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ملحق إجتماعي يصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع

عندما ُمهد لنا الطريق،،
تأت���ي التج���ارب الجديدة لتعزز إنجازن���ا فيما حققناه س���ابقًا، فمقدرتك على 
تقدي���م الجدي���د تعني أن ما س���بق لك تحقيقه قد اس���تقر وبات قادرًا على 

تطوير ذاته الحتواء المزيد من شرائح المجتمع. 
لسنوات خضنا التجارب وراكمنا الخبرات، تعلمنا وسعينا للمنافسة، أضفنا 
وقدمنا الكثير. طوال سنوات وجدنا من يرعى تجربتنا ويغذيها ويلهمها 

ويعززها ويدعمها. 
طوال س���نوات س���عت حكومة البحري���ن لتوفير أرٍض خصبة لنمو وس���ائل 
اإلع���الم، وفتح المجال لدخول التجارب الجديدة الس���اعية لرس���م صورة هذا 

الوطن الجميل.
والي���وم ُنطلق إص���دارًاً جديدًا تحت مظلة دار  البالد، ه���ي تجربة بتنا نعرف 
أنه���ا تأت���ي نتيجة للكثير م���ن الجهود الت���ي بذلت من قبل من س���بقونا، 
لتمه���د لنا الطريق وتيس���ر لن���ا الصعاب، »أض���واء البالد« ملح���ق اجتماعي 
منوع س���يقدم للجمهور كل ما هو جديد ومبتكر، س���يرصد الش���خصيات 
الب���ارزة ف���ي مجتمعن���ا لمحاورته���م وتقريبهم م���ن الناس ليكون���وا أكثر 
اطالعًا على تفاصيلها ومس���تجداتها وإنجازاتها، سيأتيكم بأحدث األفكار 

والموضوعات من مختلف جوانب الحياة. 
ه���ذا الملح���ق الذي انطلق الي���وم ما هو إال باكورة  مالحق جديدة ستنش���ر 

خالل األشهر القادمة، لتكون خير دليل على حجم النجاح الذي حققناه.
فش���كرُا لمن مهد لنا الطريق وخاض التج���ارب من قبلنا وتحمل الضغوط 
وتعلم من األخطاء لنأتي من بعده فنرسم الصور الجميلة عن هذا الوطن.
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دليلة �أرناوؤوط

اإلخراج الفني:
 حممد �ملطوع
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برظاطب الاعشغر

$1.5M
جعائج

الثاظئ

الضئرى $40.5K
الُفخعص

الحعرغئ

جعائج
الُفخعص

جعائج
الُفخعص

$90K
صماش

الضئرى
الحعرغئ

جعائج

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

تطئص الحروط وافتضام

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

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

ضطما زاد اجابمارك ولفارة أذعل، زادت شرخاك شغ الفعز.

ضظ الفائج بةائجة الثاظئ الضئرى

اجابمر صئض 2 دغسمئر
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سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لـ”أضواء البالد” :

جاللة الملك دائم التوجيه 
بالتواصل مع المواطنين

خاص: أضواء البالد
أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أهمية أن يكون المواطن في 
صمي���م األولويات واالهتمامات، مضيًفا أن »القرب من المواطنين من أهم عاداتنا التي تربينا عليها، 

ووصلهم عمل نفخر به، ووسيلة، وسند، ومسؤولية، نتشرف بتحملها«.
وأوض���ح س���موه ف���ي لقاء أجرت���ه معه »أضواء الب���الد« أن عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة دائم التوجيه بالتواصل مع المواطنين واالستماع لمتطلباتهم.
وق���ال س���موه »تعلمنا من رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير الوالد خليفة بن س���لمان آل 
خليفة، أال نفكر بأنفس���نا، وإنما بالناس، وأن يكون ش���غلنا الشاغل كيف نخدمهم، ونتقرب منهم، 
وأن يكون ديدن تفكيرنا، وعملنا، ومسؤوليتنا، مرتبطة بهم، وبعطاء ال ننتظر منه مقابال أو جزاء«.
وأك���د س���موه أن ولي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حمد آل خليفة يؤكد دومًا س���رعة قض���اء حوائج المواطنين واالس���تماع 

لمتطلباتهم.
وأردف س���موه« أس���اس عمل المحافظات هو الق���رب من المواطنين، واإلنص���ات الحتياجاتهم بعناية 
واهتمام، وهو جوهر العمل والنجاح، ونحن مس���تمرون بالتواصل معهم عبر المجلس األس���بوعي 

بالمحافظة، وبمزاورتهم، والنزول لهم«.
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بداي���ة، هل لس���موكم الكري���م أن تس���لطوا الضوء على 
اهتماماتك���م ف���ي العم���ل االجتماع���ي والخ���اص بخدم���ة 

المجتمع؟
�إن عاه���ل �لب���الد �ساح���ب �جلاللة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة د�ئم 

�لتوجيه بالتو��سل مع �ملو�طنني وق�ساء �حتياجاتهم.
و�إن خدم���ة �ملجتم���ع، و�ملو�طن���ني، عم���ل نت�سرف ب���ه، و�ال�ستم���ر�ر عليه، 
���ا �أنن���ا تعلمنا �لكثري من مفاهي���م وقيم خدمة �لنا����س من رئي�س  خ�سو�سً
�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري �لو�لد خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، 
ونائ���ب رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء �لو�لد �سم���و �ل�سيخ علي بن خليف���ة، و�لتي 
ت�س���ب كلها به���ذ� �جلانب، باأهمي���ة �أن تكون للمو�ط���ن وللمجتمع �الأولوية 
د�ئم���ًا، ول���ذ� فاإن �لتو��س���ل، و�لتز�ور، له���ي من �أهم عاد�تن���ا �لتي تربينا 

عليه���ا، وو�سل �ملو�طنني عمل نفخر به، وو�سيلة و�سند، وم�سوؤولية، نت�سرف 
بتحمله���ا، ون�سرت�سد دوما بتوجيهات ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي����س جمل�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 

�آل خليفة ب�سرعة ق�ساء حو�ئج �ملو�طنني.

ما تأثير النموذج األعلى الذي يمثله صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء في اهتماماتكم بالعمل التطوعي؟

رئي����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري �لو�لد خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة، مدر�سة يف �لعطاء، و�سموه علمنا �أال نفكر باأنف�سنا، و�إمنا بالنا�س، 
وكي���ف نخدمهم، ونك���ون قريبني منهم، و�أن يكون دي���دن تفكرينا، وعملنا، 

وم�سوؤوليتنا، مرتبطة بهم، وبعطاء ال ننتظر منه مقابال �أو جز�ء.

تعلمنا من سمو رئيس الوزراء 
أن نفكر بالناس قبل أنفسنا
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سمو ولي العهد يحث دوما على سرعة 
االستجابة لمتطلبات األهالي

و�أن ننج���ز و�جبن���ا عل���ى �أكمل وجه، مر�س���اة لوجه �هلل �سبحان���ه وتعالى. 
جوه���ر هذ� �لعم���ل، و�لنج���اح، �لعمل �لتطوع���ي، و�إن جائزة �سم���و �ل�سيخ 
عي�س���ى بن علي للعمل �لتطوعي، وجائزتنا للعمل �خلريي، ملا�سيتان بنف�س 

هذ� �مل�سار.

ماذا عن اهتمامات سموكم بالتراث والموروث اإلنساني؟
�هتمامن���ا بالرت�ث و�مل���وروث �الإن�ساين �لبحريني مل ياأت م���ن فر�غ؛ و�إمنا 
م���ن نهج و�إرث �الآباء و�الأج���د�د، ونهتم هنا بتوريث �ملوروثات �لوطنية هذه 
لالأجي���ال �لر�هنة، و�لقادمة، بحر�س بال���غ، باأن نذكرهم بافتخار مبا�سي 
�لبحري���ن �لعريق، وتر�ثها �لوطني �لعزيز، و�أن���ه ال ميكن ن�سيانه، وتوريثه 

مطلب وو�جب.

 كي���ف طوعتم اهتمامات س���موكم التراثية في الجنوبية 
التي تزخر بالمواقع التاريخية؟

ب�سه���ر مايو �ملا�سي، �أطلقنا مبادرة »�جلنوبي���ة عز وتاريخ«؛ لالحتفال مبا 
لدى �ملحافظة من تاريخ و�إرث كبري، وبال�سيف �أطلقنا ملتقى تر�ثيا عّرفنا 
م���ن خالله �الأبناء و�لبنات بعر�قة �ملحافظة، و�إرثها �لتاريخي، ناهيك عن 

حر�سن���ا على �حل�س���ور �لكبري و�ملوؤثر يف �ملحافل �لوطني���ة �أثناء �الحتفال 
باالأعي���اد �لوطنية و�الإعد�د لها كجزء �أ�سيل م���ن عمل �ملحافظ يف تر�سيخ 

�النتماء �لوطني.

كيف خدم توليكم مسؤولية المحافظة الجنوبية اهتمام 
سموكم بالعمل االجتماعي؟

�أ�سا����س عم���ل �ملحافظات هو �لق���رب من �ملو�طنني، ب���اأن ين�ست �ملحافظ 
الحتياجاتهم بعناية و�هتمام، فهذ� جوهر �لعمل و�لنجاح، ونحن م�ستمرون 
بالتو��س���ل معهم عرب �ملجل�س �الأ�سبوعي باملحافظة، ومبز�ورتهم، و�لنزول 

لهم.

ماذا تعني اإلبل لسموكم؟ فأنتم حفظكم اهلل معروفون 
باالهتمام بها.

�سمعت مقولة من �سي���دي �سمو �لو�لد �الأمري خليفة بن �سلمان حفظه �هلل، 
ب���اأن »�الإبل عطاي���ا �هلل«، فاالإن�سان ينظر لها با�ستخد�م���ات عديدة، منها 

�ل�سفر، و�لقن�س، و�الأكل، و�لرتحال، وغري ذلك.
ويقول �سمو �لو�لد �ل�سيخ علي بن خليفة حفظه �هلل، �إن »�لرب بريرة«، 



+973 39636643nihrbh
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�إ�س���ارة �إل���ى �أن بها �سر�حة للنف�س، و�الإبل جزء من ه���ذه �ملنظومة �جلميلة، و�أنا ال 
�أجد �سعادتي �إال بالرفاع، و�لرب.

ماذا تمثل لكم المجالس ولقاءاتكم باألهالي؟
ن�ستذك���ر باملجال����س كالم عم �لو�لد، �ل�ساعر �ملع���روف �ل�سيخ حممد بن عي�سى �آل 
خليفة، حني قال »�ملجال�س مد�ر�س«؛ الأنها تعلم �ملرء »�لذر�بة«، و�الحرت�م، وتقدير 
�لكب���ري، فه���ي مبثابة �ملدر�س���ة �لتي يتعلم م���ن خاللها �جلميع �الح���رت�م، و�لقيام 

بالو�جبات جتاه �الآخرين.
ولذ� فنحن حري�سون على تعزيز ح�سورها، ومتددها، ور�أينا بذلك جتاوًبا و��سًحا 
من �ملو�طنني، وهي فر�سة لنا، ولبقية �مل�سوؤولني بالنظر يف ذلك، و�ملجال�س موروث 

�جتماعي مهم، ن�سجع على بقائه، و��ستمر�ره؛ الأنه يعزز �لتاآلف و�لتكاتف.

ما أولويات المحافظة الجنوبية خالل المرحلة المقبلة؟
توفري �ملزيد من �خلدمات للمو�طنني، على �مل�ستويات كافة.

كي���ف تق���رأون س���موكم التع���اون ما بي���ن المحافظ���ة الجنوبية 
والجهات الخدمية المختلفة؟

نحر����س باملحافظة �جلنوبي���ة على �لتعاون مع �جلميع خلدم���ة �ملو�طنني، و�جلهد 
يج���ب �أن يك���ون جماعًي���ا؛ الأن �لعمل �لفردي غري جمٍد، وعليه ف���اإن عالقتنا مع كل 
�جله���ات �حلكومية مثم���رة، وقوي���ة، بطليعتها مديري���ة �أمن �ملحافظ���ة �جلنوبية، 

�ملجل�س �لبلدي، و�لبلديات.

القرب من أهالي المحافظة 
جوهر العمل والنجاح

تراث البحرين 
ال يمكن نسيانه 

وتوريثه مطلب وواجب
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هكذا صنعت

أمل الماجد 
من حلمها قطعة 
مجوهرات نفيسة

اء
س

لم
ي ا

 ف
ت

هرا
جو

 م
مة

صم
وم

هار 
الن

ي 
 ف

فة
وظ

م

إعداد: يارا العيسى

بإمكان قرار بسيط أن ُيعيد توجيه حياتك إلى طريق جديد.. وبإمكان لحظة عابرة في وقت فراغك 
قررت فيها أن تجرب ش���يء ممتع.. هواية صغيرة.. تجربة بس���يطة .. بإمكان هذه اللحظة أن تفتح 

الباب أمامك لمهنة جديدة وعالم جديد.
هذا ما حدث مع مصممة المجوهرات البحرينية أمل الماجد التي انضمت للجامعة في العام 2007 
لتدرس أنظمة الحاس���ب اآللي، فوجدت لنفس���ها هواية تمأل بها وقت فراغها فاستغلت معرفتها 

 .3D �بأنظمة الكومبيوتر لتتعلم تصميم المجوهرات المبتكرة  بنظام ال
ف���ي تل���ك المرحل���ة لم تكن فكرة مصمم���ة المجوهرات قد تبل���ورت بالكامل لديه���ا، لهذا فضلت 
الحصول على وظيفة ثابتة في مجال تعليم الحاسب اآللي دون أن تتجاهل شغفها في هوايتها 

الصغيرة. 
غير  أن القرار الذي ننجرف باتجاهه في لحظة دفعها للحاق بالش���غف األول »تصميم المجوهرات«. 
محطتها التالية كانت دراس���ة التصميم والتخصص في المعهد األمريكي لألحجار الكريمة والذي 
صقل خبراتها وأنضج تقنياتها بالعمل. ورغم عدم التفرغ لمشروع في تلك المرحلة إال أنها سعت 
لتنمي���ة أعمله���ا في الفترة المس���ائية. وفي النهاية خطت خطوتها تجاه االس���تقالل بمش���روعها 
الخ���اص متحدي���ة بذلك كل أنواع الصعاب التي ق���د تواجه رائد األعمال في بداية إطالق مش���روعه.  

حول مشروعها الذي حولته من هواية لحقيقة كان لنا معها هذا اللقاء،،
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دعينا نبدأ حوارنا بس���ؤالك ما هي الفكرة التي جعلتك 
تتخذين القرار لبدء هذا المشروع؟ 

يف �لبد�ي���ة ت�سمي���م �ملجوه���ر�ت كان بالن�سب���ة يل هو�ي���ة ممتع���ه فاأنا 
خريج���ة بكالوريو����س يف هند�س���ة �حلا�س���ب �آيل، لكن يف �أوق���ات �لفر�غ 
و�أوقات �ل�سغوطات كنت �أق�س���ي وقتّي يف ر�سم قطع �ملجوهر�ت كهو�ية 
وكاأ�سل���وب للتنفي����س عن �لنف�س، هك���ذ� بد�أت ت�سمي���م �ملجوهر�ت. يف 
�لع���ام ٢٠٠٧ ب���د�أت �أ�سم���م �لقطع �ل�سغ���رية كهد�يا ملنا�سب���ات خا�سة 
لبع����س �لزبائن ومن ث���م قررت �أن �أكمل �لدر�س���ة يف تخ�س�س ت�سميم 

�ملجوهر�ت يف �سنه ٢٠١٣.

 كيف تم اختيار فكرة مشروع مجوهرات أمل الماجد؟ 
م�سروع جموهر�ت �أمل �ملاجد له عدة خدمات منها جمموعة ت�ساميمنا 
وخدم���ه ت�سمي���م �ملجوه���ر�ت ح�سب طل���ب وميز�نيه �لزب���ون. كما �أننا 
نقدم بع����س �لدور�ت �ملتعلقة بعلوم �ملجوه���ر�ت د�خل وخارج �لبحرين 

للمهتمني يف �ملجال.

 العمل في مجال المجوهرات يحمل الكثير من الضغط 
على صاحب المشروع لكونك تتعامل مع مادة نفيسة. 
إل���ى أي م���دى كان اختي���ار مجال المجوه���رات أمرا صعب 

ويحتوي على تحديات؟ 
مل يكن �سعبًا بقدر ما يجب عليك �أن تكوين حذرً� يف �ختيار�تك ودقيقًا 
يف معرفت���ك بجودة �الأحجار �لكرمية و�ملع���ادن، هذ� �الأمر مهم جدً� يف 

�إنتاج �لقطع.

برأي���ك ما ه���ي مواصفات المرأة الت���ي تفضل مجوهرات 
أمل الماجد؟ 

�ملر�أة �لتي تبحث عن ما هو م�سمم خ�سي�سًا لها حتى جتعل من قطعها 
ذكرى خالدة. 



تمتلكين أسلوبك الخاص في تصميم المجوهرات والذي يعتمد البساطة 
والنعوم���ة وجمع التفاصيل الكالس���يكية كالورود في إطار حديث، فماذا 

تسمين هذا األسلوب وكيف اتخذت القرار بأن يكون أسلوبك الخاص؟
متتاز ت�ساميمي بالنعومة وهي للب�س �ليومي، من �أجنح �ملجموعات �لتي �أطلقتها هي جمموعة 
»�ل���ورد« وه���ي جمموعه من �لذهب عيار ١٨ و قطع �ملحار �ملنح���وت على �أ�سكال �لورود وبع�س 
�لكري�ستاالت. ويف ر�أيي �خلا�س من �أهم �أ�سباب جناح هذه �ملجموعة و�ملجموعات �الأخرى هي 

خيار�ت دمج �لعنا�سر و�الأحجار يف �لقطعة.

 م���ا هي أه���م جوان���ب الدعم والتس���هيالت الت���ي تلقيته���ا ليتميز هذا 
المشروع عن غيره؟ 

�ساهم بر�مج متكني لدعم �مل�ساريع يف دعمي ب�سكل كبري. 

ما رأيك بالمنافس���ة في مجال تصميم المجوه���رات في البحرين؟ وكيف 
تنافس تصاميمك التصاميم التقليدية التي مازالت تالقي رواج؟ 

�ملناف�س���ة جميل���ة جدً� حي���ث �أن كل د�ر جموهر�ت يب���ذل جهده لينتج ما ه���و خالق يف جمال 
�لت�سميم و كل م�سمم �أو د�ر جموهر�ت له زبائنه ممن يف�سلون خط �لت�ساميم �لتي يتبعها.. 

�أما عن �لت�ساميم �لتقليدية فهي ما ز�لت يف �ل�سد�رة.

 تمكين ساهمت 
في نجاحي 

 والمنافسة بين 
التجار تعلمنا 

االجتهاد
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ال تحلم بالنجاح بل إسعى له..
 �سامية ح�سني ��ست�ساري ت�سويق و�لعالقات �لعامة ونا�سطة يف جمال �لعمل �خلريي على �مل�ستوى �ملحلي و�لعربي، 
ت���رى �أن �أ�سل���وب �لنجاح و�لتقدم يف �لعمل يعتمد على ثقة �الإن�سان بنف�س���ه وبقدر�ته، وقدرته على تطوير مهار�ت 
يف �لعمل �إلى جانب �لعمل بجد، وتعلق �سامية: »من �ل�سروري بذل �لوقت و�جلهد للو�سول �إلى �لتميز، لكي تنجح 
علي���ك و�سع �خلطط و�الأهد�ف �لق�سرية و�لطويلة �ملدى، وعليك �أن تتذكر �أن �لنجاح لي�س يف �لعمل �ملهني فقط 

بل باأي عمل تقوم به«. وتوؤكد �سامية: »الحتلم بالنجاح بل �إعمل و�إ�سعى له«.

�سامي���ة ت�ستمت���ع وحتب �لتو��سل م���ع �لنا�س من خمتلف �لفئات �س���و�ء على �سعيد �لعمل �ملهن���ي �أو �خلريي فهذ� 
يك�سبها �خلرب�ت و�ملهار�ت �ملتجددة على حد تعبريها.

وترى �سامية �أن �ل�سغف يكمن يف �أن حتب ما تعمل، وتقول: »�ل�سغف لي�س بال�سرورة يف �لعمل �ملهني فقط، بل باأن 
توؤم���ن مبا تعمل فتطم���ح د�ئمًا للتقدم وت�سعى لالأف�سل، وترى يف نف�سك �سخ�س���ًا ي�ساهم يف تطوير �ملجتمع �لذي 

تعي�س �أين كان جمالك«
وت�سعى �سامية لعك�س �سخ�سيتها يف عملها فتقول: عليك �أن تكون �أنت ب�سخ�سيتك وطبيعتك �أينما كنت، عليم �أن 
ت�سري على قيمك وقناعاتك وخططك مع �حرت�م ثقافة وقيم �الآخرين، �لثقة و�جلر�أة �أمر�ن مهمان، و�لتعامل مع 

�أي �نتقاد بعقالنية وهادئة يف نف�س �لوقت«

تخت���م �سامي���ة تعليقها فتقول/ �سر جن���اح �ل�سيد�ت حول �لع���امل يف �أعمالهن يكمن يف عدة عو�م���ل منها �الإميان 
بقدر�ته���ن، �لطموح، �لثقة، �لرغب���ة و�ل�سغف بالتعلم وتطوير وتاأكيد �لذ�ت، �لعمل �جلاد، �ل�سجاعة، و�ال�ستمر�ر 

يف مو�كبه �لتطور«.

سامية حسين

ألن مهنتن���ا جزء ال يتجزء من ش���خصيتنا، هي الم���رآة لطموحاتنا وتطلعاتن���ا، وفيها الطريقة 
الت���ي نعب���ر فيها عن أنفس���نا. وألن النج���اح في العمل يأتي م���ن التجارب والخب���رات إلى جانب 
لمس���اتنا الش���خصية التي تعكس أس���لوبنا الخاص، له���ذا دعونا نرى لمس���اتهم الخاصة في 

مهنهم والتي خطت لهم حكمتهم وأسلوبهم الخاص للنجاح.
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التصميم المتقن 
سيعكس شخصيتك..

�بر�هيم غالب مدير �لعالمة �لتجارية »بوتيغا فينيتا« يجد يف �لب�ساطة عنو�نًا ومفتاحًا 
للجم���ال و�الأناقة، يعتمد �بر�هي���م �أ�سلوب كبار �مل�سممني يف  �إطالالته �لر�سمية فيعلق: 
»�أف�سل �أ�سلوب »دولت�سي �أند غابانا« عندما يتعلق �الأمر مبنا�سبة ر�سمية، من �جلميل �أن 
تظهر بت�سميم متقن يف  مثل هذه �ملنا�سبات«. يف حني �أن �بر�هيم يجد يف  �أ�سلوب »كني 
�يرتو « �ملفعمة باالألو�ن و�حليوية و�ملن�سوجة باأ�سلوب خيايل غري متكلف �خليار �ملنا�سب 

الإطاللته يف �الأوقات �لعادية.

�بر�هيم �لذي يحاول �أن يعك�س خرب�ته من مهنته يف  �إطاللته يرى �أن �ملو�سة �أمر متغري 
ُيدخ���ل كل ما ه���و جديد ب�سكل دوري، وهو �الأم���ر �لذي يجعله ال يتبن���ى �أ�سلوب �أو منط 
و�ح���د بحد ذ�ت���ه، فهو يحب �الطالع عل���ى كل ما هو جدي���د، و�إن كان مييل لالإطالالت 

�لقريبة من �لر�سمية لكونها تعك�س �سخ�سيته ب�سكل �أكرب. 

ابراهيم غالب
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بالتفاني ال وجود 
للمستحيل..

�سمية مديرة للعالقات �لعامة و �لت�سويق يف  فندق �ملوفنبيك، ترى �أن �لتفاين و�الإخال�س 
�س���ر �لنج���اح يف �لعمل. تق���ول �سمية: »حكمت���ي يف عملي تقوم على �إمي���اين مبقدرة كل 
�سخ����س على حتقيق �مل�ستحيل �إذ ما تفانى يف مهنته. �أ�سع���ر بال�سعادة عندما �أقر�أ عن 
فن���دق موفنبي���ك �لبحري���ن يف �ل�سح���ف و�ملجالت، ه���ذ� �الأمر ي�ساع���دين يف  �إي�سال 
�ملعلومة عن خدمات �لفندق للنا�س«، وت�سيف �سمية حول �الأ�سياء �لتي حتبها يف مهنتها: 
»�أحب ��ست�سافة �ل�سحافة وو�سائل �الإعالم يف  حفالت �لفندق، هذه �ملنا�سبات تعطينا 
�لفر�س���ة للتح���دث عن ما يجري بالفن���دق، وحاليًا �أعمل على تنفي���ذ �خلطة �لت�سويقية 

للفندق بعد �أعمال �لتجديد، وهو �أمر مثري جًد� بالن�سبة يل«.

ُتق���دم �سمية ن�سيحة للمر�أة �لعاملة يف قط���اع  �لفنادق و�ل�سيافة فتقول: »�أن�سح جميع 
�لن�س���اء م���ن خريجي جم���ال �ل�سياف���ة و�جلامعات بالعم���ل يف هذ� �لقط���اع فهو ممتع 
ومب���دع، و�سيالحظ���ك �جلميع طامل���ا �أنك تعمل ب�سغ���ف، خ�سو�سَا و�أن هن���اك م�ساو�ة 
م���ا بني �لرج���ال و�لن�ساء بهذه �ملهنة يف  وقتنا �حلا�سر«، وتخت���م �سمية حديثها فتقول: 
»م���ن �لطبيعي �أن تف�سل���ي يف �أمرً� ما، لك���ن ّتذكري باأنك �سوف تتعلم���ني من �أخطاءك 

و�ستحققني غايتك وهدفك«.

سمية دشتي
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على مدى سنوات استطاع الدكتور 
حيدر بناء اس���م مميز لنفسه على 
مس���توى مملكة البحرين والخليج. 
الت���ي  المقوم���ات  أه���م  ه���ي  م���ا 
اعتمدت عليها لتنجز هذا النجاح؟ 
من �أه���م �الأمور �لتي �أ�سهمت يف جناحنا هي 
�الإخال����س يف �لعم���ل و��ستخ���د�م �لتقني���ات 
�حلديثة و�مل���و�د �الأ�سلية و�الأجهزة �ملتطورة، 
باالإ�سافة �إلى �لكادر �لطبي �ملتميز وبالتاأكيد 
توفري �خلرب�ت و�لكف���اء�ت �لعلمية، كل هذه 
�الأمور جعل���ت خدماتنا ممتازة ومميزة على 

م�ستوى و��سع. 

إل���ى أي م���دى تح���رص عل���ى توفير 
ف���ي  العالجي���ة  التقني���ات  أح���دث 

عياداتك؟ 
�أح���د �أه���م مقومات جن���اح طبي���ب �الأ�سنان 
�لكف���اءة �لعلمي���ة �لر�سين���ة باالإ�ساف���ة �إل���ى 
�خل���رب�ت �ملرت�كم���ة �لطويل���ة كل ه���ذ� م���ع 
��ستخ���د�م �أح���دث �لتقني���ات �لعالجية �لتي 
ت�سه���ل عملية �لعالج عل���ى �لطبيب و�ملري�س 

يف نف�س �لوقت. 
ي���رى بع���ض األطب���اء أن���ه الب���د من 
الكالس���يكية  الم���دارس  احت���رام 
ف���ي العالج في حي���ن يميل آخرون 

وط���رق  األبح���اث  أح���دث  لتطبي���ق 
العالجي���ة، أي هذي���ن النموذجي���ن 

تفضل؟ 
�أن���ا �متل���ك �أ�سلوبي �خلا����س وذلك خلربتي 
�لت���ي متت���د مل���ا يزي���د ع���ن ٢٩ �سن���ة يف هذ� 
�ملج���ال و�أك���ر من ١٥ �سن���ة يف  جمال �لطب 
�لتجميل���ي، حيث �أين �أحر����س على �أن  �أجمع 
م���ا بني �الثن���ني باإ�سلوب مدرو����س  للح�سول 

على �أف�سل �لنتائج �لعالجية و�لتجميلية.
عيادت���ك  بي���ن  م���ا  ت���وازن  كي���ف 
وحاجت���ك  بالمواعي���د  المزدحم���ة 
معلومات���ك  لتحدي���ث  كطبي���ب 

د. حيدر الفياض: 
سعينا لجلب أحدث التقنيات الحديثة في طب تجميل 

األسنان لنوفر جميع أنواع الخيارات لمراجعينا

ابتسامتك عنوانك األول، وهي أول ما ستفصح بها لآلخرين عن لقائك بهم ألول مرة، لهذا فهي مفتاح األحاديث 
الجميلة ومن خاللها سيرتسم جزء ال يتجزء من جمالك.

على مدى س���نوات ش���هدت عالجات تجميل األس���نان نقالت نوعية جعلتها من أهم أنواع العالجات التي يسعى 
الن���اس إليه���ا، وعلى الرغم من تط���ور تقنيات التجميل وتعددها، إال أنك بالتأكيد ل���ن تحصل على النتيجة التي 
تحل���م به���ا ما ل���م ُينفذ هذا العالج عل���ى يد متخصص ذو خب���رة، ُيجيد ابت���كار الحلول ووض���ع الخطط العالجية 
الت���ي تراع���ي حالت���ك والهدف الذي تود الوصول إليه.  من أهم األس���ماء التي اس���تطاعت أن تبرز في هذا المجال 
إس���م طبيب األس���نان حيدر الفياض الذي استطاع عبر خبرته التي تمتد لس���نوات طويلة وتخصصه الذي فاق ال� 
15 س���نة في مجال تجميل األس���نان أن يقدم خبرت���ه ومعرفته العملية لعدد كبير جدًا م���ن المرضى، فغير عبر 
ما اكتس���به من معارف ابتس���امتهم لتكون مثالية جميلة وطبيعية ترضي أصحابها. حول أس���رار نجاح عيادته 
وكيفي���ة اهتمامه بمرضاه وباس���تجالك كل ما هو جديد من تقنيات وأجهزة  إل���ى جانب توفير كوادر متخصصة 

في مركزه الطبي كان لنا هذا الحوار: 

االبتسامة الجميلة تخلق نوع من الراحة في نفس المريض

هناك خطوات لتطبيق العالجات التجميلية البد من اتباعها

احرص على التواصل المباشر مع المرضى بعد انتهاء العالج



الطبي���ة إل���ى جانب تعلم أس���اليب 
عالجية جديدة؟

البد للطبي���ب من تطوير وحتدي���ث معلوماته 
ب�س���كل دوري، وهذ� �الأمر يفر����س عليه تتبع 
�ملوؤمت���ر�ت �لدولية �لر�سين���ة �لتي يق�سدها 
�الأطباء من حول �لعامل لالإطالع على �أحدث 
�لتقني���ات وم�ساركة جتاربهم م���ع زمالئهم، 
�أن���ا �سخ�سيًا �أرى �أنه م���ن �ل�سروري �أن �أوفر 
جم���ااًل لالن�سم���ام له���ذه �ملوؤمت���ر�ت، ولهذ� 
�أحر�س ب�س���كل كبري على مو�كب���ة �لتطور يف 

جمايل وكذلك يف جمال زر�عة �الأ�سنان.
خي���ارات  للمرض���ى  الي���وم  تتوف���ر 
تجميلي���ة عدي���دة، برأي���ك م���ا هي 
خط���وات اختي���ار النم���وذج المثالي 

لتجميل االسنان؟
عملي���ات �لتجمي���ل �الأ�سنان عدي���دة تبد�أ من 
��ستخد�م���ات  �الأ�سن���ان،  تق���ومي  �لتبيي����س، 
باحل�س���و�ت  �لتجمي���ل  ��ستخ���د�م  �للي���زر، 
�لتجميلية، ��ستخد�م �لعد�سات �ل�سري�ميكية 
باأنو�عها �جلزئ���ي و�لكلي وباألو�نها �ملختلفة، 
عل���ى �لطبي���ب �ملخت����س �أن يع���رف �أي هذه 
�الأن���و�ع ي�سل���ح للمري����س ع���ن طري���ق عمل 
فحو�س���ات عدي���دة و�أخ���ذ �س���ور ��سعاعي���ة 
وفوتوغر�فية وعمل �لت�سميم لالبت�سامة مبا 
ينا�س���ب �سكل �لوج���ه و�لعينني ول���ون �لب�سرة 
�ل���كالم  �ل�سفت���ني خ���الل  وجمي���ع ح���ركات 

و�البت�سامة.
كما �أن���ه من غ���ري �ملمكن ��ستخ���د�م طريقة 
و�ح���دة فقط لعم���ل �لتجميل و�إمن���ا البد من 
�تباع �لطريق���ة �ل�سحيح���ة للتجميل، ولهذ� 
ميك���ن ��ستخد�م �أك���ر من ع���الج للح�سول 
عل���ى �بت�سام���ة منا�سبة، كاأن نق���وم بالتقومي 
مع �لتبيي����س �أو �لتبيي�س مع جتميل �ال�سنان 
يك���ون  �أن  �أو ميك���ن  �لتجميل���ة،  باحل�س���و�ت 
�لتق���ومي م���ع �لفن���ري و�بت�سامة هولي���ود ، كل 
ه���ذ� يتم م���ن خالل خ���ربة طبي���ب �الأ�سنان 
وعرب �لفحو�سات �لطبية �لتي تو�سح للطبيب 

�أف�سل �خليار�ت �لعالجية. 
م���ا هو الخيار العالج���ي األكثر طلبًا 

بين الناس حاليًا؟ 
�أك���ر �لعالج���ات �ملطلوب���ة حاليًا م���ا ي�سمى 

بابت�سامة هوليود بجمي���ع �أنو�عها و�أ�سكالها، 
وذلك لك���ون لالبت�سامة وقع كبري جدً� وتاأثري 
على �ل�سح���ة �لنف�سية للمري�س وهو ما يدفع 
�لكثريي���ن التخاذ �لق���ر�ر با�ست�س���ارة طبيب 

�أ�سنانهم يف كيفية حتقيقها.
ما هي الشروط التي يجب توافرها 

لتطبيق هذا النوع من العالجات؟
علين���ا �أن نعل���م �أنه ال ميكن تطبي���ق �بت�سامة 
هولي���ود عل���ى جمي���ع �حل���االت، فف���ي بع�س 
�حل���االت حتت���اج �الأ�سنان للب���دء بالتقومي �أو 

�للي���زر �أو �حل�س���و�ت �لتجميلي���ة، ويف بع����س 
�الأحي���ان نكون بحاجة لرتكيب���ات �جل�سور �أو 
زر�ع �الأ�سن���ان قبل �النتق���ال ملرحلة �بت�سامة 
هولي���ود. علينا نعرف �أنه م���ن �ملهم �أن تكون 
�الأ�سنان و�للثة ب�سحة جيدة وممتازة، ولهذ� 
ق���د نب���د�أ يف بع�س �حل���االت بع���الج �للثة �أو 
عمل �حل�سو�ت �لتجميلية قبل �لبدء بالفنري، 
وكذل���ك ميكن ��ستب���د�ل �الأ�سن���ان �لتي فيها 
تخلخل ع���ن طريق �إز�لة �الأ�سن���ان �ملتخلخلة 

قبل �لبدء بعملية �بت�سامة هوليود.
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ما الف���رق بين الفيني���ر والهوليود 
سمايل؟ 

�لفين���ري هو عب���ارة  ع���ن �لق�س���رة �لتجميلة 
باأنو�عه���ا و�لت���ي ت�ستخدم يف عم���ل �بت�سامة 
هولي���ود، م���ا يعن���ي �أن �بت�سام���ة هوليود هي 
�لطريقة �لتي �سن�ستخدمها لتجميل �الأ�سنان 
يف ح���ني �أن �لفينري هي �مل���ادة �مل�ستخدمة يف 

عمل �البت�سامة.
 كطبي���ب متمرس في هذا المجال 
ما هي الطريقة التجميلية لألسنان 
الت���ي تجده���ا أكث���ر عملي���ة وخيار 
يناسب شريحة كبيرة من الناس؟ 
�لتق���ومي وجتميل �للثة باللي���زر باالإ�سافة �إلى 
�لتبيي�س ميكن لهم حت�سني �البت�سامة بدرجة 
كبرية من %80 �إلى %85 من �سكل �البت�سامة 
�سيتغري، لك���ن �لتجميل بابت�سام���ة هوليود �أو 
ما ي�سم���ى بالفينري �أو �للومين���ري هو �الأف�سل 
�أو �الأح�س���ن حيث �أنه ميك���ن للمري�س حتديد 
�ل�سكل �ملنا�سب لالأ�سنان باالإ�سافة �إلى �للون 
وهذ� م���ا يوؤدي �إل���ى �بت�سامة جميل���ة ور�قية 

ور�ئعة. 
يشهد طب األسنان اليوم تطورات 
عدي���دة وتحديث���ات في األس���اليب 
العالجي���ة. م���ا ه���ي أح���دث األنماط 
الع���الج التجميلي المتوف���رة اليوم 

في مركزكم الطبي؟ 
جمي���ع ط���رق �لع���الج �لتجميل���ي متوفرة يف 
�لط���رق  ��ستخ���د�م  م���ن  �إبت���د�ءً�  مركزن���ا 
�حلديث���ة و�ملبتكرة لتبيي����س �الأ�سنان بالليزر 
باالإ�ساف���ة  �لتقليدي���ة،  بالط���رق  م���رورً� 
�للي���زر يف  عالج���ات وجتمي���ل  ال�ستخ���د�م 
�للث���ة، كذلك ن�ستخ���دم �أحدث �أن���و�ع بر�مج 
ت�سمي���م �البت�سام���ة باأجهزة متط���ورة تقوم 
بعم���ل �البت�سامة.  �إلى جانب ذلك نقوم بعمل 
�لق�سرة �ل�سري�ميكية �أو ما ي�سمى بالفينري �أو 
�للومين���ري يف خمترب�ت معتم���دة ذ�ت خربة 
عالية حملي���ة وعاملية من �أجل �حل�سول على 

�أف�سل م�ستوى ممكن.
برأي���ك إلى أي مدى ت���رى في اختيار 

الطاق���م الطب���ي ألي مركز دورًا في 
نج���اح الخدم���ات العالجي���ة. وكي���ف 
طاقم���ه  حي���در  الدكت���ور  يخت���ار 

المساند؟ 
للكادر �لطبي �مل�ساع���د دور رئي�سي يف جناح 
عم���ل طبي���ب �الأ�سن���ان، كون���ه يوف���ر �جلهد 
و�لوق���ت عل���ى �لطبي���ب و�ملري����س يف نف����س 
�لوق���ت، و�أنا �سخ�سي���ًا �أ�سرف عل���ى تدريب 

وتطوير ومتابعة �لكادر �مل�ساعد لدينا. 
يش���هد القط���اع الطبي وبش���كل 
منافس���ة  األس���نان  مج���ال  خ���اص 
كبي���رة. لكن رغم هذه المنافس���ة 
اس���تطاع الدكتور حيد التميز على 
مس���توى مملكة البحري���ن. ما هي 
الخدم���ات الت���ي تتمي���زون بها عن 

غيركم من المراكز؟
�أهم �ملميز�ت �لتي تتو�جد لدينا هي �لكفاءة 
�لعملية �ملرت�كمة عن طريق �ل�سنو�ت �لطويلة 
م���ن �خلربة، وه���ذ� �أمر جدً� مه���م يف �إد�رة 
�مل���كان ويف تق���دمي �أعل���ى م�ستوي���ات �جلودة 
يف �خلدم���ات �لطبية، حي���ث �أن هذه �خلربة 
ت�ساعد ب�سكل مبا�سر على تقدمي �أرقى خدمة 
�إل���ى �ملري�س باأ�سعار منا�سب���ة غري مبالغ بها 
باالإ�سافة �إلى �الهتمام بجميع مر�حل �لعالج 

حتى بعد �نتهائها.
 ما هي المقومات األساسية لنجاح 
أي ع���الج لألس���نان؟ وكي���ف يطبق 

هذا األمر في مركزك الطبي؟ 
نحر�س يف  مركزنا عل���ى �الهتمام �ملتو��سل 
باملري����س ع���رب خدمات ممتازة خ���الل وبعد 

�لعالج.
يع���رف ع���ن الدكت���ور حي���در حرصه 
على متابعة حاالت المرضى بشكل 
الع���الج.  انته���اء  بع���د  ش���خصي 
فإل���ى أي مدى يلع���ب التواصل مع 
المرضى بعد الع���الج دور في نجاح 

العالج؟
�لتو��سل مع �ملر�سى بع���د �لعالج وخ�سو�سًا 
يف  ح���االت �لتجمي���ل وزر�ع���ة �الأ�سن���ان من 

�أجل  �إعطاء �لن�سائ���ح �خلا�سة، وخ�سو�سًا 
فهذ� �لنوع من �لعالجات، حيث �أن �الهتمام 
باالأ�سن���ان ب�سكل �سحي���ح يف �الأ�سب���وع �الأول 
و�لث���اين ي�سم���ن جن���اح �الإج���ر�ء �لعالج���ي 
عل���ى �مل���دى �لبعيد، كم���ا �أنه مينع وق���وع �أي 
م�ساعفات �أو م�ساكل عالجية ممكن �أن تعيق 

عملية �ل�سفاء. 
 يعتب���ر الدكتور حيدر من األس���ماء 
المعروفة عبر social media إلى أي 
مدى ساهم االعالم االجتماعي في 
توعية الناس بالخدمات والمميزات 

العالجية المتوفرة لديك؟
بر�أي���ي مو�قع �لتو��س���ل �الجتماعي هي منرب 
لتقدمي �الإر�س���اد�ت و�لن�سائح �لطبية ب�سكل 
ُمب�س���ط، بحي���ث ي�سهل عل���ى �ملتلق���ي فهمها 
وال�ستف���اده منها باالإ�ساف���ة �إلى �لتعريف عن 
خدماتن���ا �ملتوف���رة و�ملمي���زة ب�س���كل مبا�سر 

و�سهل وب�سيط. 
أنت من الناش���طين ف���ي التواصل 
مع الناس عبر اإلع���الم، كيف توازن 
ما بين مشاغلك، وإلى أي مدى ترى 
أن هذا األمر مهم لنجاح أي طبيب؟ 
�لطبي���ب �لناج���ح عليه توفري وق���ت للتو��سل 
مع �لنا����س عرب و�سائ���ل �لتو��سل �الجتماعي 
للرد على ��ستف�سار�تهم و�أ�سئلتهم حول بع�س 
�حلاالت �لعالجية، وهذ� يعطي نوع من �لثقة 
للمر�س���ى ومينحه���م �لفر�سة للتع���رف على 

مدى م�سد�قية �لطبيب.
شهرتك الواسعة ونجاحك جعلتك 
مقص���د للعدي���د م���ن المش���اهير 
واألسماء المعروفة في مجال الفن، 
إلى أي مدى يشكل هذا األمر داعمًا 

لجهودك؟
�لتو��سل مع �ملر�سى وب�سكل خا�س �مل�ساهري 
منه���م هو د�عم كبري لكف���اءة �لطبيب، فهذ� 
�الأمر مينحه زخمًا م�ساع���دً� كما �أنه ي�سيف 
ف���اإن  وبالتاأكي���د  كطبي���ب،  وخ���ربة  لكف���اءة 
خ���رب�ت �لطبيب و�سمعته هي من تدفع هوؤالء 

�مل�ساهري لق�سد عيادته. 
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خاص���ة  نكه���ة  للذكري���ات 
وقيم���ة ال نود التخلي عنها، 
فهي محف���ورة في مخيلتنا 
قب���ل أن تك���ون مؤطرة في 
ص���ورة، وألنن���ا نبح���ث دائما 
ع���ن الطريقة التي تس���جل 
ف���إن  الس���عيدة.  لحظاتن���ا 
اللحظات التي س���تلتقطها 
م���كان  ف���ي  عدس���تنا 
تبق���ي  أن  س���تحاول  م���ا، 
باألصدق���اء  لقائ���ك  قص���ة 
الحف���الت  ومش���اركتك ف���ي 
والمناس���بات وتألق���ك تحت 
األضواء محفوظة لتشاركها 
مع من تحب في وقت الحق.

»الب���الد«  أض���واء  عدس���ة 
س���تأخذكم معي أن���ا »هبة 
فعالي���ات  أله���م  محس���ن« 
واحتفاالته، ألقدم  المجتم���ع 
الممي���زة  الذكري���ات  لك���م 
عب���ر  والمحاف���ل  والجميل���ة 
صفحاتن���ا باإلضاف���ة إلى كل 
م���ا ه���و جدي���د عل���ى م���دار 

الشهر.
تش���اركوننا  أن  نتمن���ى 
أضواءكم لنوثقها لكم عبر 

صفحاتنا.
ال تخش���ى عل���ى ذكريات���ك، 
اس���تمتع أنت بالحدث ونحن 
س���نتكفل بحف���ظ لحظاتك 

ونشرها.

صورة..... 
تحت األضواء

�أطلق �سفري �ململكة  �لعربية �ل�سعودية بالبحرين �لدكتور عبد �هلل بن عبد �مللك �آل �ل�سيخ يف لقاء خ�س به »�أ�سو�ء 
�لب���الد« عل���ى �ال�ستثمار�ت بني �ل�سعودية و�لبحري���ن باإنها ��ستثمار�ت �حلب وبناء �ملحب���ة وجتذير �أو��سر �الإخاء 

و�عتربها �أهم �مل�ساريع و�ال�ستثمار�ت .
وق���د حر�س���ت عد�سة »�أ�س���و�ء �لبالد« على �لتو�جد يف ه���ذ� �الحتفال �لكبري �لذي �أقامته �سف���ارة �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية يف �لبحرين مبنا�سبة �لعيد �لوطني �ل�سابع و�لثمانني بفندق �لريتز كارلتون.
ومن �لناحية �القت�سادية �أكد �سعادته باأن �مل�ستثمر �ل�سعودي وجد يف �لبحرين �الأر�س �خل�سبة و�لبيئة �الآمنة لكل 
قطاعات �ال�ستثمار ب�سكل عام كما �إن هذ� متبادل بني �لبحرين  و�ل�سعودية وتاأكيدً� على ذلك �إن �لدولتني يف طور 

بناء ج�سر ثاين هو ج�سر �مللك حمد وذلك ب�سبب �ال�ستثمار�ت �لهائلة و�ملتدفقة بني �لبلدين .

ح�سر �حلفل عدد كبري من �لوزر�ء وكبار �مل�سئولني و�أع�ساٌء من جمل�سْي �ل�سورى و�لنو�ب مبملكة �لبحرين، وعدد 
م���ن �سفر�ء �لدول �لعربية و�الإ�سالمي���ة و�الأجنبية �ملعتمدين لدى مملكة �لبحرين، كما ح�سر �حلفل رجال �أعمال 

و�سخ�سيات �إعالمية وثقافية وعدد كبري من �ملو�طنني �ل�سعوديني و�الأ�سقاء �لبحرينيني.

“أضواء البالد”
 تهنئ المملكة العربية السعودية 

بالعيد الوطني السابع والثمانين

لتغطية مناسباتكم:
adwaa@albiladpress.com

 





واء
ض

 األ
ت

تح

30





واء
ض

 األ
ت

تح

32

�أ�س���ادت رئي�س���ة جمعي���ة �سي���د�ت �الأعم���ال �أح���الم جناحي 
بالدعم �لكبري �لذي تقدم���ه �لرئي�سة �لفخرية للجمعية �سمو 
�ل�سيخ���ة ثاجب���ة بنت �سلم���ان �آل خليف���ة، موؤك���دة �أن �حلو�ر 
تناول �لعديد من �لق�سايا �ملهمة ومنها زيادة ر�سوم �الأن�سطة 
�لتجاري���ة وتاأثريه���ا عل���ى �ملوؤ�س�س���ات �ل�سغ���رية و�ملتناهية 
�ل�سغ���ر، وحما�سب���ة �مل�ستثمري���ن �أو �الأف���ر�د �لذي���ن يعملون 
من غري ترخي����س يف �ململكة ويناف�س���ون �أ�سحاب �ل�سجالت 
ب�سن قو�ن���ني جديدة، وكيفي���ة �إيجاد نظام قان���وين لتح�سني 
مدفوع���ات �لزبائ���ن �إل���ى �أ�سح���اب �الأعم���ال، وغريه���ا من 
�ملو�سوعات، مبينًة �أن خطة �جلمعية �ملقبلة قائمة على دعوة 
�لعدي���د من �مل�سئول���ني و�أ�سحاب �لقر�ر لفت���ح قنو�ت تو��سل 

معهم و�جلمهور.
و�أ�س���ار وزير �ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة ز�يد �لزياين �إلى 
�أن �للق���اء مبجل�س �سيد�ت �الأعم���ال، �أتاح �لفر�سة لالجتماع 
باالأع�س���اء و�لتحدث عن هو�ج�س �ل�سارع �لتجاري وبالرتكيز 
ا على �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �لتي تعتربها  خ�سو�سً
ا، وتركز عليه �لقيادة حيث ي�سكل �لقطاع  �حلكومة قطاًعا مهمًّ
�لع���دد �الأكرب م���ن �ل�سج���الت �لتجاري���ة يف �لبحرين،هناك 
جمال كبري للتطور والإ�سر�ك �لبحرينيني يف �لقطاع �لتجاري 

من خالل هذ� �لقطاع، وفًقا لروؤية �حلكومة.

بدعم من ثاجبة بنت سلمان آل خليفة

زايد الزياني ضيف اللقاء الشهري لسيدات األعمال
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 المجلس الثقافي البريطاني يدشن 
برنامجه للعام 2018/2019

�أقام �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين حفل 
�ال�ستقبال �ل�سنوي بح�سور لفيف من 
�س���ركاء �ملجل����س �لثق���ايف �لربيطاين 

�الإ�سرت�تيجي���ني م���ن خمتل���ف �جلهات 
وممثلي �ملوؤ�س�سات �الإعالمية.

وقد �س���رح �ملدير �لع���ام للمجل����س �لثقايف 
�لع���ام  ب���اأن  رووز  ريت�س���ارد  �لربيط���اين 
�ملن�سرم �سهد �أرقامًا قيا�سية للمجل�س عرب 
تطبيقه �لعديد من �لرب�مج �الإ�سرت�تيجية. 
فق���د ��س���رتك �أك���ر م���ن 13 �أل���ف طال���ب 
وويل �أم���ر يف �لرب�م���ج �لتعليمي���ة وبر�م���ج 
بن���اء �ملهار�ت  �لتي قدمه���ا �ملجل�س كما مت 
�إ�س���ر�ك �أك���ر م���ن 500 معل���م يف خمتلف 
�الإجنليزي���ة  �للغ���ة  جم���االت  يف  �لرب�م���ج 

و�لريا�سة و�لثقافة. 
كم���ا و��ستعر����س » رووز« برنام���ج �ملجل����س 
 2019/2018 للع���ام  �لربيط���اين  �لثق���ايف 
و�ل���ذي �سريك���ز على بن���اء ق���در�ت �لطلبة 
و�ملعلم���ني  يف �لريا�س���ة و�لثقاف���ة  و�للغ���ة 
�الإجنليزي���ة، و�لعل���وم، و�لتعلي���م �لع���ايل. 
�لثق���ايف  �ملجل����س  �س���ركاء  �سك���ر  وختام���ًا 
لرب�م���ج  �مل�ستم���ر  لدعمه���م  �لربيط���اين 
�ملجل�س �ملختلفة  �لتي تخدم �سوق �لعمل يف 

�لبحرين.
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للقط���اع �مل���ايل �أهمي���ة كب���رية لدين���ا 
ونحر�س عل���ى ت�سجيل �أه���م �الأحد�ث 
و�مل�ستج���د�ت ب���ه ، وبالبح���ث �لدوؤوب 
ر�س���دت عد�ستن���ا جتم���ع �أك���رب ق���ادة 
�لقطاع �مل���ايل و�ل�سرييف يف �لبحرين 
و�له���دف كان ملو��سل���ة قي���ادة �لتمي���ز 
يف خدم���ات �لدفع وق���د قامت �ل�سركة 
�لعاملي���ة خلدم���ات �لدف���ع GPS به���ذ� 
�حل���دث �لكب���ري وجمع �أك���ر من 100 
و�مل�س���ريف   �مل���ايل  �لقط���اع  يف  قائ���د 
للم�سارك���ة يف موؤمتر تتمح���ور نقا�ساته 
ح���ول �أحد �أهم �الأه���د�ف �لتي تو��سل 
�ل�سركة م�ساعيها لتحقيقه وهو »قيادة 
وذل���ك  �لدف���ع«،  �لتمي���ز يف خدم���ات 
بح�س���ور خال���د حم���د م���ن م�س���رف 
�لبحري���ن �ملرك���زي، و�سع���ادة �لدكتور 
عبد�حل�سني بن علي مريز� وزير �سوؤون 

�لكهرباء و�ملاء. 
خلدم���ات  �لعاملي���ة  �ل�سرك���ة  وتعت���رب 
�لدف���ع GPS �لت���ي تاأ�س�س���ت يف �لع���ام 
2004 ر�ئ���دة يف جم���ال خدمات �لدفع 
�الإلكرتوين وحا�سلة على ترخي�س من 
م�سرف �لبحري���ن �ملركزي، ومعتمدة 
  VISA، MASTERCARD، من قب���ل
خلدم���ة  ثال���ث  كط���رف    UPI، JCB
جميع �مل�س���ارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية يف 
�ملنطقة. ومتت���از �سركة GPS بخربتها 
�ملدفوع���ات  �سناع���ة  يف  �ملرت�كم���ة 
�اللكرتونية ودع���م �حتياجات �لعمالء 
وجمتم���ع �ل�سريف���ة �اللكرتوني���ة على 
م�ستوى منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 

�أفريقيا. 

الجديد في 
عالم المال  

والصيرفة من 
 GPS خالل
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 لقاء لإلرشاد 
والتشبيك

بن���ك  م���ع  بالتع���اون  متك���ني،  �أعلن���ت 
�لبحري���ن �الإ�سالمي و�سرك���ة »فنمارك 
كوميونيكي�سن����س«، ع���ن جن���اح تنظي���م 
لق���اء لالإر�ساد و�لت�سبي���ك بح�سور �أكر 
م���ن 100 خب���ري وخمت�س م���ن �ملهنيني 
و�لنا�سئني من �ل�سب���اب، بهدف ت�سليط 
�ل�سوء عل���ى فو�ئد �الإر�س���اد �الحرت�يف  
وتاأهي���ل  �لوظيف���ي  �ل�سل���م  تط���ور  يف 
�ملو�ه���ب �لبحرينية �ل�ساب���ة. وقد �سهد 
ه���ذ� �حل���دث م�ساركة خ���رب�ء يف عدة 
قطاع���ات ت�سم���ل �ل�سريف���ة، �لتاأم���ني، 
�الت�ساالت، �ملالحة �جلوية، �ل�سناعة، 
�لتدريب و�لتطوي���ر، �لرعاية �ل�سحية، 
�ل�سفر، �الإعالم، و�لقطاع �لعام، بينهم 
م���در�ء م���ن مملك���ة �لبحري���ن و�ململكة 
م���و�رد  خ���رب�ء  �ل�سعودي���ة،  �لعربي���ة 
ب�سري���ة م���ن �س���ركات ر�ئ���دة يف مملكة 
�لبحرين، �إ�ساف���ة �إلى تو�جد عدد كبري 
من �ملر�سدي���ن �ملحتملني و�لر�غبني باأن 
ي�سبح���و� مر�سدين �لذي���ن مت توعيتهم 
باأبرز بر�مج �الإر�ساد �الحرت�يف �ملتوفرة 

حاليًا �أو قيد �لتطوير يف �ململكة.  
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افتتاح “ايكيا” البحرين
�حل���دث �الأ�سخ���م يف قط���اع �القت�س���اد بالبحرين يف 
�لن�سف �الأخري من �لعام �جلاري هو �فتتاح »�يكيا« يف 
�لبحري���ن. وتقدر م�ساحة �مل�س���روع بالبحرين بنحو 55 

�ألف مرت مربع، ومب�ساحة بناء 36 �ألف مرت مربع. 
يعت���رب معر����س »�يكي���ا« �لبحري���ن �الأك���رب يف �ملنطقة 
مقارنة مب�ساحة �ملتاج���ر �الأخرى �ملنت�سرة ل� »�يكيا« يف 
دول جمل����س �لتع���اون. وخالل جولتن���ا يف �ملكان وجدنا 
�أن �لعم���الء �سيجدون �الأ�سع���ار مثبتة على كل قطعة يف 
ف�س���اًل عن معلومات مهمة حول �حلجم و�للون و�ملهارة 
�ليدوية و�ملقايي�س و�مليز�ت وطرق �لرعاية. كما �ستو�سع 
بيانات على قطع �الأث���اث �لكبرية تو�سح للعمالء مكان 

�حل�سول عليها يف منطقة �خلدمة �لذ�تية.
مديرة معر����س »�يكيا �لبحرين« فاطم���ة غو�ستاف�سون 
قال���ت: »�يكي���ا �لبحرين ه���و �لف���رع 440 ل�«�يكيا« حول 
�لع���امل، و�أن���ه �لفرع �الأك���رب مبنطقة �ل�س���رق �الأو�سط، 
م�س���رية �إلى �أن �ل�سركة �ساهم���ت بالفعل يف ��ستحد�ث 

320 وظيفة تز�منًا مع �فتتاح متجرها باململكة.
�إ�ساف���ة �إلى جتربة �لعمالء، زودت كل منطقة يف �سالة 
�لعر�س مبكت���ب للمبيعات حيث ميكن ملوظفينا �الإجابة 
عل���ى �الأ�سئلة �أو تقدمي �لن�سائ���ح و�الإر�ساد�ت �خلا�سة 
بتاأثي���ث �ملن���زل. كم���ا ميك���ن للعم���الء �أخ���ذ ق�سط من 
�لر�ح���ة و�ال�سرتخاء يف مطعم »�يكي���ا«، حيث ميكنهم 
�ال�ستمتاع بتن���اول �لطعام و�مل�سروبات وهي يف جمملها 

�أطباق �سويدية وحملية.«
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متجر »هوم ستور« يفتتح فرعه 
الثاني في مملكة البحرين



�أعلن���ت جمموع���ة Lals، �مل���زود �لر�ئ���د 
دول  يف  بالتجزئ���ة  �لبي���ع  لقط���اع 
جمل����س �لتع���اون �خلليجي، ع���ن �فتتاح 
�لف���رع �لث���اين من متج���ر »ه���وم �ستور« 
للم�ستلزم���ات �ملنزلي���ة يف جمم���ع �سيتي 
�سن���رت �لبحري���ن و�ل���ذي �سه���د ح�س���ور 
 ،Lals ملجموع���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����س 
جايان���ت غانو�ين، وممثل���ني من �ملجمع 
�لتجاري، باالإ�سافة �لى �إعالميني وعدد 

من �ل�سيوف �لكر�م.
��ستهر »ه���وم �ستور« بكونه وجهة �لت�سوق 
�ملف�سلة الأف�سل �مل�ستلزمات �ملنزلية �لتي 
تتميز باأناقتها وتفرده���ا. ويتميز �ملتجر 
�ملذك���ور، �لذي ُيع���رف باإ�س���م »هومز �آر 
�أ�س« يف  دول جمل����س �لتعاون �خلليجي، 
بكونه وجهة تقدم �أ�سل���وب حياة متكامل 
نظ���رً� لتنوع عرو����س منتجات���ه �ملختلفة 
�لت���ي تتاألف من غ���رف �ملعي�سة و�لطعام 
و�ملر�هق���ني، وكذلك  و�لن���وم لالأطف���ال 
�الإ�ساءة م���ن بني �أهم عنا�س���ر �لديكور 

�ملنزيل �الأ�سا�سية �الأخرى.
�سم���ن �إط���ار م�ساعيها �لهادف���ة لتعزيز 
مت  �لبحريني���ة،  �ل�س���وق  يف  وجوده���ا 
ت�سميم �ملحل �جلديد من قبل م�سممي 
�لديك���ور �لد�خل���ي م���ن ذوي �خل���ربة، 
�لذي���ن حر�سو� على خلق �أج���و�ء جذ�بة 
عرب دمج �ملو�د �لطبيعي���ة مع �الأر�سيات 
�ملك�سوف���ة بغي���ة من���ح �لزبائ���ن جترب���ة 

مريحة و�سل�سة.
وبه���ذه �ملنا�سبة، ق���ال جايانت غانو�ين: 
»ي�سعدن���ا �أن نعل���ن عن �إط���الق متجرنا 
�لثاين يف مملكة �لبحرين و�لذي �سيوفر 
ت�سكيلة و��سع���ة تتنوع ما بني �لكال�سيكية 
وحت���ى �ملعا�سرة لُتالئم جمي���ع �الأذو�ق. 
وي�سع���ى هوم �ستور ل���رتك ب�سمة مميزة 
قيم���ة م�ساف���ة  وتق���دمي  يف كل من���زل، 
للزبائ���ن �الأع���ز�ء وذل���ك ع���رب منحهم 
فر�سة لتزي���ني منازله���م مبنتجات ذ�ت 

جودة عالية.«
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�نطلق���ت عد�س���ة �أ�س���و�ء �لبالد يف  �سارع �س���رتة  لتاأخذنا  �إل���ى معر�س �سيار�ت تويوت���ا ووكيلها �حل�س���ري بالبحرين �سركة �إبر�هي���م خليل كانو 
لنحتف���ل معه���م بتد�سني �ل�سيارة �جلديدة Avalon 2019 �جلديدة كليًا ذ�ت �لت�سمي���م �لع�سري �جلديد، ود�ئمًا ويف  مثل هذه �الحتفاالت  يكون 
يف  ��ستقب���ال �ملدعوي���ن و�لزبائن قائد جناحات �سركة �إبر�هيم خلي���ل كانو �ملدير �لعام �لتنفيذي للمبيعات  �إ�سماعيل �أكرب �لذي �أكد لنا من خالل 
�لت�سريحات �أن خدمات ما بعد �لبيع هي مقيا�س �لنجاح الأي وكيل �سيار�ت يف �لعامل ولذلك تر�سد �إبر�هيم خليل كانو ميز�نية مفتوحة للتفوق يف 

هذ� �ملجال ومن خالل ذلك تقدم للعميل �أف�سل خدمة �سيانة ت�ستطيع �أن تناف�س بها كل �ل�سركات.
و�إل���ى جان���ب هذه �لت�سريحات جتولت عد�ستنا لتلتقط مدى �إعجاب �لزو�ر بال�سيارة �جلديدة حيث �أكد لنا �أحد �لزبائن باأنه �سيقوم باحلجز �الآن 

من كرة �إعجابه بها. 
 و�نطلقن���ا بع���د ذلك للمدي���ر �الأول لت�سويق تويوتا يف �ل�سركة �أمين �سح���ادة �لذي قال »تعترب تويوتا �أفالون من �ل�سي���ار�ت �لر�ئدة يف  فئة �سيار�ت 
�ل�سي���د�ن �لفاخرة متو�سطة �حلج���م، وح�سل طر�ز 2019 على �لعديد من �لتعديالت �لت�سميمية �لتي ع���ززت من ح�سورها و�أعطتها طابًعا �أكر 
فخام���ة وع�سري���ة. ونحن على يقني باأن �لت�سميم �لذي ح�سلت عليه تويوتا �أفالون 2019 �لذي يتميز باالأناقة و�لرحابة و�ملقرتن باأحدث �لتقنيات 

�سيح�سل على �إعجاب �ملزيد من �لعمالء من خمتلف �الأعمار و�لفئات«.

“أفالون 2019 “ تزين شوارع البحرين
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ل�سهرته���ا �لو��سع���ة ولك���رة ع�ساقه���ا بالبحري���ن �نطلقنا يف خط���ى �سريعة �إل���ى معر�س 
�ل�سي���ار�ت �الأوروبية للم�ساركة يف �حلدث �لكبري يف  عامل �ل�سيار�ت  وهو ��ستقبال �سركة 
�ل�سي���ار�ت �الأوروبي���ة، �لوكيل �حل�سري و�مل���وزع �ملعتمد ملجموع���ة BMW يف �لبحرين، 

.BMW X4 سيارة�
وتاأت���ي �سي���ارة BMW X4 �جلديدة كلي���ًا لتحل مكان �لطر�ز �ل�ساب���ق �لذي حقق جناحًا 
و��سع���ًا عن���د �إطالقه للمرة �الأولى عام 2013. تتوف���ر BMW X4 �جلديدة كليًا الأول مرة 
مع خي���ار�ت ح�سرية من حزمة BMW Individual، ما ي�سمح للعمالء باإ�سافة مل�ستهم 

�ل�سخ�سية �إلى �ل�سيارة. 

 ”BMW X4“ 
تنطلق اآلن في 

البحرين



17 117 417
holidays@hot.bh
        houseoftravel.bh

17 يومًا 
أمريكا مع
رحلة بحرية

10 أيام 
المانيا

والنمسـا
10 أيام 
تايلنــد

8 أيام 
اوروبا رحلة

بحرية "كروز"
5 أيام 

اسطنبول

كل 100 دينار بحريني تنفقها في بيت السفر 
تاريخ السحب: 31 مارس 2019 تؤهلك للحصول على قسيمة لدخول السحب 
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“بن هندي” تدهش عشاق “كيا” 

�نطلقن���ا �إل���ى معر�س �سيار�ت كيا مبنطق���ة �خلمي�س ووجدنا هناك ح�س���د كبري من كبار 
رجال �الأعمال  وزبائن وع�ساق �سيار�ت كيا وكان �حلدث هو ك�سف �لنقاب عن �لطر�زين 
�جلديدي���ن كلي���ا �جليل �لر�بع من �وبتيما 2019 و�جليل  �لثالث من �سري�تو 2019 وخالل 
�الحتف���ال كانت عائلة بن هندي يف ��ستقبال �ل�سفري �لكوري بالبحرين هيونومو 
ك���و  و�ملدعوي���ن . وكان لن���ا درد�س���ة خفيفة مع  حمم���د بن هندي 
�لذي �سرح لنا �لكثري عن �لطر�زين �جلديدين لل�سارتني 
ومميز�تهم���ا وكي���ف �سيك���ون �إقب���ال 

�جلمهور عليهما.

بالطرازين الجديدين اوبتيما وسيراتو 2019



و�س���ط �أجو�ء �حتفالية ر�ئع���ة يف منتجع �لريف �أعلنت بهبه���اين �إخو�ن عن �إطالق 
جي���ب ر�نغل���ر �جلديدة بالكامل، �لبطل �لذي ال منازع ل���ه على �لطرق �لوعرة، هي 
�ل�سي���ارة �الأكر قدرة على �الإطالق، و�لتي حتقق �أعل���ى م�ستويات �لر�حة و�لتحكم 

لال�ستخد�م �ليومي
وقال �سام يعقوب مدير عام بهبهاين �إخو�ن �ملوزع �ملعتمد �لوحيد ل�سيار�ت كر�ي�سلر 
ودودج وجي���ب ور�م يف مملكة �لبحرين »على �سوء هذ� �لهدف �لو��سح، مت جتديد 
�سي���ارة جي���ب ر�نغل���ر �الأيقونية بالكامل م���ع �حلفاظ على �سخ�سيته���ا، مع قدر�ت 

�أ�سطورية على �لطرق �لوعرة وت�سميم جيب �الأ�سلي وميز�ت تقنية متقدمة«.

تطلق ”جيب رانجلر”
بهبهاني
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يف حف���ل ذ�ت طابع جم���ايل مت �إطالق �ملجموع���ة �جلديدة من  
Kérastase وهي  Résistance Extentioniste   لتعزيز �سحة 
وجم���ال �ل�سعر �لطوي���ل فعندما تتحدث خمتل���ّف �ل�سيد�ت عن 
�ل�سعر �لطويل، �أثناء زيار�تهن ل�سالونات �ل�سعر وعرب �سفحات 
و�سائ���ل �لتو��سل �الجتماعي �أو م���ع �سديقاتهن- يذكرن �أمرين 
�أ�سا�سي���ني هما: �سعر طويل و�سح���ي. وهو �أمر ي�ستحيل �لو�سول 
�إلي���ه �إال عندما يكون �ل�سعر يف �أف�سل حاالت���ه. �ن �لتاألق ب�سعر 
طويل يتطلب عالجًا خم�س�سًا  وقد �كت�سفت   Kérastase  هذ� 

�لعالج �لذي مينح �ل�سعر ذلك �لطول �الإ�سايف.
الأك���ر م���ن ع�سري���ن عام���ًا يف �إ�س���الح م���ا ال ميك���ن �إ�سالحه 
جنحت Kérastase Résistance حي���ث قدمت جمموعة كاملة 
م���ن �مل�ستح�س���ر�ت �ملخ�س�س���ة �لت���ي تعمل على ترمي���م وبناء 
 Résistance.  ل�سع���ر �ل�سعيف و�ملتعب مبا يف ذل���ك �لعالجان�

Thérapiste و Résistance Force Architecte �ل�سهري�ن.
و�لي���وم قطع���ت  Kérastase �سوطًا طوي���اًل بابتكارها جمموعة  
Extentioniste  �أول���ى جمموعاتها للعناي���ة بال�سعر و�مل�سممة 

خ�سي�سًا لتلبي جميع �حتياجات �ل�سعر �لطويل. 

Extention�  تقدم Kérastase
iste Résistance  تخطي حدودك



افتتاح  معرض »كريوالن سيتي« 
في مجمع السيف

قامت �سركة »�أباوت ميك �آب« بافتتاح معر�س »كريوالن �سيتي« مبجمع �ل�سيف بح�سور �الإعالمية 
�مله���رة �لبحريني���ة  وعدد كبري من �ملدعوي���ن وممثلني عن و�سائل �الإع���الم �لذين ح�سلو� على 
جتربة مكياج فريدة عل���ى �أيدي خرب�ء �لتجميل م�ستخدمني م�ستح�سر�ت �لتجميل �ملميزة من 

»كريوالن«.  وقد غطت كامري� »�أ�سو�ء �لبالد« �حلدث باأجو�ئه �لر�ئعة. 
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حفل في “حدائق الحواج” للتعريف بمعرض “سراييفو”
ر�سدنا لكم يف  جمال �لتعاون �لدويل، �حلفل �لتعريفي �لذي نظمته جمعية 
�لبحري���ن -  �لبو�سن���ة و�لهر�سك لل�سد�ق���ة و�الأعم���ال يف حد�ئق �حلو�ج 
مبنا�سب���ة �إقام���ة معر����س »�سر�ييفو للح���الل« بح�سور حماف���ظ �ملحافظة 
�ل�سمالية علي �لع�سفور وعدد من ممثلي بع�س �جلمعيات �الأهلية �مل�ساركة 
به���ذ� �للقاء وكب���ار �الأعيان ورج���ال �الأعم���ال و�جلالي���ة �لبو�سنية مبملكة 

�لبحرين.
ح�سر حفل �مللتقى نخبة من رجال �الأعمال �لبحرينيني و�جلالية �لبو�سنية 

�ملقيمة يف �لبحرين و�ملهتمني باال�ستثمار يف �لبو�سنة و�لهر�سك.

وتخل���ل �حلف���ل كلمة م���ن رئي�س جمعي���ة �لبحري���ن - �لبو�سن���ة و�لهر�سك 
لل�سد�ق���ة و�الأعمال جو�د �حلو�ج حي���ث �أ�سار فيها �إلى دور �جلمعية �لهام 
بتحقي���ق �أهد�فها من خالل �لرتوي���ج لفر�س �الأعم���ال و�ال�ستثمار لرجال 

�الأعمال من كال �لبلدين �ل�سقيقني.
م���ن جانبه رح���ب �لنائ���ب �الأول لرئي����س �جلمعي���ة ريا�س يو�س���ف بجميع 
�حل�س���ور حيث �أكد �سعي �جلمعية �جلاد لتقوية �لرو�بط وتعزيز �لعالقات 
بني �لبلدين  يف كافة �ملجاالت مبا فيها �لتبادل �لتجاري و�لثقايف  و�ل�سياحي 
و�لتنمية �القت�سادية وتن�سيط دور �جلمعية لت�سهيل كافة �خلدمات للتجار 

�لبحرينيني و�جلالية �لبو�سنية مبملكة �لبحرين.



�ختتم جممع �سار �لتجاري بالتعاون مع جمموعة بوخوة  برنامج �لتدريب �ل�سيفي �ملهني للطلبة 
بحفل  مت خالله �ختيار جمموعة من �لطلبة من �سمن قائمة �لباحثني عن �لعمل وقد �أناب وزير 
�لعم���ل و�ل�س���وؤون �الجتماعية جميل حميد�ن مدير �إد�رة تنمية �مل���و�رد �لب�سرية بالوز�رة ع�سام 
�لعل���وي الفتتاح �حلف���ل بح�سور حمافظ �ل�سمالي���ة علي �لع�سفور. بد�أ �حلف���ل بال�سالم �مللكي 

وبعده���ا �أبدت كلمتها �ملدير �لتنفيذي ملجم���ع �سار �لتجاري ��سمهان ح�سن بوخوه عن فرحتها 
باإنه���اء �لفرتة �لتدريبية بنج���اح وذكرت يف ختامها »��ستمرو� على ه���ذ� �حلما�س «  ومن ثم 
مت تك���رمي �ملدربني لهذ� �لربنامج وتوزيع �سهاد�تهم م���ن قبل �ملحافظ علي �لع�سفور ودكتور 

�سامي���ون جالبني من جمل�س �لتنمية �القت�سادي �لبحريني  و�لدكتور ع�سام �لعلوي ومن ثم مت 
تكرمي �لطلبة ب�سهاد�ت ومبلغ رمزي على جهودهم �ملبذولة.

“بوخوة” و”سار التجاري” يختتمان التدريب 
الصيفي المهني للطلبة
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 Gian Carlo“ الشيف
per Bellini” يقدم 

قائمة جديدة في 
“البرجوال” فندق الخليج

خالل احتفال ضم نخبة من وجهاء 
المجتمع البحريني 

�عت���اد فن���دق �خلليج تقدمي �جلدي���د لزبائن���ه، وخالل �سهر 
�سبتمرب تلقينا دعوة من مطعم البر�جوال �الإيطايل لالحتفال 
معهم باجلديد يف ديك���ور �ملطعم وقائمة �لطعام �ملقدمة من 

. »Gian Carlo per Bellini« ل�سف �الإيطايل�
وحت���دث �ل�سي���ف م���ع �أ�سو�ء �لب���الد خالل تذوقن���ا ما قدمه 
لن���ا قائاًل:« �أبحث من خالل �حلدي���ث �لد�ئم مع زبائني عن 
�الإ�ساف���ات �ملطلوبة لالأطباق �ملقدمة و�لتي من �ل�سروري �أن 
يك���ون به���ا مل�سة جدي���دة �أو نكهة مطلوبة ، فنح���ن يف  �ملطعم 
نق���دم �الأطب���اق �الإيطالية مبختل���ف �أنو�عه���ا �لتقليدية ولكن 
هذه �مل���رة بنكهات �إ�سافية ومل�سات جمالي���ة جديدة تتنا�سب 
م���ع �لديكور�ت �جلدي���دة باملطعم. و�أ�س���اف :«�أ�سعى لتقدمي 
�أطب���اق جديدة تنا�سب �لذوق �لبحريني ولكن يف نف�س �لوقت 

ال تخرج عن �لطابع �الإيطايل.
وبه���ذه �ملنا�سب���ة ��ست�س���اف �ملطع���م ع���دد كبري م���ن وجهاء 
�ملجتم���ع �لبحرين���ي لت���ذوق �الأ�سن���اف �جلدي���دة �ملقدم���ة 

و�ال�ستمتاع باالأجو�ء �جلمالية و�لديكور �جلديد .



فندق »ذي كي« 
يقيم مهرجان المأكوالت الهندية الباكستانية

�أق���ام فندق »ذي ك���ي« مهرجان �ملاأكوالت �لهندي���ة �لباك�ستانية  يف مطع���م »Kolors« �لتي زينت جدر�نه 
باألو�ن �لهند و�لباك�ستان. بد�أ �الحتفال على �أنغام مو�سيقى Dhol و Bhangra �لتقليدية بح�سور  مدر�ء 
�لفندق وعدد كبري من �ملدعوين من �أع�ساء �جلالية �لهندية و�لباك�ستانية �لذي تذوقو� و��ستمتعو� باأ�سهى 

�ملاأكوالت �لتي قدمها �لفندق.  
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حدث سنوي بارز في قطاع الضيافة 
يجذب صناع وعشاق الشوكوالتة والقهوة

معرض البحرين للشوكوالته والقهوة

يف �ل�ساد�س من دي�سمرب �لقادم �ستكون �لبحرين 
م���رة �أخ���رى عل���ى موعد م���ع معر����س �لبحرين 
لل�سوكوالت���ة و�لقهوة، ه���ذه �لفعالية �لتي حتولت 
�إلى حدث �سنوي بارز يف قطاع �ل�سيافة يحر�س 
�مل�سنع���ني و�لتجار وع�س���اق �ل�سوكوالته و�لقهوة 
على ح�سورها، يف جو كرنفايل �حتفايل و�أجو�ء 

مفعمة باملذ�ق �لطيب و�لنكهة.
�ملعر����س �ل���ذي يق���ام حت���ت رعاي���ة �لرئي����س 
لل�سياح���ة  �لبحري���ن  لهيئ���ة  �لتنفي���ذي 
و�ملعار����س �سع���ادة �ل�سي���خ خال���د ب���ن حم���ود 
�آل خليف���ة عل���ى �أر����س �ملعار����س و�ملوؤمت���ر�ت 
لثالث���ة �أي���ام ي�سهد ه���ذ� �لع���ام �إقام���ة جملة 

م���ن �لفعالي���ات �مل�ساحبة م���ن بينه���ا �لعديد 
م���ن �مل�سابق���ات و�ل���دور�ت �لتدريبي���ة وور�س 
�لعم���ل، من بينه���ا م�سابقة �أف�س���ل �سانع قهوة 
عل���ى م�ست���وى �ملنطق���ة، وور�س���ة عم���ل ح���ول 
�سناع���ة وتزي���ني �لكي���ك على هام����س معر�س 
و�ألع���اب  و�لقه���وة،  لل�سوكوالت���ه  �لبحري���ن 
ترفيهي���ة م�ستوح���اة من ع���امل �سناعة وتقدمي 
�إل���ى ��ست�سافة  �إ�سافة  �ل�سوكوالت���ه و�لقه���وة، 
ف���رق مو�سيقي���ة ذ�ت �سل���ة بالقه���وة، و�أن�سطة 
�لت���ذوق،  وم�سابق���ة  بالقه���وة،  �لر�س���م  ح���ول 

و�لر�س���م عل���ى �لكوكي���ز.
و�سيخ�س����س �ملعر����س ه���ذ� �لع���ام حي���ز� م���ن 

فعاليات���ه لالأطف���ال، من بينه���ا »م�سابقة �أطفال 
�مليل���ك �سي���ك«، وم�سابق���ة �أخ���رى حت���ت عنو�ن 
»�لطاهي �ملبدع �ل�سغري«، و�سيتم خالله �إطالق 
منتج���ات ذ�ت �سل���ة بال�سوكوالت���ه و�لقهوة الأول 
م���رة عل���ى �سعي���د �لبحري���ن و�ملنطق���ة، وبع�س 
هذه �ملنتجات من �بت���كار رو�د �أعمال بحرينيني 

يعملون وفقا للمعايري �لعاملية.
% من م�ساح���ات معر�س �لبحرين  �أك���ر من 85 
لل�سوكوالت���ه و�لقه���وة ج���رى حجزه���ا م���ن قبل 
�س���ركات حملي���ة ودولي���ة، ومعظ���م �مل�س���اركات 
يف �ملعر����س ه���ذ� �لع���ام متثلت يف �س���ركات من 
�لبحرين بالدرجة �الأولى، �إ�سافة �إلى م�ساركات 



أجواء مفعمة بالنكهة والسعادة 
وفعاليات تستقطب جميع األعمار

رئي�سي���ة من �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية، و�الأردن 
ولبن���ان وم�س���ر، جنب���ا �إل���ى جنب م���ع �سركات 
م�ساح���ة  تخ�سي����س  ج���رى  وق���د  �أوروبي���ة. 
يف  �الإندوني�س���ي  �لوطن���ي  للجن���اح  و��سع���ة 
�ملعر����س لي�ستوع���ب ع�سر �س���ركات �ندوني�سية 
متخ�س�س���ة يف قط���اع �ل�سيافة، فيم���ا �سي�سم 
�ملعر����س  د�خ���ل  �ليون���اين  �لوطن���ي  �جلن���اح 
مبدئي���ا �أربع �س���ركات يوناني���ة تت�س���م بالتنوع 
يف �خلدمات و�ملنتج���ات، وتعك�س جانبا و��سعا 

م���ن قط���اع  �ل�سياف���ة  يف  �ليون���ان.
كما جرى يف �لن�سخ���ة �لثالثة من �ملعر�س حجز 
حي���ز و��سع من �أجل �إقام���ة »ركن �سحي« جتري 

في���ه ��ست�ساف���ة خ���رب�ء �سحي���ني للحدي���ث عن 
�أف�س���ل �ملمار�س���ات �ل�سحي���ة �ملتعلق���ة بتن���اول 
�ل�سوكوالتة و�سرب �لقهوة، و�لن�سائح �لطبية يف 

هذ� �ملجال.
و�سيق���دم �ملعر����س ه���ذ� �لع���ام دعم���ا لع�س���رة 
رو�د �أعم���ال بحريني���ني م���ن �أ�سح���اب �الأف���كار 
و�مل�ساريع �لنا�سئة يف جمال �ل�سيافة ب�سكل عام 
و�ل�سوكوالت���ه و�لقهوة خا�س���ة، و�سيتم من خالل 
توفري م�ساح���ات عر�س جماني���ة د�خل �ملعر�س 
لهوؤالء �ل���رو�د، و�إتاح���ة م�سارك���ة فاعلة لهم يف 
خمتلف �لفعاليات �لت���ي يت�سمنها �ملعر�س ومن 
بينه���ا حما�سر�ت وم�سابق���ات وور�س عمل حول 

�سناعة �ل�سوكوالته و�لقهوة.
ومتنح هذه �مل�سارك���ة رو�د �الأعمال �أي�سا فر�سة 
�ختب���ار منتجاتهم من قب���ل زو�ر �ملعر�س، ومن 
خالل مقارنته���ا مبنتجات �ل�س���ركات �لعار�سة، 
وتطوير تل���ك �ملنتج���ات بناء على ذل���ك لناحية 

�لت�سنيع و�لتغليف و�لت�سعري وغريه.
وتتيح �مل�ساركة يف �ملعر�س �أي�سا فر�سة �لت�سبيك 
مع �ل�سركات �لكربى �لعار�سة خا�سة من خارج 
�لبحرين، و�إمكاني���ة �لدخول يف �سر�كات مثمرة 
معها، من خالل توقيع عقود �المتياز »فرن�سايز« 
�أو تبني �أف���كار ومنتج���ات رو�د �الأعمال من قبل 

تلك �ل�سركات ودعمها.
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وحتدث���ت م���ي قائلة:»�ملطع���م مت ت�سميمه على ط���ر�ز �أوروبي م���ع مل�سات 
�سرقي���ة رقيقة، و�لذي حتتوي قائمة �لطع���ام �لغنية �خلا�سة به على مزيج 
م���ا بني �الأطباق �لغربي���ة و�ل�سرقية مع �إ�سافات لنكه���ات من خمتلف دول 
�لبح���ر �الأبي�س �ملتو�سط، �إ�سافة �إلى ذلك �بتكرت »يويز« جمموعة جديدة 
من �حللويات �لتي تنفرد و تتميز بها وتقدمها الأول مرة مبملكة �لبحرين.

 
تعك�س ديكور�ت �ملكان ل�سمات جمالية متزج ما بني لونني من �أرقى �الألو�ن 
�الأزرق �مللك���ي و �لذهب���ي �ل���ذي يعطي للم���كان فخامة �لق�س���ور �الأوروبية 

�لقدمية. 

وتق���ول مي :»بحج���م ��ستثمار�ت تخطت �لن�سف ملي���ون دوالر و ��ستمر�رً� 
للخط���و�ت �لثابت���ة �لت���ي تخطوه���ا �سرك���ة ف���ود بوك����س الإد�رة �ملطاع���م 
مبملك���ة �لبحري���ن، مت �فتتاح مطعم »يوياز«  و كان���ت �ل�سيدة مي قد بد�أت 
��ستثمار�ته���ا يف �لبحري���ن بالتعاون م���ع �أختها و�لدها يف ع���ام 2015 و 
كان���ت روؤيته���م و�جتاهاتهم و�أهد�فهم و��سحة من���ذ �ليوم �الأول حيث كان 
هدفه���م �لرئي�سي ه���و تقدمي نوعية خمتلفة م���ن �الأكالت و�الأطباق �لتي ال 
مثي���ل لها يف �س���وق �لبحرين بجودة عالية و �سعر مناف�س مما ي�سعر �لعميل 
بالقيم���ة �حلقيقية ملا يدفع���ه  يف مقابل غذ�ء �سحي ذو مذ�ق خمتلف، لذ� 
كان �الهتم���ام بالعن�سر �لب�سري و�ختيار �أف�س���ل �ل�سيفات و�ملوظفني على 
ر�أ����س �أولوياتهم ويتبعها �نتقاء �أف�سل �مل���و�د �خلام و�ملكونات ذ�ت �جلودة 
�لعالية �لتي تنعك�س ب�سكل كامل و موؤثر على جودة ما يقدمونه من �أكالت.

مل يقت�س���ر دور مي جم���دي خلف على �الإد�رة فقط ب���ل ��ستثمرت هو�يتها 
�لت���ي برعت فيها منذ �ل�سغر و هي » �لطبخ » حيث �بتكرت �أطباق جديدة 
و�أن���و�ع خمتلفة من �الأكالت حازت جميعها على �إعجاب �لعمالء و�أ�سبحت 
ه���ذه �الأطباق هي �الأكر مبيع���ًا يف �ملطاعم، كما بد�أت موؤخرً� يف ��ستغالل 
ع�سقه���ا للمطبخ �مل�سري و�أقامت بوفيه مفتوح لالأكالت �مل�سرية �ل�سهرية 
مما حقق جناحًا كبريً� و القى �إعجابًا غري م�سبوق من �لعمالء مما دفعها 
�إل���ى تكر�ر �لتجرب���ة ب�س���كل �أ�سبوعي باأ�س���كال خمتلفة جتم���ع بني �ملطبخ 
�لغربي و �ل�سرقي لتلبي كافة �حتياجات و متطلبات زبائن و »يوياز« �أف�سل 

�أ�سر�ر �لعدلية �ملخباأة.

وكان للحلوي���ات جان���ب كبري من �هتم���ام �ل�سيف » يويز « حي���ث ��ستعانت 
باأح���د �أ�سه���ر �ل�سيف���ات يف ه���ذ� �ملجال لتنفي���ذ ما حتلم به م���ن ت�ساميم 
جدي���دة للت���ارت و �أنو�ع متعددة م���ن �لكيك كما �أ�سرت عل���ى وجود مل�سات 

فرن�سية مثل �الإكلري و �لكرمي بروليه �لذي يعد �الأكر مبيعًا يف »يوياز«     
�جلدي���ر بالذكر �أن �سركة فود بوك�س �فتتحت منذ عامني �أولى م�سروعاتها 
مبملك���ة �لبحرين و هو مطعم »فود �ستوب« مبدينة �لتنني يف ديار �ملحرق و 
�ل���ذي حقق جناح���ًا كبريً� ملا يتميز بها من �أطباق فري���دة ُقِدمت الأول مرة 
مبملك���ة �لبحري���ن و �لتي حازت عل���ى �إعجاب �لزبائن م���ن خمتلف �لدول 
مم���ا دفع �ل�سركة �إيل و�سع خطة عاجلة الفتتاح فروع �أخرى د�خل و خارج 

�ململكة قريبًا .

تفتتح 
 ”Yoya’s“

أحدث مطاعمها 
بالعدلية  

“فود بوكس” 

اس���تقبلتنا رئي���س مجل���س إدارة ف���ود بوك���س إلدارة 
المطاعم مي مجدي بابتسامتها الجميلة لتأخذنا معها 
في جولة في مطعمها الجديد »Yoya’s« بالعدلية والذي 

تطلق عليه الشركة أفضل أسرار العدلية المخبأة.
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تتطل���ع الواح���دة من���ا إل���ى أحدث 
فس���اتين س���هرة »ه���وت كوتور« 
لتكون إطاللتها مميزة ومواكبة 
خ���الل  الموض���ة  صيح���ات  أله���م 
مناس���باتها. اخترنا لك س���يدتي 
ه���وت  س���هرة  فس���اتين  أجم���ل 
كوت���ور  2019 2019/2018 من توقيع 
أه���م المصممين آملي���ن أن تنال 
إعجاب���ك وتس���تلهمي منه���ا م���ا 

يناسب إطالالتك المقبلة. 

فساتين 
هوت 

كوتور   
2018/2019
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وعشق النطارات الشمسية!
 

البحريني���ة  اإلعالمي���ة  جذب���ت 
الش���ابة ش���يماء رحيم���ي من���ذ 
أن ب���دأت  مس���يرتها اإلعالمي���ة 
كمقدم���ة  والحق���ًا  كمذيع���ة 
التلفزي���ون نجاح���ًا  برام���ج ف���ي 
باه���رًا، حيث إل���ى جانب خبرتها 
المهنية س���طع نجمه���ا بألقها 
المعتاد في مختل���ف إطالالتها 
اإلعالمية والرسمية وفي جميع 
المناس���بات حي���ث تح���رص بأن 
تك���ون إطاللته���ا عملي���ة وغير 
عل���ى  جول���ة  وف���ي  متكلف���ة. 
انس���تغرام الخ���اص به���ا أكث���ر 
ما لف���ت نظرنا عش���ق ش���يماء 
رحيم���ي للنظ���ارات الشمس���ية 
التي أطل���ت بها خ���الل إجازتها 
إليك���م  لبن���ان  ف���ي  الصيفي���ة 

بالصور. ما رأيكم بذوقها؟

GucciFendi

شيماء رحيمي



@shaimarahimi

Gucci

Zara

Fendi Fendi
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ما هو جديد سمية الخنة؟ 
هناك عمل �سع���ودي قادم ولكن مل ن�سل �إلى �التفاق 
�لنهائي بعد، وحاملا ن�سل �إلى �التفاق �ساأعلن عن كل 

�لتفا�سيل. 

م���ا رأي���ك ف���ي األعم���ال التي قدم���ت في 
رمضان؟ 

بع����س �الأعمال مكررة، وبع�سه���ا جيد، ولكن ب�سورة 
عام���ة نحن يف حاج���ة �إلى كت���اب �سيناري���و يقدمون 

�جلديد الأن �مل�ساهد مّل من �الأحد�ث �ملكررة.

أين سمية من السينما الخليجية؟ 
�لذي يقدم يف جمتمعاتنا لي�س �سينما �حرت�فية و�إمنا 
حم���اوالت، و�أمتن���ى �أن نتط���ور �إلى �مل�ست���وى �لعاملي 
يف �ل�سينم���ا م���ن كل �لنو�ح���ي �لتقنية و�لفني���ة، و�أنا 
متفائل���ة باخلري طاملا و�سعنا قدمن���ا على �أول �ل�سلم 

يف عامل �ل�سينما. 

هل فكرتي في خوض تجربة  التأليف؟
كثري�..ولك���ن �أين ه���و �لوقت.. فالكتاب���ة حتتاج �إلى 

�لوق���ت و�لتف���رغ و�أن���ا ال �أملك �لوقت ك���وين م�سغولة 
د�ئمًا.

ما الشيء الذي يحزن سمية؟ 
يحزنني بعمق كل �سي له عالقة باأهلي و�أ�سرتي. 

بماذا تحلمين؟
�حلم���د هلل حققت �أكرب �أحالم���ي »و�للي �يي من �هلل 

خري وبركة«.

هل أنِت ست بيت شاطرة؟
ال » �أنا مو �ست بيت �ساطرة«.

أجمل هدية حصلتي عليها؟
�أبنائي  و�حلمد هلل. 

أسوء طباع سمية؟ 
» و�ي���د »... ال �أحتم���ل �الأ�سخا����س �ل�سلبي���ني  و�أث���ق 

بالنا�س ب�سرعة.

إعداد: أسامة الماجد

الخن���ة.. ممثل���ة  س���مية 
ومذيعة شاملة  قدمت 
األعم���ال  م���ن  الكثي���ر 
حافل  وس���جلها  الفنية 
بش���هادات التميز. اسم 
ف���ي  كالنج���وم  يت���ألأل 
س���ماء اإلب���داع وموهبة 
ن���ادرة وغي���ر مألوفة في 

الوسط الفني .

سمية الخنة: 
حققت كل أحالمي ولكن

» أنا مو ست بيت شاطرة«

دلل نفسك

movenpick.com/bahrain

جلسات عالج عصرية في منتجع الرمال الصحي

استمتع برحلة استرخاء منعشة مع تشكيلة واسعة من جلسات العالج العصرية والفعالة. جدد 
حيويتك ودلل نفسك في منتجع رمال الصحي الذي يتميز بمزيج من بين الطابع األوروبي 

واللمسة العربية في أجواء راقية يسكنها الهدوء في رحاب 12 غرفة عالجية.

يمكنك اآلن االستفادة من عروض الصيف في منتجع رمال الصحي الحاصل على لقب أفضل 
حمام تركي ومنتجع يومي في مملكة البحرين.

للحجز واالستفسار، اتصل بالرقم 460052 ٩٧٣+
hotel.bahrain.spa@movenpick.com أو عبر البريد اإللكتروني
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مفروشات بيسس..

تمام���ًا كما تتغير الموضات في عالم 
األناق���ة واألزي���اء، هن���اك كل م���ا ه���و 
جدي���د ومتجدد في عالم الديكورات 

وأثاث المنزل بشكل دوري.
فإذا ما كنت تبحث عن خيارات تواكب 
العص���ر وتضي���ف األناق���ة لديكورات 
منزل���ك، وفي ذات الوق���ت ترغب بأن 
تتف���رد وتجه���ز غرف بيتك بأس���لوب 
يعكس شخصيتك وأسلوب حياتك، 
فإنن���ا نقترح عليك زيارة »مفروش���ات 
بيس���س« الواقع بقرب شارع الشيخ 

سلمان في منطقة الخميس.



 للفخامة معنى آخر

ُتتيح مفروش���ات بيسس 
تشكيلة متنوعة وعصرية 
تصامي���م  ذات  وراقي���ة 
حديثة ومبتكرة تتناسب 
ومختل���ف األذواق، وتوف���ر 
لمختلف  خيارات متنوع���ة 
تصاميم المنازل.  ولكون 
المن���زل هو الم���كان الذي 
البد لن���ا أن نهيئه ليكون 
عم���ل  ي���وم  بع���د  مالذن���ا 
طويل ال تت���ردوا بتجهيزه 
ب���كل م���ا يمت���ع نظرك���م 

ويشعركم بالراحة.
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Pieces

شارع الشيخ سلمان، مملكة البحرين
بناية 327 أ ، طريق 328، مجمع 357، البرهامة

Email: pieces@pieces-bh.com
هاتف: 17403530
@PIECES.BH 
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لكزس ES الجديدة 
تميز يفوق كل التوقعات

تألقت لكزس ES منذ بداية مسيرتها في عالم السيارات الفاخرة بتصميمها الفريد الذي تم 
بنائ���ه على أي���دي فريق من المصممين المحترفين. وقد كل���ف الفريق آنذاك بابتكار تصميم 
عص���ري يلف���ت األنظار ويثير الحماس لذلك عمل الفريق بش���كل دؤوب عل���ى ابتكار تصميم 
يعك���س مب���دأ »األناقة المبه���رة« وهي فلس���فة تصميمية تقوم عل���ى إثراء الس���يارة بمزايا 

جمالية تمنحها هوية خاصة بها وتبقيها خارج إطار المنافسة. 



وق���د مت بن���اء �لت�ساميم �جلديدة على قاعدة عجالت )GA-K( �ملطورة من لكز�س و�لتي تعتمد على هيكل منخف�س و�أكر عر�سًا مما 
يوفر جتربة قيادة ممتعة ومريحة.

و�ساهم ��ستخد�م قاعدة )GA-K( على �الرتقاء ب�سيارة لكز�س ES �إلى م�ستويات �أبعد من حيث �لفخامة و�الأناقة وخا�سة بعد �إ�سافة 
عنا�سر ت�سميمية مميزة عملت على حتويلها من �سيارة تتمتع مبز�يا ت�سميمية خا�سة �إلى حتفة فنية تتج�سد فيها �حلرفية �ليابانية.  

ويتمح���ور �لت�سمي���م �لد�خلي لل�سيارة حول مفهوم �لر�حة. فقد �رتكز �لنهج �لت�سميمي لد�خلية �ل�سيارة على �يجاد بيئة مريحة توفر 
قيادة ممتعة لل�سائق و�لركاب باأجو�ء من �الأناقة �ملرتفة. ومت ت�سميم �ملق�سورة بناء على مفاهيم خا�سة ت�سع ر�حة �ل�سائق و�لركاب 

يف �ملقدمة.
م���ن جانب���ه علق كب���ري م�سممي لكز�س ES، يا�سو� كاجن���ي قائاًل: »�رتكزت روؤيتن���ا �لت�سميمية ب�سكل رئي�سي عل���ى �إيجاد طابع يوحي 
بالتقدم و�حلد�ثة. لذلك قمنا باإ�سافة مل�سات �أنيقة للمق�سورة �لد�خلية تعطي �سعورً� يوحي بالدفء ويظهر ذلك بكل و�سوح من خالل 

�حلرفية �ليابانية » تاكومي« وزخرفة  »هادوري« �مل�ستوحاة من �سكل �ل�سيف �لياباين �لتقليدي«.
وق���د عم���ل يا�سو� كاجني من قبل على ت�سميم طر�ز�ت لكز����س  RCوRCF. ويف عام 2014 �نتقل �إلى �لعمل �سمن �لفريق �مل�سوؤول عن 

.ES بوظيفة كبري م�سممي لكز�س ES جليل �ل�سابع من �سيارة�
وقد ��ستثمرت لكز�س ب�سكل كبري الإعادة ت�سميم لكز�س �جلديدة كليُا وتطوريها من كافة �جلو�نب ب�سكل يثري �إعجاب ع�ساقها يف جميع 

�أنحاء �لعامل ومن �ملقرر �أن تد�سن يف �ل�سوق �لبحرينية يف �الأول من �سهر �سبتمرب �لقادم.
ملزي���د م���ن �ملعلومات حول لكز�س باإمكانكم �ل�سغط على �لر�بط �لت���ايل Lexus.com.bh، �الإت�سال على 17737773 �أو زيارة معر�س 

لكز�س يف �سرتة.
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 A-مرسيدس-بنز الفئة
الجديدة اآلن في البحرين

سيارة مرسيدس-بنز الفئة-A الجديدة متوفرة اآلن في شركة الحداد للسيارات. تعيد الفئة-A تعريف معنى الفخامة 
العصري���ة بالكامل في فئة الس���يارات الصغيرة الحجم، كما أنها ُتحدث نقلة نوعية في التصميم الداخلي للس���يارات. 
 )MBUX( الصدارة بجدارة، ليس بسبب تجربة مستخدمي مرسيدس-بنز A-ومن الناحية التكنولوجية، تنتزع الفئة
وحس���ب، بل ألنها توفر أيضًا عددًا من الوظائف التي كانت فيما س���بق متاحة فقط على فئة الس���يارات الفاخرة. يمّثل 
التصميم األنقى بس���طحه البارز للفئة-A الجديدة الخطوة التالية في فلس���فة مرس���يدس-بنز للتصميم ذات النقاء 

الحسي.



تعترب �لفئة-A �جلديدة �أول طر�ز من مر�سيد�س-بنز يوفر نظام �لو�سائط 
 .)MBUX( »ملتعددة �جلديد بالكامل »جتربة م�ستخدمي مر�سيد�س-بنز�
ولع���ل �مليزة �ملتفردة له���ذ� �لنظام هي قدرته على �لتعل���م بف�سل �إمكانات 
�ل���ذكاء �ال�سطناع���ي. وميك���ن تخ�سي����س نظ���ام MBUX ومو�ءمته مبا 
يتنا�س���ب مع �مل�ستخدم. وهكذ�، ُين�سئ ر�بطًا عاطفيًا بني �ل�سيارة و�ل�سائق 

و�لركاب.
وت�ستم���ل نقاط �لقوة �الأخرى له���ذ� �لنظام على �ملق�س���ورة �الأمامية ذ�ت 
�ل�سا�س���ة �لعري�سة �لعالية �لدقة مع ميزة �لتحك���م باللم�س، باالإ�سافة �إلى 
خا�سي���ة �لتحك���م �ل�سوت���ي �لذكي مع �لتع���ّرف على �لتخاط���ب �لطبيعي، 

و�لت���ي يتم تفعيلها بعب���ارة »Hey Mercedes«. وتتوفر �أي�سًا �سا�سة عر�س 
لل�سائق على م�ستوى �لروؤية. وتعترب �سا�سة �للم�س جزءً� من �ملفهوم �ل�سامل 
للتحك���م باللم�س يف نظ���ام MBUX، و�لذي يت�سمن ثالث���ة �أجز�ء رئي�سية 
ه���ي �سا�سة �للم�س، ولوحة �للم�س و�لكون�س���ول �لو�سطي، و�أزر�ر �ملتحكمات 

باللم�س يف عجلة �لقيادة.
ميّثل �لت�سميم �الأنقى ب�سطحه �لبارز للفئة-A �جلديدة �خلطوة �لتالية يف 
فل�سفة مر�سيد�س-بنز للت�سميم ذ�ت �لنقاء �حل�سي. فقد �أبدع �ملهند�سون 
بعملي���ة دمج �الأبعاد و�لن�س���ب على �أ�سا�س ت�سمي���م »�سندوقني �سغريين«، 

لينتج عن ذلك �ملالمح �جلديدة لت�سميم �لطر�ز.

وُيج�سد �ل�س���كل �خلارجي للفئة-A �جلديدة جو�نب �الأناقة و�لديناميكية. 
وتكت�س���ب �ل�سي���ارة جاذبيته���ا �حل�سي���ة و�إطاللته���ا �ملُلفتة م���ن �لت�سميم 
�جلريء للطرف �الأمام���ي مع غطاء منخف�س للمحرك، وم�سابيح �أمامية 
م�سّطح���ة بتقني���ة LED مع �أجز�ء م���ن �لكروم، وكذل���ك م�سابيح �لقيادة 
مب�ساع���ل ك�سوء �لنه���ار. وتاأتي �سبكة �ملرّبد �ملميزة م���ع جنمة مر�سيد�س، 
و�لتي متي���ل بظاللها �إلى �الأ�سفل باجتاه �لقاعدة يف �سورة م�ستحدثة تعرّب 
عن �لطر�ز �ل�سابق، وت�سم دبابي�س ب�سكل �الأملا�س و�سفرة ف�سية يف �لو�سط 

لتوؤكد على �الأناقة �ملذهلة لهذ� �لطر�ز.
�لط���ر�ز  ب�سل�سل���ة  مقارن���ة  ك���رب  �أ بح���دة  �ملح���رك  غط���اء  وميي���ل 
قو��س  �أ م���ا  �أ مام���ي.  ي���ربز ديناميكي���ة �لط���رف �الأ ب���ق، مم���ا  �ل�سا
ن����س، فهي  �إ  19 ل���ى  �إ  16 م���ن  للعج���الت  ك���رب حجم���ًا  �الأ �لعج���الت 
�لطريق  عل���ى  ت�ستقر  A �جلديدة وجتعله���ا  �لفئ���ة- ناقة  �أ ع���ن  تعرّب 
عر�س من �جله���ة �خللفية  �أ باإطاللة  �ل�سي���ارة  كرب. وتبدو  �أ بثب���ات 
ي�س���ًا ب�سبب  ب�سب���ب �لو�جه���ة �لزجاجي���ة ذ�ت �لنط���اق �لو��سع، و�أ
�ل�سن���دوق  ب���اب  عل���ى  �أ �لعري�س���ة  مب�ساحت���ه  �لعاك����س  �ل�س���وء 
�خللفي���ة  �مل�سابي���ح  ك���د  وتوؤ بق�سم���ني.  �خللف���ي  و�مل�س���د  �خللف���ي، 

يه���ا عل���ى �جلاذبي���ة �حل�سي���ة و�الإطالل���ة �ملُلفت���ة لل�سي���ارة. بجز�أ
تغرّيت مالمح �لت�سمي���م �لد�خلي للفئة-A بالكامل مع �إطاللتها �حلديثة 

و�لفخم���ة. و�عتمدت مر�سيد�س-بنز نهجًا جدي���دً� كليًا لُتحدث نقلة نوعية 
يف فئ���ة �ل�سيار�ت �ل�سغرية �حلجم من �لد�خل مع �سعور جديد بالرحابة. 
وترتكز بنية �لت�سميم �لد�خلي �لفريد على وجه �خل�سو�س على �لت�سميم 
�لفخ���م للوحة �لعد�د�ت �لرئي�سية: فللمرة �الأولى، مت �ال�ستغناء عن �جلزء 
�لعلوي فوق مق�سورة �لقيادة بالكامل. ونتيجة لذلك، ميتد �لهيكل �لرئي�سي 
للوحة �لعد�د�ت �لرئي�سية من طرف �أحد �لبابني �الأماميني �إلى �الآخر دون 
�أي �نقطاع ب�سري. وتاأت���ي �ل�سا�سة �لعري�سة منف�سلة كليًا، يف حني تظهر 

فتحات �لتهوئة باإطاللة ريا�سية مميزة ب�سكل �لتوربينات.
وتنق�س���م لوحة �لعد�د�ت �لرئي�سية �إلى ثالثة �أق�سام �أفقية: �لق�سم �ل�سفلي 
ينف�س���ل ب�سريًا عن �لهيكل �لرئي�سي للوحة �لعد�د�ت ، ويظهر عائمًا �أمام 
لوحة �لع���د�د�ت �لرئي�سية. وت�ساء �الإنارة �ملحيطة �الختيارية ذ�ت �ل� 64 
لون���ًا بخم�سة �أ�سع���اف من �الألو�ن �ملتاحة من قب���ل. ومل يزد�د تنوعها هنا 
وح�سب، �إذ �أن �الأجو�ء �لعاطفية تر�سي معايري جديدة �أي�سًا يف هذه �لفئة: 
فاالأل���و�ن �ملختلف���ة تتد�خل �سمن ع�سرة عو�مل لوني���ة بحيث ت�سمح بعر�س 

�إنارة فخمة مع تغيري�ت لونية مذهلة.
يب���د�أ �سعر �سي���ارة مر�سيد�س-بن���ز �لفئة-A �جلديدة م���ن 12،995 دينار 
بحريني. ملزيد م���ن �ملعلومات، �ت�سل على 17785454 �أو قم بزيارة ملزيد 

www.bahrain.mercedesbenzme.com من �ملعلومات.



ارز
ك

80

نيسان البحرين 
تطلق سيارة نيسان 

باترول تيتانيوم الجديدة

يف قل���ب �سي���ارة ني�سان بات���رول تيتاني���وم يرتبع 
حم���رك V8 فائ���ق �الأد�ء �سع���ة 5552 �سنتيمرت 
مكع���ب ويول���د ق���وة 400 ح�س���ان وع���زم دور�ن 
560 نيوت���ن م���رت. وياأت���ي ط���ر�ز 2018 بناق���ل 
حرك���ة �أوتوماتيكي ذي 7 �سرع���ات ونظام تعليق 
بخا�سي���ة �لتحك���م �لهيدروليك���ي بحركة �لهيكل 
)HBMC( من ني�سان م���ن �أجل �نعطافات �أكر 
�سال�س���ة وثبات���ًا. �أم���ا تقني���ات �حلق���ن �ملبا�سر 
لوقود �لغازول���ني )GID( ونظام �لتحكم �ملتغاير 
برفع �ل�سمام���ات )VVEL( فتمتزج معًا لتخلق 
�لتو�زن �الأمثل بني �لقوة و�الأد�ء �ل�سديق للبيئة، 

وهو ما يوؤدي �إلى تقليل �النبعاثات.

 وي�ستوح���ي �لت�سميم �خلارجي مفرد�ته من لغة 
ت�سميم بات���رول �لتقليدية �لتي تتميز بح�سور ال 
ُي�ساهى على �لطريق بف�سل �لعجالت �مل�سنوعة 
من �سبائ���ك �الأملنيوم قيا����س 20 بو�سة. كذلك 
تتمت���ع �ل�سي���ارة بت�سمي���م د�خل���ي رح���ب يت�سع 
لثماني���ة ركاب، وذل���ك مع �حلف���اظ على �سمات 
�لفخام���ة �ملمي���زة ل�سي���ارة باترول مث���ل �ملقاعد 

�جللدية �لفاخرة و�لزخارف �خل�سبية.
ويرك���ز ط���ر�ز بات���رول تيتاني���وم عل���ى مرون���ة 
�ال�ستخ���د�م ومز�ي���ا �لر�ح���ة و�لرفاهية، وذلك 
ل�سمان جترب���ة قيادة �سل�سة وممتع���ة لل�سائقني 
و�ل���ركاب. وتاأت���ي كل �سي���ارة م���زودة مبجموعة 
و��سعة م���ن �لكمالي���ات مثل 13 مك���ربً� لل�سوت 
من ط���ر�ز BOSE �ملتفوق، ونظ���ام ترفيه خلفي 
م���ع DVD و�سا�ست���ني قيا�س 7 بو�س���ات، وفتحة 
�سقف كهربائية قابلة للفت���ح باالإمالة و�النزالق، 
وتقني���ة �لبلوتوث، ونظام مالح���ي مزود بقر�س 
�سل���ب وخ���ادم للمو�سيق���ى. كذل���ك يتمت���ع هذ� 
�لط���ر�ز بنظام ت�سغيل �ملح���رك عن بعد، وتقنية 
تثبي���ت �ل�سرعة، ونظام �لدخ���ول باملفتاح �لذكي 
م���ع خا�سية ت�سغي���ل �ملحرك بلم�س���ة زر، وتقنية 
�لقف���ل  �لبلوت���وث، ونو�ف���ذ كهربائي���ة، ونظ���ام 
�ملرك���زي، ومكيف ه���و�ء �أوتوماتيك���ي بالكامل، 
وب���اب خلفي يعم���ل بالكهرباء م���ع خا�سية �لغلق 
�الآيل، وخا�سي���ة تدفئة �لناف���ذة �خللفية )�إذ�بة 
�ل�سقي���ع( م���ع ع���د�د توقي���ت، باالإ�ساف���ة �إل���ى 

�سندوق �لتربيد �ملميز لطر�ز باترول.

وع���الوة على ذلك، تتميز �ل�سيارة �أي�سًا بالعديد 
م���ن مز�ي���ا �ل�سالم���ة للمزيد م���ن ر�ح���ة �لبال 
لل�سائق���ني، مبا يف ذل���ك تو�سيل كام���ري� للروؤية 
�خللفية، ونظام �لتحّكم بنزول �ملنحدر�ت و�آلية 
�مل�ساعدة بتثبيت �إيقاف �ملركبة على �ملنحدر�ت، 
 ،)VDC( ونظام �لتحكم �لديناميك���ي بال�سيارة
 ،)ABS( لالنغ���الق  �ملانع���ة  �ملكاب���ح  ونظ���ام 
وح�سا�س���ات رك���ن �أمامية وخلفي���ة، ونظام مانع 

لل�سرقة مع خا�سية منع ت�سغيل �ملحرك.

�جلدي���دة  تيتاني���وم  بات���رول  �سي���ارة  وتتوف���ر 
يف معار����س ني�س���ان باأ�سعار تب���د�أ من 25995 
دينارً� بحرينيًا، مبا يف ذلك �سمان 5 �سنو�ت، 
و�لتاأم���ني و�لت�سجيل جمان���ًا، وباقة خدمة ملدة 
�سنت���ني �أو 40 �ألف كم، وخي���ار تاأجيل �ل�سد�د 

حت���ى �لع���ام 2019.

ملزيد من �ملعلومات ع���ن �سيار�ت ني�سان، ُيرجى 
ar.nissanbahrain. :زي���ارة �ملوقع �الإلك���رتوين

 .com

وص���ل إلى مملكة البحرين طراز نيس���ان بات���رول تيتانيوم 2018، والذي تمثل إضاف���ة قّيمة جديدة إلصدارات 
ط���راز بات���رول الش���هير بلقب »بط���ل الدروب«، والمتوفر حصريًا لدى ش���ركة يوس���ف خليل المؤي���د وأوالده، 

الوكيل الحصري لسيارات نيسان في مملكة البحرين.
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ح�س���ل هاتف �سام�سونغ »غاالك�سي ن���وت 9« على لقب »�أف�سل 
�ساح���ب يف �ل�سفر«، وذلك يف م�سابق���ة �عتمدت على �لتحليل 
�ملق���ارن �لقائم على �ملعاي�سة �مليد�نية، �إ�سافة �إلى �ملو��سفات 
و�الختب���ار�ت �لتقنية. و��ستهدفت �ملقارنة �لو�سول �إلى �أف�سل 
�لهو�تف �لذكية �لتي ميك���ن �العتماد عليها كليًا �أثناء �ل�سفر، 
لتق���وم مقام �لكمبيوتر �ملحمول و�أجه���زة  »�آي باد«  و�الأجهزة 
�للوحي���ة �الأخ���رى، وكذلك �لكام���ري�ت �مل�ستقل���ة �الحرت�فية، 
و�إبقائه���ا يف حقائبه���ا دون �حلاجة الإخر�جه���ا ال�ستخد�مها، 
�سو�ء �أثناء رحلة �لطري�ن، �أو �النتقال باحلافالت و�ل�سيار�ت، 

�أو �لتجول يف �ملناطق �ل�سياحية.

أفضل صاحب في السفر

آبل تزيح الستار رسميًا 
 iPhone XS عن

 iPhone XS Max و
iPhone XR و

يعت���رب �لنظ���ام �لوطني للمقرتح���ات و�ل�سكاوى 
ع���رب تطبي���ق �لهو�ت���ف �لذكية » تو��س���ل » �أحد 
�لقن���و�ت �الإلكرتوني���ة �لرئي�سي���ة �لت���ي متك���ن 
�ملو�طن���ني و�ملقيم���ني م���ن تقدمي �أي مق���رتح �أو 
�سك���وى موجه���ة �إل���ى �أح���د �جله���ات �حلكومية 
مبملكة �لبحرين ب�سورة �سهلة و�سريعة، ومن �أي 
م���كان ويف �أي وقت. علمًا باأنه هناك فريق عمل 
يف كل جهة حكومية معن���ي مبعاجلة �ملقرتحات 
و�ل�س���كاوى �ملطروح���ة وفق���ًا ملوؤ�س���ر �أد�ء وفرتة 

زمنية حمددة بح�سب نوع �ل�سكوى.

تطبيق بحريني

تاأتي هو�تف �أيفون �جلديدة من �أبل بنظام �لت�سغيل  iOS 12، وهو �لنظام �لذي ك�سفت 
عن���ه �ل�سرك���ة يف WWDC 2018 يف  وقت �سابق من هذ� �لع���ام، ويوفر �لنظام �لعديد 
م���ن �ملميز�ت و�لتي �ستك���ون �الأولى على �الإطالق يف �أجهزة �أيف���ون، مبا يف ذلك �سرعة 
�أكرب بن�سبة ت�سل �إلى ٪70 يف �لكامري�، مما يوؤدى �إلى زيادة �سرعة عر�س لوحة �ملفاتيح 

بن�سبة ٪50 وم�ساعفة �سرعة �إطالق �لتطبيق يف ظل ظروف �لعمل �ل�ساقة.

 iOS
 ..12

أسرع!



 OPPO« ع���ن هاتفه���ا �لذك���ي OPPO ك�سف���ت  
�ملبتك���رة  �لتقني���ات  يدجمب���ني  �ل���ذي    »Find X
وفل�سفة �لت�سميم �لثوري، فمظهره �الأنيق وملم�سه 
�لناع���م يعك�س���ان »جمال �لطبيعة« �ل���ذي يجمع ما 
ب���ني �ل�سكينة و�حليوية. وقد متّك���ن »Find X« من 
تر�سي���خ �س���ورة م�سقولة بف�سل ت�سمي���م و�جهتيه 
�الأمامية و�خللفية �خلاليتني من �لفتحات، وينطبق 
�الأم���ر نف�سه عل���ى �لزجاج �لثالث���ي �الأبعاد �ملطّعم 
ب�س���كل �سل�س عند �حل���و�ف. وباالإ�ساف���ة �إلى كونه 
يتمت���ع مبظهر �أنيق، ف���اإن »Find X« مريح جدً� يف 

ر�حة �ليد.

كثرية هي �لتطبيقات �لت���ي حترر �ل�سور �إلى فيديوهات 
 StoryZ Photo ويعت���رب  �ست���ور،  و�أب���ل  �الأندروي���د  يف 
 LightX وه���و م���ن تق���دمي موؤ�س�سي تطبيق���ات motion
�ملتخ�س�سني يف هذه   Photo Effects و Photo Editor
�لتطبيق���ات. ويف هذ� �لتطبيق �ستتمك���ن من �إن�ساء �سور 
ثابتة ب�سهولة وحتتوي �أي�سًا على بع�س �الأجز�ء �ملتحركة، 
وهن���اك �أي�سًا جان���ب من و�سائ���ل �لتو��س���ل �الجتماعي 
للتطبي���ق، لذ� ميكن���ك �أن تتوق���ع �حل�سول عل���ى �لكثري 
من �لفر�س مل�سارك���ة �سورك و�لتحدث عن فن �لت�سوير 

�لفوتوغر�يف.

StoryZ Photo motion

بع���د ط���ول  �إنتظ���ار  �أعلنت �آبل  عن هو�تف iPhone �جلديدة، و�لتي ت�سمل كل م���ن iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR. وكما كان متوقعًا، 
فهو�تف iPhone �جلديدة تتميز بنف�س �لت�سميم �خلارجي للهاتف iPhone X �لذي مت �إ�سد�ره يف �لعام �ملا�سي مع وجود بع�س �لتغيري�ت �لطفيفة مثل 
تزوي���د �لهات���ف iPhone XR بكامري� و�حدة فقط يف �خللف. وم���ع ذلك، فقد مت تزويد هو�تف iPhone �جلديدة ببع�س �لتقنيات �جلديدة و�لتي ت�سمل 
�ملعالج �جلديد، و�لكامري�ت �جلديدة علما �أن �سركة �آبل و��سلت �إ�ستخد�م بع�س �لتقنيات �لقدمية مثل كامري�ت TrueDepth �لتي ت�ستند عليها ميز�ت 
Face ID و Animoji. كم���ا �أو�سح���ت �آب���ل، فالهاتف���ني iPhone XS و iPhone XS Max ياأتيان مع �سا�سات OLED باأحج���ام 5.8 �إن�س و 6.5 �إن�س على 
iPhone XS تبلغ 2436×1125 بك�سل، ودقة  �لهاتف  �سا�سة  دقة  �أن  علًما  �إن�س  �لتو�يل، يف حني ياأتي �لهاتف Phone XR مع �سا�سة LCD بحجم 6.1 

�سا�سة �لهاتف iPhone XS Max نحو 2688×1242 بك�سل، يف حني تبلغ دقة �سا�سة �لهاتف iPhone XR نحو 1792×822 بك�سل.
وبغ����س �لنظ���ر عن �ل�سا�سات، فق���د �ت�سح كذلك �أن �لهاتف���ني iPhone XS و iPhone XS Max ياأتيان مع 4GB من �لذ�ك���رة �لع�سو�ئية، يف حني ياأتي 
�لهات���ف iPhone XR م���ع 3GB م���ن �لذ�كرة �لع�سو�ئية. وعندما يتعل���ق �الأمر بالذ�كرة �لد�خلية، فالهاتف���ني iPhone XS و iPhone XS Max �سيكونا 

.256GB 64 وGB متوفًر� بخيار�ت �أقل ت�سمل iPhone XR 512، يف حني �سيكون �لهاتفGB 256 وGB 64 وGB متوفرين بخيار�ت ت�سمل

OPPO جديد
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Fish me
 Fish« أ�س����س �لبحرين���ي حمم���د طريف تطبي���ق�
me« �ل���ذي ي�سه���ل �س���ر�ء �الأ�سم���اك �لبحرينية، 
حيث ي�ساع���د �سيادو �الأ�سم���اك �لبحرينيني لبيع 
حج���م  الإح���ر�ز  �لفر�س���ة  و�إعطائه���م  �سيده���م 
مبيع���اٍت �أكرب من خ���الل بحيث ميكنه���م �ل�سر�ء 
منه���م مبا�س���رة عرب �لتطبي���ق. و يه���دف تطبيق 
»في�س.مي« �إلى تلبية �حتياجات �مل�ستهلكني �لذين 
يندفع���ون نح���و تلق���ي �خلدم���ات ع���رب �الإنرتنت، 
فم���ن خالل �لتطبيق ميكن للم�ستهلكني �ال�ستمتاع 
مبي���ز�ت عّدة منها �ملقارنة ب���ني �الأ�سعار �ملختلفة 
لالأ�سماك بدون مغ���ادرة منازلهم، باالإ�سافة �إلى 

تو�سيل �لطلبات يف �ليوم ذ�ته.

 Google Family Link تطبيق
تطبيق Google Family Link هو عبارة عن خدمة تتيح لك مر�قبة موقع طفلك �أو �ملر�هق و��ستخد�مه للهاتف �لذكي عن بعد من خالل هاتفك 
�لذك���ي. مت ت�سمي���م �لتطبي���ق يف �الأ�سل ملر�قبة �الأطفال �لذين تبلغ �أعمارهم 13 عاًما �أو �أقل، ولك���ن �لتحديث �الأخري �لذي ح�سل عليه �لتطبيق 

يت�سمن �الآن �ملر�هقني �لذين تبلغ �أعمارهم 13 عاًما �أو �أكر.
�لي���وم، يتوف���ر تطبيق Google Family Link على ن�سخة �الأباء و�الأبناء. عملية مر�قبة �لن�س���اط، وحتديد �الإعد�د�ت وقفل �جلهاز ال تز�ل تعمل 
بنف����س �لطريق���ة. وبالن�سبة للمر�هقني، فيجب على كل من �لو�لدين وح�سابات �ملر�هقني �ملو�فقة على خيار مر�قبة �ملر�هق. ميكن تعطيل تطبيق 

Google Family Link من قبل �ملر�هق، ولكن �سيح�سل �لو�لد على �إ�سعار عند حدوث ذلك.
ا �لدفع بالتطبيقات �لتي يو�سي بها �ملعلم مبا�سرة �إلى هاتف �لطفل و�ستعمل �سركة جوجل على تو�سيع  ميكن لتطبيق Google Family Link �أي�سً

هذه �الأنو�ع من �مليز�ت مثل وقت �ل�سا�سة وحدود �الإ�ستخد�م وعمليات تثبيت �لتطبيقات عن بعد حلو��سيب Chromebook يف �مل�ستقبل.



 

من منطلق �ل�سعي �لد�ئم لتطوير وت�سهيل طرق �لت�سوق للعمالء �أعلنت »�سرف دي جي« �لوجهة �الأولى للباحثني عن �ملنتجات �اللكرتونية يف مملكة 
�لبحري���ن ع���ن �إطالقها لتطبيقها �خلا�س عرب �لهو�تف �لنقالة و�لذي يتو�فق وم�ستخدمي �الأندروي���د و�ل�IOS، ويهدف �لتطبيق �إلى ت�سهيل عملية 
�لت�س���وق و��ستعر�����س �ملنتجات على �لعمالء، حيث ميك���ن الأي �سخ�س حتميله و��ستك�س���اف �أهم تفا�سيل �ملنتجات كالهو�ت���ف �لنقالة وتكنولوجيا 

�ملعلومات و�لتلفزيونات و�الألعاب و�الأجهزة �ملنزلية و�أجهزة �لعناية �ل�سخ�سية و�الك�س�سو�ر�ت.
ولتعزيز �سهولة �لت�سوق و�لو�سول الأف�سل �خليار�ت حر�س �لقائمون على تطوير هذ� �لتطبيق على توفر جمموعة و��سعة من �ملنتجات حتت كل فئة 

بحيث ميكن للعمالء ��ستعر��س �خليار�ت عرب نقرة زر و�حدة. 
وكغ���ريه م���ن �لتطبيقات �ملعروفة عاملي���ًا �أتاح تطبيق »�سرف دي جي« للهو�تف �لنقالة ميزة �إ�سافة �لعنا�س���ر �ملختارة �إلى �سلة �لت�سوق بحيث يكون 
ل���دى �لزب���ون �لقدرة على ت�سوية خي���ار�ت �لدفع يف  وقت الحق وفقًا للطريقة �لتي تنا�سبه، وهي �إما عن طريق بطاقة �الئتمان �أو �خل�سم �ملبا�سر، 
�إل���ى جان���ب �تاحة خيار �لدفع عند �لت�سليم. وبالتاأكيد باإمكان �لعمالء �الإطالع على �ملنتجات عرب �لتطبيق ومن ثم زيارة  �أي فرع من فروع متاجر 

»�سرف دي جي« ب�سكل مبا�سر ال�ستالم �ملنتج.
�إل���ى جان���ب ذلك فلقد وفر متجر »�سرف دي جي« للعمالء خيار �لدفع عرب برنامج »بي و�لت« وهو ما يعطيهم ميزة ��سرتد�د مبلغ ٥ دينار بحريني 

مقابل كل عملية �سر�ء مببلغ ٣٠ دينار بحريني و�أكر.
ولتعزي���ز تن���وع خيار�ت �لت�سوق وت�سهيلها �أتاح متجر »�سرف دي جي« ملحبي �لت�سوق ع���رب �ل�سبكة �لعنكبوتية خيار زيارة �ملوقع �اللكرتوين �لر�سمي 
للت�س���وق عرب �الإنرتنت، وباإ�سلوب �ل�سر�ء هذ� �سيحظ���ى كل مت�سوق على عطر من �لر�سا�سي �إلى جانب ق�سائم »خا�سعة للرتويج«، و�سيتكفل فريق 

�خلدمات �للوج�ستية �الحرت�فية يف »�سرف دي جي« بت�سليم �لطلبية �إلى عتبة د�ركم يف غ�سون يومني عمل بعد تاأكيد �لطلب.
�جلدي���ر بالذك���ر �أن ع���دد م�ستخدمي �لتطبيق عرب �لهاتف �لنقال ف���اق �ل� ١٦ �ألف م�سرتك خالل فرتة ق�سرية وه���و يف  تز�يد ب�سكل يومي  وذلك 

لكرة وتنوع �خلدمات و�ملميز�ت �لتي تقدم عربه.

 

»شرف دي 
جي« تطلق 

تطبيقها 
اإللكتروني 

لتسوق ممتع 
وسهل

مميزات وخصومات وهدايا 
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احذر من الغرباء.. 
وال تنسى صندوق طعامك .. 

إعداد: يارا العيسى
بانتهاء موس���م إجازة الصيف وبدء العام الدراس���ي نجد أنفس���نا كأهالي مترقبين للطريقة 
الت���ي س���يبدأ بها أطفالنا س���نتهم الجديدة، فه���م يدخلون مرحلة مختلفة وه���ا نحن نواجه 

وجهًا لوجه التغير الذي سيطرأ على تفكيرهم ونشاطاتهم اليومية المعتادة.
له���ذا ال ب���د لن���ا كأهالي من أن نعد الع���دة لهذه المس���تجدات لنكون على أهبة االس���تعداد 
لتنمي���ة وتعزيز الصفات الش���خصية والمهارات التعليمية الجيدة ل���دى أطفالنا قبل ذهابهم 
للمدرس���ة.  لذا دعونا نس���تعرض بعض النصائح التي من الجي���د تطبيقها في هذه المرحلة 

من السنة: 



• متام���ا كم���ا ي�سعر �الأهايل ب���اأن هناك تغري�ٍت 
تطر�أ على �ل�سغار بدخولهم ملرحلة جديدة فاإن 
�أطفالنا يف �ملقاب���ل ي�ست�سعرون هذه �مل�ستجد�ت 
لهذ� �سيكون من �ل�سهل تعزيز فكرة تعديل بع�س 
�لت�سرفات كحثهم على �لتعامل بلباقة و�أدب مع 
�الأ�سدق���اء و�ملحي���ط، وجتنب �أذي���ة �الأخرين �أو 

�لتعدي عليهم من دون وجه حق.

• تعت���رب هذه �لفرتة وقتًا مثالي���ًا لتعليم �أطفالنا 
كيفي���ة �حلف���اظ عل���ى �أغر��سه���م �خلا�سة من 
�الت�س���اخ �أو �لفقد�ن �أو �لك�سر. حيث �أن فرحتهم 
ب�س���ر�ء �الأدو�ت �ملدر�سي���ة �جلدي���دة �ستدفعهم 

لتبني هذه �ملمار�سات ب�سهولة �أكرب. 

• كحر�سنا على تعزيز طريقة تعامله مع �أقر�نه 
م���ن �الأطف���ال الب���د لنا م���ن �لعمل عل���ى �ن�ساج 

�إ�سل���وب تعامله���م م���ع معلميه���م وحميطهم من 
�لبالغني ليتمتعو� باأ�سلوب مهذب لبق. 

• البد لنا كاأهل �أن نظهر الطفالنا مدى حر�سنا 
�الإط���الع عل���ى �أح���د�ث �لي���وم �لدر��س���ي ب�سكل 
يومي م���ن خالل �ل�س���وؤ�ل �ملدر�سني ع���ن �لطفل 
وتتب���ع و�جبات���ه وتتط���وره وم���دى �ندماجه منذ 
�لي���وم �الأول، �إل���ى جان���ب حر�سنا عل���ى دفعهم 
باجت���اه �مل�ساركة و�لتفاعل د�خ���ل �ل�سفوف ويف 

�لن�ساطات �ملختلفة.

• تعت���رب �لنظافة من �الأمور �لت���ي توؤرق �الأهايل 
عن���د ذه���اب �أطفاله���م للمدر�سة لذ� م���ن �ملهم 
تعليمهم �أ�سالي���ب �لعناية بالنظاف���ة �ل�سخ�سية 
كغ�سيل �الأيدي قب���ل �الأكل وبعده وعند ��ستخد�م 

�حلمامات. 

• من �الأمور �لت���ي ت�سغل بالنا كاأهل ب�سكل يومي 
م�ساألة �لطعام يف �ملدر�سة. هل �أكل طفلي طعامه 
�ل���ذي �أعددته له يف �ملنزل وهل ياأخذ كفايته من 
�ملاء ب�س���كل دوري، �أم �أنه يرمي طعامه و ي�سرب 
م���ن قارورة �ملاء �خلا�سة ب�سديقه. من �ملهم يف 
هذه �ملرحلة من �لعام �لدر�سي �أن ُنذكر �أطفالنا 
باأهمية �الأكل �ل�سحي، و�سرورة جتنبنا م�ساركة 
بع�س �الأ�سي���اء �خلا�سة مع �الأ�سدق���اء كقارورة 
�ملاء، الأن هذ� �الأمر قد يت�سبب با�سابتنا بالزكام 

و�الأمر��س �إذ� ما كان �لطفل �الآخر مري�سًا. 

• و�أخ���ريً� ياأت���ي �أحد �أه���م �الأمور �لت���ي البد لنا 
من توعية �أبنائنا به���ا وهو �سرورة توخي �حلذر 
�ل�سديد من �لذهاب مع �لغرباء و�لتعامل مع من 
يحاولون �قنعهم مب�ساحبتهم الأي مكان من دون 

علم �الأهل �أو �ملدر�سني.

لنبدأ العام الدراسي بتعليم أطفالنا هذه السلوكيات ..
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“ إلى النوم يا صغيري.. أرجوك”
إعداد: يارا العيسى

إن كن���ت ل���م ترزق بأطفاٍل بعد، فعلينا إخبارك أننا كأهالي نخوض الي���وم أحد أصعب المهمات ونمر بواحده من أعقد 
المراحلة تسمى هذه المرحلة »إذهب إلى النوم يا صغيري .. أرجوك«. 

س���يكون موضوع إقناع أطفالنا بضرورة النوم في وقت مبكر من أجل االس���تيقاظ في الموعد المناسب للمدرسة من 
أصعب األمور وهو قضية ال تخفى على األهالي الذين لطالما عانوا من رغبة األطفال بالتمرد والسهر للمرح في مقابل 
حرص األهالي على تنظيم مواعيد نومهم لما لهذا األمر من أهمية وأثر على صحتهم وتيقظهم خالل النهار.  كيف 

يمكننا تنظيم أوقات نوم أطفالنا استعدادًا للعودة إلى المدرسة،، 



•  يف �لبد�ي���ة الب���د لنا من �إ�سر�ك �أطفالنا يف تبن���ي فكرة �أهمية �لنوم 
مبكرً�، لذ� فعلينا �أن ال نرتدد باإخبارهم باأهمية تطبيق هذه �لقاعدة ملا 

للنوم من فو�ئد �ست�سعرهم بالر�حة و�لن�ساط يف �ليوم �لتايل.

• يف�س���ل �الأطفال �عتماد �لنظام ب�سكل ع���ام يف كل ما يفعلونه، �بتد�ءً� 
من موعد بر�م���ج �الطفال ووقت �للعب يف �خلارج �لوجبات �خلفيفة يف 
وق���ت حمدد فرتة �لظهرية، لذ� ال ت���رتددو� باعتماد موعد حمدد وثابت 
للن���وم وخالل �أيام قليلة �ستج���دون �أن �أطفالكم ي�سعرون بالنعا�س ب�سكل 

تلقاي يف ذ�ت �لوقتالوقت يوميًا. 

• �إذ� �أردت �ل�سيط���رة عل���ى �نفعاالت طفلك فعلي���ك �أواًل �ل�سيطرة على 
�ملوؤث���ر�ت �ملحيط به و�لتي �ستلفت �نتباهه. لهذ� فاإن وتهيئة مكان هادئ 
خ���ايل من �ملوؤثر�ت و�ل�سو�ساء و�ال�س���و�ء �لقوية و�دخال �ملنزل باأجو�ء 

هادئة مريحة �ستعزز حالة �له���دوء �لنف�سي و�جل�سدي لطفلك وبالتايل 
�ست�ساعد يف خلوده للنوم باكرً�. 

• تعت���رب �لقر�ءة من �أهم طرق خلق �أجو�ء هادئة لالطفال وهي تنقلهم 
م���ن ع���امل �الإلكرتونيات وبر�م���ج �لتلفزي���ون �ل�ساخب لع���امل �الأحالم 
و�خلي���ال �لهادئ، لهذ� فاختي���ار ق�سة ق�سرية قبل �لن���وم �سي�ساعد يف 

تخفيف توترهم وي�سهم يف حثهم على �لنوم.

• عل���ى �لرغم من كوننا نرغ���ب يف  �إعطاء �أطفالنا وجبة ع�ساء متكاملة 
ت�سهم يف تعزيز �سحتهم وتقوية بنيتهم، �ال �أنه من �ل�سروري �أن نحر�س 
عل���ى وجبة �لع�س���اء �خلفيفة �لبعيدة كل �لبعد ع���ن �الأكل �لد�سم �مل�سبع 
بالدهون �أو �ل�سو�ئل و�لتي قد ت�سبب �الأرق و�الإح�سا�س بالتخمة يف  فرتة 

�لليل.

تغلبي على رغبة أطفال بالسهر 
بالقصص وجدول المواعيد الصارم

“ إلى النوم يا صغيري.. أرجوك”
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• �سخني �لزيت يف مق���الة وقلى فيه �لفلفل و�لثوم ملدة 
دقيقتني، �أ�سيفي �لكر�ث وقلي مدة دقيقتني. 

• �أ�سيفي �مل���رق وحليب جوز �لهند وحركي �ملقادير ثم 
�تركيه يغلي على نار هادئة. 

و�لليمون���ة  �ل�سم���ك  و�سل�س���ة  �لدج���اج  �أ�سيف���ي   •
و�لزجنبيل و�ل�سكر.

• خفف���ي �لن���ار و�ترك���ي  �ملزيج وهو مغط���ى مدة 15 
دقيق���ة حت���ى ين�س���ج �لدجاج م���ع حتريكه ب���ني �حلني 

و�الآخر.
• �أ�سيف���ي �لبازي���الء وتابع���ي �لطه���و م���دة 3 دقائ���ق 

�إ�سافية.
• �رفعي �لغطاء و�أ�سيفي �لكزبرة قبل �لتقدمي .

حساء على 
الطريقة التايلندية

•  1/2 حبة من �لفلفل �الأحمر �لطازج، منظف من �لبذور 
ومفروم .

• ح�سان من �لثوم، مدقوق.
• حبة من �لكر�ث، مفرومة .

• 2 و1/2 كوب من مرق �لدجاج
• 1 و2/3 كوب من حليب جوز �لهند

• 450 غ من �فخاذ �لدجاج �خلالية من �لعظام و �ملقطعة 
مكعبات 

• ملعقتان كبريتان من �ل�سمك �لتايلندية Nampla عود 
من �لليمون، مقطع بالن�سف.

• 3�إلى 5 �سنتم من �لزجنبيل، مق�سر و مفروم ناعما
• ملعقة �سغرية من �ل�سكر 

• 3/4 كوب من �لبازيالء �ملجمدة
• 3 مالعق كبرية من �لكزبرة �خل�سر�ء �لطازجة �ملفرومة

المقادير :

طريقة التحضير:



•  5 حبات بطاط�س مق�ّسرة  
• 8 حبات ب�سل �أخ�سر مفروم 

• ملعقة �سغرية  من �مللح
• ملعقة �سغرية من �لفلفل �أ�سود  

• ملعقة �سغرية من �لفلفل �الأحمر �حلار  

• حزمة بقدون�س مفروم  
• ملعقة �سغرية من �لقرفة   

• ن�سف كوب ع�سري ليمون حام�س  
• ملعقة �سغرية فليفلة خ�سر�ء  

• كوبان من �لربغل

المقادير :

يف  �هر�سيها  ثّم  تن�سج،  حتى  مغلي  مملح  ماء  يف  �لبطاط�س  • �أ�سلقي 
 �خلالط حني ال تز�ل �ساخنة.

�لربغل يف �ملاء �ل�ساخن، غّطي �الإناء جيدً� و�تركيه حتى ميت�ّس  • �نقعي 
 �لربغل كّل كّمية �ملاء.

• �أ�سيفي �لبطاط�س �ملب�سورة، �مللح، �لفلفل �الأ�سود، �لفلفل �الأحمر �حلار، 
 �لقرفة، ع�سري �لليمون �حلام�س و�لزيت �لنباتي �إلى �إناء �لربغل.

�لب�سل  �أ�سيفي  ثّم  ق�سري،  لوقت  بيديك  جيدً�  �ملكونات  • �عجني 
 �الأخ�سر و�لبقدون�س �ملفرومني.

يديك  بر�حة  عليها  و��سغطي  �سغرية  كر�ت  �إلى  �لعجينة  • ق�ّسمي 
 لت�سطيحها. 

• حّمي �لزيت يف مقالة على حر�رة متو�ّسطة و�قلي فيها �لبطاط�س حتى 
تتحّمر من �جلهتني.

كفتة 
البطاطس

طريقة التحضير:
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• �نقعي �لربيان بع�سري �لليمون ملّدة �ساعة. 
•  �رفعي �لربيان  ويرتك ع�سري �لليمون جانبًا. 

•  �قلي �لب�سل يف مقالة ملدة 7 دقائق. 
•  �أ�سيفي �لثوم وقليه ملدة دقيقتني �إ�سافّيتني. 
•  �أ�سيف���ي �لبندورة و�ل�سل�سة �حلّرة وع�سري 

�لليمون وتطهى ملدة 5 دقائق. 
•  قلب���ي مع �خلليط حليب ج���وز �لهند و�تركيه 

للغليان. 
•  قلي �لربيان  يف مقالة �أخرى مع �مللح و�لفلفل 

ملدة 5-3 دقائق. 
•  �سب���ي �خلليط يف �سحن تقدمي و�أ�سيفي �إليه 

�لربيان. 
• ر�سي �لبقدون�س للتزيني. 

الربيان
بجوز الهند

•  كيلو ربيان كبري مق�ّسر ومنّظف
•  4/1 كوب ع�سري ليمون 

•   3  مالعق كبرية زيت 
•  حّبة ب�سل مقّطعة 
•  حبة ثوم مطحون 

•   400 غر�م من �لبندورة �ملق�ّسرة  
•   2  ملعقة �سغرية من �ل�سل�سة �حلّرة 

•  2/1 كوب حليب جوز �لهند 
•   3 مالعق كبرية زيت، �إ�سافية 

•  2/1 ملعقة �سغرية ملح 
•  2/1  ملعقة �سغرية فلفل �أ�سود مطحون 

•   4/1 كوب بقدون�س مفروم 

المقادير :

طريقة التحضير:



• علبتان ب�سكويت د�يج�ستيف مطحون  
• 400 غر�م زبدة مذّوبة  

• كوب لوز �سر�ئح  
• ملعقتان كبريتان ع�سل 

• 800 غر�م جنب كرمي على حر�رة �لغرفة  
• 8 ظروف كرمية خفق بودرة  

• كوبان حليب �سائل 
• ن�سف كوب حليب مكثف حملى  

• ملعقة كبرية ق�سر ليمون حام�س مب�سور  
• علبتان توبينغ بنكهة �لفر�ولة 

المقادير :

مقادير الحشوة:

طريقة التحضير:
•  لتح�سري �لقاعدة: يف وعاء، �سعي �لب�سكويت مع �لزبدة و�خلطي 

 للح�سول على عجينة متما�سكة.
 • �أ�سيفي �للوز و�لع�سل و�خلطي.

• مّدي �خلليط يف قعر قالب ت�سيز كيك متحّرك �لقاعدة و�أدخليه �إلى 
 �لثالجة ل�30 دقيقة.

• لتح�سري �حل�سوة: يف �خلالط �لكهربائي، �أخفقي �لكرمية مع �حلليب 
 حتى يت�ساعف حجمها.

 • �أ�سيفي جني �لكرمي و�خلطي حتى تتجان�س �ملكونات.
•  �أ�سيفي ق�سر �لليمون �حلام�س �ملب�سور و�حلليب �ملكثف �ملحلى 

 و�خلطي.
 •  وّزعي توبينغ �لفر�ولة فوق �لقالب.

• �أعيدي �لقالب �إلى �لثالجة ل�6 �ساعات على �الأقل.

تشيز كيك
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استمتع بإجازتك 
خارج موسم 

العطالت
رغ���م المتعة الت���ي نحصل عليها بالس���فر في فترة إج���ازة الصيف إال 
أن كث���ر هم م���ن يفضلون تجن���ب هذا الموس���م المزدحم بالس���ياح 
لالس���تمتاع باإلج���ازة ف���ي فت���رات مختلفة من الس���نة، فم���ا هي أهم 

مميزات السفر خارج موسم العطالت: 

�ستتجنب �الإزدحام يف �ملطار�ت و�سعوبة حجز �لرحالت �ملبا�سرة. 
�ست�ستفيد من �لعرو�س �لرتويجية �ملخف�سة على تذ�كر �ل�سفر.

باإمكان���ك �إيج���اد �لعديد م���ن �خليار�ت �جلي���دة لل�سك���ن ب�سهولة 
وباأ�سعار خمف�سة عن مو�سم �ل�سيف.

تعود �حلياة لطبيعتها يف �ملدن �ل�سياحية بعد �نتهاء مو�سم �ل�سيف 
لهذ� �ستتمكن من �الط���الع على �لثقافة �ملحلية �ليومية للبلد �لذي 

�ستزوره.
�إن كن���ت من حمبي �رت���د�ء �ملالب�س �ل�ستوية �ل�سميك���ة فهذ� �لنوع 
م���ن �لرحالت يف  فرتة �ل�ستاء �سيعطي���ك �لفر�سة الرتد�ء �سرتتك 

�ل�ستوية �لثمينة �لتي مل تتمكن من �رتد�ءها خالل فرتة �ل�ستاء.

�ستتجنب �الإح�سا�س بحّر �ل�سيف خالل تنقالتك. 
�ستج���د نف�سك ق���ادرً� على �ال�ستمت���اع بزيار�ت �ملتاح���ف و�الأماكن 
�ملعروف���ة و�الن�سمام لالحتف���االت �ملحلية بعيدً� ع���ن �أجو�ء يف�سل 
�لبع�س �ال�ستمتاع باأجو�ء �ل�ست���اء �لبارد و�لثلج يف �لدول �الأوروبية 

خالل مو�سم �ل�ستاء.
ال تن�س���ى �أن �أ�سع���ار �خلدم���ات ب�سكل عام �سنخف����س خارج مو�سم 

�الإجاز�ت. 
بالتاأكي���د �سفرك بعد �أن ع���اد �جلميع الأعماله���م �سيعطيك فر�سة 
للتمت���ع بخ�سو�سي���ة �أك���رب خ�سو�س���ًا يف بع�س �لبل���د�ن �لتي باتت 

مق�سدً� لغالبية �لنا�س يف دولنا. 
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