيصًا لعشــاق 

اللون األسود. فقد دمجت فيها كل أنواع التطريز وكل أنواع 

الشــك، وجعلتهــا مجموعــة متنوعة لكل من يــزور صفحة 

“هدب” ليجد بسهولة القطعة التي يبحث عنها.
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جعلت المجموعة متنوعة بشــكل كبير، حيث يمكن للزبونة 

رؤية الفــرق بيــن التصميم واآلخــر، وبنفس الوقــت لن تخرج 

الزبونــة من الصفحة دون أن تجد ولو تصميمًا واحدًا يناســب 

روحها وذوقها.

برأيك هل العباية المطبوعة ســتكون لهــا رواج .خاصة 

فــي إطالالت العمــل ؟ أم العباية المطــرزة هي األفضل 

من جميع النواحي؟

العبايات المطبوعة لها مواسمها الخاصة التي تختفي بعد فترة، 

ليظهر بديل لهــا بطبعات أخرى مختلفة وألــوان مختلفة. ويعد 

هــذا النوع مفضــال لدى بعض الزبائــن ألنها تعتبر مــن التصاميم 

الخفيفة، والتي تعطي المرأة ســهولة الحركة في مجال العمل 

دون الخوف بأن تتأثر العباءة بأي حركة غير محسوبة.

وشــخصيا أفضل العبايات المطــرزة، ألنهــا تعطيني الحرية 

فــي إبداع شــكل التطريــز واختيــار مكانة على العبــاءة، مع 

دمج األلوان التي تناســب بعضها. حيــث إن التطريز هو اختيار 

المصممــة من الصفر مع عــدم وجود احتماليــة تكراره مع 

مصممة أخرى، إال بعد عــرض القطعة. كما أن التطريز يعتبر 

عمليًا و ينافس العباءات المطبوعة في مجال العمل.

كيف ترين مســتقبل العباية الخليجيــة والعمانية، وما 

هي األلوان المفضلة في العبايات لدى المرأة العمانية؟

 المصممــات العمانيــات تحديــدًا يتميــزن بتصاميــم نشــأن 

عليها في المجتمع العمانــي ، أرى أن المصممات العمانيات 

متميــزات خليجيًا. وأيقنت ذلك بســبب كثــرة زبائننا من دول 

الخليج بفضل اهلل و بســبب أســعارنا التنافسية ، حيث يمكن 

للمــرأة الخليجيــة مثال أن تشــتري ثالث عبــاءات من مصممة 

عمانية بسعر عباءة واحدة من مصممة في دولتها. 

الجيــل الحاضــر دائمًا ما ينجــذب للعباءات الملونــة أكثر من 

الســوداء، ولكن ال ننســى أن العباءة لكل األجيــال. فالبعض 

يرتدي األســود، والبعض يرتدي الملون ســواء األلوان الفاتحة 

فــي الصيــف أو الغامقــة فــي الشــتاء، وأغلبنا يحــب الدمج 

وارتداء النوعين في األوقات المناسبة.

نصائح تقدمينها للمرأة الختيار ما يناسبها من عبايات؟ 

أنصح كل امــرأة أن تجد هويتها في العباءة التي ســترتديها 

قبل اتباع الموضة والشــائع ، وأن تختار القطعة التي تناســب 

ذوقهــا الخاص وترتديها بكل ثقة دون تصنع أو تقليد.  دائما 

ما أحب ارتداء العباءة التي تشعرني بالثقة وأن تكون مكملة 

ألناقتي فهي جزء من ثقتي بنفسي .

أحالمك وطموحاتك في عالم األزياء والعبايات؟

طموحــي أن أصل ألكبر فئــة في الوطن العربــي، وأن تكون 

هويــة )هــدب( متميزة غيــر مكــررة ويصعب تقليدهــا. كما 

أطمــح أن ترتــدي مني جميع فئــات المجتمع وأن أرى شــعار 

“هدب” في كل مكان أذهب إليه .
hdb_collection +968 92199217



منتجات مستدامة من البيئة العمانية

رحمة الريامية هي واحدة من النساء العمانيات المميزات التي تشعرك 
عندما تقابلها وتتحدث معها أنك أمام طاقة كبيرة وشغف ال ينتهي، 
تبهرك بكم الحماس والعلم والرغبة في تحقيق شيء كبير لوطنها 

الحبيب. فعلى المستوى األكاديمي حصلت على جائزة أفضل خريجة 
للعام األكاديمي 2016/2017 من جامعة سينسيناتي بوالية أوهايو األمريكية، 

لتكون بذلك أول طالبة من منطقة الشرق األوسط يحظى بهذه الجائزة 
منذ إنشائها، كما اختيرت الريامية سفيرة دولية لطلبة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا بالجامعة لمدة 4 سنوات متتالية.

أما على المستوى المهني فأسست شركة رواء الغبيراء والمتخصصة في 
المنتجات الطبيعية، حيث تتطلع  إلى قيادة سوق منتجات العناية الخضراء 

في سلطنة عمان و تمثيل ُعمان على الصعيدين المحلي و العالمي. 
مزيداً من التفاصيل في الحوار التالي مع المهندسة ورائدة األعمال رحمة 

الريامية:- 

رائدة األعمال رحمة الريامية لـ »أناقتي«

Ruwaa
Al ghubara

RahmaAl Ryami
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رحمــة بنت خليفــة الريامية ، نموذج مشــرف للمــرأة العمانية 

الطموحة، كيف تقدمين نفسك لقراء أناقتي؟

اســمي رحمة بنت خليفة الريامية، فتاة عمانية طموحة وشــغوفة 

وتســعى لرفعة بلدها الحبيب ســلطنة عمان. درســت في جامعة 

»سنســيناتي« األمريكية، وحصلت على البكالوريوس في الهندســة 

الكيميائية، ثم حصلت على درجة الماجســتير في الهندسة البيئية 

مع التخرج بتخصصين فرعيين في الكيمياء والرياضيات. بعد التخرج 

مباشرة عملت في شركة »بيئة« كتنفيذي التنمية المستدامة.  

وفــي عــام ٢٠١٩ التحقــت للعمل فــي شــركة »بروكتر انــد جامبل« 

األمريكيــة، والتــي تعــد أكبــر شــركة إنتاج ســلع في العالــم. كان 

االلتحــاق بالشــركة مــن أهــم أهدافــي وأحالمــي منــذ دراســتي 

الجامعية، وتم تعيني كمدير لوجسيتي لفريق الموزعين.

حصلــت بعدهــا على ثقة إدارة الشــركة، وتم توكيلــي منصب آخر 

وهــو مدير مبــادرات الســوق لألســواق العالميــة النامية، أمــا حاليا 

فأعمل في شركة »اي مشرق«، كرئيس فريق عمليات شبكة اإلمداد 

بالشركة.

نجاحك األكاديمي ودوره في مسيرتك المهنية اآلن؟

نجاحــي األكاديمــي والمناصــب التي توليتهــا خالل فترة الدراســة 

األكاديميــة، فتحــت لــي آفاقًا أوســع وأبوابا كثيرة، حيث ســاهمت 

فــي تحقيق رغبتي واالنضمام للشــركات التي طالما أحببت العمل 

فيها. أيضا صقلت لدي مهارات عديدة من أهمها القيادة والتواصل 

المهني. 

لماذا اختارت رحمة الريامي مجال الهندســة الكيميائية، ومن 

ثم الهندسة البيئية في الماجستير؟

اختــرت الهندســة الكيميائيــة لدراســة البكالوريوس ألني شــغوفة 

جــدًا بالمجــال الكيميائــي، كما أن هــذا التخصص مــن التخصصات 

الهندسية المطلوبة على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من المهن 

والصناعات. فضال عن أن هذا التخصص له دور كبير في إنتاج منتجات 

ومواد لها األهمية لتطوير الصناعات وتحسين نوعية الحياة. 

أما دراسة الهندسة البيئية لدرجة الماجستير اخترتها للمساهمة في 

حماية المجتمعات والبيئة من التلــوث البيئي في الماء والهواء، حيث 

تساعد الهندسة البيئية على إيجاد الحلول لتوفير حياة مستدامة. 

َعملــك فــي شــركة بروكتــر آنــد جامبل، ما هــي أبــرز المهام 

الموكلة لك وأهم اإلنجازات التي حققتيها؟ 

إن أبرز المهام الموكلة لي في »بروكتر اند جامبل« هي كالتالي :

عملت مع تدفق المعلومات لسلسلة التوريد النهائية.

 تحسين عمليات سلسلة التوريد لخلق قيمة جديدة.

قيادة جميع القضايا المتعلقة بتوريد المنتجات التي يواجهها أكبر 

العمالء والتي هي جزء من األسواق النامية العالمية.

قيــادة فريــق إدارة النظــام، لضمــان تقديــم الخدمــة الصحيحــة 

للعمالء بالتكلفة المناسبة. 

 تسليم المشاريع النقدية والتكلفة المثلى، بالتعاون مع المبيعات 

وشركاء سلسلة التوريد اآلخرين.  

الجوائز:

-  جائزة المســتوى البالتيني ” Power of You ”مــن »ديفيد تيلور« رئيس 

مجلــس اإلدارة والرئيــس والمديــر التنفيذي لشــركة G&P، تقديرا 

المساهمات الكبيرة والغير عادية في أول 6 أشهر من الخدمة. 

-  الحصول علــى جائزة اللؤلــؤة »التنفيذ بامتياز« عــن تحقيق انتقال 

سلس وناجح في أوروبا.

-  الحصول علــى الجائزة الذهبيــة »بطل اإلنتاجية« لقيادة مشــروع 

تحسين تصميم شبكة التوريد في األسواق النامية العالمية. 

كيف جاءت لك فكرة إنشــاء شــركة رواء الغبيراء المتخصصة 

في المنتجات الطبيعية؟

إنشــاء شــركة َمعنية بإنتاج المنتجــات الطبيعيــة والعضوية، كانت 

حلما بالنسبة لي منذ المرحلة الجامعية. في هذه الشركة وظفت 

كاًل من دراستي في الهندسة الكيميائية والبيئية والخبرات العملية 

التي اكتسبتها. 

مــدى ارتبــاط منتجــات الشــركة بالبيئــة العمانيــة والتاريــخ 

العماني؟

ترتبــط منتجــات »رواء الغبيــراء« بالبيئــة والطبيعة العمانيــة والتاريخ 

العماني. على ســبيل المثــال، تم تصنيع منتجات بالــورد المحمدي 

النابت في ســفوح الجبل األخضر، زيت اللبان المستخلص من شجرة 

اللبان في محافظة ظفار، خشــب الصنــدل والكركم المتوفر في 

عمــان نتيجــة التجارة البحريــة القديمة بين ســلطنة عمــان والهند 

وغيرها الكثير من المنتجات. 

من أين جاءت فكرة اسم رواء الغبيراء؟

اســم »رواء الغبيراء« يتكون من شــقين، »رواء« تعني الجمال والبهاء 

وحســن المنظر. أما »الغبيراء« من حديث رسول اهلل: » رحم اهلل أهل 

الغبيــراء  -أي أهل عمان- آمنوا بي ولم يروني«. »رواء الغبيراء« تعني 

جمال عمان والتي تتركز المنتجات عليها.

أهم المنتجات الطبيعية التي تنتجها الشركة، واستخداماتها 

وفوائدها؟

هنــاك العديد من المنتجــات التي تنتجها الشــركة، أهمها مجموعة 

»العناية الطبيعية« للحية، لنموها وترطيبها وإظهارها بشكل صحي. 

باإلضافة إلى »قناع الكركم« للبشــرة للتفتيح وتوحيد لون البشــرة، 

»زيت الحياة« بالورد المحمدي كمصل للشعر والوجه واألظفار، وزيت 

تعطير طبيعي للجسم، »قناع الشاي األخضر« إلضفاء نضارة للبشرة 

وتقليل المسامات،  صابونة »ورد عمان« للترطيب والتنظيف العميق. 

تتميــز رواء الغبيــراء بمنتجــات عــدة المكياج، أهــم مكوناتها 

والمنتجات األكثر إقباال؟

»عدة المكياج« تتكون من 18 فرشاة لمكياج الوجه والعيون متكاملة 

فــي حقيبة جلد، كما أن الشــعر المســتخدم هو شــعر طبيعي ال 

يسبب حساسية أو أضرارًا للوجه. 

من ماذا تتكون منتجات الرجال، وباألخص منتجات اللحية؟

يتكون منتج اللحية من : 

»زيــت اللحية« لنمو بيصالت اللحية، »بلســم اللحية« للترطيب وتقليل 

حكة اللحية، مقص، فرشــاة اللحية، مشط، »حقيبة قماش« لحفظ 

العدة وبطاقة تعريفية بالمنتج. أما الرائحة المســتخدمة للمنتجات 

فهي خشب الصندل. 
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أهــم منتجــات العناية الشــخصية ســواء للعناية بالبشــرة أو 

الشعر أو الجسم؟

أهم منتجات العناية الشــخصية هي »زبدات الجسم« كزبدة العود 

وزيــت اللبان والشــيا الخام، أقنعــة الوجه كقناع الكركم والشــاي 

األخضــر وقناع المعجــز باألفوكادو، زيــت الحياة بالــورد المحمدي، 

الشامبو الصلب بالورد المحمدي وخشب الصندل. 

مــا هي المنتجات المتوقع إطالقها قريبًا، وأبرز اســتخداماتها 

وفوائدها؟

 ســنقوم بإطالق منتجات جديدة كواقي شمس عضوي خالي من 

المواد الكيميائية الخطيرة، عدة »الحج والعمرة« الغير معطرة، فلتر 

االستحمام، والمكياج العضوي. 

هــل يتــم إضافــة نســب قليلة مــن المــواد الكيميائيــة على 

منتجات الشركة للحصول على النتائج المرجوة؟ 

النقوم بإدخال المــواد الكيميائية الخطيرة علــى منتجاتنا، وجميع 

المواد المستخدمة في كل المنتجات موضحة في كل منتج. 

هل هناك مجموعات خاصة للعروس بمناسبة ليلة زفافها؟ 

جميع منتجاتنا تصلح للعروس، وسنقوم بتحديد مجموعة خاصة لهن. 

كيف تحقق رواء الغبيراء التنمية المستدامة من خالل منتجاتها، 

وهل النباتات التي تعتمدين عليها مهددة باالنقراض؟ 

تســعى »رواء الغبيــراء« لتحقيــق التنميــة المســتدامة عــن طريــق 

منتجاتها، وذلك من خالل اســتخدام مواد طبيعية موجودة بكثرة 

وغير مهددة باالنقراض. أيضا نســتخدم مواد مستدامة في تعليب 

منتجاتنا وتكون قابلة إلعادة االستخدام. 

كيــف تتميــز شــركتك بالتغليــف الصديــق للبيئــة والقابــل 

للتدوير؟

يتميز تغليف منتجاتنا بالتغليف الصديق للبيئة عن طريق استخدام 

تعليب قابــل إلعــادة االســتخدام، كالقصدير والخشــب والخيزران 

الطبيعي. وذلك إلتاحة قابلية دوران المنتج والتقليل من النفايات. 

أهــم نقــاط بيــع وتوزيــع منتجاتــك، وخططك للتوســع في 

محافظات السلطنة، وكيف تعملين دائما على تقديم خدمة 

مميزة لزبائنك؟ 

نقاط البيع للشركة حاليا في الخوض السادسة و«العريمي بوليفارد«، 

ونســعى للتوسع في كافة أرجاء الســلطنة والخليج العربي. نعمل 

دائما على تقديم خدمة ممتــازة للزبائن عن طريق تقديم منتجات 

عضوية وفعالة، وأيضا خدمة العمالء بمعايير عالية. 

أهمية المشاركة في المعارض المحلية واإلقليمية لفتح آفاق 

أوسع لشركتك؟

المشــاركة في المعارض المحليــة واإلقليمية مهمة جدًا، للتعريف 

بالعالمة التجارية ومنتجاتها لفتح أفاق واســعة. فلقد شاركنا في 

»دبي اكسبو« وأيضا »الرياض جاليري«، وغيرها من المعارض للوصول 

إلى المستهلكين بشكل أسرع وأفضل.

ما هي المكاسب التي عادت عليك من مشروع رواء الغبيراء؟

المكاســب عديــدة جراء إنشــاء الشــركة، مثــل المكاســب المادية 

ومكاســب تكويــن شــبكة مــن الزبائــن الدائميــن والتعــرف علــى 

المستثمرين، إليجاد أوجه تعاون تعود بمكاسب لجميع األطراف. 

تطمحين إلى قيادة ســوق المنتجات الخضراء في الســلطنة، 

ما هــي خططك واســتراتيجيتك المســتقبلية للوصول لهذا 

الهدف؟ 

االستراتيجية ستقوم على التوسع في األسواق المحلية واإلقليمية 

والعالميــة، أيضا تطوير المنتجــات الحالية والجديــدة بحيث تحقق 

أهداف التنمية المســتدامة،   فضال عــن عرض منتجات جديدة على 

نطاق أوسع. 

أســعى حاليا إلى الوصول بمنتجاتنا إلى دول الخليج العربي، وتكون 

منتجاتنا هي الخيار األول للمســتهلكين. أيضا تســليط اإلعالم على 

منتجاتنا للوصول لفئة أكبر من المســتهلكين ســواء داخل أو خارج 

السلطنة. 
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Al -Shukairi

fashion designer

NAILA

91أزياء

المصممة العمانية نيالء الشكيرية قصة ملهمة حققت نجاحًا سريعا في 
عالم الموضة واألزياء بتصاميم راقية جمعت بين األناقة الشديدة والرقي 

لمختلف األوقات والمناسبات. 

دعمت شغفها بالدراسة المعمقة لتحصل على شهادة البكالوريوس في 
تصميم األزياء من الكلية العلمية للتصميم.  تخطت الصعوبات،

وصنعت قصة نجاح ملهمة، وأصبح لها بصمة خاصة في عالم تصميم األزياء 
 Naila Alshukairi في عمان. أناقتي التقت مع نيالء الشكيرية والتي تمتلك

collection لتكشف لنا العديد من المعلومات عن بدايتها وغيرها من 
التفاصيل في الحوار التالي:  

تصميماتي تالئم ذوق المرأة 
العربية وتعكس أنوثتها وجاذبيتها

المصممة العمانية نيالء الشكيرية لـ»أناقتي«



وســائل التواصــل االجتماعــي، وهلل الحمــد 

القت تصاميمي القبول وأصبح لدى العديد 

مــن الزبائــن. أما التحديــات فــكان أبرزها أن 

بدايتــي كانــت خــالل فتــرة كورونــا، حيــث 

عانيــت من إغــالق المحالت وحصر ســاعات 

العمــل. ولكن بمجرد ما بدأ الفتح التدريجي 

كانــت انطالقتي الحقيقــة وأعلنت عن أول 

كوليكشن عام 2020 في عيد األضحى.

كيــف انعكــس تخصصــك وحصولك على 

البكالوريــوس فــي تصميم األزيــاء، على أن 

يكون لِك بصمة خاصة في األزياء؟

اكتســبت من الدراســة المهارات األساسية  

مع العديــد من أســرار المجــال، ناهيك عن 

ورســم  الراقيــة،  الخياطــة  كيفيــة  تعلــم 

التصميــم علــى الــورق والباتــرون والتنفيذ 

الفعلــي. مــن خالل دراســة تصميــم األزياء 

الحــس اإلبداعــي لديــك  تســتطيع تنميــة 

وصقل مهاراتك واالســتعداد لترك بصمتك 

في هذه الصناعة.

مراحــل تطــور مشــروعك مــن مشــروع 

منزلــي بدأ خالل جائحــة كورونا إلى اآلن 

وأصبحت ذات صيت في عالم األزياء؟

 بــدأت بالتدريــج كوني فــي البداية لم يكن 

متوفرًا لــدي خيارات مثل الخامــات والمواد 

أخبرينــا عن بدايتك في عالم تصميم األزياء؟ 

وماهي التحديات والصعوبات التي واجهتك 

في بداية مشوارك المهني؟

تصميم األزياء في البداية كان بالنســبة لي 

حلمــا وهوايــة، كنــت أقضي وقــت فراغي 

فــي رســم الفســاتين والعبايــات، وكنــت 

أرتدي في بعض المناســبات من تصاميمي. 

القت تشــجيعا مــن أصدقائــي والمقربين ، 

خاصة زوجي الذي شــجعني على مواصلة 

الدراســة والتخصــص فــي تصميــم األزياء. 

العلميــة  الكليــة  بالدراســة فــي  التحقــت 

أكثــر  تعلقــي  زاد  مــا  وهــذا  للتصميــم، 

بتصميم األزياء وتخرجت عام  ٢٠١٨ وحصلت 

على بكالوريوس فــي تصميم األزياء بمرتبة 

الشرف.

وخالل هذة الفترة كنت ُأصمم أزياَءا خاصة 

بي ولبنتي في المناســبات، والقت تشجيعا 

وإعجابــا من األهــل. وبعــد جائحــة كورونا 

بــدأت بالتصميــم وأعــرض تصاميمــي على 
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بســبب اإلغــالق، وكان أغلــب الزبائن مــن األهــل واألصدقاء. 

والحمــدهلل خــالل عامين أصبح لــدي إقبال مــن كافة أنحاء 

سلطنة عمان وخارجها. 

أبرز ما يميز تصميمات نيالء الشكيرية؟ 

تصاميمــي تمتــاز بالبســاطة والتجديــد بطريقــة مبتكــرة، 

باســتخدام أجــود أنواع األقمشــة وبلمســات عصرية تالئم 

ذوق المرأة العربية وتعكس أنوثتها وجاذبيتها.

من أين تستوحين إلهامك في التصميم؟ 

بلدنا ســلطنة ُعمان كلها مصــادر إلهام من حيث طبيعتها 

وخضرتهــا وزهورهــا وبحارهــا ووديانهــا وجبالهــا ورمــال 

صحاريهــا وقالعهــا و حصونهــا. كلهــا مصــادر إلهام ألي 

مصمــم،  كمــا أن عشــقي لأللــوان وحبــي لالطــالع علــى 

األقمشــة الجديــدة أعطانــي فرصــة اإلبــداع والتفنــن في 

تصاميمي.

أســباب اختيارك لأللوان الزاهية والمشرقة في معظم 

تصميماتك؟

كونها تبعث على البهجة واإلقبال على الحياة، وتمنح المرأة 

إطاللة جذابة تخطف األنظار. وأيضا أســتخدم بعض األلوان 

األخرى وبدرجاتها تكون حسب الموسم واأللوان الرائجة.

أهم األقمشة التي تعتمدين عليها في تصميماتك، وأبرز 

ما يميز التصاميم من حيث الشك والتطريز اليدوي؟

أســتخدم جميع األقمشــة من الشــيفون والحرير والقطن، 

التــول. كمــا أقــوم  ولكــن أكثــر اســتخدام فــي قمــاش 

باســتخدام أجود أنــواع األقمشــة الراقيــة وعاليــة الجودة 

والتكلفــة، وهنالــك قطع بأســعار عالية ومنها متوســطة 

التكلفة بحســب التصميم والشــغل عليه وأستخدم أجود 

أنواع الخرز والكرســتال في الشــك اليــدوي. لهذا تصاميمي 

تمتاز بالجودة والدقة الهتمامي بالتفاصيل الصغيرة.

تقدمين مــن كل تصميم قطعتين فقط، هل هذا يمثل 

ضغًطا عليك ،أم مجااًل أوسع لالبتكار والتفرد في األزياء؟

نعم نسبة كبيرة منها قطعتان فقط من كل تصميم، ولكن  

فــي اآلونة األخيرة ولكثــرة الطلب على بعــض القطع، فتحت 

لهم المجال للتوفير منها حسب الطلب وإذا توفرت الخامة. 

كيــف تنجحين فــي اختيار مجموعــات العائلة، من أين 

جاءت لك فكرة تصميم فستان األم والطفلة معا؟

استخدام خامات تناســب أجواءنا وهي القطن المريح لكل 

الفئات. أما تصميم األم والطفلة، فكنت أصمم لي والبنتي 

فــي المناســبات وأعجب بهــا األهل وشــجعوني على عمل 

تصاميم خاصة باألم والطفلة معًا.

أكثر التصاميم طلًبا في الفترة األخيرة؟ 

يوجــد أكثر مــن قطعة يكثــر الطلب عليها من كولكشــن 

رمضان وعيد الفطر ٢٠٢٢

نصائــح تقدمينهــا للراغبات في الدخــول لعالم األزياء، 
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كون التصميم كان من هوايتك من الصغر وأثبت موهبة كبيرة فيه؟

الثقــة فــي النفس أمر مهم في عالــم تصميم األزياء، وأن تكون جريئا و شــجاًعا 

وتمتلك قدرة التحمل. كذلك من المهم أن تكون لها أسلوب خاص بها. 

تحويل الموهبة إلى عمل ناجح يحتاج إلى دراســات ومجهودات أكثر وتخطيطات 

تجارية و مجازفة عدة و استثمار في المال والوقت. 

خططك وطموحاتك المستقبلية في عالم األزياء؟

 مواصلة ما بدأت به وأن أصل للعالمية، ويكون لي محل ومشــغل خاص بي تحت 

إشرافي، وأسأل اهلل التوفيق والنجاح في مسيرتي.
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قناع الفحم من أكثر منتجات العناية بالبشرة رواًجا في الفترة األخيرة، لما يتميز 
به من فوائد، كما أن طريقة صنع ماسك الفحم في المنزل سهلة وغير مكلفة.

تجدين الفحم النشط في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة والجسم، فهو 
فعال في إزالة البكتيريا والشوائب من سطح الجلد.

لذلك، إذا كنت تبحثين عن طريقة للحصول على بشرة نضرة وأكثر صحة، أو 
التخلص من حب الشباب، تابعي القراءة وتعرفي على مزايا الفحم النشط للبشرة.

قناع الفحم وفوائده للبشرة
 اصنعيه في المنزل اآلن
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ما هي فوائد قناع الفحم؟

الفحم المنشــط هو مسحوق أسود ناعم 

له قــدرة فائقــة علــى االمتصــاص وحبس 

السموم والمواد الكيميائية.

يختلــف هــذا الفحــم عــن الفحــم الــذي 

نســتخدمه فــي الشــواء، فهــو يســتخدم 

لألغراض الطبية والتجميلية لما يتميز به من 

فوائد.

ولقدرتــه الفائقــة علــى االمتصــاص، أصبح 

مكوًنا شــائًعا في أقنعــة الوجه. كما أن له 

كثير من الفوائد مثل:

يزيل الشوائب من الجلد

أكثر مــا يتم التركيز عليه في مزايا ماســك 

الفحــم هــو قدرته علــى تنقيــة الجلد من 

الشوائب، وهي الميزة التي يقدمها بفعالية 

كبيرة.

ورغم أن الدراسات حول هذه الفوائد ال تزال 

محــدودة، إال أن قدرة الفحم النشــط على 

امتصاص البكتيريا والســموم بشــكل عام 

تدعم هذا االعتقاد.

كما أن اســتخدامه في األقنعة التي تقشر 

)Peel-off masks( هــو فكــرة ذكية، تدمج 

بيــن قدرة هذه األقنعة على إزالة الشــوائب 

العالقــة فــي الجلد وقدرة الفحم النشــط 

على تنقية البشرة.

قناع الفحم يعالج حب الشباب

مشــكلة حب الشباب هي مشــكلة تواجه 

أكثــر مــن %70 من النــاس فــي مرحلة من 

مراحل حياتهم، خاصة لمن يمتلكون بشرة 

دهنية أو بشرة مختلطة.

ومن المثير لالهتمام أن ماســك الفحم قد 

يســاعد على عالج حب الشباب، وهو وسيلة 

منزلية وآمنة.

تتكون الحبوب والبثور عندما تتراكم الزيوت 

الزائــدة وخاليــا الجلــد الميتــة في مســام 

البشــرة وتغلقهــا، ثم تصبح هذه المســام 

بيئة خصبة للبكتيريــا التي تنمو لتكون حب 

الشباب.

نتيجة لهذه البكتيريــا، يحدث احمرار وتهيج 

وتورم الجلــد، مع ظهور البثــور وغيرها من 

أمراض الجلد االلتهابية.

يتميز قنــاع الفحم بكونه مقاوم للبكتيريا، 

مما يســاعد علــى قتــل البكتيريــا وتطهير 

البشرة.

كما أنه ينقي الجلد من الشــوائب والدهون 

الزائــدة، لذلــك قــد يســاعد في عــالج حب 

الشباب وتحسين مظهر البشرة.

عالج لدغات الحشرات

هل تعانــي من الحكة وتــورم الجلد نتيجة 

قــد  النشــط  الفحــم  الحشــرات؟  لدغــات 

يساعد في عالج هذه المشكلة.

يســاعد الفحــم النشــط علــى عــالج تورم 

الجلد ولسعات الحشرات، وذلك ألنه يعمل 

على تحييد الســموم التي تفرزها الحشرات 

حين تقوم بلدغنا.

هــذه الســموم هي المســؤولة عــن انتفاخ 

الجلــد وتورمه وشــعورنا باأللــم في مكان 

اللدغات.

قناع الفحم حل فعال للمعان

إذا كنت صاحبة بشــرة دهنيــة أو مختلطة، 

فمــن المؤكــد أنــك تعانيــن من مشــكلة 

الدهون الزائدة في بعض مناطق الوجه.

تتســبب الدهون الزائدة ولمعان الوجه في 

الكثير مــن اإلزعــاج، الذي قد يتطــور ليصبح 

مشكلة طبية حقيقية.

لذلــك، مــن المفيــد أن نجد بعــض العناصر 

التــي تســاعد فــي التخلــص مــن الدهــون 

الزائدة مثل ماسك الفحم.

يســاعد القنــاع علــى التحكــم فــي إفــراز 

الزيوت والدهون في البشــرة، والتخلص من 

الزائد منها.

ومع قدرته على التخلص من الخاليا الميتة، 

يمنحــك بشــرة نضــرة وصحيــة وخالية من 

اللمعان المزعج.

كيــف تختاريــن ماســك الفحم المناســب 

لبشرتك؟

إذا كنت ترغبين في شــراء قناع الفحم من 

الصيدليــة أو متجــر مســتحضرات التجميل، 

فعليــك أن تعرفــي عن مــاذا تبحثيــن، وما 

لكل نوع من فوائد.

اختــاري النــوع الــذي يحتوي علــى مكونات 

تناسب نوع بشرتك، حتى تحصلي على أكبر 

استفادة ممكنة.

إذا كانت بشــرتك جافة، اختــاري نوع القناع 

الــذي يحتوي على مكونــات مرطبة حتى ال 

يتسبب في مزيد من الجفاف للبشرة.
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تحتــوي بعــض األنواع علــى زيــوت طبيعية 

مثل زيــت الزيتون وزيــت الجوجوبــا، أو على 

حمض الهيالورونيك المرطب للبشرة.

أو  الدهنــي  النــوع  مــن  بشــرتك  كانــت  إذا 

المختلــط، ابحثــي عــن قنــاع الفحــم الذي 

يحتوي على الطمي أو الطين.

يســاعد الطمــي علــى امتصــاص الدهــون 

الزائــدة مــن البشــرة، وبالتالــي يعمــل على 

تنظيف المسام ويمنع ظهور حب الشباب.

أما إذا كانت بشرتك حساسة، فعليك اختيار 

األنواع الخالية من العطور واألصباغ والمواد 

الكيميائية.

هذه المركبات قد تسبب تهيج البشرة، مما 

يجعلها غير مناسبة لبشرتك.

وبالتأكيــد، يمكنــك تجربــة طريقــة صنــع 

ماسك الفحم في المنزل، ووضع المكونات 

التي تناسبك.

طريقة صنع قناع الفحم في المنزل

بدًلا من شــراء األنواع الجاهزة، يمكنك صنع 

ماسك الفحم الخاص بك في المنزل.

هذه الطريقة ليســت وســيلة لتوفير المال 

فقط، بل ستحصلين على قناع ذي مكونات 

مضمونة تناسب بشرتك.

إليــك أكثــر مــن طريقة لصنــع القنــاع في 

المنزل:

الطريقة التقليدية

أنت بحاجة إلى مالعق قيــاس ووعاء عميق 

ومنشــفة، ومســاحة خالية حتــى ال يتلطخ 

كل شيء بالفحم.

ماء: 2 ملعقة صغيرة.

طمي أو طين البنتونيت: ملعقة صغيرة.

مسحوق الفحم النشط: 1 ملعقة صغيرة.

ملعقــة  نصــف  الطبيعــي:  النحــل  عســل 

صغيرة.

زيت عطري من اختيارك: قطرة واحدة

لتقليل اتساخ المكان والفوضى، جربي شراء 

كبســوالت الفحم النشــط وإفراغ محتوى 

كبســولة منهــا كلمــا أردت تحضيــر قنــاع 

الفحم.

قومي بمــزج الماء والزيت العطري مثل زيت 

الالفندر أو زيت شجرة الشاي في الوعاء.

أضيفي إليهم الطمي، ودعيه لبضع دقائق 

حتى يمتص الماء، ثم أضيفي إليه مسحوق 

الفحم والعسل.

ستحصلين على عجينة قابلة للفرد، قومي 

بوضعهــا علــى وجهــك وانتظــري بعــض 

الوقت قبل إزالتها بالماء الفاتر.

يمكنك اســتبدال العســل بخل التفاح، فهو 

مادة مضادة للبكتيريا وااللتهابات.

كمــا أن اختيار زيت شــجرة الشــاي مع هذا 

القناع يجعله مثاليا لعالج حب الشباب.

كمــا يمكنــك صنــع قنــاع الفحــم القابل 

لإلزالة )Peel-off( الذي له فوائد كثيرة، إليك 

طريقة هذا القناع:

مكونات قناع الفحم مع الجيالتين

مسحوق الفحم النشط: 1 ملعقة صغيرة.

جيالتين خام: ملعقة كبيرة.

طمــي البنتونيــت: نصــف ملعقــة صغيــرة 

)يمكن االستغناء عنه(.

ماء مغلي: 2 ملعقة كبيرة.

أضيفــي الجيالتيــن إلــى المــاء المغلي في 

وعاء عميق وقلبي جيدا، ثم أضيفي إليهم 

مسحوق الفحم النشط.

امزجي المكونات جيدا وانتظري لتبرد قليال 

قبل أن تقومي بوضعه على وجهك.

انتظــري حتــى يجــف القناع قبــل أن تبدئي 

بنزعه، يفضــل تجنب المنطقــة حول الفم 

والعينين حتى ال يسبب شد القناع أي ترهل 

لهذه المناطق ذات الجلد الرقيق.

مــا هــي الطريقــة الصحيحــة الســتخدام 

ماسك الفحم؟

قبل وضــع قنــاع الفحم، قومــي بتنظيف 

بشــرتك جيًدا. هذه الخطوة تســاعد القناع 

على اختراق المسام بسهولة أكبر.

وزعي القناع على وجهك بشــكل متساوي، 

خاصة األماكــن األكثر دهنيــة مثل الجبهة 

والوجنتين واألنف والذقن.

دلكيــه علــى بشــرتك بأطــراف األصابــع أو 

باستخدام فرشاة الوجه، مع تجنب مناطق 

العينين والفم.

اتركيــه لمــدة ربع ســاعة حتى يجــف جيدا 

قبل أن تشطفيه بالماء الدافئ.

جففــي وجهك بلطــف بالتربيــت عليه، ثم 

ضعي المرطب المناسب. استخدمي القناع 

مرة أو مرتين في األسبوع على األكثر.

إذا وجــدت أنه يســبب الجفاف لبشــرتك أو 

كانت بشــرتك حساســة، اســتخدمي قناع 

الفحم مرة واحدة فقط.
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المصممة العمانية منيرة الغافرية لـ»أناقتي«

عــروس

أنيقة بإطاللة أنثوّية ملكّية

كل عروس تريد أن تبدو جميلة في زفافها، فتقدم لها » 
توركان بوتيك« الخيار األفضل لكل عروس تبحث عن التميز 
واالنفراد ليلة زفافها. »توركان بوتيك« مجموعات عصرية 
وراقية ومثالية تمثل الرقي والفخامة في فساتين الزفاف. 

»أناقتي« التقت مع المصممة العمانية منيرة الغافرية التي أثبتت 
مهارة في التصميم وحرفية التنفيذ، فباتت تصاميمها خياراً 
للمرأة التي تبحث عن األناقة والعروس التي تبحث عن اإلطاللة 
الملكية.  تحرص منيرة الغافرية على االهتمام بالتفاصيل 
واستخدام األقمشة الفاخرة، للحصول على تصاميم مذهلة. 
كما أنها ُتعّبر عن رؤيتها ومشاعرها من خــالل كل قطعة 

مصنوعة يدويًا.  مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي :

Al -Ghafrya

BOUTIQUETURKAN

fashion designer

MUNIRA
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كيــف نجحتــم فــي أن تكونــوا الخيــار 

األمثــل لــكل امــرأة تبحث عــن اإلطاللة 

الملكية؟

ألننا دائما نوفر كل ما هو جديد ومتميز في 

عالم األزياء، كذلك اختيار القصات بمختلف 

أنواعها وأسعارنا دائما في متناول الجميع. 

أحــدث صيحــة فســاتين الزفــاف لعــام 

2022، وكيف تصفين العروس اليوم؟

عروس اليوم تختلف كليــًا عن الماضي من 

ناحية الذوق والتصاميــم، فاليوم العروس 

لديهــا اطــالع شــامل علــى أحــدث قصات 

وصيحــات الموضة بفضل وســائل التواصل 

االجتماعــي. العــروس فــي الماضــي كانت 

منجذبة أكثر نحو فســاتين ذات التصاميم 

الخليجية، أما العروس اليوم فهي منفتحة 

أكثر على القصــات بمختلف أنواعها خاصة 

القصات األوروبية. 

لذلك نحن في توركان بوتيك نحاول أن نلبي 

جميــع األذواق بتوفيــر القصــات الخليجيــة 

واألوروبيــة، وأحيانــا نقــوم بدمــج القصــات 

الخليجية مع األوروبية تلبية لرغبة العروس. 

على مــاذا تركز مجموعتــك األخيرة من 

فساتين الزفاف؟ 

أحب التنوع في التصاميم سواء التصاميم 

الفخمة أو الفســاتين الرقيقــة الناعمة، أما 

مجموعاتــي األخيــرة فهــي متركــزة على 

العروس الفخمة. 

أخبرينا عن تقنيات الخياطة واألقمشــة 

واإلكسسوارات التي تعتمدين عليها؟ 

أنــواع  وتختلــف  القصــات  تتجــدد  ســنويا 

األقمشــة التي نعتمــد عليها فــي »توركان 

بوتيك«، وأهمها األقمشــة المشغولة يدويًا 

والتي تضفي فخامة على فساتين الزفاف. 

كذلك نعتمــد على قماش الســتان الالمع 

والمات والشــيفون، والدانتيــل وأهميته في 

إضفــاء لمســة أنثويــة، وقمــاش التــل الذي 

يتميــز بأنــه خفيــف ويســتخدم في شــك 

الطرحة وتصميم فستان الزفاف. 

كيف جــاءت بدايتك فــي عالم تصميم 

فساتين الزفاف والسهرات؟

ظهرت موهبتي في مجال التصميم خالل 

مرحلة الدراســة اإلعدادية، حيث كنت أضع 

لمســاتي فــي كل قطعــة أرتديهــا ســواء 

كانــت مخصصة للعيــد أو حضور مناســبة 

معينة أو حتى الزي المدرسي . 

أمــا انطالقتــي الفعليــة فــي مجــال األزياء 

افتتــاح  قــررت  حينمــا   2008 عــام  فكانــت 

واليــة  فــي  نوعــه  مــن  األول  مشــروعي 

المصنعة »حنين لألزياء«، وهو االسم التجاري 

الــذي رافقني على مدار 13 عاما ، حتى قررت 

تســجيل عالمتــي التجارية ومــن هنا كانت 

انطالقة »توركان بوتيك«.

الخدمــات التي يقدمها تــوركان بوتيك 

ويجعله مميزًا؟ 

تــوركان بوتيك متخصــص في بيــع وتأجير 

فســاتين  نوفــر  أنواعهــا،  بمختلــف  األزيــاء 

الزفاف وفســاتين السهرة واألزياء التقليدية 

المتطــورة . فضــال عــن األزيــاء العربية مثل 

األزياء المغربية والبحرينية وغيرها. 

ســر اإلبهــار والتميــز لفســاتين تــوركان 

بوتيك؟

نتميــز بتقديــم كل مــا هو جديــد ومتنوع ، 

ننتقــي الفســاتين بعنايــة تلبيــة لمتطلبات 

عرائسنا. ونضيف لمســاتنا الخاصة في كل 

قطعة نوفرها. 

T u r k a n  B o u t i q u e
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للقمــاش دور كبيــر فــي إظهــار العــروس 

بمظهــر رائــع وجــذاب، ألن القمــاش يعــد 

أســاس اإلطاللة الجذابــة لفســتان الزفاف.  

نختــار لكل عــروس القماش الذي يناســبها 

ويناســب شــخصيتها فمثــال الســتان مــن 

أكثــر الخامات طلبــًا خالل هــذه الفترة في 

فساتين الزفاف، كذلك الستان يتم اختياره 

األقمشــة  مــن  كونــه  الســهرة  لفســاتين 

المريحة والناعمة والرقيقة. 

نعتمد على اإلكسسوارات الناعمة والرقيقة 

جــدا خاصــة فــي الفســاتين الفخمــة، مع 

االهتمــام بتصميــم التــاج ألنه يعــد مكمال 

لمظهر فخامة الفستان. 

أهمّية الطرحة بالنسبة لتوركان بوتيك 

في إطاللــة العروس وما هو إكسســوار 

الشــعر المثالــّي الــذي يكّمــل فســاتين 

الزفاف؟

الطرحــة قطعــة مهمــة ومكملــة لطلــة 

العــروس، فالطرحــة لهــا قصات وأشــكال 

مختلفة يجب أن تتناسب مع كل الفستان. 

البعض منها مشــغول بالكريســتال والخرز 

ومزيــن باللؤلــؤ والــورد إلضفاء جمــال على 

طلة العروس.

مــن أكثــر إكسســوارات الشــعر هــي التاج، 

لرغبــة العروس فــي الحصول علــى إطاللة 

ملكية. 

مــا هــو موديــل فســتان الزفــاف الــذي 

يناسب كل أشكال األجسام؟ 

الفســتان الــذي يكــون ضيقــا مــن األعلــى 

وواســعا مــن األســفل هــو الفســتان الذي 

يتناسب مع الجميع، ألنه يغطي أي تفاصيل 

غير مرغوبــة في الجســم وتضفي نعومة 

وأناقة في نفس الوقت. 

MONIRA
Al -Ghafrya

design by
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بماذا يتميز لوك العروس المحجبة الذي 

يقدمه  توركان بوتيك؟ 

يتميز لوك المحجبة باألناقة والنعومة والحشــمة 

في نفس الوقت. هذا اللوك كان سببًا رئيسيا في 

شهرة »توركان بوتيك« ، ألني ركزت على تلبية رغبة 

المحجبات بما يتناسب مع متطلباتهم. 

هل فســاتين الزفاف باألكمام تضفى على 

العروس أناقة وجاذبية، وهل تفضلينها في 

الفساتين التي تقدمينها؟

فساتين الزفاف باألكمام تضفي جاذبية خاصة 

فــي مجتمعنا الشــرقي. نجــد أن الطلــب كثير 

علــى الفســاتين باألكمــام، ممــا يجعلنــا نوفر 

األكمــام للعروس في حالــة اختيارها لتصميم 

معيــن بدون كــم. نوفر األكمام لكي يتناســب 

مع تصميم الفستان وال يؤثر على شكله العام.

اشــتهر البوتيــك بعرض فســتان حريم 

الســلطان، مــن أيــن جــاءت فكــرة هذا 

التصميــم وأبــرز مــا يميــزه مــن حيــث 

األقمشة والتفاصيل؟

جــاءت فكــرة اختيــار حريــم الســلطان من 

خــالل متابعتي للمسلســل التركــي » حريم 

األزيــاء  جمــال  أبهرنــي  حيــث   ، الســلطان« 

وفخامتها ودمــج األلوان واألقمشــة. أعتمد 

في هذا التصميم على قماش الشيفون مع 

المخمل والتي تعد من أقمشتي المفضلة 

ما هو سر النعومة في فساتين السهرة 

لتوركان بوتيك؟ 

فســاتين الســهرة في توركان بوتيك تتميز 

بالتنــوع، فنجــد فســاتين الســهرة الناعمة 

والســادة ومنهــا المنفوشــة ومنهــا الذي 

يتميز باألقمشة الناعمة البراقة. 

طموحات وتطلعات مستقبلية؟ 

أن يكــون تــوركان بوتيــك اســما المعا في 

عالم األزياء سواء محليًا وخليجيًا ودوليًا. 
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ويعكس برنامج إصدار شــهادات الموافقة للســيارات المســتعَملة معاييَر 
العالمــة التــي ال تضاهى من خــالل عملية معاينــة دقيقــة للغاية تضمن 
كســَب كامِل رضا العمالء في البرنامج. فبعدما كانت سيارات فيراري التي 
هي في حالة ممتازة خــارج نطاق الكثيرين أصبحت اآلن أقرب من المتناول. 
لكــن قبل أن تصبح هذه الســيارات المســتعملة متاحة للشــارين، عليها أن 
تخضــع لعمليــة صارمــة تتضّمن سلســلة من االختبــارات المتنّوعــة وعّدة 

ضمانات التي وافقت عليها الشركة األساسية.
بالتالــي، للحــرص علــى أن تكون أّي ســيارة فيــراري مســتعملة تعمل تبعًا 
لمعايير تضاهي الســيارات الجديدة، تباشــر وكالة فيــراري المحّلية بتطبيق 
معاينــة فّنيــة مفّصلة لكّل ســيارة. وُيجري هذه المعاينــة فريق من فّنيي 
فيــراري المهرة الذين خضعوا لتدريب شــامل ومعّمق فــي دار فيراري في 

مارانيّلو، شمال إيطاليا.
وتقضــي أولى مهامهــم بالتأّكد من أصــل هذه الســيارات وتاريخ صيانتها 
للحرص على أّنها خضعت لصيانة جّيدة ولم تتعّرض ألّي حوادث ُتذكر في 
تاريخ خدمتها. ويحّضر هؤالء الفّنيون قســَمي الســيارة الخارجي والداخلي 
بعنايــة كبيــرة للحــرص على أّن تكــون كّل ناحيــة من نواحي الســيارة في 
أفضل حاالتها، علمًا أّن هذه عملية دقيقة تخّولهم إصدار كفالة للســيارة 

تصل مّدتها إلى 24 شهرًا.
وإن كنتــم تتســاءلون عن مــدى دّقة هــذه المعاينــات، فإّن فريــق فيراري 
يجري باإلجمال 190 اختبارًا فرديًا قبل أن تســتحّق ســيارة فيراري المستعملة 
نيــل شــهادة الموافقــة. ويتضّمن هــذا الفحــص المفّصل اختبار تشــغيل 
ميكانيكي واختبارًا للنظام الكهربائي. ويتّم أيضًا فحص مستوى السوائل 
وحالة نظام التعليق والمكابح ونظام التبريد ونظام التوجيه. وهذه ليست 

سوى حفنة من االختبارات األساسية التي يتّم إجراؤها على السيارات كافة.

عالوة على هذه االختبارات، يجري الفريق اختبارات فرعية على نظام تكييف 

الهواء ولوحة العّدادات وأنظمة الســالمة كافــة. ومن األمثلة األخرى على 

القــدرات العملية التــي تتّم معاينتهــا بدّقة تشــغيُل المصابيح والعجالت 

واإلطارات )بما في ذلك الضغط وســماكة المّطــاط(. وتجري هذه العملية 

كّلها بالتماشي مع معايير فيراري بشأن السالمة واألداء واالعتمادية.

بعد االنتهاء من هذه االختبارات، ُيجري أشخاص مخضرمون اختبارات قيادة 

على السيارة للتأّكد من أنها تعمل بكامل قدراتها. وبفضل هذه المعاينات 

المفّصلة، كّل شــخص يشتري سيارة مستعملة من وكالة حصرية لفيراري 

ينــال تحليــاًل خّطيًا لــكّل االختبــارات التــي خضعت لهــا الســيارة. وتحرص 

الشــفافية التي يتمّيز بها تاريخ ســيارات فيراري المستعملة على التأكد من 

صّحة كّل معلومة واردة، ويحظى أيضًا كّل شــخص يشــتري سيارة فيراري 

مســتعملة بالمزايا التي تؤّمنهــا كفالة فيراري التــي تغّطي كلفة القطع 

واليد العاملة للتصليحات المهّمة.

ومن المزايا األخرى التي تّتســم بها ســيارات فيراري المســتعملة التي نالت 

موافقة الشــركة أّنها تحظى بكفالة لمسافة سير غير محدودة، باستثناء 

القطع الخاضعة لصيانة دورية، على غرار ُلقم المكابح وأقراصها واإلطارات 

وغيرها من القطع التي تتعرض للتلف الطبيعي.

مع تطبيق برنامج شــهادات شــامل كهــذا، تضمن مبادرة ســيارات فيراري 

المســتعملة التي نالت موافقة الشــركة نوعيَة الســيارات كافــة التي يتّم 

بيعها فضاًل عن الدعم الالزم للحرص على نيل كّل المالكين تجربة إيجابية.

تجســيدًا اللتزامها بتوفير »تجربة يومية استثنائية« لعمالئها، عرضت 

الرياضيــة متعــددة االســتخدامات الجديــدة  »مازيراتــي« ســيارتها 

»جريكاليــه« في مســقط عــن طريق »شــركة الفــردان للســيارات » 

الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في ُعمان. 

مزيج من األناقة واألداء العالي 

توفــر »جريكاليــه« المزيج األمثــل من المزايــا المتنوعة واألناقــة الفائقة 

واألداء العالي واالبتكار، لتضمن أقصى درجات التميز في مختلف تجارب 

القيادة مع خصائص متميزة في األداء والراحة واألمان. ويضاف إلى ذلك 

قدرات السير على الطرقات الوعرة لتقدم تجربة قيادة ال ُتضاهى. 

وتم تزويــد إصــدارات جريكاليــه المختلفة بمجموعة واســعة من 

المحــركات، بما في ذلــك محرك احتــراق داخلي تقليــدي ومحرك 

هجيــن. كما تخطط مازيراتــي لجعلها أول ســيارة رياضية متعددة 

االستخدامات كهربائية بالكامل في تاريخ مازيراتي.

وتشــمل اإلصــدارات الثــالث مــن جريكاليه: “جــي تي” التي تســتمد 

قوتهــا من محــرك هجين خفيــف مزود بأربــع أســطوانات وقدرة 

300 حصــان؛ و “مودينــا” مع محرك هجين خفيــف يمنحها قوة 330 

حصان،  و”تروفيــو” الفائقة المجهزة بمحرك بنزين عالي األداء مزود 

بســت أســطوانات بســعة 3.0 لتر و قــوة 530 حصــان. وتأتي ســيارة 

جريكاليه “فولجور” الكهربائية بالكامل مزودة باستطاعة 400 فولت 

لتستكمل هذه المجموعة المميزة.

مقصورة واسعة ومريحة 

وتتألق السيارة بمقصورتها الواسعة والمريحة، فضاًل عن مجموعة 

المزايــا الرائعة األفضل في فئتها، والتي تشــمل مقصــورة داخلية 

فســيحة وأعلى معايير الكفاءة فــي القيادة والتحكم والتســارع. 

فضاًل عن تجربة الصوت عالية الجودة والتركيز على استخدام أجود 

المواد مثل الخشب وألياف الكربون والجلد.

وتمتــاز مقدمــة الســيارة بشــبك أمامــي منخفــض يعــزز فخامــة 

مظهرها، حيث تجسد السيارة مزيجًا بين الروعة والتقنية المتطورة 

مع تصميم الهيكل فائق االنسيابية. 

وتشــمل المواصفــات التقنيــة المتميــزة فــي المقصــورة الداخلية 

الســاعة التقليدية الخاصــة “بمازيراتي” والتي أصبحــت رقمية للمرة 

األولــى فــي تاريخها، مــع إمكانية تحويلهــا إلى خدمة كونســيرج 

داخلية باستخدام تقنية التحكم بالصوت.

كما تركز السيارة على ميزات التحكم باللمس لتضفي مزيدًا من الروعة 

على المقصورة. ويمكن التحكم بجميع المزايا التقنية في الســيارة من 

خالل الشاشــات؛ حيث تم توفير شاشــة مركزية كبيرة قياس 12.3 بوصة، 

األكبــر علــى اإلطالق في ســيارات مازيراتي، وشاشــة إضافيــة قياس 8.8 

بوصة لوظائف التحكم اإلضافية وشاشة ثالثة لركاب المقاعد الخلفية.

ويضمن نظــام الصوت داخل الســيارة أقصى حــدود المتعة حيث 

يوفــر تجربة صوتيــة محيطية مع صــوت مازيراتي الشــهير ونظام 

Sonus faberالفائق ثالثي األبعاد.  

التحكم الديناميكي

وتتحــول كل رحلــة فــي ســيارة “جريكاليــه” إلــى مغامــرة فريــدة 

تجمــع بين الراحــة الفائقة وتجربــة القيادة التــي ال ُتضاهى بفضل 

نظام وحدة التحكم الديناميكــي الجديد الخاص بمازيراتي والذي 

يتيح إمكانات شــاملة للتحكم في الســيارة. ويكفل خيار التحكم 

الشــامل إبراز المزايــا المتنوعة لمختلف أوضاع القيــادة: كومفورت، 

جي تي، سبورت، كورسا )في تروفيو حصرًا(، وأوف رود.
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في المقّر الرئيسي لشركة فيراري في مارانيّلو في إيطاليا وفي الوكاالت الحصرية في أرجاء العالم، 
 Ferrari Approved تتّم المحافظة على إرث عريق من التمّيز من خالل شهادة الموافقة من فيراري

Certification. فمن خالل هذا االعتماد على أعلى المعايير الممكنة يتمّكن فريق الحصان الجامح من 
منح مالكي سيارات فيراري أفضل تجربة عميل ممكنة على اإلطالق.

شهادة الموافقة من فيراري:

أعلى درجات األمان وراحة البال
شركة الفردان للسيارات

تطلق سيارة مازيراتي جريكاليه الجديدة



اآلن مــع تصميــم مودينا، أصبــح الغرض من 

القــوة الديناميكيــة لســيارة ليڤانتــي أكثــر 

وضوًحــا. يمكننــا القــول إنهــا جــاءت لتعيد 

تعريف األداء بشــكل أكبر ممــا يرفع حدود 

مــا هو ممكــن في ســيارات الدفــع الرباعي 

عاليــا. تــم تصميــم مودينــا للعمــالء الذين 

يحبون عالم الرياضة، وهي وســيلة لتحقيق 

أقصى اســتفادة من الوقــت والمحيط. إنها 

مصممــة ألولئك الذين يبحثون عن توازن بين 

األناقة العريقة والديناميكية العالية ومتعة 

القيادة الحقيقية.

جــاءت ليڤانتي مودينا مــزودة بمحرك بنزين 

حصانــًا،   350 بقــوة  األســطوانات  سداســي 

متعــددة  الرياضيــة  الســيارة  هــذه  وتوفــر 

االســتخدامات تجربــة قيــادة اســتثنائية مع 

اســتهالك منخفــض للوقــود، وعــزم دوران 

يبلــغ 500 نيوتن متر عند عــدد دورات للمحرك 

مــن 1750 إلــى 5000 دورة فــي الدقيقــة، ومع 

وجــود هــذا المحــرك علــى متــن الســيارة ، 

تتسارع النســخة األساسية من ليڤانتي من 0 

إلى 100 كم / ســاعة في 6.0 ثواٍن فقط وتصل 

إلى سرعة قصوى تبلغ 251 كم / ساعة ، بينما 

وفًقا لبيانات WLTP ، يبلغ اســتهالك الوقود 

11.6 لتــًرا / 100 كم ، وتصــدر 270 جرامًا من ثاني 

أكسيد الكربون / كم. تتوفر ليڤانتي مودينا 

أيًضا مع إصدار مودينا إس بقوة 430 حصان.

مــن المثيــر لالهتمــام أن أحــدث جيــل مــن 

وكلهــا  األداء،  عاليــة  مازيراتــي  محــركات 

معتمــدة مــن Euro 6Cبأنهــا قويــة وجريئة 

وصديقــة للبيئــة. تــم تصميمهــا بواســطة 

فريــق  مــع  بالتعــاون   Maserati Powertrain

تطويــر فيــراري، وهــي تتكــون مــن شــاحن 

توربينــي مــزدوج – واحــد لــكل جهــة فــي 

األســطوانة – باإلضافــة إلى توفيــر المحرك 

أنظمــــة  V6أحــدث  األســطوانات  سداســي 

الحقــن  وتقنيــة  الصمــام  فــــي  التحّكــم 

المباشــر عالي الضغط )200 بار(، ويتم تحقيق 

أقصى عزم دوران عند عــدد دورات للمحرك 

أقــل بكثير مــن 2000 دورة فــي الدقيقة، مما 

يضمن قدرة قيادة يومية استثنائية.

من الصعب أال نالحــظ أن ليڤانتي في إصدار 

مودينــا تبــرز مالمحهــا الرياضيــة مــن خالل 

مصــدات رياضيــة، ولمســات باللون األســود 

“البيانــو”، وعجالت معدنية مقــاس 20 بوصة. 

داخــل المقصــورة، كل التفاصيل تســتحضر 

متعة القيادة النموذجيــة للعالمة التجارية، 

مع مقاعد جلدية رياضية، ومقصورة داخلية 

.Piano Black Trim أنيقة

سيستمتع المالكون بتصميم سيارة ليڤانتي 

مودينــا الداخلــي المذهــل الذي ســيغمرك 

فــي كل رحلــة بفضــل المقاعــد األماميــة 

القابلــة للتعديــل كهربائيًا، وعجلــة القيادة 

متعددة الوظائف المكسوة بالجلد، ومفتاح 

التلقائــي  التحكــم  ومــزدوج  أوتوماتيكــي، 

بالمنــاخ، وبــاب خلفــي كهربائــي. باإلضافــة 

إلى ذلك، يوفــر نظام المعلومــات والترفيه 

بشاشــة تعمــل باللمــس باأللــوان الكاملــة 

نظام مالحــة، وبلوتوث، وأندرويــد أوتو، وأبل 

كاربــالي، ومدخالت USB / Aux، وصوت عالي 

الدقــة يبقيهم متصلين ومســتمتعين في 

جميع األوقات.

إنهــا غنيــة بتقنيات التــي تعمل علــى تعزيز 

األمان للســائق والراكب مثل مثبت الســرعة 

التكيفي، ونظام مساعدة السائق المتقدم 

للتحذير من االصطدام، هناك أيًضا تنبيه ضد 

النقطة العمياء واكتشاف المسار المتقاطع 

الخلفــي، وأنظمــة مغادرة المســار، وكاميرا 

خلفية، وأجهزة استشــعار وقوف الســيارات 

الزجــاج  ومســاحات  والخلفيــة،  األماميــة 

ومقاومــة  للمطــر،  المستشــعرة  األمامــي 

الهوائيــة  والوســائد  للمكابــح،  االنغــالق 

المتقدمة، والتحكم في الجر / الثبات.

ألولئك الذين لديهم الشغف بمتعة القيادة 

أثناء سماع أصوات هدير المحركات المميزة، 

نعــم، لن تكون ســيارات الدفــع الرباعي من 

عالمــة مازيراتي دون نوتة العــادم اإليطالي 

مودينــا  ليڤانتــي  ذلــك  يرضــي  وال  المميــز، 

بالتأكيــد، ويظهر ذلك جليــا في أن بالضغط 

الخفيف على دواسة الوقود يمكن أن ينشط 

صوًتا زمجًرا هو مجرد موسيقى آلذان أي من 

عشاق الســيارات، بينما يجذب أيضا انتباه كل 

سائق آخر على مرمى البصر.

تم تصور شــخصية ليڤانتــي مودينا الفريدة 

لغزو آفاق جديدة، وها هي تفعل ذلك بقوة.

اختر ســيارة مازيراتي ليڤانتــي مودينا لتتميز 

بين اآلخرين! 

مازيراتي ليڤانتي مودينا: الشغف بروعة األداء
إذا كنت مهتًما بسيارة دفع رباعي تقدم أداًء جيًدا على الطريق، فما عليك التفكير اال في سيارة 
مازيراتي ليڤانتي مودينا.  على مر السنين، رأينا ليڤانتي تكسر قالب ما يمكن أن تقدمة سيارات 

الدفع الرباعي الفاخرة، مزًجا أداء مازيراتي المثالي والتحكم والتصميم اإليطالي الفاخر، التصميم 
الداخلي الفسيح والمفروشات الجلدية اإليطالية الفاخرة والخطوط االنسيابية الساحرة للتصميم 

الخارجي الذي يرسم مالمحهما المثالية، إنها سيارة حصرية مخصصة للعمالء األكثر تمييزا.
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خبيرة التجميل أميرة السعدي لـ »أناقتي«

المكياج الجريء على بشرة نظيفة.. 
صيحة جديدة في عالم الجمال

احترفت خبيرة التجميل أميرة السعدي المكياج والتجميل 
في سن صغيرة وأصبحت خبيرة في هذا المجال، كما 

تميزت بطريقتها الخاصة في وضع المكياج وتنسيق األلوان 
التي تتناسب مع جميع درجات البشرة المختلفة. ذوق 

رفيع وأنامل سحرية احترافية وخبرات غنّية تزيد عن 11 عامًا 
في هذا المجال. ولمزيد من التفاصيل ، التقت »أناقتي« مع 

خبيرة التجميل أميرة السعدي : 
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مــن هي أميرة الســعدي، وماذا عــن بدايتك في عالم 

التجميل؟

خبيــرة التجميل أميرة الســعدي، خبرة في مجــال التجميل 

وتصفيف الشــعر منذ أكثر من 11 عامــًا. َحصلت على العديد 

من الشــهادات والــدورات التدريبية في عالــم التجميل من 

داخل وخارج السلطنة.  

انطالقتــي فــي عالــم المكياج جــاءت فــي عــام 2013، بعد 

الحصول على دورة تدريبية من معهد فن الجمال بمسقط، 

الجــاد والمتواصــل  لتســتمر بعدهــا مســيرة مــن العمــل 

ومشــاركات محلية في شــركات الدعاية والتلفزيون أبرزها 

عمــل مكياج طاقم فيلم »دنيا ليلى« والذي ُعرض على قناة 

تلفزيون سلطنة عمان. 

كنــت عضوًا ســابقًا في قنــاة نور مســقط، ورئيســة اللجنة 

الفنية لفرقة لبان المسرحية. كما أنني حاصلة على شهادة 

تدريب من خبيرة التجميل ســارة البلوشي في 2016، وحاصلة 

علــى شــهادة تدريب مــن خبير التجميــل اللبنانــي العالمي 

طالل مرقص في دبي2021.

متى كانــت اللحظة التي اكتشــفت فيهــا حّبك لعالم 

المكياج والتجميل؟

منذ الصغر ولدى عشــق وهواية فــي كل ما يخص عالم الفن 

والجمال والموضة، دخولي إلى عالم المكياج لم يكًن صدفة، 

بل كان وال يزال شغفي وحبي واختياري األول.

أبرز ما تتميز به خبيرة التجميل أميرة السعدي؟

دائمًا ما أرى الجمال من منظور خاص ومنفرد، فالرقي والبشرة 

المضيئــة مــن أهم مميــزات مكياجــي، حيث تتميــز كل امرأة 

بجمال أســعى إلــى إظهاره وإبرازه بلمســات مميــزة وعصرية، 

تتناسب بشــكل أساســي مع جميع األذواق والفئات العمرية. 

كما أميل إلى المكياج الجريء وإظهار المكياج بجميع تفاصيله 

الفنيــة المختلفة والجميلة، خاصة مكياج الســهرات والمكياج 

الخاص بأعمال المسرح والتلفزيون وعروض األزياء.

فن التجميل موهبة أم يمكن تنميته بالممارســة؟ وهل 

هنــاك أساســيات معينــة ينبغي علــى خبــراء التجميل 

معرفتها والتعامل معها؟

فــي أغلب الوقــت يكــون التجميل موهبــة، ولكن بالشــك أن 

الممارســة واالســتمرارية هامان جدًا، لتتمكن خبيــرة التجميل 

مــن إتقــان فــن المكيــاج بشــكل احترافــي. بالتأكيــد هنــاك 

أساســيات وقواعد يجب على خبراء التجميــل اتباعها، لتتمكن 

مــن التعامل مع جميع أنواع البشــرات وأشــكال الوجوه وإبراز 

جمالها بشكل عصري وبمالمح واقعية.

ما معايير الجمال بالنسبة لك ؟ وما هي إطاللة المكياج 

المثالّية برأيك؟

مــن وجهة نظــري ال توجــد معايير جمال محــددة، حيث لكل 

امرأة جمالها الخاص.  الجميع يمتلك الجمال، ولكن القليل منا 

يستطيع إبرازه وإظهاره.

اختيــاري إلطالالت المكياج تختلف باختالف المناســبة والمكان 

للعمــل  هواألنســب  الناعــم  المكيــاج  يكــون  قــد  والزمــان. 

أو  األصدقــاء  تجمــع  أو  العائليــة  والتجمعــات  واالجتماعــات 

التســوق أوالســفر وغيره، وقد يكون المكيــاج الثقيل والجريء 

هو األنسب لحفالت الزفاف وأعياد الميالد وغيره.

خدعة جمالّية تنصحين بها؟ 

إتقان وضع الكونتور، الذي يعد سحر المكياج من وجهة نظري.  

بمــاذا تنصحين العروس الختيــار خبيرة التجميل المناســبة لها 

يوم زفافها؟ وسر تميزك في مكياج العروس وفقا آلراء زبائنك؟ 

-1زيــارة الصالون والتحدث بشــكل مباشــر مع خبيــرة المكياج 

والشــعر، بشــكل تفصيلي عن إطاللــة الزفاف التــي ترغب بها 

فــي ليلة الزفاف، واالســتماع إلى النصائــح المقدمة من خبيرة 

التجميل واألخذ بها. 

-2ابحثي عــن صورة اإلطاللة التي ترغبين بهــا، واعرضيها على 

خبيــرة التجميل قبــل البدء في وضــع المكيــاج. يمكنك إجراء 

WOW.lady.salonحديــث مــع خبيــرة التجميل، خاصــة أنهــا تملك الخبــرة التي 
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تمكنها من مســاعدتك الختيار األنسب لك من ناحية األلوان أو 

التعديالت أواإلضافات التي تتناسب أكثر مع بشرتك وتسريحة 

شعرك وتصميم الفستان.

-3 اســتخدام الرمــوش والعدســات الالصقــة، فهــي تعطي 

جماال أكثر للعين.  

-4 ركــزي دائما على العناصر األكثر أهمية فــي مظهرك مثل لون 

البشرة الطبيعي، الحواجب الناعمة، الرموش الطويلة. وأبرز ما يميز 

خبيــرة التجميل أميرة الســعدي وفقًا لرأي زبائني هــو القدرة على 

إرضاء الزبونة فــي اإلطاللة النهائية ومنحها الرضا الكامل بالنتيجة 

المثالية العصرية والمميزة التي كانت تحلم بها ليلة العمر.

مــا هــي المســتحضرات التجميلّية التــي  تعتقدين أنها  

ضرورّية في حقيبة المرأة أينما ذهبت؟

مزيل المكياج أو منظف البشرة، مرطب الوجه والشفاه، كريم 

األســاس، الكونســيلر، الكونتور، البودرة، البلشــر، ظالل العيون، 

ماهي طموحاتك في مجال التجميل؟

طموحــي خالل الســنوات القادمــة أن أكون من أنجــح رائدات 

األعمال وخبيرات التجميل في السلطنة بشكل خاص والوطن 

العربي بشكل عام.

كما أنني أسعى للتوسع والتطوير في مجال التجميل وإظهار 

كل ما يتناســب ويليق ويهتــم بجمال المــرأة، وذلك من خالل 

تقديم أحدث صيحات الموضة في المكياج والشــعر والعناية 

بجمال ونظافة البشرة واألظفار وغيره الكثير. 

كما أنني أرى نفســي بين أفضــل خبيرات التجميل للمشــاهير 

المشاركين في األعمال الدرامية والتلفزيونية.

المســكرة واآليالينــر، قلم أو جــل الحواجب، 

أقالم تحديد الشــفاه وأحمر الشفاه، فرشاة 

الدمج والبيوتي بلندر.

مكيــاج  لــوك  عمــل  منــك  طلــب  لــو 

بمستحضر واحد فقط، فماذا ستختارين، 

ولماذا وكيف ستستخدمينه؟

ماك  MAC من أفضل وأقوى ماركات المكياج 

حول العالم من حيث الجودة العالية والثبات 

والتغطيــة، كما توفر كل مــا تحتاجه خبيرات 

التجميــل بألــوان وأشــكال وأنــواع مختلفــة 

وتتناســب مع جميــع األذواق. فضــال عن أنها 

تتميز بســهولة االســتخدام، حيــث إن مكياج 

“مــاك” يمنحــك إطاللــة مميــزة وجذابــة في 

نفس الوقت.

مــا هي أحــدث خطــوط المكيــاج الرائجة 

لهذا الموسم؟

الشــفاة الالمعــة، أيالينــر جرافيكي، األيشــو 

المشــرق بألوان جريئة ومميزة مثل البرتقالي 

واألخضــر والبنفســجي، كونهــا كانــت مــن 

األلوان الرائجــة في خريف 2022 بيــن الفنانات 

وعروض األزياء، كذلك أحمر الشــفاه »األحمر« ، 

والحواجب الطبيعية والبشرة الالمعة.

مواصفــات المكيــاج اليومــي المناســب 

للمرأة العاملة؟

المكيــاج الناعــم الخالي من كريم األســاس 

هو األنسب واألفضل للمرأة العاملة،  باألخص 

في فترة النهار وتحت أشعة الشمس .

الخدمــات التــي يقدمهــا صالــون أميــرة 

السعدي؟

المــرأة تجدونــه فــي  يليــق بجمــال  كل مــا 

صالونــي،  فنحــن نقدم لــِك عزيزتــي أفضل 

الخدمات فــي عالم الصالونــات، وعلى أيدي 

خبيــرات تجميل ال تقل خبرتهن عن 10 ســنوات 

في مجال المكياج،الشــعر ،العناية بالبشــرة، 

األظفار وغيره. 

كذلك نتميز بتقديم مكياج الســهرات، وأحدث 

التســريحات والصبغــات والعالجــات وقصــات 

الشــعر، العنايــة باليديــن والقدميــن واألظفار” 

بديكيــر ومانكيــر« وتركيــب األظفار وســكراب،  

العناية بالجسم، المســاج وتنظيف،حناء. لدينا 

كل ما يخص العناية بالجمال متوفر في مكان 

واحــد، كما أننا نوفــر نظام الخدمــات المنزلية 

داخل وخارج مسقط لحجوزات المجموعة . WOW.lady13
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الملتقــى الذي شــهد حضور عــدد من أصحاب الســعادة وأصحــاب وصاحبات 

االعمــال، وبحضــور أكثــر مــن 200 مشــارك ومشــاركة مــن مختلــف الجهــات 

الحكوميــة والخاصــة واألهلية، بحث تعزيز الشــراكة مع الجهــات الحكومية 

والخاصــة لتفعيــل دور المرأة في مســيرة التنميــة والمجتمع وريــادة األعمال 

والحراك الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي، وتشــجيعها على اإلنتاجية 

في نطاق محيطها العلمي والمجتمعي واألسري.

اإلنسان محور التنمية 

أشارت السيدة معاني بنت عبداهلل البوسعيدية -المديرة العامة للتنمية األسرية 

بــوزارة التنميــة االجتماعية والمشــرفة العامة علــى الملتقى- ، إلى أن اإلنســان 

هو محــور التنمية وهدفها وانعكس ذلك على السياســات العمانية الموجهة 

للمرأة والمرتكزة على اإلنســانية المستلهمة من قيم الدين اإلسالمي الحنيف، 

والمبــادئ الوطنية والمعاهدات الدولية والقوانيــن واألنظمة العمانية، وكذلك 

التدابير الوطنية لضمان مشاركتها الكاملة مع الرجل في مسيرة التنمية.

تحت شعار »تنمية وعطاء«، انطلقت أعمال ملتقى »المرأة والمجتمع الثاني« بوالية هيماء بمحافظة 
الوسطى، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق 

االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور معالي الدكتوره ليلى النجار وزيرة التنمية االجتماعية 
وسعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى. 

وأضافــت: يعــد الملتقى مــن البرامــج الوطنيــة المعززة للشــراكة بيــن كافة 

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة واألهليــة لدعــم مكانــة المــرأة، إذ يتناول 

محوريــن مهمين حــول: واقــع ودور المرأة تجــاه المجتمع، والتنميــة الصحية 

والبيئية المستدامة والذي يسهم في تفعيل أدوارها الصحيحة في المجتمع، 

مشيدة بما تحقق من نتائج وتوصيات في النسخة الماضية ألعمال الملتقى.

وشــهد الملتقــى تقديم عرض مرئي بعنــوان »المرأة العمانيــة امتداد للعطاء 

واإلنجاز« جسد دورها في صروح العلم والفكر والقيم األصيلة.

الجلسة األولى

وتضمنــت جلســة الملتقــى األولى بعنــوان »واقــع ورؤى المــرأة العمانية تجاه 

التربية والمجتمع«، ثالث أوراق عمل جاءت األولى بعنوان » تمكين المرأة العمانية 

في ضوء رؤية عمان 2040 وانعكاســه على االستقرار األسري«.  وفي ورقة العمل 

الثانيــة تناولت دعم الجمعيــات األهلية واألنديــة الرياضيــة، والتدريب من أجل 

التطوير والتوظيف، والصحة والبيئة، إلى جانب محور الدعم والرعاية.

أما ورقة العمل الثالثة أشارت إلى دور شركة تنمية نفط عمان في دعم 

المــرأة في المجتمع المحلي من خالل عدد من المشــاريع كمشــروع » 

بنات عمان«،  الذي يســتهدف تدريب المــرأة في مهن حرفية كالخياطة 

والتطريز وصناعة الفضيات بما يضمن توفير دخل مســتدام لها، ودعم 

جمعيــات المــرأة العمانية من خالل رعايــة البرامج التدريبيــة والتوعوية 

لعضواتها في مختلف الواليات.

الجلسة الثانية

وتضمنت الجلســة الثانيــة »واقع ودور المــرأة العمانيــة والمجتمع في 

التنمية الصحية والبيئية المســتدامة »، وتضمنت ثالثة أوراق عمل. جاءت 

األولى حول ) واقع المرأة العمانية ودورها في مجال االســتدامة البيئية 

(. أمــا ورقة العمــل الثانية تناولت عنوان » إطار اإلســتدامة في مجموعة 

أســياد« والتي أشــارت إلــى عدد مــن المواضيــع كالحد من األثــر البيئي 

والبصمــة الكربونيــة والمتمثلة فــي التقليل من إنتاج النفايــات والتلوث 

من خالل أنظمــة اإلدارة البيئية وإعادة التدويــر، وتعزيز الطاقة النظيفة 

مــع مراقبة جميع انبعاثات الغازات الدفيئة، وخلق قيمة مشــتركة مع 

المجتمع من خالل تشجيع الموظفين لالنخراط في العمل التطوعي. 

وأفــادت ورقة العمل األخيــرة »دور هيئة البيئة اتجاه المــرأة والمجتمع«، 

حيــث ركزت علــى دور المرأة فــي الحفاظ علــى البيئة وصــون مواردها 

الطبيعيــة عــن طريــق مســاهماتها ومشــاركتها فــي عمليــات رصــد 

الملوثات البيئية ومكافحة اآلفات الضارة .

»تنمية وعطاء« في ملتقى المرأة 
والمجتمع الثاني
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أطلقت العالمة العالمية للسيارات مازيراتي سيارة جران توريزمو الجديدة، و ذلك من أجل فتح فصاًل 
. A6 1500 جديداً في قصة بدأت قبل 75 عامًا مع سيارة مازيراتي

كما تأتي سيارة مازيراتي الكوبيه الرياضية األنيقة، و ذلك مع محرك احتراق داخلي قوي وآخر كهربائي 
بالكامل .

مازيراتي سيارة جران توريزمو الجديدة

كذلــك فإن هذه الســيارة تقوم علــى الجمع ما بيــن مقومات األداء 

العالــي الذي يميــز الســيارات الرياضيــة و معاييــر الراحة التــي تالءم 

المسافات الطويلة .

و مــن بيــن المزايــا التــي تتمتع بهــا الســيارة الجديــدة هــي التميز، و 

ذلــك ألنهــا العالمة تمثل أول ســيارة تقــوم باإلعتماد علــى المحرك 

الكهربائي بالكامل في تاريخ العالمة مازيراتي .

كما أن سيارة جران توريزمو تتمتع بالتصميم المثالي، حيث تجمع ما 

بين المظهر الجميل واألداء المتميز .

باإلضافة إلى وجــود هيكل بخطوط فريدة ولمســات أنيقة يتكامل 

مع أحدث القطع الميكانيكية في عالم السيارات .

كذلــك تحافظ الســيارة الجديــدة جــران توريزمو مــن مازيراتي على 

التصميم الكالسيكي التي تشتهر بها العالمة .

مع غطاء المحرك الطويل والجزء المركزي من الهيكل الذي يتداخل 

مــع المصــدات األربعة فــي الســيارة، حيــث ينخفض خط الســقف، 

وتنسجم مع ميالن الدعامة المزينة بشعار مازيراتي الشهير .

وتقوم الســيارة الجديدة بحمــل بصمة إيطالية؛ و تــم تطويرها في 

مختبــر مازيراتي لالبتكار وإنتاجها بمصنع ميرافيوري في تورينو، على 

غرار جميع طرازات سيارة مازيراتي .
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