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ريادة األعمال مليء بالتحديات والمنافسة والتغيرات 
المفاجئة في أسواق وقطاعات تعج بالمنافسين الكبار 

والشركات والمؤسسات ذات الخبرات الواسعة، لذلك 
يواجه الرواد الشباب والشركات الناشئة مشكلة إطالق مشاريعهم دون 

معوقات، ومجاراة المنافسين الكبار وتقديم منتجات وخدمات بديلة 
بجودة عالية ترضي المستهدفين من هذه المشاريع.

في البحرين هناك العديد من النماذج الناجحة والمتميزة والمبادراتالخالقة 
التي تأسست على أيدي  شباب تمكنوا في فترة زمنية قصيرة من تحويل 

أحالمهم الى واقع ملموس ومشاريع مبتكرة تجاوزت حدود الوطن.
من منطلق حرص هذه المجلة على إبراز هذه الجهود الجبارة التي حققت 
تلك النجاحات، ارتأينا أن نستضيف عددا من هؤالء الرواد لكي يتحدثوا عن 

تجاربهم وعن المعوقات وكيفية تغلبهم عليها في ظل المنافسة 
الشديدة التي واجهوها في بدايات التأسيس.

نماذج المشاريع التي سلطنا عليها الضوء في هذا العدد متميزة، بدأت 
بأفكار بسيطة لدى أصحابها لكن باإلصرار واإلرادة القوية والتخطيط 

السليم تمكنوا من تجاوز الصعاب وتثبيت أقدامهم بتطوير أعمالهم 
وابتكار مشاريع حازت على إعجاب الشركات والمؤسسات الكبرى في تلك 

القطاعات، ما دفعها الى التعاون  معهم وإقامة شراكات فيما بينها.
من برمجة روبوت آلي يقوم بالترحيب بالعمالء واالستجابة لهم إلى 

ابتكارعالمة حقائب مميزة بمواصفات عالمية الى الوصول الى العالمية عن 
طريق الطبخ والوصفات المبتكرة.. إنها مشاريع شبابية جديرة باالهتمام 

واالطالع على تفاصيلها من خالل حديث هؤالء الرواد عن تجاربهم 
وطموحاتهم لتطوير وتنمية أعمالهم ونقل هذه التجارب الى أقرانهم 

لالستفادة منها.

عالم
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لقاء

قدمته مشروًعا للتخرج من الجامعة 
شيماء المير: باإلصرار والبحث نجحت في 

برمجة روبوت آلي يستجيب ألسئلة العمالء
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فخر واعتزاز 
شيماء المير طالبة جامعة )البولتيكنك( استطاعت أن تبهر 

الجميع بابتكارها هذا الذي أخذ من وقتها ثالثة شهور، عكفت 
خاللها على االطالع والبحث والتفكير والبرمجه للخروج بهذا 

المشروع المميز الى العلن بدعم مالي حصلت عليه من البنك 
االسالمي الذي كانت احدى موظفاته، الى جانب دعم وتشجيع 

الكادر االداري والتعليمي بجامعة )بوليتكنك(.
واشارت المير الى مدى فخرها واعتزازها بابتكارها، والعمل على 
برمجة الروبوت، وبناء نظام آلي يسمح له بالحديث مع العمالء 
والترحيب بهم، بدءا من الترحيب بهم، وعرض جميع الخدمات 

التي يقدمها البنك لهم، كما تفخر باختيارها من قبل المجلس 
األعلى للمرأة كمثال للمرأة البحرينية يحتذى بها في مجال 

التكنولوجيا والتقنية.
وتقول إن هذا االبتكار فتح أمامها آفاقا واسعة؛ ورغبة في تحقيق 

مزيد من النجاح في هذا المجال؛ لذلك هي تعكف حاليا على 
تكوين فريق عمل بقيادتها لصنع اول روبوت بأيٍد بحرينية، بدال 
من شراء روبوت آلي من الخارج، خاصة وان المملكة ال ينقصها 

شيء في سبيل تحقيق ذلك، فالعقول البحرينية مبتكرة 
ومفكرة وعاملة.

وتشير إلى ان قلة المعلومات التي واجهتها لم تكن عائقا أمام 
اصرارها؛ فقد لجأت الى التعلم الذاتي واالطالع، وتلّقي دروس 

الكترونية عبر الشبكة العنكبوتية التي ساعدتها كثيرا.

الذكاء االصطناعي
وتمنت المير أن تفتح البحرين مصراعيها أمام إدخال الذكاء 

االصطناعي، واالستفادة منه في مختلف القطاعات، والوصول 
بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وقالت: 
»يكفيني شرفا أنني أول بحرينية تبدأ هذه الخطوة، وهذه دعوة 

مفتوحة لبقية الشباب المبتكر للبدء بتطبيق أفكارهم دون 
تردد أو خوف من الفشل، وليكن هدفنا واحًدا هو رفعة الوطن 

في محافل دولية وعالمية، فال ينقصنا كشباب بحريني اليوم اي 
شيء، وكل ما ينقصنا هو االقدام والتطبيق«.

وفي ختام حديثها، نصحت المير الشباب البحريني بالمزيد من 
االبتكار، وتحقيق النجاح من خالل تطوير االفكار والالطالع الدائم، 

وتجنب دائرة الفشل، واالبتعاد عن االنتقادات المحبطة لهم، 
واللجوء للدورات التي من شأنها ان تصقل مواهبهم وتعينهم 

على تحقيق ذاتهم، ومعرفة ان الفشل ما هو اال بداية للنجاح، وأن 
عليهم اقتناص الفرص دون تردد، وأن الخسارة هي خسارة عدم 

المحاولة في رفع اسم المملكة عالًيا.

 فاطمة سلمان: 

بحرينية استطاعت أن تبرز ويلمع نجمها بعد أن قدمت مشروعا للتخرج ضمن تخصصها الجامعي بتقنية 
المعلومات واالتصال، اال انه لم يكن مشروعا عاديا بل تضمن الكثير من االبتكار والدقة، الى جانب التقنية 

العالية، حيث استطاعت ان تسخر »روبوت آلي«، وتقوم ببرمجته لصالح البنك االسالمي ليقوم بالترحيب 
بعمالء البنك واالستجابة لهم ليس بالحديث فقط، انما بلغة اإلشارة أيضا.

وكان االبتكار فعال طريقة جديدة للتعامل مع عمالء البنوك، بعيدا عن الطرق المعتادة والطوابير الطويلة، كما تتيح للموظفين 
االنشغال بأمور تطويرية؛ كون الروبوت يختصر عليهم الوقت والجهد المطلوب من خالل قيامه بالشروحات المختلفة لعميل 

البنك.

طالبة
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حسين المرزوق:

الشباب البحريني بتنوع مهاراته وابتكاراته والتي رفعت اسم مملكة البحرين عاليا بمختلف 
المحافل الدولية، فهم ال يقلون شأنا عن أقرانهم في المجتمعات األخرى وهم على درجة كبيرة 

من الثقافة والتعليم ولديهم الطموح ودائما ما نشاهدهم في الطليعة بمختلف المجاالت، ومن 
بين هؤالء التقينا بالشابة لولوة المناعي المصممة لعالمة حقائب »الم« لتطلعنا على تفاصيل هذه العالمة فكان 

اللقاء على النحو التالي:

مقابلة

مصممة حقائب عالمة »الم« لولوة المناعي:
تصميماتي مبتكرة

وأسعى لدخول األسواق العالمية

يتميز
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 حدثينا عن بداية دخولك لمجال تصميم الحقائب.
مجال التصميم جزء من شخصيتي التي لم أولي لها اهتماما كبيرا 

بالسابق، حيث كانت لدي رغبة أساسية وشعور يدفعني لدخول 
مجال ريادة االعمال بحكم دراستي فضال عن قدرتي على القيادة 

واالدارة والتسويق، وعندما قررت دخول عالم التجارة أدركت انه ال بد 
ان يكون مجال لدي شغف حياله وأتقبل كل مصاعبه فكان المجال 

المقرب الى قلبي هو الفن والجمال والموضة وذلك ماجعلني اختار 
تصميم الحقائب التي اعتبرها جزء كبير من حياتنا، فالحقيبة هي 

رفيقة دربنا في كل مجال ومكان ولكننا نفتقد الصناعة فيها 
فقررت ان أدخل هذا المجال واترك بصمتي التي فتحت لي ابواب 

المنافسة في االسواق العالمية.
 كيف تمكنت من تسويق الحقائب؟ 

التسويق جزء أساسي من أي مشروع تسعى إليصاله للفئة 
المستهدفة وهو يبدأ حتى من قبل صناعة المنتج، وهذا ما 

سعيت إليه، فقبل البدء بعام ونصف قمت بعمل األبحاث ودراسة 
السوق وهو جزء مهم من التسويق لمعرفة نقاط القوة والضعف 

التي تنطلق منها للمنافسة، ومن بعد ذلك اخترت نقطة البيع 
االلكترونية عن طريق متجرنا االلكتروني بحكم الواقع المتجه 
للتجارة االلكترونية اضافة إلى ميزات عديدة تضيف لي في بداية 

انطالق المشروع، فإذا كان التاجر يملك متجرا يصل لكافة انحاء 
العالم بضغطة زر فذلك أمر ايجابي وبعد ذلك ركزت على التسويق 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي وبعض المؤثرين المشهورين، 
وعلى تطبيق االنستغرام، والمشاركة بمعارض األزياء التي نحتك 

من خاللها مع الجمهور بشكل مباشر.
 هل تقومين بتصميم هذه الحقائب بمفردك، أم هناك من 

يساعدك؟
التصميم في بداية األمر يتم من قبلي، استلهم فكرة 

التصميم وروحه ونوعية الجلد المستخدم وكيفية 
تنفيذه واأللوان، ومن ثم أقوم بالبحث عن من ينفذ 
فكرتي على أرض الواقع، لذلك انا دائما ما اتبع الفكرة 

والجودة وأحيانا كثيرة أشارك عائلتي في 
تصميماتي بأخذ آرائهم.

وهناك المساعدة العملية التي 
قد تكون من المصنع نفسه، 

فاألفكار على الورق تختلف 
وقت التنفيذ فقد نغير 

ونحسن ونطور من تفصيل 
معين يكون قد اقترحه لي 

المنفذون على صناعة الحقيبة.
 ما هي المواد المستخدمة في صناعة الحقائب؟

سعينا في »الم« ان نهتم باختيار نوعية الجلد المستخدم في 
حقائبنا، لذا تتم صناعة حقائب »الم« من الجلد المدبوغ بالطريقة 

النباتية »vegetable tanned leather«، حيث يتم تحويل الجلد 
لمنتج مفيد باستخدام مواد عضوية وطبيعية مشتقة من اللحاء 

واالوراق وفروع االشجار، كما يحتوي الجلد المدبوغ النباتي على 
رائحة خشبية جميلة ومميزة ترتبط عادة بالجلد.

 ما مدى اإلقبال على منتجاتك من الحقائب؟
اإلقبال على الحقائب مرتبط بأهمية وجود الحقائب في حياتنا 
واستخدامنا اليومي فهي بمثابة قطعة مهمة ال نستطيع ان 

نتنازل عنها بمختلف المجاالت في السفر والعمل والترفيه، وانا 
سعيدة جدا بمدى التفاعل مع نوعية الحقائب التي نقدمها في 

»الم« خصوصا من قبل الزبائن الذين يشعرون بالفخر عند شرائها 
واعتبارها انها عالمة تجارية محلية بمعايير عالمية.

 من هم زبائنك؟ وهل تنوين افتتاح متجر في البحرين أوأي دولة 
أخرى؟

الفئة المستهدفة لحقائب »الم« النساء والرجال بمختلف االعمار 
من سن 16 حتى سن 80، كما ان زبائننا متعددين من داخل البحرين 

وخارجها.
وبالتأكيد أطمح ألن تكون عالمة »الم« 

متوفرة في العديد من متاجر البيع سواء في 
البحرين او خارجها، ولكننا مؤمنين 

بالتدرج في بناء المشروع 
والدخول إلى األسواق العالمية، 
كما أن الطموح األكبر ليس 

فقط بافتتاح متجر للبيع 
إنما افتتاح مصنع لصناعة 

حقائب »الم« الجلدية في 
البحرين ودخول مجال الصناعة 

في قطاع الجلود والحقائب، 
ألننا نملك كطاقات بحرينية 

المقومات التي تؤهلنا للمنافسة 
في هذا المجال.

  الى ما ذا يوحي اسم العالمة التجارية 
للحقائب »الم«؟

»الم« يجمع بين معنيين االول كإختصار إلسمي كوني المصممة 
للعالمة التجارية Lulwa Abdualrahman Mannai، كما انه يلفظ 

بالعربية »الم«، فضال عن معنى »الم« باللغة السريانية وهو ما يرمز 
الى العصا في كتب التاريخ وتفسيرات االحالم واالساطير والتي ترمز 

الى العون والمساعدة للمسافر والحماية لمقتنيها، لذلك »الم« 
تشير لمصدر القوة والعون والحماية والهيبة.

 هل منتجاتك مقتصرة على تصميم الحقائب فقط؟
أطلقنا أول مجموعة في العام الماضي وكانت تتكون من حقيبة 

اليد النسائية اضافة الى حقيبة العمل وحقيبة السفر للرجال 
والنساء، وحاليا نعمل على تصميم مستلزمات جلدية أخرى 

مكملة أيضا للحقائب سنطلقها في النصف الثاني من هذا العام 
بإذن اهلل.

issue 4.indd   9 4/4/19   9:25 PM



10
April 2019

موضة

تتمتع قطعها بالدقة والجمال 
المصممة حوراء العلوي:

تصاميم فريدة تدمج 
الماضي بالحاضر 

موهبة منذ الصغر
وعن بدايتها تؤكد بأن هذه الموهبة 

تولدت معها منذ الصغر وكانت تعشق 
األقمشة ودمج األلوان كما كانت تقوم 
بتصميم مالبسها الخاصة للمناسبات 

المختلفة بنفسها وتمارس هذه الهواية 
في أوقات الفراغ الى أن نالت تصاميمها 

اعجاب الصديقات وجميع أفراد العائلة الذين 
شجعوها على خوض تجربة التصميم والبدء 

بهذا المشروع للعلن..
وحول الصعوبات التي واجهتها في بداية 

مشوارها أكدت ان الوقت أهم عائق بالنسبة 
لها كونها موظفة فعندما افتتحت محلها 

الخاص لم تجد الوقت الكافي للمتابعة 
والتواجد الشخصي بحكم عملها لذلك 

استغنت عن المحل واكتفت اليوم بالطلبات 
المنزلية وادارة حسابها على االنستغرام الذي 

يحظى بمتابعين وزبائن من داخل وخارج 
المملكة..

وتبين المصممة حوراء بإنها تقوم بتصميم 
العديد من القطع والخامات ومنها العباءات 

والجالبيات والفساتين ومالبس السهرة 
والحفالت والمناسبات المختلفة وللحياة 

اليومية للمرأة وخاضت ايضا تجربة تصاميم 
مالبس االطفال..
اقمشة عصرية 

وأشارت الى أن تصاميمها تتكون من قطع 
القماش المزركش والملون والتي تتمتع 

بقصات جديدة وان كان البعض يجدها غريبة 
ورائعة ولديها تصاميم مميزة وتطاريز 
رائعة والوان جذابة وبعض الجاكيتات او 
التنانير والفساتين من الترتر للسهرات 
والمناسبات كما تتمتع بخاصية دمج 

االقمشة بشكل فني رائع ودقيق وبالخامات 
الفخمة والمتميزة ودائما ما تدمج القطع 

التراثية باألقمشة العصرية كنوع من التداخل 
والتناغم بين الماضي والحاضر.

وأوضحت بأنها متابعة جيدة لجميع 
المصممين والمصممات محليا وخليجيا 

وعربيا وعالميا وخاصة المصصمين االجانب 
والفرنسيين كما انها على اطالع دائم على 

انواع االقمشة وااللوان والتصاميم المختلفة. 
أما بالنسبة للمشاركات في المعارض 

المختلفة فقد كانت لها العديد من 
المشاركات محليا ورغم تلقي العديد من 

طلبات المشاركة في المعارض الخارجية اال 
انها تقول بحكم عملي وضيق الوقت اعتذرت 

عن حضور العديد منها..

نساء اليوم أكثر أناقة 
ووصفت مملكة البحرين بإنها مهتمة 

ومتتبعة لخطوط الموضة بدليل فتيات 

وسيدات ونساء اليوم اكثر أناقة وثقافة 
وتتبع للموضة فالجميع اليوم على اطالع 
بكل ما هو جديد في هذا العالم سواء عبر 

االنترنت او االنستغرام او المواقع والمجالت 
المتخصصة، وعموما مستوى الموضة 

محليا مستوى ممتاز بدليل وجود عدد ليس 
بالقليل من المصصمات ودور االزياء..

وختمت حديثها بمجموعة نصائح 
للمصمات المبتدئات في هذا المجال قائلة: 

انصحهم بالتفرد واالبتكار وان يكون لهم 
خط خاص بهم وان ال يكون هدفهم من 

التصميم هو الهدف المادي انما عليهم ان 
يحبوا كل ما يقدموه كما أنصحهم بخلق 

عالقات تواصل مع الزبائن وهذا أهم من كل 
شيء ومن شأنه ان يخلق لهم قاعدة زبائن 
دائمين كما يجب مراعاة الزبائن في األسعار 

وعدم اعتماد الربحية كل هذه سبل نحو 
التفرد والنجاح في هذا لمجال.. 

وعن طموحها اشارت بأنها تسعى للتألق 
في هذا المجال وكسب المزيد من الزبائن 

كما تسعى الطالق مجموعات أخرى من 
التصاميم الجديدة والفريدة خاصة وان 

تصاميمها وصلت اليوم الى دول خليجية 
مجاوره كما انها تخطط لمزيد من 

المشاركات في معارض مختلفة داخل وخارج 
المملكة..

 فاطمة سلمان :

المصممة حوراء العلوي موهبتها في التصميم 
منذ الصغر فقد كانت تبتكر وتحيك مالبسها 

الخاصة بنفسها األمر الذي أثار اعجاب الجميع بما 
تقدمه رغم صغر سنها واستطاعت بطموحها وشغفها ان 

تدخل عالم تصميم الموضة من خالل تصاميمها التي تمتاز 
بالغرابة والدقة والجمال ألنها تختار ألوان اقمشتها بعناية 

واضحة ولهدف واحد وهو التميز من خالل دمج كل ما هو تراثي 
أصيل بكل ما هو حديث ومعاصر بشكل متناغم يمتاز بالرقي 

والفخامة.
تقول عن تصاميمها بأنها فريدة ونادرة فال يوجد من التصميم 

الواحد سوى قطعة او قطعتين فقط لتضمن ندرة تصاميمها 
وتميز صاحبتها.

بدأت
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مالئم لجميع التصاميم 
ويقول في مقابلة مع 

مجلة )بانوراما( إن الخشب 
الطبيعي ال يقتصر على طراز 

معين فهو مالئم للتصاميم 
القديمه والريفية أو الكالسيكية وصوال الى 

الطراز الحديث وهذه ميزة ال نجدها في بقية الخامات المستخدمة، مشيرا إلى 
أنه من خالل تجربته الطويلة في مجال التصميم الداخلي وتنفيذ ديكورات عدد 

كبير من المحالت والمطاعم والمنازل، أجد ان الكثير منهم يجهل أنواع الخشب 
ومواصفاتها وخصائصها والفرق بين الخشب الطبيعي والمصنع خاصة مع التقدم 

التكنلوجي، وظهور نوعية جديدة من االخشاب المصنعة بمواصفات ومميزات 
مختلفة التي يطلق عليها )MDF( الذي غالبا ما يكون »سادة« ثم يدهن حسب 
اختيار الزبون للون، أو ان يأتي مغلفا بالميالمين وبألوان مختلفة او يغلف بقشرة 

من الخشب الطبيعي.
ويحذر خميس الحاصل على ماجستير الهندسة في التصميم الداخلي، ويعمل 

ألكثرمن 20 عاما في تصاميم الديكور الداخلي، وله بصمات واضحة داخل وخارج 
المملكة، الزبائن من االنخداع او سوء الفهم عند السؤال عن المنتجات الخشبية، 
فعلى سبيل المثال يقال للزبون: الباب مصنوع من خشب )األوك( بينما هو»إم دي 
اف« مغلف بقشرة من خشب األوك، ويعد األخير أقل ثمنا وأقل جودة عند تعرضه 

للرطوبة المباشرة بينما الخشب الطبيعي أكثر جودة ومتانة ويدوم طويال.

الخشب الطبيعي هو األفضل 
وأوضح خميس أنه يهوى إدخال القطع الخشبية ضمن تصاميمه؛ معتبرا ذلك 

»سيد التصاميم«، ومنها خشب الساج والماهونجي والجوز والزان؛ ألنها أخشاب 
تتمتع بالصالبة، الى جانب استعماله اخشاب لينة مثل الخشب األبيض، حيث 

تختلف في مقاومتها للرطوبة والحرارة وأسعارها متفاوتة.
وأكد ان األخشاب الصلبة اكثر شيوعا قي تصاميمه، حيث تتمتع بجمال طبيعي 

وبعروق وألوان مميزة؛ متجنبا صبغ الخشب والبقاء على لونه الطبيعي واالكتفاء 
بلون بسيط جدا لجعله داكن اللون بعض الشيء للتمتع بعروق وجمال لون 
الخشب من دون التأثير عليه، ودون الحاجة الى عمل صيانة له بعد فترة من 

الزمن، كما ان طبقة الحماية يفضل أن تكون من دون لمعة ليبقى لنا دفء ورونق 
الخشب.

فاطمة سلمان 

مصمم الديكور المهندس خميس عبداهلل أن الخشب هو سيد التصاميم في 
أعمال الديكور كونه مالئًما لكل مكان وزمان، وهو موضة رائجة لن تزول ابدا، لذلك 
تتميز تصاميمه دائما باستعمال الخشب الطبيعي، إلى جانب عدد آخر من الخامات 

المختلفة لكل منها مميزاتها الفريدة والجمالية على العمل ككل، إال أنه يعتبر الخشب 
الطبيعي »عشقه األول«؛ كونه يمنح التصاميم متانة وجمال وسهولة في التشكيل، كما 

يمنح المكان طابعا خاصا وتكاد تصاميمه ال تخلو من الخشب الطبيعي، بدءا من االرضيات 
وقطع األثاث واألسقف واالكسسوارات وغيرها من القطع الفنية.

مصمم الديكور خميس عبداهلل: 
الخشب »سيد التصاميم« ومناسب لكل زمان ومكان 

أكد

ديكور
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طبخ

فاطمة سلمان: 

وعفوية.. طموحة ويملؤها الشغف واإلصرار، دفعها التحدي والشغف الحتراف الطهي وبالتالي اقتحام مجال األعمال 
بجرأة ويقين ومثابرة.

بعد بداية متواضعة بمشروع حلويات منزلي أطلقته عبر منصات التواصل االجتماعي إلى مطبخ منزلي يقدم خدمات 
الضيافة للمناسبات إلى تقديم وجبات اشتراك يومية صحية للموظفين، لم تَر في مشروعها الذي اعتبرته بسيطًا ما يلبي طموحاتها 

ورغبتها في التميز، لذا بدأت التفكير جديًا في االنتقال الى مرحلة جديدة.
إنها مؤسسة وصاحبة مطعم »لزت« الشيف فاطمة جمال التي أسست مطعم »لزت« ليصبح وجهة مفضلة لمتذوقي األصناف المبتكرة 

فيما تسميه مغامرة فريدة بالنكهات.

متمردة

حلمت.. فاجتهدت.. 
فحققت هدفها

الشيف فاطمة 
جمال.. قصة نجاح 

أوصلتها للعالمية 

14
April 2019
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حلمت.. فاجتهدت.. 
فحققت هدفها

الشيف فاطمة 
جمال.. قصة نجاح 

أوصلتها للعالمية 

أصعب قرار 
تميزت هذه المرحلة بكونها نتاج أصعب قرار اتخذته فاطمة جمال 

بمتابعة صقل موهبتها في الطهي عبر الدراسة االحترافية واالنتقال الى 
مرحلة الحرفية والعالمية معًا، فاختارت أول مدرسة طبخ في العالم 

وأكثرها شهرة، وهي مدرسة »الكوردن بلو« الفرنسية، واعتبرته أصعب 
وأجرأ وأجمل قرار قامت به في حياتها.

وفعاًل، وبعد دراسة مكثفة جداً ال تزيد عن سبعة أشهر استطاعت نيل 
شهادة الدبلوما االحترافية، والتخرج من هذه المدرسة والحصول على 

هذه الشهادة العالمية وأصبحت واحدة من أربع بحرينيات حاصالت على 
هذه الشهادة العالمية.

الحلم المفقود!
بعد عودتها ألرض الوطن بدأت مشوار البحث عن وظيفة مناسبة 

لها، خاصة في مطاعم الدرجة الممتازة وفنادق الخمس نجوم، كون 
شهادتها تُؤهلها إلى ذلك، إال أن أحالمها الكبيرة في الحصول على 

وظيفة سرعان ما تالشت وخابت كل آمالها أمام صخرة المحتكرين 
لهذه المهنة، رغم أنها خاضت أكثر من 32 مقابلة عمل، دفعها 

الرفض المتواصل الى تحّدي نفسها أواًل، ومنافسة الجميع ثانيًا وتحقيق 
حلم حياتها بنفسها باتخاذ قرار افتتاح مطعمها »لزت«.

إصرار على النجاح
بإمكانيات بسيطة جداً، وبجدول زمني قصير ومضغوط، اضطرها 

لإلشراف يوميًا على أعمال البناء، وساهمت في تصميم وصنع وتركيب 
كل قطعة ديكور بالمطعم، بل وحتى المشاركة في صباغة جدرانه، 

نجحت الشيف فاطمة جمال داوود في افتتاح مطعمها الخاص »لزت«، 
والذي يعني »لذيذ«، لتقدم لزبائنها ليس فقط ألذ وأشهى األطباق 

المبتكرة، بل وليكون هذا المطعم ومحتوياته شاهداً لنجاحها وداللة 
واضحة على تحقيق حلمها، وبصمة حّية وضعتها بين جدرانه تبّين 

مدى اصرارها ورغبتها في النجاح والتميز.
لزت يكمل عامين 

منذ افتتاح لزت الرسمي في توقيت لم يأت بالصدفة أبداً، وهو الثامن 
من شهر مارس 2017، حيث اختارت الشيف فاطمة أن تفتتح مطعمها 

في يوم المرأة العالمي، قّدمت الشيف فاطمة العديد من األطباق 
المميزة التي تبتكرها عبر مزج مكونات المطابخ العربية والعالمية 

لينتج طبقًا عالميا بمذاقات عربية وبحرينية وبالعكس.
كما قدمت العديد من األطباق التقليدية ببصمتها الخاصة والتي القت 

نجاحًا وإقبااًل باهراً، أشهرها »كرات المضروبة« المغلفة »بالمّتاي« 
والطبق األشهر واألكثر جرأة وهو »ستيك بيالف« والذي يقدم مع طبق 

األرز الشعبي »المحمر« بإضافة الجزر والزعفران إليه.
المسؤولية االجتماعية

منذ أول يوم للمطعم، جمعت الشيف فاطمة في لزت شغفها 
للطبخ وحبها لألعمال الخيرية واألنشطة االجتماعية، حيث حرصت 

على تخصيص نسبة مئوية من أرباحها إلى أعمال الخير، فقامت بتوقيع 
اتفاقية خيرية هي األولى من نوعها في البحرين، وكانت لصالح جمعية 

أمنية طفل ومشروع ملحف الخير لعالج مرضى السرطان.
ولم تقتصر مسؤوليتها االجتماعية فقط على ذلك، بل استضافت 

العديد من الحمالت الخيرية وأبرزها »عشاء في الظالم« وكانت لصالح 
المكفوفين في البحرين، حيث تناول الضيوف وجبتهم مغمضي 

العينين وخصص ريعه لجمعية الصداقة للمكفوفين.
كما نظمت الشيف فاطمة أول مسابقة للذواقة من نوعها في الشرق 

األوسط، يقوم خاللها المتسابقون بالتعّرف على مكونات سرية في 
أطباق أعدتها الشيف خصيصًا للمسابقة، وبهذا دمجت الشيف فاطمة 

عملها التجاري بأعمال الخير فكان لها التوفيق والنجاح الذي نشدته 
دائما.

كما حقق »لزت« هذا العام نجاحًا باهراً كأول مطعم خليجي يشارك في 
»عطايا« وهو أكبر معرض خيري تقيمه دولة اإلمارات العربية المتحدة 

تحت رعاية ورؤية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن زايد آل نهيان.
مع األسر المنتجة وجدت رسالتها 

حظيت بشرف ترشيحي هذا العام، وللسنة الثانية على التوالي، لعضوية 

لجنة تحكيم جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة، حيث وجدت في هذا 
التكليف رسالتي الحقيقية التي أنوي من خاللها المساهمة في 

الجهود الحثيثة التي تقوم بها صاحبة السمو لدعم وتشجيع 
أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة على النمو واإلبداع والنجاح 

وبالتالي تحقيق عوائد مالية مجزية.
وينبع اهتمامي الشخصي وحرصي على المساهمة كوني شخصيًا 

في السابق ضمن تلك المشاريع الصغيرة التي احتاجتفي يوم ما 
الدعم والمساندة والتوجيه للتغلب على العديد من العقبات التي 

اعترضت طريقي.
ورغم أنني ترشحت مسبقًا لنيل هذه الجائزة ولم أحَظ بشرف الفوز 

بها، إال أنني سعيدة وفخورة جداً بالتطور الذي تشهده المشاريع 
المنزلية عامًا تلو اآلخر، كما سعدت بالتعاون مع وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية هذا العام بإعداد وتقديم ورشة عمل بعنوان 
»خطوة نحو التميز« والتي كانت البداية لسلسلة من النشاطات 

والبرامج التي أتمنى أن أسهم من خاللها في تطوير منتجات 
المشاريع المنزلية واألخذ بيدها نحو دخول سوق العمل المحلي 

والعالمي. 
وعن خططها المستقبلية أكدت الشيف فاطمة جمال بأنها 

تستعد حاليًا لمرحلة انتقالية جديدة وكبيرة تتضمن الكثير من 
المفاجآت والتطورات والتغيرات التي تسعى لها أواًل بشأن مطعمها 

»لزت«، إلى جانب طموحات أخرى عملت جاهدة لتحقيقها على 
الصعيد الشخصي ونيل مزيد من النجاح والتألق مستقباًل.
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كرات الريزتو بالجبن والزعتر

  المقادير: 1.2 كغم من األرز االيطالي 100 جرام بصل 
ابيض 50 جرام جبنة بارميزان 3 لتر مرق دجاج جبن 

موزاريال 50 مل زيت زيتون زعتر 30 غ من النعناع وملح 
وفلفل

 للقشرة الخارجية: 150 جراما بقسماط يابانية
50  غ زعتر 50 جراما سماق 6 بيضات 100 جرام دقيق

 الطريقة: يسخن زيت الزيتون على نار متوسطة ويضاف 
البصل، يشوح حتى يذبل.

 يضاف األرز ويقلب حتى يحمر. نضيف مرق الدجاج بالتدريج 
مع التقليب المستمر حتى ينضج االرز. نطفئ النار ونضيف 

جبنة البارميزان والموزريال والزعتر والنعناع والملح 
والفلفل االسود. يترك جانبا حتى يبرد. يخلط البقسماط 

اليابانية مع السماق والزعتر يشكل الرزيتو على شكل 
كرات ويغمس في الطحين ثم البيض واخيرا خليط 

البقسماط. تخبز كرات الرزيتو في الفرن لمدة 15 دقيقة 
على حرارة 180 درجة. يقدم مع صلصة ايطالية حمراء 

ويزين بالخس االحمر.

هامور مقرمش

180  جرام هامور ورق سمبوسة 2غ الشبنت 100 مل 
عصير ليمون 50 مل عصير البرتقال ملعقة صغيرة قشر 

ليمون 2غ زعتر»اوريغانو«مقادير الصلصة: 65 غ توت 
اسود 30 مل الخل البلسمي 100غ كريم الطبخ زبدة 

يقدم مع: البطاطس محمرة باالعشاب وأوراق الجرجير
 ملح وفلفل

 الطريقة:
 نقوم بنقع الهامور لمدة ساعتين مع عصير وقشر 

الليمون وعصير البرتقال والشبت المفروم واألوريغانو
 للصلصة:

 تذوب الزبدة في مقالة غير الصقة إضافة التوت والتقليب 
حتى يتبخر السائل يضاف الخل البلسمي ويقلب جيدا 

نضيف كريمة الطبخ حتى تصبح الصلصة سميكة ثم 
يتبل بالملح والفلفل كما يتبل الهامور بالملح والفلفل 
ثم يلف في ورقة السمبوسة ثم يقلى عميقا ويقدم مع 

البطاطس المشوية مع االعشاب والجرجير.

هامور

كرات الريزوتو

وصفات الشيف فاطمة

وصفات 
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بودنج األرز المقلي 
 

قشر برتقالة واحدة
  ملعقة كبيرة زبدة 

 ملح كوب ارز قصير الحبة
4 اكواب حليب

3/4  كوب سكر 
 عود قرفة

3   ملعقة صغيرة فانيال
1/2 كوب جبن كريمي 

 حبات توت اسود
  للتغليف: طحين - بيض - بقسماط

  للتزين: 
 قطر بالكركديه 

 قطع برتقال
 يغلى كوبان ماء مع قشر البرتقال والزبدة والملح

 يضاف االرز ويسلق لمدة 15 دقيقة
 يغلى الحليب والسكر والقرفة والفانيال لعدة دقائق ثم يضاف الى األرز 

ويطهى على نار هادئة لمدة15 دقيقة.
 تطفأ النار ويضاف الجبن الكريمي

 يترك جانبا حتى يبرد تماما
 يشكل األرز كرات صغيرة وتحشى كل قطعة بحبة كاملة من التوت 

االسود.
 تغمس الكرات بالطحين ثم البيض واخيرا البقسماط تقلى في زيت 

غزير على حرارة متوسطة حتى تحمر تقدم دافئة مع قطر الكركديه 
وقطع البرتقال الطازجة.

 سلطة األفوكادو المقرمش 

 للسلطة: 100 جرام األفوكادو تقطع شرائح طولية وتغمس في 
البيض والبقسماط الياباني وتقلى في زيت خفيف 15 غ من أوراق 

الخس المنوعة والجرجير 50 جرام فراولة 15 جرام جبنة بارميزان 
  للصلصة: تمزج جميع المكونات جيدا 30 مل الخل البلسمي 60 مل 

دبس التوت 50 مل زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة عسل

بودنج األرز المطبوخ

سلطة األوفوكادو
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صحة نفسية

فاطمة سلمان: 

حياة حمادة االخصائية 
النفسية واالجتماعية 

حياة حمادة على 
أهمية كسب الثقة بالنفس معتبرة 

بأنها أساس للشعور بالسعادة 
والراحة والتوافق النفسي كما أن 

أهميتها تكمن في أنها تعد مظهرا 
من مظاهر الصحة النفسية وتعين 

المرء على االيمان بقدراته وأداء 
واجباته على أكمل وجه..

ودعت في مقابلة مع بانوراما الى 
ضرورة طلب االستشارة النفسية 

في حالة فقدان الثقة بالنفس 
النها تسهم في رفع معدل قبول 

الشخص اجتماعيًا وتزيد من احترامه 
وتساعده على االحساس بكيانه كما 

تلعب الثقة بالنفس دور كبير في 
المواقف والمشاكالت التي يمر بها 

االنسان..
 وفيما يلي نص المقابلة:

تعزز اإلحساس بالسعادة 
والتوافق النفسي 

اإلخصائية حياة حمادة: 
»الثقة بالنفس« مظهر 

من مظاهر الصحة 
النفسية 

أكدت
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 ما تعريف الثقة بالنفس؟ وما أهميتها في حياتنا؟ 
الثقة بالنفس كما أعرفها أنا هي مدى إيمان الشخص بنفسه 

وقدراته على تحقيق النجاح بكل جرأة وتفاؤل كما انها تعد مظهرا 
من مظاهر صحة الفرد النفسية وهو شعور الفرد بذاته ومشاعره 

وانفعاالته وإمكانياته وقدراته على مواجهة المواقف التي تعيق 
حياته.

وعن أهميتها في حياتنا البد أن نعي أواًل أن هناك عالقة وثيقة بين 
الثقة بالنفس والصحة النفسية واإلحساس بالسعادة للوصول 

لالرتياح والتوافق النفسي كما ال يستطيع الشخص ان يؤمن 
بقدراته على اداء العمل اذا لم تكن لديه ثقة بالنفس.

كما ان حب األخرين، والثقة بالنفس ترفع معدل قبول الناس 
اجتماعيًا وتزيد من احترامه بينهم وهذا يساعده على االحساس 
بكيانه كما تلعب الثقة بالنفس دورا كبيرا في المواقف التي يمر 

بها الشخص من خالل المشكالت والمصاعب فهي تكسبه قوة 
احتمال وحسن التصرف.

 ما أهم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على الثقة بالنفس؟ 
هناك 3 عوامل أساسية تسهم بشكل كبير في التأثير على الثقة 

بالنفس أوال االرادة وأقصد بها اصرار الشخص على تحقيق اإلنجازات 
التي يسعى لها الى جانب المهارات التي تعد عامل آخر من شأنه ان 

يؤثر على ثقة المرء بنفسه، حيث على الشخص ان يسعى الى تطوير 
مهاراته ومعلوماته حتى يصل لمستوى األتقان.

أما العامل الثالث واألخير هو تعزيز ثقة الشخص بنفسه، وذلك 
عن عن طريق التغذية الراجعة اذا تطلب األمر من خالل المدح 

والتشجيع والثناء..
 عالَم تعتمد ثقة الشخص بنفسه؟ وما الذي يسهم في تراجعها؟ 
تعتمد الثقة بالنفس على نظرة الشخص الإلايجابية لنفسه أواًل 

وهي تقاس من خالل النشاطات االجتماعية واالنفعاالت االيجابية 

وحبه للمشاركة مع األخرين. في المقابل الشخص الذي يفقد 
ثقته بنفسه او تتراجع لديه غالبًا ما يكون صاحب نظرة سلبية 

ويظهر عليه القلق واالرتباك والتردد وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار 
يخصه او يخص المحيطين بمختلف المواقف، كما يشعر بالدونية 

والخجل ويفضل االنطواء على ذاته.
وخالصة القول الثقة بالنفس تعتمد بشكل كبير على نظرة 

الشخص اإليجابية لنفسه.
 من هم األشخاص الذين يعانون من عدم ثقة بالنفس؟

هناك عدد كبير، منهم الذين يعانون من القلق واالرتباك والتردد 
الى جانب من يشعرون بـالخجل و الدونية و االنطواء ومن يعانون 

مشاكل مرضية او عاهات جسدية من شأنها ان تسهم في عدم 
الشعور بالثقة بالنفس..

إضافة الى هؤالء االشخاص الذي يعانون أصاًل من فقدان األمان 
وتدني تقدير الذات والتربية الغير سوية التي اساسها النقد والتوبيخ 

وتحطيم المعنويات وهذا أمر خطير جداً يستوجب من أولياء 
األمور االنتباه له كثيرا، حيث ان ذلك يجعلهم غير قادرين على اتخاذ 

القرارات او التصرف بطرق سليمة في مواقف مختلفة.
 ما األساليب العالجية لتقوية الثقة بالنفس؟ 

األساليب العالجية كثيرة لكن يظل التدريب على تأكيد الذات 
من خالل اكتساب مهارات سلوكية لمواجهة المواقف، وتحمل 
المسؤوليات من اهم الطرق العالجية التي اثبتت فعاليتها كثيرا 

الى جانب طبعا استخدام تقنيات العالج السلوكي المعرفي والعالج 
الجماعي لتعديل النظرة السلبية الى الذات وأيضًا عن طريق 

السيكودراما او ما تسمى التمثيل النفسي.
وأدعو كل من يعاني من عدم الثقة بالنفس أن ال يتردد في 

استشارة مختص اذا كان بحاجة الى مساعدة في هذا الشأن وأن ال 
يتأخر في طلب العالج قبل تفاقم المشكلة.
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1947 متقاعد متفرغ للفن
عضو متقاعد في جمعية البحرين للفن 

المعاصر منذ 1974 من المشاركين في 
معارض هيئة الثقافة منذ 1974 والمعارض الخارجية

مدرس سابق تربية فنية في وزارة التربية والتعليم لمدة 7 
أعوام.

موظف سابق ومتقاعد من شركة طيران الخليج في الموارد 
البشرية لمدة 30 عاًما 

صاحب »جاليري« Sharif Art Bites في حديقة األندلس منذ 
.1987

تستهويه العادات الشعبية في لوحاته خصوصا المقاهي 
الشعبية بمختلف مدن وقرى البحرين ويستخدم عدة أنواع 

من األلوان مثل األلوان الزيتية واأللوان المائية بما في ذلك أعواد 
الفحم اال أنه قرر التركيز على ألوان األكريليك التي تعتبر األكثر 

استخداما ورواجا بين الفنانين لجمالها وسرعة جفافها ما 
يساعد الفنان في سرعة انجاز أعماله الفنية على عكس األلوان 

الزيتية التي تستغرق وقتا طويال حتى تجف.

ابراهيم شريف
مواليد

فنون

 - فنان بحريني
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الفنان ابراهيم شريف
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فاطمة سلمان: 

العام 1993 
استطاعت شركة 

نونو للصرافة ان 
تثبت وجودها بجدارة ونجاح ال 

مثيل له بدليل توسعها في 
المملكة بواقع 20 فرعا يقدم 

مختلف اعمال الصرافة في 
مواجهة كبرى الشركات في 
نفس المجال، وذلك بفضل 
حسن إدارة القائمين عليها، 

بدًءا من عميد العائلة الراحل 
الوالد داود نونو الذي استطاع 
ان يميز شركته وأن يجعلها 

تكون من أوائل الشركات 
التي تمارس هذا النشاط في 

المملكة، وانتهاًء بأبناء نونو 
الذين ساروا على نهج أبيهم 

واحدا تلو اآلخر، ليحافظوا 
على مكانة الشركة رغم ما 

يشهده سوق الصرافة من 
محطات وتقلبات مختلفة.

بخبرة 25 عاًما و20 فرًعا و50 ألف معاملة شهرًيا 
الرئيس التنفيذي لشركة نونو: 

نجحنا وتوسعنا بفضل رضا العمالء 

منذ

مقابلة

فؤاد نونو
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وتحديدا مديرها التنفيذي االبن فؤاد داود نونو الذي يمتلك تجربة غنية 
في عالم الصيرفة ومسيرة حافلة بالنجاحات والذي يقول ان الشركة 
على مدى تواجدها وخبرتها ألكثر من 25 عاما استطاعت المحافظة 

على مكانتها وعمالئها بفضل حسن معاملتها وإدارتها لمختلف 
أنشطتها الى جانب الخدمات والتسهيالت التي تقدمها للزبائن، كما 
تمكنت الشركة وباقتدار من مواكبة كل تطور تكنلوجي من شأنه 

خدمة الزبائن وتسهيل عملية تحويالتهم المصرفية حتى وصل عدد 
التحويالت الشهرية الى ما يقارل الـ 50 ألف معاملة.

نجاح الشركة 
واعتبر نونو ان مملكة البحرين من أفضل الوجهات المصرفية منذ 
زمن بعيد، لذلك رأى الوالد ان يكرس اعماله داخلها من دون الحاجة 

لالتجاه نحو الخارج، خاصة وان السوق البحريني في حالة انتعاش 
دائم جعلت من الوالد ان يوسع أعماله لرفع المستوى االقتصادي 

بالمملكة وتسهيل المعامالت المالية وغيرها الكثير.
وأشار الى أن وجود اكثر من 20 فرعا لشركة نونو للصرافة بالمملكة 
هو خير دليل على مدى نجاح الشركة وتقدمها، وهذا ليس عمال ينم 

عن فراغ انما هو ثمرة جهود وخطط مدروسة ورغبة دائمة في خدمة 
عمالئنا بكل مصداقية وبأعلى المستويات، بدءا من طاقم العمل 
المتمكن الى تقديمنا لعدد من العروض الى جانب امتالك الشركة 

للعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة كالخدمات المصرفية 
بواسطة الهاتف المحمول. وتهدف الشركة إلى تقديم جميع الطرق 

المبتكرة والمبسطة لتسهيل المعامالت المالية على الجميع.
وتطرق نونو إلى تاريخ الشركة التي بدأت بالتعامل مع سبائك الذهب 

ومن ثم لجأت العائلة الى تأسيس أول شركة مالية تتولى أعمال 
الصرافة وتحويل األموال إلى الخارج في منطقة الخليج.

مواكبة للتطور التكنلوجي 
ورغم التحديات والصعوبات التي كانت تواجه الشركة في بداياتها، الى 

انها استطاعت التغلب على كل ذلك والنهوض بأعمالها ومواجهة 
كبرى شركات الصرافة، وحتى عندما شهدنا تطورا تكنلوجيا 

استطاعت الشركة اليوم ان تواكب كل ذلك التطور وتصل للعمالء 
وتوفر لهم خدمات الكترونية عبر حواسيبهم وهواتفهم المحمولة، 

والتي تشكل النسبة الكبرى من اعمالنا تصل الى %80 من حجم 
االستخدام.

لذلك شكلت فروعنا وجهة للجاليات المختلفة وعلى رأسهم الجالية 
الهندية التي تشكل غالبية المعامالت لدينا، الى جانب الجالية البنغالية 

ومن ثم الفلبينية وغيرها من الجاليات األخرى.

الراحل داود نونو
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بروفايل

 »Mario Vip« احد المواقع المختصة بتنظيم الفعاليات والحفالت المختلفة، وقامت بتنظيم العديد 
منها على ارض مملكة البحرين مثل جلب المسرحيات الخليجية الى مملكة البحرين من الكويت 

واالمارات، الى جانب جلب الفنانين إلحياء الحفالت الغنائية من خالل جلب المغنيين المشهورين، 
.»Mario«ويشرف على هذا الموقع مؤسسه محمد عثمان المشهور بـ

مؤسس موقع »Mario Vip« لتنظيم الحفالت محمد عثمان:
نقدم مختلف الخدمات للفعاليات بطرق 

مختلفة ومميزة

موقع

24
April 2019
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كما يقيم الموقع الفعاليات الليلية، وقد قام بتأسيس 
العديد من النوادي الليلية »VIP« والتي يشارك فيها لمع 

الفنانين، ومن ضمن النوادي الليلية التي تم تأسيسها: 
Barcode، Equal، Blue Dise Oxygen، Sky Club، واخيًرا 
مطعم Upstairs، وتخضع كافة النوادي الليلية هذه تحت 

ادارة شركة »حبارى« وموقع »Mario VIP« وتحرص على 
توفير كافة الخدمات المشترطة من قبل هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض، وذلك للتشجيع على جلب السياح 
الى مملكة البحرين.

وايضا يقوم الموقع بترتيب مختلف الفعاليات كأعياد 
الميالد، حفالت توديع العزوبية، حفالت التخرج وكل 

ذلك بطرق مختلفة ومميزة من خالل توفير المغنيين، 
المأكوالت، المشروبات ومختلف الفعاليات الترفيهية 

المصاحبة.
 »Upstairs« ومن اهم االماكن التي تم انشائها مطعم

الكائن بمنطقة العدلية والذي يستقطب العائالت لقضاء 
امتع االوقات من خالل تناول االطعمة والمشروبات على 

انغام المعزوفات المباشرة التي تقدمها فرق متنوعة 
وتقوم بعزف مختلف االنغام، فضال عن تقديم المطعم 
 Kids لدروس تعليم الطهي لألطفال والتي تحمل اسم

Chef والتي يتم فيها تعليم االطفال على كيفية تحضير 
االطعمة ومن بعد االنتهاء من التحضير يمكن للطفل 

تناول الطبق الذي قام بطهيه.
ويتضمن المطعم قسم خاص للطعام االيطالي، قسم 

خاص للطعام اللبناني وقسم يضم مختلف االطباق 
العالمية، ويتيح مطعم Upstairs لمرتاديه امكانية 

احيافء حفالت التخرج واعياد الميالد والتجمعات للعوائل 
واالصدقاء الى جانب تجمع الموسيقيين اللذين يجتمعون 

لتقديم مواهبهم في العزف.
ويمكن االستفادة من كافة الخدمات من خالل الدخول 
الى موقع الشركة االلكتروني »Mario.VIP« والذي يوفر 

لمن يرغب بإحياء احدى المناسبات الدخول للموقع 
واختيار ما يريد تنظيمه في مناسبته الخاصة وحجز 

المساحة والمغني ونوعية الطعام، الى جانب مختلف 
االمور المتعلقة بالحفل كإرسال الدعوات لحضور الفعالية 

ومتابعة عدد من اكد حضوره، وكل ذلك من دون تكبد 
العناء للحضور الشخصي فضال عن امكانية الحضور 

الشخصي إلنهاء متطلبات الحفالت الخاصة، ويغطي هذا 
الموقع مختلف الخدمات التي تقدمها الشركات المتعاونة 

مع موقع Mario Vip كالتصوير الفوتوغرافي وتصوير 
الفيديو الى جانب شركة السفريات التي تقوم بحجز الفندق 

 The« والسيارة في البحرين او اي دولة اخرى، وشركة
انواع  الذين يقدمون مختلف  الراقصين  التي توفر   »Breaks

الرقصات الى جانب تقديمها لصفوف التدريب المتعلقة 
 »Star Agency« بالرقصات بمختلف انواعها وشركة

التي تقوم بجلب الفنانين من مختلف انحاء العالم الى 
جانب الـ»DJ« والعازفين بمختلف فئاتهم، وايضا تقوم 

شركة حبارى بتوفير مختلف التجهيزات الخاصة بالحفالت 
كشاشات العرض والسماعات والميكروفونات.. الخ.
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1 - الدونتس
تعد الدونات واحدة من بين أكثر األطعمة شعبية في العالم، 
لكن القطعة الصغيرة منها تحتوي على نحو 10 أونصات من 

السكر، و340 سعًرا حراريًا و19 غرامًا 
من الدهون، مما يتسبب في نهاية 

المطاف بزيادة الوزن.
كما أنها تحتوي على نسبة عالية 

من الكوليسترول والزيت والسكر.
إلى ذلك، أشارت بعض األبحاث إلى 

إمكانية أن تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان.
2 - الكحول

فباإلضافة إلى ضررها بشكل عام، تعتبر 
الكحول مليئة بالسعرات الحرارية.

وتشكل تلك السعرات الحرارية اإلضافية 
ضرًرا كبيًرا على األمعاء.

وقد يؤدي اإلسراف في شرب الخمر إلى 
صعوبات في القدرة على التنفس.

كما يفقدك الكحول وعيك ويجعلك تصل إلى 
مرحلة السكر ثم النوم، لكنك على األرجح لن 

تبقى نائما، بل سيزيد ذلك من رغبتك الشديدة في تناول 
الكربوهيدرات والسكر في اليوم التالي.

3 - المشروبات الغازية
يحذر العلماء من أن اإلفراط في 

تناول المشروبات الغازية قد 
يضعف العظام ويجعلك أكثر 

عرضة لإلصابة بكسور.
ويلقي العلماء باللوم في ذلك على 

الكافيين ألنه قد يقلل من امتصاص 
الكاليسيوم ويزيد من إخراجه عن طريق 

البول ولذا وجد أن التأثير الضار للمشروبات 
الغازية يكون أكثر مع المشروبات التي 

تحتوي على الكافيين، كما أن حمض 
الفوسفوريك الموجود بكثرة في 

المشروبات الغازية قد يساعد على هشاشة 
العظام واإلصابة بالسمنة وارتفاع ضغط 

الدم.
 4 - األطعمة المقلية

يتفق جميع المختصين على ضرر األطعمة 

صحة

خبراء التغذية أنه مع التقدم في العمر، تتغير طريقة عمل الجسم وحرقه للدهون، لذا ينصحون 
باالنتباه أكثر إلى النظام الغذائي اليومي.

ويشير هؤالء الخبراء  بحسب ما نقلته عنهم »العربية نت« الى 6 أنواع من األطعمة  التي يجب تجنبها 
بعد األربعين، على سبيل المثال، األنواع التي يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب، والسرطان وغيرهما 

وتشمل هذه األطعمة ما يلي:

بعضها تزيد من خطر أمراض القلب والسرطان
6  أطعمة عليك تجنبها بعد األربعين!

يؤكد
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المقلية بجميع أنواعها بما في ذلك اللحوم والدجاج، 
فعملية القلي تضيف المزيد من الزيوت والمواد الدهنية 

عليها، ما يسبب زيادة الوزن.
5 - الدقيق األبيض

عادة ما يحول الجسم الطحين األبيض إلى غلوكوز، يتم 
تخزينه بسهولة كدهون.

كما يهضم الدقيق األبيض ببطء أكبر، ويبقى في المعدة 
ألطول فترة ممكنة.

6 - اللحوم المصنعة
تشكل اللحوم المصنعة عامال خطيرا على صحة اإلنسان 

وتزيد من فرص إصابته بسرطان المثانة، وأمراض القلب 
والديدان األسطوانية واألمراض الفيروسية.

الوزن الزائد يزيد خطر 
اإلصابة بسرطان البنكرياس 

دراسة جديدة من ازدياد 
خطر اإلصابة بسرطان 

البنكرياس بين ذوي الوزن 
الزائد دون سن الخمسين.  

واكتشف علماء من جمعية السرطان 
األميركية ان مؤشر كتلة الجسم 30 

فما فوق يزيد خطر الوفاة من جراء 
سرطان البنكرياس بنسبة 25 في المئة، 

كما أفادت صحيفة الديلي ميل مشيرة 
الى ارتفاع معدالت االصابة بسرطان 

البنكرياس في السنوات األخيرة رغم 
تراجع التدخين بوصفه أحد اسباب المرض. 

ويرى العلماء في الدراسة الجديدة ان 
البدانة قد تكون أحد العوامل. 

وما زال سرطان البنكرياس من أشكال 
السرطان النادرة رغم تزايد معدالت 

االصابة به مؤخراً.  
ونقلت الصحيفة عن الدكتور اريك 

جاكوبس المدير العلمي في جمعية 
السرطان األميركية الذي شارك في 

الدراسة ان ارتفاع معدالت االصابة 
بسرطان البنكرياس أمر محير ألن 

التدخين بوصفه أحد األسباب يتراجع في 
الواليات المتحدة.

حذرت
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مجمع تسنيم الزراعي 
وجهة سياحية محلية فريدة للعائالت

حسين المرزوق:

مجمع تسنيم الزراعي الترفيهي الوجهة 
المثلى لقضاء أمتع األوقات العائلية لما 
يتضمنه من مرافق ومحتويات تناسب 

كافة األعمار وتلبي رغبات مختلف أفراد العائلة 
بمساحة تمتد الى 20 ألف قدم، وتكمن فكرة 

المجمع حسب القائمين عليه في إخراج الناس من 
أجواء المجمعات التجارية والضوضاء الى مساحات 

خضراء والتي بدورها تساعد الفرد على االسترخاء 
وقضاء أمتع االوقات بصحبة أفراد العائلة.

ويطمح القائمون على المجمع إلى أن يكون وجهة 
سياحية تمثل البحرين في الدول المجاورة بصورة 

تعكس مدى إبداع الشباب البحريني وحرصهم على 
إخراج السياحة في مملكة البحرين بصورة أجمل من 

خالل االعتماد على الطبيعة، وايضا لدمج السياحة 
بالزراعة كونها إحدى المهن التي طالما اشتهرت بها 

البحرين 
ويتضمن مجمع تسنيم الزراعي الترفيهي العديد من 

االقسام التي سنتناولها في التقرير التالي.

يعد

سياحة
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منتجات زراعية
ومن أهم األقسام قسم الزراعة بنظام 

الهايدروبونيك ويمتاز بإنتاجه المكثف في هذا 
النظام والذي يعمل من خالل إنتاج النباتات الورقية 

من دون استخدام كميات عالية من المياه 
وينتج كميات كبيرة من النباتات الورقية من 

خالل االعتماد على المياه الجارية في األنابيب من 
دون استخدام التربة الزراعية لزراعة هذه النباتات، 

ومن أهم مميزاته كثافة إنتاج المحاصيل وقلة 
استهالكه للمياه مقارنة بالزراعة الحقلية، كما 

يعتبر مركز تسنيم الزراعي الترفيهي انه اول مركز 
يوفر هذا النظام الزراعي في مملكة البحرين، الى 
جانب نظام الزراعة الحقلية الذي تتم فيه زراعة 

مختلف أنواع النباتات كاليقطين والبطيخ األحمر 
واألصفر، الكوسة، الملفوف، الذرة الحلوة، البروكلي، 

الباباي وسيتم خالل العام القادم زراعة مختلف 
انواع الورود وسيحمل العام مسمى »عام الورد«.
كما يعمل مجمع تسنيم الزراعي الترفيهي على 

إنتاج الفطر المحلي ويعتبر هذا المشروع واحًدا 
من المشاريع الزراعية الحديثة في البحرين، ويبلغ 

معدل االنتاج اليومي حالًيا 200 كيلوجرام من 
الفطر يومًيا، ويتمتع الفطر بجودة عالية تنافس 

المستورد فضاًل عن تميزه بسعره القليل.

 
ومن المرافق المميزة بمجمع تسنيم الزراعي 

الترفيهي يأتي مطعم تسنيم الشعبي كجزء 
مكمل للمرافق بمجمع تسنيم الزراعي الترفيهي 

ويقدم مختلف األطباق التي تتميز بطابع األصالة 
البحرينية والتي يقدمها طهاة بحرينيون لوجبتي 

االفطار والغداء ويتميز بطريقة التقديم البحرينية 
حيث يحرص القائمون عليه على توفير أواٍن ذات 

طابع بحريني فضال عن أشهى المأكوالت البحرينية 
مثل العصيدة، اللقيمات، البالليط، المجبوس، 

السمك الطازج، المشويات شاي الكرك والخبز 
الطازج الذي يتم تحضيره في نفس المطعم.

حيوانات وطيور نادرة
وأيًضا يتضمن مجمع تسنيم الزراعي الترفيهي 
قسًما مصغًرا لحديقة الحيوان والتي يتم فيها 

عرض مختلف الحيوانات األليفة والطيور النادرة، 
فضاًل عن إتاحة مجمع تسنيم الزراعي الترفيهي 

لمرتاديه إمكانية اختيار الثمرة وقطفها حيث 
ينتج المجمع مختلف أصناف الخضراوات والفواكه 

المحلية.

صاالت ترفيهية لألطفال
وليحظى األطفال بأوقات ممتعة خصص مجمع 

تسنيم الزراعي الترفيهي صالة ألعاب مكيفة 
لالطفال وتحتوي على العديد من األلعاب، كما 

يضم مجمع تسنيم قسم الفنون الذي يتم فيه 
تنظيم مختلف األنشطة لألطفال كتلوين الفخار، 

والرسم وذلك عند استقبالهم بالمجمع اذا ما 
تم اخذهم للمجمع من قبل مدارسهم في رحلة 

مدرسية.
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من عروض 
أزياء العالمة 

 Dolce« التجارية
 »& Gabbana

المخصصة لخريف 
وشتاء 2019 

المقامة بمدينة 
ميالن اإليطالية 

مؤخًرا

أزياء
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من عروض أزياء 
العالمة التجارية 

 »Cristiano Burani«
المخصصة لخريف 

وشتاء 2019 المقامة 
بمدينة ميالن اإليطالية 

مؤخًرا
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إزاحة الستار عنها للمّرة األول على مستوى العالم خالل فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات،  
كشفت ’يورو موتورز‘، الوكيل الحصري لسيارات فيراري في البحرين عن سّيارة ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ 

الجديدة كليًا، وذلك في فعالية حصرية استضافها فندق ’سوفيتل البحرين زالق ثالسا‘. 

 وتعد ’إف 8 تريبوتو‘ السيارة الرياضية الجديدة بمحرك وسطّي خلفي، وهي التعبير األرقى عن سّيارة بيرلينيتا الكالسيكية 
المزّودة بمقعدين من فيراري. وتتمتع هذه السيارة بمواصفات استثنائية، كما يمثل اسمها تحية خاصة 

لتاريخ فيراري العريق من السيارات الرياضية بمحركات V8 الجبارة.

وترسي سيارة ’إف 8 تريبوتو‘ معياراً جديداً في السوق على صعيد األداء 
ومتعة القيادة والتجاوب وسهولة التحكم. حيث ستضمن 

لجميع السائقين اختبار األداء الرائع ألفضل محرك 
ثماني األسطوانات )V8( في العالم، 

إلى جانب االستمتاع بمستوياٍت غير 
مسبوقة من التجاوب وتجربة القيادة 

المريحة والمتمّيزة.

 وتحّل هذه السيارة مكان طراز 
 ،)GTB 488( ‘488 جي تي بي’

وهي تتمتع بأعلى مستويات األداء 
الذي يقدم للسائق تجربة قيادة 

تفاعلية غير مسبوقة. وشهدت 
هذه السيارة تحسينات في مختلف 

جوانبها، حيث باتت تحقق أداًء 
أفضل من حيث التحكم بالسيارة 

عند قيادتها بأقصى قدراتها 
مع تعزيز مستويات الراحة في 

المقصورة.

 V8 أقوى سيّارات فئة محركات

بعد

فيراري 8 تريبوتو
محركات
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 يُعتبر محرك فيراري ثماني األسطوانات )V8( المحرك المثالي لمنح السائق تجربة قيادة ممتعة وأداًء رياضيًا هو 
األعلى على مستوى قطاع السيارات الرياضية الخارقة. ويمكن االستمتاع بهذا األداء االستثنائي الخارق بشكٍل خاص 

في طرازات فيراري المزّودة بمقعدين بمحّرك خلفي مثبت في القسم األوسط. ولطالما عملت فيراري على تطوير 
وتعزيز قدرات هذه المنظومة، والتي تحقق توازنًا مثاليًا من حيث الوزن، حيث نجحت على مدى أكثر من أربعة عقود 

في توفير تجارب قيادة رياضية متكاملة ومنقطعة النظير.

تجّسد سيارة ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ الرياضّية )F8 Tributo(، التي صممها ’مركز فيراري للتصميم‘، توجهًا جديداً 
في التصميم يعكس في جوهره التفّرد والمزايا األساسّية التي لطالما تمّيزت بها جميع سّيارات فيراري، وخصوصًا 

على صعيد األداء االستثنائي واالنسيابّية والكفاءة الديناميكّية الهوائّية. وتُعتبر ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ السيارة األقوى 
من حيث التصميم الديناميكي الهوائي في فئة السيارات الرياضية المزّودة بمقعدين، والمستوحاة من تصميم 

سّيارة ’بيرلينيتا‘ ذات المقعدين بمحرك مثبت في القسم األوسط والخلفي من هيكل السيارة.

 وتم تزويد ’إف 8 تريبوتو‘ بمجموعة من الحلول الدينامية الهوائية المتطورة، وتجمع هذه الحلول الفريدة بين 
االبتكارات الجديدة والخبرة المتعمقة التي راكمتها الشركة عبر تاريخها الطويل من المشاركة في بطوالت ’جي 

تي‘ و’تشالنج‘. وقد تم تطوير هذه الحلول بهدف صنع سيارة ’بيرلينيتا‘ مخصصة للسير على الطرقات مع 
محرك مثبت في القسم األوسط والخلفي من السيارة ليقدم أعلى مستويات األداء الممكنة.

 

تحافظ سيارة ’إف 8 تريبوتو‘ على التصميم الكالسيكي لمقصورة القيادة التقليدية التي 
تركز على السائق في سيارات فيراري ذات المقعدين بمحرك 

مثبت في القسم األوسط والخلفي. وخضعت جميع 
العناصر التصميمية األساسية، وخاصة 

لوحة العدادات والجيوب الداخلية لألبواب 
وممرات التهوية لعملية إعادة 
تصميم مخصصة تنسجم 

مع هوية السيارة. كما تتألق 
8 تريبوتو‘ بجيل جديد  ’إف 

من عجالت القيادة التي 
تم تزويدها بعناصر تحكٍم 

شاملة، كما أنها تتميز 
بالتصميم الجديد للمقاعد 

القياسية.
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تكنولوجيا

 )Α6400( سوني« تطرح كاميرا«
بدون مرايا مع تركيز بؤري تلقائي 

سامسونج تطلق Galaxy S10: بشاشة أكبر
مع كاميرا فائقة األداء وخيارات جديدة متعددة 

سوني اليوم طرح إضافة جديدة 
تنضم إلى مجموعة كاميراتها 

بدون مرايا بزوم E-mount – أال 
وهي كاميرا α6400 )طراز ILCE-6400( في 

البحرين، وتجمع كاميرا α6400 الكثير من تقنيات 
سوني األكثر تطورا بدءا من مجموعة كاميراتها 

 APS-C المعروفة بإطار كامل إلى كاميرا
المدمجة خفيفة الوزن. وتتميز الكاميرا الجديدة 

والسريعة بالتركيز البؤري التلقائي األسرع1 على 
اإلطالق )0.02 ثانية2(، فيما تقدم أيضا القدرتين 

المتطورتين الجديدتين، أي »التركيز البؤري 
التلقائي بالعين في الوقت الحقيقي« و»التتبع في 

الوقت الحقيقي«. وتشمل ميزاتها أيضا التصوير عالي السرعة وصوال 
إلى 11 لقطة في الثانية4 مع تتبع AF/AE )تركيز تلقائي/تعريض تلقائي(، 

وجيل جديد من محرك معالج الصور BIONZ X الذي يقدم صورا 
 LCD 4، وشاشة لمسيةK6 بجودة ممتازة، وتسجيل فيديو بوضوح
قابلة لإلمالة بزاوية 180 درجة، والكثير من المزايا األخرى، مما يجعل 
منها األداة األنسب لجميع أنواع المبدعين، من المحترفين إلى مدوني 

الفيديو العاديين.

أداء 
سريع يلتقط اللحظات الحاسمة

يرث نظام التركيز البؤري التلقائي المذهل الذي تتميز به كاميرا 
α6400 الكثير من التقنيات من مجموعة سوني الحديثة من 

 .α7 IIIو ،α7R IIIو ،α9 الكاميرات كاملة اإلطار، بما فيها طرازات

 بمرور عقد من الزمن على إطالق أول هاتف في 
سلسلة Galaxy S، كشفت سامسونج لإللكترونيات 
المحدودة، الستار عن 4 هواتف رائدة ضمن مجموعة 

Galaxy S10. وتتميز الهواتف الجديدة بمواصفات فريدة من نوعها 
تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة في سوق 

الهواتف الذكية. ويقدم كل جهاز في السلسلة الجديدة تجربة مميزة 
من الجيل التالي عبر فئات الخصائص والوظائف التي تهم المستهلكين 

في أي هاتف ذكي مثل شاشة العرض والكاميرا واألداء وذلك بهدف 
تمكينهم من فعل المزيد من األشياء التي يحبونها.

وتتويجا لـ 10 سنوات من االبتكارات الفريدة في عالم الهواتف الذكية، 
تم تصميم هاتف Galaxy S10 لألشخاص الذين يحلمون بهاتف ذكي 
فائق األداء يمهد الطريق نحو الجيل التالي من تجارب الهاتف المحمول. 

وبالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن جهاز فائق الشحن، ينقل 
هاتف +Galaxy S10 تجربة استخدام كل المواصفات - من العرض إلى 

الكاميرا وصوال إلى األداء - إلى مستوى جديد كليا من التميز. 

احتفاء

أعلنت
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خدمات صحفية

الشيف الفرنسي »برونو أوجيه«
يتولى زمام الطبخ في»ماهونيا«

مطعم »ماهونيا« أحد أشهر 
الطهاة في العالم، الشيف بورنو 
أوجيه، بصحبة فريقه الذي يضم 

ألمع نجوم المطبخ العالمي، حيث سيأتي من قلب األرياف 
الفرنسية من منطقة الريفيرا الفرنسية، ولمدة يومين 

بتاريخ 15 و16 من شهر أبريل. وخالل زيارته سوف يقدم 
الشيف ثمانية أطباق تذوقية من مطبخ البحر المتوسط 

الراقي والذي يتألف من أجود المكونات العالمية. 
ويشتهر الشيف أوجيه بوجوده في مقاطع الطهي الدعائية 
التي تعرض للعشاء الرسمي في مهرجان كان السينمائي، 

إذ إنه مالك مطعمه الشهير باستيد »برونو أوجيه« الذي 
 La Villa( يضم مطعم الذواقة الشهير الفيال آرجانج

أنغيز  الفرنسي لي بيستروت ديس  Archange( والمطعم 
 .)Le Bistrot des Anges(

وقد انفرد مطعم »ماهونيا« بكونه قبلة عالمية رائدة 
لطهاة الدرجة األولى وكذلك لعشاق الطعام الفاخر. وقد 
تمت اإلشارة إلى سلسلة العشاء الفاخرة -حيث يتعاون 

فيها الطهاة من قائمة أفضل 50 مطعًما في العالم مع 

الشيف الرئيسي هيرفي برونزاتو- والتي يوضح فيها مفهوم 
الفكرة الجديدة إلكمال الطبخ التزام »ماهونيا« بتقديم 

تجارب فريدة ولمرة واحدة حصرية للضيوف.
وفي هذا السياق، صرحت مؤسسة مطعم »ماهونيا« 
سوسن بلوش، »في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الخليج 

العربي كمركز عالمي ألفكار نمط الحياة الفاخرة المبتكرة، 
فإننا نسعى جاهدين لوضع البحرين على خريطة عالم 

عشاق األكل الفاخر«. 
سوف تتميز قائمة الطعام الخاصة في الليلتين بتقديم 

ثمان مراحل من األطباق مثل طبق )كيب بريتون لوبستر( 
والتي يعتبرها البعض على أنها أفضل طبق كركند بحر 

في العالم مع طبق )برونز شيفشي مع الكافيار(، وطبق 
الشيف برونو الشهير الذي يحمل توقيعه )لحمة الضأن 

بروفينكاليه(. 
أما بالنسبة ألطباق الحلوى، فإنه يشتمل على طبق كعكة 

مادلين كبيرة الحجم والتي تم تصميمها لمشاركة 
الجميع بها، والذي سيضفي بذلك روحا فرنسية مفعمة 

ومليئة بالروعة والحيوية في المكان.

يستضيف
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فعاليات

الخليجي التجاري يدشن منصة 
»الخليجي للتداول اإللكتروني« 

المصرف الخليجي التجاري، 
أحد المصارف اإلسالمية 

الرائدة بمملكة البحرين، 
منصة »الخليجي للتداول اإللكتروني« وذلك 

بحضور خالد حمد مدير الرقابة المصرفية 
بمصرف البحرين المركزي والشيخ أحمد 
بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس 

إدارة المصرف الخليجي التجاري وعبدالكريم 
بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين 

والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس 
التنفيذي لبورصة البحرين وسطام سليمان 

القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف 
الخليجي التجاري باإلضافة إلى عدد من 

ممثلي المؤسسات المالية.

دشن

السفارة 
الفرنسية في 

البحرين ومعهد 
»االينس فرانسيز« 
ينضمان سلسلة 

من الفعاليات 
لالحتفال 

بالـ»فرانكفونية«
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مجموعة الحقيل للطب 
الرقمي التخصصي، إحدى 
أفضل مقدمي الخدمات 

الطبية في المملكة العربية السعودية 
والشرق األوسط، افتتاح أول مجمع طبي 
رقمي متكامل لها في مملكة البحرين 

وتحديًدا بمنطقة السيف.
وأشار الدكتور أمجد الحقيل رئيس 

مجلس إدارة مجموعة الحقيل 
الطبية الرقمية إلى »أن هذا التوسع 

الذي يعتبر األول من نوعه للمجموعة 
خارج السعودية، يأتي ضمن الخطط 

االستراتيجية التي نهدف من خاللها إلى 
االنتشار والتوسع في منطقة الخليج 

العربي، وتعزيز مكانة مجموعة الحقيل 
الطبية الرقمية في المنطقة، إضافة 

إلى رغبتنا في الوصول إلى أكبر عدد من 
العمالء، لتقديم أفضل رعاية صحية لهم 

في مجال الخدمات الطبية والتجميلية 
وفق أعلى المعايير العالمية، وبأيدي 

أمهر الكوادر الطبية واإلدارية بالكفاءة 
والمهنية«. 

بدوره، أوضح الدكتور عاطف حالوة نائب 
رئيس المجلس أن المجمع الجديد 

سيقدم خدماته الطبية المتكاملة بأحدث 
التقنيات الرقمية العالمية في العديد من 

التخصصات الطبية والتجميلية، مشيًرا 
إلى أن المجمع يتميز بكوادره الطبية وهم 

من أمهر األطباء واالستشاريين، إضافة إلى 

الكادر المساعد والكوادر اإلدارية التي تم 
تدريبها على أعلى مستوى لتقديم أفضل 

خدمة للمراجعين في مملكة البحرين.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجمع 

الحقيل أحمد النعمة إلى عمق العالقة 
األخوية التي تجمع المملكتين، والتي 

تشجع المستثمرين السعوديين الفتتاح 
مشاريعهم في البحرين، لما تتمتع 

البحرين من بيئة خصبة لالستثمار الصحي، 
والدعم الكبير الذي تلقاه تلك المشاريع 

من الحكومة الرشيدة، ومختلف الجهات 
المعنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
)NHRA(، ووزارة التجارة، ومجلس التنمية 

االقتصادية، وهيئة تنظيم سوق العمل، 
ووزارة األشغال وشئون البلديات ممثلة 

بأمانة العاصمة. وبيَّن نعمة أن قيمة 

استثمار مجموعة الحقيل في البحرين 
تبلغ 5 ماليين دينار بحريني نحو )50 مليون 

ريال سعودي(، مؤكًدا أن هذا االستثمار 
يعتبر نتيجة للتطور الذي حققته البحرين 

في مجال الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالمجمع والخدمات التي 

سيقدمها أوضح نعمة: »يتضمن المجمع 
عيادات خارجية متطورة جًدا بتجهيزاتها 

الطبية المعتمدة من كبرى هيئات 
الغذاء والدواء الدولية، ويقدم المجمع 

خدماته الطبية في العديد من المجاالت 
منها: طب األسنان الجراحي والتقويمي 

والتجميلي، كما يقدم قسم الجلدية 
والليزر وجراحة التجميل خدماته وفق أعلى 
درجات الحرفية وبأعلى درجات الخصوصية، 
ويتميز قسم المختبر بتجهيزاته الرقمية 

عالية المستوى«.

أعلنت

بقيمة استثمارية تقدر بنحو 5 مليون دينار بحريني

مجموعة »الحقيل« تفتتح أكبر مجمع طبي 
متكامل في البحرين
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فعاليات

الزياني للسيارات وكارفور يطلقان 
حملة ترويجية جديدة

»البحرين القابضة للتأمين« 
تحتفل بمرور 50 عاًما على ذكرى تأسيسها

شركة الزياني للسيارات، الموزع الحصري 
لسيارات MG في مملكة البحرين 

وكارفور التي تشغلها »ماجد الفطيم« 
في البحرين، عن إطالق حملة ترويجية لزبائن كارفور 
المشتركين في برنامج الوالء الخاص بالشركة »ماي 

كلوب«، حيث تستمر الحملة من تاريخ 27 من شهر مارس 
الجاري حتى تاريخ 30 من شهر أبريل القادم في جميع فروع 

كارفور في البحرين. 
و أكدت شركة الزياني للسيارات عن توفيرها لخمس 

سيارات من أحدث موديالت MG سوف يتم السحب عليها 
مع نهاية الحملة، حيث سيحظى فائزان اثنان بفرصة الفوز 
بسيارة MG ZS األكثر عصرية في فئتها، في حين تسلم 

سيارة MG 360 الفخمة لثالث فائزين محظوظين. تشمل 
الحملة جميع حاملي بطاقات »ماي كلوب«، الذين سوف 

يدخلون السحب تلقائيا مع كل 10 دنانير بحرينية ينفقونها 
في أي من محالت كارفور اإلثنى عشر المنتشرة في مناطق 

من المملكة.

شركة البحرين الوطنية 
القابضة للتأمين بفندق 

الخليج بمناسبة مرور 50 
عاما على ذكرى تأسيسها، بحضور رئيس مجلس 
االدارة فاروق المؤيد، واعضاء مجلس االدارة الذين 

استقبلوا الضيوف والمهنئين بهذه المناسبة.

أعلنت

احتفلت
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وكافيه المتحف  
مصمم على 

الطراز البحريني 
التراثي القديم ويقع في مجمع قرية 

أرجان بمنطقة بوقوة بمملكة 
البحرين، حيث يحتوي الطابق األرضي 

على صالة معروض فيها مقتنيات 
تراثية متنوعة وقيمة من تلك التي 

كان يزخر بها تراث البحرين ومنطقة 
الخليج كاألزياء الشعبية، وما كان 
يستخدمه أهل البحرين و منطقة 

الخليج بشكل عام من اآلالت واألدوات 
في حياتهم المعيشية اليومية.

المطعم 
يتميز مطعم المتحف بتقديم 

تشكيلة واسعة من األطعمة التراثية 
الشعبية حيث يقدم المطعم وجباته 

الثالث ابتداًء من الساعة الثامنة صباحا 
حتى الثانية عشرة ليال.

المقهى 
كما يحتوي مطعم المتحف في طابقه 

االول على مقهى تقدم فيه الوجبات 
الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة 

باإلضافة الى تقديم الشيشة، ويوجد 
بالطابق األول تراس خارجي حيث 

يستطيع الرواد والزوار قضاء وقت 
ممتع في الهواء الطلق.

الدكان 
وفي زاوية من الطابق العلوي يمكن 
للرواد زيارة المتجر الشعبي )الدكان( 

لشراء بعض المعروضات التراثية.

مطعم

مقهى ومطعم المتحف.. 
أطباق شعبية أصيلة بنكهنات مبتكرة 
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هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن نتائج ختام النسخة الرابعة 
من مهرجان البحرين للطعام حيث استقطب الحدث أكثر من 220 

ألف زائر منذ انطالقه بتاريخ 28 فبراير وختامه يوم 16 مارس 2019. 
وقد شكل المهرجان منصة أساسية لدعم المشاريع البحرينية وتمكين أصحاب المطاعم 

الجديدة، واإلسهام بشكل مباشر في دعم وتسخير بيئة مناسبة للمشاريع الناشئة 
لقطاع الطعام في المملكة، وذلك في سياق مساعي الهيئة الدؤوبة لالرتقاء بقطاع 

المشاريع السياحية المحلية.

مهرجان البحرين للطعام يختتم 
فعالياته بحضور 220 ألف زائر

كشفت

فعاليات
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إطار برنامج مسؤوليتها االجتماعية وانطالقا من 
مسؤولياتها تجاه حماية البيئة، نظمت شركة بتلكو 
مؤخرا فعالية امتدادا لمبادرة »Go Green« وذلك في 

مقرها الرئيسي في منطقة المهلة.
وتعد مبادرة »Go Green« إحدى حمالت التوعية البيئية التي تهدف 

إلى تغيير المفاهيم الخاطئة باستبدال المواد الضارة بيئيا أو إعادة 
فرزها وتدويرها لتقليل آثارها السلبية على الكوكب، وتتطلع بتلكو 

من خالل هذه الجهود إلى تطبيق وترسيخ استراتيجيتها التي 
تسهم في إبراز توجهها في إطار المسؤولية المجتمعية.

في

فعاليات

»Go Green« موظفو شركة بتلكو يفعلون مبادرة

فندق ريتز كارلتون البحرين يطلق مسابقة »االحتفال بالفن« 

فندق الريتز كارلتون البحرين حفال للفائزين بمسابقة 
الرسم األولى »االحتفال بالفن« للمنتجع لمواصلة 

رعاية الفنون في مملكة البحرين، وشملت المسابقة، 
التي عقدت في الفترة من 9 إلى 10 مارس، مجموعة مختارة من 

تسعة فنانين بحرينيين ومقيمين شاركوا بأعمال مستوحاة من 
منتجع وفندق الريتز كارلتون البحرين الممتد على مساحة 20 

فدانا على شاطئ البحر.
ومن بين الفنانين المشاركين »كارلو ريكو«، »امتياز أحمد«، »إرينا 

أفيرينو«، »شيرلي دوكريل«، »روميل ريون«، »جوناثان زوماراجا«، 

»غاري مانالو«، »نيكوالس نيكوال« و»وإيمان الجنيد«، وتم اختيار 
الفائزين من قبل لجنة من الحكام معتمدين على جودة اعمالهم 

وتصميمهم وعناصرهم اإلبداعية وتكامل التقنية والتعبير 
والتنظيم باإلضافة إلى الحرفية الشاملة، وكانت االعمال الفائزة 

من نصيب كل من: الفائز األكبر »كارلو ريكو« عن لوحته »الواحدة 
بعد الظهر مع طيور الفالمنجو«، اما المركز االول فكان من نصيب 
امتياز أحمد عن لوحة »جمال غير مزعج«، والمركز الثاني عن لوحة 

»جمال الريتز كارلتون« إليرينا أفرينو والمركز الثالث كان للوحة 
»Scaveola Frutescens« والتي قام برسمها »شيرلي دوكريل«.

أقام
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رعاية الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبد اهلل آل خليفة، 

افتتح مستشفى السالم 
التخصصي، أبوابه رسمًيا في 20 مارس، 2019 

ليقدم أحدث الخدمات في مجال الرعاية 
الصحية في تخصصات متعددة. 

وقد أقيم حفل االفتتاح بحضور أعضاء 
مجلس إدارة المستشفى، ومن بينهم رئيس 
المجلس الدكتور جمال صالح، ونائب الرئيس 

الدكتور عبد المجيد العوضي وعضو مجلس 
اإلدارة دكتورة فريدة فؤاد عبداهلل بوبشيت، 

والمساهمين ومسؤولي اإلدارة، وضيوف 
الشرف وكبار الشخصيات.

ويقدم المستشفى خدمات متنوعة تشمل 
خدمات المرضى المقيمين، العيادة الخارجية، 

الخدمات التشخيصية، خدمات التدخل الجراحي، 
خدمات المختبرات السريرية، خدمات غرفة 

العمليات، خدمات العالج الطبيعي فضاًل عن 
الخدمات الطبية األخرى حيث يتم توفير هذه 

الخدمات من قبل طاقم طبي وإداري محترف.

تحت

رسمًيا.. مستشفى السالم
يفتح أبوابه الستقبال المرضى 

حديقة جنة 
دلمون 

المفقودة أكبر 
حديقة مائية في البحرين الشهر 

الماضي بمرور 12 عاًما على افتتاحها، 
بحضور سفير جمهورية الفلبين 

لدى المملكة الفنسو ايفير وعدد 
من كبارالشخصيات وبعض الفنانين 
وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعالم 

المحلية واإلقليمية. وقد افتتح الحفل 
الذي اقيم بهذه المناسبة سفير 

جمهورية الفلبين والرئيس التنفيذي 
الدكتور عيسى فقيه. 

ويتضمن هذا الموسم العديد 
من البرامج الترفيهية والتي تتميز 

بمهرجان بيانو الحي وكار شو 
ومهرجان هولي الكبير المليء بالمرح، 

كذلك سيكون خالل هذا الموسم 
أمام زوار الحديقة فرصة الفوز بالذهب 

حتى 100 غرام.

احتفلت

جنة دلمون تحتفل بمرور 12 عاًما على افتتاحها
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متجر سنتربوينت الكائن بمجمع 
سيتي سنتر البحرين عرًضا ألزياء الربيع 

المستوحاة من الطبيعة، وحضر العرض 
عدد كبير من المهتمين بآخر تشكيالت هذا الموسم، 

وتضمن عرضا ألحدث المالبس الرياضية والرسمية 
للكبار واألطفال من الجنسين.

والقت تشكيلة »بلينج« النسائية إقباال واسعا؛ كونها 
تمتاز بمظهرها الحيوي الى جانب مواكبتها ألحدث 
صيحات األزياء لهذا الموسم والتي يبرز فيها الترتر 

الذهبي والفضي مع األزرار.

أقام

»سنتر بوينت« يقيم 
عرًضا ألزياء ربيع 2019 

فعاليات
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دار شوبارد 
السويسرية 

العريقة عالم 
المجوهرات الفاخرة بمجموعتها 

)Magical Setting( الجديدة 
المتأللئة التي تشع جميع قطعها 

من قالئد وأقراط وخواتم عنقودية 
بالبريق اآلخاذ بفضل الهيكلية 

البارعة والمبتكرة إلطارات التثبيت 
بحيث تسمح لأللماس واألحجار 
الكريمة الملونة أن تشع بكامل 

بريقها وتتالعب بانعكاسات الضوء 
بشكل لم يسبق له مثيل.

بتشكيل كالسيكي أنيق يتمحور 
تصميم كل عنقود حول حجر 
كريم مركزي كبير تلتف حوله 

أحجار كبيرة بشكل غير مألوف في 
مثل هذه التصاميم فتضفي على 

التصميم الكالسيكي إطارا عصريا 
وجريئا للغاية. تتالعب األحجار 
ببريق الضوء بأداء استعراضي 

وذلك بفضل التقنية المبتكرة 
لهيكلية إطارات الترصيع التي 

طورها كبار الحرفيين في شوبارد 
ببالغ الدقة والعناية.

»شوبارد« تضيءعالم المجوهرات
)Magical Setting( الفاخرة بمجموعة

أشعلت
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الفنانة إيمان 
أسيري معرضها 

الشخصي المعنون 
باألزرق، وهذا المعرض الشخصي الثاني 

الذي يحتضنه فضاء مشق للفنون 
ألسيري على مدى ثالثة أعوام. وضم 

المعرض اكثر من 30 عمال فنيا، تناولت 
ثنائية الرجل والمرأة، وقالت أسيري عن 

معرضها »الرجل والمرأة كائنان خلقا 
للحرية، وهذا األزرق يأخذهما إلى أمنه 

ودفئه، كما أن هذا األزرق يمكنه تحويل 
هذا الدفء إلى أمواج عاتية، مدمرة، إلى 

أسوار إسمنتية تحيطهما« وتضيف أن 
»األزرق هنا يعرض هذا الوجود الدافيء/ 

المدمر بين اإلثنين«.

الشيخ خليفة بن دعيج 
آل خليفة رئيس ديوان 

سمو ولي العهد مهرجان الطعام 
بـ»لولوهايبرماركت« مجمع »األتريوم« 

بمنطقة سار، والذي خصص للمأكوالت 
العالمية.

يستمر المهرجان حتى 6 من أبريل 
ويحاول تقديم العديد من المأكوالت 

المختلفة ومسابقات الطهي، فيما 
يتضمن زيارة للطاهية التلفزيونية 

الشهيرة، الكشمي ناير، والتي تتميز 
بعروض الطبخ المستمدة من 

سفراتها حول العالم.

افتتح

افتتحت

»لولو هايبرماركت« يفتتح مهرجان الطعام

الفنانة إيمان أسيري تفتتح »المعرض األزرق«

فعاليات
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إطالالت خالبة على الشمس 
والبحر والرمال والحدائق، 
أطلقت »سواروفسكي« 

البحرين، وهي شركة تابعة لمجموعة 
شركات الحواج، مجموعة عيد األم يوم 

األربعاء الموافق 13 مارس 2019 في 
منتجع ريف.

قدمت المجموعة الجديدة مديرة 
العالقات العامة في »سواروفسكي« 

الشرق األوسط سوارا بركاتيرافها. وحضر 
الحفل أيضا عدد من كبار الشخصيات 

والصحفيين واإلعالميين ومشاهير 
وسائل التواصل االجتماعي. 

ورحب جواد الحواج، العضو المنتدب 
لشركة الحواج، والمدير العام عبدالوهاب 

الحواج بالحضور وشكروا جميع أعضاء 
فريق إدارة »سواروفسكي« الشرق 

األوسط وجميع الضيوف الذين سعدوا 
برؤية التصاميم المتألقة لمجموعة عيد 

األم لهذا العام.

مع

»سواروفسكي« تطلق مجموعة عيد األم
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وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة معرض 
»إبداعات« الذي نظمته مجموعة »كن فنانا« في 

مؤسسة »األيام«، بمشاركة فنانين من مختلف دول 
الخليج.

وقال عبدالعزيز الكوهجي رئيس المجموعة أن مجموعة )كن فناًنا( 
عمرها 8 سنوات، وتضم 64 فنانًا من مختلف دول الخليج، منهم فنانون 
محترفون ومبتدؤون وعادة نجتمع كل أربعاء ونختار أن نرسم في حديقة 

أو في مكان عام، مضيًفا أن هدف المجموعة هو دعم الفنان المبتدئ، 
وقد أصبحنا عائلة فنية خليجية كبيرة، وأشار الى هذا المعرض هو السابع 

الذي تقوم المجموعة بتنظيمه.

مجموعة »كن فناًنا« تنظم 
معرض إبداعات 

افتتح

فعاليات
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فعاليات

مجموعة الحواج 
والعالمة التجارية 

»نيكوالي« بالذكرى 
الـ30 لتأسيس العالمة التجارية، وذلك بمتجر 

»نيش جاردن« الكائن بمجمع األفنيوز 
البحرين، وبهذه المناسبة قال المدير اإلداري 

لعالمة »نيكوالي« اكسل دي نيكوالي: »إن 
عطور )النيش( ال تهتم بحجم انتشارها 

وتسويقها حول العالم بقدر اهتمامها بحجم 
االحترافية التي تتضمنها منتجاتها«، مشيًرا الى 
أنه يتم التركيز في عطور العالمة التجارية على 

عطور المرأة.
وذكر أن عطر باتشولي من »نيكوالي« يأتي 

بالمرتبة السادسة كأفضل العطور حول 
العالم، مرجًعا السبب إلى مكوناته الفريدة التي 
تجمع بين العنصر األساسي والورد و»الالفندر«، 

مانًحا رائحة منعشة ممزوجة برائحة 
الحلويات اللذيذة.

شركة سداد البحرين، قناة 
الدفع الرائدة واألكثر ثقة في 
مملكة البحرين، عن توقيع 
اتفاقية شراكة مؤخرا مع المدرسة الهندية-
البحرين، إحدى أكبر مدارس الجاليات األجنبية 

في المنطقة، وذلك لتمكين أولياء األمور 
والطلبة من دفع الرسوم المدرسية للطلبة 

بكل سهولة عبر الشبكة الواسعة من أجهزة 
الخدمة الذاتية الخاصة بالشركة المنتشرة 

في جميح أنحاء المملكة، أو تطبيق سداد 
للهواتف الذكية، أو خدمات سداد أونالين عبر 

الموقع اإللكتروني. وقد تم توقيع االتفاقية 
من قبل الدكتور محمد رفعت الكاشف، عضو 
مجلس اإلدارة بشركة سداد البحرين، وبرينس 

ناتاراجان، رئيس المدرسة الهندية-البحرين.

مجموعة الحواج تحتفل
بالذكرى الـ 30 لعالمة »نيكوالي«

سداد توقع إتفاقية
شراكة مع المدرسة الهندية

احتفلت

أعلنت
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»ماكالرين« 
البحرين 

بالتعاون مع 
شركة ممتلكات، صندوق الثروة 

السيادي لمملكة البحرين موكًبا 
استعراضًيا في مملكة البحرين لمالك 

سيارات ماكالرين قبيل انطالق سباق 
الفورموال 1 جائزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج. 
ابتدأت الفعالية بترحيب »مايك 

فليويت«، الرئيس التنفيذي لشركة 
»ماكالرين أتوموتيف« بعمالء 

»ماكالرين« في المقر الرئيسي لشركة 
ممتلكات متبوعا بانطالق موكب من 
12 سيارة »ماكالرين« بقيادة متسابق 
الفورمال 1 »الندو نوريس« حيث انطلق 

 Four Seasons الموكب من فندق
في خليج البحرين ومن ثم توقف عند 

مبنى أركابيتا وتوجه مجددا إلى حلبة 
البحرين الدولية وقرية جرافيتي في 

الصخير، وتأتي هذه الفعالية في إطار 
التزام »ماكالرين« البحرين بتنظيم 

فعاليات حصرية فريدة من نوعها 
لعمالئها.

»ماكالرين« البحرين تنظم موكًبا
لمالك »ماكالرين« بقيادة »الندو نوريس« 

نظمت
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حلبة البحرين الدولية تستقبل
جماهير جائزة البحرين الكبرى للفورموال1

على مضمار حلبة البحرين الدولية 
فعاليات لجائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج 2019، وكانت الحلبة محط أنظار 
الماليين من مختلف انحاء العالم على مدى 4 أيام لمتابعة 

السباق الـ 999 للبطولة العالمية، والذكرى رقم 15 الستضافة 
مملكة البحرين لبطولة الفورموال 1 على مضمار موطن رياضة 

سيارات الشرق األوسط في العام 2004.
وامتألت الحلبة بالزوار الذين استمتعوا بالفعاليات الترفيهية 

التي القت إقبااًل كبيراً من الجماهير إلى جانب مشاهدة سباق 
الفورموال 1 والسباقات المساندة طوال فترة استضافة البحرين 

للجولة الثانية من بطولة هذا العام.

فعاليات

انطلقت
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شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده عن 
شراكتها مع سامسونج الخليج لإللكترونيات 

لتزويد تلفزيونات والنظام السمعي البصري 
من سامسونج بجميع معارضها الكائن في المنامة والقضيبية 

والسهلة وسترة.
من خالل الشراكة ستقوم شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 

بتوزيع سلسالت QLED التلفزيونية من سامسوج وأجهزة 
التلفزيون ذات الحجم الكبير باإلضافة إلى مجموعة شاملة من 

منتجات السمعيات. مع صاالت العرض الموجودة في جميع أنحاء 

البحرين، سيتم ضمان وصول العمالء بشكل مباشر ومريح إلى 
ابتكارات سامسونج المتطورة.

وقال ألوك غوبتا: »يسعدني أنا وفريقي العمل عن كثب مع 
سامسونج لتقديم منتجات جديدة ومبتكرة لعمالئنا الكرام في 

جميع أنحاء البحرين.«
من خالل دفع الحدود لتحقيق تجربة مشاهدة أكثر جاذبية، تجمع 

مجموعة تلفزيونات QLED الرائدة من سامسونج بين جودة 
الصورة األسطورية واألناقة المذهلة لتقديم تجربة المشاهدة 

األكثر إثارة.

رولز- رويس كالينان على لقب »أفضل 
سيارة فاخرة رباعية الدفع« خالل حفل 

جوائز..
)TLNI( The Luxury Network International.

ويحتفي هذا الحدث الذي ينظم بنسخته الثانية عشرة، 
بأرقى العالمات وأفخمها في العالم، كما يتسم بهدف 
سام، وهو جمع المال ألغراض خيرية. وقد كرم الحفل 

مجموعة من العالمات التجارية الراسخة كما الناشئة، 
وقد حصدت كالينان سيارة الدفع الرباعي األولى في تاريخ 

رولز-رويس موتور كارز، لقب »أفضل سيارة فاخرة 
رباعية الدفع«، وذلك بفضل جمعها ما بين إرث العالمة 

العريق في صناعة السيارات وقدراتها العالية في التعامل 
مع أصعب التضاريس.

فعاليات

شراكة مع شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
وسامسونج لتعزيز مكانتها في السوق البحريني

»رولز- رويس كالينان« تحصد
لقب أفضل سيارة فاخرة رباعية الدفع

حازت

أعلنت
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية  
معرض البحرين للسيارات، الذي يقام 

للسنة الثالثة على التوالي بعد النجاح المبهر 
الذي حققته النسخة الثانية في العام الماضي.

تم افتتاح المعرض بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
للتسهيالت التجارية عبدالرحمن فخرو، والرئيس التنفيذي 

للمجموعة الدكتور عادل حبيل إلى جانب أصحاب المعارض 
والشركات المشاركة.

ووفر المعرض خيارات التمويل لشراء السيارات عبر القروض 
الميسرة وبنسب أرباح مخفضة للمشترين، باإلضافة إلى تخليص 

فوري لجميع المعامالت الالزمة لشراء السيارات بما في ذلك 
التسجيل والتأمين، حيث سيكون بمقدور الزائرين اتمام عملية 

شراء السيارة خالل وقت واحد في المعرض. 
ويعتبر معرض البحرين للسيارات الوجهة الشاملة واألخيرة 

السكتشاف أحدث عروض السيارات من كافة العالمات التجارية 
تحت سقف واحد، وسيمثل آخر فرصة لشراء.

  »يورو موتورز«، الوكيل الحصري لسيارات 
فيراري في البحرين، عن سّيارة »فيراري إف 
8 تريبوتو« الجديدة كليًا، وذلك في فعالية 

حصرية استضافها فندق »سوفيتل البحرين زالق ثالسا«، وتعد 
»إف 8 تريبوتو« السيارة الرياضية الجديدة بمحرك وسطّي خلفي، 

وهي التعبير األرقى عن سّيارة بيرلينيتا الكالسيكية المزّودة 
بمقعدين من فيراري، وتتمتع هذه السيارة بمواصفات استثنائية، 
كما يمثل اسمها تحية خاصة لتاريخ فيراري العريق من السيارات 

V8 الجبارة. الرياضية بمحركات 

شركة البحرين للتسهيالت التجارية تفتتح
النسخة الثالثة من معرض البحرين للسيارات 

للمرة األولى في البحرين والمنطقة
فيراري تكشف عن إف 8 تريبوتو

 V8 أقوى سيَّارتها من فئة محرك

افتتحت

كشفت
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فعاليات

مجمع األفنيوز - البحرين على مواصلة دوره 
في التفاعل مع المجتمع، وذلك من خالل 

التعاون مع الجمعيات والمبادرات المجتمعية 
والتوعوية.وشارك األفنيوز - البحرين الجمعية البحرينية لمتالزمة 
داون في االحتفال باليوم العالمي لمتالزمة داون لزيادة الوعي العام 

وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق االندماج والرفاهية من 
ذوي متالزمة داون. وقد حضر هذه الفعالية مدير الجمعية البحرينية 

لمتالزمة داون الدكتور محمد المناعي، باإلضافة إلى أطفال من 
الجمعية وعائالتهم، إلى جانب بعض من أعضاء مجلس الجمعية 

وموظفيها.
وأقام فريق طالب الفرقة السادسة بقسم الوعي النفسي في كلية 

الطب جامعة الخليج العربي، مبادرة »Mental Health Spark« في 
األفنيوز - البحرين، والتي تهدف إلى رفع الوعي بشأن قضايا الصحة 

العقلية وكيفية التعامل معها، تحت شعار »لم يعد محرًجا!«.

مدينة التنين البحرين أكبر مركز 
تجاري صيني للبيع بالجملة 
والتجزئة بمملكة البحرين، 
بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، فعالية »الجري 

والحزام« وذلك في 25 مارس 2019، في ديار المحرق.
وانقسمت الفعالية لثالثة أجزاء وهي الجري لمسافة، 
3، 5 و10 كيلومترات، وشارك العديد من المواطنين 

والمقيمين بالمملكة في هذه الفعالية المليئة بالمتعة، 
والتي انطلقت من مدينة التنين لتجوب ديار المحرق قبل 

ان تعود مرة اخرى الى خط النهاية في مدينة التنين. وقد 
هدفت للترويج لمبادرة الحزام والطريق، والتي تبنتها 

الحكومة الصينية بهدف استثمار 90 مليار دوالر أمريكي 
في مشاريع بنى تحتية في أوروبا، وآسيا وأفريقيا.

مجمع األفنيوز - البحرين
يستمر في دعم المبادرات اإلنسانية

مدينة التنين و»ستاندرد تشارترد«
ينظمان فعالية »الجري والحزام«

يحرص

نظمت
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جامعة العلوم التطبيقية في 
فعاليات أسبوع المهن 2019 الذي 

نظمه معهد البحرين للتدريب 
برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 

وافتتحه باإلنابة وكيل الوزارة للموارد والخدمات الدكتور 
محمد بن مبارك جمعة بحضور رئيس الجامعة الدكتور 

غسان عواد ورقية محسن مديرة التسويق والعالقات 
العامة.

وتأتي مشاركة الجامعة من منطلق مسؤوليتها والتزامها 
تجاه المجتمع البحريني، وحرصها على استقطاب وتوظيف 

الكفاءات البحرينية في مختلف المجاالت والتخصصات، 
كما تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الجامعة 
الساعية إلى تعريف الطالب والباحثين عن العمل في 

البحرين بسوق العمل المحلي والفرص المتاحة في مختلف 
القطاعات، والتقى ممثلو الجامعة بالطلبة والباحثين عن 

العمل، وقدموا لهم النصائح والتوجيهات الالزمة لخلق 
مستقبل وظيفي ناجح.

جامعة العلوم التطبيقية تشارك في فعاليات 
أسبوع المهن بمعهد البحرين للتدريب

 »جاردن سيتي واتر« مسابقة 
لعرض للمواهب بمشاركة عدد 

من الموهوبين بمختلف المجاالت 
كالغناء، العزف على الغيتار، الرسم الحي، العاب الجمباز، العزف 

على البيانو وغيرها.
و عرض المتسابقون مواهبهم امام الجمهور ولجنة التحكيم 

المكونة من الدكتور حازم الرواس، جهاد بوحسن، مصطفى 

الحلواجي، واستمرت العروض لـ 3 ساعات بعدها اختارت اللجنة 
فريق Big Up Sports والدكتورة اماني الهاجري التي قدمت 

عروضا ساحرة للرسم الحي الى المرحلة النهائية والتي فاز فيها 
فريق Big Up Sports بينما جاءت الرسامة اماني الهاجري في 

المركز الثاني، وكانت الفعالية برعاية Cinqo Media الراعي 
.Bull Coffeeاالعالمي الحصري للفعالية، دار مشق للفنون و

»جاردن سيتي واتر« تستضيف مسابقة لعرض المواهب

استضافت

شاركت
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رعاية وزير العمل والتنمية 
االجتماعية جميل بن محمد علي 
حميدان، أقامت مجموعة الحواج 

بالتعاون مع شركة »كريدي َمكس«، بفندق 
الفورسيزونز، احتفااًل ضخًما حضرته وزيرة الصحة 

األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، ووكيل وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية صباح سالم الدوسري 

نيابة عن راعي الحفل، وبحضور عدد من السفراء 
والصحافيين واإلعالميين والشخصيات العامة، 

وذلك بمناسبة اختتام برنامج »أحبك يا أمي« الذي 
أقيم بجميع فروع الحواج بالتعاون مع كريدي 

مكس.

فعاليات

محل رعاية االمومة، الوجهة المتكاملة والعالمة 
التجارية الرائدة في مجال تلبية كافة مستلزمات 

األطفال في مملكة البحرين والعضو في مجموعة 
»الندمارك«، عن طرح تشكيلة أزياء الربيع 2019 األحدث من نوعها 

واألكثر تألقا لهذا العام. وتضم تشكيلة أزياء الربيع الجديدة، التي 
تجمع بين التصاميم غير الرسمية وألوان المالبس الرياضية، األزياء 

األساسية الالزمة لمواكبة صيحات الموضة الموسمية والتي 
تشكل ألوان الباستين العنوان األبرز لها، إلى جانب احتوائها على 

مجموعة متنوعة من القطع العصرية المناسبة للفتيات واألوالد. 
أزياء الفتيات

بالنسبة لألميرات الصغيرات من عاشقات الموضة، يالحظ بأن 
التشكيلة تحتوي على مجموعة مركزة من المالبس األنيقة 

المزركشة بصور حيوان »اليونيكورن« األسطوري وضربات من 
ألوان قوس قزح ورسومات مرحة لنبات الصبار والزهور والفواكه 
غير المألوفة إلى جانب قطع الجينز المصممة بلمسات مبتكرة 

وحرفية عالية.
أزياء األوالد: 

تركز تشكيلة أزياء الموسم الخاصة باألوالد على كل ما له عالقة 
باألماكن الخارجية. كما ينعكس البعد الجمالي للطبيعة وسحر 

الحياة البرية والبحر المترافق مع صور الحيوانات المحببة ولمسات 
من نمط الحياة العصرية بكل تألق على جميع قطع المالبس في 

هذه التشكيلة األخاذة. وتشتمل هذه المجموعة على قمصان 
بياقات وسراويل رياضية وقمصان »تي شيرت« بألوان تحاكي 

صيحات الموضة.

إطاللة الربيع تزداد تألًقا مع تشكيلة أزياء رعاية االموم

أعلن

تحت

الحواج يختتم برنامج »أحبك يا أمي«
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المنافسة السنوية لقطاع األعمال عن 
انضمام مجمع السيف مرة أخرى كراٍع رسمي 

لموقع إقامة المنافسة بنسختها السابعة، 
والتي ستنطلق في التوسعة الجديدة للمجمع اعتبارا من 1 

سبتمبر 2019. 
ويتم تنظيم المنافسة السنوية لقطاع األعمال خالل 4 

أمسيات، حيث يتنافس فيها 4 فرق من نفس القطاع فيما 

بينهم، مع اختبار معلومات المشاركين عن قطاعهم ومدى 
معرفتهم بالتطورات االقتصادية المحلية وسط أجواء ممتعة 

ومرحة. 
وستضم أمسيات المنافسة هذه السنة: الصيرفة والتمويل، 

التأمين، الصناعة، والخدمات، كما تم إضافة التكنولوجيا 
المالية كفئة جديدة هذه السنة بما ينسجم مع تزايد االهتمام 

بهذه الصناعة وبروزها بقوة في المملكة.

السيف يستضيف المنافسة السنوية لقطاع األعمال

السفير األمريكي وحرمه يقيمان حفل 
عشاء لإلحتفاء بدور المرأة في التشريع 

 
السفيراألمريكي جاستين سيبيريل وحرمه السيدة 

أرنافاز سيبيريل حفل عشاء لالحتفاء بدور المرأة 
في التشريع وبمناسبة شهر تاريخ المرأة وذلك يوم 

األربعاء الموافق 27 مارس وبحضورضيفة متميزة وهي كاثي ألين 
الخبيرة األمريكية في السياسية واستراتيجيات التواصل. 

و في كلمته بهذه المناسبة، رحب السفير سيبريل بالضيوف وعبر 
عن تقديره لدور المرأة البحرينية في التشريع وقال: »لقد قطعت 

النساء خطوات كبيرة في االنتخابات األخيرة هنا في نهاية العام 
الماضي«.

حضر الحفل مسؤولون حكوميون بحرينيون وأعضاء من مجلس 
النواب ومجلس الشورى والدبلوماسيون وقادة األعمال وعدد من 

المشاركين في برنامج الزائر الدولي القيادي والصحفيين.

طلبة »األهلية« ينظمون
 النسخة األولى من مهرجان الطعام

 
 أجواء بهيجة أقام طلبة الجامعة األهلية النسخة 

األولى من مهرجان األهلية للطعام في مواقف 
السيارات الخاصة بالجامعة بمشاركة عشرات 

المطاعم ومحالت بيع األطعمة والمشروبات، فضال عن 
مشاريع الطلبة المحلية في صناعة المأكوالت والمشروبات، 

حيث تنوعت األطباق بين الشرقية والغربية إلى جانب من 
األطعمة الصحية والعضوية.

أعلنت

أقام

في
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ألوان النيون المشرقة  
عرض أزياء »ساكس 

فيفث أفنيو« في البحرين 
حيث شاركت مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 

2019 في أكبر متجر لها في الشرق األوسط 
في مركز »سيتي سنتر البحرين«، تحّول العرض 

المميز الذي حضره أكثر من 300 ضيف، من متجر 
للماركات العالمية الرقية إلى منصة لعرض األزياء 

عنوانها صيحات موضة الموسم. وحرص عشاق 
الموضة وكبار الشخصيات ومدوني اآلزياء على 

الجلوس في الصف األمامي الكتشاف أحدث ابتكا 
ارت الماركات العالمية الشهيرة. 

 
ورغم سيطرة موضة الثمانينات، واألزياء الصيفية، 

والكالسيكية، وموضة الديسكو على العرض، 
ظهرت أيضا األقمشة الشفافة وأزياء بألوان 

الموسم البيضاء والفضية. واستمتع الحضور 
باكتشاف تصاميما بمطبوعات بوهو، وأقمشة 

»تاي أند داي« الملونة، والترتر البارق وغيرها من 
األساليب المميزة. 

 
وقال مدير »ساكس فيفث أفنيو« في الشرق 
األوسط، »مارك أصفهاني«: »أصبح عرض أزياء 

ساكس موعدا سنويا يجتمع فيه عشاق الموضة 
لالحتفال بأحدث صيحات وأساليب الموسم. 

يسعدنا أن نوفر لعمالئنا منفذا إلى أشهر الماركات 
العالمية و أن نقدم لهم تجربة فريدة وخدمة ال 

مثيل لها«. 
 

واشتملت أزياء العرض على تصاميم ألكثر من 20 
مصمم عالمي من بينهم ”بالنسياغا“، و“كلوي“، 

و“سان لوارن باريس“، و“النفان“، و“جيفنشي“، و“إنجي 
باريس“، و“ستيال مكارتني“، و“مانيش أوروار“ والكثير 

غيرهم. ووضع خبيرو التجميل من “إيف سان 
لوارن“ و“جورجيو أرماني“ و ”النكوم“ لمساتهم 

الساحرة على وجوه العارضات اللواتي لفتن األنظار 
بإطالالتهم الخالبة. 

 
وفي مجموعة األزياء الرجالية برزت الكثير من 
االطالالت المميزة التي تضم مصممين مثل 
”جيفنشي“، و“كريستيان ديور“، و“فيليب بالن“، 
و“كينزو“، و“بالم إينجيلز“. في حين أطلت كل 

العارضات بأحذية من ”كريستيان لوبوتان“، و“جيمي 
شو“، و“سان لوارن باريس“، و“مالون سولييه“.

عرض أزياء »ساكس فيفث آفنيو«
لربيع وصيف 2019 في البحرين 

اكتسحت

فعاليات
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خدمات صحفية

مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين عن 
سلسلة هواتف )HUAWEI P30( التي طال 
انتظارها في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
خالل حفل اإلطالق في حديقة البرج، واستمتع المشاهدون بعرض 
 HUAWEI( ضوئي ساحر على برج خليفة، تمثل سلسلة هواتف

P30( أحدث هواتف الكاميرا من هواوي حتى اليوم: فهي مزودة 
بابتكارات متفوقة مثل حساس سوبر سبكترم من هواوي 

)SuperSpectrum( وعدسة سوبر زوم )SuperZoom( اللذين 
يطلقان العنان لتجارب تصوير فوتوغرافي وفيديوي غير مسبوقة.

وبهذه المناسبة قال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي ألعمال 
المستهلكين في الشرق األوسط وأفريقيا: » حجزت سلسلة هواتف 

)HUAWEI P( مكانها في الطليعة في مجال ابتكارات التصوير 
الفوتوغرافي. وبإطالق سلسلة هواتف)HUAWEI P30(، انطلقت 

هواوي لتغير قواعد التصوير الفوتوغرافي وأخذها إلى أبعاد غير 
مسبوقة. وبتطويرنا لمزايا مبتكرة مثل حساس سوبر سبكتروم 

من هواوي وعدسة سوبر زوم سنقدم لمستخدمي هواتفنا تقنيات 
استثنائية في مجالي التصوير الفوتوغرافي والفيديو أيضًا«.

وخالل الحفل دعيت مقدمة برامج التلفاز والشخصية المشهورة في 
وسائل التواصل االجتماعي لجين عمران إلى المنصة، كي تتحدث عن 

خبرتها مع هاتف )HUAWEI P30 Pro( كونها أحد أوائل األشخاص 
الذين جربوا هاتف الكاميرا الفائقة، لتشارك ما لمست في هذا الهاتف 

ذي الكاميرا الرائعة وتجربة السناب شات المطورة.
تجربة سناب شات مطورة

أعلنت هواوي أيضا أنها عملت على تطوير كاميرا سلسلة هواتف 
)HUAWEI P30(، كي تتناسب مع تطبيق سناب شات، لوضع المزيد 
من ابتكارات الكاميرا بين يدي المستخدمين، وكي يتمكن مستخدمو 

تطبيق سناب شات من االنغماس في المزيد من التجارب عند 
.)HUAWEI P30( استخدام كاميرا سلسلة هواتف

تجربة »سناب شات« مطورة لمستخدمي هواتفها في المنطقة
هواوي تطلق هاتف )HUAWEI P30( في الشرق 

األوسط وأفريقيا

كشفت

اطالق سيارة مرسيدس-AMG S GT كوبية
ذات األربع أبواب الجديدة كليًا

أسدل فريق مرسيدس-AMG الفورمال 
1 المكون من لويس هاميلتون وفالتري 

 AMG S-بوتاس، عن سيارة مرسيدس
GT كوبية ذات األربع أبواب الجديدة كليًا و 

ذلك خالل سباق الفورمال 1 المقام بحلبة 
البحرين الدولية للسيارات هذا العام.

 AMG F1-وقام سائقا مرسيدس
المكون من السائق لويس هاميلتون 

وفالتري بوتاس ، بزيارة جناح مرسيدس 
- بنز بحلبة البحرين الدولية للسيارات 

 AMG S GT-إلزلة  الستار عن رسيدس
كوبية ذات األربع أبواب الجديدة كليًا. كما 

التقوا مع العديد من محبي و مشجعي 
فريق مرسيدس-بنز لسباقات الفورمال1 

و التوقيع على مقتنياتهم للذكرى.
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شركة »رينرز« تقيم ورشة عمل لمجموعة من عمالئها 

بادرة لتعزيز ثقة العمالء، أقامت شركة »رينرز« الشرق األوسط، 
الشركة الرائدة في توريد أنظمة األلمنيوم البلجيكية األصل 

ذات المكتب اإلقليمي بمملكة البحرين، ورشة عمل تفاعلية 
وذلك لعمالئها الذين يمثلون عصب الصناعة التحويلية المعمارية 

لشتى أنواع المشاريع.
تضمنت ورشة العمل على جزئين مهمين وهما الدعم التقني الذي 
توفره ربنرز لعمالئها من حيث استخدام المبادئ والمعايير الدولية 

والمواصفات المحلية عبر االستعانة بأحدث البرامج الحاسوبية الحصرية 
من قبل شركة »رينرز« العالمية. وقدم هذا الجزء كًلا من المهندس 

أحمد عبداهلل والمهندسة سارة رضي من قسم الدعم التقني، أما 
الجزء الثاني فقد اشتمل على أسس الدعم التجاري الهندسي ووضع 

لبنة التعاون بين رينرز الشرق األوسط و الشركات المحلية ذات الصلة، 
وقد قدم هذا الفصل المهندس عيسى الوادي المدير اإلقليمي ألسواق 

مناطق شمال الخليج العربي.

في

مستشفى السالم التخصصي 
يختتم دورة تدريب الحجامين

في مستشفى السالم التخصصي، أحد 
المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين، 
دورة تدريبية للحجامين المحليين، وذلك 

بهدف تدريبهم على األساليب اآلمنة في عالج المرضى حسب 
المعايير العالمية المعتمدة. وقد شارك 30 من الحجامين 

البحرينيين من كال الجنسين في الدورة، والتي استمرت لمدة 
اسبوع، وذلك بتنظيم المستشفى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية »نهرا« وبالتعاون مع مركز 

الشارقة العالمي للطب الشمولي.
جاءت الدورة بعنوان »المبادئ األساسية لعالج الحجامة« تحت 

اشراف الدكتور هيمن النحال، المدير العام لمركز الشارقة 
العالمي للطب الشمولي وأخصائي الطب التكميلي، وبتنسيق من 

الدكتورة زهرة خليفة، استشارية طب العائلة بمستشفى السالم 
التخصصي، المستشفى الوحيد في المملكة الذي يقدم خدمات 

الحجامة العالجية للمرضى.

اختتمت
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