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قــابــوس
باق في قلوبنا

 ت‹gو ب¶ الأعوام..
يا ربنا �حفظ لنا جاللة �ل�ضلطان..

�أب�ضري قابو�ص جاء.. 
كلنا معك، توكل �ضيدي قابو�ص.. 

عا�ص حبيب �ل�ضعب لل�ضعب.. 
�ضكر� لقابو�ص من كل �ضهل و من كل ر�بية.. 

لك �لعهد قابو�ص، و�هلل ي�ضهد.. 
من منا ال يق�ض��عر بدنه عند �ض��ماع تلك �لكلم��ات �لتي عربت ولو 
بالقلي��ل عن ح��ب قائد عظي��م �أفنى حيات��ه يف �الإعم��ار و�خلري 
و�لنه�ض��ة ليجعل من �ضلطنة عم��ان �أر�ضا للخري و�جلمال و�حلب 

و�ل�ضالم. 
ف��كل م��ا حولن��ا ي�ضه��د جلالل��ة �ل�ضلط��ان قابو�ص ب��ن �ضعيد 
�ملعظ��م ، طي��ب �هلل ثر�ه.. مدى �جلهد و�لعم��ر �لذي بذله حتي 
ي��رتك �إرث��ا يفتخر ب��ه كل عم��اين، وم��ن �أه��م قو�عد ه��ذ� �الإرث 
�لعالق��ات �لوطيدة و�ملحرتم��ة �لتي جتمع عمان ب��دول �لعامل 

�أجمع.  
َلَما، ونرب��ضا ،وقدوة نحتذي  rلق��د كان جاللة �ل�ضلطان قابو�ص َمع
به��ا منذ توليه �حلكم حتي توف��اه �هلل لي�ضكن قلب �أر�ص عمان 
�حلبيب��ة ،وي�ضك��ن معه��ا قلب كل عم��اين عا�ص ه��ذه �حلقبة 

�مل�ضيئة من تاريخ �لوطن.  
قابو�ص لن يرحل، فقابو�ص ق�ضة حب ،وق�ضة ع�ضق لكل عماين، 
بل �إننا النبال��غ �إذ نقول �إنه ق�ضة حب وق�ضة ع�ضق مع كل عربي 
عا���ص حقبته ووعى و�أدرك �ضيا�ضت��ه، وكل عمان تروي ق�ضة هذ� 

�لقائد �ل�ضجاع �حلكيم..
و�إن كان رحيل��ك مل ن�ضتط��ع ��ضتيعابه،  فق��د كان �خلرب موؤملا، 
وقد �ضاد �لظالم يوم فر�قك ، وكان �الإح�ضا�ص بالفقد ال ينتهي.. 
و�إميان��ا منا باهلل وح��ده ،ثم �إميان��ا منا مبا بد�أت��ه �ضاحب �جلاللة، 
مل عمان م�ضريتها نحو �لتقدم ورفع ر�ية �لنه�ضة ، وها  rضوف ُتك�
نح��ن  جندد �لعه��د و�لوالء  ل�ضاحب �جلالل��ة �ل�ضلطان هيثم بن 

طارق ، حفظه �هلل ورعاه
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مركز سنديان
للتجميل والعالج بالليزر.. 

ثمرة شراكة 
وصداقة ناجحة

تعتب��ر الصداق��ة الحقيقي��ة جوه��رة الحي��اة الناجح��ة والمس��تقرة، وأعظم 
الصداق��ات التي ينتج عنها ش��راكات ومش��اريع ناجحة. الدكتورة آنا س��يرانو 
والدكتورة ديبورا فونس��يكا الهوتي نموذجين لقص��ة صداقة قوية على مر 
أكثر من 10 سنوات، شغفهما بمجال األمراض الجلدية جاء ثمرته وجود مركز 
رائ��د ومميز وفريد في مجال طب التجميل واألمراض الجلدية في الس��لطنة 

وهو مركز سنديان للتجميل والعالج بالليزر.
وتحت شعار »نحب جلدك الذي عليك«، يقدم مركز سانديان للتجميل والعالج 
باللي��زر مزيج��ًا من أحدث ما توصل إليه علم األم��راض الجلدية وصحة الجلد، 
في بيئ��ة مريحة وراقي��ة التزامًا من المركز بتحس��ين صحة الجلد والجس��م 
والعناية بهما. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي مع كال من الدكتورة آنا 
س��يرانو والدكتورة ديبورا فونسيكا الهوتي ليكشفان عن العديد من األمور 

الخاصة بنجاح المركز وتميزه. 
» أناقت��ي« ألتق��ت مع الدكتورة أنا ماري��ا أنيدو المدير الطبي لمركز س��انديان 
واخصائي��ة األم��راض الجلدي��ة والتجمي��ل لتعرفنا ع��ن أهم العالج��ات التي 
يقدمها المركز في عالم األمراض والجراحات الجلدية وس��ر تميز المركز في 
عالج مش��اكل البش��رة والتجاعيد وغيرها. كذلك التعرف عن أهم العالجات 

التجميلية التي تحافظ على بشرة المرأة وجمالها. 
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كيف بداأ �صغفكما Ìجال التجميل والأمرا�ض اجللدية؟
�أواًل نق��دم خال���ص �لتع��ازي للعائل��ة �ملالك��ة و�ضعب عم��ان على 
وف��اة قائدنا �لر�ح��ل �ضاحب �جلالل��ة �ل�ضلطان قابو���ص بن �ضعيد 
�آل �ضعي��د �ل��ذي كان م�ضدر �إله��ام وقدوة لنا يف �حلي��اة. كما نود 
�أي�ض��ا �أن نهنئ �ضاحب �جلاللة �ل�ضلطان هيث��م بن طارق �آل �ضعيد 
�ل�ضلط��ان �جلديد ل�ضلطنة عمان و�أن ن�ضتم��ر يف تقدمي خدماتنا 

لتطوير عمان.
م��ن �الأمور �لتي تثري �هتمامنا هو �حلفاظ عل��ى ب�ضرة �الإن�ضان لي�ص 
ذل��ك فح�ض��ب، ب��ل �أي�ضا �حلف��اظ عل��ى �ل�ضحة �لعام��ة من خالل 

�أ�ضاليب خمتلفة. 
وكوننا �ضغف��ني بالقر�ءة عن �أحدث �ل�ضيح��ات يف �لطب �حلديث 
�لت��ي ت�ضهم يف جعل �لنا�ص يعي�ضون حياة �أطول و�أف�ضل، خا�ضة 
�إن �لعي���ص ب�ض��كل خا�ص يف ُعم��ان يتعني عل��ى �ل�ضخ�ص حماية 
ب�ضرته من �أ�ضعة �ل�ضم�ص لتجنب �مل�ضاعفات مثل �ضرطان �جللد. 
وجعلنا ذلك ن��درك �حلاجة �إىل �إتباع �ملمار�ض��ات �ل�ضليمة �خلا�ضة 
بطب �الأمر��ص �جللدية، وبالتايل تطور هذ� �الأمر على مر �ل�ضنني �إىل 

�أن �أ�ضبح �ضغفنا.

ما عوامل النجاح التي اعتمدÓ عليها يف املركز؟
نعتق��د �أن �لتفك��ري و�لكف��اءة و�ملمار�ضات �جليدة ه��ي �أ�ضا�ص �أي 
عمل جتاري ناجح، فاالأعم��ال �ليومية هي �لتي يجب �ضبطها وفًقا 
الأعلى �ملعايري وتنفيذها با�ضتمر�ر للم�ضاهمة يف �لتميز �لعام يف 

�ملمار�ضة.
م��ا اأهم الإجن��ازات واملكافاآت التي ح�ص��ل عليها املركز يف 

عام 2019؟
يفخ��ر مركز �ضنديان لالأمر��ص �جللدي��ة و�لتجميل و�لعالج بالليزر 
بتلقي جو�ئز من وز�رة �ل�ضحة ب�ضفته �أف�ضل مركز طبي وكذلك 
�أف�ض��ل ر�ئد �أعم��ال لع��ام 2019 يف �ضلطنة عم��ان، و�إىل جانب 
��ا عدًد� من �ملع��امل �لبارزة  ه��ذه �جلو�ئ��ز �مل�ضرفة حققنا �أي�ضً
�الأخرى خالل فرتة ق�ضرية مدتها �ضنة و�حدة وب�ضعة �أ�ضهر من 

�لت�ضغيل. 
لق��د جنحن��ا يف زيادة ع��دد �إج��ر�ء�ت �لتجمي��ل �لت��ي نقدمها عن 
طري��ق �ضر�ء �ملزيد م��ن �ملع��د�ت و�الأجهزة، وتوظي��ف �ملزيد من 
ا يف �إجر�ء وتوفري دور�ت تدريبية خمتلفة  �ملوظفني. ما جنحنا �أي�ضً

ملوظفينا من �أجل زيادة �لكفاءة و�الإنتاجية.

MRS.DEBORAH
FONCECA AL HOOTI
Co CEO Business & Marketing

DR.ANA
ANIDO SERRANO
Co CEO Medical Director

17 ق�ضة �لغالف



م��ا دور الوعي املجتمعي الذي يلعبه املركز يف 
جمال العناية بالب�صرة والأمر و اخلا�صة بالأطفال؟
��ض��رتك مرك��ز �ضندي��ان لالأمر����ص �جللدي��ة م��ع 
ح�ضان��ة »كتابي جلي�ضي« يف جل�ض��ة ُدعي �إليها 
�الأطفال و�أولياء �أمورهم حل�ضور �أن�ضطة �ضباحية 
ح�ض��ل فيه��ا �الآب��اء عل��ى معلوم��ات بخ�ضو�ص 
خمتل��ف �الأمر��ص �جللدي��ة يف مرحلة �لطفولة. 
��ا بال�ضر�كة مع منظم��ات �أخرى وعقد  قمن��ا �أي�ضً
�أطباوؤن��ا حما�ضر�ت لتزويد ط��الب �لطب وغريهم 
من �ملهني��ني �لطبيني مبعلوم��ات حول �لبحث 

و�لتطوير يف مال �الأمر��ص �جللدية.
اأه��م اخلدم��ات الطبي��ة التجميلي��ة ملرك��ز 

�صانديان يف التجميل والعالج بالليزر؟ 
يقدم مرك��ز »�ضانديان« �لعديد م��ن �خلدمات ومن 
بينها عيادة �جللدية وكبار �ل�ضن و�جللدية لالأطفال، 
و�لعديد م��ن �لعالجات �خلا�ض��ة باالأمر��ص �جللدية. 
و�لت��ي  �لتجميلي��ة  �خلدم��ات  م��ن  �لعدي��د  هن��اك 
ت�ضم��ل �الإجر�ء�ت غري �جلر�حية مث��ل �لعالج بالبالزما 
�لع�ضوية و�لبوتك���ص و�حل�ضو، و�إز�ل��ة �ل�ضعر بالليزر 
وك�ض��ط �لطبق��ة �ملينة م��ن �جلل��د و�مليزوثري�بي. 
ف�ضال عن تقدمي عالج �الأوعي��ة بالليزر وعالج جتاعيد 
�لوجه و�لتجميل با�ضتخد�م �ملي��اه، و�لعالج بال�ضوء 
�لومي�ضي و�لتق�ضري �لكيمائي و�لتق�ضري باإ�ضتخد�م 

�حلبيبات و�لتق�ضري باإ�ضتخد�م �لكربون وغريها.
كي��ف ي�ص��من املركز ملر�ص��اه تق��دمي اأرقى 
امل�ص��تويات من الرعاي��ة الطبي��ة والتقنيات 

ا×دي›‡؟ 
قدرتن��ا عل��ى توف��ري �أح��دث �لتقني��ات و�ملعارف 
�جلل��د  ع��الج  م��ال  يف  و�لتج��ارب  و�خل��رب�ت 
�لت��ز�م  ف�ض��ال  �جللدي��ة.  و�الأمر����ص  و�لتجمي��ل 
�ل�ضح��ة  وز�رة  ومتطلب��ات  بتعليم��ات  �لعامل��ني 
و�ختي��ار �لعامل��ني بعناية فائقة بع��د �لتاأكد من 
توف��ر �ملوؤه��الت �ملطلوب��ة و�خل��ربة و�ل�ضج��ل 
�حلاف��ل بالنجاح يف مال �لتجميل للجلد، ونركز 
�لكف��اءة و�جلو�ن��ب  �الختي��ار عل��ى جو�ن��ب  يف 

�ملهنية و�الأخالقية �الأخرى. 
اأهمي��ة الفح���ض املبكر للب�ص��رة واجللد يف 

اكت�صاف الأمرا�ض اجللدية و�صرطان اجللد؟
م��ن �ل�ضروري ج��د� �أن يتم فح���ص �جللد ب�ضكل 
دوري، ونح��ن نن�ض��ح مر�ضانا بعم��ل م�ضح للجلد 
ي�ضمل كل �جل�ضم وميكن �أن يتم هذ� �لفح�ص 
م��ن قب��ل طبي��ب �الأمر����ص �جللدية �أو م��ن قبل 
�ملري���ص نف�ضه. فذلك ي�ضاع��د يف �لتعرف على 
�أي �ض��يء جديد �أو تغري يف ن�ضيج �جللد ميكن �أن 

يتطور �إىل �ضرطان. s a n d i a n e d e r m a t o l o g y. c o m
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 كذل��ك فاإن �لتدخ��ل �ملبكر ي�ضاعد يف �حل�ض��ول على �أف�ضل 
�لنتائ��ج من �لعالج �ل��ذي نقوم بتطبيق��ه، يف “�ضاندي��ان” لدينا 
�مله��ار�ت �ملطلوبة لعمل م�ضح للجل��د ونقوم بعمل فح�ص 
ميكرو�ضكوبي للجلد الكت�ضاف �أي �أور�م �ضرطانية يف بد�ياتها. 
كي��ف متيز املركز يف تقدمي العالجات اخلا�ص��ة بتجاعيد 
الوجه وال�صيخوخة حتى اأ�صبحت من اخلدمات الأ�صا�صية 

للمركز؟ 
عند عالج عالمات كرب �ل�ضن يف �جللد نعمد �إىل تطبيق �لعديد 
من �لعالجات و�الإجر�ء�ت، ومن بني �ل�ضمات �الأ�ضا�ضية يف �ملركز 
هو توفر �ملعرفة �ملتعمقة ب�ضاأن عالج �جللد و�لتجميل. ولذلك 
ن�ضع��ى دوما �إىل تبني �أ�ضلوب متعدد يف �لتعامل مع عالمات 
كب��ار �ل�ضن على �لوجه، ونحر���ص على متابعة كل ما هو جديد 
يف هذ� �ملجال. حي��ث ننظر �إىل �مل�ضاألة من �لعديد من �لزو�يا 
حتى نق��دم �لعالج �لناجع و�لذي ي�ضمن حتقي��ق �أف�ضل �لنتائج 

�لتي ُتر�ضى تطلعات زو�ر �ملرك��ز، وترقى �إىل طموحاتهم. هذ� 
هو ما مييزنا عن غرينا. 

ما ه��ي الأمرا�ض اجللدية ال�ص��ائعة التي ت�ص��يب الأطفال، 
والعالجات التي يقدمها املركز يف هذا اجلانب؟

ط��ب �الأمر��ص �جللدي��ة لالأطفال من �ملج��االت �ملتخ�ض�ضة جد�، 
ونحن متخ�ض�ضون يف هذ� �ملجال ونوليه �هتمامًا كبري�. نتبع يف 
مركز »�ضانديان« �أ�ضلوب متع��دد �الأوجه يف �لتعامل مع م�ضاكل 
و�أمر����ص �جللد لالأطفال، بد�ية من تق��دمي �ال�ضت�ضار�ت �ملطلوبة 

وحتى تطبيق �أف�ضل �لعالجات يف �ملركز و�لرعاية �ملنزلية �أي�ضا. 
وم��ن �ضم��ن �الإجر�ء�ت �لعالجي��ة نعمل عل��ى ت�ضنيف �ملر�ضى 
على ح�ضب �لفئ��ة �لعمرية، ونقدم لهم �لعديد من �خلدمات 
�ملتخ�ض�ض��ة مثل �إز�لة �ملولو�ضكوم و�لثاآلي��ل و�ملياليا و�لعالج 
بالتجمي��د و�لك��ي با�ضتخد�م �لكهرباء، و�أخ��ذ عينات من �جللد 

وعمل منظار للجلد و�إجر�ء �لفحو�ضات �لدقيقة �الأخرى. 

Dermatology 
cosmetology
& laser centre
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كيف تقيميان جمال الأمرا�ض اجللدية يف �ص��لطنة عمان 
وفقا لالإمكانيات املتاحة والكوادر الطبية؟

ي�ضه��د تخ�ض���ص �الأمر��ص �جللدية يف �ضلطن��ة عمان تطور�ت 
كب��رية وقد تو�ضع��ت �خلدم��ات �ملقدم��ة يف �مل�ضت�ضفيات 
�حلكومية ب�ضكل كبري، خا�ضة يف �لتخ�ض�ضات �لفرعية ومنها 
�الأمر����ص �جللدي��ة. ي�ضاه��م �ملجل���ص �لعم��اين للتخ�ض�ضات 
�لطبية يف مال تعلي��م �الأطباء �ملقيمني يف مال �الأمر��ص 
�جللدية، و�ليوم لدينا عدد ال باأ�ص به من �أطباء �الأمر��ص �جللدية 
�لعمانيني و�لو�فدين. �أما يف �لقطاع �خلا�ص فاإن هناك �لعديد 
من �مل�ضت�ضفيات و�لعياد�ت �خلا�ضة �لتي تقوم بافتتاح عياد�ت 

لالأمر��ص �جللدية. 
احلالت املر�صية اجللدية الطارئة التي يجب على املراأة اأن 

تلجاأ فيها اإÛ طبيب اجللدية؟
هن��اك بع�ص �حل��االت �جللدية �لتي ميكن عالجه��ا يف �ملنزل، 
ولك��ن هن��اك ح��االت حتت��اج �إىل تدخ��ل �الأخ�ضائ��ي. وم��ن بني 
�حل��االت �لتي ينبغ��ي على �مل��ر�أة ��ضت�ضارة �لطبي��ب بها وجود 
حب �ل�ضب��اب، �ضرطان �جللد، �لطفح �جلل��دي، تلف �جللد، عالج 
�لندبات و�لتحبب و�لعناية �ملتخ�ض�ضة للجلد و�ل�ضعر و�الأظافر.

هل الظروف املناخية اجلافة يف ال�صلطنة لها تاأثري على 
ن�صارة الب�صرة وجمالها؟

�جلل��د يتفاعل م��ع �لبيئة حتى ل��و مل نلم���ص ردة �لفعل 
ه��ذه عل��ى �ضطح �جلل��د، ولك��ن �لعناي��ة باجلل��د تعتمد 
عل��ى �لطق�ص �لذي تعي�ص فيه. يعتق��د �لبع�ص �أن �أجهزة 
�لتكييف ال توؤثر على �جللد ولكن ميكنه �أن يوؤثر على �جللد 
متام��ا كما توؤثر �أحو�ل �لطق�ص على ه��ذ� �جللد، الأن تيار�ت 
�لهو�ء �مل�ضتمرة من جهاز �لتكييف توؤدي �إىل جعل �الأجو�ء 
�لد�خلية جافة وهذ� يعني �أن �جللد رمبا يتعر�ص للجفاف. 
ي��وؤدي �نخفا�ص درجة �حل��ر�رة �إىل جعل �لب�ض��رة دهنية، 
وي��وؤدي �له��و�ء �لب��ارد �إىل فق��د �لرطوب��ة يف �جل�ض��م. 
وعندم��ا ينخف���ص مع��دل �لرتوي��ة يف �جللد، ف��اإن ذلك 
يعن��ي جفافه وهذ� �جلفاف يوؤدي �إىل موت خاليا �جللد. 
�أنا �أو�ضي با�ضتعمال مرطبات �جللد �جليدة ب�ضكل يومي 
وعم��ل جل�ضات تق�ض��ري للخاليا �مليتة ب�ض��كل �أ�ضبوعي. 
ميك��ن ترطي��ب �جلل��د وترويت��ه بامل��اء م��ن خ��الل تناول 
كميات كافية من �مل��اء، وخف�ص �أوقات �لتعر�ص للحر�رة 

�ملرتفعة.

sandianederma

sandiane_sdclc

91101888 - 22544425

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

23 ق�ضة �لغالف



25 ديكور



27 ديكور



29 ديكور



ليفانتي تروفيو الجديدة.. 
عاصفٌة من القوةِ والفخامة

لي��س من الُمس��تغرب أن تثي��ر »ليڤانت��ي تروفيو« عاصف��ة من اإلعج��اب والثناء 
واإلبهار في جميع أنحاء العالم، فهي واحدة من أسرع السيارات التي صنعتها 
مازيرات��ي على اإلطالق. وقد اقتحمت فئة الس��يارات الرياضي��ة المتطورة لتتبوأ 

الصدارة بال منازع.
ت��م تجهيز “ليڤانتي تروفيوط بأحد أقوى المحركات على اإلطالق على مس��توى 
س��يارات “مازيرات��ي”، إن جوهر “ليڤانتي تروفي��و” هو األداء المدهش واألس��لوب 
اإليطالي الفاخر. في تاريخ “مازيراتي” الذي يمتد على مدار 105 عاًما، كانت سلسلة 
سيارات السباقات MC12 المحدودة فقط هي التي تميزت بمحرك ذي قوة أعلى، 

وكان محرك 12 سلندرV12 بقوة 630 حصان.
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الأرقى والأ�صرع
يع��ود �لف�ضل يف �أد�ء »ليڤانتي تروفيو« 
�إىل و�حد من �أقوى �ملحركات �لتي مت 
تركيبه��ا عل��ى �الإط��الق يف »مازير�تي«، 
م�ضلح��ة مبحرك �ضع��ة 3،8 ليرت مزدوج 
تريبو V8 مت ت�ضميمه ليتو�فق ب�ضهولة 

مع نظام Q4 للدفع �لُكّلي �لذكي.
تولد “ليڤانتي تروفيو” قّوة 590 ح�ضان 
وع��زم  �لدقيق��ة  يف  دورة   6،250 عن��د 
دور�ن �أق�ض��ى يبل��غ 730 نيوت��ن مرت بني 
2،250 و 5،000 دورة يف �لدقيق��ة، قادرة 
على �لت�ضارع باأناقة ونعومة من 100-0 
ك��م / �ضاع��ة يف 3،9 ثاني��ة و�لو�ض��ول 

�إىل �ضرع��ة ق�ضوى تزي��د عن 304 كم / 
�ضاعة.

يتمي��ز �ملح��رك باأعل��ى �إنت��اج ل��كل لرت 
)156 ح�ض��ان / ل��رت( مقارنة ب��اأي حمرك 
“مازير�ت��ي” مت �إنتاج��ه عل��ى �الإط��الق، 
مت �ضب��ط �ل�ضا�ض��ي الأ�ض��رع “ليڤانتي” 
على �الإطالق للتعامل مع خرج �لطاقة 
�لع��ايل ويوف��ر جترب��ة قي��ادة مبهجة 
دون �أي تن��ازالت فيم��ا يتعل��ق بالر�ح��ة. 
هذ� �ل�ضب��ط �لهيكلي ي�ضم��ن ��ضتمر�ر 
“ليڤانت��ي تروفي��و” يف جت�ضيد جوهر 
فل�ضف��ة مازير�تي “غ��ر�ن توريزمو” مع 

�أد�ء �ل�ضيارة �خلارقة.

اأداء ال�صيارة اخلارقة
 V8 ياأت��ي �ملح��رك ثم��اين �ال�ضطو�نات
�لتوي��ن تورب��و على هي��كل �ضا�ضيه مت 
�ضبط��ه ب�ضكل ممت��از جنًب��ا �إىل جنب 
مع ت�ضمي��م خارجي �أني��ق ُمدد من 
�لكرب��ون وت�ضامي��م د�خلي��ة ح�ضري��ة 
مغلف��ة بجل��د طبيع��ي فاخ��ر “بين��و 

.Pieno Fiore »فيوري
ومت تزويد ليڤانتي تروفيو بعلبة �لرتو�ص 
ZF �الأوتوماتيكي��ة بثم��اين �ضرع��ات �لتي 
يت��م ��ضتخد�مه��ا يف جمي��ع �إ�ض��د�ر�ت 
بتعددي��ة  ت�ضته��ر  و�لت��ي  “ليڤانت��ي”، 

��ضتخد�مها وطابعها �لريا�ضي.

Corsa »اإعداد قيادة جديد “كور�صا
جدي��د  قي��ادة  �إع��د�د  �إط��الق  مت 
مب�ضمى Corsa ي�ضمل نظام حتكم 
باالنط��الق لتعزي��ز �لطاب��ع �لريا�ض��ي 
ريا�ضي��ة  “مازير�ت��ي”  �ضي��ارة  الأرق��ى 
متع��ددة �ال�ضتخد�مات. ومع تفعيل 
�إع��د�د Corsa �ضي�ضع��ر �ل�ضائ��ق على 
للمحرك  با�ضتجاب��ة متلهف��ة  �لف��ور 
حت��ى الأدنى �إدخ��االت دو��ضة �لوقود، 
كما �ضيالح��ظ �لفرق ب�ضوت مازير�تي 
�لفريد �ل��ذي يوفره تدف��ق �لغاز �حلر 
�ملفتوح��ة  �لع��ادم  �ضمام��ات  ع��رب 

�لو��ضعة.
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جتربة قيادة ُمبهجة
يحت��وي �ل�ضا�ضيه عل��ى م�ضتويات فائقة 
م��ن �ل�ضالبة ويوفر مرك��ز ثقل منخف�ص 
للغاية، ف�ضاًل عن توزيع مثايل للوزن 50:50 
ب��ني �ملح��ور �الأمام��ي و�خللف��ي، وه��ي 
ن�ضبة تنطبق على كل �إ�ضد�ر�ت »ليڤانتي«. 
ومتتزج ه��ذه �ملي��ز�ت مع نظ��ام تعليق 
ي�ض��م موّج��ه عر�ضي م��زدوج يف �الأمام 
ومتع��دد �لو�ض��الت يف �خلل��ف و�إطار�ت 
�أك��رب، مثبتة عل��ى عجالت م��ن �الأملنيوم 
�جلدي��دة  »تروفي��و«  لتمن��ح  �مل�ضق��ول 
جانبًي��ا  وثبات��ًا  ممت��از  مت��و�زن  بتحك��م 

ي�ضاهي �ل�ضيار�ت �خلارقة �حلديثة.
“ليڤانت��ي تروفي��و”  ومّت �ضب��ط �ضا�ض��ي 
ليو�ك��ب �لق��ّوة �الإ�ضافي��ة �لت��ي ينتجه��ا 
حمرك V8 بتوربو مزدوج ب�ضهولة، ولتوفري 
جترب��ة قي��ادة مث��رية دون �أي م�ضاوم��ات 
عل��ى �ضال�ضة �ال�ضتخد�م �ليومي و�لر�حة 

و�الأمان �لن�ضط على �مل�ضافات �لطويلة.
ديناميكيات القيادة 

مت �ضبط �لتحك��م يف �لنو�ب�ص �لهو�ئية 
Air Spring لتالئ��م �خل�ضائ�ص �ملحددة ل� 
“ليڤانتي” ويتم حت�ضينه ب�ضكل منا�ضب 
لكل و�ضيع��ة للقيادة، م��ن �أجل و�ضعية 
Corsa �جلديدة قام مهند�ضو “مازير�تي” 
بزي��ادة �ضالب��ة �لرك��وب لتحقي��ق �أق�ضى 

 6 �لهو�ئ��ي  �لنظ��ام  للمن��اورة. يوف��ر  �أد�ء 
م�ضتوي��ات خمتلف��ة وتف��اوت �رتف��اع 75 
�أعل��ى مو�ض��ع. يف  �إىل  �أدن��ى  مم م��ن 
و�ض��ع �لقي��ادة �جلدي��د Corsa، يتم �ضبط 
 Aero 2 ل�ضي��ارة تلقائًيا يف �أدن��ى م�ضتوى�
و�ل��ذي يقل مبق��د�ر 35 مم ع��ن �ملعدل 

�لطبيعي.
و��ضتناد�ً �إىل نف�ص مفهوم �لت�ضغيل، مت 
 Skyhook ضبط نظ��ام �لتخميد �لريا�ض��ي�

ليتنا�ضب مع متطلبات �ملناورة بال�ضيارة.
وقد مت دمج نظ��ام �لتحكم �ملتكامل 
يف �ل�ضي��ارة )IVC( الأول م��رة يف �ضي��ارة 
لتق��دمي ديناميكي��ات قيادة  “ليڤانت��ي” 
ومناورة �أف�ضل على �لطرق، باالإ�ضافة �إىل 

جتربة قيادة حقيقية ل�ضيار�ت مازير�تي. 
�إعادة ت�ضميم �أنيق

رّك��زت عملي��ة �إع��ادة �لت�ضمي��م �الأنيق��ة 
ب�ض��كل رئي�ضي عل��ى �ملحي��ط �ل�ضفلي 
م��ن �لو�جهة �الأمامي��ة و�مل�ضد �خللفي، 
و�كتم��ل �الب��د�ع �لت�ضميمي م��ع �إطار�ت 
�الأملني��وم  م��ن  �مل�ضنوع��ة  »�أوري��ون« 
�مل�ضق��ول قيا�ص 22 بو�ض��ة، و�لتي تتوفر 

بن�ضخ المعة �أو باللون �لد�كن - �ملاط.
وتتمّي��ز ماآخذ �له��و�ء �جلانبي��ة يف �جلزء 
�ل�ضفلي من �لو�جه��ة �الأمامية بت�ضميم 
جديد �أكرث ج��ر�أة يحدده جناحان هو�ئيان 

ا معزز�ً باال�ضتقر�ر، حيث  ومينحان �إح�ضا�ضً
يدفعان ب�ضرّي��ًا بوزن �أنف �ل�ضي��ارة باجتاه 
�لعجالت �الأمامي��ة �ل�ضخمة. وللم�ضاعدة 
عل��ى حت�ض��ني توزيع تدف��ق �له��و�ء، مّت 
جتهيز “تروفي��و” ب�ضفر�ت جانبية وفا�ضل 

هو�ئي من �ألياف �لكربون.
وتربز �جلهة �خللفية من �ل�ضيارة بت�ضميم 
�أو�ض��ع و�أكرث ق��ّوة مع عن�ض��ر �أفقي من 
�ألي��اف �لكرب��ون وم�ضتخ��رج �ضفلي بلون 
ج�ض��م �ل�ضيارة يحت�ض��ن �أطر�ف �لعو�دم 

�لرباعية �لبي�ضاوية �لتي تاأتي بلون د�كن.
يف �جلهة �الأمامية، تتميز ليڤانتي ب�ضبك 
�أمامي بق�ضب��ان عمودي��ة مزدوجة بلون 
�أ�ضود بيان��و، وو�جهة �ضبك �أكرث �نخفا�ضًا، 
باالإ�ضافة �إىل مقاب�ص �أبو�ب بلون �جل�ضم، 
ومالقط مكابح عالية �الأد�ء مطلية باللون 
�أو  �أو �لف�ض��ي  �الأ�ض��ود  �أو  �الأزرق  �أو  �الأحم��ر 
�الأ�ضف��ر. وتكتم��ل �ل�ض��ورة م��ع �ضعار�ت 
 C خلا�ض��ة عل��ى �أعم��دة� Saetta و Trofeo
�ملميزة ل�ضيارة �لدف��ع �لرباعي بت�ضميم 

�لكوبيه.
ومت��ت �ضناع��ة تفا�ضي��ل حم��ددة مث��ل 
فا�ضل �لهو�ء �ل�ضفلي و�ل�ضفر�ت �جلانبية 
و�إدخ��االت  �الأمامي��ة،  �له��و�ء  ماآخ��ذ  يف 
�حل��و�ف �جلانبي��ة و�مل�ضتخ��رج �خللف��ي 
م��ن �ألياف �لكرب��ون خفيف �ل��وزن وعايل 

�للمعان، مما مينح ليڤانتي تروفيو مظهر 
�ضيار�ت �ل�ضباق �لر�قية. 

وتتمّي��ز ليڤانت��ي تروفيو �جلدي��دة �ضمن 
مو��ضفاته��ا �لقيا�ضي��ة مب�ضابي��ح �أمامية 
تعمل بالكامل بتقنية Matrix LED، و�لتي 
توف��ر روؤي��ة �أف�ض��ل بن�ضب��ة %20 وب��رودة 
�إ�ض��اءة �أعلى بن�ضب��ة %32 وتعي�ص �ضعف 

.Bi-Xenon ملّدة مقارنة مب�ضابيح�
وت�ضتخدم �مل�ضابيح �الأمامية �لتي تعمل 
بالكامل بتقنية Matrix LED كامري� رقمية 
مثبت��ة خلف م��ر�آة �لروؤية �خللفي��ة و�لتي 
تدع��م نظ��ام من��ع �الإبهار عن��د ت�ضغيل 
�ل�ضع��اع �لع��ايل، مم��ا ي�ضم��ح لل�ضائ��ق 
باالحتفاظ بال�ضعاع �لع��ايل دون �حلاجة 

�إىل �إبهار �ل�ضائقني �لقادمني. 
وي�ضتطي��ع �لنظ��ام خلق ظ��ل بالتنا�ضق 
مع حرك��ة �ل�ضيار�ت �ملو�جه��ة عرب �إنارة 
و�إطفاء م�ضفوفة �إ�ضاء�ت LED ديناميكًيا. 
وميكن للم�ضابيح �الأمامية �إن�ضاء ما ي�ضل 
�إىل �أربع��ة �أنف��اق �ضوئي��ة يف وقت و�حد 

كل منها على حجم �لعائق �ملو�جه.
ت�صميم داخلي رائع

تتميز �ملقاع��د �لريا�ضية �ملنحوتة بجلود 
Pieno Fiore �لطبيعي��ة كامل��ة �حلبيب��ات 
و�لتي تتوفر باألو�ن �الأ�ضود و�الأحمر و�لبني، 
 Trofeo وتاأتي مع تطريز باألو�ن بارزة و�ضعار

خمّيط على م�ضاند �لر�أ�ص. 
وتعّد جلود بينو فيوري Pieno Fiore جلود�ً 
ال مثي��ل له��ا يف �ضناع��ة �ل�ضي��ار�ت نظر�ً 
�لناع��م و�لطاب��ع  �لطبيع��ي  مللم�ضه��ا 

�لفريد �لذي تاأخذه على مر �ل�ضنني.
ويتج�ضد �لطاب��ع �لريا�ضي �حل�ضري لهذه 
�لن�ضخ��ة �ال�ضتثنائي��ة م��ن “ليڤانتي” من 
خالل �لزينة باللون �لد�كن-�ملاط و�أزر�ر نقل 
�ل�ضرع��ات �مل�ضنوعة من �ألي��اف �لكربون، 
باالإ�ضاف��ة �إىل �لر�ضوم��ات �ملمي��زة عل��ى 
لوح��ة �لتجهي��ز�ت، و�ل�ضج��اد�ت �الأر�ضي��ة 
�ملزين��ة ب�ضع��ار Trofeo مع��دين و�ضاع��ة 

مازير�تي �ملزودة بقر�ص فريد من نوعه.
وتاأت��ي “ليڤانت��ي تروفيو” م��زّودة بنظام 
�ض��وت حميط��ي ي�ضمل 17 مك��رّب �ضوت 
لال�ضتمت��اع بج��ودة �ضوت �أ�ضب��ه ب�ضاالت 
ت�ض��ّم  �ملو�ضيقية.كم��ا  �حلف��الت 
و�جه��ة ��ضتخد�م تتمّي��ز با�ضتجابة عالية 
وت�ضتخ��دم �ضا�ض��ة مازير�ت��ي للتحك��م 

تعمل باللم�ص )MTC+( قيا�ص 8.4 بو�ضة، 
يف  �ال�ضتعم��ال  �ضه��ل  دّو�ر  ومقب���ص 
�لكون�ض��ول �لو�ضطي، مم��ا يوفر حتكًما 

بديهًيا باالأنظمة �لد�خلية.
يتحكم نظام MTC+ يف تدفئة عجلة �لقيادة 
�لنو�ف��ذ  و�ضتائ��ر  �الأمام��ي  �ملقع��د  وتهوي��ة 
�خللفي��ة، �إذ� مت تركيبه��ا. لق��د مت حت�ضين��ه 
�أكرث من خالل ر�ضومات �لعر�ص �ملحدثة وبيئة 

�لعمل �ملح�ضنة لنظام �ملناخ. 
عل��ى  �ل��دو�ر  �ملقب���ص  عن�ض��ر  ويوف��ر 

�لكون�ضول �لو�ضطي �ل�ضفلي و�مل�ضنوع 
م��ن �الأملني��وم ع��ايل �جل��ودة، حتكًم��ا 
�ضه��اًل مب�ضتوى �ل�ض��وت ووظائف نظام 
�ملعلوم��ات و�لرتفي��ه �الأخ��رى. وميك��ن 
لل�ضائ��ق تغي��ري �رتفاع �ل�ضي��ارة عن طريق 
جان��ب  �إىل  �ملوج��ود  �خلا���ص  �ملفت��اح 
�ملقب���ص �ل��دّو�ر �أو ع��رب �ختي��ار �إع��د�د�ت 
قي��ادة خمتلف��ة م��ن خ��الل �لكون�ضول 

�لو�ضطي. 



ريم البارودي...

م�صيرة حافلة، وعطاء متميز، كلمتان تلخ�صان الم�صوار الفني الرائع للفنانة الم�صرية 
اأحد القتراب  ريم البارودي، انطلقت ب�صرعة فائقة ،و�صيدت لنف�صها �صرحا ل ي�صتطيع 
اأن تكون اإحدى نجمات الدراما  منه. فا�صتطاعت بف�صل موهبتها و�صخ�صيتها الرائعة 
التليفزيونية خالل ال�صنوات الأخيرة. ريم البارودي ممثلة بزغ نجمها من خالل ا�صتراكها في 
العديد من الأعمال الفنية، وا�صتطاعت في وقت ق�صير اإثبات وجودها على ال�صاحة الفنية. 

وللعام الثاني على التوالي ت�صرفت مجلة » اأناقتي« بح�صور الفنانة الم�صرية ريم البارودي 
اإليجان�ض فا�صن �صو«، وفي ال�صطور التالية نتعرف �صويا على  ك�صيفة �صرف لحفل » 

الم�صيرة الفنية الرائعة للفنانة »ريم البارودي«.

مسيرة درامية حافلة

من هي رمي البارودي؟
رمي �لبارودي »هي فنانة م�ضرية ولدت يف �لقاهرة ،وهي 
م��ن مو�ليد برج �مليز�ن، تنتمي لعائلة �لبارودي �ملعروفة 
فني��ا. تخرج��ت يف كلية �ل�ضياح��ة و�لفن��ادق، و�جتهت 

ملجال �لفن �لذي �أحبته منذ �ضغرها. 
م�صوارها الفني؟ 

ب��د�أت م�ضو�رها �لفني من خ��الل �لعمل باالإعالنات وهي 
يف �خلام�ضة ع�ضرة من عمرها. ويف عام 1995 �ضاركت 
بدور �ضغري يف فيلم »�مر�أة هزت عر�ص م�ضر« مع �لفنانة 
نادية �جلندي، وفاروق �لفي�ض��اوي ومن �إخر�ج« نادر جالل«، 
ويف �لع��ام نف�ض��ه �ضارك��ت يف م�ضرحي��ة “ن�ضن��ت يا 

نا�ضح” من �إخر�ج �لفنان �لكبري »عبد �ملنعم مدبويل.”
ث��م �جتهت للتمثي��ل ب�ضكل �ح��رت�يف بع��د �أن قدمها 
�ملخ��رج �مل�ضرح��ي »ج��الل �ل�ضرق��اوي« يف م�ضرحي��ة 

“د�ضتور يا �ضيادنا” عام 2000.
اأعمال درامية؟ 

�ضارك��ت يف م�ضل�ضل )�لقرموط��ي يف مهمة ر�ضمية( 
ع��ام 2000، وم�ضل�ضل )حلقت �لطي��ور نحو �ل�ضرق( عام 
2002، ولكن ب��د�أت �ضورتها كممثلة تتجل��ى �أكرث عندما 
�ضاركت يف م�ضل�ضل )حمزة وبناته �خلم�ضة( عام 2003.

بع��د ف��رتة توق��ف ع��ن �لتمثي��ل، ع��ادت ع��ام 2006 من 
خ��الل م�ضاركته��ا يف م�ضل�ض��ل )�حلب بع��د �ملد�ولة( 

وم�ضل�ضل )حد�ئق �ل�ضيطان(.
عام 2007 �ضارك��ت يف م�ضل�ضل )�أزهار(، )�أحالمك �أو�مر(، 

)�لفري�ض��ة و�ل�ضي��اد(، )قلب �م��ر�أة، ونقطة نظ��ام(. كما 
�ضارك��ت يف م�ضرحي��ة »برهوم��ة و�كاله �لربوم��ة« م��ع 

�لفنان �أحمد �آدم.
ع��ام 2008 �ضارك��ت يف م�ضل�ضل )ج��د�ر �لقل��ب(، )�أيام 
�لرع��ب و�حلب(، وم�ضرحية )زي �لف��ل( مع �لفنان »ماجد 

�مل�ضري.”
ع��ام 2009 �ضاركت يف م�ضل�ضل )�لباطني��ة( مع �لفنان« 
�ضالح �ل�ضعدين« وغ��ادة عبد �ل��ر�زق«، وم�ضل�ضل )�لرحايا 

حجر �لقلوب( مع �لفنان نور �ل�ضريف.
ع��ام 2010 �ضارك��ت يف م�ضل�ض��ل )�ض��ي عم��ر( و)ليلي 

�أفندي( وم�ضل�ضل )مملكة �جلبل(.
ع��ام 2011 �ضاركت يف م�ضل�ضل )م�ضاأل��ة كر�مة(، )�إحنا 

�لطلبة(، )عابد كرمان(.
ع��ام 2012 �ضارك��ت يف م�ضل�ض��ل )�لهروب( م��ع �لفنان 

كرمي عبد �لعزيز. 
ع��ام 2014 فيل��م زيج��ز�ج وق�ضت��ه ت��دور ح��ول من��اذج 
موج��ودة يف �ملجتمع �مل�ض��ري. من خ��الل ق�ضة �أربع 

فتيات يتعر�ضن للكثري من �مل�ضاكل.
م�ضل�ضل )�للعبة �الأخرية( م��ع �أحمد �لفي�ضاوي، وهيثم 

�أحمد زكي.
�لكثري م��ن �الأعمال �لفني��ة �ل�ضينمائية، م��ن بينها فيلم 
»�ض��امل �أبو �أخته«، و«�لهاربت��ان«، وفيلم »يف �ملنديل« مع 

�لفنان �لر�حل طلعت زكريا. 
النطالقة احلقيقية

وعلى �لرغم من م�ضاركتها يف �لعديد من �مل�ضل�ضالت 
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و�الأعم��ال �لفني��ة، �إال �أن جمهوره��ا ي��رى �أن بد�ي��ة تاألقها 
ب�ضكل �أكرب كان من خ��الل م�ضل�ضل » حد�ئق �ل�ضيطان 
» و�ل��ذي كان��ت ت��وؤدي في��ه �ضخ�ضي��ة » �ضابري��ن » �لفتاة 
�لريفي��ة �لب�ضيطة �لتي يق��ع يف حبها كبري �لبلد » مندور 
�أبو �لدهب » و�لذي كان يج�ض��د �ضخ�ضيته �لفنان« جمال 
�ضليم��ان«، �أعج��ب �جلمه��ور بهدوئه��ا وب��ر�ءة وجهه��ا 

و�أد�ئها �لتلقائي �جلميل فكانت �لبد�ية.
الأعلى م�صاهدة ؟ 

دخلت رمي �لبارودي قائمة �لفيديوهات �الأعلى م�ضاهدة 
ع��رب موق��ع يوتي��وب، يف �أح��د م�ضاهد م�ضل�ض��ل »قيد 
عائلي«. �حتل �مل�ضهد �ملركز �لثالث بقائمة �لفيديوهات 
�الأعلى م�ضاهدة ع��رب يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 
209،812 �أل��ف م�ضاهدة يف غ�ضون �ضاع��ات من طرحه، 
حيث ك�ضف �مل�ضهد ع��ن �ضدمتها نتيجة وفاة جنلها 

د�خل �أحد�ث �لعمل.
مل تتوقع رمي �لبارودي كل تل��ك �الأ�ضد�ء �أثناء حت�ضريها 
للم�ضل�ض��ل، خا�ضة �أنها رف�ضت �لدور 3 م��ر�ت،. حيث ر�أت 
في��ه �أن �ل�ضخ�ضية ال تنا�ضبها مطلق��ًا �إال �أن �إ�ضر�ر �جلهة 
�ملنتجة و�ملخ��رج تامر حمزة كانا �ل�ضبب ور�ء مو�فقتها 

يف �لنهاية.
و�أك��دت �أن �ضب��ب رف�ضه��ا كان يرج��ع �إيل �أن �ضخ�ضية« 
م��روة« �لت��ي لعبته��ا خ��الل �أح��د�ث �مل�ضل�ض��ل مليئ��ة 
باملو�ق��ف �لكئيبة و�حلزينة مثلما يظه��ر خالل حلقات 
�مل�ضل�ض��ل، وه��و �الأمر �ل��ذي مل تكن ت��ر�ه منا�ضب��ًا لها 
يف �لوقت �حلايل. ولك��ن �ملخرج تامر حمزة متكن من 
�إقناعه��ا يف �لنهاية لتو�فق علي �ل��دور، موؤكدة �أن هذ� 

�لنجاح يعترب مبثابة تعوي�ص لها عن �أمور كثرية.
ويف نف���ص �ل�ضي��اق ح�ضل��ت رمي �لب��ارودى موؤخر� على 
جائزة �أح�ض��ن دور فى م�ضل�ضل »قي��د عائلى« مبهرجان 
»�الأي��ام �لدولي��ة �جلز�ئ��رى »�ل��ذى �أقيم حتت رعاي��ة وز�رة 
�لثقاف��ة �جلز�ئري��ة. وت��رى« �لب��ارودي« �أن دوره��ا يف » قيد 
عائلي« و�ضعها يف موقف �ضعب وال ت�ضتطيع �ملو�فقة 

علي دور �أقل من »مروة« ولذلك تتاأين يف �الختيار�ت.
خ�صبة امل�صرح؟

ت�ضتعد رمي �لبارودي للع��ودة لعر�ص م�ضرحيتها »جو�زة 
مرتاح��ة« يف �لقاهرة يف يناير �حل��ايل و�لتى ت�ضارك فى 
بطولته��ا مع �لفن��ان »�أحمد �ضفوت«. كان��ت �مل�ضرحية 
ق��د جنحت فى حتقيق ردود �أفعال �إيجابية �أثناء عر�ضها 
خ��الل �ل�ضيف �ملا�ضي فى �لغردق��ة، وحتديًد� يف �ضهر 

يوليو �ملا�ضي �إال �أنها مل تعر�ص يف �لقاهرة حتي �الآن.
كم��ا ت�ضتعد لعر�ص م�ضرحي بعنو�ن »�ضيد دروي�ص« عن 
ق�ضة حي��اة �ملو�ضيقار �لكبري �لر�حل �ضيد دروي�ص و�لذي 
يج�ض��د �ضخ�ضيت��ه يف �لعم��ل �ملمثل »حمم��د عادل«، 
وجت�ضد »�لب��ارودي« يف �مل�ضرحية �ضخ�ضية زوجته ومن 

�ملفرت�ص �أن يبد�أ عر�ضها يف فرب�ير �ملقبل.

اأزياء رمي البارودي؟ 
متيل رمي �لب��ارودي �إىل �رتد�ء �ملالب�ص ذ�ت �للون �الأ�ضود، 
الأنه من �الألو�ن �ل�ضهلة و�لتي ميكن �أن تتنا�ضب مع جميع 
 �الإطالالت وتر�ضي جميع �الأذو�ق، لذ� فهو �للون �الأقرب �إليها. 
تعامل��ت مع �لعديد من م�ضممي �الأزياء من د�خل م�ضر 
وخارجه��ا، ويرج��ع ذل��ك �إىل �ختياره��ا �لت�ضمي��م �ل��ذي 
يتنا�ضب ويتالئم مع �ضخ�ضيتها، �إال �أنها قامت بالتعامل 

موؤخر� مع م�ضمم �الأزياء �أحمد عبد �هلل..
جميع �لت�ضاميم �لتي قامت بارتد�ئها يف �لفرتة �الأخرية 
كانت تالئم �ضخ�ضيتها وتع��رب عنها ب�ضكل كبري، وكان 
�أغلبه��ا من ت�ضميم« �أحمد عب��د �هلل« ويرجع �ل�ضبب يف 
ذلك �إىل م�ضاركتهما �لر�أي حول �لف�ضتان �لذي �ضرتتديه، 

من حيث �ختيار �للون و�لت�ضميم. 
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حنان الحارثي لـ» أناقتي«

ريشة عباية... 
عبايات لمن تقدر 
البساطة والرقي

تط��ورت العباءة مع م��رور الوقت، على 
مس��توى التصاميم والقصات والتطريز 
واألل��وان،  واإلكسس��وارات  واألقمش��ة 
نجحت أيضًا في تخطي حدود المنطقة 
تتباه��ى  عالمي��ًا  زي��ًا  لتصب��ح  العربي��ة، 
بارتدائه الس��يدة الغربية كم��ا العربية، 
نظ��رًا لم��ا تضيف��ه عل��ى إطاللته��ا من 
أنوثة طاغية وأناقة الفتة وس��حر دافئ 
ال يخلو من الغموض في بعض األحيان، 

ومن الوقار والهيبة في أحيان أخرى.
األزي��اء  مصمم��ة  م��ع  أناقتي«التق��ت   «
العمانية »حنان الحارثي »صاحبة عالمة 
» ريش��ة عباية« لتكش��ف لنا عن بدايتها 
ف��ي عالم العباي��ات والمالم��ح المميزة 
لتصاميمه��ا وغيره��ا م��ن األس��رار التي 

تخص العباية التقليدية. 
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كيف بداأ �صغفك بعامل الأزياء؟، وملاذا اخرتت 
جمال العبايات بالأخ�ض؟

�ضغفي مبجال �الأزياء ح��دث منذ �ضغري و�عتز�زي 
بجذوري وتقاليد بلدي قادتني �إىل �ختيار ت�ضاميم 
�لتمي��ز  عا�ضق��ة  والأين  ممي��زة،  ع�ضري��ة  عباي��ات 
و�لتفرد يف �أزيائي وعباياتي فكنت �أقوم بت�ضميم 
عباء�تي بنف�ضي وكانت حتظى باإعجاب �لكثريين، 
كن��ت كثري� ما �أُ�ض��األ يف �ملنا�ضبات ع��ن عباء�تي 
و�إطاللته��ا �الأنيقة. والأن �لعب��اءة تعطي �ضاحبتها 
رقي��ا و�أناق��ة وح�ضم��ة يف �لوق��ت ذ�ت��ه، فقمت 

باختيار هذ� �ملجال عن بقية �ملجاالت. 
وبف�ض��ل �هلل وبدع��م من �أهل��ي و�أ�ضدقائ��ي بد�أت 
�خلط��و�ت �الأوىل الإن�ض��اء خ��ط ت�ضمي��م �لعب��اء�ت 
�خلا�ص بي ولدى عالمة جتارية ��ضمها » ري�ضة عباية«. 
م��ن  لت�ص��اميمك  املمي��زة  املالم��ح  اأب��رز  م��ا 

العبايات؟
» ري�ضة عباية« تتميز بالب�ضاطة و�لنعومة �لتي تنا�ضب 
ذوق �مل��ر�أة �خلليجية، وعلى �لرغ��م من �أّن �لعباء�ت 
�ل�ضود�ء ه��ي �الأ�ضا�ص يف ت�ضاميم��ي، �إال �أين �أدخل 

بع�ص �الألو�ن ب�ضكل ب�ضيط وغري مبالغ فيه. 

من اأين ت�صتوحني اأفكارك وت�صاميمك؟
�أ�ضتوحي �أفكاري من خيايل ومن �الأماكن �لتي �أزورها ،�أو 
من خ��الل متابعة خطوط �ملو�ض��ة �لعاملية، ف�ضال عن 
�أين �أ�ضتوح��ي �لت�ضمي��م من �ضخ�ضي��ة كل زبونة، ومن 

نوعية �الأقم�ضة �لر�ئجة لكل مو�ضم. 
كيف اأبدعِت وطورِت من العباءة التقليدية؟

طورن��ا �لعب��اءة �لتقليدي��ة م��ن خ��الل �إدخ��ال �لق�ض��ات 
�جلديدة و�الألو�ن. فقمت باإطاللة مموعة يف مو�ضم 
�الأعي��اد فطورن��ا م��ن �لعب��اءة وقدمن��ا �لعب��اءة �مللونة 

بالكامل �لتي ميكن �رتد�وؤها يف �ملنا�ضبات.
�صر جمال ت�صاميمك من العبايات امللونة؟

�ض��ر جمال ت�ضاميم��ي يف �لعبايات �مللون��ة هو �ختياري 
لالأل��و�ن �لهادئ��ة، و�الأل��و�ن �ملنا�ضب��ة �لتي تلي��ق بالق�ضة 

و�لت�ضميم.
م��اذا يق�ص��د بالعب��اءة الريا�ص��ية؟، وكي��ف جتدي��ن 

الإقبال عليها؟ 
تعني ت�ضميم عباء�ت �أكرث عملية و�ضهولة يف �حلركة، 
عب��اء�ت مبتك��رة ذ�ت طاب��ع ريا�ضي خمتل��ف من حيث 
�لق�ضة و�لت�ضميم. تتمكن تلك �لعباء�ت �أن حتافظ على 
�أهم �ملو��ضفات �الأ�ضا�ضية وهي �حل�ضمة و�لتو��ضع يف 

�مللب�ص.

43 فا�ضن
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كي��ف تختلف عب��اءة العرو�ض ع��ن العبايات الأخرى 
يف الت�صميم واخلامات؟

تختل��ف عب��اءة �لعرو�ص ع��ن �لعباء�ت �الأخ��رى من حيث 
�لتطريز ونوعي��ة �الأقم�ضة، حيث يت��م ��ضتخد�م خامات 
�لتطري��ز�ت  بالكث��ري م��ن  وتتمي��ز  و�الأورجن��ز�،  �ل�ضيف��ون 

�لو��ضحة �لتي متيزها عن �لعباء�ت �ليومية.
اأهمية تن�صيق الإك�ص�صوارات مع ت�صميم العباءات؟

�أ�ضب��ح من �ل�ض��روري تن�ضي��ق �إك�ض�ضو�ر�ت م��ع �لعبايات 
تنا�ض��ب ت�ضمي��م كل و�ح��دة و�ضكلها، وذل��ك بالرتكيز 
على نوعي��ة �لقما�ص و�خلامة �مل�ضنوع��ة منها �لعباية، 

باالإ�ضافة �إىل لونها. 
تن�ضي��ق  يف  دور�ً  تلع��ب  �ل�ضي��دة  �ضخ�ضي��ة  �أن  كم��ا 
�الإك�ض�ض��و�ر�ت، فاإذ� كنت �ضاحب��ة �ضخ�ضية كال�ضيكية 
�خت��اري �الإك�ض�ض��و�ر�ت ذ�ت �لل��ون �لذهبي م��ع عبايتك 
�ل�ض��ود�ء، �أم��ا �إذ� كن��ت �ضخ�ضية جريئة فالفت��ي �الأنظار 

باإك�ض�ضو�ر�تك �ملعدنية �لرب�قة. 
�أما �الإك�ض�ضو�ر�ت �لتي ت�ضيف جمااًل على �لعباءة ولو كانت 
ب�ضيط��ة، وتعد من �أكرث �الإك�ض�ضو�ر�ت �ملقربة لقلبي هي 

حقيبة �ليد و�لكعب �لعايل و�ل�ضاعة و�خلو�مت.

��ة يف  باأناق��ة خا�صّ لتتمّي��ز  للم��راأة  ن�ص��يحتك  م��ا 
العباءة؟

 يج��ب على كل �م��ر�أة �ختيار ما ينا�ض��ب �ضكل ج�ضمها 
و�لط��ول ولون �لب�ضرة حتى تربز �أناقتها و�أنوثتها، �أهم ما 
ميي��ز �لعباءة �لر�قية ويربز جمال �مل��ر�أة �لب�ضاطة و�لرقي 

و�لر�حة.
حديثنا عن اأجدد كوليك�صن لعام 2020؟ 

�أجدد كولك�ض��ن ٢٠٢٠ �ضاأقوم بالرتكي��ز على ت�ضميم 
�لعباء�ت �ليومية. 
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BMW X6 في جيله الثالث ومظهره الجديد بروعة الت�صميم الأخاذ وم�صتويات  يدمج طراز 
اإليه تقنيات  اأحدث ما تو�صلت   BMW X6 الراحة الفائقة واأحدث مزايا التوا�صل. وتمثل �صيارة 
اأيقونة حديثة ت�صتقطب  عالم ال�صيارات واأداء القيادة الرائع، لتحتل موقًعا رائ��ًدا وتعتبر 

اهتمام هواة الرفاهية وع�صاق متعة القيادة في جميع اأنحاء ال�صلطنة.
ويجمع طراز BMW X6 الجديد كلًيا بين بين خ�صائ�ض القيادة المرنة وال�صتخدامات المتعددة 

ل�صيارات الأن�صطة الريا�صية المتعددة، مع المظهر الجذاب ل�صيارة كوبيه.
ويعتمد الجيل الثالث من �صيارة X6 على اأ�صلوب ت�صميم ح�صري لإبراز المظهر الواثق والقيادي 
فيما يجتمع نظام نقل الحركة المتطور وتقنية الهيكل مع مجموعة كبيرة من البتكارات 

لتقديم تجربة قيادة ريا�صية فريدة من نوعها وفاخرة اإلى اأبعد الحدود. حضور مهيب وأداء رياضي
BMW X6

�أوتوموتور
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كاًل م��ن م�ضاع��د �لتحك��م يف �لتوجيه 
و�مل�ضار مع م�ضاعد للقيادة يف �لزحام، 
�لت�ض��ارع م��ع  وم�ضاع��د �حلف��اظ عل��ى 

�حلماية من �لت�ضادم �جلانبي. 
باالإ�ضافة �إىل نظام جتنب خطر �لت�ضادم 

هي��كل باأبعاد جديدة ير�ص��خ القدرات 
الريا�صية

 BMW X6 تب��دو �لق��در�ت �لريا�ضية لط��ر�ز
و��ضحة للعيان م��ن �لنظرة �الأوىل، وز�دت 
�أبع��اد �ضي��ارة BMW X6 �جلدي��دة مبقد�ر 
26 ملم بالن�ضبة للطول �خلارجي مقارنة 
بالط��ر�ز �ل�ضاب��ق وبعر���ص 15 مل��م، �ال �أن 
�رتفاعها �أ�ضبح �أقل �الآن مبقد�ر 6 مم. كما 
ز�د ط��ول قاعدة عج��الت �ل�ضيارة مبقد�ر 
42 مم، لتجم��ع �الأبع��اد �جلديدة ما بني 

�الأد�ء �لديناميكي و�حل�ضور �ملهيب.
ذ�ت  �لكب��رية  �الأمامي��ة  �ل�ضبك��ة  ُتع��د 
�الإط��ار �الأحادي م��ن BMW �ملي��زة �الأكرث 

�الأمامي��ة، حي��ث  �لو�جه��ة  و�ضوًح��ا يف 
تق��رتب �حل��و�ف �خلارجي��ة لل�ضبكة من 
�مل�ضابيح �الأمامية بز�وية حمددة بو�ضوح. 
 BMW X6 وللم��رة �الأوىل �ضيك��ون ط��ر�ز
�جلدي��د م��زوًد� ب�ضبك��ة BMW م�ضيئ��ة 
�ضمن �خليار�ت �الإ�ضافية، وهذ� ما ي�ضفي 
مل�ضة فخم��ة وح�ضرية عل��ى �لت�ضميم 
�خلارجي. ويت��م تفعيل �الإ�ضاءة عند فتح 
�ل�ضي��ارة �أو �إغالقها، كما ميك��ن لل�ضائق 

ا. ت�ضغيله و�إيقافه يدوًيا �أي�ضً
الت�صميم الداخلي

�ضي��ارة  يف  �لد�خل��ي  �لت�ضمي��م  يوف��ر 
BMW X6 �جلدي��دة جتربة قيادة ح�ضرية 

وديناميكي��ة، وت�ضف��ي �لتفا�ضيل �لقوية 
�ضمن مق�ض��ورة �لقيادة مظه��ًر� ع�ضرًيا 
وريا�ضًي��ا بكل و�ضوح. كم��ا ميثل ت�ضميم 
مق�ضورة �لقيادة �لتي تكتمل مع عنا�ضر 
�لتحك��م �جلديدة، معنى �أ�ض��د و�ضوًحا 
عل��ى �لت�ضمي��م �لذي يركز عل��ى �ل�ضائق 

.BMW و�لذي ت�ضتهر به
كما تت�ض��م مق�ضورة �ل�ضي��ارة مب�ضتوى 
ع��اٍل م��ن �لتباين، وذل��ك بف�ض��ل م�ضاند 
بن�ضب��ة  �ملق�ضم��ة  �خللفي��ة  �ملقاع��د 
40:20:40 و�لتي ميكن طيها لزيادة �ل�ضعة 
م��ن 580 لرت �إىل 1،530 ل��رت. وت�ضمل �ملز�يا 
�ملتاح��ة من قائمة �الإ�ضاف��ات �الختيارية: 

مقاع��د متع��ددة �لوظائف م��ع وظيفة 
�الأمام��ي،  و�لر�ك��ب  لل�ضائ��ق  �مل�ض��اج 
و�لتحك��م �حل��ر�ري �الآيل باأرب��ع مناطق، 
وحام��الت �الأكو�ب �حلر�ري��ة، و�لتطبيقات 
�لزجاجي��ة لع��دد م��ن عنا�ض��ر �لتحكم، 

و�ل�ضقف �لزجاجي �لبانور�مي.
مزايا القيادة الديناميكية

وي�ض��م �لت�ضمي��م �لقيا�ض��ي يف جميع 
ط��ر�ز�ت BMW X6 �جلدي��دة ناقل حركة 
Steptronic بثم��ان �ضرع��ات، يف ح��ني �أن 
نظ��ام �لدف��ع �لرباع��ي �لذك��ي يزيد من 
ق��وة �جل��ر وخف��ة �حلرك��ة و�ال�ضتق��ر�ر. 
وي�ضاه��م �جلي��ل �الأح��دث م��ن نظ��ام 
�ل��دور�ن  ع��زم  توزي��ع  يف   BMW xDrive
بني �لعج��الت �الأمامية و�خللفية ح�ضبما 
يتطل��ب �لو�ض��ع، ليتيح �ملزي��د من �لدقة 

و�ل�ضرعة �أثناء �لقيادة.
ميك��ن تغي��ري �رتف��اع �ل�ضي��ارة بلم�ضة زر 
و�ح��دة يف مق�ض��ورة �لقي��ادة �إىل ح��د 
�أق�ضى قدره 80 مم، وتتوفر حزمة �لطرق 
و�لت��ي ت�ضم��ح  لنم��اذج خمت��ارة  �لوع��رة 
لل�ضائ��ق باالختي��ار من ب��ني �أربع��ة �أو�ضاع 
تعمل على حت�ضني �لتقدم على �لثلج �أو 
�لرم��ال �أو �حل�ض��ى �أو �ل�ضخور. وب�ضغطة 
ا تن�ضي��ط �الإعد�د�ت  زر و�ح��دة، ميكن �أي�ضً
�ملثالي��ة الرتفاع رك��وب �ل�ضي��ارة ونظام 
xDrive، و��ضتجابة �لت�ضارع، و�لتحكم يف 
ناقل �حلرك��ة، و�ملدخ��الت �لت�ضحيحية 

.DSC لنظام
اأنظمة مبتكرة 

�أنظم��ة  م��ن  �ضامل��ة  مموع��ة  تتوف��ر 
م�ضاع��دة �ل�ضائق �لتي تتن��وع ما بني �ملز�يا 
 BMW X6 لقيا�ضي��ة و�الختيارية يف �ضي��ارة�
�جلدي��دة و�ال�ضتثنائي��ة و�لت��ي تع��د �ضيارة 
كوبيه لالأن�ضطة �لريا�ضية. والإ�ضافة وظائف 
جدي��دة وعدي��دة، تق��وم �الأنظم��ة بعمل 

فعال للغاية يف تعزيز �لر�حة و�الأمان.
�لقيا�ضي��ة ل�ضيارة  وت�ضتم��ل �ملو��ضفات 
BMW X6 �جلدي��دة عل��ى نظ��ام تثبي��ت 
�ل�ضرع��ة م��ع وظيف��ة �لكب��ح و�لتحذي��ر 
 City من �ال�ضطد�م و�مل�ض��اة مع نظام
��ا عن��د  Braking �ل��ذي ينب��ه �ل�ضائ��ق �أي�ضً

�كت�ضاف در�جة هو�ئية.
م��ن  �لكامل��ة  �حلزم��ة  ه��ذه  تت�ضم��ن 
و�لر�ح��ة  لل�ضالم��ة  �ملع��ززة  �لتقني��ات 

Evasion Assistant و�أنظم��ة �لتحذي��ر من 
الأولوي��ة  و�لتنبي��ه  �خللف��ي،  �ال�ضط��د�م 
�لطريق، و�أنظمة حتذير �لقيادة �خلاطئة، 
وحتذي��ر تقاط��ع �لط��رق، وحتذي��ر تغيري 

�مل�ضار، وم�ضاعد �إيقاف �لطو�رئ.

�أوتوموتور
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829.135 �صيارة  اإذ تم بيع  2019 ب�صجل مبيعات جديد،  BMW M GmbH ال�صنة المالية  اختتمت 
BMW M الم�صجلة حديًثا بن�صبة  عالية الأداء مقارنة بالعام ال�صابق. وقد ارتفع عدد �صيارات 
32.2 %، ومع هذه النتيجة تحتل �صركة BMW Group الفرعية التي يتم ت�صنيفها ك�صركة 

ت�صنيع �صيارات م�صتقلة، ال�صدارة باإعتبارها ال�صركة الأكثر نجاًحا في فئتها التناف�صية.
M والمعدات  الريا�صية  2019 زيادة كبيرة في الطلب على ال�صيارات  و�صهدت ال�صنة المالية 

 .BMW Individual الح�صرية الختيارية من

في صدارة مصانع السيارات العالية 
األداء ألول مرة في تاريخها

BMW M GmbH

�لوالي��ات  �ض��وق  كان   2019 ع��ام  ويف 
�ملتح��دة �الأمريكي��ة ه��و �ل�ض��وق �الأكرث 
 BMW M أهمي��ة، وهنا �زد�د ع��دد �ضيار�ت�
�ملباع��ة �إىل 442.44 �أل��ف �ضي��ارة. وكانت 
�أملاني��ا هي ث��اين �أه��م �ض��وق مبيعات، 
حي��ث مت بي��ع 110.26 �أل��ف �ضي��ارة، تليها 

�ململكة �ملتحدة ب� 688.17 �ألف �ضيارة. 
وق��د ز�دت ح�ض��ة �ضي��ار�ت BMW M يف 
�إجم��ايل حج��م مبيع��ات BMW ب�ضكل 
م�ضتم��ر خ��الل �ل�ضن��و�ت �ملا�ضية. ويف 
�أ�ض��و�ق �ل�ضي��ار�ت يف �أمري��كا �ل�ضمالية، 
�أ�ضبحت كل �ضيارة �ضابعة جديدة حتمل 
�ضعار �لعالمة �لتجارية �الأبي�ص و�الأزرق �الآن 

.BMW M من طر�ز
وتت�ض��در �ضوي�ض��ر� �ملرتب��ة �الأوىل يف هذ� 
 BMW M �ضي��ار�ت  متث��ل  حي��ث  �ملج��ال، 
بالفعل �أكرث من 22 % من �إجمايل مبيعات 
BMW. ،وق��د تو�ضعت �ضبكة بي��ع �ضيار�ت 
BMW M باأك��رث م��ن 90 % خ��الل �ل�ضنو�ت 
�خلم�ص �ملا�ضية ن�ضبة �إىل �لطلب �ملتز�يد 
با�ضتمر�ر. وقد �أ�ضب��ح �ملوظفون �ملدربون 
تدريبًا خا�ضًا على �ملعايري �لعالية �ملطلوبة 
BMW M م��ن حي��ث �ملبيع��ات  ل�ضي��ار�ت 
و�خلدمة يف حو�يل 1200 �ضركة معتمدة 

حول �لعامل.
�S¡ت«ر�ر �ل¾�ا“

 BMW M8 Gran Coupe �ضتتوف��ر �ضي��ارة 
 BMW M2 CS خ��الل ع��ام 2020، وكذل��ك
من �ملقرر �إطالقها خالل �الأ�ضهر �ملقبلة. 
وبالن�ضبة ملحب��ي �ل�ضيار�ت عالي��ة �الأد�ء، 
�ضيتم متييز ع��ام 2020 من خالل �لعر�ص 
�لعاملي �الأول ل�ضيار�ت BMW M3 �ضيد�ن 

�جلديدة وBMW M4 كوبيه �جلديدة.

م��ن جانب��ه �أع��رب ماركو���ص فال���ص 
 BMW M �لتنفي��ذي ل�ضرك��ة  �لرئي���ص 
عن فخره باحل�ضول على ريادة �ل�ضوق 
يف قطاع �ل�ضي��ار�ت �لعالية �الأد�ء الأول 
مرة منذ ما يقرب من 50 عاًما من تاريخ 

�ل�ضركة.
نتيج��ة  ج��اء  �لنج��اح  ه��ذ�  �إن  م�ض��ري� 
��ضرت�تيجية من��و متو��ضلة وهنا يظهر 
مدى ق��وة BMW M، و�لطاب��ع �الأ�ضيل 

وح��ول ذل��ك يق��ول توما���ص فيلبريم��ري 
 BMW و�لت�ضوي��ق يف  �ملبيع��ات  رئي���ص 
M GmbH: “لق��د متكنا م��ن خالل �إطالق 
طر�ز�تن��ا �جلديدة من ج��ذب مموعات 
كبرية وجديدة م��ن �لعمالء �ملت�ضوقون 
لتجرب��ة �ضع��ور �لقي��ادة �ملذه��ل �ل��ذي 
متنحه��م �إي��اه �ضي��ار�ت M ،ونح��ن على 
ثقة تامة من �أنه من خالل �إطالق �لعديد 
من �لط��ر�ز�ت �جلذ�بة �الأخرى يف �ل�ضوق، 
�ضنو��ض��ل �مل�ضي قدًما يف طريقنا نحو 

�لنجاح يف عام 2020.”
وقد �ضاهم �رتفاع �لطلب على �ل�ضيار�ت 
�لعالية �الأد�ء من BMW M GmbH ب�ضكل 
حا�ضم يف ت�ضجي��ل �لعام �ملا�ضي. يف 
فئ��ة �ل�ضيار�ت هذه، ي�ضتم��ل �لعر�ص �الآن 
على جمي��ع �لقطاع��ات تقريًبا ب��دًء� من 
 BMW BMW وط��رز  1 م��ن �لفئ��ة  �لفئ��ة 
�لفئ��ة  حت��ى   BMW Z4 Roadster و   X
 BMW M135i لفاخرة. ف�ضال عن ط��ر�ز�ت�
 xDrive، BMW Z4 M40i، BMW M340i
 BMW M340i xDrive �ضي��د�ن،   xDrive
 M جميعها مثرية لالإعجاب باأد�ء Touring

منوذجي مميز�ت.
عالوة على ذلك، هناك مموعة خمتارة 
م��ن ط��ر�ز�ت �ضي��ار�ت �الأد�ء �لع��ايل م��ن 
و   BMW 2 ل�ضل�ضل��ة   BMW M GmbH
BMW 5 Series. باالإ�ضاف��ة �إىل BMW X3 و 
 BMW و BMW X6 و BMW X5 و BMW X4
X7 يف �لفئة �لفاخرة. باالإ�ضافة �إىل �ضيارة 
�لريا�ضي��ة،   BMW M850i   xDrive Coupe
 BMW M 850i xDrive Convertible، BMW
 BMW و   M 850i xDrive Gran Coupe
��ا مزيًج��ا متميًز�  M760Li xDrive ت��ربز �أي�ضً

ملنتجاتنا وجتربة �لقيادة �لفريدة �لتي 
تله��م �لعم��الء وجتذبهم يف جميع 

�أنحاء �لعامل.
وق��د متي��ز �لع��ام �لقيا�ض��ي ل�ضركة 
BMW M باإطالق ع��دة طر�ز�ت �ضيار�ت 
خارق��ة ال مثي��ل لها قب��ل �أن يتم طرح 
�لعديد م��ن �ضيار�ت BMW M �جلديدة 
ومت طرحه��ا يف �ل�ض��وق خ��الل عام 

و�حد.

من �لديناميكية وخفة �حلركة و�لدقة.
حتتوي مموعة ط��ر�ز�ت �ل�ضيار�ت �جلديدة 
ذ�ت �الد�ء �لع��ايل على حمركات ديزل ب�ضت 
 M TwinPower بتقني��ة  م��زودة  �أ�ضطو�ن��ات 
Turbo Technology �لت��ي توف��ر م�ضتوى عاٍل 
للغاي��ة م��ن �الأد�ء وع��زم �ل��دور�ن �إىل جانب 
�ملح��ركات �لت��ي حتت��وي على �أربع��ة و�ضتة 
وثمانية و�ثني ع�ضر ��ضطو�نة. وتوفر وحد�ت 
�لطاق��ة ه��ذه بطريقة �أك��رث فاعلية ب�ضكل 
 BMW و BMW X3 M40d خا�ص يف �لط��ر�ز�ت
 BMW M550d xDrive وكذل��ك   X4 M40d

BMW M550d xDrive Touring ضيد�ن و�
بي``ª ما ي²``ار† �Ùلي``S ÀÄ¡``يارة م¿ 

 M Sport ة€a
وق��د حققت مبيع��ات ط��ر�ز�ت M �لريا�ضية 
 BMW Model ملتاح��ة �الآن جلميع ط��ر�ز�ت�
�أي�ضا رقما قيا�ضيا جدي��د� يف �ل�ضنة �ملالية 
يف  للط��ر�ز  �ملح��ددة  �ملكون��ات   .2019
م��االت �لديناميكي��ة �لهو�ئي��ة و�لتعلي��ق 
�خلارج��ي و�لد�خل��ي �لتي ت�ضف��ي مل�ضات 
جذ�ب��ة ملتع��ة �لقي��ادة �لريا�ضي��ة ب�ض��كل 
خا�ص يف جمي��ع فئات �ل�ضي��ار�ت. وقد مت 
ت�ضليم ما يقارب �ملليون �ضيارة من طر�ز�ت 
M �لريا�ضي��ة خ��الل عام و�ح��د الأول مرة يف 
تاريخ �ل�ضركة، وهذ� ما ي�ضاوي زيادة �أكرث من 

25 يف �ملئة مقارنة بالعام �ل�ضابق.
وق��د �رتفعت مبيعات �لط��ر�ز�ت �خلا�ضة 
 BMW Individual حل�ضرية عرب مموعة�
باأك��رث من 50 % يف جمي��ع �أنحاء �لعامل، 
�إذ مت طلبه��ا من قبل �أك��رث من 330  �ألف 
عمي��ل مبو��ضفات خا�ض��ة عالية �جلودة 
عل��ى  ممي��ز  �ضخ�ض��ي  طاب��ع  الإ�ضف��اء 

�لق�ضم �خلارجي و�لد�خلي لل�ضيارة.

BMW X3 M
�أ�ضبح��ت   BMW X3 �ضي��ارة  ط��رح  وم��ع 
�ل�ضي��ار�ت عالي��ة �الأد�ء متاح��ة يف فئ��ة 
�مل��دى  متو�ضط��ة  �لريا�ضي��ة  �ل�ضي��ار�ت 
 )SAC( وقط��اع �لن�ض��اط �لريا�ض��ي )SAV(
الأول مرة. عالوة على ذلك، مع طرح �ضيارة 
BMW M8 كوبي��ه مت �إط��الق جيل جديد 
من �ل�ضيار�ت �لريا�ضية �لفاخرة �مل�ضممة 

لفئة �الأد�ء �لعايل.

�أوتوموتور



خبيرة التجميل
»رحاب البلوشي« لـ»أناقتي«

المكياج الناعم..
إبراز الجمال بال تكلف

خبيرة التجميل العمانية »رحاب البلوشي »عاشقة فن 
التجميل والتي بدأت مالمس��ته من��ذ نعومة أظفارها 
من خالل الرسم وحبها العالي لأللوان، تميزت وصارت 
تخطو بخط��وات ثابتة حت��ي حقق��ت أمنيتها وصارت 
ف��ي فترة وجي��زة من أمهر وأش��هر خبي��رات التجميل 
بالس��لطنة. خبيرة التجميل« رحاب البلوش��ي »صاحبة 
)دار الغي��د( للتجمي��ل ف��ي ح��وار خ��اص م��ع مجل��ة 

»أناقتي«:- 

Rehab
makeup artist

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

???? ???? ?????.pdf   1   10/6/2019   1:51:19 PM

53 جمال



مت��ى اكت�ص��فت موهبتك يف و�ص��ع 
املكي��اج ؟ و كيف ب��داأت الدخول يف 

عامل التجميل؟
�أحببت هذ� �لعامل �ل�ضاحر �مللئ بالتنوع 
و�لتفرد و�الإبد�ع منذ �ضن �ل� 18 عاما، عامل 
�لتجميل ف��ن ر�ق ويهم كل �ضيدة وكل 
فتاة ،و�أنا مغرمة باجلمال ود�ئما ما�أبحث 
ع��ن �جلديد يف ع��امل �لتجمي��ل ولذلك 

كان من �هتماماتي �الأوىل.
كن��ت د�ئم��ا م��ا �أ�ض��ع �ملكي��اج لنف�ضي 
يبهره��ن  والأخو�ت��ي، والأن �ملكي��اج كان 
و�ضجعنني عل��ى �أن �أكون خبرية جتميل 
حمرتفة فقررت خو�ص هذ� �ملجال �لذي 

�أجد فيه كل �ل�ضغف و�جلمال. 
�أحدث �ل�ضيحات �لر�ئجة لهذ� �ملو�ضم؟

�الألو�ن �لر�ئج��ة و�الأكرث �ضيوعا هي �الألو�ن 
�لرت�بية و�ملكياج �لهادئ �لب�ضيط �لر�قي.

م��ا ال��ذي çي��ز طريق��ة عم��ل« رحاب 
البلو�صي« عن غريها؟

�ملكي��اج �لهادئ و�لطبيع��ي مينح �ملر�أة 
�إطاللة هادئ��ة جتمع بني �لرقي و�لهدوء 
يف �لوق��ت نف�ضه، كما تر�ضم مالحمها 
بلم�ض��ة �أنيق��ة تتمي��ز باالأنوث��ة و�جلمال. 
لذل��ك فاأن��ا من ع�ض��اق تطبي��ق �ملكياج 

�لناعم �لهادئ. 
م��ا هي معاي��ري جم��ال اأية ام��راأة من 

وجهة نظرك؟
وهب �هلل �مل��ر�أة �لعربية جم��ااًل ال تتمتع 
ب��ه غريها م��ن �لن�ضاء فه��ي ذ�ت مالمح 
و��ضح��ة وب��ارزة، و�أن��ا �أرى �أن �لقلي��ل م��ن 
�ملكي��اج يكف��ي الإب��ر�ز جماله��ا. و�أنا �ضد 
�ملكياج �لثقيل �لذي يطم�ص وقد ي�ضوه 
جماله��ا �أي�ض��ا بداًل م��ن �إب��ر�زه، فاملكياج 
�ضالح ذو حدي��ن فاإذ� ��ضتخ��دم بطريقة 
غري �ضحيحة فقد يعطى نتائج عك�ضية.

ما الفرق بني املكياج العربي واملكياج 
الغربي؟

�لب�ض��رة  عل��ى  يرك��ز  �لعرب��ي  �ملكي��اج 

و�لعي��ون، خا�ض��ة �أن �مل��ر�أة �لعربية تتميز 
و�لب�ض��رة  �لو��ضع��ة  �جلذ�ب��ة  بالعي��ون 
�ملختلط��ة. �أم��ا �ملكياج �لغرب��ي فريكز 
على �ملكي��اج �خلفيف �له��ادئ �لب�ضيط 

لكل منا�ضباتهم.
ما هي �أهم ن�ضائح �ملكياج �لتي تقدمها 

رحاب البلو�صي للفتيات؟
�مل��ر�أة �لعماني��ة �مر�أة مثقف��ة ذ�ت ذوق 
ر�ق، حت�ض��ن �ختيار ما يليق بها، وعلى كل 
�م��ر�أة �أن تختار ما ي��ربز جمالها. فاملكياج 
موؤقت��ة.  �ضيح��ة  ولي���ص  وف��ن  ذوق 
ون�ضيحتي لكل �م��ر�أة �أن تعتمد �ل�ضيحة 
�لتي تليق بها وعدم �لتخّلي عنها مبجرد 
ظه��ور �ضيحة �أخرى; فلي�ضت كّل �ضيحة 

و�ضيلة الإبر�ز �جلمال.
م��ا ه��ي املنتج��ات املف�ص��لة لديك 

والتي تف�صلني العمل بها؟
منتجات كاروالين وماك. 

خط��اأ تق��ع فيه اأغل��ب الفتي��ات عند 
متام��ا  وتن�ص��حني  املكي��اج  و�ص��ع 

بتجنبه؟
�لتقلي��د و�القتبا�ص عن �الأخري��ات و�أحيانا 
�الإفر�ط يف و�ضع �ملاكياج يوميا بطريقة 
�ضاخب��ة. فجم��ال �ملر�أة يك��ون بب�ضاطة 
و�أناق��ة مظهرها وتغي��ري �ل�مكياج مهم 
ج��د� فه��و يجعلها متج��ددة ومفعمة 

باحلياة د�ئما. 
طموحات وتطلعات م�صتقبلية؟

�أطم��ح �أن �أ�ضب��ح خالل �ل�ضن��و�ت �ملقبلة 
و�ح��دة م��ن �أب��رز خب��ري�ت �لتجمي��ل يف 
�ل�ضلطن��ة، و�أن تلبي خدم��ات) د�ر �لغيد( 
للتجميل �أمل �لر�غبات يف �حل�ضول على 
�إطالل��ة ممي��زة. و�أن �أكون ق��دوة ح�ضنة 
لكل �لر�غبات يف �لدخول و�لعمل مبجال 
�لتجميل.كم��ا �أطم��ح ب��اأن �أن�ض��ئ مركز� 
�ضامال للمر�أة يقدم كافة �خلدمات �لتي 

حتتاج �إليها �ملر�أة. RE
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سارة العريمي لـ»أناقتي«

صالون شادن...
وجهة شاملة لكافة 

الخدمات التجميلية
ترتاد النس��اء و الفتيات صالونات التجميل يومي��ا وبكثرة، لتظهر بكامل 
أناقتها وأنوثتها فتختار المكان الذي يناسبها ويناسب ذوقها و يحسن 
التعامل معها من الناحية اإلنسانية والجمالية. » صالون شادن« سيضمن 
ل��ك إطاللة مثالية كل يوم، وس��وف يتم - إن ش��اءاهلل تعال��ى -افتتاحه 
قريبا ليقدم العديد من الخدمات التجميلية الشاملة من مكياج، وشعر، 
وعناية بالجسم واليدين والحمام المغربي ،والمساج ،والسبا وغيرها من 
الخدم��ات تكش��فها لنا في الح��وار التالي رائدة األعمال »س��ارة العريمي 

»صاحبة صالون » شادن« :-
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كيف بداأ اهتمامك بال�صالونات التجميلية؟ 
�هتمامي بال�ضالون��ات �لتجميلية بد�أ قبل ع��دة �ضنو�ت، فكنت 
د�ئم��ا م��ا �أزور مر�كز �لتجمي��ل و�أبحث دوما ع��ن مركز متكامل 
يقدم جميع �خلدمات �لتجميلية �خلا�ضة باملر�أة. �فتتاح �ضالون 
“�ض��ادن” جاء به��دف م�ضاعدة �مل��ر�أة للح�ض��ول على خدمات 

جتميلية �ضاملة باأ�ضرع وقت ويف مكان و�حد. 
عوامل جناح �صالونات التجميل من وجهة نظرك؟

هن��اك �لعديد م��ن �ل�ضالون��ات �لناجحة يف �ل�ضلطن��ة، عو�مل 
جناحها تكمن يف �لبد�ية على بناء عالمة وبر�ند مميز من خالل 
�ختي��ار »��ضم« ي�ضم��ن �نت�ض��اره، �لرتكيز عل��ى �لتفا�ضيل ل�ضمان 
�جلودة، تق��دمي خدمات �ضاملة تلبي كاف��ة �أذو�ق و�حتياجات 
�مل��ر�أة، �مل�ضد�قي��ة و�خل�ضو�ضية يف �لتعامل م��ع �لزبائن، بناء 
فري��ق عم��ل ناجح يتمي��ز باخلربة و�لكف��اءة �لعالي��ة يف مال 

�لتجميل. 
�صبب اختيارك ل�صم �صادن ؟وماذا يعني؟

��ض��م »�ضادن » م��ن �الأ�ضماء �لعربّي��ة �الأنثوي��ة �لرقيقة، وهو من 
�الأ�ضماء �لن��ادرة �النت�ضار يف �الأو�ضاط �لعربّية. وتتمتع �لفتاة �لتي 
حتم��ل ��ضم »�ض��ادن« بالطاق��ة و�لتف��اوؤل و�حليوي��ة و�لطموح، 
كذل��ك تتمت��ع ب�ضخ�ضي��ة ب�ضيط��ة ومتو��ضع��ة، فه��ي حتب 

�لتعامل مع �الآخرين بعفوية دون �للجوء �إىل �لت�ضّنع.

اخلدمات التي يقدمها �ص��الون« �ص��ادن«؟، و�صر متيزه عن 
بقية ال�صالونات املوجودة؟

  خدمات �ملكي��اج، على �أي��ِدي �أمهر �خل��رب�ء مل�ضاعدتك 
عل��ى �ال�ضتع��د�د جلمي��ع �ملنا�ضب��ات وِلُتَدِلل��ي نف�ضك 
مبكي��اج يوم��ي جمي��ل. ونتمي��ز مبتابعتنا الآخ��ر �ضيحات 
�ملو�ض��ة و�ملكياج و��ضتخ��د�م �أف�ضل و�أج��ود �لعالمات 

�لتجارية يف �ملكياج. 
  خدم��ات �ل�ضع��ر �ملتكامل��ة، مث��ل ع��الج �ل�ضع��ر، و�لكري�تني 
،و�لكوالج��ني ،وق���ص وت�ضري��ح �ل�ضع��ر باأح��دث �لت�ضريح��ات 
�لع�ضرية و�لعاملية. كذلك نحن متخ�ض�ضات يف جميع �أنو�ع 
و�ض��الت �ل�ضعر، �لتي ت�ضمح لك باإ�ضفاء كثافة فائقة ل�ضعرك 

و�لتعزيز من جاذبيته وجماله.
  خدمات �لبديكري و�ملانيكري، يتمي��ز »�ضادن« باهتمامه بكل ما 
يخ�ص �لعناية باالأظافر و�ليدين من �ملناكري و�لبديكري وتركيب 

�الأظافر �ال�ضطناعية وغريها من �خلدمات �لر�ئعة.
  �حلمام �ملغربي و�ل�ضبا و�مل�ضاج و�لفي�ضل. 

�ضال��ون » �ض��ادن« متكام��ل للم��ر�أة، يجمع كل ما يخ���ص �ملر�أة 
حتت �ضقف و�حد من خدمات مميزة ت�ضمن �لر�حة و�ال�ضرتخاء 

و�خل�ضو�ضية لكل �ضيدة يف مركزنا على حدة.
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العالمات التجارية العاملية التي �ص��يعتمد عليها �ص��الون 
�صادن يف خدماته؟

�ضيعتمد �ضالون »�ضادن« على عالمات جتارية معروفة يف عامل 
�جلم��ال، و�أهمه��ا SCHWARZKOPF �ملتخ�ض���ص يف �لعناي��ة 
بال�ضع��ر Mollon Pro - essie لالأظافر كم��ا �ضيتم �العتماد على 

خلطات طبيعية خمتارة للعناية باجل�ضم. 
داخ��ل  التجمي��ل  وخب��ريات  املوظف��ات  اختي��ار  معاي��ري 

ال�صالون؟
يت��م �ختي��ار �ملوظف��ات وفق��ا للخ��ربة و�لكف��اءة يف جمي��ع 
�ضيت��م  كم��ا  »�ض��ادن«،  �ضال��ون  يف  �ملتوف��رة  �لتخ�ض�ض��ات 
�إخ�ضاعهن للتدريب ب�ضفة م�ضتمرة ل�ضمان �لتطور و�الإبد�ع يف 

خدماتنا. 
م��ا ه��ي م�صتح�ص��رات التجميل اخلم�ص��ة الت��ي على كل 

امراأة اقتناوؤها؟
و�ق��ي �ضم���ص، مرط��ب ب�ض��رة، مرط��ب �ضف��اه، �أحم��ر �ضف��اه، 

�ملا�ضكر�، �لكون�ضيلر.
ماذا يعنى لك اجلمال؟

�جلم��ال يكمن يف ب�ض��رة �ضحية م�ضرقة ون�ض��رة، ويجب على 
�ملر�أة �أن ت�ضع لنف�ضها روتينا يوميا للعناية بب�ضرتها و�ضحتها. 

طموحات وتطلعات م�صتقبلية؟ 
�فتت��اح فروع »�ضادن« يف معظم حمافظ��ات �ل�ضلطنة، وهذه 
هياخلطوة �لتي �أ�ضعى �إليها بع��د �الفتتاح �الأول ل�ضالوين. كما 
�ضي�ضتخ��دم �ل�ضالون جهاز في�ضل �أ�ضباين جديد – �الأحدث من 
نوعه- بال�ضلطنة �أمتنى �أن ينال هذ� �جلهاز ��ضتح�ضان و�إعجاب 

�ل�ضيد�ت �لز�ئر�ت لل�ضالون. 
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سنيوريتا...
فساتين زفاف تحولك 

لـ»سندريال« في ليلة العمر
ترغ��ب كل عروس في الحصول على إطاللة س��احرة ،وجمال خالب في ليلة الزفاف، ويعتبر 
فس��تان الزف��اف هو العنصر األساس��ي في تحس��ين إطاللته��ا، فتتنوع قصاته، و أش��كاله 
،وطريقة تزيينه، وذلك تبعا لشخصية العروس التي ترتديه ومدى رغبتها. فإذا كنت تحبين 
البس��اطة و األناقة والفخامة، فكوني متميزة واختاري فس��تانك الذي طالما حلمت به من 
بوتيك » سنيوريتا« لمصممة األزياء اللبنانية »عال محمد الفليطي«.. إلى مزيد من التفاصيل 

في الحوار التالي:- 

ola
Mohamad
fashion designer
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كيف جاءت ق�ص��ة جناحك يف جمال 
ف�صاتني الزفاف؟

بعد در��ضت��ي لهذ� �ملجال، ودخويل يف 
دور�ت تدريبي��ة يف �لت�ضمي��م و�خلياطة 
و�لتطري��ز لف�ضات��ني �ل�ضه��ر�ت و�لزفاف، 
وباالأخ���ص ف�ضات��ني �لزف��اف �لتي حتثني 
على �إظهار موهبتي وفني يف �لت�ضميم 
�أك��ون  �أن  �ضغ��ري  من��ذ  حلم��ي  وكان 

م�ضممة �أزياء.
م��ع  بالعم��ل  عمل��ي  م�ض��و�ر  ب��د�أت 
م�ضمم��ني الكت�ضاب �ملزي��د من �خلربة، 
حت��ى بد�أت �أ�ضمم بنف�ض��ي و�أعمل على 
�ضنع مل�ض��ات خا�ضة م��ن �إبد�عاتي بعد 
خ��ربة ممت��دة. فاخل��ربة �ضاعدتني على 
و�لت�ضامي��م  �لق�ض��ات  �أجم��ل  تق��دمي 
�ملختلفة لف�ضاتني �لزفاف، بكل ب�ضاطة 
�أ�ضمم ف�ضت��ان �ضرتتدي��ه �لعرو�ص ملرة 

و�حدة يف حياتها.
اأه��م اخلدمات الت��ي يقدمها بوتيك 

�صنيوريتا لف�صاتني الزفاف؟
»�ضنيوريت��ا« تهتم بعر�ئ�ضها ب�ضكل مميز 
وت�ضعى �إىل �إر�ض��اء �جلميع ب�ضكل الئق، 
�الإك�ض�ضو�ر�ت  للعرو���ص  نق��دم  فنح��ن 
و�الأحذية �ملختارة بدقة لتنا�ضب ف�ضاتني 
»�ضنيوريتا«. كذل��ك نوفر �لغطاء �ملغربي 
تو�ضي��ل  للعر�ئ���ص،  خم�ض���ص  »روب« 
�لف�ضتان، تلبي�ص �لعرو�ص. و�أي�ضا ال نن�ضى 
�الحتفال بذك��رى زو�ج كل عرو�ص �ختارت 

ف�ضتان »�ضنيوريتا«.
م��ا ه��و الأ�ص��لوب ال��ذي يجم��ع كل 
ه��ي  وم��ا  »�ص��نيوريتا«؟،  ف�ص��اتني 

اللم�صة التي متيزك كم�صممة اأزياء؟
باألو�نه��ا  ممي��زة  »�ضنيوريت��ا«  ف�ضات��ني 
وق�ضاته��ا �لفخم��ة �لتي تنا�ض��ب �لع�ضر 
�حل��ايل و�ملو�ض��ة و�الأناق��ة �لت��ي تبحث 
عنها كل عرو�ص حتب �أن تكون خمتلفة 
وممي��زة و�ضاحب��ة �إطاللة �ضاح��رة. لكل 
�خلا�ض��ة  ومل�ضات��ه  �أف��كاره  م�ضم��م 
�لت��ي متي��زه عن غ��ريه، فخام��ة ف�ضاتني 
»�ضنيوريت��ا« تنب��ع م��ن فخام��ة �الأقم�ضة 
و�لق�ض��ات و�الألو�ن �ملمي��زة. كم�ض�ضمة 
�أميل �إىل �الألو�ن �ملميزة لف�ضاتني �لزفاف
Off-White �ل�ضامب��ني و�لذهبي، وهذ� ما 
ميي��ز ت�ضاميمي فاأنا �أح��ب �إظهار ج�ضم 
�ملر�أة من خالل ف�ضتانه��ا و�أن �أخبئ كل 

م��ا يزعجها لكي تظه��ر د�ئما يف �أجمل 
طلة وتكون ر��ضية.

من اأين ت�صتوحني ت�صاميمك؟
�ل�ضه��ل  عل��ى  ت�ضاميم��ي  يف  �أعتم��د 
�ملمتن��ع، مبعن��ى �أن ت�ضاميمي ب�ضيطة 
ولكنه��ا ممي��زة و�أنيق��ة يف ذ�ت �لوقت، 
فاأنا �أبحث عن �الأفكار �جلديدة و�لق�ضات 
�لت�ضمي��م  يك��ون  �أن  و�الأه��م  �لالفت��ة، 
منا�ضبًا جل�ضم �ملر�أة و�ضخ�ضيتها. فكل 
ت�ضمي��م ل��ه مكانته �خلا�ض��ة يف قلبي، 
وينبع من فكري وذوق��ي الأنه ياأخذ وقتا 
وجه��د� قب��ل �أن ي�ضب��ح جاه��ز� للعر���ص 
�ضمن مموعاتي. لك��ن ال �أنكر �أن هناك 
بع�ص �لت�ضاميم �لتي �أ�ضعر بعد تنفيذها 
باأنه��ا �أجمل مم��ا كنت �أتوق��ع، فتالقي 

��ضتح�ضاين رمبا �أكرث بقليل من غريها.
وجه��ة  م��ن  �ملث��ايل  �لزف��اف  ف�ضت��ان 

نظرك؟
كل عرو���ص ت�ضعى لتك��ون �ضندريال يف 
عر�ضه��ا مع طلة فخم��ة متيزها، لتكون 
�الأجم��ل وتت�ضل��ط �الأ�ض��و�ء عليه��ا. ويف 
نف�ص �لوقت تبحث �لعرو�ص عن ف�ضتان 
ير�ضي زوجها و�أهلها، و«�ضنيوريتا« ت�ضعى 
د�ئم��ا الإر�ض��اء جمي��ع �لعر�ئ���ص بتقدمي 
�لف�ضاتني �لفخمة �لت��ي جتعل �لعرو�ص 

باأجمل طلة. 
ماذا تعني لك الب�ص��اطة يف ت�صميم 

ف�صاتني الزفاف؟
لكل عرو�ص ذوق خا�ص وخمتلف، فبع�ص 
�لعر�ئ�ص يحبنب �لف�ضت��ان �لب�ضيط �الأنيق 
م��ع مكي��اج ناع��م ال ت�ضع��ى للمبالغ��ة 
عل��ى  تعم��ل  »�ضنيوريت��ا«  �إطاللته��ا.  يف 
�إر�ضاء جمي��ع �لعر�ئ�ص �ضو�ء �أكانت حتب 
�لف�ضتان �لب�ضي��ط �أو �لفخم، �أما بالن�ضبة 
يل فاأنا �أميل �إىل �لف�ضاتني �لفخمة �أكرث.
اأهمية القما�ض والتفا�صيل التي تزيد 

من فخامة الف�صتان؟
ال يوج��د �أجمل م��ن �لتفا�ضي��ل �لدقيقة 
و�لب��ارزة �لت��ي ت�ضي��ف �للم�ض��ة �ملمي��زة 
جم��ال  وت��ربز  �لعرو���ص،  �ضتاي��ل  عل��ى 
�لت�ضميم من �لتطريز�ت �خلالبة �لدقيقة 
و�ملر�ضع��ة بالكري�ضت��ال و�للوؤل��وؤ و�لرتتر. 
للف�ضت��ان  �جلانبي��ة  �لطبق��ات  وكذل��ك 
وتد�خ��ل �الأقم�ض��ة م��ن دم��ج »�لد�نتيل« 
م��ع »�ل�ضيفون«، �أما �ختيار قما�ص ف�ضتان 
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�لتفا�ضي��ل  �أه��م  م��ن  فيع��د  �لزف��اف 
�لدقيقة خا�ضة عند رغبة �لعرو�ص باختيار 

ف�ضتان زفاف مميز وفخم جد�.
ما هي املكانة التي حتتلها الطرحة 

يف ت�صاميمك للعرو�ض؟
�أركز يف �لبد�ية على �لف�ضتان الأن �لطرحة 
ه��ي مكمل��ة للطل��ة �لنهائي��ة، وه��ي ال 
تتبع مو�ضة حم��ددة. فبع�ص �لف�ضاتني 
حتت��اج �إىل طرحة طويل��ة، و�لبع�ص �الآخر 
تلي��ق بها �لق�ض��رية، وبع���ص �لف�ضاتني ال 
حتتاج �إىل طرحة. وكل ذلك يعتمد على 
ت�ضمي��م �لف�ضتان، وعل��ى ذوق �لعرو�ص، 
ولكني �ضخ�ضيا �أركز على ت�ضميم خا�ص 
للطرح��ة الأنه��ا تزيد م��ن �أناق��ة �لعرو�ص 

ومتيزها وتعطيها �لفخامة و�جلمال.
م��ع  الإك�ص�ص��وارات  تن�ص��يق  اأهمي��ة 

ف�صتان الزفاف؟
ب��ني  و�لتن�ضي��ق  �ملطابق��ة  م��ن  الب��د 
�لف�ضت��ان، وب��ني ن��وع �ملع��ادن و�الأل��و�ن 
�مل�ضتخدم��ة يف �الإك�ض�ض��و�ر�ت. هناك 
بع���ص �ملع��ادن �لت��ي تب��دو �أف�ضل مع 
�ألو�ن معينة لالأزي��اء، فاللون �لعاجي مثال 
يف�ض��ل دمه مع �لذهب��ي �لذي ي�ضلط 
�ل�ضوء �أكرث على �للون �ل�ضكري للقما�ص. 
و�إذ� كان �لف�ضت��ان نا�ض��ع �لبيا���ص ميكن 
�ختيار �إك�ض�ضو�ر�ت من �لف�ضة �أو �لبالتني، 
�أم��ا �إذ� كان �لف�ضت��ان مزخرفا باخلرز فاإن 
حتديد ن��وع �الإك�ض�ضو�ر�ت �ملالئمة عليه 

�أن يكون وفقا لتلك �لزخرفة.
الت��ي تقدمينه��ا  الن�ص��يحة املثل��ى 

للباحثني على ف�صتان الزفاف؟
�لتح�ضري قب��ل وقت �لزف��اف، و�أن ال ترتك 
تفا�ضي��ل مهم��ة للي��وم �لكب��ري، وبهذه 
�لطريق��ة يك��ون لديه��ا �لوق��ت �لكايف 
للعناية و�الهتمام بنف�ضها مثل جل�ضات 
�لتدلي��ك، �إ�ضافة �إىل �لن��وم �لكايف �لذي 
ي�ضاعدها كثري� لتظهر م�ضرقة ،ويخفف 
�ل�ضغ��ط �لكب��ري �ل��ذي تتعر�ص ل��ه خالل 
ه��ذه �لف��رتة. و�الأهم �أن تك��ون طبيعية 
و�أن  �الختي��ار،  تتب��ع �ضخ�ضيته��ا يف  ،و�أن 
تث��ق بامل�ضم��م �ل��ذي �ختارت��ه لي�ضمم 
لها ف�ضتانها، فه��و �أدرى مبا يالئمها من 

ق�ضات و�ألو�ن وغريها من �لتفا�ضيل.
Senorita_Bride
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ما هي مو�صة ف�صاتني الزفاف احلديثة؟
�جتاه��ات مو�ضة ف�ضاتني �لزفاف �حلديثة �أخذت منحنى 
�آخر عن �ل�ضابق، حيث باتت درجات �الأبي�ص و�لبيج من �الألو�ن 
�لتقليدية مع تطعيمها بالف�ضي و�لذهبي لت�ضكل خط 
مو�ضة جدي��د. ف�ضال عن �للون �لف�ضي �لذي ي�ضفي على 
�لف�ضاتني مل�ضة من �لرقي و�الأناقة، خ�ضو�ضا مع قما�ص 
�ل�ضيف��ون. �أما �لل��ون �لذهب��ي فيعطي �إطالل��ة �أنثوية ال 

مثيل لها بطريقة مو�كبة الأحدث �ضيحات �ملو�ضة.
كي��ف تراع��ني ال��ذوق الع��ام للم��راأة العماني��ة يف 

ت�صميماتك؟
ك��وين متو�ج��دة من��ذ �ضن��و�ت عدي��دة يف �ل�ضلطن��ة 
وتعامل��ي ب�ض��كل د�ئم مع �ل�ضي��د�ت �لعماني��ات �أ�ضبح 
مبق��دوري معرفة �أذو�ق �لعر�ئ�ص وم��ا ينا�ضبهن و�النتباه 
�إىل �الخت��الف �ملوجود بني �ملناطق و�لع��اد�ت و�لتقاليد 
�خلا�ض��ة، لذلك نقوم باأي تعدي��الت، ونلبي جميع طلبات 

�لعرو�ص حتى تكون ر��ضية.
متى يجب على العرو�ض اختيار ف�صتان الزفاف؟

يع��د �ختيار ف�ضتان �لزفاف من �أهم �خلطو�ت �لتي يجب 
عل��ى �لعرو���ص �لرتكيز عليه��ا، فاختي��ار ف�ضت��ان �لزفاف 
�ملنا�ض��ب �ضي��ربز �جلم��ال ويزي��د م��ن �الأناق��ة و�جلاذبية 
للعرو���ص. لذلك يجب �ختي��ار ف�ضتان �لزف��اف بعناية، لذ� 
عل��ى �لعرو���ص �أن تاأخذ �لوقت �لكايف الختي��ار ف�ضتانها. 
فاال�ضتعج��ال و�ختيار �أول ف�ضتان ت��ر�ه قد يجعلها تندم 
فيم��ا بعد، فعلى �لعرو�ص �لبدء يف �لبحث عن ف�ضتانها 

قبل �لعر�ص باأ�ضهر.
متى تعلن��ني دائما عن جمموعاتك، اأو الكولك�ص��ن 

اجلديد؟
»�ضنيوريت��ا« حتب �لتجديد ولفت �الأنظ��ار د�ئما، لذلك نحن 
نعمل بجهد لن�ضنع ق�ضات جديدة ونقوم بعر�ص جديد 

كل ثالثة �أ�ضهر.
طموحاتك الفرتة املقبلة؟

يري��د  فاجلمي��ع  م�ضم��م،  كل  طم��وح  ه��ي  �لعاملي��ة 
الأزيائ��ه �أن تكون حت��ت �الأنظار ومو�ضع �إعج��اب �أكرب عدد 
م��ن �لنا�ص م��ن خمتلف �لبل��د�ن. لذلك �أطم��ح د�ئما �إىل 
�الأف�ض��ل، و�لتقدم حمليا وعامليا و�إىل �ال�ضتمر�ر و�ملثابرة 

يف مهنتي �لتي �أحبها و�أع�ضقها.

Senorita_Bride
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ال�صحة تاج على روؤو�ض الأ�صحاء، فالحفاظ على �صحة كل جزء 
من اأجزاء الج�صم واجب على كل �صخ�ض بما في ذلك �صحة 
الفم والأ�صنان، اإذ تتعدى اأهمية الهتمام بهما، الحفاظ على 

جمالهما ،اأو الح�صول على ابت�صامة جذابة. 
وت�صاعد العناية الجيدة بالأ�صنان على عي�ض فترة طويلة 
و�صحية وحياة خالية من الألم. وللحفاظ على �صحة اأ�صنانك، 
من المهم و�صع نظام جيد للعناية بالأ�صنان في وقت مبكر 
والحفاظ على اأ�صنانك بينما تتقدم في العمر. » اأناقتي« التقت 
اأخ�صائي عالج وتجميل  مع الدكتور »عماد حمودة » طبيب 
اأه��م الخدمات التي  الأ�صنان بعيادة »اإيفا »للتعرف على 
تقدمها عيادة »اإيفا« من عالج الأ�صنان وتوريد اللثة وابت�صامة 

هوليوود وغيرها من العالجات الخا�صة بالفم والأ�صنان. 

عيادة إيفا...
ابتسامتك تهمنا جمالك يبدأ 

من أسنانك

اأهم اخلدمات التي تقدمها عيادة »اإيفا« يف جمال طب الأ�صنان؟ 
عيادة »�إيفا« تقدم كافة �لعالجات �لتي تخ�ص طب �الأ�ضنان من حيث عالج 
�للثة، زر�عة �الأ�ضنان، تركيبات تجميلية )هوليوود �ضمايل(، تبيي�ص �الأ�ضنان 
،توريد �للثة بالليزر. نقدم كافة �لعالجات �لتي تهتم بال�ضحة �لفموية ،عالج 
�أمر��ص �للثة، �لت�ضوهات ونخور �الأ�ضنان، تعوي�ص �الأ�ضنان �لمفقودة، كما 

نهتم بر�ضم �البت�ضامة على وجوه مر�ضانا. 

الدكتور »عماد حمودة« لـ»أناقتي«
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ماذا يق�صد بعالج »توريد اللثة«، وكم ي�صتغرق 
عالجها؟

توري��د �للثة ،�أو تفتيح �للثة ،�أو تبيي�ص �للثة ،هو عالج 
جتميل��ي يه��دف �إىل �إز�ل��ة �لت�ضبغ��ات م��ن �للثة 

الإعطائها لونا ورديا.
ع��الج �للثة يحتاج �إىل جل�ضت��ني، يتم يف �جلل�ضة 
وبقاي��ة  �جل��ري  dental plaque  و�إز�ل��ة  �إز�ل��ة  �الأوىل 
�لطع��ام، كما يتم �إز�لة �لت�ضبغات و�لتلونات على 

�الأ�ضنان. 
بينما يتم �لتد�خل عل��ى �للثة يف �جلل�ضة �لثانية 
و�إز�ل��ة �مللون��ات م��ن �لطبق��ات �للثوي��ة، و�لت��ي 
ت�ضتغرق ما بني ) 20-35 دقيقة(. يتميز عالج توريد 
�للث��ة باحل�ض��ول عل��ى نتائ��ج فورية بع��د جل�ضة 
توريد �للثة. يق��وم �ملري�ص مبر�جعة �لعيادة بعد 
4-5 �أي��ام للتاأكد م��ن �إز�لة �لت�ضبغ��ات و�مللونات 
بالكامل و�لتاأك��د من عدم حدوث �إي م�ضاعفات 

بعد �لعالج. 
نن�ض��ح �ملر�ج��ع )�ملري���ص( بعد عالج توري��د �للثة 
بالعناي��ة �لفموية وتفري���ص �الأ�ضنان ب�ضكل دوري 
ومنظ��م، وجتن��ب �الأطعم��ة �لتي قد ت��وؤدي �إىل 

ح�ضا�ضية وتهيج �للثة. 
»ابت�ص��امة  عل��ى  احل�ص��ول  çك��ن  كي��ف 

هوليوود« يف عيادة »اإيفا«؟ 
»�بت�ضامة هوليود »هي عبارة عن نتيجة لعدد من 
�خلط��و�ت �لطبية �لتي ت��وؤدي يف نهاية �ملطاف 

�إىل �أ�ضنان �أكرث �إ�ضر�قًا وتنا�ضقًا. 
تعالج عدد� من �مل�ضكالت مثل تغري لون �الأ�ضنان 
و�لذي قد يكون ب�ضبب بع�ص �لعالجات ،�أو ب�ضبب 
�لفلور�ي��د �لز�ئ��د ،�أو �حل�ض��و�ت �لكب��رية. كذل��ك 
يعالج �الأ�ضنان �ملك�ض��ورة و�الأ�ضنان غري منتظمة 

�ل�ضكل، كما يعالج �ضد �لفجو�ت بني �الأ�ضنان. 
�حل�ضول على �بت�ضامة هوليوود ي�ضمن للمري�ص 
توف��ري منظ��ر طبيع��ي لالأ�ضن��ان ب�ض��كل �أجمل، 
كذل��ك تبق��ى �الأ�ضنان بي�ض��اء لف��رتة طويلة من 
عل��ى  �حل�ض��ول  يف  �لق�ض��ور  وت�ضاع��د  �لزم��ن. 
�بت�ضام��ة جميل��ة م��ع ت�ضحي��ح بع���ص م�ضاكل 
�الأ�ضن��ان �ملذك��ورة �ضابق��ًا ب�ضهول��ة وبعيد�ً عن 

.Úالأ

» الفين��ري« خدم��ة تتميز بها عي��ادة اإيفا، ماذا 
يق�صد بها ؟ 

»�لفين��ري« �لق�ضرة �خلزفية يف ط��ب �الأ�ضنان هي 
طبق��ة م�ضنوع��ة من م��ادة �خل��زف تو�ضع على 
�الأ�ضنان، لتح�ضني جماليات �الأ�ضنان. له �لعديد من 
�ملمي��ز�ت فهي ُت�ضل��ح مظهر �الأ�ضن��ان، وت�ضتمر 

ملدة طويلة. 
�أما �أ�ضب��اب تركيب �حل�ض��و�ت �لتجميلية لالأ�ضنان 
فتتن��وع م��ا بني �ضب��ب تك�ض��ر �الأ�ضن��ان �الأمامية، 
�أو غل��ق �مل�ضاحة ب��ني �الأ�ضنان، ت�ضو���ص �الأ�ضنان، 

�الأ�ضنان �لتالفة. 
م��ا ه��ي اأف�ص��ل و�ص��يلة لتعوي���ض �ص��قو¥ 

الأ�صنان؟
فق��د�ن �أح��د �الأ�ضنان ميك��ن �أن يك��ون م�ضكلة 
كب��رية تعوق �لوظيف��ة �الأ�ضا�ضي��ة لالأ�ضنان وهي 
عل��ى  تاأثريه��ا  �إىل  باالإ�ضاف��ة  �لطع��ام،  م�ض��غ 
�ملظهر �لعام. وتتعدد طرق حل هذه �مل�ضكلة 

وعلى ر�أ�ضها عمليات زرع �أ�ضنان جديدة. 
وتتن��وع ط��رق �لع��الج م��ا ب��ني �لتعوي���ص �لثابت 
و�لتعوي���ص �ملتح��رك. كم��ا ينق�ض��م �لتعوي�ص 
�لثاب��ت �إىل نوعني �الأول )زر�عة �ل�ضن( وهي عملية 
ب�ضيطة ومنت�ضرة فهي قطعة تزرع �ضمن عظم 

�لفك، ويت��م �النتظار عليها فرتة م��ا بني �ضهرين 
�إىل 4 �ضه��ور ث��م نق��وم برتكيب �ل�ض��ن بعد يف 
�ملكان �ملح��دد. �أما �لنوع �لث��اين ) �جل�ضر �لثابت 
لالأ�ضن��ان( ويتم تركيبه��ا على �الأ�ضن��ان �ملجاورة 

للفر�غ. 
ل��دى  الأ�ص��نان  ب�ص��حة  الهتم��ام  اأهمي��ة 

الأطفال؟
»�لوقاية خري من �لع��الج«، تهتم عيادة �إيفا بن�ضر 
�لوع��ي باأهمية �لعناي��ة �لفموي��ة لالأطفال من 
حي��ث تعليمه��م ط��رق �لتفري���ص �ل�ضحيح��ة 
لالأ�ضنان. كذلك �الهتمام ب�ضحة �أ�ضنان �الأطفال 
منذ �ض��ن مبكر فه��ذ� مينحه��م �أ�ضنانا تتمتع 
بال�ضحة �لتام��ة ملدة زمنية طويل��ة. �إن �الأ�ضنان 
�للبنية مهمة لعدة �أ�ضباب; فهي متكن �لطفل 
م��ن �مل�ض��غ ب�ض��كٍل �ضحي��ٍح، وحتاف��ظ عل��ى 
�مل�ضافة �لالزم��ة للبزوغ �لالحق لالأ�ضنان �لد�ئمة 
،كم��ا �أنها �ضرورية لتط��ور �لنطق ب�ضكٍل �ضحيح 

عند �لطفل.
وتقدم �لعيادة كافة �لعالجات �خلا�ضة بت�ضو�ص 
�أ�ضنان �الأطفال ،�أو عالج خر�ج �الأ�ضنان لدى �الأطفال. 
كما تقدم عي��ادة » �إيفا« �لع��الج �لوقائي لالأ�ضنان 

�للبنية لتجنب �إ�ضابتها يف �مل�ضتقبل.  eva
clinics
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2016، قدمت »رولز-روي�ض موتور« كارز  في معر�ض جنيف لل�صيارات في مار�ض 
بالك بادج، وهي عائلة دائمة من �صيارات بي�صبوك الم�صممة ح�صب الطلب 
والتي تعّبر عن اأذواق جيل نا�صئ من عمالء المنتجات الفارهة. هذه المنتجات 
المّت�صمة بالغمو�ض والديناميكية ت�صتجيب لالأ�صخا�ض الذين يرف�صون اأن تعّرف 
عنهم الرموز التقليدية للفخامة وقد تبّدلت كثيراً من اأجل اأن تجتذب عمالء 
اإلى العالمة، مع الحفاظ على براعة »رولز-روي�ض« في جماليتها الجريئة  جدد 

ومتطّلبات اأ�صلوب الحياة التي ل تقبل اأّي م�صاومة.

الريا�صي الذي يمّثل  اإليه بالرمز  ُي�صار  هذا الوجه الآخر »لروز-روي�ض« الناجح جداً 
الالنهاية المحتملة، والمو�صوع ب�صكل ناعم داخل ال�صيارة. تّم تطبيق هذه 
العالمة اأي�صًا على الطائرة المائية Blue Bird K3 الخا�صة بال�صير “مالكوم كامبل” 
“رولز-روي�ض”. في  التي حّطمت الأرقام القيا�صية والتي كانت مجّهزة بمحّرك 
اإلى فئة تاأمين مخ�ص�صة للقوارب ذات قّوة محّرك غير  اأّنها تنتمي  اإلى  اإ�صارة 
موتور كارز  “رولز-روي�ض”  محدودة وبالتالي هي قّوة ل نهاية لها، وقد اختارت 

هذه الدمغة لبالك بادج لتعك�ض �صعيها الدوؤوب للقّوة.

طرحت “رولز-روي�ض” بالك بادج للمّرة الأولى مع طرازي رايث وجو�صت عام 2016 
تلتها داون عام 2017. واليوم، اكتملت العائلة مع طرح “كالينان بالك بادج”، وهو 

الطراز الأكثر ظلمة والتعبير الأكثر مالءمة للمدن من بالك بادج حتى اليوم.

رولز-رويس
تكمل عائلة بالك بادج 

مع كالينان
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مدير عام جملة �أناقتي
خالل جتربة قيادة رولز-روي�س بالك بادج

كالينان يتاأّلق بالأ�صود
ّمم »كالينان« بهدف �ال�ضتجابة لطلب  �ضُ
�لعمالء �الأ�ضغر �ضنًا و�الأكرث حّبًا للمغامرة 
وب�ضارت��ه �لف�ضية، مت طرح ط��ر�ز كالينان 
ع��ام 2018 حيث الق��ى ��ضتح�ضانًا عامليًا 
عارم��ًا و�ضرع��ان م��ا �حت��ّل �لطليعة بني 
�ضي��ار�ت �لن�ض��اط �لريا�ض��ي �لفاره��ة يف 
�لع��امل. يجمع »كالينان« ما بني �لفخامة 
�لعملي��ة  و�لوظائ��ف  �ضوره��ا  باأنق��ى 

و�إمكانات �لقيادة على �لطرقات �لوعرة. 
وقد حققت »رولز-روي�ص« �ضيار�ت �لدفع 

�أ�ضطح �لكروم مثل �إطار �ل�ضبك �الأمامي 
و�ضري��ط  �جلانبي��ة  �لهي��كل  وح��و�يف 
�ل�ضندوق وحافة فتح��ة �لهو�ء �ل�ضفلية 
و�أنابي��ب �لعادم. وم��ع �أّنها تب��دو �ضود�ء 
�لل��ون �إال �أّن �أعم��دة �ل�ضب��ك �لعمودية ال 
تز�ل م�ضقولة وتعك�ص �الأ�ضطح �ل�ضود�ء 
�لتي حتيط بها لت�ضفي نوعًا من �حلركة 

تعك�ص طابع �ل�ضيارة �لديناميكي.
بخط��وط  كالين��ان”  ب��ادج  “ب��الك  متت��از 
خارجي��ة ذكية يف �ن�ضيابه��ا على كامل 
�جل�ض��م  �خلارج��ي، مم��ا مين��ح كالينان 
طابعًا ممي��ز�ً من �ل�ضخام��ة مع ت�ضليط 
�ل�ضوء على �أبعادها �لت��ي تفر�ص ح�ضور�ً 

قويًا وموقفها �لو�ثق. 
ويع��ّزز در�ماتيكي��ة �ل�ضي��ارة �أي�ضًا عجالت 
بو�ض��ة   22 قيا���ص  مع��دين  مزي��ج  م��ن 
ب��الك  و�ملحفوظ��ة خ�ضي�ض��ًا لكالين��ان 
بادج. وي�ضّلط �لر�ضم �الأ�ضبه بناقل حركة 
و�مل�ضمم مب��ا يتالءم م��ع �أ�ضلوب بالك 
بادج، �ل�ضوء على �حتياطي �لطاقة �لكبري 
�لذي تت�ضم ب��ه �ل�ضيارة بينما يذّكرنا �أي�ضًا 

برمز �لالنهاية.
�لالم��ع  �الأ�ض��ود  �لت�ضمي��م  ويحق��ق 
��ة �ملثالي��ة الأّول  و�مل�ضق��ول �أي�ض��ًا �ملن�ضّ
مكب���ص مكاب��ح ملّون للعالم��ة، وقد مّت 
ت�ضمي��م �لط��الء �الأحم��ر ع��ايل �للمع��ان 
ب�ض��كل خا���ص ليتحّم��ل ق�ض��وة درج��ات 
�حل��ر�رة �ملرتفعة �لناجتة عن نظام �لكبح 
�ملتطّور يف �ل�ضيارة مع �ال�ضتمر�ر بتقدمي 

�للم�ضة �لنهائية �ملالئمة لرولز-روي�ص.
 راحة ق�صوى وت�صميم جريء

يت��ّم بذل جه��ود كب��رية الإبع��اد �لركاب 
»رولز-روي���ص« �مليكانيكية،  عن وظيف��ة 
وم��ع ذلك قام خ��رب�ء �لل��ون و�لت�ضميم 
ل��دى رولز-روي�ص يف بالك ب��ادج بتلطيف 
�جلوهر �لهند�ضي يف »بالك بادج«، لتوّفق 
بتناغ��م مطلق ما ب��ني �لر�حة و�جلمالية 
و�حلرفي��ة  �ملتط��ّورة  و�مل��و�د  �جلريئ��ة 

�لدقيقة.
د هذه �لروحية ب�ضكل مثايل يف  وتتج�ضّ
ك�ضوة »ب��الك بادج« من �لكرب��ون �لتقني، 
و�ضه��د �لتع��اون ب��ني م�ضمم��ي رول��ز-

روي���ص ومهند�ضيه��ا وحرفييه��ا �إن�ض��اء 
مادة جدي��دة فاخ��رة ج��د�ً. فباإيحاء من 
رو�ئع �لعمارة �حل�ضرية، مت تطوير مل�ضة 

�لرباع��ي �لكث��ري للو�ض��ول �إىل مموعة 
جديدة من �لعم��الء �لذين يتطّلعون �إىل 
�لو�ض��ول غ��ري �ملقّي��د �إىل �أك��رث �الأماكن 
�إثر�ًء. ولكن �ضمن هذه �ل�ضريحة نف�ضها، 
توجد مموع��ة فرعية من �الأفر�د �لذين 
ي�ضعون �إىل تلطيف �حل�ضور �ال�ضتبد�دي 
لل�ضي��ارة م��ن خ��الل �إلبا�ضه��ا ث��وب �لليل 
ب�ضكل د�ئم. فلقد �ضيطر »كالينان« على 
�أ�ضعب رو�فد �الأر���ص، و�ليوم حان �لوقت 
ليب�ضط »كالينان بالك بادج« �ضيطرته على 

مناطق جديدة يف �ملدينة.

الت�صميم اخلارجي.. ملك الليل
يف ح��ني ميك��ن للعمالء �ختي��ار لونهم 
��ل م��ن �أل��و�ن �لعالم��ة �جلاه��زة  �ملف�ضّ
�لت��ي يبل��غ عدده��ا 44،000 خي��ار �أو حتى 
�لتكليف بت�ضميم لون ذ�ت نغمة جديدة 
بالكامل، ُيتوّق��ع �أن يختار �لكثريون �للون 

�الأ�ضود �خلا�ص ببالك بادج. 
يتّم تطبيق طبق��ات متعددة من �لطالء 
ويت��ّم  ج��د�ً  دقي��ق  ب�ض��كل  و�لورني���ص 
بع��د ذل��ك �ضقله��ا يدويًا حت��ى 10 مر�ت 
يف د�ر »رولز-روي���ص« يف ج��ودوود غ��رب 
�أّم��ا عم��ق �خل��ّط �جلانب��ي  �ضا�ضك���ص. 
على �ضيارة »كالين��ان بالك بادج« وكثافته، 
في�ض��ّكل ن�ضيج��ًا خام��ًا لتطبي��ق خ��ّط 

متباين مر�ضوم باليد.
عل��ى مقّدم��ة �ل�ضي��ارة يكم��ن �لتعب��ري 
روح  ��م  فمج�ضّ ب��ادج،  لب��الك  �الأق��وى 
�ل�ضع��ادة �ل��ذي �ّتخ��ذ �أ�ض��كااًل متعّددة 
ع��رب �لتاري��خ، يتاأّل��ق هن��ا بالل��ون �الأ�ض��ود 
عايل �للمعان. وللم��ّرة �الأوىل، متتّد هذه 
�للم�ضة �إىل �لقاعدة مما يحّقق �لن�ضخة 

�الأكرث ظلمة من بالك بادج.
وه��ذ� �لتح��ّول يوؤّث��ر يف رموز �أخ��رى من 
بالك بادج، من �ضارة »رولز-روي�ص« �ملمثلة 
بحريف R يف �ملقّدم��ة وجانبي �ل�ضيارة 
و�أ�ضفل �جلزء �خللفي من �ل�ضيارة لي�ضبح 
�أ�ض��ود. بينم��ا مّت تعتي��م  ف�ض��ي عل��ى 
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نهائي��ة م��ن �ألي��اف �لكرب��ون �ملن�ضوجة 
ب�ضكل يحقق �أ�ض��كااًل هند�ضية متكررة 

عالية �لدقة تنتج تاأثري�ً قويًا ثالثي �الأبعاد.
ُتطّبق على كّل ورقة م��ن �ألياف �لكربون 
�لتقن��ي �ض��ّت طبقات م��ن �لورني�ص قبل 
تركها لرتت��اح مل��ّدة 72 �ضاع��ة، وم��ن ثّم 
�ضقله��ا يدوي��ًا لتحقي��ق مل�ض��ة نهائي��ة 
�أ�ضبه باملر�آة مبا يتو�فق مع �أ�ض�ص »رولز-
روي�ص«. ت�ضتغرق هذه �لعملية 21 يومًا وال 
ُتعترب مكتملة �ضوى بعد �أن يتّم �لتحقق 
�لدقيق م��ن كّل قطعة من قبل حريف 
متخ�ض�ص للتاأّكد من �أّن درجة �النعكا�ص 
ه��ي نف�ضه��ا يف كّل قطعة من قطع 

�ل�ضيارة �لبالغ عددها 23.

وح��دة  ت�ضمي��م  يف  �ختي��اره  وميك��ن 
�لرتفي��ه Recreation Module �لت��ي ميكن 
ت�ضميمه��ا �أي�ض��ًا ح�ض��ب �لطل��ب �ضمن 
برنام��ج بي�ضب��وك مب��ا يتو�ف��ق متامًا مع 

مو��ضفات �لعميل.
وتكّمل مل�ضة نهائي��ة �ملقاعد �لد�خلية 
وهو �ضعار �لالنهاي��ة �ملطّرز على م�ضند 
�ل��ذر�ع �لقابل للثني كتذك��ري �أنيق بالقّوة 
�ملوج��ودة يف �ل�ضي��ارة. ومّت دم��ج هذ� 
�لرمز �لب�ضي��ط و�لقوّي يف لوحات �الأبو�ب 
�مُل�ض��اءة، كم��ا مّت نق�ض��ه عل��ى وج��ه 
�ل�ضاع��ة �لتي تتمّي��ز بعلبة م��ن �ملعدن 
��ض��م  وحتم��ل  �لد�ك��ن  �مل�ضق��ول 
“كالينان”. �أّما عقارب �ل�ضاعة ذ�ت �لروؤو�ص 

�لرم��وز  �إىل  �ل�ضق��ف  بطان��ة  و�ن�ضّم��ت 
مث��ل  »رولز-روي�ض��ط  يف  �الأ�ضا�ضي��ة 
��م روح �ل�ضع��ادة و�ضب��ك بانثي��ون  م�ضّ
�الأمام��ي و�ضع��ار �لعالم��ة �ملوؤّل��ف من 
ح��ريف R، ويع��ّزز وجوده��ا يف “كالين��ان 
ب��الك ب��ادج” �أج��و�ء �ملق�ض��ورة من خالل 
�إلقاء �ضوء خفيف على �ملقاعد �جللدية 
�لفاخ��رة. تتمّي��ز بطان��ة �ل�ضق��ف باجللد 
�الأ�ض��ود �لفاخ��ر وق��د مّت حبكه��ا يدويًا 
مب��ا مموعه 1344 م�ضباح��ًا من �الألياف 
يف  لل�ضم��اء  �نعكا���صٌ  وه��و  �ل�ضوئي��ة، 
�لليل وتدمج ثماين جن��وم مذّنبة باللون 
�الأبي���ص �ل��رّب�ق تنطلق ب�ض��كل ع�ضو�ئي 

فوق �لر�كبني �الأماميني.

فل�صفة الت�صميم 
ومبا يعك�ص فل�ضفة �لعالمة للت�ضميم 
ح�ض��ب �لطلب �ضم��ن برنام��ج بي�ضبوك، 
ت�ضتفي��د »كالين��ان بالك ب��ادج« من لوحة 
�ألو�ن هائل��ة الإع��د�د�ت �الأل��و�ن �لد�خلية. 
وغالب��ًا م��ا ي�ضتخدم عم��الء »ب��الك بادج« 
��ة لتحقي��ق  �مل�ضاح��ة �لد�خلي��ة كمن�ضّ
�ألو�ن جذ�بة عالية �لتباين، فقام م�ضممو 
�للون و�لزينة بتق��دمي لون جريء وجديد 
للجل��د يف كالينان بالك بادج وهو �الأ�ضفر 

 .Forge Yellow مل�ضرق�
�أل��و�ن  خمتل��ف  غ��ر�ر  عل��ى  ومتام��ًا 
ه��ذ�  عل��ى  �لتو�ضي��ة  ميك��ن  �جلل��د، 
ملقاع��د Viewing Suite كم��ا  �لل��ون 

ومن �أ�ضا�ضيات �لت�ضويق �لكبري لكالينان 
مّت  �لرفاهي��ة،  بني��ة  ه��ي  ب��ادج  ب��الك 
ت�ضميم بنية �لرفاهي��ة وهند�ضتها مبا 
يلّب��ي حج��م ووزن متطلب��ات �أنظم��ة 
�لدفع �ملختلفة. وح��ني يقوم �ل�ضائق 
مفتاح Low �ملوج��ود  عل��ى  بال�ضغ��ط 
عل��ى ذر�ع نق��ل �حلرك��ة، يق��وم بذلك 
بت�ضغي��ل مموع��ة تقني��ات “كالينان 
بالك ب��ادج” �لكاملة. ويوؤّك��د على ذلك 
ت�ضخي��م قدر�ت حم��ّرك �ل�ضيارة �ضعة 
6.75 لي��رت ذ� �لتوربو �لثنائي و�ملوؤّلف من 
12 �أ�ضطو�ن��ة م��ن خ��الل نظ��ام عادم 
جديد كلي��ًا يعلن و�ض��ول كالينان بالك 

بادج بجهري عميق. 

�لع��د�د�ت  باالأحم��ر وموؤ�ض��ر�ت  �مللون��ة 
فت�ض��ّكل تذك��ري�ً ممّي��ز�ً برب�ع��ة �ل�ضيارة 

�لديناميكية.
الوجه املظلم لهند�صة الفخامة

»بالك بادج« هي �أكرث من معاجلة جمالية. 
فبتقدمي هذه �لفئة م��ن �ل�ضيار�ت، كان 
من �مله��ّم ج��د�ً بالن�ضب��ة لرولز-روي�ص 
�أن تق��ّدم �ضخ�ضي��ة ديناميكي��ة تتناغم 
ب�ضكل مثايل مع هوي��ة �ل�ضيارة �لالفتة 
و�ملمّي��زة. وبالفع��ل، فر�ض��ت �لتوقعات 
�لعالم��ة  م��ن  للعم��الء  ج��د�ً  �لعالي��ة 
نظام �ختب��ار �ضارم ميت��ّد الأكرث من ثالثة 
�أع��و�م للتاأّكد م��ن �أّن »كالينان بالك بادج« 

ت�ضتجيب بالفعل الحتياجاتهم.
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نصراء المحمودي لـ»أناقتي«

التصميم الداخلي...
إبداع التنفيذ واستغالل 

المساحات
يعتب��ر ديكور المن��زل من األمور المهم��ة التي يجب علين��ا أن نهتم بها، 
فهي أداة قادرة على التأثير على مزاجنا بكل بساطة. ديكور المنزل يجب 
أن يس��تند على تصميم داخلي يشعرنا بالراحة ويلبي جميع احتياجاتنا، 
لذا فالتصميم الداخلي هو فن اختيار الديكورات الداخلية للمنزل بدقة 

وتناغم مع باقي أجزائه.
مؤسس��ة« نص��راء »للتج��ارة ه��ى م��ن أفض��ل ش��ركات توفي��ر األرضيات 
والحوائط وأضافت مؤخرا خدمة التصميم الداخلي ضمن أعمالها، حيث 
تحظى المؤسس��ة بثقة كبيرة من عمالئها نظرا لسابق خبرتها معهم، 
و دقة كبيرة في التنفيذ و التزام في المواعيد ،وتسليم المشاريع وفقا 

ألعلى معايير الجودة والدقة.
“ أناقت��ي” التقت مع رائ��دة األعمال “نصراء المحمودي” صاحبة مؤسس��ة 
»نص��راء »للتج��ارة، لتطلعنا على مميزات قس��م التصمي��م الداخلي في 
المؤسس��ة. فضال عن تصميم الحدائق وواجهات المنازل وتوزيع اإلضاءة 

داخل المنزل باحترافية. وغيرها من التفاصيل في الحوار التالي:-.
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ما هي اخلدمات اجلديدة التي اأ�ص��افتها موؤ�ص�ص��ة ن�صراء 
للتجارة لأعمالها؟

بف�ضل �هلل وتوفيقه قمنا باإ�ضافة خدمة »�لت�ضميم �لد�خلي« �ضمن 
�أعم��ال موؤ�ض�ضة »ن�ضر�ء« للتج��ارة، حيث يرتب��ط �لت�ضميم �لد�خلي 
وج��زء �أ�ضا�ضي من ن�ض��اط �ملوؤ�ض�ضة و�أعمالها و�ل��ذي يت�ضمن بيع 

�ل�ضري�ميك و�لبور�ضلني و�لباركيه �خل�ضبي وورق �حلائط. 
فاملوؤ�ض�ضة تقوم ببناء �مل�ض��روع 3D وفقا لالإمكانيات �ملادية 
للعمي��ل، وبالت��ايل يوفر �لوق��ت و�جلهد للعمي��ل حيث تقوم 
�ملوؤ�ض�ضة بجمي��ع �ملر�حل �ضو�ء �لت�ضميم �لد�خلي ،�أو تركيب 

�الأر�ضيات و�حلو�ئط معا. 
العمالء امل�صتهدفون من خدمات الت�صميم الداخلي؟

ن�ضته��دف �أ�ضحاب �ملح��الت و�لبي��وت و�ملقاه��ي و�ل�ضركات 
و�ملوؤ�ض�ض��ات، �أ�ضب��ح �لت�ضمي��م �لد�خلي ج��زء� مهما يف هذ� 

�لع�ضر ال ميكن �ال�ضتغناء عنه الأي م�ضروع. 
اأ�صا�صيات الت�صميم الداخلي الناجح من وجهة نظرك؟

�لت�ضميم �لد�خل��ي يعالج �لفر�غ من م�ضاح��ة، و�إ�ضاءة ،وعو�ئق 
�إن�ضائيةوغريه��ا، وقد يختار �لعميل ت�ضميما مثاليا ملنزله ،ولكن 
عن��د تنفيذه يو�جه �لعديد من �ل�ضعوب��ات الأنها قد ال تليق مع 
ف��ر�غ بيته وم�ضاحت��ه و�حتياجاته. وهنا ي��ربز دور �مل�ضمم �لذي 
يدر���ص �لف��ر�غ ويظه��ر كل �ملمي��ز�ت ويعالج �لعي��وب، ليظهر 
�لت�ضمي��م متكام��ال بوحد�ت��ه وعنا�ض��ره م��ن �الأث��اث، و�جلدر�ن 

،و�الإ�ضاءة و�الأر�ضيات و�الأ�ضقف.

من اأين ت�ص��تمد موؤ�ص�ص��ة الن�ص��راء اأفكارها يف الت�صميم 
الداخلي والديكورات؟

ح�ضل��ت عل��ى دورة تدريبي��ة كاملة من �ضرك��ة متخ�ض�ضة يف 
م��ال �لت�ضمي��م �لد�خلي، حي��ث تدربت على ر�ض��م �خلريطة 
وحتويله��ا �إىل مبن��ى كامل مع �أخ��ذ �ملقا�ض��ات و�مل�ضاحات 
ورف��ع �جل��در�ن مع عم��ل �لديكور �لد�خل��ي و�الإ�ض��اء�ت و�الأثاث 

وتن�ضيق �الألو�ن.
�أرك��ز على �لت�ضمي��م 3D باأ�ضلوب يحاكي �لو�ق��ع و�البتعاد عن 
�ملبالغ��ة يف �لتن�ضيق، وهذ� هام جد� بحيث يتطابق �لت�ضميم 
3D مع �لو�قع. ومن �ملالحظ �أن بع�ص �مل�ضممني يبالغون يف 
�لت�ضميم �لد�خلي، وبعد �لتنفيذ يجد �لعميل �ختالفًا كبري� بني 
�لت�ضمي��م و�لو�ق��ع، وهذه �لنقط��ة �أق��وم مبر�عاتها من خالل 

�الطالع �مل�ضتمر على عامل �لديكور �لو��ضع. 
جم��ال املنزل.. يكتم��ل بتن�ص��يق احلديقة، ما ه��ي اأفكار 

موؤ�ص�صتك يف جمال ت�صميم احلدائق؟
باملن��زل،  �ملحيط��ة  �مل�ضاح��ة  يف  يتمث��ل  �حلد�ئ��ق  ديك��ور 
و�أ�ضبح��ت �حلديق��ة �ملنزلي��ة مبثاب��ة م��الذ �الأف��ر�د و�الأ�ضر من 
�ضغ��وط �حلي��اة �ليومي��ة و�لباحثني ع��ن �له��دوء و�ال�ضتجمام 
و�لر�حة. وميك��ن تن�ضيق حديقة �ملنزل �ض��و�ء �ضغرية �أو كبرية 
با�ضتخ��د�م �حلجارة �أو�حل�ضى �أو �ل�ضخور، �أو �إ�ضافة نباتات �لزينة 
و�الأ�ضج��ار و�ض��الالت �ملياه و�لربك و�أحو����ص �ل�ضباحة. ف�ضال عن 
ت�ضميم جل�ض��ات خارجي��ة باحلديقة وتن�ضي��ق توزيعها بحيث 

ت�ضفي �ضحر� وخ�ضو�ضية للحديقة.

اخلط��وات الت��ي يج��ب مراعاتها قب��ل ت�ص��ميم احلديقة 
املنزلية وتن�صيقها؟

يجب حتديد م�ضاحة �حلديق��ة و�مليز�نية �ملتوفرة يف �لبد�ية، 
مع مر�عاة �ختي��ار �لنباتات و�جلل�ضات �خلارجية للحديقة. فعند 
�ختيار �لنباتات توجد �أنو�ع كثرية منها فيوجد �ملعلقة و�ل�ضتالت 
و�الأحو����ص و�لع�ض��ب �ل�ضناعي، ويج��ب �أن تك��ون متالئمة مع 

�لبيئة وتتحمل كافة �لظروف �ملناخية مع �ضهولة تنظيفه.
نق��ا¥ يج��ب الأخ��ذ به��ا عن��د ت�ص��ميم واجه��ات البيوت 

والفلل؟
و�جه��ة �ملبنى د�ئما ما تعك�ص �ضخ�ضية وذوق �ضاحب �ملنزل، 
حي��ث يج��ب مر�عاة �ختي��ار �الأل��و�ن �لفاحتة �لت��ي تعك�ص �ضوء 
�ملبنى. �أم��ا �خلامات �ض��و�ء �أكان �لت�ضميم م��ودرن، �أو تقليدي، 
فيج��ب �أن تكون عازلة للحر�رة مثل خام��ات �لطوب و�خلر�ضانة 

للتربيد �أو ��ضتخد�م خامات طبيعية.
�أم��ا �لنو�ف��ذ �ض��و�ء �أكان��ت �ضغ��رية �أو كب��رية فيج��ب �أن تكون 
عاك�ض��ة لل�ضم���ص لتقليل �حل��ر�رة �لد�خلة للبي��ت، هذ� يتحدد 
وفقا طبيعة �ملكان �ملناخية �حلارة �أو �لباردة ومن خاللها يتم 

�ختيار �ملو�د �خلام. 
�ضط��ح �ملبنى، يت��م عزل �ل�ضطح من �حل��ر�رة باأكرث من طريقة 

ويجب طالء �ل�ضطح باألو�ن فاحتة لتعك�ص �حلر�رة. 
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اأهمية توافق الألوان وجتان�ص��ها ومواد البناء يف واجهات 
البيوت؟

و�جهات �لبيوت يجب �أن تكون باألو�ن فاحتة متنا�ضقة مع بقية 
�ملبن��ى، وذلك من خالل ��ضتخد�م �الأحج��ار �خلارجية �أو �لطوب 
�أو�لو�جه��ات �خل�ضبية. وميكن تن�ضي��ق تلك �ملو�د مع ت�ضميم 

�لو�جهة للمبنى �ضو�ء مودرن �أو تقليدي �أو �إ�ضالمي.
يجب مر�عاة ذوق �لعميل يف �ختيار �ضكل و�ألو�ن �لو�جهات مع 
مر�عاة �ملادة �مل�ضنوع منها، فنجد �أن هناك و�جهات خر�ضانية 
وو�جهات من �جل�ص و�لبالط و�ل�ضري�ميك و�لرخام. جميع هذه 
�لو�جهات ت�ضفى جمالية للمن��زل، وتوفر هذه �ملو�د درجة من 
�حلماية �ضد �الأجو�ء �ملناخية. ف�ضال عن قوة حتملها و�ضيانتها 
على ف��رت�ت متباعدة و�لت�ضدي للرطوبة و�لعزل �حلر�ري وغريها 

من �ملميز�ت.
كيف çكن حتقيق ال�ص��تغالل الأمثل لالإ�ص��اءة �صواء يف 

احلدائق اأو مداخل البيوت؟
تعترب �الإ�ضاءة جزء � �أ�ضا�ضيا يف ت�ضميم �ملنزل د�خليا �أو خارجيا، 
وميك��ن توفري �الإ�ضاءة يف �حلديقة �أو و�جه��ة �ملنزل �أو حو�ص 
�ل�ضباح��ة �أو �لبلكون��ة و�جلل�ضات. �الإ�ضاءة تعط��ي دوما �ضعور� 

باالأمان و�لر�حة.
كذلك ميك��ن تزيني �جل��در�ن باأ�ض��و�ء مذهلة �ض��و�ء لالأعلى �أو 
لالأ�ضف��ل، وت�ضف��ي �الأ�ض��و�ء دفئا ور�ح��ة يف �حلديق��ة وتكون 

�إ�ضاء�ت خا�ضة تربز �لتفا�ضيل �ملميزة مثل �لو�جهات �ملنزلية. 
ويوج��د �أ�ض��كال متع��ددة لالإ�ض��اءة مث��ل :�لكروي��ة و�ملعلقة، 
�أم��ا �الأعل��ى فمثل �لفو�ني���ص و�ل�ضموع. كذلك يج��ب �أن تكون 
�إ�ض��اء�ت مدخل �لبيت �آمن��ة وترتفع عن �الأر���ص قليال. ف�ضال عن 
�إ�ضاء�ت �ل�ض��المل و�الإ�ضاءة �خلفية وهي �لت��ي ت�ضعر بوجودها 
�أو م�ضدرها وميك��ن ��ضتخد�مها عند �ضطح �الأر�ضيات و�جلدر�ن 
�أو د�خ��ل �أحو��ص �لزرع، لتعطي مزيد� م��ن �جلمالية و�لتنوع يف 
�الإ�ضاءة وميكن �لدمج بني �أنو�ع خمتلفة من �الإ�ضاءة يف �لبيت. 
اأهمية تن�ص��يق واجهة املنزل مع الأر�ص��يات؟ وباب املنزل 

الرئي�صي؟
لها �أهمي��ة كبرية يف �ضكل �ملدخل وفخامت��ه، فمنها ما هو 
مق��اوم للمي��اه ،ومنه��ا مايتحمل ثق��ل �ل�ضيار�ت ويوج��د �أنو�ع 

و�أ�ضكال متنوعة مثل ) �إنرتلوك ومنها �ضري�ميك وبور�ضلني(.
باب �ملنزل �لرئي�ضي من �أهم �الأ�ضا�ضيات يف �ملنزل �ضو�ء �أبو�ب 
خارجي��ة �أو د�خلي��ة، وتتن��وع ما بني �الأب��و�ب �خل�ضبي��ة �أو �الأبو�ب 

�لزجاجية مع �خل�ضب و�أبو�ب �الألومنيوم �ل�ضناعي.

N A S R A  A L  M A H M O D I  T R A D I N G
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فيراري إف 8 تريبوتو..
لغة تصميمية جديدة 

واحتفاء بالتميز في عالم 
السيارات الرياضية

خالل تجربة قيادة لمجلة »أناقتي« في دبي

بدعوة خاصة من شركة الفردان – الوكيل الحصري لعالمة فيراري بسلطنة 
عم��ان-، قامت مجلة » أناقتي« بتجربة قيادة لس��يارة ‘فيراري إف 8 تريبوتو’ 
)F8 Tributo( السيارة الرياضية الجديدة كليا لعالمة فيراري. وترسي سيارة 
» إف 8 تريبوتو« معيارًا جديدًا في السوق على صعيد األداء ومتعة القيادة 
والتجاوب وسهولة التحكم، حيث ستضمن لجميع السائقين اختبار األداء 
الرائع ألفضل محرك )V8( في العالم، إلى جانب االس��تمتاع بمستوياتٍ غير 

زة. مسبوقة من التجاوب وتجربة القيادة المريحة والمتميّ

اأيقونة اللغة الت�صميمية 
��د �ل�ضي��ارة توجهًا جدي��د�ً يف �لت�ضميم يعك���ص يف جوهره  جت�ضّ
�لتف��ّرد و�ملز�ي��ا �الأ�ضا�ضّية �لت��ي لطاملا متّي��زت بها جمي��ع �ضّيار�ت 
فري�ري، وخ�ضو�ضًا على �ضعيد �الأد�ء �ال�ضتثنائي و�الن�ضيابّية و�لكفاءة 
�لديناميكّي��ة �لهو�ئّي��ة. كما ُتعت��رب �ل�ضيارة �الأقوى عل��ى �ضعيد �أد�ء 
�خلو����ص �لديناميكي��ة و�لهو�ئي��ة �ضم��ن فئ��ة �ل�ضي��ار�ت �لريا�ضي��ة 
�مل��زّودة مبقعدين، و�مل�ضتوحاة من ت�ضمي��م �ضّيارة »بريلينيتا« ذ�ت 
�ملقعدين مبحرك مثبت يف �لق�ضم �الأو�ضط و�خللفي من هيكل 

�ل�ضيارة.
تتمت��ع �ل�ضيارة باأعل��ى م�ضتوي��ات �الأد�ء �لذي يق��دم لل�ضائق جتربة 
قيادة تفاعلية غري م�ضبوقة، و�ضه��دت هذه �ل�ضيارة حت�ضينات يف 
خمتلف جو�نبها حي��ث باتت حتقق �أد�ًء �أف�ض��ل من حيث �لتحكم 
بال�ضيارة عن��د قيادتها باأق�ضى قدر�تها مع تعزي��ز م�ضتويات �لر�حة 

يف �ملق�ضورة.
املحّرك

مت تزوي��د �ضي��ارة »�إف 8 تريبوت��و« مبحرك ثم��اين �الأ�ضطو�ن��ات مزّود 
ب�ضاح��ن توربيني، و�ل��ذي ح�ضد �أهم جو�ئز ع��امل �ملحركات كونه 
�الأف�ض��ل �ضمن فئته على مدى �الأع��و�م �لع�ضرين �ملا�ضية بح�ضب 
ت�ضنيف خرب�ء �لقطاع. ويف عام 2018، مت تر�ضيح هذ� �ملحرك للفوز 
بجائزة »�أف�ضل حمّرك« للعام �لثالث على �لتو�يل، وهي �جلائزة �لتي 

ح�ضدها بعد �أن جتاوز �أقرب مناف�ضيه ب�ضعف نقاط �لتقييم.
كم��ا يتمتع حمرك فري�ري �ملزود بثمان �أ�ضطو�نات مبو��ضفات فنية 
��ضتثنائي��ة للغاية، مم��ا يجعله �الأف�ض��ل على �الإط��الق �ضمن فئته. 

حي��ث يوّلد �ملحّرك طاقة ق�ضوى قدرها 720 ح�ضان عند 8000 دورة 
يف �لدقيقة، مع طاقة حمّددة تبلغ 185 ح�ضان/ليرت. 

وُتعترب حلول وتقنيات حمركات فري�ري �لريا�ضية )V8( مبثابة �إبد�عات 
هند�ضي��ة فريدة عل��ى م�ضتوى قط��اع �ل�ضيار�ت �لريا�ضي��ة �خلارقة. 
وي�ضاه��م هذ� �ملحرك ب�ضكٍل خا�ص يف تعزيز �ل�ضمات �لنموذجية 
جلميع حم��ركات ‘مار�نيلو’ من خالل معدل �لت�ض��ارع عايل �ملرونة 
وغري �ملحدود، و�لتجاوب �ل�ضريع لتكنولوجيا �لتوربو، �إىل جانب �الأد�ء 

�ل�ضوتي �ملهيب و�لفريد �ل�ضادر عن نظام �لعادم �جلديد كليًا.
جتربة فريدة وغامرة

وتقّدم �ل�ضيارة �جلديدة لل�ضائقني جتربة قيادة فريدة وغامرة ُترثي 
ه��م، حيث ي�ضع��رون بالطاق��ة �لكبرية �لت��ي يولدها حمرك  حو��ضّ
�ل�ضي��ارة حلظة �ل�ضغط على دو��ضة �لوقود، ما ي�ضمن جتربة قيادة 

ممتازة بف�ضل عنا�ضر �لديناميكية �لهو�ئية �لتي حتت�ضنها �ل�ضيارة. 
وقد مت تزويد �ضيارة ‘�إف 8 تريبوتو’ بن�ضخة جديدة من نظام فري�ري 
لتعزي��ز �الأد�ء �لديناميك��ي )FDE+( �ل��ذي ميك��ن تفعيله عن��د �إد�رة 
جهاز ‘مانيتين��و’ �إىل و�ضعية �ل�ضباق )RACE( للم��ّرة �الأوىل. ويهدف 
هذ� �لتعديل �إىل متكني �ل�ضائق��ني من �لو�ضول �إىل �أق�ضى قدر�ت 

�ل�ضيارة وقيادتها عند هذه �حلدود بكل مرونة.
مت تطوير منافذ �ضحب �لهو�ء �جلديدة ب�ضكل يعزز �أد�ء �ملحرك 
ويدع��م �خلو����ص �لديناميكية لل�ضي��ارة ب�ضكٍل ع��ام. ومت نقل 
مناف��ذ �لتربي��د �جلديدة من جانب��ي �ل�ضيارة �إىل موؤخ��رة �ل�ضيارة 
على جانبي نا�ضر �لهو�ء، ومت تو�ضيلها ب�ضكٍل مبا�ضر مع فتحات 

�لهو�ء �الأ�ضا�ضية.
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وي�ضاه��م ذل��ك يف �لتقلي��ل �إىل حٍد كب��ري من فاق��د �لديناميكية 
�لهو�ئية، لي�ضمن تدفق كميات �أكرب من �لهو�ء �إىل �ملحرك، وبالتايل 
زي��ادة �لطاقة. كما وي�ضتفي��د تدفق �لهو�ء �أي�ضًا م��ن زيادة �ل�ضغط 

�لديناميكي �لناÏ عن �لت�ضميم �لفريد للجناح �خللفي.
 من ناحي��ة �أخرى، ت�ضاع��د منافذ وفتحات �لتهوي��ة �ملحددة- �إىل 
جانب حت�ضني ديناميكيات �ل�ضو�ئل- على تعزيز كفاءة �الحرت�ق يف 
�ملح��رك، وذلك بف�ضل تقلي��ل درجة حر�رة �له��و�ء يف �الأ�ضطو�نات، 

�الأمر �لذي ي�ضمن �أي�ضًا تعزيز م�ضتويات �لطاقة. 
كما �ضاهمت �ل�ضمامات و�لنو�ب�ص �خلا�ضة �لتي مت دمها ب�ضكل 
مبا�ض��ر مع �ملنظوم��ة �مليكانيكية �جلدي��دة يف تعزيز م�ضتويات 
�أد�ء �ملح��رك، وينطب��ق ذ�ت �الأم��ر عل��ى �لهند�ضة �لفري��دة للعادم 

و�لذي يقلل من �ل�ضغط �خللفي. 
كما ميتاز حمرك �ضيارة ‘�إف 8 تريبوتو’ بحلوٍل عالية �لكفاءة لتخفي�ص 
�ل��وزن، و�مل�ضتمّدة من طر�ز ‘488 بي�ضتا’; حيث �ضاهمت تلك �حللول 
يف تخفي���ص وزن وح��دة �لطاق��ة مبق��د�ر 18 كج��م مقارن��ة م��ع 
ط��ر�ز ‘488 جي ت��ي بي’. وقد لعب عامل �ل�ضباق��ات دور�ً حموريًا يف 
ت�ضمي��م هذه �ل�ضي��ارة، حيث ت�ضتق��ي جميع �ملكون��ات �لرئي�ضية 
خفيف��ة �لوزن �إلهامها �إّما من حتديات فري�ري “Ferrari Challenge” �أو 

�ضباقات �لفورموال 1.
حم��رك �ضي��ارة ‘�إف 8 تريبوتو’ يجعل م�ضتويات جت��اوب �ل�ضيارة �أكرث 
�ضهولة ومرون��ة، باالإ�ضافة �إىل �لو�ض��ول �إىل �الأد�ء �ملثايل ب�ضهولة 
�أك��رب. وقد مت تزوي��د هذ� �ل�ضي��ارة بالعديد م��ن مز�ي��ا �الأد�ء �لعايل 
لتمك��ني �ل�ضائق��ني م��ن �ال�ضتف��ادة م��ن �الإمكانيات �لت��ي يوفرها 

وت�ضم��ل هذه �ملز�يا عجلة �لقيادة �لتي تتميز بقطٍر �أ�ضغر و�ضماكة 
�أقل ما مينح �نطباعًا بر�ضاقة �ل�ضيارة، باالإ�ضافة �إىل ��ضتخد�م ‘نظام 
فري�ري �الإ�ضايف للتعزيز �لديناميكي’ ودمه مع ن�ضخة 6.1 �الأحدث 

 .Side Slip Angle Control من نظام �لتحّكم بز�وية �النزالق �جلانبي
كما �أ�ضبحت فرت�ت �ال�ضتجابة تتمتع بقيمة عالية عند �لذروة مقارنة 
م��ع طر�ز ‘488 جي تي بي’، وهو م��ا يثمر عن ت�ضارع �أعلى. و�ن�ضجامًا 
مع مفهوم �إد�رة �لدف��ع �ملتغري، فاإن معدل �لت�ضارع يكون �ضل�ضًا 
وتدريجيًا، مما يول��د ت�ضارعًا طوليًا �أعلى بن�ضبة Ax( 6%( مقارنة بطر�ز 

‘488 جي تي بي’.
عم��ل مهند�ضو ف��ري�ري عل��ى �لدم��ج ب��ني �أد�ء �ملح��رك و�لعنا�ضر 
�لديناميكية �لهو�ئية مع �آخر حتديٍث الأنظمة �لتحكم �لديناميكية 
 Side لل�ضيارة. وقد مت تطوير نظ��ام �لتحّكم بز�وية �النزالق �جلانبي
Slip Angle Control، و�ل��ذي يعزز قدرة �ل�ضائقني على �مل�ضاركة يف 

�لتحكم قدر �مل�ضتطاع �أثناء �لقيادة. 
وُيعترب ‘نظ��ام فري�ري للتعزي��ز �لديناميكي’ )FDE( نظام��ًا متكاماًل 
للتحك��م بالعنا�ضر �لديناميكّي��ة �جلانبية، ويعتم��د على برميات 
فري�ري ل�ضبط �ضغط �ملكابح عند م�ضتوى مو�زنة �لفر�مل �ملحدد. 
ومت ��ضتخ��د�م هذ� �لنظ��ام الأول مرة يف ط��ر�ز ‘ 488 بي�ضتا’، ولكن 
‘نظ��ام ف��ري�ري �الإ�ض��ايف للتعزي��ز �لديناميك��ي’ )FDE+( بن�ضخت��ه 
�جلديدة �مُل�ضتخدمة يف �ضيارة ‘�إف 8 تريبوتو’ يتمتع مبز�يا وخو��ص 

عة.  عملية مو�ضّ
ويت�ضم��ن نظام �لتحك��م �لذي يعمل خ��الل �لزو�ي��ا و�ملنعطفات 
وعند �خلروج منها بدون ��ضتخد�م �لفر�مل، وظائف جديدة تغطي 

�أف�ضل حمرك على مدى �ل�ضنو�ت �لع�ضرين �ملا�ضية. وت�ضتمل هذه 
�ملز�يا على ��ضرت�تيجية �إ�ضافي��ة للتحّكم، و�لتي ت�ضمن تعزيز وقت 
�ال�ضتجاب��ة و�الأد�ء �أثن��اء ��ضتخد�م من��ط �لقيادة �لريا�ض��ي، مما يتيح 
لل�ضائق �حل�ضول ب�ضكٍل فوري على �لطاقة �لالزمة و�ل�ضرعة و�الأد�ء 

�ملطلوب.
ومت تزويد �ضيارة ‘�إف 8 تريبوتو’ بتكنولوجيا �إد�رة عزم �لدور�ن �ملتغري 
من ف��ري�ري �لناجح��ة و�ملتطّورة، حي��ث مت تطبيقه��ا على جميع 
�لرتو���ص. ول�ضم��ان �لتكيف م��ع �الأد�ء �لريا�ضي �جلام��ح لل�ضيارة، مت 
�إع��ادة ت�ضميم جمي��ع �ملنحنيات لتعزي��ز �ل�ضعور بالت�ض��ارع �لقوي 

و�ل�ضل�ص حتى يف حاالت �لقيادة �لق�ضوى.
م��ن ناحية �أخ��رى مت تعديل ت�ضمي��م �لعادم ب�ضكٍل كب��ري لتوليد 
�ض��وت مهي��ب وفري��د من نوع��ه، حي��ث ميتاز حم��ّرك �ضي��ارة ‘�إف 8 
تريبوتو’ بهديٍر �أعلى حدًة من حمرك �ضيارة ‘488 جي تي بي’، وخا�ضة 
عن��د �ل�ضرع��ات �ملتو�ضطة/�لعالي��ة للمح��رك(، وذلك مب��ا يتنا�ضب 
م��ع �لزي��ادة �لتدريجية يف �لق��درة و�ال�ضتطاعة، ما ي�ضم��ن لل�ضائق 

�ال�ضتمتاع ب�ضوت �ملحرك بو�ضوح يف قمرة �لقيادة.
العنا�صر الديناميكية لل�صيارة

تتميز �ضي��ارة ‘�إف 8 تريبوتو’ مب�ضتويات �أد�ء كل��ي �أعلى بكثري مقارنة 
م��ع طر�ز ‘488 جي ت��ي بي’، وذل��ك بف�ضل زيادة �لطاق��ة وتخفي�ص 
�لوزن وحت�ض��ني كفاءة �لعنا�ض��ر و�خلو��ص �لديناميكي��ة و�لهو�ئية. 
وميكن لل�ضائقني �ليوم �حل�ضول على هذ� �الأد�ء �ال�ضتثنائي بف�ضل 
تزويد �ل�ضي��ارة باأنظمة ديناميكية متط��ورة جتعل من قيادتها يف 

�ل�ضرعات �لعالية جتربة موثوقة و�أ�ضهل و�أكرث مالئمة. 

ظ��روف �لتجاوب �ملنخف�ضة، و�ضواًل �إىل ��ضتخ��د�م و�ضعية �ل�ضباق 
)RACE( �ملرتبط��ة بجه��از ‘مانيتين��و’، وذل��ك به��دف حتقيق هدف 

جديد وحمدد يتمثل يف تعزيز �الأد�ء عند �ملنعطفات. 
كم��ا �أن تخفي���ص وزن �ل�ضي��ارة مبق��د�ر 40 كيلوغ��ر�م مقارنة بطر�ز 
‘488 ج��ي تي بي’ يعزز من مرون��ة �ل�ضيارة وجتاوبها و�أد�ئها �لريا�ضي 
�لوّثاب. كم��ا ت�ضمن ب�ضكل كبري تعزيز م�ضارك��ة �ل�ضائق يف جتربة 
�لقي��ادة وعمليات �لتحكم، دون �لتاأث��ري على م�ضتويات �لر�حة د�خل 
مق�ض��ورة �لقي��ادة، وذل��ك الأن تخفي�ص �لوزن يقت�ض��ر على مكونات 

�ملحرك و�لهيكل. 
خ�صائ�ض الديناميكا الهوائية

وتتمت��ع �ل�ضي��ارة مب�ضت��وى كف��اءة �أعل��ى بن�ضب��ة %10 م��ن حي��ث 
�لديناميكا �لهو�ئية قيا�ضًا ب�ضيارة ‘488 جي تي بي’ بف�ضل �مل�ضتويات 
�الإ�ضافي��ة للقوة �ل�ضاغطة �لتي ال توؤثر على معامل �ل�ضحب �خلا�ص 
بال�ضيارة. ويعني هذ� �الأم��ر قدرة �ل�ضائقني على �إطالق �لعنان لالأد�ء 
�ال�ضتثنائي لل�ضي��ارة، مبا يف ذلك جتاوز �ملنعطفات ب�ضرعات عالية، 
حيث ت�ضاهم خ�ضائ�ص ثبات �ل�ضيارة �الأكرث كفاءًة يف �حلفاظ على 

��ضتقر�رها على �لطريق لتقّدم جتربة قيادة جّذ�بة ومبهرة. 
وللتكّي��ف مع متطلبات �لتربيد �ملتز�ي��دة و�ضمان �أق�ضى م�ضتويات 
�الأد�ء يف جمي��ع ظ��روف �لقي��ادة، مت تقييم نظ��ام �الإد�رة �حلر�رية 
لل�ضي��ارة خ��الل مر�حل �لتطوي��ر �الأوىل من �أجل حت�ض��ني م�ضتويات 

�لتربيد دون �لتاأثري على �أد�ء �لديناميكا �لهو�ئية. 
ويع��زى �لف�ضل يف حتقيق ه��ذه �لزيادة �لكب��رية يف قوة �ملحرك 
ب�ض��كل جزئ��ي، �إىل تقلي�ص درجة ح��ر�رة �لهو�ء �لد�خ��ل �إىل نظام 
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�لتهوية بف�ضل حت�ضني نظام �إد�رة �ضو�ئل �لتربيد.
وخ�ض��ع ت�ضمي��م �مل��ربد �الأمام��ي للتغي��ري ب�ضكل كام��ل، ومتت 
تثبيت �مل��ربد�ت �الأمامية يف �ضيارة ‘�إف 8 تريبوت��و’ بز�وية ميالن نحو 
�خللف بهدف توظيف بدن �ل�ضيارة �ل�ضفلي لتوجيه �لهو�ء �ل�ضاخن 
وبالت��ايل تقلي�ص م�ضتوي��ات تفاعل �حلر�رة م��ع �لتدفقات �لهو�ئية 

للعجالت. 
وم��ن حيث �لقيم��ة �ملطلقة، ت�ضج��ل �ل�ضيارة حت�ضن��ًا مبقد�ر 10% 
يف �الأد�ء �حلر�ري قيا�ضًا ب�ضيارة ‘488 جي تي بي’. وبف�ضل هذ� �خليار 
�لت�ضميمي، حافظت �ل�ضيارة على معدل زيادة �أ�ضطح �ملربد�ت عند 

%7 تقريبًا، �الأمر �لذي يعود بالنفع على كل من وزن و�أبعاد �ل�ضيارة. 
و تاأتي فتحة �له��و�ء �خلا�ضة باملربد �لبيني ب�ضكل يحاكي مقطع 
�جلن��اح �خللفي و�لذي �ضم��م خ�ضي�ضًا الإن�ض��اء منطقة �ضحب يف 
�جل��زء �لعلوي من �لقناة، ما ي�ضهم يف توجيه �أكرب قدر ممكن من 

�لهو�ء �إىل مموعة �لتربيد. 
وتتمّي��ز مقّدم��ة �ل�ضيارة بقن��اة هو�ئي��ة �أمامّية �ن�ضيابّي��ة متثل حاًل 
مبتك��ر�ً يف م��ال �لديناميكا �لهو�ئي��ة، باإلهاٍم من خ��رب�ت فري�ري 
�لطويل��ة يف عامل �ضباقات ‘فورم��وال 1’. ومت �إعادة تعريف وظائف 
ه��ذه �لقن��اة ودوره��ا يف ت�ضمي��م �لو�جه��ة �الأمامية، حي��ث باتت 
م�ضوؤول��ًة عن زي��ادة �لقوة �ل�ضاغط��ة �الإجمالية بن�ضب��ة %15 قيا�ضًا 

بطر�ز ‘488 جي تي بي’.
كم��ا �أن �لت�ضمي��م �جلدي��د و�مُلدم��ج مل�ضابي��ح LED �الأمامية ذ�ت 
�لت�ضمي��م �الأفق��ي ي�ضم��ن تعزي��ز �خلو����ص �لديناميكي��ة �لهو�ئية 

ر بع��ودة ت�ضاميم  �خللفية،كم��ا يخف�ص مرك��ز ثق��ل �ل�ضيارةوُيب�ضّ
�الأ�ضو�ء �لكال�ضيكّية �ملزدوجة و�مل�ضّد�ت �خللفية �ملطلّية بنف�ص 

لون �لهيكل.
املق�صورة الداخلية

حتافظ �ضيارة ‘�إف 8 تريبوت��و’ على �لت�ضميم �لكال�ضيكي ملق�ضورة 
�لقي��ادة �لتقليدي��ة �لتي تركز عل��ى �ل�ضائق يف �ضي��ار�ت فري�ري ذ�ت 
�ملقعدي��ن مبح��رك مثب��ت يف �لق�ض��م �الأو�ض��ط و�خللف��ي م��ن 
�ل�ضي��ارة. وخ�ضعت جمي��ع �لعنا�ضر �لت�ضميمي��ة �الأ�ضا�ضية، وخا�ضة 
لوح��ة �لعد�د�ت و�جليوب �لد�خلية لالأبو�ب وممر�ت �لتهوية لعملية 
�إعادة ت�ضميم خم�ض�ضة تن�ضجم مع هوية �ل�ضيارة. وزودت �ل�ضيارة 
بعجلة قيادة جديدة كليًا م��زودة بعنا�ضر حتكٍم �ضاملة، كما �أنها 

تتميز بالت�ضميم �جلديد للمقاعد �لقيا�ضية.

لل�ضي��ارة عرب �تاحة �ملج��ال الإ�ضافة منافذ مبتك��رة لتربيد �ملكابح، 
باالإ�ضاف��ة �إىل مناف��ذ �له��و�ء �ملوج��ودة يف �جل��زء �خلارج��ي من 
�مل�ض��د �الأمامي. وتهدف هذه �الإ�ضاف��ات �إىل حت�ضني تدفق �لهو�ء 
عرب كامل قناطر �لعجالت، ما ي�ضاعد على تاليف زيادة حجم نظام 

�لفرملة ويعزز قدرة �ل�ضيارة على �لتعامل مع �ل�ضرعات �لعالية. 
ويعت��رب �جلن��اح �خللفي ذو �لت�ضمي��م �الن�ضيابي �لعن�ض��ر �لذي مييز 
�جله��ة �خللفية لل�ضي��ارة. وتتناغم �الأجز�ء �مل�ضمم��ة بعناية فائقة 
للجن��اح �خللف��ي �الن�ضيابي مع منطقة �ضحب �له��و�ء �لتي يولدها 
�جلن��اح، ما يوّلد �ندفاع��ًا هو�ئيًا �ضاعد�ً يحقق زي��ادًة بن�ضبة %25 يف 

�لقوة �ل�ضاغطة باملقارنة مع �ضيارة ‘488 جي تي بي’.
ويف ذ�ت �لوق��ت، ت�ضهم �خلطوط �لثالث��ة �ملوجودة د�خل �جلناح 
�خللفي باإعادة �ضغط تدفق �لهو�ء نحو �جلهة �خللفية من �ل�ضيارة 
ب�ضورٍة فعالة، �الأمر �ل��ذي ي�ضاهم يف تقلي�ص قوة �ل�ضحب مبقد�ر 

%2 ويعو�ص عن �لتاأثري غري �ملبا�ضر لزيادة �لقوة �ل�ضاغطة. 
الت�صميم اخلارجي

ركزت فري�ري على حتقي��ق هدفني رئي�ضيني: �أولهما ت�ضميم �ضيارة 
�أنيق��ة تويف حم��رك V8 حقه، وت�ضتوح��ي �ضكلها من �أب��رز �ضيار�ت 
ف��ري�ري �لريا�ضي��ة �ملزودة مبح��رك ثم��اين �الأ�ضطو�ن��ات مثبت يف 
�لق�ض��م �الأو�ضط و�خللفي من �ل�ضيارة لتمثل عالمًة فارقًة يف تاريخ 
�لعالم��ة، وثانيهما منح �ل�ضيارة �ضخ�ضي��ًة متفردًة من خالل تقدمي 
ت�ضمي��م ينب�ص باخل�ضائ�ص �لريا�ضية وفق �أعلى معايري �لديناميكية 

�لهو�ئية �ملتطورة.
ومت �لرتكي��ز ب�ضكل كبري على �ح��رت�م �لعنا�ضر �لت�ضميمية �خلا�ضة 
ب�ضع��ار �حل�ض��ان �جلام��ح حت��ى عن��د دم��ج �لعنا�ض��ر �لديناميكية 
�لهو�ئية يف ت�ضميم �ل�ضيارة، ومن ثم �لعمل على تطوير �خلطوط 

�لت�ضميمية �لب�ضيطة و�جلريئة.
وتتمّيز مقّدمة ‘�إف 8 تريبوتو’ بقناة هو�ئية �أمامّية �ن�ضيابّية، مت �إعادة 
ت�ضميمه��ا ب�ضكٍل ج��ذري لتتنا�ضب مع �لتعدي��الت �الأيروديناميكية 

�لو��ضعة �لتي طر�أت على هذ� �جلزء من �ل�ضيارة. 
�الأمامي��ة   LED مل�ضابي��ح  و�مُلدم��ج  �جلدي��د  �لت�ضمي��م  ويعت��رب 
�ملتمو�ضعة ب�ضكٍل �أفقي �أو�ض��ح �الأمثلة على �لت�ضميم �الن�ضيابي 
ملقدم��ة �ل�ضي��ارة. وبف�ض��ل حج��م �مل�ضابيح �ل�ضغ��ري، مت تكوين 
�ض��كل )L( �لكال�ضيك��ي للم�ضابي��ح من خ��الل دمج مد�خ��ل �لهو�ء 
�الأيروديناميكي��ة يف �جله��ة �لعلوية بداًل من �خلط��وط �مل�ضتمرة 

للم�ضابيح �الأمامية نحو �الأعلى. 
وتكتم��ل �ض��ورة مقدم��ة �ل�ضيارة م��ع فتحت��ي �له��و�ء �جلانبيتني 
�ملدمت��ني يف �مل�ض��د �الأمام��ي، �إىل جان��ب نا�ضري ه��و�ء باللون 
�الأ�ضود يقدمان ر�بطًا ب�ضريًا مع �جلهة �خللفية من �ملقود و�أغطية 

�لعتبة �خلارجية. 
وتهيم��ن �خلطوط �جلريئ��ة لقنطرة �لعج��الت �خللفي��ة و�الأمامية 
على جانبي �ل�ضيارة، �الأمر �ل��ذي يخلف �نطباعًا قويًا باأن بدن �ل�ضيارة 
مثبت باإحكام على هيكلها دون ترك �أي م�ضاحات متبقية لالأ�ضكال 

�لت�ضميمية �أو �لفر�غات غري �لوظيفية.
خ�ضع �جلن��اح �خللفي لعملية �إع��ادة ت�ضميم �ضامل��ة �أي�ضًا، وميتاز 
هذ� �جلن��اح بت�ضميم فريد �أكرب حجمًا يلتف بان�ضيابّية حول �الأ�ضو�ء 

وزودت �ملق�ض��ورة بفتح��ات هو�ء د�ئرية جدي��دة فائقة �جلمال مع 
�إطار م�ضنوع من �الأملني��وم يف مقاربة ذكية لبنية لوحة �لعد�د�ت. 
ول�ضم��ان خّف��ة �لوزن يف جمي��ع �لتفا�ضي��ل، باتت لوح��ة �لعد�د�ت 
ت�ضتمل على لوحة من �الأملنيوم لت�ضكل ��ضتمر�رية للوحة �لتحكم 
�ملركزية.والإ�ضف��اء �ضع��ور باخلف��ة، مت �إ�ضاف��ة قطعة م��ن �ألياف 
�لكرب��ون باللون �لف�ض��ي لتف�ضل بني �أجز�ء لوح��ة �لتحكم �لعلوية 

و�ل�ضفلية، لتعزز من �للم�ضات �جلمالية د�خل �ملق�ضورة. 
وي�ضتمل هذ� �لق�ض��م �أي�ضًا على �إىل �ضا�ضة جديدة تعمل باللم�ص 
قيا�ص 7 بو�ضة �أمام �لر�كب، وت�ضفي �نطباعًا ريا�ضيًا منقطع �لنظري. 
وتكتمل �ضورة لوحة �لعد�د�ت مع مموعة �لعد�د�ت �لكال�ضيكية 
وع��د�د دور�ت �ملح��رك �ملرك��زي وعجل��ة �لقي��ادة �ملبتك��رة و�أزر�ر 

�لتحكم �جلديد
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لطالما كانت تجربة قيادة ال�صيارات الخارقة بما تقدمه 
من �صرعة واإثارة، ُتعتبر بالن�صبة للكثيرين امتيازاً ح�صريًا 
للخبراء والمخ�صرمين، القادرين على ا�صتك�صاف اإمكانيات 
اأن  اإل  اإل��ى ح��دوده��ا الق�صوى.  ه��ذه ال�صيارات الفاخرة 
الريادة في التميز على  »فيراري« والتي لطالما لعبت دور 
م�صتوى ال�صيارات، قررت تغيير هذا الواقع من خالل »اإف 
اأف�صل محرك ثماني الأ�صطوانات في  8 تريبوتو«. لت�صع 
العالم بمتناول الجميع، وتقدم لهم اأداًء يخطف الأنفا�ض 

مع م�صتوى غير م�صبوق من التحكم والراحة.

»فيراري إف 8 تريبوتو«... 
أداء غير مسبوق في 

متناول الجميع

قيادة ممتعة و�أد�ء ريا�ضي
 )V8( وُيعترب حمرك فري�ري ثماين �الأ�ضطو�نات
�ملح��رك �ملثايل ملن��ح �ل�ضائق جترب��ة قيادة 
ممتعة و�أد�ًء ريا�ضيًا ه��و �الأعلى على م�ضتوى 
قط��اع �ل�ضي��ار�ت �لريا�ضي��ة �خلارق��ة. وميكن 
�ال�ضتمتاع بهذ� �الأد�ء �ال�ضتثنائي ب�ضكٍل خا�ص 
يف ط��ر�ز�ت ف��ري�ري �مل��زّودة مبقعدي��ن مع 
حمّرك مثبت يف �لق�ض��م �الأو�ضط و�خللفي، 
حيث تو��ضل فري�ري من��ذ �أربعة عقود �لعمل 
على تطوير قدر�ت هذ� �لت�ضميم، و�لذي يوفر 
�لتوزي��ع �ملث��ايل لل��وزن ليمن��ح �ل�ضائق جتربة 
قي��ادة ريا�ضي��ة مب�ضتويات غ��ري م�ضبوقة من 

�ملتعة و�الإثارة.
�لعنا�ضر �لديناميكية

ولتحقي��ق �له��دف �ملتمث��ل يف �ضم��ان �أد�ء 
مذه��ل لل�ضي��ارة ي�ضه��ل �لو�ض��ول �إليه، عمل 
مهند�ضو ف��ري�ري على حتقي��ق �لتكامل بني 
�أد�ء �ملحرك و�لعنا�ض��ر �لديناميكية �لهو�ئية، 
�لتحك��م  نظ��م  حتديث��ات  باآخ��ر  ودمه��ا 

�لديناميكية لل�ضيارة. 
كما مت تطوير نظ��ام �لتحّكم بز�وية �النزالق 

�جلانب��ي، و�ل��ذي يع��زز ق��درة �ل�ضائقني على 
�مل�ضاركة يف �لتحكم ق��در �مل�ضتطاع �أثناء 
�لقيادة. وي�ضري �النتقال من �لن�ضخة 6.0 �إىل 6.1 
�إىل �إمكانية تفعيل نظام فري�ري لتعزيز �الأد�ء 
�لديناميك��ي )+( عن��د و�ضع موؤ�ض��ر ‘مانيتينو’ 

.)RACE( يف و�ضعية �ل�ضباق
كم��ا ُتق��دم ه��ذه �ل�ضي��ارة جترب��ة ت�ضويق ال 
ت�ضاه��ي، حي��ث جتم��ع ب��ني �لق��وة �جلب��ارة 
�لقي��ادة �ال�ضتثنائي��ة بف�ض��ل تزوي��د  وجترب��ة 
�ل�ضيارة باأنظمة وحل��ول ديناميكية متطورة. 
ه��ذه �الأنظم��ة و�حللول جتعل م��ن قيادتها 
يف �ل�ضرع��ات �لعالي��ة جتربة موثوق��ة و�أكرث 
�ضهولة، ما يجعلها يف متناول عدد �أكرب من 
�ل�ضائق��ني مب��ا يف ذل��ك عجلة �لقي��ادة �لتي 

تاأتي بقطر �أ�ضغر وحافة �أقل ثخانة. 
�أف�ضل حمرك يف �لعام

وتاأت��ي »�إف 8 تريبوت��و« مبح��رك ف��ري�ري ثماين 
�الأ�ضطو�ن��ات )V8( و�ل��ذي ُيع��د �الأف�ض��ل يف 
فئت��ه و�حلائز على جو�ئز عدي��دة، حيث �ختاره 
�خلرب�ء كاأف�ضل حمرك يف �ل�ضنو�ت �لع�ضرين 
�الأخرية. كما فاز بجائزة “�أف�ضل حمرك للعام” 

يف 2018، متفوق��ًا على �أقرب مناف�ضيه باأكرث 
م��ن �ضعف��ي �لنق��اط بع��د �أن مت تر�ضيح��ه 

للجائزة للعام �لثالث على �لتو�يل.
وي�ضّهل حم��رك “�إف 8 تريبوت��و” على �ل�ضائق 
�لتحك��م بال�ضيارة و�ال�ضتمت��اع باأد�ئها �ملميز 
م��ن  باق��ة  خ��الل  م��ن  �لق�ض��وى  وقدر�ته��ا 
��ضرت�تيجي��ة  ومنه��ا  �جلدي��دة،  �خل�ضائ���ص 
جدي��دة للتحك��م باحتياط��ي �لزخ��م، و�لتي 
تعزز من �أوقات �ال�ضتجابة و�الأد�ء خالل �لقيادة 
لتوف��ر  �لق�ض��وى  �ل�ضرع��ات  عل��ى  �لريا�ضي��ة 
لل�ضائق قوة �لدفع �لتي يطلبها من �ملحرك 

ب�ضكل فوري.
ثماني��ة  ف��ري�ري  حم��ركات  تاأت��ي  و�لي��وم، 
�الأ�ضطو�ن��ات بحل��ول ُت�ضكل حتف��ًا هند�ضية 
حقيقية وخا�ضة حمرك “�إف 8 تريبوتو”، و�لذي 
ي�ضكل تطوي��ر�ً لل�ضم��ات �لنموذجية جلميع 
وه��ي  مار�نيلل��و.  يف  �مل�ضّنع��ة  �ملح��ركات 
�لت�ض��ارع �لتدريج��ي �ل�ضل���ص وغ��ري �ملحدود 
وعدم وجود فو�رق يف �ل�ضحن �لتوربيني، �إىل 
جان��ب �ل�ضوت �لهد�ر و�لفري��د لنظام �لعادم 

�جلديد.
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 ( Heidelberg اأعلنت ك��لw من هيئة �صياحة )هايدلبيرج   
Breuninger ( عن طرح  ومراكز الت�صوق الفاخرة )برويِنينجر 
باقة من التجارب والعرو�ض الح�صرية التي تهدف اإلى زيادة 
ا�صتقطاب ال�صياح من دول الخليج. وتاأتي هذه الخطوة 
ال��زّوار الخليجيين، حيث تم  اأع��داد  مع النمو الم�صتمر في 
ت�صجيل حوالي 1.8 مليون ليلة اإقامة فندقية في عام 2018 

مقارنة ب� 770,000 في عام 2009.

»هايدلبيرج« األلمانية الساحرة...
تجارب حصرية لزوار دول الخليج 

في الشتاء
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مدينة ناب�صة باحلياة 
تتمتع مدينة »هايدلبريج« �لناب�ضة باحلياة 
بتاري��خ عري��ق يع��ود �إىل ق��رون م�ض��ت، 
وتتمي��ز مبوقع فريد �ضم��ن والية )بادن-
فورمتب��ريغ(. كما ت�ضته��ر بكونها مدينة 
جامعي��ة عريق��ة ت�ضتقط��ب �ل�ضياح من 
دول �خللي��ج بف�ض��ل معامله��ا �لتاريخية 
�لطع��ام  جت��ارب  ع��ن  ف�ض��اًل  �لعريق��ة، 
�ملميزة �ض��و�ء يف �ملقاهي و�ملطاعم، 
�أو متاجر �حللويات �ملميزة. فهنا حتت�ضن 
�ملدينة رك��ن �مل�ضروب��ات �الأ�ضيل “فيرتز 
بر�وهاو�ص” Vetter’s Brauhaus، و�لذي كان 
م�ضدر ن�ض��ر ثقافة �مل�ضروب��ات �لطازجة 
،وكع��ك  �ل�ضج��ق  ،ووجب��ات  �ملمي��زة 

خا�ضة ل�ضياح��ة خالية م��ن �ملعوقات، 
وذل��ك لال�ضتمتاع باالأن�ضط��ة و�ملعامل 
�ل�ضياحية. كما �أ�ض��درت �ملدينة بطاقة 
»هايدل��ربج كارد« �خلا�ض��ة �لت��ي تق��دم 

�لكثري من �لفو�ئد و �خل�ضومات للزو�ر. 
و�أ�ضاف��ت �أننا نحر���ص كذلك على توفري 
رحالت خم�ض�ضة للذين يعانون �ضعوبات 
ب�ضرية من خ��الل �إطالق جوالت �ضياحية 
خا�ض��ة باللغت��ني �الأملاني��ة و�الإجنليزي��ة 
 .Sensing، Smelling، Feeling’ guided tour’
تت�ضم��ن جت��ارب ��ضتك�ضافي��ة توظ��ف 
�حلو����ص حت��ت �إ�ض��ر�ف دلي��ل �ضياحي 
خبري، حيث ميكن لل�ضيوف �لتعّرف على 
تاريخ �ملدين��ة �لعريق عرب �ل�ضعور باأجو�ء 

�لربيت�ضل �لطازج حول �لعامل. 
وتعترب �ملدين��ة �لوجهة �ملثلى للذو�قة، 
حي��ث ميكن لزو�ر �ملدين��ة ركوب �لقطار 
�جلبل��ي �ضع��ود�ً �إىل �لقلع��ة �ل�ضاخمة 
 « مطع��م  �أ�ضن��اف  �أ�ضه��ى  لتجرب��ة 
 Scharffs’ �ضلو�ضفاين�ضتوب��ه«  �ضارف���ص 
Schlossweinstube، �لفاخ��ر و�حلائ��ز عل��ى 
جنمة “مي�ضالن”، و�لذي يتيح من موقعه 
�لفري��د يف قلع��ة “هايدلب��ريج” �إطالالت 

بديعة على �لنهر و�لبلدة �لقدمية.
وبه��دف ج��ذب �لعائالت خ��الل مو�ضم 
مدين��ة  ت�ضتع��د  �ل�ضتوي��ة،  �لعط��الت 
م��ن  �لعدي��د  ال�ضت�ضاف��ة  “هايدلب��ريج” 
�ملو�ضمية.كم��ا  �الحتفالي��ة  �الأ�ض��و�ق 

�لتاريخي��ة و��ضتن�ضاق  �ملدينة و�ل�ض��روح 
عبق �ملدينة. 

جتارب �لت�ضوق و�أ�ضلوب �حلياة �لفاخرة
�لفاخ��رة  �لت�ض��وق  مر�ك��ز  ت�ضتع��د 
»بروينينجر« �إحدى �أ�ضهر وجهات �لت�ضوق 
للتجزئ��ة �لر�ئ��دة عل��ى م�ضت��وى �أوروب��ا، 
جلذب �ل�ضريحة �لر�ئدة من �ملت�ضوقني 
�خلليجي��ني ع��رب �إط��الق مموع��ة من 
جت��ارب وخدم��ات �لت�ض��وق �لفاخرة يف 
كافة منافذه �لبالغ عددها 11 يف �أرجاء 

�أملانيا. 
حتمل مر�كز �لت�ضوق �لفاخرة »بروينينجر« 
تاريخًا ر��ضخًا متت��د جذوره الأكرث من 135 
عام��ًا يف مال �الأزي��اء و�أ�ضل��وب �حلياة 
وتوفري جتارب فاخرة للمت�ضوقني، حيث 
تتفّرد بتقدمي باقة ح�ضرية من منتجات 
�لعاملي��ة  �لتجاري��ة  �لعالم��ات  �أ�ضه��ر 

و�لعالمات �لو�عدة و�خلدمات �ملتميزة.
ميتد مركز �لت�ضوق �لفاخر »بروينينجر« يف 
مدينة �ضتوتغارت Stuttgart على م�ضاحة 
تزيد ع��ن 40 �ألف مرت مرب��ع، ويحت�ضن �أبرز 
�ملتاج��ر يف عامل �ملو�ضة و�أزياء �الأطفال 
و�الأحذي��ة  و�الإك�ض�ض��و�رت  و�جلم��ال 

و�لريا�ضة و�مل�ضتلزمات �ملنزلية.
ويف ه��ذ� �ل�ض��دد ق��ال »كري�ضتيان ويت 
»مدير �إد�رة �لت�ضويق �إن فرع مركز �لت�ضوق 
�لفاخر«بروينينج��ر« يف �ضتوتغارت يقدم 
�أكرب ت�ضكيلة منوعة من متاجر �الأحذية 
يف قطاع �لعالم��ات �لفاخرة و�لع�ضرية 

�لتج��ارب  م��ن  �لعدي��د  لل�ضي��اح  تق��دم 
�ملدين��ة  �ضح��ر  ال�ضتك�ض��اف  �ملمي��زة 
�لد�ئم و�ال�ضتمت��اع بالطبيعة �لغّناء من 
خ��الل رحالت �لقطار �جلبل��ي و�ملناطيد 
�لهو�ئي��ة و�لق��و�رب، ف�ضاًل ع��ن �لرحالت 
�إىل حديق��ة حيو�ن��ات هايدلب��ريج �لت��ي 
حتت�ضن ما يزيد عن 1،100 حيو�ن من 250 

نوعًا.
ت�صهيالت لل�صياحة

ويف هذ� �الإط��ار علقت »نينا كوخ »مديرة 
�ضياح��ة  هيئ��ة  يف  �ملبيع��ات  �إد�رة 
»هايدلب��ريج«  مدين��ة  ب��اأن  »هايدلب��ريج« 
م��ن  لزو�ره��ا  وخا�ض��ة  للجمي��ع  توف��ر 
ت�ضهي��الت  �خلا�ض��ة  �الحتياج��ات  ذوي 

و�لتي متت��د على م�ضاحة تزيد عن 2،000 
�ألف��ي م��رت مرب��ع. كذل��ك يوف��ر �ملركز 
خدمات ت�ضوق �ضخ�ضية وح�ضرية حتت 
�إ�ض��ر�ف نخبة من �خل��رب�ء �ملوؤهلني يف 
م��ال �الأزي��اء و�ملو�ض��ة، حي��ث يعم��ل 
�لفريق عل��ى تن�ضيق ت�ضكيلة خم�ض�ضة 
بناًء على تف�ضيالت �ل�ضيوف فيما يتعلق 

بقيا�ص وت�ضميم ولون �الأزياء. 
جتارب طعام ا�صتثنائية

كم��ا ي�ضتهر »بروينينج��ر« يف �ضتوتغارت 
بتجارب طع��ام ��ضتثنائي��ة، حيث يقدم 
مطع��م »زنزيبار« كافة �أن��و�ع �ملاأكوالت 
�لفاخ��رة. بينما يتفنن مطع��م »كارل�ص 
كيت�ض��ن« باإب��د�ع �ملاأك��والت و�الأطاي��ب 

�ملحلية و�لعاملية. 
وي�ض��م مرك��ز �لت�ضوق �لفاخ��ر مقاهي 
�ضغرية تقدم �أ�ضه��ى �أ�ضناف �حللويات 
منزلي��ة �ل�ضن��ع مث��ل �ملاك��رون وقطع 
�ملعجن��ات  و�أ�ضن��اف  �ل�ضوكوالت��ة 
�ملح�ض��رة يف خمبز �حللوي��ات �خلا�ص 

باملتجر.
 وتكتمل جتربة �لت�ضوق �لفريدة مع باقة 
من �خلدمات �لتي يقدمه��ا »بروينينجر« 
ح�ضب �حتياجات �لزّو�ر، مبا فيها ��ضتديو 
»بروينينج��ر« �ملخ�ض���ص وخدم��ة �لنقل 
على م��ن �ضيارة ليموزي��ن »مر�ضيد�ص- 
بنز« �لفاخ��رة، وجتارب �لت�ض��وق �ملعفاة 
�ل��و�ي ف��اي«  �ل�ضر�ئ��ب وخدم��ات«  م��ن 

�ملجانية.
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:LED صا�صة�
 LED ق��ام ق�ضم تاأج��ري �مل�ض��ارح الإقامة �لفعالي��ات و�حلفالت �لتاب��ع لنا بتوف��ري �ضا�ضات
م�ضمم��ة حديًثا تبل��غ م�ضاحتها 50 مرًت� مربًع��ا، وتتمتع مبيزة �لتثبي��ت �ل�ضريع و�لت�ضميم 
�ملعي��اري و�ل�ضيان��ة �الأ�ضرع و�الأ�ض��كال �ملقو�ضة من هذه �ل�ضا�ض��ات �ملنخف�ضة �لتكلفة 

وذ�ت �لوزن �الأخف من �أجل �إقامة منا�ضباتك �خلا�ضة.
�أبعاد �لوحدة )�لعر�ص × �الرتفاع × �لعمق( )مم(: 500 × 500 × 70

دقة �ل�ضورة )�لعر�ص × �الرتفاع(: 168 × 168
�أق�ضى قوة / مرت مربع )و�ت(: 540

�لوزن / لوحة )كجم(: 6.8
نح��ن نوفر ل��ك �ضا�ضة LED تنا�ض��ب �حتياجاتك باأحج��ام متنوعة م��ن �ل�ضا�ضات �ل�ضغرية 

و�لكبرية، مبا يف ذلك �لت�ضميمات �حلديثة و�الإبد�عية. “فعالياتك �خلا�ضة يف �أيٍد �أمينة”

اخلدمات::
ظلت �ضركة “الأحلان” للتجارة و �خلدمات” )Tunes Oman( منذ �إن�ضائها يف عام 1991 من �أوىل �ضركات بيع �الآالت 
�ملو�ضيقي��ة بالتجزئ��ة و�إقامة �لفعاليات �ملو�ضيقية يف �ضلطنة عمان، و��ضته��رت باأنها كربى م�ضتوردي �الأدو�ت 

�ملو�ضيقية و�ملعد�ت �ل�ضوتية و �الإ�ضاءة �الحرت�فية و�لُكرثى ثقة و جودة.
يوفر معر�ص �الأحلان:

 �الآالت �ملو�ضيقية.
 �أجهزة �الأ�ضو�ت و�الإ�ضاءة �الحرت�فية.

 معد�ت دي جي.
 �إ�ضاءة �مل�ضرح ،و�الإ�ضاءة �ملعمارية.

 �إد�رة �لفعاليات و�ملنا�ضبات �لرتفيهية - �لفنانني و تاأجري �الأجهزة �ل�ضمعية �لب�ضرية �ملحرتفة.
 تاأجري خدمات تقدمي �لطعام.

 �الإنتاج �ل�ضمعي �لب�ضري.
 تعليم �ملو�ضيقى.

109



الرتفيه:
عل��ى مر �ل�ضنني جنح��ت �ضركة “�الأحل��ان” للتجارة و�خلدم��ات” يف �إد�رة �ملنا�ضب��ات �لرتفيهية 
ملجموع��ة كب��رية من �جلهات �لدولية �ملوج��ودة د�خل �ضلطنة عمان، و ق��د وفرنا حديثا فرقا 
��ضتعر��ضي��ة. لذ� ميكنكم �الآن حجز ��ضتعر��ضيني حمرتفني يقدمون �أحدث �لعرو�ص للفعاليات 
و �ملنا�ضب��ات �خلا�ض��ة بك��م �أو م�ضاعدتك��م يف تكوين ف��رق ��ضتعر��ضية من خ��الل �لتدريبات 
ودرو�ص �ال�ضتعر��ص �لتي تعقدها للر�غبني. نحن نقدم �ملو�ضيقى �حلية و�ال�ضتعر��ص مع �أحدث 

�ضيحات �ملو�ضيقى و�لرق�ص و�لت�ضاميم �لتكنولوجية للمنا�ضبات و�الحتفاالت.
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اأبوظبي- كمال ر�صا:-
»اأناقتي« على موعد مع رحلة  اإعالمية من هيئة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي، كانت مجلة  بدعوة 
ا�صتثنائية في اإحدى الأ�صاطير الحية في الجزيرة العربية وهي جزيرة »�صير بي يا�ض« الإماراتية. جزيرة 
رائعة ُتطل ب�صحرها الفتان على مياه الخليج العربي المتالألئة ويعلوها عدد من التالل التي ت�صكلت 
على مدى ماليين ال�صنين. درة مكنونة تزخر بالحياة البرية والمعالم الطبيعية ال�صاحرة والمغامرات 

الم�صوقة، وجهٌة �صُتذهل زّوارها ،وت�صلب األبابهم واأنظارهم بجمالها الأّخاذ. 

2014 بجائزة »اأف�صل وجهة لل�صياحة الم�صتدامة في العالم« خالل  فازت جزيرة »�صير بني يا�ض« عام 
حفل توزيع »جوائز ال�صفر العالمية« في جزيرة »اأنجويال« البريطانية.

صير بني ياس...
جزيرة التاريخ بين أحضان 

الطبيعة

موقع مميز 
تق��ع �جلزي��رة قبال��ة �ضاط��ئ �أبوظبي، 
ميك��ن �لو�ض��ول �إىل �جلزي��رة بالقو�رب 
�نطالق��ًا م��ن مر�ضى جب��ل �لظنة على 
بعد 250 كم غرب مدينة �أبوظبي و370 
ك��م جن��وب غرب دب��ي. وميك��ن للزو�ر 
��ضتخد�م �لطائ��رة �لربمائية، لال�ضتمتاع 
باملناظ��ر �لطبيعي��ة �خلالب��ة يف رحلة 
ر�ئع��ة ت�ضتغرق حو�يل خم�ضة و�أربعني 

دقيقة للو�ضول �إىل �جلزيرة.
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اأ�صطورة حية
متت��ّد جزيرة« �ض��ري بني يا���ص »على 
لتك��ون  87 كل��م مرّب��ع،  م�ضاح��ة 
بذلك �إحدى كربى �جل��زر �لطبيعية 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ن�ضّق��ت جزيرة »�ضري بن��ي يا�ص »عن 
�ل��رّب �لرئي�ض��ي قبل فرتة ت��رت�وح بني 
5 �آالف و10 �آالف �ضن��ة. ويع��ود ��ضم 
»�ض��ري بن��ي يا���ص« �إىل قبيل��ة« بن��ي 
يا���ص«، �لت��ي كان��ت �أول م��ن �ضكن 

�أبوظبي منذ 250 عاًما.
ُط��ّورت جزي��رة »�ضري بن��ي يا�ص »يف 
ب��ادئ �الأمر لتك��ون حممّي��ة للحياة 
روؤي��ة  م��ع  يتما�ض��ى  مب��ا  �لربي��ة، 
�ملغفور له -ب��اإذن �هلل -�ل�ضيخ ز�يد 
بن �ضلطان �آل نهي��ان -رحمه �هلل- 
ع��ام 1971 م��ن �أجل �حلف��اظ على 
�الأ�ضن��اف �مله��ّددة باالنقر����ص يف 

�لدول �لعربية. 
لطاملا ��ضتوط��ن �لب�ضر جزيرة �ضري« 
بن��ي يا���ص »عل��ى م��ّر �لتاري��خ، ب��دًء� 
م��ن �لع�ض��ر �لربون��زي وغ��ادرت �آخر 
�مل�ضتوطنات قبل نحو 110 �إىل 120 
عاًما. وق��د مّت �لك�ضف حّتى �ليوم 
ع��ن 42 موقًع��ا �أثرًي��ا عل��ى �جلزيرة، 
يعود بع�ضها �إىل �لعام 600 ميالدي. 

�ملنتجع �لثالث �أنانتار� منتجع “"لل �ل�ضهل” يحت�ضن 30 "يال فاخرة تدعو �ل�ضيوف 
�إىل عي���ص �لتجربة �لربي��ة �الأ�ضيلة. ويحت��ّل �ملنتجع موقًعا ممّي��ًز� يف قلب منتزه 
ّيد عل��ى بقعة �ضا�ضعة من  �حلي��اة �لربي��ة �لعربية على جزيرة »�ض��ري بني يا�ص«، و�ضُ
�ل�ضا"ان��ا �ملع�ضو�ضبة �لتي يق�ضدها �لكثري م��ن غزالن �لرمي. ت�ضمل �لڤلل �أ�ضقًفا 

ّممت لتوؤّمن �أق�ضى درجات �الأناقة و�لر�حة.  تقليدية من �لق�ص �ضُ

�صيافة ع�صرية واإقامة فاخرة
ت�ضم جزيرة »�ضري بني يا�ص« 3 منتجعات وفنادق تديرها »�أنانتار�« متتد على م�ضاحة 87 كيلو 

مرت�ً مربعًا، وتعك�ص �لتاريخ و�لثقافة �الأ�ضيلة و�لرت�ث �لعريق �لذي تتميز به دولة �الإمار�ت. 

وميكن لل�ضيوف �ال�ضتمتاع باإقامة فاخرة من فئة �خلم�ضة 
جنوم يف منتج��ع و�ضبا »جزر �ل�ضح��ر�ء« ب��اإد�رة �أنانتار� و�لذي 
ي�ض��م 64 غرف��ة وجناًح��ا و"ي��ال، يعك���ص �لفن��دق �لثقافة 
�لعربية يف �ل�ضرق �الأو�ضط يف غرف ر�قية يف �أبوظبي، وهي 
مالئم��ة للعطالت �لفاخرة و�حلافل��ة باملغامر�ت. تطّل كل 
غرفة من غرف �ملنتجع عل��ى مناظر بانور�مية ملياه �خلليج 
�لعربي و�جلزيرة مبعاملها �جلميلة، فت�ضّكل �ملالذ �ملثايل 
لال�ضتجم��ام و�لتنّع��م باله��دوء بعد ق�ضاء ي��وم حافل من 

��ضتك�ضاف رو�ئع �جلزيرة.

�أم��ا �ملنتج��ع �لثاين فه��و منتجع �أنانت��ار� “فلل �لي��ّم” على 
�ل�ضو�ح��ل �ل�ضرقي��ة، ي�ضتمل عل��ى 30 "يال فاخ��رة، تطّل �إّما 
على �ل�ضاطئ، �أو عل��ى �لبحرية �لتي حتيط بها �أ�ضجار �لقرم، 
وتّت�ض��م بت�ضميم خارجي يتماهى مع �لبيئ��ة �لتي تكتنفه. 
ّمم �لديكور بدّقة وعناية ليوؤّمن جتربة �ضيافة عربية  فيما �ضُ
�أ�ضيلة من فئ��ة �خلم�ضة جنوم، بحيث ت��ز�وج ما بني و�ضائل 

�لر�حة �حلديثة و�لفخامة. 
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�حلياة �لربية �ملده�ضة
تاأت��ي �حلياة �لربي��ة �أواًل عل��ى جزيرة« �ضري 
بن��ي يا���ص«، ويج��در باملوّظف��ني �لتقّيد 
بقو�عد �ضلوكية �ضارمة من �أجل �حلفاظ 
عل��ى �جلزيرة. كما تبلغ �ل�ضرعة �لق�ضوى 
�مل�ضموح��ة على جزيرة« �ض��ري بني يا�ص 
»ه��ي 50 كلم/�ل�ضاع��ة من �أج��ل حماية 

�حليو�نات �لربية عند �جتياز �لطرقات.
ت��اأوي جزي��رة »�ضري بني يا���ص« �أكرث من 26 
�ضنًفا م��ن �حليو�نات �لربية، وُيع��ّد �إن�ضاء 
منتزه �حلياة �لربية �لعربية خطوة مهّمة 
و�أ�ضا�ضي��ة يف �إط��ار �جله��ود �الآيل��ة �إىل 
�ضت  �حلفاظ عل��ى �لبيئة و�جلزي��رة. ُخ�ضّ
ه��ذه �مل�ضاح��ة �ملمتّدة عل��ى م�ضاحة 

4100 هكتار )�أي ما يقارب %50 من حجم 
�جلزي��رة( لتكاث��ر �حليو�ن��ات �الأ�ضيلة يف 
�ضب��ه �جلزي��رة �لعربي��ة و�إع��ادة تاأهيلها، 

وتاأوي نحو 16.5 �ألف حيو�ن. 
يت��ّم تطوير منت��زه �حلياة �لربي��ة �لعربية 
لتوف��ري بيئ��ة �أ�ضيل��ة للحيو�ن��ات �لعربية 
كي تتنّق��ل بحرية، فيم��ا تو��ضل �جلزيرة 

تقدمي جتربة ال ُت�ضاهى �إىل زّو�رها.
�أما �أب��رز �ضنف من �حليو�ن��ات يف �ملنتزه 
�مله��ّدد  �لعرب��ي  �مله��ا  حي��و�ن  فه��و 
ّنف هذ� �حلي��و�ن �ملحلي  باالنقر����ص. �ضُ
�لفريد على �أّنه يعي�ص بالفطرة يف �لربية 
منذ �ضتيني��ات �لقرن �ملا�ضي، تاأوي جزيرة 
»�ض��ري بني يا�ص »�لي��وم قطيًعا ي�ضمل ما 

يزيد عن 500 حيو�ن مها.
كم��ا �أن معظ��م �أ�ضن��اف �لطي��ور �لربية 
�ملنطق��ة  يف  حملي��ة  �جلزي��رة  عل��ى 
كالن�ض��ور، و�لطي��ور �جلارح��ة ،و�ل�ضق��ور، 
�إىل جان��ب �الأ�ضناف غري �ملحلية �لعديدة 
�لت��ي ��ضتوطنت خ��الل هجرتها و�تخذت 
من �جلزي��رة موئ��اًل له��ا. ت�ضم��ل �لطيور 
على �جلزي��رة �لنحام، و�لنو�ر���ص، و�لغاق، 
و�لدج��اج �لربي، وب��ط �لبلبول �ل��ربي، وبط 
�ل�ضول��ر، و�أب��و �ضاقني �أ�ض��ود �جلناح، وبط 
�حلذف، وزق��ز�ق �ل�ضرطان، وطائر �لنكات، 

و�لبل�ضون �لرمادي.
كم��ا حتت�ض��ن جزي��رة »�ض��ري بن��ي يا���ص 
�ضّنفه��ا  �لت��ي  �حليو�ن��ات  م��ن  »�لكث��ري 

�الحت��اد �لعاملي للحف��اظ على �لطبيعة 
ومو�رده��ا، باأنه��ا مه��ّددة باالنقر����ص ،�أو 
باأنها حيو�ن��ات �ضعيفة يف �لربية. ونذكر 
منه��ا �ل�ضلحف��اة �لبحرية، وغ��ز�ل �لرمي، 
و�لظبي �الأ�ض��ود، و�الأروّية، و�ل�ضاأن �جلبلي 
و�مله��ا �لعرب��ي. لذ� ت��وؤّدي �جلزي��رة دوًر� 
حيوًيا يف حماية هذه �حليو�نات من �أجل 

�الأجيال �لقادمة. 
وم��ن �أج��ل �حلف��اظ عل��ى �حلي��اة �لربية 
وحماي��ة �ملو�ئ��ل �ملحلي��ة، مت زرع �أك��رث 
م��ن 30 �ألف �ضجرة منذ ع��ام 2009. حيث 
توؤّمن �أ�ضجار �لقرم �ملوئل �ملثايل لتكاثر 
�حلي��اة �لبحري��ة، كم��ا حتّد م��ن �لب�ضمة 

�لكربونية و�الجنر�ف �ل�ضاحلي. 
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�ملو�قع �الأثرية
حتت�ض��ن �جلزيرة �أي�ضًا �لدي��ر �مل�ضيحي �لوحي��د �مُلكت�ضف على �أر���ص �الإمار�ت و�لذي 
ميكن زيارته من خالل »�جلولة �مليد�نية عرب �لثقافة و�لتاريخ« و�لتي تنظمها مموعة 
�لفن��ادق و�ملنتجعات يف �جلزيرة. وُيعتق��د �أن �لدير ُبني عام 600 ميالدية تقريبًا وُهجر 
ع��ام 750م، وجاء �كت�ض��اف موقع »دير وكني�ضة �ضري بني يا���ص »خالل عمليات �مل�ضح 

�الأثري يف �أبوظبي عام 1992.
 وحتم��ل �جلزيرة �أهمية خا�ضة له��و�ة �لتاريخ و�لثقافة ال �ضّيم��ا و�أنها ُذكرت يف �الأدب 
�الأوروب��ي �لق��دمي والأول مرة ع��ام 1590م كجزي��رة غني��ة باللوؤلوؤ عن طري��ق تاجر من 

�لبندقية جلب �للوؤلوؤ �ملميز منها ليدخله �إىل �أوروبا. 

�أن�ضطة م�ضوقة
ت�ض��ّكل �الأن�ضط��ة �مل�ضتوح��اة م��ن �لطبيعة 
ج��زًء� ال يتجز�أ من جتربة �ل��زو�ر على جزيرة »�ضري 
يف  بال�ضّي��ارة  �لنزه��ات  وت�ضم��ل  يا���ص«.  بن��ي 
�لطبيع��ة وبق��رب �حليو�ن��ات �لربي��ة، وت�ضّل��ق 
�جلبال على �لدّر�جات، ورك��وب قو�رب �لكاياك، 
و�الإبحار، و�لتجّول، و�مل�ضي، و�لغو�ص، و�لرماية، 

و�لكثري غريها. 
�ضياحي��ون  ُمر�ض��دون  �جلزي��رة  عل��ى  يتو�ف��ر 
متمر�ض��ون من جمي��ع �أ�ضقاع �لع��امل، وهم 
جاه��زون دوًم��ا الإر�ض��اد �ل�ضي��وف و�إطالعهم 
على �ملعلومات خالل �الأن�ضطة كافة، ل�ضمان 
�ضالمته��م و�حلف��اظ على �ملنظوم��ة �لبيئية 

على �جلزيرة.

كم��ا تنظ��م »�أنانت��ار�« يف جزي��رة »�ض��ري بني 
�الأن�ضط��ة  م��ن  متنوع��ة  »مموع��ة  يا���ص 
باحلما���ص  و�ملفعم��ة  �مل�ضوق��ة  �ملائي��ة 
لع�ضاق �ملغامر�ت. وحتت�ضن �جلزيرة مركز�ً 

متخ�ض�ضًا يف �لريا�ضات �ملائية. 
كذل��ك تق��دم �جلزي��رة ملحب��ي �لفرو�ضية 
فر�ض��ة متمي��زة ملمار�ضة ه��ذه �لريا�ضة يف 
�لطبيع��ة من خالل �أن�ضط��ة ومر�فق ركوب 
�خليل �لت��ي ال ت�ضاهى وما تتمي��ز به �جلزيرة 
من بيئ��ة برية ن��ادرة. وميك��ن لل��زو�ر �الختيار 
من ثالث جتارب فري��دة ت�ضمل ركوب �خليل 
على �لكثبان �لرملي��ة ،�أو بني �الأ�ضجار، �أو على 
�لربي��ة  �لطبيع��ة  يف  �أو  �ل�ضاح��ر  �ل�ضاط��ئ 
�لوع��رة لال�ضتمت��اع مبغام��رة �الق��رت�ب من 

�حليو�نات �لربية �لر�ئعة. 
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تبقى للعباية خ�صو�صية لدى المراأة في منطقة الخليج التي 
اأنيقًا ومميزاً.. ولم تعد العباية مجرد زي  تعتبر العباءة زي��ًا 
تقليدي، بل اأ�صبحت تتميز بتف�صيالت وموديالت ع�صرية. »�صفية 
اليعربية »م�صممة العبايات العمانية ، اختارت هذا المجال لتبدع 
في ت�صميم العباية وتقدم مجموعة مبتكرة تنا�صب جميع 
المنا�صبات والأوقات. اإلى مزيد من التفا�صيل في الحوار التالي:-

العباءة...
إرث خليجي عريق 

نعتز به

مصممة األزياء العمانية
»شفية اليعربية« لـ »أناقتي«

123 فا�ضن



كي��ف دخل��ت وانطلق��ت يف ع��امل 
الأزياء؟

بالن�ضب��ة  �الأزي��اء ميث��ل  م��ال ت�ضمي��م 
يل ع�ضق��ا و�ضغفا من��ذ طفولتي، ومع 
م��رور �لوقت �أ�ضبح��ت عباياتي تن��ال  ر�ضا 
و��ضتح�ض��ان �الأه��ل و�ضديقات��ي �للو�تي 
�ضجعنني  على �النطالق يف هذ� �ملجال 
خا�ضة عندما كن يطلنب مني �أن �أ�ضمم 

لهن عباء�تهن.
طبيعة ال�ص��يدة الت��ي تتوجهني لها 

بت�صاميمك؟
�ل�ضي��دة �الأنيق��ة �لو�ثقة، و�لت��ي تود ترك 
ب�ضم��ة حيثما حّل��ت. ت�ضاميمي موجهة 
جلمي��ع �لن�ض��اء، �أح��اول م��ن خالله��ا �أن 
�ألب��ي جميع �الأذو�ق لتنا�ض��ب �لن�ضاء على 
�خت��الف ثقافاته��ن و�ضخ�ضياتهن وطرح 

كل ما هو جديد. 
م��ا ه��و م�ص��در اإلهام��ك احلقيقي و 

الذي يوؤثر يف كل خط تبتكرينه؟
م�ض��در �إلهامي هو �الأزي��اء �خلليجية �لتي 
تتميز بفخامتها و�أناقتها، ود�ئمًا ما تبهرنا 
�لطاب��ع  ذ�ت  باأزيائه��ا  �خلليجي��ة  �مل��ر�أة 

�ملحت�ضم و�ملميز.

ت�ص��ميم  يف  اخلا�ص��ة  فل�ص��فتك 
حي��ث  م��ن  والدراع��ات  العباي��ات 

الأقم�صة والألوان؟
ب�ضاطته��ا  يف  يك��ون  �لعباي��ة  جم��ال  �إّن 
وتنا�ضق �ألو�نها ويف �إر�ضائها جلميع �الأذو�ق، 
ويف �الهتم��ام ب��اأدّق �لتفا�ضي��ل ومو�كب��ة 
�ملو�ض��ة �أي�ض��ًا. تتمي��ز ت�ضاميم��ي بق�ض��ات 
جديدة وغريبة يف كل مرة، كذلك البد من 
��ضتخ��د�م �أقم�ضة ذ�ت ج��ودة عالية و�ألو�ن 

تتنا�ضب مع ف�ضول �ل�ضنة �الأربعة. 
هل اأنت مع ا�صتخدام الألوان اجلريئة 

يف العباية ؟
د�ئم��ًا يقع �ختياري على �لل��ون �الأ�ضا�ضي 
وهو«�الأ�ضود«، فاأنا ال �أحّبذ �الألو�ن �ل�ضارخة 
�جلريئ��ة يف �لعباي��ة، و�أختار �الأل��و�ن �لتي 
تتنا�ضب مع �لعاد�ت و�لتقاليد �خلليجية.

هل هناك من عوامل جتعل  العباية 
اأنيقة؟ 

ت��وؤدي �الأقم�ضة �مل�ضتعمل��ة دور�ً مهّمًا 
يف كّل مموع��ة يتم طرحه��ا، ينبغي 
�أن تك��ون منا�ضبة ل��كل مو�ضم وكذلك 
�لق�ض��ات من �مله��م �أن تنا�ض��ب جميع 

�الأذو�ق و�الأعمار.
الإط��ار  م��ن  العباي��ة  تخ��رج  كي��ف 

التقليدي لت�صبح اأكí ع�صرية ؟
م��ن وجهة نظ��ري كلم��ا كان��ت �لعباية 
�لتقليدية تتميز بالب�ضاطة يف �لت�ضميم، 
كل كان��ت ع�ضري��ة وتخ��رج م��ن �الإط��ار 
�لتقليدي. من �لهام جد� �أن تكون �لعباية 
غري ملفتة �ضو�ء من خالل عدم ��ضتخد�م 
�الألو�ن �جلريئة �أو �لت�ضاميم �لتي تفقدها 

�حل�ضمة و�لطابع �خلليجي �ملميز لها.

Shafiya al yaaribi
BY
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ومواكبة اآخر �صيحات املو�صة؟
عل��ى  و�لتع��رف  زبائن��ي  م��ع  �لتو��ض��ل 
متطلباته��م ومقرتحاته��م، كما �أقوم 
مبتابع��ة كل �لت�ضامي��م وعرو���ص �الأزياء 
�ل�ضيح��ات  كل  ومتابع��ة  �خلليجي��ة 
وخ��الل  �لعباي��ات.  ت�ضمي��م  ع��امل  يف 
م�ضاركتي �أي�ضا يف �ملعار�ص �أ�ضعى �إىل 
�لتعرف على جمي��ع �لعار�ضات �أو �لز�ئر�ت 
للتعرف عل��ى مالحظاته��ن و�أر�ئهن يف 

ت�ضاميمي.
مل��اذا تع��د الدراع��ات من الأزي��اء التي 

تنا�صب املراأة اخلليجية؟
تنف��رد �لدر�ع��ة بنق�ضاته��ا وت�ضاميمه��ا 
وتطريز�تها �ملختلفة، باتت خيار�ً مف�ضاًل 
ل��دى كث��ري�ت م��ن �خلليجي��ات، جتم��ع 
بني �لرق��ي و�حل�ضم��ة وبتناغ��م �الألو�ن، 
وكرثة �لتفا�ضي��ل، مع �حلر�ص على عدم 

�ملبالغة.
م��ا اأك��ر اأحالمك يف ع��امل الأزي��اء اأو 

العباءات؟
ت�ض��ل  و�أن   ، للعاملي��ة  للو�ض��ول  �أطم��ح 
�م��ر�أة  كل  �إىل  للعباي��ات  ت�ضاميم��ي 

خليجية تبحث عن �لتميز و�لتفرد.



تاأ�ص���ض طريان ال�ص��الم- اأّول طريانm اقت�صادّي يف ُعمان- يف 
ع��ام 2016 بهدف تلبية متطّلبات احلركة اجلوّية املتنامية 
يف ال�ص��لطنة وباأ�ص��عارm تناف�صية. ف�ص��اًل عن امل�صاهمة يف 
تعزيز القت�صاد الوطنّي عر اإيجاد الفر�ض التنموّية والوظيفّية 

يف ßتلف القطاعات القت�صادّية يف ُعمان.
ويوا�صل طريان ال�صالم النمو يوًما بعد يوم، ويلتزم يف الوقت 
نف�ص��ه Ìوا�ص��لة تقدمي خدمات تلبي متطلبات وتطلعات 

�صيوفه على مì الرحالت اجلوية.

27 وجهة للطيران »طيران السالم«...
بنهاية عام 2019

مليون م�صافر يف عام 2019

Þطة جديدة يف 2019

ن�صبة اللتزام Ìواعيد الإقالع والهبو¥

1.5
14

80%
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الوجهة اجلديدة:
مدينة الإ�صكندرية»جمهورية م�صر العربية«.

عدد الرحالت:
 . nثالث رحالت مبا�صرة اأ�صبوعيا

الهبو¥: 
 .Üمطار برج العرب الدو

الوجهة اجلديدة:
مدينة طهران ) اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية(.

عدد الرحالت:
�صت رحالت اأ�صبوعية. 

الهبو¥: 
مطار الإمام اخلميني الدوÜ بطهران

الوجهة اجلديدة:
البحرين

عدد الرحالت:
�صت رحالت اأ�صبوعية. 

الهبو¥: 
Üمطار البحرين الدو

الوجهة اجلديدة:
مدينة الريا�ض )اململكة العربية ال�صعودية(

عدد الرحالت:
رحالت يومية اأ�صبوعيا. 

الهبو¥: 
 .Üمطار امللك خالد الدو

الوجهة اجلديدة:
اأبوظبي )عا�صمة دولة الإمارات العربية املتحدة(

عدد الرحالت:
رحلة يومية مبا�صرة. 

الهبو¥: 
Üمطار اأبوظبي الدو

الوجهة اجلديدة:
طرابزون ) اجلمهورية الرتكية(

عدد الرحالت:
ثالث رحالت مبا�صرة اأ�صبوعية )مو�صيمية(. 

الهبو¥: 
Üمطار طرابزون الدو

الوجهة اجلديدة:
مدينة الكويت ) دولة الكويت(

عدد الرحالت:
رحلتني اأ�صبوعيًا. 

الهبو¥: 
 .Üمطار برج العرب الدو

الوجهة اجلديدة:
مدينة �صيتاغون )جمهورية بنغالدي�ض ال�صعبية(

عدد الرحالت:
رحلة يومية مبا�صرة. 

الهبو¥: 
Üمطار �صيتاغون الدو

الوجهة اجلديدة:
اأ�صطنبول )اجلمهورية الرتكية(.

عدد الرحالت:
رحلتني اأ�صبوعيًا. 

الهبو¥: 
 .Üمطار �صبيحة كوكجن الدو

الوجهة اجلديدة:
الدمام ) اململكة العربية ال�صعودية(

عدد الرحالت:
�صت رحالت اأ�صبوعية. 

الهبو¥: 
Üمطار امللك فهد الدو

الوجهة اجلديدة:
مدينة كولومبو )جمهورية �صريالنكا 

الدçقراطية ال�صرتاكية((
عدد الرحالت:

اأربع رحالت اأ�صبوعًيا. 
الهبو¥: 

Üمطار باندارنيك الدو

الوجهة اجلديدة:
بوكيت ) مملكة تايالند(

عدد الرحالت:
ثالث رحالت اأ�صبوعًيا. 

الهبو¥: 
Üمطار بوكيت الدو

3

131 خدمات



م�ضق��ط، 1 �أبريل 2019 – كرمت �الأمان��ة �لعامة جلو�ئز غلوبال �لعاملية �لكابن 
حممد �أحمد �لرئي�ص �لتنفيذي لطري�ن �ل�ضالم �ضمن �أبرز 14 رئي�ضًا تنفيذيًا عربيًا 
لع��ام 2018. وجاء ذلك بعد �ختيار �أف�ضل مائ��ة رئي�ص تنفيذي عربي لعام 2018 
خالل حفل توزيع �جلو�ئز �لذي �حت�ضنته �لعا�ضمة �لفرن�ضية باري�ص. ومنذ تقلد 
�لكابن حمم��د �أحمد هذ� �ملن�ض��ب، تو��ضل طري�ن �ل�ض��الم تقدمها بخطى 
ثابت��ة يف �ضد�رة �ض��وق �ل�ضفر �القت�ض��ادي بال�ضلطنة و�ملنطق��ة، حيث توفر 

ل�ضيوفها جتربة �ضفر مريحة ومنا�ضبة وموثوقة. 

الرئي�ض التنفيذي لطريان ال�ص��الم �صمن اأبرز 
4 طائرات طراز اإيربا�ض 14A320NEO رئي�صًا تنفيذيًا عربيًا 

الرتويجي��ة..  العرو���ض 
عر�ض الثالثاء املغري

طريان ال�ص��الم.. الأ�صرع 
منوا

��ضتلم��ت ط��ري�ن �ل�ض��الم خ��الل عام 
2019 ع��دد خم���ص طائ��ر�ت م��ن طر�ز 
�أول  يجعله��ا  مم��ا   ،Airbus A320neo
ناق��ل عم��اين ي�ضتخدم �لطائ��رة ذ�ت 
�ملمر �لو�حد ذو �لت�ضنيف �لعايل. كما 
 Airbus ت�ضغل حاليا 3 طائر�ت من طر�ز

 .A320
Airbus A320neo حتديث��ًا  ويع��د ط��ر�ز 
لطائ��رة �إيربا�ص �لكال�ضيكي��ة من طر�ز 
A320 �لُف�ضل��ى مبيع��ًا و�لت��ي تتنا�ضب 
مو��ضفاتها مع معايري طري�ن �ل�ضالم. 
وقد مت جتهي��ز هذه �لطائرة �جلديدة 
خ�ضي�ضًا لط��ري�ن �ل�ضالم بحيث تت�ضع 

�إىل 180 �ضيفًا، وتت�ضم برحابة ممر�تها 
ومقاعده��ا �لو��ضع��ة وكفاءته��ا يف 
�لتقليل من ��ضتهالك �لوقود وم�ضاحة 
�ل�ضي��وف  لتمن��ح  �الإ�ضافي��ة  �لتخزي��ن 

م�ضتوى متميز�ً من �لر�حة.
ويع��د ط��ري�ن �ل�ض��الم �أول ناقل جوي 
بال�ضلطن��ة ميتل��ك طائ��ر�ت م��ن طر�ز 
�إيربا�ص A320neo �لتي تت�ضم بكفاءتها 
مم��ا  �حلديث��ة  ومز�ياه��ا  �لعالي��ة 
يجع��ل منه��ا �إ�ضافة قيم��ة الأ�ضطول 
ط��ري�ن �ل�ض��الم. وتتمتع ه��ذه �لطائرة 
مبجموع��ة م��ن �ملز�ي��ا مب��ا يف ذلك 
�لرحبة  �لر�ئ��ع ومقاعده��ا  ت�ضميمه��ا 

�لتي توف��ر م�ضاحات �أو�ض��ع لل�ضيوف، 
�إ�ضافة �إىل �نخفا�ص ب�ضمتها �لكربونية 
على �لبيئة حيث ينخف�ص معدل حرق 

�لوقود بها بن�ضبة 16%.
�ضو�ض��اء  �أق��ل  فه��و  �ملح��رك،  �أم��ا   
بن�ضب��ة %50، بينم��ا تنخف���ص �لتكلفة 
�لت�ضغيلي��ة �لنقدية بن�ضب��ة %14 لكل 
�ل�ضابق��ة.  بالط��ر�ز�ت  مقع��د مقارن��ة 
ويكتم��ل ذلك بف�ضل �أح��دث �لتقنيات 
�لتي ح�ضن��ت م��ن �أد�ء حمركها وفقًا 
الأعل��ى �ملعاي��ري وي�ضم��ن �إث��ر�ء جتربة 
�ل�ضي��وف مب�ضتويات غري م�ضبوقة من 

�لر�حة.

�لعر�ص �الأ�ضبوعي » عر�ص �لثالثاء �ملغري« 
يالقي �إقباال كبري� من �ملهتمني بال�ضفر، 
حي��ث يتم خالل��ه تقدمي عرو���ص �أ�ضعار 
تناف�ضي��ة لوجهات خمتارة خ��الل �لفرتة 
من �ل�ضاعة 9 �ضباحا وحتى �ل�ضاد�ضة من 

م�ضاء يوم �لثالثاء من كل �أ�ضبوع. 

ح�ضلت �ضرك��ة �ل�ضالم على جائرة �أ�ضرع 
�ضرك��ة ط��ري�ن من��و� يف حف��ل جو�ئ��ز 
OmanAirport2019، وق��د ت�ضل��م �جلائزة 
�لكاب��ن حممد �أحم��د، �لرئي�ص �لتنفيذي 

لطري�ن �ل�ضالم. 

مكتب طريان ال�صالم بالكويت
24 �أبري��ل- �فتت��ح طري�ن �ل�ض��الم �أول مكتب له يف �لكوي��ت بالتعاون مع مموعة 
بودي للط��ري�ن، وهي �ضرك��ة متكاملة �خلدم��ات الإد�رة �ل�ضف��ر. و�ضيقدم �ملكتب 
�لو�ق��ع يف »�ضوق �ضف��ر« �ضمن ممع �الفني��وز، باقة متكاملة م��ن �خلدمات �لتي 
ت�ضم��ل حجز و�ضر�ء و�إ�ضد�ر �لتذ�كر، وتغيري �لرحالت، وع��دد�ً من �خليار�ت ذ�ت �لقيمة 
�مل�ضاف��ة وجمي��ع �ملعلوم��ات و�لدعم �لالزم ملن��ح �ضيوف طري�ن �ل�ض��الم �أف�ضل 

جتربة �ضفر على �الإطالق.
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»اأناقتي« موؤخرا حفلها ال�صنوي  اأرجاء العا�صمة العمانية م�صقط، نظمت مجلة  اأجواء �صاحرة عمت  و�صط 
»اإليجان�ض فا�صن �صو« في فندق ميلنيوم م�صقط. بم�صاركة مميزة من عرو�ض الأزي��اء لم�صممين من 
داخل ال�صلطنة وخارجها اأبهرت كل الح�صور و�صيوف الحفل، وذلك تحت رعاية كريمة من �صركة الجنيبي 

العالمية لل�صيارات – الوكيل الح�صري ل�صيارات بي ام دبليو بال�صلطنة-.
 ُزين الحفل بح�صور كوكبة من �صيدات المجتمع العماني، ورواد ورائدات الأعمال والفنانين، لن�صتكمل معا 
م�صيرة نجاحات » اإليجان�ض فا�صن �صو« والذي حقق نجاحات مبهرة في ال�صنوات الما�صية �صواء من حيث 

عرو�ض الأزياء المقدمة، اأو ب�صبب الح�صور ال�صخم لكل ع�صاق الجمال والأناقة. 

بوابة الجمال والموضة بالسلطنة

 DHL حلف��ل م�ضارك��ة فري��دة وعر�ضا ر�ئع��ا من جان��ب �ضركة�
OMAM ك��ر�ع بالتيني للحف��ل، مع عر�ص ملدير ع��ام �ل�ضركة« 
م�ضطف��ي عثم��ان«. كذل��ك تق��دم مرك��ز �ضندي��ان لالأمر����ص 
�جللدية و�لتجميل و�لعالج بالليزر بكلمة ترحيبية للح�ضور كونه 

�لر�عي �لبالتيني للحفل. 
تد�صني الكتالوج

جاء �حلفل » �إليجان�ص فا�ضن �ضو« متز�منا مع تد�ضني » �إليجان�ص 
كتال��وج« �ل��ذي يق��دم بني طيات��ه كل ما هو ممي��ز وجديد يف 
ع��امل �مل��ر�أة لعام 2020. فيم��ا قدمت خبرية �لتجمي��ل �لر�ئعة 
»خديج��ة �لنعيمي��ة« – ر�ع��ي �لكتالوج- كلمة �أعرب��ت فيها عن 
�ضعادته��ا بالفر�ض��ة �لت��ي �أتيحت له��ا لعر�ص �آخ��ر �أعمالها يف 
ع��امل �لتجميل و�ملكياج. وعن �ختياره��ا لفكرة �لغالف – �للوك 
�لفرعوين- حيث �أكدت باأنها بحثت عن �إطاللة تدل على �لقوة 
و�ل�ضخ�ضية �ل�ضاحرة ومل جتد �أقوى من �ملر�أة �لفرعونية و�لتي 

تتميز باالأنوثة و�جلاذبية و�ل�ضلطة. 
عرو�ض الأزياء 

�ضيوف حفل » �إليجان�ص فا�ضن �ضو 2019 » كانو� على موعد مع 
ثمانية عرو�ص �أزي��اء متنوعة ومبدعة خطفت قلوب كل ع�ضاق 
�جلم��ال و�الأناقة، �أزي��اء ر�قية وكولك�ضن جدي��د ومل�ضات �أنثوية 

ر�قية يف كل �لت�ضاميم و�لف�ضاتني.
ب��د�أت عرو���ص �الأزي��اء بامل�ضمم��ة �للبناني��ة �لر�ئع��ة« مل��ك د�ية 
»�ضاحب��ة بوتي��ك » مل��ك باال�ص« حي��ث قدمت ت�ضكيل��ة فاخرة 
وفريدة من ف�ضاتني �لزفاف �لر�قية �لتي حتقق �الأناقة و�الإطاللة 

�مللكية و�لع�ضرية لكل عرو�ص مقبلة على �لزو�ج.
�أم��ا �لعر�ص �لثاين فق��د جاء بب�ضم��ة عمانية �أ�ضيل��ة ج�ضدتها 
م�ضمم��ة �الأزي��اء �لعمانية �لقدي��رة« فايزة �لبلو�ض��ي »�ضاحبة د�ر 
�لفنار، وقدمت ت�ضكيلة من �الأزياء �لعمانية �لتقليدية �ملتطورة 

وت�ضاميم خيالية ر�ئعة تعرب عن عر�قة و�أ�ضالة �الأزياء �لعمانية. 
وم��ن دولة �الإم��ار�ت �لعربي��ة �ملتح��دة �أبدعت م�ضمم��ة �الأزياء 
�الإمار�تي��ة »�ضيخة �لغيث��ي« يف �لعر�ص �لثال��ث، وقدمت عبايات 
ع�ضري��ة متنح �مل��ر�أة �لفخام��ة و�لرقي. ت�ضكيل��ة مالئمة لذوق 

و�ضتايل �ملر�أة لتلبي �حتياجاتها �ليومية باأ�ضلوب �أنيق ومثايل.
ويف �لعر���ص �لر�بع �ضح��رت م�ضمم��ة �الأزياء �لقطري��ة »�ضيخة 
�لزي��ن« كل �حل�ضور بف�ضاتني �ضهرة وت�ضاميم مفعمة باالأنوثة 

ات مميزة. وق�ضّ
كما �ضارك يف �لعر�ص �خلام�ص م�ضمم �الأزياء �جلز�ئري �لعاملي 
»كرمي �أكروف« ليقدم مموعة خا�ضة به تتميز بالطابع �لرت�ثي 

�جلز�ئري، مع مل�ضة �ضحرية وع�ضرية. 
ثم قدمت م�ضمم��ة �الأزياء �لعمانية« �ضمي��ة �ل�ضرجي« �ضاحبة 
» درر بوتي��ك« يف �لعر�ص �ل�ضاد�ص ت�ضامي��م ر�قية من �لدر�عات 

وف�ضاتني �ل�ضهرة تتنا�ضب مع كل �ملنا�ضبات و�ل�ضهر�ت. 
كذلك قدم��ت �مل�ضممة �لعماني��ة »�أماين �لبلو�ض��ي »�ضاحبة 
عبايات 109« عباي��ات و ت�ضميمات تعك���ص روح �ل�ضّيدة �ل�ضرقّية 
وتلخ�ص �لرت�ث �لعربّي باأ�ضلوٍب �أنيٍق وع�ضرّي. ت�ضاميم تخاطب 

كل �مر�أة تبحث عن �لتمّيز و�لتفّرد يف ت�ضاميمها.

كلمة ترحيبية
تاألق �ملذيع �لعماين �ملبدع« �ضيف �لفوري »يف تقدمي فقر�ت 
�حلف��ل باأ�ضلوبه �لر�قي و�ملميز،وقد بد�أ �حلفل بكلمة ترحيبية 
م��ن مدير عام مل��ة » �أناقتي« عب��د �لفتاح �ضالم��ة و�لذي �أكد 
ب��اأن »�إليجان�ص فا�ضن �ضو« يف ن�ضخته �جلديدة �ضيحمل �لكثري 
م��ن �ملفاجاآت و�ل�ضيحات �جلديدة يف عامل �ملو�ضة و�جلمال 
و�الأزياء. معرب��ا عن �متنانه لكل �لد�عمني له �ضو�ء من �ل�ضركات 

�لر�عي��ة للحفل، �أو فريق عمل �أناقتي �لذي كان له �لدور �الأبرز يف 
خروج �حلفل يف �أبهى �ضوره.

ال�صركات الراعية 
» �إليجان���ص فا�ض��ن �ض��و« للعام �لر�ب��ع على �لتو�يل ج��اء برعاية 
رئي�ضية من �ضركة �جلنيبي �لعاملية لل�ضيار�ت – �لوكيل �حل�ضري 
ل�ضيار�ت بي �م دبليو بال�ضلطنة- ولقد �أ�ضبحت �ل�ضركة �ضريكا 
�أ�ضا�ضيا يف جناحات �حلفل يف �ل�ضنو�ت �ملا�ضية. كذلك �ضهد 

و�ختتم��ت عرو�ص �الأزياء بكربى مفاج��اآت » �إليجان�ص فا�ضن �ضو« 
والأول م��رة يف عرو�ص �الأزياء بال�ضلطن��ة، �أتيحت �لفر�ضة لطالب 
ق�ض��م ت�ضميم �الأزياء بكلية �لتقني��ة �لعليا لتقدمي �إبد�عاتهم 
وت�ضاميمه��م. جاء ذلك �إميانا من �لقائمني على �حلفل بر�ضالة 
ق�ض��م ت�ضمي��م �الأزياء نح��و تاأهيل ك��و�در عمانية ق��ادرة على 
حم��ل ر�ضالة �لفن �لعم��اين �إىل خمتلف دول �لع��امل بال�ضورة 

�مل�ضرفة. 
�صيوف ال�صرف

ت��الأالأ حفل “ �إليجان���ص فا�ضن �ضو 2019” جم��اال ورقيا مب�ضاركة 
فنان��ني ع��رب �ضمن �لفعالي��ة، حي��ث تاألقت �ملمثل��ة �لعمانية 
»بثين��ة �لرئي�ض��ي« يف �حلف��ل وظه��رت باأزياء عماني��ة ر�قية من 
ت�ضميم �مل�ضممة �لعماني��ة »فايزة �لبلو�ضي«.، �أي�ضا مت تكرمي 
�لفنان��ة �مل�ضري��ة »رمي �لب��ارودي »ع��ن دوره��ا �ال�ضتثنائ��ي يف 
م�ضل�ضل » قي��د عائلي«، كما قدمت �ملذيع��ة �ملتاألقة »�ضايل 
عب��د �ل�ضالم« بع�ص فق��ر�ت �حلفل مع �ملذي��ع »�ضيف �لفوري 

»وتاألقت باإطاللة ر�ئعة.
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829.135 �صيارة عالية الأداء مقارنة بالعام  اإذ تم بيع  2019 ب�صجل مبيعات جديد،  BMW M GmbH ال�صنة المالية  اختتمت 
ال�صابق. وقد ارتفع عدد �صيارات BMW M الم�صجلة حديًثا بن�صبة 32.2 %، ومع هذه النتيجة تحتل �صركة BMW Group الفرعية 

التي يتم ت�صنيفها ك�صركة ت�صنيع �صيارات م�صتقلة، ال�صدارة باإعتبارها ال�صركة الأكثر نجاًحا في فئتها التناف�صية.

 BMW M والمعدات الح�صرية الختيارية من  الريا�صية  2019 زيادة كبيرة في الطلب على ال�صيارات  و�صهدت ال�صنة المالية 
 .Individual

2019 تقديم وحدة »رولز-روي�ض بي�صبوك كولكتيف«، وهي عبارة عن مجموعة من مهند�صين وم�صممين  �صهد عام 
وحرفيين يعملون في دار »رولز-روي�ض« في »جودوود« باإنكلترا، اأكبر عدد من ال�صيارات الم�صممة ح�صب الطلب �صمن برنامج 
بي�صبوك في تاريخ العالمة الممتد على 116 �صنة. وبف�صل م�صتويات غير م�صبوقة من الإبداع تحققت اأفكار وتمنيات العمالء 
الأكثر تميزاً واأ�صبحت واقعًا ملمو�صًا. وتقريبًا كّل �صيارة من ال�صيارات التي تّم ت�صليمها عام 2019 والبال عددها 5,152 �صيارة 
كانت م�صممة ح�صب الطلب من قبل وحدة الت�صميم هذه. في ما يلي لمحة عن مجموعة من اأرقى الأمثلة من ال�صيارات 
الم�صممة �صمن برنامج “بي�صبوك للت�صميم” ح�صب الطلب وللحرفية العالية المنجزة في دار “رولز-روي�ض” خالل عام 2019.

التصميم حسب الطلب هو جوهر رولز-رويس
رولز-رويس موتور كارز

رولز-روي�ض ذات املليون غرزة
مّت تكليف �ضيارة »رولز-روي�ص« �آ�ضرة جديدة من ِقبل رجل �أعمال 
يّتخذ من »�ضتوكه��ومل« مقّر�ً له، وميتلك ع�ضق��ًا هائاًل لالأزهار. 
وقد حت��ّدى �لعميل �ضاحب �ل�ضغف غري �لع��ادي للزهور، فريق 
»بي�ضب��وك كولكتي��ف« من م�ضمم��ني وحرفي��ني ومهند�ضني 
على ت�ضميم �ضيارة تغمر رّكابها يف م�ضهدية �آ�ضرة من �الأزهار. 
وكانت �لنتيجة �ضيارة »روز فانتوم«، روؤية مّت حتقيقها مع مليون 

غرزة من �لتطريز.
�أما نقطة �النطالق فكانت من وردة تتّم زر�عتها ح�ضريًا “لرولز-

روي���ص” على ي��د �خت�ضا�ضيي �الأزهار، “هاركن���ص” للورود. وجتدر 
�الإ�ض��ارة �إىل �أن د�ر “رولز-روي�ص” يف جودوود هو �ملكان �لوحيد 

يف �لعامل �لذي ُتزرع فيه هذه �لوردة.
يزّي��ن �لل��ون �الأزرق �خلارج��ي Peacock Blue ل�ضي��ارة “روز فانتوم” 
خطان جانبيان متنا�ضقان بالل��ون �الأزرق Charles Blue يت�ضابكان 

ع�ضويًا مثل جذع وردة، ويجتمعان ليقدمان ر�ضم �لوردة.

ويف �لد�خ��ل، ت�ضيء بطانة �ل�ضق��ف �ل�ضهرية م�ضهدية �الأزهار 
مع ورود تتخّلله��ا فر��ضات بنغمتني خمتلفتني من �للون �الأزرق 
هم��ا Peacock وAdonis Blue. وي��ربز �لغال��ريي �ل��ذي مّت �إبد�ع��ه 
كقطع��ة �أ�ضا�ضية من �لت�ضميم �لد�خل��ي يف “فانتوم” حيث 
جذوع �ل��ورود �ملطّرزة تت�ضّلق عرب �لو�جه��ة �لزجاجية �الأمامية، 

مقّدمة م�ضهد�ً ر�ئعًا للرّكاب.

جمموعة جو�صت زينيث
��ضتم��ّدت جو�ضت زيني��ث �إلهامها من �ضي��ارة 200EX �لتجريبية 
�لت��ي مّت طرحه��ا ع��ام 2009 كتعبري ع�ض��ري ل�ضي��ارة جو�ضت. 
وتت�ضّم��ن مموع��ة جو�ضت زيني��ث �جلديدة �إ�ض��ارة الفتة �إىل 
�لنم��وذج 200EX من خالل نق�ص معّقد عل��ى لوحة �لتجهيز�ت 
�ملركزية حيث مت تق�ضيم عمل فني م�ضتوحى من �ملخطط 
�الأّويل لل�ضي��ارة مّت تكب��ريه �إىل درجة من �لتجري��د، �إىل 50 جزء�ً 

خمتلفًا.
وت�ضتمّد مموعة جو�ضت زينيث باقة من �للم�ضات من �ضيارة 
200EX، ولع��ّل �أبرزه��ا هو دم��ج �ل�ضبيكة �لتذكاري��ة �مل�ضنوعة 
م��ن م�ضم روح �ل�ضعادة �الأ�ضلي �لذي ُو�ضع �أ�ضا�ضًا يف �ضيارة 
200EX و�لذي مّتت �إذ�بته وو�ضع قطعة منه على �ضكل �ضريحة 
يف لوحة �ملفاتيح �ملركزية من كل �ضيارة من �ضيار�ت “زينيث” 
م روح �ل�ضع��ادة �خلا�ص بال�ضيارة  �خلم�ضني. وق��د ُنق�ص م�ضّ

كما �ل�ضاعة با�ضم �ملجموعة.
ويف �لد�خ��ل، ينبع��ث �ل�ضوء �ملحيط من �جلل��د �ملثقب، بينما 
مّت تزي��ني �ملقاع��د �خللفي��ة بتطري��ز م�ضتوًحى م��ن تفا�ضيل 
مقع��د �ضيلف��ر جو�ضت �لت��ي ُطرحت ع��ام 1907. كم��ا وتتاأّلق 
بطان��ة �ل�ضق��ف يف جو�ض��ت زيني��ث بت�ضكي��ل فريد ج��د�ً من 
�لنج��وم �ملذنب��ة، و�لت��ي تنطلق ب�ض��كل ع�ضو�ئ��ي عرب �ضقف 
�ملق�ض��ورة م�ضفية �إىل �ل�ضيارة �أجو�ًء م�ضرحية �آ�ضرة. وتت�ضّمن 
هذه �ملفاج��اأة �أكرث من 1،340 من �الألي��اف �ل�ضوئية �ملن�ضوجة 

يدويًا.

باي�صايد داون اأيروكولن
قّدم��ت »رولز-روي�ص موتور كارز« حتية للبح��ر مع �ضيارة »با�ضايد 
يف  عمي��ٌل  �ل�ضي��ارة  ه��ذه  بتكلي��ف  ق��ام  �أيروكولن��غ«.  د�ون 
يوكوهاما، �لياب��ان، وهي �ضيارة م�ضمم��ة ح�ضب �لطلب �ضمن 
برنام��ج بي�ضبوك م�ضتلهمة من �لبحر وتعت��رب تكرميًا ملدينتها 

�لبحرية.
ج��اء �الإلهام يف هذه �ل�ضيارة �لتي مّت �إنتاجها باإ�ضد�ر و�حد من 
�ليخ��وت و�لقو�رب �ل�ضريعة، وهي جتمع م��ا بني �ملو�د �لتقنية 
و�لطبيعي��ة. ويت��الءم خ�ضب �ل�ض��اج “كانادي��ل” ذ�ت �مل�ضامات 
�ملفتوح��ة، و�ل��ذي يذّكر باأ�ضط��ح �ليخوت، مع �الألي��اف �لتقنية. 
وتكمل �ل�ضطح �خللفي �ألو�ن �لطالء �خلارجي و�جللد �لد�خلي، 
مما يوحي باألو�ن �لبحر �الأزرق و�الأ�ضرعة �لبي�ضاء و�ملرتبطة باأرقى 

تقاليد خليج يوكوهاما.

�أوتوموتور
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قّدم��ت رول��ز روي���ص 50 �ضي��ارة ��ضتثنائي��ة م��ن ط��ر�ز ر�ي��ث يف 
مموع��ة ر�يث �إيج��ل VIII.، وق��د مّت �ضرد مغامرتهم��ا �لليلية 
عل��ى م��ن طائرة ثنائي��ة �ملحرك مبحرك��ي رولز-روي���ص �إيجل 
VIII با�ضتخ��د�م �ضيارة “ر�يث” كلوحة خام للحكاية. فتحاكي 
عة بالنجوم مع 1،183 من �الألياف  بطانة �ل�ضقف �لفريدة �ملر�ضّ

�ل�ضوئية م�ضهدية �ل�ضماء يف وقت تلك �لرحلة.
 كم��ا مّت تطريز م�ض��ار �لرحلة وكوكب��ة �لنجوم بخي��ط باللون 
�لنحا�ض��ي، بينم��ا ُي�ض��ار �إىل �للحظ��ة �ملح��ددة �لتي خ��رج بها 
�ل�ضديق��ان م��ن �ل�ضح��اب للتحليق بقي��ادة �لنج��وم ب�ضوء من 

�الألياف باللون �الأحمر.
وُنق�ض��ت عل��ى �أغطية مك��رّب�ت �ل�ض��وت �لنحا�ضية م�ضاف��ة �لرحلة 
�ملق��ّدرة ب�1،880 مياًل يف حني يت�ضّمن باب �ل�ضائق لوحة من �لنحا�ص 

�الأ�ضفر مع �قتبا�ص ت�ضر�ضل �لذي ي�ضيد باإجناز�ت �لثنائي �لر�ئعة.

بالذه��ب  �ملدخ��ن  �ليوكاليبتو���ص  تعدي��ن خ�ض��ب  وق��د مّت 
با�ضتخ��د�م تقني��ة �لرت�ضي��ب �لفر�غ��ي قبل تطعيم��ه بالف�ضة 
و�لنحا���ص، وذلك لت�ضوي��ر �لتفا�ضيل �لغنية �لت��ي �ضوهدت يف 

�ل�ضور �لليلية لالأر�ص من �الأعلى.

فانتوم بن�صخة ديجيتال �صول
ت�ض��ّكل فانت��وم بن�ضخ��ة ديجيتال �ض��ول در��ض��ة يف �حلرفية 
�لع�ضرية، �إّنها �ن�ضهاٌر للم�ضاعي �لب�ضرية مع �لت�ضميم �مُل�ضاعد 
بالكمبيوتر. وجند يف قلب هذه �ل�ضيارة باللون �الأبي�ص �لرخامي 
Carrara White و�لكو�رتز Smokey Quartz، غالريي من �إبد�ع �لفنان 
ثور�ض��ن فر�نك. يب��د�أ ثور�ض��ن فر�نك برتجمة �حلم���ص �لنووي 

ل�ضاحب �ل�ضيارة يف خو�رزمية فريدة. 
ُتن�ض��خ تل��ك �لبيان��ات بع��د ذل��ك لُت�ضتخ��دم يف قطع��ة م��ن 
�ل�ضتينل���ص �ضتي��ل من �لطباعة ثالثي��ة �الأبعاد. ويت��ّم بعد ذلك 
ط��الء �لقطعة �لفني��ة بالذهب عي��ار 24 قري�ط��ًا للح�ضول على 

د �ملجوهر�ت و�لنحت و�لعمارة. عمل فني فريد يج�ضّ
وتزّين �لتفا�ضيل �لذهبية د�خل �ل�ضيارة، مع �لتطعيمات �لذهبية 
ع��ة يدويًا يف خ�ض��ب �ليوكاليبتو���ص �ملدخن، و�ضبكات  �ملر�ضّ

مكرب�ت �ضوت �ملطلية بالذهب، و�لتي تختم جمالية �ل�ضيارة.

اأورولوجي فانتوم
ت�ض��م »�أورولوجي فانت��وم« عنا�ض��ر م�ضتوحاة م��ن �ل�ضاعات 
�لفخم��ة. ومت ��ضتيحاء �ل�ضي��ارة من خالل لق��اء بني م�ضمم 
�ضي��ار�ت »رولز-روي���ص موتور كارز« و�ضان��ع �ل�ضاعات �خلبري من 
منطق��ة ال �ض��و دو ف��ون يف �ضوي�ض��ر� م��ن �أج��ل �لبحث يف 

تعقيد�ت �ل�ضاعات �حلديثة �لفخمة وحركاتها �جلميلة.
يتمي��ز �ل�ضكل �خلارجي بطالء �أ�ض��ود وبرونزي مزدوج �لنغمات 
م��ع خطني مطلي��ني باليد بالذه��ب و�لف�ضة ي�ضم��ان �ضكاًل 
��م روح �ل�ضعادة فمطلي  م�ضتوح��ى من �ل�ضاعات. �أما م�ضّ
بالذهب عيار 24 قري�ط. ويف �ملق�ضورة، ت�ضم �للوحة �الأمامية 
�أ�ضخ��م تطعي��م م��ن �ل�ضتيلن�ص �ضتي��ل و�لذه��ب �لذي مّت 
حتقيق��ه يف �ضيارة فانت��وم على �الإطالق. وي�ض��ور �لتطعيم 
�ل��ذي يق��ع حت��ت غال��ريي م��ن �ل�ضتينل���ص �ل�ضتي��ل متعدد 
�لطبقات �ضكل حركة �ضاعة. �أما �ضاعة رولز-روي�ص �لتي تقع 
يف �لغال��ريي فمو�ضوع��ة �ضمن علب��ة مزخرفة م��ن �لف�ضة 

�خلال�ضة.

جمموعة رايث بن�صخة فالكون
ت�ض��م �ضيارة »فالك��ون ر�يث« �لتطري��ز �الأكرث تف�ضياًل 
بني �ضيار�ت رولز-روي�ص، �إذ حتتوي على تطريز معقد 
لن�ضر، وهو �لطري �الأ�ضرع يف �لعامل ومت تطريزه بني 
�لغي��وم بدق��ة تو�زي �ل�ض��ور �حلقيقية عل��ى بطانة 
�ل�ضقف يف »ر�ي��ث«. وي�ضم هذ� �لتطري��ز �لباهر �أكرث 

من 250 �ألف قطبة و��ضتغرق �إجنازه �أكرث من �ضهر.
وعم��د �مل�ضمم��ون �إىل ر�ض��م خ��ط جانب��ي باللون 
�الأبي�ص بطريقة ت�ضري �إىل �ضكل جناحي هذ� �لطائر، 
م��ع �إ�ضافة ه��ذ� �ل�ض��كل كتطريز ب��ني �ملقعدين 

�خللفيني وبالطالء على �للوحة �الأمامية.

جمموعة بيبل بيت�ض با�صتيل
مّت ��ضتله��ام مموع��ة »با�ضتي��ل« �ملعرو�ض��ة يف بيب��ل بيت�ص، من 
مموعة م��ن �ألو�ن »تفّتح �لزه��ور �لربية« هذ� �لع��ام يف �ضبه جزيرة 
مونت��ريي يف كاليفورنيا. ومع تكليف ثالث �ضيار�ت »بالك بادج« جديدة 
�ن�ضّم��ت �أل��و�ٌن جدي��دة �إىل مموعة �أل��و�ن »رولز-روي���ص بي�ضبوك«. 
موؤكدة من جدي��د �أنه ميكن ل�ضيار�ت رولز-روي�ص بالك بادج �أن تكون 

باأي لون �آخر غري �الأ�ضود.

وت�ض��م �ضيارة جو�ضت بالك ب��ادج لونًا �أخ�ضر فاحتًا ميث��ل والدة �لنبات من 
جدي��د عل��ى جزي��رة مونتريي بعد �ضن��و�ت من �جلف��اف و�لن��ري�ن. وت�ضم 
�ملق�ضورة �مل�ضنوعة من �جللد �الأ�ضود مل�ضات من لون �أخ�ضر “�ضريينيتي” 

�لالفت، مما يربز �الألياف �لتقنية �مل�ضتخدمة يف �للوحة �الأمامية.
�أم��ا د�ون بالك بادج بلون كور�ل �ملرج��اين Coral Solid فتتميز بطبقة 
نهائي��ة م�ضنوعة بح�ض��ب برنامج بي�ضبوك. ومل تتمك��ن رولز-روي�ص 
من بلوغها �ضوى بعد و�ض��ع �ضبع طبقات من �لطالء وت�ضع �ضاعات 
م��ن �لتلميع بالي��د يف مركز �لط��الء يف د�ر رولز-روي�ص يف جودوود. 
ويغط��ي �لل��ون �ملرجاين لغط��اء �ل�ضق��ف، فيم��ا مت �للجوء يف 
�ملق�ض��ورة �إىل �لل��ون �الأبي���ص ولون �ملغي��ب، يف ما يذكر 

بالتالل و�ل�ضهول يف فرتة �لتفتح يف �ضمال كاليفورنيا.
وثال��ث �ضي��ارة ه��ي ر�يث ب��الك ب��ادج بالل��ون �الأ�ضفر 
للعن�ض��ر  �ضاط��ع  ط��الء  Semaphore Yellowوه��و 
�الأقوى يف عائلة رولز-روي�ص، ف�ضاًل على مق�ضورة 

.Lemon و�الأ�ضفر Selby Grey باللون �لرمادي

اأرابيان جلف فانتوم
تعتم��د �ضي��ارة »�أر�بيان جل��ف فانت��وم« �الأل��و�ن �لغني��ة و�لتقاليد 
�لعريق��ة للغو�ص ل�ضي��د �لالآلئ يف �ل�ضرق �الأو�ض��ط، ويذكر �للون 
�لفريوزي �خلارجي باألو�ن مياه �خلليج �لعربي �حليوية. فيما يذكر 
�لق�ضم �لعلوي ذو �لطالء �الأبي�ص �الأندل�ضي مزدوج �لنغمات بنقاء 
�لالآلئ �لطبيعية، مما يعك���ص �أي�ضًا جوهر �الإلهام خلف �ل�ضيارة. 
كذل��ك ي�ضري خ��ط جانب��ي �أبي���ص �إىل �ض��كل �ضدف��ة نوتيلو�ص 

مطلي باليد، وهذ� �ل�ضكل هو �أ�ضا�ص ت�ضميم �ل�ضيارة.
وميت��د غال��ريي بتطريز حري��ري �أجنزت��ه �لفنان��ة �لربيطانية “هيلن 
�إمي��ي مور�ي” على كام��ل �للوحة �الأمامية، وتذك��ر بحركة �أمو�ج 

�ملحيطات وحتتوي على �ضاعة مطعمة باأم �للوؤلوؤ.
ومت تطري��ز �ضدف��ة “نوتيلو���ص” عل��ى باب��ي فانت��وم �خللفيني، 
وباإم��كان �جلال�ض��ني يف �خلل��ف �ال�ضتمتاع بتطعيم��ات من �أم 
�للوؤل��وؤ على مائدة �لنزهات. فعن��د فتح هذه �ملو�ئد يربز تطعيم 

معقد �ل�ضكل باأم �للوؤلوؤ على كامل �جلهة �لعليا من �ملائدة.

�أوتوموتور



ا �لقمام،  �أو كم��ا ي�ضم��ى �أحياًنا �حلمبال�ص،وي�ضم��ى �أي�ضً
و�ملر�ضني،وه��و نوع م��ن �لنباتات يتبع �لف�ضيل��ة �الآ�ضية، 
�ضج��ر د�ئ��م �خل�ضرة،بي�ضي �لورق ، �أبي�ص �لزه��ر �أو ورديه، 
عطري ، ثماره ُلبية �ض��ود وتوؤكل طرية غ�ضة،و�أحياًنا يتم 
جتفيفه��ا ال�ضتخد�مه��ا على �ض��كل تو�ب��ل ، �الآ�ص من 
�لنبات��ات �لت��ى تنت�ضر فى مناط��ق فى �لع��امل وتنا�ضبه 
�الأماكن �لرطب��ة و�لظليلة، ويعرف فى �ضوريا با�ضم �آ�ص، 
وفى بالد �ملغ��رب �لعربى ولبنان يع��رف با�ضم �لريحان، 
وفى �إ�ضبانيا با�ضم �آريان، وفى تركيا با�ضم مر�ضني،وفى 
دول �خللي��ج �لعرب��ى با�ض��م �لهد�ص،وف��ى ليبي��ا با�ضم 

�حلبق.
�الأج��ز�ء �لفعال��ة من �الآ���ص ه��ي �لثم��ار، و�الأور�ق ،و�لبذور، 
و�الأزهار،حي��ث حتت��وى عل��ى �لكثري م��ن �لزي��وت �لطيارة 
وم��ن بينها زي��ت �ضينيول، وليمون��ني ،و مايرتين��ول، و�لفا 
باينتني،وجر�ني��ول، و�أ�ضيتيت وغريها.كم��ا حتتوى �الأور�ق 
عل��ى جاللوتني وهى م��و�د ع�ضفية مرك��زة و�الآ�ص من 

�لنباتات �لتى مل تثبت لها �أية �أ�ضر�ر 
فو�ئد �الآ�ص:

لالآ�ص فو�ئد كثرية من �أهمها مايلى:
 ت�ضتخدم  زيوته �لطيارة فى �لتدليك

 ت��زرع �أ�ضجاره كنباتات زينة ،و�ضي��اج فى �حلد�ئق �لعامة 
وحد�ئق �لبيوت.  

 يقط��ع �لنزي��ف، ويقل��ل م��ن خ�ضارة �ل��دم �أثن��اء فرتة 
�حلي�ص 

 يطه��ر �ملج��ارى �لتنف�ضي��ة، ويح�ضن عملي��ة �لتنف�ص ، 
ويفيد �لق�ضبات �لهو�ئية 

 يفتح �ل�ضهية لتناول �لطعام 
 ي�ضتخدم كقاب�ص ومقٍو للج�ضم

ا �آالم �لفقر�ت �ل�ضفلية   يعالج �آالم �لظهر خ�ضو�ضً
 يعالج �ل�ضد�ع ، و�ل�ضد�ع �لن�ضفى

 ي�ضفي �ل�ضعال 
 يعالج �لتهابات �لرحم 

�جلذور،ومن��ع  وتقوي��ة  �ل�ضع��ر،  �إنب��ات  ف��ى  ي�ضاع��د   

�لت�ضاقط،وزيادة �لطول 
 يزيل �الآالم �حلارة و�ملوؤملة فى �جل�ضم 

 ي�ضرع يف جتبري �لعظام �ملك�ضورة 
 يزيل تهيج �جللد،ويخفف �حمر�ره 

 يخل�ص �جللد من �لكلف، و�لنم�ص،و�لت�ضبغات �جللدية
 يعالج �جلروح و�لتقرحات ومينع �لتهابها 

 يعال��ج �آالم �ملفا�ضل �لروماتيزمى، وي�ضاعد على �رتخاء 
�ملفا�ضل 

 يعالج رمد �لعني ويخفف من جحوظها 
 يق�ض��ى عل��ى �لبكتريي��ا ،و�مليكروب��ات ، ويعال��ج م��ن 

�الإنفلونز�
 يقى من �الإ�ضابات بنزالت �لربد و�لر�ضح و�لزكام 

 يقى من �لغاز�ت �ملعوية،ويعالج �الإ�ضهال 
 ي�ضاعد على �لنوم �لعميق ،ومينع �الأرق 

 مينع �إ�ضابة �جل�ضم باالأور�م، ويزيل ر�ئحة �لعرق
 يقى من �الإ�ضاب��ة بالبو��ضري،ويفتت �حل�ضى فى �لكلى 

و�ملثانة و�مل�ضالك �لبولية 
 ينقى �لدم من �لف�ضالت و�ل�ضموم 

 يقوى �لكبد، ويعالج �ملغ�ص ،ويقوى �ملعدة 
 يطهر �الأنف من �لبكترييا و�مليكروبات 

 يقوى ع�ضلة �لقلب ،ومينع �ل�ضعور باخلفقان 
 مين��ع �لتع��رق �لز�ئ��د، ويعال��ج �لبقع �لت��ى تظهر حتت 

�الإبطني وبني �لفخذين ب�ضبب �لتعرق، ويعالج �لبهاق 
 يدخل فى �ضناعة �لعطور ومزيالت �لعرق 

 ي�ضك��ن �آالم �الأ�ضن��ان ، ويعالج �لتهاب��ات �للثة وتقرحات 
�لفم 

 يعالج �لتهابات �لغدد 
 يعالج �ل�ضرع 

وف��ى نهاية مقالنا ندعو �هلل �ضبحان��ه وتعاىل �أن ينعم 
على �جلميع بال�ضحة و�لعافية 

و�إىل لقاء �آخر فى �لعدد �لقادم �إن �ضاء �هلل
من�ضور دياب

)2( النباتات فوائدها واأ�صرارها
بداأنا فى المقال ال�صابق حديًثا عن النباتات وفوائدها واأ�صرارها، وهذا الحديث نتبع فيه 
ترتيب النباتات ح�صب حروف المعجم ،ونحن نعتمد فى هذا الحديث على م��اورد فى 
، واأحياًنا على ماهو موجود على  المعجم الكبير طبع مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

الإنترنت ،وا�صتئناًفا لمقالنا ال�صابق نتحدث اليوم عن نبات:الآ�ض:
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