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ملحق اجتماعي شهري

المناصب  من  العديد  شغلت   عملية.  خبرة  عاًما   21 تمتلك 
من  اإلدارة  في  ماجستير  على  حاصلة  والتنفيذية.  اإلدارية 
باحثة  وحالًيا  المتحدة،  المملكة  في  ستراثيكالد  جامعة 
دكتوراه في تطوير السياسات الحكومية. مشوارها السياسي 
خالل 4 سنوات مكنها من كسب ثقة الشارع البحريني وهذا 
ما دفعها إلى الترشح من جديد في حملة االنتخابات المقبلة 
بعنوان “إما الفوز أو االنتصار” مع إضافة شعار آخر وهو “صدق 
رؤى  النائب  المعجزات”.  يصنعان  للوطن  واإلخالص  الكلمة 
الحايكي موضوع غالف العدد الثاني من “أضواء البالد” التي 
كان معها هذا الحوار الشيق والجميل للوقوف على العديد 

من محطات حياتها وحملتها االنتخابية القادمة.

في العدد الثاني من “أضواء البالد” أيًضا:

نفرد جانًبا واسًعا للقاءات الشيقة، ومنها لقاء سيدة األعمال 
جاللة  قرينة  إلى  والتقدير  التحية  وجهت  التي  منصور  أمل 
الملك رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
الدائم  لدعمها  خليفة؛  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
للمرأة البحرينية، وهذا ما جعل مكانة المرأة البحرينية على 
مستوى العالم العربي نموذًجا يحتذى به، فضًلا عن العديد 
الصور  مشاركتكم  ننسى  أن  دون  المتنوعة  المواضيع  من 
التي  الفعاليات  في  البالد”  “أضواء  عدسة  التقطتها  التي 

أقيمت خالل شهر أكتوبر. 
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مشواري السياسي أكسبني 
ثقة الشارع البحريني

النائب

رؤى 
الحايكي

(، مواليد 1979. متزوجة وأم لولد واحد. شغلت مناصب عدة   2018 رؤى بدر مبارك الحايكي، عضو مجلس النواب ) 2014 - 
منها مدير تنفيذي، ومستشار تطوير وتخطيط إستراتيجي وتطوير أعمال، مدرب معتمد في التنمية البشرية وتدريب 
رواد األعم���ال، وس���يدة أعم���ال. تملك 21 عام���ا خبرة عملية. حاصلة على ماجس���تير في اإلدارة من جامعة س���تراثيكاليد 
ف���ي المملكة المتحدة و حاليا باحثة دكتواره في تطوير السياس���ات الحكومي���ة. تتمتع بتراكم فريد للخبرات القيادية 
والعملي���ة والتطويري���ة وأيضا السياس���ية. فهي رائ���دة مجاالت اإلدارة والتطوير واستش���ارات األعمال، وإدارة المش���اريع 
وضب���ط الج���ودة، وتحليل واس���تحداث سياس���ات وإس���تراتيجيات اإلدارات العليا في الش���ركات والمؤسس���ات، وتطوير 
األداء الوظيفي، وقياس فعالية األداء والتدريب ومواجهة التحديات، والتفكير الخالق واإلس���تراتيجي، بجانب المهارات 
القيادية والمهارات الش���خصية العالية جدا والقدرة على التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع بمختلف ثقافاتهم. 

كما أنها حاصلة على عضوية العديد من التجمعات والروابط المتخصصة بعلوم االستشارات حول العالم. 
خالل مدة العضوية في مجلس النواب شغلت منصب رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بالتزكية لعامين متتاليين 
2016( وعضوية اللجنة الوطنية إلدماج إحتياجات المرأة في التنمية برئاس���ة قرينة عاهل البالد صاحبة الس���مو   -  2015(
2016(. مثلت المجلس النيابي في العديد من  الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لعامين متتاليين )2015 - 
الندوات والمؤتمرات داخل وخارج البحرين وش���اركت متحدثة في موضوعات مختلفة تتعلق بش���ؤون المرأة والتنمية، 

القيادة، األمن اإلنساني، اإلعالم السياسي، التشريعات والسياسات وغيرها من موضوعات. 
تم إدراج اس���مها ضمن قائمة أقوى الش���خصيات القيادية النس���ائية على مس���توى العالم العربي للعام 2015 بحس���ب 

منظمة القياديات العربيات.
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النائب رؤى الحايكي لـ”أضواء البالد”:

عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود

تتحدث النائب رؤى الحايكي بكل صراحة؛ لتؤكد أنها لم تخطط يوما 

لتك���ون نائبا أو سياس���يا، ب���ل حرصت فقط أن تجته���د طوال حياتها 

لتك���ون قيادية متف���ردة تعطي الوط���ن أفضل ما يمك���ن أن يعطى 

م���ن خبرات ومعارف وتضحيات. ولذلك س���ألناها: هل توقعت يوًما أن 

تكوني نائبا عن الشعب؟ 

يف �حلقيق���ة مل �أتوق���ع ذلك �أب���د�! الأنني �بن���ة �لقطاع �خلا����ص، كما �أنني 
ال �أمي���ل الأحاديث �ل�سيا�س���ة �ملعق���دة، وال حتى متابعة �آخر �أخبار �ل�س���احة 
�ل�سيا�سية. فقد كنت �أعمل باجتهاد و�إ�سر�ر على �لنجاح؛ الأحقق ما ت�سبو 
�إليه نف�س���ي من جناحات و�إجناز�ت �أفتخر بها يف جمال تخ�س�س���ي، وهو 
تطوير �الإ�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات �الإد�رية؛ كونها �سوؤونا تطويرية توؤثر يف 

�ملجم���ل على زي���ادة �الإنتاجية وجودة �لعمل. ولكن �س���اءت �الأقد�ر �أن �أقف 
�أم���ام مفرتق ط���رق، حايل حال �لبحري���ن �لتي كانت �أم���ام مفرتق طرق، 
فعندم���ا يكون �لوطن يف خطر فكل �أبنائ���ه جنود. لذلك بعد عودتي للوطن 
بعد رحلة در��س���ة كان وطني بحاجة ما�س���ة لكل �أبنائه، والأين �أتبنى �س���عار 
»عندم���ا يكون �لوطن يف خطر ف���كل �أبناوؤه جنود«، لذل���ك تركت ور�ئي ما 
�أعرف���ه من معارف وما �أجيده من عمل وقفزت ب�س���جاعة و�إقد�م، تدفعني 
وطنيت���ي وحب���ي �لكب���ري له���ذه �الأر����ص. كان ق���ر�ري هدفه دع���م �مل�سروع 
�الإ�سالح���ي ل�سيدي عاهل �لب���الد �ساحب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�سى 
�آل  خليف���ة و�مل�ساهم���ة يف تطوير م�سرية �لعم���ل �لدميقر�طي و�لتنموي يف 

�لبحرين.



مجلس سمو رئيس الوزراء مدرسة نهلنا منها علوم 
السياسة والتاريخ والمعارف

كثي���را ما يتردد بأنك »المرأة الحديدي���ة«، مارأيك بهذة العبارة المثيرة 

وما مدى صحتها؟ 

�سمعته���ا مر�ر�، فقد قيل���ت عني يف مو�قف كثرية له���ا عالقة بدفاعي عن 
موق���ف �أو ملف بعينه �أو رمبا ح���دث �عتربه �ملحيطون حويل �سعبا ويتطلب 
�إ�سر�ر� وقوة باأ�ص، ولكني لالأمانة ال �أو�فقهم �لر�أي. و�أف�سر روؤيتهم لالأمر 
على ه���ذ� �لنحو باأنها ترتبط رمب���ا ببع�ص �سمات �سخ�سيت���ي �لتي �أحيانا 
توحي بذلك؛ كوين م�ستقلة باملعنى �حلريف للكلمة و�أد�فع عن مو�قفي بقوة 
وج���ر�أة، �أو رمبا الأين �أ�سر د�ئم���ا على حتقيق �لنجاح و�لثبات على مبادئي 
و�أخالقيات���ي و�أطالب نف�سي دوما بالتميز وجودة �لعمل مهما كانت �سعوبة 
�لظ���روف و�لتحديات �ملحيط���ة، لذلك ي�ست�سعر �لبع����ص قوتي وي�ستلهمون 

مني �لنجاح فتتبادر �إلى �أذهانهم هذه �لعبارة �ملثرية.

م���اذا أضافت الس���نوات األربع من عمر المجلس النيابي لإلنس���انة رؤى 

الحايكي وللنائب أيضا؟ 

بالن�سب���ة للبعد �الإن�ساين �أ�سافت �لتجرب���ة ل�سخ�سيتي عمقا �أكرب، وقربي 
م���ن �الأهايل علمني كيف يكون �لعم���ل �الإن�ساين و�الجتماعي فعاال وموؤثر�، 
فعندم���ا تكون خدمة �لنا����ص و�ملجتمع هما �لهدف �الأ�سم���ى و�الأوحد تثمر 
�جلهود وي�ست�سعرها �جلميع. كما �أن �لعمل �ملتو��سل وعلى �أ�سا�ص �سليم يف 
ظل حتدي���ات خمتلفة غريرّ كثري� فل�سفتي يف �حلي���اة، و�أك�سبني �لتو�زن يف 
�لتعاطي مع �الأمور �ملحيط���ة، وكان لذلك تاأثري �إيجابي على عملي كنائب. 
يف �ملجم���ل �سنو�ت �الأربع من عم���ر �ملجل�ص �لنيابي �أ�سافت يل �لكثري على 

م�ستوى بناء �ل�سخ�سية و�لتعاطي مع �الأحد�ث �ل�سيا�سية وغريها. 

ل���ِك زيارات مع أهالي المنطقة لمجلس س���مو رئيس ال���وزراء، حدثينا 

عن هذه الزيارات؟ 

�ل���كل يعلم �أن جمل�ص رئي�ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلم���ان �آل خليفة جمل�ص عامر على �لدو�م وميثل مدر�سة من نوع خمتلف، 
يحدثن���ا �سموه من خالل���ه فنتعلم ون�ستمع بحر����ص، ونلتقي هناك بوجهاء 
و�سخ�سيات وطنية كان لهم ب�سمة وعطاء ونتبادل معهم �الأحاديث عن كل 
م���ا يهم هذ� �لوطن ومن ي�سكن �أر�س���ه �لغالية. جمل�سه مدر�سة ننهل منها 
عل���وم �ل�سيا�س���ة و�لتاريخ و�القت�س���اد و�ملعارف. ون�ستلهم م���ن �سموه ومن 
مو�قف���ه و�أحاديثه ما يعلمن���ا ويفيدنا، كما �أن جمل�ص �سم���وه مفتوح لي�سمع 
منا عن �حتياجات �لنا�ص وتطلعاتهم ويوجه �مل�سوؤولني يف �لدولة التخاذ ما 
يلزم وتوفري ما يحتاج���ه �ملو�طنون ويوؤكد لنا دوما �أن جمل�ص �سموه مفتوح 

للجميع. 
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رؤية البحرين 2030 من الريادة إقليمًيا إلى المنافسة عالمًيا

كدول���ة رائ���دة ف���ي المنطق���ة حققت نجاح���ا على مس���توى اقتصادي 

وتنم���وي، ن���درك أننا ق���ادرون على تحقي���ق مزيد من التط���ور والنماء 

ونحن نضع نصب أعيننا رؤية البحرين 2030. ما التحديات التي تواجهنا 

اليوم من وجهة نظرك؟

حقق �قت�س���اد مملكة �لبحرين يف �ل�سنو�ت �ملا�سي���ة وخالل فرتة ب�سيطة 
ج���د� منو� ملحوظ���ا، وال يز�ل �لي���وم طموحنا �جلماعي وعل���ى �لرغم من 
�لتحدي���ات �القت�سادية �أكرب د�فع لنا للو�سول ملزيد من �لتطور. والأن روؤية 
مملك���ة �لبحري���ن �القت�سادية 2030 تتمح���ور حول �النتقال م���ن �قت�ساد 
قائ���م على �ل���روة �لنفطية �إلى �قت�س���اد منتج قادر عل���ى �ملناف�سة عامليا، 
ترك���زت كل �جلهود يف �لفرتة �الأخرية على حتقيق ه���ذه �لروؤية من خالل 
�لرتكي���ز على مب���ادئ �ال�ستد�م���ة و�لتناف�سية و�لعد�لة. وعل���ى �لرغم من 
�لتحدي���ات �ل�سيا�سي���ة و�القت�سادي���ة �لتي مير به���ا �لعامل و�الإقلي���م �إال �أن 
عزميتنا و�إ�سر�رنا على حتقيق مبد�أ �ال�ستد�مة بالن�سبة للمو�رد و�مل�ساريع 

ر علينا �لتحديات و�ساعدنا على �لو�سول ملا ن�سبو ونتطلع �إليه. ي�سرّ

رؤى الحايكي واإلعالم، ما رؤاك فيه باعتبارك نائبة وكاتبة؟

�أق���ول هن���ا، �إن »�لنائبة �لكاتبة« تعت���رب �أن �لبحرين كان���ت وال تز�ل مركز 
�إ�سع���اع ح�ساري وثق���ايف ت�سهد له �ل���دول �ملتقدمة؛ ذلك بف�س���ل �إعالمنا 
�ملرئ���ي و�ملقروء و�مل�سم���وع وما يتمتع ب���ه من �سقف عاٍل ج���د� من �حلرية 
�مل�سوؤول���ة، �لت���ي �أر�سى وع���زز �أركانها �مل�س���روع �الإ�سالح���ي جلاللة �مللك 
و�أكدها د�ستور مملكة �لبحرين. كما �أن �إعالمنا �ليوم ميثل حلقة �الت�سال 
ب���ني �ملو�طن وموؤ�س�س���ات �لدولة وما يجري من �أن�سط���ة وفعاليات �سيا�سية 
و�قت�سادية و�جتماعية وثقافية وفنية، �إلى جانب قنو�ت �الت�سال �لر�سمية 
�الأخ���رى، ال�سيما �أن �ل�سحافة �لبحرينية فتح���ت �سفحاتها ملختلف �ألو�ن 
�لطيف �ل�سيا�سي يف وقت �ت�سم بتوتر�ت �سيا�سية عالية. كما �أن �جلر�أة يف 
�لط���رح وتنوع �الأفكار ودرجة �لثقاف���ة �رتفعت لدرجة مده�سة، �الأمر �لذي 
يعك����ص وعيا كامال باملحي���ط �ملجتمعي وحتدياته و�أي�س���ا حرية م�سوؤولة مل 
يوقفه���ا �سيء، لذلك البد م���ن وقفة تقدير و�حرت�م للجه���از �الإعالمي يف 

�لبحرين.



“مستقلة” 
بالمعنى الحرفي 

للكلمة 

رؤى الحايكي:
أدافع عن مواقفي 

وقناعاتي 
بقوة وجرأة

قناعتي 
“الوطنية تعمل 

وال تتكلم”
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بعد تجربتك السياس���ية المميزة، قررت أن تعيدي ترشحك للمجلس 

النيابي وش���عار حملت���ك االنتخابية »لنحمي مس���تقبل أبنائنا«؟ لماذا 

اخترت هذا الشعار؟ وماذا يعني لك وللناس؟ 

بعد خربتي يف �ملجال وقربي من �لنا�ص �أ�ستطيع �أن �أقول �ليوم �إن �لتحديات 
�القت�سادي���ة و�الجتماعي���ة وغريه���ا ت�سكل هاج�س���ا حقيقيا وقلق���ا للنا�ص 
عموم���ا على م�ستقبل �أبنائه���م، فلم يعد �لنا�ص يفك���رون �ليوم مب�ستقبلهم 
ومل يع���د �سق���ف �لطموح ي�سمله���م ب�سبب و�قعي���ة �لنظرة، فاأ�سب���ح �سغلنا 
�ل�ساغ���ل جميعنا يف ع�سر حتدياته �أكرب من تطلعاته هو »م�ستقبل �أبنائنا« 
وهو ما �سيحدد »م�ستقبل وطنن���ا« �أي�سا. �إن قلة �ملو�رد وتطور �لتكنولوجيا 
و�النفت���اح و�ن�سغال �جلميع من �أجل ك�سب �لرزق و�ملحافظة على ما حتقق 
على �مل�ستوى �ل�سخ�سي و�لعام ي�سعنا جميعنا �أمام حتد حقيقي وهو »كيف 
ميكن لنا �أن نقدم �الأف�سل الأبنائنا يف ظل قلة �ملو�رد و�لظروف �ل�سعبة؟«. 
حتدي���د� �أق�سد »ماذ� ميك���ن �ليوم لالآب���اء �سمانه الأبنائه���م يف �ل�سنو�ت 
�ملقبل���ة وعلى جمي���ع �مل�ستويات �سو�ء �ل�سحي���ة �أو �لتعليمي���ة �أو �خلدمات 
�حلكومية وحتى على م�ستوى �حلماية من �الأفكار �مل�سللة و�ل�سلبية؟«. هذ� 
�ل�سع���ار هو �سعار »حقيقي« �خرتته كون���ه يالم�ص كل مو�طن ومو�طنة على 

�أر�ص �لبحرين ويحاكي و�قع تطلعاتهم.
 

أنت نائب للدائرة السادس���ة الش���مالية، وتترش���حين الي���وم في دائرة 

أخرى وهي السابعة الجنوبية، ما األسباب؟ 

بد�ي���ة �أق���ول، �إن �لنائب ميثل �ل�سعب وال ميثل »�لد�ئ���رة«. والبد يل من �أن 
�أو�سح نقطة، وهي �أنني عندما تر�سحت ملجل�ص 2014 يف د�ئرتي �ل�ساد�سة 
باملحافظ���ة �ل�سمالية، ن�سبة كبرية منها ه���م جري�ين و�أقربائي و�أ�سدقائي 
وزم���الء عمل وم���ن تربطني بهم عالق���ة قوية، كم���ا �أين �سعيت من خالل 
برناجم���ي �النتخابي �أن �أك�سب ثقة باق���ي �الأهايل و�لنا�ص، و�حلمدهلل نلت 
ثقته���م وفزت مبقع���د �لد�ئرة، يف وقت كانت فيه �لظ���روف �ل�سيا�سية متر 
مبرحلة �ختبار. و�ليوم، �أ�سباب �سخ�سية ��سطرتني الأن �أغري مكان �سكني 
و�أعود �إلى م�سقط ر�أ�سي وهي �لد�ئرة �ل�سابعة يف �ملحافظة �جلنوبية، ففيها 
»بيت �لو�لد« و�الأهل و�جلري�ن و�أ�سدقاء �لطفولة. ع�ست هناك �أجمل �أيام 
حيات���ي ون�ساأت بني �أهلها و�جلري�ن. ومل يك���ن يوما �لتق�سيم �جلغر�يف  يف 

بلدي �لبحرين عائق���ا؛ كون �جلميع مرت�بطني ويعرفون بع�سهم بع�سا من 
خالل �لن�سب وبطبيعة جمتمعنا �ملتقارب جد� فيما بينه.

كيف تقرئين حظوظك في هذا االستحقاق االنتخابي؟ 

و�ثقة باأن م�سو�ر عملي وما حققته من �إجناز�ت خالل �ل�سنو�ت �الأربع من 
عمر �ملجل�ص �أك�سبني �حرت�م وثقة �ل�سارع �لبحريني و�أنا �أعتز بذلك كثري� 
و�أق���دره، كما �أثق باأن برناجمي �النتخابي حقيق���ي يعك�ص خربتي ون�سجي 
�ل�سيا�سي و�سيالقي من �لناخب �لتقدير؛ كونه يعك�ص �سدق �لعمل وحقيقة 
�لطم���وح �جلاد، و�أتطل���ع �سدقا لعر�سه ومناق�سته مع �أه���ايل �لد�ئرة. �أما 
بالن�سب���ة للحظوظ فهي وهلل �حلمد »كب���رية«، وعك�ست ��ستطالعات �لر�أي 
بني �الأه���ايل حتى �الآن نتائج �إيجابية تب���ني �أن �لناخب مثقف ويعطي ثقته 
للخ���رب�ت ومل���ن �أثبت وطنية حقيقي���ة و�إخال�سا يف �لعم���ل خلدمة �ملو�طن 

و�لوطن. 

ماذا تقول رؤى الحايكي لمن ينافسها في العمل السياسي أو الحياة 

عموما؟ 

�أق���ول له���م �إن �ملناف�س���ة يف غري حمله���ا ال ت���ري �لعمل وال تبن���ي �لوطن، 
فجميعن���ا يعم���ل من �أج���ل رفعة هذ� �لوط���ن وتطوره. لذلك الب���د �أن يكون 
�ل�سغ���ل �ل�ساغ���ل للجميع مرتكز� على تلك �الأه���د�ف �لوطنية و�لطموحات 
�مل�سرتك���ة على م�ست���وى �مل�سرية �لتنموي���ة لبالدنا. �أما بالن�سب���ة للمناف�سة 
فه���ي �أم���ر طبيعي بني �لب�سر وه���ي �أمر مطلوب يف مو�ق���ع ومو�قف كثرية، 
كونها تب���ني �لفروقات �لفردية وحتفز على �الجته���اد و�لنجاح، و�الأهم �أن 
تك���ون مناف�سة �سريفة هدفها �أن يكون �ل�سخ�ص �ملنا�سب يف �ملكان �الأن�سب 

وحينها �أقول ملن يناف�سني »�إين مثابرة .. وال �أقبل بغري �لنجاح نتيجة«.

ما شعارك تحديدا في هذه المرحلة من حياتك؟ 

عموم���ا عندما يتعل���ق �الأمر باإ�سر�ري عل���ى �لنجاح وطبع���ا عندما تتو�فر 
عنا�س���ره وه���ي �لرغبة و�لق���درة و�لفر�سة ف���اإن �سعاري هو »�إم���ا �لفوز �أو 
�النت�سار«. �أما يف ه���ذه �ملرحلة وهي مرحلة �نتخابات فاإين �أ�سيف �سعار� 

�آخر ل�سعاري وهو »�سدق �لكلمة و�الإخال�ص للوطن ي�سنعان �ملعجز�ت«.

صدق الكلمة واإلخالص 
للوطن يصنعان المعجزات



شعار حملتي االنتخابية

 “لنحمي مستقبل أبنائنا”
تصوير: هاني حسين
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تفاعلت العديد من الش���ركات والمؤسس���ات مع مبادرة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة تحت وسم #فريق_

البحري���ن، معب���رة عن تأييده���ا وفخرها بالعم���ل على تحقي���ق رؤى وتطلعات جالل���ة الملك لألهداف 
التنموية الش���املة للمملكة في خدمة الوطن والمواطنين. وفيما يلي بعض الصور التي رصدناها 

لكم للشركات والمؤسسات التي تفاعلت مع وسم #فريق_البحرين. 

الشركات والمؤسسات تتفاعل مع

 # فريق_البحرين

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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أسري

الجامعة األهلية

عقارات السيف

جيبك

جمعية سيدات األعمال البحرينية

كريدي مكس



فندق الشيراتون

مجموعة البركة المصرفيةبنك البركة االسالمي

مجموعة الحواج
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alsalambahrain.com 17 005500
المـرضـجي  الئتـرغظ  طخـرف  صئـض  طـظ  إجقطـغ  تةـجئـئ  ضمخـرف  وطرخـص  خاضـع 

تابسظا سطى

طخرف السقم-الئترغظ ضمظ #شرغص_الئترغظ
تفاسض طخرف السقم-الئترغظ طظ صئض ا�دارة الاظفغثغئ وجمغع طظاسئغ المخرف طع 
طئادرة ولغ السعث ظائإ الصائث افسطى الظائإ افول لرئغج طةطج العزراء خاتإ السمع 

المطضغ افطغر جطمان بظ تمث آل خطغفئ بإذقق وجط #شرغص_الئترغظ طسئرغظ سظ 
تأغغثعط وشثرعط بالسمض سطى تتصغص رؤى وتططسات جقلئ المطك المفثى لاتصغص 

افعثاف الاظمعغئ الحاططئ لطممطضئ شغ خثطئ العذظ والمعاذظغظ.

المـرضـجي  الئتـرغظ  طخـرف  صئـض  طـظ  إجقطـغ  تةـجئـئ  ضمخـرف  وطرخـص  خاضـع 

alsalambahrain.com 17 005500 تابسظا سطى
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برظاطب الاعشغر

$1.5M
جعائج

الثاظئ

الضئرى $40.5K
الُفخعص

الحعرغئ

جعائج
الُفخعص

جعائج
الُفخعص

$90K
صماش

الضئرى
الحعرغئ

جعائج

اجابمر الغعم! تفدض بجغارة أتث شروسظا 
أو صثم ذطئك سئر طعصسظا ا�لضاروظغ.

تطئص الحروط وافتضام

غصثم لك برظاطب داظات السقم لطاعشغر المجغث طظ الةعائج الظصثغئ الصغمئ طع شرص اضاشغئ لطفعز. طع ضض 
50 دغظار بترغظغ تسابمرعا، جاتخض سطى شرخئ الفعز بةائجة الثاظئ الضئرى لاضعن أول ططغعظغر. 
وغمضظك أغداً طداسفئ شرخك شغ الفعز سظث ا�جابمار لفارات أذعل، تغث جغاط طضاشأتك بفرخئ 

إضاشغئ لطثخعل شغ الستإ سظ ضض حعر إضاشغ تتافر شغه بمئطس إجابمارك. 

ضطما زاد اجابمارك ولفارة أذعل، زادت شرخاك شغ الفعز.

اجابمر صئض 2 دغسمئر

ضظ المطغعظغر طع داظات السقم
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شبكة البحرين اإللكترونية الوطنية 
للمعامالت المالية ضمن

#فريق_البحرين

 �إنها طريقة الدفع الذكية والجديدة كلي
إن تطبيق المحفظة الوطنية ا�لكترونية للهواتف الذكية في المملكة (BenefitPay) هو 

أحدث طريقة للتسوق في مملكة البحرين. قم ببساطة بتحميل التطبيق وإضافة بطاقات 
الصراف ا�لي العائدة لك ومن ثم تستطيع الدفع عن طريق القيام بمسح QR Code عند 

 �التجار المشتركين في الخدمة. إنه مجاني، وآمن للغاية، وفي غاية السهولة! قل وداع
 .BenefitPay بتطبيق �لمحفظتك المليئة بالبطاقات، ومرحب

 benefit.bh لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
أو مراسلتنا عن طريق عنوان البريد ا�لكتروني

info.benefitpay@benefit.bh
تابعنا

@benefit.bh

(QR code) امسح الرمز
لمشاهدة الفيديو 

(
شركة بنفت مرخصه من قبل مصرف البحرين المركزي كمقدم للخدمات المساندة
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شركة بنفت مرخصه من قبل مصرف البحرين المركزي كمقدم للخدمات المساندة
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“الترايثلون” باتت تسير بخطى ثابتة لتحقيق 
المزيد من اإلنجازات الرائدة

 إذا وع���د أوف���ى، وإذا قال صدق، ال يعرف اليأس له طريًقا، مثابر قوي مقدام همام ش���جاع. ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة أوفى بالوعد الذي قطعه على 
نفس���ه بأن تكون مدينة كونا األميركية مسرحا لتسطير أروع اإلنجازات وأرفعها شأنا في رياضة 
الترايثل���ون؛ ليحق���ق س���موه إنجازا مثالي���ا تاريخيا بإح���رازه المركز األول في بطول���ة العالم للرجل 

الحديدي بمشاركة أكثر من 3 آالف مشارك من مختلف دول العالم.

جاللة الملك كان المحفز األكبر لي... ناصر بن حمد:



و�أه���دى �سم���و ه �الإجن���از �لكبري �ل���ذي حققه يف �سب���اق بطولة 
�لع���امل للرج���ل �حلدي���دي �إل���ى �ملق���ام �ل�سامي لعاه���ل �لبالد 
�ساح���ب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، م�سري� �سموه 
�إلى �أن هذ� �الإجن���از ثمرة من ثمار �لدعم �لكبري و�ملبا�سر من 
قب���ل جاللة �مللك وحر����ص جاللته �ملتو��سل عل���ى توفري جميع 
عو�م���ل �لنج���اح الأبنائ���ه �لريا�سي���ني يف خمتل���ف �لريا�سيات 
خ�سو�سا ريا�سة �لرت�يثلون، �لتي باتت ت�سري بخطى ثابتة نحو 
حتقي���ق �ملزيد من �الإجناز�ت �لر�ئدة عل���ى خمتلف �الأ�سعدة، 
�الأمر �لذي ي�سكل حاف���ز� كبري� جلميع �أع�ساء �لفريق لتحقيق 

�إجناز�ت جديدة با�سم مملكة �لبحرين.
كم���ا �أهدى �سم���وه �الإجناز �إل���ى رئي�ص �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة و�إل���ى ويل �لعهد 
نائ���ب �لقائ���د �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����ص جمل����ص �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، م�سيد� 
�سموه بدع���م �سموهما للريا�سة �لبحريني���ة ومتابعتهما جلميع 
�مل�ساركات �خلارجية لفريق �لبحرين للرت�يثلون، وكذلك �أهدى 
�سموه �الإجن���از �إلى �سعب �لبحرين �ل���ويف وجميع �ملقيمني على 

�أر�ص �لبحرين �لكرمية.

�سم���و �ل�سي���خ نا�سر بن حم���د �آل خليفة متكن م���ن قطع م�سافة 
�ل�سب���اق �لبالغة 226.26 كيلومرت يف زم���ن قيا�سي ومثري )9.19 
�ساعة( ومتكن �سموه من حتويل جميع �لتحديات �لتي و�جهها يف 
مر�حل �ل�سباق �لث���الث �إلى نقطة �نطالقة للو�سول �إلى �لهدف 

�الأ�سمى يف رفع ر�ية �لوطن عالية يف �ملحفل �لعاملي �لكبري.
ويف ت�سري���ح ل�سموه قال »و�سلت �إلى خ���ط �لنهاية بتحقيق رقم 
متميز ومثايل و�إحر�ز لقب �ل�سباق و�ملركز �الأول، فرفرفت بعلم 
مملكتنا �لغالي���ة و�ل�سعادة تغمرين بتحقي���ق �النت�سار و�سناعة 
�مل�ستحي���ل يف �سب���اق لطاملا توقف فيه عدد كب���ري من �ملت�سابقني 

وعجزو� عن �إكماله«.



ال
عم

ت أ
دا

رائ

24

في المجتمعات الشرقية، ما زال مصطلح سيدة أعمال يرتبط بجمود الشخصية وذكورة المظهر، ولألسف 
نرى الكثير هكذا... لكن ضيفتنا نس���فت هذا المعتقد تماًما، فهي مثال للرقة والهدوء مع أناقة المظهر 
ونضارة االبتس���امة. لقاؤها ليس صعًبا والكالم معها ممت���ع يطول وال ينتهي... ضيفة باب »رائدات أعمال« 
صاحب���ة عباي���ات »زمرد« أمل منصور زوجة صاحب أش���هر مجموع���ة عطور ومس���تحضرات تجميل بالبحرين 
عبدالوهاب الحواج. أمل نجحت في التحول من ربة منزل إلى س���يدة أعمال ناجحة، وتقول إن ذلك لم يكن 

سهال، لكنه ليس بالمستحيل، والسر يكمن في البحث والتخطيط. ومن هنا انطلق حوارنا:

أمل منصور:
حققت نسبة كبيرة من طموحي 

ولكني أطمع في المزيد



كيف كان تحولك من ربة منزل إلى سيدة أعمال؟
م���ذ ب���د�أت حياتي �لزوجي���ة و�أنا �أتاب���ع و�أر�قب عمل زوج���ي و�أكون معه يف 
�لكث���ري م���ن �ملحاف���ل �ملعار����ص وور����ص �لعم���ل، و�أ�ساهد كب���ار �مل�سممني 
و�لعار�س���ني و�الأ�سماء �ل�سهرية يف عامل �لعط���ور و�الأزياء، تعلمت من ذلك 
�لكث���ري و��ستفدت درو�س���ا �أطبقها حالًيا يف جمال عملي ه���ذ�، �إ�سافة �إلى 
�أن���ه مل يعد هناك يف وقتنا �حلا�س���ر �لكثري من �لقيود ب�ساأن �النطالق �إلى 
ميد�ن �لعمل بالن�سبة للمر�أة، فهي ت�ستطيع كالرجل �أن تبد�أ �سريتها �ملهنية 
ب�س���كل متو��سع، ومن ثم تنتق���ل �إلى عامل �ل�سهرة، وت�سب���ح �سيدة �أعمال 

مرموقة يف �ملجتمع. 
 

كيف كانت البداية؟
ا وزوجة، ولكن مل �أكن جلي�سة �ملنزل، كنت �سغوفة  �أنا قبل كل �سيء كنت �أمًّ
مبج���ال عمل زوج���ي، ور�أيت بعد �أن كرب �أبنائي �أن���ه حان �لوقت لالنطالق 
يف جم���ال �الأعمال. �ملر�أة بحاجة �أوال لتحديد رغبتها يف �النتقال �إلى عامل 
�الأعم���ال، و�أن متتلك �لطموح وكذلك حتديد �ملجاالت �لتي ميكن �أن حتقق 
�لنجاح فيها. وبالن�سبة يل جاءت فكرتي من تر�ثنا وعاد�تنا، وهي �للبا�ص 
ا ه���ذ� �ملجال لي�ص بعيد�  �لر�سم���ي للمر�أة �خلليجي���ة )�لعباية(، والأن �أي�سً
كث���رًي� ع���ن عمل زوجي. بد�أت �لع���ام 2004 وجاءت �لفكرة بع���د �أن �أخذنا 
ح�سرًيا عالمة »�سو�رف�سكي«، وزرت �مل�سنع يف �لنم�سا و�ساهدت �الأجهزة 
و�ملع���د�ت، ودر�ست دور�ت عدة يف كيفية �لتطري���ز بالكري�ستال، كما زرت 
ور����ص �أقم�سة عبايات عدة؛ الختيار �ملنا�س���ب و�الأف�سل، و�نطلقنا مباركتنا 

�جلديدة »زمرد« ومت قبولها ب�سكل جيد.
 

ماذا تحتاج المرأة لتبدأ عملها الخاص؟
�لتج���ارة �سطارة، ولك���ن لي�ص باإم���كان كل �ل�سخ�سيات �لنج���اح يف �لعمل 
�حل���ر؛ الأنه يتطل���ب مو��سفات خا�س���ة يف �ل�سخ�سي���ة .�إن �أول ما حتتاجه 
�مل���ر�أة توفري �مل�ساحة �لالزمة لت�سور م�س���روع يف ذهنها طبقا الإمكاناتها، 
ومهم���ا تكن فكرة �مل�س���روع �سغرية، فاإن �حتماالت �لتط���ور ال تغيب عنها، 
وكث���ري�ت هَنرّ �للو�تي بد�أن �سريتهم مب�ساري���ع �سغرية ومتو��سعة، ومن ثم 
كان �لنجاح حليفهن، فدخلن عامل �ل�سهرة، كما �أن هناك عامَلني يف غاية 
�الأهمي���ة يج���ب �أن تتمتع بهما �ملر�أة �لتي تريد دخ���ول عامل �الأعمال، �الأول 
حبها �لكبري للم�سروع �لذي تنوي �النطالق به، و�لثاين �لتمتع بروح قتالية؛ 

م���ن �أجل �لتغلب على �مل�ساعب �لت���ي �ستو�جهها يف �إطالق م�سروعها، كما 
الب���د �أن متتلك �حلزم و�سرعة �لقر�ر و�ملجازفة �أو �ملغامرة وي�سبق كل هذ� 

بالطبع �لطموح.

م���ن وجه���ة نظرك، م���ا المعوق���ات التي تواجهها س���يدة 
األعمال؟

ع���دم �لثقة يف �ل���ذ�ت �أكرب �ملعوقات �أمام �ملر�أة، كم���ا �أن �لبد�ية هي �أكرب 
حتد له���ا، تليها �ملعرفة �لتقني���ة بامل�سروع �لذي تن���وي �إطالقه يف �خلطوة 
�الأول���ى نح���و دخول عامل �سي���د�ت �الأعمال. �أما �لتح���دي �لثالث فيكمن يف 
�ملعرف���ة �لكافية بال�س���وق، وكنت �سعيدة �حلظ، �إذ وج���دت �لدعم �ملعنوي 
م���ن زوجي �أواًل ثم عائلتي و�أخو�تي، فاأختي غ���ادة ذر�عي �الأمين يف عملي 

وحتمل عني �لكثري.

من األجدر بأن يكون في مجال األعمال المرأة أم الرجل؟
بالطبع هناك مناف�سة كبرية يف عامل �الأعمال بني �لرجل و�ملر�أة، �إذ دخلت 
�مل���ر�أة هذ� �ملجال �ل�سي���ق �لذي كان ي�سيطر عليه �لرج���ال، و�أخذت تثبت 

ا للعمل يف �مل�ساريع �ل�سخمة. نف�سها يوما بعد يوم، فاأتاحت لنف�سها فر�سً
بالن�سب���ة يل �أرى �أين �سعي���دة �حلظ، فقد تعلمت م���ن زوجي �لكثري و�أي�سا 
وق���ويف بجانب���ه يف قر�ر�ت كث���رية كانت قد تكللت بالنج���اح، فكالنا مكمل 

لالآخر.

ما الخطوة المقبلة في »زمرد«؟
�خلطوة �ملقبلة هي ت�سليم �الأبناء �ملهمة معنا. �بنتي �أمينة بعد در��ستها يف 
جمال �الأزياء قررت �أن تبد�أ معي، و�أرى �أن هذ� هو �لتطور �لطبيعي، فدمج 
�الأبناء يف �أعمالنا �سيء مهم ولكن مع �سرط �أن ميتلكو� �لدر��سة و�لتجديد 
يف �لعم���ل. و�أي�س���ا �جلدي���د بعد م�ساركتن���ا يف عرو�ص �أزي���اء كثرية د�خل 

وخارج �لبحرين �سننطلق قريًبا خارج �لبحرين لنفتح فروعا ل� »زمرد«.

ويف نهاي���ة �للقاء �مل�سوق وجه���ت �أمل من�سور �لتحي���ة و�لتقدير �إلى قرينة 
جالل���ة �مللك رئي�سة �ملجل����ص �الأعلى للمر�أة �ساحبة �ل�سم���و �مللكي �الأمرية 
�سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة؛ لدعمها �لد�ئم للمر�أة �لبحرينية، وهذ� ما 
جعل مكانة �ملر�أة �لبحرينية على م�ستوى �لعامل �لعربي منوذجا يحتذى به.
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مكياجها  ومبدعة.  جميلة 
جدا.  راق  وأسلوبها  هادئ 
مميزة جدا، وصاحبة لمسات 
أن  واستطاع���ت  متمي���زة، 
تصن���ع له���ا عالًم���ا خاًصا في 
اإلب���داع والتطوي���ر. رائدة في 
مج���ال ف���ن المكي���اج بكل ما 
تحمل���ه الكلم���ة م���ن معنى.. 
البحريني���ة  الماكي���رة  إنه���ا 
صديقة األنصاري التي التقت 
بها »أض���واء الب���الد« في هذا 

اللقاء الشيق. 

استطعت إثبات 
كفاءة الفتاة 

البحرينية

صديقة 
األنصاري:

أضواء البالد: أسامة الماجد



ما آخر عمل شاركِت به؟
�سارك���ت �أخري� يف مهرج���ان �سمو �ل�سيخ خالد بن حم���د لالأندية �ل�سبابية 
وذوي �لعزمي���ة باأعمال عدة، منها م�سرحي���ة »لنغر�ص ب�سمة« �لتي عر�ست 
يف حف���ل �فتتاح وخت���ام �ملهرجان، م�سمم���ة مالب�ص و�إك�س�س���و�ر ومكياج، 
وكذل���ك م�سرحية »�لوكر« للمخرج ح�سن فالم���رزي �لتابعة لنادي �ملحرق 
�لريا�سي حي���ث �سممت ونفذت �ملالب�ص و�الإك�س�س���و�ر�ت و�ملكياج، وكانت 
يل م�ساركة مع مرك���ز �سباب �ل�ساخورة يف م�سرحية »XO« للمخرج حمزة 
�لع�سفور، حيث طورت م�ساركتي مل�سممة ديكور �إ�سافة لت�سميم �ملالب�ص 

و�الإك�س�سو�ر�ت و�ملكياج.

برأيك ما مواصفات خبير المكياج؟
هن���اك �لعديد م���ن �ملو��سف���ات �لتي يج���ب �أن يت�سف بها خب���ري �ملكياج، 
�أهمها دقة �ملالحظة و�الإملام بامل�ستح�سر�ت �لتجميلية و�خلربة �لكافية يف 
��ستخد�مه���ا، كما �أن من �ل�س���روري �اللتز�م و�حرت�م �لوق���ت، �إذ تتطلب 
مهنة �ملاكيري �حل�سور مبكان �لعمل قبل �ملمثلني و�الن�سر�ف بعد �جلميع، 
وق���د متت���د �ساعات عمل���ه �إلى �أك���ر من 12 �ساع���ة عند ت�سوي���ر �الأعمال 
�لدر�مي���ة و�مل�سل�س���الت، ويف �عتق���ادي �أن مهن���ة �ملاكيري تتطل���ب �لتحلي 

بال�سرب و�لقدرة على حتمل �لعمل.

هل تدرسين الشخصيات جيًدا قبل الشروع في العمل؟
بالتاأكي���د، �إذ �أب���د�أ �أوال بق���ر�ءة �لن����ص وحتليل �ل�سخ�سي���ات، ثم �أحر�ص 
عل���ى ح�س���ور بروف���ات �لعم���ل ومناق�سة �ملخ���رج؛ ملعرف���ة روؤيت���ه وت�سوره 
لل�سخ�سي���ات، كم���ا البد يل م���ن مناق�سة �ملمث���ل عن �ل�سخ�سي���ة؛ بغر�ص 
�لو�س���ول �إلى حتليل متكامل له���ا ومن ثم و�سع مل�ساتي �خلا�سة �لتي جت�سد 

�ل�سخ�سية للم�ساهد.

ما أهم األعمال التي شاركت بها؟
بالن�سب���ة يل �أعت���رب كل �أعمايل مهم���ة و�إن كانت ب�سيط���ة؛ الأنها ت�سيف يل 
�خلربة و�ملعرفة، �أما على �ل�سعيد �ملهني فلي �لعديد من �مل�ساركات �ملهمة 
م���ع �أبرز �ملخرجني يف �لبحرين �سو�ء يف �مل�سرح �أو �لتلفزيون، كما �ساركت 

يف مهرجانات عدة على م�ستوى �خلليج وكان نتاجها جو�ئز عدة.
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ما أسرار المكياج؟
هناك �لعدي���د من �الأ�س���ر�ر و�لتقنيات �خلا�سة 
ب���ي، و�لتي تو�سل���ت �إليها من خ���الل خربة عمل 
��ستمرت على مدى 16 عاما، خ�سو�سا �أن �ملو�د 
�مل�ستخدم���ة يف مكي���اج �ملوؤث���ر�ت �خلا�س���ة غري 
متو�ف���رة يف �لبحرين، لذ� كان من �ل�سروري �أن 
�أبتك���ر طرقا بديلة وخلط���ات خا�سة متكنني من 

ممار�سة عملي. 

أصعب الشخصيات؟
�ل�سخ�سي���ات �لتاريخي���ة ه���ي �الأ�سع���ب، فم���ن 
�ل�س���روري ق���ر�ءة تاري���خ �ل�سخ�سي���ة بتمع���ن، 
وتو�فر مالم���ح متقاربة بني �ملمث���ل و�ل�سخ�سية 
�مل���ر�د متثيلها، كم���ا �أن �ل�سخ�سي���ات �خليالية 
�سعبة �أي�سا، فهي من وحي خيال �ملوؤلف و�ملخرج 

وعلى �ملاكيري جت�سيد هذ� �خليال للم�ساهد.

ما األسلوب المتبع في مكياج 
شخصيات العمل الدرامي؟

�لعم���ل �لدر�م���ي دقي���ق ج���ًد� ويتطل���ب �لرتكيز 

و�لو�قعية يف مكياج �ل�سخ�سيات بخالف �مل�سرح 
�لذي يتطلب �ملبالغة يف �ملكياج و�الألو�ن.

وم���ن �ل�س���روري در��س���ة مالمح وب�س���رة �ملمثل 
قبل �ل�سروع باملكي���اج، �إذ تختلف �مل�ستح�سر�ت 
�مل�ستخدم���ة باخت���الف ن���وع �لب�س���رة وطبيعتها، 
كما يجب مر�عاة نوع �الإ�س���اءة ومدى ح�سا�سية 
فبع����ص  �لت�سوي���ر،  يف  �مل�ستخدم���ة  �لكام���ري� 

�لكامري�ت تلتقط �أب�سط �لعيوب يف �لب�سرة.

العالقة بين الرسم والمكياج؟
قد ت�ساعد موهبة �لر�سم على �سقل موهبة خبري 
�لتجميل ولكن لي�ص من �ل�سروري �أن يكون خبري 
�لتجميل ر�ساما. �أما �لعالقة بني �لر�سم و�ملكياج 
��ستخد�مه���ا  وطريق���ة  باالأل���و�ن  �الإمل���ام  فه���ي 

ودجمها ومدى تنا�سقها.

 أيهما أســهل المكياج داخل األســتوديو 
أم في مواقع التصوير؟

د�خ���ل �الأ�ستوديو لتوفر �مل���كان �ملنا�سب للمكياج 
م���كان  م���ن  �ملكي���اج  وق���رب غرف���ة  و�لتكيي���ف 

�لت�سوي���ر، �أم���ا �مل�ساهد �خلارجي���ة فهي ت�سكل 
حتدي���ا بالن�سب���ة للماكي���ري، حي���ث يتطلب ذلك 
توف���ري غرفة خا�س���ة للمكياج و�ملالب����ص ال�سيما 
�لتكييف �ملنا�سب يف �أجو�ء �ل�سيف �حلارة �لتي 

توؤثر على �ملكياج وقد تف�سده.
على �لرغم من ذلك فاإنني قمت بت�سوير �لعديد 
م���ن �مل�ساه���د �خلارجية يف حتد حل���ر�رة �جلو، 
و�أحيانا كن���ت �أ�سع مكياج �ملمثلني يف �ل�سيارة �أو 
على �لر�سيف؛ ب�سبب �سعوبة توفري غرفة مكياج 

يف مو�قع �لت�سوير �خلارجية.

ما دور اإلضاءة؟
�الإ�س���اءة �ملنا�سب���ة �سروري���ة جد� للمكي���اج، �إذ 
�إن �الإ�س���اءة �لبي�ساء تك���ون و��سحة جد� لكنها 
متت�ص �الأل���و�ن وتبدو �أقل و�سوحا مما هي عليه 
يف �لو�ق���ع، �أما �الإ�س���اءة �ل�سف���ر�ء فهي تعطي 
جمالي���ة لالألو�ن وو�سوح���ا �أك���ر �إال �أنها تعك�ص 
ظ���الال عل���ى �لوجه عن���د و�سع �ملكي���اج، لذ� من 
�ل�سروري دمج �الإ�س���اءة �لبي�ساء مع �ل�سفر�ء 

بن�سبة معينة؛ للو�سول �إلى �ل�سوء �ملنا�سب.



وماذا عن الجوائز؟
ح�سلت على جائزة �أف�سل مكياج �ل�سنة �ملا�سية 
يف �لن�سخ���ة �لثالث���ة ملهرجان �سم���و �ل�سيخ خالد 
�مل�سرحي، كما ح�سلت على جائزة �أف�سل مكياج 

ملهم للعام 2017 يف دبي.

هل أقمِت دورات تدريبية؟
نعم، �إنني مدربة للمكياج �لتجميلي و�ل�سينمائي 
وقدمت �لعديد من �ل���دور�ت �لفردية و�خلا�سة 
يف �لبحري���ن وخارجها، كما �أنن���ي مدربة مكياج 
�سينمائ���ي يف مدين���ة �ل�سب���اب �لتابع���ة ل���وز�رة 
�س���وؤون �ل�سباب و�لريا�سة منذ 4 �أعو�م وخرجت 
�لكثريي���ن م���ن �ل�سب���اب �ملتدربني �لذي���ن باتو� 
يعملون يف جمال �مل�سرح و�لتلفزيون، ويل �لعديد 
م���ن �لور����ص عل���ى م�ست���وى �خلليج كم���ا قدمت 

ور�ستني يف �ململكة �الأردنية.

المعوقات التي صادفتك؟
هن���اك �لعديد م���ن �ملعوق���ات �لت���ي و�جهتها يف 
بد�يات���ي، �أهمها تقبل �جلمه���ور يل ولفني كفتاة 
تخو�ص جماال �حتكره �لرجال، لكنني باإ�سر�ري 
ودع���م �الأه���ل و�لكث���ري م���ن �لفنان���ني ��ستطعت 
�إثب���ات كف���اءة �لفت���اة �لبحريني���ة وقدرتها على 

�لعمل يف هذ� �ملجال وبتميز.
كم���ا �أن ندرة �مل�ستح�س���ر�ت �مل�ستخدمة يف هذ� 
�لن���وع من �ملكي���اج �سكلت عائق���ا يف بد�ياتي، �إال 
�أنن���ي متكن���ت من �بت���كار طرق وم���و�د بديلة يف 

عملي.
و�لي���وم ال �أج���د �أمام���ي �أي عائ���ق، �إذ �إن معظم 
�جله���ات بات���ت تق���دم يل �لدع���م وت�ساندين يف 
عمل���ي، وال ي�سعني �إال �أن �أق���دم �سكري و�متناين 
ل���كل من كان له ف�سل يف تطوري يف عملي خبرية 
للمكي���اج و�ملاكي���ري، ب���دء� م���ن �أ�سرت���ي وجميع 
�لفنانني و�ملتابعني و�جلهات �ملعنية يف �لبحرين 

�لغالية.

بالمكيــاج  البحرينــي  الشــباب  اهتمــام 
والفن، كيف ترينه؟

هن���اك �هتمام كبري من قب���ل �ل�سباب �لبحريني 
بفن �ملكياج، و�لدليل �أن دورة �ملكياج �لتي �أقدمها 
�سنوي���ا يف مدينة �ل�سباب من �أكر �لدور�ت طلبا 
ال�سيم���ا مع �لدعم �لذي يلقاه �ل�سباب �لبحريني 
من خ���الل �ملهرجانات �مل�سرحي���ة �لتي �نتع�ست 
�أخري�. وال نن�سى وجود حركة، و�إن كانت ب�سيطة، 

يف �لعمل �لدر�مي يف �لبحرين.
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بالجهد والمثابرة واإلصرار   
تضعين بصمتك

فاطم����ة خريج����ة جامعة ويل����ز تخ�س�ص �أعم����ال م�سرفي����ة ومالية، و�سب����ق لها �أن قدم����ت �لن�سرة 
�القت�سادي����ة عل����ى تلفزي����ون �لبحرين. وهي مديرة �لعالم����ة �لتجارية »�متياز ف����ور هري« يف �سركة 

ت�سهيالت �لبحرين.
توؤمن فاطمة بالطاقة �الإيجابية و�أن باإمكان �ل�سخ�ص حتقيق جميع ما يريده ويتمناه بالعمل �جلاد 
ومو�جه����ة �لتحديات. كما �أنه����ا تع�سق �مليكرفون و�لتو��سل مع خمتل����ف �ل�سخ�سيات، لذلك قررت 
دخ����ول �ملجال �الإعالمي و�لتقدمي، �إذ حظيت بالفر�سة ملقابلة �لعديد من �ل�سخ�سيات �مللهمة على 

�ل�سعيد �ملحلي و�لعاملي.
وبالن�سبة لعملها، جربت فاطمة �لعديد من �لوظائف و�الأق�سام يف �أول �سنة من حياتها �لعملية �إلى 
�أن وجدت �سغفها يف جمال �لعالقات �لعامة و�لتطوير و�الإبد�ع، لذلك تن�سح �خلريجني باأن يتبعو� 

�سغفهم و�أال ي�ست�سلمو�؛ الأن �ل�سغف هو �لد�فع �الأول لتنمية �ملوهبة وت�سلق �سلم �لعمل. 
وتطم����ح فاطمة ال�ستخد�م طاقتها و�سوتهت فيما يخ����دم �لنا�ص و�ملر�أة خ�سو�سا، وتتمنى �أن تكون 
له����ا ب�سم����ة يف جمال متك����ني �ملر�أة على �مل�ست����وى �لعملي و�ل�سخ�س����ي، و�أن تله����م �لفتيات لتحدي 
وتخطي جميع �ل�سعوبات و�خلروج من نطاق �ملاألوف و�الإقبال على جتربة كل ما هو جديد. وتقول 
للمر�أة »ال ت�ست�سلمي؛ الأن باجلهد و�ملثابرة و�الإ�سر�ر �ست�سعني ب�سمتك يف �ملجال �لذي تختارينه، 

وكوين قدوة للجيل �لقادم«.

فاطمة بستكي

ألن مهنتن���ا جزء ال يتجزأ من ش���خصيتنا، هي الم���رآة لطموحاتنا وتطلعاتنا، 
وفيه���ا الطريق���ة التي نعبر فيها عن أنفس���نا، وألن النجاح ف���ي العمل يأتي 
من التجارب والخبرات إلى جانب لمس���اتنا الش���خصية التي تعكس أسلوبنا 
الخاص، لهذا دعونا نرى لمس���اتهم الخاصة في مهنهم، والتي خطت لهم 

حكمتهم وأسلوبهم الخاص للنجاح.

أضواء البالد: هبة محسن
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ال قيمة لوجود اإلنسان 
إن لم يكن طموًحا

يو�سف عبد�لوهاب �حلو�ج م�ساعد مدير �لعالمات �لتجارية يف جمموعة �حلو�ج، مبد�أه يف �حلياة 
هو �لطموح، ويقول �إن �الإن�سان �لذي ال ميتلك �لطموح وجوده يف �حلياة لي�ص له قيمة.

ب����د�أ �لعمل من����ذ نعومة �أظافره يف معر�ص �لعائل����ة بال�سلمانية، حيث كان ي�ستغ����ل بالت�سويق. يع�سق 
جت����ارة �ل�ساع����ات ومل جتذب����ه �لعط����ور مطلًقا، ولك����ن كان لديه �إ�س����ر�ر وعزمي����ة يف �أن يتعلم هذه 

�ل�سنعة؛ الأنه �بن عبد�لوهاب �حلو�ج.
ق����رر �أن يتبع �الأ�سلوب �لكال�سيكي يف ممار�سة �حلياة �لعملية؛ الإميانه باأنها �لطريقة �ملثلى، ويقول 
»عندم����ا ن�سمع �الآباء ي�سردون جتاربهم �لعملية فالكث����ري من �ل�سباب �جلديد ي�ستمع فقط وال يجد 

فائدة من تنفيذ ذلك، لكن بالن�سبة يل قررت �أن يكون هذ� منهجي من �لبد�ية«.
ومثل كل �ل�سباب �لذين يرتبون على جتارة �لعائلة، يحلم يو�سف بامتالك عمل خا�ص يوًما ما، لكنه 

يدرك �أن هناك �لكثري من �لعمل �ل�ساق و�لتعلم بانتظاره قبل حتقيق ذلك.
ويوؤم����ن يو�سف �أي�س����ا باأن �لثقة بالنف�ص �لتي ق����د تبدو طبيعية للغري، هي �سل����وك يومي ونظرة �إلى 

�حلياة حتتاج �إلى �لكثري من �جلهد و�لعمل �جلاد.

يوسف عبدالوهاب 
يوسف الحواج 
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الضربة اللي ما 
تموتك.. تقويك

ت�سغ����ل نادرة ح�س����ني �أبوعلي من�سب مدي����رة �لعالقات �لعام����ة يف »�سيتي بن����ك �لبحرين و�لكويت 
وقط����ر و�الأردن«، وحا�سل����ة على �سهادة �لت�سويق �لدولية م����ن CIM وماج�ستري �الإعالم من جامعة 
و�س����ط �إجنلرت� يف برمنغهام، وبكالوريو�ص �الأدب �الإجنليزي من جامعة �لبرت�ء يف �الأردن. وهي �أم 

لطفلني، خالد وجو�هر.

توؤم����ن نادرة باأن �القت�سار عل����ى �لعمل �لروتيني يحرم �ملرء من �الندم����اج يف �حلياة �الجتماعية، 
وتق����ول �إن »�لعمل �لتطوعي �سغف غري حمدود، �أحب �لتطوع من �أيام �ملدر�سة. تعلمت من �أهلي �أن 
ر كل نعم����ة �أنعم �هلل بها عليرّ ولكني قدرتها �أك����ر عندما بد�أت م�سو�ر �لتطوع، فقد مت تكرميي  �أق����درّ

من »�إجناز �لبحرين« بعد �جتياز 200 �ساعة تطوع يف بر�جمهم«.

وت�ستم����ر نادرة يف جمال عملها؛ الأنه����ا تع�سق �لعالقات �لعامة وحتلم �أن يكون لها �سركتها �خلا�سة 
يوًم����ا م����ا. وترى �أن �حلياة جتارب و�ختبار�ت وكل خطوة نتعلم منها ونبقى �أقوى. وتقول: »�ل�سربة 
�للي ما متوتك.. تقويك«، لي�ص هنالك �سيء ��سمه »ال �أ�ستطيع«، فالفر�سة �لثانية مهمة يف �حلياة. 
�أحبه����ا؛ الأنها تعطي �لف����رد وقفة مع �لنف�ص و�ختبار� للقدرة على �مل�س����ي قدما �إلى �مل�ستقبل وترك 
�ملا�سي ور�ءك، خ�سو�سا �لفر�ص �لثانية يف �حلياة �ل�سخ�سية؛ الأنها تلعب دور� مبا�سر� يف حت�سني 

جودة �حلياة، فيكون با�ستطاعة �ل�سخ�ص �أن يبدع يف حياته �ملهنية.
 

وترغ����ب ن����ادرة يف �أن ت�س����ل ملرحلة تتفرغ �أكر لنف�سه����ا وزوجها وبيتها و�أوالده����ا خ�سو�سا عندما 
يكربون؛ الأنهم �سيحتاجون �إليها و�إلى وجودها با�ستمر�ر.

وت�سي����ف نادية »كامر�أة عاملة و�أم وزوجة، �لتو�زن �سع����ب و�أحيانا م�ستحيل، لكن البد من �لتو�زن 
يف ه����ذه �ملعادل����ة، و�الأهم �أال تتجاهل �أو تن�س����ى �ملر�أة نف�سها وهي حتاول �أن تع����دل، الأنه وال ميز�ن 

�سينفع �آنذ�ك«.

نادرة أبو علي





واء
ض

 األ
ت

تح

36

خ���الل حفل ض���م الموظفي���ن والطاق���م اإلداري والتحريري وعددا م���ن أعضاء مجلس 
اإلدارة، احتفل���ت صحيف���ة »الب���الد« بمرور عش���رة أع���وام مضيئة عل���ى إصدارها، وضم 
الحفل كلمة صرح بها رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الش���علة أكد فيها أن األعوام 
العش���رة في عمر »البالد« حمل���ت رسائل كثيرة مؤثرة في المجتم���ع البحريني، داعيا 

الجميع للمواصلة على مستوى الكفاءة الذي يتحلى به كل العاملين بالصحيفة. 

10 أعوام مضيئة
مرت من عمر صحيفة “البالد”

أن تك���ون ف���ي اإلنج���از من���ذ 
البداية أو تلحق بالركب أثناء 
المس���ير، في النهاية، يكون 
الشعور وقت االحتفال واحدا. 
هذا ما شعرت به أنا و »أضواء 
البالد« خ���الل احتفال صحيفة 
العاش���ر...  بعامه���ا  »الب���الد« 
استطاع���ت  مضيئ���ة  أع���وام 
»الب���الد«  عليه���ا  تنح���ت  أن 
النج���اح تلو النج���اح في عالم 
الصحافة الصاخب باإلصدارات 
من مج���الت وصح���ف. »البالد« 
نجحت - وبوقت قصير - في 
أن يك���ون له���ا مك���ان واضح 
وثاب���ت ف���ي عال���م الس���لطة 

الرابعة.
الي���وم نحص���د جميع���ا نجاح 
ه���ذه المس���يرة م���ع ال���والدة 
الحديث���ة ل���� »أض���واء الب���الد«، 
يليه���ا الموق���ع اإلنجليزي، مع 
وع���د للقارئ بأن���ه لن تنتهي 
ول���ن  ومفاجآتن���ا  إصداراتن���ا 
نتوق���ف عند حد م���ن النجاح، 
ب���ل إن طريقنا طويل وليس 

له نهاية من اإلنجازات.
ف���ي  معن���ا  سنصطحبك���م 
االحتفال بالس���نوية العاشرة 
ل� »البالد« يعقبه���ا فعالياتنا، 
ونعرضها كما اتفقنا بعدسة 

وتحرير »أضواء البالد«. 

لتغطية مناسباتكم:
adwaa@albiladpress.com
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�لعالق���ات �لبحرينية �لهندية له���ا عمق تاريخي 
طوي���ل �الأم���د و�س���د�قة بني �ل�س���عبني �س���طرت 
تاريخا م�سرتكا وتبادل ثقافات. وجاء عبد�لنبي 
�ل�س���علة ليوثق ذلك يف كتاب وجدنا بني �س���طوره 
حر�سا �سديد� من �ملوؤلف على ر�سد هذ� �لتاريخ 

و�لثقافة �مل�سرتكة.
و�حتفل عبد�لنبي �ل�سعلة بتد�سني كتابه �جلديد 
بعن���و�ن »غان���دي... وق�سايا �لع���رب و�مل�سلمني« 
وكان ذلك برعاية وزي���ر �خلارجية �ل�سيخ خالد 
ب���ن �أحمد بن حمم���د �آل خليف���ة وبح�سور رئي�ص 
جمل�ص �ل�سورى عل���ي �ل�سالح، و�سفري جمهورية 
�لهند ل���دى مملكة �لبحرين �ألوك كومار �سينها، 
و رئي����ص �جلمعي���ة �لبحريني���ة �لهندي���ة حممد 

د�د�باي.
و�أ�س���ار وزي���ر �خلارجية �إل���ى �أن ه���ذ� �الحتفال 
يعك����ص تقدير� ل���دور �ملهامتا غان���دي يف تعزيز 
�لعربي���ة  بال���دول  �لهن���د  جمهوري���ة  عالق���ات 
و�الإ�سالمي���ة، كم���ا يع���د مبثابة دع���وة للتاأمل يف 
حياته و�إجناز�ته �مللهمة لي�ص يف جمهورية �لهند 

فح�سب، بل �أي�سا يف �ملنطقة و�لعامل.

“غاندي... وقضايا العرب والمسلمين”
كتاب جديد لعبدالنبي الشعلة
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انطالق ملتقى 
“المصارف” 

�فتتحت جمعية م�سارف �لبحرين �أعمال »�مللتقى 
�حل����و�ري �ملفتوح« للجمعي����ة، بح�س����ور وم�ساركة 
حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي ر�سيد �ملعر�ج 
و�لرئي�ص �لتنفي����ذي ملجل�ص �لتنمي����ة �القت�سادية 
خال����د �لرميحي ورئي�����ص جمل�����ص �إد�رة �جلمعية 
عدنان يو�سف و�أع�س����اء جمل�ص �الإد�رة و�لروؤ�ساء 
�لتنفيذي����ني للموؤ�س�س����ات �مل�سرفي����ة يف �لبحرين 
م����ن �أع�س����اء �جلمعي����ة وخارجه����ا، �إ�ساف����ة �إلى 
�سخ�سيات م�سرفية و�أخ����رى ذ�ت �سلة بالقطاع 
�مل����ايل و�مل�س����ريف. ويهدف هذ� �للق����اء �الأول من 
نوع����ه �إل����ى توفري من�س����ة نقا�����ص مفت����وح يجري 
خالل����ه تبادل �الأفكار و�ل����روؤى ب�ساأن كيفية تعزيز 
ري����ادة �لقطاع �مل�سريف يف �لبحرين، و��ستعر��ص 
�لفر�ص و�لتحديات يف �سوء �لتطور�ت �ملت�سارعة 
عل����ى �سعيد تب����دل طبيعة عم����ل �ملوؤ�س�سات �ملالية 
د�خليا وخارجيا، و�جتاه����ات �لعمالء و�الأ�سو�ق، 
�إ�ساف����ة �إلى �لتغ����ري�ت �القت�سادي����ة يف �لبحرين 

و�ملنطقة.
كم����ا يبحث �مللتق����ى �سبل زي����ادة م�ساهمة �لقطاع 
�مل����ايل و�مل�س����ريف يف �لن����اجت �ملحل����ي �الإجمايل، 
مب����ا يع����زز م����ن مكانت����ه كاأح����د �أه����م �لقطاعات 
�القت�سادية يف �لبحرين، ورفع كفاءة �لبحرينيني 

�لعاملني فيه كٌل يف جمال �خت�سا�سه. 
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نظم���ت جمعيت���ا �لكوث���ر للرعاي���ة �الجتماعية - رعاي���ة �ليتيم، و�سج���رة �حلياة 
�خلريي���ة �الجتماعية �حلفل �مل�سرتك لتكرمي �لطلب���ة �ملتفوقني حتت رعاية وزير 
�لعم���ل و�لتنمية �الجتماعي���ة جميل حميد�ن مبركز �الأم���رية �جلوهرة �الإبر�هيم 
للطب �جلزئي وعلوم �ملورثات و�الأمر��ص �لور�ثية، مب�ساركة 387 طالًبا من �أبناء 

�جلمعيتني.
هذ� و�سهد �حلفل م�ساركة وكالء وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية وعدد من كبار 
�مل�سوؤول���ني بالوز�رة، �إ�سافة �إلى �أع�س���اء جمل�ص �الإد�رة جلمعيتي �لكوثر و�سجرة 

�حلياة وجمموعة من �لد�عمني و�ل�سركاء.

ا مميًز� الأوبريت »ذكرى« �لذي �أ�سرفت على �إنتاجه وتنفيذه  وت�سمن �حلفل عر�سً
جمعية �لكوثر للرعاية �الجتماعية، والقى تفاعاًل و�إ�سادة و��سعة من �حل�سور.

وزير العمل يرعى تكريم 
متفوقي جمعيتي الكوثر 

وشجرة الحياة
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حت����ت رعاية �سم����و �ل�سيخة ثاجب����ة بنت �سلم����ان �آل خليف����ة، �أطلق متجر 
“�أفينت����ي باي بت����ول” للم�سممة بتول حممد د�د�باي جمموعة ديو�يل، 
�لتي ت�سم ت�سكيلة جديدة من �ملالب�ص �لفاخرة، بح�سور عدد من �سيد�ت 

�الأعمال و�ل�سخ�سيات.
وت�س����م �ملجموعة �جلديدة ت�سكيل����ة من �ملالب�����ص �لكال�سيكية و�لق�سات 
�لع�سري����ة �لتي �أنتجت من �أقم�سة هندية مميزة بتطريز�ت ذهبية دقيقة 
تلب����ي كل �الأذو�ق و�الأمناط. وتتنوع بني مالب�ص ن�سائية ورجالية، تتنا�سب 

مع �ل�سهر�ت �لليلية و�ملنا�سبات �خلا�سة و�لنهارية. 
وقالت �مل�سممة بت����ول �إن �ملتجر يقوم بتوفري خدمة �لتف�سيل لزبائنه يف 

�لبحرين ودول �خلليج �لعربي وتو�سيل �لقطع الأي منطقة يف �خلليج.
ويوفر �ملتجر �لذي يقع يف جممع جالرييا بالزجن، ت�ساميم ر�قية وفريدة، 
حيث تت����م حياكة �ملالب�ص �لفاخرة من قب����ل م�سممني حمرتفني قادمني 

من خمتلف مناطق �لهند.

“أفينتي باي بتول” يطلق مجموعة ديوالي للعيد المقبل
تحت رعاية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان
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“سبادارو” تطلق نفحاتها في سماء البحرين 
أولى محطاتها خارج باريس

لكي نعرفكم عن هذه �لفعالية البد �أن نعود معكم �إلى �ملا�سي �لبعيد، فق�سة 
�لعطور لي�ست �بنة �الأم�����ص، فاأحد�ثها بد�أت منذ �لقدم مع �الإغريق و�لفر�ص 
و�مل�سريني �لذين عملو� عل����ى تقطري �الأزهار و�لزيوت و�لنباتات. وعاًما بعد 
عام �أ�سبحت تلك �ل�سناعة فنا فاخر� يجمع �ملو�د �خلام و�ملكونات �لر�قية. 
وج����اءت �إل����ى �ملنام����ة وبالتحدي����د يف كابيت����ال كل����وب �لفنان����ة �مل�سممة كيم 
�سب����اد�رو؛ لتعلن عن تد�سني �لعطر �لذي يحم����ل ��سمها »�سباد�رو« و�سرحت 
ب����اأن �لعطر �نطلق م����ن باري�ص ليتجه �إلى �لبحري����ن كاأول حمطة �نطالق له. 
و�لعط����ر �جلدي����د ذو �لت�سميم �لفريد �سم����م للطبقات �لر�قي����ة �لر�غبة يف 

�ال�ستماع باحلياة.
عط����ر »�سب����اد�رو« �لفريد م����ن �لرو�ئح �لتي تعت����رب حميمة وخال����دة، ويدمج 
�أفخ����م و�أندر �لزيوت و�لرو�ئح من ح����ول �لعامل. و�سردت �مل�سممة �الأمريكية 
كي����م �سباد�رو ق�س����ة حياتها و�جلو�نب �ملهم����ة �لتي �ألهمته����ا لت�سنع وتبتكر 
وت�سمم هذ� �لنوع من �لعطور �لذي خ�س�ص لالأناقة و�حلب و�جلمال و�ملرح 
و�لتف����اوؤل. وقال����ت �إنها مل حتدد �لوكيل �ملعتم����د يف �لبحرين ولكنها تتفاو�ص 
حالي����ا مع موزع عام ملنطق����ة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقي����ا، و�إن �لبحرين 
تعت����رب �أحد �أهم �ملحطات �لتي �سيتم توزيع �لعطر بها؛ خ�سو�سا �أنها �أطلقته 

ود�سنته من هذه �جلزيرة �خلالبة، ح�سب و�سفها.



الحواج يفتتح محل “سواروفسكي” في مجمع األفنيوز
حت���ت رعاي���ة حماف���ظ �لعا�سم���ة �ل�سي���خ ه�سام 
ب���ن عبد�لرحم���ن �آل خليفة، �فتتح���ت جمموعة 
�حل���و�ج حم���ل �سو�روف�سك���ي �لر�ق���ي يف جممع 
�الأفني���وز �لتجاري باملنام���ة. و ح�سر �حلفل عدد 
من كب���ار �ل�سخ�سيات و�ل�سف���ر�ء و�الأعيان ومن 
�الإد�رة ج���و�د  رئي����ص جمل����ص  »�حل���و�ج«  �إد�رة 
�حل���و�ج و�ملدي���ر �لع���ام عبد�لوه���اب �حل���و�ج، 
عب���د�هلل  �الإد�رة  جمل����ص  �أع�س���اء  بح�س���ور 
�حل���و�ج وعبد�ملجي���د �حل���و�ج وح�س���ني �حلو�ج 

و�أحمد�حلو�ج، وم�سوؤولني �آخرين.
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“أورساي” تتشح باللون 
الوردي دعًما للشهر 

العالمي للتوعية 
بسرطان الثدي

�الأملاني���ة  �لتجاري���ة  �لعالم���ة  ��ست�ساف���ت 
»�أور�س���اي« حمل���ة ORSAYcares# ي���وم 15 
�أكتوب���ر 2018 لدعم �لوع���ي ب�سرطان �لثدي 
م���ن خالل و�سع برنام���ج �إعالمي متكامل يف 

متجرها مبجمع �لبحرين �سيتي �سنرت.
و�س���ارك يف �لدنام���ج كل م���ن ع�س���و جمعية 
�لبحرين لل�سرط���ان مرمي ف���د�، وكري�ستيان 
رينتيجي����ص م���ن �مل�ست�سفى �الأمل���اين للعظام، 
ون���وف �ل�سيب���اين م���ن م�ست�سف���ى �مللك حمد 
�جلامع���ي، بكلم���ات �ألقوه���ا باملنا�سب���ة. بعد 
ذل���ك، ��ست�س���اف �لربنام���ج �ملدرب���ة ب�سمة 
مب���ارك من مرك���ز فيم الين للياق���ة �لبدنية؛ 
لتوعية �جلمه���ور ب�ساأن �لتماري���ن �لريا�سية 
�لث���دي.  �سرط���ان  مر����ص  ملحارب���ة  �ملعني���ة 
كم���ا ��ستم���ل �حل���دث عل���ى تقدمي ع���دد من 
�ل�سه���اد�ت �لتحفيزية لبع����ص �لناجيات من 

�سرطان �لثدي.
و�نته���ى �حل���دث باإج���ر�ء بع����ص �ل�سحوبات 
وتوزيع �سه���اد�ت �ل�سكر لل�سيوف �ملتحدثني، 

وتقدمي �لهد�يا للح�سور.



�لتقت عد�سة »�أ�سو�ء �لبالد« �سيار�ت م�ست�سفى �لكندي وهي يف طريقها 
�إل����ى منطق����ة �ل�سيف، حيث توقفت �أمام برج �ملوؤي����د ونزل �لفريق �لطبي 
�إل����ى �لد�خل يحم����ل معد�ته �لطبية. ولنتعرف على فعالي����ة �ليوم �لتقينا 
م����ع م�سوؤول����ة �لت�سوي����ق يف �مل�ست�سف����ى زين����ب �سلمان �لتي حتدث����ت قائلة 
»م����ن منطل����ق �مل�سوؤولي����ة �الجتماعية ومعرف����ة دورنا يف خدم����ة �ملجتمع 
�مل����دين ويف مبادرة لن�س����ر �لتوعية ب�سرطان �لثدي قمن����ا نحن م�ست�سفى 
�لكن����دي �لتخ�س�سي بالتعاون م����ع �سركة �ستك للتاأم����ني بتنظيم فعالية 
ملوظفات ب����رج �ملوؤيد لفح�ص �سرطان �لثدي، و�أي�سا تقدمي �سرح الأهمية 
�لفح�ص �ملبكر من خالل طبيبات �مل�ست�سفى وفريق �لتمري�ص. وت�سمنت 
�لفحو�س����ات �لعالم����ات �حليوي����ة للج�س����م يتبعه����ا ��ست�س����ارة طبي����ة من 

�خت�سا�سية �لتغذية مع فحو�سات مبدئية«. 

“الكندي التخصصي” يساهم في 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي
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 “يال بنات” أكبر موكب نسائي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

�نطلق����ت فعالية »يال بن����ات« ر�سمًيا مب�سارك����ة 2000 حا�سر، 
و�نطلق����ت معها عد�سة »�أ�سو�ء �لبالد« لتنقل لكم هذ� �حلدث 
�الأ�سخ����م يف مملكة �لبحرين. ح�س����ر �لز�ئرون من �ستى دول 
�ملنطق����ة للم�سارك����ة يف هذه �لفعالي����ة �لتاريخي����ة. و�سارك ما 
يقارب 400 �سخ�����ص م�سجلني يف �أول عر�ص ن�سائي من جميع 
�أنح����اء �لع����امل. و�نطلقت �مل�سرية ب� 275 �سي����ارة على �مل�سمار 
�أمام �أكر م����ن 400 �سخ�ص من �ملوؤيدين من بينهم �أفر�د من 
عائالت و�أ�سدقاء �مل�ساركات و�لعديد من �ملو�طنني و�لقاطنني 

يف �ململكة و�لفرق �لر�عية يف �لبحرين. 
 

وب����د�أ �ملهرج����ان مبائ����دة نقا�����ص م�ستديرة متلفزة م����ع 10 من 
�لن�س����اء و�لرج����ال �لناجح����ني من جمي����ع �أنح����اء دول جمل�ص 
�لتع����اون �خلليج����ي، و�لذين �سارك����و� �حل�س����ور »طريقهم �إلى 
�لنج����اح«. وع����رب نقا�س����ني: »�مل����ر�أة �لفائ����زة يف �لريا�س����ة« و 
»�لن�ساء �لعام����الت« �سارك �ملتحدث����ون ق�س�سهم �ل�سخ�سية 
وروؤيتهم مع �أكر من 200 �سيف من كبار �ل�سخ�سيات �ملحلية 

و�الإقليمية و�لعاملية.





واء
ض

 األ
ت

تح

52

* تطبق الشروط واألحكام. الصور المستخدمة لغرض

العرض فقط وقد تختلف عن شكل السيارة الفعلي.

نيسان باترول

*16,995د.بمن

نقدم

القوة الخماسية



* تطبق الشروط واألحكام. الصور المستخدمة لغرض

العرض فقط وقد تختلف عن شكل السيارة الفعلي.

نيسان باترول

*16,995د.بمن

نقدم

القوة الخماسية
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“دوز كافيه” تفتتح 
فرعها الجديد 

باألفنيوز

برعاية الشريعان وبحضور 
ماهر الشاعر

و�س���ط �أج���و�ء �حتفالي���ة مبهج���ة �فتتح���ت »دوز 
�لبحري���ن فرعه���ا �جلدي���د يف جمم���ع  كافي���ه« 
�الأفني���وز بح�س���ور �لرئي����ص �لتنفي���ذي ل�سرك���ة 
مباين وليد �ل�سريعان و�لرئي�ص �لتنفيذي ملر��سي 
�لبحري���ن ماه���ر �ل�ساع���ر وكان يف �ال�ستقب���ال 
�ملال���ك �لبحريني ب�سارة عبده ب�س���ارة و�ل�سريك 
�الإعالم���ي و�لت�سويق���ي ممث���ل �جلان���ب �لكويتي 
جا�س���م �لعبوة وح�سد كبري من كبار �ل�سخ�سيات 

يف �ملجتمع �لبحريني.
يذك���ر �أن »دوز كافي���ه« �فتتحت �لف���رع �الأول لها 
يف نف����ص �لتوقي���ت �لع���ام �ملا�سي، كم���ا تخطط 
لفتح عدد من �لفروع �الأخ���رى بالبحرين لي�سل 

�ملجموع �إلى 6 فروع مع نهاية �لعام.



“الراشد” تفتتح مجمع الواحة رسميا بالجفير 
تزامًنا مع االحتفال بالذكرى السنوية 45 لتأسيس المجموعة

�فتتحت جمموعة �لر��سد وجمموعة الند مارك �لتجارية جممع �لو�حة باجلفري ر�سميا تز�منا مع �حتفالهما بالذكرى �ل�سنوية 
45 لتاأ�سي�سهم���ا. وق���د قام وكيل وز�رة �ل�سناع���ة و�لتجارة و�ل�سياحة ل�سوؤون �لتجارة نادر �ملوؤي���د بتد�سني »�لو�حة مول �جلفري« 
ر�سمي���ا بح�س���ور رئي�ص جمل�ص �إد�رة »جمموع���ة �لر��سد« �ل�سيخ ح�سن ب���ن ر��سد �آل خليفة؛ و ع�سو جمل����ص �إد�رة غرفة جتارة 
و�سناع���ة �لبحرين �ل�سيخة هند بنت �سلمان �آل خليف���ة، و رئي�ص جمل�ص �الإد�رة و�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة »الندمارك« رينوكا 

جاغتياين، �إلى جانب عدد من كبار �مل�سوؤولني يف جمموعة �لر��سد. 
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كم���ا عودتنا �سركة خليل �إبر�هيم كانو على ��ستقطاب �أف�سل �ملنتجات 
 Eastman Chemical للبحري���ن، حتتفل �ل�سركة وبالتعاون مع �سركة
بافتت���اح من�س���اأة لوم���ار �جلديدة يف توبل���ي، و�لتي حتت���وي على �سالة 
عر����ص وور�سة عمل توفر م���ن خاللهما �أحدث �أف���الم »عو�زل« تظليل 

�لنو�فذ �مل�ستخدمة يف �ل�سيار�ت و�لتطبيقات �ملعمارية.

وتعليًق���ا على ه���ذه �ملنا�سبة، عرب �ملدير �لع���ام لعالمة لومار يف �سركة 
�إبر�هيم خليل كانو جيمي باون عن حما�سه الفتتاح هذه �ملن�ساأة، قائاًل 
»ن�سعر بال�سعادة �لبالغة الفتتاح هذه �ملن�ساأة �ملتخ�س�سة لعالمة لومار 
هن���ا يف توبلي؛ وذل���ك لتلبية �لطل���ب �ملتز�يد من �لعم���الء على حلول 

لومار«.

و�أو�س���ح مدير تطوير �الأعمال يف »لومار« عب���د�هلل يو�سف �أن منتجات 
�لعزل للمباين ت�سمل منتج �لعزل �حلر�ري، �لذي يقلل �لوهج �ل�سوئي 
للع���ني، وترت�وح ن�سب���ة �لعزل �حلر�ري ب���ني 30 و80 ٪، م�سري� �إلى �أن 
»�لعالم���ة توفر منتجا �سد �لك�س���ر و�لر�سا�ص و�النفجار، ويعد فر�سة 
منا�سب���ة لالأ�س���ر �لبحريني���ة ال�ستغالل ه���ذ� �ملنتج �ل���ذي يوفر مز�يا 

حماية متقدمة �سد �ل�سرقات«.
و�أ�س���اف �سام���ي »عامليا تعت���رب �سوق �أفالم ع���و�زل �لنو�ف���ذ تناف�سية 
للغاية، �الأمر �لذي يتما�سى مع طبيعة �ل�سوق �لبحرينية ب�سكل كبري«.

“كانو” تفتتح منشأة “لومار” 
الجديدة في توبلي

لتلبية الطلب المتزايد

gig-go



gig-go
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إنفينيتي QX50 الجديدة
تبهر عشاقها بأحدث التكنولوجيا

تاأتي لتبهر ع�ساقها �ملتميزي���ن بامتالكها �أحدث �لتكنولوجيا 
يف ع���امل �ل�سيار�ت. �إنفينيتي QX50 2019 ت�سل �إلى �ل�سرق 
�الأو�س���ط وتنطلق �إل���ى �لبحرين من خ���الل وكيلها �حل�سري 

بالبحرين �سركة يو�سف خليل �ملوؤيد و�أوالده. 
�ل�سي���ارة �لتي تنتظرها �الأ�سو�ق تعزز ح�سور �إنفينيتي �لر�ئد 
يف فئة �ل�سيار�ت �لريا�سي���ة متعددة �ال�ستخد�مات »�سيار�ت 

�لدفع �لرباعي« ذ�ت �حلجم �ملتو�سط.
مدي���ر �إنفينيتي يف مملكة �لبحرين �أن�ص عبد�هلل ��ستقبلنا يف 
�ملعر����ص؛ ليقدم لن���ا �سرحا مب�سطا عن �ل�سي���ارة ومميز�تها 
 QX50 لت���ي حتم���ل �لعدي���د م���ن �البت���كار�ت، فقد �سنع���ت�
�جلدي���دة للر�غبني يف �لتمي���ز ب�سكل كام���ل و�متالك �أحدث 

�الإبد�عات يف تكنولوجيا �ل�سيار�ت �ليوم.
ح�س���ر حف���ل �لتد�س���ني حمم���د �ملوؤي���د وجمموعة من 

�الإد�ريني يف �سركة يو�سف خليل �ملوؤيد و�أوالده.
يجم���ع �سكل QX50 ب���ني �ملظهر �لو�ث���ق لل�سي���ارة �لريا�سية 
م���ع مالم���ح  �لعميق���ة  �ال�ستخد�م���ات و�خلط���وط  متع���ددة 
�لت�سمي���م �خلا�س���ة م���ن �إنفينيت���ي، �الأمر �لذي ي���ربز تاأثري 
�لف���ن �الإن�ساين على عملية �لت�سمي���م لتاأكيد فخامة �ل�سيارة 

وجودتها �لعالية.
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“العلوم التطبيقية” تحتفل بتخرج الفوج الـ 11 
و�س����ط �أج����و�ء ممزوجة مب�ساعر �لفخر و�لفرح، �حتفل طالب جامعة �لعل����وم �لتطبيقية بح�ساد �سنو�ت من �لدر��سة 
بحفل تخرجهم، �إذ نظمت �إد�رة �جلامعة حفال كبري� يف فندق �خلليج برعاية �لوجيه �سمري بن عبد�هلل نا�ص خلريجي 
�لف����وج �حل����ادي ع�سر، وح�سر بالنيابة غازي بن عبد�هلل نا�ص، حيث �ألق����ى كلمة هناأ فيها �خلريجني د�عيا �إياهم �إلى 
�لعم����ل �جل����اد و�لدوؤوب خلدمة �أوطانهم. بينما �أك����د رئي�ص جمل�ص �الأمناء وهيب �خلاج����ة �أن جمل�ص �الأمناء ال يدخر 
جه����د� يف �سبيل خدمة �لطلبة من خالل دعم مو�هبهم وقدر�ته����م و�لرتكيز على تنمية �الإبد�ع و�لريادة لديهم و�تباع 

�لطرق �حلديثة بالتعلم و�لتعليم.
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مجوهرات آسيا
تعرض منتجاتها الفاخرة في معرض الجواهر العربية 2018

يس����ر »مجوهرات آس����يا«، إحدى أكبر 
الش����هيرة  المجوه����رات  ش����ركات 
ف����ي البحري����ن، أن تعل����ن ع����ن عرض 
مجموع����ة واس����عة م����ن المجوهرات 
الراقي����ة والس����اعات المتط����ورة التي 
تنتجها مجموعة من أشهر شركات 
المرموق����ة  والس����اعات  المجوه����رات 
ف����ي العال����م ف����ي مع����رض الجواه����ر 
العربي����ة 2018، وال����ذي س����يقام ف����ي 
الفترة م����ن 20 - 24 نوفمبر 2018 في 
مرك����ز البحري����ن الدول����ي للمع����ارض. 
الوكي����ل  ه����ي  آس����يا  ومجوه����رات 
الرس����مي ألكثر من 60 عالم����ة تجارية 
حول العالم، ب����دءا من عالمة ماركيز 
الكالسيكية األكثر ش����هرة، ووصوال 
العصري����ة  والمجوه����رات  للس����اعات 

الفاخرة ذات األسعار المعقولة. 



وخ����الل معر�����ص �جلو�ه����ر �لعربي����ة �ل����ذي طال 
�نتظ����اره، �ستعر�ص جموهر�ت �آ�سيا جمموعة من 
�لت�سكيالت �خلا�سة و�لقطع �حل�سرية �لتي توفر 
فر�سة ممت����ازة لع�ساق �ملجوه����ر�ت و�مل�ستثمرين 
يف �ملجوه����ر�ت �لر�قي����ة الكت�ساف رو�ئ����ع فريدة 
م����ن نوعه����ا. و�ستعر�����ص جموهر�ت �آ�سي����ا كذلك 
جمموعته����ا �خلا�س����ة م����ن جموه����ر�ت �الأعر��ص 
للباحث����ني عن عن �لقط����ع �ال�ستثنائية لهذ� �ليوم 

�ملميز.

وبه����ذه �ملنا�سبة، قال رئي�ص جمل�����ص �إد�رة �سركة 
جموه����ر�ت �آ�سيا حممد جعفر »لقد ر�سخ معر�ص 
�جلو�ه����ر �لعربية �سمعته و�حد� من �أهم معار�ص 
�ملجوه����ر�ت يف �لع����امل، �إذ �إن����ه ح����از عل����ى ثق����ة 
�مل�سرتي����ن نظ����ًر� الأنه يجمع �الأف�س����ل حتت �سقف 
و�ح����د. وي�سعدن����ا �أن نق����دم جم����دد� ت�سكي����الت 
جموه����ر�ت �آ�سي����ا �لر�ئع����ة من �أف�س����ل �لعالمات 
�لتجارية �حل�سرية يف  معر�ص �جلو�هر �لعربية 

لهذ� �لعام«.

أرقى التشكيالت 
العالمية من 

المجوهرات والساعات 
على مدى 5 أيام في 

نوفمبر
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وي�س����ر �ملجموعة �أن تدعو جامعي وع�ساق �ل�ساعات �لفاخرة لزيارة 
�الأجنح����ة �لت����ي ت�س����م �أ�سهر �مل����اركات �لعاملي����ة ومن بينه����ا »ديور« 
»بوفي����ت«، »�وفي�سنا بان����ري�ي« و »�ودميار�ص بيجو«، وذلك مل�ساهدة 

ت�سكيالتهم �ال�ستثنائية �جلديدة و�لكثري من �لقطع �لبديعة.

�أم����ا ع�س����اق وجامع����و �ملجوه����ر�ت �لفاخ����رة فه����م عل����ى موعد مع 
�إبد�ع����ات �لعديد من �لبيوت �لر�ئ����دة عاملًيا يف جمال �ملجوهر�ت، 
مث����ل »فابريج«، »جري�رد«، »باملريو«، »جا�سب����اري«، »باولو بيوفان«، 
»مي�سي����كا«،  »بيت�سيوت����ي،  بوت�سيالت����ي«،  »كريفيل����ي  »بوميالت����و«، 
»بوت����اين«، »�ستيفن ويب�سرت«، »مو�ساييف«،  »�يه ��ص 29«، و »مارينا 

ب« �لتي ت�سارك للمرة �الأولى يف �ملعر�ص.



و�ن�س����م م�سمم����ون م����ن �ل�س����رق �الأو�سط وهم 
جورج حكيم وي����ربمي و�أنطو�ن حكيم �إلى قائمة 
�لعار�س����ني �لذي����ن �سي�ساركون م����ع جموهر�ت 

�آ�سيا يف معر�ص هذ� �لعام.

وي�سر جموهر�ت �آ�سيا �أن تعلن عن �أن �مل�سممة 
ميان جعفر �ستقدم �ملجموعة �خلا�سة بال�سركة 
به����ا  لتكتم����ل   MJ �لتجاري����ة  �لعالم����ة  حت����ت 
جمموعة �لعالم����ات �لتجاري����ة �لعاملية �لرفيعة 
�لتي �ستعر�ص خالل معر�ص �جلو�هر �لعربية. 
وولدت جمموعة مي����ان جعفر من �ل�سغف بخلق 
�جلمال با�ستخ����د�م �ملعادن �لثمين����ة و�الأحجار 
�لكرمية، كم����ا �أن �لت�سكيلة م�ستوحاة من جمال 
�حلي����اة �لب�سيطة وموجهة �إل����ى كل من يريدون 

�سيئا فريد� ي�ستكملون بهم �سخ�سياتهم.
�ملجوه����ر�ت  �قتن����اء  يف  �لر�غب����ني  ولل����زو�ر   
و�ساع����ات �ملع�س����م �جلميلة و�الأنيق����ة، ميكنهم 
�ملتع����ددة  �لتجاري����ة  �لعالم����ات  جن����اح  زي����ارة 
معقول����ة �لثمن ملجوه����ر�ت �آ�سي����ا، و�لذي ي�سم 
جمموع����ات من �ملجوه����ر�ت �جلذ�ب����ة و�ملثرية 
مث����ل »�سريوتي«، »دملا«، »«ديلبان����ا«، »«��سكاد�«، 

»غوت�سي« و »فريجامو«.
�آ�سي����ا يف معر�����ص  �أجنح����ة جموه����ر�ت  وتق����ع 
�جلو�ه����ر �لعربي����ة يف  �لقاع����ة رق����م 1، وحتمل 
�الأجن����ة �خلا�س����ة به����ا �أرق����ام 121 و135 و331 

و335 و421 و425.
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بـإطالالتها الساحرة على مر األعوام 
حققت آيش���واريا راي نجاًه���ا باهًرا وملفًتا من���ذ فوزها بلقب 
ملك���ة جمال العالم في الع���ام 1994؛ لما تتمتع به من جمال 
باهر، إذ أس���رت آيش���واريا الجميع بجماله���ا الطبيعي الذي ال 

يمكنك سوى أن تقول »سبحان اهلل« عند النظر إليها.

ومن���ذ بداي���ة مش���وارها وحتى الي���وم تتمت���ع آيش���واريا راي 
بإط���الالت مفعم���ة باألناق���ة والروعة في مختلف المناس���بات، 

سواء من ناحية أزيائها أو ماكياجها أو تسريحة شعرها.
جمعن���ا ل���ِك باقة م���ن أجم���ل إط���الالت آيش���واريا راي على مر 

األعوام؛ لتستوحي منها إطاللتك في المناسبات. 

آيشواريا راي
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أزياء الكاروهات

الرمادي مع الجينز

المالبس الرجالية

أزياء رائجة في شتاء 2018 

تألقي بـها



الجلد األسود

أزياء ش���توية 
مع الفرو

أزياء شتوية 
مع القبعة

الشال الطويل

مع ق���دوم فص���ل الش���تاء ترغب كل 
واح���دة منا بإطاللة أنيقة ودافئة على 
حد س���واء. ل���ذا إن كن���ت ترغبين في 
الظه���ور بش���كل أنيق دائًم���ا تعرفي 
معن���ا عل���ى األزي���اء الرائجة في ش���تاء 
ف���ي  تتألقي���ن  تجعل���ك  الت���ي   2018

مختلف إطالالتك.
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رواًجا  األكثر  نقشات   5
لفصل الشتاء
تعرفي معنا س���يدتي على النقش���ات الملفت���ة والمميزة 
عل���ى ش���تاء 2019 والت���ي جمعناه���ا لك من أه���ّم عروض 
األزياء العالمية؛ كي تختاري منها ما يعجبك ويتناسب مع 

ستايلك الخاص وإطالالتك المختلفة.

الخامة المنقشة 
بطبعة أوراق 
األشجار الملونة

نقشة الكاروهات 
بحجمها الكبير



نقشة جلد األفعى

نقشة جلد النمر

النقشة المقلمة
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بعد فتحها باب �الأ�سئلة و�لنقا�سات يف موقع »�إن�ستغر�م« يف خا�سية »story« ك�سفت �لنجمة �لبحرينية 
ت »كنت �أ�سا�سا من �أبطال  زين���ب غازي عن �سبب عدم م�ساركتها يف م�سل�سل »�لعذر�ء« �جلديد، وردرّ
�مل�سل�سل �لرئي�سني لكن هناك نا�ص �ساهمت من حتت �لطاولة يف حذيف منه لالأ�سف، لكني ال �أكرتث 

�أبد� وعندي �أجمل يف �مل�ستقبل«.
ويف �سي���اق مت�سل، ن�سرت �لفنانة زينب غازي عرب ح�سابها على تطبيق »�سناب �سات«، فيديو تو�سح 
م���ن خالله �سبب �نفعالها على �إحدى �ملعجبات. وقالت زين���ب باللهجة �لعامية »باالأم�ص كنت طالعة 
مع �أهلي، و�حدة �سورتني من دون ما �أدري، �لبع�ص ر�ح يقول �إنتي ممثلة وم�سهورة وعادي ت�سورك، 
ال م���و عادي ت�سور، م���و ع�سان نحنا مغرورين، �أو نخاف نطلع مو حلوي���ن بال�سور �آخر همي، �لنا�ص 

تعودو� ي�سوفوين بالتلفزيون بكل حاالتي«.
و�أ�ساف���ت »�ل�س���ي �لل���ي خ���الين ع�سب، الأن زفي���ت �لبنت، و�أن���ا ما �أح���ب زف �أي �إن�س���ان �سو�ء من 
متابعين���ي، �أو حت���ى �للي يكرهني، ب����ص �أنا كنت و�قفة مع �أبي و�أمي و�إخو�ت���ي وزوجاتهم، وهي كانت 
ت�سورنا كلنا، هذه حياتي �خلا�سة، بكل ب�ساطة تعايل قوليلي �أنا ب�سورك، �أو حابة ��سور معاكي، �أنا 

ما عندي م�سكلة«.
وتابع���ت »م���ا �أحب ح���د� ي�سورين �إذ� معاي �أح���د من عائلت���ي �أو �أ�سدقائي، �إلل���ي �أغلبهم من خارج 
�لو�س���ط �لفني، و�مل�سكلة هي م���ا كانت ت�سورين لوحدي، هي كانت ت�سور كل ربعي، ملا رحت لها بكل 

طيب و�ساألتها، بتقلي باأ�سلوب م�ستفز ال ما �سورتك �سنو عرفك«.

“ال أحب اللعب تحت الطاولة”

ع���رب ح�سابها �ل�سخ�سي على تطبي���ق »�سناب �سات«، هناأت 
�لفنانة �لبحرينية فاطمة عبد�لرحيم و�لدتها مبنا�سبة يوم 
ميالدها، ون�سرت �سور و�لدتها، وعلقت عليها قائلة »�لعمر 
كل���ه �أمي �جلميلة، كل يوم و�أنتي �خل���ري يا �أمي، �هلل يخليج 

لنا ب�سحة وعافية ويطول بعمرج يا ميه«.
وكان���ت فاطمة قد �سارك���ت يف م�سل�سل »ممنوع �لوقوف« مع 
�ملخ���رج علي �لعلي، �إلى جانب �إلهام علي، وعقيل �لرئي�سي، 

وهدى حمد�ن، وليلى عبد�هلل.

تهنئة فاطمة عبدالرحيم

أضواء البالد: طارق البحار



متتل���ك �مللحنة و�ملطرب���ة �لبحرينية �سم���اوة خالد �ل�سيخ �سوت���ا بنربة جميلة 
ورثت���ه م���ن �أبيها �ملو�سيق���ار و�لفن���ان �لبحريني خال���د �ل�سيخ. وم���ع جتربتها 
�لتمثيلية �الأولى يف �لتلفزيون خ�سو�سا مع �إعادة م�سل�سل �خلطايا �لع�سر على

mbc �أخ���ري�، توؤك���د �سماوة ح�سوره���ا �لقوي بالتلفزيون عل���ى �لرغم من �أنها 
تق���ول �إن لي�ص لديها خربة كافي���ة يف �لتمثيل، و�إنها كان���ت حت�ص باخلوف من 
�الأ�سو�ء، وحاليا عليها �لتفكري مليا لتكر�ر �لتجربة، خ�سو�سا وهي تركز �الآن 

على �ملو�سيقى �لتي تتطلب جمهوًد� م�ساعًفا للو�سول �إلى ما ت�سبو �إليه.
���زة �ساركت فيها مع ممثلني  و�أك���دت �لفنانة �لبحرينية �أنها كانت جتربة متميرّ
كب���ار و��ستفادت م���ن خرب�تهم، و�ساعدته���ا �لتجربة على ك�س���ر حاجز �سعور 

�لرهبة، و�لوقوف �أمام �لكامري� بثبات وثقة.

سماوة خالد الشيخ وخطوات في الفن

ن�سرت مو�قع �إلكرتونية عدة ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي عن عودة م�سل�سل »�سبايا« بجزء جديد بعد 
�لعديد من �لتغريد�ت على ل�سان بع�ص �لفنانني �مل�ساركني يف �مل�سل�سل �لكوميدي �لناجح، �لذي �أُنتج 
�لع���ام 2013 ولعب���ت �أدو�ر �لبطولة فيه كل من جيني �إ�سرب وهبة ن���ور وليليا �الأطر�ص ونادين ويل�سون 

جنيم و�ستيفاين �سامل ور�نيا �ملالح ومرمي ح�سني ومعت�سم �لنهار ويزن �ل�سيد.
�ل�سركة �ملنتجة مل تعلن ذلك بعد ر�سميا، خ�سو�سا بعد �لت�سريحات �لتي �أطلقتها �أخري� عن �أنها ال 

تفكر بتاًتا باإنتاج جزء �ساد�ص على �الإطالق.

عودة الصبايا

من �ملنتظ���ر �أن تعيد �سركة »ديزين« ق�سة عالء �لدين و�مل�سباح �ل�سحري 
�إل���ى دور �ل�سينم���ا، ولكن لي����ص من خالل �لر�سوم �ملتحرك���ة، بل من خالل 

فيلم جديد تطرحه يف مايو �لعام �ملقبل.
وتدور �أحد�ث �لفيلم حول �لفتى �لفقري عالء �لدين، �لذي ينجح مب�ساعدة 
���ي �مل�سباح �ل�سحري يف �لزو�ج من �الأم���رية يا�سمني. وقالت ديزين �إن  جنرّ
»�لفيل���م ج���رى ت�سويره يف بريطاني���ا و�الأردن، ومن �إخر�ج ج���اي ريت�سي، 
وبطولة �لنجم ويل �سميث يف دور �جلنرّي، ومينا م�سعود يف دور عالء �لدين، 

وناعومي �سكوت يف دور �الأمرية يا�سمني«.
وعربرّ وي���ل �سميث عن حما�سه للعب دور �جلنرّي، قائ���اًل »�أخرجوين! �أتلهف 

�أن تروين و�أنا �أزرق!«.

عودة عالء الدين



78

وم
نج

بع���د �لنجاحات �لكب���رية يف �ل�سينما �لعاملية، يعود قريبا �لنجم عمرو و�ك���د لالأ�سو�ء بعد �نتهائه 
من ت�سوير دوره يف فيلم �إ�سباين جديد، يف وقت ��ستعد�ده للم�ساركة يف م�سل�سل �أمريكي كوميدي 
قريبا كما �أعلن �لنجم �مل�سري يف »تويرت«، حيث كتب »بعد �نتهاء ت�سوير دوري يف �لفيلم باإ�سبانيا 

توجهت �إلى �أمريكا لت�سوير م�سل�سل كوميدي. و�سكلي كده هقع يف غر�م �لكوميديا«. 
و�أكم���ل يف تغري���دة �أخ���رى »قدمت �أعم���اال باللغ���ة �لعربي���ة و�الإجنليزي���ة و�لفرن�سي���ة و�الإيطالية 

و�لرومانية، وحاليا �أ�سعى �إلى �أن �أقدم �أعماال باللغة �الإ�سبانية... �دعو يل �هلل يكرمكم«.
ويتمت���ع �لفنان �مل�سري بح�سور ممي���ز يف �ل�سينما �لعاملية، وكانت �أكر �أف���الم و�كد �لعاملية �لتي 
�أث���ارت �سجة كبرية على »�ل�سو�سيال ميديا« فيلم »لو�س���ي« مع �سكارليت جوهان�سون؛ ب�سبب �لقبلة 

�لتي جمعت بينها وبني و�كد.

إسباني وأميركي

بعد �النت�سار �لكبري عرب مو�قع �لتو��سل، �سجلت 
�لنجم���ة �للبنانية مايا دياب كلي���ب �أغنية »يا نور 

�لعني« مب�ساركة كل من م�ساري وفرن�ص مونتانا.
يف �لفيديو تظهر �لنجمة مليئة باحلياة، وبت�سوير 
�سباب���ي جميل مع �لنجوم �لعاملي���ني وتتنا�سب مع 
�الأغنية �لتي مت تنفيذها بتوزيع مو�سيقي ع�سري 
ينا�س���ب �أجو�ء �ل�سه���ر؛ نظًر� لل�سعبي���ة �لو��سعة 
�لتي يتمترّع بها كل من م�ساري، مايا ومونتانا لدى 

جيل �ل�سباب.

يا نور العين

“الفيل الملك”
م���ع �قرت�ب موعد عر�ص فيلم »�لفيل �مللك« �أول عمل �أنيمي�سن ثالثي �الأبعاد يف �ل�ساالت 
�ل�سينمائية �لعاملية و�لبحرينية، قبل نهاية �لعام �جلاري، للمخرج هادي حممديان، يرتقب 
�ملتابع���ون هذ� �لفيلم �ملوجه لل�سغار و�لكبار و�ل���ذي �ألفه عبا�ص �سر�ره، وبلغت ُكلفته نحو 
ملي���وين دوالر، و�أحد�ثه تدور يف �إحدى جزر �أريرتيا، حي���ث ي�سعى »�أ�سفل« رئي�ص �سائدي 
�حليو�نات �ملتوح�سني لدخ���ول �أر�ص �لعاج »موطن �لفيلة« و��سطياد �حليو�نات �ل�سخمة؛ 
لبيعه���ا الأبرهة مل���ك �ليمن، وكانت �لفيلة حتتف���ل بوالدة �سادفيل �ب���ن �مللك �لذي �سكلت 
والدت���ه خيبة �أمل لها، �إذ كانت تنظر لبد�نته عل���ى �أنها م�سدر مل�ساكل كثرية، لكنرّ حادثة 
�لهج���وم على �جلزيرة �ستجعله �أقرب لقلوب �جلمي���ع و�ستجعل من مغامر�ته �مل�سحكة يف 

وجه �ل�سيادين حديث �جلميع.



ت�ستع���د �لفنان���ة �للبناني���ة ليل���ى �إ�سكندر 
�ملق���رر عر�س���ه يف  م�سل�سله���ا  لت�سوي���ر 
»�خ���رت�ق«  �ملقب���ل  �لرم�س���اين  �ملو�س���م 
حل�س���اب �لتلفزيون �ل�سع���ودي من خالل 
ت�سوي���ر �أول �مل�ساه���د ه���ذه �الأي���ام م���ع 
�لنج���م �ل�سعودي عبد�ملح�س���ن �لنمر �إلى 
جان���ب جن���وم �خللي���ج و�لع���رب: يعقوب 
�لفرح���ان، دمية �جلن���دي، ن�سال جنم، 
ط���ارق �لنفي�سي، ط���الل �ل�س���در، وخليل 
جمال من م�سر و�آخرين، وهو من تاأليف 

عمار ر�سو�ن و�إخر�ج حممد لطفي.

ت�سارك �لفنانة مي عم���ر �لنجم �لعاملي �أنطونيو “اختراق”
باندير�����ص وظافر �لعابدين فيل���م »�أوف روود«، 
حي���ث �ست�سوره قريب���ا، وهو من �إخ���ر�ج روؤوف 

عبد�لعزيز و�إنتاج طلباين.
وكان �آخ���ر �أعم���ال �لنجم���ة �جلميل���ة م�سل�س���ل 
»عفاري���ت عديل ع���الم« مع �لزعيم ع���ادل �إمام 
و�إخ���ر�ج ر�مي �إم���ام، و»ريح �مل���د�م« مع �لنجم 

�أحمد فهمي و�لفنان �أكرم ح�سني.

مع أنطونيو بانديراس

غدر
ه���ل تنب���اأت تارة فار�ص بقتلها؟ �سوؤ�ل كان يدور �أخري� عن فرتة قب���ل قتلها، خ�سو�سا بعد �أن �نت�سر مقطع فيديو 
ق���دمي له���ا، وكاأنها تتنباأ مبوتها، حيث تظهر قبل ف���رتة من مقتلها وهي ترق�ص وتتمايل عل���ى �أنغام �أغنية تقول: 
»ب�سيطة، ظلمتوين وحرمتوين �سبابي...«، �الأمر �لذي �عتربه معظم �ملتابعني وكاأنه نبوءة مبوتها بطريقة ظاملة، 

يف حني �عترب �لبع�ص �الآخر �أنها كانت توجه ر�سالة من خالل �ملقطع باأنها تتعر�ص للتهديد�ت.
و�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لعر�قية عن �عتقال قاتلي عار�سة �الأزياء تارة فار�ص �لذين ينتمون �إلى جماعة متطرفة.

ردرّ �س���ادم م���ن �لفنانة �ملغربية دني���ا بطمة على 
�إح���دى �ملتابعات، �لت���ي حاولت توجي���ه ن�سيحة 
لها باالهتم���ام مب�سريتها �لفني���ة وتقدمي �أعمال 
تخلد ذكر�ه���ا، بدل �لتباه���ي باحل�ساب �لبنكي 
و�العتم���اد عل���ى �ل�سر�ع���ات �لعائلي���ة من �أجل 
�إبق���اء ��سمه���ا حديث �لنا����ص مبو�ق���ع �لتو��سل 

�الجتماعي.
ه���ا �أتى على نح���و �أثار �جل���دل �إذ قالت لها  فردرّ
»ي���ا حبيتي �أعمايل �لفنية �أنت تعرفينها، و�سوف 
تتعرفني عل���ى جديدي �لفن���ي يف �مل�ستقبل، لكن 
ر�سيدي �لبنكي هو �ل���ذي �سينفعني حينما �أكرب 
ول�ست �أن���ت �أو �الأعمال �لفنية �أو غريها«. وتلقت 

ها هذ�. بطمة �لكثري من �النتقاد�ت على ردرّ

“رصيدي أهم من فني”
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بوينت للمفروشات...
حداثة في التصميم وجودة في الخدمات

ش���ركة »بوين���ت للمفروش���ات«، اس���م موث���وق به ف���ي مملكة 
البحري���ن، يق���دم منتج���ات مبتك���رة عالي���ة الجودة م���ن جميع 
أنح���اء العالم مثل إيطالي���ا وتركيا وماليزيا والصين وبأس���عار 

اقتصادية. 

وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة ترتقي إلى مستوى عمالئها 
في المنطق���ة، إذ تلبي »بوينت« جميع متطلبات العمالء تحت 
سقف واحد، متضمنة جميع أنواع األثاث وغرف النوم والطعام 
والمعيش���ة والمكات���ب والمرات���ب بج���ودة عالي���ة باإلضافة إلى 

السجاد والستائر.
كم���ا توف���ر تصامي���م للمفروش���ات التقليدي���ة والكالس���يكية 
وخشب األرضيات من الصلب الرائع الذي يدوم لسنوات طويلة. 
وتمتلك الشركة فريقا فنيا من المبيعات والتسويق، ولديهم 

الجودة والقدرة على االبتكار.
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أصبح اليوم منتجع الجونة، الذي يقع على ساحل البحر األحمر في مصر، من أشهر الوجهات السياحية العربية التي يتحدث 
عنه����ا البحرين����ي، خصوصا بع����د نجاح مهرجان الجونة الس����ينمائي أخيرا في إلق����اء الضوء على هذا المكان الس����احر، الذي 
يش����هد إقباًلا كبيًرا من الس����ياح حول العال����م. فمنذ الوهلة األولى عندما تصل إليها عبر مط����ار الغردقة، بعد أن تصل أوال 
إلى مطار القاهرة، حيث تبعد عنه بالسيارة حوالي ال� 7 ساعات وبالطائرة الداخلية حوالي الساعة، ستشعر بأنك في نقطة 
مختلف����ة تمام����ا عما س����معته عن مصر، فالطبيعة تس����تقبلك هناك في ج����و بعيد تماما عن أي تلوث، مع األش����جار الخضراء 
والش����مس وجمال صوت أمواج البحر األحمر. ترجع ملكية المنطقة بالكامل إلى الملياردير المصري س����ميح س����اويرس، الذي 
أش����ار أثناء انطالقة الدورة الثانية من »الجونة الس����ينمائي« إلى أن المهرجان يدعم الس����ياحة ويرسل رسالة للعالم مفادها 
أن مصر بلد األمن واألمان. وتنتش����ر في هذا المنتجع الخالب مس����احات واسعة للمشي بأجواء رومانسية إلى جانب عشرات 
المطاعم الشاطئية والعديد من البحيرات الصناعية، وهذه جولة خاصة ل� »أضواء البالد« في هذا المنتجع، الذي أصبح يتردد 

اليوم على لسان الجميع:

أجمل منتجعات“الجونة”
مصر على

البحر األحمـر
كيف تسافر إليها من البحرين؟

طارق البحار من الجونة
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تاريخًيا:
�جلونة قبل 30 عاًما مل تكن �سوى رمال 
متعرجة على �ساحل �لبحر �الأحمر، ومل 
يك���ن بها مم�س���ى �أو مارين���ا �أو مطاعم 
ر�قي���ة، �أما �ليوم وبع���د 10 �سنو�ت من 
�فتتاحه���ا �أ�سبح���ت منتجع���ا الأ�سحاب 
�ل���ذوق �لر�قي وع�س���اق �لبحر و�لغو�ص 

و�ل�سياحة.

كيف تصل إليها؟
من �لبحرين كل ما تريد فعله هو حجز تذكرة 
عرب »طري�ن �خلليج« �أو »�مل�سرية للطري�ن«، 
تذكرة �إل���ى �لقاهرة، ومن ث���م تذكرة �أخرى 
�إلى مط���ار �لغردقة، �ل���ذي ي�ستقبل �أكر من 

مئة طائرة يوميا لنقل �ل�سياح من خمتلف �أنحاء �لعامل، وال يف�سلها عن مطار �لقاهرة �سوى �ساعة بالطري�ن �لد�خلي، و22 كيلومرت� من مطار �لغردقة، 
حي���ث باإمكان���ك ركوب �سيارة �أجرة �أو »�وبر« �أو »كرمي« و�النطالق �إليها يف غ�سون �الأربعني دقيقة، و�إذ� كنت من هو�ة �ل�سياقة، فيمكنك �النطالق ب�سيارة 
خا�س���ة �أو �أج���رة يف رحلة طويلة وجميلة بني �سو�طئ �لبح���ر �الأحمر و�جلبال �لر�ئعة �ل�ساخمة و�لبحر بلونه �الأزرق �جلميل يف جتربة �سياحية ر�ئعة لكنها 

متعبة بع�ص �ل�سيء، لذ� نن�سح بالطري�ن �لد�خلي.
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المنتجع:
�جلون���ة متنح زو�رها جترب���ة فريدة من نوعها، جتمع ب���ني �لرتفيه و�لبيئة 
�ل�سديق���ة و�ال�ستجمام، لذلك هي ت�ستحق �لزي���ارة و�لذهاب �إليها لق�ساء 
عطل���ة يف �أجم���ل �مل���دن �ل�ساحلية يف �لع���امل، وهي مل تبد�أ م���ن زمن بعيد، 
فعمره���ا حو�يل 10 �سن���و�ت، ولكنها ويف وقت ق�سري وبدع���م من طبيعتها 
�جلذ�ب���ة وبف�سل �ملهرج���ان �ل�سينمائي �لناج���ح �لتي تقدم���ه، و�سلت �إلى 
ح���دود �ل�سهرة �لعاملية بني �ملدن �ل�سياحي���ة �الأخرى. و�أهم ما مييز �جلونة 
ه���ي �مل�ساحات �لكبرية �لتي تقام عليها مالعب �جلولف. ومع متيز �جلونة 
به���ذه �مل�ساحات �خل�سر�ء جندها تتميز ب���اأروع �لقنو�ت �ملائية �لتي تتخلل 
�ملن���ازل و�ل�ساليهات �ملوجودة، مما �أعطى فر�سة لتخ�سي�ص �ساطئ خا�ص 
لكل منزل �أو �ساليه. وتتزين هذه �لقنو�ت �ملائية باجل�سور �حلجرية لت�سهل 
�حلرك���ة بني �ملنازل، ولكنها تبدو يف تق�سي���م ر�ئع منظم وخمتلف، ويقطن 

هناك كبار جنوم �الأعمال و�ل�سينما و�ل�سياح وعدد من �مل�ساهري.
وتق���دم �جلونة نف�سه���ا مق�سمة �إلى �أق�سام جميل���ة ومتنوعة جلميع زو�رها، 
فهناك �الأحياء بت�سميم���ات خمتلفة تتنوع يف �أ�سكالها، حي �جلولف، وحي 
�له�سب���ة، وحى مارينا تاون، و�حلي �ملتو�سط، و�حلي �الإيطايل، كما تنق�سم 
�ملنطق���ة �لتجاري���ة باملدينة �إلى 3 حماور وهي منطق���ة �لد�ون تاون وهناك 
تت�س���وق يف �ملحالت �لكثرية �لتي تقدم �ملنتج���ات �ل�سياحية و�لتذكارية �إلى 
جان���ب �لذهب و�ملالب�ص وبالطب���ع �ملو�سيقى و�ملطاعم �لت���ي تقدم �الأكالت 
�مل�سري���ة �ل�سعبي���ة و�ل�سي�س���ة باأ�سلوب ممت���ع وجميل، خ�سو�س���ا يف ليايل 

�ل�سيف حيث �جلو �جلميل.
وهن���اك �أي�سا ميد�ن متر حنة وكذلك منطق���ة مارينا �أبوتيج، �لتي ت�ستقبل 
�ليخوت كبرية �حلجم، ومر�سى �أبيدو�ص مارينا وحو�ليه �لكثري من �ملطاعم 
و�ل�سينمات و�ل�سو�ط���ئ �لر�ئعة. وت�سم �جلونة م�ست�سفى خا�سا وعدد� من 
�ملد�ر�ص �لعاملية وجامعة �أملانية كبرية، ولديها مو�نئ بحرية وعددها �ثنان 

ومطار للطائر�ت �خلا�سة.

أين تسكن؟
تقدم �جلونة لرو�دها من حول �لعامل فنادق عاملية مثل �ملوفنبيك وغريها، كما 
يتوف����ر لهو�ة �ال�ستجمام من �لزو�ر جمموعة من منتجعات �ل�سبا �ملتخ�س�سة 

يف �لعناية �ل�سخ�سية، و�لتي تزودهم بالرفاهية و�لعالجات و�لر�حة.
ومت �إن�س����اء �لفن����ادق يف �جلونة مبا يالئ����م �ل�سياحة �لعربي����ة، حيث جند �أنها 
عل����ى م�سافات متباعدة وغري مكتظ����ة، ولكن باأ�سعار تختلف عما تعودت عليها 
يف م�س����ر عموما، فهي تعد �سياحية �أكر من طبيعية، و�أثناء وجودي هناك يف 
�جلون����ة �ل�سينمائي كان متو�سط �سعر �لغرف����ة �لفندقية من 1800 حتى 2700 
جني����ه يف �لليل����ة �لو�ح����دة، يف حني �أن �سع����ر �أقل غرفة ميك����ن �حل�سول عليه 
ح����و�يل 700 جنيه يف �أحد �لفن����ادق، بينما هناك غ����رف فندقية �أخرى ي�سل 
�أجرة �لليلة فيها �إلى 9000 جنيه، بالطبع ح�سب ت�سنيف �لفنادق �لتي تختلف 
م����ا بني �الأرب����ع و�خلم�ص جنوم، وجميعه����ا ممتازة يف �لنظاف����ة و�ل�سكل �لعام 

�لقريب من �لبحر و�لطعام وبالطبع �الأمن وقربها من كل �سيء. 
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م���ن �الأ�سي���اء �ملمنوع���ة يف �جلون���ة عن���د بع����ص 
�لفن���ادق ه���و  ��سطحاب �الأطف���ال �أو �حليو�نات 
�الأليف���ة، و�أي�سا ممنوع �أخ���ذ �الأ�سد�ف �لبحرية 
�مللقاة على �لرمال حتى ولو كانت فارغة و�قتالع 
�لنبات���ات �لبحري���ة و�ل�سعاب �ملرجاني���ة؛ وذلك 

حفاظا على �سالمة �ملنتجع وجماله. 

ممنوع!

مواصالت:
ت�سته����ر �جلون����ة ب�سي����ار�ت �الأجرة �لت����ي ت�ستخدم 
يف لن����دن �أو كم����ا ت�سمى »تاك�سي لن����دن« و�أ�سعارها 
رخي�سة د�خل �ملنتج����ع. و�أي�سا من �أجمل �الأ�سياء 
يف �ملو��س����الت هناك، ه����و �لتوك ت����وك �ل�سياحي 
�ملنت�س����ر يف جمي����ع �الأوقات باجلون����ة، و�لتي تعترب 
خدم����ة �أطلقته����ا »�أوبر وكرمي«، وتبل����غ رحلة �لفرد 
�أو  للم�سري����ني  �س����و�ء  جنيًه����ا   15 فيه����ا  �لو�ح����د 
�الأجان����ب يف �أي منطقة باملنتج����ع، بينما تبلغ قيمة 
�لرحلة للفردين 25 جنيًها فقط، وتبلغ قيمة جولة 
مل����دة �ساع����ة 100 جنيه، بينما �جلول����ة ملدة ن�سف 

�ساعة 75 جنيًها. 
ولقي����ادة »�لتوكت����وك« باجلون����ة �س����روط و�سو�بط 
�أبرزه����ا �حل�س����ول عل����ى رخ�س����ة م����ن �ملحافظة، 
وتوحي����د �الأج����رة للم�سريني و�الأجان����ب. وي�سرتط 
�أال تزي����د �ل�سرع����ة ع����ن 40 كيلوم����رت� يف �ل�ساعة، 
و�أال يزي����د عدد �لركاب عن �ملقرر، كما �أن �الأغاين 
�ل�سعبي����ة و�ل�ساخب����ة ممنوعة ب�س����كل نهائي، كما 

مينع �لركوب بجو�ر �ل�سائق يف �ملقعد �الأمامي.
وهناك بالطبع �لعديد من �لرحالت �لبحرية �لتي 
ينظمه����ا �ملنتج����ع �لكبري مع �لفن����ادق �أو �لرحالت 
لالإيج����ار  حت����ى  �أو  �لتن����زه  �أو  للغو�����ص  �لفردي����ة 
وم�ساهدة �لدالفني و�لتقاط �ل�سور �جلميلة معها.

هوايات:
هن���اك يف �جلون���ة جمموعة كبرية م���ن �الأن�سطة 
و�لريا�سات �لتي ميكن �ال�سرت�ك فيها ومز�ولتها، 
وت�سمل ركوب �الأمو�ج و�لتزلج على �ملاء، و�لغو�ص 
وم�ساهدة �ل�سع���اب �ملرجانية و�الأ�سماك خمتلفة 
�الأل���و�ن، وركوب �ل���زو�رق و�الأن�سط���ة �لربية مثل 
�ال�سكو�����ص و�لتن����ص ورك���وب �لدر�ج���ات وركوب 
�خلي���ل و�لك���رة �لطائ���رة عل���ى �ل�ساط���ئ و�سباق 

�ل�سيار�ت وغريها.
وتتميز �جلونة بوجود �ساطئني مميزين لها وهما 
»زيتونة بيت�ص« و »ماجن���رويف بيت�ص«، وتقام بهما 

كل �الألعاب �ملائية �ملختلفة.
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فنادق ومنتجعات : 
قائمة طعام جديدة غنية بالنكهات المبتكرة

تحتف���ل فن���ادق ومنتجع���ات موڤنبي���ك الفاخ���رة التابع���ة 
ف���ي قط���اع  الرائ���دة  المجموع���ة   ،AccorHotels لمجموع���ة 
الضيافة العالمية، باإلع���الن عن قائمة طعام جديدة غنية 

باألطباق السويسرية المعّدة بألذ أنواع الشوكوالتة.

وقام �لطهاة �ملوهوبون ل����دى مطاعم موڤنبيك بتقدمي �ل�سوكوالتة �سمن 
7 �أطب����اق من عر�ص »�ل�سوكوالتة، يف عامل �لطهو«، و�لذي ميكن ل�سيوف 
�لفن����دق �ال�ستمتاع به بدًء� من 10 �أكتوبر وحتى 20 نوفمرب من هذ� �لعام 
يف بع�����ص مطاع����م موڤنبي����ك �ملخت����ارة حول �لع����امل. وت�سم����ل بع�ص هذه 
�الأطباق �سر�ئح �ل�سلمون �ملمزوجة بال�سوكوالتة �لد�كنة، و�لتارتني �للذيذ 

�لبي�س����اء،  �ل�سوكوالت����ة  م����ع 
مزيًج����ا  طب����ق  كل  يق����دم  �إذ 
�لعاملية  �لنكه����ات  مميًز� من 

و�ل�سوكوالتة �لر�ئعة.
يمكن لضيوفنا االستمتاع بتجربة أطباق 
“الشوكوالتة، في عالم الطهو” ببعض 
مطاعم موڤنبيك المختارة حول العالم 
احتفاًلــا بخبرتنــا  10 أكتوبــر؛  ابتــداًء مــن 

العريقة في عالم الطهو

«

«
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وتت�سمن �الأطباق �ل�سبعة �ملبتكرة و�ملمزوجة بال�سوكوالتة: طبق �ل�سلمون �ملتبل مع �ل�سمندر و�خل�سرو�ت �جَلْذرية و�ل�سوكوالتة �لد�كنة بن�سبة 72 %، 
طب����ق �لتارت����ني بال�سوكوالتة �لبي�س����اء و�لليمون وجنب �ملاعز و�ل�سنوبر وحبوب �لقهوة، وطبق �سمك �لقارو�����ص و�ل�ساي �الأخ�سر وهو عبارة عن �سمك 
�لقارو�ص �ملمزوج برغوة خفيفة من �ل�ساي �الأخ�سر و�للوز و�ملك�سر�ت وجوز �لقيقب، طبق »بيف جال�ص �سريع �لتح�سري« ب�سل�سة �جلوال�ص هنغارية 
�الأ�سل �ملمزوجة بال�سوكوالتة �لد�كنة، طبق »�سيقان حلم �ل�ساأن مع �سل�سة �لبي�ستو« �ملطهو مع �لف�ستق و�لب�ستو و�سوكوالتة �لبندق، �إ�سافة �إلى طبق 

»�سدور �لبط وفطرية �لبطاط�ص« بال�سوكوالتة �لبي�ساء و�لليمون و�لفلفل، مما يعطي �للحم �مل�سوي نكهة لذيذة وحارة.
وبع����د �النتهاء من �لطبق �لرئي�ص ميكن لل�سيوف �ال�ستمتاع بطبق »باڤ����ي بال�سوكوالتة« �لذي يجمع بني �ل�سوكوالتة باحلليب وحبوب �لكاكاو �ملقرم�سة 

وبودرة �ملات�سا �ملُرة مع مل�سة من �ل�ساي �الأخ�سر و�الإ�سرب�سو.

وت�سته����ر �سوي�س����ر� عاملًي����ا باإنتاجه����ا �سوكوالتة 
ال مثي����ل له����ا، وتقوم فن����ادق موڤنبي����ك باإعد�د 
�أطباقه����ا ب�سغف و�هتمام بال����غ يعك�ص 70 عاًما 
من �خل����ربة يف �لطه����و و�ملذ�ق �لرفي����ع. وتقوم 
�ل�سوكوالت����ة  با�ستخ����د�م  موڤنبي����ك  مطاع����م 
 % �مل�سنوع����ة من زب����دة �ل����كاكاو بن�سب����ة 100 

و�لتي يتم �إنتاجها يف �سوي�سر�.
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• ق�س���ري   �جل���زر   وقطعي���ه   �إل���ى   قط���ع   �سغرية،  
 وقوم���ي   بغلي���ه   يف    م���اء   مملح   مل���دة   5   دقائق،   ثم  

 �سفيه   و�سعيه   على   جنب .                    
• بعد   ت�سخ���ني   زيت   �لزيتون   يف   مق���الة،   �أ�سيفي  
 �لث���وم   م���ع   �ملل���ح   و�لفلف���ل   و�لكم���ون   و�لزجنبيل  
 �ملب�سور   ب�سكل   ناعم،   ملدة   دقيقة   على   نار   متو�سطة  
 �حل���ر�رة،   ث���م   قوم���ي   باإ�سافة   �جل���زر   وع�سري  
 برتقالتني   و�ملاء   حتى   تغطى   كل   �ملقادير،   ويطهى  
 �ل���كل   م���دة   10   �أو   15دقيق���ة.  بعد   ذل���ك   �طحني  
 �حل�س���اء   يف   خالط   كهربائ���ي  ) �إذ�   كان���ت   كمية  

 قليلة   �أ�سيفي   بع�ص   �ملياه   �ملعدنية (                                                       .
• قدمي   �حل�ساء   �ساخنا،   وميكنك   �إ�سافة   �لقزبر  
 �ملفروم   و�لقلي���ل   من   �لكمون   وق�سرة   �حلام�ص   �أو  

 �لق�سدة   �لطرية   على   ح�سب   �لذوق.                   

حساء الجزر على 
الطريقة المغربية

• 500    غر�م   من   �جلزر   
•    حبتان   من   �لربتقال   

•  ف�سان   من   �لثوم   
•   ملعقة   من   �لزجنبيل   �لطازج   مب�سور     

•  ملعقة   من   �لكمون   
• ربطة   �سغرية   من   �لقزبر   

•   ملعقتان   من   زيت   �لزيتون    
•    4 مالعق   من   �لق�سدة   �لطرية    

• �مللح   و �لفلفل  

المقادير :

طريقة التحضير:



• عجينة �سمبو�سة جاهزة
• كيلو دجاج جاهز م�سلوق ومقطع قطعا �سغرية جد�

• ن�سف جزرة مفرومة
• ب�سلة متو�سطة مفرومة

• ن�سف حبة فلفل حلو �أخ�سر مفروم
• ر�سة بهار�ت كاري

• ملح
• زيت زيتون

• ملعقتان من �جلنب �ل�سائل
• ملعقتان من �لق�سطة

المقادير :

للتغطية:

طريقة التحضير:
• �خلطي �لب�سل و�جلزر و�لفلفل �حللو و�قليها بقليل من زيت �لزيتون حتى ي�سبح 

لونها ذهبي.
• �أ�سيفي �لبهار�ت و�مللح و�لدجاج وقلبي �ملكونات و�رتكيها ملدة دقيقتني ثم �أطفئي 

�لنار و�تركيها جانبا لتربد.
• ح�سري �لتغطية بخلط �جلنب مع �لق�سطة بامللعقة يف �إناء حتى ي�سبح �خلليط 

ناعما ومتجان�سا.
• ح�سري �لعجينة و�سعي يف طرفها قليال من �حل�سوة ولفيها ب�سكل رول و�سعيها يف 

�إناء زجاجي خا�ص بالفرن وهكذ� حتى تنتهي من �حل�سوة جميعها.
• �سبي خليط �جلنب و�لق�سطة فوق �لروالت �إلى �أن تتغطى جميعها.

• �أدخلي �الإناء �لفرن وحمري من �الأ�سفل ثم من �الأعلى حتى ت�سبح ذهبية �للون. 

روالت الدجاج  
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• �غ�سلي �سدور �لدجاج باملاء جيًد� ثم �سعيها 
يف  م�سفاة لتتخل�سي من �ل�سو�ئل.

• يف  وعاء عميق، �سعي زيت �لزيتون، �لثوم 
وق�سر �لليمون �حلام�ص.

هي بالكمون، �مللح، �لفلفل �الأ�سود،  • نكرّ
�الأوريغانو، �لزعرت.

• �خلطي �ملكونات جيًد� حتى حت�سلي على 
خليط تتبيلة متجان�ص.

• �سعي �سدور �لدجاج يف  �لتتبيلة، �دخلي 
�لوعاء �إلى �لثالجة ثم �تركي �لدجاج منقوًعا 

لليلة كاملة.
• �أخرجي �لوعاء من �لثالجة، �سعي �لدجاج 
على �ل�سو�ية و�تركيه حتى ين�سج من �جلهة 

�الأولى.
• �قلبي �لدجاج �إلى �جلهة �الأخرى حتى 

ر. يتحمرّ
• ر�سي جنب �لبارميز�ن على وجه �لدجاج 

وقدميه مبا�سرة على �سفرتك.

الدجاج المشوي مع 
الثوم وجبنة البارميزان

طريقة التحضير:

• 6 صدور دجاج 
• 4 مالعق زيت زيتون

• نصف ملعقة كمون
• ملح حسب الرغبة

• فلفل أسود حسب الرغبة

• 12 فص ثوم مهروس
• نصف ملعقة أوريغانو

• نصف ملعقة زعتر بري
• ربع ملعقة حامض مبشور

• نصف كوب جبن البارميزان

المقادير :



�سخن���ي �لفرن وجه���زي قالب كي���ك قابال للفتح 
و�دهني���ه بزي���ت ج���وز �لهن���د �أو ميكن���ك تبطني 

�جلزء �ل�سفلي �لقابل لالإز�لة بورق �لزبدة. 
و�سبيها يف  �لكعك���ة  قاعدة  مكونات  • �خلط���ي 

�لقالب. 
و�خبزيه. �لفرن  �إلى  �خلليط  • �أدخلي 

و�تركيها حتى  �لف���رن  م���ن  �لكعكة  • �أخرج���ي 
تربد متاًما. يف هذه �الأثن���اء قومي باإعد�د مو�ص 

�ل�سوكوالتة.
وع���اء عميق  �لهند يف  • �غ���ريف كرمي���ة ج���وز 

و�خلطيها مع بقية مكونات �ملو�ص جيًد�. 
• �سبي �ملزيج على �لكعك �لبارد ورتبيه جيد�.

 8 �لثالجة ملدة  و�أدخليه  �لقالب جيًد�  • غط���ي 
�ساعات �أو طو�ل �لليل حتى تتما�سك جيًد�.

بالطريقة  كيك  �ملو����ص  بتزيني  قومي  • بعده���ا 
�لتي تعجبك وقدميها باردة.

موس الشوكوالتة 
مع البراونيز

• كوب زبدة كاجو مصنوعة من الكاجو 
المحمص

• 6 مالعق طعام من مسحوق الكاكاو
• ½ كوب شراب القيقب

• ملعقتا طعام من زيت جوز الهند
• بيضة

• ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال

لموس الشوكوالتة تحتاجين:
• علبة من ريم جوز الهند 

• ملعقة طعام خالصة الفانيال
• حبة أفوكادو ناضجة 

• ½ كوب مسحوق الكاكاو
• ½ كوب شراب القيقب

• ملعقتا طعام من زيت جوز الهند

المقادير :

طريقة التحضير:

للتزيين:
• توت طازج

• أي شيء تحبين إرفاقه مع الشوكوالتة

• صلصة بيري
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بع���د �نتظ���ار طويل م���ن ع�ساق هاتف »ه���و�وي« للهاتف �ملنتظ���ر »ميت 20 ب���رو«، ك�سفت �ل�سركة 
�ل�سيني���ة ع���ن هاتفها يف ح���دث خا�ص نظمته يف �لعا�سم���ة �لربيطانية لندن �أخ���ري� مبو��سفات 

خارقة، و�سي�سل �الأ�سو�ق قريبا.
لع���ل �أهم ما مييز �لهاتف هو  عن بطاريت���ه طويلة �لعمر ب�سعة 4200 ميلي �أمبري/ �ساعة، وميكن 

�سحنها ال�سلكًيا ب�سرعة �أكرب ب�70 مرة مقارنة بالهو�تف �الأخرى.
و�سم���م »ميت 20 برو« بوزن خفيف و�سهل �حلمل مع 3 كامري�ت خلفية بنظام »ماتريك�ص« �لذكي 
دق���ة 40 و20 و8 ميغابك�سل على �لتو�يل، ذ�ت ح�سا�سية عالية لل�سوء، وبتقريب ب�سري يبلغ 3 و5 
و6، �إلى جانب عد�سة �إ�سافية مقربة مبقدورها �لتقاط �ل�سور من م�سافة 2.5 �سنتيمرت�، وكامري� 

�أمامية بدقة 24 ميغابك�سل.
وياأت���ي »ميت 20 برو« ب�سا�سة عر�ص بتقنية »�أموليد«، قيا�ص 6.39 بو�سة، وب�16 مليون لون، ويوفر 
م�ساحة تخزين تبل���غ 128 غيغابايت، وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 6 غيغابايت، وبطاقة ذ�كرة »نانو«، 

�أ�سغر 45 مرة من بطاقة �لذ�كرة �لعادية.

ك�سفت Adobe ر�سميا عن ن�سخة حقيقية كاملة 
م���ن برناجمه���ا �ل�سه���ري »فوتو�س���وب«، الأجهزة 

�آيباد �للوحية يف 2019 .
وب���د�أ م�سروع تطوي���ر ن�سخة »فوتو�س���وب« الآيباد 
منذ 18 �سه���ًر�، عندما �سرع مهند�سان �ثنان يف 

�ل�سركة لتحويل �أ�سا�سات �لربنامج �إلى �آيباد.

معرف���ة �سكل طفلك يف �مل�ستقبل �أ�سبحت �ليوم �أ�سهل مع �لتطبيق �جلديد 
BabyGlimpse �ل���ذي �بتكره عدد من �خل���رب�ء بالتعاون مع �الأطباء عرب 
��ستخ���د�م عينة من �حلم����ص �لنووي لالأم و�الأب حتى قب���ل عملية �لتلقيح 

و�حلمل، و�لذي يعد ثورة يف علم �لور�ثة �ليوم.
يق���دم �لتطبي���ق �سكل �لطف���ل �لنهائ���ي و�سمات���ه، وم���ا �إذ� كان �سيتعر�ص 
لت�سوه���ات خلقية �أو م�ساكل �سحي���ة �أثناء �حلمل، و�أي�سا �ل�سفات �الأخرى 
يف �لطف���ل، مثل �حل�سا�سية من �ل�سم�ص، و�سلوك �لنوم لديه، و�أنو�ع �لغذ�ء 

و�لطعام �لتي �سيف�سلها وغريها من �خلدمات.

“هواوي” تقدم أفضل ما عندها في “ميت 20 برو”

فوتوشوب لآليباد

BabyGlimpse يتنبأ بشكل طفلك



بع���د �أن �بتعدت عن عامل �لهو�تف �لذكية، �أخري�، ها هي »مايكرو�سوفت« تريد �لعودة وتقدمي هاتف 
قابل للطي حتت ��سم »�سرف�ص فون« قبل نهاية �لعام �جلاري بح�سب موقع »�إم �إ�ص باور يوزر« �لتقني، 
�لذي كتب �أن �ل�سركة �الأمريكية بالفعل �سجلت بر�ءة �خرت�ع جديدة الأول هاتف يف �لعامل قابل للطي 

ب�سورة كاملة.
ومن �ملرجح �أن جتري »مايكرو�سوفت« موؤمتًر� تو�سح فيه كامل �ملو��سفات �لتي �سيكون عليها �لهاتف 
�جلدي���د؛ متهيًد� لطرح���ه يف �الأ�سو�ق فيما بعد. وكان���ت »مايكرو�سوفت« �أول م���ن دخل �سوق بر�مج 
�الأجهزة �ملحمولة قبل �أكر من 20 عاًما، بد�ية مع نظام »ويندوز �سي �إي« الأجهزة �مل�ساعدة �لرقمية 

يف �لعام 1996، ثم �أطلقت نظام »ويندوز موبايل« يف �لعام 2000.

�أثن����اء  للبحريني����ني  �ملهم����ة  �لتطبيق����ات  م����ن 
»وجهت����ي«،  تطبي����ق  ه����و  �خل����ارج  يف  وجوده����م 
�خلدمة �ملجانية �لتي ت�سه����ل عملية �لتو��سل بني 
�لبعث����ات �لدبلوما�سية ململكة �لبحرين و�ملو�طنني 
�مل�سجل����ني يف �خلدمة و�ملوجودي����ن يف �خلارج يف 
حاالت �الأزمات، �لط����و�رئ، و�لكو�رث �لطبيعية؛ 
بهدف �إجالئه����م وتن�سيق عودتهم للدولة �ساملني، 
وتزويدهم مبا ي�ستجد من �الأنظمة و�لقو�نني ذ�ت 
�ل�سل����ة، وتلقي �لتحديثات �أو ردود �لفعل حول �أية 
ق�سايا ذ�ت �سلة. كما يتي����ح �إمكان تو��سل وز�رة 
�خلارجية و�ل�سفار�ت يف دول �لعامل مع �ملو�طنني 

�لبحرينيني يف �خلارج.
وتوف����ر �خلدم����ة خا�سي����ة �لت�سجي����ل �ملبا�سر ملرة 
و�ح����دة، �إ�ساف����ة خلا�سي����ة �إن�ساء ح�س����اب د�ئم، 
�إذ ميكنك م����ن خالله �خت�سار عملي����ة �لت�سجيل 
م�ستقب����اًل و�لتمت����ع مبز�ي����ا �أخ����رى للم�سجلني يف 

�خلدمة. 
وت�سته����دف ه����ذه �خلدمة �ملو�طن����ني �لبحرينيني 
فق����ط، ويج����ب �أن يكون ل����دى �مل�ستخ����دم �ملفتاح 

�الإلكرتوين )e-Key( ال�ستخد�م هذه �خلدمة.

ح�سلت لعبة »Pokémon Go« على حتديث جديد 
على من�سة »�أندرويد«، ويوفر �لتحديث �ملزيد من 
�لتح�سين����ات حلج����م �سخ�سيات �للعب����ة يف �لو�قع 

�ملعزز، ح�سبما ن�سره موقع engadget �الأمريكي.
وياأت����ي ه����ذ� �الإ�سد�ر م����ن Pokémon Go بو�سع 
جدي����د للم�ستخدمني عل����ى من�س����ة �أندرويد، وهو 
و�س����ع ARCore �ملت����اح للم�ستخدم����ني �الآن ع����رب 
»بالي �ستور«، وميكن من خالله �إظهار �سخ�سيات 
حج����م  ينتق����ل  �إذ  �لطبيعي����ة،  باالأحج����ام  �للعب����ة 

�ل�سخ�سيات من 4 بو�سات �إلى 47 قدما.

 Oppo قدم����ت »�أوب����و« �أخري� هاتفها �لذك����ي �جلديد
K1، �ل����ذي يعت����رب �أح����دث هات����ف ذك����ي لل�سركة من 
 Super لفئة �ملتو�سطة. ويتميز ه����ذ� �جلهاز ب�سا�سة�
 1080 × AMOLED بحج����م 6.4 بو�سة ودقة 2340 
بك�س����ل، م����ع معال����ج Snapdragon 660، �إ�سافة �إلى 
ذ�ك����رة ع�سو�ئي����ة ب�سع����ة 4 غيغاباي����ت/ 6 غيغابايت 
وذ�ك����رة د�خلية ب�سعة 64 غيغابايت. ويحتوي �لهاتف 
عل����ى م�ست�سعر لب�سم����ة �الإ�سبع حت����ت �ل�سا�سة، كما 
يت�سم����ن نتوء� �سغري� باالأعل����ى وي�سم كامري� �أمامية 
بدق����ة 25 ميغابك�سل، هذ� �إ�سافة �إل����ى وجود كامري� 
مزدوجة باخللف بدق����ة 16 ميغابك�سل + 2 ميغابك�سل 

مع تقنية �لذكاء �ال�سطناعي.

هاتف قابل للطي من “مايكروسوفت”

“وجهتي”... تطبيق بحريني

Pokémon Go تحديث

 Oppo جديد
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كيف تشتري 
كمبيوتـًرا 
محمـوال؟

س���ؤال دائ���م عن���د الجمي���ع، ه���و: م���ا 
المعايي���ر الت���ي يج���ب توافره���ا عن���د 
ش���راء كمبيوتر محم���ول جديد؟ هنا 
نستعرض معكم أهم المعايير التي 
يجب أخذها بعين االعتبار أثناء ش���راء 

»البتوب« جديد:

التخزين والذاكرة
م���ن �أهم �ملعايري �لت���ي ينبغي �اللتف���ات لها �أوال 
يف عملي���ة �ل�س���ر�ء ه���ي معرف���ة �سع���ة �جله���از 
و�لذ�ك���رة، وهذ� بالطبع يعتمد على ��ستخد�مك 
�ل�سخ�س���ي للجه���از، فمثال �إذ� كن���ت من �لذين 
ل���ون �أجهزتهم باملو�سيق���ى ومقاطع �لفيديو  يحمرّ
فينا�سبك �أال يقل حجم �لقر�ص �لرئي�ص �ل�سغري 
 )HDD( عن 500 جي ب���ي، ونوعيته )HDD(
 ،)SSD( أو و�سي���ط �لتخزين ذو �حلال���ة �لثابتة�
ولكن بالن�سب���ة للذ�كرة �لع�سو�ئية RAM يف�سل 
�أال تق���ل عن 4 ج���ي بي، فكلما ك���رب حجمها كان 
�أف�س���ل، له���ذ� نن�سح ب�س���ر�ء كمبيوت���ر حممول 
بخا�سية �إمكان �إ�سافة وحد�ت �لذ�كرة �أو �إز�لة 

�لقر�ص �ل�سلب.

الوزن
رمب���ا يغفل �لبع�ص هذ� �ل�س���رط �ملهم خ�سو�سا 
لالأطف���ال، �إذ ين�سح ب�س���ر�ء »�الألرت�بوك« �لتي 
ترك���ز على �لنظم خفيفة �ل���وزن من دون م�سغل 
�الأقر��ص، وه���ي طويلة �لعمر يف �لبطارية لكنها 

لي�ست قوية للبع�ص.

البطارية
�لبطاري���ة عام���ل مه���م ج���د� يف عملي���ة �س���ر�ء 
�لالبت���وب، �إذ علي���ك �لتاأكد من عم���ر �لبطارية 
و�أق�س���ى دع���م ممك���ن �أن توف���ره للجه���از عند 
��ستخد�م���ه بكام���ل طاقته، فعم���ر �لبطارية من 

�أهم �الأ�سا�سات.

ذاكرة الرسومات
�إذ� كنت �ست�ستخدم �جلهاز الأغر��ص �لت�سميم 
و�الألع����اب فعلي����ك بجه����از ذي نوعي����ة ممت����ازة 
من ذ�ك����رة �لر�سومات )جر�في����ك كارد( وهي 

متعددة �الأنو�ع.

الضمان
هن���اك حمالت تق���دم �سمانا ممت���د� الأكر من 
�سنة للتغطيات �الإجمالية �س���د �حلو�دث و�ملاء، 
وه���ذ� بالطبع م���ن �ملنتج �أو م���ن بع�ص �ملحالت 

�لتي تطلب مبلغا من �ملال لقاء ذلك.

المعالجات
عليك ب�س���ر�ء �أقوى معالج مت���اح؛ الأنه يعترب مخ 
�جله���از و�أهم �س���يء يف �لالبت���وب، ويعترب عدد 
�لن���و�ة و�سرع���ة �ملعال���ج )تقا����ص بالغيغاهرتز( 
من �أهم �العتب���ار�ت �لتي يجب �أن تر�عيها عند 
�ختي���ار �ملعاجلات، فمث���ال �إذ� مل تكن ت�ستخدم 
�لكثري من �لرب�مج يف �آن و�حد، فقد تكفيك نو�ة 
و�حدة �أو نو�ت���ان بحيث ال حتتاج �إلى دفع �ملزيد 
من �مل���ال للح�سول عل���ى معالج متع���دد �لنو�ة. 
مثال »�نتل �سيلريون« لال�ستخد�م �لب�سيط جد�، 
و »�نت���ل كور i5« لال�ستخ���د�م �ملتو�سط، و »و�نتل 

كور i7« لال�ستخد�م �الحرت�يف.

المنافذ والتوسع
من �ملهم جد� �سر�ء منفذ �ل� USB 3.0�جلديد، 
وهو �أ�سرع 10 مر�ت من �ل�سابق، ويقدم �سرعات 
نقل ت�س���ل �إلى 400 ميغابايتز يف �لثانية، و�أي�سا 
تو�ف���ر منف���ذ HDMI لعر����ص مقاط���ع �لفيديو 
ومنف���ذ بطاق���ة �لذ�ك���رة �لرقمي���ة SD لتحميل 
�ل�س���ور، ومنفذ »�إيرن���ت« لالإنرتن���ت وغريها، 

وبالطبع بح�سب حاجتك لها.
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