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المملكة حاليا حراكا ثقافيا وفنيا متميزا يتمثل في فعاليات 
مهرجان ربيع الثقافة التي بدأت منذ فبراير الماضي وتستمر 
حتى نهاية الشهر الحالي والتي تتنوع بين الحفالت والعروض 

الموسيقية العربية والعالمية ومعارض الفن وورش العمل والمسرح 
واألمسيات الفنية الشعبية.

وقد بات هذا المهرجان عالمة مميزة ومشروعا ثقافيا شامال يستقطب 
الكثير من المهتمين من داخل وخارج البحرين وأصبح مصدر جذب سياحي 

هام للمملكة.
الحدث البارز اآلخر الذي تستضيفه البحرين هذا الشهر هو منافسات بطولة 

الفورموال واحد في نسخته الخامسة عشرة والتي وضعت المملكة على 
خريطة العالم الرياضية وأصبحت حلبة الصخير»موطن رياضة السيارات في 

الشرق األوسط« قبلة لعشاق سباقات السرعة.
استمرار هذه البطولة العالمية وبنجاح طيلة هذه المدة هو تجسيد عملي 

لجهود شباب هذا الوطن ما دفع إلى تمسك مالكي الحقوق التجارية بإقامة 
هذا السباق على أرض المملكة نظرا لنجاحها وقدراتها التنظيمية العالية 

وكوادرها البشرية المؤهلة األمر الذي جعلها موضع ثقة األسرة الرياضية 
الدولية.

كل النجاح والتوفيق للقائمين على هذه الفعاليات لتحقيق األهداف النبيلة 
والسامية التي تنشدها وهو التقارب ومد جسور التواصل بين الشعوب وإثراء 

الحركة الثقافية والسياحية في البالد.
في العدد الجديد من بانوراما حرصنا على إبراز تلك الفعاليات وجهود 

العاملين عليها تقديرا لدورهم في تعزيز مكانة البحرين التاريخية كمركز 
حضاري وثقافي على المستويين اإلقليمي والعالمي.

نطمح أن يحوز هذا العدد بأبوابه وصفحاته المتجددة على رضاكم، آملين أن 
نستمر في تلقي مساهماتكم ومشاركاتكم التي ستكون موضع اهتمامنا 

وتقديرنا في سبيل المزيد من التجديد والتطوير الذي ننشده.

تشهد
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طالبت بالترخيص 
لممارسيها
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اليوغا عالج تكميلي 

لألمراض الجسدية 
والنفسية 
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اليف ستايل
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 فاطمة سلمان: 

المدربة المختصة في الوعي البشري وعلوم اليوغا وسفيرة أهداف التنمية المستدامة 
فاطمة المنصوري على أهمية ممارسة رياضة اليوغا ودورها كعالج فاعل للعديد من 

األمراض الجسدية والنفسية معا، خاصة أنها تتضمن جوانب رياضية تختص بجسد 
ونفس وذهن المريض كما أنها تعمل على استعادة التوازن النفسي والتعايش والتسامح والسالم 

الداخلي لكل من يجرب هذه الرياضة.
وطالبت من جهتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية »نهرا« بالعمل على ترخيص 

هذه المهنة أسوة بترخيص ممارسة مهنة الحجامة، خاصةأن هناك العديد من ممارسي هذه الرياضة 
من البحرينيين، كما أن اليوغا تعد عالجا تكميليا أثبت فعاليته في شفاء العديد من األمراض النفسية 

والجسدية.
وأشارت الى أن هناك تمارين مختلفة لهذه الرياضة، منها تمارين تنفسية وذهنية وتأملية مختلفة 

لذلك تعد هذه الرياضة ذات أهمية بالغة للجسم من خالل القيام بوضعيات معينة للجسم تسهم في 
اخراج الضغوط والتوتر الداخلي الذي يؤدي الى العديد من االمراض الجسدية والنفسية.

وتواصل أن تلك الممارسات المختلفة لرياضة اليوغا تساعد على مرونة المفاصل وتفريغ التوتر من 
الجسم والعمل على استرخاء العضالت والتخلص من التشنج العضلي، كما أن تمارين اإلطالة تعد 
مفيدة جدا للحصول على المرونة الالزمة، وهي مفيدة للعمود الفقري وتحسين الدورة الدموية لما 

تتضمنه من وضعيات ال يمكن التطرق لها في تمارين رياضية أخرى لذلك هي مهمة للحفاظ على صحة 
العمود الفقري.

أكدت
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شفاء ألمراض عديدة 
وتضيف المنصوري بأن اليوغا تحافظ على صحة 
األعضاء الداخلية لما تفعله من تدليك لها من 
خالل وضعيات من شأنها ان تسهم في شفاء 

هذه األعضاء والحصول على فوائد جمة لكل 
عضو، وتحسين تدفق الدم لهذه المنطقة من 

الجسم، لذلك اليوغا تؤثر بشكل مباشر على 
المفاصل والعضام والعمود الفقري وبشكل 

عميق يكون تأثيرها على االعضاء الداخلية 
والخاليا، وترخي العضالء كما انها تساعد على 
مستوى الخاليا النها تتضمن تمارين التنفس 

الصحيح التي تساعد على تجديد الخاليا وتساعد 
على تنقية الدم وتقوية العظام.

مشيرة إلى ضرورة ان تمارس تمارين اليوغا 
بالشكل الصحيح مع مدربين متخصصين 

ومعنيين في هذه الرياضة، خاصة ان اليوغا برنامج 
عالجي متكامل اكثر من كونها رياضة فقط؛ ألنها 
تعمل على عالج كافة اجزاء الجسم وال تهمل اي 

جزء منه بل وتسري الى عمق الجسم بدءا من 
االطراف والمفاصل والعظام والعضالت والرئتين 

وصوال الى العين واللسان والوجه، حيث تعطي 
اهتماما لجميع اجزاء الجسم الخارجية والداخلية 

بكل عمق وتفصيل و من هنا تأتي اهمية اليوغا 
للجسم.

مناسبة للجميع 
كما اكدت على ان رياضة اليوغا ال تختص 

بالشخص السليم جسديا فقط انما مالئمة جدا 
للجميع صغارا وكبارا، كما تالئم ذوي الهمم 

واالحتياجات الخاصة وكل من يعاني من صعوبات 
او اعاقات جسدية وذهنية لما تتضمن من 

تمارين تخدم جميع جوانب الجسم وخاصة 
الجانب الذهني اذا كان الشخص عاجزا جسديا 

عن ممارسة اي نوع من انواع الرياضة مهما 
كانت حالته الصحية، فاليوغا لكل من يعاني من 

مشاكل صحية او مشاكل في الظهر وغيرها 
لكونها تتضمن ممارسات وتمارين تختص بكل 

حاله.
وأشارت الى ان رياضة اليوغا أثبتت فعاليتها في 

عالج كثير من االمراض المزمنة من خالل اللجوء 
للشخص المناسب من ممارسي ومدربي هذه 

الرياضة، األمر الذي ننبه المرضى جميعا ألْن يلجؤوا 
للشخص المتمكن من هذه الرياضة، لذلك نود 
ترخيص هذه المهنة ونأمل تعاون »نهرا« أسوة 

بترخيص مهنة »الحجامة« لفوائدها الجمة، 
خاصة انها تالئم الجميع كما تالئم الحوامل وكل 

من يعاني من مشاكل المفاصل واالم الظهر 
النها تتضمن ممارسات خاصة.

مدربون بحرينيون 
وتمنت المنصوري تعاون الجهات المختصة 

لتنظيم التراخيص لهذا النوع من المهن كنوع 
من دعمهم للطب البديل او التكميلي كونها 

تمارين عالجية ومرخصة في دول كثيرة وتمنت 
ان نكون في مقدمة الدول الخليجية المرخصة 

لهذا النوع من العالجات التكميلية والتأهيلية التي 
تعتمد على الخبرة والدراسة االكاديمية معا.
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تمارين الصباح تغني
عن عقاقير خفض الدم 

البصل والثوم للحد من خطر اإلصابة بسرطان األمعاء

تناول المكسرات يعود بمنافع 
جمة على خصوبة الرجال

باحثون 
استراليون أن 

ممارسة تمارين 
الصباح لمدة 30 دقيقة 
تعادل فعالية العقاقير 

الدوائية التي يكتبها األطباء 
لخفض ضغط الدم، ومن ثم 

إبقائه منخفضًا بقية اليوم.
وأوضح الباحثون أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا 

الخصوص أظهرت لهم أن ممارسة الرياضة لفترة زمنية 
قصيرة – كما المشي في هذه الحالة على جهاز المشي بقوة 

معتدلة – من الممكن أن تحل محل الحاجة لتناول أدوية 
لدى بعض المرضى.

َبت مؤسسة القلب البريطانية بتلك النتائج، التي قد تعود  ورحَّ
بمردود جيد على المرضى المصابين بضغط الدم االنقباضي 

بشكل خاص، السيما بعدما تبين أن التمرينات الرياضية تحد 
من ضغط الدم بتقوية عضلة القلب، فكلما كان من السهل 

عليها ضخ الدم، كلما قلت القوة التي تتحملها الشرايين، 
وهو ما يعمل على خفض ضغط الدم.

وقام خبراء من جامعة غرب استراليا في بيرث بفحص 
البيانات الخاصة برجال وسيدات مصابين بالسمنة والبدانة 

وتتراوح أعمارهم ما بين 55 إلى 80 عامًا.
وأظهرت النتائج، التي خلص إليها الباحثون بعد قياسهم 

ضغط الدم ومعدل نبض القلب وإجراء اختبارات دم، أن 
ضغط الدم، السيما ضغط الدم االنقباضي، انخفض لدى 

الرجال والسيدات الذين داوموا على ممارسة الرياضة مقارنة 
بغيرهم ممن لم يمارسوها.

باحثون صينيون أن خضروات البصل، الثوم 
والكراث تحد بشكل كبير من خطر اإلصابة 

بسرطان األمعاء. ووجد الباحثون في 
دراستهم التي شملت أكثر من 1600 رجل وامرأة أن األشخاص 

الذين يكثرون من تناول تلك الخضروات تنخفض لديهم 
احتماالت إصابتهم بسرطان األمعاء 
بنسبة %79 مقارنة بمن يقللون من 

تناولها.
وكانت بحوث سابقة قد أظهرت أن 

المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة 
في تلك الخضروات تقي من سرطاني 

الثدي والبروستاتا. ونقلت صحيفة 
الدايلي ميل البريطانية عن دكتور 

)زهي لي(، الباحث الرئيسي في الدراسة من مستشفى جامعة 
الصين الطبية في شنيانغ، قوله »كلما تم اإلكثار من تناول 

تلك الخضروات، كلما زاد مستوى الحماية من سرطان األمعاء. 
وتبين لنا أن تناول 35 رطاًل على األقل من تلك الخضروات في 

السنة قد يحد من خطر اإلصابة بالمرض، بما يعادل بصلة في 
اليوم«.

وواصل دكتور )لي( حديثه في نفس 
الوقت بالقول إن طريقة طهي تلك 

الخضروات تتحكم في مسألة الوقاية 
من المرض، فسلق البصل على سبيل 

المثال يقلل المواد الكيميائية المفيدة، 
في حين أن تقطيع وهرس الثوم الطازج 

يكون أكثر إفادة في هذا الجانب.

 دراسة 
طبية 

حديثة 
في الواليات المتحدة، أن 

التناول الدوري للمكسرات 
بمختلف أشكالها، يعود 

بمنافع جمة على خصوبة 
الرجال من خالل رفع عدد 

الحيوانات المنوية. 
وأوردت مجلة »أميركان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن«، 
أن الدراسة اعتمدت على عينة من 98 رجاًل في حالة صحية 

جيدة وفي أعمار تتراوح بين 18 و35.
وضمت العينة رجااًل يواظبون على أكل المكسرات وآخرين 
ال يفعلون ذلك، ولم يسبق ألي مشارك في الدراسة أن عانى 

مشكلة في الخصوبة.
وأثناء الخضوع للتجربة، تناول كل مشارك قرابة نصف كوب 
من المكسرات كل يوم )لوز وجوز وبندق(، وبعد أربعة عشر 

أسبوعا، ظهرت نتائج مبهرة.
وخلصت الدراسة إلى أن األثر الحقيقي على من تناولوا 

المكسرات لم يقتصر فقط على ارتفاع عدد الحيوانات 
المنوية على نحو ملحوظ، بل تجاوز ذلك إلى نشاط الحيوانات 

المنوية وبنيتها وحركتها ووحدات الحمض النووي.
وفي دراسة سابقة لمدرسة »هارفارد تي إتش تشان« 

للصحة العامة في بوسطن بالواليات المتحدة، وجد باحثون 
أن من يأكل ما يقارب 31 غراًما من المكسرات على مدار 

خمسة أيام في األسبوع، يساعد في تخفيض نسبة اإلصابة 
باألمراض القلبية الوعائية القاتلة.

وجد

اكتشف

كشفت

دراسات
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أخصائية التغذية 
د.هديل سعد:

التنوع في الوجبات 
أساس النظام 

الغذائي المتوازن
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صحة
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فاطمة سلمان: 

الدكتورة هديل سعد اخصائية 
التغذية والحميات الغذائية ان 

الغذاء الصحي المتوازن ال يمكن 
الحصول عليه عند تناول وجبة واحدة وكبيرة فقط، بل 

ان تنويع األطعمة من خالل تناول عدة وجبات يضمن 
لنا الحصول على غذاء صحي متوازن، حيث يجب تناول 

مجموعة من العناصر الغذائية التي تختلف وتتنوع 
في القيمة الغذائية، إلعطاء الطاقة الالزمة للجسم، 
مشددة بأن اعتماد وجبة واحدة كبيرة فقط او عدم 

اعتماد تغذية متوازنة بشكل متكرر، ولفترات طويلة له 
تأثير سلبي على الصحة والوزن معا.

وجبات رئيسية وجانبية
وتنصح الدكتورة باعتماد أسلوب التغذية السليمة 

والبرنامج المتوازن من خالل تناول ثالث وجبات رئيسية 
في اليوم باإلضافة إلى وجبتين خفيفتين، ويجب تقسيم 

الحصة الغذائية اليومية من خالل تناول وجبة الفطور 
والتي تخصص لها 25% من الحصة الغذائية اليومية 

تليها وجبة الَغداء وتخصص لها 40% من الحصة 
الغذائية اليومية ومن ثم وجبة وجبة العشاء التي البد 

ان تخصص لها 35% من الحصة الغذائية اليومية، 
منوهة بضرورة ان تنظم اوقات تناول االغذية الرئيسية 

والوجبات الخفيفة بحيث يجب ان يكون 5 ساعات 
بين كل وجبة رئيسية واالخرى وساعتين بين الوجبة 

الرئيسية والسناك أو )الوجبة الخفيفة(.
 كما اكدت على ضرورة أخذ الوقت الكافي لتناول الوجبة 

الغذائية )15دقيقة على االقل( مع التنوع في العناصر 
الغذائية )الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات 

والعناصر األخرى(، موضحه ان التنوع في النظام الغذائي 
بالماء الذي يعد هو الحياة فهو العامل الرئيسي في 
التغذية السليمة والجسم الصحي، فلوال الماء لما 

استفاد الجسم من اي عنصر غذائي، ودون الماء ال تنجح 
اي حمية غذائية او برنامج رياضي؛ كونه يشكل العامل 

الرئيسي في يومنا، ويحتاج االنسان من 2-3 لتر يوميا 
حسب حاجة جسمه وعمره ونشاطه اليومي. 

تجنب الخضار والفواكه المعلبة 
وتشدد د.هديل سعد على اهمية تناول الخضراوات 

والفواكه من 2-4 حصص من الفاكهة و3-5 حصص 
من الخضار يوميا ويفضل تناولها طازجة وغير معلبة او 

مجمدة، مشيرة إلى ان العصائر حتى لو كانت طبيعية 
ال تعد بديال جيدا للفواكه حيث يجب استبدالها بحبة 
الفاكهة الطازجة للحصول على الفائدة بشكل اكبر. 

واوضحت ان تناول الحبوب او تناول بدائل 
الحبوب والكربوهيدرات في جميع الوجبات 

امر هام جدا، لكن يجب ان يكون بتحفظ 
على الكميات في كل وجبة ويجب ان نكون 

واعين بمقدار الحصة الواحدة في الهرم 
الغذائي المتعارف عليه حيث النصيحة هي 

تناول 6 الى 11 حصة يوميا من بدائل الحبوب، 
لكن يجب ان نعلم ان شريحة الخبز الصغيرة مثال 

ممكن ان تعادل حصة واحدة.
كما دعت الى تناول الحبوب في الفطور، ومن 

المستحسن أن تكون طبيعية وال تحتوي على سكريات 
اصطناعية واعتبرت الحليب ومشتقاته من األغذية 

المهمة في الغذاء اليومي مع ضرورة معرفة ان 
مشتقات الحليب كاألجبان تعتبر من بدائل اللحوم، 

واالجبان الصفراء وتعتبر ايضا اقرب ان تكون من بدائل 
الدهون لذا يجب تناول الحليب واأللبان قليلة الدسم 

بشكل يومي، لكن يجب الحد من تناول األجبان الصفراء 
والجبن الدهن ويفضل عدم اخذها بشكل كبير 3 الى 4 

حصص يوميا.

اللحم المشوي هو األفضل 
وحول تناول اللحوم والبيض اشارت إلى انه يجب تناولها 
مرتين يوميا والبيض والتركي يعتبران من بدائل اللحوم 

ويفضل تناول االسماك مرتين اسبوعيا لكن حاول 
التنويع بين اللحوم الحمراء والبيضاء خالل نظامك 

الغذائي، وتلعب طريقة تحضير اللحوم دورا مهما جدا 
في فائدتها الغذائية وسعراتها الحرارية حيث ان الشواء 

يعتبر من افضل طرق التحضير.
وختمت حديثها بأنه يمكن تناول الدهون خالل تحضير 

الوجبات اليومية كونها مهمة في اعطاء الطاقة، 
لكن يجب معرفة ان الدهون تقسم الى دهون حيوانية 

كالزبدة والقشدة ونباتية كزيت الزيتون، وطبعا االفضل 
دائما الدهون النباتية. أما السكريات فيجب االخذ 

بعين االعتبار أن هناك بدائل صحية جيدة للحلويات 
والسكريات كعسل التمر وشراب القيقب والمربى 

المصنع منزليا والمتحكم بكمية السكر المضافة 
)يمكنك تناول بما يعادل ملعقتين صغيرة من السكر 

يوميا(، لكن يفضل االبتعاد قدر االمكان عن المشروبات 
االصطناعي.الغازية والعصير 

أوضحت

أخصائية التغذية 
د.هديل سعد:

التنوع في الوجبات 
أساس النظام 

الغذائي المتوازن

February-March 2019
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فاطمة سلمان: 

مشروع منزلي تبيع فيه الحلوى وبعض الوجبات الخفيفة الى سفيرة 
للمطبخ الخليجي والبحريني تحديدا في دول اوروبا وحول العالم حيث 

انها اليوم تنطوي تحت مظلة اربع جمعيات مختصة بالطهاةحول 
العالم ووصلت لمستوى عالمي منها منظمات )world chef( و 

الطهاةاالماراتية و الطهاة العالمية و طهاة )Master chef( والى جانب طهاة 
)ارغاال(..

صقلت خبرتها بالدراسة األكاديمية، حيث نالت عدد من الشهادات المتخصصة 
في هذا المجال من داخل وخارج المملكة كما حصدت مراكز متقدمة في عدد 

من المسابقات فقد حصدت المركز الثاني والثالث عالميا على مدى عاميين 
متتالين ضمن مسابقة معرض »هوريكا« المقام بالمملكة العربية السعودية 

والمختص بسالمة المطبخ وكانت المشاركة البحرينية الوحيدة الى جانب 
اقامتها عدد من المعارض المحلية والخارجية..

TOP CHEF برنامج
شاركت في برنامج )TOP CHEF( العربي على قناة الـ MBC ووصفت تجربتها 
بأنها رائعة و بالحلم الجميل الذي عاشته وتعلمت الكثير منه بدءا من تحمل 

المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وتحدي النفس وكسر الغرور االيجابي 
الذي كانت تتمتع به الى جانب كسب مزيد من الثقة والرغبة في تعلم المزيد 

والعمل على تطوير نفسها والتعلم من األخطاء ونقاط الضعف وكانت 
خسارتها الوحيده هي مغادرة البرنامج من دون الوصول بالمرأة البحرينية لنيل 

لقب توب شبف وعزاءها الوحيد تعزيز حب الطبخ لديها من بعد هذه التجربه 
الفريدة.

تنشد الدعم 
رسالتها اليوم هي نشر ثقافة الطهي السليم للجميع، ناصحة المبتدئين وهواة 

الطبخ بالتثقف اواًل وحضور الدورات المختصة الن الطبخ ثقافه وليس ممارسه 
فقط والتعليم في هذا المجال هام جدا الى جانب ممارسة هذه الهواية اال ان 

الشهادة االكاديمية تكون افضل من اجل مزيد من االحترافية فالطبخ هو 
نفس وتقنيات وقواعد وتكنيكات وخبرات ودراسة معا من اجل رسم ووضع 

قواعد الطبق ليخرج بالشكل السليم..
وتقول بأنها وصلت إلى مستويات عليا جدا وأتمنى مزيد من الخبرة واالطالع 

للوصول الى مزيد من االحترافية و التطور وتحقيق االفضل كما ناشدت الدعم 
من الجهات المعنية لها كونها سفيرة ومحكمة دولية وبحرينية استطاعت 

الوصول لمراتب عليا وتمثل المطبخ البحريني والخليجي في محافل دولية 
وعالمية من اجل تحقيقها مزيد من النجاح والمكاسب لصالح المملكة..

كتاب ومنتجات خاصة 
وعن خططها المستقبلية اكدت السيب انها في صدد اصدار كتاب خاص بها 
معني بالحلويات بعنوان »قطعة من الكعك« وسوف يتضمن أطباق متنوعة 

من الحلويات ب=وصفات سهلة للجميع..
كما انها تعمل على قدم وساق من اجل وتبني منتجات غذائية باسمها 

كماركة خاصة بها يتم تداولها محليا وخارجيا..

من

»رسالتها نشر ثقافة الطهي السليم للجميع«.. خولة السيب 
من مشروع منزلي إلى

سفيرة للمطبخ البحريني والخليجي 

13
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وصفاتوصفات

وصفات مبتكرة من الشيف خولة السيب

المقادير:
1 ملعقة كبيرة زبدة 

1 ملعقة كبيرة طحين
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
lamb shanks فخد خروف صغير

الخضروات )جزرة واحدة تقطع على شكل دوائر +1 بصل أبيض مقطع 
+ فص واحد من الثوم( 

المواد السائلة )كوب عصير العنب + كوب مرق لحم او خضروات + 
كوب من معجون الطماطم(

كوب من النيوكي جاهز لالستخدام )نوع من أنواع الباستا الممزوجة 
مع البطاطس( ملح + فلفل أسود 

عشبه اكليل الجبل )الروز ماري(. 

الطريقة: 
1 - نضع قدر الطهي على نار متوسطة، ونضع بها الزبدة والخضروات، 

ونقوم بتقليبها، ثم نضيف اللحم حتى ينضج من كل الجهات، ثم 
نرفع اللحم من القدر حتى ننتهي من تحضير مرقة اللحم.

2 - نضيف معجون الطماطم والطحين فوق الخضروات ثم مرقة 
اللحم مع استمرار الخلط وحتى يكون متماسًكا، ثم نضيف عصير 

العنب.
3 - نعيد لحم الضأن مرة أخرى للمرق ونضيف عليه اكليل الجبل.

4 - نضع القدرعلى نار هادئة لمدة 3 ساعات حتى ينضج اللحم.
5 - بعد مرور 3 ساعات ونضوج اللحم نزيل اللحم من القدر، ونضيف 

معجون الطماطم وصلصة النيوكي، ومن ثم نبدأ بتقليبه حتي 
تتجانس المكونات لمدة 5 دقائق. مالحظة: )يجب سلق »النيوكي« 

قبل إضافته(.
6 - نضع في صحن التقديم النيوكي مع لحم الضأن.

لحم الضأن بالنيوكي
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السلمون المشوي 

يتبل السلمون بـ )ليمون + زيت زيتون + ملح + 
فلفل أسود( ويغطى بالزبدة، ومن ثم نضعه على 

الفرن لمدة 10 دقائق او حتى ينضج. 
يقدم مع صلصة الليمون المكونة من ملعقتين 

كبيرتين من زيت الزيتون و كوب ليمون + 1 
ملعقة كبيرة من السكر 

يقدم مع الخضروات المسلوقة وسلطة وفجل.

مقبالت:
 لبنة

كوب من لبنة أي نوع مع ملعقتين كبيرتين من 
الليمون يتم خلطهم ووضعهم بشكل حلزوني 

في الصحن، وتتم تغطيته بالخيار من دون اللب 
بعد تقطيعه لمكعبات صغيرة مع إضافة القليل 

من النعناع والشبنت والفراولة.

كرات سمك السالمون 

المقادير: 
في إناء تحضير الطعام نضع )200 جرام من سمك السالمون، 

ونقوم بطحنه ونضيف له 1 فص ثوم مهروس + 1 ملعقة كبيرة 
من صلصة محار وليمون + 1 بيض + 1/2 كوب بقصمات + 1/4 

كوب بقدونس + ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
ثم نقوم بتكويرها بحسب الحجم المطلوب ونضعها في الثالجة 

)الفريزر( حتى تتماسك.

 وفي أثناء انتظار تماسك كرات السالمون نقوم بتحضير الصلصة 
المكونة من عباره )2 حبة افكادو + 1/4 كوب ريحان وبقدونس+ 

1/2 كريمة حامضة + 1/4 ليمون + ملح فلفل أسود( ونضعها في 
الثالجة.

نجلب وعاء آخر حتى نقوم بتغميس كرات السمك في البيض 
والبقصمات المتبلة بالملح والفلفل األسود، ونقوم بوضع كرة 
السالمون في البيض أواًل، ومن ثم في البقصمات حتى االنتهاء 

من الكمية ومن ثم نقوم بإعادتها الى الثالجة )الفريزر( لمدة 10 
دقائق حتى تتماسك.

ومن ثم يتم قلي الكرات بزيت عميق وتقدم مع عشبة الكرنب 
المقلية وصلصة االفوكادو

كما يمكن تحمير كرات السالمون في الفرن.
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 فاطمة سلمان: 

خبيرة التجميل أزهار حبيل ان موضة 
مكياج هذا الشتاء هي األلوان الكالسيكية 

الداكنة التي باتت مفضلة للكثير من 
النساء، كما ان رسم العيون يكون ايضا بااللوان الداكنة 

الثقيلة في مقابل احمر شفاه فاتح اللون، والعكس حين 
استخدام الوان فوق العيون فاتحة في مقابل أحمر شفاه 

داكن، وذلك تبعا لما تفضله الفتاة، اال أنها تنصح باستخدام 
روج بألوان متوسطة مثل اللون الوردي في مقابل عيون 

)سموكي( قليال.

أكدت

خبيرة التجميل أزهار حبيل: 
األلوان الكالسيكية الداكنة 

موضة هذا العام

16
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مكياج الصباح
وأوضحت ان األلوان الدارجة هذا الموسم 
هي: اللون البني بتدرجاته واللون البرونزي 

والماروني او البيج والبني المحمر التي 
تضفي نوعا من الكالسيكية، إضافة الى 
االتجاه نحو اللون البرتقالي المائل للون 

البني او البرتقالي الهادئ.
واشارت الى ان مكياج الصباح يختلف 

تماما عن مكياج المساء من حيث كم 
الطبقات التي تكون أخف كثيرا، بينما تزيد 

في المساء الذي يتطلب ايضا »كونتور« 
اكثر، باالضافة الى وضع الرموش وأحمر 

الشفاه الداكن، بينما مكياج الصباح يفضل ان يكون بألوان هادئة وفاتحة 
وأحمر شفاه متوسط اللون من اجل مزيد من االشراقة للبشرة مع ضرورة 

تجنب األلوان الباهتة التي تخلق بشرة شاحبة ومجهدة.
تجنبي العدسات الفاقعة

كما ال تنصح حبيل باالتجاه نحو رسم الحواجب والشفاه الدائم اال حين 
الحاجة لذلك من اجل ملء فراغات او عيوب في الحاجب، وان تطلب األمر 

البد من اللجوء الى الرسم المؤقت وغير الدائم وتجنب القديم الذي يعلم 
او يترك أثرا لمدة طويلة وذلك من اجل استطاعة الفتاة ان تواكب قصات 

الحاجب التي تختلف من فترة ألخرى، موضحة ان العدسات الالصقة ليست 
جزءا من المكياج انما هي عامل مكمل فهناك من الفتيات ممن ال 

يحتجن للبس العدسات؛ فلون عيونهن الطبيعية اجمل، وأخريات بحاجة 
لها خاصة اذا كانت عيونهن صغيرة للحصول على عيون اكثر اتساعا 

وغيرها من االسباب، ولكن البد الّا نستخدمها بشكل مبالغ فيه، مع تجنب 
ألوان العدسات الفاقعة التي تبدو غير طبيعية واالتجاه نحو اختيار ألوان 

فاتحة وبسيطة وواقعية او طبيعية اكثر.
تسريحات مالئمة للمكياج

وحول تسريحات الشعر المالئمة للمكياج أفادت حبيل بأن التسريحة جزء 
اساسي ومكمل لمكياج الوجه، فمنها ما هو مناسب لشكل الوجه سواء 
كان طوليا ام كان وجها مستعرضا او حتى صغيرا، فلكل وجه له تسريحة 
مناسبة له اضافة الى اللبس الذي يكمل »اللوك« العام للفتاة وال نشترط 

ان يتالءم المكياج مع لون المالبس انما يأتي في قالب مكمل للشكل 
العام بغض النظر عن لون اللبس انما ضمن توليفة واحدة تتماشى معا.

نصائح لالعتناء بالبشرة
وفي ختام حديثها نصحت كل فتاة بأن تعتني ببشرتها قبل وبعد وضع 
المكياج، فقبله البد من ترطيب البشرة جيدا وبشكل صحيح من خالل 
استخدام المستحضرات المالئمة لنوع البشرة وان تستخدم كريمات 

طبية ليمنحها نضارة ومن اجل ضمان ان ال يحدث تكسر وخطوط او بقع 
»للفونديشن«، أما بعد وضع المكياج يفضل تنظيف البشرة جيدا والتخلص 

تماما من آثار المكياج والعمل على ترطيبها مجددا بطريقة صحيحة 
وتركها من دون بقايا من مساحيق التجميل كي ال تتأثر 

البشرة وتفقد رونقها خاصة قبل النوم.
ودعت من تعاني بشرتهن من عيوب 

كالتصبغات او البثور وحب الشباب الى العمل 
ايضا على إخفاء تلك العيوب من خالل 

استخدام المصححات و»الكونسيللر« 
المالئم لها وقالت ان اكثر األخطاء 

التي تقع فيها الفتيات 
خالل وضع المكياج 

في فصل الشتاء هو 
عدم ترطيب البشرة 

ما يجعها تظهر بشكل 
شاحب أو جاف جدا.

February-March 2019
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أول مدربة بحرينية وصاحبة 
 »cycling bees« مشروع

سارة السماك: 
نشر ثقافة قيادة الدراجات وراء 

انبثاق المشروع

 فاطمة سلمان 

والدتها بعملية قيصيرية ورغبتها في استعادة 
رشاقتها وخسارة وزنها الذي اكتسبته أثناء الحمل 

 cycling بطفلها األول وراء فكرة مشروعها
الذي من أجله أيضا قطعت مسافات طويلة للسفر خارج   bee
البالد والحصول على شهادة كمدربة مرخصة في تعليم قيادة 

الدراجات لتصبح أول بحرينية تحمل هذه الشهادة.
انها سارة السماك ابنة الـ34 عاما التي استطاعت ان تخرج 
بفكرة فريدة ومميزة من نوعها كأول مشروع من نوعه 

في المملكة وافتتاح اول مركز تدريبي يوفر خدمات 
مجانية لممارسي رياضة ركوب الدراجات من 

المبتدئين من الفتيات والسيدات.
بانوراما التقت بصاحبة المشروع حيث 

تحدثت بالتفصيل عن فكرته 
وأهدافه وخططها المستقبلية. 

كانت

18
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 كيف كانت بداية المشروع؟ 
البداية كانت عندما خضعت لعملية قيصرية 
لوالدة طفلي األول، حينها شعرت بأنني بحاجة 

الى نوع من الرياضة المالئمة لحالتي الصحية 
وتسهم في خسارتي لبعض الجرامات التي 

اكتسبتها أثناء الحمل للحصول على رشاقتي 
السابقة، ومن اجل ذلك وجدت في ممارسة 

رياضة ركوب الدراجات ضالتي التي انشدها، 
فبدأت الخروج الى جانب صديقتي في جوالت 

على الدراجة، وكنا نقوم بتصوير تلك الرحالت 
وهذه التجربة الجديدة، وكنا دائما نبثها عبر 

االنستغرام، ومن هنا كانت ردود المقربين 
من األهل والصديقات برغبتهم في المشاركة 

والخروج معنا في مثل تلك النزهات من خالل 
أستخدام الدراجات الهوائية، وفعال كان األمر 

ممتعا بمشاركة األخريات ومن هنا زاد العدد 
شيئا فشيئا، فكانت بداية انبثاق هذه الفكرة 

للعلن، خاصة وانها جديدة والفتة ان تقود 
البحرينيات دراجات وتقوم بنزهات مشتركة 

معا.
 )cycling bees( لماذا أطلقتم مسمى 

بالتحديد؟ 
اسم الفريق انبثق من خالل دراجتي الشخصية، 

حيث ان لونها أصفر وأسود ودائما يطلق 
عليها النحلة لذلك عندما قررنا اشهار الفريق 

اطلقنا هذا االسم عليه واردنا له التميز وبأن 
يكون الفريق للبنات فقط لمزيد من االريحية 

للمشاركات وان كان األمر قد حصد بعض 
االنتقادات في البداية.

 ماذا عن حجم اإلقبال من قبل الفتيات على 
المشاركة؟ 

رغم أنني كنت أتوقع أن يكون االقبال 
والمشاركة من قبل الفتيات والسيدات 

األجانب فقط كونها رياضة محبذة لهن اال أني 
وجدت اكثر المشاركات من البحرينيات ومن 

المحجبات ايضا حيث استهوتهم الفكرة 
واعتبروها رياضة جديدة ومختلفة وتمنحهم 

أريحية بوجود مجموعه بنات وهناك تقبل 
اجتماعي كبير للفكرة وهلل الحمد.

 ما الهدف الذي تنشدينه من وراء هذا 
المشروع؟ 

هدفي نشر ثقافة قيادة الدراجات بشكل 
صحيح الى جانب منح المرأة البحرينية نوعا 

من الرياضة الجديدة والمختلفة عن بقية 
الرياضات التي تمارسها داخل األندية والمراكز، 

فهذه الرياضة تمنحها القوام السليم الى 
جانب نوع من الترفيه وتغيير المزاج والنفسية 

من خالل الجوالت التي نقوم بها بشكل 
جماعي في ربوع المملكة خالل يومي الجمعة 

صباحا واالربعاء مساء.
 هل شاركتم في سباقات وحصدتم جوائز 

معينة؟ 
بالطبع شاركنا في مسابقات عديدة، فعلى 

الصعيد الشخصي أنا أقود الدراجات منذ 
12 عاما وخضت سباقات عربية وعالمية 

وحصدت جوائز عديدة كما خضت سباقات في 
دول عدة وتحديدا في ايطاليا على جبال األلب 

كأول خليجية وعربية تخوض هذه التجربة، 
كما شاركت في سباقات أوروبا ودبي وتأهلت 
لبطولة العالم في إيطاليا اال انه لظروف خاصة 

لم أوفق في المشاركة وتلبية الدعوة.
أما على صعيد الفريق فقد شاركنا في 

مسابقات عديدة ومنها سباقات خيرية يعود 
ريعها لألعمال الخيرية وكذلك في سباق 

البحرين وسباق الرجل الحديدي الذي شاركنا 
به بـ18 فتاة قمنا بتدريبهن من الصفر لخوض 

هذا السباق.
 هل تقدمون دروسا او دورات تدريبية 

للمبتدئين؟ 
نعم نقدم عددا من الدورات التدريبية 

للراغبات من أجل تأهيلهن لركوب الدراجات 
وفق أسس صحيحة حيث تتعلم كيفية 

قيادة الدراجة ومعرفة التحكم األمثل بها 
وتجنب أخطاء القيادة ومعرفة أساسياتها 

في الشارع وغيرها الكثير، الى جانب اننا وضعنا 
سيارة خاصة تتبعنا اثناء الجوالت التي نقوم 

بها في الخارج من اجل مزيد من األريحية 
وتجنب األمور الطارئة وغيرها.

وللعلم جميع الدورات التي نقدمها مجانية 
بالكامل والمركز مفتوح لجميع الراغبات 

في المشاركة في التدريب الداخلي او الخارجي 
والمركز مجهز بالكامل وهو أشبه بديوانية 
للفتيات حيث يتضمن )كوفي شوب( وركنا 

الستقبال االطفال ومطبخا وغيرها من 
المرافق، كما نقوم بتأجير الدراجات لمن ال 

تمتلك واحدة لممارسة هذه الرياضة.
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مصمم الديكور عقيل درويش: 
جمال ودفء »الكالسيكي«

يطغى على برودة وبساطة »المودرن« 

فاطمة سلمان: 

الكثير من الناس في الوقت الراهن في تصميم ديكورات منازلهم بالتصاميم العصرية )المودرن( 
الممزوجة بالطابع الكالسيكي القديم، وذلك بسبب ان هذه التصاميم تتمتع بطابع مريح حيث قلة 

األلوان التي تشعر الشخص بالهدوء والراحة كما أن أشكالها الهندسية واضاءاتها المتنوعة والموزعة 
بشكل منتظم كثيرا ما تجذب الزبائن لها.

يقول مصمم الديكور البحريني عقيل درويش انه على الرغم من انتشار الديكور العصري، فما زال هناك من يفضلون 
األناقة والرقي الكالسيكي، ولمسة الفخامة التي يضفيها األثاث والديكور الكالسيكي على المنزل، موضحا ان استخدام 

األثاث الكالسيكي يضفي الدفء على الطراز العصري، خاصة بنوع ولون الطالء المستخدم في الغرفة، حيث إن التركيز 
على األلوان الفاتحة، من أبسط وأنجح األساليب التي تساعدنا في الحصول على مزيج من الطراز الكالسيكي الحيوي، مع 

المظهر العصري، وأيضا تصميم وألوان الستائر واالكسسوارات وغيرها.

يفضل
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تصميمات متناسقة ومتعددة

وبّين ان الكثير من الناس يتجه لمواكبة التجديد والتنوع في اختيار 
التصميم الداخلي حيث إنه من الصعب االختيار بسهولة بسبب التجديد 

والتنوع المستمر في هذا المجال اال ان الغالبية العظمى تفضل اختيار المواد 
الطبيعية في التصميم الداخلي كالخشب واألحجار إضافة الى مواد صناعية 

أخرى مثل الجبس وورق الجدران وبعض المعادن.
وعن األلوان المحبذة في الديكور الحالي أفاد درويش بأن البعض يتجه 

الختيار األلوان البسيطة والمحددة اذا كان التصميم عصريا اما اذا كان 
التصميم من النوع الكالسيكي قد يتجه الى األلوان المتناسقة والمتعددة 

والمزخرفة.

جمال ودفء الكالسيكي
ومن جانب اخر أشار الى انه وبالرغم من توجه الناس للتصاميم العصرية اال 

انك تجد في كل منزل لمسات لديكورات قديمة كزاوية قديمة او بعض 
اللوحات واإلضافات حيث يمكن الخلط بين التصاميم الحديثة والقديمة 

إلضافة جمال ودفء الطراز الكالسيكي الى برودة وبساطة المودرن، حيث 
انه باإلمكان اضافة لوحة ذات إطار ذهبي كالسيكي على جدار غرفة جلوس 

مودرن وغيرها.
وقال: نحاول بقدر اإلمكان كمنفذين للتصميم الداخلي ان نكون في 

المقدمة إلرضاء زبائننا ومواكبة التغييرات والتحديثات في مجال التصميم 
الداخلي.

ففي غرفة الجلوس التي لها منزلة مميزة بين أفراد األسرة ألنها المكان 
الذي يجمعهم، نقترح في هذه الغرفة أن تحتوي على مرايا على الحائط 

ألنها تمنح اإلحساس باتساع حجم الغرفة، ويجب ان يكون الطالء مناسبا 
ليمنحك كما من البهجة والراحة، اما قطع االثاث يجب ان تكون مريحة 

وخفيفة.
وعن غرف النوم التي تعد من أهم الغرف في المنزل حيث الراحة 

واالسترخاء فيجب ان يكون األثاث مريحا واأللوان متناسقة ويجب اختيارها 
لتالئم طبيعة صاحب الغرفة ويتجه الكثير الختيار التصاميم الحديثة 

البسيطة لغرف النوم.

مطبخ عصري بألوان فاتحة
اما ديكور المطبخ فحكاية أخرى فيتجه الكثير لتصاميم المودرن واختيار 

األلوان الفاتحة واالضاءة الجيدة، وأفضل االستغالل ألقل المساحات للعمل 
والحركة براحة. 

مشيرا الى الطرق المتبعة في الحصول على ديكور عصري بلمسة 
كالسيكية، اختيار التصاميم والمواد او الخامات البسيطة، من دهان وورق 
جدران واالكسسوارات وأرفف وستائر وغيرها لضمان الحصول على ديكور 

كالسيكي وعصري في الوقت نفسه.

التوازن بين القديم والحديث
وختم حديثه ان المزج بين فخامة الديكور الكالسيكي وأناقة الديكور 

العصري قد تبدو للوهلة األولى صعبة وغير مضمونة النتائج، ولكنها مؤخرا 
أصبحت توجها لكثير من مصممي الديكور، الذين يرون أن نجاح هذا المزيج 

يعتمد على تحقيق التوازن بين القديم والحديث، وال شك أن الوصول إلى 
أقصى درجات االنسجام بين الروح الكالسيكية والعصرية، أمر يحتاج إلى 

دراية وشجاعة ومجهود كبير في التصميم والتنفيذ، إال أن النتيجة تكون 
رائعة واستثنائية.

وأوضح ان الديكور العصري والكالسيكي دائما يخرج بنوع من البساطة 
والحداثة، وان كانا آمران متضادين، او البعض يخشى ان يطغى الطابع القديم 

على الطابع الحديث ويبدو المنزل قديما جدا اال ان الفخامة والبساطة في 
الوقت نفسه اي المزج بين القديم والحديث، والكالسيكي والعصري يخرج 

بنتائج جميلة جدا، خاصة ان كان متوازنا بين األمرين معا والحصول على 
همزة وصل بين القطع الرئيسية في الغرفة واالكسسوارات المستخدمة 

فيها.
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عدة عواصم 
عالمية 
الشهر 

الماضي عروًضا لألزياء، التي 
تم تصميمها من قبل أشهر 
مصممي األزياء العالميين في 

كل من لندن، نيويورك وميالن، 
وتضمنت عروض األزياء أحدث 

التصاميم المقدمة من قبل 
المصممين العالميين لتشكيلة 

خريف وشتاء 2019.

من عروض أزياء العاصمة 
البريطانية لندن لعالمة 

»BURBERRY«

شهدت

أزياء شتاء 
وخريف

 2020-2019

موضة
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من عروض أزياء 
نيويورك لعالمة 

»MICHAEL KORS«
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من عروض أزياء ميالن لعالمة 
»ROBERTO CAVALI«
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من عروض أزياء 
ميالن لعالمة 

»N.21«
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أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة األسبوع الماضي 
حدثها األبرز واألهم في عالم السينما وهو حفل توزيع جوائز 

األوسكار الواحد والتسعين، وقد حضر الحفل أهم نجوم 
الصف األول بعالم السينما »هوليوود« كـ»بري الرسون«، »تشارليز ثرون«، »دانيال 

كريج«، »كريس ايفانز«، »ووبي جولدبيرغ«، »جينيفر لوبيز«، »مايا ردولف«، »اماندا 
ستينبيرغ« و»تيسا طومبسون« والذين فاز بعضهم بجائزة األوسكار سابقا، إلى 

جانب مقدمي الحفل »اكوا فينا« و»كونستانس وو«.
وقد فاز فيلم )جرين بوك( الذي ينتمي ألفالم رحالت الطريق بجائزة أوسكار 

ألفضل فيلم متغلبا على فيلم »روما« الذي حرم شبكة نتفليكس فرصة أن 
تكون أول خدمة بث تتفوق على استوديوهات هوليوود في عقر دارها.

كما حاز المكسيكي ألفونسو كوارون مخرج فيلم »روما« على جائزة أفضل مخرج 
عن العمل الفني المنتج باألبيض واألسود والذي يحكي عن طفولته، وحصد الفيلم 

جائزتين أخريَين منهما أفضل فيلم أجنبي.
وفي أكبر مفاجآت ليلة الجوائز، حصلت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على 

أول أوسكار لها، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة 
آن في فيلم )ذا فيفوريت( متغلبة على جلين كلوز التي كانت أقوى مرشحة لنيل 

الجائزة عن دورها في فيلم )ذا وايف(، وعلقت كولمان التي كانت متفاجأة »هذا 
األمر حقا يبعث على التوتر! هذا مثير للغاية.. جلين كلوز.. لقد كنت مثلي األعلى 

لفترة طويلة وليس هذا ما أردت أن يحدث«. موجهة حديثها للممثلة الجالسة 
بين الجمهور.

أما الممثل األمريكي رامي مالك من أصل مصري فقد حصل على جائزة أوسكار 
أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق 
كوين في فيلم »الملحمة البوهيمية« )بوهيميان رابسودي( الذي كان أكبر صائد 

للجوائز في الليلة، إذ حصد في اإلجمال أربع جوائز، كما ترك فريق كوين بصمته 
إذ أصبح أول فرقة روك تفتتح حفل أكاديمية فنون وعلوم السينما، وقال مالك 
الذي كان أبرز المرشحين بالفعل لنيل الجائزة »ربما لم أكن الخيار الواضح، لكن 

أظن أن األمر نجح«.
وقد حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد وممثلة مساعدة وهما »ماهرشاال 

علي« و»ريجينا كينج« فيما فاز »سبايك لي« عن فيلم )بالك كالنزمان( بجائزة 
أفضل سيناريو مقتبس، وحصل فيلم »النمر األسود« )بالك بانثر( الذي كان 

الممثلون السمر يهيمنون على فريق التمثيل فيه على ثالث جوائز أوسكار من 
بينها تصميم األزياء عن رؤيته لعالم مملكة واكاندا األفريقية الخيالية.

كما حصل )جرين بوك( الذي يحكي عن صداقة غير مألوفة تنشأ بين عازف بيانو 
أسود وسائقه األبيض وهما يجوبان الجنوب األمريكي في الستينات حيث كان 

يشيع التمييز العنصري، على جائزتي أفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل مساعد 
لعلي.

وخرج الحفل دون مقدم للمرة األولى منذ عام 1989 وامتأل بدال من ذلك بالكثير 
من العروض الغنائية والموسيقية من فريق كوين وبيت ميدلر وجنيفر هدسن، 
كما أدت ليدي جاجا وبرادلي كوبر أغنية )شالو( بشكل مشترك وهي األغنية التي 

منحت »ليدي جاجا« أول أوسكار في مسيرتها الفنية.
وقالت ليدي جاجا وهي تبكي »عملت بجد لفترة طويلة واألمر ال يتعلق بالفوز 

ولكنه يتعلق بعدم اليأس، األمر ال يتعلق بعدد المرات التي عانيت فيها من الرفض 
بل بعدد المرات التي تتحلى فيها بالشجاعة وتواصل العمل«.

أقامت

في حفل األوسكار الـ91..
»جرين بوك« يفوز بأوسكار

أفضل فيلم و رامي مالك أفضل ممثل

سينما

رامي مالك
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ليدي جاجا

تيلر هيل

اوليفيا كولمان
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مملكة البحرين الجولة الثانية ضمن 
تقويم بطولة العالم للفورموال وان 

لموسم 2019 المنظمة من قبل االتحاد 
الدولي للسيارات وذلك في الفترة من 

28 حتى 31 مارس الحالي بعد انطالق بطولة هذا العام بأستراليا 
بتاريخ 17 من نفس الشهر، وسيكون سباق مملكة البحرين 

لهذا العام هو السباق الليلي السادس على التوالي، وألول مرة على 
مدى أربعة أيام متواصلة مع إثارة السباقات والفعاليات الترفيهية.

 
وصرح شريف المهدي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بحلبة 

البحرين الدولية: »تمكنا مع النسخة الـ15 لسباقنا من وضع 
برنامج متميز للغاية ألفضل سباقات رياضة السيارات والترفيه 

العائلي، ومع طيران الخليج وشركائنا الكرام اآلخرين«.

حفالت ترفيهية

يذكر أن أول الحفالت الغنائية التي ستقام كأبرز الفعاليات 
الترفيهية للـ»دي جي« العالمي الشهير »مارتن غاريكس« والذي 
سيقام بيوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، إلى جانب حفل 

الفنان العالمي »Kygo« يوم السبت الموافق 30 مارس. وفيما 

يتعلق بالفعاليات الترفيهية العائلية المصاحبة للسباق سيكون 
من أبرزها العجلة الدوارة العمالقة والتي تضم 27 مركبة وكل 

مركبة بإمكانها حمل 6 بارتفاع يصل إلى 42 متر، باإلضافة إلى 
ستار فالير و لعبة الكاروسيل، إلى جانب العديد من الفعاليات 

الترفيهية التي سيستمتع بها جميع أفراد العائلة.
 

بطولة الفورموال 2 وتحدي البورش

وتتواصل اإلثارة على مضمار السباق مع السباقات المساندة 
للفورموال وان حيث ستستضيف الحلبة هذا العام سباقين 

مساندين أبرزها بطولة الفورموال 2 وبطولة كأس تحدي البورش 
جي تي 3 الشرق األوسط. بطولة الفورموال 2 المغذي األساسي 

لبطولة العالم للفورموال وان بالسائقين والمواهب الشابة، 
وستنطلق البطولة في جولتها االفتتاحية لموسم 2018 في سباق 

جائزة البحرين الكبرى. السباق المساند الثاني بطولة كأس تحدي 
البورش جي تي 3 الشرق األوسط حيث تعتبر من أكثر البطوالت 

نجاحا في المنطقة، وكون حلبة البحرين الدولية موطن انطالقة 
البطولة تضم البطولة السائقين األكثر موهبة في المنطقة، 

وتنطلق الجولة السادسة والختامية للبطولة خالل سباق 
الفورموال وان.

تستضيف

السباق الليلي السادس
فورموال البحرين.. إثارة وتحدي وحماس
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في كل عام تطرأ على القوانين المتعلقة 
بسباق الجائزة الكبرى للفورموال1 بعض 
التحديثات والتي تطال السيارات والخوذ 

والمالبس التي قد يرتديها السواق، وقد فرض 
»فيا« قوانين جديدة.

فيما يتعلق بالقوانين الجديدة لموسم هذا 
العام للفورموال1 فتتعلق بسائقي الفورموال1، 

منها ارتداء قفازات بيومترية لنقل البيانات 
الحيوية للسائق إلى الفريق الطبي على الحلبة 

ليتمكن الفريق الطبي من االطمئنان على حالة 
السائق.

وتحتوي القفازات التي تّم تطويرها من قسم 
السالمة في »فيا« على جهاز استشعار مثبت 

على النسيج والذي من شأنه مراقبة نبظ 
السائق وكمية األكسجين قبل وأثناء وبعد 

التعرض لحادث.
كما سيتم تقليص الضرر بالنسبة للسواق 

األثقل وزنًا، اذ يعّد »نيكو هلكنبرغ« أحد أطول 
وأثقل السواق على خط االنطالق، ونتيجًة لذلك 

وباالعتماد على القوانين الحالية، فإّن السائقين 
األخف وزنًا يملكون أفضلية مقارنًة به، حيث 
بإمكانهم استخدام أثقال إضافية لتحسين 

توازن وإعدادات السيارة.
ولكن الخبر السار لـ»هلكنبرغ« هو أّنه اعتباًرا 

من موسم 2019، سيصبح وزن السائق 
منفصاًل عن السيارة، بداًل من أن يكون رقًما 

مشترًكا، والذي كان يبلغ 734 كيلوغراًما في 
.2018

وسيتم فرض وزن أدنى للسائقين، والذي من 
المنتظر أن يكون في حدود 80 كيلوغراًما. وإذا 

كان وزن السائق أقل من الحّد األدنى المسموح 
به سيتوجب على فريقه استخدام أثقال إضافية 

حّتى يصل للرقم المطلوب.

وستوضع هذه األثقال بالقرب من مقعد 
السائق، لتتقّلص بذلك األفضلية التي كان 

يحظى بها السائقون األصغر حجًما واألقّل وزنًا 
مقارنًة بمنافسيهم األثقل، كما سيقّلل ذلك 

من حاجة السائقين لخفض كمية السعرات 
الحرارية ضمن سعيهم إلنقاص الوزن، 

وهذا بدوره سيقلل من المخاطر الصحية 
المحتملة.

وستصب هذه الخطوة أيًضا في صالح الفرق 
التي تحّدد تشكيلة سائقيها في وقٍت متأخر، 

إذ لن يتّم أخذ وزن السائق في الحسبان عندما 
ينتهي الفريق من تحديد وزن سيارته.

وأيضا قام »فيا« بتعديل قوانين الوقود 
خصوصا ما يتعلق بالجيل الجديد من سيارات 

الفورموال واحد، كونها أثقل وتحتوي على 
مستويات ارتكازية أعلى، وذلك يعني الضغط 
على دواسة التسارع لفترة أطول واستهالك 

كمية وقود أكبر.
وبما أّن كمية الوقود للسباق كانت محّددة 

بـ105 كيلوغرام، أجبر ذلك السواق على الحّد من 
سرعتهم ضمن سعيهم للحفاظ على الوقود 

ليتمكنوا من بلوغ خّط النهاية، عوض الضغط 
بأقصى ما لديهم طيلة السباق.

لطالما كان الحفاظ على الوقود جزًءا من 
رياضة السيارات على أعلى المستويات، لكنه 

أمٌر سعت الفورموال وان و»فيا« والفرق لتغييره، 
ونتيجًة لذلك تّم االتفاق على زيادة الكمية 

المسموح بها بـ5 كيلوغرامات لتصبح 110 
كيلوغرامات لكي يتسنى للسواق استخدام 

كامل طاقة المحرك طيلة الوقت.
وبعض الفرق قد تلجأ الستخدام كمية أقل من 

الوقود والعمل على توفيره في بعض مراحل 
السباق لتتقدم مراكز إضافية على الحلبة.

االتحاد الدولي للسيارات »FIA« يصدر تحديثات 
على قوانين موسم فورموال1 لهذا العام

نيكو هلكنبرغ
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فيراري »بورتوفينو« 
اسم ارتبط باألناقة والفخامة العريقة
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 فيراري »بورتوفينو« واحدة من التحف التي 
ينتجها المصنع اإليطالي الذي يتخذ الحصان 

الجامح شعاًرا له، وتنتمي لفئة سيارات 
السياحة الرياضية GT، وهي مزودة بمحرك 

 )V )V8 مكون من 8 أسطوانات على شكل
يتشابه مع محرك »كاليفورنيا تي« وبفضل 

هذا المحرك تصدرت فئة السيارات السياحية 
الرياضية بين السيارات المنافسة لها من 

هذه الفئة، وقامت فيراري باختيار اسم يحمل 
في طياته الكثير من المعاني لهذه السيارة 

 Portofino الجديدة ووقع االختيار على اسم
وهذا االسم يعود لمدينة بورتوفينو الجميلة 

والتي اشتهر اسمها على مدى أعوام بأنها 
مدينة لألناقة والفخامة، ولذلك قامت باختيار 

هذا االسم لتعبر عن الروح التي تتمتع بها 
سيارتها المكشوفة والحديثة، وعند تجربتنا 

لهذه السيارة تركت لدينا انطباع فريد لما 
لها من مواصفات تجعلها واحدة من أهم 

السيارات الرياضية.
يتميز هيكل فيراري Portofino الجديد بوزنه 

القليل ويعود ذلك لالعتماد الكبير على تقنيات 
التصنيع الحديثة، حيث قام مصممو الهيكل 

بتقليل الوزن بشكل كبير على الرغم من 
زيادة صالبته، ويتمتع هيكل Portofino بمزايا 

ديناميكية متقدمة كسائر سيارات فيراري 
فضاًل عن احتوائها على تقنيات ديناميكية 

تستخدم للمرة األولى بسيارات هذه الفئة، 
كما حرص المصممون على إظهار السيارة 

بشكل هجومي مع إمالة في الجزء الخلفي من 
السيارة »فاستباك«، وهذا الشكل غير متوقع 

بالنسبة لسيارة رياضية مكشوفة، ويضيف 
هذا التصميم خطوطا تظهر جوانب السيارة 

بشكل أكثر أناقة.
وزودت فيراري Portofino بمحرك مكون من 

8 اسطوانات بسعة 4.0 ليتر، وقد تمت تقوية 
هذا المحرك بشاحن توربيني ليولد قوة بمقدار 

600 حصان، ويوفر للسيارة التسارع من حالة 
الثبات التام الى سرعة 100 كيلومتر خالل 3.5 

ثانية فقط، وبذلك تكون Portofino السيارة 
المكشوفة األقوى بفئتها كونها مزودة 

بسقف معدني قابل للطي وصندوق واسع 
ومساحة رحبة بداخل المقصورة، ويوفر هذا 

المحرك للسيارة القيادة بسرعة قصوى تصل 
الى 320 كيلومترا في الساعة، وعلى الرغم من 

األداء القوي للمحرك إال أن نسبة استهالكه 
للوقود قليلة مقارنة بالسيارات المنافسة 
من ذات الفئة، حيث تصل نسبة استهالك 

الوقود بـ Portofino الى 10.5 ليتر لكل 100 
كيلومتر، فضاًل عن النسبة القليلة لالنبعاثات 

الضارة الخارجة من العادم حيث تقوم بإخراج 
245 جراما فقط من غاز ثاني أكسيد الكربون 

في كل كيلومتر، وقد تم توصيل هذا المحرك 
القوي بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 

سرعات.
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محسن غريب - فنان تشكيلي 
بحريني - مواليد 1971 م

فنون

لوحة أفالك لوحة حروفيات
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1993 - عضو في جمعية البحرين للفن المعاصر
2019 - المعرض الشخصي السادس ( أفالك ) – مملكة البحرين -

2018 - المعرض الشخصي الخامس ( هوى دلمون ) – طنجة - المملكة المغربية -
2018 - المعرض الشخصي الرابع ( ع ) دولة الكويت -

2016 - المعرض الشخصي الثالث ( عشق اخر) متحف بيت الزبير – مسقط – سلطنة 
عمان -

2016 - ملتقى الكويت الدولي للفنون االسالمية -
2015 - المعرض الشخصي الثاني العشق (المانيا) -

2014 - اتيليه األصمخ للفنون – دولة قطر -
2014 - المهرجان الدولي االول للفنون التشكيليه - الحسيمه – المغرب -

2014 - المعرض الشخصي األول ( الوان المالئكة) في نقش جالري – مملكة البحرين -
2014 -  المعرض الجماعي (السجنجل) – مملكة البحرين. -

2014 -  المعرض المشترك األول مع الفنان عبدالشهيد خمدن. -
2009 - المعرض السنوي للفنون التشكيلية والخط العربي – مملكة البحرين. -

2009 - سمبوزيوم البحرين الدولي الرابع للنحت – مملكة البحرين. -
2009 -  المعرض المشترك األول مع الفنان أحمد عنان. -

2008 - معرض اإلبداع الخليجي - دولة الكويت. -
2008 - المشاركة في معرض البحرين للفنون الثقافية. -

2008 - االيام الثقافية البحرينية - دمشق - سوريا. -
2007 - سمبوزيوم البحرين الدولي الثالث للنحت – مملكة البحرين. -

2007 - سمبوزيوم النحت لفناني دول مجلس التعاون – سلطنة عمان. -
2005 - المعرض الجماعي الثالث للفن المركب – مملكة البحرين. -

2004 - مهرجان أصيلة – المغرب. -
2004 - مهرجان ملتقى البحرين أصيلة للثقافة والفنون – مملكة البحرين. -

2003 - المعرض الجماعي الثاني للفن المركب - مملكة البحرين. -
2002 - المعرض الجماعي األول للفن المركب – مملكة البحرين. -

2002 - بينالي بنجالدش العاشرة لقارة آسيا. + ورشه عمل -
2001 - معرض الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية – الكويت. -

2001 - معرض الكتاب لمؤسسة األيام. - لوحات مستوحاة من شعر عمر الخيام -
2001 -  المعرض السنوي لجمعية البحرين للفن المعاصر. - البحرين -

1999 - معرض طرفة بن العبد (معرض الكتاب الدولي - مؤسسة األيام – مملكة 
البحرين) -

1996 - 1998 -  المعرض السنوي لجمعية الفن المعاصر- مملكة البحرين 
1995 معرض الفنانين البحرينين – لبنان. -

1994 - معرض الخط العربي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي – مملكة البحرين. 

 الجوائز

2009 -  السعفة الفضية – معرض الدوري للفنون التشكيلية والخط العربي – مملكة 
البحرين -

2009 -  الجائزة األولى في مسابقة الذكر الحكيم – الرسم القرآني – مملكة البحرين -
2001 -  الجائزة الثانية – معرض جمعية البحرين للفن المعاصر -

55 ورشة ) في الدول التالية : المملكة ) الورش الفنية التي أقمتها : من أغسطس 
2014  الى ديسمبر 2018

العربية السعودية دولة الكويت – االمارات العربيه المتحدة – سلطنة عمان – 
المملكة المغربية

لوحة طيور الحب

لوحة عين
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الرابعة عشرة على التوالي عاد مهرجان ربيع الثقافة معلنا عن موسم ثقافي متجدد يقدم للجمهور 
فعاليات تالئم مختلف األذواق والفئات ومعززا مكانة مملكة البحرين كمركز حضاري وثقافي إقليمي 

وعالمي.
 وأعلنت كل من هيئة البحرين للثقافة واآلثار، ومجلس التنمية االقتصادية، ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، 
وبالتعاون مع البارح للفنون التشكيلية ومركز الفونتين للفن المعاصر عن فعاليات وبرامج مهرجان ربيع الثقافة في 
نسخته الرابعة عشرة، وذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مدرسة الهداية الخليفية بمدينة المحرق، وضمن 

برنامج هيئة الثقافة الذي يحتفي بالمنجزات البحرينية بشعار )من يوبيل إلى آخر(.
وبهذه المناسبة قالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة »يعود إلينا مهرجان ربيع الثقافة للمرة الرابعة عشرة، نعلن 

مجيئه من مدرسة الهداية الخليفية التي تعكس النهضة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمملكة البحرين، ومدرسة 
الهداية الخليفية عنوان هام من عناوين احتفائنا هذا العام بمنجزاتنا الوطنية بشعار من )يوبيل إلى آخر(، حيث نحتفل 

بذكرى تأسيسها المائة خالل 2019«. 

للسنة

يعاود انطالقته تحت شعار
»من يوبيل إلى آخر«

مهرجان
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دار الرفاع
النوع: موسيقى، غناء   -    البلد: مملكة البحرين

التاريخ: 2، 16، 30 مارس 2019، 8:00 مساًء
المكان: دار الرفاع    -    التذاكر: الدخول مجاني

العمر: 6 سنوات فما فوق

نور - مروة راشد آل خليفة
النوع: معرض   -   البلد: مركز الفنون

التاريخ: 3 - 30 مارس 2019، 8:00 صباحًا - 8:00 مساًء
المكان: مركز الفنون   -    التذاكر: الدخول مجاني

الرّحالة المتأخرون وشغف الرحلة في 
عصر التفكك االستعمارّي

النوع: محاضرة  -  البلد: مملكة البحرين
التاريخ: 13 مارس 2019، 7:00 مساًء

المكان: المكتبة الخليفية
التذاكر: الدخول مجاني  -  العمر: 18 سنة فما فوق

تستضيف دار الرفاع سلسلة من أمسيات 
الفنون الشعبية التي تسلط الضوء على التراث 
الموسيقي الغني لمملكة البحرين. تبرز هذه 

األمسيات مختلف ألوان وأطياف الفنون الشعبية 
البحرينية.

رحلة تسافر بك إلى داخلك لتأمل الضوء الذي يجّسدنا من خالل 
أعمال الفنانة البحرينية مروة راشد آل خليفة، الفائزة بالمركز الثاني 

في النسخة الرابعة واألربعين لمعرض البحرين السنوي للفنون 
التشكيلية، والتي تستخدم فيها تقنيات مختلفة إلنشاء أعمال فنية 
فريدة إلنتاج أعمال متميزة في مجاالت الرسم والتصوير الفوتوغرافي 

واألعمال تركيبية الضوئية.

الدكتورة ضياء عبداهلل الكعبّي - أستاذة السرديات والنقد األدبّي 
الحديث المساعد، كلية اآلداب، جامعة البحرين

ض هذه المحاضرة على مساءلة الرحالة الغربيين إلى  تحرِّ
المنطقة العربية، خاصة في عصر التفكك االستعماري؛ 

أي في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وتطرح 
تساؤاًل مهمًا عن »االستشراق الجديد« الذي يختلف كثيراً عن 

»االستشراق القديم«، وهو موضوع تطرق إليه الباحث األكاديمي 
المتخصص بالدراسات الثقافية علي بهداد في كتابه »الرّحالة 

المتأخرون: االستشراق في عصر التفكك االستعماري«.

ورشة صناعة البيوت البحرينية القديمة
النوع: ورش عمل

التاريخ: 7 مارس 2019، 4:00 مساًء
المكان: متحف موقع قلعة البحرين

العمر: 10 - 12 سنة

عرض الطبول اليابانية لفرقة ميابي
النوع: موسيقى  -   البلد: اليابان

التاريخ: 3 - 4 مارس 2019، 8:00 مساًء
المكان: الصالة الثقافية  -  التذاكر: الدخول مجاني

العمر: 8 سنوات فما فوق

مهرجان األفالم اليابانية - غنِّ حياتي
النوع: عام، أفالم، اخرى

البلد: اليابان   -  التاريخ: 6 مارس 2019 - 7:00 مساًء
المكان: متحف البحرين الوطني  -  التذاكر: الدخول 

مجاني
العمر: 8 سنوات فما فوق

الهانبوك - الزي التقليدي الكوري، في 
الموسيقى التقليدية وعروض الرقص 

النوع: معرض    -   البلد: جمهورية كوريا
التاريخ: 7 مارس - 5 مايو 2019، 8:00 صباحًا - 8:00 مساًء

المكان: مسرح البحرين الوطني
التذاكر: الدخول مجاني

ينظم نادي أنكيروا لألطفال ورشة صناعة البيوت 
البحرينية القديمة حيث يتعلم االطفال المواد التى 

كانت تستخدم في البناء وطريقة عمل منزل قديم
التسجيل مفتوح من تاريخ 2 مارس حتى اكتمال 

العدد

فرقة ميابي للطبول اليابانية المعروفة باسم 
»تايكو« هي فرقة موسيقية يابانية تقوم بدمج 

أصوات الطبول الجهورة مع اآلالت التقليدية 
األخرى مثل الفلوت الياباني »الشينوبو«. 

وباإلضافة إلى أداء الموسيقى اليابانية األصيلة، 
تقدم الفرقة أيضًا موسيقى البوب العصرية 

الحديثة، ناشرة جانبًا مهمًا من الثقافة اليابانية 
في العديد من البلدان في أوروبا وأفريقيا.

تنظم سفارة اليابان في مملكة البحرين 
بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

مهرجان اليابان السينمائي لعام 2019 بدعم 
من مؤسسة اليابان.

6 مارس 2019 )غنِّ حياتي(
تتميز أوتوري سيتسوكو بمظهر جذاب 

وصوت غنائي ساحر، ولكنها مع جاذبيتها 
الخارجية لديها لسان سليط للغاية، حيث 

إن هذه الفتاة البالغة من العمر 20 عاما 
والتي أكبر من عمرها الفعلي هي في الواقع 

امرأة تبلغ من العمر 73 عاما.

تعكس العروض التقليدية الكورية تقاليد اللون، 
والتي تعتبر جانبًا هامًا للغاية في األزياء النسائية 
الكورية التقليدية، والمعروفة باسم »هانبوك«، 

والتي يتم إبراز خطوطها األنيقة وانسيابيتها 
من خالل تلك العروض، فضاًل عن إبراز التأثير 

الكبير للكونفوشيوسية مثل إخفاء جسد المرأة 
والحركات الخفيفة الدقيقة. هذا المعرض فرصة 

للتعرف على تنوع وجمال زي الهانبوك.
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مهرجان األفالم اليابانية - 
فانكوفر أساهي

النوع: مهرجان، عام، أفالم، اخرى 
البلد: اليابان

التاريخ: 13 مارس 2019 - 7:00 مساًء   
المكان: متحف البحرين الوطني

التذاكر: الدخول مجاني 
العمر: 8 سنوات فما فوق 

تنظم سفارة اليابان في مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار مهرجان اليابان السينمائي لعام 2019 

بدعم من مؤسسة اليابان.
دراما تصور األسى واألمل للناس الذين عاصروا عصر االضطرابات، 

وذلك من خالل فريق البيسبول الياباني-الكندي الذي كان 
يلعب قبل اندالع الحرب في أوائل القرن العشرين، والمكون من 
مخاجرين يابانيين هاجروا إلى كندا حيث صدموا بطبيعة العمل 

القاسية للعمالة الشاقة والتمييز الممارس ضدهم والفقر، 
لكن الروح القتالية التي أظهرها فريق البيسبول »فانكوفر 

أساهي« ساعد في بث األمل في حياة أولئك الناس.

رباعي آرسيس للساكسفون
النوع: غناء  -   البلد: ألمانيا

التاريخ: 14 مارس 2019، 8:00 مساًء
المكان: الصالة الثقافية

التذاكر: الدخول مجاني
العمر: 8 سنوات فما فوق

يتألف رباعي أرسيس للساكسفون من أربعة موسيقيين شباب من 
ميونخ، وهم كالوس هيرلوكش )سوبرانو ساكسفون(، ريكارد فوس 

)ألتو ساكسوفون(، إدواردو زوتي )تينور ساكسوفون( ويوري كنيز 
)باريتون ساكسفون(، وتتميز الفرقة بامتالكها حضوراً جذابًا وأصيًلًا 
يلهب مشاعر الجمهور بحماسهم وشغفهم الشديد لهذا النوع 

النادر من موسيقى الحجرة.

واكثون طريق اللؤلؤ
النوع: اخرى

التاريخ: 16 مارس 2019، 8:30 صباحاَ
المكان: المحرق - نادي الحالة

فّن االستماع
النوع: ورش عمل

التاريخ: 16 مارس 2019، 11:00 صباحًا
المكان: المسرح المرن - مسرح 

البحرين الوطني
العمر: 16 سنة فما فوق

يجمع واكثون المشي على طول مسار اللؤلؤ المشاركين من 
مختلف الفئات العمرية، حيث يبدأ من بيت الغوص في جنوب جزيرة 
المحرق وصواًل إلى مجلس السيادي في شمالها، بمسافة إجمالية 
تبلغ 3.5 كم. وعلى طول الجولة، سيتم توفير معلومات عن مسار 

اللؤلؤ كثاني موقع للتراث العالمي في البحرين لمعرفة تاريخ وقصة 
كل معلم تاريخي وعالقته بقصة المسار.

تكُمن الموسيقى في اإلنصاِت إليها، في تخّلل الصوت إلى الروح. 
وتكمُن الموسيقى في أبعاٍد وراء حواّسنا وال يمكن لها أن تَُرى إّلا 

باإلصغاء، بل بتالفي ضجيِج العالم.
تُقّدم هذِه الورشة مساحًة مفتوحًة لإلنصاِت مًعا، لرؤيِة الموسيقى 

والذهاب إلى عمقها عن طريِق استكشاِف عملية االستماع 
اإلبداعية وإيجاِد الفاصل بين السماِع واإلصغاء. وهي مساحة 

للّتوحد بين الموسيقى والروح عبَر مجموعٍة من الّتمارين التي 
تساِعد على توسيع نطاق اإلبداع.

دار المحّرق
النوع: موسيقى، غناء  -  البلد: مملكة البحرين

التاريخ: 8 مارس 2019، 8:00 مساًء
المكان: دار المحّرق   -   التذاكر: الدخول مجاني

العمر: 6 سنوات فما فوق

الموسيقي ضمن وسائل التواصل
النوع: ورش عمل

التاريخ: 9 مارس 2019، 11:00 صباحًا
المكان: المسرح المرن - مسرح البحرين الوطني

العمر: 16 سنة فما فوق

أوركسترا خايدوتي
النوع: موسيقى  -  البلد: فرنسا / تركيا

التاريخ: 7 مارس 2019، 8:00 مساًء
المكان: الصالة الثقافية  -  التذاكر: الدخول مجاني

العمر: 8 سنوات فما فوق

تحتفي دار المحّرق بفن الفجري باعتباره أحد أهم 
األنماط الغنائية في التراث الموسيقي المحلي، والذي 

يعود بتاريخه إلى تقاليد وتراث صيد اللؤلؤ العريق الذي 
اشتهرت به مملكة البحرين.

إّن أدوات الفنان هي أدوات عصره، لذلك ال يمكن 
الموسيقيَّ أن يتخّفى تحَت سقٍف واحد، بَل إّن فّنه 

اليوم مفتوٌح على العالم ويمكن أن يصل أينما شاء.
وبهذا تَُعّد وسائُل التواصل االجتماعّي ناِفذًة 

للموسيقّي على العالم، وبها يمكن أن يُِعّد سيرته 
الذاتية ويغّذيها بأعماله. تطرح هذه الورشة أهّمية 

مختلف المنّصات اإللكترونية وكيفّية تسويق 
الموسيقّي ألعماله من خاللها، مّما يمّكنه من 

خوض تجارب جديدة والمشاركة في مشاريع 
متنّوعة.

يأخذك سحر ألحان أوركيسترا خايدوتي في جولة 
في عالم الغجر من صربيا إلى تركيا، وذلك من 

خالل تقاليد الموسيقى األذرية والكردية والسورية 
واألرمينية. تنّمي األوركسترا من خالل عروضها فن 

لقاء الثقافات واألصوات، والذي تجسده الثقافات 
المختلفة ألعضاء الفرقة الموهوبين من فرنسا 

ومنطقة البلقان وبالد الشرق الذين يجمعهم 
سعيهم لنشر الفرح والحلم واإلثارة!
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ورشة هديتي لماما
النوع: ورش عمل  -  التاريخ: 16 مارس 2019، 4:00 مساًء

المكان: متحف موقع قلعة البحرين
العمر: 10 - 12 سنة

مهرجان األفالم اليابانية - وعد الحياة
النوع: عام، أفالم، اخرى

البلد: اليابان
التاريخ: 20 مارس 2019، 7:00 مساًء

المكان: متحف البحرين الوطني
التذاكر: الدخول مجاني

العمر: 8 سنوات فما فوق 

ستوديو 244
النوع: معرض    -       البلد: مملكة البحرين

التاريخ: 19 مارس 2019، 8:00 مساًء 
المكان: منتزه ومحمية دوحة عراد

التذاكر: الدخول مجاني

ينظم نادي أنكيروا لألطفال فعالية بمناسبة عيد األم 
حيث يشارك الطفل أمه في طباعة وتزين هدية خاصة 

بهذه المناسبة
التسجيل مفتوح من تاريخ 9 مارس حتى أكتمال العدد.

تنظم سفارة اليابان في مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار مهرجان اليابان السينمائي لعام 2019 بدعم من 

مؤسسة اليابان.
يشعر ناكاهارا، الرئيس التنفيذي إلحدى شركات تكنولوجيا 

المعلومات، باالضطراب بعد تلقيه اتصااًل من صديق مقرب له كان قد 
اختلف معه قبل ثالث سنوات. يتوجه ناكاهارا لزيارت صديقه في بيته 

في شينميناتو ليكتشف أنه قد مات، ثم يكتشف أيضًا أن صديقه كان 
يحضر لمهرجان شينميناتو هيكيياما وأنه تققر نقله إلى مدينة أخرى 

بسبب صعوبات مالية، فيقاتل إلعادة المهرجان إلى المدينة.

رؤية مشتركة بين المجلس األعلى للبيئة وهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار لخلق مساحة مفتوحة متعددة النشاطات في منتزه ومحمية 
دوحة عراد. هو مقٌر لألنشطة الثقافية والمجتمعية، ومساحٌة تضم 

فعالياٍت مختلفة من معارض ومحاضرات وورش عمٍل، ومتنفٌس 
ثقافي وفنّي لمرتادي المنتزه. يتكون استوديو 244 من مجموعٍة 

من الوحدات المطّلة على الواجهة المائية تضم قاعًة متعددة 
االستخدامات، ومقرين لإلقامات الفنّية. ويهدف استوديو 244 لتسليط 

الضوء على أهمية موقع دوحة عراد كمحميٍة طبيعية، وتفاعل 
المرتادين مع البرامج المطروحة، وتعزيز تجربة الزائر.

أحمد عفت: ذكرى الفنان عبدالحليم حافظ 
بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية
النوع: غناء   -  البلد: جمهورية مصر العربية

التاريخ: 21 مارس 2019، 8:00 مساًء  -  المكان: الصالة الثقافية
التذاكر: الدخول مجاني  -  العمر: 8 سنوات فما فوق

ثوريون رومانسيون مع ستيفن ِلن
النوع: موسيقى

البلد: الواليات المتحدة األمريكية
التاريخ: 22 مارس 2019، 8:00 مساًء

المكان: الصالة الثقافية  -  التذاكر: الدخول مجاني
العمر: 8 سنوات فما فوق

احتماالت حديثة للموسيقى 
الشعبية

النوع: ورش عمل
التاريخ: 23 مارس 2019، 11:00 صباحًا

المكان: المسرح المرن - مسرح 
البحرين الوطني

العمر: 16 سنة فما فوق

حواٌر حول حوار: محافظة وتنمية
النوع: اخرى    -   البلد: مملكة البحرين

التاريخ: 24 - 28 مارس 2019 
المكان: المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

التذاكر: الدخول مجاني
 العمر: 18 سنة فما فوق

احتفاء بذكرى الفنان الراحل عبدالحليم حافظ 
والذي يصادف شهر مارس يقدم الفنان أحمد 

عفت أمسية غنائية يحيي فيها روائع أعماله 
بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية وبالتعاون 

مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
البحرين في سهرة استثنائية في الصالة الثقافية. 

حفلة موسيقية لعازف البيانو األمريكي التايواني المتميز 
والحائز على عدة جوائز ستيفن لن، يقدم فيه األعمال 

الكالسيكية لبعض من أهم األسماء التي غيرت مسار 
الموسيقى إلى األبد: بيتهوفن، ليزت وشومان، مؤديًا أعمالهم 

ببراعة بفضل قدراته الفطرية واهتماماته الموسيقية 
الواسعة التي تسمح له بالتنقل بسهولة بين معزوفات 
الكونشيرتو والعزف المنفرد وموسيقى الحجرة، وغيرها.

لطالما كانت الموسيقى صوت الشعوب األّول، تنقل بِه خصوصّية 
المكان وثقافته. فالموسيقى تحيا في كّل زمان، وتتداخل مع 

الموسيقى الجديدة لُتعيد اكتشاف ذاتها.
ا لمختلف الفنون الشعبية مثل: فّن  تقّدم هذه الورشة استعراًضا حّيً
الفجري، فّن الصوت بأنواعه، مع شرٍح يُعّرف هذه العروض. وفي جزئها 

الثاني يعيد الجمهور اكتشاف أسئلته عن التراث، وانطباعه وتحليله، 
بالدخول في تجربة تداخل الفنون الشعبية مع الفنون المعاصرة 

بمدارسها الفنية كافة، مما يُمّكن المشاركين من مزِج األصواِت 
إلنشاء بُعٍد آخَر منها وإبداع موسيقى بديلة نابعة من روح الخليج.

تعتبر واحدة من أهم الموائل الطبيعية في العالم لعدد كبير من 
الطيور والكائنات البحرية في العالم ولها طابع جغرافي وطبيعي فريد 

من نوعه، هي جزر حوار التي تمتد لحوالي 50 كيلو متراً جنوب مملكة 
البحرين. ولذلك كان من المهم العمل على الحفاظ على هذه الجزر 

تماشيًا مع التوجه الدولي لحماية التراث الطبيعي والثقافي. وخالل 
مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر، سيعكس المركز اإلقليمي العربي 
للتراث العالمي الجهود العالمية في حفظ التراث الطبيعي، وسيقوم 
بتخصيص أسبوع من الفعاليات المتنوعة والتي ستلقي الضوء على 

جزر حوار وأهميتها وسبل الحفاظ على التراث الطبيعي فيها.
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كلما كّنا بقربك
النوع: غناء

البلد: مملكة البحرين
التاريخ: 28 مارس 2019، 8:00 مساًء

المكان: مسرح البحرين الوطني
التذاكر: سيتم بيع التذاكر قريبا في 

محالت فيرجن ميغاستور
العمر: 8 سنوات فما فوق

سكوت بوث
النوع: غناء   -   البلد: اسكتلندا

التاريخ: 29 مارس 2019، 8:00 مساًء
المكان: الصالة الثقافية

التذاكر: الدخول مجاني
العمر: 8 سنوات فما فوق

الهارموني المعاصر 
النوع: ورش عمل

التاريخ: 30 مارس 2019، 11:00 صباحا
المكان: المسرح المرن - مسرح البحرين الوطني

العمر: 16 سنة فما فوق

 كلما كّنا بقربك
حفل تكريم الفنان خالد الشيخ

بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى
 في وجدان المستمتع العربي بشكل عام والخليجي بشكل 

خاص، ارتبطت عبارة »كلما كنت بقربي« بأول ظهور للفنان خالد 
الشيخ من خالل أغنيته الشهيرة التي تحمل ذات العبارة، ولهذا 
وجدنا أن نحتفي بهذا الفنان من خالل عبارة »كلما كنا بقربك«.

يعتبر الفنان خالد الشيخ واحداً من الفنانين العرب االستثنائيين 
الذين شكلوا هوية الغناء العربي الحديث، فلقد استطاع من 

خالل فنه المختلف أن يتعامل مع جميع االصوات وابراز أشكال 
جديدة في قوالب التلحين، فهو باإلضافة إلى خبرته الطويلة فإنه 
يمتلك من الثقافة العالية التي تجعله أن يكون ملهما على أكثر 

من صعيد.

ابتكر سكوت بوث أسلوبًا فريداً يعتمد على إيقاعات 
معقدة للغيتار ذو الستة أوتار فوق ألحان عذبة تنبض 

صعوداً بحيث تشبه موسيقى الترانس اإللكترونية 
والهاوس، متحديًا بذلك التوقعات االعتيادية لمقدرات 

المغني والمؤلف الموسيقي وتاركًا الجمهور في حالة حيرة 
ودهشة وهم يحاولون استعياب مدى تعقيد ما يسمعونه 

من ألحان.

لقروٍن عديدة قامت عملية إبداع الموسيقى على سبِع 
نغمات، أّدت إلى وجود كمٍّ هاِئل من التجارب الموسيقية 

التي تفاوَت فيها دمج كّل نغمٍة بأخرى. فكّل تجربة 
صاحبت فكرة مختلفة، وكّل موسيقى احَتفت بذاتها. لكّن 
هذِه النغمات تحّررت من قالبها؛ إذ الموسيقى فّن متحّرك 

ال ثابت، كالموسيقى المعاصرة التي نفذت إلى عمق 
النغمات السبع باتساع أفق اللحن واإليقاع.

ترّكز هذه الورشة في إعادة اكتشاف اللحن مع تقديم 
لنظرّيات الهارموني الحديث. كما سيتعّلم المشاركون 

السّلم الموسيقّي الذي يشّكل األلحان لُيتاح لهم استخراج 
أنماط موسيقية يمكن استخدامها في أّي قالٍب موسيقّي 

أو غنائّي قائم على المزج الفريد بين اللحن واإليقاع.

مذاق التجربة
النوع: تدشين كتاب, اخرى  -  البلد: مملكة البحرين

التاريخ: 26 مارس 2019 - 7:00 مساًء
المكان: متحف البحرين الوطني

التذاكر: الدخول مجاني
العمر: 16 سنة فما فوق 

مهرجان األفالم اليابانية - بريق الحياة
النوع: عام، أفالم، اخرى

البلد: اليابان
التاريخ: 27 مارس 2019، 7:00 مساًء

المكان: متحف البحرين الوطني
التذاكر: الدخول مجاني

العمر: 8 سنوات فما فوق 

ليلة األفالم العربية الكالسيكية - 
سفر برلك )1967( 

النوع: أفالم
التاريخ: 28 مارس 2019، 7:00 مساًء
المكان: متحف موقع قلعة البحرين

التذاكر: الدخول مجاني
العمر: 18 سنة فما فوق

تدشين كتاب وندوة حوارية شيقة موضوعها 
الموسيقى وتحتفي بتجربة الفنان خالد الشيخ 

الحافلة عبر مناقشة عطائه الفني الغني من زاوية 
مختلفة وكيف أثر أسلوبه المميز وموسيقاه في 

وجدان المتلّقي والمستمع.
يشارك في الندوة كل من الفنان خالد الشيخ والفنان 

محمد حداد ويديرها الفنان خالد الرويعي.

تنظم سفارة اليابان في مملكة البحرين بالتعاون 
مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار مهرجان اليابان 

السينمائي لعام 2019 بدعم من مؤسسة اليابان.
عقب وفاة زوجها بعد رعايتها له لمدة عشر سنوات، 

تستمد األرملة تسوروموتو تاي قوة جديدة للمضي 
في الحياة من خالل ثوب زفاف تراه في المدينة وتبادر 

بالتسجبل مع شركة تقدم خدمات تعارف، ورعم 
معارضة أهلها الشديدة، تذهب تسوروموتو إلى 

لقائها األول مع نوسي يويشيرو، ولكن..

فيلم لبناني كتابة االخوان رحباني وبطولة فيروز وأخراج 
هنري بركات الفيلم يتحدث عن اوضاع لبنان عندما 

كان يخضع للعثمانيين. حيث كانت تعيش عدلى فيروز 
مع جدتها في ضيعة مشتى الديب. وكانت تنتظر يوم 

خطبتها من حبيبها عبدو، وفي طريقه لشراء محابس 
الخطبة، قبض العسكر العثماني على عبدو، من أجل أن 
يعمل بالسخرة في تقطيع الحطب. ذهبت عدال لتقتفي 

أثره و قادها البحث أخيراً إلى ضيعة عمتها عين الجوز
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تكنولوجيا

مايكروسوفت تكشف النقاب عن ثالث أجهزة 
جديدة من عائلة سيرفس في البحرين

شركة مايكروسوفت عن اطالقها ألجهزتها 
المبتكرة   »سيرفس برو 6« و »سيرفس الب 

توب2« و »سيرفس استوديو 2« في جميع أنحاء 
مملكة البحرين ، وبهذه الخطوة تكون شركة مايكروسوفت قد وسعت 

من نطاق عائلة أجهزة سيرفس عبر طرح الجيل التالي من هذه األجهزة.
وفي الخوض أكثر في تفاصيل هذا االطالق صرحت أنكا فينتورا كبيرة 

مديري تسويق حزمة سيرفس لدى مايكروسوفت الخليج أن البحرين 
تتبنى العديد من المبادرات الرقمية التي من شأنها دفع عجلة المملكة 

لتصبح قوة تكنولوجية رائدة  في المنطقة ، مشيرة إلى حرصها الدائم على 
اقتناء وتوفير التكنولوجيا الحديثة القادرة على تمكين األفراد والمنظمات 
داخل المملكة ، كما أكدت أنكا في حديثها بأن تلك االبتكارات التي تتيحها 

مايكروسوفت اليوم في متناول الجميع صممت وفقًا آلراء ومتطلبات 
مجموعة واسعة من المستخدمين ، لتلبي بدورها مختلف االحتياجات 

على صعيد جميع المجاالت.
»سيرفس برو 6«

يجمع جهاز »سيرفس برو 6« أفضل االبتكارات والمميزات التي تجمع 
مابين سلسة اصدارات عائلة سيرفس برو ، حيث يحتوي على سعة 

تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت من نوع »SSD« قابلة للترقية إلى 
1 تيرابايت ، اضافة إلى عمر بطارية يتيح أكثر من 13 ساعة عمل متواصلة 

، كما يمتاز هذا الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 بالسرعة 
العالية ، فهو مزود بمعالجات انتل كور من الجيل الثامن حسنت من قوة 

أدائه بنسبة  %67  أفضل من االصدرات السابقة ، لذلك يلبي »سيرفس 
برو 6« تطلعات القطاعات الحكومية والخاصة الطامحة إلى زيادة االنتاجية 

وتعزيز مكانتهم التنافسية في ظل النمو االقتصادي للمملكة.

التقط االبداع ال الصور بعدسة »اليكا« عريضة 
HUAWEI Mate 20 Pro الزاوية على هاتف

يبدأ المرء باالهتمام بهواية التصوير أو على األقل يهتم بجمال ما يصوره يتعلم 
كيف ينظر إلى األشياء بزاوية مختلفة، ففن التصوير الفوتوغرافي يجعلنا نرى اإلطار 

الكامل للصورة. وإن كنت ممن انطلق في هذه الرحلة فال بد أنك بدأت برؤية أشياء 
لم تكن عينك تلحظها سابًقا حين تريد أن تحصل على لقطة ممتازة. فحتى األشياء 

العادية في الحياة ستبدو أكثر سحرا كلما تقدمت مهارتك في التصوير. وذلك ما ستكتسبه من 
التصوير الفوتوغرافي، إنه رؤية الجمال والفن في كل شيء. لكن التعمق بعيًدا في هذا العالم الفني 

سيستهلك مالك ووقتك، إذ سيتطلب منك أن تشتري كاميرا محترفة وبرامج تحرير صور وأن 
تتبع دورات تعلمك كيفية استخدامهما، وعلى األكثر ستجد أن تكلفة ذلك باهظة فتتخلى عن 

مشروعك في إجادة التصوير في منتصف الطريق. لكن الصبر مفتاح الفرج كما يقولون، واليوم 
 HUAWEI Mate أصبح التصوير الفوتوغرافي بقدراته الكاملة متوفًرا مع إطالق الهاتف الذكي الرائع

Pro 20.  فهو يقدم االحتراف في عالم التصوير الفوتوغرافي إلى عامة الناس، فهو يقدم منظومة 
كاميرا ثالثية مدهشة مع عدسة بزاوية تصوير عريضة طورتها شركة اليكا )وهي شركة مشهورة 

بصنع الكاميرات الممتازة ومحلقاتها الخاصة بتصوير األحداث الرياضية( لتحصل على إمكانيات ما 
كنت تحظى بها إال في الكاميرات المحترفة المتطورة.  لنكتشف مًعا في بقية هذه المقالة كيف 

تتفوق على نفسك وتخرج منها المصور المبدع مع عدسة اليكا ذات زاوية التصوير العريضة جًدا.

أعلنت

حين
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فعاليات

سمو ولي العهد يشرّف حفل زفاف
الشيخ أحمد بن حمود بن سلمان آل خليفة
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جمعية الصحفيين البحرينية مجلس إدارتها الجديد 
بتاريخ السادس والعشرين من يناير الماضي، وقد 
أسفرت نتائج االنتخابات عن فوز أول امرأة برئاسة 

المجلس وهي عهدية أحمد، فيما جاءت نتائج االنتخابات لمجلس اإلدارة 
عن فوز مرشحي صحيفة األيام األربعة الذين تنافسوا على 8 مقاعد، وهم 

راشد الحمر، سارة نجيب، سكينة الطواش ومحمد بحر.
وفاز كٌل من زهراء حبيب وحسن الستري من صحيفة الوطن، ومن وزارة 

شؤون اإلعالم عبدالرحمن المدفع والحارث بوصيبع.

جمعية الصحفيين تنتخب 
مجلس إدارتها الجديد

انتخبت

فعاليات
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تصوير: حسن قربان
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فندق الخليج 
الشهر الماضي 

بالذكرى 
الخمسين لتأسيسه و حضر 

الحفل عدد كبير من المدعوين 
من كبار الشخصيات ورجال 

األعمال والسفراء واإلعالميين.. 
وبدأ الحفل بكلمة لرئيس 

مجلس اإلدارة فاروق المؤيد، كما 
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة 

فنادق الخليج جارفيلد جونز 
كلمة أعرب فيها عن إعتزازه 
بتتويج مسيرة فندق الخليج 

باليوبيل الذهبي، مشيرا إلى أن 
الفندق قد حقق خالل مسيرته 

التفوق والتميزفي مجال الخدمة 
الفندقية الفاخرة.

احتفل

فندق الخليج..
50 عاًما من الريادة والتميز

فعاليات

تصوير: عبدعلي قربان
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مدينة التنين، أكبر 
مركز تسوق صيني 

للبيع بالجملة والتجزئة 
بمملكة البحرين، حفل عشاء بمناسبة 

السنة الصينية الجديدة، وذلك في يوم 
الخميس الموافق السابع من فبراير 
2019 في مركز الخليج للمؤتمرات 

بفندق الخليج.
وبهذه المناسبة، ألقى باتريك جينج شوا، 
 ،Chinamex رئيس مجلس إدارة شركة

الشركة المشغلة لمدينة التنين 
البحرين، كلمة رحب فيها بضيوف 

الحفل والذين كان من بينهم أن وايير، 
السفير الصيني لدى مملكة البحرين، 

وجواد الحواج، رئيس جمعية الصداقة 
البحرينية الصينية ورجل األعمال 

المعروف، باإلضافة إلى كبار الشخصيات 
والوجهاء.

وأقيمت مجموعة من العروض الصينية 
التقليدية التي نالت إعجاب الحضور 

وقام بتأديتها مجموعة من األطفال 
والموسيقيون والراقصون الشعبيون. 

كما اشتملت الفعالية أيضا السحب 
على عدد من الجوائز القيمة.

أقامت

مدينة التنين تقيم احتفاال
بمناسبة السنة الصينية الجديدة
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»مؤسسة األيام للنشر« في إحياء فعاليات 
اليوم الرياضي الوطني للبحرين الذي صادف يوم 

الثالثاء الموافق الثاني عشر من فبراير الماضي إذ 
أقامت المؤسسة مارثون مشي انطلق من مبنى المؤسسة إلى مجمع 

)الميركادو(، وذلك تنفيًذا ألوامر رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الداعية إلى تفعيل االحتفاء 

باليوم الرياضي الوطني للبحرين، إذ تهدف إلى تحقيق األهداف الرياضية 
والصحية واالجتماعية، وتعزيز مفهوم الرياضة أسلوب حياة للجميع.

شاركت

األيام تشارك فـي
اليوم الرياضي الوطني

فعاليات
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تصوير: نور محمد
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محافظة العاصمة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن 

آل خليفة، مدير إدارة 
البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع 

بالمحافظة الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة الفتتاح مجوهرات العلوي 

الواقع في مجمع السيف- المنامة 
ألصحابه احمد هاشم العلوي، بحضور 

الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل 
وعدد من كبار الشخصيات. وأكد 
الشيخ عيسى أن العالمة التجارية 

للمحل تتمتع بسمعة ومكانة 
متميزة لما تقدمه من خدمة وأذواق 

متعددة من المصوغات بمختلف 
انواعها مما انعكس باإليجاب على 

التوسع الذي تشهده السلسة 
والتي ستمثل معلما متميزا في 

المستقبل.

أناب

افتتاح الفرع الجديد لمجوهرات 
العلوي بمجمع السيف
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البروفيسور عبداهلل بن يوسف الحواج الرئيس 
المؤسس للجامعة األهلية ورئيس مجلس 

أمنائها بمعية أنجوس كامبل، الرئيس التنفيذي 
لشركة تطوير المركز المالي معرض »نون« النسوي للخط 

العربي في بوابة المرفأ المالي، حيث استعرضت 18 فنانة 
بحرينية أعمااًل فنية متعددة.

واشاد البروفيسور عبداهلل الحواج بإبداعات المشاركات في 
المعرض النسوي للخط العربي، منوًها بالدور المتنامي للبحرين 

في هذا المجال الفني العربي األصيل، ومحفزا الفنانات المشاركات 
نحو الطموح أن تصل لوحاتهم وإبداعاتهم للمعارض االقليمية 

والعالمية.
وعّبر الحواج عن بالغ سعادته بمستوى معرض الخط العربي 

الثاني نون، مؤكداً أن اللوحات المعروضة في المعرض متميزة 
فعال وقد نالت إعجاب وتقدير الحاضرين، مشيراً إلى ان المعرض 

أكد تميز المرأة البحرينية في فن الخط العربي الذي يعد أحد 
الفنون التي تمتلك تاريخًا طوياًل وعمقًا فنيًا وثقافيًا، وتتطلب 

دقة في تحديد المقاييس المطلوبة للوصول إلى العمق الفني 
المنشود.

من جانبه، أشاد أنجوس كامبل، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير 
المركز المالي باحتضان بوابة المرفأ إلبداعات خطاطات البحرين، 

والستقبالها عشاق وهواة ومحترفي الخط العربي تحت سقف 
واحد، مبديا اعتزازه بجمالية هذا الفن الكالسيكي الذي يعتبر أحد 

أهم ركائز الثقافات العربية، بانسيابية حروفه ودقة هندساته 
وعمق مفاهيمه.

وصرحت المنسقة العامة لخطاطات البحرين حورية العلوي بأن 
المعرض الثاني لخطاطات البحرين نون أبرز مواهب وانجازات 

الخطاطات البحرينيات سلط الضوء على هذا الفن العربي 
واالسالمي العريق، مؤكدة أن الرعاية التي حظي بها المعرض من 

الرئيس المؤسس للجامعة األهلية البروفيسور عبداهلل بن 
يوسف الحواج ومرفأ البحرين المالي تعكس إيمان نخبة التعليم 

واألعمال بمواهب الخطاطات البحرينيات واهتمامهم بتطور 
ونماء هذا الفن العربي االصيل.

افتتح

البروفيسور الحواج: نطمح أن تصل إبداعات المرأة البحرينية للمحافل العالمية
معرض »نون« النسوي 

للخط العربي يستعرض أعمال 18 فنانة بحرينية

فعاليات
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تصوير: حميد جعفر
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مجوهرات 
الزين في 

إلهام 
ومفاجأة زبائنها. فبعد إطالقها 

لمجموعات متمّيزة خالل العام 
الفائت استقبلت العام الجديد 
بإعادة افتتاح فرعها الرئيسي 

بمجّمع السيف بوابة رقم7 بحّلة 
جديدة.

يعكس فرع الزين بمجّمع 
السيف بعَد افتتاحه الرؤية 

المستقبلية لحّلة الزين. فعند 
دخولك من بوابة رقم7 للمجّمع 
ستالحظ في الحال نوافذ العرض 

الحمراء المملوءة بكل أناقة 
بأطقم األلماس، وواجهة 

البوتيك التي تزدان بتصاميم 
عربية بلون النحاس محاطة 

بالرخام األسود ومؤطرة نوافذ 
من زجاٍج كرستالي.

تستمّر

مجوهرات الزين
تعيد افتتاح فرعها بمجمع السيف

فعاليات
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لجهود الموظفين ومساهمتهم الفعالة خالل العام الماضي، أقام فندق شيراتون البحرين حفال لتكريم الموظفين 
وذلك في يوم السبت بتاريخ 12 يناير 2019 في قاعة عوالي حيث تم تكريم الموظفين ذوي األداء المتميز ، وقد شمل 

الحفل بوفيه عشاء وعروًضا ومسابقات ترفيهية شارك فيها فريق إدارة الفندق مع الموظفين.
 تقديًرا 

شيراتون البحرين
يقيم حفله السنوي للموظفين
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حضور من 
المهتمين 

واألصدقاء، افتتح 
مساء األثنين 18 من فبراير 

المعرض الشخصي للفنان البحريني 
اسكندر ديواني، المعرض الذي 

احتضنه فضاء مشق للفنون جمع 
26 عمال تحت عنوان ))سينماتيك((، 

تناولت جميعها وجوها تعكس 
مختلف التعبيرات اإلنسانية 

والمشاعر المتناقضة التي تنتاب 
البشر.

اللوحات التي تنوعت أحجامها، 
اكتسى أغلبها باللون الذهبي 

كلون رئيسي يعكس بريق األضواء 
والبهرجة التي تحيط بنا، فيما نحن 
نغرق في عالمنا الداخلي المناقض 
لما هو خارجنا، ويستمر المعرض 
بفضاء مشق للفنون حتى العاشر 

من مارس الجاري.

وسط

المعرض الشخصي للفنان اسكندر ديواني
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فعاليات
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علي إبراهيم لطف اهلل
يحتفل بزفاف نجله عيسى على كريمة طارق أجور

فعاليات
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الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين 

للسياحة 
والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل 

خليفة، في مجمع أتريوم بالجنبية، 
أول دار سينما لشركة سينيبولس 

العالمية في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية.

وتعد سينيبولس أكبر مجموعة 
صاالت عرض سينمائي في أمريكا 
الالتينية، كما أنها تدير عدًدا كبيًرا 

من صاالت العرض في الواليات 
المتحدة األمريكية وإسبانيا والهند. 
ويضم مجمع سينيبولس األول في 

منطقة الخليج 13 صالة تتضمن 
أول صالة عرض خاصة لألطفال 

في البحرين وصالة مجهزة بتقنية 
»D E-motion 4« باإلضافة إلى 

شاشتين كبيرتين من نوع
»MacroXE« مجهزتين بتقنية 

دولبي أتموس.

افتتح

»سينيبولس« العالمية
تفتتح أول دار سينما في الخليج

فعاليات
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هوبلو جولة 
»جينيفا دايز 

اإلقليمية« في 
البحرين للسنة الرابعة على التوالي، 

وذلك لتقديم أول إبداعاتها لعام 
2019 والتي تمثل »فن اإلنصهار« 

بالمواد المبتكرة بمختلف أشكالها 
وألوانها، وقام دافيد تيديسكي 

المدير اإلقليمي لهوبلو في أمريكا 
الالتينية والكاريبي والشرق األوسط 

وإفريقيا، والدكتور أبو القاسم 
شيرازي الرئيس التنفيذي لمركز 

البحرين للمجوهرات، بتقديم 
المجموعة الجديدة لعشاق هوبلو 
وممثلي الصحافة، كما قاموا أيضا 

بتقديم إصدار كالسيك فيوجن 
سبيشال إديشن بحرين الجديد الذي 

يظهر شعار البحرين على غطائها، 
باإلضافة إلى عدد من القالع الشهيرة 

المختلفة داخل الغطاء الذي يحمي 
القرص األحمر.

أقامت

أحدث مجموعة ساعات
هوبلو خالل جولة »جينيفا دايز«اإلقليمية 



66
February-March 2019

طلبة الدفعة 
األولى من برنامج 

البكالوريوس 
في »الفنون والتصميم« بـ 

»»جامعة البحرين«، معرضهم 
الفني األول، تحت عنوان 

»Expressions« أو »تعابير« 
الذي احتضنه »مركز الفنون«، 

تحت رعاية من الشيخة 
هال بنت محمد آل خليفة، 
مدير عام الثقافة والفنون 

بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار، وبحضور رئيس جامعة 

البحرين، الدكتور رياض يوسف 
حمزة، وأساتذة الفنون، إلى 

جانب نخبة من الفنانين 
والفنانات.

أقام

المعرض الفني األول لطلبة الدفعة األولى 
»تعابير« بـ »جامعة البحرين«

فعاليات
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في نهوضها«، 
معرض فني، 

جمع أثنتي عشرة 
فنانة بحرينية وأجنبية من مختلف 
الجنسيات، في رواق »مرفأ البحرين 

المالي«، تحت إشراف صفية بنت 
علي كانو، التي افتتحت المعرض، 

مستعرضا أربعين لوحة فنية 
مختلفة االتجاهات واالساليب، بيد 

أنها تتفق في مضمونها على عنصر 
أساسي، وهو تركيزها على المرأة، 

سواء من ناحية الموضوع، إذ تشكل 
المرأة ثيمة ألكثر اللوحات، أو من 

ناحية المشتغلين عليها، كعنصر 
نسائي قدمن تجارب نهوضهن على 

الصعيد الفني.
أربعون عمال فنيا يتخذ مسارات 

مختلفة، تحت مسار رئيس موحد، 
هو المرأة، بكل ما تتمتع به على 

الصعيد اإلنساني، واالجتماعي، 
والحياتي، ذلك ما جعل عنوان 

 WOMEN ON THE« ،المعرض
أو »المرأة في نهوضها«،   »RISE

يجيء بجدية القول، للداللة على ما 
تتمتع به المرأة من قوة قادرة على 

النهوض بها على الصعيد الفني، 
وعلى إيصال رسالتها النهضوية من 

خالل الفن ذاته، لما له من قدرة 
على أن يقود زمام هذه النهضة 

بكل تفاصيل لغته العابرة للثقافات 
واللغات..

»المرأة

»المرأة في نهوضها«.. 
معرض فني يجمع  12 فنانة من ثقافات متعددة

فعاليات
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 حفل كبير ومتميز أقيم بفندق راديسون بلو البحرين، 
قامت شركة بن هندي إنفورماتكس، الوكيل المعتمد 

لمنتجات سامسونج في مملكة البحرين وإحدى 
شركات مجموعة عبداهلل أحمد بن هندي بتكريم شبكة 

شركائها من الشركات في مجال االتصاالت والهواتف النقالة في 
احتفالها السنوي »جوائز بن هندي إنفورماتكس لتكريم شبكة 

الشركاء« للعام الثالث على التوالي.
هذا ويأتي حفل »جوائز بن هندي إنفورماتكس لتكريم شبكة 

الشركاء« في عامها الثالث، وهي مناسبة سنوية لاللتقاء 
بالشركاء وتكريمهم سنويا، وإلضافة لمسة من البهجة 

واإلثارة على أجواء الحفل وإبهاج الحضور، تضمن الحفل العديد 

من الفقرات الغنائية الراقية التي مزجت بين الموسيقى والغناء 
وعروض الخيال البصري.

وقد كان الفائزون في جوائز فئة أفضل الشركاء لولو هايبر 
ماركت-كأفضل متجر منظم، أفضل شركة اتصاالت-فيفا 

البحرين، أفضل متجر قطاعي مستقل-تاكسيم، وفئة 
المؤسسات-سوق األمن العام.

وتم خالل الحفل تكريم هيئة تنظيم االتصاالت، هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، وزارة النقل واالتصاالت، 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة حماية المستهلك في 
البحرين، وهيئة الجمارك البحرينية على دعمهم وجهودهم 

التنموية لتعزيز النمو االقتصادي في مملكة البحرين.

في

شركة بن هندي إنفورماتكس
تكرم شبكة شركائها في البحرين

فعاليات
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دار ديفجي اوروم 
للمجوهرات، إحدى اعرق 
الدور في مجال تصميم 

وصناعة المجوهرات والماس في مملكة 
البحرين عن اختتام برنامج التدريب المهني 

لتصميم المجوهرات »مواهب البحرين« 
بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، وقفي، 

والمعهد الوطني للتصميم في الهند.. 
في نسخته األولى، أقيم برنامج »مواهب 
البحرين« في مصنع ديفجي أروم للذهب 
والمجوهرات الواقع في منطقة البحرين 

الدولية لإلستثمار في مدينة سلمان 
الصناعية في البحرين لمدة شهر كامل، 
وتم اختيار عشرين مشاركا من خلفيات 
مهنية مختلفة بهدف تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم االحترافية في مجال تصميم 

وصناعة المجوهرات حيث تم تدريب 
المشاركيين من قبل خبراء المعهد 

الوطني للتصميم في الهند. وتمنح هذه 
المبادرة الفائزين الثالثة األوائل في البرنامج 

جوائز نقدية وفرصا للعمل في دار ديفجي 
اوروم، وسيحصل المشاركون اآلخرون على 

الخبرة الالزمة والتي تمكنهم من العمل 
في مجاالت شتى تبرز مواهبهم وتمكنهم 

من تحقيق أحالمهم.

اعلنت

»ديفجي أوروم« تختتم برنامج
التدريب المهني لتصميم المجوهرات 
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 » سيتي سنتر البحرين« وجهة التسوق والترفيه 
والحياة العصرية األكبر في البحرين، أسماء الفائزين 
المحظوظين ببطاقات »هديتي« بقيمة 500 دينار 

بحريني، قدمها على هامش حملة التسّوق لشهر فبراير التي 
نظمت خالل الفترة ما بين 13 لغاية 16 فبراير 2019.

وقدم »سيتي سنتر البحرين« ببطاقات هديتي بقيمة 500 دينار 
ألربعة متسوقين محظوظين، هم علي دواني، والينا خالد، ومازن 

بوشليبي، وناهد سيد . وأتيحت الفرصة للزوار الذين تسّوقوا بقيمة 
30 ديناًرا أو أكثر في سيتي سنتر البحرين، من الدخول في السحب 

اليومي للفوز ببطاقات هديتي بقيمة 500 دينار.

أعلن

»سيتي سنتر البحرين«
يعلن أسماء الفائزين ببطاقات »هديتي« 

فعاليات
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نبيل الساعي يحتفي بزفاف
نجله عبداهلل على كريمة يوسف شرفي
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شركة ساكس 
فيفث آفينيو 

البحرين 
متجرها الحصري »جيمي تشو« 

لتوسيع قسم األحذية، في فعالية 
تم فيها استقبال الضيوف باأللحان 

الناعمة للكمان، أثناء دخولهم 
البوتيك الكتشاف البريق ألحدث 

مجموعة ربيع / صيف 2019 من 
»جيمي تشو«.

 SS19 تبرز مجموعة جيمي تشو
بجرأة شكل الحذاء وجمال المرأة 

التي ترتديه، وفيما يتعلق بتشكيلة 
هذا الموسم فهي مستوحاة من 

االزياء الباريسية في حقبة ثمانينات 
القرن الماضي، لتكون النتيجة 

تفاعل مغٍر من الشكل والجاذبية 
المنطلقة من االصدارات المختارة 

بعناية والتي تكون في نفس الوقت 
فاخرة ومكتسبة ذاتًيا.

افتتحت

»جيمي تشو« يفتتح
حصرًيا في »ساكس فيفث افينيو«
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