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أمنيات العيد... أمن وسالم

تألقي على طريقة نجمات الخليج في العيد وجهات سياحية لقضاء إجازة العيد18

سبكار:  استخدموا منصات التواصل... بهذه الطريقة
تصوير عبدالعزيز عسكر
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أمتنى أن يعم الس��ام واألمن واألمان عىل منطقتنا والعامل، وأن يس��ود األمن واالستقرار والتطور يف مملكتنا الحبيبة، وأن ينعم الله بالصحة 

والسامة والنجاح والتوفيق عىل قيادتنا الحكيمة ويحفظها من کل سوء، ويوفق الله قادتنا إىل تحقيق ما تتطلع إليه البحرين وشعبها الويف.

وأن ت��دوم اللحم��ة الوطنية بني كافة أطياف املجتمع البحريني، وتكون مثاال يحتذى به يف كل املجتمعات العربية واإلس��امية، وتنزل عىل 

مملكتنا األخبار السارة التي تسعد الجميع.

وعىل الصعيد الش��خيص، أمتنى أن ينعم الله بالصحة والس��امة والس��عادة عىل عائلتي، وتزول أي خافات مع أهيل وأصدقايئ، ويدوم رضا 

القيادة والنَّاس عني، وان أكون دامئا عند حسن ظنهم، وينعم الله عيلَّ بالصحة والسعادة وراحة البال، وأقدر عىل مساعدة من يحتاجني، 

ويتذكرين أهيل وأصدقايئ والنَّاس بالخري، وانجح يف عميل ومسعاي، وأخريًا أمتنى أن ال أخيب ظن أحد يّف، وأن يسامحني من أخطأت يف حقه.

أمتن��ى أن يدي��م الل��ه علينا نعمة األمن واألمان، فالتحدي��ات أمامنا كبرية وتتطلب عم��ا دامئا ووفاء حقيقياً، وأن نبقى دوماً ش��عباً محباً 

ومتسامحاً، طيب الروح، جميل األخاق، ال يغرينا زمان أو مشكات.

أمتن��ى أن نتح��ّد أكرث ونتواص��ل ونرتقي بالفكر والروح والعمل، لنواصل بناء الوطن الغايل وس��ط موجه حارة م��ن تحديات القرن الواحد 

والعرشين، وأن أش��هد أعياد أجمل وأبس��ط فيها من عفوية األطفال با تكلف أو مبالغة، فالعيد عيد القلب والجامل، فيه يجب أن تسعد 

الروح بتلقائية. وأخريا، أمتنى أن تستمر فينا اإلنسانية وأن نتفاىن بعضنا ألجل بعض، وتظل التضحية بالنفس من أجل اآلخرين سمة كانت 

متيز البحريني والبحرينية. أمتنى ... كل ذلك بل وأكرث.

أمتنى يف هذا العيد الس��عيد مزيًدا من التنمية والرخاء ململكتنا الغالية، يف ظل قيادتنا الحكيمة والحكومة الرش��يدة، وأن يديم املوىل عّز 

وجل عىل اململكة وش��عبها الويف نعمة األمن واألمان، وأن يواصل جميع أبناء اململكة العمل بجد واجتهاد وإخاص من أجل رفعة اململكة 

ومنائها، وأن يقفوا صًفا واحًدا خلف قيادتنا الرشيدة، لنحّصن مملكتنا من كل املخاطر املحيطة بها.

وأمتنى من ريب أن يطيل يف عمري وعمر والديت وأوالدي وابنتي وزوجي وجميع أفراد أرسيت الكرمية ويحفظنا جميعا من الرش، وأن يعطينا 

الصحة والهداية والتوفيق وزيادة يف الرزق، يا رب العاملني.

يرسين أن أنتهز هذه املناسبة السعيدة ألرفع إىل مقام عاهل الباد صاحب الجالة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة، ولشعب 

البحرين الويف أس��مى آيات التهاين والتربيكات مبناس��بة حلول عيد الفطر الس��عيد، س��ائاً املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة املباركة وأمثالها عىل مملكتنا 

الحبيبة وهي تنعم بالخري واألمن واالزدهار. كام ال يفوتني أن أهنئ جميع منتسبي قطاع الصحافة واإلعام يف مملكة البحرين بهذه املناسبة السعيدة، مثمناً 

دوره��م الوطن��ي الكبري يف االرتقاء بالعمل الصحفي واإلعام��ي، والتزامهم املخلص بعملهم يف مختلف أركان هذا القطاع الحي��وي، متمنياً لهم دوام التوفيق 

والنجاح يف أداء واجباتهم الوطنية بكل أمانة ومهنية وكفاءة.

وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا

عضو مجلس النواب رؤى الحايكي

عضو مجلس الشورى سوسن تقوي

الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة والتلفزيون في وزارة شؤون اإلعالم عبداهلل خالد الدوسري

 “اأ�ضواء البالد” – لبيبة فار�س:

ينبلج العيد مرشقا متأللًئا رغم قتامة الحياة واسوداد الوجع الذي يحيط بنا من كل جانب يف دولنا العربية النازفِة شبابا ودماء، والصامدِة رغم الشدائد التي تعصف مبنطقة الرشق األوسط ككل.

وتشمخ مملكة البحرين رغم املؤامرات، عصيًة عىل الفنت والتحرشات، إذ يسري قطار النمو غري آبه مبا يحاك يف غرف اإلرهاب املظلمة نحو االزدهار والتطور، وتحقيق املعجزات... واملنجزات.

وتتهاوى أمام الدول الخليجية دس��ائس لطاملا حاول كثريون متريرها لرضب اللحمة الوطنية وتدمري اقتصاداتها الضخمة، فتصمد متحديًة رغم األزمات االقتصادية التي أملت بش��تى الدول يف اآلونة 

األخرية. ويطل العيد حامال تباشري الفرح واألمنيات، ينرث ورود البهجة وعطر الفرح، فالحياة أقوى من املوت، وابتسامة طفل تهزم الكربياء، وفيه أمانينا تصبح غالية جدا، مترضعني بها للخالق أن 

يحفظ دولنا وقيادتنا وأهلنا وأن ال ننىس التسامح وروح التواضع واملحبة واإلخاء. شخصيات وفعاليات باحوا مبا يف قلوبهم من أمنيات غالية ل� “أضواء البالد” فامذا متنوا يف عيد الفطر السعيد:

أمان وسالم ولحمة وطنية... 
فلتتحقق األمنيات  

alsalambahrain.com 17 005500
المـرضـجي  الئتـرغظ  طخـرف  صئـض  طـظ  إجقطـغ  تةـجئـئ  ضمخـرف  وطرخـص  خاضـع 

تابسظا سطى

تسعق سالمغًا 
اربح طتطغًا

طضاشآت رائسئ خقل سططاك الخغفغئ طع بطاصات طخرف السقم شغجا ا�ئاماظغئ وبطاصات 
الثشع المسئص. ضض طساططئ تصعم بعا باجاثثام بطاصاك سظث الاسعق سالمغًا جاتخض سطى 

شرخئ الفعز بةائجة ظصثغئ صَغمئ تخض تاى 5 د.ب لضض طساططئ*.  
ضطما اجاثثطئ بطاصاك أضبر، ضطما زادت شرخك شغ الفعز.

غسري السرض طظ 1 غعظغع تاى 25 أغسطج 2018.
أسطى 30 طساثثم لطئطاصئ جغضعظعن الفائجغظ خقل الفارة.

تصثم بططئك الغعم سئر طعصسظا ا�لضاروظغ.

M*تطئص الحروط وافتضام.
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سفير دولة فلسطين لدى مملكة 
البحرين طه عبد القادر 

سفير تونس 
لدى البحرين محمد بن يوسف

أتقدم بأجمل التهاين وأطيب التربيكات إىل مملكة البحرين الش��قيقة 

واىل شعبها الطيب املتواضع وللقيادة الرشيدة وعىل رأسها عاهل الباد 

صاحب الجالة امللك حمد بن عيىس آل خليفة.

كام أتقدم بأطيب التهاين إىل ش��عبنا الفلس��طيني يف الوطن والشتات 

رغم الظروف الصعبة التي متر بها قضيتنا، خاصة يف قطاع غزة ومدينة 

القدس، وما يعاين منه شعبنا من تنكيل وقهر، متوجًها بالتهاين والتربيكات 

مبناس��بة عيد الفطر السعيد إىل هذا  الشعب البطل حارس املقدسات 

وحامي املس��جد األقىص وكنيس��ة القيامة، متمنياً ل��كل امتنا العربية 

واإلس��امية الخري والتقدم واالزدهار وان يعم األمن واألمان واالستقرار 

جميع دولنا العربية الش��قيقة لتتجاوز ما يحيط بها  من أخطار . كام 

أتقدم بالتهنئة لعائلتي الصغرية زوجتي وأوالدي وأحفادي الذين يقيمون 

ا، وسعداء بالعيش يف ربوعها . معي يف البحرين وهم يحبون اململكة جدًّ

وأمتن��ى لهم كل الخري، وال افق��د األمل بعوديت إىل قريتي التي هجرت 

منها ألعود إليها والعائلة وجميع األهل لننعم بالسام واألمان والحرية، 

وتحقيق حلمنا بإقامة دولتنا الفلس��طينية املس��تقلة  ذات الس��يادة 

وعاصمتها القدس العربية ش��اء من ش��اء وأىب من أىب .وكل عام وانتم 

بألف خري وعيد فطر سعيد.

 أوال وقب��ل كل يشء أتقدم بأح��ر التهاين لعاهل الباد صاحب 

الجالة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 

الس��مو املليك األمري خليفة بن س��لامن ال خليفة، وويل العهد 

نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة، واىل كافة أعضاء 

الحكومة وأبناء الش��عب البحريني الشقيق مبناسبة حلول عيد 

الفطر املب��ارك أعاده الله علينا وعليكم وعىل كافة الش��عوب 

العربية واإلسامية بالخري واليمن والربكة.

 ك��ام أتقدم إليك واىل كافة زمائك يف صحيفة »الباد« بالتهاين 

والتربي��كات، وأدعو الل��ه أن يحفظ تون��س والبحرين وكافة 

الدول العربية واإلسامية من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة 

األمن واالستقرار.

مبناس��بة قرب حلول عيد الفطر املب��ارك، يطيب يل أن أبعث إليكم 

بخالص التهاين والتربيكات، وأن يعيده املوىل عز وجل عليكم أعواما 

عديدة وعىل األمة اإلسامية والعربية يف رفعة وازدهار، مبتهلني إىل 

املوىل عز وجل أن يجعله عيد أمن وس��ام عىل شعبنا وسائر شعوب 

أمتنا اإلس��امية، ويحدونا جميعاً األمل واألمني��ات بأن تتحد تحت 

ة الدول الخليجية والعربي��ة. وأن ينرصها عىل  راية اإلس��ام واألخ��وًّ

أعدائها )وأن يتم استئصال بؤرة اإلرهاب من جذوره(.

ودامت األمة العربية واإلسامية بالعز والكرامة.

رئيس المكتب الثقافي
 أ.د. عبداهلل الكندري بالسفارة الكويتية

إن��ه ملن دواع��ي رسوري أن أع��رب عن خالص 

التهاين والتربيكات مبناس��بة حل��ول عيد الفطر 

املب��ارك وأمتن��ى أن مي��ر ه��ذا العي��د وجميع 

ش��عب البحرين الويف واألمة العربية واإلسامية 

بواف��ر اليمن والخ��ري والربكات، وق��د تحققت 

جمي��ع أمنياته وطموحات��ه وتطلعاته، وأن نرى 

االبتسامة والسعادة عىل الوجوه وأن يعم األمن 

واألمان والس��ام العامل أجمع بربك��ة هذا العيد 

املبارك، ويف ظ��ل قيادتنا الرش��يدة التي تتطلع 

وتتمن��ى أن تدوم علينا مس��رية الخ��ري والتقدم 

والنامء وعدم املس��اس مبكتس��بات ه��ذا البلد 

العزي��ز، وهو مطلب دس��توري ضمن املرشوع 

اإلصاحي لصاح��ب الجالة املل��ك، داعني الله 

س��بحانه وتعاىل أن يعيد هذه املناسبة الكرمية 

علينا وعىل جالته ويحفظه ويسبغ عليه موفور 

الصحة والسعادة.

كام نتمن��ى أن تتحس��ن الظ��روف االقتصادية 

العاملية التي ش��ملت الع��امل بأكمله من خال 

خطة اسرتاتيجية واضحة تعزز النمو االقتصادي 

وتحقق الرخاء والعيش الكريم.

ونحن نؤك��د عميق االعت��زاز بقيادتنا الحكيمة 

ونؤمن بأن مملكة البحرين س��تظل قوية ثابتة 

يعمها األمن واألمان واالس��تقرار بسواعد رجالها 

وأبنائها املتحدين مع حكومتهم من أجل املزيد 

م��ن التطور والن��امء. ك��ام أمتن��ى املزيد من 

العلم��ي  لعائلت��ي ع��ىل املس��توى  التق��دم 

والعم��يل، إن��ه س��ميع مجي��ب الدع��اء.

أمتن��ى أن يعود علينا عيد الفطر املبارك والبحرين 

تنعم بأيام مفعمة باألمل ومستبرشة بثامر جهود 

أبنائه��ا املخلصني بقيادة صاح��ب الجالة امللك، 

فارفع أول رس��ائل األمنيات اىل مقام عاهل الباد 

صاحب الجالة امللك حم��د بن عيىس آل خليفة 

الذي أعاد بحكمته لوجه البحرين ابتسامة الفرح 

يف العي��د، فأدعو الله بأن مين عىل جالته مبوفور 

الصح��ة والعافية، وان يس��دد ع��ىل طريق الخري 

خط��اه، بدعم من ل��دن رئيس ال��وزراء صاحب 

الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن أل خليفة، 

ومس��اندة من لدن ويل العهد نائب القائد األعىل 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة.

أما رس��الة األماين الثانية فابعثه��ا بكل الحب إىل 

بل��دي مملكة البحرين وأدعو الله أن يحميها من 

كل هذه التحديات التي تحيط بها.

وابعث رس��الة األماين الثالثة بكل فخر إىل شعب 

البحرين الطي��ب الصبور ولكل عائل��ة بحرينية، 

متمنيا لهم فيها أن يعود عليهم عيد الفطر املبارك 

وه��م يرفلون يف الرفاه وطي��ب العيش وينعمون 

باألمان وبنسيج اجتامعي متامسك متني، ليعيدوا 

املج��د االجتامع��ي ال��ذي طامل��ا متيز به ش��عب 

البحرين عن بقية شعوب العامل. 

أرج��و أن متر أيام عي��د الفطر املبارك وابتس��امة 
الرض��ا والطأمنينة والس��عادة متأل كل بيوت مدن 
وقرى البحرين، ونعود عنوانا للتعايش والتس��امح 
واملحبة، ونس��طر للتاريخ درس التاحم بني الناس 
بعضها م��ع بعض وب��ني القيادة والش��عب بكل 
فئات��ه وأطيافه. وإننا لنذك��ر مرشوع جالة امللك 
اإلصاح��ي وميث��اق العمل الوطن��ي حينام صهر 

الن��اس جميعا، وحولهم كالبنيان املرصوص، وبكل 

تأكيد هذا القائد قادر أن يجدد هذه امللحمة التي 

رسمت السعادة عىل وجه الشعب البحريني.

عضو مجلس الشورى أحمد بهزادعضو مجلس النواب جميلة السماك

ال يفوتكم عرض العيد

استمتع بخصم ٢٠٪ من قيمة أي وجهة يوم 15 ، 16 ، ١٧ يونيو

طريق مشتان
الرفاع

دوار جرداب
مدينة عيسى

استخدم كود                          في تطبيق
 السترداد هاذا العرض 
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مدير أول، رئيس دائرة خدمات الزبائن 
والمبيعات في “كريدي ماكس”

أميرة إسماعيل

أمتنى أن تعم روح العيد عىل جميع األمة اإلس��امية، وأن يس��ود 

الس��ام واالزدهار يف كاف��ة الدول الخليجي��ة والعربية، وململكة 

البحرين املزي��د من التطور واالزده��ار، وأن تحقق إنجازات غري 

مسبوقة عىل صعيد االقتصاد واملشاريع التنموية.

وعىل الصعيد الشخيص أمتنى من الله سبحانه وتعاىل التوفيق يف 

مسرييت املهنية، وأن يوفقني دامئا يف حيايت العملية، ولبنايت أيضا كل 

التوفيق والنجاح وان ينعم عليهن باالستقرار األرسي، وباملستقبل 

املرشق. وبهذه املناسبة السعيدة أرفع أحر التهاين التربيكات لعاهل 

الب��اد صاحب الجالة امللك حمد بن عي��ىس آل خليفة، ورئيس 

الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، 

وويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحب الس��مو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة، ولقرينة 

العاهل رئيسة املجلس األعىل للمرأة صاحبة السمو املليك األمرية 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وللبحرين ولكل الشعب.

أتق��دم بأحر التهاين  لقيادة البحرين متمثلة بعاهل الباد صاحب الجالة امللك حمد بن 

عيىس آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، 

وويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس��مو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة، ولكل شعب اململكة.

أمتنى يف  هذا العيد السعيد أن أقيض وقتا أطول مع زوجي وعائلتي وأصدقايئ، ألن إجازة 

العيد فرصة للتواصل وتجديد العاقات وصلة الرحم، وسأتخىل يف هذه الفرتة عن منصات 

مواقع التواصل االجتامعية، وأعيش أجواء الفرحة والبهجة ضمن أجواء عائلية متميزة.

وأمتنى أيضا للبحرين وافر األمن واالزدهار، وان نش��هد يف املستقبل القريب نقلة نوعية 

يف املشاريع التي تعزز التنوع االقتصادي، وتدعم النمو.

مديرة شركة أوباي أند هيل
 للتصميم اإلبداعي  وفاء العبيدات

أتقدم بأحر التهاين لقيادة البحرين ملكا وحكومة وش��عبا، متمنيا 

يف هذه املناس��بة السعيدة أن يس��تمر األمن واالزدهار يف مملكة 

البحرين، م��ن أجل أن تبلغ مراتب متقدمة ع��ىل صعيد التنمية 

املس��تدامة، من خال تعزيز مش��اريع تنوي��ع الدخل االقتصادي 

ومص��ادر الطاق��ة، وإيجاد الحل��ول املبتكرة؛ لتحدي��ات التنمية، 

وإدخال التكنولوجيا الحديثة يف س��وق العمل؛ إليجاد فرص عمل 

ذات ضامن اجتامعي الئق، تحقق الرفاهية للبحرينيني واملقيمني، 

وتبني مستقبا مرشقا لألجيال القادمة.

كام أرجو دعم التعليم الجيد الذي يرسخ مبادئ التسامح ومفاهيم 

املواطنة لدى األجيال الش��ابة؛ مب��ا يجعل منها فعالة يف بناء ذاتها 

ومجتمعها.

وغاي��ة ما أطمح إليه أن يعم الس��ام رب��وع املنطقة والعامل، وأن 

تس��ود ثقافة التعايش واملحبة، وأن يعمل املجتمع الدويل واألمم 

املتحدة معا؛ عىل مكافحة صوت التطرف، وصوال لحياة أكرث أمانا 

واستقرارا.

رئيسة جمعية سيدات األعمال أحالم جناحي

مبناس��بة عيد الفطر املبارك، أود أن أنته��ز هذه الفرصة ألعرب عن متنيايت 

للقي��ادة الحكيمة ولش��عب البحرين الويف بعي��د فطر مبارك أدامه الله 

ع��ىل الجمي��ع بالي��رس والعافي��ة واإلمي��ان.

وأمتن��ى أن تك��ون هذه الس��نة بداية خ��ري لاقتص��اد الوطني، وأن 

تتواصل وتتكاتف الجهود يف كل جهة رس��مية وأهلية من أجل رفع 

راي��ة اململك��ة عاليًا وازدهارها. إن البحرين متل��ك من اإلمكانيات 

واملقومات التي متكنها من تخطي التحديات االقتصادية الحالية، 

وق��د تكون الق��وى العاملة وبيئة العمل واملوقع االس��رتاتيجي 

من األم��ور املهمة جًدا لنم��و االقتصاد يف املرحلة القادم��ة، ولكنني مؤمن بأن 

ح��ب وتكاتف وتكامل املواطن��ني وحبهم لوطنهم وعملهم تح��ت راية القيادة 

الحكيمة هو العنرص األهم الذي س��وف يس��اهم مس��اهمة مؤث��رة يف مواجهة 

التحدي��ات االقتصادي��ة القادم��ة. 

أمتن��ى أن ن��رى يف الفرتة املقبل��ة تكاما وتعاون��ا أكرب بني ال��وزارات والهيئات 

والجهات الرس��مية، وذلك لتبس��يط اإلجراءات ووضع أس��س متينة لتكون بيئة 

األع��امل البحريني��ة حاضنة ملنتجات وخدمات تنافس يف جودتها عىل املس��توى 

العامل��ي وتك��ون امل��رأة العبً��ا مه��ام فيه��ا.

الخبير االقتصادي رئيس جمعية ألواني عمار الحواجي

أتق��دم بأحر الته��اين إىل مقام عاهل الباد صاحب الجالة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ورئيس 

الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة،واىل قرينة العاهل 

رئيس��ة املجلس األعىل للمرأة صاحبة الس��مو املليك األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وسمو 

الشيخة ثاجبة بنت سلامن آل خليفة، وإىل الشعب البحريني الويف والخليجي والعريب واألمة اإلسامية 

مبناسبة عيد الفطر املبارك أعاده الله علينا باليمن والربكات أمتنى أن يعم األمن واألمان والسام ربوع 

البحرين والدول العربية و مختلف دول العامل.

كام أمتنى أن تعود عوائد البرتول عىل البحرين والشعب البحريني بالرضا وأن يستفيد القطاع التجاري 

م��ن قانون االس��تثامر الجديد وأن نرى البحرين مبصاف الدول املتقدمة اقتصاديا مثل س��نغافورة. 

وأخريا متنيايت الخاصة للمرأة البحرينية بأن يكون متثيلها أكرب يف مختلف الجهات الحكومية والرسمية 

ومبجالس اإلدارة، الن أثبتت قدرتها عىل التطور الرسيع يف العمل مبختلف الظروف.

الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمين الشرقاوي
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 المدير اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة للبيئة سامي ديماسي

اإلعالمية بثينة خليفة قاسم

أمتنى أن تبقى بادنا واحة أمن ورخاء وأن يعم الخري عىل الجميع يف هذا 

البلد الطيب سائا املوىل تعاىل أن يديم علينا املحبة واملودة، وينعم علينا 

وع��ىل خليجنا والوطن العريب األمان، ويجنبنا رش الفنت ويحفظنا من كل 

س��وء، ويسود العامل السام والتسامح. وبهذه املناسبة السعيدة أرفع أحر 

التهاين والتربيكات لعاهل الباد صاحب الجالة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن آل 

خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة، داعيا الله عز وجل 

أن يحفظ وقيادتنا ويجعلهم ذخرا ململكة البحرين وللمواطنني واملقيمني. 

رجل األعمال وليد الريس

أمنيايت بحلول عيد الفطر املبارك أن يس��ود األمان واالطمئنان يف منطقتنا وبني 

الشعوب. دعونا نكف عن استنزاف مواردنا الطبيعية ونعتمد جميعنا حكومات 

وأفراًدا، مامرس��ات بيئية صحية تضمن تعزيز اس��تدامة بيئتنا وس��امتها، وان 

نعم��ل معاً لصالح الجميع وصالح أمنا األرض الت��ي عانت من التلوث والدمار 

ووي��ات الحروب واإله��امل، وان نتخذ خطوات ج��ادة لحاميتها بحيث تكون 

ج��زًءا ال يتجزأ من مس��ؤوليتنا تجاهها، وأن نغرس الوع��ي بالقضايا البيئية بني 

الصغ��ار والكبار. إذا التزم كل فرد منا بتغيري ولو جزء صغري من عاداته اليومية 

فإن ذلك قد يعني الكثري لكوكبنا الحبيب.

سلمان بن مهنا الدوسري

الحمد لله والش��كر لله، حفظ الل��ه البحرين وحفظ 

قيادتها وش��عبها الكري��م وأدام علين��ا األمن واألمان 

واملحب��ة فيام بينن��ا وابعد عنا أهل الحقد والحس��د 

والجه��ل وأهل الخرافات والب��دع، اللهم وحد كلمتنا 

تح��ت راية قيادتنا، واجمعنا عيل كلمة ال اله إال الله، 

وبارك يف ش��باب أهل البحرين وآتهم الحكمة والرشد 

واجعل منهم العل��امء واملبدع��ني واملفكرين، وأنفع 

بعلمهم اإلنسانية، وارسم بعلمهم اسم البحرين عاليا 

بني الدول املتقدمة.

 مبناسبة العيد أقول لكل أهل البحرين، كل عام وأنتم بخري وأدعو الله أن يأتينا العيد دوماً، ونحن هكذا يف سام وأمان واطمئنان.
فبدون السام واألمان تصبح األعياد با معنى. فقد ضاع األمن واألمان وحل محلهام الخوف والرعب يف كثري من الباد التي تحيط بنا. وأقول ألهيل وجرياين: أشكروا الله 
عىل نعمته فمن أويت األمن واألمان يف هذه األيام فقد أويت خريا كثريا . أش��كروا األب والقائد العظيم صاحب الجالة امللك عىل سياس��اته وقراراته الحكيمة التي جعلتنا 

نرى العيد ونعيشه.
فالفضل بعد الله ملا نحن فيه يعود لحكمة القيادة واملنهج األبوي الذي يتبعه جالته يف إدارة بلدنا الطيب.
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علي سبكار: استخدموا 
منصات التواصل...بهذه 

الطريقة 

كيف بدأ شغفك مبواقع التواصل؟

من��ذ الع��ام 1996، وذلك تزامن��ا مع بدء اس��تخدام االنرتنت يف 

البحرين، فأنا متخصص بتس��ويق الرشكات عىل اإلنرتنت إذ أعمل 

عىل إنش��اء وجود لهم عىل الشبكة العنكبوتية حتى يتواصلوا مع 

الناس أين��ام كانوا. باإلضافة لربامج املحادثات التي أفس��حت يل 

املج��ال ألن يكون يل أصدقاء تعرفت عليهم يف امللتقيات العلمية 

حول العامل.

 ما هي الفكرة األساس لنرش التوعية بأهمية مواقع التواصل؟

ه��ي الوص��ول إىل أكرب رشيح��ة ممكنة م��ن الفئة املس��تهدفة 

والتفاعل معهم. مواقع التواصل االجتامعي تس��اعد عىل انتش��ار 

املحتوى التوعوي س��واء التجاري أو العلمي أو الخريي أو الديني 

أو الرتفيه��ي. ويعتمد ع��ىل قوة املحتوى وخطط االنتش��ار التي 

تساعد الناس عىل التفاعل القوي مع املحتوى.

 هل هناك خطط واضحة الستغال مواقع التواصل يف جني املال 

وتعزيز النمو من خالها؟

طبعاَ هناك اس��رتاتيجيات تس��ويقية تُ��درَّس يف املراكز التدريبية 

العاملية لتعزيز منو املشاريع عرب اإلعام االجتامعي، والتي تساعد 

عىل جني املال من خال التس��ويق والبي��ع او عمل رشاكات مع 

مستثمرين أو وكاء.

 برأيك هل سرنى وظائف يف البحرين عىل مواقع التواصل تنافس 

الوظائف املكتبية؟

بدأنا فعليا بلمس��ها يف البحرين واملنطق��ة ككل، ومنها التصميم 

والتصوي��ر والتدري��ب والبحوث والدراس��ات والرتجم��ة وإدارة 

املواق��ع، وغريها من املهام الوظيفية التي باس��تطاعتك الحصول 

عليها من قبل أفراد أو مجموعات عرب املواقع التواصل االجتامعي.

هل هناك إحصائية بالبحرين حول املؤثرين وكم نسبتهم؟

ال توج��د قامئة حول عدد املؤثرين يف البحرين، ولكن هناك بعض 

الوكاالت التي تسوق لبعض النجوم.

 ما هو تأثري هؤالء عىل الناس واملجتمع؟ إيجابياً وسلبياً؟

 كنت قد رصحت سابقا لإلعام عن هذا املوضوع حيث أرشت إىل 

أن نجوم السوشيل ميديا الحقيقيني هم الذين ميتلكون حسابات 

ينرشون من خالها كل ما هو مفيد صحيا وعلميا وأدبيا ورياضيا، 

وغريها من املواضيع التي ترثي محتوياتهم ويقبل عليها الجمهور 

املتاب��ع. وأوردت أن »نجوم اإلعام االجتامعي هم الذين يتقنون 

أساسيات اس��تخدام قنوات اإلعام االجتامعي ويضعون ألنفسهم 

اس��رتاتيجية ظهور علمي��ة، ويوف��رون محتوى أصي��اً ومتميزاً، 

ويجيدون استخدام أدوات القياس والتفاعل والتقييم«.

كام ورصحت بأن األش��خاص الذين يثريون جدال بهدف الش��هرة 

وبروباغندا إعامية ال أكرث كالخوض بأمور مثل الدين والسياس��ة 

والجن��س والفضائ��ح، ه��ؤالء بغض النظ��ر عن مدى إس��اءتهم 

للمتابعني وألنفسهم، ما يهمهم هو الشهرة وكسب أكرب عدد من 

املتابعني.

يف كل زم��ن هن��اك أن��اس ب��ارزون ومؤث��رون؛ يف الس��ابق كان 

التلفزيون أو غريه من الوسائل اإلعامية املتاحة وراء شهرتهم، أما 

اليوم فببساطة لدينا السوشيل ميديا إذ ميكن ملن ميتلك املقومات 

ألن يكون نجام بأن ينشئ حسابا ويبدأ بالنرش.

 أتوج��د مراكز تدريبية يف البحري��ن لتدريب الراغبني عىل مواقع 

التواصل؟

نعم، لق��د قام الن��ادي العاملي لإلعام االجتامع��ي بالتعاون مع 

متكني وبعض املعاهد يف البحرين بتقديم ورش عمل وش��هادات 

احرتافية يف مجال اإلعام االجتامعي من أرقى املعاهد العاملية.

 أين تجد نفس��ك كناش��ط عىل السوش��يل ميديا؟ وكيف تقيض 

وقتك يف رمضان؟

ال أعت��رب نفيس ناش��طا ب��ل موجه/مرش��د؛ أوجه وأرش��د االفراد 

واملجموعات واملؤسس��ات اىل االستخدام االمثل لوسائل التواصل 

االجتامعي. وعن الش��هر الفضيل، فان��ا أقيض وقتي بني اللقاءات 

العائلية وزي��ارة االصدقاء واملعارف يف املجال��س الرمضانية، ويف 

العمل نهارا مس��تغا وق��ت الصوم يك انجز ما ل��دّي من أعامل 

مكتبية وبحثية.

كلمة أخرية:

من خال مناقشات عديدة يل مع شخصيات بارزة،خلصُت لنتيجة 

مفادها أن الس��بب الرئيس وراء عدم استخدام معظمهم ملواقع 

التواصل االجتامعي هو وجود هواجس لديهم من استخدام هذه 

الوس��ائل، خاصة أن جمه��ور املتابعني غري مع��روف بكامله من 

قبلهم، إضافة إىل خشيتهم من وصول رسائلهم بطريقة خاطئة.

ه��ذه الهواجس منطقية ومربرة أحيانا، لكن يجب أال تكون مربرا 

لعدم اس��تخدام مواقع اإلعام االجتامع��ي، والتخلص منها يكون 

عرب بناء خطة ظهور مدروس��ة عىل تلك الوس��ائل، واإلجابة عىل 

أسئلة من قبيل: ما هو الهدف الذي أريد تحقيقه من استخدامي 

لتلك الوس��ائل؟ وما هو الشكل الذي يجب أن أظهر فيه؟ واللغة 

التي سأستخدمها، واملواضيع التي سأكتب فيها.

اإلجابة الدقيقة عىل تلك األس��ئلة ترس��م اس��رتاتيجية 
اإلع��ام  ظه��ور عملي��ة مثم��رة الس��تخدام مواق��ع 
االجتامع��ي وتحد م��ن املفاج��آت غري الس��ارة التي 
يخشاها املس��تخدم، كام ميكن توظيف شخص مؤمتن 
للكتاب��ة وإدارة الظهور -كام يفعل معظم السياس��يني 
والبارزي��ن-، ورسعان ما سيكتش��ف املس��تخدم مدى 
أهمي��ة ظهوره ع��ىل هذه الوس��ائل يف خدمة تحقيق 

األه��داف  الت��ي  يطم��ح   له��ا.

 “اأ�ضواء البالد” –خا�س:

 مع بداية انتش��ار املواقع اإللكرتونية التي تختص بش��تى املواضيع، كانت الناس تتوجس رشا من 

تأس��يس كيان إلكرتوين لها أو بعضهم ال يثق بأن يتابع أو يعلن أو يش��رتي من تلك املواقع، وكان 

ذلك يف بداية األلفية الثالثة تحديدا، لكن بعد مرور 10 سنوات وأكرث، اصبحت املواقع اإللكرتونية 

من الرضوريات ألهم الرشكات حول العامل، بل أصبحت تقدر مباليني الدوالرات، وهذا الحال ينطبق 

متاما عىل مواقع السوش��يل ميديا التي بدأت تفرض نفس��ها بقوة عىل فضاء اإلنرتنت، وهناك من 

يعرِض عن اس��تخدامها ولديه املربرات.  يؤكد لنا خبري التس��ويق اإللكرتوين الرئيس الرشيك إلدارة 

الن��ادي العاملي لإلعالم االجتامعي )الواليات املتحدة األمريكية(، عيل س��بكار والحاصل عىل العديد 

من الجوائز يف مجال التسويق الرقمي واإللكرتوين، بأن شخصيات بارزة، تتوجس فعال من استخدام 

منص��ات التواصل االجتامعي، لكن��ه ينصح يف الحوار التايل مع »أضواء البالد« بكيفية اس��تخدامها 

بالش��كل الس��ليم، مبيًنا الفرق بني ان يكون الفرد مؤثرا أو مجرد مروِّج لس��لوكيات فاضحة بهدف 

التكسب والشهرة.

المروجون لسلوكيات فاضحة ليسوا بـ “مؤثرين”
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تألقي على طريقة نجمات 
الخليج في العيد

أك��رث ما ميي��ز نجامت الخلي��ج يف رمضان أزياؤه��ن الراقية وإطالتهن الس��احرة 

التي تبهر الجامهري وتجذب عدس��ات املصورين، منصات السوش��يل ميديا تزخر 

بصورهن األخاذة، وليس عليِك إال ان تستوحي عباءتك يف العيد من صورهن التي 

نالت إعجاب اآلالف عىل منصات التواصل االجتامعي، وأصبحت حديث الس��اعة 

والصحافة بسبب روعة التصاميم واأللوان وتنسيق األكسسوارات الفخمة عليها.

حال الترك تخطف األنظار في برومو “صنع في زين”
 “اأ�ضواء البالد” – بدور املالكي:

ش��اركت الفنانة البحرينية الشابة حا الرتك بعد أن سافرت إىل الكويت 
يف بروفات مرسحي��ة  “صنع يف زين” حيث التقت بكادر العمل، وذلك 
بعد تقدميها لجزء من االمتحانات النهائية يف مدرستها، لتعود الستكامل 

االمتحان األخري األسبوع القادم.
وكانت حا قد س��افرت إىل الكويت وألول مرة بدون جدتها مها الرتك، 
ولكن برفقة والدتها منى الس��ابر للمشاركة يف تدريبات مرسحية »صنع 
يف زي��ن« والتي تش��ارك بها بنجاح للس��نة الرابعة ع��ىل التوايل، والتي 

ستعرض عىل مرسح كاظمة خال أيام عيد الفطر املجيد.
ويأيت عدم س��فر جدة حا ومستشارها الخاص مع حا، بسبب ارتباطها 
بعمله��ا كرئيس لقس��م اللغة العربية يف مدرس��ة عب��د الرحمن كانو 

العريقة، وموسم االمتحانات الحايل.
مها الرتك رصحت ل� »أضواء الباد« بأنها شعرت بالحزن ألنها وألول مرة 
ال تكون بجوار ح��ا حفيدتها وحبيبتها وصديقته��ا، موضحة أنها أيضا 
ال تس��تطيع ترك حفيدها محمد وعبد الله الرتك، وهام يف االمتحانات، 

لذلك كان القرار العائيل بسفر والدتها فقط معها إىل الكويت.
بدورها، عربت الفنانة الشابة حا الرتك عن سعادتها للمشاركة يف عمل 
زي��ن املرسحي وللس��نة الرابعة ع��ىل التوايل، معلقة »إن��ه عمل ينرش 
الس��عادة يف كل مكان« ويحظى بحضور جامهريي وعائيل واسع، طيلة 

أيام عرضه عىل املرسح خال فرتة العيد، من الكويت ومن دول الخليج.
وكانت الفنانة حا الرتك، قد نرشت عرب حس��ابها الرس��مي عىل تطبيق 
»إنس��تغرام«، الربومو الخاص بعملها املرسحي الجديد »صنع يف زين«، 

املقرر عرضه يف الكويت، مبناسبة عيد الفطر 2018.
وعلّقت حا عىل اإلعان بالقول “أن تولد يف الدنيا لعبة يعني أنك كنت 

كذبة حتى يصدقك ولد”.
مرسحية “صنع يف زين”، من إخراج س��مري عب��ود، ونص مرسحي لهبة 
حامدة، وألحان بش��ار الشطي، وتوزيع ربيع الصيداوي، يشارك فيها إىل 
جانب حا الرتك، نخبة من أهم نجوم الخليج العريب، من بينهم، فاطمة 

الصفي، وبشار الشطي، وحمد أشكناين.
وبس��بب التدريبات واالمتحانات النهائية مل تجد حا الرتك، متسعا من 
الوق��ت للمتابعة اليومي��ة للدراما التلفزيونية الرمضانية لهذا املوس��م 
الرمضاين، والتي تفتقدها كثريا، وتلجأ ملشاهدتها عن طريق »اليوتيوب«.
وتعلق جدتها ب��أن امتحانات حا، وتدريباتها، وامتحانات محمد وعبد 
الل��ه، منعها هذا الع��ام من متابعة الدراما، ولكنها تتابع إن س��مح لها 
الوقت، املسلس��لني »الهيب��ة«، و«طريق«، وتضيف أنه��ام من اإلنتاج 
املتميز والراقي لهذا املوس��م الرمضاين، باإلضافة إىل مسلسل »مع حصة 

قلم« لسيدة الشاشة الخليجية املبدعة حياة الفهد.
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تق��دم رعاي��ة االموم��ة، الوجه��ة الش��املة 

وقامئ��ة متاج��ر التجزئ��ة الرائ��دة يف متاجر 

Omni يف البحرين م��ن مجموعة الندمارك 

»رعاي��ة األمومة س��ليكت » - وهي طريقة 

للعام��ة التجاري��ة للتع��رف ع��ىل عمائها 

األوفياء ومكافأتهم. ستوجد »رعاية األمومة 

س��يلكت« تحت مظلة »ش��كران« - مبادرة 

والء مجموعة الندمارك.

لتك��ون جزًءا م��ن رعاية األمومة س��يليكت 

، س��يتعني عىل عضو ش��كران حاليً��ا إنفاق 

150 دين��اًرا عىل األقل ع��ىل منتجات رعاية 

األمومة يف العام للحصول عىل تسجيل تلقايئ 

واالس��تمتاع مبجموعة من املزايا التي تحسد 

عليه��ا. إن جوه��ر هذا الع��رض هو ضامن 

اس��رتداد نقدي بنس��بة 10 % )يف ش��كرانز( 

عىل كل عملي��ة رشاء ملنتجات غري ترويجية، 

إىل جان��ب مكافآت أخرى مثل جوائز أفضل 

متسوق شهري والصفقات والعروض الخاصة 

الت��ي س��تعمل به��ا رعاية األموم��ة حرصيًا 

ألعضاء سليكت.

وقال رئيس منطقة مجموعة الرشد شوماالن 

نايكر: »يظل جلب القيم��ة لعمائنا أولوية 

قص��وى لدينا، ونحن نود أن نش��كرهم عىل 

رعايتهم املس��تمرة للعامة التجارية. رعاية 

األموم��ة تفت��ح عاملا من املكاف��آت املذهلة 

لعمائنا«.

وأضاف »نس��عى من خال هذه املنصة إىل 

تطوير وإدارة عاقات مرضية ومفيدة، حيث 

يرى العماء أيًضا عوائد هائلة يف شكل قيمة 

ومعامل��ة أعم��ق ومكاف��آت تجريبية، مثل 

هذه املبادرات هي جزء ال يتجزأ من فلسفة 

األع��امل التجارية التي تركز عىل العماء من 

التي تم بناؤها عىل مدى عقود من الخدمة«.

“رعاية األمومة” تطلق عرض 
استرجاع a10 % من قيمة المشتريات
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هكذا تعيدين لمعان 
شعرك  بعد الصوم

الص��وم ق��د يفقد امل��رأة كثريا م��ن املعادن 

والفيتامينات املهمة لتغذية الش��عر، واألسوأ 

أن بع��ض الصامئ��ات ال يلتزم��ن بالنصائ��ح 

الصحي��ة حيث يعزفن عن تن��اول املأكوالت 

الغنية بالفيتامينات مثل األس��امك والفواكه 

واملكرسات والبيض والحبوب وغريها، ويقللن 

م��ن رشب املاء ما يؤثر س��لبيا عىل الش��عر 

ويصيبه بالتقصف والجفاف.

 إليك طرق الستعادة ملعان وحيوية شعرك:

 دليك شعرك بالزيوت الطبيعية املفيدة 

لفروة الرأس، من أب��رز هذه الزيوت: 

زي��ت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز 

وميكن استخدام كل نوع عىل حدة أو مزجها 

وتدليك الش��عر بها، وتركها مل��دة 40 دقيقة 

عىل الرأس ثم غسل الشعر باملاء الفاتر مرات 

عدة.

 ضعي ماس��ك البيض وزي��ت الزيتون 

عىل الشعر ملدة 25 دقيقة، ثم اغسليه 

بامل��اء الفات��ر تجنب��اً لرائح��ة البيض 

النفاذة.

ميكنك أيضاً وضع ماسك البيض وزيت 

الزيتون ولكن مع إضافة العس��ل إليه، 

ذلك أن العس��ل مغٍذ للشعر ويحميه 

من التقصف والجفاف.

وأخ��رياً، ينص��ح خرباء الش��عر  بعدم ترسيح 

الش��عر م��رات ع��دة يف اليوم مام يتس��بب 

بتساقطه وتشققه، ويحذرونها من استخدام 

الصبغ��ات الكيامئي��ة بش��كل مف��رط ألنها 

مرضة بالش��عر، وتبق��ى النصيحة األهم هي 

تناول األطعم��ة املتوازن��ة والصحية واإلكثار 

من تناول الخض��ار والفواكه الغنية باملعادن 

والفيتامينات. 

1

2

3

ت��اج املرأة ش��عرها، وما مييز امل��رأة البحرينية هو 

امتاكها لشعر طويل وكثيف، والذي ميكن ترسيحه 

بطرق متنوع��ة وكثرية، واليوم صار باإلمكان إضافة 

وصات شعر طبيعية، مام يضفي عىل املرأة مظهرا 

رائعا وجذابا.

 “أض��واء الباد” اختارت ل��ك أكرث من إطالة ميكن 

أن تس��توحي منها ترسيحة لك ولطفلتك  يف العيد 

لطلة بهية ومرشقة. 

تسريحات  جذابة للعيد لك ولطفلتك

كوني أجمل 
مع “عيون 

السموكي”  
في العيد

ماكياج العيون السمويك خطوة أساسية ومكملة إلطالتك خال أيام عيد الفطر املبارك، »أضواء الباد«

تنصحك إلطالة جذابة وراقية، مباكياج السمويك الناعم خطوة بخطوة، لتبدي أكرث أنوثة وجامالً:

- أوالً قومي بوضع مصحح شوائب العيون. 

- اختاري ظال عيون باللون الربونزي وضعي طبقًة منه عىل جفنِك العلوي.

- ارسمي خطاً من اآليايرن األسود عىل جفنك العلوي وزيدي سامكته عىل الزاوية الخارجية للعني. 

- ارس��مي خطاً بالكحل األسود متوس��ط السامكة عىل جفنِك الس��فيل. وميكنك أيضا »رسم الخط بأي لون ظال 

تختارينه يتامىش مع لون مابسك«.

5 ضعي طبقة من املسكارا عىل رموشِك. 

- ارسمي حاجبيك بقلم يناسب لونهام ولكن من دون املبالغة بتحديدهام. 
@jennifersbeauty.bh



كأس العالم لكرة القدم 2018

خيمة فن زون

اجمع أصدقائك لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم FIFA 2018  مباشرة! 
حيث سيتم بث األلعاب على شاشتنا العمالقة في الهواء الطلق في 

خيمة فن زون المكيفة، فيما تستمتع بقائمتنا المتميزة وتكتشف نكهات 
الشيشة الشهية التي نقدمها.

شاهد المباريات مباشرة
في خيمة فن زون

movenpick.com/bahrainمن 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018
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الكاريه والبوب كيرلي والصبغات غير المألوفة آخر صيحات الشعر

رانيا عبد القادر: أمامك خيارات رائعة للعيد

ما هي أبرز األلوان الدارجة ملوس��َمي ربيع وصيف 2018 وهل 

هناك ألوان معينة تنصحني بها لعيد الفطر السعيد؟

متتلك امل��رأة مقومات عدة للجامل أبرزها الش��عر، وكثرية هي 

القص��ات الرائجة واأللوان يف موس��مي الربي��ع والصيف 2018 

وأم��ام امل��رأة البحرينية واملقيمة يف عيد الفط��ر خيارات رائعة 

يف العي��د، أم��ا بخصوص األل��وان الدارجة لهذا الع��ام فأقل ما 

يقال عنه��ا بأنها غري مألوفة والفتة للنظ��ر وقادرة عىل إحداث 

تغي��ري حقيقي للمرأة، فإىل جانب األلوان األساس��ية مثل البني 

واألسود والباس��تيل واألحمر واألشقر، فالرائج اليوم هو الذهبي 

املائ��ل للزهري أو األزرق عند األطراف، وألوان امليتاليك الفضية 

وامللونة، واألش��قر الزبدي، واألش��قر الثلجي، والنحايس الدافئ، 

والافن��در الوردي، وذلك عىل طريقة النجامت الش��هريات مثل 

مايا دياب وريحانا وكيم كاردشيان وغريهن.

2هل يليق بامل��رأة البحرينية األلوان غري املألوف��ة التي ذكرتِها 

سابقا؟

نع��م لطاملا كانت املرأة البحرينية مواكبة آلخر صيحات املوضة 

والجامل واألناقة، من ش��عر ومابس وماكياج وإكسس��وارات، 

أس��تطيع الق��ول بأن ألوان الباس��تيل تليق فع��ا بالبحرينيات، 

ودلي��يل عىل ذل��ك الفنانة الكب��رية هند التي متي��زت بأكرث من 

إطالة، مس��تخدمة اللون الزهري عىل خصات شعرها، شخصيا 

أنا مع الجرأة والتغيري رشط أن يكون اللون موافقا لش��عر املرأة 

وش��كل وجهها ولون البرشة والعينني، ألن املوضة ليست تقليدا 

أعمى، بل اختيار ما يناس��ب كل سيدة عىل حدة للحصول عىل 

إطالة ساحرة ومبهرة.

م��اذا عن القص��ات الدارجة وهل تجدين م��ن خال عملك أن 

قصات الش��عر القصرية تس��تهوي البحريني��ات أم من الصعب 

التنازل عن الشعر الطويل؟

قصات الشعر الرائجة لهذا املوسم والتي تحتل عرش القصات يف 

2018 هي الكاريه والبوب املسطح، والبوب كرييل، وقصة الفرق 

الجانبي وهي بالفعل تليق بالبحرينيات ألن هذه القصة أساسا 

ميكن أن تطبق عىل الش��عر الطويل والقصري واملالس واملجعد، 

وبرأيي هي من أجمل القصات. أيضا هناك قصة الشعر الطويل 

مع الغرة وتليق جدا بالشعر املتموج وهي قصة شبابية بامتياز، 

وقصة األطراف الحادة باستخدام الشفرات للحصول عىل أطراف 

قص��رية وح��ادة، ونرى أيضا ب��أن قصة الس��بعينات التي تتميز 

بالطبق��ات املموجة عادت للظهور بق��وة، ناهيك عن القصات 

الفرنس��ية القصرية، وأنوه هنا من خال خ��ربيت يف البحرين إىل 

أن البحريني��ات بش��كل عام غري املراهق��ات أي ما بني عمر 30 

إىل 50 عاما ال يس��تغنني بسهولة عن الشعر الطويل، بينام نرى 

املراهقات والعرشينيات يرغنب بقصات شعر قصرية وعرصية.

حدثين��ا عن آخر التقنيات املس��تخدمة يف االكستنش��ني؟ وهل 

تؤذي الشعر الطبيعي؟

أصبح هناك ع��دة تقنيات عىل صعيد تكثيف الش��عر، وآخر 

تقني��ة مس��تخدمة الي��وم هي زرع الش��عر، وه��ذه عملية 

تحت��اج ملختص وال أنصح بإجرائه��ا يف صالونات، ومن يخضع 

لهذه العملية يعاين من ش��عر ضعيف بش��كل عام، وبالنسبة 

لرتكيب الخص��ل، توجد خصل بالكليبس��ات او املاقط وهي 

طريقة س��هلة وميكن أن تستخدمها الس��يدة يف منزلها، دون 

اللجوء للصالون، بينام تركي��ب الخصل بالخرز والتخييط وال� 

»غلو« او الش��مع والليزر، فهذه تقنيات تحتاج لخبري ش��عر 

او مصفف ش��عر محرتف.

هناك فكرة خاطئة ل��دى كثريات بأن تركيب الخصات يؤذي 

الش��عر، ألن الناس تجهل كيفية العناية بالخصات امللتصقة، 

إذ توج��د كرمي��ات تس��تخدم خصيصا لذلك وفرش��اة ش��عر 

خاص��ة، كام أننا كمصففي ش��عر نطلب م��ن املرأة بأن تلتزم 

بإرش��ادات معينة خال التمشيط والنوم حتى ال تؤذي فروة 

رأس��ها.

مباذا تنصحني املرأة للعناية بشعرها؟

الوقاية خري من قنطار عاج، فالتغذية الصحية املتوازنة، والعناية 

الس��ليمة بالش��عر هي مفتاح الجامل لكل ام��رأة، وما اقصده 

بالعناية هو استخدام املستحرضات واملاسكات التي تحتوي عىل 

األحامض والفيتامينات، إىل جانب اس��تخدام الزيوت الطبيعية 

واألعش��اب، وهناك صالونات تحرض هذه الخلطات وتنصح بها 

املرأة التي تهتم بجاملها، خصوصا من تعلم أن تاج املرأة شعرها 

وليس سها التخيل عن التاج ببساطة.

 “اأ�ضواء البالد” – خا�س

تؤك��د خبرية العناية بالش��عر رانيا عبد القادر بأن أمام املرأة البحرينية خالل عيد الفط��ر خيارات رائعة للعيد، إن من ناحية اختيار 

أل��وان الصبغات أو القصات. وأكدت أن املرأة البحرينية تليق بها آخر صيحات األلوان غري املألوفة التي تضفي عليها ملس��ة عرصية 

مفعمة بالجرأة واألنوثة يف آن مًعا، لكنها نصحت باختيار ما يليق بوجه أو شكل كل امرأة ألن املوضة ليست مجرد تقليد أعمى بل 

يجب أن تكون املرأة ذكية يف اختياراتها لتحصل يف النتيجة عىل إطاللة ساحرة وأنيقة. وفيام يل نص الحوار:

رانيا عبد القادر
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شجرة الحياة
هي إحدى املع��امل التاريخية للبحرين، ومعجزة طبيعية 

تقع عىل بع��د كيلومرتين فقط من جبل الدخان، ويبلغ 

عمره��ا أكرث من 400 عام، وتق��ف وحدها عىل رأس تل 

رم��يل يبلغ ارتفاعه 25 قدماً وس��ط منطقة صحراوية ال 

يصله��ا فيها أي مصدر من مصادر املياه، وهذا من أرسار 

إعجازها.

قلعة البحرين
يطل��ق عليها قلع��ة البحرين مثلام يطل��ق عليها أحياناً 

حص��ن البحري��ن، وهي إح��دى أبرز املع��امل األثرية يف 

البحرين التي كانت عاصمة لحضارة الدملون، وأصبحت 

اليوم إحدى املواقع املدرجة عىل قامئة اليونسكو للرتاث 

العاملي. 

متحف البحرين الوطني 
تم افتتاحه عام 1988، ومتتد س��احته الرئيس��ية مبوازاة 

س��احل الخليج العريب، وهو أول متحف يف الباد ويخلد 

ب��ني جدران��ه تاريخها الذي ميت��د إىل 5000 عام. ويضم 

مجموعة ضخمة من القطع األثرية والرتاثية.

حلبة البحرين الدولية
تس��تضيف البحرين منافس��ات جائزة البحرين الكربى 

لس��باقات فورم��وال وان كجزء من بطول��ة فورموال وان 

العاملي��ة. يقام الس��باق يف حلب��ة البحري��ن الدولية يف 

الصخ��ري، وهي حلبة عاملية افتتحت يف 17 مارس 2004، 

وتس��تضيف العديد م��ن الفعاليات املرتبطة بس��باقات 

الس��يارات من بينها س��باق الس��حب وغران��د بريكس 

و«سوبر كارز يف 8« و«ديزيرت 40« وغريها الكثري. 

جبل الدخان
جبل الدخان هو أعىل تال البحرين، حيث يصل ارتفاعه 

إىل 143 مرتاً فوق مستوى سطح البحر، وأطلق عليه هذا 

االس��م بس��بب الضباب الذي يحيط به يف أغلب أوقات 

العام.

محمية العرين 
تق��ع محمية العرين الطبيعية يف منطقة الصخري، وتبعد 

عن املنامة مسافة 40 دقيقة فقط بالسيارة، وتحتوي عىل 

متنزه طبيعي تكس��وه الخرضة وع��دد كبري من النباتات 

التي يتجاوز عددها أكرث م��ن 10 آالف فصيلة مختلفة، 

وحيوانات ويبلغ عددها حوايل 500 نوع مختلف.

أماكن في البحرين ال تفّوت زيارتها
  متتلك مملكة البحرين مرافق س��ياحية عدة تش��كل عامالً جذب للس��ياح العرب واألجانب، فإىل جانب املواقع الطبيعية هناك كثري من الش��واهد األثرية الرائعة ودور العبادة الدينية 

التي تشكل ثروة سياحية للبالد، وتعمد الحكومة يف خططها الجديدة إىل تشجيع السياحة من خالل رصد االستثامرات الضخمة وإنشاء املرافق الرتفيهية لتعزيز السياحة العائلية التي 

تشكل مصدرا مهام للناتج املحيل يف ظل سياسة جاللة امللك الداعية للتنويع االقتصادي وخلق كيانات مدرة لخزينة الدولة دون االتكال بشكل كيل عىل تجارة النفط، وفيام ييل أجمل 

6 أماكن سياحية يف مملكة البحرين:
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 تركيا
تزخر إس��طنبول بكثري من املعامل واملساجد التي تأخذ السائح يف 

رحلة تاريخية إىل عرص الخافة العثامنية، ومن املهم زيارة مدينة 

كابادوكيا االثرية الش��هرية جدا والواقعة وس��ط منطقة األناضول 

الوس��طى. كام ميكن االختيار بني سواحل أنطاليا وآناليا ومريسن 

ومارماري��س وفتحي��ة املطلة عىل البحر املتوس��ط، ومن اش��هر 

الوجه��ات التي ال ينبغي تفويتها منطق��ة أولدينيز أو بلو الغون 

الساحرة، ومنتجع كيمري الساحيل وقرية كاياكوي الجميلة ووادي 

الفراشات. 

  

اليونان
 ال داعي للسؤال عن اجمل الوجهات السياحية يف اليونان، فكل الباد 

رائعة بجزرها وشواطئها وجبالها ومعاملها األثرية املنترشة يف كل مكان، 

بدًءا من جزيرة س��انتوريني وصوال لجزي��رة كريت التي تعد األكرب 

يف اليونان وجزيرة زاكينثوس الش��هرية بشواطئها الرملية وصخورها 

البيضاء، وجزيرة نيا كاميني بالقرب من سانتوريني ورادوس الجميلة 

التي تنافس��ها، وتس��تطيع يف كل واحدة من ه��ذه الجزر أن متارس 

السباحة والغوص واألنشطة الرياضية املختلفة.

أما إذا كنت من هواة التاريخ اإلغريقي القديم، فالعاصمة اليونانية 

أثينا تأخذك لتعيش تلك الحضارة عرب مبنى األكروبوليس الذي يقع 

عىل ربوة تطل عىل كامل املدينة والكثري من اآلثار املنترشة.

مرص
 هي الوجهة األقرب إىل املس��افر العريب، جغرافيًا وثقافيًا، تعدك 

بكثري من املفاجآت من منتجعاتها عىل الشواطئ الخابة، خصوصا 

تل��ك املطلة عىل البحر األحمر او عرب رح��ات الكروز التي تبحر 

عرب نه��ر النيل، أما املعامل الثقافية والتاريخية فتش��مل أهرامات 

الجي��زة ، وصوال إىل العديد من املعاب��د املرصية التي ترجع فرتة 

بنائها ألكرث من 50 قرنًا مىض.

وملحب��ي التعرف ع��ىل الحضارة املرصي��ة القدمية يج��ب زيارة 

املتح��ف املرصي ومعبد الكرنك الذي يعد أكرب مبنى ديني قديم 

يف العامل، وكذلك معبد أبو س��مبل ومعبد األقرص ومعابد جزيرة 

فيلة، وملحبي االس��رتخاء عىل الش��اطئ أو م��ن هواة الغوص بني 

الش��عاب املرجانية ومامرسة النش��اطات املائية املختلفة، عليهم 

التوجه إىل املنتجعات الشهرية يف رشم الشيخ والغردقة أو يف قرية 

دهب.

  

جورجيا
تضم س��اكارتفيلو كام يس��ميها أهل الباد مجموعة كبرية من 

املعامل التي تجذب الس��ياح إليها، خاصة من املسافرين العرب 

يف اآلونة األخرية، الذين يأتون للدراس��ة أو السياحة العاجية 

أو االس��تجامم والتمت��ع بج��امل الطبيعة الخابة ب��ني الجبال 

والغاب��ات، أو بعاصمته��ا تبلي��يس التي متتزج فيه��ا الطرازات 

املعامري��ة التاريخي��ة والحديثة ج��دا وتعج بالحي��اة املفعمة 

وكأن��ك يف إح��دى العواص��م األوروبي��ة.

وتزخ��ر تبلييس باملعامل التاريخية مثل قلع��ة ناريكاال وكاتدرائية 

س��ينوي، ويأيت إليها الس��ياح للع��اج واالس��تجامم يف حاممات 

ومنتجع��ات الينابيع الس��اخنة العاجية وهي مي��زة من ميزات 

مدين��ة بورجومي، ك��ام تضم الجهة الغربي��ة لجورجيا مجموعة 

مهمة من املنتجعات الشاطئية عىل سواحل البحر األسود، خاصة 

يف مدينة باتومي.

 

 جزر السيشل
 مبوقعها الجميل واملنعزل وس��ط املحيط الهندي غري بعيدة عن 

الجزيرة العربية، حيث تس��تغرق الرح��ات الجوية املتوفرة من 

عواص��م الدول الخليجية حوايل 4 إىل 5 س��اعات فقط، ومبناخها 

االس��توايئ الدافئ عىل م��دار الع��ام، تعترب جزر السيش��ل جنة 

املس��افرين العرب يف أي وقت من السنة حتى وإن كانت عطلة 

قصرية مثل عطلة عيد الفطر.

ميكنك اكتش��اف العاصمة فيكتوريا الواقعة يف أكرب جزيرة وهي 

»ماه��ي« يف نزهة لنصف يوم فقط ولك��ن ال تُفوت العيش مع 

الس��كان املحليني وأسواقهم الرائعة، وبعدها تستطيع التوجه إىل 

شاطئ آنيس ماجور األكرث شهرة يف الجزيرة أو إىل خليج بيو فالون 

للتمتع مبشهد غروب الشمس.

وجهات 
سياحية 

لقضاء إجازة 
العيد

كث��ري منا يخطط لقض��اء إجازة 

عي��د الفط��ر خ��ارج البحرين، 

للراح��ة  ج��ًدا  مه��م  فالس��فر 

م��ن  للتخل��ص  واالس��تجامم 

ضغ��وط العم��ل املرهقة، ومن 

املل��ل والرتاب��ة، إضاف��ة إىل أن 

الس��فر يرفع هورمون السعادة 

ويتي��ح الفرص��ة للتع��رف عىل 

اماك��ن وأش��خاص جديدة، كام 

يس��اعد األفراد عىل العودة إىل 

ونش��اط.  بس��عادة  وظائفه��م 

»أضواء الب��الد« اختارت خمس 

السفر  لعش��اق  مثالية  وجهات 

خ��الل العي��د، وذل��ك نقال عن 

موقع »سفاري«:

جزر السيشل

تركيا
مصر

اليونانجورجيا

5
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 املكونات:

-علبة عجني الكنافة الشعر

200- غرام زبدة

لعمل مهلبية القشدة:

- قطعتني جنب كريي

-علبة قشدة

-ملعقة طعام نشا

- كوب حليب

-معلقة طعام طحني

-معلقه واحدة من ماء الزهر

- معلقة سكر

لتحضري القطر:

4- أكواب سكر

-كوب ماء

- ملعق��ة كب��رية عص��ري ليم��ون 

حامض

 طريقة التحضري

 -م��ن األس��هل أن تك��رس عجينة 

الكناف��ة وهي مجم��دة، وتذوب 

الزبدة معها وتعجن جيداً.

 -لتحض��ري مهلبية القش��دة ضعي 

الحليب والنش��ا والسكر والطحني 

والج��نب يف ق��در، وح��ريك املقادير 

جيداً، ثم ضعيها عىل النار واستمري 

بالتحريك حتى تحصيل عىل مزيج 

مكثف ثم أضيفي القش��دة وحريك 

برسعة وارفعيها عن النار.

-ع��ىل صيني��ة متوس��طة، افردي 

نص��ف العجني وضعي القش��طة 

وابعديه��ا  بالتس��اوي  املح��رضة 

قلي��اً عن األطراف ثم ضعي بقية 

العجني بالتساوي واضغطيه قلياً.

-ضع��ي الصيني��ة عىل الن��ار من 

األس��فل لتحمر م��ن األطراف، ثم 

ضعي النار من فوق واتركيها حتى 

يصبح لونها ذهبيا.

-وزعي القط��ر عىل وجه الصينية 

به��دوء، ويجب أن يك��ون القطر 

بارداً قلياً.

-زينيه��ا بالفس��تق املطحون قبل 

التقديم.

املكونات:

500 جم كنافة مجمدة

200 جم زبدة

رشبات القطر )الشرية(

 نوتيا )حسب الرغبة(

بندق مجروش 

الطريقة:

ميكن فرم الكنافة أوال يف محرضة الطعام

تخل��ط الكنافة بالزبدة جيدا ج��دا يف قالب دائري وتوزع جي��دا مع الضغط عليها، 

وميكن عملها يف صينية الكاب كيك.

تدخل الفرن عىل 180 حتى اللون الذهبي الحلو.

ميكن أن تسقى بالقطر او ال حسب الرغبة، الن النوتيا مسكرة اصا.

توضع طبقة من النوتيا رفيعة أو سميكة حسب الرغبة 

وتزين بالبندق.

“كنافة العيد” على ذوق األطفال... بالهناء والشفاء

كنافة  بالنوتيالالكنافة  بالقشطة

 إليكم طريقة تحضري الكنافة بالقشطة عىل 

ذوق سارة آل منصور:
 إليكم طريقة تحضري الكنافة بالنوتيا 

عىل ذوق روكا:

 

ُصمم مطعم مارغريتا بطريقة مريحة وجذابة، حيث ميكن للعماء 

االس��تمتاع برحل��ة هادئة نحو ش��به جزيرة إيطاليا عىل س��واحل 

األبيض املتوسط، إذ متتزج رائحة الطامطم الحمراء بأوراق الريحان 

والخرضة الطازجة، وجبنة موزاريلا والبارميزون، فمن أفران نابويل 

تخرج أروع بيتزا يف إيطاليا.

مطعم مارغريتا ينقل التجرب��ة لزبائنه يف مملكة البحرين، ويقدم 

إىل جانب البيتزا بأنواعها املختلفة، سلس��لة من األطباق اإليطالية 

الشهرية مثل الريزوتو واملعكرونة والباستا بأنواعها )الزانيا، لنغويني 

والفيوتوتشيني...(.

وألن النكه��ة اإليطالي��ة األصيلة تحتاج إىل خ��ربة يف التقديم، فإن 

املطع��م قد جلب أهم الطهاة اإليطاليني أصحاب الخربة والطويلة، 

واملجربني يف مطابخ عديدة حول العامل.

ويف عيد الفطر الس��عيد سيطلق املطعم قامئته اإليطالية التقليدية 

مع ملس��ات عرصية للطهاة اإليطاليني وبأسعار مقبولة للجميع، فا 

تفوت الفرصة يف زيارته.

ال تفوتوا 
زيارة 

مطعم 
مارغريتا 

في العيد
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سامي ديماسي: األطفال... سفراء البيئة في البحرين
 “اأ�ضواء البالد” –  لبيبة فار�س

أك��د املدير اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة للبيئة يف غرب آس��يا س��امي 

دميايس: أننا يف مكتبن��ا مبملكة البحرين قررنا، وعىل هامش االحتفاالت 

بيوم البيئة العاملي الذي يقام بعنوان “التغلب عىل التلوث الباستييك”، 

أن نكون “مختلفني” عن باقي املكاتب حول العامل.

وأش��ار يف حديث خص ب��ه “أضواء الب��اد” : إىل أن االختاف يكمن 

باس��تهداف األطفال من س��ن ثاث حتى 10 س��نوات.

وأض��اف: حتى يعي هؤالء ومنذ نعومة أظافرهم مخاطر الباس��تيك 

وآثاره��ا املدم��رة عىل البيئة، ارتأين��ا أن نخاطبه��م بلغتهم املفهومة 

والبس��يطة، وبأن يشاركوا ش��خصيا بكتابة تعابري او رسم صور تظهر 

مدى اس��تيائهم من اس��تخدام أش��ياء عدوة للبيئة.

��خ لديهم  واس��تدرك قائ��ا: بأن هذه املش��اركة وبهذا الش��كل ترسِّ

املعلوم��ات البيئية بش��كل عميق، فيصبحون بدورهم س��فراء للبيئة 

حت��ى يف منازلهم، مدركني للمخاطر الجمة التي تنجم عن اس��تهاك 

الكميات الضخمة من الباس��تيك يف املس��تقبل.

وعىل صعيد متصل، أفاد دميايس أنه ويف ضوء توقيع مملكة البحرين 

التفاقية “بح��ار نظيفة”، التي أطلقتها منظمة األم��م املتحدة للبيئة 

لحامي��ة البحار من مخلفات الباس��تيك، منذ حوايل الش��هرين، صار 

باإلم��كان إقام��ة ورش وفعالي��ات تدريبي��ة داخ��ل اململك��ة.

 وأردف: أن الكويت وقعت مؤخرا عىل االتفاقية، يف حني إن اإلمارات 

تعه��دت بالتوقي��ع عليها يف وقت قريب، بين��ام لبنان وعد بأن يوقع 

عليه��ا يف 25 أغس��طس املقبل، ما يش��جع بأن املنطق��ة مقبلة بهذا 

االتج��اه، وه��و ما يدعونا للتفاؤل. وكش��ف دميايس ع��ن أن املكتب 

بص��دد تنظيم فعالية توعوية يف ذات اإلط��ار، لليافعني من عمر 10 

إىل 18 س��نة، تتناول برامج توعوية مهمة، الهدف منها أيضا مخاطبة 

وتوعية هذه الرشيحة مبخاطر اس��تخدام الباس��تيك.

جاء ذلك لدى مش��اركة »أضواء الباد« بفعالي��ات االحتفال بيوم البيئة 

العاملي تحت ش��عار “التغلب ع��ىل التلوث الباس��تييك”، التي أقيمت 

بالتع��اون بني األمم املتح��دة للبيئة ومجموعة ماج��د الفطيم، مبجمع 

السيتي سنرت يف منطقة السيف.

أرقام صادمة
وأفصح املدير اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة للبيئة يف غرب آسيا سامي 

دميايس عن أرقام صادمة حول مدى استخدام عبوات وأكياس الباستيك 

غري القابلة لاس��تعامل مرة ثانية. وأكد أنه يتم رشاء مليون زجاجة مياه 

رشب باستيكية كل دقيقة واحدة حول العامل، ويُستخدم ما يصل إىل 5 

تريليونات كيس باستييك يف جميع أنحاء العامل كل عام، وان هناك 300 

مليون طن من الباس��تيك ينتهي بها املطاف يف البحار سنويا. واستكمل 

قائا: إن آخر إحصائيات كش��فت عن أنه بحلول 2050 س��يكون هناك 

باستيك يف البحار أكرث مام سيكون هناك أسامك. 

بدائل وحلول

واع��رتف دمي��ايس أنه ال ميكنن��ا القضاء الكيل عىل مش��كلة اس��تخدام 

الباستيك لكن ما نريد إيصاله للناس أن هناك بدائل ميكن أن تحّد من 

هذه املش��كلة وتقلل من تدمري الحياة يف البحر، مثل اس��تخدام عبوات 

ملياه الرشب، أو مطرات، وماعق وشوك وصحون وقشات للرشب، ميكن 

اس��تخدامها أكرث من مرة، إما مصنوعة من الباستيك املقّوى الذي يعاد 

استخدامه أو من الحديد او من مواد قابلة للتحلل.

وكشف عن أن هناك اتجاها يف أوروبا ويف الرشق األقىص بتصنيع أدوات 

املائدة التي تتحلل أو التي تؤكل من قبل األسامك يف البحر.

وق��ال: فعا بدأنا نرى قش��ات لل��رشب مصنعة من م��واد قابلة لألكل 

. gummy straw أو pasta straw والتحلل يطلق عليها

وأكد دميايس أن عماقة صناعة الباس��تيك حول العامل يجب أن يفكروا 

ببدائل تخدم البيئة ويف ذات الوقت تدر عليهم األرباح.

وق��ال نحن كأم��م متحدة أصبحن��ا نعمل مبفهوم الرشاك��ة مع القطاع 

الخ��اص وال نأل��و جهدا بدعم ال��رشكات الصغرية أو املتوس��طة يف هذا 

املجال، من خال ربطها بش��بكة عاقات بالقطاعني الصناعي والسياحي 

لتقوية املرشوع بهدف تحقيق أهدافنا حول الحفاظ عىل البيئة. 

استمتع بغداء العيد المميز  في “الموفنبيك”

غداء العيد
السبت، 16 يونيو، 2018 يف قاعة املرجان

الس��عر: 18 دينارا للش��خص الواحد ش��امل 

الرسوم واملرشوبات الغازية

من الساعة 12:30 إىل 4:00 مساًء

خصم 50 % لألطفال بني عمر 6 و 12 سنة

مجانًا لألطفال تحت عمر 6 سنوات

كأس العامل لكرة القدم 2018 مبارشًة يف 
خيمة فن زون

اجمع أصدقاءك ملش��اهدة حفل افتتاح كأس 

العامل 2018 حيث س��يتم ب��ث األلعاب عىل 

شاشتنا العماقة يف الهواء الطلق يف خيمة

ف��ن زون املكيفة، والتي ت��م تصميمها لهذه 

املناسبة الخاصة. استمتع

بقامئتنا املتميزة واكتش��ف نكهات الشيش��ة 

لدينا فيام تخترب لحظات

استثنائية أثناء مشاهدة مباريات كأس العامل.

الخميس، 14 يونيو 2018

ملزي��د من املعلومات، يرج��ى االتصال بالرقم 

+97317460017

أو مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين

hotel.bahrain.fb@movenpick.com

عروض العيد غير مسبوقة 
من “التسهيالت للسيارات”

 تكرم التسهيات للسيارات الوكيل واملوزع الحرصي 

لعام��ة GAC Motor الرائدة يف مملكة البحرين، 

مبناس��بة عيد الفطر، عماءها بعيدي��ة بقيمة 1.5 

ألف دينار نق��داً، إضافة اىل اختيار العميل لواحدة 

من العديد م��ن الهدايا الفورية مقابل رشاء إحدى 

طرازاتها، وذلك بجانب األس��عار التنافس��ية واملزايا 

املتع��ددة الت��ي تطرحه��ا الرشكة للزبائ��ن، والتي 

تشمل التس��ليم الفوري واألقساط املرنة مبعامات 

رسيعة وودية.

ورصح املدي��ر الع��ام للرشك��ة برير جاس��م قائاً: 

“اس��تمراراً لعروضنا الرمضاني��ة والتي القت رواجاً 

كبرياً من قبل الزبائن، نحن نضيف عليها اليوم 1.5 

أل��ف دينار وهدية من اختي��ار العميل، إضافة إىل 

كل ما يحتاجونه من حيث الجودة واملتانة والسعر 

املناس��ب، وخدمات ما بعد البيع وذلك س��عياً منا 

لتقديم أفضل وأقوى العروض يف السوق املحيل”.

يشتمل العرض عىل خيار استبدال جميع السيارات 

وضامن إعطاء أفضل تس��عرية للمركبة املس��تبدلة، 

حيث يت��اح للزبائن اس��تبدال س��ياراتهم القدمية 

بأخرى جديدة كلياً، بباقات رائعًة تشمل التسجيل 

والتأمني ومانع الصدأ، إضاف��ة إىل الصيانة للمركبة 

مل��دة 3 س��نوات / 60.000 كيل��و م��رت، والضامن 

الذهبي املمتد لس��بع س��نوات والحلول التمويلية 

بأس��عار فائدة تنافسية، وقس��ائم وقود إضافة إىل 

التأم��ني الصحي الذي يتي��ح للزبائن الحصول عىل 

العاجات الطبية يف املستشفيات الخاصة يف مملكة 

البحرين.

وميكن زي��ارة معرض GAC Motor مبنطقة العكر 

من الس��بت حتى الخميس من الس��اعة 8 صباحاً 

حتى ال� 2 مساًء ومن الساعة ال� 8 والنصف حتى ال� 

11 مساء، لاتصال عىل 17734008 أو زيارة موقعنا 

.www.tac.com.bh اإللكرتوين



شخصيات مرموقة في 
غبقة ظافر العمران 

وعقيلته جيهان 
أق��ام د. ظافر العم��ران وعقيلته جيهان غبقته��ام الرمضانية 

يف فن��دق الخليج، حرضها ش��خصيات مرموق��ة من املجتمع 

البحريني وكان يف اس��تقبالهم د. ظاف��ر وعقيلته اللذان رحبا 

بضيوفهم وتبادال معهم التهنئة بحلول ش��هر رمضان املبارك، 

كام تبادل الحضور األحاديث الودية والتقطوا الصور التذكارية.

تصوير: رسول الحجيري، خليل إبراهيم



نظم بنك البحرين والرشق األوس��ط “غبقة” رمضانية للموظفني 

يف فن��دق الخلي��ج، حرضها أعض��اء اإلدارة وعدد م��ن موظفي 

وموظفات البنك وعائاتهم. ش��ملت الفعالية الرمضانية فقرات 

ترفيهية اس��تمتع بها الحضور، تخللت الغبقة مسابقات متنوعة 

وقُدمت الجوائز للفائزين.

“البحرين والشرق األوسط”يقيم 
“غبقة” رمضانية لموظفيه



“نادي مازيراتي” ينظم 
غبقته الرمضانية

مجموعة الراشد تنظم 
الغبقة الرمضانية

احتفل مجل��س إدارة نادي مازيرايت البحرين برئاس��ة رفعت 

الغاوي بعامه الثالث خال غبقته الرمضانية السنوية، بحضور 

كاف��ة أعضاء النادي وأرسه��م وجميع ضيوف��ه. رعى الحفل 

الش��يخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبالتعاون مع الس��فري 

اإليط��ايل  لدى اململك��ة دومينكو بياتو. واس��تمتع الحضور 

بالغبقة الرمضانية، متمنني للنادي دوام التطور واالزدهار.

جرياً عىل عادتها الس��نوية يف رحاب الش��هر الفضيل، أقامت 

مجموعة الراشد غبقتها الرمضانية بحضور عدد من املوظفني 

والضيوف واإلعاميني، يف جو عائيل مرح، تقديرا للجهود التي 

يقدمه��ا املوظف��ون، إذ قىض الجميع أوقاتا مس��لية وممتعة 

متمنني إلدارة املجموعة دوام التوفيق واالزدهار.



احتفلت جمعية سيدات األعامل بالغبقة الرمضانية يف جالرييا 

21 وخ��ال االحتفال، وألقت رئيس��ة الجمعية أحام جناحي 

كلمة عربت فيها عن عظيم االمتنان والعرفان للرئيسة الفخرية 

لجمعية سيدات األعامل البحرينية سمو الشيخة ثاجبة بنت 

سلامن آل خليفة عىل دعمها وكرمها املستمر املعنوي واملادي 

لفعاليات الجمعية والشكر الجزيل للقيادة الرشيدة. 

سيدات األعمال يحتفلن 
بالغبقة الرمضانية



“بتلكو” تقيم غبقتها الرمضانية 
على شرف اإلعالميين

 أقامت رشكة بتلكو غبقتها الرمضانية الس��نوية عىل رشف اإلعاميني، بفندق 

الريجنيس باملنامة. حرض الغبقة عدد من املسؤولني والصحافيني واإلعاميني.

 وأتاح��ت ه��ذه الفعالية فرصة للضي��وف للتواصل ولقاء مدي��ر عام وحدة 

التس��ويق عبد الرحمن منري ومدير قس��م االتصاالت املؤسس��ية والتسوقية 

برشكة بتلكو الش��يخ بدر آل خليفة، يف أجواء رائعة مع االس��تمتاع بأش��هى 

األطب��اق العربية والرمضانية. ويف ختام الحفل، تم الس��حب عىل العديد من 

الجوائز القيمة.

شخصيات بارزة في غبقة “دراسات” الرمضانية



غبقة “الفورسيزنز” الرمضانية
أق��ام »فورس��يزنز البحرين« غبقته الرمضانية ع��ىل رشف اإلعاميني وعدد من 

الضيوف، حيث اس��تمتع الجميع بأجواء رمضانية ممي��زة عن طريق خدمات 

فورس��يزنز الفاخرة. وقد أشاد اإلعاميون بحس��ن الضيافة واالستقبال واألطباق 

الشهية.




