
  www.albiladpress.com
e-mail: local@albiladpress.com

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

أضـــواء
اإ�ضدار خا�ص ب�ضهر رم�ضان الكرمي

ال حدود لخيارات الطعام مع “طلبات”

سيدات: اكتسبنا “ابتسامة األم” وعمل الخير برمضان

6

السنة  شهور  بني  واألفضل  وتقوى،  ومحبة  شهر خري  هو   مثلام 

كافة، ومثلام أن هالله ليس كمثل األهلَّة األخرى، هكذا أردناه يف 

»البالد« رمضاناً متميزاً، يف إصدار رشيق ليس كباقي اإلصدارات 

أو املالحق.

إصدار أطلقنا عليه »أضواء البالد« نسلط الضوء من خالله عىل 

تحقيقات  تتخلله  السخية،  وعروضاته  الفضيل  الشهر  فعاليات 

أن حصة  الصوم، علامً  وحوارات تختص بكل ما له عالقة بشهر 

األسد هي من نصيب ليايل املنامة الساحرة حيث عكست عدسة 

»أضواء البالد« يف عددها األول، بالصورة والكلمة، األجواء الحافلة 

والسهرات املمتعة. 

الفعاليات يف  أجواء  الفضيل سنواكب  الشهر  أننا خالل  ونعدكم 

املقبلة  األسبوعية  الثالث  اإلصدارات  يف  لكم  وننقل  املنامة  ليل 

الفخمة  الفنادق  رحاب  يف  يدور  ما  وكل  املشوقة  األحداث 

ترفيهية  زوايا  لكم  ونقدم  بالصورة،  الحدث  نسجل  والغبقات، 

وعليكم  علينا  الله  أعاده  للعيد  وصوالً  واجتامعية،  وصحية 

بالصحة والعافية..

“عدسة البالد” في األسبوع األول من رمضانهكذا أردناه رمضانًا متميزاً
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مع مجوهرات وساعات »اليف ستايل« يف السهرات الرمضانية والغبقات، 
ألن تصاميها الفاخرة تليق بطلتك املتميزة وجاملك العريب الساحر، وتقدم 

لك »اليف ستايل« تشكيلة واسعة ومتنوعة يف رمضان من املجوهرات املرصعة باألحجار 
الكرمية واألملاس، والساعات األنثوية الرائعة، وبوسعك اختيار املوديالت العرصية واملدهشة من 

خمسة فروع يف البحرين.
وكانت »اليف ستايل« املتخصصة يف املجوهرات والساعات الفاخرة واألملاس قد أعلنت عن خططها 
التوسعية، بحلول نهاية العام الجاري، مبينًة أنه سيكون لدى الرشكة 40 منفًذا للبيع يف كل 

من البحرين واإلمارات واململكة العربية السعودية.
لكن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف   ،1997 عام  منذ  ستايل«  »اليف  انطلقت 
اسرتاتيجيتها التوسعية فتحت لها منافذ عديدة يف بلدان عربية، األمر الذي جعل 

منها اسامً المعاً ومتألقاً يف عامل املجوهرات والساعات واألملاس.
يف عام 2006 رشعت الرشكة يف مرشوع للتوسيع، وعىل الرغم من األوقات 
االقتصادية الصعبة، لكنها متكنت من مواصلة سياساتها التوسعية، وهي 

يف  منترشة  محالت   5 البحرين  مملكة  يف  متتلك 
مناطق عدة.

أكرث من 35 فرعا يف دولة اإلمارات  ولديها حالياً 
العربية املتحدة، فيام تقع منافذ البيع التابعة لها يف 

البحرين مبراكز التسوق املرموقة مثل: مجمع السيف 
ومجمع  املحرق،  مبنطقة  السيف  ومجمع  السيف،  مبنطقة 
إمناء، ومجمع البحرين، ومجمع الرميل التجاري مبنطقة عايل.

تألقي مع مجوهرات

في رمضان
ت�ألقي

البالد- خا�ص:

رغم اأن العباءة ال�سوداء هي اخليار الأول للبحرينيات لكن 

والتطريز  والألوان  الق�سات  ودخول  الت�سميمات  تطور  مع 

اأمام  اأكرب  ب�سكل  متاحة  اخليارات  اأم�ست  العباءة  على 

املراأة البحرينية خ�سو�سا واخلليجية عموما، وحتى الن�ساء 

خزانة  جند  فقلما  العباءة،  اأحبنب  الأجنبيات  اأو  العربيات 

امراأة اأيا كانت جن�سيتها خالية من العباءة، لكن يف �سهر 

رم�سان ت�سبح العباءة الختيار الأقوى، وذلك ب�سبب دعوات 

الإفطار والغبقات، يف هذا احلوار حدثتنا البلوغر �سارة عبد 

الغفار عن اآخر موديالت العباءة كما تطرقت اإىل اجلالبيات، 

واأوردت ن�سائح لتن�سيق الإك�س�سوار عليها والأحذية وكيفية 

الهتمام بجودة الأقم�سة والعناية بالعباءة لتكتمل بذلك 

اأنوثة املراأة.. وفيما يلي ن�ص احلوار:

ما هي اآخر موديالت العباءات الدارجة الآن؟

موديالت العبايات أصبحت اليوم أكرث نعومة، تتخللها تطريزات بسيطة 
والجذابة  املبتكرة  فاإلضافات  والجاذبية،  باألنوثة  مفعمة  وألواٌن  وراقية، 
تضفي عليها ملسات رقيقة وحاملة مثل إدخال أحجار اللؤلؤ يف القصات، 

والخرز بأشكال متنوعة. 
 

رم�سان  ال�سراء خالل  قبل  القما�ص  نتاأكد من جودة  كيف 

والعيد؟

علينا ملس القامش باليد والتأكد من خامته، هل يصلح للبس يف الصيف أم 
يف الشتاء، وألننا يف هذا الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم، ومبا أنه 
أتانا يف الصيف، فمن األفضل ارتداء العباءة الخفيفة مثل القطن و)اللنن( 

أو املزج بينهام، كذلك الحرير وغريها من األقمشة الصيفية. 

 

والإك�س�سوار  الرم�سانية  اجلالبيات  ت�ساميم  اآخر  عن  ماذا 

املنا�سب عليها وعلى العباءة؟ 

تطورت الجالبيات كثريا، فهناك املوديالت النازلة عىل الكتف كالسادة أو 
الالمعة  األقمشة  الرشائط وقطع  إليها  املُضاف  أو  التي عليها مطبوعات، 
)الدراعة(  التقليدية  الجالبيات  بلبس  النساء  بعض  وتهتم  هذا  وامللونة. 
املطرزة عىل الطريقة البحرينية. كام نالحظ االهتامم بالجالبية املصنوعة 

بشغل اليد )النغدة(. 
املجوهرات  لبس  عىل  يحرصن  النساء  معظم  فإن  لألكسسوار،  بالنسبة 
البحرينية التقليدية كاملرية واملرتعشة وعقود اللؤلؤ )يعجبني عقد الرقبة 
واألحجار  بالذهب  املزخرف  الحلق  وتصاميم   ،)choker باللؤلؤ  املرصع 

الكرمية )statement earrings( مام يربز جامل الجالبية أو العباءة.
 

وال�سهرات  الغبقات  خالل  املاكياج  تف�سلني  كيف 

الرم�سانية؟ 

شخصيا، أميل للمكياج الناعم وأنصح باالبتعاد عن األلوان الصارخة، فللعني 
أفضل األلوان الرتابية مع كحل أسود وأحمر الشفاه املائل للون الوردي.

 

 مو�سة احلذاء الريا�سي الدارجة مع العباءة ما راأيك بها؟

أصبح انتعال الحذاء الريايض موضة هذه األيام وهو مريح بالفعل، لكنني 
أرى أنه يليق أكرث مع العباءة القصرية، وليك تكتمل أناقة املرأة عليها أن 

تنسق مع العباءات الطويلة والجالبيات األحذية ذات الكعب العايل. 
 

اأو  بالعباءة واحلفاظ على لونها  اأخرًيا.. ن�سيحتك للعناية 

قما�سها الالمع؟

العبايات اليومية تستهلك أكرث من قبل املرأة وميكن غسلها باليد يف البيت 
مع اختيار املساحيق الخاصة بغسل العباءات التي ال تتلف القامش، أما 

.)dry clean( بالنسبة العبايات الفخمة فهي تحتاج إىل الغسيل الجاف

لطلٍة ساحرة... نسقي عقد اللؤلؤ مع العباءة في رمضان
البلوغر سارة عبد الغفار لـ “البالد”:

�ساحية ال�سيف-جموهرات ليف �ستايل:
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زيارة  هي  البحرينيني  بني  السائدة  التقاليد  أكرث  إن  الجابر  مروى  األعامل  سيدة  تقول 

نكتسبه جيال بعد جيل،  ما  الكريم، وهو  للقرآن  القرآن وعمل ختامت  األرحام وقراءة 

املجالس  أن  وتضيف  القرى.  بعض  يف  اليوم  حتى  موجودا  اليزال  املسحرايت  أن  مردفة 

الرمضانية تطورت إىل غبقات عند بعض العوائل...

وتشدد مروة عىل أن العادة األكرث شيوعا والتي توارثناها عن اآلباء هي عمل الخري يف 

رمضان، مؤكدة أن عادة تبادل األكالت بني الجريان، ال تزال سائدة وهي متارسها بكل فرح 

للمطبخ وارتياد األسواق  الجديدة  األواين  املتوارثة رشاء  السنوية  الطقوس  ومحبة، ومن 

بكرثة لالستعداد للعيد.

تبادل األكالت

ملجموعة  التجارية  العالمة  مديرة  تقول  جانبها،  من 

أهمية  والتقاليد  إن للعادات  الريس  منار  رشيف 

لن  عنها  الحديث  قررنا  حياتنا، ولو  يف  عظيمة 

املمكن  فمن  قليلة،  سطور  يف  نحرصها  أن  نستطيع 

روتيني. وبشكل  نفعلها  ولكننا  بها  أال نشعر 

وأجدادنا  ئنا  آبا من  اكتسبنا  لقد  وتضيف: 

ضمنها  من  اآلن،  حتى  عليها  نحافظ  موروثات 

سوية  نجتمع  أن  ورضورة  األهل،  مع  رمضان  ملة 

نتجاذب  حيث  والسحور،  الغبقات  أثناء  خصوصا 

املجالس  خالل  املشاكل  ونحل  الحديث  أطراف 

. نية لرمضا ا

املنازل  نزين  أن  عىل  رمضان  كل  نحرص  وتردف: 

يوم  ويف  الرمضانية،  والزينة  الجميلة  باألضواء 

صغارا،  كنا  مذ  تعودنا،  كام  به  نحتفل  القرقاعون 

ونوزع  املزركشة،  بامللبوسات  األطفال  يكتيس  إذ 

الشعبية  أغانينا  األطفال  ويغني  املنازل،  عىل  الحلوى 

املعروفة.

الواقع  إىل  نظرنا  إذا  نحن  حديثها:  منار  وتختم 

بنا  املحيطة  الشعوب  كل  أن  نجد  حولنا،  من  امللموس 

وتقاليدها  مبعتقداتها  التمسك  املستطاع  قدر  تحاول 

ألهميتها  إال  ليشء  ليس  وهذا  عليها،  تربت  التي 

. لعظيمة ا

 البالد - خا�ص

 يتميز �سهر رم�سان باأنه �سهر التقوى واخل�سوع و�سهر العطاء وبذل اخلري من اأجل املحتاجني، لكنه الأقوى من جانب اإحياء املوروث ال�سعبي الذي يتم اكت�سابه جياًل بعد جيل، 

ومهما تطورت بنا التقنيات ونقلتنا اإىل عامل بارد من التكنولوجيا البعيدة عن التعاطي الإن�ساين وجهًا لوجه، ففي البحرين هناك عادات رم�سانية اأ�سيلة يكت�سبها الأبناء عن 

الآباء ومتجذرة يف املجتمع البحريني، ولي�ص بال�سهولة التخلي عنها، من مثل املاأكولت الرم�سانية وامل�سحراتي والقرقاعون واملجال�ص الرم�سانية وغريها كثري.. »اأ�سواء البالد« 

�ساألت فعاليات ن�سائية عامة عن عادات مت اكت�سابها من الأهل ولها دللة يف العقل والقلب ... فماذا قلن؟

شهر استثنائي...  مسحراتي وقرقاعون  وخنفروش

سيدات: اكتسبنا “ابتسامة األم” وعمل الخير برمضان

عامة  عالقات  إستشتاري  رصحت  بدورها، 

للتطوع  العريب  االتحاد  ومستشار  وتسويق 

الشيخ  سمو  جائزة  يف  العامة  العالقات  ورئيس 

عيىس بن عيل للعمل التطوعي سامية حسني بأن 

»والدي رحمه الله، كان دائم االنشغال يف تجارته 

طوال اليوم يف رمضان، فكنت أقرب لوالديت واقيض 

معها وقتا أطول، فاكتسبت منها االبتسامة، وعىل 

الرغم من انشغالها طوال اليوم يف املطبخ لكنها 

كانت تستقبل الجميع بابتسامة غامرة وجميلة«.

عىل  حرصها  أيضا  منها  اكتسبت  وتضيف: 

احرص  فأنا  كان،  شكل  باي  املحتاجني  مساعدة 

عىل املشاركة يف أي برنامج خريي يف رمضان فيه 

بذرة عطاء لآلخرين ولو بأبسط األشياء التي من 

وجه  عىل  االبتسامة  نرسم  أن  نستطيع  خاللها 

اآلخرين. 

كام  أيضا  أمي  من  اكتسبتها  التي  العادات  ومن 

تهدي  أن  عىل  تحرص  فكانت  القرقاعون  تشري، 

األشياء  من  وهي  بنفسها،  القرقاعون  األطفال 

الجميلة التي تحافظ عليها والديت إىل يومنا هذا.

الرمضانية  األطباق  عن  أما  سامية:  وتكمل 

اهم  من  الخنفروش  طبق  فيعترب  املكتسبة 

اللذيذ،  وطعمه  الزكية  لرائحته  نظرا  األطباق 

الطقوس  ومن  والهريس،  الرثيد  هناك  وطبعا 

بعد  والقهوة  الشاي  أيضا  املتوارثة  الرمضانية 

الفطور، والحلويات الرمضانية الشهية املصاحبة.

هذه  أعد  أن  عىل  أحرص  قائلة:   وتستدرك 

الصحية  التعديالت  بعض  مع  املوروثة  األطباق 

كوين مهتمًة جدا بالغذاء الصحي.

  لمة رمضان

بذرة عطاء
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 أكد موقع »طلبات« أن شهر رمضان يتميز حول العامل بجمع األحبة حول السفرة. ويف البحرين 
أيضاً نتطلع كل سنة إىل سفرة اإلفطار والسحور والغبقة التي تجمعنا بأحبتنا«. 

وأضاف: »تزداد خالل هذا الشهر الفضيل الجمعات وبنفس الوقت يتوق الكل إىل اإلبداع باألكالت، 
سواء أكانت أكالت تقليدية أو حديثة أو مزيجاً من االثنني. لذا يفضل أن يكون هناك تنوع يف 
الصائم من الحصول عىل كفايته من  ليتمكن  للتغيري ولكن أيضاً  التي تقدم، ليس فقط  األكالت 
العنارص الغذائية الالزمة، وعليه قرر فريق عمل تطبيق »طلبات« مبناسبة الشهر الفضيل أن يوفر 

وجبات متنوعة وبأسعار تنافسية من املطاعم، وذلك إلرضاء احتياجات العمالء خالل الشهر«.

الفضيل  الشهر  حلول  مبناسبة  »طلبات«  وتطبيق  ملوقع  جديدة  ميزة  إضافة  »متت  أنه  وأوضح 
لتسهيل عملية الطلب خالل شهر رمضان وهي تحديد البحث عن عروض رمضان«. 

من  املكون  الفطور،  توفر  إذ  اليوم،  الزبون خالل  احتياجات  العروض  »تلبي هذه  املوقع:  وتابع 
التمر، والشوربة، والسلطة، والوجبة الرئيسية، والتحلية، وأيضاً هناك وجبات السحور مثل األكالت 
الرئيسية  األطباق  من  مجموعة  من  مكونة  وهي  الغبقات،  تناسب  عروض  توجد  كام  الخفيفة، 

والحلويات واملقبالت املناسبة للجمعات«.

 وذكر أن »طلبات« تساهم بتلبية احتياجات اآلباء و األمهات وتسهيل عملية إطعام أطفالهم خالل 
ساعات الصيام من خالل البحث عن املطاعم املتوفرة خالل النهار.

ال حدود لخيارات الطعام مع “طلبات”

عروض رمضانية 
ترضي 

جميع األذواق
 وللمزيد من املعلوم�ت والتف��ضيل عن عرو�ض »طلب�ت« الرم�ض�نية، 

ميكن زي�رة تطبيق اأو موقع Talabat.com اأو من خالل التوا�ضل مع 

.@talabatbh طلب�ت« عرب �ضبك�ت التوا�ضل من خالل«

املنامة- طلبات:
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بوفيه الإفطار ال�سهي

شهيا  إفطار  بوفيه  يقدم  كولورز  مطعم  إن  يك«:  »ذي  وأعلن 

يشمل األطباق التقليدية بجانب أطايب األطباق الرمضانية من 

جميع أنحاء املنطقة.

وأوضح: من بني تلك األطباق اللذيذة املعروضة: األوزي البحريني، 

لحم  الدجاج، وطاجن  وملوخية  واملجبوس،  والحمص،  والتبولة، 

الحلويات عىل مجموعٍة  باللنب، ويحتوي بوفيه  الضأن، والكفتة 

ختام  أفضل  وتُعد  اللعاب  تُسيل  التي  الحلويات  من  متنوعٍة 

للوجبة، وتشمل األطايب الرشقية »أم عيل« و«البقالوة« املتنوعة 

و«الكنافة« و«ُجالش رمضان«.

 

بوفيه الغروب

الغروب حتى  الغروب من وقت  ببوفيه  وتابع: ميكن االستمتاع 

الثامنة والنصف مساًء مقابل 9,9 دنانري، بجانب رضيبة الخدمة 

ورسم الخدمة للفرد. ويشمل العرض العصائر الرمضانية والقهوة 

عرشة  الثانية  حتى  السابعة  سن  من  لألطفال  وميكن  والشاي، 

تناول الطعام بنصف السعر فقط، أما األطفال يف سن السادسة 

وأقل فيمكنهم تناول الطعام مجانًا.

 وأردف الفندق: ليس هذا نهاية املطاف، فيمكن للنزالء املشاركة 

لليلٍة  الفندق  يف  مجانيٍة  بإقامٍة  للفوز  الجوائز  عىل  سحب  يف 

واحدٍة، وذلك عن طريق ملء بيانات استبيان رضا النزالء، وسيتم 

اإلعالن عن الفائزين يف نهاية العطلة األسبوعية.

وأكد: ميكن للمجموعات وعمالء الرشكات االستفادة من عروض 

مذهلة  قامئة  وتشمل  الفندق،  يقدمها  التي  املتميزة  الوالئم 

خارج  تضييف  خدمة  وكذلك  يك،  ذي  فندق  يف  رائعا  ومكانا 

الفندق لجميع املناسبات.

 
جتربة ل تن�سى

الفندق  يف  والسقاة  الطهاة  فريق  يقدم  ذلك،  إىل   باإلضافة 

وميكن  الخاصة،  والتجمعات  للمناسبات  الطعام  تزيني  خدمات 

تخصيص الخدمة لتناسب االحتياجات الفردية للعمالء، ما يساعد 

يف الحصول عىل تجربٍة ال ميكن نسيانها.

اأطباق خا�سة

الجديدة عىل  الفندق إىل أن مطعم كولورز من املطاعم  وأشار 

الساحة، لكنه ترك بالفعل انطباًعا مميزًا يف املجتمع املحيط به.

ارتيادها  عىل  اعتاد  التي  األماكن  بتغيري  يرغب  ملن   وقال: 

العيد حيث يقدم  الفندق يف يوم  الطعام، ميكنه زيارة  لتناول 

بجانب  دنانري،   8,5 مقابل  لذيذا  غداء  بوفيه  كولورز  مطعم 

عرشة  الثانية  من  للفرد  الخدمة  ورسم  الخدمات  رضيبة 

 10,5 الرابعة عرًصا؛ وبوفيه عشاٍء مقابل  والنصف ظهًرا حتى 

من  للفرد  الخدمة  ورسم  الخدمات  رضيبة  بجانب  دنانري 

مجموعة  وتشمل  مساًء،  عرشة  الحادية  حتى  مساًء  السابعة 

ميكن  كام  العيد،  أطعمة  وأطايب  الطعام  أركان  من  متنوعة 

التنفيذي يف املطعم، وميكن  التمتع باألطباق الخاصة للطاهي 

أما  مجانًا،  الطعام  تناول  وأقل  السادسة  سن  يف  لألطفال 

تناول  فيمكنهم  عرشة  الثانية  حتى  السابعٍة  سن  من  األطفال 

الطعام بخصٍم يصل إىل 50 %. 

�سحب وجوائز

للفوز  أسبوعية  فرصة  مثة  أن  عن  »ذي يك«  الختام، كشف  ويف 

بإفطاٍر مجاين لشخصني أو إقامٍة لليلٍة واحدٍة من خالل السحب 

عىل الجوائز، وذلك بوضع العمالء بطاقة عملهم يف وعاء السحب 

حسابات  عىل  املتابعة  ثم  من  االستقبال،  مكتب  من  بالقرب 

التواصل االجتامعي الخاصة بالفندق لإلعالن عن الفائز. 

بوفيه شهي وأطايب شرقية وجوائز للعمالء 

تجربة فريدة يقدمها “ذي كي” وقت الغروب
 يحل �سهر رم�سان وهو �سهر التجمع، مع باقة متنوعة من العرو�ص وخيارات الطعام ال�سهية واجلوائز يف فندق ذي كي، وعلق »ذي كي« بهذه املنا�سبة بالقول: ل يوجد اأف�سل 
من اأن تكون حماًطا بالأحباب واأنت تتناول طعامك التقليدي املف�سل. ويجهز الفندق، يف نهاية اليوم، جمموعة متنوعة من الأطعمة اللذيذة التي تنا�سب يوم ال�سيام الطويل. 

املنامة- فندق ذي-كي::
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فن العامرة الالمتناهية يف جامل ودقة زخارفها، هوية يتسم بها املغرب الذي 

يتميز من خالل ما يُعرف عربياً بـ »النقوش املغربية« بخصوصية عن بلدان 

أخرى. 

متيز فنانوه ومعامريوه بتصاميم متقنة، فأصبحت هندسة الزخارف مصدر 

تسويق لهم يف بلدان أخرى؛ إذ تزداد الرغبة يف أن تُزين »النقوش املغربية« 

البيوت والفنادق واملساجد والعديد من املباين يف بلدان عربية مختلفة.

وقد انجذبت صوفيا جواد بشغف للفن املغريب اإلسالمي وذلك بعد دراستها 

للفن والبزنس ملدة 6 أعوام يف بريطانيا، والنقوش املغربية كانت رس انجذاب 

صوفيا جواد فقررت أن تنقله إىل مملكة البحرين وبالفعل نجحت، ولكن 

استغرق املرشوع أكرث من 10 سنوات من العمل والشغل املستمر ليكتمل 

ويصبح يف أبهى صوره اآلن ويستعد ألن يستقبل الزوار ومحبي الفن املغريب 

األصيل.

 »fes518« تقول صوفيا جواد صاحبة الصالة الجديدة والتي أطلقت عليها اسم

وتقع يف مجمع جواد دوم يف منطقة باربار بالبديع: »نستعد الستقبال كل 

محبي الذوق الرفيع يف البحرين وللراغبني يف إقامة مناسباتهم السعيدة أو 

حفالتهم الخاصة، وهي أيضا املكان املناسب للمديرين الذين يرغبون يف 

االجتامع مع موظفيهم يف جو من الهدوء واالختالف، وهي أيضاً مناسبة ملن 

يرغب يف إقامة املعارض الفنية وبالدرجة األوىل هي األنسب لغبقات شهر 

رمضان.

ذات الطراز المغربي األصيل

”fes 518“ صوفيا جواد تدعوكم لزيارة صالة

باربار- هبة حم�سن



»fes518« صالة�
للمزيد من املعلومات:  هاتف: 17008471

Email: sophia.jawad@jawad.com
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 أطلقت رشكة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحرصي لسيارات تويوتا يف 

التي يتم إطالقها للمرة األوىل  البحرين آخر إصدارات تويوتا  مملكة 

النقاب  كُشف  التي   Rush تويوتا سيارة  البحرينية، وهي  السوق  يف 

عنها باحتفالية خاصة مبعرض تويوتا يف سرتة، وذلك خالل هذا الشهر 

الفضيل. 

تتميز مبستوى ديناميكياتها املرتفع، وتصميمها األنيق، وأدائها القوي 

بجانب  متزنة  قيادة  توفر  التي  التقنيات  من  العديد  عىل  واحتوائها 

معايري الجودة. 

ورصح املدير األول لتسويق تويوتا يف رشكة إبراهيم خليل كانو، أمين 

من  الفريدة   Rush تويوتا  للغاية إلطالق  »متحمسون  قائالً:  شحادة 

يلبي  الذي  العميل  الخيار  تعد  إذ  البحرين،  يف  األوىل  للمرة  نوعها 

عن  تُعرب  كام  املختلفة.  حياتهم  وأمناط  املتنوعة  العمالء  احتياجات 

والركاب  للسائق  توفر  عملية  سيارات  بإنتاج  الثابت  تويوتا  التزام 

مستويات  أعىل  املوديل  هذا  ويحقق  وآمنة.  مريحة  قيادة  تجربة 

السالمة واملرونة وذلك من خالل  مقصورته الرحبة التي تحتوي عىل 

7 مقاعد ليعطي بذلك سيارة مدمجة ومريحة يف نفس الوقت«

Rushالخارجي  تويوتا   هيكل  عىل  بدقة  املنحوتة  االنحناءات  وترُبز 

تصميمها املتألق. كام تلعب مصابيح LED األمامية ، الخلفية  وتلك 

جاملية  اظهار  يف  بارزاً  دوراً  للسيارة  الخلفية  الواجهة  أعىل  املثبتة 

تصميمها. كذلك توفر العجالت مقاس 17 انش واملرتفعة عن األرض 

مسافة 220مم  تجربة قيادة سهلة ومريحة.

مقصورتها  يف  وخاصة  معاً  واألناقة  بالقوة   Rush تويوتا  وتتمتع 

من  للعديد  العرصي  الحياة  أسلوب  مع  تتناسب  التي  الداخلية 

التشغيل  وبدء  الدخول  بنظام  مزودة   السيارة  وتأيت  العمالء.  

كام  ويرُس.  سهولة  بكل  الدخول  للركاب  يُتيح  والذي  الذيك 

الصف  وطي  املقاعد  من  الثاين  الصف  طي  بخاصية  تتمتع 

للركاب  الخاصية  هذه  وتعطي  جزيئ  أو  كامل  بشكل  الثالث 

أو  الركاب  عدد  عىل  بناًء  الجلوس  مساحة  يف  للتحكم  مرونة 

نقلها. يتم  التي  األمتعة 

12
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“تويوتا Rush” الجديدة كلًيا مفاجأة الشهر الفضيل

يستقبل فندق ويندام جراند املنامة الشهر الفضيل للمرة األوىل منذ االفتتاح يف ديسمرب، وسط تجربة فريدة 

ومبهرة، إذ ميكن قضاء أمتع األوقات مع العائلة واألصدقاء بني السحب يف مطعم الفندق.

يقدم املطعم مساحًة مثالية توفّر الرخاء واملناظر الخالبة املطلة عىل البحر وأفق املنامة، ويوفر املطعم ذاك 

التصاميم  بني  خليط  عن  رائعاً  تعبريا  فيقدم  النجوم،  تحت  العربية  الليايل  يف  يخالجك  الذي  الخالب  الشعور 

العرصية وأصول الخدمة العربية.

يتوىل اإلرشاف عىل الخيمة فريق فندق ويندام جراند املنامة من طهاة ماهرين يتولون إعداد األطباق املميزة 

ملوائد اإلفطار والغبقة طيلة الشهر الفضيل، والتي ستتضمن األطباق املفضلة لدى الضيوف من املايض والحارض، 

إىل جانب الوصفات الشهرية التي يتوىل تحضريها الطهاة من الجنسيات العربية بطابع حديث. 

قاعات  الرائعة وغريها من  بتيل  قاعة  الفندق  الخاصة، سيقدم  والتجمعات  والرشكات  للمجموعات  وبالنسبة 

االجتامعات التي ميكن أن ترحب مبجموعات من 50 إىل 350 شخًصا، مع قامئة طعام حسب الطلب وإطالالت 

خالبة عىل أفق املنامة وعىل ارتفاع 200 مرت يف السامء.

إفطار وغبقة بين السحب... 
رمضان خيالي “بالويندام جراند”

 ت�سوير ر�سول احلجريي
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الحرصية خالل  الرمضانية  للسيارات عن عروضها  الحداد   أعلنت رشكة 

شهر رمضان املبارك، عىل جميع موديالت مرسيدس - بنز، هذه العروض 

املتنوعة وضعت خصيًصا لتلبي احتياجات العمالء وعائالتهم وتشعرهم 

بالطأمنينة وراحة البال.

وتقدم الرشكة مع باقة القيادة الشاملة خالل الشهر الفضيل سيارة األحالم 

الشاملة  القيادة  باقة  يف  املتوفرة  املزايا  بني  فمن  املتاعب،  من  الخالية 

إىل  بنز،   - موديالت سيارات مرسيدس  تحديد سعر حرصي عىل جميع 

جانب التأمني والتسجيل. 

وباإلضافة إىل التخفيضات يف األسعار، تقدم رشكة الحداد للسيارات أيضاً 

عروَض خدماٍت تصل إىل 3 سنوات تناسب متطلبات العمالء واحتياجاتهم، 

كام تشمل فحص السيارة بواسطة فنيني مؤهلني تأهيالً عاليًا.

التي ال تضاهى من رشكة  الرمضانية  وأكدت الرشكة أن »هذه العروض 

بتحقيق  تفوتك  الفرصة  تدع  فال  بالفعل؛  بدأت  قد  للسيارات  الحداد 

حلمك، باقتناء مرسيدس- بنز شامل عرض القيادة الشاملة«.

الرقم  عىل  العرض  صالة  عىل  االتصال  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 

17785454 أو زيارة املوقع اإللكرتوين لرشكة مرسيدس بنز

https://mercedesbenzme.com/bahrain/en

www.bahrain.mercedesbenzme.com أيضا ميكنكم زيارتنا عىل

 alhaddadmotors@ االنستغرام  عىل  ومتابعتنا 

MercedesBenzBAH@ تويرت

عروض رمضانية مذهلة من “الحداد” على مرسيدس - بنز... 

“مسايا الريتز” تحتضن إفطاًرا لإلعالميين 
نظم فندق الريتز كارلتون إفطارا رمضانيا متميزا لإلعالميني، ولعدد كبري من الشخصيات، وذلك يف خيمة ماسيا التي صممت ألول مرة بديكورات 

خالبة وألوان مبهجة تناسب روح الشهر الكريم.

البلدان، بينام اشتمل بوفيه الحلويات عىل كل ما لذ وطاب من  تضمن بوفيه اإلفطار أصنافًا متنوعة من املأكوالت واملشهيات من مختلف 

الحلويات الرشقية والبحرينية واآليس كريم الرتيك، واستمتع الحضور باإلفطار املتميز يف خيمة ماسيا الخالبة.

 ت�سوير ر�سول احلجريي



الفندق  روتانا،  تاون  داون  فندق  استضاف 

املنامة،  قلب  يف  الواقع  نجوم   5 ذو  الفاخر 

التواصل  وسائل  من  وأعضاء  اإلعالميني 

قاعة  يف  رائعة  إفطار  وجبة  عىل  االجتامعي 

دعوة  تم  حيث  البديع  التصميم  ذات  املها، 

أكرث من 55 شخصاً لإلستمتاع بتجربة رمضانية 

أصيلة وذلك من خالل تذوق مجموعة واسعة 

وتجربة  والعاملية  التقليدية  األطباق  من 

الضيافة العربية مع أنغام عازف العود الرائعة.

وبهذه املناسبة، قال املدير العام لفندق داون 

تاون روتانا باتريس كورنيه: »إنه ملن دواعي 

اإلعالميني  أصدقاءنا  نستضيف  أن  رسورنا 

الذين أسعدونا بحضورهم ومشاركتنا اإلفطار. 

الكرم  موسم  هو  الفضيل  رمضان  شهر  فإن 

والعطاء وعليه فإننا نسعى لالحتفال به سنوياً 

الرمضانية  الروح  مشاركة  عىل  نحرص  كام 

األصيلة مع الجميع ليشعروا أنهم يف منازلهم.«

بقاعة  يوميًا  الفاخر  اإلفطار  بوفيه  يقدم 

ويشتمل  روتانا،  تاون  داون  فندق  يف  املها 

األطباق  أشهر  من  متنوعة  تشكيلة  عىل 

إىل جانب مجموعة من  التقليدية  الرمضانية 

الطازجة  للعصائر  باإلضافة  العاملية،  األطباق 

ديناراً.   13++ مقابل   العربية  والحلويات 

يحصل األطفال من عمر 6 إىل 12 سنة عىل 

لألطفال  باملجان  سيكون  بينام   50٪ تخفيض 

أقل من 6 سنوات.

إعالميون و”مؤثرون” يستمتعون بإفطار شهي من “داون تاون روتانا”

@++21

fb.art@rotana.com 97316000111
10 10

  art.hotel@rotana.com ، +973 16000111 50949

 ت�سوير خليل اإبراهيم
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أجواء مميزة لخيمة “قصر 
السلطان” بمنتجع العرين

رمضان العطاء في ”مجمع الواحة”
من  وسلسلة  العائلية  االحتفاالت  من  مجموعة  واملحرق  الرفاع  بفرعيه  الواحة  مجمع  أطلق 

الفعاليات واألنشطة التي تعكس روح التنوع االجتامعي للمجتمع البحريني. من ضمن الفعاليات، 

مالبس للرحمة، وتهدف الحملة لدعم مؤسسة السنابل لأليتام، وللتربع للشعب السوري، والصومايل 

والعراقي. وسيُقام بازار بحريني تقليدي.

َصّمم املجمع أكياسا خاصة للحملة، ستُوزع للزبائن لدى زيارتهم أّي محل من محالت مجموعة 

الراشد يف املجمعات، وُخصصت من أجل التربع بأي مالبس، أو أحذية، أو كتب أو ألعاب، سواًء 

جديدة أو مستعملة.

وتُسلم هذه األكياس ألّي من النقاط املحددة يف مجمع الواحة الرفاع، واملحرق، ومجمع املارينا 

مول، وستوزع مع  الجرائد اليومية.

أقام منتجع وسبا قرص العرين إحدى أضخم الخيام عىل مستوى مملكة البحرين، الخيمة 

اإلفطار  عىل  سواء  الفضيل،  الشهر  ضيوف  تستقبل  التي  السلطان«  »قرص  الرمضانية 

الرمضاين أو لقاءات الغبقة يف أجواء ساحرة متتزج بني التصميم املعارص والتقاليد الرشقية.

 تتسع خيمة قرص السلطان الستضافة 600 ضيف يومياً، وسيقوم املنتجع وعىل مدار أيام 

شهر رمضان من أذان املغرب وحتى الساعة التاسعة مساًء بتقديم بوفيه إفطار مميز، 

يشتمل عىل باقة متنوعة من األطباق الخليجية والرتكية.

التقاليد الخليجية يقيم املنتجع يف الخيمة كذلك بوفيه الغبقة الرمضانية،  ومتاشياً مع 

التي تبدأ من الساعة التاسعة والنصف حتى الثالثة صباحا.

وعلق مدير التسويق محمد عيل قائالً: »سخرنا جهودنا البتكار باقات وعروض ضخمة 

الرمضاين  الفطور  مع  اإلقامة  تتضمن  رمضان،  املنتجع خالل شهر  يف  اإلقامة  أسعار  يف 

والسحور«.
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“انتركونتيننتال ريجنسي”
 يحتفي باإلعالميين وكبار العمالء

اليومية  الصحف  جميع  من  اإلعالميني  العام  هذا  البحرين  ريجنيس  انرتكونتيننتال  فندق   استقبل 

الشهر  املخصصة الستقبال  الرفاع  بقاعة  أنيق  إفطار  الفندق يف حفل  كبار عمالء  واملجالت، وكذلك 

الكريم وتقديم اإلفطار اليومي.  جاء هذا الحفل تقديرًا للجهود الدامئة من قبل الحارضين للفندق 

واعتبارهم من أهم رشكاء النجاح. كان يف استقبال الحضور كال من مدير عام الفندق يان افسيتش، 

ومدير إدارة التسويق واملبيعات احمد هشام، ومديرة التسويق واالتصاالت عنان القايض، وكذلك فريق 

مبيعات الفندق.

وقد أشاد جميع الحضور بجودة الطعام واألجواء الرمضانية املميزة التي ينفرد بها الفندق هذا العام.

إنضم الينا في رمضان في مطعم النترنس لتجربة ا�فطار المثالية 

بوفية ا�فطار: 
التوقيت:من الساعة:6:30م الى 9:30م
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دشن فندق الخليج البحرين للمؤمترات والسبا خيمته الرمضانية لهذا العام والتي تتيح للزوار أجواء مميزة 

وسط ملسات الضيافة البحرينية األصيلة وبأقسام جديدة مختلفة. مساحة الخيمة تستوعب هذا العام 500 

من  الخيمة  ديكور  واستُوحي  أكرث خصوصية.  زاوية  يف  يقع  الشخصيات  لكبار  قسام جديدا  وتضم  شخص، 

الطبيعة الساحرة، إذ ميتزج لونا األزرق مع األخرض يف هدوء تام ليمنح الزائر راحة أكرث واتصاال أكرب باألرض، 

فيام يرتكز تصميمها عىل األسلوب العرصي القريب من الثقافة املغربية. العاملية. وقد تم افتتاح الخيمة بحضور 

عدد كبري من املدعوين وممثلني عن وسائل اإلعالم.

خيمة “فندق الخليج”... أجواء الطبيعة الساحرة

كابيتال كلوب يقيم 
غبقته الرمضانية 

على شرف 
 ت�سوير ر�سول احلجريياإلعالميين
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غبقة “زين” الرمضانية لإلعالميين

أقام فندق شرياتون البحرين األحد املنرصم، حفل إفطار رمضاين خاص ملندويب وسائل اإلعالم ومدوين الطعام املؤثرين يف برامج 

التواصل االجتامعي يف مملكة البحرين.

ورحبت إدارة فندق الشرياتون باملدعوين يف قاعة عوايل التي تحتضن بوفيه اإلفطار الفاخر، حيث استمتع الحضور بتذوق أطيب 

املأكوالت الرمضانية العربية والتقليدية التي امتزجت مع قامئة تشمل أنواع املأكوالت العاملية، صاحبها ركن خاص أللذ العصائر 

العربية املشهورة، باإلضافة إىل زاوية خيارات )املزة( الباردة واملقبالت الشهية، ومن املميز حًقا منصة التمور املشهورة، وعىل 

الجانب اآلخر محطة الكريب تقابلها زاوية النهايات السعيدة.

يقدم فندق شرياتون البحرين بوفيه اإلفطار يوميًا خالل شهر رمضان الكريم، ابتداًء من ساعة الغروب وحتى الساعة 8:30 مساًء، 

مقابل 16 دينارا خالل أيام األسبوع، وبسعر 17 دينارا خالل نهاية األسبوع، أما األطفال من عمر 4 سنوات إىل 12 سنة فبسعر 

8.500 دنانري، ومجانًا لألطفال دون سن 4 سنوات.

“الشيراتون” يقيم إفطاراً على شرف 
اإلعالميين و”المؤثرين”
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