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حوار 4

اهلل أكب���ر اهلل أكب���ر ال إل���ه إال اهلل، اهلل أكب���ر اهلل أكبر وهلل 
الحمد...

ه���ذا ما تس���معه في وقت مبكر من صب���اح يوم العيد، 
فيمتل���ئ قلبك فرًحا بس���ماع ه���ذه التكبي���رات، معلنة 
انته���اء ش���هر الصيام، وحلول ي���وم فرح���ة الصائم، إنه 

عيد الفطر المبارك. 

يتهاف���ت المس���لمون للص���اة ف���ي المس���اجد، ويحمل 
كل منه���م أمنياته بين يدي���ه وفي قلبه، لينثروها بين 
ي���دي اهلل تعال���ى ال���ذي م���ن عليه���م بفرح���ة العيد في 
قلوبهم، حامدين اهلل بأن وفقهم ألداء فريضة الصيام، 
سائلين منه العود في العام المقبل بالصحة والعافية؛ 
ليتمكنوا من تكرار أداء هذه الفريضة على أكمل وجه. 

بوج���وه تحمل م���ن فرحة العي���د الكثير، يهن���ئ الناس 
بعضهم بعًضا بحل���ول هذا اليوم المبارك، ومع نفحات 
العي���د الس���عيد، تهنئكم أس���رة »أضواء الب���اد« بهذه 
المناسبة، راجيًة من اهلل أن يتقبل طاعتكم وعبادتكم، 

ويجعل أيامكم سعيدة ومليئة باألعياد. 

كم���ا تج���دون في ه���ذا الع���دد مواضيع عدي���دة مغلفة 
بنكهة العيد، مع أمنيات الشباب الواعد. 

“أضواء البالد”
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حوار 8

طوعت هواياتها في 
مشاريع وصلت للعالمية

إيمان المناعي

استضافت »أضواء الباد« في عددها لعيد الفطر المبارك، عقارية بامتياز وسيدة أعمال ناجحة استطاعت 
أن تلفت إليها األنظار بإنجازاتها، التي من بينها أنها أصبحت أصغر مدير عام عقاري في البحرين، وخبيرا 
ومدربا عقاريا عالميا معتمدا من أميركا وبريطانيا، وعضوا في جمعية العقاريين العالمية والبريطانية 

والبحرينية، وعضوا في لجنة العقار واإلنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

»أض���واء الب���اد« التقت س���يدة األعمال نائب الرئيس للمبيعات والتس���ويق في مجموع���ة »غولدن غيت« 
العقاري���ة، إيم���ان محمد المناعي، التي لمع اس���مها ف���ي القطاع العقاري، وتمتلك خب���رة طويلة في هذا 
القط���اع تتج���اوز 15 عاًما؛ للحديث ع���ن رحلة نجاحها وكي���ف تمكنت من التغلب عل���ى الصعوبات التي 

واجهتها بفضل من اهلل ومن ثم قوة إرادتها؛ لتخرج بشخصية أقوى.

حو�ر: �أمل �حلامد
ت�سوير: خليل �إبر�هيم



حوار 10

تزرع في ابنتها االعتماد على النفس
تقول �إمي���ان �إنها تزوجت يف �لعام 2008 ورزقت بابنتها �لو�سمية �لتي تبلغ 
حالًي���ا 10 �أع���و�م. وكم���ا يقال دوما �ل���زو�ج ق�سمة ون�سيب، فق���د قدر لها 
�لنف�سال و�بنتها تبلغ من �لعمر �سنتني، لذ� ترى �أن من و�جبها باعتبارها 
�لأم �أن تعم���ل عل���ى زرع روح �لقي���ادة فيه���ا و�لعتماد عل���ى �لنف�ص لتو�جه 
�أمو�ج بحر �حلياة بقارب ماهر يف �إبحاره بقوة �لإميان و�لأخالق، �إذ رغم 

�أن �سخ�سيتها قيادية �إل �أنها تذكرها ب�سخ�سيتها �خلجولة قبل �حلادث.
وت�سي���ف �أنه���ا تعمل على �أن تعتم���د �بنتها �لو�سمية عل���ى نف�سها، ول تتعلم 
�لتكالي���ة و�لعتماد على �لآخرين، �إذ �إنها تدع �بنتها حتل بنف�سها �مل�ساكل 

�لتي تو�جهها يف �ملدر�سة دون تدخل منها.

إفساح المجال لإلبداع 
تقول �إنه���ا عندما �أ�سبحت خبري� ومدربا عقاريا عامليا معتمد� من �أمريكا 
وبريطاني���ا، خ�سو�سا بعد ح�سولها على لقب »كوت�ص« فاإن �أ�سلوب تعاملها 
م���ع �ملوظفني تغري، �إذ �إن �لكوت�ص و�لقائ���د يعمل على �سناعة �لقادة ولي�ص 
�لتابع���ني، يف ح���ني �أن �أ�سلوب تعامله���ا مع �ملوظفني قب���ل �أن ت�سبح مدربة 
ه���و �أن تخربهم مبو�قع �أخطائهم يف �لتقارير وكيفية ت�سحيحها، من دون 
�أن تف�س���ح لهم �ملج���ال لالإبد�ع و�لتفكري وتطوير �أنف�سه���م، �أما حالًيا فاإنها 
تطلب م���ن �ملوظف �إيجاد �أخطائه وت�سحيحها به���دف خلق �أفر�د قادرين 

على �لعتماد على �أنف�سهم يف �مل�ستقبل.
وت���رى �س���رورة �أن يك���ون ل���دى كل �سخ����ص م���دِرب يوجه���ه للو�س���ول �إلى 
�لهدف �لذي ي�سبو �إليه، و�أن يق���وم باإي�سال ر�سالته بالطريقة �ل�سحيحة 
فا�ست�سارة �أهل �خلربة �أمر �سروري، وهذ� ما تقوم به �إميان حاليا بتقدمي 

جل�سات ��ست�سارية يف جمال �لعقار و�لأمور �حلياتية.

هوايتها جمع الشهادات
تق���ول �إميان �إن هو�يته���ا جمع �ل�سهاد�ت، ومعظ���م �سهاد�تها �لتي ح�سلت 
عليها بدعم من �سندوق �لعمل »متكني«، �إذ �إنها دخلت �سوق �لعقار �سدفة 
من خالل جتربة جمال جديد يف حينه كمتطلب لإمتام �سهادة �لبكالوريو�ص 
وبع���د ر�سوبه���ا يف �ملقابل���ة �لعقارية �لأولى لع���دم �إملامها ب���اأي �سي يف هذ� 
�ملج���ال قررت �أن تكر�ص نف�سها لدر��سة �أ�س���ر�ره و�خلو�ص يف بحاره. وبعد 
�أ�سبوعني رجعت ملقابلة ثانية ومت قبولها. وت�سيف �ملناعي »�لإ�سر�ر �أ�سا�ص 
�لنج���اح« وما يحزنها هو �ملالحظ يف �ل���دور�ت �لتدريبية �لتي ت�سجل فيها 
باأن���ه ل يتجاوز عدد �حل�سور 6 �أ�سخا�ص رغم �أن هذه �لدور�ت و�ل�سهاد�ت 

جمانية للبحرينيني ومدعومة من »متكني«.
در�س���ت يف �ملد�ر�ص �حلكومية. ورغ���م �أن �لتعليم جماين، لكنه قوي وخرج 
جمي���ع �لوزر�ء و�أ�سحاب �ملر�تب �لعالية وغالبية �لعائلة �حلاكمة. �لتحقت 
بجامع���ة �لبحري���ن وح�سلت على دبلوم���ا �لإد�رة و�لت�سوي���ق، وبكالوريو�ص 

تقنية �ملعلومات �لإد�رية.

كتاب عقاري للحياة
وت���رى �إميان �أنه لي�ص �جلمي���ع با�ستطاعته �أن ي�سبح مدي���ًر� �أو رئي�ًسا، �إذ 
ن���رى �أ�سخا�س���ا يف مو�قع �إد�رية لكنهم ل ينجزون، كم���ا �أن �لبيع ل يدر�ص 

و�إمنا ي�سقل بالدر��سة. 
وت�سي���ف �أنها �سد �ل���كالم �لذي يروج باأن ما يقال م���ن �مل�سوقني هو فقط 
»كالم بياع���ني«، يف �إ�س���ارة �إل���ى �أن �ل���كالم غري �سحيح، يج���ب �أن يو�سح 
�لبائ���ع �ل�سلبيات قب���ل �لإيجابيات للم�س���رتي )...( و �أن يكون خمل�سا يف 
م���ا يقدمه، فاله���دف لي�ص ك�سب بيع���ة و�حدة فقط �إمنا عالق���ة د�ئمة مع 
عمي���ل يثق بكالمك. وج���دت فجوة تثقيفي���ة عقارية خ���الل عملي ملدة 15 
عاًما يف جمال �لعقار�ت، و�لنا�ص لي�ص لديهم وعي بال�سر�ء ويبحثون فقط 
ع���ن �لأ�سعار �ملتدني���ة، وهذ� خطاأ كبري دون معرف���ة حيثيات �مل�سروع ومن 
�لقائم���ون علي���ه، في�سقطون يف �لنهاية �سحية لق���ر�ر�ت خاطئة، ولالأ�سف 
معظمه���م يلقون �للوم على �لعقار وهو بعيد كل �لبعد عن ذلك. �سبب عدم 
بي���ع وحد�ت عقارية يف مناطق ما �أو بيعها باأ�سع���ار متدنية جًد� �أن هنالك 
عيب���ا بامل�س���روع �أو �ملنطقة، وه���ذ� �لأمر �سرحت���ه يف �أول كتاب متخ�س�ص 
بال�ساأن �لعقاري يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط )كتاب �لعقار�ت و�حلياة يف 60 
يوما(، و�أفخر بكوين كاتبة بحرينية متخ�س�سة و�أن تكون �لبحرين �سباقة 
يف كل مميز ومفيد. رفعة هذ� �لبلد همي �لد�ئم، و�أن نكون �سورة م�سرفة 

عن �سبابه ما �أ�سعى �إليه على �لدو�م.

�س���ردت �إميان ق�سة حياتها، و�سبب ت�سميته���ا بهذ� �ل�سم، �إذ �إنها ولدت يف 
�آخر يوم من �سهر رم�سان ليلة عيد �لفطر، فاختارت لها و�لدتها هذ� �ل�سم 
لأن �سهر رم�سان هو �سهر �لإميان، وربتها و�لدتها دينًيا، ما جعلها و�إخوتها 

�أقوياء يف مو�جهة �أي �سعوبات ومعوقات تو�جههم.

تقول �إميان �إنها ولدت يف مدينة �ملحرق، وهي �أكرب �إخو�نها و�لبنت �لوحيدة 
ب���ني 3 �إخ���وة �سباب، ت���ويف �أحدهم �سن���ة 2001 يف حادث �سي���ارة، وت�سيف 
»كان���ت وفات���ه هي �سب���ب تكوين �سخ�سيت���ي �ليوم، فقد كن���ت �سابة خجولة 
تخ���اف من �لتح���دث مع �لنا�ص وتتلعث���م لدى �إلقائها �لكلم���ة �ل�سباحية يف 

طابور �ملدر�سة، لأن لديها رهبة من �لتجمعات«.

وتف�س���ل »يف �أول ي���وم در��س���ة يل بجامعة �لبحرين، كان عم���ري �آنذ�ك 18 
عاًم���ا، م���ررت على حادث كب���ري �إل �أنني مل �أ�ستطع �لنظ���ر �إليه دون معرفة 
�ل�سب���ب يف ذل���ك، �سمعت ع���ن وفاة جميع م���ن يف �حل���ادث، و��سلت قيادة 
�ل�سي���ارة، وقب���ل و�سويل �إل���ى �جلامعة، �ت�س���ل فيني �سديق �أخ���ي ي�ساألني 
ع���ن رقم �سي���ارة و�لدتي، كانت �إح���دى �ل�سيارتني يف �حل���ادث �لذي مررت 
علي���ه هي �سيارة و�لدتي وجاء �سخ�ص م�س���رع �سدمها رغم �أنها و�قفة عند 
�لإ�سارة �ملرورية. �أخي �لأو�سط لقي م�سرعه يف �حلال باحلادث وعمره 15 
عاًم���ا نتيجة �إ�سابة مبا�سرة بالر�أ�ص. �أم���ا و�لدتي و�أخي �ل�سغري )13 عاًما 
�آن���ذ�ك( دخال �مل�ست�سفى ملدة 3 �سه���ور، �إذ عانى �أخي �ل�سغري من 4 ك�سور 

بالرجل، وتعر�ست و�لدتي �إلى 8 ك�سور يف مناطق متفرقة من ج�سمها«.

وتو��س���ل حديثه���ا بالق���ول »�إن �سخ�سية �إمي���ان �لتكالية كان���ت يف مفرتق 
�لطري���ق، �إذ �نهار و�لدي و�أخي �لأكرب، ورغم �أنني كنت يف �سدمة، �إل �أنني 
��ستقبل���ت �ملعزين باملنزل، ويف نف�ص �لوقت لدى زيارة و�لدتي يف �مل�ست�سفى 
�أمثل عليها باأن كل �سيء على ما ير�م لأن �سحتها مل تكن ت�ستحمل خرب وفاة 

�أخي �سبيهها و�لقريب من قلبها«.

وترى �أن كل �إن�سان على وجه �لأر�ص مير بهزة ربانية تغري حياته، مثل �لهزة 
�لتي مرت بها، و�لتي كانت باًبا للنجاحات �أمامها و�إلى ما و�سلت �إليه �ليوم، 
)...( ور�ء كل بالء خري كثري ياأتي بعده، وبعد �حلادث فاإنها �أ�سبحت تتقبل 
�أي �إخفاق���ات �أو خ�س���ارة ب�سدر رح���ب، وهذ� �سبب يف �لنجاح���ات �ملتتالية 
و�ملتو��سل���ة؛ لأنها مل تياأ�ص و�إمنا ��ستمرت وبحثت عن �لأبو�ب �ملفتوحة �لتي 

�أعطتها د�فًعا كبرًي� وغ�ست �لطرف عن �ملحبطني وكل باب مغلق.

 كل إنسان على وجه 
األرض يمر بهزة ربانية 

تغير حياته



حوار 12

“العقارات والحياة 
في 60 يوًما”... أول 

كتاب متخصص في 
االستثمار بالمنطقة

وت�سي���ف �أن �ملكتب���ة �لعقاري���ة لي�ص بها كت���ب متخ�س�سة ع���ن �لعقار�ت، 
�إذ �إنه���ا بحث���ت عن كتب عقاري���ة لدى �إعد�ده���ا �ل���دور�ت �لتدريبية �لتي 
تقدمه���ا يف جم���ال �لعقار�ت و�حلياة �إل �أنه���ا مل تتمكن من �حل�سول على 
كتب متخ�س�سة، لذ� فاإنه���ا وظفت خربتها يف طرح كتاب ميتاز بال�سهولة 
و�لب�ساط���ة ليتمك���ن �أي ق���ارئ من فهم���ه و�أطلق���ت عليه ��س���م »�لعقار�ت 
و�حلياة يف 60 يوما«. ويتطرق �لكتاب يف �سفحاته على �جلانب �لأمين �إلى 
معلوم���ات عقارية تفيد �أي �سخ�ص يرغب يف �سر�ء بيت �لعمر و�ل�سكن فيه 
�أو �ل�ستثم���ار بالبيع �أو �لتاأجري. وتق���ول �إن ما يجب تاأكيده �أن �لكل عقاري 
�سو�ء بالعم���ل مهند�سا معماريا �أو م�سمم ديك���ور �أو قانونيا و�ملهن كثرية، 
ل���ذ� فاإن �ل���كل عقاري، و�لعق���ار�ت لي�ست حكًر� على �لأغني���اء فقط فهذه 
�س���ورة خاطئ���ة، فالكل يريد �أن ي�سكن و�لكل يبحث ع���ن بيت �لعمر و�إن مل 

ي�ستثمر.
كم���ا ي�س���رح �لكتاب لل�سخ�ص �لذي ل ي�ستطيع �س���ر�ء بيت كيف يتمكن من 
�لتمل���ك بال�ستئجار، و�لكتاب دليل لل�سخ�ص وكاأن معه خبري عقاري يتنقل 
معه، وميكن قر�ءة �لكتاب مر�ت عديدة لأنه ميّكن �ل�سخ�ص من �سر�ء �أي 
عق���ار يف �لعامل ولي����ص فقط بال�سوق �لبحرينية، كم���ا ي�سم �لكتاب �خلدع 

�لتي ت�ستخدم ل�ستغفال �لعميل ليتفاد�ها.
ومن �لن�سائح يف �لكتاب كذلك �أهمية �للتز�م باأولويات �حلياة وتوفريها. 
وتطرق���ت يف �لكت���اب �إلى �أن �سب���ب �لحتفاء بالناجح وتكرمي���ه هو موؤ�سر 
و��سح باأن �لنجاح لي�ص �سهال، فلو كان كذلك ملا رفعت �لقبعات للناجحني 

ومل ي�سر لهم بالبنان.

عصامية بامتياز
وتق���ول �إميان �إنها ع�سامية بامتياز وتفخر باأن جميع ما و�سلت �إليه بتعبها 
وجهده���ا ور�سا و�لديه���ا بعد �هلل، وم�سد�قيتها مع �لنا����ص، �إذ �إنها بد�أت 
بر�ت���ب 300 دين���ار، و�سط حماربة مديرتها لها �آن���ذ�ك مبختلف �لو�سائل، 
فمديرتها �لفرن�سية تك���ره �ملتحجبات وكل ما ميت للدين �لإ�سالمي ب�سلة 
لعن�سريته���ا، و�لذي ز�د من غ�سبه���ا �أن �إميان بالرغم من جتربتها �لأولى 
وحديث���ة �لعهد يف �ملجال �لعقاري �أل �أنها حققت جناحات و�أرقاما قيا�سية 
يف �ملبيعات بالرغم من �سغر �سنها، فقد كانت وقتها متدربة لفرتة 6 �سهور 
�إل �أن مديرته���ا طلب���ت منها �لرد فقط على �ملكامل���ات و�ل�ستف�سار�ت بدل 
من بيع �ل�سقق مب�سروع �أبر�ج �للوؤلوؤ لكي حتبط من عزميتها وجتعلها تكره 

جمال �أحبته وتنفرها من بيئة �لعمل.
وت�سي���ف �أنها متكن���ت من مو�جهة �ل�سع���اب و�لنج���اح، وق�س�ص �لنجاح 
كث���رية يف حياته���ا، متابع���ة »�أفك���ر يف كتابة كت���اب يحتويها لأنن���ي بكل ما 

م���ررت ب���ه تاأكدت �أن �لنجاح حلي���ف من يريده، فاأين �أمتن���ى من كل قلبي 
�لنج���اح للجميع، و�أوؤكد �أن �لكل با�ستطاعت���ه �أن ينجح وي�سل ويتم حتقيق 
ذلك بالعزمي���ة و�لإر�دة و�لتفاوؤل )...( �لدين �لإ�سالمي هو دين �لتفاوؤل، 
و�ملوؤمن �أمره كله خري، فاإذ� �سرب على �لبالء يعو�سه �هلل خرًي�، و�إذ� �سكر 

يزيده �هلل خرًي�... �ل�سلبية لي�ص لها مكان يف حياتي«.

العام 2009... قرار جريء باالستقالة
وتق���ول �إمي���ان »قبل �لأزمة �ملالية �لعاملية، كان وقته���ا يطلق على مكتبي يف 
�أب���ر�ج �للوؤلوؤ )عيادة �أ�سنان(؛ ب�سبب طو�ب���ري �لنا�ص لل�سر�ء، ثم يف �لعام 
2009 �أ�سبح هنالك تخ���وف من �سر�ء �لعقار�ت، لذ� �تخذت قر�ر� جريئا 
بتق���دمي ��ستقالت���ي، فال�سخ�ص �ل���ذي ل يجازف يبق���ى يف مكانه، ومل �أكن 
�أرغ���ب يف �جللو�ص يف �ملكتب دون �إجناز �س���يء و��ستالم ر�تب يف نهاية كل 
�سه���ر، رغم �أنن���ي كنت �أ�سغر مدير ع���ام عقاري يف �لبحري���ن قبل تقدمي 
��ستقالتي و�أت�سلم ر�تبا جمزيا �إل �أنني �أحر�ص على �لدو�م �أن �أح�سل على 

ما �أ�ستحقه من عمل.

اغتنام الفرص
وتق���ول �إميان �إنه���ا مل تدر�ص ت�سميم �لديكور �إل �أنه���ا حتب تن�سيق �لأثاث 
و�لديكور، ولذ� فاإنها تو��سلت مع �إحدى �مل�ستثمر�ت �ل�سعوديات �لتي باعت 
عليها �سقة يف م�سروع �أبر�ج �للوؤلوؤ، بعد ��ستقالتها، لت�ستغل �لعالقات �لطيبة 
�لت���ي بنتها مع �مل�ستثمري���ن يف م�سروع يوؤمن لها مدخ���ول ماديا فاقرتحت 
عليها تاأثيث �سقتها، وعندم���ا و�فقت قامت با�ستخر�ج �سجل جتاري مببلغ 
20 ديناًر� ل�سركة ت�سميم د�خلي )Foi design(. و»Foi« بالفرن�سية تعني 
�إمي���ان. وتكمل »بعدم���ا �نتهيت من تاأثيث �سقتها �أعجب���ت فيها �مل�ستثمرة، 
فطلبت منها �أن تكتب ر�أيها و�أخذت �سور� لل�سقة، كما طلبت منها �ل�سماح 
يل بجع���ل �لر�غب���ني يف روؤية عملي بزي���ارة �سقتها حتى وق���ت ��ستئجارها 

وبالفعل و�فقت ومتكنت من تاأثيث 40 �سقة باأبر�ج �للوؤلوؤ«.
�أ�س�س���ت �سركة »Foi design« يف �لع���ام 2009، ومتكنت خاللها من تنفيذ 
ديك���ور�ت �أكرث من 40 �سقة يف �أبر�ج �للوؤل���وؤ، و�أكرث من 30 �سقة يف �أمو�ج، 
و�أك���رث من 20 في���ال يف �لرفاع فيوز، وفلل خا�س���ة يف �لبحرين وكذلك فلل 
خا�سة يف حي �لدوحة باململك���ة �لعربية �ل�سعودية وكويف �سوب يف �لريا�ص 

باحلي �لدبلوما�سي هناك بجميع تفا�سيله وتنفيذه.
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ضربنا رقما قياسيا في مبيعات »غولدن غيت«
تق���ول �إمي���ان �إنها يف �سه���ر مار����ص 2019 �ن�سمت �إلى �ملجموع���ة �لذهبية 
»غول���دن غيت«، وهي �أول م�س���روع ل�سر�كة بحرينية هندي���ة نعيد به �لعهد 
�لتج���اري �لقدمي ب���ني �لبحرين و�لهند �لذي م�سى علي���ه �أكرث من 5 �آلف 
ع���ام، )...( فق���د �سربنا وهلل �حلمد �لرق���م �لقيا�س���ي يف �ملبيعات ب�سهر 
و�ح���د رغ���م �أن �لنا�ص تق���ول �إن �ل�سوق �لعقاري���ة »ميتة« ولي����ص فيها بيع. 
متكن���ت م���ن �أن �أثبت لهم �لعك����ص، �إذ �إن �ل�سطارة هي بخل���ق �سوق و�لبيع 
فيه���ا وحتقيق �لنجاح، ولي�ص بالنتظار و�لتذمر. وت�سيف �أن �ل�سوق �ملحلية 
يعت���رب من �أف�سل �لأ�سو�ق خليجًيا، منذ �لعام 2005، رغم مرورها بالأزمة 
�ملالية �لعاملية و�نخفا�ص �أ�سعار �لنفط وغريها. وت�سري �إلى �أنه على �لرغم 
م���ن �أن بع�ص �مل�ساريع �لعقارية مل يكتب له���ا �لنجاح �إل �أن بجهود موؤ�س�سة 
�لتنظي���م �لعق���اري مت �لنتهاء م���ن هذه �مل�ساري���ع، لأنه���ا �أ�سبحت �لظهر 

�لد�عم للم�ساريع �لعقارية، و�إعادة �لثقة لل�سوق �لعقارية �ملحلية.

الجرس الذهبي... حافز للمبيعات
تق���ول �إمي���ان �إن جدته���ا )�أم و�لدته���ا( رحمه���ا �هلل، كانت �أمي���ة، �إل �أنها 
حافظ���ة �لق���ر�آن، و�حتفظت و�لدته���ا باأغر��ص جدتها م���رمي بعد وفاتها، 

وم���ن بني مقتنياتها كان �جلر�ص �لذهبي. وتق���ول �ملناعي »تعود ق�سة هذ� 
�جلر�ص �لتي �نت�سرت �إلى �أنني دخلت ذ�ت يوم غرفة و�لدتي حيث حتتفظ 
باجلر����ص، �لذي كانت ت�ستخدمه جدتي ملناد�ة ممر�ستها ظنا منها �أنها ل 
ت�سمعه���ا، فو�سعوه لها لطماأنته���ا، فطلبت من و�لدتي ��ستعارة �جلر�ص بعد 
ح�سويل على وظيفة يف )غولدن غيت( لقرع �جلر�ص لدى �إمتام �أي عملية 
بيع جلل���ب طاقة �إيجابية للفري���ق. ومن يومها �أ�سب���ح �جلر�ص �لذهبي هو 
�حلديث �ل�سائد لأنه ك�سر �لروتني، ومنح �ملوظفني حافًز�، كما �أن متابعيني 
يف و�سائل »�ل�سو�سيل ميديا« يطلبون مني �لعمل جمانا لقرع �جلر�ص فقط؛ 
ملا يبثه من طاقة �إيجابية عجيبة وفرح بالإجناز �جلماعي. و�أمتنى �أن �أكون 
بذل���ك قد �سننت �سنة ح�سن���ة يتبعها �جلميع لن�س���ر روح �لأمل و�لتفاوؤل يف 

مملكتنا �لغالية.
وت�سي���ف �إمي���ان �أنهم متكنو� يف �سه���ر �أبريل �ملا�سي من بي���ع 33 وحدة يف 
م�س���روع »غولدن غي���ت« )...( و�سعت خطة مع فريق �لعم���ل لالنتهاء من 
مبيع���ات »غول���دن غيت« بنهاية �لع���ام �جلاري، �لذي يعت���رب �أطول م�سروع 

�سكني يتكون من 53 دور�، و450 �سقة.

أطمح لبيع وحدات 
“غولدن غيت” 

بالكامل نهاية العام

هوايتها جمع الشهادات وحصلت عليها بدعم من “تمكين”

»بقشة«... مشروع غير تقليدي
تق���ول �إميان �إنها قامت بعمل توزيعات حلفل���ة حناء �بنة خالها، يف �سنو�ت 
��ستقالته���ا �لتي ق�ستها من غ���ري وظيفة ملدة 5 �سن���و�ت، ولكنها �أمنت لها 
مد�خي���ل مادية من خالل �سرك���ة �لديكور، وتقول »�أ�سبح���ت �أع�سق �لعمل 
�حل���ر، يف هذ� �حلفل ��ستخدمت للتوزيع���ات �لبق�ص، وهي عبارة عن قطع 
قما����ص يتم ربطها للتغليف، هذ� ما كنت �أرى عليه جد�تنا يف �ملا�سي، فكل 
غال وثمني يتم تبقي�سه بالأقم�سة وكذلك �لهد�يا، فال يغلف �إل ما كان غال 
ليه���دى لغاٍل. ثم و�سعت هذه �لأبق�ص �ملغلفة يف �سالل من �خلو�ص. �أعجب 
�حل�سور بالأمر و�قرتحو� علّي فتح متجر خمت�ص بذلك؛ لأنها فكرة غريبة 
مل ي�سبق �أن قام به���ا �أحد وفيها ن�سر للرت�ث �لبحريني �لعريق، فالبحرين 
م�سه���ورة بت�سني���ع �لأقم�سة باختالفه���ا ذ�ت �لطابع �لق���دمي و�لفريد من 
نوع���ه، ما جعلها ت�سلح للهد�يا غري �لتقليدية بلم�سة تر�ثية حتييها وجتعل 
�لأجي���ال تتذكرها. يف كل منا�سب���ة كان لها �لقما�ص �لذي ينا�سبها للتغليف 
فا�ستخدمت قما�ص �ل�سماغ لتغليف �لهد�يا �لرجالية مثال. وبالفعل د�سنت 
م�س���روع »بق�س���ة للهد�يا« �ملتخ�س����ص يف �لتغليف �ل�سعب���ي مبنطقة عر�د، 
حي���ث ي�ستخدم �خلام���ات �لبحرينية �ل�سعبية، لتغلي���ف �لهد�يا بالأقم�سة، 
وحقق���ت فيه جناًح���ا لأنه يعك�ص �لطاب���ع �لبحريني. وحقق���ت جناحات ل 
ت�ساه���ى خالل 5 �سنو�ت ب�سج���ل جتاري ب� 20 دين���اًر�. وعملت لوحدي يف 
�مل�سروع ملدة 6 �أ�سهر لتغليف �لهد�يا وهذ� يل فخر �إلى �أن متكنت من جمع 
�ملبل���غ لإح�س���ار �لعامالت فيه، فاأنا �سخ�سية ل حت���ب �سرف �إل ما جتنيه 
ف���ال �أطلب �ملال م���ن �أحد ولو كان �أقرب �سخ�ص ممك���ن . �أخذت من ��سم 

عائلتي �ل�سم �لذي �أفخر به ولكن كل ما لدي هو �ليوم من عرق جبيني.

االلتقاء بسمو رئيس الوزراء... شرف عظيم
تقول �إميان »ت�سرفت باللتقاء برئي�ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة، وحديثه �أبوي نتعلم منه �لكثري، وي�ستمع �سموه 
لأبنائه، �أكرث من مرة. يف كل مرة �أرجع و�أدّون ما تعلمت منه فهو مدر�سة، 
حمظ���وظ م���ن كان له �سرف �لتعل���م على يديه، وهو تاري���خ نحمد �هلل �أننا 

عا�سرناه، له طوله �لعمر ليبقى عز� وذخر� لهذ� �لبلد �لطيب«.

حلمي االلتقاء بجالة الملك
تق���ول �إميان �إنها حتلم باللتقاء بجاللة �مللك قريًبا )...( ويخربها �لكثري 
لدى روؤية �سورها مع �سمو رئي�ص �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد باأنها حمظوظة، 
وت�سيف �أنها حمظوظة لاللتقاء ب�سمو �لأمريين و�ل�ستماع لن�سح �سموهما 
وم�سورتهما. وحتلم باإكمال ب���رو�ز �ل�سورة باللتقاء بالو�لد �لقائد جاللة 
�ملل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة ر�ع���ي �لنه�س���ة و�ساحب �لروؤي���ة �لتي 
عل���ى خطاه ن�سري، ملك �ل���كل ي�سهد بالنقلة �لنوعية عل���ى عهده ويف عهده 

�لإ�سالحي نحن له جنود.

أكثر النساء البحرينيات تأثيًرا
وت�سي���ف �إمي���ان �أن جمل���ة »بزن�ص �ن���د غل���ف« �ختارتها من �أك���رث �لن�ساء 
�لبحرينيات تاأثرًي� ل� 3 �أعو�م على �لتو�يل، 2017 و2018 و2019. كما �أنها 
�مل���ر�أة �لبحرينية �لوحيدة �ملتحدثة يف غ���رف �لتجارة بال�سعودية بني �أكرث 

من 100 م�ستثمر ومالك، وت�سّوق للبحرين.
وت�سيف »بعد 5 �سنو�ت من �لبطالة �أ�س�ست فيها �سركتني للديكور �لد�خلي 
و�ل�سوكولت���ه، مل تكلفاين �سوى 20 دين���اًر� للتاأ�سي�ص من خالل �ل�سجالت، 
وم���ن ثم جنح���ت وو�سلت �إلى �لعاملي���ة عرب و�سائل )�سو�سي���ل ميديا( دون 
ر�أ�ص مال للم�سروعني، ومن �لأمو�ل �لتي تدفع للطلبات كنت �أنفذ �مل�ساريع 
ف���ال توجد �حلاجة لر�أ�ص مال، وبعد هذه �لنجاحات عدت للعمل يف �ملجال 
�لعق���اري �ل���ذي مل �أنقطع عنه حت���ى يف �خلم�ص �سن���و�ت، فهو �حلب �لذي 

يكرب.

أسعى للوصول إلى مليون متابع في االنستغرام
welcome_to_( وم���ن حبه���ا للبحري���ن تق���ول �إنه���ا �أن�س���اءت و�س���م
mybahrain( يف ح�سابه���ا على �لن�ستغر�م، بحي���ث يعر�ص �لبحرين من 
وجه���ة نظر �لأجان���ب   و�سم ما يق���ارب 160 ق�سة مل�ستثمري���ن �أجانب يف 
�لبحري���ن، �إل �أن ح�سابه���ا يف �لن�ستغر�م �خرتق وطل���ب منها مبلغ مادي، 
لكنها �أنها رف�ست �لبت���ز�ز، وبد�أت ح�سابا جديد� و�سل �إلى 5 �آلف متابع 
خ���الل 3 �سه���ور بع���د �أن كان لديها 18 �أل���ف متابع، وهي على يق���ني باأنها 

�ست�سل �إلى مليون متابع قريبا.

النجاح جماعي
وترى �أن »�لعقار�ت تعترب و�جهة �لبلد، وغالبية مباين �لتملك �حلر �لكبرية 
يف �لبحري���ن كانت حت���ت �إد�رتي، مع فريق بحريني متمي���ز )...( �لنجاح 
�ل���ذي متكنت من حتقيقه نتيجة للدعم �ل���ذي ح�سلت عليه من �حلكومة، 
وو�سائل �لإعالم، وفريق �لعمل �لذي عمل معي، فالنجاح بحريني م�سرتك، 

و�لنجاح د�ئًما جماعي«.
وت�سي���ف �أنها يف �لعام 2015 ح�سلت على �سه���ادة �عتماد ب�سفتها خبري� 
ومدربا عقاريا معتمد�، ولديها رخ�سة لت�سويق �لعقار�ت يف 62 دولة، وهي 
ع�سو يف �جلمعي���ات �لعقارية يف لندن و�لبحرين و�أمريكا، و�أخري� ع�سوية 

جلنة �لعقار و�لإن�ساء يف غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين.
كم���ا ح�سلت على ع�سوي���ات يف �لعديد من �جلمعيات، م���ن بينها: جمعية 
�لتدري���ب للمو�رد �لب�سرية �لبحرينية، جمعي���ة �لبحرين �لأولى للعقاريني. 
وح�سل���ت على قب���ول يف جمعية �لن�س���اء �لعامليات �لعام���الت يف قطاعات 

تخ�س�سية من �أمريكا. 
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العمل كالحياة في 
تجدد مستمر 

حدثينا عن نفسك؟
�أن���ا ع�س���و موؤ�س����ص و�إد�ري يف �سرك���ة �لعري����ص �لقاب�س���ة و�سرك���ة قب���ا 
لال�ستثمار، وكذلك ع�سو جمل����ص �إد�رة جمعية �سيد�ت �لأعمال وع�سو يف 

جمعية �آ�سيان، وحا�سلة على بكالوريو�ص �ملحا�سبة من جامعة �لبحرين.

كيف كانت البدايات؟ 
�لبد�ي���ات منذ كنت طالبة يف �جلامعة مع طموحي باأن �أكون �سيدة �أعمال، 
فاجتهت من در��سة �لهند�سة للمحا�سبة؛ من �أجل قاعدة متينة �بني عليها 
طموحي، ومن ثم بد�أت حياتي �لعملية يف �لقطاع �مل�سريف وقطاع �لتاأمني؛ 
م���ن �أجل �كت�س���اب �خلربة و�لط���الع على �أ�سالي���ب �لعم���ل يف �ملوؤ�س�سات 

�لكبرية. 

 ما الذي مهد لك الطريق لدخول عالم األعمال؟
كم���ا ذكرت، طموح���ي كان بد�ية �لطري���ق، ولكن ل �أنك���ر �أن خربة �سركة 
�لعائل���ة �لعقاري���ة و�ل�ستثماري���ة كان له���ا دور كبري يف حتفي���زي لالنتقال 
من �لقط���اع �خلا�ص �إلى �لعم���ل يف �لعقار�ت و�ل�ستثم���ار�ت، فقد وجدت 
�أن هن���اك تكامال طبيعيا بني در��ستي وخربت���ي �لعملية و�لعمل يف �سركتنا 

�لعائلية.

من كان له الفضل األكبر في الدعم المعنوي لك؟
�لف�س���ل �لأكرب يعود �إل���ى و�لدي وو�لدت���ي، فقد كان �لو�ل���د )رحمه �هلل( 
يوجهن���ي بحكمت���ه م���ن دون �أن يفر�ص خي���ار� حمدد�، فيعط���ي �لن�سيحة 
و�مل�س���ورة ويحثني عل���ى �تخ���اذ قر�ر�تي بنف�س���ي، �أما �لو�ل���دة فقد كانت 

حافزي �لد�ئم لبذل �ملزيد وحتقيق ما هو �أف�سل.

هل حققت األهداف التي كنت تطمحين لها منذ البداية؟ 
حقق���ت بع�سها ول يز�ل هناك �ملزيد، و�حلقيقة �أنني وجدت �أن �ملرء كلما 
حق���ق هدًفا من �أهد�فه يجد �أهد�ًفا جديدة لتحقيقها، فالعمل كاحلياة يف 

جتدد م�ستمر.

ما الصعوبات التي واجهتك؟
�ل�سعوب���ات هي جزء من م�سو�ر �لعمل، ول���ول وجودها ملا كان هناك د�فع 
�أ�س���اًل. ق���د تك���ون �أكرب �سعوب���ة يف �لوقت �حل���ايل هي �لتغ���ري �ل�سريع يف 
�لت�سريع���ات و�لقو�نني �لت���ي تتعلق بال�ستثمار يف �ملج���ال �لعقاري، ما رفع 

كلفة �لتطوير �لعقاري بطريقة ل تتنا�سب مع �لطلب يف �ل�سوق.

ما أكثر ما تفتخرين بإنجازه؟
�أك���رث ما �أفتخر به ه���و عملي يف �سركتن���ا مع �أخي و�أختي وم���ا �أجنزناه يف 

�سبيل تطوير �أعمال �ل�سركة وتنويع م�سادر �لدخل.

كيف ترين المرأة في مجال األعمال؟
�مل���ر�أة متار�ص �لعم���ل �لتجاري منذ عق���ود يف �لبحري���ن، و�أثبتت جناحها 
خ�سو�س���ا يف �ل�سنو�ت �لأخرية؛ بف�سل �مل�س���روع �لإ�سالحي جلاللة �مللك 
وجهود متكني �ملر�أة �لتي تقودها �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيكة بنت 

�إبر�هيم �آل خليفة.

كيف ترين نفسك بعد سنوات من اآلن؟
�أود �أن �أو��سل جهودي يف تطوير �لعمل يف �سركتنا و�أن �أكون ع�سو� فاعاليف 

�ملجتمع خلدمة هذ� �لوطن.

كلمة أخيرة؟ 
�لتخطي���ط و�لتاأين يف �ل�ستثمار وتقييم كل جترب���ة باإيجابياتها و�سلبياتها 
ه���ي مفاتيح �لتطور و�لتقدم. كذلك �لطالع على جتارب �لآخرين و�لتعلم 

منها له �أهمية كربى؛ ل�سمان جتدد �لفكر �لإد�ري و�ل�ستثماري.

التخطيط والتأني وتقييم 
التجارب... مفاتيح التقدم 

في االستثمار

مريم محمد 
جميل العريض

ألن اإلنس���ان يحبذ أن يجد حافًزا ومثاًلا حًيا يس���تند إليه لتقرير 
ما س���يكون علي���ه مس���تقبله، وليتمكن من تطوي���ع الظروف 
باختافها لتتناس���ب وما يدور في عقله من خطط مستقبلية، 
نسلط الضوء على حياة سيدة األعمال البحرينية ريم العريض، 
الت���ي دفعه���ا الطم���وح لتغيي���ر مجال الدراس���ة من أج���ل بناء 
أس���اس قوي، ثم االنتقال إلى ش���ركة العائلة لتوظيف طاقتها، 
تحدثن���ا أوًلا عن البدايات في طري���ق الوصول إلى عالم األعمال، 
م���روًرا بالمصاعب التي تقوي اإلنس���ان وتصلب ع���وده، وانتهاًء 

بأهم اإلنجازات. 
وفيما يلي نص اللقاء. 
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زي���ارة �لأه���ل و�لأ�سدقاء هو ما تق���وم به عذر�ء خالل �أي���ام عيد �لفطر �ملب���ارك، لكنها بالطبع 
تف�س���ل �ل�سفر وق�ساء �أي���ام �لعيد باخلارج. وع���ن �لعيد تقول عذر�ء »ياأتي عي���د �لفطر �ملبارك 
بع���د �لنتهاء من �سوم �سهر رم�سان �لكرمي، ومبعن���ى �آخر فاإن �لعيد م�سك ختام �سهر رم�سان، 
ويتمث���ل عنو�ن���ه بالزكاة و�لتو�سعة و�لإح�سان، ويق�سد بالعي���د يف معناه �حلقيقي �لعودة �إلى �هلل 
تعال���ى، و�إل���ى �سنة �لنبي حممد �سل���ى �هلل عليه و�سل���م، و�إحياء �أجو�ء �لعيد عل���ى منهج �لقر�آن 
�لكرمي، كما يتعلق �لعيد ب�سلة �لأرحام، و�لعفو عن �لظامل، و�لت�سامح بني �لنا�ص و�إز�لة �لأحقاد 
م���ن �لقلب، و�إدخال �لطماأنينة �إل���ى �لنفو�ص. �أمنيتي يف هذ� �لعيد تكم���ن يف ��ستطاعتي حتقيق 

�لر�حة �لنف�سية و�ل�سحية �إلى �أمي و�أبي و�إ�سعادهما، وكل عام و�جلميع �سعد�ء وهلل �أقرب«.

تق�س���ي �ل�سابة مع�سومة �لعطية ي���وم �لعيد �لأول يف زيار�ت �لأهل و�لأق���ارب، �أما �لأيام �لتي 
تلي���ه فتق�سيها يف �لتنزه مع �أ�سرتها �ل�سغرية، كما تف�سل مع�سومة ق�ساء �لعيد يف �لبحرين، 
مربرة ذلك باأن �لعيد منا�سبة روحانية لها عاد�ت وتقاليد تتمثل يف زيارة �لأهل و�لأقارب، كما 

تعتقد �أن �لعيد يف �لبحرين له طابع متميز �عتادت عليه منذ �ل�سغر. 
و�أ�ساف���ت »عيد �لفطر �ملبارك بالن�سب���ة يل عبارة عن منا�سبة �سعي���دة يجتمع فيها �لأحباب، 
و�أمتنى من �هلل �أن مين علينا بالأمان ويعيد علينا �لأعياد و�لأيام �جلميلة بال�سحة و�لعافية«. 
كما بعثت مع�سومة تهنئة مبنا�سبة �لعيد تقول فيها »�أهنئ �ل�سعب �لبحريني �أجمع و�أهلي بعيد 

�لفطر �ملبارك، و�أ�ساأل �هلل قبول �أعمالهم«.

تق�س���ي �سريفة �أيام �لعيد م���ع �لأهل، �إل �أنها تف�سل �ل�سفر �إذ� كان متاًحا، وعن �لعيد 
بين���ت �أنه �كت�سب مكانته يف نفو�ص �مل�سلم���ني؛ لأنه �سعرية من �سعائر �لدين �لإ�سالمي 
وي���وم مب���ارك وهدي���ة م���ن �هلل لل�سائمني، متمني���ًة �أن يح���ل يف كل �لأع���و�م باخلري 

و�ل�سرور، و�سائلًة �هلل �أن يدمي �لأحبة ويعطيهم �لعمر �لطويل. 

يزور �سلمان �حلب�سي �أهله �لذين يجتمعون �سباح �لعيد يف منزل �لعائلة لتهنئتهم وتناول 
وجب���ة �لغد�ء معهم، ثم يق�س���ي بقية �ليوم يف �لتنزه مع �أ�سدقائ���ه، لكنه بالطبع يف�سل 
ق�س���اء �أيام �لعيد يف �خل���ارج لو كان له �خليار. وباحلديث عن �لعي���د يقول �سلمان »�إنه 
خلي���ط من م�ساعر �لف���رح من جانب مل �سم���ل �لعائلة و�لتز�ور و�فتق���اد من جانب �آخر 
لالأج���و�ء �لرم�ساني���ة �حليوي���ة، و�أمتنى �أن يعود علين���ا يف �لعام �ملقب���ل يف ي�سر و�سالم 
وعافي���ة وقرب �لرحمن وم���ن نحب وكل عام وجميع �مل�سلمني بخري، تقبل �هلل طاعاتكم، 

�أمتنى لكم عيًد� �سعيًد�«.

أتمنى إسعاد أمي وأبي

طقوس العيد في البحرين مميزة

مكانة كبيرة في نفوس المسلمين

فرحة وسط افتقاد األجواء الرمضانية

عذراء

سلمان الحبشي

معصومة العطية

شريفة محمد

لل�سب���اب �أمني���ات، نتمن���ى �أن تك�سوها بركات �لعيد فتق���ول لها »كوين«. ما 
�أمني���ات �سب���اب �لبحري���ن يف �لعيد؟ وكيف يق�س���ون �أيام���ه �لثالثة؟ وهل 
يف�سل���ون �ل�سف���ر �أم ق�ساءه يف �لبحري���ن؟ كل هذه �لأ�سئل���ة �أجابو� عنها، 
متحدثني عم���ا يعني لهم عيد �لفطر �ملبارك، وما حتمله قلوبهم جتاه هذ� 

�ليوم، ومهنئني به، �سائلني �هلل �لعود. 

تخ�س�ص زهر�ء يو�سف �ليوم �لأول من عيد �لفطر �ملبارك لزيار�ت �لأهل و�لتهنئة بالعيد، 
�أم���ا �لأيام �لأخرى فتكون خم�س�س���ة للنزهات و�لرحالت مع �لأه���ل �أو �لأ�سدقاء، �إل �أنها 
تف�س���ل �ل�سف���ر �إذ� كان خي���اًر� مطروًحا يف �أي وق���ت، وترى �أنه �خليار �لأمث���ل لق�ساء وقت 
ممتع. متحدثة عن �لعيد، تقول زهر�ء »هو �أيام فرح و�بتهاج للجميع، ولذلك �أعتربه فر�سة 
لالجتم���اع باأهلي و�أ�سدقائ���ي وق�ساء �أوقات ممتع���ة معهم و�سط �أجو�ء �ل�سع���ادة �لعارمة، 
و�أمتن���ى �أن يح���ل علين���ا ونح���ن يف �أمت �ل�سح���ة و�لعافية، ومب���ا �أين �ساأق�سي���ه يف �لدر��سة 
لمتحاناتي �لنهائية �أمتنى من �هلل �أن يوفقني فيه ملا يحب وير�سى، كما �أنني �أهنئ و�لدتي 
بحلوله �أعاده �هلل عليها وهي ب�سحة و�سالمة، كما �أهنئ جميع �أحبتي بهذه �لأيام و�أدعو �هلل 

�أن يكتب لهم فيها كل خري«.

زي���ارة �لأه���ل و�ملعاي���دة عليهم هو ما يقوم به �سعي���ب يف �سباح �أول �أيام �لعي���د �ملبارك، بينما 
يق�س���ي �مل�ساء م���ع �أ�سدقائه يف �لذهاب لل�سينما �أو �إلى �أحد �ملقاه���ي. يقول �سعيب »�أف�سل �أن 
ا عن �ل�سفر، ويعن���ي يل �لعيد �لكثري، و�أكرث م���ا �أحبه و�أنتظره  �أق�س���ي �لعيد م���ع عائلتي عو�سً
ه���و �سوت �أبي وهو يوقظني �سباح �لعيد للذهاب و�إقام���ة �ل�سالة ثم �لبدء يف زيارة �لأقارب، 
و�أمتنى مبنا�سبة حل���ول عيد �لفطر �ملبارك �لتوفيق و�لنجاح يل ولعائلتي و�أ�سدقائي«. و�ختتم 
حديثه بتهنئة قائال »�أمانينا ت�سبق تهانينا، وفرحتنا ت�سبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم«.

عيد الفطر المبارك 
في أعين شباب 

البحريــن

زهراء يوسف 

االستيقاظ لصالة العيد على صوت أبي

فرصة لالجتماع باألهل واألصدقاء

شعيب رستم
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فستان من جان لويس سباجي

فستان من آشي ستوديو

النجمة آيشواريا راي

نجمات بوليوود يخطفن 
األنظار في “كان 2019”

تتناف���س النجم���ات العالمي���ات الموج���ودات ف���ي 
مهرج���ان كان بارتداء أجمل الفس���اتين من أرقى 
دور األزي���اء العالمي���ة، لتتناقل الصح���ف والمجات 
ص���ور  بعده���ا  االجتماع���ي  التواص���ل  ومواق���ع 

إطاالتهن بشكل واسع. 
نستعرض هنا تشكيلة الفساتين التي اختارتها 
نجم���ات بولي���وود للظه���ور به���ا عل���ى س���جادة 

مهرجان كان 2019.

فستان من جيامباتيستا فالي

فستان من »دونداس«

النجمة ديبيكا بادوكون
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فستان من جورج حبيقة

فستان من روبرتو كافالي

النجمة بيريانكا شوبرا

ساري من تصميم أميت أغرواي

فستان من غوراف غوبتا

فستان من ماي باريس

فستان من نيدرت تاسيروغلو

النجمة ديانا بينتي

النجمة هوما قريشي
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فستان من تصميم آشي ستوديو

فستان من تصميم فالنتينو

فستان من تصميم إللي صعب

بدلة من تصميم رالف أند روسو

النجمة سونام كابور



ها بالعيد 26

أمبر هيرد

باربرا ميير

نادين لبكي

رانيا فواز

سيلينا غوميز

بينيلوبي كروز

أرايا هارغيت

استوحي تسريحة 
شعرك للعيد من 

نجمات “كان 2019” 

للمهرجانات العالمية التي تقام بشكل دوري أثر كبير في انتقائك 
تفاصيل إطالتك. اس���تعرضنا هنا مجموعة من تسريحات الشعر 
للفنان���ات العالمي���ات الات���ي تألقن بها في مهرج���ان كان، وكانت 
بنظرنا األجمل واألكثر أناقًة العتمادها تسريحة أليام العيد، بحيث 
تتناسب مع معظم أنواع األزياء، وتائم مختلف األعمار تقريًبا، فأي 

من التسريحات التالية ستعتمدينها يوم العيد؟ 

إللي فانينغإيزابيل غوالرتبريانكا شوبرا
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أن  س���كينة  التجمي���ل  خبي���رة  أك���دت 
العناي���ة بالبش���رة يجب أن تك���ون دائمة؛ 
ألنها أس���اس المكياج الجميل، لذلك من 
الض���رورة تحديد ن���وع البش���رة، هل هي 
دهني���ة أو جاف���ة أو مختلط���ة، باإلضاف���ة 
للعناية الخاصة بالبش���رة الحساسة، عبر 

اتباع هذه الخطوات: 

• استخدام البرايمر بعد الترطيب يساعد على تنظيم الزيوت الطبيعية للبشرة، 
ما يساعد على ثبات المكياج لفترة أطول دون التأثر بعوامل الرطوبة أو الحرارة.

• توزيع الفاونديشن )كريم األساس( وعدم المبالغة أو التقليل في الكمية بشكل 
مبالغ، واالس���تخدام بطريقة صحيحة مع الفرش���اة المناس���بة وتثبيته باإلس���فنجة 

)بيوتي بلندر(.
• ال يمكنن���ا التخل���ي عن الكونس���يلر )مصحح العي���وب( في أي نوع مكياج س���واء 
صباًحا أومساًء لتغطية الهاالت السوداء تحت العين، البقع، الحبوب والتصبغات.

• اس���تخدام لوس بودر لتثبيت الفونديشن مع مراعاة حركة الضغط أثناء التوزيع 
باالسفنجة أو الفرشاة بطريقة خفيفة.

1
2
3
4

تنظيف �لب�سرة وتق�سريها و�إز�لة �جللد �مليت وتو�زن دهون �لب�سرة.

تق�سري �ل�سفاه و�إز�لة �لطبقة من �جللد �جلاف وترطيبها ليبدو �أحمر �ل�سفاه جمياًل.

�حلر����ص على و�سع �ملا�سكات لتكون �لب�سرة �سحي���ة و»glowy« يف �سباح �لعيد، وميكن �أن تقومي بعمل ما�سكات 
طبيعية �أو ما�سكات جاهزة متو�فرة يف معظم �ل�سيدليات )mask sheet( ح�سب نوع �لب�سرة.

�لرتطي���ب من �أه���م �خلطو�ت؛ لأنه �إذ� فق���دت �لب�سرة ترطيبها �ست�سب���ب م�ساكل باملكياج منه���ا �لق�سور وت�سقق 
�لفاوندي�سن وتخطيطه وقلب �للون �إلى �أ�سبه بالرمادي.

كما �أو�سحت �سكينة �أن �لألون �لر�ئجة للمكياج هذ� �ملو�سم هي �لألو�ن �لرت�بية �لذهبية، �لزهرية و�ملائلة للبنف�سجي 
�لفاحت، درجات �لنود ودرجات �مل�سم�سي.

 نصائح مهمة 
ينبغي تطبيقها 

عند وضع المكياج

احصلي على مكياج أكثر جماال

تح���رص الفتيات عل���ى وضع المكياج يوم العيد اس���تعداًدا الس���تقبال األهل 
واالحتف���ال بهذه المناس���بة. ألجل ه���ذا، تحدثنا مع خبيرة التجميل س���كينة، 
الت���ي زودتن���ا بأهم التفاصي���ل التي تضمن ل���كل فتاة مكياًجا رائًعا وبش���رة 

مهيئة لوضع المستحضرات عليها.

مع خبيرة التجميل سكينة
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متويه. دون  �أكرث  بو�سوح  ور�سمه  �لعني  و�سحب  �لآياليرن  �إ�سافة  • ميكنك 
�إذ  �لنهاري،  • ميكن���ك ��ستخ���د�م �لكونتور �لكرميي لإب���ر�ز مالمح �لوجه عك�ص �ملكي���اج 

يف�سل ��ستخد�م �لكونتور �لباودر �خلفيف جًد�.
�أكرث. �مل�سائي  �للوك  لإبر�ز  قلياًل  غامق  حلمي  �سفاه  �أحمر  ت�ستخدمي  �أن  • با�ستطاعتك 

ا. �أي�سً �أكرث  بالهاياليت  �ل�ستعانه  • ميكن 

خطوات مكياج 
مسائي للعيد

وف���ي حدي���ث عم���ا إذا كان هناك فرق بين المكياج الصباحي والمس���ائي قال���ت »طبًعا هناك فرق برأيي، فمكي���اج الصباح البد أن 
يك���ون خفيًفا يخفي التعب أو اإلرهاق ويضيف مظهًرا جذاًبا وبس���يًطا وهادئا م���ع تجنب األلوان الصارخة المبالغ فيها، أما مكياج 
المس���اء فيك���ون اأكث���ر وضوًحا من حيث ظال العيون، الهايات، لون أحمر الش���فاه أو رس���مة العين، بش���رط ع���دم المبالغة؛ ألن 

المكياج الخفيف دائًما واأللوان الناعمة تبرز جمال المرأة أكثر، وفكرة المكياج إبراز المامح الجميلة فقط«.

فهي  �لزهرية  �لهادئة  �لألو�ن  ��ستخ���د�م  • يف�سل 
ت�سيف ملكياج �ل�سب���اح نعومة وجاذبية، وو�سع و�ق 
�ل�سم����ص بطريق���ة �سل�سة تغطي �لب�س���رة كلها، ويعد 

و�قي �ل�سم�ص بديال للمرطب يف مكياج �لنهار.
ا  • �خت���اري كرمي �أ�سا�ص منطفئ وغري لمع و�أي�سً

�ختيار �ملكياج �مل�ساد للماء.
�له���الت  لإخف���اء  �لكون�سيل���ر  عل���ى  �عتم���دي   •
و��ستخدم���ي ب���ودرة وج���ه بدرج���ة �أغم���ق م���ن نوع 

�لب�سرة.
�ملتحرك،  على جفنك  عيون هادئ  • وزعي ظالل 
�أما بالن�سب���ة للجفن �لثابت فاكتف���ي بتحديد �لعني 
فق���ط و�إذ� كن���ِت م���ن حمب���ي �لرمو����ص �ل�سناعية 

فاختاري �لنوع �خلفيف )�ملنك هري(.
�لعري����ص،  �لآيالي���رن  ��ستخ���د�م  ع���ن  • �بتع���دي 
و�كتف���ي بخط �سعي���ف على ح���دود �لرم�ص لتحديد 

�لعني فقط.
• حتدي���د �حلو�ج���ب بال�س���كل �ل���ذي ينا�سبك مع 
مر�ع���اة �أل يك���ون �لل���ون �أغم���ق من ل���ون �حلاجب 

وملء فر�غات �حلاجب فقط.
• وزع���ي �لل���ون �لزه���ري عل���ى عظم���ة وجنتي���ك 
و��ستعين���ي بل���ون �أحم���ر �سف���اه فاحت وناع���م كاللون 

�لوردي �أو �مل�سم�سي.
 3 ٣٠ �سم،  • قوم���ي بر�ص �سربي مثب���ت على بعد 

بخات يف 3 مناطق خمتلفة.

خطوات مكياج 
صباحي للعيد



ويعتب���ر العس���ل مرطبا جيدا، وغنيا بالفيتامينات المفيدة للش���عر. وبالتالي فإن اس���تخدامه للعناية بالش���عر 
يعطي شعرك لمعاًنا، ويجعله ذا ملمس ناعم وعموما في حالة صحية جيدة. 

إليك فوائد العسل للشعر:
   ي�ساعد على ترطيب �ل�سعر.

   يعمل على حتفيز منو �ل�سعر.
   يعم����ل عل����ى حت�سني �سح����ة ب�سيالت �ل�سع����ر، وبالتايل تطويل����ه طبيعًيا 

وب�سكل �سحي.
   ي�ساه����م يف من����ع ت�ساق����ط �ل�سع����ر وتقوي����ة �لب�سي����الت؛ لحتو�ئ����ه على 

م�ستويات مرتفعة من �ل�سكر و�لرطوبة. 
   يعالج �لق�سرة و�حلكة يف فروة �لر�أ�ص.

   ي�ساعد يف �حلفاظ على فروة �لر�أ�ص نظيفة وخالية من �لبكترييا.
   يعم����ل عل����ى �إع����ادة ملعان وتاأل����ق �ل�سعر �لتال����ف نتيجًة �لتعر�����ص لأ�سعة 

�ل�سم�ص �ملبا�سرة؛ لحتو�ئه على ن�سبة عالية من �لرتطيب. 

العسل والزيوت:
�أ�سيف���ي �لع�سل �إل���ى ملعقتني من �أحد 
�لزيوت �ملفيدة لل�سعر مثل زيت �للوز، 
�أو زي���ت �خلروع، �أو زي���ت جوز �لهند، 
و�مزج���ي �ملكون���ات ب�س���كل متجان����ص 
ثم �فردي �ملزيج عل���ى �ل�سعر �لرطب 
وغطي���ه بقبع���ة �ل�ستحم���ام مل���دة ربع 
�ساع���ة تقريًبا قب���ل �سطف���ه بال�سامبو 

و�ملاء �لد�فئ.

العسل والحليب
�مزج���ي ملعق���ة م���ن �لع�سل مع 
ك���وب من �حلليب كام���ل �لد�سم 
�ف���ردي  ث���م  ب�س���كل متجان����ص، 
�ملزيج عل���ى �ل�سعر مل���دة ن�سف 
بال�سامب���و  غ�سل���ه  قب���ل  �ساع���ة 

و�ملاء.

العسل واألفوكادو
�مزجي ملعقتني م���ن �لع�سل مع 
ن�سف ثمرة من �لأفوكادو ب�سكل 
متجان�ص، ثم �فردي �ملزيج على 
�ل�سعر �ملغ�س���ول م�سبًقا و�تركيه 
مل���دة �ساع���ة تقريًبا قب���ل غ�سله 

مرًة �أخرى.

العسل وخل التفاح:
 �مزجي ربع ك���وب ع�سل طبيعي 
خ���ام م���ع 10 مالع���ق كبرية من 
خل �لتفاح ثم �سعيه على �سعرك 
�لرطب، و�تركيه ملدة ربع �ساعه 

ثم �غ�سلي باملاء �لد�فئ.

طرق الستخدام العسل 
في عالج الشعر 4 مقتطفات 

جمالية ليوم 
العيد

تح���رص الفتيات عل���ى أن يظهرن بأبهى صورة يوم العي���د، ويبحثن أليام طويلة عن 
طلة تكون كاملة با نقص، ويولين أكثر االهتمام بالمابس، غير أن الطلة المتكاملة 
الباهرة ال تكون فقط عبر ارتداء مابس غالية الثمن أو من آخر خطوط األزياء والموضة، 
بل هناك تفاصيل أخرى يجب عليهن االلتفات لها وإياؤها اهتماًما موازًيا الهتمامهن 

بما سوف يلبسنه، ومنها المكياج واألظافر والشعر.
فيم���ا يلي بعض اإلرش���ادات البس���يطة في المج���االت المذكورة، تس���اعد الفتاة على 
تنظيم جدول اهتمامها بنفسها قبل العيد، مع الحرص على أن تكون طرق العناية 
هذه صحية وطبيعية وبسيطة إلى أبعد مدى ممكن، بعيدة عن المواد الكيميائية 
الض���ارة، وفي نف���س الوقت غير مكلفة مادًيا، بحيث تس���تطيع كل الفتيات بمختلف 
المس���تويات المعيشية تطبيقها واالس���تفادة منها دون إنفاق مبالغ طائلة؛ لتكون 

إطالتهن يوم العيد أنيقة وكاملة. 

نصائح سوف تساعدك للعناية بالشعر: 
• الحرص على تناول األغذية الصحية المليئة بالبروتينات الضرورية لفروة الرأس. 

• اختيار الشامبو المناسب لنوع وطبيعة الشعر.
• غسل الشعر بالماء الدافئ وليس الساخن؛ لتجنب الجفاف والحفاظ على لمعان الشعر. 
• تجنب استخدام أجهزة الشعر ذات الحرارة العالية باستمرار لتجنب تلف الشعر واحتراقه. 

• ينصح باستخدام الصبغات الطبيعية عوًضا عن الصبغات الكيميائية.
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موديالت أظافر للعيد

التغذية الس���ليمة: �لأظافر مثل بقية �أج���ز�ء �جل�سم، حتتاج لتناول 
طع���ام �سح���ي غن���ي بالعنا�س���ر �ملهمة لنموه���ا بال�س���كل �ل�سلي���م، مثل 

�لكال�سيوم، و�لكري�تني، و�لزنك، و�لف�سفور، و�حلديد، وفيتامني ه�.

الترطي���ب: ينبغي �حلر����ص على ترطيب �لأظاف���ر و�ليدين با�ستمر�ر، 
���ا قبل �لنوم؛ ملنح �لغالف �خلارج���ي لالأظافر �للمعان و�ملنظر  خ�سو�سً

�حليوي، وجتنب ظهورها بلون �ساحب.

تجنب قضم األظافر: وهذه من �أ�سو�أ �لعاد�ت و�أكرثها �إيذ�ًء لالأظافر، 
وتت�سبب بتق�سفها وك�سرها، ومنوها ب�سكل معوج، ومنحها منظًر� �سيًئا، 
كما يعترب ق�سم �لأظافر من و�سائل �نتقال �لعدوى وم�سببات �لأمر��ص، 

من �لأظافر �إلى �جل�سم عرب �لفم.

مقوي األظافر: يعمل على تقوية �لأظافر، ومنعها من �لك�سر و�لت�سقق، 
وميدها باملنظر �حليوي �جلميل.

طاء األظافر المناسب: وذلك باحلر�ص على ��ستخد�م طالء �أظافر 
ذي ج���ودة عالية، ويحتوي على مق���ٍو لالأظافر، وجتنب �لأن���و�ع �لرديئة 

�لتي ت�سر بالأظافر.

مزي���ل الطاء: يجب �لتخفيف من ��ستخد�مه قدر �لإمكان، لأنه ي�سبب 
�سح���وب لون �لأظاف���ر وتلفها، ويف�س���ل ��ستخد�م مزيل ط���الء �لأظافر 

�خلايل من �لأ�سيتون.

تقليم األظاف���ر: يجب تقليمه���ا با�ستمر�ر، و��ستخ���د�م مق�ص �أظافر 
حاد؛ لتجنب تعر�سها للك�سر و�لتلف.

زيت الزيتون: وهو من �أف�سل �لعالجات �مل�ستخدمة ملنع ت�سقق �لأظافر 
وتغذيته���ا، وترطيبها، ومنحها �للمع���ان �لطبيعي و�حليوية، كما مينحها 

�لفيتامينات �لالزمة لنموها ب�سكل جذ�ب و�أنيق وجعلها قوية و�سلبة.

العناية باألظافر 
قبل العيد
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مصر
هل فكرت قط يف ق�ساء �إجازة �لعيد 
يف م�س���ر؟ �إنه���ا خيار ممت���از ملحبي 
�ل�سهر و�لحتف���الت �ل�ساخبة، وهي 
وجهة متنوعة �لأن�سطة، جتذب حمبي 
زي���ارة �ملتاح���ف و�لأماك���ن �لأثري���ة 
مث���ل قلعة �س���الح �لدي���ن و�أهر�مات 
�جليزة، وجت���ذب �لر�غبني يف زيارة 
بالطبيع���ة  و�ل�ستمت���اع  �ل�سو�ط���ئ 
�ل�سكندري���ة،  مدين���ة  يف  �خلالب���ة 
وميك���ن للباحثني ع���ن �لرتفيه ومدن 
�ملالهي و�ملنتجعات وقا�سدي �لت�سوق 
زيارة �سرم �ل�سيخ لال�ستمتاع باإجازة 

عيد ل تن�سى.

لبنان
للباحث���ني ع���ن �لأج���و�ء �ل�ساح���رة �لأنيقة وعم���ق �حل�س���ارة، نن�سحهم 
بزي���ارة لبن���ان و�ل�ستمت���اع مبعامل���ه �لر�ئع���ة، حي���ث ميكن زي���ارة �ملعبد 
و�مل�سرح �لروماين ومنطقة عني �مللك و�لقلعة �لفار�سية و�لقلعة �ل�سليبية 
يف منطقة �جلبيل، وميكن �لتمتع باحل�سارة �لعريقة يف بعلبك وم�ساهدة 
�لآث���ار �لرومانية مث���ل معبد باخو�ص ومعب���د فينو�ص و�ملن���ازل �لعثمانية، 

�إ�سافة لالآثار �لفينيقية و�لإ�سالمية وروعة �لطبيعة.

تركيا
�خلي���ار  تركي���ا  تعت���رب 
�لأول لل�سياحة خ�سو�سا 
ذ�ت  فه���ي  �لعائلي���ة، 
منخف�سة  تذ�ك���ر  �أ�سعار 
ن�سبًيا وجتمع �لعديد من 
�لغاي���ات منه���ا �لت�س���وق 
و�ل�ستجم���ام و�لرتفي���ه، 
�أي �أنها منا�سبة لل�سر�ئح 

�لعمرية �ملختلفة.

الهند
ميكن����ك ق�ساء عطل����ة �لعيد 
�ملع����امل  �أه����م  زي����ارة  ع����رب 
حم����ل  ت����اج  مث����ل  �لهندي����ة 
�س����اه  �ملل����ك  �سي����ده  �ل����ذي 
جه����ان �لإمرب�ط����ور �ملغويل 
رف����ات زوجته ممتاز  لي�سم 
حمل، ويعت����رب تاج حمل من 
�أرق����ى �لأمثلة عل����ى �لعمارة 
�ملغولية، وه����و �أ�سلوب يجمع 
�ملعم����اري  �لط����ر�ز  ب����ني 
�لفار�سي و�لرتكي و�لعثماين 
و�لهن����دي، وي�ستقطب عدًد� 

كبرًي� من �ل�سياح. 

أين تقضي 
عطلة العيد؟

بع���د عناء ش���هر كامل من الصيام يفضل البع���ض االبتعاد عن روتين الحياة 
االجتماعي���ة ف���ي البل���د، واختيار وجهة للس���فر تج���دد طاقته وتش���حذ همته 
ليس���تعد من جديد لتجديد نظام العيش الذي تغير تغيًرا جذرًيا خال شهر 
رمض���ان المب���ارك. فيما يلي تقرير عن أنس���ب الوجهات التي م���ن الممكن أن 
تقض���ي فيه���ا إج���ازة العي���د القصيرة؛ لتع���ود مش���حوًنا بالطاقة والس���عادة 

الغامرة، وتكافئ نفسك.

مكة المكرمة والمدينة المنورة
م���ن �أف�س���ل �لوجه���ات �لت���ي ميكن���ك 
زيارتها بعد �سهر رم�سان مكة �ملكرمة 
و�ملدينة �ملن���ورة؛ ذلك �أنها ت�سحذ من 
طاق���ة �مل�سلم���ني و��ستكم���اًل للطاع���ة 

و�لعبادة بعد �ل�سهر �لف�سيل. 
غري �أنها من �لوجهات �ملنا�سبة لق�ساء 
�إج���ازة ق�سرية، �إذ تكف���ي 3 �أو 4 �أيام 
لأد�ء �لعم���رة وم���ن ثم زي���ارة �مل�سجد 
�لنب���وي �ل�سريف، رحلة ق�سرية لكنها 
كفيل���ة ب�سن���ع ف���ارق كب���ري يف نف�سية 

�لإن�سان.

الكويت 
يحب �لعديد م���ن �لنا�ص �ل�سفر 
بال�سيارة مل�سافات قريبة، وق�ساء 
�إح���دى  باأكمل���ه يف  �لعي���د  ي���وم 
�ل���دول �ل�سقيق���ة، لذل���ك تعترب 
دولة �لكويت خي���اًر� منا�سًبا ملن 
يق�س���د ق�ساء ي���وم و�حد فقط، 
للم�سافر هن���اك ق�ساء  فيمك���ن 
يوم كامل م���ن �لرتفيه تنقاًل يف 
�لعدي���دة ومطاعمه���ا  �أ�سو�قه���ا 
وكذل���ك �لبحث ع���ن �لفعاليات 
�لتي تق���ام هناك �حتف���اًل بعيد 

�لفطر �ملبارك. 
كما ميك���ن ح�س���ور �مل�سرحيات 
�لت���ي تنت�سر يف �لكوي���ت �نت�ساًر� 
و��سًع���ا �أيام �لعي���د، غري �أن هذ� 
قد يتطلب حجًز� م�سبًقا للتمكن 

من �حل�سور. 

اإلمارات العربية المتحدة 
وحتديد� دب���ي، حيث م���ن �ملنا�سب 
جًد� ق�ساء �لعطلة �لق�سرية هناك، 
ا �إن كن���ت تنوي ��سطحاب  خ�سو�سً
�أطفال���ك وه���ي فر�س���ة ملكافاأته���م 
على �ل�سي���ام طو�ل �سه���ر رم�سان 
�ملب���ارك. هن���اك فعالي���ات يف �أيام 
عي���د �لفط���ر �ملب���ارك ل حت�س���ى، 
و�لأماك���ن �لرتفيهي���ة �ملنت�سرة �لتي 
تبهر �لأطفال وكذلك �لأ�سو�ق غنية 
ع���ن �لتعريف، فهي فر�س���ة �لت�سوق 

للكبار و�ل�ستمتاع لل�سغار. 
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كيف أضع برنامجا خاصا إلنقاص الوزن الزائد؟
�أف�سل و�أ�سهل طريقة هي تناول �لأطعمة �ملتنوعة من �حل�س�ص �ملخ�س�سة 
يومي���ا يف �ملجموعات �لغذ�ئية بال�سحن �لغذ�ئي و�لتقليل قدر �لإمكان من 
��ستخ���د�م �لزيوت و�لده���ون و�حللويات يف �لوجب���ات �لغذ�ئية �ليومية مع 

ممار�سة �لريا�سة.

• الصحن الغذائي
يعترب الصحن الغذايئ هو املرشد إىل ما سنأكله كل يوم، ويتكون الصحن 
الغذايئ من 6 مجموعات ويفض��ل متابعة الربامج الغذائية اليومية مع 
تحدي��د الحصص من قب��ل اختصاصية التغذية لوضع برنامج مناس��ب 

لنزول الوزن الزائد بأسلوب صحي ومتوازن.

• ممارسة الرياضة
ممار�س���ة �لتماري���ن �لريا�سية بانتظام تعط���ي �ل�سعور بال�سع���ادة و�لأمان 

�ل�سحي من خالل �لتتمتع ب�سحة جيدة.
ل نف���رط يف ممار�س���ة �لتماري���ن �لريا�سي���ة يف �لبد�ية، بل نب���د�أ تدريجيا 
�سيئا ف�سيئا للو�سول �إلى قدر�ت لتحمل مزيد من �لتمارين. وينبغي �لتنويع 
يف ممار�س���ة �لأن�سطة �لريا�سية حتى ي�ستفيد �جل�س���م من �أنو�ع �لتمارين 

�ملختلفة.

• تناول الطعام والشراب بتعقل
يعن���ي �أل ت���اأكل �أكرث م���ن حاجتك، �إذ ي�س���كل تناول غذ�ء مت���و�زن ومالئم 
�أف�سل �سمانة لل�سحة �جليدة وي�ساعد على �إنقا�ص �لوزن باأ�سلوب �سحي.

• تنظيم وقت الوجبات اليومية
 يتوجب على �لفرد �لهتمام بوقت تناول وجبات �لطعام �ملختلفة، فتوقيت 
�لطعام له �آثار مهمة يف �حلفاظ على �لوزن وعلى عملية �لأي�ص يف �جل�سم، 
ولوح���ظ �أن تناول وجبات �لفطور يف وق���ت حمدد وتناول ع�ساء خفيف ويف 
وقت مبك���ر ي�ساعد على تخفيف �لوزن. و�لتغيري �لإيجابي �ملرن يف �لنظام 
�لغذ�ئ���ي �ليومي يت���م بو�سع جدول زمني حمدد ملو�عي���د تناول �لطعام مع 
مر�ع���اة طبيعة �جل�سم، و�للتز�م بتناول �لطع���ام يف نف�ص �لأوقات يوميا، 
كم���ا يجب �حلر�ص على نوعي���ة �لغذ�ء و�لكمية يف �لوجب���ات غري �لرئي�سة 
مث���ل �ل�سحى و�لع�سر، و�حلف���اظ على �لوجبات �لرئي�س���ة باأغذية �سحية 

متو�زنة مع مر�عاة طرق �لطبخ �ل�سحية.

معلومات صحية غذائية عند تناول الوجبات 
اليومية

وجبة اإلفطار الصباحي
ين�س���ح د�ئما بتناول وجبة �لإفطار يف وقت مبك���ر �أي قبل �لثامنة �سباحا 
ويكون من �لطعام �ملحبب لدينا، و�لذي ي�سمح بالنطالق �لن�سيط و�لفعال 
عند �ل�سباح بال تعب ول جوع مع نهاية �لفرتة �ل�سباحية، مع �لتقليل قدر 

�لإمكان من �لدهون و�ل�سكريات.

وجبة الضحى
نبد�أ بتناول فاكهة مو�سمية + ماء
�أو ب�سكويت �لقمح �لكامل + �ساي

�أو مك�سر�ت غري مقلية �أو مملحة + ماء.

وجبة الغذاء
م���ن �ملف�سل تناول طب���ق �سحي ومغٍذ ويك���ون �سهل �له�س���م، ويتم �ختيار 
مكون���ات طبق �لغذ�ء من �لهرم )�ل�سحن( �لغذ�ئ���ي، مع مر�عة �لتقليل، 
قدر �لإمكان، من �لدهون، ومتابعة �خت�سا�سي �لتغذية لتحديد �حل�س�ص 

�ملنا�سبة لكل �سنف من �لطعام.

وجبة العصر
تعم���ل هذه �لوجبة على م�ساعفة طاق���ة �جل�سم لإكمال �ليوم بن�ساط و�سد 

�جلوع و�سول �إلى موعد تناول �لع�ساء.

وجبة العشاء
�إن �له���دف �لأ�سا����ص م���ن تن���اول �لع�ساء �خلفي���ف و�ل�سحي ه���و �أن يقوم 
�جل�س���م بت�سريف �لوح���د�ت �حلر�رية و�إع���ادة بناء �خلالي���ا عو�سا عن 

�لتخزين.

طرق مختلفة لتغيير العادات الغذائية
يف�س����ل تن����اول �لطع����ام بر�حة مع �جللو�����ص و�لظهر م�ستقي����م وبرتتيب، 
مبعنى �مل�سغ �جليد للطع����ام؛ حتى ي�سهل بلعه دون ��ستخد�م �ملاء وعدم 

خلط �أكرث من نوع د�خل �لفم لإعطاء كل نوع حقه من �مل�سغ �جليد.
وخ�س�����ص وقًت����ا كافًيا لال�ستمت����اع بطعامك بعيد� عن �أجه����زة �لتو��سل 
�لجتماع����ي و�لتلفزي����ون. و�لأ�سح �لمتناع عن تن����اول �لطعام قبل �لنوم 

ب�3 �ساعات تقريبا.

ياحظ بعض األش���خاص زيادة كبيرة في أوزانهم خال ش���هر رمضان المبارك، نتيجة 
أس���باب عدة، منه���ا األكل دون توقف خصوص���ا فترة ما بين الفطور والس���حور، وقلة 
الحرك���ة والخمول والن���وم بعد الفطور مباش���رة، وتناول كميات كبي���رة من األطعمة 
الغنية بالس���عرات الحرارية والدهون كالمقليات بش���كل يوم���ي والحلويات بمختلف 
أنواعها والمش���روبات الس���كرية، إضافة إلى كثرة العزائم، األم���ر الذي يؤدي إلى زيادة 
احتمالية اإلصابة بالعديد من المشاكل الصحية ومنها زيادة الوزن، لذلك يلجأ العديد 

منهم إلى التخلص من الوزن الزائد بعد شهر رمضان الكريم.

وزنك زاد في رمضان؟
إليك الحل

مدربة التوعية الصحية والتغذية

أمينة العوضي
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اجتهدت بعملي طياًرا وتميزت بهوايتي 
طباًخا ووفقت بين المجالين

كيف اكتشفت شغفك بالطبخ؟ ومتى بدأت ممارسته؟
�أح���ب �لطبخ منذ كن���ت �سغرًي�، وعندم���ا عملت يف �لطري�ن ب���د�أت �أطبخ 
بع����ص �لوجبات �ل�سحية. وبعد �أن عدت �إل���ى �لبحرين كنت �أطبخ بنف�سي 
حينم���ا تك���ون ل���دي »عزمية« م���ع �لأ�سدقاء، ووج���دت منهم مدًح���ا كثرًي� 
ونال���ت �لو�سف���ات �إعجابه���م، فقررت تخ�سي����ص يوم يف �لأ�سب���وع للطبخ 
له���م ودعوتهم، وهكذ� حتى عرفو� �أ�سدقائه���م عَلّي لإ�سافتي عرب برنامج 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي »�سناب �س���ات«، ومع �لوق���ت وج���دت �أن �لإ�سافات 
ت���زد�د و�ل�سوؤ�ل عن �لو�سفات يكرث، فا�سطررت �أن �أرفق �لو�سفة بالكامل 
وبالتف�سي���ل، و�قرتح عَلّي �أحد �لأ�سدقاء فت���ح ح�ساب خا�ص بالطبخ على 

برنامج �ن�ستغر�م، وجنح يف وقت قيا�سي.

حالًيا.. هل هو مجرد هواية أم مصدر رزق؟ 
�لطب���خ بالن�سبة يل جمرد هو�ي���ة، �إذ �إين �أعمل طياًر�، ولك���ن �أعتقد �أنني 
ا للطبخ  لو ح�سل���ت على عائد مادي من ور�ئه م�ستقباًل ف�سيكون خم�س�سً

عموما، مثل �سر�ء �لأدو�ت و�لأجهزة �أو تطوير مطبخي وهكذ�.

هل يتعارض الطبخ مع عملك األساس طياًرا؟ 
نع���م، ولكنن���ي �أحر�ص عل���ى تنظيم وقتي، بحي���ث �أخ�س�ص �أي���ام �إجازتي 

للطبخ، و�حلمد هلل �أجد نف�سي �أتطور يف عملي ويف �لطبخ وتطويره.

من كان له الفضل األكبر في دعمك وتشجيعك؟ 
وجدت �لت�سجيع يف �لبد�ية من قبل �لأ�سدقاء، ولكن �لأهل كانت لهم وجهة 
نظ���ر خمتلفة، �إذ توقعو� �أنني �ساأهمل وظيفتي، لكنهم �قتنعو� بعد �أن �أخذ 

�ملو�سوع �سيًتا كبرًي� ووجدو� �أنني �أ�ستطيع �لنجاح يف �ملجالني دون تق�سري 
يف �أي منهم���ا، وب���د�أو� يف ت�سجيعي وتزويدي باآر�ئهم عم���ا �أقوم بتح�سريه 
م���ن و�سفات، لكن عموما، �أظن �أنني بد�أت من �ل�سفر، و�كت�سبت �ل�سهرة 
و�ملتابع���ني لوحدي دون �ل�ستعانة بالإعالنات من قبل م�ساهري �أو ح�سابات 

�إعالنية. 

يرى كثيرون أن مجال الطبخ حكر على النساء، ما وجهة نظرك 
عن هذا األمر؟ 

ه���ذه �لفكرة �لقدمية موجودة عند �لعديد م���ن �لنا�ص، �أن �لطبخ هو عمل 
�لن�س���اء، ول يجب على �لرجل دخول �ملطب���خ، لكنني �أعار�ص هذه �لفكرة، 
فلي����ص �لطب���خ حكًر� عل���ى �لن�ساء، ولي�س���ت جميع �لن�ساء جمب���ور�ت على 
�لطب���خ؛ لأنه هو�ية، ويحتاج �إلى �لرغبة ليتول���د �لإبد�ع، فمن يحب �لطبخ 

�سيحاول �أن يبدع فيه ب�ستى �لطرق، بعك�ص �ملجبور عليه.

هل تش���ترط أن ترتبط بزوجة تش���اركك اهتمام���ك في الطبخ 
وتعرف كل صغيرة وكبيرة عنه؟ 

بالتاأكي���د ل، �إذ� كانت متار�ص �لطبخ لأنه���ا حتبه فهذ� جيد، �أما �إذ� كانت 
ل ترغ���ب بذل���ك �أو ل تعرف فاإن ه���ذ� ل يهمني، ما يهمني ه���و �أن متار�ص 

هو�ياتها �أًيا كانت، لكن لبد بالطبع من معرفة بع�ص �لأمور �لأ�سا�سية.

يف ختام �للقاء خ�ص يو�سف زينل قر�ء »�أ�سو�ء �لبالد« بطبق مميز للعيد. 
و�إليكم �لطريقة فيما يلي...

ف���ي مجتمع ال زال يؤمن بعض الش���يء بأن الطبخ والمطبخ متعلق بالم���رأة، األم واألخت والزوجة والخادمة، 
يرى الطباخ الش���اب يوس���ف زينل عكس ذلك، إذ إن الطبخ يمثل له بش���كل كامل ش���غًفا وهواية، ال يبدع 
في���ه إال م���ن أحبه. كما أنه عادل بين كفتي الوظيف���ة والهواية، فأدى عمله على أكمل وجه، ومارس هوايته 
بكل شغف حتى قفز إلى عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل في وقت قياسي نسبًيا، مطبًقا 

العديد من الوصفات المختلفة وصوًلا إلى تقديم برنامج يومي في شهر رمضان على قناة سما دبي. 
وفيما يلي نص لقائنا مع يوسف...

بين الجو والمطبخ 

يوسف زينل 
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المكونات

• بد�ي����ة �عمل����ي �سقوقا ب�سيطة على �سطح �سحم �للح����م، ثم ر�سي على �للحم �لكزبرة، �لكمون، �ل�سماق، �لد�ر�سني �ملطحون، �لفلفل �لأ�سود، 
�مللح، ور�سة من زيت �لزيتون فقط لرتطيب �للحم ثم دلكي �للحم جيد� لتوزيع �لبهار�ت.

• يف �سيني����ة كب����رية للف����رن ر�س����ي �ملاء �إلى �أن يغطي ح����و�يل ٢ �سم من قاع �سطح �سينية �لفرن. ثم �سع����ي يف �سينية �لفرن حب �لهيل، ورق 
�لغار، �لقرنفل وعود �لد�ر�سني. ثم �سعي �سبكا فوق �سينية �لفرن .

• �سعي �للحم فوق �ل�سبك وغطي �سينية �لفرن باإحكام بورق �لأملنيوم.
• �أ�سعلي �لفرن �ل�سفلي يف �لفرن على درجة حر�رة ١٥٠ و�طبخي �للحم �إلى �أن ين�سج وي�سبح طريا. من �ملمكن و�سع درجة �حلر�رة 

١٦٠ - ١٧٠ كحد �أق�سى ولكن �أف�سل بني ١٣٠ و١٥٠ �سيلي�سية. 

• عند ن�سج �للحم �أخرجيه من �لفرن وتخل�سي من ورق �لأملنيوم. �أ�سعلي �لفرن �لعلوي للفرن على حر�رة متو�سطة، و�رجعي �للحم 
�إلى �لفرن على �لرف �لعلوي )حو�يل ٥ - ١٠ دقائق �أو �إلى �أن يتحمر وجه �للحم(. بعد حتمر �للحم �أخرجيه و�سعيه جانبا.

• يف مق���الة �أ�سيف���ي زيت �لزيتون و�سخنيه على نار ب���ني �لهادئة و�ملتو�سطة، ثم �أ�سيفي �لب�سل و�سوحي���ه �إلى �أن يذبل مع �لتحريك 
كل ب�س���ع دقائ���ق. بعد ذبول �لب�سل وتغري لونه �أ�سيفي كمية كبرية من �ل�سم���اق ور�سة ملح خفيفة. )تاأخذ هذه �لعملية حو�يل ن�سف 

�ساعة �أو �أكرث(.

• يف �سح���ن كب���ري للتقدمي �سعي �خلبز، ثم �سع���ي �لزيت مع �لب�سل، ثم مالعق عدة من مرق �للحم، ث���م ر�سة من �ل�سنوبر، �للوز 
و�ل�سماق، ثم �سعي �خلبز للمرة �لثانية وهكذ� نعمل 5 طبقات. يف �لنهاية �سعي �للحم وقدميه �ساخًنا، وبالعافية.

)قطعتان( خروف  • كتف 
�حلاجة( )ح�سب  • �سماق 

مطحونة  كزبرة  �سغرية  • ½ ملعقة 
مطحون كمون  �سغرية  • ½ ملعقة 

مطحون د�ر�سني  �سغرية  • ملعقة 
�سر�ئح �أبي�ص  ب�سل  كيلوغر�مات   ٣ •

�لزيتون زيت  مل   ٧٠٠ •
هيل حبات   ٦ •

قرنفل حبات   ٦ •
غار ورقات   ٣ •
د�ر�سني • عود� 

مقلي �سنوبر  • ½ كوب 
مقلي لوز  • ½ كوب 

�ساخن ماء  مل   ٥٠٠ •
كبري حجم  �أفغاين  �أو  �إير�ين  خبز  �أرغفة   ٧  -  ٥ •

مطحون �أ�سود  فلفل  • ر�سة 
�حلاجة( )ح�سب  • ملح 

التحضير

مسخن فلسطيني بلحم الخروف
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وبالحديث عنه���ا، تعتبر الحلوى البحرينية منذ زمن 
»الصوغة« األفضل عند الس���واح القادمين للبحرين، 
حي���ث ال تخلو حقيبة مس���افر عب���ر أرض البحرين من 

»طاسة حلوى« واحدة أو أكثر.

كذلك » المتاي«، الذي بالرغم من كونه ذا أصول غير 
عربي���ة، إال أن البحرين اش���تهرت به بين دول الخليج، 
ويتك���ون م���ن الحمص ويض���اف إليه المل���ح والدهن 
والزعتر والفول الس���وداني والفلف���ل أحياًنا، ويقدم 

إما مالًحا أو محلى حسب رغبة الزبون. 

وعموًما، فإن الناس يشترون هذه األصناف المحددة 
م���ن الحلويات والمأكوالت الش���عبية البحرينية على 
مدار العام، ولكن يزداد اإلقبال بشكل كبير وواسع 

في فترة األعياد والمناسبات الخاصة.

تتسيد الحلوى البحرينية »قدوع« 
العيد لمعظم األس����ر البحرينية، 
و»المت����اي«،  المكس����رات  تليه����ا 
حيث تكتظ األسواق قبيل العيد 
بأيام قائ����ل بطالبي هذه األنواع 
واألصن����اف لعرضها على الزائرين 
والمهنئين بمناسبة عيد الفطر 

المبارك. 

ويس����تقبل األهالي الزوار في صبيحة عيد الفطر المبارك بعد أداء 
ص����اة العي����د وتناول وجبة اإلفط����ار األولى بعد ش����هر من الصيام، 
بعده����ا يبدأ جدول الزيارات بالجيران ثم األهل؛ لتهنئتهم بالعيد، 

وتناول الحلويات البحرينية وأصناف المكسرات المختلفة.
وألن للبحرين موروثها الش����عبي الخاص بها، فإن معظم األصناف 
ال زالت تعرض حتى اليوم، ورغم أن صراع الحداثة حتم على »قدوع 
العي����د« أن يجاري����ه، إال أنك بي����ن التوزيعات المنمق����ة التي تحتوي – 

إضاف����ًة إل����ى العيدي����ة النقدي����ة – على الهداي����ا الرمزي����ة، تجد علبة 
الحل����وى البحرينية األصيلة، التي تنتش����ر متاجر بيعها في العديد 
م����ن القرى واألس����واق وأش����هرها س����وقا المنامة والمح����رق، والتي 
تتكون من النشاء والسكر والزيت أساًسا، وتضاف لها المكسرات 
المختلف����ة والهي����ل والزعفران وم����اء الورد، واش����تهرت بصناعتها 

عائلتا شويطر والحلواجي.

الحلوى البحرينية
سيدة “قدوع” العيد... و“المّتاي” سيدها 
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سان سباستيان تشيز كيك

تشوروز

يتجان�سا. حتى  و�خفقيهما  و�ل�سكر  �جلنب  �سعي  �لطعام  • مبح�سرة 
�لليمون و�لفانيليا و�خفقي  • �أ�سيف����ي �لبي�ص و�حدة تلو �لأخ����رى مع ع�سري 

حتى ميتزج �لبي�ص مع �جلبنة و�ل�سكر.
• �أ�سيفي �لكرميا و�لدقيق و�خفقيهما مع بع�ص.

• غلفي �ل�سينية بورق �لزبدة و�سبي فيها �خلليط و�أدخليها �لفرن على 
درجة ٢٠٠ ملدة ٤٥ دقيقة حتى تتحمر من �جلو�نب ومن فوق.

�ملثلجة. �أو  �لطازجة  �لتوت  بقطع  وزينيها  �لتوت  بجام  • غطيها 

يغلي. حتى  و�تركيه  متو�سطة  نار  على  بقدر  و�لزيت  و�مللح  و�ل�سكر  و�لفانيال  و�لزبدة  �ملاء  • �سعي 
ملدة  وحركيها  متما�سكة  عجينة  على  حت�سلني  حتى  خ�سبية  مبلعقة  وحركي  �لطحني  �سعي  �لغليان  • مبرحلة 

دقيقة وبعدها �أطفئي لنار.
10 - 15 دقيقة. ملدة  ليربد  و�تركيه  وحركيه  كبرية  زبدية  يف  �لعجني  • �سعي 

• بع����د �أن ت����ربد �لعجين����ة �سعي بي�س����ة و�خلطيها جيد�، بعدها �سع����ي �لبي�سة �لثانية و�خلط����ي، ثم �لثالثة 
و�لر�بعة حتى ي�سبح قو�م �لعجينة كرمييا ثقيال )ميكن ��ستخد�م �لعجان(.

• �سي �لعجني يف كي�ص �لكرمية.
• حمي �لزيت على نار عالية و�أنزيل فيه �لعجني باملقا�ص �لذي ترغبني به.

• �رفعي �لقطع بعد �حل�سول على �للون �لذهبي مبا�سرة و�سعيها على ورق �لزيت.
• غط�سي �لقطع بال�سكر و�لقرفة وقدميها مع �ل�سوكولتة �أو �لكر�ميل �أو �أي نوع فو�كه تف�سلينه.

500 جر�م كريي  جنب  • علبه 
ناعم �سكر  • كوب 

• 3 بي�سات
ليمون • ع�سرة 
فانيليا • ملعقه 
دقيق • ملعقتا 

خفق كرمية  • كوب 
�ملثلج �أو  �لطازج  �لتوت  وقطع  �لتوت  • جام 

ماء • كوب 
• 4 مالع���ق كب���رية زب���دة غ���ري مملحة 

)50 ج(
�سائلة فانيال  �سغرية  • ملعقة 

�سكر كبرية  • ملعقة 

ملح • ر�سة 
طحني • كوب 

نباتي زيت  كبرية  • ملعقة 
• 4 بي�سات

المكونات

حلويات إسبانية

التحضير

المكونات

التحضير

المكونات

كعك السينابون

• �أح�س����ري �خل����الط �لكهربائي و�سعي فيه �للنب و�لبي�����ص و�ل�سكر و�خلطيه 
ملدة 5 دقائق حتى ميتزج جيد�. ثم �سعي �لزيت و�سغليه مرة �أخرى.

• يف وع����اء كب����ري قوم����ي بنخل �لدقي����ق مرتني للح�سول عل����ى دقيق خال من 
�ل�سو�ئب.

• �سع����ي �لبيكنج بودر وقّلبي، ثم �سعي �خلليط �ل�سابق وقلبيه جيًد� بو��سطة 
ملعقة.

• جه����زي �سيني����ة �لف����رن و�دهنيه����ا بالزيت ور�س����ة من �لدقي����ق و�سعي فيها 
�خللطة �ل�سابقة.

• قومي بت�سخني �لفرن على درجة حر�رة 180 مئوية و�سعي �ل�سينية يف �لفرن 
ملدة تقريبا �ساعة �إل ربع.

عليها. �لأبي�ص  �ل�سو�ص  بو�سع  قومي  �لت�سوية  متام  • بعد 
�ل�سيب�ص. و�ل�سوكولتة  �لبندق  وحبات  عليها  �ل�سوكولتة  ب�سر  و�سع  • ميكن 
و�ل�سفاء. وبالهناء  �أ�سرتك  لأفر�د  �لفانيال  كرمي  باآي�ص  وقدميها  • قطعيها 

�لفاخر �لدقيق  من  • كوبان 
بودر �لبيكنج  من  • كي�ص 

�لفانيليا من  • كي�ص 
�لنباتي �لزيت  من  • ¼ كوب 

�ل�سكر من  وربع  • كوب 
• 3 بي�سات بدرجة حر�رة �لغرفة

ملح • ر�سة 
�لد�فئ �للنب  من  • ½ كوب 

�ملحلى �ملكثف  �للنب �حلليب  • علبة من 
• 4 حبات من �جلنب �ملربعات

�سانيه كرمي  • كي�ص 
�سوكولتة • �سو�ص 

28 �سم مقا�ص  • �سنية 
�لفانيال كرمي  • �آي�ص 

حلوى سويسرية

زيّني مائدة العيد   
لمحب���ي تجربة األطعمة التي تق���دم في بلدان العالم المختلفة، بحلويات عالمية

اخترن���ا لك���م مجموع���ة حلويات م���ن دول مختلفة مثل فرنس���ا 
وإيطالي���ا وغيره���ا، والتي يمكنك���م إعدادها لتزيي���ن مائدتكم 
أي���ام العي���د عوًضا عن الحلوي���ات التقليدية الت���ي أصبحت خياًرا 
رتيًبا بس���بب تقديمها دائًما وفي كل المناس���بات. لذلك، ميزي 

مائدتك، واجعليها مختلفة عن الجميع. 

التحضير
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حلويات إيطالية
البسكويت اإليطالي برقائق الشوكوالتة

الكريمة بالموز

350 درجة مئوية. حر�رة  درجة  على  �لفرن  • �سخني 
�لزبدة. بورق  �لفرن  �سينية  • بطني 

30 ثانية. ملدة  �لكهربائي  بامل�سرب  �خلفق  مع  و�لفانيليا  و�لبي�ص  و�لزبدة  �لطحني  مع  �لكعك  • �خلطي 
لينة. عجينة  وت�سبح  �لتجان�ص  متام  حتى  معا  �ملكونات  جميع  • �خلطي 

جيد�. �خللط  مع  �ل�سوكولتة  ورقائق  �ملفروم  �جلوز  • �أ�سيفي 
�أ�سطو�نة. �سكل  على  لت�سكيلها  �لدقيق  من  بالقليل  مر�سو�ص  �سطح  على  �لعجني  • �سعي 

�أطر�ف �لب�سكويت ذهبية �للون. • �سعي رول �لب�سكويت يف �ل�سينية و�أدخليها �لفرن ملدة ن�سف �ساعة؛ لت�سبح 
325 درجة مئوية و�تركيها ملدة ربع �ساعة �إ�سافية. �إلى  �لفرن  حر�رة  • خففي 

�لرغبة. ح�سب  باردة  �أو  د�فئة  وقدميها  متو�سطة  ل�سر�ئح  حادة  ب�سكني  وقطعيها  �لفرن  من  �ل�سينية  • �خرجي 

وعاء. يف  و�مللح  �ل�سكر  مع  �لطحني  • �خلطي 
متو�سطة. نار  على  �لوعاء  �سعي  ثم  و�حلليب  �لبي�ص  �سفار  • �أ�سيفي 

• �أ�سيف���ي ملعقت���ني م���ن �لزبدة مع �لتقلي���ب حتى يظهر �خللي���ط فقاعات وي�سري 
متما�سكا.

• �رفعي �لوعاء من على �لنار و�أ�سيفي �لفانيليا وملعقة �لزبدة �ملتبقية مع �لتقليب.
ثم  �ملوز  و�سر�ئح  ثم طبقة من �حل�سوة  �لتقدمي  �أكو�ب  �لب�سكويت يف  • �سعي طبقة 

طبقة �لكرمية.
• كرري �لعملية �ل�سابقة لعمل طبقات عدة مع تزيني �لوجه بالكرمية و�سر�ئح �ملوز.

3 �ساعات قبل �لتقدمي. ملدة  �لثالجة  يف  �لأكو�ب  • �سعي 

�جلاهزة �لفانيليا  كعك  من  • عبوة 
�لطحني من  • كوب 

• ½ كوب من �لزبدة
• 3 بي�سات

�لفانيليا من  �سغرية  • ملعقة 
• ½ 1 كوب من رقائق �ل�سوكولتة

• ¾ كوب من �جلوز مفروم

�ملخفوقة �لكرمية  من  • كوب 
• 3 �أكو�ب من �لطحني

�مللح من  �سغرية  معقة  • ربع 
بي�ستني • �سفار 

�لطازج �حلليب  من  ون�سف  • كوبان 

• 3 مالعق كبرية من �لزبدة
�لفانيليا من  �سغريتان  • ملعقتان 
• 4 حبات من �ملوز مقطعة �سر�ئح

مك�سر ب�سكويت  • عبوة 

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

حلويات فرنسية

ميل فوي

اإلكلير

تنتفخ. ل  حتى  �لعجينة  د�خل  • �ثقبي 
• �سعي �لقطع فوق �ل�سينية و�سّويها بالفرن على �ل�ساج وقلبيها حتى �لن�سوج.

�سينية. يف  �جلنب  مع  �لكا�سرتد  • �خلطي 
3 �سر�ئح من �لعجني ثم �لكا�سرتد ثم وزعيها جيد�. • �سعي 

4 مربعات فوقها ور�سيها بحيث يخرج �لكا�سرتد.  • �سعي 
• �سعي طبقة و�فرديها ثم �سعي طبقة وزينيها بال�سكولته �ل�سائلة على �لوجه.

�لهادئة  �لن���ار  و�ملل���ح على  و�مل���اء  �لزب���دة  • �سع���ي 
و�أ�سيفي �لدقيق قبل �لغليان مع �لتحريك. 

10 دقائق. عن  تقل  ل  ملدة  لتربد  • �تركيها 
• �أ�سيف���ي �لبي�ص و�لفانيال مع �خلفق �ل�سريع حتى 

يت�سرب �خلليط كل �لبي�ص.
• �سع���ي �خللي���ط يف كي����ص �حلل���و�ين ذي فتح���ات 

مبقا�ص 2 �سم.
25 دقيقة. ملدة  �سعيه  ثم  �لفرن  • �سخني 

• بعد �لن�سج �ح�سيه بالكا�سرتد ثم غطيه ب�سوكولتة 
�لنوتيال. 

• مربع���ات عجين���ة �لب���ف با�سرتي 
�جلاهزة

جاه���ز  كا�س���رتد  ون�س���ف  • ك���وب 
للح�سو

�ملا�سكاربون جنب  من  • معلقتان 
�ل�س���ود�ء  �ل�سكولت���ة  م���ن  • قلي���ل 

للتزيني

دقيق • كاأ�ص 
• 4 بي�سات
ماء • كوب 

• ½ كوب من �لزبدة
ملح  • ر�سة 

فانيليا • ملعقة �سغرية 

نوتيال • كا�سرتد• �سوكولتة 

المكونات

المكونات
عجينة الشو

للحشو

الخطوات

الخطوات
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ت���دب الحي���اة في ليالي ش���هر رمض���ان، إذ 
تتحول الزيارات والدعوات وجميع األنشطة 
إل���ى الليل عوًضا عن النهار المليء بتعب 
وإنه���اك الصي���ام، فت���رى الصائ���م بعد أن 
يحمد اهلل على إفطاره يستعد للخروج، إذ 
يقض���ي أول الليل ف���ي المجالس القرآنية، 
ث���م يتج���ه إل���ى زي���ارة األه���ل واألصدق���اء، 
وتمتلئ المس���اجد ودور العبادة بالحلقات 
النقاش���ية ومجالس الوع���ظ بالناس، كما 
يخت���ار البعض قضاء الوقت في التس���وق، 
فيذه���ب  الس���حور،  موع���د  يحي���ن  حت���ى 
المدعو إلى من دعاه على »غبقة« رمضانية 
أو يخت���ار أح���د المطاعم الت���ي تقدم هذه 
الخدم���ة وتفتح أبوابه���ا حتى يحين موعد 
أذان الفج���ر، لتع���ود الك���رة حت���ى الليل���ة 
المقبلة من ليالي رمضان المليئة بالحياة. 

ليالي رمضان...
الملبن التركي

• �مزج���ي �ل�سك���ر مع ع�سري �لليمون وكوب ون�س���ف من �ملاء و�سعيه على 
�لن���ار على درج���ة حر�رة متو�سط���ة. حركي �ملزي���ج حتى ي���ذوب �ل�سكر، عند 

�لغليان �خف�سي درجة �حلر�رة ودعية يغلي. 
�مل���اء �ملتبقية  �ل���ذرة مع كمية  �آخ���ر �مزج���ي �جليالتني ون�ساء  • يف وع���اء 
و�سعي���ه على �لن���ار على درجة ح���ر�رة متو�سطة. حركي �ملزي���ج حتى يتكاثف 
وي�سبح م���ن �ل�سعب حتريكه. �أ�سيفي���ه �إلى �ملزيج �لأول �ل���ذي يغلي و�رفعي 
درج���ة �حلر�رة و��ستمري يف �لتحريك حتى ي�سبح لون �ملزيج ذهبيا. �أ�سيفي 

ماء �لورد للنكهة مع ��ستمر�ر �لتحريك.
• �دهني وعاء بالزيت و�سبي مزيج �مللنب فيه و�تركيه يربد يف �لثالجة ملدة 
6 �ساع���ات على �لأقل. �خرجيه من �لوعاء وقطعية مكعبات �سغرية وغط�سيها 

يف �ل�سكر �ملطحون.

• 4 �أكو�ب �سكر 
• ½ 1 كوب ن�ساء ذرة

كبرية جيالتني  • ملعقة 
• ¼ 4 �أكو�ب من �ملاء

�سغرية  ليمونة  • ع�سري 
• ½ 1 ملعقة كبرية ماء ورد 

مطحون �سكر  • كوب 
نباتي زيت  �سغرية  • ملعقة 

• كاسرتد

المكونات

الخطوات

الغريبة التركية

• �سعي �ل�سمن يف وعاء متو�سط �حلجم، و�خفقيها جيًد� بو��سطة �مل�سرب �لكهربائي. 
• �أ�سيف���ي �ل�سك���ر �لناعم، وبيا�ص �لبي�ص، و�لفانيال، و��ستمري باخلفق حتى تتجان�ص 

�ملكونات مع بع�سها �لبع�ص.
بالعجن  و��ستمري  �ل�ساب���ق،  �ملزيج  �إلى  بالتدري���ج  �ملنخول  �لأبي�ص  �لدقي���ق  • �أ�سيف���ي 

بو��سطة �ليد، وذلك حتى نح�سل على عجينة طرية ومتما�سكة، و�سهلة �لت�سكيل. 
�ل�سمن.  من  بقليل  و�دهنيها  منا�سبة،  �سينية  • �ختاري 

�أو بال�سكل �لذي ترغبني به، ث���م �سعي يف ن�سف كل  • �سكل���ي �لعجين���ة ب�سكل د�ئ���ري 
قطع���ة من �لغريبة حب���ة من �لف�ستق �حللب���ي، و��سغطي عليها بلطف نح���و �لأ�سفل؛ حتى 

تلت�سق بالعجينة ب�سكل كامل. 
�ل�سينية.  يف  �لغريبة  قطع  • ر�سي 

• �دخلي �ل�سينية �إلى �لفرن على درجة حر�رة منخف�سة، وملدة ل تزيد عن 10 دقائق، 
ثم �أخرجي �ل�سينية من �لفرن، و�تركيها جانًبا حتى تربد. 

�لقهوة. مع  باردة  وقدميها  للتقدمي،  منا�سب  طبق  يف  �لرتكية  �لغريبة  • �سعي 

• 5 كوؤو�ص من �لدقيق �لأبي�ص
• كاأ�ص ون�سف من �ل�سمن �لنباتي

 • بيا�ص بي�سة 

المكونات

الخطوات

• كاأ�ص وربع من �ل�سكر �لأبي�ص �ملطحون ناعًما
• ربع ملعقة كبرية من �لفانيال

• ن�سف كاأ�ص من �لف�ستق �حللبي

حلويات تركية

ليالي الحياة
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“ذي كي”  
يجمع اإلعالميين 

بفطوره  
السنوي 
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“الجميرا” يحتفي 
باإلعالميين 

بإفطار شهي

“الشيراتون” 
ينظم إفطاًرا 

متميًزا
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إفطار 
فندق 

الدبلومات

إفطار جمعية 
الناطقين باللغة 

الفرنسية
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إفطار “داون 
تاون روتانا” 
لإلعالميين

“آرت روتانا” 
ينظم إفطاًرا 
للصحافيين
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غبقة “البالد” للموظفين



ليالي رمضان 62
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غبقة “GAC Motor” لإلعالميين

غبقة “حلبة البحرين” لإلعالميين



ليالي رمضان 66

غبقة الدكتور ظافر العمران وعقيلته للسفراء وكبار الشخصيات
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غبقة “الحواج“ لكبار الشخصيات واإلعالميين
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غبقة “بتلكو” لإلعالميين

“غولدن غيت” تنظم غبقة  ورحلة بحرية 
لمالك المشاريع وعائالتهم واإلعالميين
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غبقة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
غبقة “السوق الحرة” لكبار الشخصيات واإلعالميين



ليالي رمضان 74

غبقة “زين” 
للصحافيين

“منتجع الريف“ ينظم غبقته لإلعالميين
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”VIVA“ تقيم غبقة للصحافيين ورواد التواصل
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غبقة “فندق الخليج” على شرف الضيوف واإلعالميين

“قصر العرين”  يجمع اإلعالميين بغبقته السنوية 
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“مطار البحرين” يستضيف الغبقة السنوية
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“بنفت” تنظم غبقتها السنوية



ليالي رمضان 84

غبقة مدرسة الروابي الخاصة 
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غبقة “كريدي مكس” على شرف كبار العمالء واإلعالميين 
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 “باس” تقيم غبقتها السنوية
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فريج الفاضل ينظم التجمع السنوي للرجال

غبقة جمعية سيدات األعمال البحرينية
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فنادق “ماريوت” تحتفي 
بمبادرة “إفطار سائقي 

األجرة” السنوية
ك�سف���ت »ماري���وت �لدولي���ة« ع���ن ع���ودة مبادرته���ا 
�ل�سنوي���ة )�إفطار �سائقي �سيار�ت �لأجرة(، يف �إطار 
�لتز�مه���ا �لر��سخ بقي���م �ل�سهر �لف�سي���ل. و�ساركت 
يف �لن�سخ���ة �لعا�س���رة م���ن �ملبادرة فن���ادق �لعالمة 
يف �ل�س���رق �لأو�سط و�إفريقيا، مب���ا فيها 5 فنادق يف 
�لبحرين. و��ستمل���ت �ملبادرة على توزيع علب �إفطار 
جمانية عل���ى جميع �ل�سائقني ممن مرو� ب�سيار�تهم 
�أم���ام �ملدخ���ل �لرئي����ص لأي م���ن �لفن���ادق �مل�ساركة 

خالل �ساعة �لإفطار.
و�س���ارك �ملوظف���ني �لعامل���ون يف �لفن���ادق لإجن���اح 
وخدم���ة  و�لإد�رة  �لتموي���ن  �أق�س���ام  م���ن  �ملب���ادرة 
�ل�سي���وف. كما متكنت فن���ادق ماري���وت �لدولية يف 
�لبحري���ن ه���ذ� �لع���ام من توزي���ع 170 علب���ة �إفطار 

ل�سائقي �سيار�ت �لأجرة.
و�سمت �لفنادق �مل�ساركة �سقق ماريوت �لفندقية يف 
�ملنامة، وفندق ل���و مرييديان �لبحرين �سيتي �سنرت، 
وفن���دق ريزيدن����ص �إن باي ماري���وت �ملنامة �جلفري، 
وفندق �سري�تون �لبحري���ن، وفندق وي�سنت �لبحرين 

�سيتي �سنرت.

غبقة “طيران الخليج”
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فطور ديمه حجار لزوجات السفراء 
وسيدات األعمال

�أقام���ت دميه حجار فطوًر� على مدى يومني متتاليني لزوجات �ل�سفر�ء و�آخر 
ل�سي���د�ت �لأعمال يف مطعم �جنلين���ا مبنطقة �لعدلية، يف جو �سادت فيه روح 
�لألفة و�ملحبة، حيث د�رت بينهن �أحاديث ودية عن �لبحرين باعتبارها وطًنا 

للت�سامح و�لنفتاح، وتبادلن �لتهاين مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان �ملبارك.
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صالون “Joelle” يفتتح 
فرعه األول بالمملكة

ب���ن  ه�س���ام  �ل�سي���خ  �لعا�سم���ة  حماف���ظ  بح�س���ور 
خب���رية  �سال���ون  �فُتِت���ح  خليف���ة،  �آل  عبد�لرحم���ن 
�لتجميل �للبنانية جوي���ل ماردينيان مبركز بل�سالب 
نا�س���ر �أمربيوم، �ملرك���ز �لطبي �لتجميل���ي �لغذ�ئي 

�ملتكامل �لذي يقع ب�ساحية �ل�سيف.
ويقدم �ل�سالون خدم���ات ت�سفيف �ل�سعر و�لتجميل 
وكذل���ك خدم���ة ع���الج �ل�سع���ر و�لب�س���رة وخدم���ات 
�ملكياج، �إ�سافة �إلى توفري منتجات �لعالمة �لتجارية 
»جوي���ل باري����ص«، كم���ا ي�س���م �ل�سال���ون ع���دًد� من 
�خلرب�ء و�ملخت�سني �لذي���ن مت تدريبهم عرب دور�ت 

مكثفة يف �سالون جويل �لرئي�ص يف دبي.
يذك���ر �أن���ه مت �فتت���اح �أول ف���رع مي���زون دو جويل يف 
�لع���ام ٢٠٠٨ من قبل موؤ�س�سته ور�ئدة �لأعمال جويل 

ماردينيان.
ويع���د مي���زون دو جويل من �أهم مر�ك���ز �لتجميل يف 
�ل�سرق �لأو�سط كونه �سالونا للم�ساهري ويقدم �أجود 
�أن���و�ع �خلدم���ات �لتجميلية �ملتميزة �لت���ي حتتاجها 
�ملر�أة �لع�سرية وعلى �أيدي خرب�ء جتميل و�أ�سحاب 

خربة وكفاءة يف كل �أفرعه �ملتعددة.
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شركتا “جي أي جي” 
تفتتحان أول فرع رقمي

�أعلن���ت كل من �سركة جي �أي جي - �لبحرين و�سركة 
ج���ي �أي ج���ي �لبحرين - تكافل عن �فتت���اح �أول فرع 
رقمي م�سرتك؛ لهما لتقدمي خدمات �لتاأمني ب�سقيها 
�لتقلي���دي و�لإ�سالم���ي، وذل���ك مبجم���ع �ل�سي���ف يف 
�ملح���رق. و�ستعمل �ل�سركتان مًعا حت���ت �سقف و�حد 
لتق���دمي خدمات تاأم���ني مبتكرة ومي�س���رة لزبائنهما 
مب���ا يف ذل���ك �إد�رة مطالب���ات ح���و�دث �ل�سي���ار�ت 
و�حلو�دث �ل�سخ�سية، �إذ �ستت���م �إد�رتها رقمًيا دون 
�حلاج���ة �إل���ى �مل�ستن���د�ت �لتقليدية. كذل���ك �سيوفر 
�لفرع خدمات دفع �إلكرتونية خمتلفة دون ��ستخد�م 

�لأور�ق �لنقدية.
يذكر �أن �لفرع �سيق���دم �ل�سركتني من خالل منظور 
خمتل���ف لال�ستخ���د�م �لأمث���ل للتكنولوجي���ا و�سيت���م 
�إج���ر�ء جميع عملي���ات �لدفع مبوج���ب �أدو�ت �لدفع 
�لإلكرتوني���ة مث���ل بطاق���ات �لئتمان وبطاق���ة �لدفع 
�لتقليدي���ة �أو �لدفع عن طري���ق �ملوبايل دون �حلاجة 
للدفع �لنقدي )cash less( كذلك �سيكتفي �لفرع 
بقبول جمي���ع �مل�ستند�ت �لثبوتية بهيئتها �لإلكرتونية 

�لأمر �لذي �سوف يوفر �جلهد و�لوقت.

“التسهيالت” تفتتح 
مركز الخصومات لبيع 
السيارات المستعملة

�فتتح���ت �سرك���ة �لت�سهي���الت لل�سي���ار�ت مركز 
�خل�سومات �ملخ�س�ص لبيع �ل�سيار�ت �مل�ستعملة 
ذ�ت �جلودة �لعالية و�مل�سمونة بجميع �ملوديالت 
وباأ�سعار تناف�سية حتت �سقف و�حد، يف �ملعر�ص 
�لكائن على �سارع �ل�ستقالل مقابل تقاطع �سند؛ 
به���دف تلبية رغب���ات و�حتياج���ات �سريحة �أكرب 

من �ملو�طنني ذوي �لقدر�ت �ل�سر�ئية �ملختلفة.
 ومت �فتت���اح �ملرك���ز بح�سور �لرئي����ص �لتنفيذي 
ل�سرك���ة �لبحري���ن للت�سهي���الت �لتجاري���ة عادل 
و�سي���وف  �لتنفيذي���ة  �لإد�رة  و�أع�س���اء  حبي���ل 

�ل�سركة وممثلي و�سائل �لإعالم.
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“جمعية النور” تقيم 
معرضها الخيري “أهال 

رمضان”
برعاي���ة م���ن �سم���و �ل�سيخة ثاجب���ة بنت �سلم���ان �آل 
خليفة، �أقامت جمعية �لنور للرب �ملعر�ص �لرم�ساين 
�خل���ريي »�أهاًل رم�سان« يف قاعة �لرب �لكربى مببنى 
جمعية �لنور للرب �جلديد. وحقق �ملعر�ص �لذي يعود 

ريعه لالأ�سر �ملتعففة و�ملحتاجة جناًحا هائاًل.

“البحرين الخيرية “تكرم 
رواد العمل الخيري

�أقامت جمعية �لبحرين �خلريية »بيت �خلري« غبقتها 
�لرم�ساني���ة �ل�سنوي���ة. و�سمل �حلف���ل تكرمي عدد من 
رو�د �لعم���ل �خلريي و�لوطني و�لإن�ساين، بدعم كرمي 
م���ن �سركة »جيب���ك«، و�أقيم �حلفل يف بي���ت �ل�سيافة 

لعائلة كانو.
وقال رئي�ص �جلمعي���ة فوزي كانو يف كلمة �إن �مل�ساركة 
يف �لعم���ل �خلريي بطو�عي���ة و�إر�دة ح���رة وم�سوؤولية 
ه���ذه  و�أخالقي���ة و�جتماعي���ة ووطني���ة جت�س���دت يف 

�لكوكبة �لنرية من �سركاء �لعمل �خلريي.
وقال كانو »نتوجه من �أعماق �لقلوب بال�سكر م�سفوًعا 
بالمتن���ان و�لتقدير �إل���ى كل �خلريي���ن �لذين جادت 
�أيديه���م �لكرمية باخل���ري و�أنف�سه���م �لعظيمة بالبذل 

و�لعطاء �إ�سعاد� للفقر�ء و�مل�ساكني«.
�مللكي���ة  للموؤ�س�س���ة �خلريي���ة  �لع���ام  �لأم���ني  و�ألق���ى 
م�سطف���ى �ل�سي���د كلم���ة بالإنابة ع���ن �ملكرمني، كما 
�سارك �ساعر �لبحرين حممد يعقوب �ملفتاح بق�سيدة 

لقت �إعجاب �حل�سور.
ب���دوره، وج���ه رئي����ص جلن���ة �لتك���رمي و�لأم���ني �لعام 
جلمعي���ة �لبحري���ن �خلريي���ة ح�س���ن كمال كلم���ة �إلى 
�ملكرم���ني قائ���ال »نق���در عالًي���ا �سركاءن���ا يف �لعم���ل 
�خل���ريي، �إذ �عتربنا �سر�كتهم لنا يف �أعمال �جلمعية 

دلياًل متجدًد� على �لثقة �لتي منحونا �إياها«.
و�أ�ساد �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة »جيبك« عبد�لرحمن 
�خلريي���ة  و�لأن�سط���ة  �خل���ريي  بال���دور  جو�ه���ري 
و�لإن�ساني���ة �لت���ي تق���وم به���ا �جلمعي���ة، موؤك���د� دعم 
»جيب���ك« لالأعم���ال �خلريية �لت���ي ت�ساهم يف متا�سك 
�ملجتمع �لبحريني. �س���ارك يف حفل �لتكرمي م�ست�سار 

جاللة �مللك ح�سن فخرو.
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مشاركات محلية وعالمية 
لمصممي األزياء بـ 
“السجادة الحمراء”

و�س���ط م�ساركات عربية وعاملي���ة متميزة مل�سممات 
�أزياء بحرينيات وعربي���ات، �نطلقت يف قاعة �لتاج 
بفن���دق �سري�ت���ون �لبحرين يف فعالي���ات »�ل�سجادة 
�حلم���ر�ء«، و�سط ح�سور غفري يتقدم���ه عدد و��سع 
م���ن �سيد�ت ورجال �لأعمال و�ل�سخ�سيات �ملرموقة 
يف �ملجتم���ع، حي���ث �ملناف�س���ات �مل�سوق���ة لعرو����ص 
�لأزياء و�ملجوه���ر�ت �لتي �ت�سم���ت بالتنوع �ل�سديد 

وكانت ممزوجة برونق �لإبد�ع و�لأناقة.
وم���ن جانبه���ا، قالت رئي����ص جمل����ص �إد�رة �ل�سركة 
�ملنظمة للمعر�ص �ل�سيخة نورة بنت خليفة �آل خليفة 
يف كلمة �فتتاحية »��ستقبلن���ا �لعديد من �مل�سممني 
وعار�سات �لأزياء من خمتلف دول �لعامل و�ملهتمني؛ 
للم�ساركة يف �لعرو����ص �لعاملية و�ملعر�ص �مل�ساحب 

لفعالية �ل�سجادة �حلمر�ء«.
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حفالت نهاية العام 
لمدرسة النور العالمية

حت���ت رعاي���ة خا�سة م���ن رئي�ص جمل����ص �لإد�رة 
�لأ�ستاذ علي ح�سن و�لدكتور حممد م�سهود ومدير 
�ملدر�س���ة �لأ�ستاذ �أمني حليوة ومدي���ري �لأق�سام 
�ملختلف���ة و�أولياء �لأمور ونخب���ة من �ل�سخ�سيات 
�لب���ارزة، �حتفل���ت مدر�سة �لن���ور �لعاملية بنهاية 
�لعام ومبرور 100 عام على �لتعليم يف �لبحرين. 
وخ���الل �حلفل مت تكرمي �أو�ئ���ل �لق�سم لكل �سف 

وكذلك �ملوهوبني د�خل �لق�سم.

“التسهيالت للسيارات” 
 ”Gac Motor“ تقيم مهرجان

العائلي الترفيهي
�أقام���ت �سركة �لت�سهي���الت لل�سي���ار�ت، �لوكيل و�ملوزع 
يف  �لر�ئ���دة   GAC Motor لعالم���ة  �حل�س���ري 
�لبحري���ن، مهرجانه���ا �لعائل���ي �لرتفيه���ي �لثال���ث يف 
ن���ادي �سار �لثقايف و�لريا�سي. و�سه���د �ليوم �لرتفيهي 
�لعديد م���ن �لفعالي���ات و�لألعاب �لرتفيهي���ة لالأطفال 
منها �لقطار �لكهربائ���ي، و�لقلعة �لهز�زة، و�حل�سان 
�لب���وين وجو�ئ���ز جماني���ة لالأطفال، مب�سارك���ة �لفنان 
�لبحرين���ي �أم���ري د�سم���ال، �إ�ساف���ة �إل���ى بطول���ة لكرة 
�لق���دم، و�لفح�ص �لطبي �ملق���دم جماًنا لأولياء �لأمور 

بالتعاون مع م�ست�سفى �لبحرين �لتخ�س�سي.
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كلية العلوم االدارية والمالية
•    بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات االدارية

•     بكالوريوس العلوم في ا�دارة الدولية  

•     ماجستير إدارة االعمال

:AMAIUB
نجــاحـك

هـو رسـالتنـا

كلية دراسات الحاسوب
•     بكالوريوس علوم  الحاسوب

كلية الهندسة
•     بكالوريوس علوم هندسة  تقنية المعلومات

•     بكالوريوس علوم هندسة الميكاترونكس
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الهاتف: 17787950  /  17787978
الفاكس: 17879380

www.amaiu.edu.bh
� amaiub � @amaiub_officialamaiub
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