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WORD OF THE ISSUE

كلمة العدد ين يديك عزيزي القارىء ب
العدد اجلديد من جملة 

بانوراما التي تصدر 
عن مؤسسة األيام للنشر 

باللغتني العربية واإلجنليزية 
راجني أن تكون إضافة 

جديدة لصحافة املنوعات 
يف اململكة وأن تنال إعجاب 

قرائنا ، وقد حرصنا أن تكون 
أبواب اجمللة مبتكرة ومتنوعة 

وغنية باملعلومات املفيدة . 
وتتضمن اجمللة التي سوف 

نحرص على أن تكون بني 
يدي القارىء الكرمي بداية كل 
شهر ، إضافة إىل التحقيقات 

واالستطالعات احمللية ، 
صفحات جديدة متنوعة 

وموضوعات تتعلق بأسلوب 
احلياة العصرية والرتفيه 

التي تناسب شرائح اجملتمع 
وفئاته كافة .وإضافة اىل 

النسخة الورقية التي يف 
اعتقادنا ما زال لها عشاقها.  

حرصنا على أن تكون حاضرة 
إلكرتونيا من خالل موقع 

صحيفة األيام وذلك  مواكبة 
لتطورات العصر اإلعالمي 

احلديث والتكيف مع متطلبات 
احلداثة التي يفضلها الكثري 

من املهتمني. ونحن على 
ثقة تامة بأن تواصل قرائنا 

وتفاعلهم مع احملتويات 
واملوضوعات التي ننشرها 

وإسهاماتهم  القيمة 
سوف تكون خري معني لنا 

لتحديث النسختني الورقية 
و اإللكرتونية مستقبال 

مبهنية عالية تتماشى مع 
مستجدات سوق النشر 

وطبيعة متغرياته. ويسعدنا 
كذلك تلقي مالحظاتهم 

ومقرتحاتهم .وتويل اجمللة 
أهمية خاصة لتقدمي حمتوى 

يتناسب مع الفئات كافة 
ويستجيب إلحتياجات جميع 
األعمار وخمتلف اجلنسيات 

لعلمنا بأن حتقيق النجاح 
واحلفاظ على مستوى 
اجلودة والثقة والقبول 

يتطلب الوصول إىل اجلميع 
يف خمتلف التوجهات 

واإلختصاصات. ومن حسن 
الطالع أن يتزامن صدور 
اجمللة هذا الشهر مع 

عدد من املناسبات واألعياد 
الوطنية التي يحتفل بها 

الشعب البحريني واملقيمني، 
آملني أن تتواصل أفراح 
البحرين وتبقى مزدهرة 

ومشرقة دائما . 

دي غر�ص�غ�ن�

Dear reader,
In your hands is the 

new edition of Panorama 
magazing from Al Ayam 
Publishing and Distribution.
We hope this is a valuable 
addition to the Bahraini 
Press and be satisfying for 
you to read. This is why 
we are keen on providing 
innovative, diverse and in-
formative content through its 
different chapters.
This month, in addition to 
local investigative stories 
and vox pops, new diversi-
fied pages and topics related 
to the modern lifestyle and 
entertainment to suit all 
segments of the society have 
been included.
As part of our pursuit of 
keeping up with the rapidly 
advancing technology and 
to be in line with modern 
media, which many readers 
prefer, an electronic edition 
of the magazine is also avail-
able through the Al Ayam 
newspaper website. This 
electronic edition has been 
produced with the same 
attention as the print ver-
sion that, we believe, it still 
the medium of choice for a 
large segment of our beloved 
readers.
Through Panorama, we trust 
our readers would be able to 
interact with the topics and 
content. This would be valu-
able contribution towards 
our efforts to improve both 
print and electronic editions 
and to maintain high levels 
of professionalism.  There-
fore, we would welcome your 
comments, remarks and 
suggestions.
Panorama is keen on provid-
ing content suitable for all 
age groups and different 
nationalities since we believe 
that achieving success and 
maintaining quality, trust and 
acceptance comes through 
reaching readers of different 
orientations and interests.
It is a happy coincidence that 
this month's edition comes at 
a time when Bahrain is cel-
ebrating National Day. We 
join the people and residents 
of Bahrain in marking this 
glorious occasion.

DE GRISOGONO



اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات نرفعها 

اإىل مقام ح�رضة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى ال خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه

و اإىل �ساحب ال�سمو امللكي  الأمري خليفة بن �سلمان ال خليفة

رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

واىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد ال خليفة

وىل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

واإىل حكومة و�سعب البحرين الوفى مبنا�سبة

ذكرى تويل �ساحب احلاللة امللك املفدى مقاليد احلكم

وذكرى العيد الوطني املجيد

We raise the most heart-felt congratulations 
To His majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa 

The King of the Kingdom of Bahrain 
And to His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa 

The Prime Minister 
And to His Royal Highness Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa 

Crown Prince and Deputy Supreme Commander and First 
Deputy Prime Minister

And to the Government and People of Bahrain
For The anniversary of the inauguration of His Majesty the King 

And for the anniversary of the National Day 
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أخبار

يابة عن حضرة صاحب ن
اجلاللة امللك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل 
البالد افتتح صاحب السمو 

امللكي األمري سلمان بن 
حمد آل خليفة ويل العهد 

نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس جملس 

الوزراء مركز زوار موقع 
طريق اللؤلؤ املسجل 

على قائمة الرتاث العاملي 
ملنظمة األمم املتحدة 

للرتبية والثقافة والعلوم 
)اليونيسكو( منذ عام 2012، 

الواقع يف قلب مدينة 
احملّرق القدمية.وبهذه 
املناسبة، أكد سمو ويل 

العهد ما يحوزه قطاع 
اللؤلؤ من أهمية كبرية، وملا 

يشكله من قيمة حضارية 
واقتصادية واجتماعية، 

مضيفًا سموه أن طريق 
اللؤلؤ توثيق ملوقع مشى 

عليه أجدادنا حاملني 
مشاعل احلب والوفاء 
واإلخالص لهذا الوطن 
العزيز.وقد قام سموه 

بجولة يف مرافق املركز، 
واستمع إىل شرح حوله من 
الشيخة مي بنت حممد آل 
خليفة رئيس هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار، كما واطلع 
سموه على معرض اللؤلؤ 

الذي يحتوي خمتارات فريدة 
من اجملوهرات املرصعة 
باللؤلؤ البحريني املشتهر 

بجودته ونقائه على مستوى 
العامل.

ويل العهد يفتتح مركز طريق الل�ؤل�ؤ
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NEWS

His Royal Highness 
Prince Salman 

bin Hamad Al Khalifa, 
Crown Prince, Deputy 
Supreme Commander 
and First Deputy 
Prime Minister today 
attended the ceremony 
to mark the official sta-
tus of Bahrain’s Pearl 
Road as a UNESCO 
World Heritage Site.  
 His Royal Highness 
said the new status for 
the range of sites in 
Muharraq that embody 
the traditional pearling 
industry was a source 
of pride for all
Bahrainis. 
He stated that it 
signified the value of 
Bahraini pearls and 
recalled the country’s 
longstanding reputa-
tion for an industry 
that has contributed 
vitally to Bahrain’s 
culture and national 
character.
His Royal Highness 
noted the strong sup-
port of His Majesty the 
King to projects that 
highlight the history 
and culture of Bahrain. 

HRH Crown Prince At the opening ceremony of 
the Pearling Path Visitor and Experience Centre 

Pearling heritage 
pride for all

Bahrainis
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2018 celebrates the 90 years anniversary for 
the most famous character in the world, 

Mickey Mouse created by Walt Disney.

وجت الفيتنامية فوجن ت
خان جنوين، 23 عاًما، 

بلقب ملكة جمال األرض 
2018  لتصبح أول فيتنامية 

تفوز باللقب يف تاريخ 
املسابقة.فان فوجن 

تدرس التسويق وتتحدث 
اإلجنليزية والفيتنامية 

بطالقة، وبحسب الفيديو 
التقدميى لها للمسابقة، 
حتدثت عن مشروع بيئى 

للحفاظ على نهر امليكوجن، 
الذى يقع فى جنوب فيتنام.

وتقام هذه املسابقة 
حتت رعاية األمم املتحدة، 

التى توىل اهتماًما كبرًيا 
بقضايا احلفاظ على البيئة 

وما تواجهه اإلنسانية 
من خماطر، وتعد هذه 

املسابقة هى أحدث 
مسابقات اجلمال الدولية.

وتتميز هذه املسابقة بأن 
جميع املشاركني يقدمون 

مشاريع بيئية.

Miss Earth

Vietnamese Vong 
Khan Nguyen, 

23, was crowned Miss 
Earth 2018 to become 
the first Vietnamese to 
win the title in the his-
tory of the competition.
Phung studies market-
ing and speaks fluent 
English and Vietnam-
ese. According to her 
presentation video, she 
talked about an envi-
ronmental project to 
preserve the Mekong 
River in southern Vietnam.
The competition is 
held under the aus-
pices of the United Na-
tions, which pays great 
attention to the issues 
of environmental pro-
tection and the dangers 
facing humanity.

حتفلت 2018  بالذكرى ال  90    ألشهر شخصية إ
يف العامل ، ميكي ماوس التي أنشأتها والت ديزين.

ملكة جمال الأر�س

ال�صخ�صية الأكرث �صهرة يف العامل
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فعت الهند الستار عن ر
أطول متثال يف العامل 

الذي تكلف 400 مليون 
دوالر ويبلغ طوله نحو 

مثلي طول متثال احلرية 
يف نيويورك وأكرث بـ 30 

مرتا من أطول متثال يف 
العامل حاليا، وهو متثال 

معبد الربيع لبوذا،وميثل 
زعيم االستقالل فاالبهاي 
باتيل.ويأتي وضع ”متثال 
الوحدة“ الذي يبلغ طوله 
182 مرتا واملصنوع من 

 اط�ل متثال 

يف العامل

India has unveiled 
the tallest statue in 

the world, costing $ 
400 million, about 
two times the length 
of the Statue of Lib-
erty in New York and 
more than 30 meters 
from the world’s tallest 
statue, the statue of 
the Buddha’s Spring 
Temple.
The 182-meter “Statue 
of Unity” is made of 
steel and bronze in the 
state of Gujarat.

م يغضب اختيار ل
إدريس ألبا أكرث الرجال 

إثارة، خطيبته صابرينا 
ديهور، بل بالعكس 

أعربت عن سعادتها 
البالغة بأنها ستتزوج أكرث 

الرجال إثارة فى العامل.
هو زوجي"، وشكرت 

جملة People التي كانت 
السبب يف اختياره ضمن 

الكثري فى استفتاء أكرث 
الرجال إثارة وأضافت أنها 

حتب أن تستيقظ وترى 
وجهه.بالرغم أن صابرينا 

تدعى إدريس ألبا بزوجها، 
لكنهما فى احلقيقة مل 

يتزوجا رسميًا بعد بل هي 
حتب أن تدعوه بزوجى 

أو hubby، بينما قال ألبا 
Pe o    لقاء مع جملة
اللحظات  أسعد  ple إن 
الرومانسية بالنسبة له 

حني ركع على قدميه طالبًا 
من صابرينا الزواج.

اإدري�س البا الرجل الأكرث جاذبية على الكرة الأر�صية

Idris Alba fiance, 
Sabrina Dehour, 

does not get angry at 
the choice of Idris Alba 
as the sexiest man alive. 
On the contrary, she 
expressed her happi-
ness that she will marry 
the most attractive man 
in the world.
“This is my husband” 
Sabrina said, thanking 
People magazine, which 
was the reason for his 
selection among the 

Idris Elba
The sexiest man alive

most attractive men, 
adding that she likes 
to wake up and see his 
face.
Although Sabrina is 
known as Idris Elba’s 
husband, they have 
not officially married 
yet. Elba said in an 
interview with People 
magazine that it was 
the happiest romantic 
moment when he knelt 
down, asking Sabrina to 
get married.

الصلب والربونز يف والية 
تنفيذه  جوجارات.واستغرق 

33 شهرًا.وداخل التمثال، 
هناك صالة تتيح لنحو 

200  زائر إطاللة واسعة 
على املنطقة احمليطة، 
وجواره مرافق عدة مثل 
فندق وقاعة للمؤمترات.

ويطلق عليه “متثال 
الوحدة”، وهويجسد 

شخصية، ساردار فاالباي 
وهو من مواليد 1875 

وتويف يف ديسمرب 1950.

Its implementation 
took 33 months.
Inside the statue, there 
is a lounge that offers 
about 200 visitors a 
wide view of the sur-
rounding area, and 
nearby several facili-
ties such as hotel and 
conference room.
It is called the “Statue 
of Unity”, and is a per-
sonal avatar of Sardar 
Vallabhbhai Pateh 
(1875 - 1950).

The Highest Statue 
In The World
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 ضيف
العدد

نذ صغر سنها تعلمت م
أن تبقى نشيطة إذ 

أن هذا االمر يشكل متعة 
كبرية بالنسبة لها حتى 

كربت والحظت ان الفتيات 
الالتي يف عمرها يتجننب 

اخلروج من منازلهن للعب 
إال أنها مل تتوقف عن القيام 

بهذا االمر وكانت تبحث 
عن املزيد من املغامرات 

لقضاء وقتها، بعدها 
قامت مبمارسة العديد 

من الرياضات ومل تتوقف 
عن ممارستها حتى كربت، 

كونها تؤمن بأنه مع وجود 
الشغف والعمل اجلاد 

والطموح يتمكن املرء من 
القيام بأي شيء اذا وضعه 

هدفًا يف عقله وهذا ما 
جعلها تتشارك مع عائلتها 
إلنشاء شركة رياضية تنتج 
مالبس خاصة بالرياضيني 

بعد ان اصبحت امًا، حول 
هذا الشأن التقينا باملرأة 

احلديدية دانة زباري التي 
أطلعتنا عن جتربتها منذ أن 
كانت رياضية حتى أصبحت 
منتجة للمالبس الرياضية 

وفيما يلي نص اللقاء:

حدثينا عن بداياتك يف 
ممارسة الرياضة.

منذ صغري كنت نشيطة 
وكنت أجد متعة كبرية يف 
اللعب، وبقي هذا النشاط 

مالزمًا يل حتى كربت قلياًل 
وابتدات أالحظ أن صديقاتي 

املراأة احلديدية وع�ص� �رشكة “ترو اأكتيف” دانة :

بال�صغف والعمل اجلاد يتمكن املرء من القيام باأي �صيء
بدأن يتجننب اخلروج من 
املنزل للعب، إال انني مل 

أتوقف عن القيام بهذا 
األمر، بل كنت ابحث عن 

املزيد من املغامرات 
لقضاء وقت ممتع بشكل 

يومي، يف أثناء وجودي 
بالكويت بسبب ارتباط 

والدي بالعمل هناك، 
وحتديدا يف املرحلة 

املتوسطة باملدرسة 
االمريكية جربت املشاركة 
برياضات املضمار إذ إنني 
كنت استمتع بشكل كبري 

بهذه الرياضة، وانضممت 
لفريق املدرسة حتى 
اصبحت انافس على 

املستوى احمللي ومن ثم 
على املستوى الدويل، ومع 

مرور الوقت اكتشفت ان 
اهتماماتي ونقاط القوة 

لدي تكمن يف السباقات 
القصرية ذات االنطالقات 

السريعة.وواصلت لعب 
هذه الرياضة حتى املرحلة 

الثانوية، بعدها قررت ان 
اقوم بشيء معقول، لذلك 
التحقت باجلامعة بتخصص 

الرياضيات التطبيقية 
واالقتصاد اال انني مل اترك 
الرياضة إذ قمت بااللتحاق 

بفريق الكرة الطائرة 
باجلامعة االمريكية ببريوت 

ومت تكرميي يف العام 
2003 بجائزة افضل العبة، 
واكتشفت انني استمتع 

بكل شيء يتطلب مني 

احلركة مثل اللعب يف 
فريق، املنافسة، واالهم 
القيام مبا أحبه ويجعلني 

متميزة.

ماذا عن مرحلة العمل، هل 
واصلت ممارسة الرياضة 

وأنت تعملني؟

نعم، فبعد تخرجي من 
اجلامعة بدأت بالعمل، 

وكنت اشعر أنه علّي ان 
أحتدى نفسي من جديد، 
فبدأت خالل وقت قصري 
مبمارسة رياضة ركوب 

اخليل وايضا حصلت على 
عدد من امليداليات مبجال 
الفروسية يف وقت قصري 

جدا، ومؤخرا تركت وظيفتي 
بشكل كلي ألمتكن من 
تخصيص الوقت للرتكيز 

على عملنا التجاري سريع 
النمو.

كيف كانت البداية مع 
رياضة "الرتايثلون"؟

 يف أحد األيام وأنا أحتدث 
إىل أصدقائي بالواليات 

املتحدة األمريكية اخربوين 
انهم انتهوا من سباق 

الرجل احلديدي مبنطقة 
"بورتريكو" واخربونني أنني 

مارست عددًا كبريًا من 
األلعاب الرياضية خالل 

حياتي متسائلني عن عدم 
ممارستي لهذه الرياضة، 

العتقادهم بأين سأتفوق 

بهذا النوع من الرياضات، 
بعدها فكرت بالبدء 

مبمارسة هذه الرياضة 
وال زلت اتذكر ضحكات 

زميالتي حينما كنت احتدث 
إليهن بخصوص تفكريي 

بخوض هذا اجملال 
خصوصا وانا مرتدية 

الزي الرسمي للشركة، 
إذ انهن مل يأخذونني 

على حممل اجلد.وبعد 
مشاهدة أحد اصدقائي 

العالن عدنان القصاب عن 
"اكواثلون" واخباري عنه، 

قمت باملشاركة بهذا 
التحدي وانتهى بي املطاف 

حمققة املركز االول 
وكان شعورا رائعا حينها، 

بعد ذلك بدأت بالركض 
مع العدائني االجتماعيني 
البحرينيني إذ كانوا عبارة 
عن جمموعة رائعة من 

الرياضيني من خمتلف 
االعمار، وكانت لديهم 

اعمال وحياة اعتيادية، اال 
انهم يتشاركون جميعا 
يف شيء واحد اال وهو 
التجمع بشكل روتيني 

للجري واملرح، وكان لهم 
الفضل بتشجيعي ألمتكن 

من اجلري ملسافات طويلة 
واحترر من اعتقادي أن 

اجلري واحلركة ملسافات 
صغرية هي افضل ما اقوم 

به.

ما شعورك وأنت متثلني 

12



البحرين مبختلف احملافل 
الدولية؟

عند وصويل لسن الثالثني 
واصلت التدريبات للجري 

ملسافات طويلة، بعدها 
قررت املشاركة مباراثون 

متكامل، وفعال قمت 
بهذا االمر خالل مراثون 

دبي، وأيضا تضمنت قمت 
باملشاركة مبسابقات 

الرجل احلديدي 70.3 
املقامة يف "مالوركا" 

باسبانيا، وقد كانت جتربة 
من افضل التجارب 

بحياتي، خصوصًا ان لدي 
خلفية عن سباقات الرجل 

احلديدي فهذه النوعية 
من السباقات عبارة عن 
سباقات للتحدي، وسمو 

الشيخ ناصر بن حمد 
دعم رحلتي بهذا اجملال، 

خصوصا انني اول امراة 
بحرينية تشارك بسباق 

الرجل احلديدي 70.3، وهذا 
األمر جعلني اشعر بالفخر 
كوين امثل وطني البحرين، 

كذلك جعلني اشعر بالثقة 
بالنفس.

هل واجهتك صعوبات؟ 
وكيف تغلبت عليها؟

خاجلني شعور بأنني لن 
امتكن من اجتياز هذه 

النوعية من السباقات، 
حتى شاركت بسباق الرجل 
احلديدي 70.3 املقام بدبي 

واحرزت املركز االول بني 
االناث املمثالت لدول 
اخلليج العربي، قمت 

بهذا االمر وانا مبنتصف 
الثالثني وبعد والدتي البنتي، 
وكانت هذه حلظة سحرية 

بالنسبة يل الن الرياضيني 
دائما ما يشعرون انهم 
بلغوا ذروتهم يف سن 

مبكرة من العشرينات، وقد 
كان شيئًا عظيمًا أن  أحظى 

بفرصة الكون مثااًل للمرأة 
والبنتي حتديدا والثبت انه 

مع الشغف والعمل اجلاد 
باالضافة للطموح يتمكن 

املرء من القيام بأي شيء 
اذا ما وضعه هدفًا يف 

عقله.

ماذا عن دخولك جملال 
تصميم املالبس الرياضية؟

توقفت عن ممارسة 
الرياضة  لفرتة عندما كنت 

حاماًل بابنتي، اال انه يف 
الوقت ذاته تخرجت اختي 
هالة من اجلامعة وبدأت 

بعمل شركتها اخلاصة 
لتصميم املالبس الرياضية 

يف لندن باململكة 
املتحدة، ويف إحدى 

الليايل حينما كانت تزورين 
يف البحرين جلسنا معا 

وفكرنا ملاذا ال نعمل سويا، 
واخربت اختي هالة انها 

متتلك املوهبة بتصميم 
املالبس الرياضية خصوصا 

انها درست هذا اجملال، 
باالضافة لكوننا رياضيني 

فلماذا ال نعمل سويا؟ 
ويف شهر ديسمرب من 

العام 2015 قمنا بتأسيس 
شركة "ترو اكتيف" وبدأنا انا 

واختي هالة بالعمل اجلاد 
لتصميم املالبس الرياضية 

ذات املظهر اجلميل التي 
تقوم بشد اجساد النساء 

براحة وميكن الي سيدة 
ارتداؤها، وكانت شركة "ترو 
اكتيف" شركة مثالية بطابع 

ديناميكي وذلك السباب 
عدة فأختي مصممة 

وابي ميتلك موهبة اخلط، 
ومع ارثه اخلاص مبجال 

اخلط متكن من حتويل 
هذا االرث على املالبس 

التي نصممها، لذلك 
"ترو اكتيف" تعد  شركة 

عائلية يتم ادارتها باحلب 
والعاطفة واملوهبة.

ما الذي مييزكم عن 
الشركات املنتجة للمالبس 

الرياضية األخرى؟

 ما يجعلنا خمتلفني عن 
اآلخرين اننا رياضيتان ونعلم 

مبا يحتاجه الرياضيني، 
ونحن نحتاج ملثل هذه 

املنتجات لذلك نقوم  
باستخدامها بعد تصميمنا 

لها يف اثناء ممارستنا 
للرياضة، ومتكنا ان جنعل 

من شركة "ترو اكتيف" إرثًا 
خاصًا بعائلتنا.

ألي الفئات ينتمي عمالؤكم؟

عمالؤنا متنوعون إذ  
ينقسمون ملرتادي صاالت 
االلعاب الرياضية، اىل جانب 

من ميارس متارين "اليوغا" 
والعدائني باملاراثونات، 

وراكبي الدراجات واخليل، 
ونحن فخورون جدا مبا قمنا 

به.

GUEST OF 
THE ISSUE

م�صاركتي ب�صباق الرجل احلديدي 
13ا�صعرين بالفخر ك�ين امثل البحرين



thing I was considering 
doing. They kind of 
giggled at me while I 
had my corporate suit 
on, and didn’t take me 
too seriously.    

Then, a friend of mine 
saw the advertisement 
for Adnan Al Qassab’s 
Aquathalon and chal-
lenged me to ‘put 
my money where my 
mouth is’ and sign up 
for the race. I ended 
up participating in the 
aquathlon and won first 
place. It was an amaz-
ing feeling.

After that I started run-
ning with the Bahrain 
social runners. They 
were an amazing group 
of athletes of all ages. 
They have regular jobs 
and lives. The group 
members regularly 
meet and run for fun. 
They were actually 
the ones that further 
encouraged me to push 
myself to run long 
distances and move 
away from my belief 
that short distances was 
what I could do best. 

When I turned 30 and 
had been training and 
running long distances 
for a while, I decided 
it was time to run a full 
marathon, which I did 
in Dubai. 
Another bucket list 
check included partici-
pating in the Ironman 
70.3 which I did in 
Mallorca, Spain. 

This was one of the 
greatest experiences of 
my life. As you know if 
you have a background 
on Ironman, it really is 
a challenging race, and 
His Highness Shaikh 
Nasser bin Hamad Al 
Khalifa sponsored my 
trip when he found out 
I was one of the first 
Bahraini females to 
participate in 70.3 

14



15

I knew from a very 
young age that keep-

ing active was thrilling 
to me. As we grew 
older I noticed my girl-
friends slowly growing 
out of playing out-
doors, while I found 
myself only seeking out 
more adventures, and 
finding more thrilling 
ways to occupy my 
time. 

I actually grew up in 
Kuwait as my father’s 
job required that he 
resides there, and dur-
ing my middle school 
years at the American 
School of Kuwait I 
tried out for track and 
field and was thrilled to 
make it to the school 
team. Eventually I 
started to compete 
nationally and then in 
the MENA region. 
Competing against the 
best in my peer group 
was exhilarating.  

With time I found 
out that my personal 
strength and probably 
interests as well were 
in competing in short 
distances and sprints. 

Eventually I gradu-
ated from high school 
and went on to do the 
‘sensible’ thing, which 
is continuing my higher 
education in the field 
of Applied Mathemat-

ics and Economics, but 
I also played volleyball 
for the university team 
and was awarded the 
most valuable player in 
2003 at the American 
University of Beirut. 
There, I discovered 
that I enjoyed almost 
anything that asked me 
to move, play as part of 
a team, compete and 
find my own personal 
best.  

After I graduated 
from the university 
and started working, I 
continued feeling like I 
needed to keep chal-
lenging myself. I had a 
short stint with horse 
riding and even won a 
few ribbons in dres-
sage within a very short 
period of time! 

I think my ‘Tru’ calling 
came into action when, 
one day, while I was 
speaking to some of 
my friends in the US. 
They told me they had 
just finished the Iron-
man Puerto Rico race. 
They were pointing 
out that I was a person 
that did so many sports 
in high school and 
asked why I didn’t start 
training for triathlons. 
As they believe that I 
would excel in this type 
of sports. I still remem-
ber telling the girls at 
work that this is some-

A ‘Tru’ 
Passion

DANA  
STORY



business that is truly 
run with love, passion 
and talent. 

Since then, Hala and 
I worked really hard 
on designing sports-
wear that looks beauti-
ful, flatters women’s 
bodies, and is durable 
and comfortable for 
anyone who wears 
them.  What makes 
us different is that we 
are athletes, we are the 
women who need and 
used these products, 
and we are literally 
designing and wearing 
our family’s legacy. 

Our customers range 
from casual gym goers 
and yogis to marathon 
runners, cyclists and 
horse riders. We are 
very proud of what we 
have created. I have 
recently quit my day-
time job completely to 
dedicate my full time 
to focusing on the rap-
idly growing business. 

Tru Active was estab-
lished in December 
2015 and has been 
going strong, producing 
a new collection every 
year that ranges from 
leggings, sports bras, 
tank tops and home 
gym equipment. 

‘A special 
thanks to 
everyone 
who has 

supported 
us 

throughout 
our 

journey’
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Ironman. This made 
me feel really proud to 
represent my country 
and made me confi-
dent that this is my 
‘Tru’ calling.  

I thought I couldn’t 
beat the high from 
this race, until I par-
ticipated in the 70.3 
Ironman Dubai 2018 
race and came first 
among the participat-
ing females represent-
ing GCC countries. I 
accomplished this in 
my mid 30s and after 
delivering ,my baby. 
This was sigificant 
magical moment for 
me, because athletes 
often feel that they 
peak in their early 20s. 
It was great to have 
the opportunity to set 
an example to women 
and my daughter, and 
prove that with passion, 
hard work, drive and 
ambition, anything is 
possible if you set your 
mind to it.

I took a break when 
I was pregnant with 
my daughter. Simul-
taneously, my sister 
Hala had graduated 
and started her own 
sportswear company 
in London.  One night 
when she was visiting 
me in Bahrain, we sat 
together and thought to 
ourselves why not work 
together. “You have 
the talent and actu-
ally studied sportswear 
design. We are both 
athletes. Why are not 
working together?” I 
told Hala.

The dynamics of Tru 
Active were just perfect 
because my sister was 
the designer, our father 
was the artist who 
would produce beauti-
ful calligraphy, with his 
own legacy, and could 
provide his art for our 
garments. It’s a family 



Creativity was nur-
tured from a very 

young age for me. I 
grew up always watch-
ing my father Khalid 
Zubari paint, and draw 
cartoons for me. He 
always encouraged us 
to get creative. Wheth-
er we were painting, 
drawing, making arts 
and crafts he always 
made sure that we were 
having fun. 
Extra circulars aside, 
I would always try to 
make my own bags, 
clothing, and acces-
sories, to be unique. 
When it can time to 
see where I wanted to 
go to university there 
was only one that I 
really had my heart set 
on The University of 
the Arts London. This 
university is made up 
of 6 colleges all special-
izing in the different 
fields of Arts. Naturally 
I gravitated towards 
London College of 
Fashion, as I wanted 
to pursue a carrier in 
Women swear. 
We wanted to create 
local active wear with 
touches of Bahraini 
heritage. I already 
knew the name and 
had the logo in mind. 
Our first collection col-
lection payed homage 
to Hisham Zubari’s 
Gilgamesh painting 
series. We wanted to 
start with my uncles 
paintings which was 
followed by our fathers 
calligraphy creating our 
timeless signature piece 
The Mosaics.

البداع كان مالزما لهالة ا
شقيقة دانة وشريكتها 
بشركة "ترو اكتيف" حيث 

ترعرعت وهي تشاهد 
والدها يشجعهما لتكونان 

مبدعتني سواء يف الرسم، 
التلوين او اثناء قيامهما 
باالشغال اليدوية وكان 

الفنان خالد زباري يحرص 
على ان حتظى ابنتيه 

باملتعة اثناء قيامهن بأي 
شيء تقومان به.وكانت 
هالة دائما حترص على 

تصميم كل ما يتعلق 
بحاجياتها طوال حياتها 

كحقائبها، مالبسها 
واكسسواراتها لتكون 

متميزة، وهذا ما جعلها 
تلتحق بجامعة الفنون 
بالعاصمة الربيطانية 

"لندن" حيث انها تضم 6 
كليات متخصصة مبختلف 

انواع الفنون، وبطبيعة 
احلال كونها حتب التميز 

التحقت هالة بكلية تصميم 
االزياء بجامعة الفنون بلندن 

حيث كانت تسعى ليكون 
مستقبلها يف تصميم 

املالبس الرياضية النسائية 
وان يكون لتصاميمها 

عالمة جتارية خاصة.وبعد 
انطالق شركة "ترو اكتيف" 
من قبل الشقيقتان اللتان 
حرصتا على ان تكون كافة 

املالبس حملية ومريحة 
وحتمل ارث الرتاث البحريني 

كانت هالة تعرف الشعار 
الذي ستحمله شركتهما، 

وكانت اول تشكيلة مالبس 
يتم انتاجها بالشركة حتمل 
تصاميم عمهما كرمي زباري 

رسام حلقات "جلجامش" 
وارادت الشقيقتان البدء 

بنقل رسومات عمهما 
على املالبس تكرميا له 
على ان يكون لوالدهما 

ملساته ايضا فقامتا بوضع 
خمطوطاته على هذه 

املالبس، فكانت البداية 
اطالق جمموعة مالبس 

ذات توقيع فسيفسائي. 
ومن الطرق التي تتبعها 

شركتهما للبقاء بني 
اشهر العالمات التجارية 

يف عامل الرياضة قيامهما 
بانتاج مالبس قابلة للتدوير 

من خالل استخدام مادة 
"البوليسرت" مع احلفاظ 

على اجلودة العالية، 
كما تستخدمان عند بيع 

منتجات عالمتهن الرياضية 
اكياس حلمل املنتجات من 
املمكن اعادة استخدامها.

هالة زوباري ال�رشيك امل�ؤ�ص�س ل “ترو اأكتيف” 

Hala Zubari the creative mind 
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‘I am truly delighted 
to share with you a 

significant part of my 
life over the last 25 
years. From the outset, 
my creative vision has 
been entirely differ-
ent from what people 
were used to seeing 
and at one point I was 
profoundly convinced 
that it was time for 
me to show the world 

this unconventional 
and contemporary 
approach while always 
showing my respect for 
traditional High Jewel-
lery craftsmanship. It 
was about making a 
complete break with 
existing conventions. 
One of these first 
steps involved raising 
the black diamond 
from unknown stone 

25 Years of creativity

مجوهرات

يسعدين أن أشاطركم جزًءا كبريًا "
من حيايت عىل مدى السنوات 

الخمس والعرشين املاضية، فمنذ 
البداية ، كانت رؤيتي اإلبداعية 

مختلفة متاًما عام اعتاد الناس عىل 
رؤيته، ويف مرحلة ما كنت مقتنًعا 
بعمق أن الوقت قد حان إلظهار 

عاماً من اجلراأة يف الإبداع

ف�از غروزي 
روؤيتي الإبداعية خمتلفة  عّما اعتاد عليه النا�س

to fame, a move that 
contributed to forging 
de GRISOGONO’s 
reputation. Ever since, 
I have continuously 
nurtured a brand-new 
way of envisioning 
jewellery and watch-
making, while simul-
taneously establishing 
some of the most 
iconic fine jewellery 
designs’.  

للعامل هذا النهج غري التقليدي 
واملعارص مع إظهار احرتامي دامئًا 

للمجوهرات التقليدية الرفيعة التي 
تم تصميمها برباعة.

شملت إحدى هذه الخطوات األوىل 
تحويل االملاس األسود من حجر 

غري معروف إىل شهرة، وهي خطوة 

أسهمت يف تشكيل سمعة رشكة 
GRISOGONO ومنذ ذلك الحني 

عملت عىل تعزيز اظهار طريقة 
جديدة لتصوير املجوهرات وصناعة 

الساعات، ويف الوقت ذاته العمل 
عىل بعض تصاميم املجوهرات 

الراقية األكرث شهرة".

20
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ALLEGRA
مجموعة

COLLECTION

JEWELLERY

Earrings in 18K white 
gold set with 446 white 
diamonds (8.60 Ct)



Ring in 18K wite gold set 
with 79 white diamonds 
(2.05 Ct)

Ring in 18K pink gold 
and beige ceramic set with 
72 brown diamonds 

Ring in 18K with gold and 
black ceramic set with 72 
white diamonds (1.75 Ct)

Ring in 18K pink gold set 
with 210 white diamonds 
(5.44 Ct)
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Bracelet in 18K pink gold 
set with 79 white dia-
monds (1.15 Ct)
with a passion calfskin 
leather cord 

Bracelet in 18K pink 
gold set with 14 brown 
diamonds (0.50 Ct), 47 
orange sapphires (2.05 
Ct) and 49 pink sapphires 
(2.00 Ct) with a lilium 
calfskin leather cord

Bracelet in 18K white  
gold set with 110 white 
diamonds (3.60 Ct)
with a green ray calfskin 
leather cord

Ring in 18k pink gold set 
with orange ceramic (1.00 
Gr) and 72 orange sap-
phires (2.35 Ct)

Bracelet in 18K white  
gold set with 79 white 
diamonds (1.15 Ct)
with a aquatic calfskin 
leather cord

Bracelet in 18K pink  
gold set with 47 pink sap-
phires (1.90 Ct)
with a passion calfskin 
leather cord

Bracelet in 18K pink  
gold set with 41 yellow 
sapphires (0.80 Ct) and 
38 orange sapphires (0.75 
Ct) with a lilium leather 
cord

Ring in 18K pink  gold 
set with violet ceramic es 
(1.00 Ct) and 72 am-
ethysts (1.60 Ct)

Ring in 18K white  gold 
set with turquise ceramic   
(1.00 Ct) and 72 tsavarites 
(0.90 Ct)
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Ring in 18K white 
gold set with 79 white 
diamonds (2.05 Ct)

Sautoir in 18K white 
set with 304  white  
diamonds (4.50 Ct)

24



Jewellery Timepiece  in 
18K pink gold, 41.7 mm 
case set with 449 white 
diamonds (approx 8.7 
Ct), dial paved with 133 
white diamonds (approx 
2.4 Ct) on a white galu-
chat  strap with a triple 
folding clasp set with 78 
white diamonds (approx 
1.3 Ct) quartz movement.

25
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Cosmic Creations  
Sparkling, luminous, passionate, hypnotic, fascinating, mysterious

مية هائلة من ك
الصفات توصف الهالة 

النجمية احمليطة إمرأة  
GRISOGONO فهي 

مليئة باألحجار الكرمية 
املنهمرة كالشهب 

املتناثرة اجلميلة حلظة 
سقوطها على االرض 
ليال، وهي صورة ظلية 

اإبداعات ك�زميك

متاألقة، م�صيئة، عاطفية، رائعة وغام�صة

أنيقة بطبيعتها تأسر 
كل العيون وتتوهج بها 

اجلواهر بطريقة مشرقة 
وفريدة كما انها تتشابه 

مع عجائب الطبيعة 
املليئة بالنجوم، وتضم 
أحجار بجودة استثنائية 

يف جمموعات ذات أسماء 
ستشق طريقها عرب 

التاريخ.فالطبيعة املتميزة 
للتصاميم اإلبداعية التي 

 Maison de " قدمها
GRISOGONO" تقول 

لغة النجوم برباعة مرددة: 
"الكثافة، اللمعان، القيمة 

النفيسة، القتمة واحلركة"، 
وكل تلك الرموز تروي قصة 

25 عاما من النجاح.

silhouette that cap-
tivates all eyes and 
on which jewels glow 
with unique radi-
ance. Wonders of 
nature filled with stars. 
Stones of exceptional 
quality set in collec-
tions whose names 
will make their way 
through history. 

The emblematic na-
ture of creations made 
by the Maison de 
GRISOGONO bril-
liantly echo the lan-
guage of the stars. 
Density, luminosity, 
preciousness, chiaro-
scuro and movement. 
Symbols telling the tale 
of 25 successful years.

A wealth of adjec-
tives to describe 

the stellar aura sur-
rounding the de
GRISOGONO 
woman. Enhanced by 
a shower of precious 
stones, she flaunts her 
heavenly beauty from 
the moment night falls. 
A naturally elegant 
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Earrings in white gold set 
with 240 Icy diamonds 
(9.65 Ct) and 230 white 
diamonds (8.65 Ct)
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Boule earrings in pink 
gold set with 1448 white 
diamonds (31.05 Ct)
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Allegra earrings in white 
gold set with 608 white 
diamonds (11.30 Ct)

Bracelet in white gold 
set  white 7 round-cut 
white  diamonds ( approx 
1 Ct each) and 904 white 
diamonds (37.44 Ct)



فا�رشون ك�ن�صتانتني

ساعات

طلقت دار صناعة أ
الساعات الفاخرة األقدم 

يف جنيف فاشرون 
كونستانتني جمموعتها 

اجلديدة للساعات املؤّلفة 
من ثالث موديالت.وحتتل 

فاشرون كونستانتني منذ 
تأسيسها قبل 263 عامًا 

وحتديدا العام 1755، مكانة 
خاّصة يف قلوب اخلرباء 

وهواة جمع الساعات.
واستوحت الدار تشكيلتها 

املتمّيزة، من الساعة 
التاريخية التي صّممتها 

فاشرون كونستانتني 
عام 1956، وهي متزج 

تعيد اإحياء الزمن اجلميل

يف تشكيلتها احلميمة 
األسلوب الكالسيكي 

القدمي بالتصميم العصري 
األنيق، هذا وشّكلت 

اخلمسينيات العصر 
الذهبي للساعات الدائرية، 

فأصبحت مرادفًا لقّمة 
األناقة واجلمال.
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WATCHES

Vacheron 
Constantin has 

launched its new three-
model watches collec-
tion.
Vacheron Constantin 
occupies a special 
place in the hearts 
of experts and watch 

VACHERON CONSTANTIN 
collectors, since it was 
founded ‘263 years ago 
in, 1755.
The house was in-
spired by its distinctive 
collection of the histor-
ical clock designed by 
Vacheron Constantin 
in 1956, and it blends 

in its intimate collec-
tion with the classical 
style of modern elegant 
design. 
The 1950s was the 
golden age of circular 
hours, becoming syn-
onymous with elegance 
and beauty.

Launches ‘Fiftysix’ collection 
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رحت مؤخرا دار دو ط
غريزوغونو جمموعتها 
 NEW الرجالية من ساعات

RETRO اجلديدة، التي 
صممها املدير اإلبداعي 
وعاشق اجملوهرات فواز 

غروزي، مازجا يف إبداعاته 
اصالة املاضي التي ال 

تنتهي، بتصاميم عصرية 
أنيقة. تتألف اجملموعة 
من ساعاتني هما قمة 

يف اإلبداع والبساطة 
غري االعتيادية إذ جتمعان 

�صاعات ريرتو اجلديدة

البساطة بالرفاهية، 
وتعربان بصدق عن أناقة 

الرجل املفعم بالقوة 
 NEW والطموح. ساعة

 RETRO DOUBLE JEU
 NEW RETRO وتتوافر

DOUBLE JEU بإصدارين 
أحدهما من الذهب األبيض 

واآلخر من الذهب الوردي، 
بينما رصعت علبتها 

املستطيلة الشكل بصف 
من املاسات بوزن 1.3 

قرياط أو رصعت بالكامل 

مباسات يبلغ إجمايل وزنها 
 NEW 4.3 قرياط.ساعة
RETRO POWER REo

 NEW SERVE وتتوافر 
 RETRO POWER

RESERVE بإصدارين 
أحدهما من الذهب الوردي 

واآلخر من الذهب األبيض، 
وهي مزودة بسوار من 

جلد التمساح، لتذهل كل 
من يرتديها أو يراها بروعة 

ودقة كل تفصيل من 
تفاصيل حركتها الرائعة.

De GRISOGONO 
launched its New 

Retro men collection, 
designed by creative 
director and jewellery 
lover Fawaz Gruosi, 
blending his endless 
originality of the past 
with elegant, modern 
designs.
The collection consists 
of two watches, which 
are very creative, com-

New Retro watches

bining simplicity with 
luxury and faithfully 
expressing the elegance 
of a man of strength 
and ambition.
The Double Jeu 
watche is available in 
two white gold and one 
pink gold versions, 
while its rectangular 
box is studded with 
a 1.3-carat diamond 
or fully studded with 

a total of 4.3 carats of 
diamonds.
The New Retro Power 
Reserve watche is avail-
able in two versions of 
pink gold and white 
gold, and is fitted with a 
crocodile leather brace-
let, to impress all those 
who wear or see them 
with the magnificence 
and accuracy of every 
detail of its movement.



أزياء

ELIE SAAB
HAUTE COUTURE
 AUTUMN WINTER 

2018 / 2019
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FASHION
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DIOR 
WINTER 
2018/2019
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عطور

1- SAINT LAURENT PARIS Sandals BD 336, Chain bag BD 964. 2- ALEXANDER McQUEEN Bracelets BD 127.
3- ALEXANDER McQUEEN Bags BD 916. 4- JIMMY CHOO Sandals BD 375. 5- CHLOÉ Bag BD 670.

6- DIOR HOMME Sunglasses BD 155. 7- MONCLER Jacket BD 557.
8- CHLOÉ slide credit card holder BD 106 credit card holder BD 94. 9- GIVENCHY Boots BD 602.

10- MONNALISA shoes Red BD 91 Silver BD 89. 11- DOLCE & GABBANA Gloves BD 37 Hat BD 80 Scarf BD 85.
12- VALENTINO Bag BD 1380. 13- CZ BY KENNETH JAY LANE Necklace BD 406.

14- GIUSEPPE ZANOTTI14- GIUSEPPE ZANOTTI Sandals BD 502. 15- BALENCIAGA Clutch BD 290. 16- VALENTINO Sneakers BD 333.
City Centre

Bahrain

FOR HIM

16

FOR HER

15

FOR THE PARTY GURU

14

FOR THE STAR

13

FOR A NIGHT OUT

12

FOR KIDS

11

FOR KIDS

10
FOR THE

SHOE FANATIC

9

FOR THE
CHIC GIRL

8

FOR THE
ALPINE TRAVELER

7

FOR A
SUNNY DAY

6

FOR THE TRENDSETTER

5

FOR THE
GOLDEN GODDESS

4

FOR A
BOLD LOOK

3

FOR A POP OF COLOR

2

FOR THE LOVE
OF HIGH GLOSS

1
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Paris Hilton’s 24th 

fragrance, 
PLATiNUM RUsH 
is a sparkling Floral-
Fruity reflecting
Hilton’s passion for 
sharing ‘the rush’ 
of love through the 
power of scent. Plati-
num; the
universal symbol of 
true love, rarity and 
strength, is the inspira-
tion behind Hilton’s
newest fragrance and 
the third women’s 
scent in her bestselling 
“RUSH” collection.
Created by perfumer, 
Frank Vokel of Fir-
menich, the fragrance 
opens with the
sparkling vibrancy of 
crisp Asian pear, a 
perfectly ripened Red 
Apple and a juicy
Fresh Mango. The 
heart of the fragrance 
mixes wet green florals 
with the feminine
delicacy of muguet 
flowers and a natural 
sunburst .

طلقت الفنانة األمريكية أ
باريس هلتون عطرها 

األنثوي اجلديد بالتينوم 
راش، الذي يحمل بصمات 

 Frank مصمم العطور
العطر  Voelkl.يتميز 
برائحة أنثوية عطرة، 

فرتكيبته تتألف من عبق 
الفاكهة والزهور، إذ 

استوحى فرانك مكونات 
العطرo والذي ميثل 

الرقم ثالثة يف جمموعة 
باريس هلتونo من روائح 

فاكهة التفاح والكمرثى 
واملانغا، مازجًا الفاكهة 
بروائح املانغوليا ونونات 

الزهور العطرة، مع 
خالصة أوراق الباتشويل.
تقول باريس هيلتون إن 

قارورة بالتينوم راش متثل 
التفرد والثقة ومصدر 
إلهام لها، وهي تريد 

من خاللها أن تشاركها 
السيدات العربيات الراقيات 
شغفها واندفاعها باحلب. 

العطر صالح للرش خالل 
السهرات واألمسيات 

الرومانسية، ألنةمصمم 
بشكل مركز، ومينحك 

رائحة جذابة لوقت طويل.

حرري اأن�ثتك من القي�د مع

بالتين�م را�س

اإح�صا�س بالثقة واجلاذبية

Paris Hilton
 Releases Platinum Rush
Universal symbol of true love

PERFUMES

1- SAINT LAURENT PARIS Sandals BD 336, Chain bag BD 964. 2- ALEXANDER McQUEEN Bracelets BD 127.
3- ALEXANDER McQUEEN Bags BD 916. 4- JIMMY CHOO Sandals BD 375. 5- CHLOÉ Bag BD 670.

6- DIOR HOMME Sunglasses BD 155. 7- MONCLER Jacket BD 557.
8- CHLOÉ slide credit card holder BD 106 credit card holder BD 94. 9- GIVENCHY Boots BD 602.

10- MONNALISA shoes Red BD 91 Silver BD 89. 11- DOLCE & GABBANA Gloves BD 37 Hat BD 80 Scarf BD 85.
12- VALENTINO Bag BD 1380. 13- CZ BY KENNETH JAY LANE Necklace BD 406.

14- GIUSEPPE ZANOTTI14- GIUSEPPE ZANOTTI Sandals BD 502. 15- BALENCIAGA Clutch BD 290. 16- VALENTINO Sneakers BD 333.
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التراث والزمن

ق�رش غارنييه دار الأوبرا يف          باري�س يف عام 1890

Palais Garnier Opera                House of Paris in 1890
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HERITAGE THROUGH TIME

ق��س الن�رش وال�صانزليزيه عام 1938

Arc de Triomphe and Champs Elysees in 1938
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مبنى " البانثي�م " اأو مقربة العظماء يقع يف 

احلي الالتيني يف باري�س

بداأ العمل يف بنائه عام 1758 ومت الإنتهاء 

منه  يف 1790

 Pantheon Paris in the Latin Quarter
 Construction started in 1758 and

was completed in 1790
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ريدا دو�صت

معر�س البارح جالري

نان يستلهم اعمال الفنان الفارسي علي مريزا ف
من القرن السادس عشر ويستكشف تراثه الفني 

اخلاص

مرية جال�صة مع رذاذ من الزه�راأ
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EXHIBITION AL BAREH GALLERY

Seated princess with a spray of flowers

The artist is inspired by the works of sixteenth 
century Persian artist Mirza Ali as he explores 

his own artistic heritage.

Reza Doust
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وجانز

جمال الي��صف
ملنوحوتات املعدنية هي مرهم للعيون مت نحتها ا

لرتتبط بالوحدة ولتنعش قلوبنا اجملروحة وعقولنا 
املتعبة
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Metal sculptures are a visual salve, ma-
deto connect the lonely, to console and 

revivify our wounded hearts and tired minds.

Jamal  Alyousif

Couple



سفر

Mausoleum, National park Lovcen

اجلبل الأ�ص�د

الوجهة املثالية للعطالت
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TRAVEL

National Park Durmitor

Gospa od Skrpjela, Perast

لوجهة الرائجة لقضاء ا
العطالت واحلياة وفقا 

لتقرير اجمللس العاملي 
 )wttc( للسياحة والسفر

، واجلبل األسود هو من 
بني الوجهات السياحية 
األسرع منوا يف العامل. 

وقد كتبت وسائل االعالم 
االجنبيه  من منطقه 

اخلليج العربي ، والصني ، 
وأسرتاليا  ،وتركيا  ،وبريطانيا 
العظمى ،وأملانيا  ،واسبانيا 
،وفرنسا ، وإيطاليا يف العام 

املاضي عن اجلبل األسود 
وجهة مثالية للعطالت 

البحرية للعطالت النشطة 

يف الطبيعة واحلدائق 
الوطنية ، فضال عن وجهة 

"الوطن الثاين" اي لشراء 
العقارات.اجلبل األسود 

هو ارض التناقضات. هناك 
الشواطئ املشمسة 

واجلبال املغطية بالثلوج 
، والهضاب التي ال نهاية 

لها والوديان العميقة 
، واألنهار الفريوزية 

والبحريات اجلليدية الهادئة 
واملدن الساحلية القدمية 

وليس من املستغرب 
اذن ان يكون هذا البلد 
البلقاين الصغري واحدا 

من أكرث الوجات تنوعا يف 

أوروبا.لقد أصبحت "ارض 
اجلمال الربي" وجهة ال بد 

من رؤيتها يف السنوات 
االخرية. تغطي مساحة 

14,000 كيلومرت مربع ، ويوفر 
أكرث من 6000 كيلومرت من 

مسارات لركوب الدراجات 
والرحالت واملشي 

ملسافات طويلة وركوب 
الدراجات يف اجلبال. 

عشاق الطبيعة ، ومراقبي 
الطيور وعلماء النبات سوف 

يجدون جمموعة متنوعة 
من النباتات واحليوانات يف 

احلدائق الوطنية اخلمسة. 
سيستمتع عشاق الثقافة 
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Regata-Bijela Mountain lake

Boka Bay

Town in Boka Bey

Mountains North of Montenegro مبدن العصور الوسطي 
واألديرة والكنائس 

واملساجد ، يف حني تعد 
االقامة املشمسة على 
ساحل البحر االدرياتيكي 
مثالية للعديد من الزوار. 

إذا كنت مهتما بقضاء 
عطلة مليئة بالنشاط ، 

ميكنك الذهاب اىل الوديان 
العميقة يف أوروبا ، 

وتسلق قمم جبال األلب  ، 
وجتربة مغامرة التجديف أو 

االستمتاع بالصيد.

Traditional mountains cottage
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Lucice beach, Petrovac

Old fisherman, Przno

Boka BayOstrog Monastery

Ski center Kolasin



Old town, Mala plaza –Ulcinj

According to the re-
port of the World 

Travel and Tourism 
Council (WTTC), 
Montenegro is among 
the fastest growing 
tourist destinations in 
the world. Respectable 
foreign media from 
the Persian Gulf re-
gion, China, Australia, 
Turkey, Great Brit-
ain, Germany, Spain, 
France and Italy wrote 
in the previous year 
about Montenegro as 
an ideal destination for 
sea holidays, for active 
holidays in nature and 
national parks, as well 
as a ‘second home’ 
destination i.e. for a 
purchase of real estate.
Montenegro is a land 
of contrasts. There 
are sunny beaches and 
snow-capped moun-
tains, endless plateaus 
and deep gorges, 
turquoise rivers and 
tranquil glacial lakes, 
ancient coastal and 
rustic alpine towns. 
Nature lovers, bird 
watchers and botanists 
will find a variety of 
fauna and flora among 
the five national parks. 
Culture lovers will en-
joy the medieval cities, 
monasteries, churches 
and mosques, while 
a sunny stay on the 
Adriatic coast is ideal 
for many visitors. If 
you are interested in 
exciting activity, you 
can go rafting through 
the deepest canyon 
in Europe, climb the 
peaks of the Dinaric 
Alps, go kayaking, 
experience a canyon-
ing adventure, enjoy 
fishing or mountain 
biking.
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Montenegro 

Popular destination for spending holidays and life 



Mountain Cycling tour through Montenegro Tara rafting

Budva-Old town
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Tara rafting

Kanli kula, Herceg NoviMamula island

Tara river 
Canyon

Old Town of Budva



TUMI ‘Latitude’ 
The Lightest Luggage

عد بنائها لألسس املبتكرة، ب
املتينة والعملية تقدم تومي 

اصدارها الجديد عايل الجودة 
واالخف من مجموعة حقائب السفر 

التي تم مراعاة الصالبة واملعايري 
الهندسية عند تصنيعها.

صنعت مجموعة حقائب "تومي 
التيتيود" من مواد مميزة ورائدة، 
بطريقة اخاذة توفر ملستخدميها 

ت�مي ‘لتيتي�د’ 

احلقيبة الأخف وزناً

Building on its foundation 
of innovation, 

functionality and durable 
design, TUMI presents 
the next premium, hard-
shell solution: Latitude. 
The lightest TUMI luggage 
collection yet, the Latitude 
collection defies durability 
and engineering standards.
Made from a unique and 
groundbreaking material and 
executed in a timeless, unique 
construction allows it to 

سهولة يف التعبئة والتنقل بشتى 
الظروف، وتجعل من عملية السفر 

سهلة حتى وان كان مستخدمها 
سيجوب العامل.

تم صنع هذه املجموعة من تومي 
من مادة "بويل بروبيلني" املبتكرة من 
قبل تومي وهي فائقة املتانة والقوة 

بوزن خفيف وبتصميم انيق وهي 
مصنوعة خصيصا لعمالء تومي.

perform in any environment, 
Latitude is built to handle 
any journey with the utmost 
class-even a non-stop trip 
around the world.
Crafted from TUMI’s 
innovative Self-Reinforced 
Poly-Propylene material 
that is both lightweight 
and incredibly strong, the 
Latitude collection provides a 
unique blend of performance 
and style for the TUMI 
consumer.
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تكنولوجيا

عد "Surface ي
Go"أصغر وأخف 

أجهزة مايكروسوفت 
اللوحية بشاشة قياسها 

10 بوصات فقط ، بينما 
يزن اجلهاز حوايل 500 جرام 

فقط ، ويتميز اجلهاز بخفة 
الوزن واإلنتاجية وسهولة 
الوصول إىل متناول العديد 
من الناس ،ويوفر اجلهاز 

الصغري نفس القوة 

Microsoft Surface Go
A Compact Tablet with Great Features

�صريف�س ج�

اأ�صغر واأخف اأجهزة

وجودة األداء واإلنتاجية 
التي تشتهر بها حزمة 

 Surface" سرفيس. يحتوي
Pe o على معالج انتل"Go

tium Gold 4415Yمن 
اجليل السابع،  إذ اختري 

املعالج ليحقق التوازن بني 
األداء والعمر واخلصائص 

احلرارية لكي يسمح 
بتصميم رقيق دون احلاجة 

إىل مراوح تربيد ، 

مايكرو�ص�فت

The device is the 
smallest and 

lightest of Microsoft 
tablets with a screen 
measuring only 10 
inches, while weighing 
about 500 grams. This 
lightweight new tablet 
is all about productiv-
ity and accessibility 
and provides the small 

device with strong 
capacities and quality 
of performance.
Surface Go features 
a seventh-generation 
Intel Gold processor, 
which is designed to 
balance performance, 
age and thermal 
features to allow thin 
design without the 

need for cooling fans. 
The device also offers 
a battery life of up to 
nine hours of continu-
ous operation.
The high resolution 
PixelSense screen is 
designed to support 
a stylus with up to 
4096 levels of pres-
sure sensitivity, and 

is compatible with a 
stylus pen for high 
resolution and high 
quality in notes, draw-
ing and design. It also 
has a 3: To 1800 x 
1200 pixels, providing 
eye comfort and high 
contrast while work-
ing, video viewing or 
photo editing.
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كما يوفر اجلهاز عمر 
بطارية يصل إىل تسع 

ساعات من العمل 
املتواصل. يقدم اجلهاز 

Pi o ةييًضًا شاش
elSense عالية الدقة 

مصممة خصيصًا لتدعم 
قلم سريفس مبستويات 

دقيقة تصل إىل 4096 
من حساسية الضغط ، 
باالضافة إىل أنها تتوافق 

مع قلم سرفيس بطريقة 
تتيح دقة وجودة عالية يف 
تدوين املالحظات والرسم 

والتصميم ، وميتلك أيضًا 
شاشة عرض بنسبة  3:2 

أي دقة تصل إىل 1800 × 1200 
بكسل ما تتيح راحة للعني 
وتباينًا عاليًا يف أثناء العمل 

أو مشاهدة الفيديو أو 
حترير الصور.



TECHNOLOGY

Huawei and Porsche 
Design have defined a 
new standard of luxury 
as power and beauty 
become one with this 
new smartphone.
A sophisticated and 
exclusive smartphone 
is the most covetable 
accessory for your 
hand today. It is where 
fashion, innovative 
technology and best-in-
class design converge, 
to give you the ulti-
mate accessory – the 
luxury smartphone. 
Huawei with its new 
Porsche Design Huawei 
Mate Race Sport (RS) 
has gone above and 
beyond to create a 
product that expresses 
a new way of living a 
luxury lifestyle. 
High quality and 
exceptionally crafted, 
coming from one of 
the world’s largest 
smartphone brands, 
the Porsche Design 
Huawei Mate RS 
defines a new stand-
ard of luxury with its 
40 MP Leica triple 
camera with Master 
Artificial Intelligence 
(AI), a new innovative 
in-screen and a rear 
fingerprint sensor, 
quick wireless charg-
ing, a symmetrical 3D 
curved glass body and 
super-sized storage of 
the future. 

المتا هواوي و’بورشه ع
ديزاين‘ تتفوقان على 

املنافسني يف إرساء 
معيار جديد للفخامة إذ 

متتزج الطاقة واجلمال يف 
هاتف واحد . أصبح الهاتف 

الذكي املتطور واحلصري 
أكرث اإلكسسوارات 

جاذبية للمستهلكني 
اليوم؛ وُتختزل فيه أناقة 

املوضة، والتقنيات 
املبتكرة وملسات 

التصميم األروع يف فئتها، 
فيحصل املستخدمون 

على اإلكسسوار املتميز 
متجسدًا يف هاتف ذكي 
غاية يف الفخامة.وميثل 

الهاتف احلل األمثل 
للراغبني بامتالك هاتف 

ذكي فخم وساحر تكتمل 
معه أناقتهم وشخصيتهم 

ومتّيزهم بني اآلخرين. 
وبفضل هاتفها اجلديد 

’هواوي مايت آر إس بورشه 
ديزاين‘، جنحت هواوي 
يف تخطي كل احلدود 

إلبداع منتج يجسد أسلوبًا 
جديدًا لالستمتاع بحياة 

فاخرة.وميتاز الهاتف 
بجودته العالية ودرجة 

إتقانه االستثنائية، فضاًل 
عن ابتكاره من إحدى 

أكرب العالمات التجارية 
للهواتف الذكية يف العامل. 

كما يرسي معيارًا جديدًا 
ملفهوم الفخامة مع 

الكامريا الثالثية من ’اليكا‘ 
بدقة 40 ميجابكسل، 

واملدعومة بنظام ’ماسرت‘ 
للذكاء االصطناعي، كما 

ميتاز بشاشة مدجمة 
ومبتكرة  ومستشعر 

خلفي لبصمة اإلصبع، 
وشاحن السلكي سريع 

وهيكل زجاجي منحن ثالثي 
األبعاد مع سعة تخزين 

فائقة احلجم للمستقبل.

ه�اوي مايت اآر اإ�س 

ب�ر�صه ديزاين

 رائد الفخامة يف عامل اله�اتف الذكية

Porsche Design 
Huawei Mate RS
The Leader of Luxury Smartphones
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ENGINES

مائة عام من البتكار والتاألق

بنتلي م�ت�رز
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احلرفية اليدوية عرب إطالق 
 An فيلم قصري حتت عنوان

 Extraordinary Grand
 Tour: The Story of

Ben o يروي قّصة Bentley
العام  ley االستثنائية.يف 

1919 اسس والرت أوين بنتلي 
شركة لها هدف واضح أال 

وهو صنع "سيارة سريعة، 
سيارة جيدة واألفضل 

يف فئتها". وشّكل هذا 
املبدأ الرئيسي الدليل 

دخل شركة Bentley ت
Motors، التي مت 
تأسيسها يف 10 يوليو 

1919، عامها الـ100 بعد ابتكار 
أكرث السيارات الفاخرة 

عالية األداء متّيزًا يف 
العامل. وضمن هذا اإلطار، 

حتتفي العالمة التجارية 
الربيطانية الفاخرة بعقود 

من الزمن حفلت بكثري 
من االبتكارات واإلجنازات 

والتأّلق يف األعمال 

التوجيهي الذي اتبعته 
شركة Bentley منذ ذلك 

احلني، ما دفع عالمتها 
ُقُدمًا وجعلها حتتل مكانة 

الريادة يف جمال السيارات 
الفخمة يف خمتلف 
أنحاء عامل اليوم.تعد 

بنتلي موتورز من اشهر 
العالمات التجارية املصنعة 

للسيارات الفاخرة يف 
العامل، ملا جتمعه بني 

احلرفية العالية واستخدام 

املهارات التي استمرت 
عرب االجيال، فضاًل عن 

اخلربة الهندسية العالية 
والتكنولوجيا املتطورة 
لذلك تعد شركة بنتلي 

من اهم السيارات الفاخرة 
املصنعة باململكة 

املتحدة، كما تعد افضل 
مثال جلودة التصنيع 
الربيطاين عايل القيمة.

ويصنف اجليل األحدث من 
سيارة كونتيننتال جي تي 
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بأنه افضل تعريف للتنقل 
الفخم الذي مت تصميمه 

وهندسته يف بريطانيا 
العظمى، ويعد اجليل 

الثالث للسيارة كونتيننتال 
جي تي مت اطالقه للعامل 

وقد جذب انتباه العديد من 
االشخاص الذين يحبون 

االستمتاع بأدق التفاصيل 
الفنية املنقحة اىل جانب 
االداء العايل، فهي تقدم 

جوهر العالمة الربيطانية 

بنتلي، وقامت بنتلي 
بتصنيع افضل سيارة 

"جراند تور" يف تاريخها 
التي حتتوي على احلمض 
النووي يف كل سيارة من 

سيارات كونتيننتال جي تي 
التي بدأت صناعتها قبل 

65 عاما حني مت والدة النوع 
R حينها، ويبقى الطراز 
األحدث الذي يتمتع بذات 

املواصفات املوروثة على 
الرغم من تطويرها لتلتقي 

مع احلاجات والرغبات 
اخلاصة بزبائن بنتلي 

احلاليني.وقد فاز تصميم 
هذه السيارة الرائعة 

بجوائز ذهبية من قبل 
جوائز التصميم االملانية 

املرموقة، بعد ان صرحت 
اللجنة ان احلرفية التقليدية 

مت دجمها مع التكنولوجيا 
املتطورة اىل جانب 

اجلمالية ليجتمعوا معا يف 
تصميم مظهر غري اعتيادي 

من هذه العالمة التجارية 
االستثنائية.وال ميثل اطالق 
كونتيننتال جي تي اجلديدة 
بداية الذكرى املائة لبنتلي 

وحسب يف العام 2019، امنا 
يعد هذا االجناز االستثنائي 

الذي حققه عدد حمدود 
من الشركات املصنعة 

للسيارات سببا كافيا 
لالحتفال بتاريخها العريق 
وجناحها العاملي الذي مت 

حتقيقه اليوم.



Bentley Motors, 
founded 10th July 

1919, is entering its 
100th year of creat-
ing the world’s most 
iconic Grand Tourers, 
and the British luxury 
brand is honouring 
decades of innovation, 
achievement and crafts-
manship by releasing a 
short film ‘An Extraor-
dinary Grand Tour: 
The Story of Bentley’.
In 1919 Walter Owen 
(W.O.) Bentley cre-
ated a company with 
a simple objective: to 
build “by fast car, a 
good car, the best in 
its class”. This guiding 
principle has driven 
Bentley ever since, 
pushing the brand 
forward and making it 
the leader in automo-
tive luxury around the 
world.
Bentley Motors is 
the most sought after 
luxury car brand in the 
world. The combina-
tion of fine craftsman-
ship, using skills that 
have been handed 
down through genera-
tions, alongside engi-
neering expertise and 
cutting-edge technol-
ogy is unique to UK 
luxury car brands such 
as Bentley. It is also an 

example of high-value 
British manufacturing 
at its best. 
The latest generation 
of the Bentley Conti-
nental GT is the defini-
tion of luxury grand 
touring. Designed, 
engineered and hand-
crafted in Great Brit-
ain, the third genera-
tion Continental GT 
has been launched to 
global acclaim. Blend-
ing the highest level of 
attention to detail and 
artistry with refinement 
and performance, it 
represents the very 
essence of the Bentley 
brand; Bentley has cre-
ated the finest Grand 
Toured ever produced. 
The DNA which runs 
through every Con-
tinental GT began 
more than 65 years 
ago when the R-Type 
Continental was born. 
This new model stays 
true to its rich heritage 
whilst evolving to meet 
the needs and desires 

of the modern Bentley 
customer.
This extraordinary car 
has already won Gold 
in two key categories of 
the prestigious German 
Design Awards – one 
of the most highly 
respected design com-
petitions in the world 
– where it was stated by 
the committee ‘Tradi-
tional craftsmanship, 
cutting-edge technology 
and aesthetics have 
been merged together 
to form an extraordi-
nary design from this 
extraordinary brand”. 
Not only the launch of 
the new Continental 
GT, 2018 marks the 
start of Bentley’s 100th 
year and the count-
down to the brand’s 
centenary in 2019. 
This extraordinary 
milestone – reached 
by only a special few 
companies – is a cause 
for celebration of the 
company’s history and 
its global success today. 
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م�هبة

يان مور هي مغنية، د
منشدة، كاتبة أغاين 

و منتجة وهي حقُا 
موسيقار ذات أداء باهر. 
عندما تشاهد عروضها 

املوسيقية تستوعب سبب 
أدائها املمتاز مقارنة 

باألداء املتوسط لبعض 
النجوم . والسبب يكمن يف 
أن ديان كانت تغني منذ أن 
كانت  يف سن اخلامسة.  

مع أنها مل تغني يف جوقة 
الكنائس ألن كنيستها مل 

تكن لديها واحدة ، فقد 
كانت ُتكون جمموعتها 
املفضلة التي تنسجم 

معها و تغني يف جوقات 
املدرسة و برنامج 

املواهب. عندما كانت يف 
سن املراهقة، كانت تغني 

يف اجلوقة الكالسيكية 
لكورال الشباب يف 
واشنطن دي سي. 

عند ما كانت يف سن 
املراهقة ، تطور لديها حب 
شديد للموسيقى املنزلية 

و أحبت الرقص كما أحبت 
الغناء . وتتذكر قائلة: "كان 

والداي راقصني ماهرين 
منذ أن كانا صغريين." و قد 
ربطت حبها للرقص بهذه 

احلقيقة . وتقول ديان وهي 
مبتسمة  ," لقد حصال 

على الكثري من اجلوائز يف 
الرقص." وتضيف ديان," 

كانت أمي تنظم حفالت 
يف العطالت وأنا أشاهد 

الكبار يرقصون ملوسيقى 
الروح و الريغي .  وقد تأثرت 

أيضًا بأخيها  يف حبها 
للموسيقى ولكنه توفى 

يف عمر صغري .   

عندما كانت يف جامعة 
هاورد إلمتام دراستها ، 

استمرت ديان يف متابعة 
أحالمها كفنانة. كان لديها 

فرقة غناء نسائية كانت 
تشارك يف برامج املواهب 

وقد شاركوا يف جميع 
املدن . وقد رقصت مع 
فرقة رقص حتت رعاية 

قسم الرقص يف  جامعة 
هاورد . وقد كتبت مسرحية 

عيد امليالد مبفردها 
وكذلك قامت بأخراجها 

وتنسيقها وكان ذلك خالل 
سنوات اجلامعة . 

بعد تخرجها من اجلامعة، 
قررت السيدة مور 

االستمرار يف رحلتها 
املوسيقية كفنانة 

منفردة. بدأت بشراء 
الآلالت املوسيقية و أدوات 

األستوديو و كتابة أغانيها 
مبفردها . ومبساعدة 

أصدقائها و بقضاء ساعات 

طويلة من الدراسة ، 
علمت نفسها كيفية إنتاج 

املوسيقى باستخدام 
برامج صوتية ورقمية 

معقدة . عند شرائها ألول 
بيانو ، قابلت منتجًا ألكرب 

عمل لديها وهو "أعطني 
احلب”  كانت تلك األغنية 

جتربة استوديو التي ُسجلت 
عندما كانت تعاين من 

إنفلونزا . تلك "التجربة" 
كانت على الئحة  أحسن 

عشر رقاصات . وبهذا 
النجاح أستطاعت مور أن 
تنطلق إىل أوروبا و اليابان . 
وقد انشرح قلبها لزيارة 

اخلارج و األداء يف أنحاء 
العامل . ولهذا قررت أواًل 

أن تسافر إىل نيويورك حيث 
عملها يف املوسيقى رأى 

النور . 

بدأت تعزف مع الكثري من 
الفرق احلية  يف نيويورك  
على الهواء . وسرعان ما 

أسست فرقتها احلية 
وأسمتها  فرقة ديان مور و 

الشيجرووف. 

وخالل جولة  املورز 
السابقة ، قابلت دمني 

دي كوستا وذلك عن 
طريق صديق اقرتح أن 

تقابل األخري عند زيارتها 
إىل دول اخلليج العربي. 

وقد أستمعت إىل نصيحته 
و سافرت إىل البحرين يف 

رحلة قصرية . وقد وعدها 
دمني بأنه سوف يدعوها 
لتغني إذا فتح نادي كودا  
جاز . و بعد عدة سنوات  

قام دمني بدعوة ديان 
لتكون من أوائل املغنني 

يف النادي .  

ومن ثم أصبح العقد الذي 
امتد  إىل ثالثة أشهر ميتد 

إىل أكرث من سنة . ويف 
نهاية العقد، استشعرت 

السيدة مور بأن ثمة 
أشياء تستطيع أن تفعلها 

يف البحرين و قررت أن 
تستكشف اإلحساس 

باالرتباط بينها وبني 
البحرين.  ولقد شاركت 

يف مهرجان البحرين 
للجاز و ألفت عدة أغاين 

منذ جميئها إىل البحرين . 
ولقد أحبها أهل البحرين 
والقاطنون وأصبح لديها 

جمهور. 

يف الوقت احلايل سيدشن 
املستوى الثاين من رحلة 

مور املوسيقية ولذلك 
هي باقية يف البحرين 

لكي  تؤلف ،تكتب و تكون 
صبورة . هذا ما سيحدث 

و أصبحت ديان مور جاهزة 
لذلك !!. 

امل�صتقبل 

ال�اعد يف 

البحرين

ديان
و



69

TALENT

Dihann Moore, vo-
calist, song writer, 

and producer is a true 
musician and consum-
mate performer. To 
watch her in action 
is to understand why 
she is not on the same 
level as your average 
lead performer.  Some 
of this can be attrib-
uted to the fact that 
Ms Moore has been 
singing since the age 
of 5.  

Although she never 
sang in a church 
choir as her child-
hood church didn’t 
have one, she always 
formed her own 
harmony groups and 
sang in school choirs 
and talent shows. As a 
teenager, she sang with 
the Washington DC 
Youth Chorale City 
classical choir. She 
always had an ear for 
jazz music as well. 

As a teenager, she 
developed a great 
love for house music 
and loved to dance as 
much as she loved to 
sing.  ‘Both my parents 
were great dancers 
from a young age’, she 
recalls and attributes 
her love for dancing 
to that fact comment-
ing, ‘They won many 
dance contests’, she 
says with a smile. Add-
ing, ‘Mom always had 
holiday parties where I 
would watch the adults 
dancing to soul and 
Reggae music.’ Her 
Oldest brother was 
another musical influ-
ence in her life but he 
died at a very young 
age  

While attending How-
ard University, for her 
BSN degree, Dihann 
continued to pursue Dihann

her dream of being a 
performer. She had 
a female vocal group 
that participated in 
talent shows and per-
formed city wide. She 
danced with a dance 
group sponsored by 
Howard University 
dance department. 
She wrote her own 
Christmas play as well 
which she choreo-
graphed and directed 
during her University 
years.

After graduating from 
University, Ms. Moore 
decided to continue 
to pursue her music 
career as a solo artist. 
She began purchasing 
musical instruments 
and studio equip-
ment and writing her 
own songs. With the 
help of friends and 
many hours of study, 
she taught herself to 
produce music using 
complex digital audio 
programs. 

While purchasing 
her first piano, she 

met the producers of 
her biggest Hit Re-
cord ‘Give Me Luv’. 
This song was a stu-
dio experiment that 
was recorded while 
she had the flu. This 
“experiment” landed 
on Billboards Top 10 
dance hits chart. With 
the success of this song, 
Moore was able to tour 
in Europe and Japan. 
This opened her heart 
to the desire of tour-
ing and performing 
abroad. She moved to 
New York City where 
her live music career 
blossomed. 
   
She began to perform 
live with many New 
York based bands. She 
soon formed her own 
live band and called 
it ‘Dihann Moore 
and The Shegroovee 
Band’. 

During Moores’ 
previous contract 
touring period, she 
met Damian D’Costa 
through a friend who 
suggested she contact 

him while perform-
ing in the GCC. She 
followed this advice 
and was booked for a 
short tour in Bahrain. 
During this short tour, 
D’Costa shared his 
plan to open a Jazz 
club in Bahrain when 
the time was right. He 
told her at the end 
of her tour, ‘Dihann 
when I open my jazz 
club I want YOU 
AND YOUR BAND 
to be the first artists 
in my club’.  Some 
years went by, and as 
fate should have it, 
Damian called Dihann 
just at the end of her 
hiatus. She accepted 
the offer to come and 
be the first artist at 
Coda Jazz club. 

Thus, a contract that 
was initially for 3 
months lasted more 
than a year. At the end 
of the contract, Ms. 
Moore felt that there 
was still more to her 
mission in Bahrain 
and decided to stay 
further to explore this 
feeling of connection. 
She participated in the 
Bahrain Jazz festival 
and has written several 
songs since coming to 
Bahrain. Whenever 
she performs these 
songs live, her audi-
ence gives an over-
whelming favorable re-
sponse to her original 
songs. Some fans have 
even come up to her 
while she is shopping 
and started singing her 
own songs to her. 

This is where that 
next level of her music 
career will launch from 
so here she remains; 
creating, writing, and 
being patient. It is about 
to happen and Dihann 
Moore is ready.

A promising future in Bahrain



برياين الدجاج

Chicken Biryani 

طبق ال�صهر

لربياين هو طبق من اللحم ا
واخلضروات املطهية 

على األرز وُتسـتخدم يف 
طهيه خلطة بهـارات 

هندية. هو اسـم ُيطلق 
يف شبه قارة الهند على 

األرز الذي ُيطهى بطرق 
خمصـوصـة وُتسـتخدم 

يف طهيه بهـارات الربيـاين 
الهندّية. الربياين نشأ يف 
الهند حيث يوجد اصناف 

www.mamamayabahrain.com

حملية متعددة من هذا 
الطبق الشعبي ليست 

يف جنوب آسيا بل أيضا 
يف الشرق األوسط.

تعتربالبهـارات الهندّية 
من أشـهر وأكرث البهـارات 

العاملية متّيزًا يف قوة 
ـَها  رائحتها وحـِّدة طْعم

الذي يعطي األطباق 
نكهة جعلتها من أهم 

قوائم األطعمة العاملية. 

وبهـارات الربياين تتشابه 
كثريًا يف مكّوناتهـا 

ـَـدٍّ كبري  األســاسـية إىل ح
ولكـن جند أن يف عامل 
الربياين الفسـيح هناك 

بعض اإلضـافات وذلك تبعـًا 
لألذواق والعادات الغـذائية 
للشـعوب أو إلعطاء ميزة 

وطعم معني ميّيز األطباق 
عن بعضها ليكون الطبق 

خاصا للمكان اّلذي أتى منه.

Biryani is a dish 
of meat and veg-

etables cooked with 
rice and Indian spices 
which are consid-
ered to be the most 
famous spices in the 
world. Even though 
the exact origin is a 
bit uncertain, all agree 
to say that it comes 
from the sub-conti-
nent of India where 
there are many local 

varieties of Biryani.
The name is de-
rived from the Per-
sian word with two 
main theories: from 
‘biryan’ which means 
‘fried’ or ‘grilled’ or 
from ‘birinj’ which 
means rice.
In the wide biryani 
world, there are some 
additions depending 
on the customs of 
the people. It gives 

a special taste to the 
Byriani that makes 
this dish unique from 
place to place. From 
our side, the arabic 
touch is the rice usu-
ally cooked with saf-
fron for a unique culi-
nary experience.
No matter where 
you choose to stop 
to taste it, the Byriani 
you will eat will never 
be the same!
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DISH OF THE MONTH



املج�هرات العربية

JEWELLERY ARABIA
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اأحداث
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EVENTS
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Bahrain International Air Show 
معر�س البحرين الدويل للطريان
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www.alayamfestival.com

25
ALAYAM CULTURAL BOOK FESTIVAL

شريك إستراتيجي

10:00 - 4:00 1:00 - 9:00

10:00 - 4:00
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كي بي اإم جي حتتفل بعيدها اخلم�صني

KPMG celebrates its’ 50th anniversary 
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باري�س هيلت�ن 
تتالألأ يف �صيافة احل�اج 

Paris Hilton
Sparkles  as Guest of Honor for Al Hawaj 
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2nd Bahrain Franchise & Dine Expo

معر�س البحرين حلق�ق المتياز التجاري واملطاعم



تهانينا

عبداهلل بن اأحمد بن هندي

Abdula Bn Ahmed Bn Hende
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CONGRATULATIONS



94







١



The new Continental GT.
Be Extraordinary.
Designed to take your breath away. Discover more at Bentley Bahrain

December 2018

6 084010 110038

Gulf Panorama

BD 1.000

The new Continental GT.
Be Extraordinary.
Designed to take your breath away. Discover more at Bentley Bahrain

December 2018

6 084010 110038

Gulf Panorama

BD 1.000

The new Continental GT.
Be Extraordinary.
Designed to take your breath away. Discover more at Bentley Bahrain

December 2018

6 084010 110038

Gulf Panorama

BD 1.000
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