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مركز سنديان
يتوج في عامه ا�ول

بجائزة ا�جادة
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أنامل ساحرة تصنع 

وجوها ناضرة
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ملهمة النساء في عالم 
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Anaqati .com

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

Your life,
Elegantly



ق�صم اأطفال االأنابيب وعلدج العقم
الرغبة في انجاب طفل هي من اأجمل الرغبات في حياة الإن�صان; ولهذا وحدة 
اأطفال الأنابيب بمجمع الب�صرى للتخ�ص�صات الطبية تعمل على م�صاعدة 

الكثيرين من الأزواج لتحقيق هذا الحلم حتى ي�صبح حقيقة.

albushra.medical.specialty www.albushra.om
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LAILA
AL ALAWI

Makeup By

lailabeautycenter

+968 97342000 / +968 90777464

traneemlaila@gmail.com

Traneem

Laila



91101888 - 22544425Azaiba, Muscat, Sultante of Oman
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اتصل ا�ن

واحجز موعدك على

عمليات
تصحيح 

البصر
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Beautyexperts_

beauty-experts

يقــوم الفيشــل بالتنظيــف والتطهيــر العميــق للمســامات، 

تقشــير وتجديــد الخاليا الســطحية الميتة مما يعيد للبشــرة 

نضارتها. ويســاعد أيضا في تقليل الهاالت السوداء والتجاعيد 

ويعزز من نعومة البشــرة وإبطاء شــيخوخة البشــرة، والفرط 

من االفرازات الناتجة عن العوامل الجوية الضارة والتي تســبب 

تلف الجلد.

يقدم سبا» beauty experts» لصاحبته جيهان الوضاحي أفضل 

الطرق لتنظيف البشــرة تحت إشراف طاقم محترف كما لديه 

الماســكات والفيشــل وجهــاز للتقشــير الكريســتالي وجهاز 

micro derma والذي يستخدمه أفضل العيادات الجلدية.

إنة الخيار ا�مثل لكل من تبحث عن بشرة خالية من الشوائب.





72 3967 80

أماني
البلوشي

عتاب
الحراصي

 السيدة
روان آل سعيد

ليلى 
العلوي



عبد الفتاح سالمه
المدير العام

عبد الفتاح سالمهأناقة.. بال حدود

صاللة... لؤلؤة الخليج 

»اكت�ص��ف �صالل��ة.. جنة �صلطنة عمان ال�صحراوية »،، به��ذا العنوان املثر �صجع 
املجل���ض العاملي لل�صفر وال�صياحة يف اأحد تقاري��ره على موقع »ذا ريزيدنت« 
الربيطان��ى وكاتب��ه »جيم�ض كالرك«، جمي��ع زوار و�صائحي الع��امل بزيارة �صاللة 

لق�صاء عطلة ممتعة ومثرة. 

فخ��ر واعت��زاز كون هذا التقرير من اأهم التقارير الت��ي تعر�ض املزارات ال�صياحية 
دد مزاياها  nالواعدة يف العامل، حيث و�صف التقرير �صاللة ب�« اجلنة ال�صاحلية« وع
فهي مزيج من ال�صجرات واالأ�صجار واحلياة الربية، ومزيج من ال�صواط� الرملية 
اجلميل��ة التي متتد حلوايل 100 ميل. كما اأنها تزخ��ر باملواقع االأثرية ،وبالتاري• 
الثق��ايف الغنى، وطبيعتها املتنوعة وال�صيافة العمانية التي جتذب الزوار من 

جميع اأنحاء اأوروبا وخارجها. 

واإذا م��ا حتدثن��ا ع��ن �صالل��ة فحدث وال ح��رج، فقد حباه��ا اهلل بطبيع��ة خالبة، 
وطق�ض معتدل ،وتاري• وتراث عريق، ي�صتقطب �صنويا عددا كبرا من الزوار يف 

مو�صم اخلريف. 

�صاللة التاري•: اأما عن التاري• ففيها الع�صور التاريخية ملختلف احل�صارات، �صاللة 
والطبيعة حيث تزدهر Ìناظر طبيعية خالبة ;كالعيون وال�صهول وال�صواطيء 
الرملية الناعمة والكهوف، ومن اأجمل ما قد ترى عينك من االأخوار واملحميات. 

)جن��ة اهلل على االأر�ض( حيث يك�ص��و الب�صاط االأخ�صر قممه��ا اجلبلية ويعلوها 
ال�صب��اب ورذاذ املط��ر، وم��ا اأكíها من مع��امل �صياحية وغر ذل��ك الكثر من 

املميزات التي تنعم بها �صاللة وال ي�صعنا ح�صرها يف هذه ال�صطور القليلة .

و كم��ا تعلم عزيزي الق��ار‚ اأن التجربة هي املقيا�ض، فعلين��ا اأن ننتهز االأجواء 
اخلريفية الرائع��ة لق�صاء عطلتنا ال�صيفية بنی بنی اأح�صان الطبيعة والطق�ض 

املعتدل وعبق التاري•. 

حف§ اهلل عمان وقائدها و�صعبها....

ال يســمح باعادة نشــر أو حفــظ أو تخزيــن أو نقل أي جــزء من هذه 
المطبوعــة بأي شــكل مــن ا�شــكال دون اذن، ويعتذر الناشــرون 
عن عدم تحملهم المســؤولية الناتجة عن أي أخطاء ترد في هذه 
المجلــه مهما كان ســببها، وا�راء ووجهات النظر المنشــورة في 
هذه المجلة ليست بالضرورة وجهة نظر الناشر, وجميع العالمات 

التجارية هي عالمات تجارية مسجلة ومعترف بها.

جميع الصور باالعالنات على مسؤولية معلنيها.

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

Distribution:

تصدر عن:

مؤسسة قفزة التكنولوجيا
للصحافة والدعاية واالعالن مؤسسة قفزة التكنولوجيا 

للصحافة والدعاية واالعالن
جميع المراسالت باسم

 المدير العام

 info@anaqati.net
www.anaqati.com

(968) 24495419

anaqatimagazine

(968) 24495817

@ anaqati_magazine

(968) 95434743

شكر خاص لمن ساهم في غالف العدد
موقع التصوير: فندق قصر البستان

مكياج: ليلى العلوي
عارضة الغالف: آنجيال مخدييڤنا

تصوير فوتغرافي: عفان الحراصي
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منصور دياب

إخراج وتصميم:
عمـرو زهيـر

 PARAGONS OF
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BMW

THE BMW LUXURY CLASS



ت�صتقطب BMW X7 بت�صميمها المهيب ومزاياها المترفة، اهتمام واأنظار زوار �صاالت 
اأن طرحت هذا الطراز الجديد كلًيا  عر�ض �صركة الجنيبي العالمية لل�صيارات منذ 
 BMW BMW X7 الطراز االأحدث واالأكبر �صمن فئة  لعمالئها في �صلطنة عمان. ويعّد 
X، ويجمع ط��راز BMW X7 بين الح�صور الطاغي على الطرق الوعرة واالأداء الفائق 
اإليه  على الطرقات الممهدة. ويتمتع بمق�صورة فاخرة مزودة باأحدث ما تو�صلت 

التكنولوجيا، موؤكًدا ح�صوره في �صوق �صيارات االأن�صطة الريا�صية.

21 ق�صة الغالف

THE X7
الفخامة

بكل معانيها



ح�صور الفت
تنتق��ل BMW X7 بالرفاهية والفخامة اإىل م�ص��ت�ى جديد، م�ؤكدة 
م�قعه��ا باإعتبارها الطراز الأفخ��م �صمن جمم�عة الطرازات X من 
عالم��ة BMW. وتفر���ض ح�ص���ًرا مهيًب��ا وهيبة على الط��رق بف�صل 
ت�صميم الهي��كل اخلارجي املطعم بالك��روم، فيما متنحها لغة 
الت�ص��ميم اجلديدة بخط�طها الدقيقة مل�ص��ة ع�صرية ت�صت�صرف 

امل�صتقبل.
ومتنح اأبعاد BMW X7 هالة ت�ص��ت�جب الحرتام، اإذ يبلغ ط�له 5150 
مم فيم��ا يبلغ عر�ص��ه 2000مم. ويبلغ ارتفاع الط��راز 1805 مم، اأما 

قاعدة العجالت فيبلغ ط�لها 3105 مم.
ويتمي��ز ت�ص��ميم الهي��كل اخلارج��ي بقاع��دة مرتفعة ع��ن الأر�ض، 
وخط�ط ال�صقف الط�لية والن�افذ ال�ا�صعة، بالإ�صافة اإىل مقدمة 
 .BMW ه��ي الأكرب مقارنة مع اأي طراز اأ�ص��درته BMW حتمل �ص��بك
وزودت BMW X7 باإطارات م�ص��ن�عة من ال�ص��بائك اخلفيفة بقيا�ض 

20 ب��صة قيا�صًيا، متنحها ح�ص�ًرا ملفًتا.

وتتميز مق�ص�رتها مب�ص��احة داخلية رحبة ت�صمل �صف�ف املقاعد 
الثالث��ة املك�ص���ة بجل��د Vernasca، ويت�ف��ر الطراز ب�ص��بعة مقاعد 
قيا�ص��يًا وميكن ا�ص��تبدال ال�ص��ف الأو�ص��ط مبقعدين منف�ص��لني 
مريح��ني، فيم��ا مين��ح ال�ص��ف الثال��ث ال��ركاب ق��دًرا م�ص��اوًيا م��ن 
الرفاهية والفخامة مب�ص��احته ال�ا�ص��عة ومقاعد مرفقة مب�صاند 
لليدين وحام��الت ك�ؤو�ض وفتحات USB. كما تت�ف��ر مزايا التحّكم 
الأوت�ماتيك��ي باحل��رارة يف اأرب��ع مناط��ق خمتلف��ة واإن��ارة خافتة 

و�صطح زجاجي بان�رامي من ثالثة اأق�صام قيا�صًيا.

X7
23 ق�صة الغالف



متعة القيادة 
وت�فر �صركة اجلنيبي العاملية لل�صيارات 
 BMW X7 xDrive50i ط��راز  لعمالئه��ا 
املزود مبح��رك V8 ي�لد ق�ة قدرها 340 
كيل��� واط/462 ح�ص��اًنا، املت�ص��ل بناقل 

حركة Steptronic من ثمان �صرعات.
 BMW ويت���ىل نظ��ام الدف��ع الرباع��ي
xDrive الذك��ي ت�جي��ه الطاقة امل�لدة 

نح� امل�ص��ار بكف��اءة عالية، فيم��ا ي�فر 
نظام M Sport التفا�ص��لي اأداًء ديناميكيا 

على املح�ر اخللفي.
 BMW ويتمتع ال�ص��ائق والركاب يف طراز
X7 مب�صت�يات ق�ص�ى من الراحة بف�صل 

ا�صتخدام ن�اب�ض ه�ائية عند املح�رين، 
اإىل جان��ب نظ��ام تعلي��ق متكّي��ف مع 
خمّمدات ميك��ن التحّكم بها اإلكرتونيًا 

تت�فر قيا�صيًا.
فيما تت�فر جممعة من املزايا الختيارات 
من �صمنها نظام ت�جيه ن�صط متكامل 
Executive Drive Proh م��ع تثبيت ن�ص��ط، 

تتي��ح  M Sport. كم��ا  ونظ��ام تفا�ص��لي 
بالطرقات  الختياري��ة اخلا�ص��ة  احلزم��ة 
القي��ادة  اأمن��اط  ب��ني  الختي��ار  ال�ع��رة 
عل��ى الرمل واحل�ص��ى واحلج��ارة والثلج 

بب�صاطة و�صه�لة كبرية وبكب�صة زّر.

25 ق�صة الغالف



اأنظمة دعم ال�صائق
تت�ف��ر يف BMW X7 جمم�عة متكامل��ة من اأنظمة 
دعم ال�ص��ائق، لتمنح ال�ص��ائقة جترب��ة قيادة مفعمة 
باملتعة والراحة، وتت�صمن هذه الأنظمة/ مثبت �صرعة 
ن�ص��ط مزّود بخا�ص��ّية ال�ق�ف والنطالق، اإ�ص��افة اإىل 
 Driving Assistant Professional نظام م�صاعدة ال�صائق
ونظام الت�جيه والتحّكم بامل�ص��ار. ف�ص��اًل عن نظام 
التحذير عند تغيري امل�ص��ار واأنظمة جتنب ال�ص��طدام 
اجلانب��ي والتحذي��ر م��ن ال�ص��يارات العاب��رة، والتحذير 

الأول�ّي والتحذير عند ال�صري بالجتاه اخلاطئ. 
كم��ا يت�فر اجلي��ل الأحدث م��ن �صا�ص��ة العر�ض على 
الزجاج الأمامي ونظام الت�قف الطارئ، وي�صمل نظام 
امل�ص��اعدة على الركن كامريا للروؤية اخللفية ونظام 

م�صاعدة على القيادة اخللفية يت�فر قيا�صيًا.

27 ق�صة الغالف
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كما يت�فر BMW Live Cockpit Professional مع نظام 
ت�ص��غيل BMW اجلدي��د الن�ص��خة 7.0 قيا�ص��يًا. ومتنح 
ل�حة التحكم التي يبلغ قيا�ص��ها 12.3 ب��ص��ة دخ�ًل 
 BMW 7.0 ص��هاًل وال�ظائ��ف، ويتيح نظ��ام الت�ص��غيل�
دخ���ًل مبا�ص��ًرا اإىل جمي��ع الإع��دادات وال�ظائف عن 
طريق اللم���ض اأو نظام التحك��م iDrive اأو الأزرار على 

عجلة القيادة اأو الأوامر ال�ص�تية اأو الأوامر بالإ�صارات.

29 ق�صة الغالف
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الحفاظ على ب�صرة ن�صرة خالية من العيوب وعالمات ال�صيخوخة المبكرة، 
اإذا  اأمر �صهل التحقيق  حلم كل امراأة تن�صد الجمال ،والطلة المتاألقة، وهو 
اهتمت المراأة برعاية ب�صرتها ب�صكل يومي وتجنبت عوامل �صحوب الب�صرة 
وجفافها. فتعمل الب�صرة ال�صحية والخالية من العيوب على خلق االنطباع 
االأول لدى االآخرين. ب�صرة المراأة هي مراآة �صحتها، وهذا يعني اأن ن�صارة الب�صرة 

وطبيعة الب�صرة، اأو الجلد ب�صكل عام هي انعكا�ض ل�صحة االإن�صان.
»اأناقتي« التقت مع خبيرة التجميل »ليلى العلوي« �صاحبة �صالون » ترانيم 
ليلى« لتك�صف لنا عن اأ�صرار العناية بالب�صرة بمختلف اأنواعها وكيفية التعرف 
على نوع الب�صرة. ف�صال عن ن�صائح هامة لمكياج ال�صيف والعرو�ض وغيرها من 

الن�صائح في الحوار التالي:- 

خبيرة التجميل ليلى العلوي لـ »أناقتي«

البشرة الصحية..
عنوان الجمال الحقيقي

ما هي اأنواع الب�صرة؟
للب�ص��رة اأن�اع عديدة ،يحتاج كل منها لعناية واهتمام خا�صني، 
وم�صتح�ص��رات مالئمة لها لتبدو اأكرث جماًل و�صبابًا. ولذلك لبد 
اأن تع��رف كل امراأة ن�ع ب�ص��رتها لتق�م بالهتمام بها ح�ص��ب 
ن�عها، لأن �ص���ء اختيار امل�صتح�ص��ر املالئم للب�صرة قد ي�صبب 
لها الكثري من امل�ص��كالت والتي ت�ص�ه جمالها، وتبهت تاألقها 

ون�صارتها.
اأن���اع الب�ص��رة ه��ي: العادي��ة، الدهني��ة، اجلاف��ة، احل�صا�ص��ة، 

املختلطة.
كم��ا ميك��ن اأن يتغري ن�ع الب�ص��رة م��ع مرور ال�ق��ت، حيث من 
الطبيعي اأن يك�ن لل�صباب ب�صرة خمتلفة عن ب�صرة كبار ال�صن.

مميزات اأنواع الب�صرة املختلفة و�صفاتها؟ 
  الب�ص��رة الدهنية، تت�صم بامل�صامات ال�ا�ص��عة ،واإفراز الده�ن 
،والتع��رق، والحمرار كما اأنها ناعمة ودائمة اللمعان. معر�ص��ة 
ب�ص��كل كبري لظه�ر البث�ر وحب ال�ص��باب والروؤو�ض ال�ص���داء، 
وعلى الرغم من �صع�بة العناية بها اإل اأنها مقاومة للتجاعيد 

حتى �صِن متقدم.

39 جمال



  الب�ص��رة اجلافة: تت�صم بفقدانها لل�ص���ائل والرط�بة العالية. 
هي ب�ص��رة رقيقة مب�صام �ص��غرية و�صيقة، ت�ص��عر �صاحبتها 
كثرياً باحلكة والحمرار وعادًة ما تتعر�ض للت�ص��قق والتق�ص��ر، 
واحل�صا�صية خا�صًة يف ف�صل ال�صتاء. اإذا كنت متتلكني ب�صرة 
جافة فاإنها حتتاج للكثري من العناية والهتمام، مع الهتمام 
والعناية قد تتح�صن الب�صرة ويف حالة اإهمالها قد تتح�ل اإىل 

ب�صرة ح�صا�صة وه� الن�ع الأكرث عر�صة للم�صاكل اجللدية.
  الب�ص��رة العادي��ة: هي الب�ص��رة اخلالية م��ن الروؤو�ض ال�ص���داء 
،وحب ال�صباب ،واللتهابات. ب�ص��رة غري لمعة ومت�ازنة. الب�صرة 
العادية من اأكرث اأن�اع الب�ص��رة راحًة و�صحًة ون�صارة، كما اأنها ل 

حتتاج اإىل الكثري من العناية.
   الب�ص��رة املختلط��ة: واح��دة م��ن اأ�ص��عب اأن�اع الب�ص��رة حيث 
ميكن اأن تك���ن جافة ،اأو عادية يف بع���ض املناطق، ودهنية 
يف مناط��ق اأخ��رى مثل منطق��ة )الأنف، اجلب��ني والذقن(. اإل 
اأن الكثري من الأ�ص��خا�ض لديهم ب�ص��رة خمتلطة، على �صكل 
حرف T وهذه الب�ص��رة حتتاج لعناية خا�صة وهي الأكرث انت�صارا 

يف ال�صلطنة.
   الب�صرة احل�صا�صة، الب�صرة املعر�صة لالحمرار، واحلكة ،واحلرقة 

،واجلفاف خا�صة مع ا�صتخدام م�صتح�صرات التجميل. 
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كيف ميكن للمراأة اأن تعرف نوع ب�صرتها؟ 
   اغ�ص��لي وجهك جي��داً با�ص��تخدام املاء وغ�ص���ل ال�جه ،ثّم 
جففيه مبن�ص��فة ناعمة ونظيفة، اتركي وجهك ملدة �صاعة 

دون و�صع اأي كرمي ،اأو مكياج عليه.
   ب�ا�ص��طة منديل ورقي ناعم ا�ص��غطي على جميع املناطق 

يف وجهك كاجلبني، والأنف ،والذقن، وال�جنتني.
   ث��م تفح�ص��ي املندي��ل بدق��ة لتتبين��ي اآث��ار تل��ك املناط��ق 
الت��ي قمت بال�ص��غط عليه��ا على �ص��طح املناديل، و�ص���ف 

ت�صتطيعني حتديد ن�ع ب�صرتك ح�صب النتائج التالية:- 
-  اإذا وج��دت اآثاراً للزي�ت على املنديل فاإن ب�ص��رتك دهنية بكل 

تاأكيد.
-  اأم��ا اإذا كان��ت ب�ص��رتك من الن���ع املرّك��ب -اأي املختلطة - 
ف�ص�ف تقت�ص��ر اآثار الده�ن يف الظه�ر على بع�ض املناطق 
كالأن��ف واجلبني، اأّم��ا باقي املناطق كالذق��ن واخلدود مثاًل 

ف�صتجدينها جافة.
-  اأم��ا اإن مل جتدي اأّي اآث��ار للده�ن على املندي��ل ولحظت اأنه 
جاف متامًا مع وج�د القليل من الق�ص�ر البي�صاء فهذه دللة 

على اأن ب�صرتك جافة .
-  اأّم��ا اإذا ظل املنديل نظيفًا متامًا خاليًا من الده�ن والق�ص���ر، 
فاأنت حمظ�ظة اإذاً لأن ب�ص��رتك من الن�ع العادي والذي يعد 

اأف�صل اأن�اع الب�صرة.
ما هي العناية التي تنا�صب كل نوع من اأنواع الب�صرة؟ 

   الب�ص��رة الدهنية: العناية بها تتم من خالل التغذية ال�ص��ليمة، 
والعناي��ة ب��ص��ع املا�ص��كات ،وكرمي��ات العناي��ة والغ�ص���ل 

املنا�صب لها.
   الب�ص��رة اجلافة: ك�نها تفق��د الكثري من ال�ص���ائل فالبد من 
ا�ص��تخدام الكرمي��ات واملا�ص��كات املرطبة �ص��باحا وم�ص��اء، 

واختيار الغ�ص�ل املنا�صب. 
   الب�ص��رة املختلط��ة: الن���ع الأك��رث ح��رية وتتطل��ب التغذي��ة 

ال�صليمة. 
ونحن بدورن��ا كخبريات جتميل قبل و�ص��ع املكياج ن�ص��األ كل 
فتاة عن ن�ع ب�ص��رتها، حيث تتميز خبرية التجميل الناجحة باأنها 
لديها كاف��ة املعل�مات ح���ل اأن�اع الب�ص��رات وكيفية العناية 
بها. لذلك ن�فر يف املركز جميع الكرميات املخ�ص�صة جلميع 
اأن�اع الب�صرة، وذلك من منطلق اأن جمال املكياج يعتمد ب�صكل 

اأ�صا�صي على الب�صرة الن�صرة وال�صحية. 
ع��ادات خاطئ��ة تق��وم به��ا الفتي��ات يف ع��امل التجميل 

واملكياج؟
  بع���ض الفتي��ات لديه��ن برنام��ج عالج��ي م��ع طبي��ب جلدية 
-خا�ص��ة اأ�ص��حاب الب�ص��رات الدهني��ة- ولك��ن تل��ك الفتي��ات 
يت�قف��ن عن ا�ص��تكمال العالج عندم��ا تت�قف ب�ص��رتهن عن 
اإفراز الده�ن. هذاالأمر ي�ص��بب اآثارا �ص��لبية عديدة على الب�صرة 
فمرحلة ما بعد العالج تك�ن الب�صرة متعبة وجمهدة وتظهر 

وكاأنها م�صدودة وخالية من الن�صارة والت�رد.
   اأهمي��ة العناي��ة الي�مية بالب�ص��رة، �ص��باحا لبد من ا�ص��تخدام 
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ن�ص��ائح جتعلها حتافظ على ب�صرتها ون�ص��ارتها ملا بعد حفل 
الزفاف و�صهر الع�صل. 

كيف تنعك�ض ثقة املراأة بنف�صها على جمالها وب�صرتها؟
دائم��ا اأوم��ن باأن التزان النف�ص��ي يزي��د من جاذبية املراأة، �ص���اء 
الت��زان هذا م��ن الناحي��ة الفكري��ة، اأو الجتماعي��ة، اأو احلركية . 
فاأي��ة فت��اة لديها ثقة كب��رية فيم��ا تفعله وتخط��ط له يك�ن 
لها جاذبية اأكرب مقارن��ة مبختلف الفتيات، لبد اأن تخطط جيدا 
حلياتها وبرناجمها الي�مي وعدم التقيد باآراء الآخرين ووجهات 
نظرهم التي قد ت�ص��كل عائقا على اتخاذها لقرارات م�ص��ريية 

يف حياتها. 
ما الذي مييز خبرة جتميل عن اأخرى يف هذا املجال الذي 

حتتدم فيه املناف�صة؟ 
م��ن وجهة نظ��ري يج��ب اأن تت�ص��م خب��رية التجمي��ل بال�عي 
والتخطيط اجليد مل�ص��تقبلها، وعدم تقليد اأية خبريات جتميل 
اأو مراك��ز مناف�ص��ة. لب��د اأن تتمي��زي بلم�ص��اتك وخدمات��ك واأن 
تخلق��ي الإب��داع والبت��كار فيه، مع تعزي��ز قدرات��ك واإمكانياتك 

بالطالع على كل ما ه� جديد يف عامل املكياج. 
الأي �صيء تخططنی يف الفرتة املقبلة؟ 

اإ�ص��افة بع�ض العالج��ات التجميلية يف �ص��ال�ين اخلا�ض لعالج 
م�ص��اكل الب�ص��رة الت��ي تع��اين منها الكث��ري من الفتي��ات مثل 

التق�صري الكيميائي، والكري�صتايل، و الديرمابن .
 

+968 97342000
+968 90777464

lailabeautycenter

traneemlaila@gmail.com

غ�ص���ل ال�جه ،ث��م الت�نر ،ثم الكرمي املرط��ب وكرمي واقي 
ال�ص��م�ض. كما اأن�صح ب��ص��ع املكياج النهاري اخلفيف، كذلك 
�ص��رورة اإزالة املكياج قبل الن�م مع عناية ب�صيطة للب�صرة من 

الغ�ص�ل والكرميات املرطبة ليال. 
ه��ل هناك فرتة زمني��ة حمددة يجب على الفت��اة اأن تزور 

فيها مراكز التجميل للح�صول على ب�صرة �صحية؟
ل�ص��احبات الب�ص��رة الدهنية ميك��ن اأن تزورنا كل اأ�ص��ب�عني، اأما 
الب�صرة اجلافة ميكن مرة واحدة يف ال�صهر. اأما اإذا كانت الفتاة 
تعاين من م�صاكل جلدية مثل احلب�ب وغريها فعليها اأن تزور 
طبيبا متخ�ص�صا يف اجللدية، كذلك عمل »الفي�صل« مرة واحدة 

يف ال�صهر منا�صب جدا جلميع اأن�اع الب�صرات. 
ويف هذا املجال اأن�صح اأية فتاة ترغب يف عناية خا�صة بب�صرتها 
اأن ت�صاأل اأ�صحاب اخلربات �ص���اء اأطباء متخ�ص�ص�ن يف املجال 
اأو خبريات التجميل. كذلك لبد من التنبيه اأن ال��ص��فات التي قد 
جتريها بع�ض �ص��ديقاتك اأو اأقاربك لي�ض بال�ص��روري اأن تتنا�ص��ب 

مع ب�صرتك ون�عها وقد ت�صبب لك متاعب اإ�صافية. 
املكياج الذي يتنا�صب مع مو�صم ال�صيف واالإجازات؟

املكياج الناعم والهادئ No make up، يجب عدم اإرهاق الب�ص��رة 
يف ال�ص��يف لرتفاع درجة احلرارة. قد تظهر الب�ص��رة ب�صكل غري 
لئق يف حالة ا�ص��تخدام اأي ن�ع من املكياج وتعر�ص��ه للتعرق. 
لذلك نن�ص��ح بالأل�ان الناعمة الطبيعية، والل�ن امل�صم�ص��ي ه� 
اأكرث الأل�ان الدارجة خالل ال�قت احلايل مع �ص��رورة ا�ص��تخدام 

واقي ال�صم�ض املنا�صب لن�ع الب�صرة.
Ìاذا تن�ص��حنی العرو�ض لتظهر باإطالل��ة مثالية يف ليلة 

عمرها؟
يجب على العرو�ض اأن تهتم ب�ص��حة ون�ص��ارة ب�صرتها قبل 8-6 
�ص��ه�ر من الزف��اف. لدينا بع���ض العرائ�ض تزور مراك��ز التجميل 
قبل اأ�ص��ب�ع من ليلة زفافها، لن حت�ص��ل العرو���ض على النتائج 
املرج���ة اإذا مل ت�ف��ر العناي��ة الكامل��ة لب�ص��رتها �ص���اء م��ن 
العالجات التجميلية ،اأو املا�ص��كات والكرميات املرطبة وغريها 

قبل فرتة زفافها مبدة كبرية. 
ولكي حت�صل العرو�ض على الإطاللة التي تتمناها عليها اأن تتبع 
ن�ص��ائح خبرية التجميل والتي يك�ن لديها روؤية ثاقبة وت�قعات 
�صائبة ل�صكل العرو�ض يف ليلة زفافها، كذلك تعطي للعرو�ض 



كوني كاألميرات 
مع فساتين زفاف
»جنة العروس«

منذ الطفولة وتحلم كل فتاة بارتداء ف�صتان زفاف اأبي�ض مميز، 
وتحلم بليلة العمر والتي تظل ترافقها حتى ياأتي اليوم الموعود 
الذي تبداأ فيه كل عرو�ض في البحث عن ف�صاتين الزفاف التي 
تطابق خيالها وظلت تحلم بها طوال عمرها لتتاألق به في 

اأجمل يوم من اأيام حياتها.
البحث عن ف�صتان اأعرا�ض فخم لينا�صب اأجواء الفرح الذي اختارته 
العرو�ض، لي�ض باالأمر ال�صعب، فكل ما تحلم به كل فتاة تجده 
متوفرا في بوتيك »جنة العرو�ض«. فالخبرة التي يتمتع بها 
القائمون على البوتيك هي ما تميزه، حيث يقدم للعرو�ض كل 
اأرقى  اإليه وما ينا�صبها. فتجد ت�صكيلة عري�صة من  ما تحتاج 
واأفخم الت�صميمات العالمية التي تختار من بينها ما تحب، مع 
اأناقتها واإطاللتها. هذا  تقديم ا�صت�صارات مختلفة تكتمل بها 
وغيره من التفا�صيل في الحوار التالي مع الفا�صل / �صعيد الوردي 

�صاحب بوتيك جنة العرو�ض:- 

S A I D  A L  W A R D I
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ال زال��ت جن��ة العرو���ض م��ن االأ�ص��ماء الرائدة يف ف�ص��اتنی 
الزف��اف بال�ص��لطنة، كي��ف حافظتم على تلك ال�ص��معة 

الطيبة بنی عمالئكم؟
حمبة النا�ض هي رزق من اأرزاق اهلل - �صبحانه وتعاىل - وبعدها 
ياأت��ي املجه�د، ونحن يف »جنة العرو�ض« نعمل كعائلة وفريق 
واحد حيث اإننا نهتم بكل التفا�ص��يل الت��ي تخ�ض العرو�ض من 
حلظة دخ�لها للب�تيك اإىل حلظة حجزها للف�صتان �ص�اء اأكان 
احلجز من الب�تيك اأم من ب�تيك اآخر . كما يتم متابعة العرو�ض 
ب�صكل اأ�صب�عي لتثقيفها واإعطائها ملحات ب�صيطة عن عامل 
ف�ص��تان الزف��اف الذي قد يعت��رب جديدا بالن�ص��بة ل��كل عرو�ض 

مقبلة على الزواج.
فالعرو���ض يف »جنة العرو�ض »متر بعدة مراحل اأ�صا�ص��ية وهي 
خدمة م��ا قبل احلجز، وخدمة ما بعد احلج��ز، وخدمة ما بعد 
الزف��اف. ونح��ن نعرتف ب��اأن ه��ذه اخلدمات املك�ن��ة من ثالث 
مراحل هي �ص��ر من اأ�ص��رار تف���ق )جنة العرو�ض( ف�ص��عارنا ه� 
We delivers luxury for every bride. فكل عرو�ض تتلقى اهتماما 

كبريا وخدم��ة راقية، فالكل يف )جنة العرو�ض( يعمل من اأجل 
اإ�ص��عادها واإعطائها اأف�ص��ل ما لدينا ابتداء من الف�صتان وانتهاء 
باخلدم��ة والتعام��ل ال�ص��ل�ض، فاله��دف الأ�صا�ص��ي يف« جن��ة 
العرو�ض« ه� �صع�ر العرو�ض اأنها قد ح�صلت على �صفقة العمر 

فنحن بالفعل �صفقة العمر لكل عرو�ض مقبلة على الزواج.
مالمح جمموعة »جنة العرو�ض »والت�ص��كيلة اجلديدة يف 

?2019

املجم�ع��ة اجلدي��دة يف )جن��ة العرو���ض( �ص���ف تك���ن من 
اأن��در واأجمل ف�ص��اتني الزف��اف التي �ص��هدتها »جن��ة العرو�ض« 
نف�ص��ها، فنحن يف كل عام نبهر اأنف�صنا مبا قد ننجزه قبل اأن 
نبه��ر العرائ�ض. ونق�لها ب��كل فخر اإذا كنت مقبل��ة على الزواج 
فا�ص��تعدي للطلة املميزة التي �ص��تبهر كل احل�ص���ر، واأغلقي 
هاتف��ك بع��د الزف��اف لأنه ل��ن يت�قف الت�ص��ال من اأ�ص��دقائك 

ملعرفة م�صدر الف�صتان. 
م��ا هو النهج واالأ�ص��لوب ال��ذي يجمع كل ف�ص��اتنی »جنة 

العرو�ض«؟
نحن يف )جن��ة العرو�ض( نتبع نهجا واأ�ص��ل�با واحدا فقط وه� 
ت��ص��يل الفخام��ة ل��كل عرو���ض، و�صخ�ص��يا اأق���م باختيار كل 
القط��ع وطريقتي يف اخي��ار ف�ص��اتني )جنة العرو�ض( �ص��هلة 
للغاية . حيث اإنني اإذا كنت را�صيا متام الر�صي يف اأن اأرى زوجتي 
ترت��دي ه��ذا الف�ص��تان، فبالطب��ع ه� الف�ص��تان الذي �ص��يالقي 

اإعجاب العرائ�ض.
م��ا القما�ض والّتفا�ص��يل الت��ي تزيد من فخامة الف�ص��تان 

وحّتى من قيمته املادّية؟
هن��اك ع�امل كث��رية تزيد من القيم��ة املادية للف�ص��تان، ابتداء 
من القما�ض امل�صتعمل يف الف�صتان، اإىل التفا�صيل امل�ج�دة 
بالف�صتان ،وال�صاعات امل�صتغرقة يف تف�صيله اأو تنفيذه. ولكن 
نحن يف« جنة العرو�ض »ن�ؤمن اأن القيمة احلقيقية ل تكمن يف 
الف�ص��تان فقط، فبع�ض الف�ص��اتني قد تراها العرو�ض مبنتهى 
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اجلمالي��ة ولكنه��ا لي�ص��ت كذلك عندم��ا ترتدي��ه. فيجب على 
العرو�ض الرتكيز يف الف�ص��تان الذي يتنا�صب مع �صكل اجل�صم 
و�صخ�ص��يتها ول�ن ب�ص��رتها، لك��ي تك�ن طلتها طبيعية تاأ�ص��ر 
قل�ب احل�ص���ر من حلظة دخ�لها للقاعة ،فالتنا�صق يف هذه 

اجل�انب الثالثة ه� القيمة احلقيقية.
م��ا ه��ي املكانة اّلت��ي حتتّله��ا الطرح��ة يف ت�ص��اميمك 

للعرو�ض؟
الطرح��ة هى اأهم جزء يف الف�ص��تان فال تكتمل الطلة من غري 
طرحة، فيجب على كل عرو�ض قبل ال�ق�ع يف غرام الف�ص��تان 
اأن ت�صتف�صر عن طرحة الف�صتان فالطرحه حتتل ن�صبة 50٪ من 

طلة العرو�ض.
ن�صاهد اليوم يف عرو�ض االأزياء ف�صاتنی زفاف ملونة. كيف 

تنظر اإليها؟ وهل تفكر يف طرح ف�صاتنی زفاف ملونة؟
»جن��ة العرو�ض »من اأ�ص��د املعجبني بالف�ص��اتني املل�نة، حيث 
اإنه��ا تعط��ي طل��ة جريئة للعرو���ض. كم��ا اأنها تعك���ض جراءة 
وفخام��ة وع�ص��رية واأن�ثة العرو�ض، ولكن الف�ص��تان الأبي�ض ه� 
الأ�ص��ا�ض .لكن كل اأ�صا�ض ي�ص��بح ثان�يا مع الزمن ،وزمن الأبي�ض 
قد بداأ يف التال�ص��ي ك�ن اأن الف�صاتني ال�ص��كرية و«الأوف وايت« 
ال�صامبني والرمادي قد بداأت تطغي وب�صكل كبري على الأبي�ض. 
لأنه��ا بالفعل تعط��ي للزفاف طابع��ا غريبا وخال��دا يف اأذهان 
املعازمي، وب�صكل عام جنة العرو�ض تتميز بالف�صاتني املل�نة.

ما هو االأمر الذي تتمّنى حدوثه يف ال�صلطنة لتعزيز جمال 
ف�صاتنی الزفاف؟

1- تنظي��م عرو���ض اأزي��اء عاملي��ة ولي���ض خليجي��ة فق��ط يف 

ال�ص��لطنة، لكي ي�ص��هل عل��ى رواد ورائدات الأعمال �ص��هرتهم 
باخلارج.

 2- فتح �ص��ركات عاملية لالأقم�صة، فنحن يف ال�صلطنة نعاين 

وب�صكل كبري من اإيجاد القما�ض املنا�صب. 
اأهمية النقو�ض يف ت�صاميم جنة العرو�ض؟

 النق��ض هي من الأ�صا�ص��يات يف اأي ف�ص��تان زف��اف، فال وج�د 
لف�ص��تان فخ��م م��ن دون نق����ض متقن��ة. فامل��راأة بطبعه��ا 
عا�ص��قة للزخارف والنق����ض ونحن يف »جن��ة العرو�ض »نعطي 
اهتماما كبريا جدا للنق��ض، فالذي مييز ف�صتانا عن ف�صتان اآخر 

ه� ق�صات الف�صاتني و النق��ض والتطريز عليها.
ه��ل واجه��ت م��ن قبل عرو�ص��ا غ��ر را�ص��ية ع��ن النتيجة 

النهائية لف�صتان زفافها؟ كيف تعاملت معها؟
الأخط��اء هي �ص��بيل كل اإن�ص��ان للتعلم والرتق��اء، وهلل احلمد 
مل ن�اجه اأخطاء كثرية يف م�ص��ريتنا. فال�ص��راحة مع العرو�ض 
جتنبنا ال�ق�ع يف اأخطاء كارثية، فالت�ص��ميم الذي ل ت�ص��ت�عب 
قدرتنا على ت�صميمه نعتذر منها ول نق�م بت�ريطها فهذا ي�م 
عمره��ا ول ميكن املجازفة به اأبدا. اأما فيما يخ�ض الأخطاء التي 
حدثت معن��ا – وهي نادرة احلدوث - فقد تعاملنا مع ال��ص��ع 
بكل �صال�ص��ة واحلمدهلل نفتخر بك�ن اأن 95٪ من عرائ�ض )جنة 

العرو�ض( هن را�صيات متام الر�صى مبا نقدمه لهن. 
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ا�صتطاعت خبرة التجميل »نايفنی الغافري »لفت االأنظار اإىل مل�صاتها اجلمالية 
م��ن خ��الل ما قدمته حتى االآن من ابتكارات يف عامل التجميل، وهي تنطلق يف 
عملها من اأ�ص��ا�ض اإبداع��ي. موهبتها و�ص��غفها بالفنون منذ �ص��غرها كهواية 
�ص��اعداها يف احرتاف عامل اجلمال واملكياج خالل فرتة ق�ص��رة. كل هذا وغره 

من االأ�صرار تك�صفها لنا »نايفنی الغافري« يف احلوار التايل:- 

المكياج الناعم...
إطاللة تنبض بالسحر والجمال

Naifeen
 Al Ghafri

متى بداأت فعليا حياتك املهنية؟
اأحبب��ت جميع الفن�ن ب�ص��كل ع��ام منذ ال�ص��غر، اأما يف عامل 
املكي��اج فب��داأت بتطبي��ق املكي��اج على نف�ص��ي و�ص��ديقاتي 
والأقارب ،وبعدها ت��صعت دائرة معاريف قبل عامني. ثم بداأت 
يف عر�ض اأعمايل على م�اقع الت�ا�ص��ل الجتماعي والتي نالت 
اإعجاب وا�صتح�صان الكثري من املتابعني و�صجع�ين على بداية 

م�ص�اري املهني باأ�صل�ب احرتايف اأكرث. 
اللم�صة االإبداعية التي متيزك يف جمال املكياج؟

املكي��اج الناعم اخلفيف الذي يربز املالمح، حيث اأق�م بالرتكيز 
على اإبراز جمال املراأة دون املبالغة يف و�صع املكياج. 

كيف طورت قدراتك يف هذا التخ�ص�ض ؟
الطالع وتطبيق كل ما ه� جديد، ومتابعة اأ�صهر خرباء التجميل 
وال�ص��تفادة من خرباتهم واأ�ص��اليبهم وتطبيقها على نف�صي 

قبل الآخرين.
م��ا ه��ي القواع��د واالأ�ص���ض الت��ي تعتمدينها قبل و�ص��ع 

»امليك اأب«؟
اخلط���ة الأوىل يف املكياج هي الأهّم، وهي ترطيب الب�ص��رة. 
فرتطيب الب�ص��رة خط�ة مهّمة جّداً يف كّل الأوقات. عدا ذلك 
من املهّم اأي�ص��ًا اختيار ل�ن الأ�ص��ا�ض املنا�ص��ب بالإ�ص��افة اإىل 

اختيار امل�صتح�صرات التي تنا�صب ن�ع الب�صرة وطبيعتها.
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كيف ت�ص��فنی املراأة اجلميلة؟ ومعاير اجلمال بالن�ص��بة 
اإليك؟

ل ميك��ن حتدي��د �ص��فات معّين��ة لتحديد ما ه��� جمي��ل، اإذ اإّن 
م�ا�ص��فات اجلم��ال عام��ل متغ��ري تبع��ًا لخت��الف احل�ص��ارات 
والأقالي��م والأعراف الجتماعية. يف احلقيقة اجلمال احلقيقي 
ل ياأتي من عي�ن وا�صعة وب�صرة �صافية و�صفاه ممتلئة وح�صب، 
ب��ل اجلم��ال احلقيقي ينب��ع من �صخ�ص��ية امل��راأة وذلك لك�ن 
اجلم��ال يب��داأ م��ن الداخل ولي���ض اخل��ارج. فالفتاة كلم��ا كانت 
جميل��ة من الداخل نرى قلبها طيبا وكاأنها ملكة جمال، ودائما 
اأرى امل��راأة الطم�حة املثقفة ذات الروح املحب��ة اأجمل من اأية 

امراأة قد اأ�صادفها. 
كي��ف تخت��ار امل��راأة االإطالل��ة االأن�ص��ب لها، وخا�ص��ة ذوات 

الب�صرة اخلمرية التي تتمتع بها املراأة العربية؟
املراأة العربية تتمتع بجاذبية ق�ية ،وعنايتها بب�صرتها ون�صارتها 
ه� مدخله��ا لعامل اجلمال، ومفتاحه��ا لإطاللة جذابة يف اأي 
وقت ويف جميع املنا�ص��بات. واملراأة ذات الب�صرة اخلمرية اأكرث 

حظا لأن اأغلب الأل�ان تنا�صبها وعندها اختيارات كثرية. 

هل هناك عالقة بنی �صخ�صية الفتاة ومكياجها؟
هناك عالقة ق�ية بني �صخ�صية الفتاة ومكياجها، فقبل اأن اأ�صع 
املكياج للمراأة اأحاول التعرف على �صخ�ص��يتها عن قرب. فمثال 
املراأة اخلج�لة الناعمة ل ميكن اأن اأ�صع لها مكياجا جريئا، كما 
ل ميكن اأن اأ�ص��ع مكياج��ا ناعما لفتاة حتب لف��ت الأنظار اإليها. 
لذلك يجب اأن يتنا�ص��ب املكياج مع طبيعة ال�صخ�صية ،و�صكل 
ال�ج��ه، فالإطاللة التي تنا�ص��ب املراأة وتربز �صخ�ص��ّيتها وحتدد 

ه�ية جمالها هي الإطاللة املثالّية.
اأيهم��ا تف�ص��لنی، اإطاللة املكي��اج الطبيعي��ة ،اأم املكياج 

الذي يتميز باجلراأة ؟
دائما اأف�صل املكياج الطبيعي الذي يربز معامل ال�جه باأ�صل�ب 

طبيعي وجّذاب.
ما ه��ي االأخطاء املتعلقة باجلمال التي ترتكبها معظم 

ال�صيدات؟
اختي��ار درجة الفاوندي�ص��ن ال�ص��حيحة، طريقة و�ص��ع الرم��ض، 

دمج األ�ان ال�صادو.
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ما هي خطوط املكياج الرائجة لهذا املو�صم؟
يطغى الل�ن الأحمر بدرجاته كافة على م��ص��ة )اأحمر ال�صفاه( 
مع الب�صرة الربونزية لهذا امل��صم، ويعد )اجلليرت( على العي�ن 
من اأبرز �ص��يحات امل��ص��ة فه� يعمل على اإب��راز جمال العينني 
 So� �وتعزي��ز مظهرهما و األ�ان ال�ص��ادو الناعمة واملحاي��دة وال
Blending هي ال�ص��يحات الرائج��ة يف مكياج العي�ن هذا العام، 

واأي�صا )الأياليرن( الق�ي الذي يحدد العني.
ما هي القطعة التي ال تفارق حقيبتك من اأدوات التجميل؟

القطعة التي ل تفارق حقيبتي هي البال�صر، يليها تينت ال�صفايف 
واملا�صكارا. 

م��ا هي طموحاتك فى عامل التجميل ب�ص��كل عام، وفى 
عاملك ب�صكل خا�ض؟

اأطمح اأن اأرتقي با�ص��مي وبا�ص��م املراأة العمانية اإىل العاملية، 
واأن اأحق��ق جناحا اأك��رب يف هذا املج��ال. وباإذن اهلل �ص��اأفتتح 
�ص��ال�ين اخلا���ض قريبا، وهديف في��ه ه� تق��دمي كل ما ه� 

جديد ومفيد للمراأة.
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فيراري إس إف 90 سترادالي
سلسلة السيارات الخارقة 

الجديدة المعدة لإلنتاج التجاري

اإف  اإطالقها ل�صيارة »اإ�ض  خّطت فيراري �صطراً جديداً من التمّيز في �صفحات تاريخها العريق مع 
اأول �صل�صلة �صيارات كهربائية هجينة قابلة للتو�صيل بم�صدر للطاقة الكهربائية  90 �صترادالي«، 

)PHEV( تدخل حيز االإنتاج التجاري وا�صع النطاق. يتميز الطراز الجديد بتجاوزه لحدود الماألوف على 
د نقلًة نوعيًة حقيقيًة في القطاع مع ما يقدمه من م�صتويات اأداء  كافة الم�صتويات، حيث يج�صّ

غير م�صبوقة بالن�صبة ل�صيارة معدة لالإنتاج التجاري. 
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وم��ع الأرق��ام املذهل��ة الت��ي ت�ص��جلها 
1000 ح�ص��ان  ال�ص��يارة كق�ته��ا البالغ��ة 
ون�صبة وزنها اإىل ق�تها البالغة 1.57 كغ/ 
ح�ص��ان والق�ة ال�صاغطة البالغة 390 كغ 
عن��د �ص��رعة 250 كم/�ص��اعة، ل تكتف��ي 
90 �ص��رتادايل« برتّبعه��ا  »اإ���ض اإف  �ص��يارة 
على عر�ض ال�ص��يارة الأف�صل �صمن فئتها 
مبح��رك  امل��زودة  ال�ص��يارة  ت�ص��ّنف  ب��ل 
ثماين الأ�ص��ط�انات V8 كاأف�صل اإ�صدارات 

ال�صل�صلة للمرة الأوىل يف تاريخ العالمة.
اإبداعات فراري

 وينط�ي ا�ص��م ال�ص��يارة عل��ى املغزى 
احلقيق��ي ل��كل م��ا حققت��ه العالمة 
العريقة م��ن اإجنازات بارزة على �ص��عيد 
الأداء اجلبار، وي�ؤكد ا�ص��م ال�صيارة الذي 
الت�ص��عني  ال�ص��ن�ية  بالذكرى  يحتف��ي 
ف��رياري«  »�ص��ك�دريا  عالم��ة  لتاأ�ص��ي�ض 
عل��ى الرابط املميز الذي ت�فره ال�ص��يارة 
ال�ص��يارات  م��ن  ف��رياري  اإبداع��ات  ب��ني 
املخ�ص�ص��ة حللب��ات ال�ص��باق وجن���م 

�صيارات الطرقات الفائقة.
 واإىل جان��ب ك�نه��ا التعب��ري الأف�ص��ل 
لتط���ر تقنيات فرياري، تع��رّب »اإ�ض اإف 90 
�صرتادايل« عن مدى كفاءة فرياري بنقل 
املعارف واملهارات التي تكت�ص��بها يف 
حلبات ال�ص��باق وتطبيقها يف �صياراتها 

املعدة لالإنتاج التجاري. 

املحرك ونظام نقل احلركة
ثم��اين  مبح��رك  ال�ص��يارة  »ف��رياري«  وزودت 
الأ�صط�انات V8 مثبت بزاوية 90 درجة ومزّود 
ب�ص��احن ت�ربيني قادر على ت�ليد 780 ح�صان 
من الق���ة، وهي القيم��ة الأعلى لأي حمرك 

ثماين الأ�صط�انات يف تاريخ العالمة.
 ويت��م ت�لي��د الق���ة املتبقي��ة البالغة 
220 ح�ص��انًا ب�ا�ص��طة ثالث��ة حم��ركات 

كهربائي��ة، يت�اج��د اأحده��ا يف اخللف 
ويطلق عليه ا�صم وحدة ت�ليد الطاقة 
احلركي��ة )MGUK( باعتبار اأنه م�ص��تمد 
�ص��يارات  يف  امل�ج���د  النظ��ام  م��ن 
»ف�رم���ل 1« ويتم��ص��ع ب��ني املح��رك 
وعلبة الرتو�ض اجلديدة ثمانية ال�صرعات 
املح���ر  عل��ى  امل��زدوج  القاب���ض  ذات 
اخللفي، بينما يت�اجد املحركان الآخران 

على جانبي املح�ر الأمامي لل�صيارة.
 ول يفر�ض ه��ذا النظام فائق التط�ر اأي 
تعقي��دات اإ�ص��افية على جترب��ة قيادة 
ال�ص��يارة، بل على العك�ض متامًا ميكن 
لل�ص��ائق بب�ص��اطة اأن يخت��ار واح��داً من 
الأو�صاع الأربعة ل�حدة الطاقة والرتكيز 
عل��ى القي��ادة فق��ط. ويت���ىل نظ��ام 
التحكم املتط�ر اإدارة كافة التفا�صيل 
والعملي��ات الأخ��رى، مث��ل اإدارة تدف��ق 
الطاق��ة ب��ني حم��رك V8 واملح��ركات 

الكهربائية والبطاريات.

دفع رباعي
تعترب �ص��يارة »اإ�ض اإف 90 �ص��رتادايل« اأول 
�ص��يارة ريا�صية من فرياري مزودة بنظام 
دف��ع رباعي، وميّث��ل هذا الأم��ر خط�ًة 
ا�ص��تفادة  اأق�ص��ى  لتحقي��ق  �ص��روريًة 
الت��ي  اجلاحم��ة  الق���ة  م��ن  ممكن��ة 
ي�لدها نظام الدفع الهجني، و�ص��مان 
تقدمي ال�ص��يارة لأداٍء متفّ�ق من حيث 
الت�ص��ارع م��ن حالة الثب��ات: 0-100 كم/ 
�ص��ا يف غ�ص���ن 2.5 ثانية و0-200 كم/ 

�صا يف غ�ص�ن 6.7 ثانية فقط.
ال�صوابط الديناميكية

ومتّكن مهند�ص��� »فرياري« من ت��صيع 
نط��اق ال�ص���ابط الديناميكية من خالل 
تط�ير حم�ر اأمامي كهربائي بالكامل 
يعرف باإ�ص��م منظم �ص��بط النعطاف 
اإىل  RAC-e.وبالإ�ص��افة  الإلك��رتوين 
ت�فريهما لق�ة الدفع ب�ص��كل ح�صري 
يف من��ط القي��ادة الكهربائية، يتحكم 
ال��دوران  بع��زم  الأمامي��ان  املح��ركان 
الأماميت��ني  العجلت��ني  اإىل  ال�ا�ص��ل 
ب�ص���رة م�ص��تقلة، الأمر الذي ي�ص��اهم 
يف ت��صيع نطاق مفه�م ت�جيه عزم 

الدوران. 
وبالنظ��ر اإىل تكامله التام مع �ص���ابط 
ال�ص��يارة،  ديناميكي��ات  يف  التحك��م 
النعط��اف  �ص��بط  منظ��م  يتحك��م 

ع��زم  بت�زي��ع   )RAC-e( الإلك��رتوين 
الدوران، ما يجعل اإطالق العنان لأق�صى 
ب�ص��اطًة  اأك��رث  اأم��راً  ال�ص��يارة  ق��درات 

و�صه�لة.
ومّثلت م�ص��األة ا�ص��تخدام ه��ذه البنية 
الهجين��ة حتدي��ًا حقيقيًا فيم��ا يتعلق 
الت��ي  الإ�ص��ايف  ال���زن  اإدارة  باإعتب��ارات 
مت حله��ا من خ��الل الإهتم��ام الدقيق 
ال�ص��يارة  اأداء  وحت�ص��ني  بالتفا�ص��يل 
باأكملها. ولتحقيق اأق�ص��ى م�ص��ت�يات 
الأداء م��ن حي��ث ال�زن الكلي وال�ص��البة 
ومركز الثق��ل، زودت �ص��يارة »اإ�ض اإف 90 
�ص��رتادايل« بهي��كل وج�ص��م خارج��ي 
ت�ص��ميمهما  مت  بالكام��ل  جديدي��ن 

با�ص��تخدام تقنية امل�اد املتعددة، مبا 
يف ذلك األياف الكرب�ن.
الديناميكية الهوائية

 وتطلب��ت عملي��ة بن��اء �ص��يارة هجين��ة 
م��ن ه��ذا الن���ع تط�ي��ر �صل�ص��لة م��ن 
حل���ل الديناميكي��ة اله�ائية املبتكرة، 
و�ص��اهمت الزي��ادة الكبرية الت��ي طراأت 
على اأداء وحدة الطاقة يف زيادة كمية 
الناجت احلراري ال�اجب تبديده. مما دفع 
الفري��ق امل�ص���ؤول ع��ن تط�ير ال�ص��يارة 
النظ��ر يف من��ط تدفق��ات  اإع��ادة  اإىل 
وح��دات  عل��ى  اله�ائي��ة  الديناميكي��ة 
التربيد ب�ص��كٍل كام��ل. كما تطلب هذا 
الأم��ر طرح حل���ل جديدة لزي��ادة الق�ة 

حتقي��ق  و�ص��مان  بكف��اءة  ال�ص��اغطة 
اأق�صى م�ص��ت�يات ال�صتقرار عند جميع 

ال�صرعات ويف جميع ظروف القيادة.
 وجتدر الإ�ص��ارة هن��ا اإىل اأهمي��ة نظام 
املبتك��ر  اخللفي��ة  اجلنيح��ات  اإغ��الق 
ن�ص��ط  نظ��ام  وه���   ،shut-off Gurney

حائ��ز عل��ى ب��راءة اخ��رتاع يت�اج��د يف 
اجل��زء اخللف��ي م��ن ال�ص��يارة وينظ��م 
تدف��ق اله�اء عل��ى اجل��زء العل�ي من 
ج�ص��م ال�ص��يارة. ويعمل عل��ى تقلي�ض 
م�ص��ت�ى ق�ة ال�ص��حب عند ال�ص��رعات 
العالية م��ع تطبيق اأحم��ال ديناميكية 
جانبية منخف�صة وزيادة م�صت�ى الق�ة 
وعن��د  املنعطف��ات،  عن��د  ال�ص��اغطة 
ال�ص��غط على املكابح وخالل اأن�ص��طة 

تغيري اجتاه ال�صيارة. 
الت�صميم

وُتعترب ال�صيارة مبثابة بداية لع�صر جديد 
من املنظ���ر الت�ص��ميمي، باإعتب��ار اأنها 
ُتعيد كتابة الن�صب والتف�صيالت املثلى 
ل�صيارات »برلينيتا« الريا�صية ذات املحرك 
املثبت ب��ص��عية و�ص��طية خلفية التي 
ظه��رت للم��رة الأوىل م��ع �ص��يارة »360 
م�دينا« قبل ع�صرين عامًا من الآن. وبدًل 
من ذلك، ت�ص��تمد ال�ص��يارة الإلهام من 
اأحدث �صيارات فرياري الريا�صية اخلارقة. 
ومتّث��ل قم��رة قي��ادة ال�ص��يارة اأح��د اأب��رز 
الأمثلة على ذلك، اإذ ت�ص��تمل على ق�صم 
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اأمامي اأ�صغر حجمًا وتتميز مب�قع اأقرب 
م��ن مقدم��ة ال�ص��يارة من اأج��ل تقلي�ض 
م��ن  ف��رياري  ومتّكن��ت  ال�ص��حب.  ق���ة 
حتقيق ه��ذا الأم��ر دون اأي تاأثري ملم��ض 

على م�صت�يات الراحة داخل ال�صيارة.
وتلع��ب فل�ص��فة »عين��اك عل��ى الطريق 
وي��داك على عجل��ة القيادة« امل�ص��تمدة 
من حلبات ال�صباق دوراً رئي�صيًا يف �صياغة 
مالمح قمرة القيادة للمرة الأوىل اأي�صًا، اإذ 
اأنها ت�ؤثر ب�ص�رة ملم��صة على الهند�صة 
الداخلي��ة وت�ص��ميم املق�ص���رة. وتتمثل 
نتيجة ه��ذا الت�ج��ه با�ص��تخدام واجهة 
التحك��م التفاعلي��ة ب��ني الإن�ص��ان والآلة 
)HMI( ومفه�م تخطيط داخلي يختلف 

كليًا عن الطرازات ال�صابقة.
االإبتكارات

ويتمّث��ل اأح��د البت��كارات الب��ارزة الأخرى 
بعجلة القيادة التي باتت ت�ص��تمل على 
ل�حة تعم��ل باللم���ض وجمم�عة من 
الأزرار التي تتيح لل�ص��ائق اإمكانية حتّكم 
ال�ص��يارة  خ�ص��ائ�ض  بجمي��ع  فعلي��ة 

با�صتخدام الإبهام فقط. 
واأ�صبحت جمم�عة العدادات املركزية 
ا�ص��تخدام  اأول  م��ع  بالكام��ل  رقمي��ًة 
ل�صا�صة منحنية عالية الدقة مبقا�ض 16 
اإن�ض يف عامل ال�ص��يارات، وميكن �صبط 
ه��ذه ال�صا�ص��ة والتحك��م بها ب�ص���رة 

كامل��ة با�ص��تخدام �ص���ابط التحك��م 
امل�ج�دة على عجلة القيادة. 

وي�صهد النفق املركزي دمج جمم�عة 
��نة مع  اخل�ص��ائ�ض الهند�ص��ية املح�صّ
عن�ص��ر اأ�ص��يل من املا�ص��ي اأهمه��ا اأنه 
بعلب��ة  التحك��م  عنا�ص��ر  اختي��ار  يت��م 
الرتو�ض الأوت�ماتيكي��ة من خالل ل�حة 
�صبكية حتمل اإ�صارة وا�صحًة اإىل ل�حة 
ذراع تبدي��ل الرتو�ض اليدوي الأ�ص��ط�رية 
من ‘ف��رياري’. وبه��ذه ال�ص���رة، جنحت 
املا�ص��ي  قي��م  دم��ج  يف  العالم��ة 
وتط���رات احلا�ص��ر مبه��ارة كب��رية يف 

اإ�صارة وا�ص��حة اإىل الطابع امل�صتقبلي 
الذي حتمله هذه ال�صيارة اجلديدة. 

وت�ص��هد �ص��يارة »اإ���ض اإف 90 �ص��رتادايل« 
الت�ص��غيل  ملفت��اح  الأول  الظه���ر  اأي�ص��ًا 
اجلدي��د ال��ذي يعتم��د عل��ى تكن�ل�جيا 
الت�ص��غيل ع��ن بعد ب��دون مفاتيح والذي 
�ص��يتم اإدراجه تدريجي��ًا يف باقي طرازات 
ال�صل�ص��لة، وال��ذي يحمل عالمًة خا�ص��ًة 
تتمثل با�ص��م هذا الطراز املميز. وبف�صل 
يف  امل�ج���دة  اخلا�ص��ة  املق�ص���رة 
الك�ن�ص���ل املرك��زي، بات ه��ذا املفتاح 

ميّثل جزءاً ل يتجزاأ من ت�صميم ال�صيارة.

الريا�ص��ي،  الإ�ص��دار  اإىل  وبالإ�ص��افة 
ال��ذي ي�ص��ري اإىل �ص��كل ول���ن عالم��ة 
احل�صان اجلامح امل�ص��تطيلة ال�صهرية 
‘ف��رياري’  �ص��يارات  يف  امل�ص��تخدمة 
املعّدة لل�صري على الطرقات، �صتحمل 
ال�صيارة اجلديدة عالمًة اأكرث اأناقة بل�ن 

معدين اأخاذ.
اختيارات للعمالء

 ميك��ن لعم��الء ف��رياري الختي��ار بني 
ال��ذي  والإ�ص��دار  القيا�ص��ية  ال�ص��يارة 
يتميز ب�ج���د املزيد من امل�ا�ص��فات 
الريا�ص��ية. وت�صتمل م�ا�ص��فات اأ�صيت� 

عل��ى   )Assetto Fiorano( في�ران��� 
النط��اق، مب��ا يف  وا�ص��عة  حتديث��ات 
 Multimatic ذلك خممدات ال�ص��دمات
�ص��باقات  ع��امل  م��ن  امل�ص��تمدة 
‘ج��ي ت��ي’. ف�ص��ال ع��ن جمم�عة من 

املك�ن��ات فائقة اخلفة امل�ص��ن�عة 
من م�اد عالي��ة الأداء كاألياف الكرب�ن 
ال�ص��فلي(  واجل�ص��م  الأب���اب  )األ���اح 
وجمم�ع��ة  )الن�اب���ض  والتيتاني���م 
العادم بالكامل(، الأمر الذي ي�ص��اهم 
يف حتقي��ق وف�رات يف ال���زن ب�اقع 

30 كغ.

ب��ني  الأخ��رى  الف���ارق  اأح��د  ويتمث��ل 
الإ�ص��دارين باجلناح اخللفي امل�ص��ن�ع 
ي�ل��د  وال��ذي  الكرب���ن  األي��اف  م��ن 
م�ص��ت�يات عالية من الق�ة ال�صاغطة 
ب�اق��ع 390 كغ عند �ص��رعة 250 كم/ 
�ص��ا. وي�ص��تمل اإ�صدار‘اأ�ص��يت� في�ران���’ 
على اإطارات )مي�ص��لني بايل�ت �صب�رت 
لتعزي��ز  2( امل�ص��ممة خ�صي�ص��ًا  كاب 
الأداء عل��ى حلب��ات ال�ص��باق اجلاف��ة. 
اأك��رث  الإط��ارات مبزي��ج  وتتمي��ز ه��ذه 
نع�مة واأخاديد اأقل قيا�ص��ًا بالإطارات 

القيا�صية.
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عبايات تعكس 
فخامة الزي العربي 

بأسلوب معاصر

المصممة »أماني البلوشي«... 

»الأن امل��راأة اخلليجي��ة متيل اإىل التميز، فاإنها حتب��ذ دائمًا اختيار كل ما هو مميز 
وجدي��د«، هذه الكلمات هي �ص��عار م�ص��ممة العبايات »اأماين البلو�ص��ي »،والتي 
تق��دم عبايات اأنيقة تنا�ص��ب املراأة العربي��ة. العبايات التي تبحث عنها الن�ص��اء 
اخلليجيات ب�ص��كل م�ص��تمر، وهي لهذا تنفق الكثر من املال والوقت واجلهد. 
فالعباية اأ�ص��بحت مع الوقت القطعة التي ال ميكن الأية �صّيدة عربّية اال�صتغناء 
عنها يف خزانتها ملا لهذه االإطاللة من اأناقة ور�ص��انة تعك�ص��ان �صخ�صية املراأة 

العربية، لذا ت�صعى الن�صاء اإىل اقتنائها.
�ض الرتاث العربّي  vت�صميمات »اأماين البلو�صي« تعك�ض روح ال�صّيدة ال�صرقّية وتلخ
باأ�ص��لوبm اأنيقm وع�ص��رّي. ت�صاميم تخاطب كل امراأة تبحث عن التمّيز والتفّرد يف 

ت�صاميمها.
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مل��اذا قم��ت باختي��ار جمال ت�ص��ميم 
االأزياء والعبايات؟

جمال ت�ص��ميم الأزياء ميثل بالن�ص��بة يل 
ع�صقا و�صغفا منذ طف�لتي، فقد كنت 
اأحيك ف�صاتني عرائ�صي بنف�صي، وعندما 
و�ص��لت ل�ص��ن املراهق��ة كن��ت اأ�ص��مم 
مالب�ص��ي وعباءاتي واأختار �ص��كل الق�صة 
م��رور  وم��ع  له��ا،  املالئم��ة  والأقم�ص��ة 
ال�قت اأ�ص��بحت اأزيائي وعباءاتي تنال ر�صا 
وا�صتح�ص��ان الأه��ل و�ص��ديقاتي الل�اتي 
�صجعنني على النطالق يف هذا املجال 
خا�صة عندما كن يطلê مني اأن اأ�صمم 
له��ن عباءاتهن، كن��ت متابعة با�ص��تمرار 
،واأبتكر ق�ص��ات  للم�ص��ممات اخلليجيات 

وت�صاميم جديدة يف العباءات. 
كي��ف âح��ت يف حتوي��ل موهبتك 
اإىل م�ص��روع  العباي��ات  ت�ص��ميم  يف 

ناجح؟
ب�ص��كل ع��ام كل عباي��ة اأ�ص��ممها هي 
بغر���ض  ،ولي�ص��ت  فني��ة  ل�ح��ة  مبثاب��ة 
ربح��ي، اأو جتاري، لأنني اأ�ص��عى من خالل 
ت�ص��ميمي للعباي��ة وهي ال��زي التقليدي 
للمراأة العمانية اإىل اأن اأ�صل بها للعاملية. 
فكل ما اأق�م به الي�م من ج�دة واإتقان 
يف العم��ل والرتق��اء مبعاي��ري ت�ص��ميم 
العباية من اخلامات امل�صتخدمة و�صكل 
الق�ص��ات وجل�صات الت�ص���ير ه� من اأجل 
التاأ�ص��ي�ض  اله��دف وه���  حتقي��ق ه��ذا 
ملارك��ة جتاري��ة عاملي��ة للعباي��ات. كما 
اأنني من خالل العباية مبقدوري اأن اأقدم 
�صيئا جديدا ومبتكرا ويف ت�صميمها حتٍد 
كب��ري، لعتماده��ا على الل�ن الأ�ص���د مع 
�ص��رورة املحافظ��ة على اإطار احل�ص��مة 

الذي يحيط بها.

املالمح املميزة لت�صاميمك؟ 
الرتكي��ز على العباي��ة ذات الل�ن الأ�ص���د، 
م��ع اإدخ��ال بع���ض الق�ص��ات واخلام��ات 
الأ�ص���د  الل���ن  يظ��ل  ولك��ن  اجلدي��دة. 

للعباية ه� الأ�صا�ض.
مل��ن توجهنی ت�ص��اميمك؟، ومن اأين 

ت�صتوحنی اإبداعاتك؟ 
ل��كل اخلليجي��ات  ت�ص��اميمي م�جه��ة 
وغ��ري  املختلف��ة  للق�ص��ات  املحب��ات 
م��ن  اإبداعات��ي  اأ�ص��ت�حي  املاأل�ف��ة، 
كل  ومتابع��ة  اخلليج��ني  امل�ص��ممني 
ما ه��� جديد يف ع��امل العبايات �ص���اء 

الق�صات الدارجة اأو الأقم�صة .
ب��نی  متزج��ي  اأن  يف  âح��ت  كي��ف 
الت�ص��اميم  يف  واملو�ص��ة  الع�ص��رية 

،واالأ�صالة واالحت�صام يف اآن واحد؟ 
اللت��زام بالل���ن الأ�ص���د يف العباية ،مع 
والأقم�ص��ة  الق�ص��ات  بع���ض  اإ�ص��افة 
اخل��رز  مث��ل  اجلدي��دة  واخلام��ات 
والكري�صتالت والل�ؤل�ؤ، وال�صك مع التطريز 

بخي�ط ف�صية وذهبية .



اخلام��ات  اأن��واع  اأج��ود  ا�ص��تخدام 
ودجمها مع االأقم�صة و االإك�ص�صوارات، 

كيف ا�صتطعت عمل ذلك؟
 اأتابع م�ص��ممي الأزياء العامليني، واأتعرف 
على اخلامات الدارجة للم��صم، وبالتايل 

تك�ن الت�صاميم على هذا النمط .
االأخطاء التي تقع فيها املراأة وتف�صد 

ذوق ارتدائها للعباية؟
 اأك��رث مايف�ص��د ذوق العباي��ة ه��� ك��رثة 
الأل�ان ،واختي��ار الأقم�ص��ة اخلفيفة التي 
ل تتنا�ص��ب م��ع تقاليد العباية واأ�ص��التها 

وح�صمتها. 
موا�صفات العباية املثالية من وجهة 

نظرك؟
الرتكيز على ن�عية القما�ض بحيث تك�ن 
فخمة ومميزة، ع��دم اإدخال األ�ان كثرية 
على العباية ،عل��ى الأكرث ل�ن اأو اثنان مع 
الل���ن الأ�ص���د الأ�صا�ص��ي، لب��د اأن تك�ن 

اخلياطة من�صقة والقيا�صات م�صب�طة.
م��دى اأهمية تقيد العباية Ìو�ص��ة اأو 

�صيحة حمددة؟
التقيد باأ�ص��ل�ب معني ي�ص��اعد م�صمم 
ب��ه.  زبائن��ه  ،وثق��ة  �ص��هرته  يف  الأزي��اء 
واحلم��دهلل الي���م عندي زبائ��ن من دول 
بت�ص��ميماتي  �صاأ�ص��ل  وقريب��ا  اخللي��ج، 
للعاملي��ة وامل�ص��اركة يف عرو���ض اأزي��اء 

حملية وعاملية.
ن�صائح للمراأة لتبدو باأناقة كاملة مع 

العباية؟
البتعاد ع��ن العباي��ات املل�ن��ة واللتزام 
بالعباي��ة ال�ص���داء مع م�اكبة الق�ص��ات 

والت�صميمات اجلديدة.
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زيادة م�صتوى الوعي 
وبهذه املنا�ص��بة، قال��ت ال�ص��يدة روان بنت اأحمد 
اآل �ص��عيد رئي���ض جمل���ض الإدارة للبن��ك ال�طن��ي 
الُعم��اين: »اإنه �ص��رف كبري يل للف�ز به��ذا التقدير 
م��ن بني قائم��ة ط�يل��ة من الن�ص��اء الق��ادة على 
م�ص��ت�ى دويل، واأثق اأنه �ص��يك�ن له دور كبري يف 
زيادة م�ص��ت�ى ال�ع��ي ح�ل ال��دور املهم لت�اجد 
الن�ص��اء العامالت يف املجالت املالية الإ�ص��المية 
يف خمتل��ف اأنحاء العامل. واإنه ملن دواعي الفخر 
اأن اأك�ن بني الن�ص��اء الُعمانيات الل�اتي ت�صاههمن 
بكاف��ة جه�ده��ن لتحقي��ق املزيد م��ن التقدم 
والتط�ر لأنف�صنا ولل�ص��لطنة ككل. كما اأننا ن�صع 
مث��اًل ُيحت��ذى به اأم��ام العامل عن ثقاف��ة تكاف�ؤ 
الفر���ض ب��ني الرجال والن�ص��اء للم�ص��اهمة بتقدم 

وازدهار هذا ال�طن املعطاء«.
مثال ناجحا 

وقال ال�ص��يد و�ص��في جم�صيد اآل �ص��عيد، الرئي�ض 
التنفيذي بال�كالة بالبنك ال�طني الُعماين:«متتلك 
ال�صيدة روان �صفات قيادية �صاهمت يف جناحها، 
كما اأنها ُتعد مثاًل عمانيًا ناجحًا للن�صاء الُعمانيات 
الأخري��ات لك��ي يتبع��ن نف�ض املن���ال. ونحن يف 
البنك، نكر�ض كل جه�دنا لتمكني املراأة الُعمانية 
وتعزيز دورها القيادي داخل وخ��ارج البنك. كما اأننا 
نفخر باأن ن�صبة امل�ظفات الن�صاء ت�صّكل %40 من 

اإجمايل م�ظفي البنك«.
رعاية القيادات الن�صائية

وك�ن��ه مثاًل ُيحت��ذى به من حيث متك��ني املراأة، 
ي�ا�ص��ل البن��ك ال�طن��ي الُعم��اين رعاي��ة ودع��م 

القي��ادات الن�ص��ائية يف خمتل��ف ج�ان��ب احلياة. 
وكج��زء من ه��ذه املهمة، ي�ص��جع البن��ك تط�ير 
امل�ظف��ات من خالل مبادرات فريدة ت�ص��عى اإىل 
تعزي��ز مهاراته��ن وت�جيهه��ن مل�اجه��ة كافة 

ال�صع�بات التي تقف اأمامهن. 
وق��د اأطل��ق البنك ع��دداً م��ن املب��ادرات والربامج 
املخ�ص�ص��ة لدع��م امل��راأة م��ن �ص��منها مب��ادرة 
Women@NBO الت��ي تهدف اإىل ت�ص��جيع وتدريب 

ل�ص��مان  البن��ك  يف  الن�ص��ائية  الك���ادر  وتط�ي��ر 
حتقيقهن النجاح والتط�ر يف حياتهن ال�صخ�صية 

واملهنية.
عن ال�صيدة روان اآل �صعيد

وقد جاء تكرمي ال�ص��يدة روان بنت اأحمد اآل �صعيد 
ج��راء خربته��ا يف املج��ال امل��ايل والت��ي متت��د 
لأكرث من 30 عامًا، وت�ص��غل حاليًا من�ص��ب الرئي�ض 
التنفيذي ل�ص��ركة تكاف��ل ُعمان. ول تزال ال�ص��يدة 
روان بنت اأحمد اآل �صعيد اأول امراأة ت�صغل من�صب 
الرئي���ض التنفي��ذي يف اإحدى ال�ص��ركات املدرجة 
يف ال�ص��لطنة، وهي اأي�صًا ع�ص� يف جمل�ض الإدارة 

ورئي�ض لعدٍد من املنظمات واللجان.
وقد نالت ال�ص��يدة روان بنت اأحمد اآل �صعيد خالل 
م�ص��ريتها على العديد من اجل�ائز نظري اإجنازاتها 
املهني��ة وال�صخ�ص��ية، حي��ث ج��اءت م�ؤخ��راً يف 
املرتبة الثالثة على م�صت�ى ال�صلطنة �صمن اأق�ى 
100 �ص��يدة اأعم��ال عربي��ة وفق��ًا لت�ص��نيف جملة 

»ف�رب�ض ال�ص��رق الأو�صط« لعام 2017، كما ح�صلت 
على جائ��زة »اإمراأة الع��ام ُبعمان« لع��ام 2018 عن 

فئة اأكرث الن�صاء اإلهامًا.

 السيدة روان بنت أحمد آل سعيد
في قائمة أفضل قيادات نسائية 

لعام 2019

حلت ال�صيدة روان بنت اأحمد اآل �صعيد، رئي�صة مجل�ض اإدارة البنك الوطني الُعماني في المرتبة 
الثامنة في قائمة »اأف�صل القيادات الن�صائية«، وذلك �صمن جوائز االأعمال االإ�صالمية التجارية 
 ،WOMANi 2019 والمالية من جامعة كامبريدج لعام 2019. وقد ُمنحت الجائزة كجزء من جوائز
اأوروبا واأفريقيا  اإمراأة موؤثرة في كل من   300 اأف�صل  اإحدى برامج تمكين المراأة من خالل اختيار 
ودول ال�صرق االأو�صط وجنوب اآ�صيا ورابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا لالإحتفاء باإنجازاتهن المتميزة 

في القطاع الم�صرفي. 
وقد ا�صتند تقييم القيادات الن�صائية الفائزة وفقا لثالثة معايير، وهي الكفاءة المهنية لتطبيق 
ن والب�صيرة، والم�صيرة المهنية  tك nم nاأف�صل المهارات االإدارية والقيادية في الموؤ�ص�صة، والروؤية والت

واالأداء الوظيفي حتى الوقت الحالي.

ضمن جوائز األعمال اإلسالمية التجارية والمالية بجامعة كامبريدج
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أعلنــت شــركة الجنيبــي العالمية للســيارات - الوكيــل الحصــري والمعتمد 
لعالمــة BMW فــي ُعمان- عن إطــالق الطراز الجديــد من الفئة الســابعة من 
 BMW لعمالئها في كافة أرجاء الســلطنة. وتشكل الفئة السابعة من BMW

دليًلا واضًحا وقوًيا على قدرات الشــركة ا�لمانية التي تسعى للسيطرة على 
فئة الرفاهية ضمن سوق السيارات في ُعمان خالل ا�عوام القادمة.

»الجنيبي للسيارات«
تطلق الطراز الجديد من الفئة 

السابعة BMW بالسلطنة
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ويجم��ع ط��راز الفئة ال�ص��ابعة م��ن BMW والذي يق��دم تعريًفا 
ملتعة القي��ادة املطلق��ة واملركب��ة املثالية لكل �ص��ائق، بني 
الأناق��ة املفرطة والبتكارات املذهلة والأداء الرائع. اإ�ص��افة اإىل 
اأحدث نظام م�ص��اعدة لل�صائق وتقنية ات�صال يف �صبيل الرتقاء 

اإىل م�صت�ى اأعلى يف عامل ال�صيارات.
وكان الطراز اجلديد من الفئة ال�صابعة من BMW والذي �صيلقى 
الرتحيب من ع�صاق ال�صيارات وحمبي العالمة التجارية الأملانية، 
ق��د �ص��هد تط���ًرا ملح�ًظا م��ع الرتكيز عل��ى الدق��ة والأناقة 
والت�صاميم الفارهة، مع اعتماد مزايا متنح ال�صيارة ح�ص�ًرا اأق�ى 
مثل ال�ص��بك الأمامي ال��ذي مت تعديله لي�ص��بح قطعة واحدة 

تغطي م�صاحة اأكرب بن�صبة 40%.
وتت�ف��ر الفئة ال�ص��ابعة من BMW يف �ص��الت العر�ض ل�ص��ركة 
اجلنيب��ي العاملية لل�ص��يارات من خالل طرازي��ن جديدين، يتمتع 
كل منهم��ا مبح��رك مع��دل: �ص��ت اأ�ص��ط�انات 740iLi وثم��ان 
اأ�صط�انات 750iLi xDrive، ويحقق الطراز الثاين ت�صارًعا من �صفر 
اإىل 100 ك��م يف ال�ص��اعة خ��الل 4.4 ثانية بق�ة 450 ح�ص��اًنا. اأما 
الطراز الذي ميتلك حمرًكا ب�ص��ت اأ�ص��ط�انات فينتج 320 ح�صاًنا 
بع��زم ق��دره 450 ني�تن مرت عن��د الدوران ب�ص��رعة 1380 دورة يف 

الدقيقة. 
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كما تتمتع الفئة ال�صابعة من BMW باأداء حم�صن، وذلك بف�صل 
هند�ص��ة »الفعالية الديناميكية« التي اأطلقتها BMW والعتماد 
على ن�اة خفيفة ال�زن من األياف الكرب�ن. ويعني ذلك اأن ال�صيارة 

اأ�صبحت اأقل وزًنا مبقدار 130 كغ مقارنة بالنم�ذج ال�صابق.
ويت�صمن الت�ص��ميم الداخلي للفئة ال�ص��ابعة من BMW اأحدث 
نظام م�صاعدة لل�صائق »BMW ConnectedDrive» واأنظمة ترفيه 
تت�ص��من نظام الأوام��ر باللم�ض الذي يتيح لل��ركاب يف املقاعد 
اخللفي��ة اإمكاني��ة التحك��م بعدد م��ن ال�ظائف يف ال�ص��يارة 

با�صتخدام جهاز كمبي�تر ل�حي قيا�ض 7 اإن�ض من �صام�ص�نغ.
تتميز ال�ص��يارة بت�ص��ميم اأنيق وراقي وا�صتخدام اأحدث التقنيات 
يف الداخ��ل واخلارج، حيث ميك��ن ملالكي الفئة ال�ص��ابعة من 
BMW ال�ص��تمتاع باملزايا الفائقة والتي تت�صمن �صقف بان�رامي 

Sky Lounge، واإ�صاءة حميطية داخلية يف ال�صيارة ومقاعد وثرية 

منجدة بجلد نابا الفاخر.
ويف ت�ص��ريح ل��ه، قال ج���ين اأومن الرئي���ض التنفيذي ل�ص��ركة 
اجلنيب��ي العاملية لل�ص��يارات: »نحن �ص��عداء لالإع��الن عن اإطالق 
ط��راز الفئة ال�ص��ابعة م��ن BMW اجلديد وال�ص��تعداد لتقدميه 

لزبائننا الأوفياء يف �صلطنة عمان«.
واأ�ص��اف: »ل �ص��ك اأن زبائنن��ا الأع��زاء �ص��يعربون ع��ن اإعجابه��م 
بالإمكانيات والأداء والتكن�ل�جيا ومتعة القيادة ب�ص��يارات الفئة 
ال�ص��ابعة م��ن BMW والت��ي �ص��تحتل مكان��ة رائدة يف �ص���ق 

ال�صيارات يف عمان«.



تتمتع خبيرة التجميل العمانية »عتاب الحرا�صي »بذوق رفيع من 
خالل اأ�صلوبها المميز واأناملها االحترافية الذهبية التي ت�صنع ال�صحر 
اأكثر خبيرات التجميل  اأ�صبحت واحدة من  على وجوه الن�صاء، حتى 
اأجمل  طلبا في ال�صلطنة وخا�صة من قبل العرائ�ض للح�صول على 
اإطاللة لهن في ليلة العمر. كل هذا وغيره من االأ�صرار في المكياج 

تك�صفها لنا خبيرة التجميل »عتاب الحرا�صي« في الحوار التالي:-

Etab
 Al Harasi

Makeup Artist

تبحـــر
✗الوجوه

لتبرز أسرار جمالها
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�ص��بب اختيارك للمكياج الناع��م واالألوان الهادئة التي تربز 
جمال املراأة ومالحمها؟

امل��راأة بطبيعتها جميلة ،واملكياج الناع��م والأل�ان الهادئة تربز 
جمال امل��راأة وتظهر مالحمها احلقيقية، مع اإ�ص��افة املكياج 
لإظهار هذا اجلمال وروعته. كما اأن الأل�ان الهادئة �صيحة الع�صر 

وتربز اأن�ثة املراأة، ولها طابع جميل يف عامل املكياج. 
اأهمية الدق��ة ،واالهتمام بالتفا�ص��يل يف عمل اأية خبرة 

جتميل؟
الدقة والتفا�ص��يل �صىء مهم خلبرية التجميل، فاإذا مل تهتم 
بالتفا�ص��يل الب�ص��يطة والدقيقة فق��د ي�ؤثر ذلك على ال�ص��كل 

النهائي لعملها. 
م��ا الذي مييز جمال املراأة العماني��ة ؟، ومن وجهة نظرك 

املكياج املنا�صب لها؟
املكياج العرب��ي يظهر مالمح املراأة العربية ويربز جمال العي�ن 
العربية، فاملراأة العربية متميزة بكحل العي�ن، وكثافة الرم��ض 
،وحدة ال�ص��فاه. فيم��ا يرتكز املكياج الغربي عل��ى ت�حيد الل�ن 
والأل�ان الطبيعية. اأما املراأة العمانية ب�صكل عام فهي جميلة 
ومالحمه��ا رائع��ة وال��ذي مييزه��ا اختياره��ا ال�ص��حيح للمكياج 

املنا�صب ل�صكلها لتخرج مبظهر متميز ومتنا�صق.
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هل االأزياء تلعب دورا يف طريقة ونوع املكياج الذي ت�صعه 
املراأة؟

م��ن وجهة نظري تع��د الأزياء مكمال اأ�صا�ص��يا للمكي��اج الناجح، 
حيث تلعب الأزياء دورا كبريا يف ن�ع ول�ن املكياج املنا�صب لها 

وطريقة و�صعه والتي تختلف على ح�صب ن�ع الزي ول�نه. 
م��ا هي اأحدث ال�ص��يحات الرائجة لهذا املو�ص��م من األوان 

املكياج؟
�صيحات املكياج الرائجة هي الل�ن البني والبنف�صجي. 

يويل خرباء التجميل اأهمية للمنتجات التي ي�صتخدمونها 
فماذا عنك؟

اأنا �صخ�صيا اأهتم بن�ع املنتجات التي اأ�صتخدمها كثريا، ول اأحب 
ا�صتخدام الأن�اع الرخي�صة اأو املقلدة. كما اأق�م بتجربة املنتج 
على نف�صي قبل ا�صتخدامه على ال�صيدات للتاأكد من ج�دته. 

هل اتباع املو�صة اأمر ال بد منه لتبدو املراأة جميلة؟
يختلف اتباع امل��ص��ة وعدم اتباعها وفقا لل�ص��خ�ض وطبيعته، 
فب�ص��كل ع��ام املكياج املتنا�ص��ق وعدم املبالغ��ة فيه ه� ما 

يظهر جمال املراأة.
ما هي اخلطوات التي يجب اتباعها لو�صع مكياج مالئم؟

تبداأ اخلط�ات بتنظيف الب�ص��رة ،ثم و�ص��ع الربامي��ر، ومن بعده 
و�ص��ع مثبت املكياج. ثم تق�م ب��ص��ع الف�ندي�صن والك�نت�ر، 

ويف اخلتام ت�صع مكياج العي�ن واأحمر ال�صفاه.
امل�صكلة االأبرز التي تعاننی منها مع اأغلب ال�صيدات؟

عدم احلفاظ على نظافة الب�ص��رة ،وتك�ن الب�ص��رة منهكة يف 
اأوقات، لذل��ك يف بداية عملي اأق�م بتنظيف الب�ص��رة ومن ثم 

و�صع املكياج.
الن�صيحة االأ�صا�ص��ية التي تقدمينها لكل امراأة تبحث عن 

اجلمال؟
ن�ص��يحتي ل��كل ام��راأه تبح��ث ع��ن اجلم��ال احلقيق��ي ه��ي 
املحافظ��ة عل��ى الأكل ال�ص��حي والريا�ص��ة، واملحافظة على 
ب�ص��رتها من اأ�صعة ال�صم�ض ،وا�صتخدام واقي ال�صم�ض ،وعمل 

تنظيف لب�صرتها بني كل فرتة واأخرى. 
م��ا ه��ي فروق املكي��اج التي يج��ب اأن ت�ص��عها الفتاة يف 
اعتباره��ا ب��نی ل��وك ال�ص��باح ول��وك امل�ص��اء حت��ى ال يبدو 

مظهرها مبالغا فيه؟
ك���ين خبرية جتمي��ل فاإين اأن�ص��ح الفتيات بالل���ك الهادئ يف 
ال�صباح، وو�صع بال�صر زهري خفيف واأل�ان مت�افقة مع املالب�ض. 
اأما يف امل�ص��اء فيك�ن على ح�ص��ب املنا�صبة �ص���اء �صهرة، اأو 
فرحا، ع�صاءا، وتلعب الأزياء دورا كبريا يف اختيار املكياج املنا�صب 

لتلك ال�صهرة.
كيف يتم اختيار لوك الزفاف؟

اختياري لطلة العرو�ض يك�ن على ح�ص��ب �ص��كلها ومالحمها 
ون�ع واأل�ان املكياج الذي ينا�ص��بها. كما ل ي�جد �صرر من �ص�ؤال 
العرو���ض عن الل�ك الذي حتب��ه وتتمناه، مع اإ�ص��افة بع�ض من 

مل�صاتي اخلا�صة.

etab_alharrasi

etab_1234

South Al Mabela

95217274
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»السكارليت«
أحدث تقنيات شد الجلد وإزالة التجاعيد

»قيس نوري« أخصائي الجلدية
بمجمع البشرى للتخصصات الطبية:

ما هو جهاز �صكارليت؟
يعمل جهاز ال�صكارليت بتقنية الرادي�فريك�ن�صي 
او ماي�ص��مى الم�اج الرادي�ي��ة املجزاة والتي يتم 
اي�ص��الها اىل اعم��اق اجلل��د وتق�م ه��ذة الم�اج 
على حتفيز خاليا اجللد لت�ص��نيع ان�ص��جة جديدة 
وخا�ص��ة ان�ص��جة الك�لجني امل�ص���ؤلة عن �ص��د 

الب�صرة . 
 وما هي ا�صتخداماته؟

ع��الج جتاعيد الب�ص��رة، ع��الج ندبات حب ال�ص��باب 
ال�ص��طحية، عالج امل�ص��امات ال�ا�صعة، عالج حب 

ال�صباب، عالج الرتهالت اجللدية و�صد الب�صرة .
ما هي مميزات هذه التقنية؟ 

  ُي�ص��تخدم لكل اأن�اع الب�ص��رة )جافة – دهنية – 
خمتلطة(. 

  ميك��ن ا�ص��تخدامه بداية م��ن ف��رتة املراهقة 
لعالج حب ال�صباب.

  ميكن ا�صتخدامه للب�صرة ال�صمراء والداكنة 
  ل ت�ج��د اثار جانبية با�ص��تثناء احمرار ب�ص��يط بعد 

اجلل�صة 

ت��زداد االكت�صافات العلمية يوميًا لكل ما 
يتعلق بجمال ون�صارة الب�صرة خا�صًة لل�صيدات، 
اأن كل �صيدة في العالم البد  فمن المعروف 
واأن ياأتي عليها وقت وتبحث فيه عن حلول 
م�صمونة تعيد لها ن�صارة ب�صرتها ومظهرها 
ال��الت��ي تعانين من  اأم��ا  ال�صاب م��ن ج��دي��د، 
اأو الندبات  م�صاكل في الوجه مثل الحبوب 
فتكون رحلتهن في البحث عن حلول فعالة 

لم�صاكل الب�صرة مبكرة اأكثر.
ومن بين الطرق العالجية المختلفة يعتبر 
جهاز ال�صكارليت والتق�صير الكيميائي من 
اف�صل الطرق لتجديد خاليا الب�صرة ومعالجة 
الندب والت�صبغات الجلدية. الدكتور« قي�ض 
اأخ�صائي الجلدية والتجميل بمجمع  ن��وري« 
الب�صرى للتخ�ص�صات الطبية ي��ق��دم لنا 
اأهم مميزات جهاز« ال�صكارليت« والتق�صير 
الكيميائي واأ�صتخداماته للح�صول على ب�صرة 

ن�صرة و�صحية.
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albushra.medical.specialty

w w w . a l b u s h r a . o m

+968 24496419 - 24497789

Azaiba, building 280 & 280A 

كم عدد جل�صات جهاز �صكارليت؟
جل�ص��ة »ال�صكارليت »ت�صتغرق 30-45 دقيقة ي�صبقها 
و�ص��ع كرمي خم��در مل��دة 30 دقيقة. بعد اجلل�ص��ة 
يف�ص��ل و�ص��ع ك��رمي مرط��ب م��ع واقي ال�ص��م�ض 

حلماية الب�صرة. 
يحتاج املري�ض اإىل جل�ص��ة كل )2-4( اأ�ص��ابيع ح�صب 

احلالة وملدة 3-5 جل�صات.
وهل هناك اآثار جانبية موؤقتة ؟ 

ل ت�جد اآثار جانبية با�صتثناء احمرار ب�صيط مع احتمالية 
ح�ص�ل تق�صري خفيف جدا ي�صتمر لب�صعة اأيام. 

ما هو التق�ص��ر الكيميائي؟، وما هي امل�ص��اكل 
وعيوب الب�صرة التي يعاجلها؟

يعترب التق�ص��ري الكيميائي اأقدم الطرق امل�صتخدمة 
يف ع��الج م�ص��اكل الب�ص��رة مث��ل ح��ب ال�ص��باب واآثار 
حب ال�ص��باب والت�ص��بغات اجللدية. ورغم مرور عق�د 
كثرية على بداية ا�ص��تخدامه اإل اأنه لي��زال من الطرق 
العالجية الآمن��ة والفعالة لعالج الكثري من م�ص��اكل 
الب�صرة خ�ص��صا مع ا�صتخدام م�اد كيميائية فعالة 

جدا وتنا�صب اأن�اع الب�صرة املختلفة. 
اأنواع التق�صر الكيميائي للب�صرة؟

يق�ص��م التق�ص��ري الكيميائ��ي اإىل ثالثة اأن�اع رئي�ص��ية 
املت��ص��ط  ،والتق�ص��ري  ال�ص��طحي  التق�ص��ري  :وه��ي 
،والتق�ص��ري العمي��ق. ول��كل ن���ع م��ن الأن���اع الثالث��ة 
الب�ص��رة وطبيع��ة  ل���ن  ا�ص��تخداماته عل��ى ح�ص��ب 

امل�صكلة.
املناطق التي ميكن اإجراء تق�صر كيميائي لها؟

ي�صتخدم التق�ص��ري الكيميائي بالدرجة الأوىل لل�جه، 
وخ�ص��ص��ا لعالج الكل��ف والت�ص��بغات اجللدية وعالج 
اآثار حب ال�ص��باب. وميكن ا�صتخدام التق�صري ملناطق 

اجل�صم املختلفة. 
خطوات التق�صر الكيميائي؟

تت��م عملي��ة التق�ص��ري با�ص��تخدام م���اد كيميائي��ة 
يحددها الطبيب املخت�ض، وتك�ن عادة على �ص��كل 
جل�صات من 4-8 جل�صات، وتك�ن الفرتة بني اجلل�صة 

والأخرى 2-4 اأ�صابيع.
ن�ص��ائح يج��ب اتباعها قب��ل التق�ص��ر الكيميائي 

للب�صرة؟
ع��ادة ت�ص��تخدم بع���ض الكرمي��ات لتهيئ��ة الب�ص��رة 
للتق�ص��ري مل��دة ترتاوح ب��ني 2-4 اأ�ص��ابيع. ويجب على 
ال�ص��خ�ض جتنب ال�ص��م�ض اأثن��اء فرتة التق�ص��ري والتي 
تبداأ 1-2 ي�م بعد اجلل�صة وت�صتمر عادة 3-5 اأيام، مع 

ا�صتخدام واقي ال�صم�ض وكرميات الرتطيب.



اإلى عالم  اأ�صكاله وهو ما قادها  ع�صقت فن االأزي��اء بجميع 
اأبوابه. ورثت �صغف الخياطة  اأو�صع  المو�صة، فدخلت فيه من 
والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى 
اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط  اأن تحول حلمها  ا�صتطاعت 
االأزياء العمانية عواطف  .اإنها م�صممة  عالم المو�صة والجمال 
اأ�صرار  ..... �صاحبة عالمة »بلوبيل كوتور«، تك�صف لنا  العي�صري 

تميزها وبدايتها في عالم االأزياء. 

بلوبيل كوتور...
أزياء عنوانها 

الرقي واألناقة

عواطف العيسري

اأ�صرار  ..... �صاحبة عالمة »بلوبيل كوتور«، تك�صف لنا  العي�صري 

اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط  اأن تحول حلمها  ا�صتطاعت 
االأزياء العمانية عواطف  .اإنها م�صممة  عالم المو�صة والجمال 

والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى 
اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط  اأن تحول حلمها  ا�صتطاعت 
والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى 
اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط  اأن تحول حلمها  ا�صتطاعت 
والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى 
اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط  اأن تحول حلمها  اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط ا�صتطاعت  اأن تحول حلمها  ا�صتطاعت 
والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى 
اأبوابه. ورثت �صغف الخياطة  اأو�صع  المو�صة، فدخلت فيه من 
والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى والت�صميم من عائلتها ونجحت في تنمية مهاراتها حتى 

االأزياء العمانية عواطف  .اإنها م�صممة  عالم المو�صة والجمال 
اأ�صرار  ..... �صاحبة عالمة »بلوبيل كوتور«، تك�صف لنا  العي�صري 

اإلى حقيقة وتفرد ا�صمها و�صط  اأن تحول حلمها  ا�صتطاعت 
االأزياء العمانية عواطف  .اإنها م�صممة  عالم المو�صة والجمال 
اأ�صرار  ..... �صاحبة عالمة »بلوبيل كوتور«، تك�صف لنا  العي�صري 

اأبوابه. ورثت �صغف الخياطة  اأو�صع  المو�صة، فدخلت فيه من 

االأزياء العمانية عواطف  .اإنها م�صممة  عالم المو�صة والجمال 
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كي��ف انطلق��ت يف عامل االأزي��اء؟ وما ال��ذي دفعك 
للدخول يف هذا املجال؟

 كنت �ص��عيدة احلظ باأنني ت�ارثت هذه امل�هبة ،ون�صاأت 
يف عائلة �صغ�فة وحمبة لالأزياء، وعملت على تنمية تلك 
امل�هبة بالدورات التدريبية والطالع على كل ما ه� جديد 

يف عامل امل��صة والأزياء.
ما الذي مييز ت�ص��اميم »بلوبي��ل كوتور«؟، ونوع االأزياء 

التي تقدمينها؟
تتميز ت�ص��اميم »بل�بيل ك�ت�ر« باأنها ع�ص��رية ،حمت�ص��مة 
واأنيقة وتالئم ذوق املراأة العربية. ت�صاميم بل�بيل تتنا�صب 
مع جميع الن�ص��اء �ص���اء اأكانت حمجب��ة اأم غري حمجبة، 
فهي ت�ص��اميم ع�ص��رية ت�اك��ب امل��ص��ة املقب�لة يف 

جمتمعنا العماين.
من اأين ت�صتوحنی ت�صاميمك؟

اأ�ص��ت�حي ت�ص��اميمي م��ن املراأة نف�ص��ها، فهي م�ص��در 
اإلهامي وابتكاري، اإ�صافة اإىل اطالعي امل�صتمر على عامل 

امل��صة والأزياء العاملية.
 èكيف حتقق��نی املعادلة ال�ص��عبة من حيث تقد

مالب�ض حمت�صمة واأنيقة وع�صرية يف اآن واحد؟
ك���ين ام��راأة عمانية م��ن عائلة لديه��ا الع��ادات والتقاليد 
الأ�ص��يلة، يجعلن��ي اأ�ص��عى دائم��ا اإىل تق��دمي ت�ص��اميم 
تتنا�ص��ب م��ع جمتمعن��ا املحاف��ظ. فعندما اأ�ص��مم لأية 

امراأة اأ�صع نف�صي مكانها، لهذا اأقدم ت�صاميم حمتم�صة 
ع�صرية واأنيقة يف اآن واحد.

ما هي اأبرز االأقم�صة التي تعتمدين عليها يف ت�صميماتك؟ 
وهل تتنا�صب االأقم�صة مع االأجواء املناخية احلارة؟

لكل ف�ص��ل خامات تنا�ص��به، ففي ف�ص��ل ال�ص��يف نعتمد على 
اخلام��ات اخلفيف��ة واملريح��ة مث��ل القط��ن واحلرير وال�ص��تان 
وغريها.اأما يف ف�ص��ل ال�ص��تاء فنعتمد على اخلامات املنا�ص��بة 
لل�صتاء مثل املخمل وال�صتان املبطن والدانتيل املبطن وغريها. 
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�ص��بب اختيار االألوان الهادئة يف معظم ت�ص��اميم بلوبيل 
كوتور؟

الأل�ان الهادئة تك�ن مريحة للنظر وتنا�ص��ب الأج�اء احلارة، ومع 
ذل��ك ف��اإن بل�بيل تقدم اأي�ص��ا ت�ص��اميم باأل�ان جريئ��ة ومن�عة 

بح�صب املنا�صبات وامل�ا�صم.
ه��ل تنا�ص��ب ت�ص��اميم بلوبي��ل كاف��ة املنا�ص��بات الت��ي 

حت�صرها املراأة؟
نع��م امل��راأة العماني��ة اأنيقة و�ص��احبة ذوق رفي��ع، لذلك 
حتر���ض بل�بي��ل على تق��دمي م��ا ينا�ص��ب كاف��ة الأذواق 

واملنا�صبات. 
اأحدث ت�صكيلة بلوبيل ؟

تتميز جمم�عة ربيع و�ص��يف 2019 باأل�ان وق�ص��ات ع�صرية 
وجذابة.

ن�ص��ائح تقدمينها للم��راأة لتظهر مبالب���ض »بل�بيل ك�ت�ر« 
بالأناقة والرقي املثايل؟

املراأة العربية ب�ص��كل عام ،والعمانية ب�ص��كل خا�ض هي 
اأنيقة ومتاألقة دائما، عليها اأن تثق يف اختياراتها، واأن ثقتها 
بنف�ص��ها �ص���ف تنعك�ض اإيجابيا على اأي ت�صميم تقرر اأن 

ترتديه.
طموحات وتطلعات م�صتقبلية؟

اأطمح اإىل الت��صع ،واإي�صال عالمة بل�بيل اإىل العاملية. 
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كل  في��ه  تب��دع  ال��ذي  واملج��ال 
�س��يدة، وه��ذا م��ا ج�س��دته خبرية 
التجمي��ل »خديجة النعيمية »التي 
ع�س��قت املكياج يف �س��ن �سغرية 

.éµdƒH ÂˆaëMGh

مل��ع ا�س��مها يف ع��امل خب��ريات 
الأنيق��ة  بلم�س��اتها  التجمي��ل 
الت��ي ت�سف��ي اجلم��ال دون تكلف 
وب�سغفها يف تعلم املزيد لت�سل 
اإىل الح��راف مبه��ارة. ت�ؤم��ن ب��اأَنّ 
 ¿»µj É˜dG ºƒ»ÖG ›eQ Èg ICG™ÙG

عادة يف ثقتها بنف�سها، وتفّردها 
املطلق وعدم ت�سّبهها بالآخرين.

�سال�ن دار اخلليج يقدم كل اأ�رسار 
اجلم��ال م��ن الهتم��ام بالب���رسة 
وال�سعر با�ستخدام اأف�سل منتجات 
العناي��ة واملكي��اج للح�س�ل على 
اإطالل��ة �ساحرة، لذلك اكت�سب »دار 
اخلليج« �سه��رة وا�سعة يف الفرة 

الأخرية. 
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الأول مرة يف �صالون دار اخلليج جددي ب�صرتك وتخل�صي من 
من التجاعيد الدقيقة واآثار الت�صبغات وامل�صام الوا�صعة

ت�صتخدم تقنية الديرمابن للق�صاء على 
 اآثار حب ال�صباب

 البقع الداكنة
 الندب واحلفر

 عالمات متدد الب�صرة
 تفتيح لون الب�صرة

جل�سات
¿Hƒe™j—dG اأف�سل اأن�اع

òJhédG

مع �ص��الون دار اخللي��ج نقدم لكم 
اأف�ص��ل اأن��واع الربوت��نی املطور فيه 
ع��الج للجف��اف والتق�ص��ف وتنعيم 

ال�صعر املجعد. 
يعتم��د ال�ص��عر عل��ى ن��وع وكثافة 

ال�صعر
لدين��ا موظفات خربة يف اآلية عمل 
الربوتنی بدون اإي م�ص��اكل تعانيها 

ال�صيدة بعد جل�صة الربوتنی
salon_dar_alkhaleej

alneemi96
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�صبغة مع معالج لل�صبغة لكي ال يتاأثر ال�صعر. تتوافر ال�صبغات 
مع ال�صعر الق�صر واملتو�صط والطويل.

ويوج��د لدينا اأف�ص��ل اأنواع ال�ص��بغات من م��اركات عاملية مثل 
ماركة لوريال، ماركة جولدويل وماركات اآخرى ايطالية واأملانية 

على م�صتوى عايل من اجلودة.
كذل��ك يوجد عالجات خا�ص��ة لل�ص��عر امل�ص��بوغ مث��ل عالجات 

الفلر لل�صعر التالف ومنتجات للعناية بال�صعر.

 Šƒ¬„¡U
‡ÇÙƒY
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�ص��الون دار اخللي��ج �ص��الون فاخر للعناية باالأظافر خم�ص���ض ملن��ح العمالء خدمات 
رائعة من املنيكر والبديكر، هذا اإىل جانب اخلدمات االأخرى يف اأجواء مريحة.

 نق��دم اأك��رب ت�ص��كيلة من خدم��ات العناي��ة باالأظافر، با�ص��تخدام اأح��دث التقنيات 
املتبعة يف جمال املنيكر والبديكر.
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salon_dar_alkhaleej

alneemi96

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

92336266

يقدمه��ا  للعرو���ض  ملكي��ة  باق��ات   3
�صالون دار اخلليج 

وباق��ة  ال�ص��ندريال  وباق��ة   VIP باق��ة 
امللكية للعرو�ض

ت�ص��ريحة وميكب مع خب��رة التجميل 
خديجة النعيمي

 حف الوجه 
  الفي�صل �صواء بالفيتامينات اأو في�صل 
الذه��ب ب�ص��رائح الذه��ب اخلال���ض اأو 

في�صل الذهب بالكوالجنی
  باديكر للقدم وباديكر الكري�ص��تال 

للقدم ملم�ض كاحلرير
ملم���ض  للي��د  الكري�ص��تال    مونيك��ر 

كاحلرير
  كالر االأظاف��ر اأو اكريل��ك اك�صتن�ص��ن 

لالأظافر
  حمام مغربي ملكي للعرائ�ض
 واك�ض كامل اجل�صم للعرو�ض
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»مازيراتي جيبلي«
قوة جبارة تلّفها

األناقة والفخامة الحصرية

بتشــكيلتها الرائعة مــن ا�ناقة والقوة والمنــاورة الرياضية والراحة، ُتَعــد مازيراتي جيبلي 
تعبير جريء عن المكانة يتم بأناقة مميزة. إن «جيبلي» المشّبعة بشكل طبيعي بالصفات 
الوراثيــة الخالصــة المميــزة لســيارات «مازيراتي»، تجســد جــوع العالمــة التجاريــة لالبتكار 
والمنافســة والفــوز. برفاهيتها الحصريــة وتصميمها ا�نيــق وتقنيتهــا المتقدمة وأدائها 
التمكيني، تقدم «مازيراتي جيبلي» شيًئا مختلًفا تماًما عن كل ما هو سائد في هذه الفئة.

إن صفــات بصمة مازيراتــي الوراثية المميزة لطــراز «جيبلي» والذي يجمع بيــن قدرات ا�داء 
المميز بســيارة كوبيه وفخامة السيدان، تجعل القيادة الملهمة تجربة يومية مهما كانت 

المسافة.
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جيبلي طراز 2019
متنح الأل�ان اجلديدة وعجالت �ص��بيكة 
الأمل�ني���م واجلل���د الطبيعي��ة »بيين� 
في�ري« Pieno Fiore الفاخرة مع حليات 
الق�ص��رة اجلدي��دة ورافع��ة ذراع نق��ل 
احلركة التي مت اإعادة ت�ص��ميمها، طراز 
»جيبلي« مل�ص��ة م��ن التنقيح الب�ص��يط 

لطراز عام 2019.
ي�ؤكد الت�صميم اخلارجي »جيبلي« على 
التميي��ز ال�ا�ص��ح ب��ني الطراز الأ�صا�ص��ي 
وجران ل��ص��� وجران �صب�رت، مع تعزيز 
اله�ي��ة املرئية والكف��اءة الديناميكية 

اله�ائية ل�صيارات مازيراتي الريا�صية.
متزج املق�ص���رة املريح��ة يف »جيبلي« 
بني نظام املعل�م��ات والرتفيه الأكرث 
حداثة بامل�اد فائقة اجل�دة مثل خيار 
 Pieno اجلل��د الطبيعي«بيين��� في���ري« 
Fiore اجلدي��د، وميكن ترقيته اأكرث يف 

GranLusso وج��ران  ُط��ُرز ج��ران ل��ص��� 
�صب�رت GranSport الأعلى.

حمركات 6 �ص��لندرات V6 يف فئتها 
�صعة 3.0 لرت

�ص��عة  مبازيرات��ي  البنزي��ن  حم��رك  اإن 
3،0 ل��رت ت�ي��ن ت�رب��� V6، وال��ذي يتمي��ز 
باأح��دث تقنيات حقن ال�ق�د املبا�ص��ر 
ه��� القل��ب الناب���ض ل�ص��يارة »جيبل��ي« 
الريا�صية. مت ت�ص��ميم حمرك البنزين 6 
�ص��لندرات V6 �ص��عة 2979 �ص��ي �صي - 
املت�فر مب�ا�ص��فات طاقة بق�تي 350 
ح�ص��ان و 430 ح�ص��ان، من قبل �صركة 
مازيرات��ي باورترين بالتع��اون مع فرياري 
ويت��م ت�ص��نيعها من قبل ف��رياري يف 
»مارانيلل�«. هذا املحرك من اأحدث جيل 
ق�ي ومثري يف القيادة و�ص��ديق للبيئة، 
وذل��ك بف�ص��ل تقني��ة احلقن املبا�ص��ر 

للبنزين. 
جيبل��ي S و S Q4 - 430 ح�ص��ان توين 

V6 توربو 6 �صلندرات
ت�ف��ر ُط��ُرز جيبل��ي S Q4 h S بق�ة تبلغ 
430 ح�صان وعزم دوران يبلغ 580 ني�تن 

مرت، اأق�ص��ى �ص��رعة للمحرك هي 6500 
دورة يف الدقيقة ومع ذلك فهي ت�فر 
 4000 h 2250 عزم الدوران الأق�ص��ى ب��ني
دورة يف الدقيق��ة. ت�ص��ل جيبلي S اإىل 
 S 100 كلم / ���ض يف 4،9 ثانية و جيبلي

Q4 مع نظام Q4 للدفع الُكّلي الذكي 

يف 4،7 ثانية فقط.
عل��ى  الع��ايل  الطاق��ة  خ��رج  ي�ؤث��ر  ل   
لإ�ص��دارات جيبل��ي  ال�ق���د  ا�ص��تهالك 
العليا. يبلغ ال�ص��تهالك املجتمع لطراز 
2019 جيبل��ي S Q4 11،9 لي��رت / 100 كلم، 

يف ح��ني تبل��غ انبعاثات ثاين اأك�ص��يد 
الكرب�ن جمتمعة 275 غ / كم.

 6 ت�رب���  ت�ي��ن  ح�ص��ان   350  - جيبل��ي 
V6 صلندرات�

ي�فر حمرك البنزين 6 �صلندرات V6 �صعة 
د ب�صاحن ت�ربيني واملت�فر  3،0 لرت املزَوّ
يف جيبلي 350 ح�ص��اًنا عن��د 5000 دورة 
 500 يبل��غ  دوران  وع��زم  الدقيق��ة،  يف 
ني�ت��ن مرت م��ن 1750 اإىل 4500 دورة يف 

الدقيقة يف و�صع زيادة احلركة. 
ا�ص��تهالك ال�ق���د املجّمع ه��� 11 لرت 
اأك�ص��يد  ث��اين  وانبعاث��ات  ك��م   100  /

الكرب�ن 255 غرام / كم. ميكن جليبلي 
بق�ة 350 ح�ص��ان اأن تت�صارع من 100-0 
كم / �صاعة يف 5،5 ثانية، وال��ص�ل اإىل 

�صرعة ق�ص�ى تبلغ 267 كم / �صاعة.
ال�صالمة ال�صاملة

مت جتهي��ز جيبلي مبجم�عة �ص��املة 
ومثرية لالإعجاب من اأنظمة م�ص��اعدة 
القيادة املتقدمة، وه��ذا يعني املزيد 
م��ن راحة البال �ص���اء كان ال�ص��ائق يف 
ج�ل��ة »جران��د ت���ر« فاخ��رة ح�ص��رية اأو 

اندفاع ممتع عرب �ص�ارع املدينة.
ناقل حركة ثماين ال�صرعات

ي�فر ناقل احلركة الأوت�ماتيكي ZF ذي 
الثماين �صرعات املتط�رة يف »مازيراتي 
جيبل��ي« عاملًا وا�ص��عًا م��ن الحتمالت 
بني يديك. ي�ص��من الت�صميم املتقدم 
م��ن  الأوت�ماتيكي��ة  ال�ص��رعة  لعلب��ة 
ثماين �ص��رعات ZF تغ��رّيات دقيقة يف 
ال�صرعات والأداء الأمثل، الأمر الذي ي�صع 
ق�ة حمركات جيبلي حتت �ص��يطرتك 

الكاملة.
Q4 نظام الدفع الُكّلي الذكي

لق��د مت ت�ص��ميم نظ��ام Q4 للدف��ع 
الُكّل��ي الذكي لي�فر جترب��ة »مازيراتي« 
يف  خلف��ي.  بدف��ع  للقي��ادة  مثالي��ة 
ظ��روف القيادة العادي��ة ي�فر ٪100 من 
ع��زم دوران املحرك للعجالت اخللفية، 
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ه��ذا اأي�ص��ا يح�ص��ن ا�ص��تهالك ال�ق�د 
والنبعاث. يحافظ نظام الدفع الكلي 
الذك��ي Q4 عل��ى اأداء وراح��ة �ص��يارتك 
»مازيرات��ي جيبل��ي« باأف�ص��ل م��ا يك�ن 
ومالئم��ًا حت��ى عندم��ا تك���ن ظ��روف 

الطق�ض والطريق بعيدة عن املثالية.
املعلومات والرتفية

مت ت�صميم اجلزء الداخلي من »جيبلي« 
ح�ل واجهة ا�ص��تخدام لل�ص��ائق تتميز 
باأنها ف�رية ال�ص��تجابة ومرنة و�ص��هلة 
ال�ص��تخدام. تتميز جمم�عة العدادات 
بعدادات تناظرية »اأنال�ج« كبرية لقيا�ض 
�ص��رعة الدوران ومقيا�ض ال�ص��رعة، اإىل 

جانب �صا�صة TFT مقا�ض 7 ب��صة. 
تتباه��ى جيبلي ب�حدة نظام »مازيراتي 
 Maserati Touch تات�ض ك�ن��رتول بل���ض
ب�صا�ص��ة   )+Control Plus )MTC

تعم��ل باللم���ض قيا�ض 8،4 ب��ص��ة يف 
الك�ن�ص���ل املرك��زي. مع ع��دد قليل 
عالي��ة  واجه��ة  ع��ن  ف�ص��ال  الأزرار  م��ن 
ال�ص��تجابة، فهي م�ص��ممة مل�صاعدة 
ال�ص��ائق عل��ى الرتكي��ز عل��ى الطري��ق 
والتحك��م اأثن��اء القي��ادة فه��ي ف�رية 

و�صهلة ال�صتعمال. 
كما يتحكم نظ��ام MTC+ يف تدفئة 
املقع��د واملق���د وته�ي��ة املقاع��د 
الأمامية و�ص��تائر الن�اف��ذ اخللفية يف 
ا  حالة تركيبها. كما تعر�ض ال�صا�صة اأي�صً
املنظ��ر اخللفي، م��ع اإظه��ار خط�ط 

اإر�صادية لكامريا الرج�ع للخلف.
ال�صا�صيه

مت ت�ص��ميم �صا�ص��ي »جيبل��ي« بدق��ة 

م��ن الق�ة ويقل��ل من ال���زن ويحتفظ 
بت�زيع ال�زن املثايل لل�ص��يارة الريا�ص��ية 

.50:50

تتمي��ز »جيبلي ج��ران �ص��ب�رت« بتعليق 
كتجهي��ز   Skyhook ه���ك  �ص��كاي 
امت�ص��ا�ض  جتهي��زات  م��ع  قيا�ص��ي، 
ال�ص��دمات مما ي�فر تبايًنا م�صتمًرا يف 
التخمي��د. ي�ص��تخدم النظ��ام اأجه��زة 
تراق��ب حرك��ة كل عجل��ة  ا�صت�ص��عار 

الديناميك��ي  الأداء  متطلب��ات  ليلب��ي 
وراحة امل�ص��افات الط�يلة من �صائقي 
مازيرات��ي. يعتم��د الهي��كل املع��دين 
على خلية ف�لذية �صلبة واآمنة للغاية، 
م��ن  جمم�ع��ة  ال�صا�ص��ي  ي�ص��تخدم 
�صبائك ال�ص��لب والأمل�ني�م املختلفة 
دقيق��ة  مبهم��ة  ي�ص��هم  منه��ا  كل 
لتعظيم الق�ة وتقليل ال�زن والحتفاظ 

ب�زن مثايل لل�صيارة الريا�صية.

التعليق والفرامل
ُيعد البناء اخلفي��ف للهيكل والأنظمة 
عام��ال  امل�ث�ق��ة  واملب��ادئ  الذكي��ة 
رئي�ص��ًيا يف متعة التج���ل الفريدة يف 
�ص��يارة مازيرات��ي جيبلي. مع ت�ص��كيلة 
ُطُرز جيب��ل يتجلى ذلك من خالل خلية 
ف�لذية �صلبة واآمنة للغاية با�صتخدام 
ال�ص��لب  �ص��بائك  م��ن  جمم�ع��ة 
والأمل�ني���م، يزيد هذا النمط التك�يني 
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وج�صم ال�صيارة لتحديد ظروف الطريق 
وكيفية قيادة ال�ص��يارة، ومن ثم يعدل 
عل��ى الف���ر اإع��دادات كل املخّم��دات 

وفقا لذلك.
تتميز جميع ُطُرز مازيراتي جيبلي مبكابح 
برميب��� Brembo ق�ية تتنا�ص��ب متاًما مع 
اأداء املح��رك. الأقرا���ض مزدوجة ال�ص��ب، 
لتجمع بني ق�ة احلديد امل�صب�ب وخفة 
الأملني���م لتقلي��ل الكتل��ة غري ال�ا�ص��لة 

وبالتايل زيادة براعة املناورة.
جتربة القيادة

مت دم��ج وظيف��ة التحك��م املدجمة 
يف املركب��ة )IVC( يف التحك��م يف 

�ص��رعة املحرك والفرام��ل وفًقا لذلك. 
الديناميكي��ة،  الختب��ار  من��اورات  ويف 
مث��ل التع��رج وتغي��ري امل�ص��ارات، اأظهر 
نة  IVC �صرعة دفع اأعلى واأزمان حم�صّ

باإجناز دورات حلبات ال�صباق.
الك�صافات االأمامية ماتريك�ض 

 GranLusso ���لقد مت جتهيز جران ل��ص
GranSport بك�ص��افات  وجران �ص��ب�رت 
ليد ماتريك���ض قابلة للتكيف، مما يزيد 
من ق�ة مظهر مازيراتي الالفت للنظر 
م�ص��ت�ى  ملح���ظ  ب�ص��كل  ��ن  ويح�صّ

الروؤية ويقلل ا�صتخدام الطاقة.
كم��ا اأنها ت�ف��ر حياة ط�يلة للم�ص��ابيح 

برنام��ج ثب��ات مازيراتي لتعزيز ال�ص��المة 
الن�صطة وديناميكية القيادة، يف حني 
املتقدم��ة  اأنظم��ة امل�ص��اعدة  ت�ف��ر 
الختيارية تقنية القيادة امل�ص��تقلة من 

امل�صت�ى 2.
ي�فر التحك��م املتكامل يف ال�ص��يارة 
م��ع  بالتع��اون  تط�ي��ره  مت  وال��ذي 
�ص��ركة ب����ض Bosch، �ص��المة ن�ص��طة 
وديناميكية قيادة معززة واأداء اأف�ص��ل 
وجتربة اأكرث متعة لل�ص��ائق. ي�صتخدم 
نظ��ام مازيرات��ي املتكام��ل للتحك��م 
بال�ص��يارة )IVC( جه��از حتك��م ذك��ي 
يتنب��اأ م�ص��بًقا بظروف القي��ادة ويكيف 

 LED ب�ص��كل ملح���ظ. م��ع 15 م�ص��باح
تعم��ل مع��ًا يف �ص��عاع كام��ل، ت�ف��ر 
هذه امل�صابيح الأمامية جمال روؤية اأكرب 
بن�ص��بة ٪200 م��ن م�ص��ابيح الهال�ج��ني 

التقليدية.
ي�ص��تخدم ه��ذا كام��ريا رقمي��ة خلف 
مراآة الروؤية اخللفية لكت�صاف ال�صيارات 
املقرتبة. ومن ثم ي�جه ال�ص���ء بعيدا 
عن املركب��ات الأخرى، مم��ا يجعلهم 
غري منزعجني بال�ه��ج. يف هذه الأثناء، 
تظل املناطق املحيطة م�صاءة باأمان 
اإ�ص��اءة عالي��ة اجل���دة  وفعالي��ة م��ع 

حتاكي �ص�ء النهار ب�صكل كبري.
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يف تتويج م�ص��رف وم�ص��تحق لالأدب والرواية العمانية ب�صفة خا�صة، 
ف��ازت الروائية العمانية جوخ��ة احلارثي بجائزة »م��ان بوكر الدولية« 
الأف�ص��ل عمل اأدب��ي مرتجم للغ��ة االإâليزي��ة عن روايتها »�ص��يدات 
القمر« التي ت�صكل �صاهدا على حتول بلدها بعد مرحلة اال�صتعمار. 
وبهذه اجلائرة تكون جوخة احلارثي اأول �صخ�ص��ية عربية تتوج بهذه 
اجلائ��زة االأدبية الدولية امل�ص��تحدثة يف 2005 والتي تبلغ قيمتها 50 

األف جنيه اإ�صرتليني.
و�ص��درت »�صيدات القمر« بالعربية يف 2010، وترجمتها اإىل االإâليزية 
بعد ذلك املوؤلفة واالأكادميية االأمركية مارلنی بوث بعنوان »اأجرام 

�صماوية« اأو )�صيل�صتال باديز(. 

تحلق بالروائية العمانية 

جوخة الحارثي
إلى العالمية

 »سيدات القمر«
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�صيدات القمر
وتدور اأحداث الرواي��ة يف قرية »الع�ايف« 
وتتن��اول حي��اة ث��الث �ص��قيقات يع�ص��ن 
مرحل��ة التح�ل التي �ص��هدها املجتمع 
العم��اين ذو الطاب��ع التقليدي املحافظ 
خالل احلقبة التي تلت مرحلة ال�صتعمار. 
وت�صتلهم ج�خة احلارثي اأحداث رواياتها 
م��ن البيئ��ة الُعماني��ة الغني��ة بامل���روث 
ال�ص��عبي، وحتي��ك تفا�ص��يلها ع��رب رب��ط 
باأبطالها وع�املهم  اجلغرافيا واملكان 
الداخلي��ة. وتق��دم رواية »�ص��ّيدات القمر« 
ن�صاء ميثلن مناذج اإن�صانية جديرة بالتاأمل 
من قبل الق��ارىء الغربي، من��اذج تخالف 
النظرة النمطية الغربية للمراأة العربية اأو 

اخلليجية.
وتكتب ج�خة احلارثي بعمق و�ص��ه�لة 
نفاذة وغ��ض يف النف��ض وب�صرد مقنع 
وبجمال ل يتخلى عن اأج�اء �صعرية، ترفد 
عملي��ة الق���ض وجتمله��ا ول جتره��ا اإىل 

عاملها ليتح�ل الأمر اإىل �صعر فح�صب.
جلنة التحكيم 

وتلقت جلن��ة حتكيم اجلائزة هذا العام 
108 رواي��ات كتب��ت ب���25 لغ��ة خمتلف��ة، 

واخت��ارت 13 رواية فقط للقائمة الط�يلة، 
قب��ل اأن ت�ص��تقر عل��ى �ص��تة فق��ط يف 
القائمة الق�صرية. واأعلنت جلنة التحكيم 
�ص���رة  ت�ف��ر  القم��ر  »�ص��يدات  رواي��ة  اأن 
�ص��اعرية متخيلة وفنية ملجتمع ي�صهد 
عملية حت���ل وتطل على حي���ات كانت 

�صابقا يف الظل.
و�ص��رحت رئي�ص��ة جلنة التحكيم بيثاين 
هي���ز اأن الكتاب ي�ص��ت�يل عل��ى العق�ل 
والقل�ب على حد �ص�اء وي�صتحق التاأمل، 
واأن الرواي��ة تتن��اول الق���ى الت��ي تقيدن��ا 
وتلك التي حتررنا. م�ص��يدة اأي�صا بالرتجمة 
الدقيق��ة وال�ص��اعرية واأن الكت��اب يظهر 
بحرفية فني��ة ج�انب مزعجة يف تاريخنا 

امل�صرتك.
واأ�ص��افت رئي�ص��ة جلنة التحكيم اأنه عرب 
تداخل م�ص��ائر �صخ�ص��يات الرواية واحلب 
واحلرمان نتعرف على املجتمع العماين 
مبختل��ف طبقاته وفئاته، ب��دءا من اأفقر 
اأفراده اإىل الأثرياء الذين ظهروا حديثا يف 
عمان وم�ص��قط وتبداأ الرواي��ة من حجرة 

�صغرية لتنتهي يف عامل اأرحب. 

نافذة للثقافة العربية
وخ��الل الإحتف��ال ال��ذي اأقي��م يف لندن 
مبنا�صبة اجلائرة، اأعربت الروائية العمانية 
ج�خ��ة احلارث��ي ع��ن �ص��عادتها برواي��ة 
» �ص��يدات القم��ر« ك�نه��ا ناف��ذة فتحت 
للثقافة العربية الغنية. م�ص��رية اإن بلدها 
عمان األهمه��ا الكتابة، لك��ن القراء ح�ل 
الع��امل �ص��يجدون م��ا يث��ري اهتمامهم 
يف الرواية لأنها تتناول م��ص���عي احلب 

واحلرية وهما من بني القيم الإن�صانية.
اأف��ادت ج�خ��ة اإن روايته��ا تعطي ملحة 
العماني��ة  لالأ�ص��رة  الغني��ة  احلي��اة  ع��ن 
وخا�ص��ة الن�ص��اء ع��رب ال�ص��قيقات الثالث 
الل�ات��ي �ص��هدن مرحلة التغ��ري والتح�ل 
يف املجتم��ع العم��اين الت��ي ترافق��ت 
م��ع من�هن. كما تتناول الرواية م��ص���ع 
العب�دي��ة، وتعت��رب اأن الأدب ه� املن�ص��ة 

الف�صلى لإقامة هذا احل�ار. 
ا�صادة حملية ودولية

وعلقت جامعة ال�ص��لطان قاب��ض على 
ف���ز احلارث��ي يف تغري��دة، معت��ربة اأن��ه 
»اإجن��از كبري« ومتمنية لها »مزيدا من الألق 

والتميز والنجاح«.

وكتبت �صحيفة »ذي غارديان« الربيطانية 
تق�ل اإن الرواي��ة ت�فر نظرة على ثقافة 
غري معروفة ج��دا يف الغرب. يف حني 
اإىل  نا�ص���نال«  »ذي  �ص��حيفة  اأ�ص��ارت 
و�ص���ل م�هب��ة اأدبي��ة كبرية، وا�ص��فة 
الكتاب باأنه اإجناز من�ص���ج بدقة وبخيال 

عميق.
وق��ال م�ق��ع جائ��زة م��ان ب�ك��ر عل��ى 
�ص��جلت  احلارث��ي  ج�خ��ة  اإن  الإنرتن��ت، 
ا�صمها الي�م كاأول كاتبة عمانية وكذلك 

اأول كاتبة من دول اخلليج تف�ز باجلائزة.
عن اجلائرة

وقد ا�صتحدثت جائزة »مان ب�كر الدولية« 
الت�ص��جيع عل��ى  اإىل  2005 وته��دف  يف 
ق��راءة اأعم��ال ذات ن�عية عالي��ة من كل 
اأرجاء العامل. ومن الفائزين ال�صابقني بها 
الأمريك��ي فيليب روث والنيجريي �ص��ين�ا 

ا�صيبي والإ�صرائيلي دافيد غرو�صمان.
اجلائ��زة  احلارث��ي  ج�خ��ة  و�صتتقا�ص��م 
البالغة قيمته��ا 50 األف جنيه اإ�ص��رتليني 
الأكادميي��ة  األ��ف دولر( م��ع   63.5 )نح��� 
الت��ي ترجم��ت  الأمريكي��ة مارل��ني ب���ث 

الرواية من العربية اإىل الإجنليزية.

من هي جوخة احلارثي؟
�ص��هادة  عل��ى  حا�ص��لة  احلارث��ي  ج�خ��ة 
دكت���راة يف ال�ص��عر العرب��ي م��ن جامعة 
اأ�ص��تاذة  وتعم��ل  اأ�ص��كتلندا،  يف  »اإدن��ربه« 
ال�ص��لطان  جامع��ة  يف  العرب��ي  ل��الأدب 
قاب��ض. ج�خ��ة احلارثي له��ا جمم�عتني 
من الق�ص�ض الق�صرية، كتابا لالأطفال، ثالث 
روايات باللغة العربية، اإ�ص��افة اإىل درا�ص��ات 
اأدبية واأبحاث اأكادميية. وقد ترجمت بع�ض 
اأعمالها اإىل الإنكليزية والأملانية والإيطالية 

والك�رية وال�صربية.
و�ص��بق للحارث��ي اأن نال��ت جائزة ال�ص��لطان 
ع��ن  والآداب  والفن���ن  للثقاف��ة  قاب����ض 
روايتها »الربتقال املر« يف 2016 .ونالت جائزة 
اأف�ص��ل رواية عمانية يف م�ص��ابقة اأف�ص��ل 
اإ�ص��دار ُعم��اين من�ص���ر يف جم��ايل الأدب 
والثقاف��ة لع��ام 2010 ع��ن رواي��ة »�ص��يدات 
القمر«، وجائزة اأف�ص��ل كت��اب يف فرع اأدب 
الأطفال يف م�ص��ابقة اأف�صل اإ�صدار ُعماين 
من�ص���ر يف جم��ايل الأدب والثقافة لعام 

2010 عن كتاب »ع�ض للع�صافري«. 



جائزة اإلجادة 2019
 أفضل تتويج لمركز سنديان في عامه األول

حت��ت رعاية �ص��عادة الدكت�ر علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة ال�ص��حة 
ل�ص���ؤون التخطيط، ح�ص��ل مركز �ص��نديان للتجميل والع��الج بالليزر على 
جائزة الإجادة ك�احد من اأف�صل املراكز التخ�ص�صية اخلا�صة يف �صلطنة 
عم��ان لع��ام 2019. جاء ذلك خ��الل فعالية )الإجادة مل�ؤ�ص�ص��ات القطاع 
ال�ص��حي اخلا�ض( والذي عقد م�ؤخرا يف قاعة امل�ؤمترات بالبنك ال�طني 

العماين وبتنظيم من املديرية العامة للم�ؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة.
ورغم حداثة اإن�ص��اء مركز �ص��نديان للتجميل والعالج باللي��زر والذي افتتح 
يف الع��ام املا�ص��ي، اإل اأنه اأ�ص��بح من املراكز الرائ��دة يف جمال الأمرا�ض 
اجللدية وجائزة الإجادة التي ح�صل عليها املركز ه� خري دليل على ذلك.
  ويعمل املركز حتت �صعار » نحب جلدك الذي عليك« حيث يقدم مزيجًا 
من اأحدث ما ت��ص��ل اإليه علم الأمرا�ض اجللدية و�ص��حة اجللد، يف بيئة 
مريحة وراقية اإلتزامًا من املركز بتح�صني �صحة اجللد واجل�صم والعناية 
بهما. كما ي�ص��تخدم املركز جمم�عة من ال��صائل العالجية املتقدمة 
علميًا لل�جه واجل�ص��م تفي باحتياجات كل ف��رد على حدة، ويق�م بها 

فريق ك�ادر طبية ذات خربة كبرية يف جمال التجميل.
يذكر اإن جائزة الإجادة امل�ؤ�ص�ص��ية للقطاع ال�ص��حي اخلا�ض بال�ص��لطنة 
ته��دف اإىل تر�ص��يخ ثقاف��ة التمي��ز بني امل�ؤ�ص�ص��ات ال�ص��حية اخلا�ص��ة 
بال�صلطنة من خالل اآليات وو�ص��ائل متعددة تتبناها اجلائزة، ومتكن من 
خل��ق بيئة عمل تناف�ص��ية وف��ق معايري عاملية مما ي�ص��اهم يف تط�ير 
وحت�ص��ني ج�دة الأداء بتلك امل�ؤ�ص�صات وت�صليط ال�ص�ء على مكت�صبات 
م�ؤ�ص�ص��ات القطاع الطب��ي اخلا�ض وتنمي��ة روح املب��ادرة لديها خلدمة 
املجتم��ع وحتفي��ز امل�ؤ�ص�ص��ات عل��ى تق��دمي خدم��ات ممي��زة لأفراد 

املجتمع.
كذل��ك ته��دف اجلائ��زة اإىل تفعيل م�ص��اركة اأكرب عدد من م�ؤ�ص�ص��ات 
القطاع الطبي اخلا�ض وخلق اأج�اء تناف�ص��ية بني خمتلف امل�ؤ�ص�ص��ات 
وحتفي��ز العامل��ني يف القطاع ال�ص��حي مل�ا�ص��لة الأبح��اث والبتكارات 
العامي��ة وحتفي��ز ال�ص��باب العماين على ال�ص��تثمار يف القط��اع الطبي 

اخلا�ض.

MRS.DEBORAH
FONCECA AL HOOTI

DR.ANA
ANIDO SERRANO
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فندق ذا اس البرشا
يطلق »فاميلي فرندلي«

للعائالت من دول الخليج والعالم

ك�ص��ف فن��دق ذا ا�ض الرب�ص��ا -الفندق الراق��ي من فئة الأربع جن���م ومقره يف 
دبي- النقاب عن خدمات �صيافة �صديقة للعائلة حتت عن�ان »فاميلي فرنديل«، 
وذلك اأثناء م�ص��اركته يف �ص�ق ال�ص��فر العربي والذي مت عقده م�ؤخرا يف مركز 

دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
وبهذا ال�ص��اأن قال ال�صيد �ص��ايلي�ض جروفر املدير العام لفندق »ذا ا�ض الرب�صا« اإن 
قطاع ال�صياحة احلالل ي�ص��هد من�اً ملح�ظًا وي�صاهم يف رفع معدلت ال�صفر 
عامليًا، حيث يبحث امل�صافرون امل�صلم�ن من خمتلف البلدان عن جتارب ال�صفر 
الت��ي تلبي احتياجاته��م واأذواقهم وه��ذا بدوره يق�د اإىل من��� كبري يف جمال 

�صياحة احلالل.
من جانب اآخر اأظهرت اح�صائيات تقرير حالة الإقت�صاد الإ�صالمي العاملي لعامي 
2019h 2018 )�ص��تيت ا�ص��الم ايك�ن�مي ريب�رت( عن اأن ن�ص��بة الإنفاق الإ�ص��المي 

على ال�ص��فر �صي�ص��ل اإىل 274 مليار دولر اأمريكي بحل�ل عام 2023، حمققًا قفزة 
وا�صحة بلغت 177 مليار دولر منذ عام 2017.

ون���ه �ص��ايلي�ض اأن هذا التط���ر ينعك�ض اإيجابيا عل��ى ا�ص��رتاتيجيتنا التي تت�افق 
ب�صكل مثايل مع هذه ال�ص�ق ال�اعدة، جنبًا اىل جنب مع وج�د فندقنا الأول يف 
ال�صرق الأو�ص��ط »ذا ا�ض الرب�صا« الذي �ص��مم لي�فر متطلبات ال�صي�ف امل�صلمني 

والغري م�صلمني القادمني من الأ�ص�اق اخلليجية والدولية.

ال�صيد �صايلي�ض جروفر
املدير العام لفندق »ذا ا�ض الرب�صا« 
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ووفقًا لدرا�ص��ة جدي��دة اأجرتها غرفة جتارة و�ص��ناعة دبي، فقد قدرت 
قيمة ال�ص��فر العاملي للم�ص��لمني يف ال�قت الراهن بنح� 660.6 مليار 
دره��م اإمارات��ي، ومن املت�قع اأن ت�ص��ل اإىل 807.4 ملي��ار درهم بحل�ل 

عام 2020.
واأو�صح ال�صيد �صايلي�ض جروفر اإن فندقنا �صديق للعائالت ولدينا باقات 
اإقامة عائلية مت اإطالقها م�ؤخراً لت�فر جتارب عالية اجل�دة، ف�صاًل عن 

اإنها جتمع وتقرب جميع اأفراد العائلة من بع�صهم البع�ض.
 كما اأن الفندق يتم��ص��ع يف مكان متميز من �ص��اأنه اأن يتيح لل�صي�ف 
ا�صتك�ص��اف جمم�ع��ة مثرية م��ن مناطق اجل��ذب ال�ص��ياحي القريبة 
من��ه، مبا يف ذل��ك )دبي مرياكل ج��اردن( و )حديقة دبي للفرا�ص��ات(، 
اأو الإن�ص��مام اإىل مغامرة مليئة بالأدرينال��ني يف حلبة )دبي اأوت�دروم( 
له�اة �صباق ال�ص��يارات اأو خ��ض جتربة ت�ص�ق من متاجر البيع بالتجزئة 
لالأمه��ات والبن��ات م��ن )م���ل الإم��ارات( حيث يق��دم الفن��دق خدمة 

احلافالت املك�كية املجانية من واإىل امل�ل.
وتتيح احلزم��ة العائلية اجلديدة لنزلء دول جمل���ض التعاون اخلليجي 
وال�ص��ي�ف م��ن جمي��ع اأنح��اء الع��امل ق�ص��اء اأوق��ات مليئ��ة بالراح��ة 
وال�ص��رتخاء وال�صتفادة من اإقامة ح�ص��رية ملدة ليلتني، ت�صمل وجبة 
اإفطار ي�مية جمانية تزخر مبجم�عة وا�ص��عة من الأطعمة الع�ص���ية 
ال�صحية من معطم )بيكر اآند �ص��باي�ض( الذي افتتح حديثًا وامل�صه�ر 

باأطباقه وحمت�ياتها القادمة من املزارع الع�ص�ية.
ي�صيف �صايلي�ض اأن العائالت ت�صم جيل ال�صباب لذي يتمتع بخربة كبرية 
يف ا�ص��تخدام التكن�ل�جيا واملدركني لكيفية ا�ص��تغالل املعل�مات 

ا �ص��ريحة مهمة نتطلع اإليها عن كثب.  يف ال�قت ال�ص��حيح وهي اأي�صً
فهن��اك قائمة من اخليارات املتاحة الآن على الإنرتنت، مما ير�ص��دهم 
على اأ�ص��عار الإقامة يف الفنادق التي ي�ص��تهدف�نها وامل�ص��عرة على 
اأ�ص��ا�ض تناف�ص��ي لأن ه��ذا اجلي��ل يقدر متامًا ه��ذا العام��ل عند حجز 

رحالتهم القادمة.
وبه��ذا ال�ص��دد اأع��الن تقرير �ص��ادر ع��ن »ما�ص��رت كار« وكري�ص��نت ريتنج« 
اأن القيم��ة الإجمالية لعلميات �ص��راء حج���زات ال�ص��فر الإلكرتونية عرب 
الإنرتن��ت ازدادت من من 45 ملي��ار دولر يف عام 2017 اإىل 180 مليار دولر 

يف عام 2026.
ويف خت��ام كلمت��ه اأك��د �ص��ايلي�ض اأن فن��دق »ذا ا���ض الرب�ص��ا« يق��دم 
اأج���د اخلدمات الفندقية العائلية التي ت�ص��مل و�ص��ائل الراحة الأنيقة 
والع�صرية وال�صكن على م�صت�ى عاملي مع خيارات املاأك�لت احلالل 
الطازجة �صمن اأ�صعار جيدة، وكل ذلك ين�صجم النهج الإداري امل�اكب 
باإ�ص��تمرار لتطلعات �ص��ي�فنا الذين ياأت�ن اإلينا من دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي وال�صرق الأو�صط وجن�ب �ص��رق اآ�صيا و ال�صرق الأق�صى واأوروبا 

واأمريكا الالتينية.
ويحت���ي ه��ذا الفن��دق الأني��ق عل��ى 246 غرفة ف�ص��يحة مب��ا فيها 12 
جناًحا فخم��ًا وثالثة مطاعم وم�ص��بحًا خارجيًا ال��ذي ميكن التحكم 
بدرجةحرارت��ه، ناهي��ك عن �ص��با ومرك��زاً للعافي��ة من الدرج��ة الأوىل 
وم�صاحة للحفالت التي ت�صت�عب 150 �صيًفا اأثناء الزفاف، بالإ�صافة اإىل 

القاعات املريحة  التي حتت�صن مل ال�صمل العائلي.
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ألمانيا تستعرض وجهاتها 
السياحية في سوق السفر األلماني

اأن��اق��ت��ي«، نظم  بتغطية اإعالمية ح�صرية لمجلة » 
المجل�ض الوطني االألماني لل�صياحة موؤخرا »�صوق ال�صفر 
2019« في دورت��ه الخام�صة واالأربعين بمدينة  االألماني 
في�صبادن باألمانيا. وذلك بم�صاركة حوالي 500 ممثل عن 
51 دولة . ويعتبر »�صوق  قطاع ال�صياحة العالمية من 
اأهمية للعالقات  اأكثر المن�صات   )GTM(»ال�صفر االألماني
التجارية الخا�صة بال�صياحة الألمانيا، و�صمت ور�صة عمل 
اأقيمت في مركز موؤتمرات »راي��ن ماين لمدة يومين 

RheinMain » والذي تم افتتاحه في عام 2018. 

300 من ممثلي وموردي  وخالل الفعالية قام حوالي 
قطاع ال�صياحة االألمانية �صواء من قطاعي الفنادق 
اأو من الهيئات ال�صياحية المحلية واالإقليمية  والنقل، 
بت�صليط ال�صوء على الوجهة ال�صياحية من خالل تقديم 
500 من ممثلي قطاع  عرو�صهم الترويجية لحوالي 
ال�صياحة الدوليين، وكذلك لممثلي ال�صحافة واالإعالم 
باأهم االأ�صواق الم�صدرة لل�صياح وال��زوار الألمانيا. كما 
تمكن الم�صاركون في هذه الفعالية من التوا�صل مع 
ممثلي القطاعات المختلفة والم�صاركة في مناق�صات 
مع الخبراء الحا�صرين، بجانب تعزيز المعامالت التجارية 

الوثيقة مع ممثلي القطاعات ال�صياحية االألمانية.
وفي هذا االإطار، قالت »بيترا هيدورفير« الرئي�صة التنفيذية 
للمجل�ض الوطني االألماني لل�صياحة )GNTB( » تعتبر 
الرقمية واال�صتدامة وتطوير العرو�ض والبنية التحتية 
الخا�صة بها هي التحديات الرئي�صية لقطاع ال�صياحة 
عند المناف�صة على ال�صعيد الدولي. وي�صعدنا القول 
باأن األمانيا كوجهة �صياحية في و�صع ممتاز فيما يتعلق 
 )GTM(»بهذه التحديات، ويعد »�صوق ال�صفر االألماني
األمانيا، وعرو�صها  من�صة ممتازة للتعريف بال�صياحة في 
في القطاع الدولي لل�صياحة وال�صفر ول�صمان زيادة 

النجاح في ال�صياحة االألمانية الوافدة .

رسالة فيسبادن- عبد الفتاح سالمة: 

GTM
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برنامج مميز: 
 GTM »قبل الفتتاح الر�ص��مي ل� »�ص�ق ال�ص��فر الأملاين
مت تق��دمي ت�ص��ع ج���لت خمتلف��ة متكن ال�ص��ي�ف 
من خاللها اكت�ص��اف العرو�ض ال�ص��ياحية ذات ال�ص��لة 
باملجالت الرئي�ص��ية والتي ي�فره��ا املجل�ض ال�طني 
الأمل��اين لل�ص��ياحة كما �ص��م برنامج الفعالية ور�ص��ة 
عم��ل والتي و�ص��حت الت�جه��ات والتط�رات اخلا�ص��ة 
بال�ص��ياحة يف اأملاني��ا، اأم��ا يف الفتتاح الر�ص��مي فقد 
ا�ص��تمتع جمي��ع امل�ص��اركني بال�ص��يافة الأملانية يف 

املدينة امل�صت�صيفة للحدث ال�صن�ي.
فعالية خا�صة باملبيعات :

 German Travel »مت تد�ص��ني »�ص���ق ال�ص��فر الأمل��اين
1972 م��ن خ��الل املجل���ض  MartTM GTM يف ع��ام 

تط�ي��ره  ومت   GNTB لل�ص��ياحة  الأمل��اين  ال�طن��ي 

با�ص��تمرار منذ ذل��ك احل��ني. وعلقت »بي��رتا هيدورفري« 
لل�جه��ات  احلي�ي��ة  املناف�ص��ة  اإط��ار  »يف  قائل��ة: 
ال�ص��ياحية، ي�فر »�ص�ق ال�ص��فر الأملاين« GTM الفر�صة 
لل�ص��ركات مت��ص��طة احلج��م يف قطاع ال�ص��ياحة، 
بتقدمي نف�ص��ها والتعريف عن اأن�ص��طتها لكبار �صناع 

القرار الدوليني«.
واأ�ص��افت »هيدورف��ر«: » مت اإج��راء ا�ص��تطالع للراأي بعد 
»�ص���ق ال�ص��فر الأملاين« GTM لع��ام 2018 وقد اأظهر 
اأن %98 م��ن ممثلي وم�ردي قطاع ال�ص��ياحة الأملانية 
را�ص���ن جدا، اأو را�ص���ن ع��ن ا�ص��رتاكهم يف الفعالية 
وع��ن نتائجها، وب�ص��بب ال�ص��فقات التجاري��ة الناجحة 
اأعرب %83 منهم عن اعتزامهم امل�ص��اركة يف �ص�ق 

ال�صفر الأملاين GTM لهذا العام.«

فعالية خ�رساء:
يف خط���ة فعالة للحف��اظ عل��ى البيئة، اأعل��ن املجل�ض 
ال�طن��ي الأمل��اين لل�ص��ياحة GNTB ع��ام 2012 اأن »�ص���ق 
ال�ص��فر الأمل��اين«GTM �صي�ص��بح فعالي��ة خ�ص��راء. وخالل 
ه��ذا العام مت تفعيل عدة خط�ات مرتبطة بال�ص��تدامة 
والتي ت�ص��مل على �ص��بيل املثال دعم و�ص�ل امل�صاركني 
ومغادرتهم ب��صائل �صديقة للبيئة، بجانب تقدمي جتارب 
الطعام املختلفة من م�ص��ادر اإقليمية وعدم ا�ص��تخدام 
اأدوات املائدة ذات ال�صتعمال ال�احد، اإ�صافة اإىل ا�صتخدام 
و�ص��ائل النقل العام لتك�ن و�ص��يلة امل�ا�ص��الت الر�صمية. 
وقد ح�صل »�ص���ق ال�ص��فر الأملاين« لعام 2019 مرة اأخرى 
على »�صهادة املذكرة اخل�صراء« Green Note وهي �صهادة 
معتم��دة ر�ص��ميا يف الدولة، مُتنح للفعالي��ات التي تدعم 

مفه�م ال�صتدامة واحلفاظ على البيئة. 

وعلى هام�ض �ص���ق ال�ص��فر الأمل��اين وفعالياته، كانت 
جمل��ة »اأناقتي« على م�عد مع اكت�ص��اف اأ�ص��رار مدينة 
»في�ص��بادن« العريقة، املدينة التي تقع ب�لية »هي�صني« 
و�صط اأملانيا وتبعد عن فرانكف�رت نح� 35 كلم فقط. 
مدينة في�ص��بادن عرو���ض »فرانكف�رت«، وه��� ما اأكدته 
حقائ��ق اجلغرافيا وتف��رد الرتاث وجم��ال الطبيعة التي 

جعلت اللقب حقا اأ�صيال مل ياأت من فراغ. 
مدين��ة »في�ص��بادن« مدين��ة عاملي��ة مفعم��ة بالثقافة 
واجلمال وال�ص��حة، فبينما تتج�ل يف ال�ص���ارع الفاخرة 
وتخت��رب عناوين الت�ص���ق املتفردة، �ص���ف تاأ�ص��ر قل�ب 
الزائرين مب�ص��اهدة املباين التاريخية ال�صاحرة واحلدائق 
يف  احلي��اة  اخلالب��ة.  الطبيعي��ة  واملناظ��ر  اخل�ص��راء 
في�ص��بادن تنب�ض بالتن���ع والنطالق، وه� ما يت�ص��ح يف 
باقة العرو�ض الكبرية التي تقدمها املدينة يف خمتلف 
جمالت امل�ص��رح والفن�ن والأدب وامل��صيقى بالإ�صافة 
اإىل متاح��ف في�ص��بادن التي تق��دم خمت��ارات متن�عة 

عالية وراقية.
اليوم االأول:

مدين��ة »رودي�ص��هامي« ع��امل م��ن املغام��رات والتمتع 
برومان�ص��ية »الراي��ن »التي تخاطب كاف��ة احل�ا�ض، تبعد 
ح�ايل �ص��اعة عن فرانكف���رت وتقع على نه��ر »الراين« 
يف  املتمث��ل  للي�ن�ص��ك�  العامل��ي  الإرث  اإىل  كب�اب��ة 
املنطقة ال��ص��طى ل�ادي الراين الع��ايل. تتميز املدينة 
بانت�ص��ارحدائق الكروم ال�ا�ص��عة، وال�ص��خ�ر ال�ص��ديدة 

النحدار ُم�صكلة منظرا طبيعيا وثقافيا فريدا

الحياة في فيسبادن... 
تنبض بالتنوع واالنطالق
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:ÉQƒc˜ˆdG …¡Ÿ¾dG
وحظي��ت جمل��ة »اأناقت��ي« باإطالل��ة 
مذهل��ة عل��ى مدينة )رود�ص��هامي( 
ونهر الراي��ن وكروم العنب، من خالل 
زيارة الن�صب التذكاري الرائع )نيدرفالد 
دينكم��ال( ال��ذي مت افتتاح��ه ع��ام 
1883 كن�ص��ب ت��ذكاري وطني يحيي 

ذكرى ت�حيد اأملانيا يف عام 1871.
عل��ى  الت��ذكاري  الن�ص��ب  ويط��ل 
اخلالب��ة،  املناظ��ر  ذي   »Rhine« وادي 
ومل�قعه على حاف��ة الغابة ومزارع 
الكروم اخلالبة اإىل جانبيها اجلن�بي 
الن�ص��ب  اإىل  ال�ص��ري  ف��اإن  والغرب��ي 
التاريخي �ص��يجعل الزوار يكت�ص��ف�ن 

بان�راما رائعة.

التلفريك:
واإذا كنت ترغب يف ال�صتمتاع باملناظر 
اخلالب��ة عل��ى وادي الراي��ن دون القيام 
بنزهات �ص��اقة عرب التالل، ف��اإن تلفريك 
بان�راما  Rüdesheim›s Transports ي�ف��ر 

مث��رية لالإعج��اب عل��ى ك��روم العن��ب 
واملي��اه املتالألئة لنهر الراين. بالإ�ص��افة 
ال�ص��تمتاع  لل��زوار  ميك��ن  ذل��ك  اإىل 
مب�ص��اهدة قلعة نيديرفال��د يف قرية 
»اأ�ص��مانز ه�زي��ن« القريب��ة، وه��ي قرية 

رومان�صية ت�صتحق الزيارة.
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درو�سلجا�س:
وميكن لل�ص��ي�ف يف قلب البلدة القدمية مبدينة رودي�صهامي 
التنزه يف �صارع »درو�صل جا�صيه« ال�صاحر Drosselgasse، وه� عبارة 
عن �صارع مر�ص�ف ملئ باملباين التاريخية واملطاعم واملحالت 
التجارية. كم��ا يجذب فندق Drosselgasse اأك��رث من ثالثة ماليني 
زائر على اأ�ص��ا�ض �ص��ن�ي نظًرا لأج�ائه الأ�ص��يلة وال�صاحرة. وميتد 
ال�ص��ارع بط�ل 144 مرتاً مع بع�ض من اأف�صل اأماكن الرتفيه يف 
املدينة حيث ميكنك ال�ص��تمتاع بالأطباق الإقليمية، بالإ�ص��افة 

اإىل فرق م��صيقية حي�ية. 
Breuer›s Rüdesheimer Schloss

ويف نهاي��ة الي���م الأول كنا على م�عد مع تن��اول وجبة الغداء 
يف فندق »ق�ص��ر رودي�ص��هاميري برويري« الراقي، يقع هذا الفندق 
املدار عائليًا يف رودي�ص��ييم. ويقع داخل مبن��ى من القرن ال�18، 

على م�صافة 5 دقائق �صرياً على الأقدام من حمطة القطار.
وحتيط بالفندق ال�ص���ارع اجلميلة يف املدينة القدمية، وُيعترب 
قاعدة جيدة للرحالت بالق�ارب على ط�ل نهر الراين وممار�ص��ة 
ريا�ص��ة امل�ص��ي مل�ص��افات ط�يلة خ��الل حديقة راي��ن تاون��ض 

الطبيعية.

:æالي�م ال›ا
العي�ض يف ولية هي�ص��ني ل��ه مذاق خا�ض، 
فهي لت�ص��م اأهم مراكز امل��ال والأعمال 
وامل��دن  العريق��ة  واجلامع��ات  العاملي��ة 
التاريخي��ة فح�ص��ب، ب��ل اإنه��ا اإح��دى اأهم 
واأجم��ل ال�لي��ات الأملاني��ة. وخ��الل الي���م 
الثاين قمنا بزيارة م�صرح هي�صني في�صبادن. 
م�صرح هي�صني في�ص��بادن ه� من الأماكن 
امل��كان  وه���  الرائع��ة  الت�ص��ميمات  ذات 
املف�ص��ل ملحبي الأوبرا اأو الباليه اأو امل�صرح 
امل��ص��يقي اأو احلف��ل الكال�ص��يكي، يتميز 

ت�صميمه بالفخامة والهيبة.
ل��ه تاريخ ط�ي��ل فق��د عمل على خ�ص��بته 
الكثري من امل�ص��اهري مثل ي�هان�ض براهمز، 
وكالرا �ص�مان، وريت�صارد �صرتاو�ض، ومت بناء 
امل�ص��رح يف ع��ام1890، ومت افتتاح��ه يف 
عام 1896. ويعد واحدا من اأرقى مهرجانات 
الأوب��را وامل�ص��رح يف الع��امل، ويت��م اإقامة 
الكث��ري م��ن احلف��الت والن��دوات وق��راءات 

ال�صعر واملعار�ض الفنية.

:Œالي�م ال›ال
ويف الي�م اخلتامي قمنا بزيارة اأهم الكنائ�ض 
يف مدينة في�ص��بادن واأهمها كني�صة ال�ص�ق 
اأوما يطلق عليها كني�صة »القدي�صة اإليزابيث«، 
وهي كني�ص��ة اأرث�ذك�صية رو�ص��ية مت بناوؤها 
يف ع��ام 1855م من قبل الدوق« اأدولف »الذي 

اأقام ن�صبا تذكاريا لزوجته الرو�صية.
وقد بنيت الكني�ص��ة ح�ل قرب الدوقة الكربى 
اإليزابي��ث الت��ي ت�في��ت اأثن��اء ال���لدة، ويرجع 
ه�فم��ان«  »فيلي��ب  اإىل  الكني�ص��ة  ت�ص��ميم 
خا�ص��ة  الأرث�ذك�ص��ية  العم��ارة  در���ض  ال��ذي 
لتنفي��ذ الكني�ص��ة. وتعت��رب واحدة م��ن اأقدم 
اأماكن الدفن الأرث�ذك�ص��ية يف اأوروبا الغربية، 
وحتت���ي الكني�ص��ة م��ن الداخل عل��ى بع�ض 
الل�ح��ات الفني��ة التاريخي��ة املميزة للر�ص��ام 

الأ�صت�ين الأملاين »كارل تيم�لي�ن .«
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تتمت��ع �ص��ّيارة ف��راري »بورتوفينو« 
ال�ص��ياحة  �ص��ّيارة  وه��ي   Portofino

ثم��اين  م��ن  حم��ّرك   GT الريا�ص��ية 
اأ�ص��طوانات ب�ص��كل V )V8(، لتق��دم 
مزيج��ًا فريداً من االأداء الباهر وتعّدد 
اال�ص��تعماالت وم�ص��توى مذهل من 

متعة القيادة. 
بق��ّوة   Portofino ف��راري  وتتمّت��ع 
ح�ص��ان   600 تبل��غ  �ص��خمة  حم��ّرك 
يخّولها االإنطالق من �صفر اإىل مئتي 
كيلومرت يف ال�صاعة يف غ�صون 10.8 
ثانية فق��ط، مّم��ا يجعلها ال�ص��يارة 
جتم��ع  الت��ي  االأق��وى  املك�ص��وفة 
بنی مزايا ال�ص��قف املع��دين القابل 
للطي وال�ص��ندوق الوا�صع وم�صاحة 
اإىل  باالإ�ص��افة  الرحب��ة،  املق�ص��ورة 
مقعدين خلفّينی مالئمنی للرحالت 

الق�صرة.

فيراري 
»بورتوفينو«... 
التجسيد األبهى 

لسيارة فيراري 
اليومية
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املحّرك
انطل��ق املهند�ص���ن من حم��ّرك ف��رياري V8 ال��ذي مّت اختياره 
كاأف�صل حمرك عاملي لعاَمي 2017h 2016، وعمل�ا على تط�يره 
من عّدة ن�اٍح، فبات ي�ّلد 600 ح�صان عند �صرعة دوران تبلغ 7500 
دورة يف الدقيقة. اأي ما ي�ازي 156 ح�ص��انًا يف الليرت ال�احد )156 
ح�صان/ليرت(، بف�صل اللج�ء اإىل مكّ�نات جديدة واإىل برجمّيات 

حمّددة لإدارة املحّرك.
ومّت حت�ص��ني �ص���ت حمّرك ف��رياري V8 املعروف، و�ص��يتمّكن 
َمن يف ال�ص��يارة من التمّتع بذلك ول �صّيما عند ك�صف ال�صقف. 
نت الكفاءة امليكانيكية اأكرث بف�صل م�صّخة زيت ب�صعة  وحت�صّ
متغ��رّية تقّل��ل من حاجات الطاقة الهدروليكية بن�ص��بة ت�ص��ل 
��ن اأداء  اإىل %30 مقارن��ة مب�ص��ّخة الزي��ت العادي��ة. كذلك حت�صّ
املح��ّرك عرب اعتماد مرّبد داخلي جدي��د للت�رب� يقّلل من الهدر 
يف دينامي��ات ال�ص���ائل ويزيد من قدرة اله���اء على التربيد يف 

ال�قت عينه.
 Variable Boost نظ��ام اإدارة الدف��ع املتغ��رّي Portofino وت�ص��ّم
Management، وه� برنامج حتّكم طّ�رته فرياري يعّدل يف قّ�ة 

قة. فمع التع�صيق  العزم ب�صكل يتنا�صب مع ال�ص��رعة املع�صّ
�صع�داً )من ال�ص��رعة الثالثة حّتى ال�صابعة( تتزايد كمية العزم 

التي ي�ّلدها املحّرك حّتى ت�صل اإىل 760 ني�تن مرت. 

وقد �ص��مح ذل��ك لف��رياري باعتم��اد ن�ص��ب تع�ص��يق اأط�ل يف 
�صرعات التع�ص��يق العالية، مّما ي�صاعد على احلّد من ا�صتهالك 
ال�ق���د ومن النبعاثات من جهة، وعل��ى اعتماد منحنيات عزم 
خمتلفة على نطاق �صرعة دوران املحّرك يف �صرعات التع�صيق 
املنخف�ص��ة م��ن جه��ة اأخ��رى لتاأم��ني ا�ص��تجابة ق�ي��ة وغ��ري 

متقّطعة.
ومتا�ص��يًا م��ع تقاليد ف��رياري العريق��ة، يتحّل��ى كّل حمّرك من 
حمّركات احل�ص��ان اجلامح ب�ص���ته اخلا�ّض املمّيز الذي يجعله 
فري��داً بني املح��ّركات الأخ��رى، وينطبق ه��ذا الأمر ب��دوره على 

.Portofino فرياري
وللم��ّرة الأوىل يف �ص��يارات ف��رياري، مّت اللج���ء اإىل �ص��ّمامات 
ن �صرعة انفتاح  للتحّكم بال�صغط بتحّكم اإلكرتوين، مّما يح�صّ
هذه ال�ص��ّمامات ودّقت��ه. وحتر�ض ال�ص��ّمامات اجلديدة على اأن 
يتغرّي �ص���ت العادم ب�صكل يتنا�صب مع خمتلف الظروف التي 

ُت�صتعمل ال�صيارة فيها:-
الإ�صعال: يبقى ال�صّمام مغلقًا ملنح �ص�ت معتدل خافت.

و�صعّية Comfort يف جهاز »مانيتين�« Manettino: ينفتح ال�صّمام 
بزواية غري حاّدة ليعطي �ص���تًا وا�صحًا معروفًا ل ي�صّكل م�صدر 

اإزعاج يف طرقات املدينة اأو يف الرحالت الط�يلة.
و�ص��عّية Sport: ينفت��ح ال�ص��ّمام ويعط��ي �ص���تًا اأك��رث ريا�ص��ية 
وجاذبي��ة ابت��داء من �ص��رعات الدوران املنخف�ص��ة و�ص���ًل حتى 

�صرعة الدوران الق�ص�ى.

الهند�صة وتخفيف الوزن
عم��ل مهند�ص��� فرياري بك��ّد عل��ى كّل ناحية م��ن ن�احي 
ال�صيارة، فاأعيد ت�ص��ميم كّل مكّ�نات الهيكل ومّت دجمها 
اإىل ح��ّد اأبع��د من قب��ل. فالعم���د الأفقي الأمام��ي مثاًل ل 
يتاأّل��ف الآن �ص���ى م��ن قطعتني بعدم��ا كان يتاأّل��ف من 21 
قطعة خمتلفة يف الطرازات ال�صابقة. وقد �صمحت تقنيات 
الت�صنيع احلديثة، وعلى راأ�صها ال�صبك يف الرمل الذي ي�صمح 
بابتكار قطع جمّ�فة للم�ص��ّممني ب�ص��نع اأ�ص��كال مبتكرة 

اأخّف وزنًا.
��نت ه��ذه التقنيات �ص��البة البدن بن�ص��بة %35 فيما  كذلك ح�صّ
اأ�ص��بحت م�صافات اللحام على الهيكل والبدن الأ�صا�صي اأق�صر 
بن�ص��بة %30 مقارنة بالطراز ال�صابق، مما يزيد من ن�عية جتميع 

قطع ال�صيارة.
وخ�صع البدن واملكّ�نات اخلارجية لأ�صل�ب العمل نف�صه. ومن 
الأمثلة على ذلك ال�ص��قف املعدين القابل للطي اجلديد الذي 
اأعيد ت�ص��ميمه بالكامل، مبا يف ذلك اآلية حتريك ال�صقف، فتّم 

.California T تخفي�ض وزنه مقارنة ب�صقف
وخ�صعت املق�ص�رة اأي�ص��ًا اإىل بح�ث معّمقة، فاأعيد ت�صميم 
��نعت م��ن �ص��بائك املغنيزي���م  بني��ة املقاع��د بالكام��ل و�صُ
لتخفيف ال�زن. واأ�ص��بحت وح��دة املكّيف اأ�ص��غر حجمًا واأكرث 
فعالي��ة، وجتتم��ع هذه احلل���ل كلها للح��ّد من وزن ال�ص��يارة 

ولتح�صني راحة الرّكاب على حّد �ص�اء.
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ومتّكن��ت فرياري م��ن تخفي��ف ال���زن يف ن���اٍح اأخرى من 
ال�ص��يارة، مث��ل الإلكرتوني��ات واملح��ّرك والب��دن اخلارج��ي، 
فكانت النتيجة اأن اأ�ص��بحت Portofino اأخ��ّف وزنًا ب� 80 كلغ 

.California T من
ديناميات ال�صيارة

خ�ص��عت جمم�ع��ة الدف��ع الأ�صا�ص��ية ومكّ�ناته��ا واأنظم��ة 
التحّكم الإلكرتونية يف �ص��يارة فرياري Portofino اإىل الكثري من 
التح�ص��ني. فتّم حت�ص��ني ديناميات ال�ص��يارة ع��رب اإحداث بع�ض 
التغي��ريات يف نظ��ام التعليق، فلج��اأ املهند�ص���ن اإىل ن�اب�ض 
اأق�ص��ى )%15.5+ يف املقّدم��ة و%19+ يف اخللف( واإىل اأحدث 
 )SCM-E( ن�ص��خة من نظام التخميد املغنطي�ص��ي الن�صيابي

للحر�ض على نيل راحة كبرية يف القيادة.
ومّت تط�ير نظ��ام »ماغنارايد« Magnaride عرب اللج�ء اإىل ن�اب�ض 
ل�لبي��ة مزدوج��ة لتح�ص��ني الدّقة وال�ص��رعة يف �ص��بط احلقل 
املغنطي�ص��ي واإىل وح��دة حتّكم مركزية جدي��دة من اجليل 
الثال��ث )Gen3( تطّبق خ�ارزميات التحّك��م التي طّ�رتها فرياري، 
ول �ص��ّيما تلك املرتبطة بالتحّكم الدينامي الأفقي للتما�ص��ي 

مع التعّرجات واللت�اءات التي ت�ص�ب الطريق.
��ن التحّكم بالبدن وقّل امليالن، وهذا  مع هذه التعديالت حت�صّ
��ن ال�ص��ع�ر بالقيادة الريا�ص��ية، ول �ص��يما عند اختيار  بدوره يح�صّ
 ،Comfort اأما يف من��ط الراحة .Manettino يف جهاز Sport من��ط
فق��د اأ�ص��بحت راح��ة القيادة اأف�ص��ل من الط��راز ال�ص��ابق على 

الطرقات ال�عرة اأو غري امل�صت�ية.
عالوة على ذلك اأّدى اللج�ء اإىل تر�ض تفا�صلي خلفي اإلكرتوين 
م��ن اجلي��ل الثال��ث E-Diff3 للم��رة الأوىل يف ه��ذا الط��راز اإىل 
حت�ص��ني الأداء يف املنعطفات، �ص�اء اأعند دخ�ل املنعطفات 
اأم عند الّتكال على التما�صك امليكانيكي عند الت�صارع للخروج 
منها، وذلك بف�صل اجلمع بني E-Diff3 ونظام التحّكم بالثبات 

 .F1-Trac

فرياري Portofino هي اأول �ص��يارة �ص��ياحة ريا�ص��ية من امُل�ص��ّنع 
الإيط��ايل جُتّه��ز بنظام »املق�د امل���ؤاَزر الكهربائ��ي« EPS الذي 
ي�ؤّدي دوراً غاية يف الأهمية يف الإح�ص��ا�ض الذي ينتاب ال�ص��ائق 
م��ن خالل املق�د عند قيادة ال�ص��يارة. ومّت حت�ص��ني ا�ص��تجابة 
املق�د عرب منح امل�ؤازرة �صع�راً طبيعيًا �صل�صًا، فيما باتت اإعادة 
العجالت اإىل و�صعّيتها الأ�صا�ص��ية عملية دينامية تتما�صى مع 

�صرعة ال�صيارة عند حتريك املق�د.
وبف�ص��ل اأداء املق���د الدينام��ي ودجمه مع الرت�ض التفا�ص��لي 
متّك��ن املهند�ص���ن م��ن احل��ّد م��ن ن�ص��بة النعط��اف )زاوية 

املق�د/زاوية العجلة( بن�صبة 7 يف املئة.
ال�صكل والديناميات الهوائية

 Ferrari Design مركز فرياري للت�صميم Portofino و�ص��ع ت�صميم
Centre فحر�ض على ت�ص��ميم �صيارة بطّلة هج�مية مع ق�صم 

خلفي مائل )فا�ص��تباك( وت�صميم يق�صم ال�صيارة اإىل ق�صمني 
)two-box design(، وه��ذا �ص��كل غري معه�د يف �ص��يارة ك�بيه 

مك�ص�فة مع �صقف معدين قابل للطي. 

وكما هي احلال مع كل �صيارات فرياري، طالت عمليُة تط�يِر 
مزايا الديناميات اله�ائية كّل ناحية من ن�احي ال�صيارة ومن 
ن�احي تط�يرها، انطالقًا من خيارات الت�صميم الأولية و�ص�ًل 
اإىل اإدارة تدّفق اله�اء املّخ�ص�ض لتبديد احلرارة واإىل �صكل 
كل قطعة وتف�صيل يف الق�صم ال�صفلي والبدن اخلارجي. 
وق��د تع��اون ق�ص��ما الت�ص��ميم والدينامي��ات اله�ائي��ة يف 
فرياري ب�صكل وثيق ول �صيما يف ما يخ�ّض ال�صكل اخلارجي 

والق�صم ال�صفلي.
ورّكزت عملية التط�ير ب�صكل خا�ض على الكفاءة الدينامية 
اله�ائي��ة مع اإيالء انتباه خا�ض اإىل احل��ّد من اجلّر، لأنه ي�ؤدي 
دوراً مهم��ًا يف الأداء ويف التخفي��ف من ا�ص��تهالك ال�ق�د 

والنبعاثات. 
ومل يكن الأمر �ص��هاًل، اإذ كان على مهند�ص��ي فرياري زيادة 
القدرة على تبديد احلرارة، مّما كان �صي�ؤّدي اإىل زيادة معامل 
اجلّر Cd مقارنة بالطراز ال�ص��ابق. وم��ع ذلك، مل يتمّكن�ا من 
تبدي��د ح��رارة املح��ّرك الزائدة م��ن دون زيادة حج��م املرّبد 
فح�ص��ب، ب��ل حّقق�ا معام��ل جّر بل��غ 0.312، اأي بتح�ص��ني 

ن�صبته %6 مقارنة بالطراز ال�صابق.
وعل��ى طريَف �ص��بك التربيد الأمام��ي العري���ض فتحتا ه�اء 
�ص��تان ملرّبد الت�رب� الداخلي، فيما زاد حجم  جانبّيتان خم�صّ
الفتحت��ان عل��ى غط��اء املح��ّرك وازدادت امل�ص��افة بينهما 
لإخراج احلرارة من ح��ض املح��ّرك من دون التاأثري على راحة 

الرّكاب عندما تك�ن ال�صيارة مك�ص�فة.
وتربز اأي�ص��ًا يف مقدمة ال�صيارة جمم�عتا م�صابيح جديدتان 
ب�صكل اأفقي اأكرث يتما�ص��ى ت�صميمه مع خّط اللت�اء الذي 
ميّر ف�ق ق��ض العجلة. وي�ص��ّم طرف امل�ص��ابيح اخلارجي 
فتحَة ه�اء مبتكرة �ص��به خمفية �ص��كلها اأ�ص��به بال�صتارة 
اله�ائية وتّت�ص��ل مبقّدم��ة جت�يف العجلة لت�ص��ريع خروج 
اله���اء الآت��ي من ق�ص��بان العجلة وق����ض العجلة ومتريره 
ع��رب اجلانبني املقّ�رين للحّد من اجل��ّر الذي ي�ّلده اأثر اله�اء 

ال�صادر عن العجلتني الأماميتني.
ويتمّيز ال�ص��كل اخللفي بت�ص��ميم ثالثي الأ�ص��الع ُيربز طابع 
املتانة والّت�صاع الذي يّت�صم به الق�صم اخللفي من ال�صيارة. 
وق��د مّكن ه��ذا احل��ّل الأنيق من ت�ص��ميم ق�ص��م خلفي 
���ض لإي�اء ال�ص��قف املعدين.  يخف��ي برباعة احلّي��ز املخ�صّ
اأما امل�ص��ابيح اخللفي��ة فباتت متباعدة ومل تع��د جزءاً من 
ال�ص��ندوق، وه��ي ت�ص��ّم كل مكّ�ن��ات الإن��ارة يف داخله��ا 

لتخفيف ال�زن.
اأعط��ى امل�ص��ّمم�ن كام��ل تركيزه��م للمعاي��ري الدقيقة 
التي ت�ؤّثر يف انف�ص��ال دفق اله�اء عن ق�صم البدن العل�ي، 
فاأدخل���ا حت�ص��ينات م��ن ناحيَت��ي احلجم وال�ص��كل على 
املنطقة التي يالم�ض فيها الزجاُج اخللفي اجلانَح اخللفي. 
فقد �ص��مح م�قع امل�صابيح اخللفية بتمديد م�قع اجلانح 
وبالتايل متّددت م�ص��احة انف�ص��ال دفق اله�اء التي ميكن 

التحّكم بها، مّما خّف�ض من اإجمايل اجّلر.

املق�صورة
حّدد فريق الت�ص��ميم يف ف��رياري بع�ض املتطلّبات الأ�صا�ص��ية 
املح��ّددة لعتمادها يف املق�ص���رة، اأهّمها التناغم ال�ص��كلي 
وال�ظيفي بني �ص��كل ال�صيارة اخلارجي واملق�ص�رة، واحلّد من 

ال�زن وزيادة احلّيز املتاح للرّكاب.
 وعن��د النظ��ر اإىل املق�ص���رة م��ن ف�ق يظه��ر الرتتيب املتنا�ص��ق 
��نة للمقعدين اخللفيني ب��ص�ح. ويتمّيز �صكل  وامل�ص��احة املح�صّ
ل�حة التجهيزات الأمامية بق�صَمني ي�صّمان كّل املكّ�نات التقنية، 
وبج�ص��ر يربط نظريًا بني منطقة العّدادات والل�حة ال��ص��طية بني 

ّممت لت�صّكل فا�صاًل بني ال�صائق والراكب. املقعدين التي �صُ
ة وتتمّيز ببنية مبتكرة  اأما املقاعد فهي اأي�ص��ًا ثمرة بح�ث خا�صّ
م��ن املغنيزي���م. اأما اللج���ء اإىل ح�ص���ات خمتلف��ة الكثافة 
وظه��ر مدمج للغاية، في�ؤّمن املزيد من امل�ص��احة للمقعدين 

اخللفيني مقارنة بالطراز ال�صابق.
ويحر���ض املقعدان بتعديل كهربائي ب� 18 و�ص��عّية على تاأمني 
راح��ة كب��رية حّتى يف الرح��الت الط�يلة. وعالوة عل��ى اإمكانية 

تعدي��ل املقعد والظه��ر ط�ليًا، ميكن تعدي��ل ارتفاع املقعد 
وزاويته وال��ص��ادات اجلانبية واملنطقتني ال��ص��طى وال�صفلية 
يف ظه��ر املقعد. وعن��د ال�ص��غط عل��ى زّر Comfort الذي يقع 
عل��ى جانب املقعد الأمامي تظهر على ال�صا�ص��ة اأزرار التحّكم 
ب��ص��ادة قعر املقعد التي ميك��ن تعديل ط�لها، وب��ص��ادات 
الدع��م اله�ائي��ة على طرف ظه��ر املقعد وو�ص��طه وبتدفئة 

املقعد.
كما ي�صّم »جهاز التفاعل بني الإن�صان والآلة« HMI ل�حة عّدادات 
و�صا�ص��ات TFT م�ّزعة ح�ل عّداد �ص��رعة دوران املحّرك �ص��من 
جمم�عة ع��ّدادات كبرية دائرية مقاومة لل�ص��ط�ع وتقع على 

حم�ر املق�د املتعّدد ال�ظائف. 
ة به مّت�صلة مبا�صرة بال�صا�صة  وينال الراكب �صا�صة مل�صية خا�صّ
الأ�صا�ص��ية وتعر�ض كل املعل�مات املرتبطة ب�ص��رعة ال�ص��يارة 
��قة. وميكن التحّكم  و�ص��رعة دوران املحّرك وال�ص��رعة املع�صّ
ب�ظائف نظام الرتفيه عرب �صا�ص��ة مل�ص��ية قيا�ض 10.25 ب��صة 
تقع يف و�صط ل�حة التجهيزات على م�صافة قريبة من ال�صائق 

والراكب على حّد �ص�اء.
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»أناقتي« تنظم اإلفطار السنوي 
بمطعم كالودز الكهف

# إفطار النخبة

اأقامت مجلة »اأناقتي« حفل افطارها ال�صنوي في  تحت �صعار »اإفطار النخبة«، 
مطعم كالودز بالكهف بح�صور نخبة مميزة من �صخ�صيات المجتمع العماني 

واالإعالميين ونجوم الفن واالأناقة والتوا�صل االجتماعي.
اأناقتي وعمالئها، تخلل الحفل الذي  جل�صة عائلية عن تجديد ج�صور المحبة بين 
طغى عليه الجو العائلي واالألفة، فقرات مختلفة من عرو�ض مو�صيقية وعرو�ض 

فيديو وكلمة ترحيبية من جانب عبد الفتاح �صالمة مدير عام مجلة اأناقتي. 
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اأع��رب الحا�صرون وعمالء  وقد 
اأناقتي عن �صعادتهم الغامرة 
بهذه المنا�صبة، التي حملت 
اإن�صانيًا راقيًا  في طياتها بعداً 
اأكثر من رائعا لمجلة  وتنظيما 
اأن���اق���ت���ي وم��ط��ع��م ك����الودز. 
متمنين م��زي��دا م��ن النجاح 
والتوفيق للمجلة ومزيدا من 
التعاون الم�صترك بين الجانبين 

خالل االأعوام المقبلة. 
ح�صور لفيف من ال�صخ�صيات 
اإلى  المعروفة، الذين توافدوا 
المكان تباعًا وكان في مقدمة 
م�صتقبليهم المدير العام 
ال��ف��ت��اح �صالمة وم��دي��رة  عبد 

العالقات العامة علياء دياب. 
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م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
�صالمة بالح�صور الكريم واأع��رب 
اأناقتي بقبول  عن امتنانه لعمالء 
الدعوة لح�صور االإفطار ال�صنوي 
للمجلة. موؤكدا باأن هذه اللقاءات 
تج�صد ال��ع��الق��ات الطيبة بين 
اإلى  المجلة وعمالئها، وتدعونا 
تقديم المزيد من الجهد واالرتقاء 
بالمجلة لتلبي دوما تطلعاتهم 

وتوقعاتكم. 
اأع��رب عن تقديره لمطعم  كما 
كالودز وعن طيب ال�صيافة، كونه 
من اأحدى اأهم واأبرز المطاعم في 
ال�صلطنة والذي ي�صتهر بتقديمه 
اأ�صهى االأطباق واالآكالت العربية. 
ويعتبر اعتبره �صريك اأ�صا�صي في 

اإنجاح الفطار ال�صنوي للمجلة. 
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ضمن خطة توسعية مستقبلية 
لمحافظات السلطنة

أطياب المالك
يفتتح فرعه الخامس في 

»السفير مول« بصحار

أطياب المالكأطياب المالك
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يف رحل��ة عنوانه��ا العزمي��ة والتح��دي واالإ�ص��رار عل��ى النج��اح 
والتمي��ز، â��ح القبط��ان العماين مر�ص��د بن را�ص��د احلكماين 
رئي���ض جمل���ض اإدارة موؤ�ص�ص��ة »اأطياب املالك« يف اأن ير�ص��ي 
ب�ص��فينة »اأطي��اب امل��الك« اإىل فرعها اخلام���ض اجلديد يف » 
ال�صفر مول« ب�صحار �صمن خطة تو�صعية م�صتقبلية لل�صركة 

لتتقدè خدماتها يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة.
 ليله ا�صتثنائية ومميزة زينها ح�صور نخبة من ال�صيوف، وعلى 
راأ�ص��هم الدكتور حمم��د الزدجايل والفنان��ة االإماراتية فاطمة 
احلو�ص��نية والفنانة القديرة اأمينة عبدالر�ص��ول )بنت ال�صا�صة 
العمانية(. ف�ص��ال عن عدد عدد م��ن االعالمينی والفناننی ورواد 
العمل االجتماعي من داخل وخارج ال�صلطنة كاالعالمية مرفت 
ن�ص��ر من ال�ص��لطنة، وبوجرب وفهد االأحمد م��ن دولة قطر مع 

ح�صور جمع كبرة من املهتمنی من داخل وخارج ال�صلطنة.
وق��د ت�ص��من احلفل ع��دة فق��رات ترفيهية هادف��ة كالفنون 
ال�ص��عبية والتي منها فن )اليوله والع��ازي( ثم كلمة االإفتتاح 
األقاه��ا املدي��ر التنفيذي ل���« اأطياب امل��الك«، بعدها Ó عر�ض 
فيلم ت�ص��جيلي يو�ص��ح اأهم العرو�ض املقدم��ة للزبائن خالل 
افتت��اح املح��ل )ف��رع �ص��حار(. بعد ذل��ك ُقدم عر�ض م�ص��رحي 
بعنوان )اأطياب املالك منكم ولكم( حيث Ó تقدè العديد 

م��ن اجلوائ��ز والهدايا يف احلفل من �ص��منها �ص��حب على 
 Ó هداي��ا بقيمة 5 اآالف ريال عماين. وعلى هام�ض االإفتتاح

تد�صنی خملط دخون املالك.
يذكر اإن »اأطياب املالك« موؤ�ص�ص��ة فردية ل�ص��احبها مر�صد 
احلكماين ولديها 5  فروع يف ال�صلطنة، وتعتمد املوؤ�ص�صة 
على ت�ص��نيع العط��ور وم�ص��تقاتها. كما تتميز املوؤ�ص�ص��ة 
بوجود اأفخم اأنواع ال�ص��ابون واللبان ومنها �ص��ابون اللبان 
احلوجري، والعود الفاخر، الزعفران، وغرها من االأنواع وهي 

ذات فوائد �صحية للب�صرة وللج�صم ب�صفة عامة.
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سنديان للتجميل والعالج بالليزر 

ينظم حفل اإلفطار السنوي 
وسط أجواء عائلية مع عمالئه

انطالًقا من روح الفرح والعمل الجماعي خ��الل �صهر 
رم�صان المبارك، نظم م ركز �صنديان للتجميل والعالج 
بالليزر حفل االإفطار ال�صنوي في مطعم روزنة م�صقط، 
و�صط ح�صور مجموعة مميزة من عمالء المركز وو�صائل 

االأعالم وم�صاهير مواقع التوا�صل االجتماعي. 
وياأتي هذا االإفطار التي تقيمه مركز �صنديان ب�صكل 
اإطار  �صنوي بمنا�صبة حلول �صهر رم�صان المبارك في 
توطيد اأوا�صر العالقة بين المركز وعمالئه، وذلك لق�صاء 
اأوقات ممتعة مع عمالئهم و�صط اأجواء عائلية مع مما 
يدل على القيم االجتماعية التي يحر�ض عليها الجميع 

طوال ال�صهر الف�صيل.
ويج�صد ع�صاء االإفطار ال�صنوي كما يرى م�صوؤولي �صنديان 
روح العمل الجماعي والوحدة التي يحتف§ بها كل ع�صو 

في فريق مركز �صنديان للتجميل والعالج بالليزر.
يلتزم مركز �صانديان للتجميل والعالج بالليزر بتوفير 
اأف�����ص��ل رع��اي��ة ممكنة ف��ي ع��ال��م االأم��را���ض الجلدية 
والتجميل في جو يت�صم بالكفاءة والمهنية.كما يحر�ض 
المركز على تقديم اأرقى م�صتوى من الرعاية والتقنيات 
الحديثة، كما يتكون من مجموعة متكاملة من االأطباء 
اال�صت�صاريين في مختلف فروع جراحة التجميل باالإ�صافة 
اإلي االأطباء اال�صت�صاريين في االمرا�ض الجلدية و تجميل 

الجلد والليزر.
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رحلة في أرجاء التاريخ
والتراث األصيل

اأحمد بن ح�صن الذيب المحترم وكيل  تحت رعاية �صعادة المهند�ض 
وزارة التجارة وال�صناعة واحتفاال بيوم النه�صة المباركة، تنظم 
24 يوليو المقبل فعالية »ليلة  موؤ�ص�صة م�صاريع ريما المتكاملة يوم 
التراث العماني« والذي يقدم 4 عرو�ض �صعبية منها عرو�ض اأزياء رجالية 
وعرو�ض اأزياء ن�صائية عمانية تقليدية وعرو�ض خا�صة بالحلي العمانية 

التقليدية. 
تاأتي »ليلة التراث العماني« برعاية )العريمي بوليفارد مول( و بم�صاركة 
كال من الم�صممين العمانيين والم�صممات العمانيات وهما فخر اال�صالة، 
ترفما�ض بوتيك ،ناني دزاين، لم�صة العريمية. وتحتوى هذه االأم�صية 
الوطنية على فقرات لالإحتفال بيوم النه�صة المباركة وهي »اأوبريت« 
عر�ض االأطفال الذي يمثل االأزياء العمانية لمحافظات ال�صلطنة، واأي�صا 
م�صاركة الفرق ال�صعبية وعرو�ض مرئية عن م�صيرة �صاحب الجاللة 

-حفظه اهلل ورعاه- وعن كل ما يخ�ض التراث العماني اال�صيل .
التراثية لمعالم  اأهم اللوحات  وكما هناك معر�ض فني تراثي يعر�ض 

ال�صلطنة، وتختم الفعالية بالتكريم لجميع الرعاة والم�صاركين. 

العماني
الرتاثليلة
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ومن اأهم مايجب اأن نلفت النظر اإليه اأن الر�ص���ل الكرمي �ص��ل�ات اهلل و�ص��المه عليه 
و�ص��ع فى جمال حفظ ال�ص��حة ق�اعد عامة اعتربها الأطباء بالغة الأهمية فى عامل 
الطب وكان اهتمام الر�ص�ل �صل�ات اهلل و�صالمه عليه ب�جه خا�ض اإىل الطب ال�قائى 
وه� اأهم اأن�اع الطب، فاأرقى الدول تهتم به اأعظم اهتمام لتح�ل دون انت�صار الأوبئة، 
والأمرا�ض، كذلك اهتم الر�ص���ل الكرمي �ص��ل�ات اهلل و�ص��المه عليه بالطب العالجى 

وذلك بدع�ة املر�صى اإىل العالج وبيان اأن لكل داء دواء 
وم��ن اأول ما اهتم به الر�ص���ل الكرمي �ص��ل�ات اهلل و�ص��المه عليه الدع���ة اإىل الق�ة 
واملق�ص���د به��ا هنا الق�ة البدنية، ق�ة اجل�ص��د التى تتخذ ال�ص��حة اأ�صا�ص��ا لها، ومن 
اأحاديثه )�صلى اهلل عليه و�صلم( ق�له »امل�ؤمن الق�ى خري واأحب اإىل اهلل من امل�ؤمن 

ال�صعيف«. 
مل الق�ة فى هذا احلديث اجلليل؟

لأنها تعني على اأداء ال�اجب، ودقة العمل، واملحافظة على �صالمة الأ�صرة وال�طن .
 اإن جل�صدك عليك حًقا.

 يا عبا�ض يا عم ر�ص�ل اهلل �صل اهلل العافية فى الدنيا والأخرة )م�صند اأحمد(
 �صل�ا اهلل اليقني والعافية فما اأعطى اأحد بع�ض اليقني خريا من العافية )البخارى(

 من اأ�ص��بح معافًى فى ج�ص��ده، اآمنا فى �ص��ربه، عنده ق�ت ي�مه فكاأمنا حيزت له 
الدنيا )رواه الرتمذى( 

ومن املحافظة على ال�ص��حة ما اأو�ص��ى به الر�ص�ل من الريا�ص��ة والرتويح عن النف�ض، 
وكان الر�ص���ل نف�صه يبا�صر الريا�صة، فقد �ص��ابق عائ�صة ر�صى اهلل عنها مرة ف�صبقته، 

و�صابقها اأخرى ف�صبقها، فقال : هذه بتلك .
وكان كذلك يهتم بالفرو�صية ،ورمى ال�صهام ول يكره الرتويح املباح .

فى جمال الطب ال�قائى : 
وننتق��ل بع��د ذلك لنتحدث عن الط��ب ال�قائى وال��ذى يتدار�ض اأحاديث الر�ص���ل يجد 

نخبة منها تق�د امل�صلم خري قيادة ل�صحة الأبدان، و�صحة العق�ل والنف��ض .
و اأول م��ا ن�ص���قه من ذل��ك م��ا روى اأن املق�ق�ض عندما اأر�ص��ل مارية هدية للر�ص���ل 
ومعه��ا بع�ض اأهلها ومعها كذلك طبيب، قبل الر�ص���ل الهداي��ا اإل الطبيب فاإنه رده 

قائال : ل نحتاج لطبيب، فنحن ق�ُم ل ناأكل حتى جن�ع، واإذا اأكلنا ل ن�صبع .
ويق�ل فى التحذير من التخمة : املعدة بيت الداء.

ويعل��ق اأح��د الأطباء املحدِث��ني على هذا احلدي��ث بق�له:واحلقيق��ة اأن املعدة هى 
ال�صبب فى كثري من اأمرا�ض الأمعاء، واأمرا�ض الكبد ،وفقر الدم،واأمرا�ض القلب.

وقد تكررت اأحاديث الر�ص�ل )�صلى اهلل عليه و�صلم( فى احلث على عدم ملء املعدة 
بالطعام،ومن هذه الأحاديث نقتب�ض مايلى:

  لمتيت�ا القلب بكرثة الطعام وال�صراب فاإن القلب كالزرع مي�ت اإذا كرث عليه املاء.
اإىل  وم�ؤدي��ة  للج�ص��م،  ومف�ص��دة  لل�ص��الة  مك�ص��لة  والبطنة،فاإنه��ا    اإياك��م 

ال�صقم،وعليكم بالق�صد فى ق�تكم فه� اأبعد عن ال�صرف ،واأ�صح للبدن.
ه��ذه الكلمة ماأخ�ذة بت�ص��رف من كت��اب الدكت�ر اأحمد �ص��لبى »من ال�ص��رية النب�ية 

العطرة« رحم اهلل الدكت�ر اأحمد �صلبى رحمة وا�صعة وغفر له ونفعنا بعلمه اآمني

توجيهات طبية
لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم

من�صور دياب

ال��ع��دد وتما�صًيا  ف��ى ه��ذا 

ال��ذي ال��ع��ام   م��ع المنهج 

لنف�صها  تتخذه "اأناقتي" 
اأن��اق��ة ال��ح��ر���ض على   وه��و 

 ال��م��راأة وجمالها والحفاظ
 على �صحتها وعلي قوتها

 و�صالمة بدنها ي�صرنا اأن

 ن��ق��دم ف��ى ه��ذه المقالة
 مجموعة من التوجيهات

 االإ���ص��الم��ي��ة م��ن��ت��ق��اة من
 اأحاديث ر�صول اهلل )�صلى
 اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م( فى
 المجال الطبي مع العلم
 وال��و���ص��ع ف��ى االع��ت��ب��ار اأن

 ر����ص���ول اهلل )���ص��ل��ى اهلل
ل���م يكن  ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م( 

 طبيبا واإنما كان ر�صواًل نبًيا

اإل���ى اهلل بالحكمة  داع��ًي��ا 

والموعظة الح�صنة




