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ملحق اجتماعي شهري

ف���ي موقعها الخاص، تصف ش���ركة نف���ط البحرين »بابكو« نفس���ها بأنها 
الش���ركة التي لم تتوق���ف أبًدا عن النمو والتطوي���ر، متباهيًة بأنها األولى 
الت���ي اكتش���فت النفط في الجزي���رة العربي���ة، مواصلًة مس���يرتها الرائدة 
بتصدير شحناتها من المنتجات للخارج ثم دخولها مجال صناعة التكرير، 
وكذل���ك تدري���ب األي���دي العاملة الوطني���ة، مس���تمرًة بالتطوي���ر المتجدد 
واالكتش���افات الحديثة فيما يتعلق بمجال صناعة النفط، إذ تم في ش���هر 
أبري���ل م���ن الع���ام الماضي االكتش���اف الكبير لحق���ل النف���ط الصخري، ثم 
تدشين خط أنابيب النفط بين المملكة العربية السعودية والبحرين في 
نوفمبر، واختتام الس���نة المنصرمة بتوقيع اتفاق تطوير مصفاة البحرين. 
وف���ي الع���ام 2019 تدخل »بابكو« عامها التس���عين؛ لتس���تكمل مس���يرة 

عطائها.

وكان رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة قد أش���اد أثناء لقاء س���موه مجلس إدارة ش���ركة نفط البحرين 
»بابكو« في قصر القضيبية بجهود الشركة في تطوير صناعة النفط في 

المملكة وتنمية الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال.

ه���ذه المرة تناولنا مس���يرة »بابكو« منذ افتتاحها مروًرا باكتش���اف النفط 
ألول مرة حتى اليوم. 

م���ن جهة أخرى يحوي الع���دد العديد من المواضيع الت���ي تهم المقبلين 
عل���ى الزواج من جمي���ع النواحي، ابت���داًء من التهيئة النفس���ية للزوجين 

حتى تنسيق طلة العروس وشهر العسل. 
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سمو رئيس الوزراء يضع حجر األساس
لـ ”مصفاة بابكو” األضخم بتاريخ المملكة

بحضور سمو ولي العهد

تفض���ل رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، وبحضور ولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بوضع حجر األساس للمشروع الصناعي األكبر 
واألضخم في تاريخ مملكة البحرين، وهو تحديث مصفاة شركة نفط البحرين »بابكو« خالل االحتفال الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة 
لسموه يوم الثالثاء الموافق 5 مارس 2018 في منطقة عوالي. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن بالدنا تحت ظل العهد 
الزاه���ر لعاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة وبإصرار الحكومة على التطوي���ر والبناء في نمو وازدهار، وأن 
الحكوم���ة ماضي���ة في دعم إقامة المش���اريع العمالقة التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية باإلس���ناد، ومنها 
مشروع تحديث مصفاة »بابكو« الذي يعد واحًدا من المشروعات الوطنية الكبرى، التي تسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة 

صناعة النفط، وتمثل قيمة مضافة لالقتصاد الوطني تعود بالنفع على المواطنين.

�ياأتي تف�سل �سمو رئي�ص �لوزر�ء، �بح�سور �سمو �يل �لعهد، بو�سع حجر �لأ�سا�ص مل�سر�ع حتديث م�سفاة �سركة نفط �لبحرين »بابكو« �إيذ�نا ببدء �لعمل يف 
�مل�سر�ع. ���ستمع �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء ��ساحب �ل�سمو �مللكي �يل �لعهد �إلى �سرح من �زير �لنفط عن �مل�سر�ع ��أهميته �مر�حل تنفيذه ��لأثر 
�ملتوقع له على �ل�سعيد �لقت�سادي ��لتنموي يف مملكة �لبحرين، �إذ نوه �سمو رئي�ص �لوزر�ء باأهمية �مل�سر�ع؛ خ�سو�سا �أن قطاع �لنفط يف مملكة �لبحرين 
عل����ى �أعت����اب مرحلة جديدة تب�سر مب�ستقبل ��عد، يف �سوء م����ا ي�سهده من م�سر�عات تطويرية عمالقة �سيكون لها تاأثريه����ا �لكبري يف دعم �لإ�سرت�تيجيات 
�لوطنية لتحقيق �لنمو �لقت�سادي �مل�ستد�م. ��سدد �سموه على �هتمام �حلكومة بتنمية �ل�ستثمار�ت يف قطاع �لنفط ��لغاز، �غريها من �لقطاعات �لتنموية، 

�توظيف عو�ئدها بال�سكل �لأمثل يف خدمة جهود �لتنمية �تلبية �حتياجات �ملو�طنني.
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�ق����ام �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�ص �ل����وزر�ء ��ساحب �ل�سمو �مللكي �يل �لعهد 
نائ����ب �لقائ����د �لأعلى �لنائ����ب �لأ�ل لرئي�ص جمل�ص �ل����وزر�ء بجولة يف �أرجاء 
معر�����ص �ل�سور �مل�ساحب، �لذي ت�سمن توثيًقا للمحطات �لتاريخية ل�سركة 

»بابكو« �ما �سهدته خالل �لعقود �ملا�سية من عمليات تطوير �حتديث.

��أ�س����اد �سم����و رئي�ص �ل����وزر�ء ��سمو �يل �لعه����د باإ�سهامات �لك����و�در �لوطنية 
يف قط����اع �لنفط ��لغاز، �ما حتقق ب�سو�عدهم م����ن �إجناز�ت ر�ئدة ��سعت 
�لبحري����ن يف م�س����اف �ل����د�ل �ملتقدمة على �سعي����د مو�كبة �لتط����ور �لعاملي 
��تباع �أح����دث ما ��سلت �إليه �لتكنولوجيا يف جم����ال �لتنقيب ��ل�ستك�ساف؛ 

من �أجل تطوير م�ستويات �لإنتاج �لر�هنة �تعزيز �لكفاءة ��لتناف�سية للقطاع 
�لنفطي، منوهني �سموهما مبا بذلته �ز�رة �لنفط �جميع �لعاملني بال�سركات 
��ملوؤ�س�س����ات �لنفطية من جه����ود م�سكورة كان لها �أثره����ا �لبالغ فيما ��سلت 
�إلي����ه مملكة �لبحرين من �رتقاء يف قطاع �لنفط ��لغاز. ��أ�سار �سموهما �إلى 
�أن �لبحري����ن �لت����ي تعد �أ�ل د�لة باملنطقة يتم فيه����ا �كت�ساف �لنفط، تنطلق 
�لي����وم من خالل ��سع حجر �أ�سا�ص هذ� �مل�س����ر�ع �لكبري �إلى مرحلة جديدة 
يف ع����امل �ل�سناع����ات �لنفطية �حلديث����ة، يف م�سهد يعك�ص م����دى قدرة �أبناء 

�لبحرين على حتقيق �لإجناز يف كل جمال.

�كان �لحتف����ال ق����د ب����د�أ بكلم����ة لوزي����ر �لنفط رئي�����ص جمل�����ص �إد�رة �سركة 
نف����ط �لبحرين »بابك����و« �ل�سيخ حممد ب����ن خليفة بن �أحم����د �آل خليفة رحب 
خالله����ا مبقدم �سمو رئي�ص �لوزر�ء ��سمو �يل �لعهد، م�سيد� بالدعم �لفعال 
��ملتو��س����ل من لدن جاللة �مللك ��سم����و رئي�ص �لوزر�ء ��سمو �يل �لعهد لهذ� 
�ل�س����رح �لوطني �لعريق. كم����ا �متدح �زير �لنفط فري����ق �لعمل �لقائم على 
تنفي����ذ م�س����ر�ع حتديث م�سفاة �لبحري����ن منذ �أن كان جم����رد فكرة بقيادة 
ع�س����و جمل�ص �إد�رة �سركة »بابكو« رئي�ص �للجن����ة �مل�سرفة على �مل�سر�ع د��د 
ن�سي����ف. �بعدها �ألق����ى �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة »بابك����و« بيرت بارتلت كلمة 
حتدث خاللها عن م�سر�ع حتديث م�سف����اة �لبحرين، ��أهمية هذ� �مل�سر�ع 
�لإ�سرت�تيجي يف موؤ�زرة جهود �لتنمية �مل�ستد�مة يف مملكة �لبحرين. �بعدها 
�ألقى �ل�ساعر دعيج خليف����ة �لبنعلي ق�سيدة �سعرية رحب فيها بح�سور �سمو 
رئي�����ص �لوزر�ء ��سم����و �يل �لعهد. �مت عر�ص فيلم �ثائق����ي ي�سرد تاريخ هذ� 
�ل�سرح �لعم����الق �ر�سالته �لوطنية يف تلبية طموحات �تطلعات �ململكة، كما 

��ستعر�ص �لفيلم تد�سني �سعار �لت�سعني عاًما على تاأ�سي�ص »بابكو«.
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الح���ظ  أن  بع���د  كان���ت  القص���ة،  بداي���ة 
المتخص���ص  النيوزلن���دي  المهن���دس 
ف���ي التعدي���ن والفل���زات الميج���ور فرانك 
هولم���ز عدم وج���ود آب���ار ارتوازي���ة لتوفير 
مياه الشرب للس���كان رغم كثرة الينابيع 
الجوفية العذبة في المنطقة، فاستصدر 
ترخيًص���ا بالعام 1924 م���ن حاكم البحرين 
الش���يخ حم���د ب���ن عيس���ى ب���ن عل���ي آل 
خليفة لحف���ر بئرين ارتوازيتي���ن، وبالتالي 
إل���ى توقيع امتي���از للقي���ام بعمليات حفر 
الستكش���اف النف���ط، واختي���رت منطق���ة 

عوالي؛ لتكون مقًرا لتلك األحداث.

وف���ي جميع أنح���اء الخلي���ج العربي، كانت 
أول بئ���ر نف���ط ق���د تدفق���ت ف���ي البحرين 
وبالتحديد خلف جبل الدخان، الذي يعتبر 
أعل���ى نقطة ف���ي البحري���ن جغرافًيا، وتم 
حف���ر ه���ذه البئ���ر م���ن قب���ل ش���ركة نفط 
البحري���ن ف���ي الع���ام 1931 ثم ب���دأ تدفق 

النفط منها بالعام 1932.

عوالي...
مدينة اإلنجاز

الفصل األول
اكتشاف النفط
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الفصل 
الثاني

وخالل العامين 1932 و1933 حين اكتسبت عمليات النفط زخًما كبيًرا، بدأت شركة 
»بابكو« تلعب دوًرا في تطوير االقتصاد. وخالل س���نتين أو 3 س���نوات من اكتشاف 
النفط بدأ التخطيط لبناء مدينة دائمة، وتم اختيار اس���م »عوالي« لس���هولة لفظه 

لغير الناطقين باللغة العربية، وشمل كامل المنطقة المحيطة بجبل الدخان.

عوالي تكتسب اسمها

الفصل 
الثالث

اتخذ نمط البناء في عوالي طابًعا خاًصا، حيث تم بناء المساكن على شكل ثكنات 
التخاذها سكًنا مؤقًتا للموظفين العزاب، ثم بدأ العمل في تركيب وحدات تكييف 
هواء مركزية في أواخر العام 1938. وكان نظام التبريد المركزي يستقبل ماًء بارًدا 
يضخ إليه عبر الطرقات باس���تخدام جهاز يحتوي على لفائف صغيرة ومروحة تدفع 
اله���واء إلى اللفائف وتجعل الهواء بارًدا وخالًيا من الرطوبة، ثم تم تركيب وحدات 

تحلية مياه في المدينة. 

مدينة في طور العمران
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الفصل 
الرابع

نظًرا لموقعها المتميز في وس���ط جزيرة البحرين إلى الش���مال من حقل النفط وإلى الجنوب الغربي من 
المصف���اة الت���ي تعد من أكبر مصافي النفط في العالم، كان الغرض األس���اس من بناء مدينة عوالي هو 
أن تكون مقًرا للمكاتب الرئيس���ة والموظفين التنفيذيي���ن األجانب، ثم تطورت عوالي لتصبح على نمط 
مدين���ة غربي���ة صغي���رة تظللها األش���جار وتتخللها الحدائق الوارف���ة في قلب الصحراء. وللش���روع في زرع 
األش���جار والنباتات األخرى ولكون المدينة بنيت عل���ى أرض صخرية تطلب ذلك تفتيت الكثير من الصخور 

بأجهزة حفر هوائية. 
وألن الش���ركة قام���ت بتوظي���ف المزيد من الموظفي���ن البحرينيين انخفض عدد س���كنة عوالي في عقد 

الستينات وأوائل عقد السبعينات.

عوالي تأخذ موقعها على الخارطة

الفصل 
الخامس

تق���وم المملك���ة العربية الس���عودية بتوفير معظم النف���ط الخام الالزم لتش���غيل المصفاة عبر خط من 
األنابيب، كما تتلقى البحرين حصة كبيرة من صافي إنتاج حقل أبو س���عفة البحري في المملكة العربية 
الس���عودية، وتتولى ش���ركة غاز البحرين الوطنية تش���غيل معمل لتس���ييل الغاز المس���تخرج من حقل 

البحرين. ومن المتوقع أن يستمر الغاز في البحرين لمدة 50 سنة وفق المعدل الحالي لالستهالك.
وم���ع نم���و »بابك���و« نمت عوالي، وتج���اوزت اآلن حدوده���ا الخارجية األصلي���ة حين كان الغ���رض منها إيواء 

مجموعة صغيرة من الموظفين المغتربين، وامتدت حدودها لتنمو وتتطور. 

روابط وذكريات
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الفصل 
السادس

 ل���دى العدي���د من المغتربي���ن والبحرينيين ما يحتفظون به من مجموعات القص���ص القديمة والذكريات 
الجميل���ة، فه���م يتحدثون ع���ن زمن كانت فيه عوالي مج���رد طرق متعرجة ومس���احات خالية من المباني 
والن���اس، ث���م تحولت فج���أة إلى مس���احات خض���راء تحيط بمس���طحات مائي���ة ومرافق ترفيهي���ة لم يعد 
معظمه���ا قائًم���ا اآلن، كم���ا تتناول ه���ذه الذكريات عدًدا من مراف���ق الترفيه كدار س���ينما عوالي القديمة 
ون���ادي لعب���ة البولينج والمرافق الرياضية األخ���رى والمطاعم والمكتبات والعي���ادة الطبية الصغيرة التي 

تحولت مع الوقت إلى مرافق طبية متكاملة.

 ذكريات العيش في عوالي
جزًءا مهًما من تاريخ المدينة، وهو يضم سلسلة كاملة من المرافق الصحية   ش���كل مستش���فى عوالي الذي تأس���س بالعام 1935 
وفريًقا على درجة عالية من الكفاءة واالختصاص. وافُتتح المستش���فى برعاية المغفور له الش���يخ س���لمان بن حمد آل خليفة، وكان 

يضم 3 أجنحة، وشهد توسعات كثيرة، وحتى اآلن ال يعرفه الكثير من الناس إال باسم مستشفى »بابكو«.
ول���م يكن في المستش���فى س���ابًقا طبيب مقي���م، إال أن الوضع حالًيا قد تغير، فالمستش���فى يحتوي على عناي���ة طوارئ على مدار 

الساعة وصيدلية مفتوحة طوال الوقت، إلى جانب األطباء المقيمين.
وكان المستشفى يضم غرفة لمعالجة الغواصين من أمراض انخفاض الضغط، وكانت هذه أول غرفة من نوعها في البحرين.

مستشفى عوالي
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تضم المدينة نادًيا لكرة القدم ونادًيا للتنس األرضي ونادًيا للس���كواش، إلى جانب بركتين للس���باحة الس���تخدام العائالت، ويوجد 
ن���اد لرك���وب الخيل وناد للعب���ة الكريكت، كما تم افتتاح أول ملع���ب للبولينغ في العام 1962، وتم تدريب موظفي ش���ركة »بابكو« 
م���ن قب���ل خليل زمان، ال���ذي ابتعث إلى المملكة المتحدة لحضور دورة تدريبية لتعليم اللعب���ة، وبعد أن أصبحت اللعبة مألوفة تم 

تأسيس نادي عوالي للبولينغ.
وف���ي الع���ام 1964 غادر فري���ق بحريني إلى الكويت؛ ليكون أول فري���ق بحريني يلعب خارج البالد، حيث فاز بالمب���اراة وأحضر أول درع 

للبولينغ، وخالل العام 1965 بدأت لعبة البولينغ في عوالي بتنظيم مباريات مع »أرامكو« السعودية مرة كل سنة.
وفي نهاية عقد السبعينات بنى مهدي بوشهري وشركاؤه قاعة للبولينغ، وعلى إثر ذلك تأسس اتحاد البحرين للبولينغ.

كما أن لدى »بابكو« فرق لكرة القدم والس���لة والطائرة والبولينغ، وال تزال الش���ركة تدعم جميع األلعاب الرياضية، وكان هذا الدعم 
واالهتمام سبًبا في تشجيع الموظفين على على ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات في مدينة عوالي.

وكان في مدينة عوالي داران للسينما إحداهما مفتوحة في الهواء الطلق واألخرى مغلقة، وكان دخول السينما المفتوحة مجاًنا. 

األنشطة الرياضية

الفصل 
السابع

تأسس���ت مدين���ة عوالي لدع���م تنمي���ة البنية التحتي���ة للمنطق���ة، وتبع ذلك افتت���اح مكاتب 
حكومية مختلفة ومرافق س���كن لكب���ار المغتربين ومقر ألعم���ال الموظفين، وحتى اآلن تتم 

زيارة عوالي للتعرف على محطات اكتشاف النفط ومشاهدة أكبر مصفاة نفط في الخليج.
وبجان���ب متحف النفط، تعتبر ش���جرة الحي���اة مقصًدا محبًبا للس���ائحين، إذ يعود تاريخها إلى 

أكثر من 400 سنة.
كما يعتبر متنزه األميرة سبيكة في عوالي، الذي افتتح في العام 2010 برعاية صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، من األماكن المتميزة بخضرتها، ويعتبر مقرا 
إلقام���ة الفعالي���ات التي ترعاها الش���ركات، ويتألق المتنزه خالل موس���م الش���تاء ليصبح واحة 
تتمي���ز بالجم���ال، كما يضم نافورة مائي���ة وبحيرة اصطناعية وحديقة حي���وان مصغرة ومرافق 
ترفيهي���ة إل���ى جان���ب »دار النخيل«، وه���ي مختبر علم���ي نموذجي، أما مكتب���ة عوالي فتضم 

مجموعة كبيرة من المراجع والقصص والنشرات والدوريات والصحف.

المعالم الحديثة لمدينة عوالي
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مرور 90 عاما 
على تأسيس 

شركة نفط 
البحرين الوطنية 

)بابكو( 1929.

20
19

افتتاح 
أكاديمية 

النفط والغاز
 1 يونيو 2017

20
17

تدشين متنزه 
األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم 
آل خليفة.

20
10

حكومة البحرين 
تستحوذ على 

نسبة 100% من 
مصفاة البحرين. 

19
97

افتتاح دار 
النفط )متحف 

النفط( تزامًنا مع 
االحتفال بمرور 

60 عاًما على 

اكتشاف النفط 
في البحرين.

19
92

استكمال 
برنامج توسعة 

مصفاة البحرين 
لتبلغ طاقتها 
250000 برميل 

يومًيا.

19
68

تدشين وحدة 

معالجة مياه الصرف 

الصحي بكلفة 

بلغت 120 مليون 

دوالر.

20
13

تشكيل بابكو 

الجديدة بعد 

دمج شركة 

نفط البحرين 

»ش.م.ب« 

وشركة نفط 

البحرين 

الوطنية.

19
99

مستشفى 

عوالي يستقبل 

مرضى من غير 

الموظفين 

العاملين في 

»بابكو«.

19
94

تشكيل المجلس 

األعلى للنفط 

برئاسة رئيس 

الوزراء صاحب 

السمو الملكي 

األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة.

19
80

الشروع 

في بناء 

ناٍد جديد.

19
61

 1 أبريل 2018:
االكتشاف الكبير 

لحقل النفط الصخري.

26 نوفمبر 2018: 

تدشين خط أنابيب 
النفط بين المملكة 

العربية السعودية 
والبحرين.

20 ديسمبر 2018: 

توقيع اتفاقية تطوير 
مصفاة البحرين. 

20
18

الفصل الثامن
محطات مهمة في تاريخ “بابكو” وعوالي

بناء دار 

للسينما 

في عوالي. 

19
55

اكتشاف 

الغاز 

الطبيعي.

19
48

قام صاحب العظمة 

الشيخ حمد بن 

عيسى بتسمية 

المدينة ب� »عوالي«.

تركيب وحدات 

مركزية لتكييف 

الهواء ألول مرة في 

الخليج بعوالي.

19
بناء أول مساكن 38

مؤقتة من جريد 

النخيل في 

منطقة جبل 

الدخان.

19
33

تأسيس شركة 
»بابكو« بواسطة 

ستنادرد أويل أوف 
كاليفورنيا.

19
29 افتتاح 

مستشفى 

عوالي.

19
35

مد خط أنابيب 

بين البحرين 

والمملكة العربية 

السعودية، وكان 

يعتبر أطول خط 

بحري لألنابيب في 

العالم آنذاك.

19
45

بناء أول غرفة 

إلزالة الضغط في 

مستشفى عوالي 

للغواصين العاملين 

في بابكو )التاريخ 

تقريبي(.

افتتاح مصفاة 

البحرين بطاقة قدرها 

برميل في   10000

اليوم.

19
36

بناء المزيد من 

المساكن الدائمة 

في المنطقة 

السكنية الجديدة.

تصدير أول شحنة 

من النفط الخام.

19
34

اكتشاف 

النفط ألول 

مرة في 

الخليج 

العربي في 

شهر يونيو.

19
32

نشوب 

حريق 

في نادي 

عوالي.

19
57

حاكم البحرين 

المغفور له صاحب 

العظمة الشيخ 

سلمان بن حمد 

آل خليفة يفتتح 

مسجد عوالي.

19
53



تأهل 6 رواد أعمال بحرينيين ضمن النس���خة البحرينية الثانية من مس���ابقة »رواد في القصر« والمنعقدة أخيرا تحت رعاية 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ودوق يورك صاحب السمو الملكي األمير أندرو. 

وتمثل المش���اركة البحرينية الثانية ضمن هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الس���مو الملكي األمير أندرو في العام 2014، 
خط���وة واع���دة على طريق نقل التج���ارب البحرينية في ريادة األعمال وتنميتها للمجتم���ع العالمي، ووضع بصمتها عالمًيا 

ضمن رؤية اقتصادية وطنية تعزز االنتشار واالنفتاح الدولي، ما يعزز مكتسبات المملكة وأبنائها.

واس���تضاف صن���دوق العمل »تمكي���ن« هذه المبادرة الدولية، من خالل ش���راكة إس���تراتيجية مع برنام���ج »رواد في القصر« 
التاب���ع لصاحب الس���مو الملكي األمير أندرو؛ لتعزز من أهدافه التنموي���ة، والفرص التي يتيحها لتنمية خبرات رواد األعمال 

البحرينيين. 

تأهل 6 مشاريع للمنافسة منها واحد من “اختيار الجمهور”

“رواد في القصر” تختتم نسختها البحرينية الثانية 
تمهيًدا للمسابقة الخليجية

تحقيق 24

ويعتبر هذا البرنامج، الذي يش���ارك فيه اليوم أكثر من 59 بلدا، 
وانضم إليه إلى اليوم أكثر من 782 رائد أعمال من مختلف أنحاء 
العال���م، منصة ريادي���ة لرواد األعمال من مختل���ف بلدان العالم، 
تربطهم ضمن منظومة واسعة من الخبرات الدولية ومساحة 
مهنية للتعارف وتأس���يس ش���راكات تعاونية تساعدهم على 
النم���و والتطور ألعمالهم، وذلك ضمن برنامج متكامل يس���مح 
بالتفاع���ل مع س���وق ري���ادة األعم���ال الدولية واس���تفادتهم من 
ش���بكة دولية واسعة من الدعم والمساندة على يد مختصين 

محليين ودوليين. 
وف���ي ه���ذا الع���ام، ف���از 5 رواد أعمال ضم���ن الفعالي���ة الختامية 
للمس���ابقة، وفاز رائد عمل آخر بمس���ابقة اختي���ار الجمهور التي 
فت���ح باب التصويت عليها إلكترونًيا، مباش���رة بعد المعس���كر 
التدريبي الذي عقد قبل أس���بوع م���ن موعد الفعالية الختامية؛ 
ليصبح عدد المش���اريع البحرينية المتأهلة 6 مشاريع، من أصل 

55 طلبا للمشاركة في مسابقة هذا العام. 

ومن المقرر أن تشارك المشاريع المتأهلة في تصفيات النسخة 
الخليجي���ة الثاني���ة من المس���ابقة، الت���ي تس���تضيفها مملكة 
البحري���ن هذا العام، حيث س���تتنافس المجموعة المتأهلة من 
رواد األعم���ال ف���ي النس���خة البحرينية مع نظرائه���م في الدول 
الخليجية؛ للتأهل للمس���ابقة العالمي���ة المزمع إقامتها بنهاية 

العام في قصر سانت جيمس في لندن بالمملكة المتحدة.

وعقدت النس���خة الخليجية األولى الع���ام الماضي في العاصمة 
اإلمارتي���ة )أبوظب���ي(، حيث حقق���ت المش���اركة البحرينية تأهل 
اثنين من روادها المش���اركين في النسخة العالمية المنعقدة 

في المملكة المتحدة. 
ون���وه الرئي���س التنفيذي لصن���دوق العمل »تمكي���ن« الدكتور  
إبراهيم  محمد جناحي، في تصريح له في هذا السياق، بالدور 
التنم���وي ال���ذي تقدم���ه هذه المس���ابقة ف���ي تأس���يس قاعدة 
مهنية في قطاع ريادة األعمال، تسهم في البناء على الخبرات 
التراكمي���ة ل���رواد األعمال، وصقل مهاراته���م، وتنمية أفكارهم 

اإلبداعية. 
وأش���ار إلى أن ما يحصل عليه المش���اركون في هذه المس���ابقة 
ال يقف عند حدود المنافس���ة على الف���وز بالمراكز األولى، فكل 
مش���ارك في هذه المس���ابقة، بمن فيهم المتأهل���ون ال�12 من 
رواد األعم���ال الذين ش���اركوا في المعس���كر التدريب���ي، حققوا 
فرصة للوقوف على فرص التطوير الممكنة، والبناء على فرص 
القوة الكامنة في مشاريعهم وأفكار أعمالهم، هذا فضًلا عن 
تنمي���ة قدراتهم، ُمطلعين على مجريات س���وق ري���ادة األعمال 
العالمي���ة، والتوجه���ات الحديثة فيه، مؤكدا أنه���ا فرصة للنمو 
وبداية لمس���يرة من التطوير المس���تمر لكل رائد عمل يتطلع 

للنجاح واالزدهار. 
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المشاريع الفائزة
خ���الل الفعالي���ة الختامية التي حضرها صاحب الس���مو الملكي األمير أندرو ونخبة من المس���ؤولين المدعوي���ن والمختصين في 
مجاالت التكنولوجيا واإلعالم وعدد من المستثمرين، قدم 12 رائد عمل مشاريعهم في عرض مدته 3 دقائق. وبعد العرض فتح 
المجال أمام الحضور والمدعوين المس���جلين للتصويت على المش���اريع الُمقدمة، إذ فازت كل من المش���اريع التالية: مركز تفاحة 

.Mavi VR وأستوديو ،DocWhere اإللكترونية، تطبيق Telp منصة ،Windstorm نيوتن للعلوم، شركة
وفي ذات الس���ياق، تم اإلعالن عن الفائز بجائزة اختيار الجمهور، وهي ش���ركة LARA، إذ تم فتح باب التصويت للجمهور إلكترونًيا 

خالل المعسكر التدريبي المنعقد في 19 مارس الجاري وحتى موعد الفعالية الختامية.
وعن كل مشروع من المشاريع الفائزة، كانت لنا وقفة:

يق���وم تطبي���ق DocWhere لمؤسس���ته نهل���ة الس���ني برب���ط 
المرض���ى واألطب���اء م���ع الخدم���ات الطبي���ة الخاص���ة، إذ ُيمك���ن 
للمرض���ى أن يقوموا بحج���ز مواعيدهم مع الطبيب المناس���ب 
له���م بناًء عل���ى آراء وتقيي���م المرضى اآلخري���ن، وطلب األدوية 
م���ن الصيدلية، والحص���ول على استش���ارات مباش���رة، وحفظ 
تقاريره���م الطبي���ة وإم���كان نقله���ا بس���هولة ألطب���اء آخري���ن 

والمزيد.
ويع���د ه���ذا التطبيق من فئ���ة التكنولوجيا الحيوي���ة والطبية 
ضمن المسابقة، ويهدف ابتكار هذه المنصة إلى توفير جميع 
الخدم���ات الطبية في مكان واحد للمرض���ى ومزودي الخدمات 
الصحية؛ ليصبح العثور على الطبيب المناسب أسهل وأسرع. 
كما يسهم هذا التطبيق في تطوير مهارات األطباء من خالل 
إبقائه���م مطلعين على أحدث الدورات والمؤتمرات الطبية مع 
إم���كان التس���جيل في الدورة أو المؤتمر، ما س���يؤدي إلى زيادة 

معدالت رضا المرضى.
وفي هذا السياق، أعربت مؤسسة المشروع نهلة السني، عن 
طموحه���ا في التوس���ع لدول مجلس التع���اون الخليجي، ومن 

بعدها لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وم���ن أب���رز اإلنج���ازات الت���ي حققه���ا المش���روع المش���اركة في 
مسابقة »مش���روعي« والفوز بجائزة Flat6Labs لالبتكار، وجائزة 
المرك���ز الثالث في YoStartUp من بين مجموعة من المش���اريع 

الناشئة من جميع أنحاء العالم.

DOCWHERE تطبيق

يقدم مركز تفاحة نيوتن للعلوم، لمؤسسه علي خليفة، برامج للدروس الخصوصية للرياضيات التفاعلية ما بعد المدرسة 
لطالب المدارس الحكومية، إذ يتم اس���تخدام األنش���طة التعليمية وأدوات التعليم التكنولوجية المتطورة إليصال حصص 

تعليم الرياضيات التفاعلية عالية المستوى.

وتن���درج فكرة هذا المش���روع ضمن فئة تكنولوجيا التعليم في المس���ابقة، ويهدف إلى توفير بيئ���ة تعلم إيجابية ومرحة 
للطالب في مادة الرياضيات بإمكانها أن تظهر أفضل ما بداخله. وأكد مؤسس المشروع أن هدفه يتمثل في التحول إلى 

شركة رائدة عالمًيا في نشر تعليم العلوم والرياضيات من خالل األنشطة التعليمية.

وحصل المركز في إنجازات س���ابقة على المركز الثاني من بين 100 مش���روع تجاري ناش���ئ مشارك في مسابقة »مشروعي« 
التابعة ل�»تمكين«، إذ عكس اإلنجاز إمكان المشروع العالي للنجاح تجارًيا واجتماعًيا. 

وأش���ار خليف���ة إلى أن »فري���ق المركز يعمل جاهًدا حالًيا للحصول على التمويل المبدئي للبدء في إنش���اء أنش���طة مناهج 
الرياضيات التفاعلية، والتي تعد أهم خطوة للبدء في مشروعنا، ونهدف إلنهاء هذه الخطوة في غضون 3 أشهر«.

مركز تفاحة نيوتن للعلوم
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تق����وم فك����رة TELP عل����ى تقدي����م منص����ة عل����ى اإلنترنت 
لمس����اعدة الطلبة في العثور على ال����دروس الخصوصية 
وحجزها بش����كل ف����وري، إضاف����ة إلى تمكين المدرس����ين 

المستقبليين والحاليين.

وتأت����ي ه����ذه المنصة ضم����ن فئ����ة تكنولوجي����ا التعليم، 
وته����دف إلى حل المش����كلة واس����عة االنتش����ار المتعلقة 
المؤهلي����ن.  الخصوصيي����ن  المدرس����ين  عل����ى  بالعث����ور 
وحقق المش����روع نجاًحا مميًزا على صعيد المس����تفيدين 
والمش����اركين ف����ي خدمات����ه، فض����ال ع����ن مش����اركته ف����ي 
مس����ابقة األعمال الشبابية )مش����روعي( التابع ل�»تمكين« 

محققا فيها المركز األول. 
ويس����عى TELP، لمؤسس����ته أمينة بوجي����ري، إلى تطوير 
ع����دد  وزي����اردة  خليجًي����ا  بانتش����اره  يس����مح  بم����ا  المنت����ج 

المشتركين. 

منصة TELP اإللكترونية

مش���روع MAVI هو عبارة عن أس���توديو تصميم قائم على التكنولوجيا التي تجمع ما بين التصاميم الثنائية 
وثالثية األبعاد مع تطبيقات الواقع االفتراضي كأداة لدراس���ة السلوك اإلنساني، ومكونات التصميم، والتحرك 

في المساحات المصممة.
وفي هذا الس���ياق، قال مؤس���س المشروع مؤيد أحمد »من خالل هذا األستوديو نقوم باستخدام تكنولوجيا 
الواقع االفتراضي إلعطاء تصميم تفاعلي للمباني قبل أن يتم بناؤها؛ من أجل السماح باختبارها، وتعديلها، 

وتطويرها بأي طريقة نريدها«.

ويأت���ي األس���توديو ضمن فئة علوم اإلنس���ان اآللي، وال���ذكاء االصطناعي، والواقع االفتراضي، إذ س���يتم تجربة 
التصميم قبل بنائه من خالل استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي والواقع المعزز.

ومن ضمن إنجازات المش���روع الفوز بالمركز األول في جائزة س���تارتب ويكند بحرين 2016 ضمن الفائزين تحت 
اسم »Hovr«، فضًلا عن تنفيذ العديد من البرامج خالل االختبارات التجريبية مع عدد من الشركات والجهات.

 MAVI VR أستوديو
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يتمثل هدف هذا المش���روع في تصميم توربينات رياح رأس���ية المحور وتركيبها 
على جوانب الطرقات لتوليد الطاقة باستخدام الرياح الناتجة من سرعة السيارات.
وقام على تأسيس فكرة الشركة علي المزعل، وهي من فئة تكنولوجيا الطاقة 
والبيئة والمواد المتجددة، إذ تقوم فكرة المشروع على توليد الطاقة من المواد 
المتج���ددة واس���تخدام الري���اح الناتجة من حركة الس���يارات، والغ���رض هو تقليل 

تلوث محطات توليد الطاقة، والتحول للطاقة الخضراء. 

وأوضح المزعل أنه »تم إلى اآلن تحليل الديناميكيات الهوائية، وتصميم شفرات 
التوربين���ات ف���ي طور التنفيذ والتطوي���ر، وذلك على طريق تحقي���ق أهدافنا في 
أن نصب���ح الش���ركة الرائدة في توفير حل���ول األنظمة الهوائية ف���ي منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي«.

WINDSTORM شركة

تقدم ش���ركة LARA حلوال ضمن مس���اعدي الواقع المعزز غير المحدودين باس���تخدام الصور واألصوات، إذ يمكن الحصول 
على عدد غير محدود من المساعدين في الهاتف النقال بشكل وصوت أحبائك.

وقدم���ت هذه الفكرة ضمن فئة علوم اإلنس���ان اآلل���ي، الذكاء االصطناعي، والواقع االفتراضي، لمؤسس���ها محمود كمال. 
وبحسب كمال، تهدف هذه الفكرة إلى إحداث تغيير جذري في مفهوم مساعدي الهواتف النقالة، إذ سيتم العمل على 

صنع نموذج مبدئي، ومن بعدها سيكون بمقدورهم تسويقه للعالم بأكمله.
وأضاف »هدفنا نقل العالقة ما بين البش���ر واآللة إلى مس���توى جديد بالكلية، ونس���عى لخلق تفاعل بناء وإيجابي، إذ لن 

تشعر ببعد المسافة بينك وبين أحبائك، وأنت تسمع أصواتهم وترى وجوههم بشكل يومي«.

 LARA جائزة اختيار الجمهور لشركة
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ش���ركة ليدرز بلس لالستش���ارات، المتخصصة في اإلبداع وابتكار أف���كار المطاعم والمقاهي والفنادق 
والعديد من المش���اريع، تحمل على عاتقها مس���ؤولية المشروع منذ والدة فكرته حتى تنفيذه، برؤية 
ممي���زة وه���ي أن تبني من الحلم واقًعا. التقينا مؤسس���ي ش���ركة ليدرز بلس، غال���ب العريبي وناصر 

عبداهلل درويش؛ لنخرج بهذا الحوار الذي يحمل الكثير من الخبرات يفوق عمرها سنوات عديدة.
وفيما يلي نص اللقاء:

في البداية نود التعرف على شركة ليدرز بلس ونشاطها. 
�لتوجه �لرئي�ص ل�سركة لي���درز بل�ص لال�ست�سار�ت هو ما يندرج حتت قطاع 
�لأطعم���ة من مطاع���م �خمابز �حتى �لفن���ادق، مع �إم���كان تنفيذ م�ساريع 
�أخرى مثل �ل�سالونات ��لعياد�ت. �تاأ�س�ست �ل�سركة منذ حو�يل 3 �سنو�ت 
يف �لبحري���ن، �نحن نبتك���ر �مل�سر�ع للزب���ون، فوظيفتن���ا �أن ننجز م�سر�ع 
�ملطعم مثاًل منذ �لبد�ية، من �لفكرة ��ملوقع �در��سة �جلد�ى �نطالًقا �إلى 
�لديكور ��ل�سعار �لتج���اري ���سرت�طات �ل�سحة ��ملوظفني �تدريبهم �من 
ث���م �لتنفي���ذ ��لت�سويق. �بالن�سب���ة للزبائن ذ�ي �خلربة �ملح���د�دة ��لذين 
ينجز�ن م�ساريعهم للمرة �لأ�لى نقوم باإد�رة �ملطعم بعد �لتنفيذ ملا يقارب 
�ل�سه���ر �إل���ى 3 �أ�سهر، �نقدم بع�ص �خلدمات �ملجاني���ة ح�سب �لتفاق، كما 
تندرج �سركة »كرت�كو« حتت �سركة »ليدرز بل�ص«، �هي متخ�س�سة بتجهيز 
مع���د�ت �ملطابخ مثل �لأف���ر�ن ��لثالج���ات �غريها، �هي �سرك���ة تاأ�س�ست 
حديث���ا، بعد �أن �جدن���ا �أ�سعار هذه �ملعد�ت مرتفع���ة يف �ل�سوق، فقررنا �أن 

نوؤ�س�ص هذه �ل�سركة.

كيف تكون بداية تعامل الزبون مع الشركة؟ 
يف �لبد�ية ن�ستمع �إلى �لأفكار �ملوجودة عند �لزبون؛ لنعرف نوعية �ملطاعم 
�لتي مييل �إليها، غري �أن �لبع�ص يفكر بافتتاح مطعم د�ن حتديد فئته �أبًد�، 
فتكم���ن �ظيفتنا يف ��ستخر�ج �ملعلومات م���ن �لزبون لتحديد نوعية �ملطعم 
�ملنا�س���ب له، ثم نحدد ما �إذ� كان �ملكان ينا�سب هذ� �لنوع من �ملطاعم �أم 

ل، �نحن نقدم �لدعم �لكامل للزبون.

ما رؤية شركة ليدرز بلس؟ 
�أن نك���ون �ل�سركة �لأ�لى لالإبد�ع ��لبتكار يف �ملنطقة مبجال �ملطاعم، ��أن 

نحول �أحالم �لنا�ص �م�ساريعهم �إلى حقائق.

ما مدى رضا الزبائن الذين تعاملوا معكم؟ 
هلل �حلمد، رد�د �لفعل د�ئًما ما تكون ممتازة، �جميع �مل�ساريع ناجحة. 

بماذا تتميز ش���ركة لي���درز بلس عن الش���ركات العاملة بنفس 
المجال؟ 

توجد يف �ل�سرق �لأ��سط حو�يل 5 �سركات، �تتميز »ليدرز بل�ص« باأنها توفر 
معد�ت �ملطابخ، �هذه �خلدمة غري موجودة لدى �ل�سركات �لأخرى.

هل تفكرون في توسعه نشاطكم؟
هن���اك خطط للتو�سع ��فتتاح فر�ع �أخرى ل�سركة ليدرز بل�ص لال�ست�سار�ت 

خارج مملكة �لبحرين، يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �عمان ��لإمار�ت.

في مج���ال المطاعم، ه���ل تقتصر أعمالكم على بدء مش���اريع 
جديدة فقط؟ 

ل، فنحن نقوم باإد�رة �ملطاعم �ملتعرثة �أ� �ملطاعم �لتي حتتاج �إلى حت�سني 
�أد�ئه���ا من خمتل���ف �لنو�حي، �نقوم بزيار�ت ميد�ني���ة للمطاعم كمجهود 
�سخ�سي نق���دم به ��ست�سار�ت جمانية، فنق���وم بالتو��سل مع �إد�رة �ملطعم 
ا ق�س���م �لتدريب �ملعني  ��إ�سعاره���ا بالأخطاء �ملوجودة لديه���ا، �لدينا �أي�سً

ب�سالمة �لغذ�ء، حيث نقوم بتدريب �ملوظفني.

وم���ا الهدف م���ن الزيارات الميدانية الت���ي ال تعود عليكم بعائد 
ربحي؟

يهمن���ا �أن ن���رى جميع �ملطاع���م يف �لبحرين مب�ستوى ع���ال ينطلق للعاملية، 
�يج���ب �أن تك���ون هناك معاي���ري �مو��سف���ات معينة للمطع���م؛ ليتمكن من 
حتقي���ق عائد ربحي ممتاز، فاإذ� عمل �ساحب �مل�سر�ع بن�سائحنا �حت�سن 

��سع �أرباحه فاإنه بالتاأكيد �سيتعامل معنا يف �ملر�ت �ملقبلة.

90% من المطاعم ال تمتلك هوية كاملة          
لذا تأسست “ليدرز بلس” لالستشارات

ماذا عن مشاركتكم في المعارض؟ 
ن�س���ارك يف �ملعار����ص �ملحلي���ة لت�سوي���ق منتجاتن���ا ��لتعري���ف باأهمية هذه 

�مل�ساريع.

اس���تناًدا إلى خبراتكم الش���خصية في هذا المجال، هل يمكن 
للش���خص أن ينج���ح ف���ي مش���روعه دون االس���تعانة بش���ركة 

متخصصة؟
قطاع �ملطاعم يعتمد على �خل���ربة بالدرجة �لأ�لى �على �سال�سة �مل�ستثمر 
�أ� �ساح���ب �مل�سر�ع، فيجب عليه �أن ميتلك �لفريق �لكامل �يف هذه �حلالة 
ميكن���ه �لنجاح من د�ن ��ست�سارة، �لكن �سركة �ل�ست�سار�ت هي عبارة عن 
خ���رب�ت مرت�كم���ة من جمالت ع���دة، �كذلك ه���ي �سركة لي���درز بل�ص، �إذ 
مل تتاأ�س����ص �إل بع���د در��سة لل�س���وق ل تقل مدتها عن �ل�سنت���ني، �إ�سافة �إلى 
خرب�تن���ا �لت���ي تفوق �لثالثني عاًم���ا، ��جدنا �أن 90% م���ن �ملطاعم هنا ل 
متتل���ك معايري �مو��سفات ثابتة �أ� هوية مكتملة، لذلك قررنا تاأ�سي�ص هذه 

�ل�سركة؛ لالرتقاء بهذ� �لقطاع.

وهل يجب عل���ى الزبون الراغب بالتعامل معكم أن يجهز رأس 
مال ضخم؟ 

�سركة ليدرز بل�ص لال�ست�سار�ت تتعامل مبر�نة تامة مع �لزبائن يف مو�سوع 
�لكلف���ة؛ لأننا نعت���رب م�ساألة �لربح ل �سيء مقاب���ل �ل�سمعة، فنحن بالدرجة 

�لأ�لى ن�سعى للتو�سع يف �ل�سوق با�سمنا ��سمعتنا.
 

كلمة أخيرة... 
ن�سك���ر �ل�سركاء �لرئي�س���ني يف مملكة �لبحرين، »متك���ني« ��ز�رة �ل�سحة؛ 

لتعا�نهم يف متويل م�ساريع ريادة �لأعمال يف جمال �ملطاعم.
�نح���ن ن�سجع ر��د �لعمل ��مل�ستثمري���ن على �إن�ساء �ملطاعم؛ لأن هذ� �لنوع 
م���ن �مل�ساريع ��لأعمال تك���ون عائد�تها ممتازة، ��ململك���ة �لآن متجهة �إلى 

تطوير قطاع �ل�سياحة، �لذي تعترب �ملطاعم من �أهم عنا�سره.

غالب العريبيناصر عبداهلل درويش



لقاء 34



ملف العدد

للمقبلي���ن على الزواج طريق طوي���ل من التجهيزات 
واإلع���داد؛ لضم���ان الحص���ول عل���ى حي���اة ناجحة منذ 
البداي���ة من الناحية النفس���ية أوًل���ا باالختيار الصحيح 
لش���ريك الحياة وتحديد االعتب���ارات الالزمة لذلك. يلي 
ذلك تحضيرات الحفل الذي س���يكون بالشك الذكرى 
األجم���ل للزوجي���ن، إذ س���يتذكرانه بجمي���ع تفاصيله 

الجميلة.
ف���ي ه���ذا الملف نس���تعرض أكث���ر ما يه���م العريس 
والع���روس للمس���اعدة عل���ى االختي���ار وط���رح أف���كار 

جديدة يمكن االستعانة بها أثناء اإلعداد للزواج.

كيف تكّون زواًجا 
نــاجًحا؟

أعراس 36
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انتقي فستان أحالمك...
فستان الزفاف األبيض من أهم ما يشغل بال الفتاة عند التجهيز لحفلها، فتدخل في رحلة ال تكاد تنتهي للبحث عنه في 
متاهة الفساتين المتعددة. فيما يلي صور بعض الفساتين لمصممين مختلفين أبدعوا في إظهار مهاراتهم في تصميم 

فستان العروس األبيض الذي يرمز للنقاء والهدوء والحب، والذي يظهرها بمظهر أنيق ومميز.
يمكن االس���تعانة بالفس���اتين المعروضة وبتفاصيلها لتجميع األفكار وتحديد التصميم المناسب لذوق العروس وجسمها، 

كما يمكن لها عبر االطالع على هذه المجموعة التعرف على أبرز صيحات الموضة في عالم فساتين الزفاف.

Oscar de la renta

Julie Vino

Amelie
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Sophia Tolli

Elwe Lace
Julie Vino

Martin Thornburg

Rosa Clara

Morilee
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Nicole

Theia

Mon Cheri
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“إنكانتو بوتيك”
يعرض أزياء المصمم 
فؤاد سركيــس حصرًيا

عندما تبحثين عما ترتدينه في إحدى المناسبات فإن »إنكانتو بوتيك« هو الوجهة المثلى، 
حي����ث يعرض مختلف أن����واع المالبس واألزياء وحتى اإلكسس����وارات الت����ي تالئم كل قطعة 
ف����ي المحل، وحين تبحرين في حس����ابهم الخاص في االنس����تغرام تجدي����ن أن أبرز الفنانات 

الخليجيات والعربيات قد ارتدين من هذه التصاميم الرائعة. 

ف����ي حوار مع صاحبة »انكانتو بوتيك« ش����هد حمود بينت أن المح����ل تم افتتاحه في العام 
2007، وكان أول فرع له في منطقة العدلية، ثم افتتح فرع مجمع السيف، وأخيرا تم افتتاح 

فرع للبوتيك في »بغداد مول« العراق.

وعن األزياء المطروحة قالت »نعرض في إنكانتو فس����اتين متنوعة من الكاجول وفساتين 
الس����هرة والب����دالت واإلكسس����وارات، وكل البضاع����ة المعروضة لدينا جاه����زة ومن مختلف 
المناش����ئ العالمي����ة والمصممين الكب����ار، كما أود أن أضيف أنه كان لدين����ا أخيرا عرض أزياء 
 NF BY NOURفي فندق ذا كروف لعرض التش����كيلة الحصرية للمصمم فؤاد س����ركيس و

الذين نمتلك وكالتهم الحصرية في البحرين بمشاركة مصممات سعوديات«. 
واختتم����ت الحوار بالحديث عن صيف 2019 والرائج فيه وما س����يطرح في المحل اس����تعداًدا 
لهذا الموس����م قائلة »هن����اك مجموعة جديدة من ألوان الصيف وأيض����ا دخول ألوان النيود 
بكل درجاته وبقوة واألبيض بدرجاته والكورال والزيتي، وأيضا موضة الريش والتول والبالي 

سوت والجامبسوت«.
وإليكم بالصور فساتين مختارة من تشكيلة المصمم فؤاد سركيس...
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تتبنى البدالت الرسمية
�سر متيز »Corneliani« هو �أنها متنحك �أف�سل �سعور لديك، �تعزز م�ساعرك جتاه منا�سباتك �خلا�سة؛ لتجعلك تعتز بها �إلى �لأبد.

�إن �لبدل���ة �لت���ي �سرتتديه���ا ملنا�سبة خا�سة يجب �أن تكون �أثمن م���ن �أي �قت م�سى، لذلك يتبع »Corneliani« �أ�سلوًب���ا متطوًر� يعرب عنه من خالل 
�أجود �لأنو�ع ��لت�سميم �حلديث.

�ختي���ار بدلة ملنا�سبة ر�سمية مليء بالدللت، �ترتجمها »Corneliani« �إلى رمز ر�سمي �جمايل �أنيق مميز بلباقة �لت�سميم ��سلطة �لأ�سلوب �لفريد. 
جمموع���ة »Corneliani« ���سع���ة ب�سكل ��ستثنائي، مع �أجود �خلامات �لتي تن�ساب ب�سال�سة على �جل�سم لإظهاره مبظهر نحيف �رفيع مع �أكتاف �أخف 

لإظهار �لن�سجام. �كما هو �حلال يف جميع �ملالب�ص �جلاهزة �لر�قية، فاإن �لت�سطيبات �ليد�ية �سر�رية، �كذلك تقنيات �لإنتاج �ملتطورة. 

تط���ورت بدلة �لزفاف من بدلة ر�سمية للغاية �إلى مودي���الت حديثة تكت�سب ثر�ة فنية من 
�لت�سامي���م �جلديدة، لكن مع ذلك يتم تطبيق �لتفا�سيل مع �مل�ستوى �ملنا�سب من �لتقدير 

��لعتد�ل، ��ملجموعة مل ت�سمح �أبًد� لالأزياء باإبعادها عن �أ�سلوبها �ملميز.
تق���دم جمموعة »Corneliani Formalwear« خي���ار�ت تقليدية �ع�سرية من �أجود �أنو�ع 
�سوف مريين���و �لأ�سرت�يل بتدرجات �للون �لأ�سود ��لرم���ادي، �جلر�فيت ��لعاج، ��لأزرق 

�مللكي، مع تاألق فريد من نوعه مع �آثار هند�سية لمعة �غري لمعة �أ� خفية.
�للم�ساء يتميز خط »Lounge« مبجموعة ���سعة من �سرت�ت �لع�ساء �مل�سنوعة من �أقم�سة 

�حلرير �جلاكار �لر�قية.
��ملالب����ص �لأكرث �بتكاًر� غني���ة بالتفا�سيل، مثل �لتالبيب �مل�سنوعة من �ل�ساتان، ��لأزر�ر 
م���ع بلور�ت »�سو�ر�ف�سكي«، كما توجد �لبدلة �ل�س���ود�ء بالكامل، �لكن على �أي حال، يجب 

�أن تثري �ملالب�ص �لر�سمية �مل�ساعر �تعك�ص تفرد �حلدث.



أعراس 54

العروس البحرينية تعكس روح البساطة

المصممة كبرى القصير:

كب���رى القصير... االس���م األول في عالم تصميم األزياء في البحري���ن والخليج، والتي وصلت للعالمية منذ العام 2000 في ميالنو 
عاصم���ة الموض���ة واألزي���اء، وهي حاصلة على العديد من الجوائ���ز في هذا المجال. لها دائًما لمس���تها الخاصة على تصاميمها، 
متحديًة عالم الموضة بإبراز تراث الخليج عموما والبحرين خصوصا، فتبنت الجالبية والعباءة، وعرضتها في المعارض األوروبية 
الت���ي تجدها تزخر بالفس���اتين فقط، فكانت جالبي���ات وعباءات كبرى متميزة بينها، ولم تغفل بالتأكيد عن قطع المناس���بات 
األخرى، كالزفاف مثال. في لقاء معها عن فساتين الزفاف، بينت أهم خطوط الموضة والمفاهيم المغلوطة التي تبناها الناس 
منذ أعوام طويلة من ناحية الموديالت واأللوان، مصححًة إياها وناصحًة العروس بنصائح ثمينة، ومشددًة على أال ترهق الفتاة 
ميزانيتها باختيار فس���تان باهظ الثمن، قائلًة »أنا أحب ش���باب البحرين، وأحس���هم عيالي، وأحرص في البداية على الميزانية«. 

وفيما يلي نص اللقاء.

ما أبرز صيحات فساتين العروس للعام 2019؟ 
قما�ص �ل� »�لتفته« ��ل�سادة هو �لأكرث ر��ًجا، �كذلك قما�سا �لتور ��لد�نتيل 
���ات �لف�ساتني هذه  �للذي���ن ل ميك���ن �ل�ستغناء عنهم���ا، �لكن �ختلفت ق�سّ

�ل�سنة، فاختفت �لق�سات �ل�سيقة �»�لف�ص كات«.

ه���ل هناك لمس���ات خاصة بِك تحبي���ن إضافتها على فس���تان 
العروس؟

�أح���ب �أن �أقن���ع زبوناتي ب���اأن يبتعدن ع���ن �لف�ساتني مرتفع���ة �لثمن، فلي�ص 
كل ف�ست���ان جميل يكون مرتف���ع �لثمن بال�سر�رة. �لأناق���ة هي �ملطلوبة مع 

�لت�سميم �جليد �نوع �لقما�ص �ملمتاز.

ما المعايير التي يجب االلتفات لها قبل اختيار تصميم الفستان 
المناسب للعروس؟

كم���ا قلت �سابًق���ا، �مليز�نية هي �ملعيار �لأ�ل؛ لأنن���ي �أعترب �سباب �لبحرين 
ا  �أبنائ���ي، �ل �أقبل �أن يكون هناك عبء عليهم من �لناحية �ملادية خ�سو�سً
يف  ه���ذه �لفرتة �لت���ي تتطلب �لكثري من �مل�سر�فات، لذل���ك فاإن �مليز�نية 
�ملر�س���ودة هي �لتي حتدد �لعمل، �بعد ذلك يت���م �أخذ �لعتبار�ت �لأخرى 

من لون �لب�سرة ��سكل �جل�سم ��لذ�ق �ل�سخ�سي �غريها.

م���اذا بالنس���بة للقط���ع األخ���رى الت���ي يج���ب اقتناؤه���ا، مث���ل 
اإلكسسوارات أو الطرحة؟ 

مودي���ل �لطرحة له���ذه �ل�سنة هي �لق�س���رية ذ�ت �لطبقت���ني، ��لتي كانت 
ر�ئج���ة يف �خلم�سين���ات، �أما �لف�ساتني �لطويل���ة ذ�ت �لذيل فابتعدت عنها 

��جتهت لتق�سري �لف�ستان حتى يظهر �حلذ�ء.

 تعتقد كثيرات أن فستان العروس ال يمكن أن يخرج من دائرة 

اللون األبي���ض أو األوف وايت، فكيف تري���ن إدخال األلوان األخرى 
على الفستان؟ 

ا نا�سًعا؛  �أن���ا �سد �إدخال �لألو�ن �لأخرى عل���ى ف�ستان �لعر��ص، �أحبه �أبي�سً
لأنه���ا ليل���ة ��حدة يف �لعمر ل ينبغ���ي �ملجازفة فيها، متاًما كم���ا �أف�سل �أن 

تكون �لعباءة �سود�ء غري ملونة.

م���ا النصيح���ة الت���ي تقدمينه���ا للع���روس عند اختيار فس���تان 
زفافها؟

�لب�ساطة هي �ملطلوبة حالًيا، �بخربة �مل�سمم يكون �لف�ستان جمياًل.

بالحديث عن العروس، ما نصيحتك لفساتين الحفالت الشعبية 
التي تقام قبل الزفاف كالحناء مثًلا؟

�أختار �لألو�ن يف هذه �ملنا�سبات بح�سب �ملو�سم، فمثاًل يف �ل�ستاء �أميل �إلى 
�لل���ون �لعناب���ي ��لأخ�سر �لد�كن، ��أفك���ر يف  هذ� �ل�سي���ف �أن �أبرز �للون 

�لأ�سفر ��لأخ�سر �لفاحت.

هل لأللوان موضة معينة تنتهي بانتهاء الموسم؟
قب���ل 10 �سنو�ت كان ع���امل �ملو�سة يجربنا على �للون، مبعنى �أن هناك لونا 
��حد� يظهر كل �سنة، �أما �لآن فال يوجد �عتبار لهذ�، فالت�سميم ��ملعايري 

�لأخرى كذ�ق �مل�سمم مثاًل هي ما يوؤثر على لون �لقطعة.

ما الموديالت التي تفضلها العروس البحرينية؟ 
�لعر�����ص �لبحرينية قنوعة د�ئًم���ا �حتب �لب�ساطة، �هو �لأم���ر �لعائد �إلى 
�ملجتم���ع �لبحرين���ي �لذي علمن���ا على هذ�، لذل���ك فاإن �لب�ساط���ة مطلوبة 
لديه���م رغم �ختالف �حل���الت �ملادية، �بالن�سبة يل �أح����ص �أن كل عر��ص 
متث���ل بلدها، فمثال يف �إحدى �ل���د�ل يكون معيار جمال �لف�ستان بازدحامه 

�كرثة تفا�سيله. 



أعراس 56

ما نصائحك للعروس السمينة؟
هن���اك �لعديد م���ن �ملوديالت ��لتالعب ع���ن طريق �لأقم�س���ة ��لق�سات، 
فمث���اًل �لف�ستان ذ� �خل�سر�ملرتفع ي�ساعد على �إخفاء �جل�سم �ل�سمني على 

بعك�ص ما هو د�رج. 

ماذا عن أم العروس والمقربين منها؟ 
�أفك���ر حالًيا �أن �أ�حد بني �أهل �لعر��ص ع���ن طريق �تباع منط معني، فمثاًل 
�إذ� مت �ختي���ار �للون �خلوخي، تك���ون ف�ساتينهن جميًعا بدرجات هذ� �للون 
مع �خت���الف �لت�سميم، �كذلك �أهل �لعري�ص يختار�ن مثاًل �للون �لأخ�سر 

�لفاحت في�سبح �حلفل �أكرث ترتيًبا.

بَم تتميز تصاميم كبرى القصير؟ 
�أهتم جًد� بالإتقان يف �لعمل ��خلامات ذ�ت �جلودة �لعالية، حتى �أن بع�ص 
زبائن���ي يحتفظون بقطع يفوق عمرها �لثالث���ني عاًما د�ن �أن تتغري، ��أحب 
�أن �أ�سرتجع هذه �لقط���ع لأجري عليها تغيري�ت طفيفة. �قبل �أيام جاءتني 
�إح���دى �لزبون���ات �لبحريني���ات �لتي �سممت له���ا ف�ست���ان ز��جها لتجري 

تعديالت عليه؛ لكي ترتديه �بنتها، فهذ� �لف�ستان ثمني يف قيمته �ملعنوية.

حدثينا قليًلا عنِك وعن أعمالِك عموما.
�أجد �أن ت�ساميم���ي مرغوبة خارج �لبحرين، لذلك �أكون موجودة �أ�سبوعًيا 
يف معار����ص خارجي���ة، �كذلك �أقوم بعر�سني عاملي���ني �سنوًيا يف �أ�ر�با، �ل 
�أح���ب �أن �أعر����ص �لف�سات���ني يف  ه���ذه �ملعار�ص، بل �أركز عل���ى �جلالبيات 
��لعباي���ات، ��أنا �أ�ل خليجية �سمم���ت �جلالبيات بحيث ترتديها �ل�سغرية 
��لأم ��جل���دة، بع���د �أن كان���ت فق���ط لكب���ري�ت �ل�سن، حتى �أنن���ي �سممت 
جالبي���ات لالأطفال بعمر �ل�سنتني حمافظ���ًة على �لر�ح �خلليجية �مبتعدًة 

عن �خلالعة يف �لت�ساميم. 

وعن استعدادك لشهر رمضان 2019؟
تعا�نت م���ع تلفزيون �لبحرين لربناجمه �لرم�س���اين، ��أحر�ص من خالله 
عل���ى �أن �أبني �لرت�ث �لبحريني عن طريق �لأزياء، �كذلك لب�ست �لفنانتان 
م���ر�م ��سج���ون من �أزيائ���ي يف �أح���د �مل�سل�س���الت �لتي �ستعر����ص يف �سهر 

رم�سان �لكرمي �إن �ساء �هلل.

كلمة أخيرة..
�أح���ب �أن �أق���ول �إن �أنوث���ة �لبنت ل تكم���ن يف  عري �لف�ست���ان، �ل يف �سعره 
�لباهظ �ل �ألو�نه �ملتعددة، بل �لعك�ص متاًما، يف �لب�ساطة ��إتقان �خلياطة.

كما �أن �لأكمام �لطويلة ��حل�سمة بالن�سبة يل �أكرث رقًيا �لآن. 

عیادة 
القدم 

(بودياتري) 

مختبر األوعية 
الدموية و 

تخطيط العصب 

عیادة 
عالجات القدم 

والتضميد 

عیادة 
األكسجين 
األوزوني 

 الجهاز 
اللمفاوي 

وتورم 
الساقين 

العيادات 
االستشارية

عیادة 
قدم شاركوت 
و عظام القدم

األطراف 
الصناعية 

وأحذية قدم 
السكر

أقسام العيادة 

من أجل تقدیم أفضل رعایة طبیة لمرضى 
أقدام السـكري و الجـروح المزمنة ولتحسین 
العالج باستخدام أفضل التقنـیات الحدیـثة 
والخـبـرة المتمـیـزة، مركـز ســــیرجي كـــیر 

لجراحـة األوعیة الدمویة یفتح عیادة قدم 
السكري والعنایة بالجروح كعیادة تخصصیة 
بمواصـفات عالمـیة فـي مجـمع العاصـمة الطبي. 

عالج إلتهابات الجلد واألظافر في القدم  
عالج مرضى القدم السكري 
عالج تسطح القدم والقدم 

عالیة التقوس 
عالج تشوهات القدم عند األطفال 

تضمید الجروح البسیطة والمعقدة، 
الحادة والمزمنة الحادة والمزمنة 

استخدام تقنیة الضغط السالب 
اجراء كافة جراحات القدم لقرحة 

السكري 

فحص العصب بالسود سكان 
فحص العصب الطرفي 

فحص العصب بالخیوط األحادیة 
فحص العصب العضلي 

فحص العصب بالثیزموغرام 
فحص الشرایین الطرفیة باأللترا ساوند 

فحص انسداد الشرایین الطرفیة المحیطه فحص انسداد الشرایین الطرفیة المحیطه 
لمرضى السكر 

تقییم جریان الدم للمصابین بالغرغرینا 
الفحص الشـامـل لجــریـان الــدم لـمـرضى 

ضغط الدم، ارتفاع الدھون والسكر 

من خدماتنـــا 

17240042 surgicarebh

مجمع العاصمة الطبي 
الطابق الرابع 

مبنى 71
طريق 3201

أبوعشير 332

أوقات عمل العيادة: 
السبت: 10-2 ظهرًا 

األحد - الخميس : 9 - 5 مساءً 
الجمعة: مغلق 

عیادة قدم السكري والعنایة بالجروح في مركز سیرجي كیر 

عیادة قدم السكري والعنایة بالجروح في مركز سیرجي كیر 
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كيف كانت بدايتك؟ 
كانت بد�يتي منذ 30 عاًما، حيث قدمت للبحرين بعد �لز��ج 
�ب���د�أت �لعم���ل يف �سالون باأحد �لفن���ادق؛ لأنني كن���ت �أ�ساًل 
عامل���ة بذ�ت �ملجال. �بعد �إجنابي تركت �لعمل هناك �عملت 
م���ع �ز�رة �لعمل يف برنامج تدريب �لبحرينيات على ت�سفيف 
�ل�سع���ر مل���دة 3 �سنو�ت، ثم ب���د�أت �أعمل يف �ملن���زل، �تو�سعت 
�سيًئ���ا ف�سيئا، من كر�سي ��حد يف حمام منزيل حتى غرفة يف 
حديقتي، ثم ��سرتيت هذ� �ل�سالون �لو��سع لأقوم فيه باأعمال 

ت�سفيف �ل�سعر �بيع �ملنتجات. 

م���ا الرؤي���ة المس���تقبلية لمش���اريعك، أي هل هناك 
مجال للتوسع؟

�أن���ا �أتعامل مع �أهم ج���زء للمر�أة �هو �سعره���ا، �بالن�سبة يل، 
ف���اإن �ملو�س���وع يحت���اج �إلى متابع���ة خا�سة من ناحي���ة �ملو�سة 
��ملنتج���ات ��جلودة، �لأنني �أهتم بالدقة فاأنا �أحر�ص على �أن 
�أ�س���رف على �لعمل خط���وة بخطوة بنف�س���ي �أ� �أعمل بيدي يف 
بع����ص �لأحيان من د�ن �أن �أعتمد عل���ى �ملوظفة، فاإذ� حا�لت 
�أن �أفتت���ح فر�ًعا �أكرث مثاًل فلن �أمتك���ن من �لتوفيق بينها من 

حيث �ملتابعة �مل�ستمرة؛ لكثافة �لعمل.

هل التحقت بدورات خاصة أم اعتمدت على الموهبة 
والخبرة؟ 

معظ���م عملي هو نتاج خربتي �لطويلة، �إذ بد�أت �أعمل يف هذ� 
�ملج���ال منذ عامي �لثاين ع�سر، ف���كان �لعمل �مل�ستمر ��ملتنوع 
ه���و معلم���ي، �كذل���ك حبي لل�سع���ر ��لع���ي بالأل���و�ن ��لعناية 

�ل�سديدة بال�سعر.

حدثيني عن صالون إيفا؟ 
�فتتح���ت �ل�سالون منذ 16 عاًما، ��خرتت هذه �ملنطقة لأنني 
�أ�سك���ن فيه���ا، �بحكم �أنني يف غرب���ة نوًعا ما فاأن���ا �أحتاج لأن 
�أكون يف م���كان د�ف���ئ يحت�سنني، �عالقتي م���ع �أهل �ملنطقة 
د�فئ���ة ��أحبهم كثرًي� �هم يثق���ون يّف، فاأحببت �أن �أكون �أقرب 

لأ�سحابي �جري�ين ��أهلي. 

وه���ل تقدمي���ن دورات تدريبية اس���تناًدا إلى خبرتك 
الطويلة؟ 

�أحب �لتدري���ب كثرًي�، �رمبا �أدرب زبونات���ي حتى، عن طريق 
تعريفه���ن بنوعي���ة �ل�سبغ���ة مثاًل �خلطته���ا، �حالًي���ا ل �أقوم 
باأي د�ر�ت ر�سمية، �لكنن���ي �أفكر بذلك يف �مل�ستقبل؛ ل�سغفي 

بتعليم �جلميع بكل ما �أعرفه �تعلمته.

تعامل���ت الم���رأة من���ذ الزمان القديم مع ش���عرها عل���ى أنه زينته���ا األولى، إذ اهتمت به وس���رحته 
وابتك���رت ل���ه مختلف المنتجات والخلطات. وفي ظل غياب المنتج���ات المتطورة وأجهزة تصفيف 
الشعر المختلفة في ذلك الوقت حافظت المرأة على شعرها بطبيعته صحًيا، وتحت هذا المبدأ 
تس���ير إيفا الخوري، خبيرة الش���عر وصاحبة الصالون المسمى باس���مها، المولعة بجميع تفاصيل 
الش���عر من صبغات وعناية وغيرها، معتبرًة إياه تاج المرأة، ورفيقها الذي ال يخذلها إن اهتمت به 

مهما تقدمت في العمر. كان اللقاء عن بداياتها في هذا المجال حتى افتتاح صالونها الخاص.

الشعر تاج جمال المرأة

إيفــا خوري:

في “إيفا” نستعمل أجود العالمات المتخصصة بمجال العناية بالشعر
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ماذا عن الموظفات الالتي يعملن معك؟
لدي 3 موظفات يعملن معي منذ �لبد�ية �مت تدريبهن على يدي، ��أنا فخورة 

جًد� بهذ� �ل�سيء، �جميع �ملوظفات هنا على قدر عال من �لحرت�فية. 

ما الماركات التي تتعاملين معها دائًما؟ 
»�ل�سع���ر تاج جمال �ملر�أة«، ه���ذه �ملقولة معر�فة منذ �سنني بعيدة، ��أجدها 
%، فاأ�ستعم���ل �أجود �مل���اركات �ملتخ�س�سة مبج���ال �لعناية  �سحيح���ة 100 
بال�سع���ر، �لدي �لء خا�ص ل�سركة لوريال، �إذ �أ�ستخدم جميع منتجات هذه 
�ل�سركة منذ بد�يتي يف هذ� �ملجال، كما �أنني �أبيع بع�ص �ملنتجات، ��أ�سافر 

كل �سنة معهم ��أتابع �جلديد يف �ملجال.

كيف ترين اهتمام المرأة البحرينية بشعرها؟ 
عل���ى �ل�سعيد �ل�سخ�س���ي، �أنا �أحب �مل���ر�أة �لبحرينية كث���رًي�، �هي �مر�أة 
ب�سيط���ة �تقتنع باآر�ء �ملتخ�س�سني ب�سرعة ملا هو �أف�سل لها، �لكنها حتتاج 
�أك���رث �إلى ثقافة �لهتمام بال�سعر �تقبل���ه ��لعناية به �ب�سحته قبل �ل�سعي 

�إلى تغيريه. 

ما نصائحك بالنسبة للفتاة المقبلة على الزواج؟ 
�أن ل �أرك���ز عل���ى جمال �لت�سريح���ات، لكنني �أهت���م بلون �ل�سع���ر، �ما �إذ� 
كان يحتاج للق����ص ��لعالجات �ملعينة، �ن�سيحتي للفت���اة: �أنت كعر��ص ل 
ينا�سب���ك �ل�سع���ر �لأ�سقر �إذ� كان ل���ون �سعرك �لأ�سلي د�كًن���ا؛ لأن �لأ�سقر 
يجع���ل مظهرك غ���ري طبيعي. �ل�سبغة �سر�رية لتعزي���ز ملعان �ل�سعر �لكن 

مع �لنتباه لكون �للون طبيعي �منا�سب للون ب�سرتك. 

973 17 595797 973 39643587

األحد - األربعاء: 8 صباًحا - 1 مساًء، 3مساء - 7مساًء
الخميس - السبت: 10 صباًحا - 6مساًء

الجمعة: 10صباًحا - 6مساًء

لمسة مختلفة بأنامل محترفة بإدارة األخصائية إيفا خوري
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عززي إطاللتك 
يوم زفافك

بع���د اختي���ار الفس���تان المناس���ب، ال تعتب���ر الطلة 
كاملة ومميزة غير مألوفة إال ببعض المكمالت لها 
مثل إكسسوارات الش���عر والتيجان، والتي نالحظ 
أنه���ا تلقى رواًجا هائًلا في هذا الموس���م بمختلف 
أش���كالها وألوانه���ا وأحجامه���ا، والمزين���ة باألحجار 
الكريس���تالية البراق���ة التي تضف���ي على العروس 
الجاذبية. ويكون اختيار إكسس���وار الشعر حسب 
الطلة ولون الشعر. نستعرض فيما يلي مجموعة 
من اإلكسسورات التي تضفي جماًلا على إطاللتك 

يوم زفافك...
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في خضم االنش���غاالت بتحضيرات الزفاف والتوتر الش���ديد الذي قد يصيب العروس بس���بب التفكير والقلق، ينعكس كل هذا 
اإلره���اق على البش���رة، فتبدو أكثر ش���حوًبا، وليس على العروس أن تغف���ل عن هذا األمر، بل يجب أن تولي بش���رتها عناية أكبر. 
وبالحدي���ث ع���ن البش���رة والعناي���ة بها، قد يتص���ور الجميع أن ذلك ال يت���م إال بإنفاق األم���وال الطائلة عند طبي���ب الجلدية، غير أن 
الطبيعة تهب لنا العديد من المكونات التي يمكننا استخدامها على البشرة ألغراض متعددة مثل النضارة والتخلص من اآلثار 

وغيرها من األمور بأزهد األثمان، وفيما يلي بعض االقتراحات... 

في زحمة التجهيزات...  
للقه���وة �لعديد م���ن �لفو�ئد �ملعر�ف���ة للب�سرة، من �أهمها من���ح �لن�سارة ��لإ�س���ر�ق ��سّدها، ال تنسي االعتناء ببشرتك!

��حلد من ظهور �لبقع، �تقليل عالمات �لتعب ��لإرهاق، �تفتيح �ملناطق �لد�كنة يف �لب�سرة، 
كما حتمي �لب�سرة �تعززها بفعل م�ساد�ت �لأك�سدة �ملوجودة فيها. 

�لرتطي���ب �لوجه، ُتخل���ط �لقهوة مع ملعقة من �لكاكا� ��مل���اء لت�سكيل عجينة متما�سكة ميكن 
توزيعها على �لوجه �ترك »�ملا�سك« على �لب�سرة ملدة ن�سف �ساعة ثم غ�سله باملاء �لفاتر، �أما 
خلط �لقهوة بزيت �لزيتون في�ساعد على تفتيح �لب�سرة عرب ��سع كميات مت�سا�ية من كليهما 
���سعهم���ا على �لوج���ه بعد تنظيفه جيًد�، كما ميكن ��ستخد�م �لقه���وة كمق�سر طبيعي للوجه 
ع���رب م���زج �لنب �ملطح���ون بال�سكر �خل�سن مع �لقلي���ل من ماء �لورد ثم تدلي���ك �لب�سرة برفق 
�بح���ركات د�ئري���ة ملدة 10 دقائق ثم غ�سل���ه باملاء �لبارد، �ميكن تك���ر�ر تطبيق هذه �لو�سفة 

مرتني �أ�سبوعًيا؛ للح�سول على ب�سرة ناعمة �متجددة.

يعت���رب زيت �سج���رة �ل�س���اي عالجا طبيعي���ا ر�ئعا حل���ب �ل�سب���اب ��لبثور، 
�للتخل�ص من �ل�سو�ئ���ب لحتو�ئه على �لبنز�يل بري�ك�سايد، �لذي ي�ستخدم 
ع���ادة يف كرميات حب �ل�سباب، �عالج �لأمر�����ص �جللدية، كما �أنه ي�ساعد 
عل���ى تهدئة �ترطيب �جلل���د يف �لوقت نف�سه. �يعمل زيت �سجرة �ل�ساي على 
زي���ادة �إنت���اج �لكولجني يف  �جلل���د، ما يجعل �جللد يب���د� �أ�سغر �سنا لفرتة 
طويل���ة، �يجب ��ستخد�مه بكميات خمففة عرب �إ�سافته �إلى �لزيوت �لأخرى 
مث���ل زيت �لزيت���ون، �إذ تتم �إ�سافة 3 قطر�ت من زيت �سجرة �ل�ساي مع زيت 
�لزيت���ون �دهن �ملناطق �مل�سابة بالبث���ور ��لر�ؤ��ص �ل�سود�ء �تركه ليجف ثم 
غ�س���ل �لوجه �تكر�ر ه���ذه �لو�سفة من م���رة �إلى 3 م���ر�ت يومًيا، كما ميكن 

�إ�سافته لهالم �لألوفري� لرتطيب �جللد، �مع �لزبادي لإغالق �مل�سامات.

يدخل �لألوفري� يف �لعديد من �سناعات �مل�ستح�سر�ت �لطبية ��لتجميلية مثل �ل�سامبو 
�أ� غ�س���ول �لوج���ه ��لكرميات؛ ملا له من �آثار عديدة لتح�س���ني �لب�سرة �جتديد خالياها 
�ترطيبها، كما �أنه يفيد ب�سكل خا�ص �لب�سرة �لدهنية، �إذ يعمل على تغذيتها �ترطيبها، 
�تنظيفه���ا م���ن �لدهون �لز�ئدة بها. �عرب خلط جل �لألوف���ري� مع ملعقة ع�سل �تدليك 
�لب�س���رة بهذ� �خلليط �ستح�سلني على ب�سرة �أك���رث ن�سارة مع �ل�ستخد�م �ملنتظم، كما 
�أنه �سي�ساعد على تنقية �مل�سام ��لتحكم يف �إفر�ز �لزيوت �لز�ئدة على �سطح �لب�سرة. 
�للعناي���ة بالب�س���رة �ل�ساحب���ة ��ملرهقة، يخلط ج���ل �لألوفري� م���ع �أ�ر�ق �لنيم �ع�سري 

�لليمون ���سع �خلليط على �لب�سرة ملدة 10 دقائق ثم �سطفه باملاء �لبارد.

زيت شجرة الشاي

األلوفيرا

القهوة
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الورد أرق الوسائل للتعبير 
عن الحب والسعادة

صاحب “رحيق الزهور” 
محمود الوسطي:

م���ن ضمن األمور المهمة التي تفكر فيها العروس تنظيم ديكور حفل الزفاف والباقة 
والضيافة، وعن هذا، التقينا محمود الوس���طي صاحب مركز رحيق الزهور، الذي افتتح 
ف���ي العام 2004، ويبلغ عدد فروعه حالًي���ا 13 فرًعا متوزعًة على أنحاء البحرين، ويطمح 
إل���ى افتت���اح فروٍع له ف���ي الخليج. »رحيق الزه���ور« مركز مختص بالزهور والش���وكوالته 
ويبي���ع بالجمل���ة والمف���رد، ويعمل كذلك على تنس���يق الباقات للمناس���بات المختلفة 

ضمن مجموعة متميزة من اإلكسسوارات والعلب التي تخص كل مناسبة.
أما بالنس���بة للش���وكالته، فإن مركز رحيق الزهور يوفر نوعي���ن، اللبناني والبلجيكي، 

ويعتبران من أجود األنواع.

�من �لأل���و�ن �لر�ئجة يف  هذ� �ملو�سم 
دم���ج �لل���ون �لأبي�ص �لثلج���ي مع �أحد 
�لأل���و�ن �لقوي���ة ��ملبهج���ة مث���ل �للون 
�ل���وردي �لزه���ري �أ� �لربتق���ايل، كما 
ميكن تزيني باقات �لزه���ور بالري�ص؛ 

لإ�سفاء �حليوية على �لباقة.

ع���ن باقة �لعر��ص، �أكد حمم���ود �أن �لورد من 
�أرق �لو�سائ���ل للتعب���ري عن �حل���ب ��ل�سعادة، 
�باقة �لعر��ص من �لأم���ور �لتي حتمل �لعديد 
م���ن �ملع���اين ��لأحا�سي����ص �جلميل���ة. �تهت���م 
�عتب���ار�ت  �ف���ق  �لباق���ة  باختي���ار  �لعر�����ص 
عديدة �بالغة �لدقة حتى تكون بنف�ص م�ستوى 
�جلم���ال �لتي ت�سع���ى �إلي���ه، �إذ �إن �لباقة هي 
��ستكم���ال للطلة �لأنيقة للعر�����ص �إ�سافة �إلى 

�لأهمية �ملعنوية �لتي حتملها.
�أما عن �أ�سا�سات �ختي���ار �لباقة ��لعتبار�ت 
�لت���ي يج���ب �للتف���ات له���ا �كذل���ك �لأل���و�ن 
�لر�ئج���ة �كي���ف ميك���ن للعر�����ص �لحتفاظ 
بباقتها لوقت �أط���ول قال »عند �لبدء باختيار 
�لباقة، يجب حتديد لون ديكور �سالة �حلفل، 
�ت�سميم �لف�ستان �لون���ه؛ حتى ميكن �ختيار 
ل���ون منا�سب �حج���م منا�سب للباق���ة، بحيث 
ل تت�سب���ب يف ج���ذب �لنتباه بعي���ًد� عنه، كما 
يف�سل جتنب �ختيار �لباقات �لكبرية �لتي قد 
تخفي �جلزء �لعل���وي من ف�ستان �لزفاف، �إل 

�إذ� كان ت�سميمه ب�سيًطا جًد�«.
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يعت���رب �لأ�ركي���د م���ن �أف�س���ل �لزه���ور للباق���ة؛ لأنه���ا تتميز 
بب�ساطتها �لها �أ�سكال خمتلفة متاحة على مد�ر �ل�سنة، ترمز 
�إل���ى �خل�سوب���ة ��لفخامة ��جلم���ال، �ميكن كذل���ك �ختيار 
�لتولي���ب �لت���ي يك���ون مو�سمها من �سه���ر يناير حت���ى مار�ص 
�ه���ي ذ�ت �سكل متميز �تاأت���ي باألو�ن خمتلف���ة منها �لأبي�ص 

��لأرجو�ين ��لأحمر. 
�أما �لالفندر �أ� �خلز�مى فهي زهرة رقيقة ذ�ت �ساق عالية، 
ت�سل���ح للباق���ات �لطولية، جماله���ا ريفي ب�سي���ط، �ر�ئحتها 

�ساحرة، لها �أ�سكال ��ألو�ن خمتلفة.

�للفت���اة �لت���ي حت���ب �لحتف���اظ بباقته���ا لوق���ت طوي���ل بعد 
�لزفاف، فقد �أ�سب���ح باإمكانها �ختيار �لزهور �ملجففة �لهذ� 
ح�سن���ات �أخرى مث���ل عدم �ج���ود م�سكلة �لتفك���ري يف مو�سم 
�لور�د �لطبيعية �لتي قد ل تتوفر �أحياًنا، �كذلك �أن �لعر��ص 
ميكنه���ا جتهيز �لباقة م�سبًقا �ل ت�سط���ر حلمل همها، �إذ �إن 
�لباق���ة هي �آخر ما يجه���ز �غالًبا ما تك���ون �لعر��ص م�سغولة 
�لب���ال ب�ساأن �ملظهر �لنهائي �لذي �ستظه���ر عليه، �ل ميكنها 

�لت�سرف حني ل تعجبها؛ ل�سيق �لوقت.

�أما بالن�سبة ملن تريد �لحتفاظ بباقتها �مل�سنوعة 
من �ر�د طبيعية فهناك طرق طبيعية عدة ت�ساعد 
على �لحتفاظ بالباقة لف���رتة �أطول ن�سبًيا، �منها 
�لأ�سربي���ن، �إذ يع���د طريق���ة جمرب���ة ��سحيح���ة 
للحف���اظ على �لزه���ور باأنو�عها ف���رتة �أطول، عن 
طريق �سحق حب���ات من �لأ�سربين ث���م خلطها مع 

�ملاء ���سع �لزهور فيه. 

ا جتفيفه���ا، �قبل جتفيف �لباقة يجب  �ميكن �أي�سً
�أن يت���م تفكيكه���ا، �ف�سل كل �لأزه���ار عن بع�سها 
�لبع�ص. �إذ� كانت �ل�سيقان فا�سدة، فيجب قطعها، 
ث���م ��س���ع كل �لأزه���ار يف �إن���اء م���ن �مل���اء، �ترك 
�لرطوبة تتبخر، �بعد حو�يل 3 �أ�سابيع ميكن جمع 

باقة من �لزهور �ملجففة.

رحيق الزهور...
الخيار األمثل لتزيني يوم أحالمك

raheeqflower raheeqflower@hotmail.com00973 39434934



أعراس 70

استعدي لحفل زفاف 
بلون الربيع

جم���ال الل���ون األبي���ض يكمن في كس���ره باألل���وان األخ���رى الزاهية الت���ي تضيف 
لحفل الزف���اف بهاًء. ويتجه مصممو الحفالت في اآلونة األخيرة إلدخال األلوان في 
التفاصيل األخرى مثل الديكور والطاوالت والكراس���ي والكعكة وربما فس���اتين 
وصيف���ات الع���روس، عبر تنس���يقها مع مكياج الع���روس أو ل���ون باقتها وحتى 
إدخ���ال هذا اللون بش���كل م���ا في زي العريس؛ ليتفرد فس���تان الع���روس بلونه 
األبي���ض الناصع. من هنا اخترنا لك حفال باللون الزهري؛ لتختاري ما يناس���ب يوم 

زفافك.



أعراس 72

نأمل سن قانون يلزم 
بدورة تثقيفية قبل 

الزواج

المرشدة التربوية األسرية

هاجر خير اهلل:

يتردد العديد من الشباب المقبلين على الزواج عند اتخاذ قرار االرتباط بشخص ما، وفي أحيان كثيرة يكون هذا التردد 
ناش���ًئا م���ن الجهل بالحياة الزوجية وعدم الق���درة على توقع ما هو آٍت، فماذا لو تم تطبي���ق دورات تدريبية ُتعنى بهذا 

الشأن؛ بهدف زيادة الوعي عند االختيار ما سيقلل بكل تأكيد من حاالت الطالق؟ 
هذا كان محور الحديث مع المرشدة التربوية األسرية هاجر خير اهلل. 

أهم االعتبارات قبل دخول الحياة الزوجية
هن���اك عو�م���ل كث���رية يجب ��سعه���ا يف �لعتبار قب���ل �ختيار �سري���ك �حلياة 
��لبح���ث عن معلوم���ات كثرية عل���ى جميع �لأ�سع���دة، بدء� بالنظ���ر ��ملقابلة 
�ملبا�س���رة؛ للك�سف عن �جلو�نب �لظاهرية كال�سكل ��ل�سوت �غريه، ��ل�سوؤ�ل 
ع���ن طريق �لأهل ��لزم���الء ��لأ�سدقاء، ��ختبار�ت متع���ددة تك�سف �لتو�فق 
�لفك���ري ��لديني ��لأخالقي ��لثقايف، فال نرتك هذه �لأمور على �أمل �لتغيري 
بع���د �لز��ج. كما �أن هناك �سفات خا�سة باملر�أة ��أخرى خا�سة بالرجل يجب 
�إدر�كها �فهم �لختالف �طبيع���ة كل جن�ص ��مل�سوؤ�ليات ��لو�جبات ��حلقوق 
ل���كال �لطرف���ني. �من �ل�س���ر�ري ��سع خارط���ة �سامل���ة لأدق �لتفا�سيل لكال 
�لطرفني بدًء� م���ن �ملعلومات �ملدنية ��ل�سمات �لعام���ة، �معلومات عن تن�سئة 
كل فرد، ��لظ���ر�ف �ل�سحية ��لعاطفية، �عالقته باأهله، �م�سوؤ�لياته �ملالية، 
��لع���اد�ت، �لهو�ي���ات، �لعمل، ��جهات �لنظر ب�ساأن تنظي���م �لأ�سرة ��لأبناء، 
�د�ر �م�سوؤ�لي���ات كل ط���رف يف تربي���ة �لأبناء �حتم���ل م�سوؤ�لياتهم �ملختلفة، 

�مدى متتع كل طرف بالثقافة �لز�جية �ل�ساملة، �ر�ؤية ���سحة للم�ستقبل.

متى يكون اختيار الشخص صحيًحا؟
يكون �ختيار �سريك �حلياة �سحيًحا حني مي�سي �ل�سريكان قدًما على نحو متناغم يف تطابق توقعاتهما حلياة ز�جية مع بع�سهما، 
�ذلك حني يربمان م�سبًقا �تفاقا عاطفيا يجعلهما يعرفان بع�سهما جيًد�، �يزيد �أ���سر �حلب ��لإح�سا�ص بامل�سوؤ�لية جتاه بع�سهما، 

�م�ستوى �لرتباط �لعاطفي ��ل�سغف بالآخر يف �لعالقة �لز�جية �لتي ت�سمن �لت�سرف بحكمة يف تعرجات �حلياة.



أعراس 74

إلزامية اإلرشاد 
النفسي واألسري

�أعتق���د �أن �لإر�س���اد �لأ�س���ري ��لنف�سي يجب �أن 
يك���ون مو�زًي���ا للفح�ص قب���ل �ل���ز��ج، �ناأمل �أن 
ي�س���ن قانون �لإلز�م �يوؤخذ ب���ه بجدية، ��أن يتم 
�إدخ���ال �لإر�س���اد �لأ�س���ري �لز�ج���ي كمنهج يف 
�ملد�ر�ص �لثانوية يت���م �لتدرج يف  م�ستوياته ملدة 

3 �سنو�ت.

تثقيف األبناء بالحياة الزوجية
بالتاأكيد هذ� لي�ص كافيا، �كذلك لي�ست فقط �لأم م�سوؤ�لة عن �لتثقيف �حدها، بل كال �لو�لدين يجب �أن 
يكونا منوذًجا لنقل �ل�سلوك �لإيجابي يف �لتعامل لالأبناء، كما يجب �أن تخ�س�ص جل�سات فردية �جماعية 
يت���م �لتح���ا�ر �مناق�سة �أ�س����ص �حلياة �لز�جية بجمي���ع �أبعاده���ا، �توجيههم مل�سادر �ملعرف���ة يف �ملجال، 

��إ�سر�كهم يف �لد�ر�ت �لتخ�س�سية لدى خمت�ص �أي�سا.

تكوين زواج ناجح
�أ�س�ص �لز��ج �لناجح �ملودة ��لرحمة، �يندرج 
حتتهم���ا كثري م���ن �ملمار�س���ات �لعملي���ة �لتي 
ترتجمهما للحياة، كالتعا�ن، �لحرت�م، �حلب 
غري �مل�س���ر�ط، �لب�سر ��لبت�سام���ة، �ملبادرة، 
�لتغا�سي، �لت�سامح، �حلو�ر، حتمل �مل�سوؤ�لية، 
�ل�سكر ��لمتن���ان، �ل�سرب، ��سر�رة مر�جعة 
�ل���ذ�ت لتطوير �لعالق���ة ��لتثقي���ف �مل�ستمر، 
�لي���درك كال �لطرف���ني �أن ما يقوم���ان به من 
خ���ري جت���اه �لآخ���ر ��لأبن���اء �سي���وّف �إليه���م، 
��مل�سارع���ة يف �خل���ري�ت كم���ا ق���ال �لر�س���ول 
حمم���د �سل���ى �هلل علي���ه ��آله ��سل���م »خريكم 

خريكم لأهله ��أنا خريكم لأهلي«. 
�نعود لأهمية �لوع���ي �لكامل بطبيعة �ل�سريك 
��لو�جب���ات ��مل�سوؤ�لي���ات �خلا�سة بكل طرف 
�ل�سك���ن ��ل�ستق���ر�ر  ��لوف���اء به���ا لتحقي���ق 

�لعاطفي �لذي به يحفظ كيان �لأ�سرة.

نحت���اج �إل���ى عمل موؤ�س�سي منظ���م لالإر�ساد �لز�ج���ي بجميع �أبعاده 
منطل���ق من �لن�ص �لقر�آين؛ ملا يت�سمنه من توجيهات دقيقة �قائية 
�عالجية، م���ع �ل�ستفادة من �لرب�م���ج �لإر�سادية �حلديثة �جلميع 
�لفئ���ات قب���ل �بعد �ل���ز��ج؛ ل�سم���ان �لختي���ار �ل�سحي���ح، �تقليل 
�خلالف���ات �لز�جية �ن�سبة �لط���الق، ��أن ي�ستطيع كل فرد �لو�سول 
�إل���ى �خلدم���ات، �يتحمل م�سوؤ�ليت���ه يف �حلفاظ على ه���ذ� �لرباط 

�ملقد�ص ��لنو�ة ملجتمع �سالح.



أعراس 76

١٠ نصائح من المرشدة خير اهلل  
للمقبلين على الزواج

الكفاءة، وتقاس 
بالرضا القلبي 

والعقالني.

حس���ن األخ���الق عموم���ا، وهن���اك صف���ات  حسن الدين.
خاص���ة البد من وجودها في المرأة وأخرى 

في الرجل.

ظروف التنشئة 
والبيئة التي تربى 

فيها.

وجود الوعي 
الكامل بالحقوق 

والواجبات لكال 
الطرفين.

 التقييم الذاتي لنفسه: إيجابياته، سلبياته، 
كي���ف يمك���ن عالجه���ا، كي���ف يمك���ن يطور 
س���يقبل  وه���ل  أهداف���ه،  م���ا  ش���خصيته، 

بشخص يمتلك نفسه صفاته؟

التأكد من 
السالمة النفسية 

والعقلية.

والتوقع���ات  واأله���داف  ال���رؤى  وض���وح 
وتدوينه���ا بمثابة ميث���اق أخالقي عملي 
ودس���تور زوجي يتفقان عل���ى االلتزام به 

ويسعيان لالرتقاء معا من خالله.

البشاشة وروح 
الفكاهة.

الزواج من أرقى المش���اريع اإلنس���انية ومصنع لبناء اإلنس���ان وتكوي���ن المجتمع، لذا كان 
س���كنا لل���روح والنفس والجس���د، ولس���المته واس���تمراريته ونمائ���ه يحتاج إل���ى اليقظة 
والصيان���ة المس���تمرة واالرت���واء بالح���ب وال���ود والتس���امح والتغاضي والصب���ر والقناعة 

والصدق واالحترام وتحمل المسؤولية والتفاني في العطاء والمشاركة بين الزوجين.

123

456

789

10



أعراس 78

كيف استطعِت التوفيق بين كونك في البداية موظفة وبعد 
ذلك زوجة سفير؟ 

��سرت�سل���ت رح���اب يف �حلديث لتبد�أ كالمها باأنها تفتخ���ر �ب�سدة �أنها �أ�ل 
ز�ج���ة منا�سل �حتملت مع���ه معاناة �لعتقالت �لكث���رية �لتي تعر�ص لها، 
��أخذت د�ر �لأب ��لأم ل� 4 �أبناء، هذ� �إلى جانب �لوظيفة. �خل�ست ق�سة 
جناحه���ا يف �أمور عدة �عتربتها رح���اب �أ�سا�ص جناحها �سابًقا �حتى �لآن، 
منه���ا �لقدرة على �لتنظيم، �إذ قالت رح���اب »�لأم �لعاملة هي �لأكرث قدرة 
عل���ى �لتنظيم؛ لأن طبيعة �لعمل تتطلب منه���ا ��سع مو�عيد حمددة خالل 
�لي���وم، �عدد� معينا من �ل�ساعات لإجناز مهامها �لكثرية، �بالتايل ت�سبح 

حياتها �حياة �أبنائها �أكرث تنظيما ما يوؤثر �إيجابا على �لأبناء«.

ألم تشعري بالتقصير أو الذنب خالل حياتك؟
فكرة �لتق�سري ت���ر��د �ملر�أة �لعاملة، فت�سعر �أنها بطول �ملدة �لتي تق�سيها 
خارج �ملنزل تق�سر يف حق بيتها ��أبنائها، �لأمر �لذي يعتربه كثري�ن �سيئا 
�سلبيا، �لكني �أرى �أنه �أثر معي �إيجابا �جعلني �أحا�ل جاهدة تعوي�سهم عن 

هذ� �لتق�سري ببذل �أق�سى جهد لإر�سائهم.

ما الفائدة التي يجنيها أبناء الزوجة العاملة؟ 
طبيع���ة حياة �لأم �لعاملة جتعلها تتعامل مع فئات خمتلفة من �ل�سخ�سيات 
يومًيا، ما يك�سبها مهار�ت بالتعامالت �ل�سخ�سية، �إ�سافة �إلى �أنها ت�سيف 
يوميا �إل���ى معلوماتها �تكون ملمة بالتحديث���ات، �كل هذ� ين�سب يف تربية 

�لأبناء �طريقة �لتعامل معهم.

بماذا تصفين األم العاملة؟ 
�سخ�سي���ة �لأم �لعامل���ة عادة ما تكون �أقوى من غريه���ا، �ذلك ما تفر�سه 
عليها طبيعة �لعمل، �بالتايل هي �لأكرث قدرة على �لقيادة �توجيه �لأبناء، 
�ه���ذ� يجعلها توؤثر فيهم ب�س���كل �أكرب، كما �أن دعم �لأبن���اء معنويا �نف�سيا 
ي�سب���ح �سغله���ا �ل�ساغل �هدفه���ا حتى ت�سع���ر بالر�سا جتاهه���م، فت�سبح 
طيل���ة �لوقت تبحث عن كل ما يوؤثر �إيجابا على جناحهم �حياتهم �لنف�سية 

��لعلمية؛ لتثبت مدى قدرتها �جناحها.

ما فلسفتك في تربية أبنائك؟
تعامل���ت معهم ط���و�ل حياتي ب�سيا�س���ة �لكيف �لي�ص �لك���م، فل�ست مطالبة 
بع���دد كبري م���ن �ل�ساعات �أق�سيه���ا لرتبية �أبنائ���ي، �إذ يكفيني ق�ساء �قت 
ق�س���ري يوؤثر فيهم �يتفاعل���و� معي فيه، �أركز خالله على ما �أريد �أن �أ��سله 

�إليهم د�ن �قت �سائع.

�يف �لنهاية قالت رحاب »تع���رف �لأم �لعاملة جيد� كيف مت�سي �لإجاز�ت 
�ل�سعي���دة؛ لأنه���ا بحاج���ة �إليها �أي�س���ا مثل �أبنائه���ا، لذ� تتف���ن يف جتهيز 
�لرح���الت ��ملفاج���اآت ��لذهاب �إل���ى �لأماك���ن �جلديدة، ما يزي���د �سعور 

�لر�حة ��ل�سعادة يف �لأ�سرة«.

لطالما اختلفت اآلراء بش���أن قدرة المرأة العاملة والزوجة على التوفيق بين عملها وأس���رتها، بين معارضين يرون أن عملها يجب 
أن يقتصر على تربية أوالدها ورعاية بيتها، ومؤيدين يرون فيه ضرورة لتطوير نفسها ومساندة الرجال في بناء المجتمع.

ُنش���رت دراس���ة أميركية في مجلة علم النفس تثبت أن األم العاملة هي األكثر س���عادة في حياتها الزوجية أكثر من ربات البيوت. 
وأرجعت الدراس���ة أس���باب ذلك إلى أن مدى تحقيق اإلنجازات بالعمل يعطي المرأة حالة من الرضا النفس���ي والسعادة التي تعود 
بها إلى المنزل، وينصب ذلك على أسرتها وتحقق معهم السعادة والنجاح، وهذا يرجح أن األم العاملة هي أنجح في تربية األبناء.

ولنتع���رف عل���ى هذه القضية عن قرب ذهبت »أضواء البالد« إلى لقاء س���يدة ليس���ت فقط امرأة عاملة ولكنها كتبت في س���جل 
الحياة من المجاهدات، إنها رحاب عبدالقادر، زوجة السفير الفلسطيني بالبحرين الرجل المناضل طه محمد عبدالقادر.

األم العاملة أكثر قدرة على تنظيم وقتها
عقيلة السفير الفلسطيني رحاب:



اقتراحات لقضاء “شهر عسل” 
مميز ال ينسى!

بات الس���فر بعد الزفاف أو ما يسمى »شهر العسل« من األساسات التي تخلق 
للعريس���ين ج���ًوا من الخصوصي���ة والفرح في بداي���ة حياتهما الزوجي���ة. وأخًذا 
باعتب���ارات عديدة يت���م اختيار الوجهة المناس���بة، وعلى رأس ه���ذه االعتبارات 
الميزاني���ة المرصودة، الم���دة المخطط قضاء اإلجازة فيها، واألجواء واألنش���طة 
الت���ي يفضلها أحد الزوجي���ن أو كالهما مًعا. وفي هذه الصفحات أبرز المناطق 

التي قد تكون مناسبة للعديد من األزواج على اختالف المعايير المذكورة. 

أعراس 80

جزر المالديف 
لق�س���اء رحل���ة ق�س���رية ل تزي���د مدتها عن 
�أ�سبوع بعيًد� عن �سخب �ملدينة، �أي للباحثني 
ع���ن �خل�سو�سي���ة ��لر�ح���ة ��ل�ستجم���ام، 
��ل�ستمت���اع بال�سو�ط���ئ ��ملناظ���ر �لطبيعية 
�خلالب���ة، ف���اإن ج���زر �ملالديف ه���ي �خليار 
�ملنا�س���ب، �هي عبارة ع���ن �سل�سلة ر�ئعة من 
�جل���زر يف منطق���ة �ملحي���ط �لهن���دي، بح���ر 
�لع���رب، �تتكون م���ن 26 جزي���رة مرجانية، 
�ح���ني تقرر �ل�سفر �إلى �ملالديف، فهذه بع�ص 
�لأماك���ن �لت���ي ميكن���ك ق�س���اء �لوق���ت فيها 

هناك...

ت�سته���ر ب�ساطئها �ل�سناعي �لذي يعترب �لوجهة �لأبرز فيها، 
ا جمموع���ة من �ملطاعم �ملميزة. كما ت�سم جزيرة  �بها �أي�سً
مالي���ة عدد� كبري� م���ن �لأماكن �لتاريخي���ة ��لثقافية �ملهمة 
�إ�سافة �إل���ى �لعديد من �لوجهات �لرتفيهي���ة ��ل�ستجمامية 

�لر�ئعة.

جزيرة مالية  منتجع جزيرة هيلينجيلي
من �أجمل جزر �ملالديف، �تقع يف منطقة منعزلة على �جلانب �ل�سمايل �ل�سرقي من 
�جلزي���رة �ملرجانية �ل�سمالية م���ايل �أتول، �تعترب �جهة مثالي���ة ملحبي �لغو�ص حيث 
تتو�فر مدر�سة للغو�ص توؤمن جميع �ملعد�ت �لالزمة للقيام برحلة غو�ص ممتعة، كما 
توج���د مطاعم فاخرة ع���دة يف �جلزيرة، ف�سال عن �إم���كان م�ساهدة �لدلفني �هي 

ت�سبح يف �ملياه �لزرقاء �لتي حتيط باجلزيرة.



أعراس 82

آيسلندا 
للراغبين بالهروب من حرارة 
الجو في الخليج فإن آيسلندا 
خي���ار مناس���ب لقضاء ش���هر 
العس���ل فيها، وهي ال تخلو 
من أماكن الجذب الس���ياحي 

الخالبة مثل:

تقع هذه �لبحرية �جلليدية �لكبرية جنوب �سرق �آي�سلند�، �تنجرف 
ببطء نحو �مل�سب؛ لتن�سم يف نهاية �ملطاف �إلى �ملحيط.

بحيرة Breiðamerkurjökull من الجليد
م���ا مييز ه���ذ� �ل�ساطئ رماله �لربكاني���ة �ل�سود�ء �ملمز�ج���ة مع حجارة 
�سغرية، لكن جماله يف ف�سل �ل�ستاء يكون �أكرث؛ لنت�سار �جلليد �لطايف.

الشواطئ بالرمال البركانية السوداء

دبي
بالنس���بة ل���ألزواج الذين يخطط���ون لقضاء رحل���ة قصيرة الم���دة فإن دبي 
هي الوجه���ة المثلى لهم، حيث يمكنهم التس���وق والقيام بالعديد من 
األنش���طة الت���ي تجمع بين االس���تجمام في الفن���ادق والمنتجع���ات الراقية 

وزيارة األماكن السياحية مثل: 

يعد من �أبرز �ملعامل �ل�سياحية يف دبي، حيث يوفر �أف�سل �إطاللة على �ملدينة، كما ي�سم عدًد� من 
�ملطاع���م ��لغ���رف �لفندقية، �يحتوي برج خليفة على �أعلى م�سج���د يف �لعامل، �تقع بقربه نافورة 
دب���ي �لر�ق�سة، �ه���ي �أطول نافورة ��ستعر��سية يف �لعامل، �تقدم نافورة دبي �لعديد من �لعر��ص 

�ملو�سيقية ��ل�سوئية �ل�ساحرة، �سمن تناغم مو�سيقي يخطف �لأب�سار.

برج خليفة 

حي���ث جتتمع �أكرث �حليو�نات �لبحرية �ملتنوعة يف �لع���امل. �يقع �أكو�ريوم دبي يف �لطابق �لأر�سي 
م���ن دبي م���ول، �يعد من �أهم �لأماكن �ل�سياحية يف دبي. �يوفر نف���ق �أكو�ريوم دبي فر�سة مذهلة 
للتج���ول م���ع ز��ية ر�ؤية مبقد�ر 270 درج���ة؛ للتعرف عن كثب على �أك���رث �لكائنات �لبحرية ر�عة 

على كوكب �لأر�ص.

أكواريوم دبي

إيطاليا
تعتب���ر إيطاليا من أكثر أماكن الس���ياحة جماًلا، 
حيث يمك���ن للزوجين اللذين يمتلكان اهتماًما 
بالفن والثقاف���ة اختيار إيطالي���ا، حيث إن مدينة 
فلورنس���ا الت���ي تق���ع ف���ي الج���زء الش���مالي من 
إيطاليا تعد من أكبر المدن وأهمها تراًثا تاريخًيا 
وفنًي���ا واقتصادًي���ا، حيث يمر بها نه���ر أرنو، كما 
تعتب���ر مه���د النهض���ة الفني���ة واش���تهرت في 
العال���م بأس���ره مهدا للف���ن والعم���ارة بمبانيها 
الغني���ة  ومتاحفه���ا  ومعالمه���ا  التاريخي���ة 
بالمعروض���ات الفريدة، كما يمكن قضاء ش���هر 
عس���ل ممي���ز ف���ي مدين���ة البندقي���ة، المدين���ة 
العائم���ة والتي تس���مى أيًضا »مدينة العش���اق« 
وه���ذه بع���ض األماكن واألنش���طة الت���ي يمكن 

القيام بها:

تاري���خ مدين���ة  كوري���ر  يعر����ص متح���ف 
فيني�سي���ا م���ن خ���الل ت�سل�س���ل �لأحد�ث 
��لفن���ون ��ل�سخ�سي���ات �لت���ي �أث���رت يف 
ه���ذه �ملدين���ة �لتاريخي���ة، �ي�سم �ملتحف 
جمموع���ات فني���ة ت�ستمل عل���ى �للوحات 

��لر�سومات �لتي حتكي ق�سة �لبندقية.

هي �أكرب قبة �سما�ية يف �إيطاليا، �ت�سم 
م�سرح���ا يقدم عر��س���ا فلكي���ة تثقيفية 
��لكو�ك���ب  �لنج���وم  م�ساه���د  حتاك���ي 
��لأج�س���ام �ل�سما�ي���ة، ت�سخ���دم �لقب���ة 

ك�سا�سة عر�ص �سخمة.

ميكنك م���ن خالل خو����ص هذه �لتجرب���ة �ملمتع���ة �أن تكت�سف 
�أنح���اء �ملدينة �لر�ئعة �لتي جتعلك ترى �ملباين �مل�سطفة على 

�جلانبني باألو�نها �لز�هية �ر�عة �لت�سميم.

متحف كورير

قبة بالنيتاريو دي ميالنو

ركوب الجندول
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سمو ولي العهد يشّرف حفل 
زواج الشيخ محمد بن خليفة

�س����رف �يل �لعه����د نائب �لقائد �لأعل����ى �لنائ����ب �لأ�ل لرئي�ص جمل�ص 
�ل����وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك����ي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، حفل 
ز��ج �ل�سي����خ حممد بن خليفة �آل خليفة، �لذي �أقيم مبجل�ص �ملغفور له 

�ل�سيخ �سلمان بن حممد بن عي�سى �آل خليفة مبحافظة �ملحرق.
كم����ا ح�سر �حلف����ل عدد من كبار �أفر�د �لعائل����ة �ملالكة �لكرمية �كبار 
�ملدعوي����ن، حي����ث قدم �ساحب �ل�سم����و �مللكي �يل �لعه����د نائب �لقائد 
�لأعل����ى �لنائب �لأ�ل لرئي�ص جمل�ص �ل����وزر�ء �لتهاين ��لتربيكات �إلى 
�ملدي����ر �لعام ملكتب �لنائب �لأ�ل لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �ل�سيخ �سلمان 
ب����ن خليفة �آل خليفة، ��إلى �لعري�����ص �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة 

بهذ� �لز��ج �ملبارك متمنًيا �سموه له حياة ز�جية �سعيدة.



تحت األضواء 86



تحت األضواء 88

أفراح المليجي 
وبوقري

��سط �أج����و�ء من �لبهج����ة ��ل�سر�ر، 
�حتف����ل ��ست�ساري جر�ح����ة �لتجميل 
�أمي����ن �ملليج����ي  ��لرتمي����م �لدكت����ور 
��لتجمي����ل  �جللدي����ة  ��خت�سا�سي����ة 
�لدكتورة ر�نيا بوقري بحفل زفافهما 
يف جزي����رة �لري����ف بح�سور جمع من 
�لأهل ��لأق����ارب ��لأ�سدق����اء �لذين 
�ساركوهم����ا �لفرح����ة باأج����و�ء مفعمة 
لهم����ا  متمن����ني  ��لف����رح،  بال�سع����ادة 

�ل�سعادة �لد�ئمة ��لرفاه ��لبنني.
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“رحيق الزهور” يفتتح 
فرعه الــ13 في 

البسيتيـن
��س���ط لفيف م���ن �لأهل ��لأ�سدق���اء �طاقم 
�ملوظف���ني، مت �فتت���اح �لف���رع �ل���� 13 ملرك���ز 
رحي���ق �لزهور )موزع �جلمل���ة د�خل �خارج 
�لبحري���ن( يف منطقة �لب�سيت���ني، حيث قام 
�ساح���ب �ملركز حمم���ود �لو�سط���ي بافتتاحه 
ر�سمًي���ا. �يت�سم���ن �ملركز �لكثري م���ن �أنو�ع 
�لزهور �لطبيعية، �إ�سافة �إلى �لإك�س�سو�ر�ت 
�خلا�س���ة بالزه���ور ��لتزي���ني �ملن���زيل، �إلى 
��حللوي���ات  �لهد�ي���ا  م���ن  �لعدي���د  جان���ب 
�حل�س���ور  �هن���اأ  �لفاخ���رة،  ��ل�سوكولت���ه 
�لو�سطي بافتتاحه �ملركز، متمنني له �لتوفيق 

��لنجاح يف �إد�رته.
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“اإلسالمي” يفتتح الفرع الرقمي 
األول بمجمع جاليريا

�أعلن بن����ك �لبحرين �لإ�سالمي عن �فتتاح �لف����رع �لأ�ل �لرقمي �ملتكامل 
يف جممع جالرييا مبنطقة �لزجن، بح�سور ممثلني عن م�سرف �لبحرين 
�ملرك����زي �جمل�ص �إد�رة �لبنك، متا�سًيا مع �إ�سرت�تيجية عمله �لهادفة �إلى 
تب�سيط �ملعامالت �رقمنه �لعمليات. �يتيح �لفرع للزبائن �لقيام بالعديد 
من �ملعامالت د�ن م�ساعدة من قبل موظف �لفرع، مثل: �ل�سحب �لنقدي 

��لإيد�ع من د�ن بطاقة.

“جنة دلمون” تفتتح الموسم 
12 بحلة جديدة

�فتت���ح �سفري جمهورية �لفلبني لدى مملك���ة �لبحرين �ألفون�سو 
�يف���ري �ملو�س���م �ل���� 12 جلن���ة دمل���ون �ملفق���ودة، حي���ث كان يف 
��ستقبال���ه �لرئي����ص �لتنفي���ذي عي�س���ى �لفقيه �ع���دد من كبار 
�ل�سخ�سي���ات ��لفنان���ني �مل�سهوري���ن �ممثل���ني ع���ن ��سائ���ل 
�لإع���الم �ملحلي���ة ��لإقليمية. �ق���ال �لفقيه »نح���ن �سعد�ء باأن 
تفت���ح �حلديقة �أبو�بها بفعالي���ات ترفيهية مت �لرتتيب لها �فق 
�خلرب�ت �ملرت�كمة ��لقر�ء�ت �ملعمقة ل�سناعة �لرتفيه، حيث 

تتو�لى هذه �لفعاليات �سهريا«.
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“سنتربوينت” تطلق تشكيلة 
الربيع المستوحاة من 

الطبيعة
خ����الل �حتفال �سم �أكرث م����ن 500 �سخ�ص، نظمت 
جمموع����ة �لر��س����د يف متج����ر �سنرتبوين����ت مبجمع 
�ل�سيت����ي �سنرت عر�����ص �أزياء �لربي����ع �مل�ستوحاة من 
�لطبيع����ة، حيث ��ست�ساف����ت �ملجموع����ة �ل�سخ�سية 
�ل�سه����رية يف ��سائ����ل �لتو��س����ل �لجتماع����ي �سوزي 
خان. �ت�سم����ن عر�ص �لأزياء جمموعة من �ملالب�ص 
�لريا�سي����ة ��لر�سمي����ة ��ليومي����ة للرج����ال ��لن�ساء، 
�إ�ساف����ة �إل����ى جمموع����ة �لأطف����ال �خلا�س����ة ملو�سم 
�لربي����ع. ��س����ارك يف �لعر�����ص �أع�س����اء م����ن جمعية 
متالزم����ة د��ن �لبحريني����ة، �لتي ين�س����م �أع�سا�ؤها 

موظفني يف متاجر »�سنرتبوينت« حاليا.

”تمكين“ يعلن الفرق الفائزة بـ ”مشروعي”
�أعل����ن �سن����د�ق �لعم����ل )متك����ني( ع����ن �لف����رق �لفائ����زة بالن�سخ����ة �خلام�سة م����ن جائزة 
»م�سر�ع����ي« لالأعمال �ل�سبابية، خالل �حلفل �خلتامي �لذي ح�سره �لرئي���ص �لتنفي��ذي ل� 
»متكي������ن« �إبر�هيم جناحي، ��أع�س��اء جلنة �لتحكيم، ��لفرق �مل�س��اركة، �إ�ساف��ة �إلى عدد 
م����ن �ملعنيني بقطاع �مل�س��اري����ع �لنا�س��ئة. �يوفر هذ� �حلدث للم�س��اركني من عمر 18 عاًما 
من�س����ة �طنية لت�س��ليط �ل�سوء على م�ساريعه����م، �ي�ساعد يف توجيه �أ�سحاب �مل�ساريع من 

فئة �ل�سباب �تدريبهم �دعمهم؛ لبدء �أعمالهم.



تحت األضواء 98

“المؤيد” تدشن “ألتيما” الجديدة
د�سنت �سركة يو�سف خليل �ملوؤيد ��أ�لده، �لوكيل �حل�سري ل�سيار�ت ني�سان يف مملكة �لبحرين، 
طر�ز �سيارة »�ألتيما« �جلديدة كليا يف �لبحرين �سيتي �سنرت. �ت�سفي �سيارة �ل�سيد�ن متو�سطة 
�حلج����م �لإث����ارة ��لتمّيز عل����ى هذه �لفئة م����ن خالل ت�سميمه����ا �خلارجي �ملع����رّب، �ت�سميمها 

�لد�خلي �ملذهل، مبحركني جديدين، �إ�سافة �إلى مز�يا تقنية »ني�سان« للتنقل �لذكي.
وصول الفئة 3 الجديدة 

من “BMW” للبحرين
 BMW طرحت �سرك����ة �ل�سيار�ت �لأ�ر�بي����ة طر�ز

�لفئ����ة �لثالثة �جلدي����دة كلًيا لعمالئها �ه����و�ة قيادة 
�ل�سيار�ت يف جميع �أنحاء �ململكة. �متثل هذه �ل�سيارة 

�جلي����ل �ل�سابع من �سي����ار�ت BMW �لفئة �لثالثة �لت����ي ت�سهد جناًحا 
منقط����ع �لنظري. �مت ت�سمي����م �ل�سيارة �جلدي����دة لت�سيطر على �س����وق �ل�سيار�ت 

�لفاخرة متو�سطة �حلجم. �تعترب �سيارة BMW �لفئة �لثالثة �أحدث �لإ�سافات �إلى جمموعة 
�سركة �ل�سي����ار�ت �لأ�ر�بية �جتمع بني �ل�سكل �لريا�سي �لو�ثق �مق�سورة �لقيادة �ملذهلة، �إ�سافة �إلى 

�لت�سميم �جلذ�ب ��أحدث تقنيات م�ساعدة �ل�سائق ��لتحكم ��لتو��سل.
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“البحرين والكويت” يحتفل 
بالمليونير العاشر من “الهيرات”

�حتفل بنك �لبحرين ��لكوي����ت بت�سليم �لفائز بجائزة �ملليون د�لر من 
ح�ساب �لهري�ت، �فاز بها �سعيد �حلظ    �ديتول   �د���،    �إذ   مت   ��سطحابه  
 يف   �سي����ارة   فاخرة   �إلى   موق����ع   �لحتفال   مبجمع   �مل����ايل   للبنك   يف   �لرفاع.  
 �كان   يف   ��ستقبال����ه   �لرئي�����ص   �لتنفيذي   لبنك   �لبحري����ن   ��لكويت   ريا�ص  

 �ساتر،   بح�سور   �أع�ساء   من   �لإد�رة   �لتنفيذية   يف   �لبنك.

فندق الخليج يستضيف أطفاال من 
ذوي االحتياجات الخاصة 

بالتع����ا�ن مع ن����ادي �لعرين ليون����ز �لبحرين، خدم����ات ليفربول، 
��ست�س����اف فندق �خلليج �أطفال من مركز رعاية �لطفل �لنهارية 
�جمعي����ة متالزمة د��ن �بن����ك �لبحرين �لوطن����ي لالأطفال ذ�ي 
�لحتياجات �خلا�سة، حيث �ساهد�� هبوط �سبايدرمان من مبنى 

�لفندق، �مت خالل �لفعالية تقدمي بع�ص �لوجبات �خلفيفة.
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“بنفت” تطلق “اعرف 
عميلك إلكترونًيا”

�أعلن����ت �سركة »بنف����ت«، �ل�سرك����ة �لر�ئدة 
يف �لتعام����الت �ملالي����ة �لإلكرت�نية، خالل 
موؤمت����ر �سحايف عن خدمة »�عرف عميلك 
�لوطني  �مل�سر�ع   ،)E-KYC( »إلكرت�نًي����ا�
�جلديد �ل����ذي يعترب �لأ�ل م����ن نوعه على 
م�ست����وى �لوطن �لعربي، ��ل����ذي ي�ستهدف 
��ملوؤ�س�س����ات  �لتجزئ����ة  قط����اع  م�س����ارف 
�ملالية �مل����ز�دة للخدمات �ملالي����ة ��سبكات 
هيئ����ة  م����ع  بالتع����ا�ن  �ذل����ك  �ل�سر�ف����ة، 
�ملعلوم����ات ��حلكوم����ة �لإلكرت�ني����ة �حتت 
�ملرك����زي.  �لبحري����ن  م�س����رف  �إ�س����ر�ف 
�يهدف �مل�سر�ع �إل����ى توفري �آلية �إلكرت�نية 
للموؤ�س�س����ات  بيان����ات  �قاع����دة  متقدم����ة 
�ملالية؛ للتحقق من هوية عمالئهم ��سحة 

�ملعلومات، قبل منح �خلدمات �ملالية. 

افتتاح يوم المهن 
التاسع بتنظيم 
الجامعة األهلية

�فتت����ح �زي����ر �لعم����ل ��لتنمي����ة �لجتماعية 
جميل حميد�ن فعالية »ي����وم �ملهن �لتا�سع«، 
�لت����ي تنظمه����ا �جلامع����ة �لأهلي����ة مبقرها، 
بح�س����ور رئي�����ص جمل�����ص �أمن����اء �جلامع����ة 
عب����د�هلل �حل����و�ج، �عدد م����ن �مل�سوؤ�لني يف 
�لهيئة �لإد�رية ��لتعليمية باجلامعة، �إ�سافة 
�إلى ع����دد من �مل�سوؤ�لني بالوز�رة. �سارك يف 
يوم �ملهن لهذ� �لع����ام 60 موؤ�س�سة عاملة يف 
�لقطاعني �لعام ��خلا�����ص، م�ستهدًفا طلبة 
�خريج����ي �جلامع����ة �لأهلي����ة �غريه����ا من 

�جلامعات.
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“االتحاد العالمي 
لصاحبات األعمال” 

يفتتح مقره الجديد 
بحديقة األندلس

حتت رعاية حمافظ �لعا�سمة �ل�سيخ ه�سام بن 
عبد�لرحم����ن �آل خليفة، �فتت����ح �لحتاد �لعاملي 
ل�ساحب����ات �لأعم����ال ��مله����ن �لبحرينية مقره 
�جلدي����د يف حديقة �لأندل�����ص باملنامة، بح�سور 
ممثل����ي �س����ركاء �لحت����اد �موؤ�س�س����ات �ملجتمع 
�ملدين، �إ�سافة �لى ع����دد من �أع�ساء ��أ�سدقاء 
�لحت����اد �لعامل����ي ل�ساحب����ات �لأعم����ال ��ملهن 

�لبحرينية.

�باملنا�سب����ة قالت �ل�سيخة هند بن����ت �سلمان �آل 
خليفة »�سع����د�ء للغاية بتد�س����ني مقرنا �جلديد 
�م�ساعف����ة ع����دد �حلا�سن����ات مبع����دل 3 مر�ت 
لت�س����ل �إل����ى 18 حا�سن����ة تن�س����ط يف جم����الت 
عدي����دة؛ به����دف دع����م �لر�غب����ني يف تاأ�سي�����ص 
م�سر�ع����ات خا�س����ة. �ن�سك����ر جمي����ع �ل�سركاء 
�لذي����ن حر�س����و� عل����ى �حل�س����ور، �ه����و دلل����ة 
���سح����ة عل����ى �إميانه����م بال����د�ر �ل����ذي توؤدي����ه 
موؤ�س�سات �ملجتمع �لأهل����ي ��لقطاع �خلا�ص يف 

�لتنمية �لقت�سادية«.

“سواروفسكي” تطلق 
مجموعة عيد األم

�أطلق����ت »�سو�ر�ف�سكي« �لبحرين، �ه����ي �سركة تابعة ملجموعة 
�س����ركات �حلو�ج، جمموعة عي����د �لأم يف منتجع ريف. �ترمز 
�ملجموعة �لتي �أطلقتها »�سو�ر�ف�سكي« �إلى �ل�سم�ص �لتي حتمل 
معنى �لدفء ��لنور؛ لتعرب عن دفء �لعالقة بني �لأم ��بنتها.

�قدم����ت �ملجموع����ة �جلدي����دة مدي����رة �لعالق����ات �لعام����ة يف 
�سو�ر�ف�سك����ي �ل�سرق �لأ��سط �س����و�ر� بركاتري�فها �جمموعة 
م����ن �لإد�ري����ني. �ح�س����ر �حلف����ل �أي�س����ا ع����دد م����ن م�ساهري 
�ملد�ن����ني يف �ل�سو�سيال ميدي����ا »بلوجرز« �كب����ار �ل�سخ�سيات 

��ل�سحافيني ��لإعالميني.
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“الصحفيين” تحتفل بيوم المرأة 
مبنا�سبة يوم �ملر�أة �أقامت جمعية �ل�سحفيني حفاًل م�ساء يوم �لأحد 10 مار�ص 2019؛ لالحتفاء بع�سو�ت �جلمعية 
م����ن �ل�سحافي����ات ��لإعالميات؛ تقدي����ًر� لد�رهن يف �إثر�ء �ملجال �لإعالمي يف مملك����ة �لبحرين، �ذلك يف فندق 

�خلليج �بح�سور عدد من ممثلي �لبعثات �لدبلوما�سية �لعربية ��لأجنبية ��سيد�ت �لأعمال يف �ململكة. 
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“موفنبيك” يقدم 
مزيًجا من النكهات 
عبر قائمة “أحالم 

كاليفورنيا”
جلب����ت فن����ادق �منتجع����ات موفنبي����ك �لأذ��ق 
��لنكهات من �ل�ساحل �لغربي للوليات �ملتحدة 
�إلى فندق موفنبيك �لبحرين مع قائمة ح�سرية 
جدي����دة م�ستوح����اة م����ن كاليفورني����ا؛ �حتف����اًل 
ب����الأكالت �ملو�سمي����ة �لطازج����ة، �كانت �حلملة 
»كاليفورني����ا  ��مل�سر�ب����ات  لالأغذي����ة  �لعاملي����ة 
درمي����ني« متاحة للع�ساء يف  قاعة �ملرجان طو�ل 
�سه����ر مار�����ص 2019 يف كل م����ن لي����ايل �ل�سبت، 

�لأحد، �لثالثاء ��لأربعاء.
���ستمتع �ل�سيوف بقائم���ة »كاليفورنيا درمينج« 
�ملكون���ة من �أجود �أن���و�ع �خل�س���ر��ت ��ملكونات 
�لع�سوي���ة �مل�ستوح���اة من هولي���و�د ��إلى �ساطئ 
فيني�سي���ا ���دي نابا. �متا�سي���ا مع هذ� �حلدث، 
ق���ام فن���دق موفنبي���ك بدع���وة �س���ركاء ��سائ���ل 
�لإعالم ��ل�سيوف لتجرب���ة �ملاأكولت من قائمة 
»كاليفورني���ا درمينغ بت«. كم���ا ��ستمتع �حل�سور 
بفن �لأطب���اق �حل�سرية من فن���ادق �منتجعات 

موفنبيك.
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“الحواج” تحتفل مع 
عطور “نيكوالي” 

بالذكرى الـ 30 في 
“نيش جاردن”

�لتجاري����ة  ��لعالم����ة  �حل����و�ج  جمموع����ة  �حتفل����ت 
�ملتخ�س�س����ة يف جمال �لعط����ور »نيك����ولي« بالذكرى 
�ل�����30 على تاأ�سي�����ص �لعالمة �لتجاري����ة مبتجر »ني�ص 

جاردن« يف جممع �لأفنيوز �لبحرين.
�ذك����ر �ملدي����ر �لإد�ري لعالمة »نيك����ولي«، �ك�سل دي 
نيك����ولي �أن عطور »�لني�ص« ل تهت����م بحجم �نت�سارها 
بحج����م  �هتمامه����ا  بق����در  �لع����امل  ح����ول  �ت�سويقه����ا 
�لحرت�في����ة �لتي تت�سمنها منتجاته����ا، م�سري� �إلى �أن 

زجاجات �لعطور يتم ت�سنيعها يد�يا.
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“الملكية للبنات” 
تقيم ورشة 

“تكنولوجيا المحاسبة 
والتحليالت الجنائية” 

حتت رعاية م�سرف �لبحرين �ملركزي 
�بدع���م من »متكني«، عق���دت �جلامعة 
�مللكي���ة للبن���ات بالتعا�ن م���ع �سريكها 
�لإ�سرت�تيج���ي جامعة �ي�س���ت فرجينيا 
�لأمريكي���ة �ر�سة عمل ع���ن تكنولوجيا 
�جلنائي���ة  ��لتحلي���الت  �ملحا�سب���ة 
�ل�سنوي���ة �ل�سابع���ة يف حرمها �جلامعي 
�لكائ���ن يف �لرف���اع �لغرب���ي، بح�س���ور 
ع���دد م���ن �مل�سوؤ�لني ��أ�سح���اب �ل�ساأن 
��ملحا�سب���ة  �لتكنولوجي���ا  يف جم���الت 

��جلنائيات.

“حذاء لطيف” تحتفل 
بمرور 47 عاًما على 

وجودها
�حتفل����ت �سركة ح����ذ�ء لطي����ف مب����ر�ر 47 عاًما على 
�نط����الق �أ�ل مفه����وم لالأحذي����ة يف �لبحري����ن، �ذلك 
�سم����ن حفل �أقيم بفندق �إلي����ت �ملحرق �لأحد بح�سور 

موؤ�س�ص �لعالمة �لتجارية عبد�للطيف �لعوجان.
�تت�سمن متاج����ر �ل�سركة �ملنت�س����رة يف �أرجاء �ململكة 
�أرقى �أن����و�ع �لأحذي����ة ��حلقائب ��ملنتج����ات �جللدية 
��لإك�س�س����و�ر�ت �لرجالي����ة ��لن�سائي����ة، ف�س����اًل ع����ن 
جمموع����ات خمتلفة من �أحذية �لأطف����ال من �لفتيات 
��لفتي����ان. م����ن جانب����ه، ذك����ر �ملوؤ�س�����ص عبد�للطيف 
�لعوج����ان �أن �لعالمة �لتجارية »ح����ذ�ء لطيف« �أكدت 
على مر �ل�سن����ني مدى جودة منتجاته����ا �قدرتها على 

�ملناف�سة.
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فندق الخليج ينظم االحتفال 
السنوي لموظفيه

يف �أم�سية ر�ئعة، نظم فندق �خلليج �لحتفال �ل�سنوي مبوظفيه يف قاعة 
�أ��ل بح�سور �لرئي�ص �لتنفيذي ل�مجموعة فنادق �خلليج جارفيلد جونز 
��ملدي���ر �لعام فار�ص يقطني �نائب �ملدير �لع���ام �سربل حنا �عدد كبري 
من �لطاق���م �لإد�ري. �ت�سمن �لحتفال جمموع���ة من �لعر��ص �لفنية 

كما تخلله تكرمي لعدد من �ملوظفني.

“اإلسالمي” يطلق 
“#BisB” احتفاال 

بالذكرى الـ 40 
لتأسيسه 

�أقام بنك �لبحرين �لإ�سالمي )BisB( فعاليته 
�لتكنولوجية �ملتميزة بعنو�ن »#BisB« �ذلك يف 
مرك����ز عي�سى �لثقايف باملنام����ة، �بح�سور رئي�ص 
�لتنفيذي����ة  ��لإد�رة  �لإد�رة،  ��أع�س����اء جمل�����ص 
للبن����ك، �كب����ار �ل�سخ�سي����ات �عدد م����ن �لر��د 
يف �لقط����اع �مل�س����ريف. �ج����اء ذلك �سم����ن �إطار 
�حتفال �لبنك بالذكرى 40 لتاأ�سي�سه، ��هتماًما 
من����ه بت�سليط �ل�سوء على �أب����رز ق�س�ص �لنجاح 
��لإجن����از�ت ��ملب����ادر�ت خ����الل �لع����ام 2018 
��خلطط �لإ�سرت�تيجي����ة �لتي �سيقوم بها �لبنك 

يف �لعام �جلاري.



تحت األضواء 118

“أكوا كول” تطلق أول تطبيق لطلبات مياه الشرب
�حتفاًل بالذكرى �ل�35 لتاأ�سي�سها، �أطلقت �سركة جالل �أيونيك�ص )�أكو� كول( تطبيقها �خلا�ص لهو�تف �لأندر�يد 
��لأب����ل؛ لتك����ون �أ�ل �سركة مياه يف �لبحرين تطلق تطبيقا خلدماتها ع����ن طريق �لهاتف �لذكي ي�سمح بالت�سال 
��لتفاع����ل ب�س����كل �سل�ص مع �لعمالء. ��أكدت �ل�سركة �أن »�إطالق �لتطبيق ياأت����ي تز�مًنا مع دخول �لتكنولوجيا يف 
حياتن����ا �ليومي����ة، �إذ �أ�سبح �لطلب عرب �لتطبيق بدياًل مف�ساًل ملعظم عمالئنا منذ �إطالقها �لتطبيق؛ نظًر� �إلى 

ما يتميز به من مو�كبة لأحدث �لتطور�ت ��لرب�مج �لتكنولوجية ��لفنية«.

“البورصة” تشارك 
بـ “قمة المدفوعات 

اإللكترونية والخدمات 
المصرفية” 

�سارك����ت بور�س����ة �لبحرين �سري����كا د�عم����ا يف �لقمة 
�ل�سنوي����ة �لثانية للمدفوع����ات �لإلكرت�نية ��خلدمات 
�مل�سرفية عرب �لإنرتنت �لتي عقدت مبملكة �لبحرين 
يف فن����دق �لريت����ز كارلت����ون �لبحري����ن حت����ت رعاي����ة 
م�س����رف �لبحري����ن �ملركزي �برئا�س����ة رئي�ص جمل�ص 

�إد�رة بور�سة �لبحرين عبد�لكرمي بوجريي. 
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“داون تاون روتانا” يحتفل 
بالذكرى السنوية 

الثالثة 
�حتف����ال بالذكرى �ل�سنوي����ة �لثالث����ة، �أطلق فندق 
د��ن ت����ا�ن ر�تان����ا حمل����ة فريدة مل�سارك����ة ذكر�ه 
�لثالث����ة م����ع كل �سخ�ص �لد يف تاري����خ 23 مار�ص. 
���ست�س����اف �لفن����دق �ل�سي����وف �لذي����ن يحتفلون 
بعي����د ميالدهم يوم 23 مار�ص 2019 يف �ل�ساعة 3 
م�ساًء، حيث تلق����و� �لعديد من �لهد�يا �كعك عيد 
�ملي����الد �إ�سافة �إلى �ل�سح����ب �لكبري للفوز بجو�ئز 

كربى عديدة �مذهلة.

خدمات “بتلكو” السحابية 
تتوسع مع تدشين خدمات 

 Microsoft Office 365
 �سم���ن �لتز�مه���ا بدع���م �ل�س���ركات يف �لبحري���ن، �قع���ت 
»بتلكو«، مز�د حلول �لت�سالت �لرقمية �لر�ئد يف �ململكة، 
�تف���اق �سر�كة مع �سرك���ة مايكر��سوف���ت؛ لتح�سني �تطوير 
�إنتاجية �ملوؤ�س�س���ات �ل�سغرية ��ملتو�سطة عرب تد�سني حلول 
�أ�سا�سية.  �كجزء من �ل�سر�كة، قامت بتلكو بتد�سني خدمة 
للخدم���ات  جمموعته���ا  �سم���ن   Microsoft Office 365
�ل�سحابي���ة. �تعترب خدم���ة Microsoft Office 365 �إحدى 
جمموع���ة تطبيق���ات �إنتاجي���ة �ملوؤ�س�سات �لتجاري���ة �لتابعة 
ملايكر��سوف���ت �أ�في����ص، ��لتي تعمل على �سبك���ة �لإنرتنت، 

�ت�سمل �أكرث �خلدمات �ملكتبية �سيوعا �طلبا. 
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“الحواج” تختتم برنامج 
“أحبك يا أمي”

حتت رعاية �زي����ر �لعمل ��لتنمي����ة �لجتماعية جميل 
حمي����د�ن، �أقام����ت جمموع����ة �حل����و�ج بالتع����ا�ن م����ع 
�سرك����ة »كريدي مك�ص«، بفندق �لفور�سيز�نز، �حتفاًل 
�سخًما ح�سرته �زيرة �ل�سحة فائقة �ل�سالح، ��كيل 
�ز�رة �لعم����ل ��لتنمي����ة �لجتماعية �سب����اح �لد��سري 
نيابة ع����ن ر�عي �حلفل، �بح�سور ع����دد من �ل�سفر�ء 
��ل�سحافي����ني ��لإعالمي����ني ��ل�سخ�سي����ات �لعام����ة؛ 
�ذلك مبنا�سبة �ختتام برنام����ج »�أحبك يا �أمي« �لذي 
�أقي����م بجمي����ع ف����ر�ع �حل����و�ج بالتع����ا�ن م����ع »كريدي 

مك�ص«. 
�ت�سمن �حلفل تك����رمي �لأم �لبحرينية �سلوى عبد�هلل 
ململك����ة  �ملثالي����ة  �لأم  م�سابق����ة  يف  �لفائ����زة  قا�س����م 
ا بجائزة �أخرى يف جامعة  �لبحرين، ��لتي فازت �أي�سً
�لقاهرة بجمهورية م�سر �لعربية، من خالل موؤ�س�سة 
حمم����د بن ر��سد �آل مكتوم، م����ع تقدمي هدية تذكارية 

لها؛ عرفاًنا باجلميل �تقديًر� لعطائها.

افتتاح مجموعة الحقيل في البحرين
عق����دت جمموعة �حلقي����ل للطب �لرقمي موؤمت����ًر� �سحافيا �سب����اح �أم�ص يف �ملقر 
�جلدي����د ب�ساحي����ة �ل�سي����ف، �هو �أ�ل ف����رع للمجموعة يف �لبحري����ن �خارج نطاق 
�ململك����ة �لعربي����ة �ل�سعودية. �ك�سفت »�حلقي����ل« عن �أن �لكلف����ة �لإجمالية بلغت 5 
مالي����ني دينار. ��س��رح نائ������ب رئي���ص جمل���ص �إد�رة �ملجموع������ة �لدكتور عاط��ف 
ح������ا�ة »نتمي����ز عن �ملر�ك����ز �لأخرى كونن����ا جمموعة �لط����ب �لرقم����ي، �إذ ن�سعى 
من خ����الل �لك�سف ��لت�سخي�ص ثالث����ي �لأبع��اد �إلى �أن نعط������ي للمر�ج��ع �س��ورة 
تو�سيحية لنتائ������ج �لعملية �لتجميلية قب��ل �لب��دء ف������ي �إجر�ئه��ا«، م�سرًي� �إلى �أن 
�ملجم����ع يتمي����ز بكو�در طبية عل����ى �أعلى م�ستوى م����ن �ملهارة. ��أعل������ن ح��ا�ة ع��ن 
تقدي������م �خلدم������ة �لطبي��ة �ملتنقل��ة �لت��ي �س��تقدم قريب����ا ع��ن طري��ق �ملجموع��ة، 

�تعتب��ر �ملرة �لأ�ل��ى �لتي تقدم فيه��ا هذه �خلدمة يف �لبحرين.



تحت األضواء 124

“مور كافيه” يفتتح فرعه األول في 
البحرين بـ “جرافيتي فيليج”

��س����ط �أجو�ء �حتفالية مبهجة، �فتتحت �سل�سلة »م����ور كافيه« من �لإمار�ت �لعربية 
�ملتح����دة �أ�ل ف����رع لها مبملكة �لبحرين يف جر�فيتي فيلي����ج، بح�سور رئي�ص جمل�ص 
�لإد�رة ل�سرك����ة مور كافي����ه �»�نتلجينت فودز« حممد ر��سد �لنا�س����ري �إ�سافة �إلى 
ع�س����و جمل�ص �لإد�رة حممد �حل�سن �ع�سو جمل�����ص �لإد�رة »بانكاج جوبتا«. �كان 
يف ��ستقباله����م �ملدي����ر �لع����ام ل�سركة �سمح����ان �لقاب�سة يف مملك����ة �لبحرين خولة 
�حلم����ادي �مدير �لعقار�ت ��لأغذية ��مل�سر�بات خالد �سفي �ح�سد كبري من كبار 

�ل�سخ�سيات يف �ملجتمع �لبحريني.



تحت األضواء 126

“أب آند داون”
أكبر صالة ألعاب ترامبولين

 Up&Down Trampoline park تق���ع صال���ة ألع���اب أب آن���د داون
بمجم���ع وادي الس���يل، حيث تعد األكبر م���ن نوعها في مملكة 
البحري���ن وتجم���ع بين مزي���ج من المتع���ة والرياضة والتش���ويق 
لمختلف األعمار، وش���عار الصال���ة »المرح والرياضة من عمر 5 إلى 

50 سنة«.

وتحت���وي الصالة على العدي���د من األلعاب المس���لية والمفيدة 
مثل لعبة القفز في حوض المكعبات المسلية، ولعبة االرجيحة 
عبر المكعبات المسلية إلى جانب لعبة كرة السلة بالقفز، كما 
تحتوي الصالة على لعبة فريدة وجديدة وهي كرة الطائرة في 

الترامبولين.

وهن���اك في قاعة اللعب مجموعة من الك���وادر المدربة لمراقبة 
المش���اركين والتأكد من اتباع إجراءات األمن والسالمة من قبل 

مرتادي الصالة ومساعدتهم على اللعب بأمان.

م���ن جان���ب آخر، فإن القاع���ة توفر عروضا مميزة إلج���راء الحفالت 
الس���يما حف���الت أعي���اد المي���الد ف���ي القاع���ة المخصص���ة، التي 
تس���توعب ما يزيد عن 50 طفال، وتش���مل الع���روض اللعب في 
صال���ة اللعب ثم االنتق���ال لقاعة الحفالت إلتمام مراس���م الحفل 

بأعياد الميالد.
وم���ن المزاي���ا الت���ي توفرها الصال���ة تخصيص ي���وم الثالثاء من 
كل أس���بوع ليكون للنس���اء فقط، إذ يتم اس���تقبال السيدات 
بمختلف األعمار من الس���اعة 4 عصرا حتى 10 مس���اء مع توفير 
ج���و م���ن الخصوصية من خالل غلق القاع���ة وتوفير طاقم عمل 
نس���ائي فقط؛ ليتسنى للمشاركات ممارس���ة اللعب والرياضة 

براحة تامة مع توافر متطلبات الخصوصية.

وتوف���ر الصال���ة عروض���ا خاص���ة للمجموع���ات وط���الب المدارس 
والمعاه���د واألندية والجمعيات؛ بهدف تش���جيع ثقافة الرياضة 

والمرح كجزء من الحياة اليومية.

من عمر 5 إلى 50 سنة

لمزيد من المعلومات والحجز يمكن التواصل عبر الهاتف رقم 33799977 
أو زيارة الصالة بمجمع وادي السيل قرب المستشفى العسكري.
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سباق الفورموال 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019

�أك����د �يل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائ����ب �لأ�ل لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�ساح����ب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حم����د �آل خليفة �أن �سباق جائزة 
�لبحري����ن �لكربى لطري�ن �خلليج للفورم����ول 1 بات من �ل�سباقات �ملهمة 
�لت����ي يرتقبه����ا �جلمي����ع؛ ملا يتميز ب����ه م����ن �إ�سهامات خمل�سة م����ن �أبناء 
�لبحرين لإجناح����ه �سنويا، �باإ�سفائهم على ه����ذ� �ل�سباق �لعاملي مل�سات 
حملي����ة نالت على �إعجاب �جلمي����ع، م�سري� �سموه �إل����ى �ملقومات �لكبرية 
�لتي تتمتع بها مملكة �لبحرين ل�ست�سافة هذ� �حلدث �لعاملي �سنويا، ما 

عزز من مكانتها على �خلارطة �لد�لية لهذه �ل�سباقات.
ج����اء ذل����ك يف �جلولة �لتي قام بها �سموه يف حلب����ة �لبحرين �لد�لية �لتي 
�سه����دت �نطالق �لتج����ارب �حلرة �لأ�لى �سمن جائ����زة �لبحرين �لكربى 

لطري�ن �خلليج 2019، يف ن�سختها �خلام�سة ع�سرة.
��أ�س����ار �سموه �إل����ى �لد�ر �لكب����ري �لذي تقوم ب����ه حلبة �لبحري����ن �لد�لية 
��لقائم����ون عليها يف �إجن����اح هذه �لتظاهرة �ل�سنوي����ة �لتي بات ينتظرها 
�ملو�طن����ون �حمبو ه����ذه �لريا�س����ة، ��إ�سهاماتها يف ن�سر ثقاف����ة �سباقات 
�ل�سي����ار�ت عل����ى خمتلف �مل�ستوي����ات �ملحلية ��لد�لية �متكنه����ا من �إد�رة 
�تنظي����م �ل�سباقات �لليلية بكل �قت����د�ر، �هو ما يربهن �أن �أبناء �لبحرين 
ق����ادر�ن د�ما على حتقيق �لنجاحات عرب حر�سهم �لد�ئم على رفع ��سم 
بلدهم �لبحرين عاليا، معربا �سم����وه عن �سكره �تقديره للجهود �ملبذ�لة 
م����ن �لكو�در �لوطني����ة �ملخل�سة �لتي ت�سعى د�ما نح����و حتقيق �لنجاحات 
لوطنها يف �ملجالت كافة، �جلهودهم يف �لإعد�د ل�ست�سافة هذ� �حلدث 

�لريا�سي �ملميز.

سمو ولي العهد يتجول في الحلبة
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سمو ولي العهد يتوج هملتون بلقب جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج للفورموال واحد 2019

توج �يل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأ�ل لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �س����احب �ل�س����مو �مللكي �لأمري �س����لمان بن حمد �آل خليفة مت�س����ابق فريق مري�سيد�ص �يه �م جي 
برت�نا�ص لوي�ص هاميلتون باملركز �لأ�ل يف  �س����باق جائزة �لبحرين �لكربى لطري�ن �خلليج للفورمول 1 للعام 2019 يف ن�س����خته �خلام�س����ة ع�سرة، �فالتريي بوتا�ص من 

فريق مري�سيد�ص �يه �م جي برت�نا�ص باملركز �لثاين، �ت�سارلز لوكلري من فريق فري�ري �سكوديريا باملركز �لثالث.
 �هناأ �س����مو �يل �لعهد �لفائزين، معربا �س����موه عن �ل�س����كر ��لتقدير لكل �لفرق �مل�س����اركة على ما قدمته من �أد�ء متميز يف �أجو�ء تناف�س����ية ميلوؤها �حلما�ص ��لتحدي 
يف حلب����ة �لبحري����ن �لد�لي����ة موطن �نطالقة �لفورمول 1 يف �ل�س����رق �لأ��سط، م�سري� �سموه �إلى �أن مملكة �لبحرين ��ستطاع����ت �سناعة جناح جديد ي�ساف �إلى �سجل 
جناحاتها �ملتو�لية على �مل�ستويات �ملختلفة، ��لذي ي�سادف هذ� �لعام �لذكرى �خلام�سة ع�سرة منذ قبولها حتدي ��ست�سافة �سباقات �لفورمول 1 �لعاملية على �أر�سها 

بالعام 2004؛ لت�سبح حلبة �لبحرين �لد�لية منطلقا لهذه �ل�سباقات يف �ل�سرق �لأ��سط، �لرت�سخ ��سم �ململكة على خارطة �ل�سباقات �لد�لية للفورمول 1.
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