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موضوع الغالف 2

للطاقــة،  ومســتدامة  مت�كاملــة  منظومــة  وتشــغيل  إدارة 

مــع تطبيــق أفضــل الممارســات وتحقيــق القيمة المنشــودة 

للمســاهمن والزبائــن والعاملــن.



موضوع الغالف 4

بمناســبة احتفــال الصحافــة البحرينيــة بالنســخة الرابعــة مــن جائــزة رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة للصحافة، 
ومــا يوليه ســموه من تقدير لدور الصحافــة والعاملين بها، وانطالقا من هذا 
المبــدأ، ال تــزال "أضــواء البالد" تســعى جاهدة لكي تقدم لكــم ما هو مأمول 
مــن المــادة الصحافيــة واإلعالمية والثقافية الراقيــة، المقدمة من قبل أفضل 
المعنيين في شتى المجاالت، راجية بذلك تحقيق أوسع مدى من االستفادة، 

لتجدون ضالتكم بين هذه الصفحات.

يتصــدر قائمــة حواراتنــا فــي هــذا العــدد حوار ثــري مــع رئيس شــركة الخليج 
للبتروكيماويــات )جيبــك( عبدالرحمــن جواهــري. تناولنــا موضوعــات عديدة 
مهمــة بشــأن الشــركة الطامحــة التي ال تزال تحقــق اإلنجازات واحــدا تلو اآلخر 
كمــا أشــار جواهــري، الــذي تطرق أيًضــا في حديثــه إلى أهمية دعــم وتمكين 
المــرأة البحرينيــة بمــا يؤهلهــا الرتقــاء مناصــب عديــدة مهمــة تبــرز كفاءتها 

ومقدرتها على إثبات وجودها في أي قطاع دون استثناء.
على ذات السياق، تحدثنا مع بعض رائدات األعمال البحرينيات الالتي يعتبرن 
مثــاال مشــرفا وقدوة للمــرأة البحرينية المثابرة، ومن نتــاج خبراتهن الطويلة 

أبرزن مقومات النجاح وبعثن نصائح للمرأة لتكون دائًما في الصدارة.

تجــدون فــي هــذا العــدد أيًضــا عناويــن متنوعــة تهتــم باألناقــة والموضــة 
والمشــروعات الشــبابية المتعلقــة باألزيــاء، وأخــرى صحية تزخــر بالمعلومات 
والوصفــات المناســبة للحفــاظ على وزن ممتــاز، إضافة إلى تقرير بشــأن أهم 
الــدول للســياحة العالجيــة، بجانب تغطيات مصــورة ألبرز الفعاليــات المحلية 

بالفترة الماضية...
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الدكتور عبدالرحمن جواهري:
“البتروكيماويات” تواصل تحقيق اإلنجازات واحًدا 

تلو اآلخر

حفل ومؤتمر “رائدات في نهضة البحرين” يكرم 
أبرز الطاقات النسائية.
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الوطنية في تعـزيـز مسيـرة النماء والتقدم.

Beyond excellence
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سمو رئيـس الـوزراء يشيـد بإسهامات الصحافة 
الوطنية في تعـزيـز مسيـرة النماء والتقدم

في حفل جائزة خليفة بن سلمان للصحافة

األميــر  الملكــي  الســــمو  صاحــب  الــــوزراء  رئيــس  أشــــاد 
لــــدى تفضــــل ســــموه  خليفــــة بــــن ســــلمان آل خليفــــة، 
بتكريــم لفائزيــن بجائــزة "خليفــة بــن ســلمان للصحافــة"، 
بإســــهامات الصحافــــة الوطنيــة في تعزيز مســــيرة النماء 
والتقــــدم فــــي مملكــــة البحريــــن، عبــــر أجيــــال متعاقبــة 
مــــن الصحافييــــن وأصحــاب القلــم الذيــــن حملــــوا أمانــــة 
الكلمــــة ومســــؤوليتها وشــــاركوا بــــكل إخــــالص وتفــــان 
فــــي خدمــــة الوطن. وأكــــد ســــموه أن للصحافــــة واإلعالم 
دوًرا محورًيــا فــــي التطويــر نحــو األفضــل، مشــــددا علــــى 
تنميــــة  مجــــال  فــي  واإلعــالم  الصحافــــة  جهــــود  أهميــــة 
الوعــــي والتنوير كأســاس مهم لتعبئــة جهــود المجتمــع 
مــــن أجــــل المشــــاركة البنــــاءة فــــي النهــــوض والتنميــة، 
وترســــيخ االستقرار واألمن. وقــال ســموه "إن حرصنــا علــى 
تكريــــم رجــــال الصحافــــة كل عــــام، هــو تقديــــر مســتحق 
إلســهاماتهم الوطنيــــة الكبيــــرة وجهودهــــم المتميــــزة 
فــــي خدمــــة مســــيرة العمل الصحافي، وهو رســــالة لكل 
مبــدع فــي مختلــــف القطاعــات، بــــأن عطاءاتهــم من أجل 
نهضــــة الوطــــن وتقدمــــه هي محــــل تقدير مــن الجميع". 
وكان صاحــــب الســمو الملكــــي رئيــس الــوزراء قــد تفضل 
فشــــمل برعايتــــه الكريمــة وحضــــوره الحفــل الــذي أقامته 
لتكريــــم  كارلتــون  الريتــــز  بفنــدق  اإلعــالم  شــــؤون  وزارة 
فــي  للصحافــة"،  بــن ســــلمان  "خليفــة  بجائــــزة  الفائزيــــن 
نسختها الرابعة. وبهــــذه المناســــبة، هنأ صاحب الســــمو 
الفائزيــن  والصحافييــن  الكتــاب  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
واإلعــالم  الصحافــة  رجــال  جهــود  ســموه  وحيــا  بالجائــزة، 
البحرينييــــن وبصماتهــــم الواضحــة فــي ترســــيخ أســس 
مدرســة صحافيــة متميزة في المنطقــة، ونموذج يعبر عن 
مدى احترام القيــــم النبيلة لمهنة الصحافة كإحدى أدوات 

تقدم المجتمعات.
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بصمات رجال 
الصحافة واإلعالم 

الواضحة رسخت 
أسس مدرسة 

صحافية متميزة 
في المنطقة
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الزميل عبدالرسول الحجيري
يفوز بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة عن أجمل صورة صحافية

ارتبط اســــم مشــــرف قســــم التصوير بصحيفة "البالد" الزميل عبدالرســــول الحجيري بالتصوير ومعانقة الكاميرا. وتوج الزميل 
المبدع هذه العالقة بنيله جائزة خليفة بن ســلمان للصحافة عن أجمل صورة صحافية بحفل شــّرفه رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتكريم الفائزين بجائزة سموه للصحافة.  "البالد" حاورت الزميــــل الحجيري عن تبرعم 
موهبته ودخولــه عالم الصحافة منذ 23 عامــا. بــدأ عشــق الحجيــري للتصوير منــذ أن كان طالبا بالصــف األول االبتدائي، وأهــداه 
خالــه الكاميــرا األولى بحياتــه، وعمــل بشــركة لتبديــل إطــارات الســيارات لتأميــن مبلــغ شــراء كاميــرا متطــورة مــن إمــارة دبــي، 
ثــــم دخــــل الصحافــــة موزعــــا للصحــف بالعــام 1996 حتــــى جــاءت ورطــة عــدم وجــــود مصورين بصحيفــــة محلية عمــل بهــا، إذ 
قادت لتقديم نفســــه مصورا بديال، ما فتح أمامــــه الباب لالنتقال من إدارة التوزيع لقسم التصوير. أمــــا عــن القصــة الفائــزة، فهي 
تؤرشــــف براعة فريق فرســــان اإلمارات التابع للقوات الجويــــة بدولــــة اإلمارات العربية المتحدة لدى مشــــاركتهم بمعــرض البحرين 

الدولي للطيــران 2018، إذ رســم ســرب الفرســان لوحة مميزة على شــكل قلب بألــوان العلم اإلماراتي. وفيما يأتي نص الحوار:

ماذا تعني لك الجائزة؟ 
أعتبرهــا أهم جائزة في حياتي، وكانت حلما وأصبحــت حقيقــة، وأتمنــى 
أن أكــــون قديــرا علــى تحمــل عــبء المســؤولية مــن بعــد هذا الفوز 
الثمين بمســيرتي المهنية. ليس بسيطا في سجل أي صحافي أو مصور أن 
يكــــون فائــــزا بجائــزة خليفــة بــن ســــلمان للصحافــة، وهــي تعتبــر 

أهــم جائــزة وطنيــة، والتنافس فيها شديد بين مختلف الزمالء.

متى أبلغت ببشارة الفوز؟
تلقيــــت اتصاال عشــــية يــوم الحفل مــن مدير بــــوزارة شــؤون العام، 
وأبلغنــــي بضــــرورة حضوري حفل الجائزة، وســألته عما إذا كنت من 
الفائزين أو ال. لــم يكــن فــي بــادئ األمر يــود إبالغي بالخبر الســعيد، 
واكتفــــى باإلشارة إلــى أننــــي مــن المرشــحين للفــــوز، ولكــن بعــد 
إلحاحــــي في السؤال، أكد أنني الفائز عن فئة أفضل صــورة، وشــكرته 

علــى اتصاله، وعشــت ليلة سعيدة.

مــاذا قــال لــك ســمو رئيــس الــوزراء عندمــا صافحتــه 
الستالم الجائزة؟

ســــمو رئيــــس الــــوزراء قائــد حكومــــي متفهــــم للصحافة ودورها، 
وعاشــــق للتصوير، ولســموه قصص كثيرة بمجــال التصوير. صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء قريــــب مــــن المواطنيــــن ونبضهــــم، 
وعندمــــا تشــرفت بمصافحة ســموه الستالم الجائــزة، أول مــا ســألني 
عــــن نســــب عائلتــــي ومنطقة ســــكني، وبادرني ســموه باالستفســار 
عمــــا إذا كنــت أنتســــب لعائلــة حجيــر مــن قريــــة بــوري، وأجبتــه 
بذلك، ثم استفســــر عن بعــض الشــــخصيات مــن عائلتي، وهمــا خالي 
حبيــــب حجيــر، ورجل األعمال خلف حجير. وأضافني سموه بنصائحه 
األبوية لالستمرار بالتميــــز في مجال التصوير الصحافي، وقال ســــموه 
إن صحيفــــة "البــالد" والدة بالكفــاءات والمواهــــب الوطنيــــة. وكان 
لهــــذه الكلمــــات الرائعــة مــن ســموه األثر الكبيــــر فــي نفســي؛ ألنه 
غمرنــي بعطفــــه األبوي وحديث ســموه باعتبــاره رجــل دولــة مطلًعا 
علــــى كثيــر مــن األمور وقارئًــا للمشــــهد العــام وقريبًــا مــن شجون 
الصحافة. ومــــا يزيدنــــي غبطة أنني تشــرفت بمصافحة ســمو رئيــس 
الــــوزراء بــــأول حفــــل لتكريــــم الصحافة قبــل أعوام بمناســــبة يوم 
الصحافة البحرينيــة، وأمــا مصافحــة اليــوم، فهــي استالم جائزة تحمل 

اســما غاليا على قلوب الجميع.

ما قصة الصورة الفائزة؟
الصــــورة الفائــــزة التقطتهــا بمعــــرض البحرين الدولــــي للطيــران 
2018، وتؤرشــــف مشــــاركة مميــزة مــن فريــــق فرســان اإلمارات 
التابــــع للقــــوات الجويــة بدولــــة اإلمارات العربيــــة المتحدة. شــارك 
ســــرب مــن الفرســــان باســــتعراض أبهــر الحضــــور بالمعــرض، 
وشــكلوا لوحــــة مميــزة على شكل قلب بألوان العلم اإلماراتي. ووســط 
ذهــــول الجميــع باالستعراضات الجميلــة للفريــق التقطت صــورة تبين 
لوحة الفرســــان وبهجــة المشــاركين ومســــارعتهم اللتقاط صور تخلد 

هذه اللحظــات الجميلة، عبر زاوية فنية مميزة.

انهمــرت عليك التهاني بمناســبة نيل الجائــزة.. ما أجمل 
تهنئة تلقيتها؟ 

أجمــــل تهنئــة علــــى الصعيــد العائلــــي تلقيتهــا عبــــر اتصــال مــن 
والدتــــي الغاليــــة، وزوجتــــي الرائعة، هذان االتصاالن أدخال السرور 
والبهجة فــــي قلبــــي؛ ألنني أعتبــر والدتــي تــاج رأســــي، وكلماتهــا 
اليوميــة لي بالتوفيــق وقود حياتي اليومية. أمــا علــى المســتوى العــام، 
فقد تلقيــــت اتصاال من رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو الشــيخ 
عيســــى بــن علــي آل خليفــــة، وكان ســــموه حينها موجــودا بمدينــة 
جنيف؛ للمشــــاركة باجتماعات االتحاد الدولي لكرة السلة. هنأني ســــمو 
الشــــيخ عيسى بن علي آل خليفة بالجائــزة، وأعتبــر ســموه مــن أكبــر 
الداعمين، كما اســتفدت من مالحظات ســموه المستمرة عن الصور التي 

التقطها باتحاد كرة السلة.

لمن تهدي الفوز؟ 
أهــــدي الفــوز لوالدتــي الغاليــة أم عبدهللا، وزوجتي أم مالك، وعائلتي، 
وأســــرتي المهنية بصحيفة "البالد". الجميــــع وقــــف معــــي فــي كل 
مراحــــل حياتــــي المهنيــة. أســــرة "البالد" هي عون لــكل موظف في 

السراء والضراء.



موضوع الغالف 16

الدكتور عبدالرحمن جواهري:
“البتروكيماويات” تواصل تحقيق 

اإلنجازات واحًدا تلو اآلخر

تعتبر شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( مســاهًما بارًزا في االقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وتعتمد عملياتها 
على شراء الغاز الطبيعي، وُتسهم في توظيف وتدريب المواطنين البحرينيين، كما تتيح للمقاولين المحليين فرص االستفادة 
من مشاريعها اإلنشائية إضافة إلى ما تقوم به من عمليات مالية وتجارية، إذ تسهم بشكل كبير في دعم االقتصاد الوطني.
حصلــت شــركة الخليــج، التــي تأسســت فــي ديســمبر 1979، علــى العديد مــن الجوائز، مــن أبرزها جائزة الســير جــورج ايرل من 
المملكــة المتحــدة وجائــزة روبرت كامبل من مجلس الســالمة الوطنــي في الواليات المتحدة األميركيــة للتفوق في مجال نظم 
إدارة الســالمة والبيئــة وجائــزة الملكــة اليزابيث الذهبية، التي قدمت لها خالل احتفــال "RoSPA" بالمئة عام، وهي جائزة تمنح 
لمــرة واحــدة نالتها الشــركة؛ تقديــًرا إلنجازاتها المتميزة فــي مجال االلتزام بالســالمة والصحة المهنية لمــدة 25 عاًما متواصلة، 
وجائــزة الملــك حمــد لتمكين الشــباب لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة. وتفضل عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة بتســليم الشــركة هذه الجائزة العالمية؛ تقديًرا لجهودها في تمكين الشــباب ومنحهم الفرص، إضافة إلى 
العديد من الجوائز المرموقة التي ُمنحت للشركة؛ نتيجة تميزها الكبير على المستويات كافة. يرأس اإلدارة التنفيذية للشركة 
الدكتور عبدالرحمن جواهري، الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندســة الكيميائية إضافة إلى شــهادة الماجســتير في 

الهندسة الكيميائية ودرجة الدكتوراه في الهندسة من لندن.

وفــي لقــاء خــاص مع الدكتور جواهري، تحدث رئيس الشــركة عن إنجازات البتروكيماويات وإســهاماتها فــي مجال الحفاظ على 
البيئة وعناصر االســتدامة وفعالية القيادات الوطنية في قيادة مســتقبل القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات، كما تحدث 
عن تمكين المرأة البحرينية وتقديره لتخصيص األول من ديسمبر من كل عام يوًما لالحتفاء بمنجزات المرأة البحرينية. وفيما 

يلي نص اللقاء...

كيــف ترون مســتقبل قطــاع النفــط وتأثيــره علــى القطاعات 
والصناعــات ذات العاقــة، خصوصــا في أعقاب اإلعــان عن أكبر 

اكتشاف للنفط والغاز في تاريخ البحرين؟ 
نحــن في الواقع ننظر بكثير من التفاؤل لمســتقبل قطــاع النفط والغاز في 
مملكة البحرين، الســيما فــي ظل التطوير والتحديث الكبير الذي تشــهده 
مصانــع ومرافــق صناعــة النفــط والغــاز، وصناعــة البتروكيماويــات 
خصوصــا، إضافــة إلى المشــاريع المســتقبلية الواعدة التــي من المؤمل 
تنفيذها خالل الســنوات القليلة المقبلة، كما أود أن أشــير هنا إلى توقعات 
الخبراء المســتندة إلى مؤشرات قائمة بالفعل بشأن ارتفاع متوقع لمنتجات 
البتروكيماويــات وحصة المنطقة الخليجية منها. غير أنه وعلى الرغم من 
كل هــذا التفاؤل يجب علينا العمل بحكمة والنظر بعين ثاقبة؛ إذ إن طبيعة 
هــذه الصناعة مرهونــة بالمتغيــرات والتحديات، وعموما فــإن صناعة 
البتروكيماويات هي مؤشر قوي لمستوى الرخاء أو الركود االقتصادي. 

مــا أبرز مامــح المرحلة المقبلــة على صعيد الشــركة والقطاع 
النفطي عموما؟ 

إن المتتبــع لصناعــة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي ســيدرك 
المكانــة المتميــزة التي تحتلها هذه الصناعة الحيويــة في المنطقة والعالم. 
ولصناعــة البتروكيماويــات فــي المنطقــة تأثيــر كبير علــى اقتصادات 
دول الخليــج، بل إنها فــي واقع األمر عامل رئيس ومهــم جًدا في تعزيز 
اقتصادات الدول الخليجية، عالوة على ما توفره هذه الصناعة من فرص 
عمل مباشــرة وغير مباشرة. ولعلي أشير هنا إلى الدعم الكبير الذي تجده 

صناعــة البتروكيماويــات من قيادات الدول الخليجيــة، ولكن على الرغم 
مــن كل ذلك إال أن هناك توجهًا واضًحا شــهدناه فــي الفترة األخيرة تمثل 
في ســعي دول المنطقة إلى تنويع مصادر دخلها دون االعتماد الكلي على 
النفط، والبحث عن فرص جديدة لتحقيق قيمة مضافة للنفط ومشتقاته، من 
خالل تنفيذ مشــاريع بتروكيماوية تضمن لهذه الدول مداخيل إضافية إلى 

جانب عوائد النفط والغاز.

إن شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تبذل في الوقت الراهن جهوًدا 
كبيرة للمحافظة على مكتســباتها وثقافتها التي أرستها وجعلت منها شركة 
لهــا خصوصيتها ورؤيتها وتميزها ورســالتها. ومن أجل ذلك ترى إدارة 
الشــركة أن االســتمرار في حصد النجاح ومواجهة المنافسات والتحديات 
هــو الطريــق األمثل لذلك. تأتــي هنا أهميــة النظر للمســتقبل، وما الذي 
يمكن عمله للمحافظة على جميع مكتســبات هذا الصرح الصناعي الرائد. 
وفــي ظل هذا النهج تأمل الشــركة قريبًــا أن يتم تدشــين المرحلة المقبلة 
من المشــاريع التوسعية لتعزيز التنافسية وتطوير العمل ومضاعفة الطاقة 
اإلنتاجية الحالية للشركة، علًما أنه تم االنتهاء تقريبًا من وضع التصورات 
والتفاصيل المتعلقة بالمشاريع التوسعية المقبلة، كما تقوم الشركة بمراجعة 
إستراتيجيتها ورؤيتها لتعزيز خططها الموضوعة ودراسة جميع الفرص 
التوســعية أو االســتثمارية المتاحــة بما يتماشــى مع الرؤيــة االقتصادية 

للمملكة 2030.
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ما إســهامات الشــركة في إطــار الحفاظ 
بصمــة  لكــم  أن  الســيما  البيئــة،  علــى 

واضحة وناجحة في تطوير المحميات؟ 
إن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات سباقة في 
مجال حماية البيئة ورعاية مكوناتها، وُعرف عنها 
التزامها الشــديد والراســخ بحماية البيئــة والحفاظ 
على توازن عناصرها واالستفادة منها، وحرصت 
الشــركة طــوال ســنين عملهــا على مراعــاة هذه 
المبادئ إجمااًل، ولعبت دوًرا رياديًا في االضطالع 
بمســؤوليتها األخالقية واالجتماعيــة نحو محيطها 
البيئــي، وعملــت بمثابــرة وصدق على اســتدامة 
محيطهــا ســالًما من جميــع المخاطــر والمهددات 
البيئيــة المترتبة على الطفرة الصناعية الهائلة التي 
تشــهدها الشركة، وجميع المؤسسات الصناعية في 
المملكة، التي تعتمد على استغالل خيرات األرض 

والنهل من معين ثرواتها الطبيعية الوافرة. 

وفيما يتعلق بوحدة استخالص ثاني أكسيد الكربون، 
ال زالت الشــركة محافظة على الكفاءة العالية لهذه 
الوحــدة التــي تُســهم بشــكل فعــال ومتواصل في 
تخفيض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون والمحافظة 
على ســالمة البيئة وفقًا للمعاييــر المعتمدة من قبل 
حكومــة مملكــة البحريــن بالتنســيق والمتابعة مع 

المجلس األعلى للبيئة. 
كمــا ال يخفى على الجميــع اإلنجازات والمبادرات 
العديــدة التي حققتها الشــركة فيما يتعلــق بأهداف 
التنمية المســتدامة الســبعة عشــر لألمــم المتحدة، 
إضافــة إلى تبنيهــا أهداف المســؤولية االجتماعية 
للشــركات، والرعاية المســؤولة، وجميع مبادرات 

الميثاق العالمي لألمم المتحدة.
 

وتحتضن الشــركة بين ربوعها عددا من المشاريع 
البيئيــة بطريقــة خالبة تعكس التناغــم الجميل بين 
الصناعة والبيئة، منها على سبيل المثال ال الحصر 
حديقــة األميرة ســبيكة للنباتات العطريــة وحديقة 
النباتــات واألعشــاب الطبية التي أقامتها الشــركة 
للحفــاظ على األعشــاب الطبية النــادرة التي كانت 
تســتخدم فــي الماضــي ألغــراض عالجيــة، كما 
أقامت الشركة حديقة خيرية للخضروات ومزرعة 
لألســماك ومحمية للطيور تضم أعدادا متنوعة من 

الفصائل التي اختارت المحمية ملجأ لها.

الخليــج  لشــركة  رئيًســا  بصفتــك 
لصناعــة البتروكيماويــات، كيــف ترى 
فاعليــة القيــادة البحرينية فــي إدارة 

الشركات ذات األبعاد اإلقليمية؟ 
تؤمن الشــركة كثيًرا بكفاءة الكوادر القيادية 
البحرينية العاملة لديهــا وقدرتهم الفذة على 
إدارة هذه الشــركة اإلقليمية الكبرى، ولعل 
ما تحقق حتى اآلن من إنجازات وتميز يثبت 
للجميع قــدرة القيــادات البحرينية على أداء 

المهمة بكل كفاءة وامتياز.
الحــرص  أشــد  تحــرص  الشــركة  إدارة 
علــى رعاية جميــع منتســبيها دون تمييز، 
وتوفــر لهم جميع الوســائل المتاحة للتطور 
جهــود  تنحصــر  وال  بالعمــل.  والترقــي 
الشــركة علــى توفيــر البرامــج التدريبيــة 
المتخصصــة لكوادرهــا المحليــة فقط، بل 
تســعى جاهدة لتوفير تلــك البرامج التي من 
شــأنها تنمية المهارات الشــخصية والقيادية 
لدى الموظفين؛ مــن أجل تهيئتهم لمزيد من 
الترقي لشــغل المناصــب اإلدارية والقيادية 

واإلشرافية بالشركة.

وتؤمــن الشــركة بأن تطوير الموارد البشــرية هو أحــد العناصر 
الضرورية لدعم التنمية البشــرية، بل إنه أفضل استثمار يمكن أن 
تملكه الشــركة، وأن ذلك ســينعكس إيجابا على أداء الشــركة في 
جميع الجوانب والمجاالت، كما ســيضمن اســتمرار الشــركة في 

النجاح والتطور.

ال شك أن هناك تحديات دائمة، ولكننا نؤمن تماًما بأن أفضل وسيلة 
للتغلب على هذه التحديات تكمن في دعم كفاءة العناصر البشــرية 

بالشركة من خالل استمرار التدريب والتطوير.

وتلتزم شــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويــات ببرنامج طموح 
جــًدا في مجال التدريب والتطوير، تســعى من خاللــه إلى تدريب 
وتطويــر الكفاءات والعاملين في الشــركة من خــالل توفير أفضل 
البرامج التدريبية وإشــراكهم في الــدورات المختلفة وورش العمل 
ســواء داخــل مركز التدريــب والتطوير بالشــركة أو ابتعاثهم إلى 
الخــارج لالطالع واالســتفادة من أحدث التطورات التي يشــهدها 
قطاع صناعــة البتروكيماويات في العالم أجمع. ويأتي كل ذلك في 
إطار خطة طموحة تســعى إلى تهيئــة القوى العاملة الوطنية لتولي 
المناصــب القيادية واإلشــرافية في ترجمة حقيقية لسياســة مجلس 

اإلدارة المتعلقة بالبحرنة واإلحالل.
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ماذا عن دور الشركة في تطوير قواها البشرية؟
بالنســبة للقــوى العاملة في الشــركة فنحن اإلدارة ننظر إلــى فريق عملنا 
باعتبارهم الثروة الحقيقية للشــركة، وتبذل الشــركة جهــوًدا كبيرة لتنمية 
العامليــن وتطويــر األداء لديهم وفــق أحدث النظم، فالشــركة لديها واحد 
مــن أحدث مراكز التدريب والتطوير، الذي تم تحويله أخيرا إلى أكاديمية 
للقيــادة والتعلــم تقــدم برامج متطورة فــي تعزيز كفاءة الموارد البشــرية 
ومواكبة التطورات التقنية والعلمية، إذ أنيط بهذه األكاديمية مهمة تخريج 
جيل جديد من القياديين المؤهلين تأهياًل عمليًا ونظريًا؛ بهدف االســتمرار 

في تأكيد نجاحات الشركة واغتنام الفرص االستثمارية المستقبلية.

يذكر أن الشــركة تمكنت خالل الســنوات الماضية مــن الوصول إلى قمة 
أدائهــا بفضــل هللا تعالى ثم بفضل االحترافية الكبيرة للعاملين، ومســتوى 
األداء المرتفــع الذي يقدمونــه كل يوم، فأصبحــت البتروكيماويات محط 
إعجــاب المهتمين بهذه الصناعة على مســتوى العالــم أجمع، وبالطبع ما 
كان ليتحقق كل ذلك لوال الدعم والمســاندة التي تجدها الشــركة من القيادة 

الحكيمة لمملكة البحرين والسادة المساهمين ومجلس إدارتها.

تفخر الشــركات الصناعية بسجاتها المتعلقة بساعات العمل 
دون وقوع أي إصابات أو حوادث مضيعة للوقت، ما أرقام الشركة 
فــي هذا الشــأن، وكيــف أســهمت في تعزيــز أهمية الســامة 

المهنية؟ 
تمكنــت الشــركة بفضــل هللا عز وجل مــن تحقيق رقم قياســي جديد فيما 
يتعلق بعدد ساعات العمل دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل، إذ يتجاوز 
ما حققته الشــركة أكثر من 30 مليون ســاعة لعمال الشــركة والمقاولين، 
مسجلة بذلك رقما قياسيًا جديًدا ومحافظة على سجلها الخالي من الحوادث 

المقعدة عن العمل منذ شهر مايو 2002. 
إن اهتمام الشركة والتزامها الكبير بتنفيذ مبادئ ومعايير الصيانة والسالمة 
والصحــة المهنية قد جعل منها مثااًل للصناعة النظيفة والناجحة بالمنطقة. 
ونتيجــة لتكريس الوعــي بأهمية متابعــة إجراءات الســالمة االحترازية 
واعتماد مبدأ الســالمة كأحد عناصر النجاح بالشركة، تمكنت هذه المنشأة 
الخليجية الرائدة من تســجيل أرقام قياسية فيما يتعلق باستمرارية ساعات 
العمــل فيها دون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت، ما عزز من مســتوى 

اإلنتاجية فيها.

الشركة حققت أكثر من 30 مليون 
ساعة عمل دون حوادث مقعدة

حدثنا عن اإلنجازات التي حققتها 
اإلنتــاج  صعيــد  علــى  "جيبــك" 

والصيانة واالستدامة؟
تواصل الشــركة تحقيــق اإلنجازات 
واحــًدا تلو اآلخر، إذ أســفر تضافر 
جهــود الجميــع عــن خفــض فــي 
اإلنفــاق وزيــادة فــي اإلنتــاج على 
الرغــم مــن التحديات الكبيــرة التي 
شــهدتها صناعــة البتروكيماويــات 
على المســتوى العالمــي خالل العام 
الماضــي، كما اســتطاعت الشــركة 
جميــع  تخطــي  ذاتــه  الوقــت  فــي 
أهــداف اإلنتــاج الموضوعة لها من 
قبــل مجلــس إدارة الشــركة، وذلك 
بفضــل هللا تعالى ثــم بفضل التعاون 
الوثيق والتنسيق المستمر مع السادة 
الشــركة  مــن  كل  فــي  المســوقين 
األساســية  للصناعــات  الســعودية 
)سابك( وشركة صناعة الكيماويات 
البترولية بدولة الكويت، األمر الذي 
كان لــه التأثيــر األكبر في انســياب 
عمليــات تصديــر منتجات الشــركة 

بسالسة ودون أي معوقات تذكر. 

كمــا حافظت الشــركة علــى كفاءة 
التــي  الوقائيــة  للصيانــة  أنظمتهــا 
تضمن الكفاءة التشغيلية الضرورية 
لجميــع وحداتها، إذ تســير الشــركة 
وفق إســتراتيجيتها الخاصة في هذا 
الشــأن وتبدي التزاًما صارًما بخطة 
عشــرية يجــري تطبيقهــا؛ من أجل 
التجديد أو اإلحالل الدوري للمعدات 
وتقييــم  صالحيتهــا  دورة  حســب 
فعاليتها مــن الناحيــة الصحية، إلى 
جانب تنفيذ متابعة مستمرة للمصانع 
التابعــة للشــركة مــن خــالل نظام 
متطــور ومتقــدم للرقابــة التوزيعية 
ومراقبــة العمليــات المتقدمة لتأمين 
عمــل المصانــع بأفضــل حاالتهــا 

وأوضاعها. 
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فــي الحقيقة أود في البداية أن أعرب عــن تقديري الكبير لصاحبة الرؤية 
الحكيمة في اختيار األول من ديســمبر من كل عام يوًما للمرأة البحرينية، 
صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيســة المجلس األعلى للمرأة، إذ يعود لسموها الفضل بعد 
هللا في تكريس مســألة تقــدم المرأة في البحرين، وتعمــل حفظها هللا على 
متابعة وتشجيع مختلف البرامج والفعاليات التي تهدف إلى مساعدة المرأة 
علــى دخول مناطق جديدة في مجال األعمــال؛ انطالقًا من إيمانها الكبير 
باإلمكانــات الهائلة التي تتمتع بها المرأة البحرينية وما يمكن أن تقدمه في 
جميع مجاالت التنمية التي تُسهم في تقدم وتطور وازدهار مملكة البحرين.
أمــا فيمــا يتعلق بجائزة تمكين المرأة البحرينية، التي تم تغيير اســمها هذا 
العــام لتصبح جائزة تقدم المــرأة البحرينية، فهذا يدل على أننا قد تجاوزنا 
بفضــل هللا مرحلة التمكين وأصحبت المرأة البحرينية موجودة بالفعل في 
جميع المجاالت، كما أصبحت في أعلى المناصب، وقد آن األوان لنحتفل 
بما تحققه المرأة من تقدم وتطوير. وتتركز أهمية هذه الجائزة في العديد من 
النقاط من بينها تشــجيع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
علــى منح مزيد مــن االهتمام بالمرأة البحرينيــة العاملة، إذ أصبحنا نرى 
تنافســا شــديدا بين هذه الكيانات للفوز بهذه الجائزة المرموقة، التي تُعتبر 

إنجازا مهم للوزارة الفائزة أو الشركة أو المؤسسة.

كمــا تكمن أهمية الجائزة في أنها أضافــت الكثير من الزخم الحتفالية يوم 
المرأة البحرينية، إذ لم تعد هذه المناســبة مجرد احتفال ســنوي فحســب، 
بل أصبحت نشــاطًا يتم خالله تسليط األضواء على سبل ووسائل متجددة 
لالرتقاء بمكانة المرأة في جميع المجاالت، وال شــك بأننا نشــعر بالكثير 
من الســعادة ونحن نرى تزايد مظاهر االحتفال بهذا اليوم، واالستعدادات 
الكبيــرة التــي تتخذها جميع قطاعــات الدولة، حكوميــة كانت أو خاصة، 
لالحتفاء بالســيدات البحرينيــات العامالت، وبات هذا اليــوم موعًدا مهًما 

ينتظره الجميع بكل ترقب وشغف.

كما يجب أال ننســى أن جائزة تقدم المرأة البحرينية هي في الواقع ترجمة 
لتوجهــات القيادة الرشــيدة فيما يتعلق باهتمامها الشــديد بالمرأة البحرينية 
العاملــة، التي وصلت بفضل هللا إلــى مناصب وزارية في وزارات مهمة 

ولها صلة مباشرة بشرائح كبيرة من المجتمع.

أمــا فيما يتعلق بتفاعل شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات في هذا 
الصدد، فإننا نشــعر بالفخر الكبير للسياسات التي تنتهجها الشركة في هذا 
المجال، التي أســفرت عن فوزنا بهــذه الجائزة مرتين، األولى في الدورة 
الثانيــة للجائــزة العام 2008، والمــرة الثانية في العام 2014، فالشــركة 

وكمــا يُدرك الجميع، حرصت منذ يومها األول على اســتقطاب الكفاءات 
البحرينيــة من النســاء وقدمــت لهن التأهيــل للعمل في المواقــع المختلفة 
بمجمع الشــركة الصناعي، حيث يوجد لدينا اليوم في شــركتنا الصناعية 
50 موظفة بحرينية بما يعادل 25 % من الوظائف، وهذا العدد يمثل نسبة 

10 % من مجموع منتسبي الشركة.

ويمكننا القول أيًضا إن هذه الجائزة المرموقة أسهمت في مسارعة الجهات 
المختلفــة إلى تأســيس لجان لتكافؤ الفرص، ويمكنني هنا أن أشــير وبكل 
فخر إلى أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات كانت واحدة من أوائل 
الجهات، إن لم تكن األولى، التي اســتجابت لدعوة صاحبة الســمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي أطلقتها في هذا الشأن. ولم تتوقف 
الشــركة عند هذا الحد، بل قامت بترقية اللجنة إلى مجلس لتكافؤ الفرص 
يضــم أعضاء من اإلدارة التنفيذية ونقابة العمال؛ بهدف دعم وتعزيز تقدم 
المــرأة، ويلتــزم المجلس بقواعد ولوائح وإجراءات محــددة لضمان تنفيذ 
أهدافــه التي تتوافق تماًما مع المبــادئ التوجيهية لتكافؤ الفرص الصادرة 

عن المجلس األعلى للمرأة.

وأود أن أشــير هنا إلى بيئــة العمل اإليجابية التي وفرتها الشــركة للمرأة 
العاملــة لديها، إذ يتــم مراعاة جميع ظروفها على المســتوى االجتماعي، 
كما ســيتم في المســتقبل القريب توفير مزيد من المبــادرات اإليجابية إلى 
جانب ما توفره الشركة حاليًا من مميزات، منها على سبيل المثال التأمين 
الصحي الشــامل للســيدات العامالت، كما يتم منح األمهات ساعات مرنة 
للرضاعــة يتــم الترتيب لها مســبقًا وفقًا لظروف األم بمــا يضمن راحتها 
ويؤمــن لها الوجود مع أطفالها في فترة الرضاعة إضافة إلى تطبيق نظام 
العمل من المنزل )REMOTE ACCESS( وفق آليات وتنظيم معين.

وأود هنا تأكيد أن الشركة ملتزمة بمواصلة جهودها في مجال تقدم المرأة، 
وستشــارك بــإذن هللا تعالى في النســخة المقبلة من هــذه الجائزة، إذ تقوم 
الشــركة حاليًا بتنفيذ العديد من المبــادرات الجديدة لمنح المرأة العاملة في 
الشــركة مزيدا من الفرص إلثبات جدارتها وقدرتها على القيادة والتميز. 
وال يفوتني بهذه المناســبة أن أقدم الشــكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة التي جعلت للمــرأة البحرينية يوًما 
تحتفل فيه البحرين بإســهامات هذه المرأة عبر ســنوات التاريخ الطويلة، 
وأدركت أن دعم المرأة وتقدمها لم يعد خياًرا، بل أصبح واجبًا على القادة 

وأصحاب القرار في شتى المواقع.

حدثنا عن مشاركة "جيبك" بجائزة تمكين المرأة البحرينية التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة؟
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نهضة  في  “رائدات  ومؤتمر  حفل 
البحرين” يكرم أبرز الطاقات النسائية

بتنظيـــم مـــن ”امتيـــاز فـــور هيـــر”

بحضور شخصيات قيادية ورائدة في المملكة، نظمت بطاقة "امتياز فور هير" حفل ومؤتمر رائدات في نهضة البحرين، وتم خالله 
تكريم الرائدات البحرينيات الالتي قدمن إسهامات مميزة في نهضة مملكة البحرين إلى جانب استعراض أبرز إنجازاتهن الجليلة 

في سبيل خدمة الوطن، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 في فندق فورسيزونز بخليج البحرين.

وجاء المؤتمر بتنظيم من بطاقة امتياز فور هير ، البطاقة االئتمانية النسائية األولى في البحرين، لتسليط الضوء على اإلنجازات 
التي قامت بها المرأة البحرينية على الصعيدين المحلي واإلقليمي، عبر إبراز األمثلة الالمعة في تاريخ المملكة القديم والمعاصر، 

إضافة إلى ندوة جماهيرية بحضور نخبة من المتحدثات من المملكة وخارجها.
وخالل حفل االفتتاح، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيالت التجارية الدكتور عادل حبيل بأنه عبر الحقب التاريخية 
المختلفــة ســاهمت المــرأة البحرينيــة في صناعة وتشــكيل الذاكرة البحرينية وبنــاء الهوية الوطنية حتى يومنــا هذا، ولقد جاء 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك ليؤسس ويثبت هذا الدور الذي يضطلع برؤية ورسالة مهمة تحفظ دور المرأة واألسرة في بناء 
مجتمــع عصــري. وأكد حبيل أن خيال وطموح شــركة البحرين للتســهيالت التجارية تصميم منتــج مالي يتخطى أهدافه التجارية 
والماليــة ويعتمــد بشــكل أســاس وراســخ على خلق كيــان مجتمعي تكون فيــه قيم تمكين المرأة واستكشــاف مصــادر قوتها 
وإلهام المرأة الشــابة عامال أساســا في رفد قصة نجاح هذا المنتج، هو ما يقود الشــركة لتصور هذا المؤتمر ومن ثم ترجمته إلى 
واقــع ملمــوس، مشــيًرا إلــى أن حفل ومؤتمر رائدات يأتي في ســياق ما تم إنجــازه العام الماضي في مؤتمر القوة النســائية، الذي 

حضرته أكثر من 500 امرأة بحرينية.

البحريــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
للتســهيالت التجاريــة "نجتمــع اليوم لنســتذكر 
رحلــن  الالتــي  الرائــدات  بأولئــك  ونحتفــي 
والرائــدات الحاضــرات بيننا، إذ إن إســهامات 
الرائــدات في شــتى المجــاالت وعبر الظروف 
االجتماعيــة واالقتصادية المختلفــة لهي مدعاة 
إلــى الفخر والتأمــل واإللهام". وأضــاف قائاًل 
"يجب أن ننوه إلى أن عصرنة وتطور مجتمعنا 
البحرينــي اعتمــدا بشــكل أســاس علــى أولئك 
الرائدات ومن خلفهن أولئك النساء الالتي اقتدين 
بهــن. إن التغيير الحقيقي الــذي قامت به هؤالء 
الرائدات هــو عدم استســالمهن لألطر الفكرية 
البالية أو المغلفة بصبغة العادات النمطية أو تلك 
الموروثات التي لم تكن مبنية على أســس علمية 

أو دينية أو أخالقية. 

إن الرائــدات المحتفــى بهن اليــوم هن من قمن 
برفــع علم التجديد والتنويــر كل في مجالها، لذا 
وجب علينا أن نوثق ما قمن به في مسيرتهن من 
عمل وتجارب إنســانية تلهم مجتمعنا البحريني 

عموما والمرأة البحرينية خصوصا". 

واختتــم حبيل خطابه بتطلعات الشــركة إلى غد 
مشــرق تمارس فيــه المرأة دورهــا االجتماعي 
بكل مســؤولية وجدارة وتستكشــف نقــاط القوة 
والفــرص الناتجة عــن التحــوالت االجتماعية 

واالقتصادية والتكنولوجية.

كمــا ألقــت وزيــرة التنميــة االجتماعية ســابقا 
رئيس مجلس أمناء مؤسســة "بحرين ترســت" 
الدكتــورة فاطمــة البلوشــي كلمــة بالنيابة عن 
المكرمــات، عبــرت فيهــا عــن بالغ ســعادتها 
واعتزازهــا بالتكريم الذي قدمتــه بطاقة امتياز 
فور هير، معربة عن شــكرها الجزيل لشــركة 
البحرين للتســهيالت التجارية على إســهاماتها 
في ســبيل تمكين المــرأة البحرينيــة وتقديم كل 
العــون لها لتتمكن مــن تحقيــق كل طموحاتها. 
وأكــدت الدور الفاعل للمرأة في مملكة البحرين 
بفضل الدعم التي تحصل عليه من كل الجهات. 
ودعت الدكتورة البلوشــي خالل كلمتها النســاء 

البحرينيــات إلى رفع ســقف أحالمهن وتخطي 
حاجز الخوف ودعم إنجازاتهن. 

كمــا تضمــن المؤتمر 3 نــدوات شــاركت فيها 
محــاورات هــن: المدير العــام الثقافــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار معالي الشيخة هال 
بنت محمد آل خليفة، اإلعالمية منى أبو سليمان 

من المملكة العربية الســعودية، ورائدة األعمال 
االجتماعيــة وُمبتِكــرة برنامــج رحلــة التغيير 
هالــة كاظــم مــن اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
وتطرقن خالل الندوات إلى تجاربهن الشخصية 

ومسيراتهن في مجاالت عملهن.
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منى الهاشمي
التحدي واإلصرار وقود المرأة 

لالستمرار
المهندســة منى الهاشــمي، الســيدة األولى التي تولت 
منصبــا قياديــا بشــركة اتصاالت فــي المنطقــة، ترى من 
وجهــة نظرهــا أن نجــاح المــرأة فــي مجال األعمــال يكون 
نابًعا من قوة شــخصيتها ورغبتها في التحدي، وكذلك 
للمراكــز  المــرأة  "إن صعــود  وتقــول  والمعرفــة،  االطــالع 
العليــا يأتــي انطالًقــا من عزمهــا وإصرارهــا على الخوض 

في مختلف مجاالت الحياة".
كما وجهت نصيحة للمرأة الراغبة في دخول هذا المجال 
بقولها "أنصح كل امرأة بحرينية وعربية أن تكون ثقتها 
كبيــرة بنفســها، وأن تكون قادرة علــى اتخاذ قرارات في 
األوقــات الصعبــة، وفــي نفــس الوقــت، تكــون متطلعــة 
دائًمــا للعلــم وال تتأثــر بــأي نــوع مــن اإلحباطــات وتجعــل 

العزيمة واإلصرار وروح التحدي وقودها لالستمرار".

رائدات في نهضة البحرين                      
يتحدثن عن مقومات النجاح

"أضواء البالد" تحدثت مع 3 ســيدات من الرائدات المكرمات في الحفل؛ رغبًة في نيل 
القليل من خبراتهن ونصائحهن للمرأة البحرينية عبر تحديد مقومات العمل الناجح 

وتقديم النصيحة النابعة من الخبرة.

غالية دويغر
رد الجميل للوطن عبر تقديم الخدمات 

وتسخير العلم
استشــارية األمــراض الجلديــة وأول طبيبــة بحرينيــة تخرجــت مــن كليــة الطب في 
جامعــة الصداقــة في موســكو غالية دويغــر، ترى أن التفانــي واإلخالص في العمل 
والتعــاون مــع الناس وخدمة اآلخرين هي المقومات الرئيســة والعامة لعمل ناجح، 
أمــا بالنســبة للمــرأة فتقــول "هنــاك صعوبــات تتفــرد بها المــرأة العاملــة، إذ يجب 
عليهــا أن تنظــم وقتهــا بشــكل دقيــق بيــن عملهــا وبيتهــا، ولكن يجــب عليها 

خدمة وطنها الذي هو صاحب فضل عليها بعلمها وعملها". 
وقدمت دويغر نصيحة للراغبات في تحقيق النجاحات بقولها "التعليم هو األهم، 
إذ يرفــع األمم ويســند المرأة، بعــد ذلك يجب أن تتوافــر اإلرادة والرغبة في التغيير 
والتطوير المســتمر، والحياة بطبيعة الحال مليئة بالمحبطات والعقبات الكثيرة، 
وقد تأتي تلك اإلحباطات من المجتمع ومن أقرب الناس خصوًصا بالنســبة للمرأة، 
ولكن المرأة القوية القادرة على صنع قرارها بنفســها هي التي يمكن أن تتطور، 
وإذا بــدأِت عمــًلا ولم يكلل بالنجاح فهذه ليســت النهايــة بالتأكيد، يمكنك البدء 
مــن جديــد، والمــرأة البحرينيــة قوية منذ القــدم والدليل هؤالء الرائــدات الالتي تم 
تكريمهــن، وبالنســبة لي عندما ســافرت للدراســة كنــت المرأة الوحيــدة من دول 

الخليج في الدفعة، ولم يضعفني ذلك أبًدا".

أفنان الزياني
وضع خطة مدروسة للعمل من 

جميع النواحي
"هل لديِك طموح في العمل؟ كيف ســتنفذينه؟ وكيف ســتفيدين المجتمع 

بهذا العمل، وهل لديك تصور لكيفية تدريب العاملين معك؟"...
بهذه التســاؤالت بدأت ســيدة األعمال أفنان الزياني إجابتها على سؤال طرح 
عليهــا عــن مقومــات نجاح المرأة فــي مجال األعمال، وقالــت  "إن مجال األعمال 
ال يخلــو مــن المشــاكل والمناكفات، ويجــب التغلب على هذه األشــياء باألمل 
والطمــوح ومحاولة التغلب على جميع المشــاكل والعقبات الموجودة، وهذا 
ليس أمًرا سهًلا بالطبع، فأنت تتعاملين مع جميع أنواع المشاكل من حسد 
مثال أوعدم إعطاء الشخص حقه، وغيرها الكثير، لذلك فإن الطريق الصحيح 
هو بمحاولة التغلب على السلبيات بزرع اإليجابيات في العقل ليبقى سعيًدا 

في العمل".
واختتمــت الزيانــي حديثهــا قائلًة "يجب علــى المرأة الراغبة فــي دخول مجال 
ريــادة األعمــال أن تســتفيد مــن التجــارب الســابقة وتأخــذ المشــورة، وتحــدد 
األولويات وتدرس المشــروع ونســبة النجاح المحتملة، ثم تســأل نفســها عن 

مدى استعدادها لتحمل الخسارة؛ ألن طبيعة العمل ربح وخسارة".
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تعرض مجموعة بالميرو المميزةمجوهرات آسيا
“40 عاًما.. عندما تلتقي المجوهرات بالفن”

اســتضافت مجوهــرات آســيا، إحــدى أشــهر 
البحريــن، فعاليــة  فــي  المجوهــرات  محــالت 
حصريــة لكبار الشــخصيات لعــرض منتجات 
دار المجوهــرات اإليطالية الشــهيرة بالميرو، 
إذ تجمــع محبــو المجوهــرات الفاخــرة في "ذا 
ميرشــانت هاوس" فــي المنامة؛ لمشــاهدة 
المجموعــة األخيــرة مــن مجوهــرات بالميــرو 

الفنية المتميزة.

وحضــر كارلــو بالميــرو الحفــل للقــاء محبــي 
المجوهرات وهواة جمعها، إذ طرح مجموعته 
الجديدة )40 عاًمــا.. عندما تلتقي المجوهرات 
بالفــن(. وبعــد مــرور 40 عاًمــا منذ انطــالق دار 
بالميــرو للمجوهرات فــي 1979، ما تزال تقدم 
لنــا الــدار مجوهرات فريــدة من نوعهــا، تتميز 
بأسلوب راٍق ودقيق. وتتميز تصاميم بالميرو، 
التي ال تخطئها العين، بأفكار إبداعية مذهلة 
تم تحويلها إلى أشكال وألوان فريدة، وقطع 

أصلية من فن المجوهرات.

مجموعة أشعة الشمس 
جزء من ريع الحفل ُقدم لجمعية من بالميرو

”ِثنك ِبنك البحرين” دعًما للتوعية 
بسرطان الثدي

تتضمن كل مجموعة من مجوهرات وساعات بالميرو المميزة عدًدا محدوًدا من القطع والتصاميم 
الفريــدة بالكامــل، وهــذا تقليــد تتبعــه الــدار لمنح عمالئهــا ميزة اختيــار قطعة شــخصية للغاية. 
تســتوحي "بالميــرو" تصاميمهــا مــن األشــكال الهندســية والطبيعة وقطــرات النــدى على أورق 
العشــب أو أســاليب عظماء رســامي القرن العشــرين، أو أًيا كان مما يثير روح اإللهام فيها. ولهذا 
تجد كل قطعة تتألق بالعبقرية والمهارة والشغف، ما يجعلها قطًعا ثمينة وخالدة تجمع بصورة 
مثاليــة بيــن الماضي والحاضر. تم تصميم كل ابتكار بالكامل في إيطاليا في مشــغل رائد لصنع 
المجوهــرات فــي فالينــزا، التي تعــد عاصمة المجوهــرات اإليطاليــة الفاخرة. ويتابع كارلو شــخصًيا 

عملية صنع كل قطعة ابتداًء من التصميم ووصوًلا إلى الشكل النهائي.

"إن  بالميــرو  قــال  المناســبة  وبهــذه 
لتكــون  مجوهــرات  قطعــة  تصميــم 
علــى  يقتصــر  ال  نوعهــا  مــن  فريــدة 
تصميــم الشــكل فقــط. فــكل عنصــر 
مــن عناصــر التصميــم ضــروري للغايــة 
لنجــاح كل ابتــكار جديــد. فــي كل مــرة 
نقــوم فيهــا بابتكار قطعــة مجوهرات، 
أهتم بنفســي بــكل مرحلة من مراحل 
تصنيعهــا بــدًءا من التصميــم واختيار 
المــواد وصــوًلا إلــى القطعــة النهائيــة، 
مــن خــالل العمــل مــع فريــق مختــار من 
المصمميــن األكفاء المؤهلين، وفناني 

المجوهرات والحرفيين".

ودعًما لشــهر التوعية بسرطان الثدي، 
ســيتم التبــرع بجزء من ريــع الحفل إلى 
جمعيــة "ثنك بنــك البحرين" لســرطان 
الثــدي، وهــي مؤسســة بحرينيــة غيــر 
المملكــة  لدعــم  مخصصــة  ربحيــة 
الثــدي  بســرطان  التوعيــة  مجــال  فــي 

والتعليم والرعاية.

قالدة رائعة 
من بالميرو

ساعة ألتر إيجو 
من بالميرو

 Embracing خواتم
Flowers من بالميرو
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YEPREM تعرض أحدث مجموعاتها في معرض 
الجواهر العربية 2019

 Jewellery" فــي النســخة الثامنــة والعشــرين مــن معــرض "YEPREM" تشــارك ،"Asia Jewellers" بالتعــاون مــع شــركائها
Arabia"، معرض المجوهرات والســاعات األول في الشــرق األوســط، الذي ستتم استضافته في مركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات من 19 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 2019.
فــي هــذا الحــدث، تكشــف YEPREM عــن أحــدث إبداعاتها مــن مجموعاتهــا المختلفــة لالحتفال بالذكرى الســنوية الخامســة 
والخمســين لتأسيســها، مــع تصميمات ثورية وفريــدة من نوعها مصممة مع التفكير في الهيــكل وتأثير الحركة التي تخلقها 

كل قطعة.

خالل هذا المعرض الذي يستمر 5 أيام، تدعو YEPREM عشاق المجوهرات 
من الشــرق األوســط الكتشــاف مجموعة Reign Supreme المستوحاة من 
 YEPREM جوهــر المرأة التــي تعكس صورة الملكة الحديثة فــي مجموعة

الملكية.
سيتم تقديم قيد يد مهيبة مصممة بدقة وحرفية استثنائية في المعرض. مجموعات 
األذن وزينــة العنق الفخمة جميعها مرصعة بأحجار الزمرد والياقوت الثمينة. 
"هــذا العــام األول الذي تشــهد فيه تصميمــات YEPREM بريــق األحجار 
 .YEPREM الكريمة التي تشــق طريقها إلــى مجموعات المصمــم العالمي
مجموعــة Reign Supreme تعكــس شــعوًرا بالحيوية والملوكيــة بألوانها 
الخضــراء والزرقــاء"، حســب وصف مديرة التســويق والمخــرج اإلبداعي 
للشــركة فيرنا تشــاكارديميان. وبمهارة وتقنية رائعة، يتم تقليم وتلميع أحجار 

الوسط لتكشف عن روعة كاملة في مختلف اشكالها.
 Reign Supreme ســتتوافر أحدث تصاميم األحجار الكريمة مــن مجموعة

في بوتيك مجوهرات آسيا بالمنامة.

YEPREM تكشــف عــن أحدث إبداعات األحجــار الكريمة 
في المعرض

YEPREM أحدث مجموعات

أحــدث  أيًضــا   YEPREM تعــرض 
 Black  ،2019 للعــام  مجموعاتهــا 
Strada وElectrified في المعرض. 
المجموعتين شــخصية  كلتــا  وتعكــس 

وأزياء السيدة المعاصرة.
Black Strada هــي مجموعة جريئة 
تــم فيها إدخــال الذهب األســود الغامق 
مــع األلماس األســود. تقــدم المجموعة 
تفاصيل مختلفة من الخطوط واألشكال 
الهندســية وكذلــك السالســل الســوداء 
المرصعــة باأللمــاس األســود لتعكس 
اإليقــاع الديناميكــي، ما يعــرض هوية 

YEPREM الجريئة المثيرة.
تســتمد مجموعة Electrified اإللهام 
مــن اإلحســاس الكهربائــي النقــي مع 
التصاميــم الخطيــة التي تخلــق حركة 

وطاقة لتحفيز القوة على البشرة.
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تطرح قالدات بيض الفصح 
من الذهب الوردي احتفاال 

بموسم األعياد

وصلــت مجموعة فابرجيــه الجديدة من قالئد 
بيض الفصح باللون الذهبي الوردي في الوقت 
المناســب لالحتفال بموســم األعياد، لتشــكل 

بذلك الهدية المثالية لِك أو ألحد أحبائك.
 Fabergé وتنضم هذه المجموعة إلى تشكيلة
Favorites الســاحرة، مــع قطــع مذهلة من 
قيراطًــا،   18 عيــار  الذهبيــة  المجوهــرات 
المصنوعة يدويًا على أيدي حرفيين مهرة في 
فابرجيه، والمرصعة بأحجار من األلماس أو 
الزمرد أو الياقوت زاهي األلوان. وتُخفي كل 
قالدة في داخلها مفاجأة صغيرة، تكشــف عن 

نفسها عند فتحها على شكل منمنات نفيسة.
وضمن هذه التشــكيلة، تبهرنــا قالدة "مفاجأة 
القلــب" )Heart Surprise( مــن فابرجيــه 
بأحجــار الياقــوت الموزمبيقــي أو الزمــرد 
الزامبــي، التي تم الحصول عليها من مصدر 
يتحلــى بالمســؤولية يتمثــل في شــركة "جيم 
فيلــدز"، العالمــة الرائدة عالميًا الســتخراج 
األحجار الكريمة الملونة مســؤولة المصدر. 
وتتميــز قــالدة "مفاجــأة الفراشــة الوردية" 
المطليــة   )Pink Butterfly Surprise(
يدويًــا بجناحين متألقيــن مزينين بحجرين من 
الزفير الوردي. وكما يليق بموســم الحفالت، 
تتحفنــا فابرجيــه بقــالدة "مفاجــأة الحــذاء" 
)Shoe Surprise(، التــي تخفــي بداخلهــا 
حــذاء بكعب عاٍل يأتي مرصًعا إما بحجر من 

األلماس أو الياقوت.

 Frog( "أمــا قــالدة "مفاجــأة األمير الضفــدع
تــروي  كمــا  فتحمــل،   )Prince Surprise
الحكاية، ضفدًعا يرتــدي تاًجا مرصًعا بالزمرد 
الزامبــي مــن "جيم فيلــدز". وتتألــق قالدة "ال 
تنساني" )Forget-Me-Not( بأحجار الزفير 
التي تضفي الســحر والجاذبية على أي إطاللة. 
وتضمنت مجموعة فابرجيــه المليئة بالمفاجآت 
أيًضــا قالدتيــن تحمالن خاتميــن مرصعين إما 
بحجــر من الزمرد من مناجــم "جيم فيلدز" في 

زامبيا، أو األلماس البراق.
وإلضفاء مزيد من الروعة على هذه المجموعة 
المتميزة، يمكنك تعديل اختيارك بالكامل وطلب 
هديــة مخصصة من خــالل تغيير أي جانب من 
جوانــب تصميم القالدة ابتــداء من نوع المعدن، 
وصــواًل إلــى لونــه والمفاجأة المخبــأة بالداخل 
واألحجار الكريمة المســتخدمة في التزيين. كما 
يُمكنك طلب نقش عبارة شــخصية من اختيارك 

داخل القالدة.
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يسر فابرجيه، دار المجوهرات األشهر واألعرق في العالم، تقديم القالئد الفسيفسائية )Mosaic Pendants(، المستوحاة من بيضة عيد الفصح التي 
صممتها الدار إلى العائلة اإلمبراطورية الروســية في العام 1914. وفي تجســيد واضح لروح فابرجيه المفعمة بالحياة، تُبرز القالئد الفسيفسائية بشكل 
مثالي شغف الدار بفن األلوان مع 3 قالئد مرصعة باألحجار الموزمبيقية النفيسة من الياقوت والزفير والعقيق واأللماس. وتكريًما لعبقرية بيتر كارل 

فابرجيه، تم ترصيع القالئد باألحجار الكريمة الملونة بلمسات احترافية تتبع التقنية الرائدة التي تفردت بها دار فابرجيه في أوائل القرن العشرين.

القالئد الفسيفسائية
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نشًرا للفن الجميل...
ندى العلوي:

“annada” مشروع متفرد يجعلك ترتدين لوحة

وفــي لقاء ســابق لها مع "البالد" عن تحول مجــال عملها من القطاع النفطي 
إلى عالم الموضة واألزياء ونشــأة  "الندى"، قالت علوي "كانت دائًما لدي قيمة 
عالية للجمال، منذ صغري، ويوما ما شــعرت بأنني بحاجة إلى هواية أســتمتع 
بهــا، فقــررت أن ألــون لتجســيد إحساســي فــي هــذه الهوايــة، إذ لــم أكن أرى 
نفسي وقتها رسامة. طلبت من الفنان التشكيلي عباس الموسوي تعليمي 
التلوين، وفكرت بإجراء تغيير في حياتي، وكنت حينها مسافرة للصين التي 
هــي مشــهورة بالحرير، فولدت في مخيلتي فكرة مشــروع )النــدى(، وأخبرت 
الفنان الموسوي بفكرة المشروع؛ ألن الشاالت الحرير ستطبع عليها رسومات 
الفنانيــن، وكان حلمــي مــن البداية التعامل مع مجموعة مــن الفنانين، فقال 
إنه سيســاعدني على كســب ثقــة الفنانين في عملي. كمــا أخبرت أختي نور 

بفكرة المشروع، فطلبت شراكتي، وهذه كانت البداية".
وتحدثــت نــدى عن دعم المــرأة البحرينية بقولها "القيادة فــي البحرين تدعم 
وتشــجع المرأة في مجال العمل والمشــاريع الخاصة، كما يتم االحتفاء بالمرأة. 
منحتنــا صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة أنا 
وأختي جائزة امتياز الشــرف لرائدة األعمال البحرينية على مشــروعنا )الندى(، 

وهذا يعد حافًزا يشجعنا على االستمرار والمواصلة".

تحت المجهر لهذا العدد، ســيدة األعمال 
ندى علوي، المؤســس والمدير التنفيذي 
لشركة "الندى"، والتي ولدت في المحرق، 
وأكملــت تعليمها حتى المرحلة الثانوية 
في مــدارس البحريــن الحكومية لتنتقل 
بعدهــا إلــى أميــركا للدراســة الجامعيــة، 
حيــث تخصصت بإدارة األعمــال، وتخرجت 
والماجســتير  البكالوريــوس  بشــهادتي 

في إدارة األعمال.
وأثناء دراستها البكالريوس، عملت ندى 
في شــركة لألبحــاث والتســويق بالقطاع 
بعــد  أميــركا  فــي  ثــم عملــت  النفطــي. 
تخرجها بشركة معنية بتقديم الخدمات 
البترولية وتوفر معدات للحفر وتحســين 
العمليــات، وتدرجــت فــي الوظائــف حتى 
وصلــت إلــى منصــب نائــب رئيس قســم 
المبيعــات والتســويق، كمــا عملــت فــي 

الخدمات البترولية لمدة 3 أعوام.
إذ  والرســم،  الفــن  مجــال  نــدى  ودخلــت 
وميــالن  باريــس  فــي  بــدورات  التحقــت 

ولندن.
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وبرؤية مســتقبلية متفائلة في الســعي لتزويد الناس شــعوًرا 
باللــون والفــن والجمــال، وإبــراز مفهــوم الفــن بطريقــة جديــدة 
فــي الشــرق األوســط، وبرســالة تتمثل فــي تزويد العالــم بمزيج 
مــن الفن وأســلوب الحياة، وعرض الفــن والثقافة واإلبداع الفريد 
في الشــرق األوســط، تطلــق "النــدى" منتجاتهــا المختلفة التي 
تحتــوي تفاصيــل أجمــل اللوحــات، واضعــًة نصــب أعينهــا قيًمــا 
تحمــل مفاهيــم عميقــة، كان مــن أبــرز قيمها ترســيخ الفن من 
أجل الحياة، والتألق والجمال إضافًة إلى األناقة الدائمة الممزوجة 

باألصالة واإلبداع.
تحدثنــا مــع صاحبــة المشــروع نــدى علــوي، التــي وضحــت فكرة 
المشــروع قائلــة "النــدى هي ماركــة تهدف إلعطــاء الفن قيمته، 
بأسعار مناســبة إلكسسوارات وأزياء جودتها عالية، مع التوسع 
بتوفير ســلع ورقية وسلع جلدية، وإن منتجات الندى تستهدف 
أنــواع الزبائــن وتلبــي جميــع األذواق، ولكنهــا تســتثير  جميــع 

بالخصوص ذائقة محبي الفن واأللوان واألفكار المميزة".
وتضيــف: "النــدى" يقــدم محتــوى فريــدا مــن نوعه، وهــو يتميز 
بهدفــه في نشــر الفن بهــذه الطريقة، باإلضافة إلــى أن العالمة 
التجاريــة تملك العديد من نقــاط القوة التي تميزها، من أهمها 
الدقة الشــديدة في اختيار اللوحات التي تســتخدم، واستخدام 
خامــات عالية الجودة، والحــرص على أن تكون القطعة متكاملة 

من جميع النواحي.

ويقدم "الندى" األوشــحة المصنوعة من مختلف 
والكشــمير،  والصــوف  الحريــر  منهــا  الخامــات 
والعبــاءة ومختلــف أنــواع المالبــس والجاكيتــات 
اإلكسســوارات  إلــى  إضافــًة  واألحذيــة،  الجلديــة 
المتعــددة، للرجــال والنســاء، كمــا تتوافــر دفاتر 
بتصاميــم  المتعــددة،  والبطاقــات  المالحظــات 
ولوحــات مختلفــة بريشــة العديــد مــن الفنانين 
منهم: الشيخ راشد آل خليفة، عباس الموسوي، 
أميــرة بهبهانــي،  رجــب،  أريــج  العــرب،  عبداإللــه 
إبراهيم بوسعد، فائقة الحسن، غسان محسن، 
حسن حيدر، جمال عبدالرحيم، خليل الهاشمي، 
مريــم فخرو، مروة آل خليفة، مياســة الســويدي، 
نبيلــة الخيــر، عمر الراشــد ومريم نــاس وغيرهم 

من الفنانين األجانب.

اللوحــات  اختيــار  عــن  لهــا  ســؤاٍل  وفــي 
المناســبة وإقبال الزبائن على لوحة معينة 
أو فنــان معيــن أجابت قائلة "اختيــار اللوحة 
مــن أصعب األمور التي نمــر فيها؛ ألن هناك 
العديــد من األعمــال الفنيــة الجميلة، ولكن 
اإلنتــاج تكــون  لخــط  التــي تصــل  اللوحــات 
يتناســب  األحيــان  بعــض  ففــي  محــدودة، 
العمل مع األلوان التي نبحث عنها أو الفكرة 
التــي نفكر فيها، هذه األمــور التي أعتبرها 
معاييــر لالختيار، أما بالنســبة إلقبال الزبائن 
علــى منتجات معينــة أو لوحات معينة، فإن 
لكل فنان أسلوبه الخاص وجمهوره المحب 
وهنــاك  ولوحاتــه،  أعمالــه  وطريقــة  لنمــط 
بعــض المنتجــات تبــرز جمــال اللوحــة أكثــر، 
مثــًلا تكــون أجمــل على العباءة مــن غيرها 
ولــوال  صحيــح،  والعكــس  المنتجــات  مــن 
اختــالف األذواق لبــارت الســلع، ونحــن نحاول 
أن نبــرز عنصــر التنويــع فــي أعمالنــا بحيــث 

نالمس ذوق أكبر شريحة من الزبائن".
وبالحديــث عــن الصعوبــات التــي واجهتها 
فــي هــذا المجــال فقــد قالــت "هــي ليســت 
صعوبــات بقــدر مــا اعتبرها تحديــات، لكننا 
نتعلم من كل عقبة وتحٍد نمر به، خصوًصا 
فــي عالــم المشــاريع، حيــث نمــر بتحديــات 
عديــدة ومختلفــة كل يــوم، وألجــل المضي 
قدًمــا نحــرص علــى أخــذ آراء الزبائــن بشــأن 

المنتجات لنكون أقرب لهم".
وتعتقــد نــدى أن أهم نقطة لخلق مشــروع 
جديــد ناجــح هــي توفير مــا يحتاجــه الزبون 
والســوق، وجعلــه مميــًزا بطريقــة يتقبلها 
الزبــون، وتوجــه نصيحــة للشــباب الراغبين 
بامتــالك مشــاريعهم الخاصــة بــأن يدرســوا 
أنفســهم ورغباتهــم، ثم يقومون بدراســة 
الســوق ومــدى فرصــة نجــاح المشــروع، وأال 
يهملــوا التفكيــر العميــق ويأخــذوا الوقــت 

الكافي فيه.
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زينب ياسين
خطُت في صغري مالبس 

الدمى... وبدعم والدتي دخلت 
مجال التصميم

يقال إن األم مدرسة، لكن ماذا إذا 
كانــت المحرك األســاس لمشــروع 
فيــه؟  والشــريكة  المســتقبل 
هــذا ما أخبرتنا بــه مصممة األزياء 
البحرينيــة زينــب ياســين، إذ إنهــا 
تتشــارك مــع والدتهــا "أم محمد" 
تدمجانهــا  التصاميــم،  أفــكار 
بروعــة  الحاضــر  أناقــة  لتتالقــى 
الماضي، لتنتجا بعد ذلك فستاًنا 
إليــه.  الناظريــن  يأســر  كالحلــم 
التقينا بهــا، لتضع تجربتها على 
صفحات "أضواء البالد"، متحدثين 
عــن مراحل التخطيط والتصميم 

والتنفيذ، فكان هذا اللقاء...

كيف وجدت في نفسك الموهبة لتصميم األزياء؟
فطــرة من رب العالمين، وموهبــة متوارثة من جدتي وأمي الغاليتين على 

قلبي. 

ما العوامل التي ساعدتك على تطوير أعمالك؟
كانــت أمــي تعمل في مجال تصميــم العبايات، وبدأت في مشــروعها منذ 
قرابة 15 ســنة. وعندما تخرجُت مــن الجامعة قررت دخول المجال معها 
واتخذنــا قرار ســوية بــأن نعمل في مجــال تصميم األزياء، فقــد كان هذا 
شغفا وحلًما يراودني منذ الصغر، إذ كنت سابقًا أخيط يدويا مالبس للدمى 

وأستمتع وأسعد كثيًرا بعمل شيء من صنع يدي أكثر من شرائه.
والدتــي موجودة معي بكل خطوة منذ بدئي المشــروع وحتــى هذا اليوم، 
ولــوال وجودها ودعمها وتشــجيعها إياي لما تمكنت مــن تحقيق هذا الحلم 

الذي تحول إلى حقيقة ووواقع أحبه وأعشقه.
كما أن حبي للرســم أيًضا وتكوين شــيء جميل من قطعة قماش مصنوعة 
بكل حب، ســاعدني أيضا في مجال التصميــم، فالتصميم هو مجال وعالم 

مفتوح لإلبداع والخيال.

بالنســبة للخامــات التــي تســتخدمينها، هــل هــي متوافــرة 
بشكل دائم أم تجدين صعوبة في الحصول عليها؟

أعمل دائما على توفير أفضل األقمشة سواء المحلية أو المستوردة، وأسعى 
دائما ألن تكون لي بصمة تميزني عن غيري من خالل األقمشة والقصات 
وحتى اللمســات الصغيرة التي أختارها بعناية لكل تصميم. وقد أجد أحيانًا 
صعوبة في الحصول على أقمشــة محليًا؛ لقلة المحالت التي توفر أقمشــة 
للســهرات، ولذلك يوجد مخطط للمســتقبل بإذن هللا لتوفير أقمشة سهرات 
أعرضهــا في المحل؛ حتى أســهل على الزبون رحلة البحث عن أقمشــة، 

بجانب توفير كل ما هو مميز وجديد في عالم الموضة. 

 ما الصعوبات التي تواجهينها في التصميم والتنفيذ؟
كما ذكرت، عالم التصميم والرسم مفتوح وكبير، ولكن أحيانًا قد تأتي فكرة 
مجنونة بين فترة وأخرى، يصعب تقبلها من ناحية القص والخياطة والتنفيذ، 
ولكــن التميز واإلبداع ال حدود له، فلكل مشــكلة حل، وبعد محاوالت عدة 

يبدأ التصميم النهائي بالتشكل والتصميم يصبح أوضح وأجمل. 

ما مدى اإلقبال على األزياء الشعبية أخيرا؟
اإلقبال كبير جدا، فلكل فترة زمنية يوجد طابع يميزها.

باعتقادك، ما السبب في ذلك؟
األزياء الشــعبية فيها مجال واســع لإلبــداع والتطور، وفيهــا أيضا طابع 
شــعبي يميزها ويذكرنا بالماضي الجميل. فالمزج بين الماضي والحاضر 

يولد قطعة جميلة ومميزة.

تصمميــن أنماطا عدة من الفســاتين، منها الخليجي والهندي 
وغيرها، ما التصميم الذي يأخذ وقًتا أكثر وجهًدا أكبر؟

الوقت المســتغرق يتفاوت ويختلف حسب كل قطعة، فهناك تصاميم ناعمة 
مــن كل فئة قد تأخذ أســبوعا من العمل، بينماهنــاك تصاميم فيها تفاصيل 
وعمل يدوي قد يستغرق أكثر من 3 أسابيع من العمل المتواصل خصوصا 

فساتين العرايس، إذ أحيانًا تستغرق شهرين من العمل. 

كيف يمكن العناية بالفستان المشغول باإلكسسورات؟
يمكــن الحفاظ على القطعة من خالل عدم تعريضها ألشــعة الشــمس المباشــرة لمدة 
طويلة، وتنظيفها بالغســيل الجاف في المغســلة وأيضا بإبقائها في الكيس المخصص 

لفساتين السهرة. 

هــل يتقبــل الناس التصاميم الشــعبية غيــر االعتياديــة، أي التي 
يكون تصميمها حديًثا؟

طبًعــا، خصوصــا في اآلونة األخيــرة. فالطلب في تزايد على التصاميم الشــعبية التي 
تدخل فيها لمسة عصرية وحديثة. فهي تروي قصة الماضي وتمزجها بإبداع المستقبل. 

من أين تســتلهمين تصاميمــك خصوًصا الحديثة منها بطابع 
شعبي؟

نبــدأ أنــا ووالدتي برســم التصاميم التي قد نســتلهمها أحيانا مــن عائلتنا والبيئة 
المحيطة بنا، ثم نتشارك التصاميم، وقد نمزج أحيانًا تصميمين مًعا فيولد تصميم 

جديد من إبداعها وإبداعي.

ماذا عن تصاميمك لألطفال؟
أعشــق تصاميم ومالبس األطفال، وأحب أن تطقم األم مع ابنتها. أســتلهم دائما 
وأضــع بمخيلتــي ابنتَي اللتين أتخيل كل قطعة أرســمها بحب لهمــا، وأتمنى أن 
تشــاركاني هذا الشــغف والحب لهــذا المجال يوًمــا ما، كما علمتنــي أمي عليه 

وأحببته عندما رأيتها تصنع كل جميل بيدها المبدعة.

أي إضافات أخرى؟
أتمنى أن أترك بصمتي بكل مناسبة مهمة لكل زبونة تختارني.. أعتبر كل زبونة 
صديقــة وأختــا عزيزة علــى قلبي، فأنا أصنــع كل قطعة بحــب واهتمام وكأنني 
أصنعها لنفســي. فشــكًرا لكل من وضع ثقته في عملي وحصل على كل ما يتمناه 

من خالل الجملة السحرية التي أحبها "افعلي كل ما تجدينه جمياًل".
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متى بدأتما التصميم، وكيف اكُتشف هذا الشغف؟ 
بدأنا عندما كنا طالبتين في الجامعة، أصبحنا نصمم ألنفسنا فساتين 
للمناســبات الخاصــة واألعياد، لقينــا اإلعجاب والثنــاء من األهل 

واألصدقاء وهنا بدأت فكرة التصميم والتوسع في المشروع.

ما أبرز تصاميم العباءة لهذا الموسم؟
اآلن نالحظ وبكثرة االنتشار الواسع للعبايات الملونة التي أصبحت 
دارجــة وبكثرة، فأصبح الغالبية يميلون إلى األلوان، أعتقد أن ذلك 

يضيف أكثر لجمال وأناقة المرأة، فاألسود أصبح لونا اعتياديا. 

هــل هناك خامــات جديدة بــدأت باســتخدامها عوًضا عن 
الخامات المعتادة للعباءة؟

نعم، الحرير المغسول، الحرير الهندي، بعض أنواع اللنن القطني، 
والعديد من األقمشة األخرى المختلفة الدارجة في استخدام العبايات. 

 اســتخدام اإلكسســوارات فــي العباءة، ما مــدى رواج هذا 
الخيار في هذه الفترة؟

تلقى إضافة اإلكسســوارات فــي العباءة رواًجا كبيــًرا، إذ تضيف 
لمسة راقية في العباءة.

حصة جناحي وجواهر العمادي
ابحثي عن التصميم المناسب لجسمك ومجتمعك

مصممتا األزياء 

جناحــي  حصــة  الصديقتــان  كونــت 
الشــغف  مــن  العمــادي  وجواهــر 
فبعــد  مشــروًعا،  والموهبــة 
استفادتهما من موهبتهما بشكل 
شــخصي، قررتا نشر أجمل اإلبداعات 
واألفــكار لتتألــق بهــا الفتيــات، فتــم 
تصميــم العبــاءة فــي المقــام األول 
التقليديــة  المختلفــة،  والفســاتين 
منهــا والحديثــة، أو اســتحداث مزيج 
مــن األصالــة والحداثــة لخلــق قطعة 
مميــزة تحمــل لمســاتهما الخاصــة. 
كان لنــا هــذا اللقــاء مــع المصممــة 

حصة جناحي...

كيــف يمكــن التعامــل مــع اإلكسســورات فــي العبــاءة أثنــاء 
الغسيل؟

نحــن شــخصيًا دائًما مــا ننبه الزبائن عمــا إذا كان هناك شــيء ال يصلح 
للغســيل العادي، بحيث يفضل أن تغســل باألماكن الخاصة بالغسيل حيث 
يعرفــون كيفية التعامــل مع هذا النوع من القطع؛ حتى ال تتلف أو تســقط 

اإلكسسوارات أو تتغير. 

بالنسبة لألزياء عموما، ما التصاميم التي تجدين نفسك قريبة 
إليها أكثر؟ 

نحن نميل أكثر إلى القطع التقليدية، التي جددناها بشكل عصري وحديث، 
ولو الحظت، فإننا نغير من الشــكل الرسمي والثابت لثوب النشل التقليدي 

إلى شيء عصري وحديث ومالئم للموضة.

مــن وجهة نظرك باعتبارك مصممة، مــا معايير القطعة التي ال 
تنتهي موضتها باختاف المواسم؟

بعض قصات الفســاتين لألفراح والمناســبات تكون ثابتة، إذ تأتي الزبونة 
تطلب الفســتان البسيط الناعم، وهذا نوع من الفساتين دارج طوال الموسم 

ألنه يعتبر بسيطا ويمكن ارتداؤه في أكثر من مناسبة. 

هل تشــجعين الفتيات على مواكبة الموضة في األزياء بشكل 
كامل أم التركيز على القطع األساســية التي ال ينطفئ وهجها 

بمرور الوقت؟
ال نشــجع ذلك دائًما، فهناك موضة ال تناســب البنــت كمجتمعنا الخليجي 
المحافظ، نحن نقول دائما ابحثي عن الموضة التي تناســب جسمك وتبرز 

أنوثتك بحيث تتماشى مع عادات وتقاليد مجتمعك.
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تســتغل الشــركات الكبرى الخاصة باإلكسســوارات كل موســم البتكار كل ما هو فريد وجديد وجميل 
في عالم الموضة والجمال واإلكسســوارات التي ال تقف تصميماتها وابتكاراتها عند حد، ولكل ســيدة 

ذوق دقيق في اختيار ما يناسب شخصيتها لتتميز دائًما في مختلف اإلطالالت.. 
من هنا، اخترنا لكم 4 صيحات رائجة يمكن اختيارها إلطاللتك.

التيجان

ويتوافــر  ســهل  خيــار 
ومختلفة  عديدة  بأشــكال 
وكذلك بأحجــام متعددة، 
اختاريــه مالئًمــا لنــوع 

مالبسك.

شريطة الشعر

ألنوثــة فائقــة وإطاللــة 
رقيقة، استخدمي شرائط 
الشــعر بألــوان متعددة، 
خيــار  األخــرى  هــي 
عملــي ومناســب لمعظم 

اإلطالالت.

صيحات رائجة إلكسسوارات الشعر 4 

دبابيس الشعر 

للمناســبات التي تستدعي 
الفخامــة،  مــن  القليــل 
اختــاري دبابيس الشــعر 
أو  باللؤلــؤ  المرصعــة 
خيــار  الالمعــة،  القطــع 
ممتاز يمنحك أناقة مثالية.

ربطات الشعر 
المطاطية

األكثر راحة وعملية في 
االستخدام، تناسب معظم 
ال  تقريبًــا،  اإلطــالالت 
تتــرددي فــي االعتمــاد 

عليها.
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يعد الحزام أحد أهم االكسسوارات التي تزين المالبس، 
لذا ال تغفلين عن اختيار الحزام المناسب لتغيير مظهر 
مالبســك بالكامــل. ومــن يراقــب تشــكيالت أهــم الدور 
العالمية، يالحظ أن األحزمة، ســواء كانت على الخصر أم 
تتوســط البطــن، عريضة أم رفيعة، بســيطة التصميم 
أم مزخرفة، هي أحد اإلكسسوارات األكثر رواًجا لموسم 
2019؛ لمــا تحملــه مــن لمســات أنثويــة راقيــة ومبتكرة. 
فاألحزمــة بمختلــف أشــكالها وألوانهــا هــي خيــار البــد 
منــه لكل امرأة عصرية تعرف كيف تبرز أنوثتها، وكيف 
تتوج إطاللتها بأكسســوار بارز، من دون أن تقع في فخ 
المبالغة. إليك بالصور أجدد موديالت األحزمة النسائية.

الحزام... 

حزام بوتيغا فينيتا

حزام غوتشي

اإلكسسوار األكثر رواجا

الحزام الحديدي

الحزام البني

حقيبة الحزام

حزام جلد النمر
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الكواتــز  شــبكة  فــي  الحديــد  عنصــر  ذرات 
الكريســتالية منحت الجمشــت لونه األرجواني 
الســاحر، ويســمى الجمشــت بحجر الروح؛ إذ 

يبعث طاقة السالم الداخلي، ومن أبرز فوائده:
- الحماية من الطاقة السلبية.

- تصفية الذهن وهدوء العقل.
- زيادة القدرة على اإلبداع.

- تحسين القدرة على التركيز.

يعد حجر الدر النجفي من األحجار شــبه الكريمة التي تســتخدم بنحو 
كبير فــي صناعة المجوهرات خصوصا الخواتم الرجالية، ويســمى 
حجر الدر النجفي بهذا االســم نســبة إلى مكان استخراجه وهو مدينة 
النجف في العراق، ويتميز بلونه األبيض الشفاف، ويطلق عليه علميًا 

الكوارتز الشفاف أو الكوارتز النقي، ومن مميزاته:

- يعرف بقدراته على عالج األمراض وتحسين الحياة على أكثر من نحو.
- يزيد بهاء الجلد ويبث الحيوية والنشاط.

- يحنن القلب ويجعله رحيما عطوفا سمحا كريما. 
- يبدد األفكار السلبية والحزن خصوصا مع النظر إليه.

الجمشت

اختاري مجوهراتك
حسب طاقتها المكنونة

منــذ قديــم الزمــان عــرف اإلنســان األحجــار الكريمــة، وربطهــا بمعتقــدات عديــدة 
مختلفــة، اســتعملها استشــفاًء باختالفها واختالف خصائصها، واســتعملها في 

مسائل العالقات االجتماعية وغيرها مما سوف نتعرض له في هذا التقرير.
علمًيــا، فــإن األحجــار الكريمــة تتكــون مــن مــادة الســليكا مــع بعــض الشــوائب 
المعدنية، ويختلف نوع الحجر الكريم باختالف المادة المكونة مع الســليكا، وهي 
موجــودة فــي مناطــق الطمــي البركانيــة، أو في أعمــاق البحار وحتى على ســطح 
األرض، وتصنــف األحجــار الكريمــة حســب معايير عديــدة، من حيــث الصالبة مثال أو 
درجــة الجمــال. وجاء ذكر بعض األحجار الكريمة في القــرآن الكريم في العديد من 
اآليــات، حيث ورد ذكر اللؤلؤ في ســورة اإلنســان في قوله تعالــى "َوَيُطوُف َعَلْيِهْم 
ِوْلــَداٌن ُمَخَلــُدوَن ِإَذا َرأَْيَتُهــْم َحِســْبَتُهْم ُلْؤُلــًؤا َمْنُثــوًرا"، وجاء ذكر أحجــار أخرى في 

قوله تعالى بسورة الرحمن "َكَأَنُهَن اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن".

الدر النجفي

أزياء 50

هو عبــارة مادة صمغيــة لونهــا برتقالي، 
تفرزها فصيلــة من أشــجار الصنوبريات 
المعمــرة، التــي يزيد عمرها عــن ماليين 
الســنين، وتنتشر هذه األشــجار في أوروبا 
الشــمالية، وغالبًا ما تكون هناك حشــرات 
متحجرة في حجر الكهرمان، ومن فوائده:

- تهدئــة الجســم بفعــل انبعــاث الروائــح 
العطرية منه عند مالمسته للجلد.

- يســاعد على ســحب الطاقة الســلبية من 
الجسم ويخفف من القلق والتوتر واالكتئاب.

- جلب المال والثروة لمرتديه.
- تحقيــق التوازن العاطفــي ومداواة اآلالم 
العاطفيــة الناتجــة عــن الفقــدان وانتهــاء 

العالقات.

الكهرمان

الزفير

يعتبــر الزفير من أكثر أربعة أحجار نفيســة في العالم، وهو  
من أكثر األحجار المرغــوب فيها لدى الملوك واألمراء، إذ 
كان يتم اســتخدامه على نطاق واســع في تزيين تاج وأدوات 
الملــك، ويتوافر حجر الزفير في ألوان عدة تشــمل األزرق 
والبنفســجي واألخضر واألصفر واألســود وحتى الشفاف، 

ومن فوائده: 
- قدرته على الحماية واكتساب الحكمة.

- فتح منظور العقل على الجمال وتحفيزه على اإلبداع.
- تعزيز القدرة على التواصل والخروج من حاالت االكتئاب.

- التصدي للطاقة السلبية الصادرة من األشخاص حولك.

مســمى أكوامارين يعني باللغة الالتينية "مياة البحر"، وتعود تســمية الحجر بهذا 
اإلسم إلى لونه الشبيه بزرقة مياه البحر، ومن فوائد ارتدائه: 

- يحسن من الحالة البدنية ويزيد الطاقة في الجسم.
- يساعد على توازن الهرمونات في الجسم وتنظيم عمل الغدة الدرقية.

- يساعد في تنقية النفس؛ إذ إن االكوامارين نقي بطبيعته.
- كان يستخدمه المصريون القدماء رمزا للحكمة.

األكوامارين

التأكيد



أزياء 52

الفيروز

الياقوت

يشتهر الياقوت بلونه األحمر المميز، ويوجد بألوان أخرى مثل 
البنفســجي والبني، ويتميز بقدراته على تهدئة النفس وتنشــيط 

الجسم، ومن فوائده: 
- يفيد المرضى الذيــن يعانون من الرهاب االجتماعي ويعالج 

األمراض العصبية مثل الهستيريا والجنون.
- يحسن النفسية عموما ويزيد نسبة الذكاء لدى الشخص.

- يمنح مرتديه إطاللة بهية ويساهم في لفت االنتباه.
- فعال في حماية أنسجة الجسم وخالياه من الضمور.

- القــدرة على حمايــة القلب وتنظيم ضغط الــدم وتقليل االلتهابات 
ومنع العدوى.

- اللــون األخضــر في الحجــر يعمل على زيادة مســتويات الطاقة 
وتعزيز تدفقها في الجسم.

- يســاعد على االســترخاء، والتخلص من القلق الناتج عن أجواء 
الحياة اليومية.

- يحقق التناغم بين الزوجين، ويجلب الحكمة لمن يرتديه.

يعتبر الفيروز من أقــدم األحجار على اإلطالق، إذ 
اســتخدمه الفراعنة في حياتهم اليومية، واســتخدمه 
الكهنة فــي طقوســهم العتقادهم بقدراتــه واتصاله 
بقوى عليا، كما اســتخدمه المحاربون إلضفاء شكل 

مميز على سيوفهم ودروعهم، ومن فوائده:
- يعمل كحارس للجسم ضد جميع األمراض.

- الصفاء الذهني والحصول على االستقرار العقلي.
- يقوي ويهدئ العقل والجسم.

- يحــث هذا الحجر على تحقيق الــذات ويرمز إلى 
الصداقة والحب غير المشروط.

يتميــز الزمرد ببريقه الزجاجــي ولونه األخضر الرائع، ويعد من 
األحجار الثمينة تاريخيًا، وله العديد من الفوائد يذكر من أهمها: 

الزمرد

كيف يمكن المحافظة على األحجار الكريمة؟ 
ينبغي المحافظة على األحجار الكريمة بطرق خاصة ولكنها بسيطة، فيفضل 
تنظيف األحجار كل أســبوع أو أسبوعين، وهناك طرق عدة من أهمها وضع 
األحجار تحت ضوء القمر عند اكتماله )ما يسمى بأيام البيض(، ووضعه في 
ماء وملح بحر أيضا أو وضعه تحت ماء جاٍر، كما هناك بعض النصائح التي 
يفضل اتباعها مثل تجنيب األحجار الكريمة مصادر الحرارة المباشــرة، ففي 
كثير من األحيان تعمل الحرارة العالية المباشــرة كالشــمس على سلب اللون 
المشــرق من بعض األحجار، كما تكون بعض األحجار حساســة للكيماويات 
واألمونيــا والمحاليل الحمضية وكذلك العطــور بأنواعها والكريمات الدهنية 

والزيوت.

عالقة كل بـــرج 
بحجــره الكريـــم

 الحمــل: األلماس أكثــر األحجار المناســبة لمواليد هذا 
البرج، إذ إنهم دائمي السعي إلى تنمية وتحسين حياتهم وال 
شــيء يكبح طموحهم، فإن ارتــداء األلماس يزيدهم طاقة 

وحيوية في السير لتحقيق طموحاتهم. 

الثور: يعتبر الزمرد من أكثر األنواع تناسبًا مع مواليد هذا 
الشــهر، إذ إنه يتناسب مع العواطف الدفينة له ويعزز من 
 قوتها لذا فينصح بارتداء لتكون في أحسن الحاالت العاطفية.

أكثــر  مــن  اللؤلــؤ  حجــر  يعتبــر  الجــوزاء: 
مواليــد  ارتــداء  عقــب  يبعــث  فهــو  تناســبًا  األحجــار 
الطمأنينــة. وبــث  الهــدوء  علــى  لــه  الشــهر   هــذا 

الســرطان: يعتبر حجر الياقوت أنســب حجر ألصحاب 
هــذا البرج فهو يعمل على مســاعدته في تنمية مشــاعره 

وحمايتها.

األســد: يعتبر حجــر الزبرجد هو حجر هــذا البرج فهو 
يقوي قدرته في فهم األشخاص المحيطين به.

العــذراء: يعتبــر الياقوت هو األنســب فهــو يبعث القوة 
والذكاء لمواليد هذا البرج عند ارتدائه. 

الميــزان: يعتبر حجــر العقيق هو األنســب إذ إنه يبعث 
الطاقة اإليجابية ويساعد في كيفية التعامل مع البشر. 

العقــرب: يعتبر حجــر التوباز هو األفضل فهو يســاعد 
أصحاب هذا البرج على التفهم الصحيح لمجريات األمور.
القــوس: يعتبــر الفيروز هــو األفضل فهــو يبعث على 

التفاؤل وزيادة النشاط والحيوية. 
الجــدي: الحجــر المالئــم هــو العقيــق األحمــر فهــو 
علــى  البــرج  هــذا  مواليــد  مــن  يرتديــه  مــن  يســاعد 
 تعديــل ســلوكه اليومــي لتكملة حياتــه بأســلوب أفضل.

الدلــو: يعتبر حجــر األرجوان من أنســب األحجار، لذا 
فإن مواليــد هذا البرج عند ارتدائه يحفــظ إرادتهم العقلية 

والجسدية إضافة إلى المحافظة على الطاقة والنشاط.

الحــوت: يعتبر حجــر الزبرجــد األزرق مناســبا، فعند 
ارتــداء مواليد هــذا البرج له فإنــه يمنح القــوة ويعززها 

ويظهر حامله بشكل جميل خالب.
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خــالل الفتــرة الماضيــة انتشــرت صيحــة المكيــاج 
تناســب  كونهــا  جــًدا؛  كبيــر  بشــكل  الجليتــر 
اإلطــالالت البســيطة والحفالت والســهرات. ويعد 
مكيــاج الجليتــر مــن أدوات المكيــاج التــي ُتحقق 
إطاللة جذابة لجفون العين بطريقة المعة ُملفتة، 
الســيما في الحفالت الخاصة، وهنالك العديد من 
أنــواع الجليتــر التي ُيمكن اختيار أي منها حســب 
الرغبــة، وجميعهــا مــن أنــواع الظــل الالمــع التــي 
وجميلــة  طبيعيــة،  إلطاللــة  اســتعمالها  ُيمكــن 
أو ُيمكــن وضعهــا إلضفــاء اللمعــان الرائــع علــى 

المكياج. 

العيــون البنيــة: ُتناســبها ألــوان الجليتــر التي 
ُتحدث تبايًنا في لون العين مثل: األخضر، واألزرق، 

ودرجات اللون البنفسجي.

العيون الزرقاء: ُيناســبها ألــوان الجليتر الدافئة 
مثــل: الذهبــي، والخوخــي، والبنــي، والبرتقالــي 

الداكن، والبرونزي.

 ألــوان العيون األخرى: ُيناســبها اللون الذهبي، 
والبني، والبرونزي.

كيفية اختيار الجليتر المناسب أللوان العين

موضة 
خـــــريف 2019

مكياج 
الجليتر

طريقة وضع الجليتر على العيون

 ضعــي كريم األســاس على كامــل وجهك، ثم 
ضعي الكونسيلر حول عينيك.

 يمكنــك اختيــار ظالل العيون من نــوع الجليتر 
وكنمــوذج  ومالبســك،  تتناســب  أن  علــى 
والبنــي.  األزرق  اللونيــن  ســنعتمد  للتطبيــق 
ضعــي ظل العيون األزرق من نوع الجليتر على 

الجفن العلوي المتحرك كله.

ضعــي القليــل من ظــل العيــون البنــي الفاتح 
علــى طــرف العيــن الخارجــي وعظمــة الحاجــب 

بحيث يكون فوق ظل العيون البني الداكن.

الحاجــب  تحــت  األبيــض  العيــون  ظــل  ضعــي 
إلضاءة العين.

الغليتــر  تثبيــت  ســائل  مــن  القليــل  ضعــي 
الشفاف فوق الجفن لتثبيته.

باســتخدام  للعيــن  العلــوي  الجفــن  حــددي 
اآليالينر السائل.

حددي الجفن السفلي من العين بقلم العيون 
األزرق.

ضعــي القليــل مــن الكحــل األســود أو اآليالينــر 
األسود لتحديد الجفن السفلي من الداخل.

ال تنسي لمسة الماسكرا أخيًرا.

ضعــي كريــم األســاس على كامــل وجهك، ثم 
ضعي الكونسيلر حول عينيك.

يمكنــك اختيــار ظــالل العيون من نــوع الجليتر 
وكنمــوذج  ومالبســك،  يتناســب  أن  علــى 
والبنــي.  األزرق  اللونيــن  ســنعتمد  للتطبيــق 

ضعــي ظل العيون األزرق من نوع الجليتر على 
الجفن العلوي المتحرك كله.

ضعــي ظــل العيون البنــي الداكــن على طرف 
الجفن وعظمة الحاجب.

 امزجــي بالفرشــاة ظــل العيون البنــي الداكن 
على بقية الجفن العلوي من الداخل.
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ما هو “دايت الكيتو”
إن نمط الحياة الصحي مهم جًدا لتفادي العديد من األمراض والمضاعفات الناتجة عن اإلخالل بالتوازن الغذائي ســواًء بالزيادة أو 
النقصان، وبما أن الســمنة أو الوزن الزائد يشــكل هاجًســا لمعظم النســاء، فإنهن يبحثن عن الحلول التي تؤدي إلى نزول سريع 
جــًدا فــي الــوزن، مثل الحبوب واألدوية التســويقية واألعشــاب وأنظمة الدايت غيــر المتوازنة من دون تصريح مــن ِقبل الطبيب أو 

مراقبة للحالة، وغيرها من الحلول الغريبة، بغض النظر عن التأثير الصحي المعاكس الذي ينتج عن هذه الحلول.
"دايت الكيتو" أو رجيم الكربوهيدرات المعروف بفعاليته في إنقاص الوزن بوقت قصير اكتسب شعبيًة في اآلونة األخيرة، ويقوم 
فقــط علــى االبتعــاد عن تناول النشــويات مثــل األرز، المعكرونة،البطاطــس، الفاصولياء والقمح والشــعير،مع قائمة مفتوحة من 

اللحوم واألسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات األلبان كاملة الدسم والدهون والزيوت.

أخيــرا أصبحــت صفحات االنترنت هــي الطبيب، وأخذت المواقع اإللكترونية والوصفات الغذائيــة المعتمدة على هذا النظام محل 
اختصاصي التغذية، دون إدراك أن هذه األنواع من الحميات تستلزم فحوًصا ومتابعة مستمرة من قبل الخبير قبل وأثناء اتباعها.
وإذا ما تحدثنا بشكل علمي تفصيلي لهذا النوع من الحميات الغذائية وطريقة عملها على جسم اإلنسان، فإنه يجب معرفة أن 
"فكرة الكيتو دايت هي أن تقلل الكربوهيدرات إلى أقصى درجة )أقل من 20 إلى 50 جرام كاربوهيدرات يومًيا(، وبالتالي يعتمد 
الجسم على الدهون )من الطعام ومن الجسم( كمصدر للطاقة بدًلا من الجلوكوز، إذ يشاع أن انخفاض مستوى األنسولين في 
الجسم يحفز على حرق الدهون، ويعتمد المخ على الجلوكوز بشكل أساسي للحصول على الطاقة، عندما تقطع الكربوهيدرات 
بشــكل كبير، يبدأ كبدك في تكســير الدهون وتحويلها إلى كيتونات في الكبد، تنتقل هذه الكيتونات في الدم وتغذي المخ 

وباقي الخاليا )إذ إن األحماض الدهنية ال تنتقل للمخ بسبب الحاجز الدموي(، ويكون جسمك وقتها في الحالة "الكيتوزية".

؟
بالتأكيــد فــإن لهــذا النظــام أضــراًرا 
نــزول  فــي  بفوائــده  مقارنــًة  أكثــر 
الوزن الســريع أو استخدامه كنظام 
الشــعور  فــإن  األمــراض،  لبعــض 
بالتعــب واإلرهــاق عند اتبــاع الكيتو 
أمر ال مفر منه، إذ إن جســمك يحاول 
أن يتأقلم مع استخدام مصدر بديل 
للطاقــة بصرف النظر عن الجلوكوز، 
النفــس  رائحــة  إلــى  إضافــة  هــذا 
المــواد  بعــض  فهنــاك  الكريهــة، 
الكيميائيــة التي يتــم إطالقها عند 
تكســير الدهــون، وهــذا ما يســبب 

رائحة النفس. 
كذلــك فــإن األليــاف التــي ســتتخلى 
عنها عند بدء هذا النظام ســتعود 
سلًبا على حركة األمعاء، ما سيؤدي 
إلى اإلمســاك، واإلحســاس المستمر 
بالجــوع، وغيرهــا مــن األضــرار مثــل 
حصول تشنجات في الساق، الجفاف 

وحصوات الكلى وغيرها. 
األعــراض  ويمكــن تجنــب كل هــذه 
مــع  متوازنــة  غذائيــة  حميــة  باتبــاع 
الحرص على متابعة طبيب التغذية 
قبــل  ضروريــة  بفحوصــات  والقيــام 
أي نظــام غذائــي؛ لتحقيــق الهــدف 
المنشــود بشــكل صحــي حتى ولو 

طالت المدة.

فيمــا يلــي لقــاء بســيط عبــارة عــن 
أســئلة بإجابات مختصرة قمنا به مع 
اختصاصيــة وخبيــرة التغذيــة نغــم 

نور الدين بشأن "الكيتو"...

يــروج دائًمــا أنه أكثر نظام يســاعد على خســارة الوزن بوقت قياســي، ما 
السبب في ذلك؟ 

يخفض هذا النظام الوزن بســبب أن الشــخص الذي يتبعه يحد من الطاقة التي تُؤخذ 
من الكربوهيدرات فيستخدم الجسم مخزونه من الدهون ويكسرها ويستخدمها كطاقة 

فينزل الوزن بشكل سريع.
وإذا ما قارنا هذا النظام بنظام الهرم الغذائي المتكامل والمتوازن نجد أن الهدف على 

المدى الطويل هو نفسه.

ما آثاره اإليجابية، وبالمقابل ما آثاره السلبية؟ 
يكــون الكيتو دايت إيجابيًا لحاالت معينة، مثاًل لمرضى الصرع الذين يحتاجون لهذا 

النمط الغذائي الذي يساعد على التقليل من نوبات التشنج.
مــع ذلك، فإن حاالته الســلبية أكثر من إيجابياته؛ ألن هــذا النظام قاس كثيًرا ويعتمد 

على الحرمان ما يؤدي إلى الفشل التلقائي.

َمن األشخاص الذين يمكنهم اتباع هذا النظام؟
األشــخاص الذين لديهم الكثير من الشحوم على الكبد، ومتالزمة تكيس المبايض، إذ 

يمكن لهذا النظام أن يساعدهم إذا استمروا فيه مدى الحياة.

سمعة هذا الدايت سيئة تقريًبا، هل هذا صحيح أم يتم تطبيقه بشكل 
خاطئ مثًلا؟ 

يكون نظام الكيتو ســيئًا عندما يســتخدم للحاالت الخاطئة، أو بطريقة تفتقر للمراجعة 
من قبل الطبيب المعالج واختصاصي التغذية الذي يرتب الجدول لهذا النظام.

ما األعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج عن اتباع هذا النظام؟ 
من الممكن أن تتأثر الكلى إذا كانت هناك مشــاكل فيها فتضعف أكثر، ويمكن أال يتم 

نزول الوزن أبًدا بسبب التطبيق الخاطئ.

 ما البدائل صحية لهذا النظام؟ 
من المهم أن يتم استهالك جميع األصناف بنسب مناسبة وبشكل متوازن حسب الهرم 

الغذائي، واالنتباه لنمط الحياة المتبع؛ ليبقى الفرد ضمن الوزن المناسب الصحي.

خبيرة التغذية          
نغم نور الدين
تكشف أسرار ”الكيتو”
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هــل ترغــب بفقــدان بعض الكيلوغرامــات الزائدة وال تملك الوقت الكافي لممارســة الرياضــة أو الذهاب إلى 
النادي الرياضي بسبب ضيق الوقت أو ضغوطات العمل؟

لذا اخترنا لك وصفتين طبيعيتين لخسارة الوزن ال تتطلبان سوى دقائق لتحضيرهما.

تنــاول الخضار المســلوقة والفاكهة الطازجة ومشــتقات األلبان 
بكميات صغيرة.

اتبــاع نظــام غذائــي ال يتضمــن أي مأكــوالت مقليــة أو مأكــوالت 
تحتوي على الدهون. 

عصيران يفقدانك نحو 6 كيلوغرامات خالل 
أسبوعين

 وخالل فترة شرب العصير يجب الحرص على: 

• وضع كمية مناسبة من الماء على النار إلى أن يغلي.
• إضافة المكونات إلى الماء.

• نزع الماء عن النار وترك المكونات فيه لمدة ساعتين.
• طحن المكونات في الخالط الكهربائي وتصفيته من الماء.
• شــرب كوبين مــن العصيــر صباًحا على معــدة فارغة، 

وكوبين آخرين قبل النوم. 

• وضــع المكونــات فــي الخــالط الكهربائــي 
وعصرها جيًدا كي يسهل شربها.

• شرب كوب منها 3 مرات في اليوم قبل تناول 
الطعام.

• باقة بقدونس
• باقة نعناع

• عصير 3 حبات ليمون
• ملعقة من برش الليمون

• ماء

• تفاحتان
• 300 جرام من الكرفس

• حبتا خيار
• 6 ورقات من خضار اللفت
• ملعقة صغيرة من الزنجبيل

• حبة ليمون

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

استبدال األرز األبيض باألسمر ألنه يساعد 
على حرق الدهون في الجسم. 

تنــاول وجبات صغيرة بدًلا من تناول نحو 
3 وجبات كبيرة.

 شــرب مــا ال يقــل عــن 8 أكواب مــن الماء 
يومًيا.

1

2
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• ضعي الجزر، والبرتقال في الخالط الكهربائي، 
والتفاح واخلطي جيًدا.

• أضيفي الماء البارد، والســكر، ومكعبات الثلج 
إلى الخليط واستمري في الخلط حتى يتكون لدينا 

عصير.
• ضعي العصير في كأس للتقديم، وقدميه بارًدا.

• 3 حبات من الجزر المقشر والمبشور والمقطع
• حبتان من البرتقال المقشر والمقطع

• حبتان من التفاح المقشر والمقطع
• ¼ كأس من السكر

• ¼ كأس من مكعبات الثلج
• ¼ كأس من الماء البارد

يحتــوي هــذا الخليط الطبيعــي على العديد مــن الفيتامينات مثل )C,A,B6( والبوتاســيوم 
وحمــض الفوليــك، التــي تفيد في حماية الجســم من األمــراض المرتبطة بالشــتاء مثل البرد 

واالنفلونزا، كما أنه يكافح االلتهابات.

المكونات

الخطوات

 عصـــير التــفــاح 
والجزر والبرتقال

ويمكن إعداد عصير آخر بالبرتقال والجريب فروت، إذ يعد البرتقال والجريب فروت )الليمون الهندي( مصدرين مهمين 
لفيتاميــن )C( الــذي يكافــح البــرد واالنفلونــزا، ويعتبر من مضادات األكســدة التى تحمي الجســم من األمــراض، كما أن 

نقص فيتامين )C( يمكن أن يؤدي إلى تأخر التئام الجروح وعدم القدرة على مكافحة االلتهابات بشكل فعال.

• قومي بغسل الفاكهة وقطعيها إلى قطع مع التخلص من اللب األبيض والبذور.
• ضعي قطع الفاكهة في الثالجة لمدة نصف ساعة حتى تبرد. 

• ضعي الفاكهة في الخالط الكهربائي مع الثلج والعسل.
• قدميها مباشرة في كأس التقديم وزينيها بقطع من البرتقال.

• برتقالتان
• حبة جريب فروت

• 8 مكعبات ثلج
• ملعقة طعام عسل

الخطواتالمكونات

الطماطــم مــن الخضــروات المحببــة للجميــع، لكن عصيــر الطماطــم له فائــدة خاصة في 
فصل الشتاء؛ ألنه غني بحمض الفوليك والحديد وفيتامين )A,C(، وله فوائد عديدة في 

تعزيز جهاز المناعة ومقاومة أمراض كثيرة، مثل أمراض القلب وتنظيم حركة األمعاء.
 عصير الطماطم

• اختيــار الطماطــم الطازجة، ثم غســلها بالماء 
جيًدا.

• إزالــة اللب وتقطيع حبــات الطماطم إلى أرباع 
متساوية. وضع الطماطم في وعاء على النار، ثم 

هرسها جيًدا ليتكون العصير.
• ترك الطماطم المهروسة على النار حتى تغلي، 
وقد تســتغرق عملية الغلي من 25 دقيقة إلى 30 

دقيقة.
• وضع الملح والفلفل أو أي من المنكهات حسب 
الرغبــة، وللتأكــد من ضبط نكهة الملــح والفلفل 

ويجب تذوق العصير.

• حبتان من الطماطم كبيرتا الحجم
• سكر حسب الرغبة
• ملح حسب الرغبة

المكونات

الخطوات

يمكن إعداد عصير آخر بإضافة الكرفس والكرنب لعصير الطماطم، إذ يعتبر هذا الخليط مصدرا للعديد 
مــن المغذيــات مثل المغنيســيوم والبوتاســيوم والحديــد واألحمــاض الدهنية وفيتامين آي وســي وهذه 

العناصر تعزز من عمل الجهاز المناعي، ومقاومة االلتهابات واألمراض.

• اخفقي المقادير في الخالط الكهربائي ثم اســكبيها 
في كؤوس التقديم وقدميها.

• عصير الطماطم
• عودان من كرفس

• كوب من الكرنب المفروم

• 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
• ¼ ملعقة ملح
• ¼ ملعقة فلفل

الخطواتالمكونات
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• سخني الفرن على حرارة 170 درجة مئوية.
• قطعي البطاطس إلى مربعات متوســطة الحجم، وبهريها بملعقتين من 

زيت الزيتون، روزماري، ونصف كمية مسحوق الفلفل األحمر.
• ضعي البطاطس في إناء وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

فــي وعاء آخر، ضعــي عصير الليمــون، والباقي من مســحوق الفلفل 
األحمــر وزيت الزيتــون واخلطيها حتى التجانس، ثــم أضيفي الربيان 

واخلطيها جيًدا. ضعي اإلناء في الثالجة لمدة 20 دقيقة.
• شكي في األعواد الخشبية حبة من الربيان وحبة من البطاطس الحلوة 

على التوالي، ثم رشيها بالملح والفلفل األسود.
• اشويها لمدة 3 - 4 دقائق حتى يصبح الربيان وردي اللون.

• ضعــي نصــف كوب من الماء فــي قدر على النار حتــى الغليان، ثم أضيفي 
السبانخ وغطيه لمدة 3 إلى 4 دقائق أو حتى الذبالن.

• فــي قدر آخــر ضعي باقي المكونــات واتركيها على نار هادئــة لمدة 2 - 3 
ساعات.

• قدمي طبقك مع أنواع من البسكويت اللذيذ.

• حبتان من البطاطس الحلوة 
• ملعقتان من زيت الزيتون

• ربع كوب زيت زيتون
• ملعقة ونصف روزماري

• ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل األحمر
• 3 مالعق كبيرة من عصيرالليمون

• 12 حبة ربيان كبيرة مقشرة
• ¼ ملعقة صغيرة ملح

• ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 3 أكواب سبانخ صغيرة 
• كوب من أرضي شوكي مهروس

• علبة من الجبن الكريمي
• كوبان من الجبن المبشور

• علبة من الكراب المعلب أو الطازج
• ½ كوب كريمة حامضة

• 1\8 ملعقة ملح
• 1\8 ملعقة فلفل أسود
• أنواع من البسكويت

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

تغميسة الكراب واألرضي شوكي

أسياخ الربيان والبطاطا الحلوة

• ضعــي الجبــن الكريمــي، الصلصــة الخضراء، ملعقــة من عصيــر الليمون، 
الكزبرة، العسل والملح في خالطة حتى التجانس.

• أدخلي أصابع السمك في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي نصف كمية صلصة 
التاكــو، أدخليهــا الفرن مرة أخرى لمدة دقيقتين ثم أضيفــي باقي الصلصة عليه، 

وأدخليها الفرن حتى تتقرمش.
• صفي قطع التاكو في صينية التقديم.

• فــي وعاء أضيفــي الملفــوف، واألفــوكادو والطماطم، غطيهــا بباقي عصير 
الليمون، نصف كوب من الصلصة المعدة سابقًا، واخلطيها.

• قطعي أصابع السمك إلى 3 قطع متساوية.
• ضعــي الخلطــة فوق خبز التاكو، ثم قطعة من الســمك ثــم ملعقة من الصلصة 

المعدة سابقًا.
• قدميها مع شرائح الليمون.

• قشري المحار وضعيه في وعاء والجزء السفلي جانبًا.
• في مقالة، شــوحي البصل في الزبدة حتى يتحمر، والســبانخ 

حتى يذبل وارفعيه عن النار.
• أضيفي إليه الجبنة، وعصير الليمون، والفلفل األسود.

• غطي صينية الفرن بالملح، وصفي قشر المحار السفلي عليها.
• ضعي قطعة من المحار في القشــرة ثم أضيفي خلطة السبانخ 

عليها.
• أدخلي الصينية في الفرن لمدة 6 - 8 دقائق وقدميه مباشرة.

• ½ كــوب مــن الصلصــة الخضراء 
المكسيكية 

• كوب من الجبن الكريمي
• ملعقتان من عصير الليمون

• ملعتقان من الكزبرة المطحونة
• ملعقة صغيرة من العسل

• ملح حسب الرغبة

• 12 حبة من أصابع السمك المثلجة
• ملعقة من صلصة التاكو
• 36 قطعة تاكو صغيرة

• ½1 كوب ملفوف ملون
• ¾ كوب أفوكادو مقطع لمربعات
• ¾ كوب طماطم مقطعة لمربعات

• شرائح من الليمون األخضر

• 3 درزن من المحار
• حبة بصل مفرومة

• نصف كوب من الزبدة مقطعة
• نصف حزمة من السبانخ مقطعة

• كوب من الجبن الروماني
• ملعقة من عصير الليمون

• 8/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
• كيلو من الملح الخشن

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

تاكو السمك

محار البحر بالسبانخ
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ينتمي ســمك الســلمون إلى عائلة الســلمونيات، ومن أسماء السلمونيات 
المرقــط، والشــار، والجرايلينــج، والســمك األبيــض، ويعــد شــمال المحيــط 
األطلســي هــو الموطــن األصلي للســلمون، وقد ولد الســلمون فــي المياه 

العذبة قبل هجرته إلى المحيط، لكنه عاد إلى تلك المياه لغايات التكاثر.

• تدهن قطع ســمك الســلمون بالخردل والعســل 
وتوضع في الصينية التي ستدخل في الفرن.

• يوضع الجزر واللوبياء مع السمك في الصينية.
• تمــزج البقســماط مــع مكعبات مــرق الدجاج 

وتوزع فوق السمك.
• يدخل إلى الفرن لمدة 20 دقيقة تقريبًا. 

• تقدم مع البروكولي المشوي حسب الرغبة.

• سخني الفرن على حرارة 450 درجة.
• ضعي السلمون في طبق الفرن وتبليه بالملح والفلفل.
• أدخلي الطبق الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج.

• ارفعي السلمون من الطبق وضعيه في صحن التقديم.
• اخلطي الكزبرة والليمون والصويا والسكر في وعاء حتى تمتزج المكونات.

• صبي المزيج فوق الســلمون المشــوي وقدميه ســاخنًا إلى جانب الخضار المشــوية أو 
السلطة حسب الرغب.

• 4 قطع فيليه السلمون 
• ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

• نصف ملعقة صغيرة ملح 
• ¼ كوب عصير الليمون

• ملعقتان كبيرتان من الصويا صوص
• ملعقة صغيرة من السكر

• ملعقــة كبيــرة )مفرومة( مــن الكزبرة 
الخضراء

• كيلو ونصف من السلمون 
المقطع

• كوب ونصف بقسماط 
• مكعبــان من مرق الدجاج 

باألعشاب

• ملعقتان من العسل
• ملعقتان من الخردل 
• 3 حبات من الجزر

• ¼ كيلو لوبياء خضراء
• بروكولي

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

السلمون المشوي بالليمون والكزبرة

طـــرق إلعــداد 
4 الســــلــمـــون

يعد األوميجا 3 أحد مكوناته الرئيسة؛ وبذلك فهو مصدر للدهون الصحية الخالية من الكوليسترول، كما أنه غني بفيتامينات أ، 
ب، د، والكالسيوم، والحديد، والفسفور، والسيلينيوم، ويتميز بقدرته على تقوية العظام، وزيادة القدرة العقلية خصوصا لفئة 

األطفال، الوقاية من الكثير من األمراض.

السلمون المحمر مع الخضرة

• كوبان من األرز
• ملعقتان صغيرتان من الملح

• ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
• ملعقة كبيرة من بهار السمك

• ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة
• ملعقة صغيرة من الكمون

• ¼ ملعقة صغيرة من الكركم

• 4 قطع فيليه سلمون
• ¼ كوب من زيت الذرة

• بصلة كبيرة مفرومة فرًما ناعًما
3 فصوص ثوم مهروس

الطماطــم  مــن  كبيرتــان  حبتــان   •
المفروم

• 3 أكواب من الماء

المكونات

الخطوات

مجبوس السلمون

• ضعي ســمك السلمون في صينية أو وعاء مناسب، وضعي الزعتر المجفف 
عليه وأضيفي الملح والفلفل حسب رغبتك.

• أضيفي زيت الزيتون، ومن ثم ضعيه في الثالجة لنحو ساعتين.
• قطعي البصل والليمون إلى شــرائح. شــغلي الفرن على درجة حرارة 120 
مئوية مسبقًا، وأضيفي البصل والليمون إلى السلمون وضعيها في صينية ومن 

ثم ضعيها بالفرن.
• دعي السلمون لينضج لمدة 12 دقيقة، ومن ثم أخرجيه.

• 4 قطع ذات حجم متوسط من سمك 
السلمون الفيليه

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
• فلفل أسود حسب الرغبة

• ملح حسب الرغبة

• ليمونة واحدة بحجم كبير
• ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف 

أو حسب الرغبة
• بصلة واحدة كبيرة

المكونات

الخطوات

السلمون في الفرن

• اغسلي األرز جيًدا، وانقعيه في الماء دافئ لنصف ساعة.
• اخلطي الملح مع الفلفل والبهارات بهري السلمون بثلث الكمية.

• في قدر على النار ضعي ملعقة كبيرة من الزيت، وأضيفي السلمون.
• قلبيه على الجانبين إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم ضعيه جانبًا.

• أضيفي بقية الزيت، والبصل والثوم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا.
• أضيفي الطماطم للخليط، وقلبي ليذبل قلياًل.

• أضيفي األرز، وبقية البهارات، واخلطي األرز ثم أضيفي الماء، ودعيه يغلي إلى أن يقل مستوى الماء قلياًل.
• ضعي السمك على سطح األرز، غطي القدر واتركيه على نار هادئة لنحو نصف ساعة إلى أن ينضج.
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• فتتي 5 علب من البســكويت بواسطة محضرة 
الطعام حتى تحصلي على خليط ناعم.

• اخلطــي البســكويت المطحــون والزبــدة في 
وعاء متوســط الحجم ثم رصي الخليط في قالب 

متحرك القاعدة.
• ذوبي ربــع كمية زبدة الكوكيز في الميكروف 

ثم اسكبي المزيج على وجه البسكويت.
• أدخلي القالب الى الثالجة لنحو 30 دقيقة حتى 

تجمد طبقة البسكويت.
• فــي وعــاء الخــالط الكهربائــي، اخفقي جبن 
الكريمة وسكر البودرة جيًدا حتى تحصلي على 

مزيج متجانس.
• أضيفي نصف كميــة زبدة الكوكيز مع الخفق 

المستمر حتى تتداخل المكونات.
• اخفقــي الكريمة فــي وعاء صغيــر الحجم ثم 
أضيفيها إلى المكونات حتى تحصلي على مزيج 

كثيف.
• اطحنــي ما تبقى من البســكويت ثم زيديه الى 

المزيج واخلطي حتى تتجانس المكونات.
• وزعــي مزيج الكريمة فوق طبقة البســكويت 

في القالب ثم انثري المكسرات على الوجه.
• ذوبــي ما تبقــى من زيدة الكوكيز ثم اســكبيها 

على وجه القالب.
• أدخلــي قالب التشــير كيك إلى الثالجة لنحو 4 

ساعات على األقل حتى يجمد قبل التقديم.

• 8 علب بسكويت لوتس
• 250 غراما من جبن الكريم

• 200 مل كريما
• 60 غراما سكر بودرة

• ¾ زبدة كوكيز من لوتس
• ملعقتان كبيرتان من الزبدة

• مكسرات

المكونات

الخطوات

تشيز كيك اللوتس

• سخني الفرن إلى 350. 
• فــي وعاء امزجي الدقيــق والزنجبيل والقرفة 

وجوزة الطيب، والقرنفل ثم اتركيها جانبا.
• فــي وعــاء آخــر، امزجــي الجبــن الكريمي 
والســكر األبيض والبنــي، ثم أضيفي العســل، 
واخفقي جيًدا. ثم يضاف البيض مع االســتمرار 
في الخفق. بعدها الفانيليا. وأضيفي خليط الدقيق 

تدريجيًا حتى تمتزج جميع المكونات.
• املئــي ¾ ورق الكــب كيك وأدخليهــا الفرن 

واخبزيها لنحو 25 دقيقة أو حتى ينضج.
• أخرجيها واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق.

• عندمــا يتــم تبريد الكعك تماًمــا، قومي بإعداد 
كريمة التزيين.

• اخفقــي الجبــن )لنحــو دقيقتيــن( وأضيفي له 
الفانيليــا والقرفة إلــى أن يصبح الخليــط ناعًما 

وأضيفي تدريجيا سكر البودرة. 
• قومي بتزيين الكب كيك.

• ½1 كوب طحين
• ملعقتا طعام من الزنجبيل 

• ملعقتان شاي القرفة
• 4\1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

• 4\1 ملعقة صغيرة قرنفل 
• ½1 كوب زبدة

• كوب سكر
• ½ كوب من السكر البني

• 3 مالعق كبيرة من العسل األسود
• 4 بيضات، في درجة حرارة الغرفة

• ½1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

• 4 أكواب سكر بودرة
• 4 علب جبن كريم مخفوق

• ملعقة طعام قرفة
• 2\1 ملعقة صغيرة فانيليا

• 2 إلى 4 مالعق كبيرة زبدة 

المكونات

للتزيين

الخطوات

كب كيك الزنجبيل بالجبنة
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تــم االنتهــاء مــن أعمــال التجديــد التــي طــال انتظارها بفنــدق موڤنبيــك البحرين، الــذي يقع على بعــد خطوات 
مــن مطــار البحريــن الدولي، حيــث تم تجديد غــرف وأجنحة الفنــدق والمرافق العامــة والمطاعــم وتزويده بجميع 

تسهيالت الراحة والرفاهية التي تمكن النزالء من االستمتاع بإقامتهم.
وشــملت أعمال التجديد جميع مرافق ومطاعم الفندق "ســيلكس" و"جاليري لوبي" وأيًضا ترميم "بار فالمينغو" 
الــذي تــم تغييــر اســمه إلى "زينيا بار والونج". وتتمتــع ردهة الفندق بإطاللة عصرية مع ســقف زجاجي عال ونوافذ 
زجاجيــة مطلــة علــى حمام الســباحة والحديقة التي تشــعرك بالراحة والفخامة. أما بالنســبة لمطعم ســيلكس 
)Silks(، فقد تم زيادة مســاحته، إذ أضيف ملحق محاط بنوافذ وســقف زجاجيين بينما تم إضافة مطبخ؛ لتقديم 
أطباق عالمية فاخرة توازي مظهر المطعم الجديد الذي يوحي بأناقة وفخامة بلمسة ذهبية مع إطاللة طبيعية 
على خليج عراد، يجعل منه المكان المثالي لتناول وجبات الغداء والعشــاء. أما "زينيا بار والونج" فيقدم ترفيًها 
كل ليلة مع عزف الفرقة الموسيقية والدي جيه، وأيًضا تشكيلة متنوعة من الكوكتيالت العصرية وقائمة وجبات 

لذيذة للزوار؛ لضمان ليلة مسلية.
هذا الفندق األنيق هو واحة فاخرة للضيوف، مع 106 غرف إقامة على أحدث طراز ووسائل راحة مدروسة في بيئة 

ودية، وجميع األثاث مصمم حصرًيا لفندق موڤنبيك البحرين. 

“موڤنبيك البحرين” يكشف النقاب عن 
حلته الجديدة

وصــرح المديــر العــام لفنــدق موڤنبيــك البحريــن 
باســكوالي بايجــوارا بــأن "الفنــدق ســيكون مكاًنا 
جديــًدا لجميــع الضيــوف لالســتمتاع بمرافــق أنيقة 
ومصممــة بأجهــزة حديثــة تمنــح الراحــة للضيــوف 
وســواًء كانــوا هنــا فــي البحريــن بغــرض العمل أو 
الســياحة، فسيشــعرون حتًما بأنهم في منزلهم 
وســيضيف المظهر الجديد للفندق أكثر متعة مع 

لمسات من األناقة والفخامة".

يقع الفندق األنيق على بعد دقيقتين في السيارة 
مــن مطار البحريــن الدولي ويطل على خليج عراد. 
وإضافــة الــى مطاعمه الحائزة علــى جوائز تقديرية، 
يتيــح الفنــدق عالجات فريــدة وفعالة فــي 12 غرفة 
مســتقلة فــي منتجــع رمال الصحــي الفاخــر، وكان 
موڤنبيك البحرين قد حاز على جائزة سكايتراكس 
ألفضــل فندق مطار في الشــرق األوســط في وقت 
ســابق من هذا العام، وللمــرة الثالثة على التوالي، 
وســيحتفل فنــدق موڤنبيــك البحريــن بالمهرجان 
األميركــي ابتــداًء من 13 أكتوبر ولغايــة 15 نوفمبر 

.2019
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تتمتــع مجموعة فنــادق ومنتجعات موڤنبيك بأســلوب عصري 
"اللحظــات  بمبــدأ  االهتمــام  يتــم  الضيافــة، حيــث  فــي مجــال 
االستثنائية" مع إدراك أن اللمسات الصغيرة بإمكانها أن تصنع 
الفــارق. لذلك تتــم األمور العادية بطرق غير تقليدية ســواء من 
خــالل ســاعة الشــوكوالتة بعــد ظهــر كل يــوم، وتقنيــة النــوم 
المخصصة لضمان ليلة مريحة، أو من خالل قوائم طعام األطفال 
الممتعة والصحية. وتحــرص فنادق ومنتجعات موڤنبيك على 
توفيــر الراحــة لــكل مــن نزالئهــا وشــركائها وموظفيهــا. كمــا 
تلتــزم بمســؤوليتها المجتمعية وبتحقيق معايير االســتدامة، 
وهي من أكثر العالمات التجارية الفندقية المعتمدة لدى غرين 
غلوب حول العالم. تأسســت فنــادق ومنتجعات موڤنبيك في 
سويســرا العــام 1973، ومــن خــالل تراثهــا الغنــي بالمأكــوالت 
والمشــروبات المتنوعــة منــذ أربعينــات القرن الماضــي، تمتلك 
موڤنبيــك محفظــة متناميــة تضم أكثــر من 80 فندًقــا في 24 
دولــة. وتعتبر فنــادق ومنتجعات موڤنبيك جــزًءا من مجموعة 
AccorHotels، المجموعــة الرائدة في قطاع الضيافة العالمية، 
التــي تمتلــك أكثر من 4500 فندق ومنتجــع إلى جانب أكثر من 

10000 منزل خاص حول العالم.

موڤنبيك البحرين يقدم اآلن 
غرف إقامة عصرية ومرافق 

على أحدث طراز وأناقة 
للسائحين والمقيمين 

في المملكة التي تعمل 
على تحقيق الرفاهية 

واالستمتاع في المطاعم
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دول في السياحة 
العالجية

10أشهر
يفضــل كثيــرون الســفر إلــى الخــارج لعــالج مختلــف األمــراض والعــوارض الصحية، وحتــى للتجميل مثــًلا، أو 
االستجمام في المنتجعات الصحية. فما أفضل الدول التي برزت في مجال السياحة العالجية والتي تمتلك 
أفضــل المنتجعــات والمستشــفيات وأحدث األجهزة وأكفأ الكوادر؟ فــي هذا التقرير نقدم لكم أبرز 10 دول 

تشتهر بهذا الشأن، يمكنكم االطالع عليها ثم تحديد خياركم األفضل منها.

تايلنــد  لتكــون  األســباب  تعــددت 
والزالــت مــن أفضــل الــدول فــي 
مجال الســياحة العالجية خصوصا؛ 
الشــتهارها بعمليــات تخفيف الوزن 
وعالج األورام والقســاطير القلبية، 
عــالوة على ذلــك المناظــر الخالبة 
والمنــاخ الســحري والتقــدم الطبي 
وســهولة التعامــل مع ذويهــا هناك 
تنافســية  أســعارها  لكــون  وأيضــا 
ما يســتقطب إليهــا الــزوار من كل 
أنحاء العالم الســيما من دول الخليج 

العربي.

تايــوان واحــدة من أبرز المــدن التي 
يقبل عليها الســياح مــن جميع الدول، 
وتشــتهر المدينــة بتوافــر العديــد من 
المنتجعات الصحيــة ومراكز العالج 
التي يقبل عليها كثير من الزوار لعالج 
العديد من األمراض الشــائعة، فضال 
عــن العديــد مــن مراكز االســترخاء 
العصبيــة.  االضطرابــات  وعــالج 
وتعتبر أيضا من أهم أماكن الســياحة 
الطبيــة خصوصا للنســاء ممن يهتمن 
بالتجميــل، حيث كان لتايوان النصيب 

األكبر في عمليات الشد والتجميل.

تايلند

تايوان

تشــتهر البرازيــل في مجال الســياحة 
العالجية، حيث يزورها ســنوايا آالف 
جديــد.  مظهــر  وراء  ســعيًا  الســياح 
وتنتشــر فــي البرازيل عيادات نفســية 
جراحاتهــم  بعــد  المرضــى  لتأهيــل 
التجميلية الجذرية. وفي البرازيل أيًضا 
عيادات تجميلية متخصصة للحيوانات 
األليفة كذلك وبأسعار مغرية وتنافسية.

األوســط  الشــرق  دول  تهتــم 
خصوصا دول الخليج ودول آســيا 
وأوروبا بالســفر إلــى الهند لتلقي 
العالج هناك؛ بسبب جودة المرافق 
وتطور مراكزها الطبية باإلضافة 
إلى انخفــاض التكاليف، إذ عنيت 
العظــام  أمــراض  بعــالج  الهنــد 
والقلب والعقــم واألورام وزراعة 

األعضاء أيضا.

موقــع تركيــا الممتــاز جعــل الزوار 
يأتونهــا من دول آســيا وأوروبا وحتى 
الشــرق األوســط، فاشــتهرت بجــودة 
العالجــات المعنيــة بأمــراض القلــب 
والعظام وأيضا طب العيون وعمليات 
الليــزر، باإلضافة إلــى وجود األماكن 

السياحية القيمة فيها. 

الهند

البرازيل

تركيا
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باعتمادها  ألمانيــا  اشــتهرت 
علــى التقنيــات الحديثة التي 
تؤهلهــا إلــى أحــدث مراكز 
األبحــاث المتطــورة لتجعلها 
التاريــخ  أعــرق دولــة فــي 
للمجــال الطبي خصوصا في 
مجال العالج الطبيعي وإعادة 
ألمانيــا  أن  حتــى  التأهيــل، 
بمستشفى  بتســميتها  تشــتهر 

أوروبا.

بيــن  كبيــرة  أهميــة  للمكســيك 
الدول فــي العــالج بمجــال البدانة 
وتجميــل األســنان، والســبب وراء 
ذلــك انخفــاض كلفــة العــالج بهــا 
عنــد مقارنتهــا بالعالج فــي الدول 
المجــاورة األخرى األخرى، األمر 
الذي يدعو للسفر بسهولة إليها لتلقي 
العــالج وفــي نفــس الوقــت قضاء 

أوقات ممتعة.

ألمانيا

المكسيك

مالئمــة  إفريقيــا  جنــوب  تعــد 
للســائحين الذين يرغبــون بإجراء 
جراحــات مختلفة ثم قضــاء فترة 
نقاهة جيدة بتكاليف أقل، والســبب 
أن ســمعتها في مجــال الجراحات 
المختلفة أصبحت معروفة عالميا، 
هــذا إضافــة إلــى أن مدينــة كيب 
تاون تعتبر من أبرز أماكن النقاهة 
التي تعقــب الجراحــات الخطيرة 
كعمليات القلب المفتوح وجراحات 

المخ واألعصاب.

تعتبــر هنغاريا األولى في عيادات طب 
األســنان التخصصية، حيث عنيت هذه 
العيــادات بــأن تقــدم كل ما هــو جديد 
ومتطور وخاص بمجال طب األسنان، 
وإضافة إلى ذلك أيضا أنها عنيت بحل 
مشــكالت كبيرة باألســنان عن طريق 
عمليــات التجميل ومعظــم زوارها من 

أوروبا.

جنوب إفريقيا

هنغاريا

عند الحديث عن الســياحة العالجيــة أو الطبية، تجد 
أن ســنغافورة ال تزال بين أفضل الوجهات السياحية 
لهذا الغــرض، فطبقًا لبعض اإلحصــاءات الخاصة 
بمؤشــرات الســياحة الطبيــة التي صــدرت أخيرا، 
فإن ســنغافورة تعتبر الدولة األكثر جاذبية للســياحة 
العالجيــة بيــن 7 دول آســيوية مــن حيــث تجارب 
المرضــى ورأيهم فيمــا تلقوه من خدمــات. والدليل 
على ذلك أنها حصلت على المركز الســادس عالميا 
في مجال السياحة الطبية، على الرغم من غالء ثمن 

العالج بها مقارنة مع غيرها من الدول اآلسيوية.

سنغافورة
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افتتــح الرئيــس التنفيــذي لصندوق العمــل )تمكين( إبراهيم جناحي أعمــال الجناحي الوطني البحرينــي فــي معــرض جيتكــس 
2019 بمشــاركة 60 عارضــا مــن شــركات تقنيــة المعلومــات واالتصاالت البحرينية والشركات الناشئة.

وأكــــد جناحــــي أن هــــذه المشــــاركة البحرينيــــة فــــي "جيتكــــس" تواكــــب النمــــو الملحــــوظ الذي تشــــهده البيئــــة المســــاندة 
للتكنولوجيــا فــي البحريــن، مدعومــة بالعديــد مــن العوامــل من بينهــا القوانيــن والتشــريعات المتقدمــة فــي المملكــة، وبيئة 
التشــغيل منخفضــة التكاليف، إضافــة لوجود المواهب والكفــاءات المؤهلة والمدربــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصاالت.

جناحي يفتتح أعمال الجناح الوطني 
البحريني بـ ”جيتكس 2019”

بمشاركة 60 شركة متخصصة في تقنية المعلومات 
واالتصاالت

وشــــدد جناحــــي، فــــي تصريــــح له علــى هامش 
المعلومــــات  قطــــاع  أهميــــة  علــــى  االفتتــاح، 
وزيــادة  والتطــــور  النمــو  دعــــم  فــي  واالتصــاالت 
وتســــريع  البحرينــي،  االقتصــاد  فــــي  اإلنتاجيــة 
جهــود التحــول الرقمــي، الفتا فــي الســياق ذاتــه 
إلــى أهميــة هــذا القطاع فــي توفير فرص عمــــل 
نوعيــة للمواطنيــن، خصوصا مع التوجه الكبيــــر 
نحــــو تطبيقــــات الحوســــبة الســــحابية والــذكاء 
االصطناعــي وإنترنــــت األشــياء وغيرهــــا، وهــــي 
مجــاالت يحــــرص "تمكيــن" فيهــا دائما علــى بناء 

مهارات البحرينيين وتأهيلهم لمزاولتها.
وينظــــم أعمال هــــذا الجناح للعام الثالث عشــــر 
علــى التوالــي كل من جمعية البحرين لشــركات 
لتنظيــــم  ســــمارت"  و"وورك  "بتــــك"،  التقنيــــة 
لتنظيــم الفعاليــات، وبشــراكة إســتراتيجية مــع 
"تمكيــن". وتشــــارك الشــــركات البحرينيــــة فــــي 
الجنــاح الوطنــي البحرينــي فــي جيتكــس جنبــا 
إلــــى جنب مع 4800 شــــركة عارضة من 140 دولة، 
موزعــــة علــى مســــاحة المعرض التــي تصل إلى 
4.1 مليــون قــدم مربعة. مــــن جانبه، أعرب رئيس 
مجلس إدارة جمعية "بتــــك" عبيدلــــي عبيدلــــي 
عــــن ارتياحــــه إزاء الشــــراكة المتطورة والنوعية، 
العــــام  القطــــاع  جهــــات  بيــن  والتكتــل  بــل 
المعنيــــة بتطوير صناعة المعلومــات واالتصاالت 
التقنيــة  وشــــركات  جهــة،  مــــن  البحريــــن  فــــي 
البحرينيــة فــي القطــاع الخــاص مــن جهــة أخرى، 
والقطــاع األهلي ممثل فــــي "بتــــك" مــــن جهــــة 
ثالثــة خــــالل مشــــاركته فــــي فعاليــــة جيتكس، 
مشــــيدا في هــذا اإلطار بالدعــم المتواصــل مــن 
قبــــل "تمكيــــن" للجناح الوطنــــي البحريني في 
جيتكس، الذي يعتبر أحد أهم عوامل اســتمراره 

وتطوره. 

جناحي: المشاركة 
البحرينية تواكب النمو 

بالبيئة التكنولوجية 
بالمملكة
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شاركت صحيفة "البالد"، بصفتها شريكا إعالميا لجناح البحرين الوطني، في معرض جيتكس 2019 في دبي. وقــال مديــر إدارة 
المبيعــات والتســويق بالصحيفة جاســم مشــكور إن مشــاركة "البالد" شــريكا إعالميا لجنــاح البحريــن الوطنــي فــي "جيتكــس" 
وبالتعــاون مع الجهــة المنظمة "وورك ســمارت" وجمعيــة البحريــن لشــركات التقنيــة "بتــك" وبشــراكة اســتراتيجية ودعــم مــن 
صنــدوق العمــل "تمكيــن"، تأتــي ضمــن خطــط إدارة المبيعــات والتســويق فــي العــام الجــاري 2019، التــي تصب في اإلستراتيجية 
الشــــاملة للصحيفة تحت شعار "البالد لكل البالد"، والتي وضعت بهــــدف تحقيق تطلعات مجلس اإلدارة وبتوجيــــه من الرئيس 
التنفيذي أحمد البحر، إذ نســعى للحضور في أهم المعارض والمؤتمرات المحليــة واإلقليمية واالستثمار في الشــراكات العالمية؛ 
بهــدف تعريــف المشــاركين والــزوار بالخدمــات العالمية واإلعالنية ســواء أكانت المطبوعــة منها أم الرقمية التي تقدمها "البالد" 

والتــي شــهدت نمــوا اســتثنائيا فــي مبيعاتهــا بحســب تقريــر "إبســوس 2018" مقارنــة بالعام 2017. 
وأضــــاف مشــــكور: نأمــــل أن تكون مشــــاركتنا فــي مثــــل هــذه المحافــل للتعريــــف أكثــر بالــدور المؤثــر فــــي الســاحة المحليــة، 
حيث فــــاق عدد قــــراء "البالد" 48 ألفا يوميا بنســــبة 90 % مــــن القــــراء البحرينييــن، ويعتبرونهـــا مصدرا موثوقا لألخبار كما جــاء 

في تقرير إبسوس.

“البالد” في “جيتكـس 2019”... حضور إعالمي مميـز

كــرم الرئيــس التنفيذي لصنــدوق العمل )تمكين( إبراهيــــم 
جناحــــي، الشــركات البحرينيــة ورواد األعمال الفائزيــن بجائــزة 
علــــى  الثالثــة،  نســــختها  فــي  التقنيــة  لشــــركات  البحريــــن 
هامــــش أعمــــال الجنــــاح الوطنــــي البحريني في "جيتكس". 
ويأتــــي تنظيــــم هــــذه الجائــــزة للعــــام الثالث على التوالــــي، 
وبشــراكة اســتراتيجية مــع "تمكيــن" وبتنظيــم مــن جمعيــة 
تــك( وشــــركة "وورك ســمارت"  البحريــــن لشــــركات التقنيــة )ِبِ

لتنظيم الفعاليات.
وشــركات التقنية التي فــازت بهذه الجائزة هي األمثل، أطياف، 
دايم جلوبال، هيكسوجين، آي ورولــــد، كانــــو، مايكروســنتر، 
ســــرواني سيســتم، إس إم إس كونتــري، فيــاكالود، دمــارس 
360، مجــرة، نورال تكنولوجيز، ســــينك، ســبرينغرينع، لبيبة، 

وعيادتي.
حضــــر حفــــل اإلعالن عــــن الجائــــزة جمهــــور محلــــي وعالمــــي 
مــــن صنــــاع القــرار فــــي قطــاع تقنيــــة المعلومــات واالتصاالت 
والمســــؤولين الحكوميين وأصحاب الشــــركات ورواد األعمال 

والمشاركين في "جيتكس".
أهــــداف  بدعــــم  الدائــــم  التزامنــــا  "نؤكــــد  جناحــــي  وقــــال 
االستدامة فــــي تطويــر القطــاع علــى أســس راســخة وضمــن 
أهــــداف محــــددة، مــن خـــالل مواكبــة أبــرز وأحــــدث التطــورات 
المعلومــــات  تقنيــــة  مجــاالت  شــــتى  فــــي  والممارســــات 
واالتصاالت، والحــــرص دائمــا على أن يكــون االبتكار ســمة مــن 
ســــمات المشــــاريع المشــاركة فــي الجائــزة". وأشــــاد جناحــــي 
بالســمعة المرموقة التــي باتت تحظــى بهــا هذه الجائزة بعد 
3 ســــنوات مــن إطالقهــا، ضمــــن مشــــاركة الجنــــاح الوطنــــي 
فــــي معــــرض جيتكــــس الســنوي، مشــــيرا إلــى الــــدور الــذي 
تمارســــه فــــي تشــــجيع الشــــركات ورواد األعمال علــى ابتــكار 
منتجــات وخدمــــات تقنية تواكب مســيرة التحول الرقمي في 

البحرين.

جناحي يكرم الفائزين بجوائز البحرين 
للتقنية 2019
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قصص نجاح ملهمة تتوسط المسرح
أطلقــت شــركة اوبــي أند هيــل الرائــدة في مجــال التصميــم والعالقات 
العامة النســخة الثانية من مبادرتها المســتمرة للتواصل مع رواد األعمال 
والشــركات والطلبة فــي 13 أكتوبر الماضي في فندق ســوفتيل البحرين 
بمنطقــة الــزالق، وتمكنت من مواصلــة ذلك بنجاح في يــوم 14 أكتوبر 
التالي. وأقيمت الفعالية تحت رعاية وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيد.
وهدفــت الفعالية هــذا العام إلى طــرح الفرص االســتثمارية وفتح مجال 
للشــراكة والتضامن مــا بين رائدات األعمــال الملهمات والمســتثمرين. 
وتنص رؤية الفعالية على تمكين الحضور وتقديم فرصة للتواصل وتبادل 
المعرفة، وتتيح لهم مجاالت واسعة للتفكير واالبتكار اإلبداعي عبر إبراز 
طاقاتهــم نحو التغيير اإليجابــي. وتمحور برنامج هذا العام حول النســاء 
بمجــال ريادة األعمال في إطار العمل الملهــم والقيادة نحو التغيير، حيث 
توســط المســرح عدد شاسع من النســاء الرائدات والملهمات في مجاالت 
عدة، والالتي قمن بدورهن في نشــر اإللهام ومشاركة تجاربهن والتناقش 
في مختلــف المواضيع المتميزة، وتم ذلك بحضــور ودعم عدد من القادة 

الذكور.

وكان هناك بعض من الورش الرئيســة والملهمة في اليوم الثاني للفعالية، 
أولها "تدوير رؤوس المســتثمرين" التي طرحت طرقا فعالة لتغيير أفكار 
العمل لجذب المستثمرين، "واجهها كمحارب" التي تناولت رحلة وتحديات 
مكافحة سرطان الثدي والبقاء على قيد الحياة، "أنا أستطيع بشكل مختلف" 
التي أدركت الجهود الهائلة التي بذلتها الشــابات البحرينيات، الرياضيات 
الُمقعدات لشــق طريقهن للنجاح، "المرأة في القيادة" التي ترأستها العنود 
الشــارخ التي ُمنحت وســام االســتحقاق الوطني بمرتبة فارس بمرســوم 
رئاسي من الجمهورية الفرنسية لعملها البحثي في حقوق اإلنسان والمرأة 

والعديد من المناقشات الغنية.

وعقدت ورشة عمل من قبل المؤسسة االجتماعية "ورشة" 
تحت عنوان "تعهدات للمســاواة" بمشاركة 30 شركة من 
بينهــا زين البحرين، بنك ســتاندرد تشــارترد والعديد من 
الشركات التي تعهدت بتوظيف مزيد من النساء وإلهامهن 
وتمكينهــن في مــكان العمــل، وكذلك تصديق سياســات 
الموارد البشــرية حتى تكون منصفة لكال الجنســيين وسد 
الفجوات وما إلى ذلك. واختتم اليوم بتجربة فعالة ومثمرة 
من خالل فعالية "التواصل السريع" تحت إشراف وتنظيم 
"المجلس"، وهو أول تطبيق بحريني يسعى لبناء العالقات 

التجارية وتوسيع حلقة الوصل بين رواد األعمال.

كما صرحت الرئيســة التنفيذية لشركة أوبي أند هيل وفاء 
العبيــدات عن هــذه المبــادرة قائلةً "نحن فخــورون بأننا 
قمنــا بقيادة وتنظيم هذه المبادرة حتى نلهم وندفع ونشــجع 
الحضور على زراعة حب الذات بأنفســهم وليكونوا دائًما 

طموحين لبناء الوظيفة التي تتناسب مع شغفهم".
وقام أكثر من 150 من القادة المؤثرين بمشاركة نجاحاتهم 
وشــغفهم وابتكاراتهم وحماســهم ألكثر من 2000 مندوب 
حــول اإلقليم العربــي والعالمي. كما ضمــت الفعالية 53 
دورات تعليمية وحلقات نقاشــية و10 سيدات تم اختيارهن 
فــي مجــال التكنولوجيا وقمــن بعرض أفــكار أعمالهن، 
وأيًضــا 50 جلســة توجيهية خلقت فرًصــا جديدة للتعاون 

والشراكات.
وحصلــت الفعالية هذا العام على دعــم من طيران الخليج 
الصناعــة  البحريــن وجســت كليــن ووزارة  وديســانج 
والتجارة والســياحة ووزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
وشــركة إليزيــان وأي بــي أم تيرمنلز وبنك أي بي ســي 
ويــورو موترز جاغور الند كــروزر البحرين وبي ام ام 
أي وعرب اركيتكتس وزين البحرين والكوهجي سســتم. 
كما شــارك نحو 40 شــريًكا في دعــم الفعالية عبر توفير 
العروض والمنتجات لحقيبة الهدايا، إضافة إلى 25 شريكا 

إعالميا محليًا ودوليًا.

وأتاحــت كل تذكــرة للحضور إمكان الوصــول إلى أكثر 
مــن 50 جلســة من حلقات العمــل وورش العمل التفاعلية 
والمناقشــات الرئيســة ومســابقة الـ Power Pitch التي 
أُقيمت بين 10 مشاركات في المجال المذكور أعاله وكذلك 
فرص اإلرشاد لرواد األعمال والمجموعات المرتكزة في 
مجال الصناعة وفــرص حصرية للتواصل وإمكان توليد 
فرص للحصول على زبائن محتملين وبرامج مسائية لمدة 
يوميــن وحقيبة هدايــا )مع العديد من العالمــات التجارية 
الشــريكة( إضافة إلى وجبتــي اإلفطار والغــداء والقهوة 

طوال اليومين.



تحت األضواء 82



تحت األضواء 84



تحت األضواء 86

إقامة النسخة األولى 
من “مؤتمر البحرين 

األول لطب الطوارئ”
تحــت رعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وبتنظيــم من جمعية األطبــاء البحرينية ورابطة 
الطــوارئ البحرينية، أقيم مؤتمر طب الطوارئ 
بنســخته األولــى فــي فنــدق الخليج بمشــاركة 
أكثر مــن 500 طبيــب واختصاصــي طوارئ 
مــن البحريــن وخارجها، و52 متحدثــا بحرينيا 
وخليجيا إضافة إلى خبراء عالميين من الواليات 
المتحدة األميركية، فرنسا، كندا وبلجيكا جلسات 
المؤتمــر بـ6 محاور رئيســة أبرزها اإلصابات 
والحوادث، وطوارئ أمراض القلب، واإلنعاش، 
وطــب الطوارئ العام، والبحــث العلمي إضافة 

إلى محور خاص بطوارئ األطفال.
وناقــش المؤتمــر كيفيــة التعامل مــع االزدحام 
في أقســام الطــوارئ وإيجاد حلــول فعالة قدمها 
عــدد مــن االستشــاريين المتخصصين في طب 

الطوارئ من البحرين وخارجها.



تحت األضواء 88

افتتاح أول حاضنة طبية على 
مستوى البحرين والخليج

برعايــة من رئيســة مجلس النــواب فوزية زينــل، وبحضور 
وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، والرئيس الفخــري لجمعية 
البحرين لتنمية المؤسســات والصغيــرة فاروق المؤيد والنائب 
أحمد الســلوم رئيس الجمعية، افتتحت في منطقة السلمانية أول 
حاضنة طبية على مستوى البحرين ودول الخليج، والتي توفر 
عيــادات لتخصصــات مختلفة ومجهزة بأحدث المعدات تســع 

أكثر من 54 طبيبًا.
وفــي تصريح له، قال المؤيد "اليوم نحن فخورون باســتكمال 
مســيرة دعــم  المؤسســات الصغيــرة مــن خالل  الولــوج إلى 
قطــاع آخر مــن القطاعــات  االقتصادية وهو القطــاع الطبي، 
وهــذه الفكرة الرائدة  ســتوفر العيادات لعــدد  كبير من األطباء 
واالستشــاريين الذيــن يقضون فترة للعمل داخل  المستشــفيات 
 الحكوميــة ثــم ينطلقون إلــى أعمالهم الخاصة، وســيكون هذا 
المركــز  بمثابة   حاضنة ألعمالهم لمدة عام أو اثنين على األكثر 
مــن خالل عيــادات  خاصــة  مجهــزة تتوافق مع اشــتراطات 
وزارات الصحــة والبلديات والبيئة وغيرهــا،  هدفها  أن توفر 
عليهم بعض التكاليف، ومن ثم ينطلقون منها لتأسيس عياداتهم 

 أو مستشفياتهم  الخاصة". 
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لكزس البحرين تطلق 
GX 2020و RX طرازي

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، الوكيل 
الحصري لســيارات لكزس في مملكة البحرين، 
عــن إطالقهــا لكــزس GX وRX 2020، في 
معرضهــا بســترة. وحصــل هــذان الطــرازان 
على عــدد من التحديثــات التصميميــة الداخلية 
والخارجية، ساهمت في منح مظهرها الخارجي 
لمســة عصريــة أنيقــة وتحســين أداء أجزائهــا 
الوظيفيــة بحيث تتجاوز توقعــات العمالء الذين 
يبحثون عن التميز. وفــي حديث له، قال المدير 
األول لتســويق لكزس في شــركة إبراهيم خليل 
كانــو، أيمــن شــحادة "لطالمــا حظــي كل مــن 
لكــزس RX وGX بشــعبية كبيرة في الســوق 
البحرينية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة 
االســتعماالت ذات التصميــم الفخــم، ولهذا فإنه 
ليســعدنا اإلعالن عــن إطالق النســخة الجديدة 
2020 مــن هذيــن الموديليــن. يجســد التصميم 
الجديــد لهذين الموديلين حــرص عالمة لكزس 
المتواصل على توفير تجربة قيادة مذهلة لسائقي 
الســيارة والــركاب علــى حد ســواء، من خالل 
تطوير موديالت تتميز بأناقــة هيكلها الخارجي 

وسالسة أدائها وتصميمها االبتكاري". 

بورشه البحرين 
تطرح كاين كوبيه
كشف مركز بورشه البحرين، عن 
طراز بورشــه الجديــد كاين كوبيه 
الجديدة فــي حفل كبير، لتنضم إلى 
عائلة كاين بعــد خروجها بتصميم 
الفــت وتكنولوجيا رائعة. وُجهزت 
كاين كوبيــه الجديدة، التي طُِرحت 
ضمن فعالية نظمتها شركة بهبهاني 
للســيارات - الكويــت، فــي مركز 
بورشه الكويت، بنفس المواصفات 
الفنيــة الموجودة فــي الجيل الثالث 
مــن ســيارات كايــن، بينمــا تنفرد 
بأبعادها الدقيقة وسقفها االنسيابي، 

ما يعزز مالمحها الرياضية.
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بعد 17 سنة من توقف الطراز...     
”كانو” تطرح GR Supra الجديدة كلًيا

في معرضها بســترة، أطلقت شــركة إبراهيم خليل كانو الجيل 
الخامس من سيارة تويوتا GR Supra. وتُعد عودة هذه السيارة 
األســطورية التي طــال انتظارها مصدر حمــاس وإلهام للعديد 
من محبيها، من خــالل تصميمها المميز، وأدائها االســتثنائي، 

وتوفيرها تجربة قيادة شيقة.
وتوقع المدير العام التنفيذي للمبيعات في الشركة إسماعيل أكبر 
أن الســيارة الرياضية سوبرا سيكون لها حصة كبيرة في سوق 
الســيارات الرياضية؛ بسبب عدم طرح أي فئة جديدة منها لمدة 

17 سنة ألسباب ترجع لسياسة المصنع.
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”بهبهاني” تفتتح معرض سيارات “سكودا”
بحضور الســفير األلماني بالمملكة كاي بوكمان، 
افتتحت شركة بهبهاني وإخوانه معرض سيارات 
ســكودا الجديد بمملكة البحرين في منطقة سترة، 
ليوفــر لزبائــن ســكودا الحاليين والجــدد فرصة 

التجربة األولية للعالمة التجارية سكودا.
وتم االفتتاح بمعية المديرين التنفيذيين عبدالمجيد 
شــيرازي وعبدالغنــي بهبهانــي، والمديــر العام 
للمجموعــة ســتيفن هيــل، إضافــة إلــى وجــود 
مجموعة من الضيوف من ضمنهم زبائن سكودا، 
ممثلــو الصحافة واإلدارة العليا لشــركة بهبهاني 
وإخوانه. وقامت سكودا، شركة صناعة السيارات 
التشيكية، بتعيين شركة بهبهاني وإخوانه الموزع 
الرسمي لســيارات سكودا في البحرين هذا العام، 
لتوفير خدمــات البيع وما بعد البيــع في المملكة. 
ويمثــل هذا التعييــن معلما آخر ضمــن إنجازات 
ونمو شركة بهبهاني وإخوانه في المملكة، ويشكل 

بداية مرحلة جديدة لسكودا في البحرين.
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الوكالة التجارية العالمية 
للسيارات تطلق “مازدا 3”     

الجديدة كلًيا
كشــفت شــركة الوكالــة التجاريــة العالميــة للســيارات 
)IMTA( الســتار عن آخر موديالت ســيارات مازدا في 
مملكــة البحريــن "مــازدا 3". وأكدت الشــركة أنه يمكن 
للجمهــور االطــالع عن كثــب على ســيارة "مــازدا 3" 
الجديدة، إذ ســيتم عرض الســيارة في معارض مازدا في 

منطقتي سترة وتوبلي.
وبهــذه المناســبة، علقت رئيس شــركة الوكالــة التجارية 
العالمية للســيارات )IMTA( ســوزان ســلمان كانو قائلة 
"إن إطــالق مازدا 3 الجديــدة كليًا اليوم يعــد بمثابة بداية 

عصر جديد لمازدا".
من جانبــه، صرح نائب رئيس شــركة الوكالــة التجارية 
العالمية للســيارات )IMTA( كي إن سينغ قائاًل "سيعزز 
الجيــل القادم من ســيارات مازدا من قيمــة تجربة امتالك 
سيارة، إذ نســعى دائًما لزيادة قيمة عالمة مازدا التجارية 
ونعمــل على تحقيق هدفنا المتمثل في بناء روابط قوية مع 

العمالء في جميع أنحاء المملكة".

”سنك للتأمين” تنظم 
حملتها التوعوية للوقاية 

من سرطان الثدي
ســاهمت شركة ســنك للتأمين بفعالية اليوم الوردي في 9 و10 
أكتوبر 2019؛ سعيًا لزيادة الوعي والكشف المبكر عن سرطان 
الثدي وكيفية الوقاية منه، وتم ذلك بالتعاون مع مستشفى الكندي 
وإدارة برج المؤيد وشركة وجوه. وخالل هذه الفعالية تم تقديم 
أكثر من 200 فحص واستشارة مجانا من قبل عدد من األطباء 
المتخصصيــن في هذا المجال واختصاصيــي التغذية المهنية؛ 

لتوسيع نطاق الوقاية من اإلصابة بهذا المرض.
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“دمى اليابان” وحكاياتها 
في المتحف الوطني

افتتحت هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار، األحد، 
معــرض "دمى اليابــان" بالتعاون مع الســفارة 
اليابانيــة لــدى البحريــن، في متحــف البحرين 
الوطني بحضور وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنا بنت عيســى آل خليفة، والمدير العام للثقافة 
والفنون بهيئة الثقافة الشــيخة هال بنت محمد آل 
خليفة، والســفير الياباني لــدى البحرين هيديكي 
إيتو، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية وعدد من 

المهتمين بالشأن الثقافي.
وأشــادت الشــيخة هــال بنــت محمــد آل خليفة 
بالحضور الثقافي الياباني المســتمر في الحراك 
الحضاري في البحرين، شــاكرة ســفارة اليابان 
علــى تعاونهــا الدائــم وحرصها علــى تقريب 
المســافات بيــن البلدين الصديقيــن. وأوضحت 
أن المعــرض يقــدم لمواطني ومقيمــي وزوار 
البحريــن فرصة لالطالع علــى الثقافة اليابانية 
مــن زاوية مغايرة بما يعزز االنفتاح الحضاري 

الذي تعيشه المملكة هذه األيام.
فيما توجه السفير الياباني بالشكر لهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، خصوًصا رئيســتها الشيخة مي 
بنت محمــد آل خليفــة، وإلدارة الثقافة والفنون 
ممثلــة بالشــيخة هال بنــت محمد، علــى جهود 
اســتضافة معــرض دمــى اليابــان، منوها إلى 
أن المعــارض الثقافيــة أداة مهمــة فــي تقريب 

المسافات بين الحضارات.
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“البحرين الوطني”
يطلق “RISE” لصنع القادة

احتفل البنك بتدشــين برنامج خاص وفريد من نوعه للتدريب الداخلي 
والمهنــي، صممه البنــك خصيًصا مــن أجل إبراز وصقــل القدرات 
القيادية ذات األداء االستثنائي وجعلها محرًكا أساًسا لتنفيذ إستراتيجية 

البنك وقيادته نحو مستقبل القطاع المصرفي.
 تحت عنوان "RISE"، انطلقت المبادرة الرائدة بالتماشــي مع التزام 
البنك باالســتثمار فــي التطوير المهني والتنميــة االحترافية لموظفيه؛ 
ســعيًا إلطالق إمكاناتهم الكامنة ورفع مستوى طاقاتهم ومهاراتهم من 
أجــل تهيئتهــم لتولي مواقع قيادية بما يتالءم مــع تطورات القطاع في 

المستقبل.
وتم إطالق البرنامج بأول دفعة من المتدربين تم اختيارهم من بين أكثر 
من 60 مرشًحا، بعد عقد سلسلة من االختبارات التقييمية واالختبارات 
الشــخصية والكفاءة المهنية، تلتها مقابالت شــخصية أجرتها لجنة من 
المقيمين تضمنت أفراًدا من اإلدارة التنفيذية للبنك. وتأهل 21 مرشًحا 
يمثلــون شــريحة منوعــة من مختلف أقســام ومســتويات البنك، ممن 
سيتلقون تدريبًا مكثفًا وجلسات توجيهية وفرصة التعرف على مشاريع 
واقعية تمثل إســتراتيجية البنك، وستساعدهم هذه التجربة المميزة في 

تسريع نموهم الوظيفي ليصبحوا مؤهلين لتقلد المناصب التنفيذية.
وقــال الرئيس التنفيذي لدى بنك البحريــن الوطني جان دوراند "نحن 
في بنــك البحرين الوطني نحــرص على رصد الكفــاءات والمواهب 
وتطويرهــا والنهوض بها انطالقًا مــن إيماننا بأن جميع موظفينا على 
قدر عــال من المهارة والقدرة، وبفضل ذلك اكتســبنا نخبة من أفضل 

الخبرات وأكثرها تميًزا في هذا القطاع".
وأكدت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك دانة بوحجي "صممنا 
برنامــج RISE خصيًصا لتلبية االحتياجات االســتراتيجية للبنك من 
القادة ذوي الكفاءات المتميزة، إذ ســتكون لهم مســاهمة كبيرة في دفع 

البنك لألمام فضاًل عن تحسين القطاع المصرفي بصورة شاملة".
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”قرع الجرس”... فعالية لتثقيف 
وحماية المستثمر

كجــزء من مشــاركتها في فعالية األســبوع العالمي للمســتثمر الذي 
تنظمــه المنظمة الدولية لهيئات أســواق المــال )IOSCO( واتحاد 
البورصــات العالمية )WFE(، اســتضافت بورصة البحرين فعالية 
قــرع الجــرس؛ بهدف نشــر الثقافة الماليــة. وقام الرئيــس التنفيذي 
للبورصــة الشــيخ خليفة بــن إبراهيــم آل خليفة بقرع جــرس بداية 
التداول بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشــيد المعراج 
إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات ذات الصلة.

 ”الدبلومات راديسون بلو” يقيم أمسية 
المأكوالت البحرية

أعلــن مطعــم "أوليفوس" الــذي يقع في فنــدق الدبلومات راديســون بلو 
ريزيدنــس آنــد ســبا، عن إطــالق أمســية المأكــوالت البحريــة "مملكة 
بوسيدون" كل يوم اثنين، والتي تتضمن بوفيه المأكوالت البحرية الزاخر 

بمجموعة متنوعة من األطباق العالمية.
يمكن للضيوف االســتمتاع بمجموعة مختارة غير محدودة من المأكوالت 
البحريــة الطازجــة، إذ يشــتمل بوفيه المأكــوالت البحرية على تشــكيلة 
مــن األطعمة البحرية المشــوية بما في ذلك الكركنــد والقريدس الروبيان 
والكلماري وسمك السالمون والهامور والمحار إضافة إلى تشكيلة مختارة 

من السوشي والساشيمي والمقبالت والسلطات المتنوعة.
تتوافــر ليلة المأكوالت البحريــة كل يوم إثنين، ابتداء من 21 أكتوبر، من 

الساعة 6:00 مساًء وحتى الساعة 10:00 مساًء.
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”أدارا للتدريب” يفتتح أبوابه في 
برج اليونايتد

افتتــح معهــد أدارا للتدريب أبوابه برعاية مديــر إدارة البرامج 
االجتماعية وشــؤون المجتمع الشــيخ عيسى بن علي، نيابة عن 

محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة.
يقــع المركز في الطابــق 40 في برج اليونايتد في وســط خليج 
البحرين، حيث تشــمل مرافقه غرفا صفية واسعة، وغرف سبا، 
ومنطقــة الســتراحة الطلبة وكل ذلــك مزود بأحــدث المعدات 
والتجهيزات. توفر برامج أدارا اإلعداد الالزم لســوق العمل في 
هــذا العصر لما تقدمه مــن معلومات قيمة وتركيــز دقيق على 
جميع التفاصيل على أيدي أساتذة فرنسين وبحرينيين متمرسين 

ذوي كفاءة عالية.
وفور اســتالم الشــهادة من أدارا تصبح فرص العمل بال حدود 

حول العالم بما أن الشهادات دولية معترف بها عالميا.
كمــا يســعى مركــز أدارا لتجهيــز اختصاصيــات محترفــات 

وشغوفات في مجال الصحة، الجمال والسبا. 
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”المؤيد للمقاوالت” تفتتح 
”ديزاينرز جاليري” 

افتتــح رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة المؤيد للمقاوالت 
فــاروق المؤيــد شــركة ديزاينــرز جاليــري المختصة 
فــي مجال تجــارة األثاث المنزلي، مــواد البناء والمواد 
اإلنشــائية ولوازمهــا معرضهــا فــي منطقــة طشــان. 
ويتضمن هذا المعرض أشهر العالمات التجارية في هذا 
المجال كـ سانون، جاكوار ورلد، سبرنج وول، سيفريه، 

دبلومات،غروهي، وشركات أخرى.
جــرى االفتتــاح بحضــور المديــر التنفيــذي لمجموعة 
المؤيد للمقاوالت هال فاروق المؤيد، إضافة إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة بشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده وعدد 
من المديريــن والموظفين، إضافة إلى عــدد من التجار 

البارزين، ولفيف من رجال اإلعالم والزبائن.
وتفتخــر مجموعــة المؤيد للمقاوالت بتمكنهــا من تقديم 
أفضــل الخدمات والمبتكــرات إلى زبائنهــا على الدوام 
وإن هذه القفزة النوعية على صعيد ما تقدمه الشركة من 

خدمات ستعزز مكانتها في السوق البحرينية.
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معرض الجمال البحريني 
اإلندونيسي

تحــت رعاية وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى 
آل خليفة، وبالتعاون مع الســفارة اإلندونيســية، أقامت جمعية 
الصداقــة واألعمــال البحرينية اإلندونيســية معــرض الجمال 
البحرينــي اإلندونيســي فــي فنــدق الدبلومات، والــذي يهدف 
إلــى خلق فرص لاللتقــاء بين مصممين عالميين إندونيســيين 
ومصمميــن  بحرينييــن وفتــح آفــاق أوســع للتبــادل التجاري 
واالنفتــاح على كال الســوقين، إضافــة إلى  التعريــف بالثقافة 
اإلندونيســية وصناعــة الجمــال واألزيــاء وآخــر التقنيــات 
المســتخدمة في هذا  المجال واستقطاب اســتثمارات إندونيسية 

لدعم القطاع االقتصادي في المملكة. 
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حملة توعية بسرطان 
الثدي ضمن برنامج 

”كايزن” لخدمة المجتمع
بحضور أكثر من 20 منشــأة صحيــة تم أخيرا 
تدشــين فعاليــة كايزن للتوعية بســرطان الثدي 
بالشراكة مع جمعية "Think pink" في مجمع 
السيف بمنطقة عراد. وتأتي الفعالية تحت رعاية 
استشــاري األورام فريد خليفة وبحضور العديد 
من المراكــز الطبيــة والمستشــفيات والنوادي 
الصحية إلى جانب صالونات التجميل والكوادر 
الصحبــة والمتطوعيــن من فريق ســحابة أمل 

التطوعي. 

وتضمنت الفعالية فحوصات طبية ومحاضرات 
تثقيفيــة وجوائز للحضور من الصغار والكبار، 
إلــى جانــب برنامــج تماريــن رياضــة وكلمة 
لراعــي الحفل ومديرة التمريــض المتخصصة 
الطبــي  الســلمانية  بمجمــع  األورام  بمركــز 
ســابقًا والمتطوعــة في مجال مســاعدة مرضى 
السرطان شهزالن فضل، والمدير العام لشركة 
كايزن يارا العيســى. وجاءت كلماتهم في إطار 
ضــرورة تعزيــز الوعي وخلق الشــراكات في 
توعيــة المجتمع باألمــراض خصوصا مرض 

سرطان الثدي. 

وفي تصريــح الختصاصية إدارة المؤسســات 
الطبيــة في "كايزن" فاطمــة ناصر قالت "تأتي 
هذه الفعالية إيمانًا منا بدورنا في خدمة المجتمع، 
ولحرصنا علــى تقديم نشــاطات دورية لتوعية 
النــاس بأهمية الفحص المبكــر والوقاية وطرق 
الحياة الصحية التي تسهم بشكل كبير في حمايتنا 
من هذه األمراض"، وأضافت "ســعداء جدا بما 
وجدنــاه من تفاعل مــن مختلف األطــراف بما 
يمثل رسالة قوية بأن شركاتنا هي التي ستحدث 

التغيير في وعي المجتمع".
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بالشراكة مع ”سيسكود للتكنولوجيا”
”بيجاسس العقارية” تطبق أحدث أنظمة إدارة العقارات بالبحرين

أعلنت شــركة بيجاســس العقارية، إحدى الشــركات البحرينيــة العقارية 
الرائدة الحاصلة علــى جوائز عالمية عدة، عن تطبيق أحدث نظم اإلدارة 
العقارية بالتعاون مع شركة "سيسكود تكنلوجيز". وستقوم شركة سيسكود 
وهي شــركة متعددة الجنســيات في البحرين بتركيب وإدارة نظام اإلدارة 
العقارية القائم على برامج الحوســبة السحابية الذي يوفر لشركة بيجاسس 
تواصال سلســا بين مالك العقار والمســتأجرين من خــالل مدير عقارات 

متخصص. 
ويوفــر البرنامج الحديث العديد من المزايا لمــالك العقارات والمطورين 
والمســتأجرين مــن خــالل إدارة عقاراتهــم، إذ يتنــاول البرنامــج جميع 
عمليات الشــركة العقارية بما فيها عمليــات التأجير وتحصيل اإليجارات 
وإدارة الصيانــة من خــالل توفير المعلومات في نفــس الوقت. ويتضمن 
البرنامــج كذلــك إمكان تخزين الوثائــق في مكان واحد وإدارة حســابات 
التأجير وارتفاعها من حين آلخر والتخلص من الدفع المتأخر والجزاءات 
األخرى وتســريع زمن االســتجابة وتوفير تقارير مفصلة في شكل سهل 

الوصول إليه.
ويتوقع أن تســهم هذه الخطوة في تعزيز موقع الشــركة اإلستراتيجي في 
ســوق البحرين وهي جزء من إســتراتيجية الشــركة التجارية إلبقائها في 

موقع الصدارة باستمرار وتقديم أفضل األداء في مجالها.
وبهذه المناســبة صرح المدير المنتدب لشــركة بيجاســس العقارية عزيز 
ميتايواال قائال "نحن ملتزمون دائما بأفضل معايير الجودة، وســوف نوفر 

لعمالئنــا أفضل الخدمات التــي تحقق طموحاتهم، إذ يمكنهم شــراء وبيع 
العقارات الفخمة كما ســيمكننا ذلك من إدارة أي نوع من أنواع العقارات 

بعناية شخصية مميزة تلبي رغبات البائعين والمشترين على السواء".
وأضــاف عزيــز "نحن ســعداء بتركيب هذا البرنامــج األحدث من نوعه 
والمقدم من قبل سيســكود تكنلوجيز، والذي ســيمكن قسم إدارة العقارات 
في شــركتنا مــن التحكم الكامل فــي مختلف العمليــات العقارية. عمالؤنا 

ينتظرون منا دائما األفضل وهذا البرنامج الجديد يلبي طموحاتهم".
من ناحية أخرى قال المدير المنتدب لشــركة سيســكود تكنلوجيز ســاجين 
هنتري "حلول إدارة العقارات القائمة على الحوسبة السحابية لدينا تساعد 
مركزيا في متابعــة وإدرة المعلومات والوثائــق العقارية وكذلك البنايات 
والمســتأجرين. وســوف يســاعد النظام في التركيز على األعمال بســبب 

قضاء وقت أقل في إدارة العقار".

وتعتبر شركة بيجاسس العقارية منذ تأسيسها في العام 2005 في البحرين 
إحدى الشــركات العقارية الرائدة التي تدير العديد من المشــاريع العقارية 
الفخمة كما أســهمت في تقديم االستشارات العقارية وحلول إلدارة مختلف 

العقارات وكذلك خدمات التمثيل لمختلف العمالء والمشاريع العقارية".
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Dress your watch
RAYMOND WEIL creates a variation on the shine watch 

inspired by the world of ballet. A symbol of freedom, elegance 

and movement, the timepiece asserts its character as a true 

performer through the versatility of two interchangeable 

straps. A jewelry watch representing a perfect ally for women 

and naturally adapting to their style and their desires.

Join the discussion #DressYourWatch

shine collection


