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WORD OF THE ISSUE

كلمة العدد

عبا�س امل��ص�ي

ABBAS  ALMOSAWI

Dear reader,
We received positive 

and encouraging feedback 
from the readers and fol-
lowers for the first edition 
of Panorama where they 
complemented us on the 
contents. That has motivated 
us to increase our output 
and effort to present unique 
and innovating materials for 
the next editions, wishing to 
meet up with the readers’ 
needs and expectations. 

We know that it is too early 
to reach a precise evaluation 
to the magazine from the first 
edition but we were able to 
draw its features and define 
our direction through the 
use of material that had been 
published in the first edition.

We have thus taken a brave 
step upon its publication 
so that it may become new 
branch for the written press 
in the Kingdom. 

For this new edition, our 
dear readers will discover the 
latest subjects, in both Arabic 
and English, covering various 
social, artistic and touristic 
issues. 

We hope it meets up with 
your expectations. We most 
welcome your observation 
and views that we take pride 
in as our confidence that 
your interaction will serve in 
the development of the con-
tent and composition of what 
we publish in this magazine. 
In this edition, there are two 
new experiences that are 
worthwhile as well as the first 
reading for a youth in the fi-
nancial and commercial sec-
tor. The new environment 
section focuses on a woman 
willing to make things better 
for our planet and to achieve 
her self-esteem through plan-
ning and diligence. 

We choose those two experi-
ences because we believed 
that sharing experiences 
among generations and what 
it offers of knowledge will 
benefit the youth in their 
working life. 

We wish you a captivating 
reading of this second issue, 
that we consider a magazine 
for all. We wish you a happy 
New Year and hope that the 
New Year will be full of bliss 
and an achievement to all 
your desires. 

زيزي القارىء ردود ع
فعل مشجعة وإيجابية 

تلقيناها من القراء 
واملتابعني حول العدد األول 

من بانوراما، حيث أثنوا على 
ما تضمنه من موضوعات 
ومقابالت، ما ميثل دافعا 

إضافيا لنا ملضاعفة اجلهود 
وتقدمي حمتوى متميز وهادف 

من املوضوعات يف األعداد 
القادمة، والتي تلبي احتياجات 
القراء الكرام وخمتلف شرائح 

اجملتمع.

نعلم أنه من املبكر التوصل اىل 
تقييم دقيق للمجلة من العدد 

األول أو الثاين، لكننا حاولنا 
أن نرسم مالحمها ونحدد 

وجهتها من خالل املواضيع 
التي مت نشرها يف العدد 

األول، واتخذنا خطوة جريئة 
عند إصدارها لتكون رافدا 

جديدا للصحافة املكتوبة يف 
اململكة.

يف العدد اجلديد تلمس 
عزيزي القارىء تطويرات 

عديدة وصفحات جديدة 
باللغتني العربية واإلجنليزية، 

تتناول مواضيع وقضايا شتى، 
اجتماعية وفنية وسياحية، 

نرجوا أن تنال قبولكم ورضاكم، 
مع ترحيبنا دائما بآرائكم 

ومالحظاتكم التي نعتز بها، 
لثقتنا بأن تفاعلكم معنا سوف 

يسهم يف تطوير حمتويات 
ومضمون ما ننشره يف هذه 

اجمللة.

يف العدد اجلديد هناك 
جتربتان ناجحتان جديرتان 
باالهتمام والقراءة، األوىل 

لشاب يف قطاعي التجارة 
واملال واألخرى المرأة يف 

جمال البيئة، استطاعا حتقيق 
ذاتيهما من خالل التخطيط 

واملثابرة وإتقان عملهما، 
واخرتنا هاتني التجربتني ليقيننا 
بأن تداول اخلربات بني األجيال 

وما توفره من جتارب ميكن 
للشباب االستفادة منها يف 

حياتهم العملية.

نتمنى لكم قراءة مفيدة 
وممتعة حملتويات هذه 

اجمللة التي نعتربها جملة 
اجلميع، كما نهنئكم بالعام 

امليالدي اجلديد ونتمنى لكم 
سنة جديدة مليئة بالفرح 
والسرور وحتقيق أمنياتكم 

وطموحاتكم.



70 28

6

8

18

84

56

92

84

68



54

51

8

40

72

62

5010

30

7



أخبار

6

زوجت األمرية اليابانية ت
أياكو من كي موريا 
وهو من عامة الشعب 

يف مراسم تقليدية يف 
ضريح ميجي يف طوكيو 

لتصبح أحدث نساء األسرة 
اإلمرباطورية الالئي تخلني 

عن صفتهن. وتزوجت 
األمرية البالغة من العمر 

الأمرية اأياك� اأمرية احلب

األمم ا منظمة  ختارت 
للطفولة  املتحدة 
املمثلة  )يونيسف( 

ميلي  الصغرية 
بطلة  براون،  بوبي 

شبكة  مسلسل 
“أشياء  نتفليكس 

ثينجز(  )سرتينجر  أغرب” 
سفرائها  أصغر  لتصبح 

احلسنة.  للنوايا 
املمثلة  رسالة  و 

اأ�صغر �صفرية للي�ني�صف 

28 عاما، وهي االبنة الثالثة 
لألمري الراحل تاكامادو ابن 

عم االمرباطور أكيهيتو، 
من كي موريا )32 عاما( 

املوظف بشركة نيبون 
يوسني للشحن. و 

أقيمت املراسم بالضريح 
اخملصص لروح جدها 

األكرب اإلمرباطور ميجي.

 14 العمر  من  البالغة 
العامل  لزعماء  عاما 

لنا”.  “انصتوا  هي 
املمثلة  ترشحت  و 
إميي  براون،جلائزة 

تتمتع  فتاة  دور  وتلعب 
حتاول  خارقة  بقوى 

إنقاذ  يف  املساعدة 
يف  مفقود  صبي 

)سرتينجر  مسلسل 
. ثينجز( 

Japanese Princess 
Ayako married Ky-

uriya, a commoner, at 
a traditional ceremony 
at the Meiji Shrine in 
Tokyo to become the 
latest of the imperial 
family's women who 
have given up their 
titles.
The 28-year-old prin-
cess, the third daugh-

Princess Ayako the Princess of Love
ter of the late Prince 
Takamado, the cousin 
of Emperor Akihito, 
married Ki-Moorea, 
32, a staff member of 
Nippon Yusin Ship-
ping Company. 
The ceremony was 
held in the shrine 
dedicated to the spirit 
of its great grandfather, 
Emperor Meiji.

The United Nations 
Children's Fund 
(UNICEF) has cho-
sen the young actress 
Mellie Bobby Brown, 
the star of Netflix's TV 
show "Stranger Things" 
series to become the 
youngest goodwill 
ambassador.
 The 14-year-old's am-

UNICEF’s youngest ambassador
bassador sent a mes-
sage to the world lead-
ers "Listen to us". The 
actress was nominated 
for the Emmy Award 
and played the role of 
a girl with supernatural 
powers trying to help 
a missing boy in the 
stranger Things series.
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�صاعة اإلفي�س بري�صلي  تباع ب�صعر خيايل 

ّم بيع ساعة أوميغا ت
التي ارتداها النجم 

الراحل إلفيس بريسلي  
بسعر خيايل يصل إىل 

1,500,000 فرنك سويسري 
يف مزاد ساعات جنيف: 

سفن فيلبس.  متتلك 
هذه الساعة مكانة تاريخية 

عظيمة كونها مملوكة 
من قبل النجم األسطوري 

ألفيس بريسلي، وطرحها 
يف السوق للبيع يعد أمرًا 

مميزًا للغاية. مت تقدمي 
هذه الساعة املصنوعة 

من الذهب األبيض عيار 18 
قرياط إىل ألفيس بريسلي 
من قبل تسجيالت آر سي 

إيه يف شهر فرباير 1961 
خالل حفل غداء خريي 

لإلحتفال بتحقيق مبيعات 
تصل إىل 75 مليون تسجيل 

حول العامل. 

An OMEGA time-
piece belong-

ing to the legendary 
performer Elvis 
Presley has been sold 
for CHF 1,500,000 

Sell record for Elvis Presley’s most precious watche
at the Geneva Watch 
Auction: Seven, by 
Phillips. 
Described as the 
“most historically sig-
nificant Elvis Presley-

owned watch to ever 
appear on the mar-
ket”, the 18K white 
gold wristwatch was 
presented to Elvis 
by RCA Records in 

February 1961, at 
a charity luncheon 
and concert to cel-
ebrate his 75 million 
records sold world-
wide. 

فتتحت مبنطقة ا
الدرباسية شمال شرقي 

سوريا قرية أطلق عليها 
إسم " جينوار " ال يعيش 

فيها إال النساء فقط، بعد 
قرابة عامني من العمل 

على إنشائها .ونقل 
موقع " إي إن إف نيوز " 

عن املشرفة على القرية  
رومت هفال قولها إن 

القرية، التي تعد األوىل من 
نوعها يف سوريا، لن تكون 

حكرًا على النساء الكرديات، 
وستضم كل امرأة راغبة 
يف العيش فيها . ويوجد 

يف القرية نقطة طبية 

قرية من�ذجية للن�صاء فقط 
عملت النساء على تأمني 

أعشاب طبية لها من أجل 
استخدامها يف العالج، 

وكذلك مدرسة لألطفال 
و200 رأس غنم الستثمارها 
من نسوة القرية. ونوهت 
هفال إىل أن نساء القرية 
تعاونَّ يف العمل بإنشاء 

قريتهن، باإلضافة إىل 
مشاركتهم العمل يف 
خمتلف جماالت احلياة 

خاصة بالزراعة والتعليم 
وتربية املواشي وحمالت 
البيع والشراء، مع تقدمي 
سلة غذائية شهريًا لكل 

أسرة .

At the end of a long 
dusty road in the 
plains of northern 
Syria, thirty brick 
houses lie beyond the 
gate. They surround 
a large plot of agri-
cultural land where 
rows of vegetables are 
growing.
A war zone perhaps 
isn’t the most obvious 
setting for a feminist 
utopia. But here, 
in a far corner of a 
country that has been 
devastated by ongoing 
conflict, a group of 
women have created 
an escape from the 
chaos around them. 

Jinwar, a women-only village 

Built over the past two 
years, this small ham-
let is a self-sustaining, 
ecological idyll where 
women rule and men 
cannot stay.
Jinwar is a women-
only commune a few 
miles from Qamishli, 
a city in the mainly 
Kurdish region of 
northeast Syria. It 
was set up by local 
women’s groups and 
international volun-
teers to create a space 
for women to live.
It’s a jarring contrast 
to the villages that 
surround it.
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جواد ا سعد  لفنان 
 24 العود  عزف على 

متواصلة  ونصف  ساعة 
ما  فعالية  نهاية  مع 

للسنة  املنامة  نامت 
حتتفي  والتي  السادسة 

30 عامًا  بذكرى مرور 
متحف  تأسيس  على 

دخلت  الوطنّي،  البحرين 
موسوعة  البحرين  مملكة 

القياسّية،  لألرقام  غينيس 
على  متواصٍل  عزٍف  عرب 

الفنان  قدمه  العود 
مدى  على  جواد  سعد 

ما نامت املنامة تختتم فعالياتها بدخ�ل 

م��ص�عة غيني�س

24 ساعة و30 دقيقة 
املتحف.  مكتبة  يف 

ضمن  التحدي  هذا  ويأتي 
البحرين  هيئة  احتفاالت 
باألعياد  واآلثار  للثقافة 

حضر  حيث  الوطنية، 
السيد  غينيس  ممثل 

حلضور  باتيل  برافني 
وتسليم  املباشر  العزف 

العود  عازف  إىل  الشهادة 
كما  جواد،  حممود  سعد 

بحرفّية  برافني  السيد  نّوه 
هذه  وفرادة  العازف 

لعزف  تعطى  التي  اجلائزة 

إدارة  العود، شاكرًا  آلة 
الوطني  البحرين  متحف 
مبوسوعة  ثقتهم  على 

للعازف  ومتمنيًا  غينيس 
التألق.  من  مزيدًا  جواد 

بالرقم  الفائز  شكر  بدوره 
سعد  العازف  القياسي 

هيئة  جواد  حممود 
واآلثار  للثقافة  البحرين 

املتواصل  دعمها  على 
أهدى  كما  الثقايف  للحراك 

البحرين  ململكة  فوزه 
بأعيادها  حتتفل  التي 

الوطنية.
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Artist Saad Jawad 
played on the oud 

24 hours and a half 
continuously in the 
end of the 30th anni-
versary of the Bahrain 
National Museum 
celebrations.

                  The Kingdom of 
Bahrain entered the 
Guinness Book of 
Records thanks to the 
performance of the 
artist at the museum's 
library.

Manama doesn’t sleep
Concludes its activities by entering the Guinness Book

The representative of 
Guinness, Mr. Braveen 
Patel, attended the 
live performance and 
delivered the certificate 
to the oud player Saad 
Mahmoud Jawad. 
Mr. Braveen also 
praised the artist's 
professionalism and 
the uniqueness of this 
award given to playing 
the oud, thanking the 
management of the 
Bahrain Museum for 
the Trust of Guinness 

Encyclopaedia and 
wish the player Jawad 
more brilliance.
In turn, the winner 
of the record Saad 
Mahmoud Jawad 
thanked the Bahrain 
Culture and Antiqui-
ties Authority for its 
continuous support for 
the cultural movement 
and he dedicates his 
victory to the King-
dom of Bahrain, which 
celebrates its national 
day.
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مدير عام �رشكة الفخامة لل�صيارات

 اإبراهيم اآل �صنان:

والدي و�صع اأوىل ب�صماتي يف عامل التجارة
لشغف جتاه أمر ما دائما يولد لإلنسان اإلبداع والتألق ا

باجملال الذي يحبه، بل ويدفعه للمغامرة واجملازفة 
خلوض التحديات بل وابتكار أشياء جديدة قد تولد صناعة 

فوارق باجملال الذي يحبه املرء مهما كانت األسباب 
والعوائق، هذا ما وجدناه يف مسرية مدير عام شركة 

ضيف العدد

الفخامة للسيارات إبراهيم آل سنان الذي تعلق بالسيارات 
منذ طفولته والتي أهلته إلبتكار العديد من األمور اجلديدة 

بسوق السيارات البحرينية، وكان لبانوراما لقاء مع مدير 
عام شركة الفخامة للسيارات إبراهيم آل سنان وكان 

اللقاء على النحو التايل: 
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كيف كانت بدايتك بالتجارة؟ 
وجتارة السيارات حتديدا؟

ولدت مبدينة احملرق عام 
1975 وتربيت مبنزل والدي 

املشهور بالتجارة ونشأت 
حتت ظله وكان له الفضل 

الكبري بعد اهلل سبحانه 
وتعاىل يف تعليمي لفنون 

ومهارات التجارة التي 
نقلتها منه فكان والدي 

الناصح والقدوة له يف 
اكتساب املهارات، ويف 

العام 1988 بدأت العمل مع 
شقيقي االكرب وذلك بإدارة 

ورشة لتصليح السيارات 
وكان لهذه اخلطوة اثر كبري 

يف حقن مهارتي ووضع 
أوىل بصماتي يف عامل 

التجارة، ومنذ ذلك الوقت 
تعلق قلبي بعامل السيارات 
واصبحت شغلي الشاغل.

GUEST OF THE ISSUE

ماذا عن حياتك املهنية؟ 
هل عملت باحدى 

القطاعني العام او اخلاص؟

يف العام 1992 التحقت 
باملرحلة الثانوية وحتديدا 

باملسار الصناعي يف 
تخصص كهرباء وميكانيكا 
السيارات، وبذات العام مت 

تعييني بشركة البحرين 
لالتصاالت السلكية 

والالسلكية “بتلكو” ومن 
هنا بدأت حياتي املهنية، 

اال ان شغفي بتجارة 
السيارات بات يزداد يوما 

بعد يوم ويأخذ كل تفكريي 

وبعد عامني من توظيفي 
قمت بشراء معرض 

سيارات وكان معروف 
حينها بإسم “األصفر 

للسيارات” ويقع مبنطقة 
املنامة وبدأت حينها 

مبزاولة جتارة بيع وشراء 
السيارات.

هل اكملت حتصيلك 
الدراسي من خالل اإللتحاق 

بجامعة؟

يف العام 1999 التحقت 
بجامعة دملون الكمل 

حتصيلي العلمي بتخصص 

بدايتي 

كانت مع 

اخي جنم 

يف اإدارة 

ور�صة 

لت�صليح 

ال�صيارات
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ادارة االعمال ألحصل 
على درجة البكالوريوس، 
وبعدها يف العام 2000 مت 

افتتاح الفرع األول ملركز 
الفخامة للسيارات الكائن 

مبنطقة عراد مبدينة 
احملرق بفضل اهلل، وكانت 
هذه اخلطوة تشكل نقلة 

جوهرية بحياتي التجارية، 
وخلصت جمهودي مبجال 

التجارة يف السيارات.

كيف متكنت من عمل نقلة 
نوعية يف جمال معارض 

السيارات مبملكة البحرين؟

قمت بتحول جذري يف 
نشاطي التجاري يف العام 
2003 بعد ان كان املعرض 

متخصص ببيع وشراء 
السيارات املستعملة، 
انطلقت حينها مبزاولة 
نشاط جديد بتجارة بيع 

السيارات اجلديدة وقمت 
حينها بتوقيع اتفاقيات 

مع كافة وكاالت السيارات 
بالبحرين وخارجها، وبذلك 

أصبح معرض الفخامة 
للسيارات أول معرض 

يقوم مبزاولة بيع السيارات 
اجلديدة وكان ذلك بفضل 

اهلل وبفضل شقيقي 
االصغر جنم آل سنان.

ماذا عن التحديثات التي 
أدخلتها مبجال جتارة 

السيارات؟

يف العام 2005 قمت بتوقيع 
اول اتفاقية للشراكة مع 

مصرف “سيتي بنك” ومن 
ثم قمت بتوقيع االتفاقيات 

مع كافة البنوك والشركات 
التمويلية مبملكة البحرين، 

ويف العام 2009 قمت 
بتطوير املعرض وحتديثه 
بحيث يكون مواكبا للعصر 

ومت إفتتاح املعرض بشكل 
رسمي من قبل رجل 

األعمال البحريني فاروق 
املؤيد اىل جانب حضور 

العديد من كبار الشخصيات 
ما أحدث نقلة نوعية اخرى 

للمعرض، اما العام 2010 
فقمنا بالتوسع بأنشطة 

املعرض بحيث قمنا بالبدء 
مبجال تأجري السيارات 

االقتصادية والفاخرة أيضا 
وقامت الشركة حينها 

بإستحداث اسطول من 
السيارات احلديثة تلبية 
للعمالء والزبائن الكرام.
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The passion towards 
a particular subject 

always gives birth to 
creativity and appeal to 
the person, in the field 
that he loves. Moreo-
ver, it drives him into 
venture and challenge 
and facing risks. Add-
ing it allows him to cre-
ate new ways that may 
produce changes in 
the field that a person 
loves, no matter what 
consequences may 
hold. That was what we 
found in the General 
Manager of Majestic 
Cars, Mr. Ebrahim Al 
Snan, who was attached 
to cars since childhood 
and that qualified him 
to create a number of 
new thoughts in the 
area of Bahraini car 
market. Panorama 
Al Khaleej had the 
pleasure of meeting the 
General Manager of 
Majestic Cars, Ebrahim 
Al Snan. The interview 
went as follows: 

How was your begin-
ning in commerce? 
And specifically in car 
trading? 
I was born in the city 
of Muharraq in 1975 
and was brought up in 
my father’s house that 
was famous with com-
merce. I was brought 
up under his guidance 
and he had the great 
privilege after God 
Al Mighty in teaching 
me the arts and skills 
of commerce that I 
gained from him. My 
father was thus my 
guidance and mentor 
in gaining those skills. 
In 1988, I started 
working with my elder 
brother Najim in man-
aging a workshop for 
car repair. That step 
had the big effect in 
shaping my skills and 
placed my first prints 
in the world of com-
merce. Since that time, 
my heart was attached 

with the world of cars 
and that became my 
thriving work. 

What about your 
professional life? Did 
you work in one of the 
public or private fields?
In 1992, I was in my 
secondary year in 
school and I joined the 
technical field, special-
izing in Electricity and 
Car Mechanics. In 
the same year, I was 
appointed in Bahrain 
Telecommunication 
Company (BATEL-
CO). From there my 
professional life start-
ed. However, my love 
for car trading started 
growing day by day and 
that was occupying all 
my thinking. After two 
years of employment, 
I bought a car show-

room known as “Yel-
low Cars”, situated in 
Manama. I started then 
trading in buying and 
selling cars.   

Did you complete your 
studies by joining the 
university?
In 1999, I joined 
Delmon University 
to finish my studies, 
specialising in Busi-
ness Administration to 
obtain my Bachelors. 
And in 2000, the first 
branch for Majestic 
Cars was opened, 
situated in Arad area 
in Muharraq, by the 
blessing of Al Mighty 
God. That step was the 
golden turning point 
in my commercial life 
and it summarised my 
efforts in the commer-
cial field of cars. 

Were you able to 
make a worthwhile 
change in the area of 
car showrooms in the 
Kingdom of Bahrain? 
I made a radical 
transformation in my 
commercial activities in 
the year 2003 when the 
showroom’s operation 
was buying and selling 
used cars. I went about 
in a new venture of 
trading in new cars and 
as a result I signed a 
number of agreements 
with all the car dealers 
in Bahrain and outside. 
For that Majestic Cars 
became the first show-
room specialised in 
buying new cars. That 
was with the blessings 
of God Al Mighty and 
with the help of my 
younger brother Najim 
Al Snan. 
 
What about the up-
dates that you initiated 
in the area of car trad-
ing?
In 2005, I signed 
the first Partnership 
Agreement with Citi 
Bank and from there 
I signed agreements 
with all the Banks and 
Financing Companies 
in the Kingdom Of 
Bahrain. In 2009, I de-
veloped the showroom 
and re designed it to 
become more mod-
ern. The showroom 
was officially opened 
by the Bahraini Busi-
ness man, Farooq Al 
Moayyed together with 
a number of known 
personalities. That had 
another big impact on 
the exhibition. In 2010, 
we expanded services 
of the showroom when 
we initiated trade in 
renting economical and 
luxury cars. Therein 
the company updated 
its cars with a fleet of 
modern cars, meeting 
with the agents’ and 
clients’ needs.  

The beginning was with my 
brother Najem in managing 
a workshop for car repair 
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Ebrahim al Snan

I owe my father for teaching me the 
art and skill of commerce 
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مجوهرات

ي ليست جمموعة ه
تقليدية من الذهب بل 

هي قلب أصالة وعراقة 
جموهرات "ميالنيس" التي 

مت توارثها واحلفاظ عليها 
منذ نشأة دار "ميالنيس" 

للمجوهرات يف العام 
.1967

هذه اجملموعة احلسية  
تروي قصة تتالقى فيها 

جمموعة من املتناقضات 
لتكمل إحداها األخرى 

بلمسة مميزة من 

The heart of the 
new Collection is 

not only gold, but also 
the Milanese jewelry 
tradition that has been 
preserved by the 
Maison ever since it 
was founded in 1967. 
This sensual Collec-
tion narrates two op-
posites that converge 
and complete each 
other with the distinc-
tive touch of Pomel-
lato: the unequivocally 
Milanese understated 
form and the exuber-

ICONICA 
The collection celebrating the 50th 

anniversary of Pomellato
ant expression when 
playfully combined. 
Created in the early 
1970s, the original Po-
mellato gold band ring 
has been revived today 
in the new Iconica 
Collection. 
The simple yet bold 
design beckons to be 
explored and touched. 
White and rose gold 
“flow” and converge 
seamlessly. Diamonds 
in the shape of stars, 
tear drops, navettes, 
triangles, and squares 

punctuate rose gold 
with whimsical mo-
ments of light. The 
range is completed 
by a band ring in full 
pavé of diamonds to 
be worn on its own 
or with other rings. 
With its updated 
wearability attained by 
new techniques, the 
voluminous rings are 
lightweight, offering 
the freedom to mix 
and match in endless 
personal combina-
tions.

”بوميالتو“ 
حتتفل بالذكرى اخلمسني لـمجموعة 

”ايكونيكا“
"بوميالتو".

مت أحياء تصميم خامت 
الذهب من "بوميالتو" والذي 
يعترب من التصاميم العريقة 

جملوهرات "بوميالتو" و 
التي مت ابتكارها يف أوائل 

السبعينات من القرن 
املاضي لينضم لتشكيلة 

"ايكونيكا" اجلديدة.

ويظهر التصميم البسيط 
واجلريء  لهذه القطعة  

يف تفاصيله الدقيقة 

والراقية من الذهب األبيض 
والذهب الوردي لتتالقى 

بسالسة وتتألأل  فيها 
حبيبات األملاس جنمية 

الشكل على هيئة قطرات 
ندى صغرية  لتعكس 

جمالية الضوء حولها يف  
تصميم فريد وتستكمل 

التشكيلة بخامت  بتصميم 
عريض  مع إضافة مميزة 
من األملاس  يتميز بخفة 

الوزن واألناقة الرتدائه 
منفردًا أو مع خوامت أخرى.
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أكسكاليبور سبايدر بيريللي

إصدار محدود من ثماني قطع فقط

امت دار الساعات ق
السويسرية "روجيه 

دوبوي " بإصدار أكسكاليبور 
سبايدر برييللي، الذي 

يجمع بني روعة التصميم 
وقوة األداء. وتألقت 

الدار مؤخرا،  وقامت 
بتقدمي أداٍء حماسي 
وسط ظروف ثلجّية 

يرتقي باإلجنازات املثرية 
امُلفعمة باألدرينالني إىل 

مستويات جديدة مل يسبق 
لها مثيل مستوحيًة من 

التصاميم السّباقة والتحّكم 
التقني لشريَكيها – شركة 

برييللي األسطورية 
املصّنعة لإلطارات 

من جهٍة، والمبورغيني 
سكوادرا كورسي من 
جهٍة أخرى. مع إطالق 

ساعة أكسكاليبور سبايدر 
 : ً™SOTTOZEROبرييللي

جسدت روجيه دوبوي، 

التعبري الفريد بالتعاون مع 
خربة برييللي احلصرّية يف 
جمال اإلطارات املتطّورة 

لسيارات فاخرة.. باإلضافة 
إىل توربيون روجيه دوبوي 

املزدوجة املهيكلة 
واحملّلقة األيقونية، وتتمّيز 

الساعة بقطر يبلغ 47 
مللم.. إنها مستوحاة من 
إطارات برييللي الشتائية 

األسطورية، شركاء 
أكادميّية المبورغيني 
الشتائية. متّكن زّوار 

مدرسة القيادة التي 
نّظمها صانع السيارات 

من سانت أغاتا بولونييزي 
من جتربة إصدار خاص من 

إطارات برييللي سوّتوزيرو 
3 مرّصع بشكل خاص 

لهذه املناسبة. وبالتعاون 
مع أحد خرباء برييللي. 

أما اإلطار من السرياميك 
األبيض بعالمات زرقاء، 

فيتباين مع العلبة من 
التيتانيوم وكريستال 

الزفري ويوفر رؤيًة رائعة 
لعيار RD105SQ اجلديد 

يدوي التعبئة ونظام احلركة 
الكوكبي اخلاص بالتشكيلة 

ومؤشر احتياطي الطاقة 
املتعّدد األلوان الذي 

يذّكر بعّدادات مستوى 
الوقود يف قمرة سيارات 

السباق. وُتحيط عّدادات 
للثواين شبيهٌة بعّدادات 

زة مبؤشرات  السرعة ومعزَّ
مستوحاة من عامل 

السيارات بأنظمة التوربيون 
احملّلقة يف موقَعي 
الساعتني اخلامسة 

والسابعة على التوايل.
تكمن املفاجأة احلقيقية 

يف ساعة أكسكاليبور 
 ™SOTTOZERO سبايدر

يف... السوار مع تفاصيل 
الفتة.  يتمّتع السوار املمّيز 

برتصيعات مطاطية من 
إطارات برييللي مع جهة 

داخلية تستعيد شكل 
CINT U يططار برييلل

RATO™، لكنه مزّين أيضًا 
هذه املّرة بأمناط مسّننة 

أسطورية تستعيد شكل 
أفضل إطار برييللي من 

اخلارج. يأتي هذا السوار 
مزّودًا بنمط مسّنن 
أنيق مع تصميم غري 

متناسق ومرّصعًا بعشرات 
القطع الصغرية من 

التيتانيوم مّما يذّكر 
باملسامري يف اإلطار 

الذي يحمل االسم نفسه 
واملصّمم لثباٍت أفضل 

على الطرقات املغّطاة 
بالثلج. وهي متوّفرة 

بإصدار حمدود من 
ثماين قطعة وتستهدف 

هواة صناعة الساعات 
احملرتفني،

ساعات
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The bite of icy air, 
the crunch of 

tyres on hard-packed 
snow and the thrill of 
truly money can’t buy 
experiences was the 
exhilarating setting for 
the adrenalin-packed 
recent launch of the 
titanium-studded Ex-
calibur Spider Pirelli 
SOTTOZERO™ at 
the Lamborghini 
Winter Accademia in 
Livigno, Italy.
Taking exciting high-
octane exploits to 
unprecedented new 
levels and inspired by 
the avant-garde designs 
and technical mastery 
of both its partners 
– tyre legend Pirelli 
on the one hand, and 
Lamborghini Squadra 
Corse on the other – 
Roger Dubuis has been 
offering red-hot perfor-
mances in super-cold 
conditions this year.
The latest example 
of what happens 
when visionary engi-
neers meet incredible 
watchmakers began 
with the launch of the 

Excalibur Spider Pirelli 
SOTTOZERO™: an 
off-the-radar reinter-
pretation of Pirelli’s 
incomparable expertise 
in the world of high-
end tyres for premium 
vehicles. Embedded in 
the very DNA of the 
Maison, the iconic and 
deliberately extravagant 
Excalibur epitomises 
the boldly adventurous 
nature of a Manufac-
ture that has always 
been determined to 
stay several laps ahead 
of the pack.
A bold and thoroughly 
exclusive statement of 
uncompromising 
quality, design and 
innovation, the Ex-
calibur Spider Pirelli 
SOTTOZERO™ is 
limited to just eight 
pieces intended for the 
ultimate watchmaking 
connoisseurs. Such are 
the owners of Roger 
Dubuis’ timepieces – 
individuals who dare 
to be rare and dare to 
wear world-first watch-
es with just a hint of 
craziness.
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Roger Dubuis 
Excalibur Spider Pirelli SOTTOZERO
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ستعرض كارل أف ت
بوشرر مّرًة أخرى 

بشكٍل  اإلبداعّية  قدراتها 
الفٍت عرب تقدمي ساعة 

تروبيون دبل  مانريو 
برييفرييال. وقد مّت تطوير 
الفريدة من  اآللّية  احلركة 

نوعها CFB T3000 بالكامل 
العالمة،  منشآت  داخل 
األوىل عاملّيًا  حيث تعترب 

يف اجلمع مع بني النظام 
التلقائّي  احمليطّي  الّلولبّي 

بصورة  املّثبت  والتوربيون 
يبدو  بحيث  حميطّية 

تستخدم  عائم.  وكأّنه 
كارل أف بوشرر أحدث ما 

التكنولوجيا  إليه  توّصلت 
التي  يف ميزان الساعة، 

وعجلة  الباليت  على  حتوي 
االّتزان املصنوعة من 

مانريو ت�ربي�ن دبل بريفرييال
كارل  وتعترب  السيليكون. 

أف بوشرر أّول شركٍة 
تضع  للساعات  مصّنعٍة 

احمليطّي  الّلولبّي  النظام 
سلسلة.  يف  التلقائّي 

التوربيون  هذا  ويستحّق 
الفريد من نوعه عرضه 

وبالتايل،  به،  تليق  بطريقٍة 
فقد مّت عرضه بصورٍة 

الساعة  دائمٍة عند مؤّشر 
يجعله ملفتًا  12، مّما 

التوربيون  ويقّدم  للغاية. 
الذي يدور حول حموره كّل 
ثواين يعمل  دقيقة، عقرب 
للثواين. ومع ِعرض  كعرٍض 

العلبة  43 ملم، فإّن  يبلغ 
الذهب  من  املصنوعة 
الوردي عيار 18 قرياط، 

متناغمة  إعدادات  تقّدم 
وأنيقة يف هذه احلركة 

الرائعة. 

ذهب وردي  العلبة: 
18 قرياط، كريستال  عيار 

سافريّي حمّدب مع طبقة 
غري عاكسه على اجلانبني، 

على  سافريّي  كريستال 
مقاومة  اخللفية،  العلبة 

للماء حتى 30 مرت 
 43.1 )3atm(، القطر 

ملم، االرتفاع 11.57 ملم

لون فّضي مع  امليناء: 
بالذهب  مطلية  مؤّشرات 

الوردّي

متساح  جلد  السوار: 
الداكن  البّني  باللون  لويزيانا 
مصنوع يدوّيًا ، مشبك مع 
دّبوس مصنوع من الذهب 

الوردّي عيار 18 قرياط

Carl F. Bucherer 
once again impres-

sively demonstrates its 
innovative capacity with 
the introduction of the 
new Manero Tourbil-
lon DoublePeripheral. 
The engineers and 
watchmakers of Carl F. 
Bucherer developed a 
completely new move-
ment specifically for 
this watche. Its precise 
function is ensured by 
a tourbillon, which is 
mounted peripherally 
and thus appears to 
float inside the watch.
More than 200 years 
ago, the develop-
ment of the tourbillon 
provided an ingenious 
solution for a techni-

cal problem that had 
previously impacted 
the accuracy of a watch. 
Pocket watches of this 
era were usually nestled 
in the waistcoat pockets 
of their owners, which 
caused them to always 
be carried upright. 
The vertically rotating 
balance wheel was thus 
constantly exposed 
to the Earth’s gravita-
tional pull, and even 
a minimal imbalance 
could sometimes lead 
to considerable inac-
curacies in the pocket 
watch’s timekeeping. 
This positional error 
could only be com-
pensated for if the 
entire oscillation system 

permanently and uni-
formly rotated around 
its own axis, changing 
the gravitational pull. It 
was therefore housed 
in a rotating cage and 
referred to as a tourbil-
lon – a French word 
that translates as “whirl-
wind”. This delicate 
regulator continues to 
fascinate to this day 
with its micromechani-
cal complexity and con-
structive brilliance. The 
tourbillon is deemed 
to be one of the most 
elaborate and pres-
tigious complications 
offered in a watch, with 
only a few manufactur-
ers having mastered its 
construction.

Manero Tourbillon Double Peripheral 
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م�صممة الأزياء البحرينية

 فاطمة اأكرب:

اأ�صعى لأك�ن ملهمًة للفتيات

أزياء



هتمت مصممة األزياء البحرينية ا

فاطمة أكرب مبجال األزياء منذ نعومة 

أظفارها، إذ كانت دامئًا تجذب انتباه 

اآلخرين من خالل القطع التي تقوم 

برتكيبها معا، ومنَت هذه املوهبة معها 

حتى أصبحت شابة، ومتكنت قبل 

سنوات من تصميم أول قطعة لها، 

ومن خالل هذه القطعة دخلت عامل 

تصميم األزياء واستمرت حتى يومنا 

الحايل، مع العلم انها تعمل بوظيفة 

وهي ربة بيت وأم، إال أن طموحها 

وشغفها يف عامل األزياء شجعها عىل 

االستمرار رغم كرثة مسؤولياتها، 

وللتعرف اكرث عىل تجربة فاطمة 

أكرب يف عامل األزياء أجرينا معها هذا 

الحوار، فكان عىل النحو التايل:

حدثينا عن بداية دخولك ملجال 

تصميم األزياء.

أحببت مجال تصميم األزياء منذ 

الصغر بشكل كبري، وكان لدي 

شغف حول تركيب األلوان بشكل 

متناسق، حتى كربت وقررت 

دخول هذا املجال، تحديًدا يف 

تصميم »الكارديغان«، ويف العام 

2014 صممت اول قطعة يل من 

»الكارديغان«.

هل تأثرت بأحد املصممني املحليني 

أو العامليني؟

نعم، عىل املستوى املحيل أحب 

متابعة خالدة رجب، وعىل املستوى 

العاملي احب متابعة »فيكتوريا 

بيكهام« وهي ملهمتي، كونها أم 

وامرأة عاملة كام انها تعمل بعامل 

تصميم األزياء.

 ما الفئات العمرية التي تستهدفها 

أزياؤك؟

اخرتت »الكارديغان« تحديًدا ألنه 

يناسب جميع الفئات العمرية وأيضا 

جميع األحجام.

هل شاركت مبعارض خارج مملكة 

البحرين؟

ال أشارك باملعارض ولكن أقوم بعرض 

تصاميمي يف محالت تبيع هذا النوع 

من املالبس »الكارديغان«، وأقوم 

بعرض تصاميمي يف كل من مملكة 

البحرين والكويت وديب.

 ماذا عن زبائنك، هل لديك زبائن 

من خارج البحرين؟

نعم، لدي زبائن من داخل البحرين 

وخارجها خصوصا من دول الخليج 

العريب، باالضافة لوجود بعض 

الزبونات االجنبيات املقيامت يف 

FASHION

البحرين الاليت ينجذبن للتصاميم 

العربية ويحرصن عىل متابعة أحدث 

ما يتم تصميمه.

كيف تسّوقني لتصاميمك داخل 

وخارج البحرين؟

من خالل وسائل التواصل االجتامعي، 

حيث تتيح يل عرض تصاميمي 

والتفاعل مع الزبائن، باالضافة 

الرتدايئ تصاميمي فيقوم عدد كبري 

من الفتيات بسؤايل عن مصدر 

هذا التصميم، فأخربهن انه من 

تصميمي وأخربهن بالتواصل معي، 

كام اقوم بتوفري بعض تصاميمي 

لبعض مذيعات التلفزيون واملمثالت 

الخليجيات الاليت يقمن بتسويق هذه 

التصاميم.

هل يؤثر املوسم عىل تصاميمك؟

نعم، فتصاميمي تكون بحسب 

املوسم، إذ أقوم باختيار األلوان ونوع 

القامش بحيث يتالءم مع املوسم، 

وهذا األمر يطبقه جميع مصممي 

األزياء حول العامل.

اىل ماذا تطمحني؟

 Art« أطمح لاللتحاق بجامعة

London College« ألمتكن من 

الحصول عىل شهادة أكادميية مبجال 

تصميم األزياء، خصوصا اين اقوم 

بتقديم فقرة بربنامج شمس البحرين 

يف تلفزيون البحرين، لذلك أرغب يف 

اعطاء النصائح للمشاهدين بشكل 

اكادميي.

كيف تتمكنني من التوفيق بني عملك 

وبيتك اىل جانب تصاميم األزياء؟

اذا كان لدى املرأة شغف فيام تقوم 

به، عليها ان ال تستسلم، فبالطموح 

والشغف ميكنها التوفيق بني كل ذلك 

وعليها عدم خلق االعذار، فأنا قمت 

بتقديم الربنامج التلفزيوين وانا حامل 

يف الشهر التاسع، لذلك عىل املرأة 

تقديم افضل ما لديها مهام كانت 

ظروفها.

مباذا تنصحني الفتيات؟

أنصحهن باالهتامم مبظهرهن 

الخارجي، النه ينعكس بشكل ايجايب 

عىل نفسياتهن، هذا مينحهن الثقة 

بالنفس، واذا كانت الفتاة واثقة من 

نفسها ستتمكن من تقديم أفضل ما 

لديها، فكل بنت جميلة، ولكن عليها 

إبراز جاملها بطريقتها الخاصة، وأنا 

لست مجرد مصممة أزياء، بل أسعى 

ألكون ملهمة للفتيات ليتمكنوا من 

اختيار األزياء التي تناسبهن.
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Fashion Designer, 
Fatimah Akbar was 

interested in fashion 
since her early days as 
she always attracted 
attention through the 
garments she used 
to select to put on. 
She grew up with that 
hobby until she be-
came a youth and was 
thus capable some 
years before in design-
ing her first fashion 
wear. From there on, 
she was able to enter 
the world of fashion 
design and continued 
till date. Given that she 
is a full-time employee 
as well as a mother and 
a housewife. However, 
her ambition and her 
love for fashion en-
couraged her to con-
tinue in spite of her 
various responsibilities. 
To get acquainted with 
Fatimah’s experience 
in the world of fashion 
in depth, we conducted 
with her this interview 
and it was as follows:  

Can you please speak 
about your first expe-
rience in the field of 
fashion design?
I very much loved fash-
ion design since I was a 
child and I had adora-
tion in mixing colours 
in harmony until I 
grew up and decided 
to enter that field. That 
was specifically dur-
ing the design of the 
“cardigan”. In 2014, I 
designed my first piece 
of “cardigan”.   

Were you specifically 
influenced by any na-
tive or international 
designer?
Yes, locally I love to 
follow Khalida Rajab 
and on the interna-
tional level I love the 
fashion of Victoria 
Beckham who is my 
inspiration, being a 
mother and a female 
and an employee, as 
well as working in the 
world of fashion. 
   
Which age group 
does your design wear 
target? 
I chose the “cardigan” 
specifically because it 
suits all age groups and 
all sizes. 

Did you participate 
in exhibitions outside 
Bahrain? 
I do not participate in 
exhibitions but I design 
my own clothes and 
exhibit them in shops 
selling this kind of gar-
ments “cardigan” and 
I exhibit them in the 
Kingdom of Bahrain, 
Kuwait and Dubai.

What about your target 
customers, do you 
have customers outside 
Bahrain?
Yes, I have custom-
ers inside and outside 
Bahrain and especially 
in the GCC countries 
as well as expatriates 
residing in Bahrain 
who are attracted to the 
Arabic design wear and 
take pride in following 

whatever new in local  
fashion. 
 
How do you market 
your design ware inside 
and outside Bahrain?
I market my products 
through the social 
media which enables 
me to exhibit my 
work and with that I 
get feedback from my 
followers. In addition 
to wearing my designs, 
a great number of girls 
ask me about them 
and I inform them that 
they are my design in 
order to communicate 
with me. In addition, 
I present some of my 
designs to the TV pre-
senters and the GCC 
actresses who market 
them for me. 

Does the season affect 
your designs?
Yes, my designs are 
made according to 
seasons as I choose the 
colour and fabric to 
match the required sea-
son and that is what all 
fashion designers do.

What do you aim for?
I aim to join London 
Art College in order 
to obtain an academic 
certificate in the field 
of Fashion Design 
specially that I present 
a segment in Bahrain 
TV in the Program 
“Shams Al Bahrain “. 
For that I would like 
to give advice to the 
audience in a more 
academic way. 

Fatimah Akbar
I am not just a fashion designer 

as I aim to inspire females   
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عطور

اأب�ص�ل� دوريان

  جمم�عة من الق�ص�س  املعّطرة
أنسان ميتيك
رّس محرتق

الشعور العطرّي بلمسة من 
البخور تداعب ورداً حريفاً 

بدرجات متّقدة. يحتضن هذا 
العطر الرشقّي املعارص تناقضاته: 
نتوقّع أن يكون مرتفاً وكثيفاً؛ لكه 

يأيت مدّخناً ومثرياً.

بوا ميسترييو 
جامح ومتميّز

ياسمني متألّق يتجّرأ عىل االنصهار 
مع القّوة املتميّزة واملظلمة 

لدرجة الجلد العميقة وإثَنني من 
األخشاب األمثن – األرز والبتشول.

عود إيسانسيال 
خشب ساموي

درجة ساحرة من خشب العود 
مع درجات جلديّة قويّة ونعومة 
باقٍة من الورد البلغاري والرتيك 

ألثٍر مثري.

سانتال رويال
هالة مقّدسة

خشب صندل ساحر يتميّز 
بالغموض، تالعب مرهف من 
التباينات بني درجات الجلد 

الداكن وإرشاق درجات زهريّة من 
الياسمني والورد.

مسك نوبل
برشة مرهفة

عطر مغري يتّحد مع البرشة، بطل 
مرهف – مسك غامض ودافئ 
وناعم ضمن هالة من نفحٍة 

مرهفة من الورد العميق، والتأثري 
الحريف والجلدي للزعفران، 

وعاموديّة خشب األرز ماّم يرتقي 
بهذا العطر إىل ذروة املشاعر.
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PERFUMES

Encens Mythique
Burning secret

The emotion of a flour-
ish of frankincense that 

caresses a spicy rose 
with ardent accents. 

Bois Mystérieux
Wild and distin-

guished
A radiant jasmine that 
dares to fuse with the 
tenebrous strength of 

a deep leather and two 
of the most precious 
woods – cedar and 

patchouli.

Absolus d’Orient
A Collection of Fragrant Tales

Oud essentiel
Divine wood

A charismatic oud 
wood note, with power-

ful leather notes and 
the softness of a bou-
quet of Bulgarian and 

Turkish roses.

Santal Royal
Sacred aura

An enchanting san-
dalwood tinged with 
mystery, a subtle play 
of contrasts between 

dark leather notes and 
the luminosity of floral 

notes.

Musc Noble
Sensual skin

A tempting fragrance 
that becomes one with 
skin, a sensual hero – 

mysterious,
warm and powdery 
musk, haloed in a 

sensual breath of deep 
rose, the spicy, leather-
tinged effect of saffron 
and the verticality of 

cedar wood.



Beauty reimag-
ined. 

Beauty made with 
soul.

Weightless but 
lasting and make a 
statement with bold, 
impactful color.

DEWS
Is an entirely new 
category that rec-
reates light and 
transforms it on the 
surface of the skin. 
Aura Dew Face, 
Eyes, Lip is avail-
able in three shades 
that evoke this 
highlighter’s other-

worldly qualities.

GELS
Are rediscovered via 
formulas that juxta-
pose a durable, high-
impact finish with a 
featherweight feel. 
The shade names 
in this category are 
sourced from both 
ancient and modern 
Japan.

POWDERS
Reinvents traditional 
pigments of the past 
via breathable, build-
able, and blendable 
formulas that float ef-
fortlessly across skin. 

They are named 
after SHISEIDO’s 
many muses, hip To-
kyo
streets, and Japan’s 
buzzing nightlife.

INKS
Redefine the an-
cient art form of 
Japanese calligraphy 
with products that 
provide graphic pre-
cision and extreme 
intensity. Each prod-
uct is paired with a 
name that reflects its 
rich
pigment payoff and 
pays homage to the 
history of Japan.

مكياج

فيفة الوزن لكن طويلة خ
األمد، وتشكّل تصريحاً مع 

ألوان جريئة وعالية التأثير.

    ندى 
فئة جديدة بالكامل تعيد توليد 

الضوء وحتّوله على سطح 
 Aura Dew البشرة. يتوفر

Face, Eyes, Lip بثالث درجات 
لونّية تذكّر باخلصائص اخليالّية 

ملستحضر إبراز املالمح هذا.

جل

متجّددة عن طريق تركيبات 
تدمج بني ملسة نهائّية ثابتة 

وعالية التأثير مع إحساس 
شديد اخلّفة. تأتي أسماء 

درجات األلوان في هذه الفئة 
من اليابان القدمية واحلديثة.

بودرة
تُعيد ابتكار العناصر اللونية 

التقليديّة التي تعود إلى 
املاضي عبر تركيبات قابلة 

للتنفس والتعديل تطفو من 
دون عناء على البشرة. حتصل 

على تسميتها من ملهمات 
 Shiseido »شيسيدو«

الكثيرات، وشوارع طوكيو 
العصريّة، واحلياة الليلّية 

الصاخبة في اليابان.

حبر
يُعيد حتديد فنّ اخلّط القدمي 
مع مستحضرات متنح دقّة 

تصويريّة وكثافة قصوى. 
يقترن كّل مستحضر مع اسٍم 
يعكس جمال العناصر اللونية 

الغنّية ويشيد بتاريخ اليابان.

جمم�عة “بيج باجن” من “�صي�صيدو”
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SHISEIDO 
Big Bang Collection

MAKE UP
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التراث والزمن

�صاحة التحرير التاريخية مبدينة فل�رن�صا اليطالية يف العام 1895

Piazza della Repubblica in 1895
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HERITAGE THROUGH TIME

ج�رش “ب�نتي فيكي�” يف القرن الع�رشين

Ponte Vecchio in the 20th century
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ق�رش “�صرتوزي” الكائن مبدينة فل�رن�صا اليطالية 

يف العام 1900 

Via degli Strozzi in 1900
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نان حمرتف منذ أكرث ف
من أربعني عاما 

ومؤسس مشروع الفن 
والسالم يف عام 1991. تعلم 

فن الرسم على يد الفنان 
البحريني الدكتور أحمد 

باقر، وتابع دراسة الفنون 
يف وقت الحق يف جامعة 

القاهرة حيث اجنذب 
لالسلوب االنطباعي للفنان 

صربي راغب، الذي يعتربه 
حتى اآلن أمري الرسامني. 

وقد استمد الفنان فنه 
أساسا من سوق املنامة 

القدمي وضواحي املنامة 
والقرى احمليطة بها. 

ونظرا للتغريات العمرانية 
التي حدثت يف البحرين 
اندثرت معظم املناظر 
الطبيعية يف املناطق 

احلضرية والريفية، وقد 
احتفظت لوحاته باملشاهد 

اخليالية واجلمالية 
الضرورية لربط احلاضر 

باملاضي. ويف الواقع تعترب 
هذه اللوحات ثروة وطنية 

للبحرين حيث أبرز الفنان 
يف لوحاته التجريدية سحر 

األالوان الطبيعية وابداعه 
الفني وجمال الطبيعة .

عبا�س امل��ص�ي

فن
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ART
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Is a professional artist 
for more than forty 

years and the founder 
of Art & Peace Project 
in 1991. He learned his 
craft under the tutelage 
of the Bahraini artist,Dr 
Ahmed Baqer. Later, as 
a student in Cairo, he 
was attracted to the im-
pressionist style of Sabry 
Ragheb, whom he consid-
ers to this day to be the 
prince of painters. The 
sources for his work were 
derived principally from 

abbaS almoSawi
the old Manama Market, 
Manama’s suburbs and 
surrounding villages. Giv-
en the irreversible chang-
es of the urban and rural 
landscape his paintings 
provide the viewer with 
the necessary imagina-
tive and aesthetic bridge 
to the past. Indeed, such 
paintings are the power 
of his native Bahrain on 
his artistic outputs which 
colour both literally and 
figuratively his abstract 
paintings.



سفر
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وادي ل�ار.. 500           عام من النه�صة
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TRAVEL

وادي ل�ار.. 500           عام من النه�صة

Chambord castle
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حتفل املنطقة الفرنسية، املشتهرة ت

بقالعها، مبناسبة مرور 500 سنة من 

النهضة، وذلك يف هذا العام 2019 وكذلك 

متثل 500 سنة منذ وفاة ليوناردو دي فينيش 

وبداية بناء قرص شامبورد وميالد كاترين دي 

ميدييس. 

إن وادي لوار منطقة فرنسية مصنفة من 

بني املناطق األثرية العاملية منذ العام 2000 

من قبل اليونسكو. وهي تحتوي عىل تراث 

عريق من ناحية القالع، املناظر الطبيعية 

والتقاليد الحية بأنهارها وشعبها. 

سوف تبدأ االحتفالت بإنشاء معرض يف قرص 

دو كلوس لوس، وهو السكن األخري للعبقري 

ليوناردو دي فينيش. وقد دعا امللك الفرنيس 

فرانسوا األول يف عام 1516م الفنان اإليطايل 

إىل القرص لكونه »الرسام الرائد واملهندس 

املعامري الخاص للملك«، وقد قىض ليوناردو 

دي فينيش آخر ثالث سنوات من حياته 

)1516-1519( يف قرص كلوس لوس، وهو 

يعمل يف مشاريع مهمة للملك وينظم أجمل 

االحتفاالت الجميلة التي شهدها وادي لوار. 

الرتاث الذي خلّفه الفنان سوف يكون نقطة 

الرتكيز للكثري من االحتفاالت واملعارض 

التي تقام مبناسبة 500 سنة عىل فرتة 

النهضة يف وادي لوار. مع أكرث من 100 

قلعة يف املنطقة، سوق تقام االحتفالت عىل 

مدار السنة لتتيح للزوار تجربة مميزة مع 

Castle of 
Chenonceau

Leonardi da Vinci 
office in Clos Luce

Furnitures in 
Amboise castle
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املعارض، األمسيات والحفالت املوسيقية. 

وخالل زيارة وادي لوار فأن باستطاعة الزوار 

أن يزوروا بعض القرى الجميلة يف فرنسا 

مثل )كاندس - سان - مراتن وكريىس - رس- 

منس( وقرص وادي لوار الفاخر والذي شيد 

بواسطة امللوك الفرنسيني خالل فرتة النهضة، 

منذ خمسة قرون. ومن أروع هذه القصور: 

شام بورد وعامرته املتميزة، فيالندري 

وبساتينه الفرنسية التقليدية، أمبويس 

وبلويس كمدن ملكية وكلوس لوس وغريها. 

إن وادي لوار يعترب من أهم املناطق 

الفرنسية لقضاء العطالت ألنه جيد لالسرتخاء 

ومنوذج للذوق الفرنيس، يختار الزوار سكن 

عايل الجودة من ضمن أفضل الفنادق يف 

فرنسا، أو باستطاعتهم أن يستمتعوا باإلقامة 

التقليدية يف أحد القصور املرممة أو العيش 

يف الكهوف. 

بإمكان العائالت التمتع بزيارة األمكان 

الرتاثية والقيام بالنشاطات الرياضية مثل 

التجديف بالقوارب، أو ركوب الدراجات 

أو امليش يف الغابة. أما العرسان الجدد 

فبإمكانهم قضاء وقت رومانيس يف شهر 

عسل مثايل. 

إن زيارة واحدة لوادي لوار ليست كافية 

الستكشاف كل الكنوز التي توفرها هذه 

املنطقة ولكنه ميكن أن يكون بداية 

لحب عميق للمناطق الفرنسية الفاخرة 

واالستثنائية.

Clos Luce Castle of Leonardo Da Vinci

Staircase of 
Chambord castle

Castle of 
Chambord
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LOIRE VALLEY 500 YEARS OF RENAISSANCES
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LOIRE VALLEY 500 YEARS OF RENAISSANCES

Castle of Chaumont-sur-Loire
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The most famous 
french region for 

its castles celebrates 
in 2019 the 500 years 
of RenaissanceS. It 
also symbolises the 
500 years since Leon-
ardo da Vinci’s death, 
the beginning of the 
construction for Cham-
bord Chateau and the 
birth of Catherine de 
Medici.
The Loire Valley is a 
french region classi-
fied as World Herit-
age site since 2000 by 
UNESCO. It includes 
an outstanding herit-
age in terms of castles, 
landscapes and living 
traditions with its river 
and people.
Celebrations are about 
to start with an exhibi-
tion at the Château 
du Clos Luce, the 
last residence of the 
genius Leonardo da 
Vinci. The italian artist 
has been invited by 
the french King Fran-
çois 1st  in 1516 as 
‘Premier Painter and 
Engineer and Architect 
of the King’. Leon-
ardo da Vinci spent 
the last three years of 
his life (1516-1519) at 
the Château of Clos 
Luce, working on some 
fabulous projects for 
the king and organis-
ing among the most 
beautiful celebrations 
the Loire Valley have 
ever seen.
The heritage left by the 
artist will be the focus 
point of many celebra-
tions and exhibitions 
held for the 500 years 
anniversary of the 
Renaissance period in 
the Loire Valley. With 
more than 100 castles 
in the area, celebra-
tions will go on all year 
long to offer the visitors 

Canoe trip on the river

Interior of Chenonceau castle

©David Darrault - ADT Touraine

©David Darrault - ADT Touraine
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Castle of Amboise
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or walking in the forest 
while couples will en-
joy the most romantic 
stay for a perfect honey 
moon.
One stay in the Loire 
Valley won’t be 
enough to discover all 
the treasures that this 
area has to offer but it 
might be the beginning 
of a long passion for 
the most luxurious and 
extraordinary french 
region.

relaxing, surprising and 
typical of the French 
Style. Visitors can 
select high standard ac-
comodation with hotels 
among the best proper-
ties in France, or they 
can enjoy a traditional 
stay in renovated cas-
tles or cave dwelling.
Families will entertain 
themselves with cul-
tural visits and  sport 
activities like canoeing, 
cycling along the river  

Castle of Azay-le-Rideau

Villandry castle and gardens
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an extraordinary expe-
rience with exhibitions, 
events and concerts.
During a stay in the 
Loire Valley, visitors 
are able to visit some 
of the most beauti-
ful villages in France 
(Candes-Saint-Martin, 
Crissay-sur-Manse,…) 
and the magnificent 
Loire Valley Chateaux 
that have been built 
by the french Kings 
during the Renais-

sance period, around 
five centuries ago. The 
most amazing ones 
are: Chambord and 
its outstanding archi-
tecture, Villandry and 
its traditional french 
garden, Amboise and  
Blois as royal towns, 
Clos Lucé and many 
others.
The Loire Valley is 
one of the most popu-
lar french region to 
spend holidays as it is 

Villandry castle and gardens

©Sandra Daveau - ADT Touraine
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Apple introduced 
an all-new Mac-

Book Air, bringing 
a stunning 13-inch 
Retina display, Touch 
ID, the latest proces-
sors and an even more 
portable design to the 
world’s most loved 
notebook. Deliver-

All-new MacBook Air
The world’s most 
loved notebook

ing the all-day battery 
life it’s known for, the 
new MacBook Air is 
available in three gor-
geous finishes — gold, 
space grey and silver. 
The most affordable 
Retina-display Mac 
ever also includes 
an Apple-designed 

رحت شركة آبل ط
 MacBook جهاز

Air اجلديد بالكامل ، 
حيث مت عرض شاشة 

Retina 13 بوصة مذهلة 
، و Touch ID ، وأحدث 

املعاجلات ، وتصميًما أكرث 
قابلية للحمل يف دفرت 

املالحظات األكرث شعبية 
يف العامل. يوفر جهاز 

MacBook Air اجلديد ، 
الذي يوفر عمر البطارية 

طوال اليوم املعروف عنه ، 
ثالثة ألوان رائعة من الذهب 
والفضاء الرمادي والفضي. 

 Mac يشتمل جهاز
 RetinaUdisplay Mac

األكرث بأسعار معقولة على 
لوحة مفاتيح مصممة من 
قبل Apple ، ولوحة التتبع 

Power Force التي تعمل 
 SSD باللمس ، وسرعات

السريعة ، وصوت سترييو 
Apple T2 S U  رريض ، و
Thu U و ، curity Chip
derbolt 3 ، مما يجعل 

 MacBook Air جهاز
اجلديد الكمبيوتر احملمول 
املثايل ليأخذ معك يف كل 

مكان تذهب إليه.

كل جديد ماك ب�ك اير

دفرت املالحظات الأكرث �صعبية يف العامل

keyboard, a spacious 
Force Touch trackpad, 
faster SSDs, wide ste-
reo sound, the Apple 
T2 Security Chip and 
Thunderbolt 3, mak-
ing the new MacBook 
Air the perfect note-
book to take with you 
everywhere you go.
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This AI technol-
ogy upscales 

standard definition 
content to 8K reso-
lution. It employs a 
proprietary algorithm 
to adjust screen resolu-
tion based on picture 
quality characteris-
tics of each scene, to 
continuously improve 
picture quality and eas-
ily transform any type 
of content from any 
source into a high-
resolution 8K.
This 8K solution 
maximizes the viewing 
experience through 
several new features. 
These include detail 
enhancement – to 
upgrade standard 
definition content; 
noise reduction; edge 
restoration function 
– which more clearly 
outlines on – screen 
objects; and automatic 
sound adjustment for 
different content, such 
as sports events or 
music concerts.

The first QLED TV
 featuring 8K AI 

technology
 Maximizing 

Viewer Experience

عمل تقنية AI هذه ت
على حتسني حمتوى 

التعريف القياسي بدقة 
8K. توظف خوارزمية 

خاصة لضبط دقة 
الشاشة بناء على خصائص 

جودة الصورة لكل مشهد 
، لتحسني جودة الصورة 

بشكل مستمر وحتويل أي 
نوع من احملتوى بسهولة 
من أي مصدر إىل 8K عالية 

الدقة.

يعمل هذا احلل 8K على 
زيادة جتربة املشاهدة من 

خالل العديد من امليزات 
اجلديدة. وتشمل هذه 
 U التحسينات التفاصيل
لرتقية حمتوى التعريف 

القياسي. تقليل الضوضاء؛ 
وظيفة استعادة 

احلافة U والتي حتدد 
بوضوح أكرث على كائنات 

الشاشة. وتعديل الصوت 
التلقائي حملتوى خمتلف 

، مثل األحداث الرياضية أو 
احلفالت املوسيقية.

8K AI يتميز بتقنية QLED اأول تلفزي�ن

  تعظيم جتربة امل�صاهد
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م إطالق مشروع ت
Ocean Bravo الذي 
 109m / 357 أطلق عليه

قدًما يف نوفمربمن العام 
املاضي ،

وهو يعد مثاًلا رئيسًيا 
للموجة اجلديدة من 

اليخوت املستقبلية  .

مع هندستها البحرية 
 Lateral Naval من قبل

Architects والتصميم 
اخلارجي والتخطيط من 

قبل Nuvolari Lenard و 
 Interior by Reymond
Langton Design ، فإن 

Bravo ال يشبه أي مشروع 
سابق من أوشنكو. وهي 

 Oceanco أول شركة
 LIFE تستخدم تصميم
املبتكر )مطول ، مبتكر 

Oceanco Bravo  
 يخت فاخر بتكن�ل�جيا امل�صتقبل

، موفر للوقود ، صديق 
للبيئة .

تدور LIFE حول بنية بحرية 
ذكية تستفيد من عدد من 
املبادئ األساسية ، والتي 

تخلق توازنا متناغما بني 
الوزن والقوة واجملاالت 

الفنية والداخلية الفاخرة . 

ويعلق جيمس روي ، مدير 
 Lateral Naval شركة
Architects قائاًل: "إن 

 LIFE استخدام تصميم
للدفع الهجني املتطور 

الذي يتضمن قدرة كبرية 
للبطارية ، إىل جانب غرفة 

حمرك من فئة واحدة 
، يتيح استخداًما جديًدا 

للمساحة من أجل توفري 
مساحات اإلقامة الفاخرة 

املذهلة"
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OCEANCO 
New superyatch Bravo pushes the limits within 

the world of superyachts to a new level 

Oceanco's 
109m/357ft 

'Project Bravo' was 
launched on 17 No-
vember 2018. Bravo 
is a prime example of 
Oceanco's new wave 
of forward-thinking 
yachts.

With her naval archi-
tecture by Lateral Na-

val Architects, exterior 
design and layout by 
Nuvolari Lenard and 
Interior by Reymond 
Langton Design, Brave 
is unlike any proceed-
ing Oceanco. She is 
the first Oceanco to 
utilise its innovative 
LIFE ( Lengthened, 
Innovative, Fuel-
efficient, Eco-friendly) 

design. LIFE revolves 
around intelligent 
naval architecture that 
leverages a number 
of fundamental prin-
ciples, which create 
a harmonious bal-
ance between weight, 
power, technical areas 
and luxury interior on 
board. James Roy, Di-
rector of Lateral Naval 

Architects comments, 
"The LIFE design's use 
of advanced hybrid 
propulsion incorporat-
ing significant battery 
capability, combined 
with a single tier en-
gine room allows novel 
use of space to deliver 
areas of outstanding 
luxury accommoda-
tion".
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رحت كاديالك طراز ط
2019 من سيارتها 

ATS Coupe يف الشرق 
األوسط. وُتعّد كاديالك 

ATS Coupe واحدة من 
أكرث السيارات الفاخرة 

املفعمة بالقّوة والرشاقة 
يف فئتها.

تضم ATS أحدث نظام و
جتربة مستخدم كاديالك 
لتكون بذلك واحدة من أكرث 

السيارات اتصااًل بفئتها. 
وقد مت تطوير النظام عرب 

مزايا مبتَكرة مثل الواجهات 
اخملّصصة وفقًا لكل 
سائق، ومّيزة املالحة 

املدجمة بشكل مشابه 
للهواتف الذكية، مما يعّزز 

إمكانيات اتصال املستخدم 
ويقّدم نظامًا سهاًل أكرث 

لالستخدام.

 ATS تتميز كاديالك
بتقدميها جتربة قيادة 

سلسلة عرب نظام الدفع 

 ATS 2019  كاديالك

�صيارة فاخرة تتمّتع بالر�صاقة وال�صتجابة العالية

بالعجالت اخللفية الذي 
يعكس الهندسة خفيفة 
الوزن والتي يكملها نظام 

شاسيه متطّور ومعّدل 
بشكل دقيق .

Pr U  متمت تزويد طرازي
Pr Uو mium Luxury

mium Performance من 
 V6 مبحّرك كاديالك ATS

سعة 3.6 ليرت الفائز بجوائز 
مرموقة والذي يوّلد قّوة 

قدرها 335 حصانًا. وُيعتَبر 
نظام الدفع بالعجالت 

اخللفية قياسي ضمن 
 ،ATS جمموعة طرازات

كذلك ترتقي ATSUV عالية 
األداء مبستويات األداء 

إىل مرتبة أعلى حيث إنها 
جمّهزة مبحّرك V6 متت 
تقويته بشاحنني توربينني 

ونظام تعليق مناسب 
للحلبات. 

وتتمّيز منّصة األداء 
بفعالياتها العالية جدًا، 

وهي تشّكل أساسًا لباقي 
سيارات كاديالك الفاخرة 
عالية األداء واحلائزة على 

جوائز قّيمة، شاملة 
 ATSUV Coupe، CTS،

 CTS VUSport، CTSUV
ATS.VUالسوبر سيدان و

R Coupe اخملّصصة 
للسباقات والفائزة 
بالبطوالت العاملية.

 ATS وتعترب كاديالك
Coupe واحدة من أكرث 

السيارات اتصااًل يف فئتها. 
فنظام جتربة مستخدم 

كاديالك )CUE( مع شاشة 
اللمس العرضية امللّونة 

بقياس 8 بوصات.

وتتأّلق املقصورة الداخلية 
مبقاعد جلدية، وتتوفر 

مقاعد أمامية قابلة 
للتدفئة وإمكانية التحريك 

يف 8 اجتاهات مع مّيزة 
الدعم السفلي للظهر، 

وهناك أيضًا املزيد من 
املكّونات واألنظمة 

املستوحاة من عامل 
السباقات، 

التصميم اخلارجي – بشكل 
 ATS كوبيه، يلفت تصميم
املتمّيز االنتباه على الدوام

تؤّدي الفلسفة التصميمية 
والهندسية إىل التعبري عن 

كل الشخصيات الديناميكية 
التفاعلية التي تشتهر 

بها العالمة التجارية. 
وضمن هذا اإلطار ترتكز 

كاديالك ATS الكوبيه على 
قاعدة عجالت قياس 

2,775 ملمًا. وبالتايل فإن 
السقف، األبواب، الرفارف 
األمامية واخللفية وغطاء 
الصندوق هي فريدة لكل 

طراز، إضافة إىل الواجهات 
األمامية واخللفية احملّددة 

يف طراز الكوبيه والتي 
تتمّيز مبدى عرض مميز.
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Cadillac has an-
nounced the ar-

rival of the 2019 ATS 
Coupe in the Middle 
East. The ATS is one 
of the segment’s most 
exhilarating and agile 
luxury cars. The ATS 
boasts the latest Cadil-
lac user experience 
system to make it one 
of the most connected 
cars in its class.  The 
system is redefined 
through innovative 
features such as Per-
sonalized Profiles, inte-
grated smartphone-like 
navigation, increasing 
user connectivity and 
creating a more user-
friendly system. 
Available in Premium 
Luxury and Premium 
Performance trims, 
the 2019 ATS offers 
a seamless rear-wheel-
drive experience, 
rooted in a lightweight 
architecture that is 
complemented with 
a sophisticated and 
finely-tuned chassis 

Cadillac ATS 2019
Luxury car with high responsiveness

system — including 
Magnetic Ride Control 
on the Premium Per-
formance model. The 
result is a luxury car 
with agility, responsive-
ness and exceptional 
driver feedback.
Both the ATS Pre-
mium Luxury and 
Premium Performance 
coupe models are of-
fered with Cadillac’s 
award-winning 3.6L 
335 hp V-6 engine. 
RWD is standard on 
the ATS model range. 
The ATS-V high-
performance coupe 
takes performance to 
the next level, with a 
twin-turbocharged V6 
engine and track-capa-
ble suspension.
The performance 
platform is so effective, 
it is the foundation for 
other award-winning 
luxury performance 
Cadillacs – ATS-V 
Coupe, CTS, CTS V-
Sport, CTS-V super se-
dan and the champion-

ship-winning ATS.V-R 
Coupe race car.
The Cadillac ATS 
Coupe is one of the 
most connected cars in 
its segment. The latest 
Cadillac User Experi-
ence (CUE) system 
with 8-inch-diagonal 
color touchscreen  are 
standard.
With functionality that 
applies popular apps 
and smartphone prac-
tices in the vehicle, the 
CUE system provides 
drivers with easier 
access to the most 
common features. The 
more intuitive opera-
tion includes a Sum-
mary View in which all 
key applications, in-
cluding climate, audio, 
phone and navigation, 
are displayed on one 
screen. 
Cadillac ATS Premi-
um Luxury — Elevated 
luxury, technology and 
safety upgrades to the 
ATS line-up
The 2019 Cadillac 

ATS Premium Luxury 
offers the award-win-
ning 3.6L V-6 engine 
SAE-rated at 335. and 
an elevated driving ex-
perience with unique 
content, technology 
and interior and exte-
rior appointments.
Standard leather 
seating surfaces with 
heated, 8-way power 
front seats with lum-
bar support show off 
Cadillac’s handcrafted 
cut-and-sew applica-
tion. Programmable 
memory driver seat 
and mirror controls 
are at the fingertips of 
every ATS Premium 
Luxury Coupecus-
tomer. Other stand-
ard connectivity and 
convenience technolo-
gies include Cadillac’s 
Driver Awareness 
Package, Rear Vision 
Camera, 220-volt con-
ventional power outlet 
and upgraded Bose 
Premium Surround 
system.
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“For a really long 
time recycling and 

using reusable grocery 
bags has always been 
my thing. I hated single 
use plastics, but the fact 
is that it is so hard to 
have zero plastic life 
style while everything is 
wrapped with plastic. 
In 2016, I had been 
teaching myself to sew 
and was trying out dif-
ferent things, done few 
internet research and 
came up with modi-
fied reusable net bags 
with fabric tag. I made 
the first set for my 
personal use and tried 
out in supermarket, at 
first the supermarket 
people  were confused 
about the bags and I 
was explaining why I 
prefered my own reus-
able bags.  I was trying 
to reduce the single 
plastic use as most of 
them ended up in the 
ocean. They started 
to understand and  
gave me motivation. I 
jumped out of joy with 
big smile, walked out 
from the supermarket 
feeling like lottery win-
ner. I will never forget 
that feeling. 
One day, I posted 
the bags on my Ins-
tagram, a friend saw 
and requested a set. 
I was so excited that 
someone had the same 
interest. I made a set 
for him as  gift and he 
posted the picture on 
his Facebook. From 
there, few of his friends 
approached me with a 
lot of excitement and 
I distributed many sets 
for free. Some of them 
insisted to pay but I 
refused, the happiness 
knowing that people 
were putting real effort 
to fight the plastic was 

priceless and still is. 
I even advertised in 
Mum’s in Bahrain of-
fering free sewing ser-
vice if they have they 
own materials.  I got no 
response, people still 
did not understand the 
use of the bags. 
A friend of mine 
Elizabeth Dadd And 
Kai convinced me to 
set a price so I could 
buy more material and 
produce more bags; I 
still thank her for that. 
I eventually agreed to 
charge enough to cover 
my operating cost but 
she recommended me 
to put the price higher. 
I told her that I would 
like to reach everyone 
and did not want to dis-
courage people from 
using reusable bags. 
I bought materials 
from local vendors 
to keep low cost and 
was able to produce 
enough to spread my 
innovation to people 
all over Bahrain. My 
bags eventually went 

viral on social medias 
and I was finally getting 
orders from Kuwait 
and Oman. Some of 
my customers in Bah-
rain took the items to 
South Africa, Australia 
and the UK and always 
let me know how 
happy they were with 
my bags. It made my 
day everytime!
A teacher from Isa 
Town St. Christopher 
School was using them 
as teaching tools, and 
offered them as a prize 
to students. This raised 
awareness and edu-
cated students about 
environment issues 
in order to encourage 
free plastic life style. 
A friend of mine took 
the bags to Riffa View 
International school as 
well and this is how I 
started. 
By 2017, I was selling 
bags on daily basis, 
still selling at low cost. 
In my mind a set of 
10 pcs reusable bags 
meant 10 plastics 

reduce from one 
household each trip to 
grocery, assumed in av-
erage one grocery trip 
a week. In a month 40 
plastic bags would have 
been reduced from 
one household. If we 
consider 100 people 
doing it, 200 following 
the life style, and thou-
sands doing the same., 
we can imagine how 
much things would 
be different! After my 
day job, me and my 
17 years old daughter 
made the bags with that 
excitement as motiva-
tion: More Bags Less 
Plastics! Less Plastics 
More Funtastic! 
While I don’t consider 
myself as business per-
son; with the help of 
many I do think about 
myself as part of the 
initiator of this move-
ment in Bahrain. And I 
am very proud of it. 
I am glad that today, 
the bags are still in 
demand and available 
in Bahrain market.  I 
added a couple more 
of eco-friendly prod-
ucts with the same 
concept to fight single 
use plastic. 
At the moment I am in 
USA and I can’t wait 
to return to Bahrain 
this summer so I can 
continue working with 
wonderful people who 
share the same vision. 
I would like to thank 
the people who sup-
ported me and never 
stopped encouraging 
me. I never could have 
done this without their 
endless support. 
Less Plastic More 
Funtastic!! Together we 
make the difference.”

Ely Masduki Knapp

بيئة
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STORY OF 
JELLY BAGS IN BAHRAIN 
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اتت مادة »البالستيك« ب
تدخل يف العديد من 

املقتنيات التي نستخدمها 
بشكل يومي، وأصبحت 

تستخدم يف خمتلف األمور 
كالتغليف ويف صناعة 

أكياس التسوق، ويعود ذلك 
لسهولة تصنيعها وقلة 

كلفتها، ولكن لهذه املادة 
أضرار بيئية عديدة قد 

يجهلها البعض، حيث يتم 
االستغناء عنها بطرق تؤثر 

بشكل سلبي على البيئة 
وعلى حمايتها من التلوث، 
وتعترب ايلي مصدقي كناب 

شخصية لها دور يف 
احلد من استخدام املواد 

البالستيكية خصوصا 
أكياس التسوق، حيث 

قامت بابتكار أكياس تسوق 
قابلة لالستخدام املتعدد 

ونشرها يف اجملتمع 
البحريني، حول هذا الشأن 

التقينا بايلي مصدقي والتي 
حدثتنا عن كيفية انطالقها 

يف رحلة االستغناء عن 
األكياس البالستيكية 
واستبدالها بأكياس 

صديقة للبيئة فكان اللقاء 
على النحو التايل:

حدثينا عن بدايتك يف 
االستغناء عن األكياس 

البالستيكية.

لطاملا اعتدت استخدام 
األكياس التي من املمكن 

استخدامها ألكرث من 
مرة عند تسوقي لشراء 

املستلزمات، فكنت 
أكره استخدام األكياس 

البالستيكية ولكن يف 
احلقيقة يصعب االستغناء 

عنها يف حياتنا اليومية 

متكنت من ن�رش ثقافة احلفاظ على البيئة.. 

ايلي م�صدقي كتاب:

اأكيا�س قابلة لال�صتخدام يعني ا�صتخدام اأكيا�س بال�صتيكية اأقل
خصوصا وان كل شيء يتم 

تغليفه ووضعه فيها عند 
التسوق.

ويف العام 2016 قمت 
بتعلم اخلياطة من خالل 

االنرتنت ألقوم بخياطة 
األكياس التي ميكن إعادة 
استخدامها والتي يدخل 

يف تصنيعها القش 
والقماش، وقمت بخياطة 

أول كيس يل الستخدامي 
الشخصي عند التسوق 
لشراء حاجيات املنزل، 

ويف البداية كان العاملون 
يف »السوبرماركت« 

مندهشني من استخدامي 
لهذا النوع من األكياس، 
ولكن شرحت لهم ملاذا 

أفضل استخدام هذه 
النوعية من األكياس، 

وأخربتهم بأنني أريد تقليل 
املواد البالستيكية ذات 
االستخدام الواحد والتي 
ينتهي األمر برميها يف 

احمليطات، بعدها تفهموا 
هديف من استخدام هذه 

األكياس وأحسست بأين 
حصلت على جائزة ال تقدر 
بثمن ولن أنسى كيف كان 

شعوري يف املرة األوىل.

كيف حققت األكياس 
القابلة لالستخدام انتشاًرا 

بني الناس؟

يف أحد األيام قمت بتصوير 
هذه األكياس ووضعها 

على حسابي اخلاص 
يف تطبيق »انستغرام«، 

وشاهد أحد االصدقاء 
هذه النوعية من األكياس 

وطلب مني استخدام 
أحدها وقمت بإهدائه 



كيًسا قابل لالستخدام، 
بعد ذلك قام بتصوير هذا 

الكيس ووضعه على 
حسابه يف »الفيس 

بوك«، ومن هنا قام بعض 
أصدقائه بطلب رقمي 

للتواصل معي للحصول 
على هذه األكياس وقمت 

بإهدائها لهم باجملان 
على الرغم من إصرار 

بعضهم إلعطائي مبالغ 
نقدية مقابل األكياس 

ولكن رفضت ذلك، وبعد 
ذلك قمت باإلعالن عن 

استعدادي خلياطة هذه 
األكياس بشكل جماين 

بشرط أن يتم توفري املواد 
املستخدمة يف صناعة 

األكياس القابلة لالستخدام 
املتعدد يف موقع »أمهات 
يف البحرين«، ولكن مل أتلَق 

أي تفاعل، فالناس كانوا 
يجهلون استخدام هذه 

األكياس.

ومتى كانت اخلطوة الفعلية 
إلنتاج هذه األكياس؟

أقنعتني إحدى الصديقات 
بضرورة خياطة هذه 

األكياس، ووضع أسعار 
لشرائها حتى أمتكن 

من نشر هذه الثقافة 
واحلصول على املبالغ 

التي أقوم بدفعها مقابل 
شراء مستلزمات خياطة 
هذه األكياس، ونصحتني 

صديقتي بوضع أسعار 
عالية إال أنني رفضت ذلك 

واكتفيت بوضع سعر 
التكلفة ليتمكن جميع 

الناس من شرائها، فأنا ال 
أريد إبعاد الناس عن شراء 

األكياس ذات االستخدامات 
املتعددة.

وقمت بشراء املواد 
الالزمة من الباعة احملليني 
حتى يكون السعر منخفًضا 
وألمتكن من إنتاج عدد أكرب 

من هذه احلقائب وتوزيعها 
بني خمتلف الشرائح يف 

البحرين، بعد ذلك القت 
األكياس التي أصنعها 

انتشاًرا واسًعا على وسائل 

التواصل االجتماعي، 
فأصبحت أتلقى طلبيات 

من داخل وخارج البحرين 
كالكويت وعمان، كما أن 
بعض زبائني قاموا بأخذ 
هذه األكياس اىل جنوب 

افريقيا، اسرتاليا واململكة 
املتحدة ويخربوين باستمرار 

أنهم سعداء كونهم 
يستخدمون األكياس التي 

أقوم بصناعتها، وهذا األمر 
يجعلني أشعر بالسعادة 

كل يوم.

من ساعدك يف إجناح 
مشروعك؟

ال أصنف نفسي بأنني 
رائدة أعمال من خالل ما 

أقوم به، فهناك العديد من 
يساعدين ويرتكني أشعر 

بأن لهم دوًرا يف بدأ هذه 
احلركة يف البحرين، وأنا 

أفتخر بجميع من ساعدين، 
وهلل احلمد األكياس يف 

طلب مستمر يف السوق 
البحريني، وهذا ما تركني 

أضيف أمور أخرى صديقة 
للبيئة حتمل املفهوم ذاته 

لتقليل استخدام املواد 
البالستيكية ذات االستخدام 

الواحد.

حالًيا أنا يف الواليات 
املتحدة األمريكية، وال 

ميكنني االنتظار حتى أعود 
للبحرين ألمتكن من العمل 

جمدًدا مع أشخاص يف 
غاية اللطف وتقاسموا 

معي ذات الفكرة للحد من 
االستخدامات البالستيكية، 

وأحب أن أتوجه بالشكر 
ملن ساندوين يف بداياتي 

ومل يتوقفوا عن تشجيعي 
وهم: »كاي خالد، بن ميثيق، 

اليزابيث داد، ناتايل، كاتي 
وينستون جيبسون، جني 

ريلي، نصرة بوسهوان، 
عائشة مصدقي، امييليا 

برامديا«، والعديد من 
االشخاص الرائعني الذين 

ساندوين، والذين لوالهم 
ولوال دعمهم املستمر مل 
أمتكن من فعل هذا األمر 

واستمراريته. 



60

جاللة امللك يرعى احتفالت العيد 

ال�طني وي�زع الو�صمة التقديرية على 

املكرمني 
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His Majesty the King patronizes the National 
Day celebrations and distributes the medals to 

the honorees
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H.E. Shaikh Khalid bin Abdulla 
Al Khalifa Deputy Prime Minister 

opens Al Ayam Publishing 
25th Book Fair  

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء معايل ال�صيخ 

خالد بن عبداهلل اآل خليفة يفتتح 

معر�س اليام للكتاب اخلام�س والع�رشين
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بح�ص�ر د. ماجد النعيمي.. الأمني العام للم�ؤ�ص�صة اخلريية 

امللكية د. م�صطفى ال�صيد يد�صن كتابه وطني اجلميل 



81

By D. Majid Al Nuaimi, D. Mustafa El Sayed 
launches his book ‘My beautiful home’ 
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احتفال مركز عي�صى الثقايف 

بعيده العا�رش

Isa Cultural Center 
celebrates its anniversary
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بط�لة العيد ال�طني جلمال 

اخليل العربية
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Arabian Horse Beauty Championship 
for the National Day



اإحتفالت العيد ال�طني
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National Day celebrations
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تهانينا

92

ال�صيخ �صباح بن حمد اآل خليفة يحتفل بزفاف جنله عبداهلل
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CONGRATULATIONS
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Sheikh Sabah bin Hamad Al Khalifa 
celebrates the wedding of his son Abdullah



Dr. Raniah 
@drraniahbogari
Aesthetic Dermatology 
and Laser 

Dr. Rim 
@drrimbogari
General &
Cosmetic Dentistry 

Tel : 0097317300114
WhatsApp: 33355900
www.dentaderma.com
Flat 81,Bldg. 1025, Road 3621, Block 436
Al Raya Bldg., 6th Floor, Seef Distric 
Kingdom of Bahrain
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