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مسلسالت الخليج الرمضانية ساقطة وترفع ضغط الدم... الناقد أسامة الماجد:

مشكلة الدراما بالبحرين االستمرارية نعمل سنة ونصوم 5

هل تتابع مسلسالت رمضانية خليجية؟

أبدا... ألنها باختصار مسلسللالت شاذة ومريضة، 

شطحات وسخافات ال يعرف املرء كيف يفرسها. 

بعض املسلسللالت توجع الرأس وترفع من ضغط 

الدم وتدخل إىل القلوب الغم والسللأم.. باختصار 

إنهللا مسلسللالت سللاقطة. موائد مللن االبتذال 

والسخافة والغثاثة.

مللا السللبب برتاجع الدرامللا البحرينيللة بعد أن 

عاشت عرصا ذهبيا؟

 مشللكلتنا يف البحرين االسللتمرارية. نعمل سنة 

ونصوم 5 سللنوات، عكس املايض أو كام أطلقِت 

عليه العرص الذهبي )الثامنينات والتسللعينات(، 

فقللد كنللا ننتللج يف السللنة الواحدة عللددا من 

املسلسللالت.. ترايث وحديث ومسلسللل لألطفال 

وغريها، كان يخرج املمثل من  “لوكيشن” ويدخل 

إىل آخر، يف حني أصبحت الدراما البحرينية اليوم 

تعاين من سقوط ثلج الحزن يف قلبها..الناس تولد 

ومتوت وهي تذوب من األنني. 

ما رأيك بهجرة الفنان البحريني خليجيا وهل هو 

متفوق عىل غريه من املمثلني الخليجيني؟

 طبعللا... العنرص البحريني مطلوب يف كل مكان، 

سواء يف التمثيل أو اإلخراج أو التصوير أو املاكياج 

أو إدارة اإلنتللاج. هل تعلمني أن أكرث بلد خليجي 

به مخرجللون هو البحرين، وأمهر رجال ونسللاء 

“املاكيللري” يف الخليج هم بحرينيون. بل حتى إن 

شلليخ املصورين يف الخليج بحرينللي وهو الرائع 

عبدالرحمللن املال. أما بخصوص الهجللرة؛ فأنا ال 

يها هجرة بقدر ما هو نشاط الساحة الفنية  أسللمِّ

عندهم وازدهارها وفقرهللا وموتها عندنا، فمن 

الطبيعي أن يذهب الفنللان البحريني إىل الدول 

الشللقيقة ليشللتغل، وعموما التعللاون بني دول 

الخليللج قديم جدا، فكللام تجدين ممثال بحرينيا 

يف عمللل كويتللي، أيضا تجدين ممثللال كويتيا أو 

سعوديا أو إماراتيا يف عمل بحريني.

َمللن ِمللن املخرجني األقللوى اليوم عىل السللاحة 

البحرينية؟ وهل وجدوا يف الكويت وغريها أرضا 

خصبة لتحقيق األحالم؟

عيبنللا يف دولنللا الخليجيللة أننا نعللاين من عدم 

وجود املخللرج املفرس “باسللتثناء أحمد يعقوب 

املقلللة”.. الللذي يعرب عن روح الفنان املشللحون 

بالطاقات..نحن نريد أن يتطور اإلخراج ويتحول 

من شكله الجامد إىل الصورة التفسريية التعليمية 

التوجيهية.

ما هي املسلسالت البحرينية التي تابعتها مؤخرا 

وشللعرت بأن هناك أمال بعودة االنتعاش للدراما 

املحلية؟

 بعللد أن جفت عللروق املسلسللالت البحرينية، 

اسللتحمت يف عني الحياة من جديللد بضع ثوان 

ثم عادت إىل الجفاف. نعم..استبرشنا خريا بقيام 

تلفزيون البحرين بإنتاج ثالثة مسلسللالت تراثية 

عللىل غرار املسلسللالت الخالللدة املعروفة وهي 

“برايحنا” و“أهللل الللدار”، و“حزاوينا خليجية”  

قبل سللنوات قليلة، ولكن ال فائللدة.. توقف كل 

يشء وعدنللا إىل قضيللة االسللتمرارية، ورجعت 

ورفيقهللا  مالذهللا  إىل  البحرينيللة  املسلسللالت 

الحميم...الجفاف! وعدم اكرتاث املسللؤولني بها. 

يا عزيزيت..إن وحل املسلسللالت البحرينية وحل 

عتيق من الصعوبة جدا الخروج منه!.

ما آخر مشللاريعك يف عللامل اإلخللراج؟ أمل تظلم 

نفسللك رغم ثقافتك املعمقة وموهبتك باالبتعاد 

عن هذا املجال؟

لدّي اآلن مرشوع فيلم قصري يتحدث عن العالقات 

التاريخية الوطيدة بني البحرين والشقيقة الكربى 

اململكة العربية السعودية. وأبدا مل اظلم نفيس..

فأنا مجرد هاٍو رغم أن السينام تنام يف عروقي.

أين تجد نفسللك أكرث؟ بالكتابللة، بقراءة الكتب 

الثقافية، بتدوين الكتللب الوثائقية، بنقل الخرب، 

باإلخراج أو بالتمثيل؟

أحب أن أطري عرب فسللحة أي جدار، لقد أنجزت 

ثالثة كتب..األول  “األمري خليفة بن سلامن..قصة 

قائد ووطن” صدر يف العام 2015، والكتاب الثاين 

“خمسللون عاماً عىل تأسيس قوة دفاع البحرين” 

وانتجتلله العام 2018 وقبل أيللام فقط خرج إىل 

النللور إصللداري الثالث “امللك حمللد بن عيىس 

آل خليفة..الكريللم الشللجاع، الحكيم املحب” . 

إنه كفاح فردي يتناسللب مع طموحي وخطوايت 

لألفالم..ولكن  مسللتمر..للقصة،  الواثقة...إنجاب 

أنشودة امليالد بالنسبة يل هي الصحافة.

ملللاذا نجد أحيانا أن بعللض الفنانات الخليجيات 

يبالغن باملاكياج واملوضة عىل حساب الدور؟

“بتلشللنا” بوجود سلللطة فنية عليا تفرض بعض 

املمثالت الللاليت ليس لهن عالقة بالتمثيل إطالقا، 

مجرد استعراض، وجوه ملطخة باملاكياج وحركات 

“ميوعة”..ممثالت ال ميلكن أبسط قواعد التمثيل.

 مللن يعجبللك مللن الفنانللني البحرينيللني ومن 

الفنانات؟

من يشعل الفرحة يف مدامعي !

هل تتجرأ كصحايف أن تطلب يف مقالتك من احد 

الفنانني او الفنانات بللان يبقى يف بيته أو يفتش 

عىل عمل آخر ألنه فاشل؟

ما أكرث الكومبارس الواصلني!

كناقللد ما رأيك بالدراما العربية اليوم، يعني نجد 

كللام هائال من املسلسللالت املرصية والسللورية 

واللبنانية وهناك اليوم إنتاجات ملسلسالت عربية 

تضم جنسلليات مختلفللة كيف ترى لهللذا الكم 

الدرامي املربك للمتابع؟

حافلة بالتكرار والتشللابه وامللل والغثاثة والبعد 

كليا عللن العمل األصيللل والصللادق والذي فيه 

قيمة فنية ويسللتحق أن ينال رشف العرض عىل 

الجمهور العريب العريض.

ما رأيك بظاهرة العري واملشللاهد الخادشللة يف 

رمضان؟

فواجع ومآٍس أرضت بسمعة مجتمعاتنا.

 “اأ�ضواء البالد” – لبيبة فار�س:

 خالل حوارنا عن الدراما البحرينية مع الصحايف القدير واملخرج واملمثل املخرضم الزميل أسامة املاجد، فإنه يحيلنا إىل حالة جنائزية مفعمة باليأس، تنعى األمل بإعادة الروح للدراما املحلية، مشرياً إىل أنها 

تعاين من س��كرات املوت، مؤكًدا أنها يف حالة احتضار عام! وما يحبط قلب زميلنا أكرث أننا منتلك يف البحرين املخرج املتفوق والفنان املتفوق واملاكيري املتفوق خليجًيا، وإذ بحفار القبور هم  “املس��ؤولون” 

الذين أشاحوا بنظرهم عن هذا الفن الذي بلغ أّوج عرصه يف الثامنينات والتسعينات من القرن املايض، ليغطَّ حالًيا يف غيبوبة ثقيلة تحتاج فعال إىل “معجزة” يك يستفيق منها. “الزميل أسامة” تحدث بجرأة 

منتقًدا الدراما الخليجية، كام وعلق عىل املمثل “الفاشل” وعىل ظاهرة العري باملسلسالت الرمضانية وغريها من املواضيع يف اللقاء التايل:





4
أضـــواء

الخميس 7 يونيو 2018 - 22 رمضان 1439 - العدد 3523

رؤساء دول لديهم صفحات 
على السوشيل ميديا... 

شيماء رحيمي:

أن��ت وجه محبب يف رمضان كيف هي 

أص��داء برنامجك الرمض��اين )الحصالة( 

لهذه السنة؟

برنامج املسابقات الحصالة هو رابع برنامج 

مسابقات أقدمه يف رمضان، حيث سبق يل 

وقدمللت برنامج كواليس يف رمضان 2014 

وبرنامللج دكاكني يف رمضان 2015 وبرنامج 

بحرين نور العني يف ديسمرب 2015.

تجربتللي ولللله الحمللد بهذا النللوع من 

الربامللج أعتربها ناجحة، وذلللك وفق آراء 

املشللاهدين والجمهللور والللرأي العام يف 

الشللارع البحريني، ومع أنني ال أحب لغة 

األرقللام ألنها ال تعد مؤرش نجاح باسللتثناء 

بعللض الظللروف، إال ان برنامللج الحصالة 

حصد نسللبة مشاركات كبرية جدا  المست 

املليون و300 ألف مشاركة حتى تاريخ 16 

رمضان، وهو ما أعتربه نجاحاً.

هل تتابعني مسلسالت خالل رمضان؟

نعم، ولكن مع األسف هذا الشهر متابعايت 

كانت متقطعة.

م��ا م��دى متابعت��ك ملواق��ع التواصل 

االجتامعي؟

لألمانللة أتابللع ما هللو مفيد أي مللا يفيد 

عميل سواء يف اإلعالم أو التجارة أو بشكل 

عام األمور التللي تتعلق بالجامل واملوضة، 

وأحاول وبقدر املستطاع أن أتجنب األمور 

السلبية التي تضيع وقتي. عىل فكرة، أنا من 

األوائل الذين بدأوا باسللتخدام االنستغرام 

وأنشأوا صفحات عىل التطبيق يف البحرين، 

تعرفت عليلله عن طريللق صديقتي التي 

كانت تللدرس آنذاك يف الواليللات املتحدة 

ولللو عدِت لصللوري القدميللة يف صفحتي 

لعرفللِت اننللي “مسللتخدمة” قدمية جدا، 

وكذلك السللناب شللات، انشأت حسايب يف 

السللناب شات منذ ٢٠١٣، باختصار، أحب 

التواصل لكنني حريصة خالل متابعايت.

أنت إنسانة صاحبة ذوق رفيع باألزياء، 

ه��ل خضت ع��امل املدون��ة او البلوغر 

لنرش ثقافتك بهذا املجال؟

خضت هذا املجال مللن أجل تجاريت التي 

قررت البللدء بها منذ عام 2012، وسللائل 

التواصللل االجتامعللي سللاعدتني كثريا يف 

التعرف عىل الذوق العام، وكانت وسلليلة 

مهمللة لنرش افللكاري وذوقللي يف املوضة 

والرتويج ملشاريعي.

أيهام أهم اليوم الشهرة عىل التلفزيون 

أو من خالل السوشيل ميديا؟

أعترب نفيس إنسللانة كالسلليكية يف عميل، 

ولكن ال نسللتطيع ان ننكر بأن السوشلليل 

ميديا احدثت نقلة نوعية هائلة يف جميع 

املجللاالت، حتللى إن رؤسللاء كبللار الدول 

أصبحللوا ميلكللون صفحات عللىل قنوات 

السوشلليل ميديا، ولكن يبقى األساس هو 

االساس، فلقد بدأت مشواري من التلفزيون 

حيث بنيت شللهريت، ومثلام ظهر السناب 

واألنستغرام، قد يظهر يشء مختلف متاما، 

ونجد أشللخاصاً لهللم اهتاممللات وميول 

وثقافات أيضا مختلفة، املوضوع ما هو اال 

ثقافة تقبل للتطور الذي نعيشه. كن جزًءا 

مللن التطور ولكن متسللك دامئللا بأصالتك 

ومبادئك، هكذا انا.

كي��ف تتصدي��ن للمنافس��ة يف مجال 

عملك؟

أركز عىل نفيس فقط ال غري.

ه��ل تتعرض��ني لإلس��اءة ع��ىل مواقع 

التواصل؟ وكيف تواجهينها؟

أنا انسللانة مسللاملة جدا جدا وكام نقولها 

باللهجللة العامة “أنا يف حللايل”، صدقيني 

ال اجللد اجابللة لهذا السللؤال وال امتنى ان 

اتعرض لإلسللاءة يف يوم من األيام، ال يل وال 

لغريي.

كلمة أخرية ملن توجهينها؟

شللكرا لكم عىل املسللاحة التي منحتموين 

إياهللا يف إصداركم الجميللل وبالتوفيق يا 

رب.

باألرقام...
”الحصالة” يحصد 
مشاهدات كبيرة

 نرى أن زميلتك الفنانة شيامء سبت لديها تجربة 

مهمة بإطار العمل اإلنس��اين؟ هل تفكرين بأن 

يكون لديك مرشوعك الخريي الخاص؟

عمللل الخللري هو يشء رائع وراٍق وسللمة إنسللانية 

عظيمللة، ولكن مبنتهى األمانة حاليا ال افكر يف ذلك 

وامتنى لشيامء سبت كل التوفيق.

 

ولما سألناها عن!!

  عندم��ا يجتمع الجامل واألناقة م��ع الذكاء والثقافة والحضور، وقوة اإلرصار والعزمية،  فإن 

هذه الخلطة الس��حرية س��تنتج إنسانًا متميزًا وناجًحا يف املجال الذي يخوضه، فهنا ال مجال 

للكس��ل واالتكالية، والرتاجع والقيل والقال، بيئة مهيأة للشهرة الذكية، وقطف النجاحات، 

وإضاف��ة منج��ٍز مهم للمجتمع والوطن، وهذا فعال ما نجده يف ش��خصية اإلعالمية ش��يامء 

رحيم��ي، حي��ث إن كالمنا عنها ال يفيها حقها. “أضواء البالد” س��التها ع��ن أصداء برنامجها 

الرمضاين “الحصالة” وعن مدى تأثري السوشيل ميديا خالل مسرية عملها:

طريق مشتان
الرفاع

دوار جرداب
مدينة عيسى

استمتع بخصم ٥٠٪ من قيمة أي طلب خالل شهر رمضان 
من الساعة الخامسة مساًء وحتى العاشرة مساًء

%off 
ال يفوتكم عرض رمضان

Ramadan
Kareem

 “اأ�ضواء البالد”- خا�س:



طريق مشتان
الرفاع

دوار جرداب
مدينة عيسى

استمتع بخصم ٥٠٪ من قيمة أي طلب خالل شهر رمضان 
من الساعة الخامسة مساًء وحتى العاشرة مساًء

%off 
ال يفوتكم عرض رمضان

Ramadan
Kareem
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أين تجد نفس��ك أكرث ع��ىل اليوتيوب او تويرت أو أنس��تغرام أو 

خالل التواصل عىل الواتساب؟

رغم أين من املس��تخدمني ملواقع التواصل االجتامعي ولدي قناة 

ش��هرية عىل اليوتيوب لكنني أفضل تطبيق االنستغرام، ألنه أكرث 

شعبية بالنسبة يل ولرشيحة كبرية من الشباب البحريني.

 ه��ل يجب ع��ىل املؤثر أن يتواجد يومي��ا؟ وإذا أجبتنا بنعم أال 

يتعبك األمر؟

 أتابع شخصيا حسابايت عىل السوشيل ميديا، وأرد بشكل مهذب 

عىل جمي��ع التعليقات املوج��ودة عىل صفحتي ج��راء نرش أي 

فيدي��و، ويف ذات الوقت أتقبل اآلراء املهم��ة املطروحة والنقد 

البن��اء فق��ط. وهذا بالطب��ع ال يتعبني ألين أفض��ل أن أتواصل 

مبارشة م��ع املتابعني، بل إنني أتعلم منه��م وأحاول تفادي أي 

قصور بطرحي ليك أتطور يف املرات املقبلة.

 هل تتابع غريك من املؤثرين؟

قلي��الً، وذلك ل��يك ال أتأث��ر بطريقة طرحهم ويك��ون يل خطي 

الخ��اص، ألن التميز مهم لجذب الناس وإث��ارة الجدل وإضفاء 

األهمية عىل ما يتم نرشه.

   إدخال الناس بالتفاصيل الش��خصية واألمور التي كانت “تابو” 

بامل��ايض من مثل خضوع��ك لحقن النضارة مب��ارشة عىل فضاء 

السوشيل ميديا؟ أال يؤثر سلبا 

عليك؟

 ه��ذا صحيح، أش��ارك 

متابعّي ببعض أموري 

بي��د  الش��خصية، 

أن تفاصي��ل حي��ايت 

ليس��ت  الدقيق��ة 

للمش��اركة أو لالنتش��ار عىل مواقع التواص��ل، فبنظري البد أن 

يكون يل خصوصيتي، وعاملي الخاص الذي أريده أن يكون مليك 

أنا وحدي.

حدثنا عن نشاطك بالسوشيل ميديا خالل رمضان؟

 نشاطي يخف خالل رمضان عىل مواقع السوشيل ميديا بسبب 

ارتباطي س��نويا بأعامل فنية للعيد، مثل املرسحيات والحفالت 

الخاصة، لكنني ال أنقطع بش��كل نه��ايئ، وذلك من خالل وضع 

بعض القفش��ات ع��ىل الس��توري، حتى أبقى ع��ىل تواصل مع 

املتابع��ني الذي يزدادون يومياً، إذ يلمس��ون البس��اطة والطرح 

العمي��ق ولك��ن بصورة كوميدي��ة خفيف��ة، يل فيديوهات عدة 

طرح��ُت من خاللها مش��اكل مري��رة ضحك الن��اس عليها كثريا، 

وقال��وا عني »مجنون«، لكن بعد حني، وصلتهم رس��التي ألنهم 

ذاق��وا مرارة م��ا طرحته أو فهموا بش��كل أو آخر بأن ما أطرحه 

يحمل رسالة لهم، ولكن بطريقة ساخرة. 

 هل يعرض لك عمٌل فني خالل هذا الشهر الفضيل؟

لألس��ف، ال وذلك لقل��ة إنتاج تلفزيوننا العزي��ز، والغريب عن 

محيط��ه الفني، ولك��ن يل عمل جامهريي مبش��اركة نجوم عرب 

وخليجي��ني وبحريني��ني، تحت عن��وان ريوس يتن��اول القضايا 

االجتامعية بش��كل كوميدي، وكالعادة صنقيمة دامئا يخرج عن 

النص وهذا ما يجعل الجمهور ينتظرين بكل عمل والحمدلله.

 هل تتابع مسلسالت رمضانية؟ وماذا أعجبك؟

األعامل الجيدة كثرية... ولكن ال تحرجوين مع الزمالء واملخرجني، 

ألنني ويك أكون دقيقا فأنا بعد صالة العش��اء أتوجه مبارشة إىل 

الربوڤة وأعود للمنزل قبيل الس��حور، أعتقد أن ش��خًصا مثيل ال 

يس��تطيع ان يحكم عىل أعامل ال يش��اهد منها س��وى مشاهد 

قليلة ولدقائق معدودة.

 الفنان البحريني يحتاج دامئا للدعم؟ هل اس��تطعتم اس��تغالل 

مواقع التواصل إليصال صوتكم للمسؤولني؟

من املؤكد أن الفنانني البحرينيني يحتاجون إىل دعم قوي، فهذه 

األرض متتل��ك كنوزا فنية عظيم��ة، تنتظر من يخرجها ويصقلها، 

وباعتقادي سوف تخطف األبصار، وهم ظاهرون للعيان.

مثلك األعىل من الفنانني؟

هو كل فنان يرفع اسم البحرين عاليا إلظهار الوجه الحضاري 

لبل��دي الحبيب، وكل فنان ينتمي لهذه األرض ومتمس��ك 

بتقاليد أهل البحري��ن لهجًة وتعامالً وطيبًة وإخالًصا يف 

القول والعمل.

 كلمة أخرية ملن توجهها؟

 أتوج��ه بكلمتي األخ��رية لباين البحرين الحديث��ة رئيس الوزراء 

صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة، فهو 

والدنا كلنا كبحرينيني، وأناشد سموه يك يوجه املسؤولني يف وزارة 

اإلعالم لدعم الفن والفنانني البحرينيني.

كام وأمتنى عىل وزارة اإلعالم أن تهتم أكرث بنا وأن تدعم أعاملنا، 

ألن الفنان يش��عر فعال بأنه مهمش، علام أن الفن لغة الشعوب 

والجرس الجامع بينهم، وهو لغة الس��الم وخري وس��يلة للتصدي 

ملا يح��دث حولنا اليوم من طمس للحض��ارات ونعرات طائفية 

بغيضة، وإرهاٍب متعط��ٍش للدماء عابٍر للدول وللقارات، بالفن 

نتعلم التعايش واملحبة والسالم. 

 

أناشد سمو رئيس الوزراء توجيه “اإلعالم” لدعمنا
فنان بحريني كوميدي ش��هري، خاض مجال الفن منذ حوايل 22 س��نة، وله أكرث من 14 مسلس��ال و26 مرسحية إنه منصور الجداوي الشهري ب� صنقيمة، شارك بالعديد من املسلسالت منها 

هدوء وعواصف، وقرقيعان، وجنون الليل، كام ملع نجمه من خالل أدواره املرسحية املتنوعة يف مرسحيات عدة مثل، احنا عيالها، عيال سعادة، املشكلجي.

يقول صنقيمة بحرسة ل� “أضواء البالد”: لألسف الشديد لقد اشتغلت أغلب أعاميل خارج مملكة البحرين، وما يحزنني أننا نكرم كفنانني بحرينيني يف الخارج بينام يتم تهميش كل طاقات 

النجوم هنا، وكأنه يراد بأن تكون البحرين من دون فن!

ح��از صنقيمة إعجاب جمهور السوش��يل ميديا من خالل برنامجه “كيك” عىل اليوتيوب، كام زاد ع��دد متابعيه ليبلغ أرقاما هائلة بعد نجاحه الذي حصده يف الفيديوهات التي ينرشها 

عىل اإلنستغرام والوتساب وتويرت، حيث أثار الجدل مرات كثرية، وأصبح شخصية مؤثرة ومألوفة من خالل ستايله الشهري وطريقة كالمه، ومواضيعه الساخنة التي يطرحها، ومن أشهر 

كلامته التي يعشقها املتابعون “مرحبا” و“جاميل صعب” مبقاطع الفيديو التي يصورها:

كنوز فنية في البحرين تحتاج من يصقلها... “صنقيمة”:

“أضواء البالد”- لبيبة فارس:
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دكتورة منى: الطفل المحروم عاطفًيا 
يجد الحل بمواقع التواصل

ما تأثري مواقع التواصل االجتامعي )سللناب شللات- إنستغرام – 

فيسبوك -وتساب( عىل األطفال؟

يواجه أطفال اليوم تحديات كبرية، فهم يواجهون عاملا يتغري برسعة 

هائلللة وعليهللم أن يتعاملوا مع هذا العللامل املعقد من خالل ما 

يتعلمونه يف األرسة واملدرسة من معارف وعلوم معرفية وحياتية، 

إال أّن رسعة التغيري يف الحياة وقيمها املتغرية والجديدة ووصولها 

إىل بيوتهم بأسهل الطرق وعىل رأسها مواقع التواصل االجتامعي، 

يعنللي أن هناك أطرافا جديدة قد دخلت معادلة الرتبية، وأصبح 

لها تأثري يفوق أحيانا تأثري الرتبية األرسية واملدرسية.

ويف رأيي، إن اسللتبعاد تأثري هذه الوسائل عىل األطفال وإنكارها 

هللو هروب مللن الواقع املتأصللل املدعم باألدلة فللال فائدة إذن 

مللن اإلنكار أو االعتقاد بأن هناك حصونللا بإمكانها أن متنع تأثري 

وسللائل التواصل عىل األطفال بشللكل تام، وأصبللح عىل املربني 

اإلقرار بأهمية تأثري وسللائل التواصل سلبا وإيجابا ومن ثم توعية 

املجتمللع واألرس واألطفال أنفسللهم بكيفية االسللتفادة من ثورة 

االتصاالت وأسللاليب مواجهة جوانبها السلللبية، ليس فقط عىل 

األطفللال بللل حتى عىل الكبللار، فالطفل يف نهاية األمر ينشللأ يف 

محيط عائلليل معنّي ويراقب ما يحدث حوللله وطريقة تعاملهم 

مع وسللائل التواصل ومثل أي سلوك آخر فإن القدوة هي العامل 

األسايس يف تعلم السلوك الصحيح.

أؤكد لك أن كثريا من اآلباء واألمهات الذين يشتكون من انشغال 

أطفالهم بوسائل التواصل وتقليد املشاهري هم أشخاص مدمنون 

عىل اسللتعاملها بشللكل أو بآخر، يطلبون االستشللارة حول طرق 

إيقاف تأثللري التكنولوجيللا ويحملون بأيديهللم هواتفهم النقالة 

وينشغلون بها معظم الوقت.

نجد فتيات صغريات يقلدن البلوغرز واملدونات باملوضة واملاكياج 

وقص الشعر؟ هل هذا طبيعي؟

لرمبا تالحظني أن هناك فئة من الناس )الكبار( تسللعى للحصول 

عىل االهتامم والبقاء يف دائرة اإلعجاب من قبل اآلخرين بأي مثن، 

هذه حاجة فطرية لدى بعض الشخصيات اإلنسانية، أما بالنسبة 

للصغللار فإّن حاجتهم لالهتامم والتعبري عن الحب واإلعجاب من 

قبل اآلخرين لهم هو حاجة أساسللية ومنائية، لرمبا هذا يفرس لك 

اتخاذ بعض األطفال لوسلليلة تقليد البلوغرز للحصول عىل هذه 

الحاجللة، خاصة أن هناك من النللاس من يتابعهم بالفعل ويبدي 

إعجابلله بترصفاتهللم مهام كانللت غريبة أو مسللتهجنة.. يحتاج 

األطفال اىل الشعور بأنهم مميزون ومستقلون وتلبية هذه الحاجة 

يجب أن تبدأ من األرسة واملدرسة، فإن مل يشعر الطفل بتعاطف 

اآلخرين من حوله بالدرجة املشبعة لثقته وتقديره الذايت لنفسه 

فللام الذي مينعه من البحث عنه بأسللهل الطرق وأعني وسللائل 

التواصل. إن املجتمع رشيك يف جعل األطفال يتخذون هذا املسار 

يف التعبري عن حاجاتهم للتقدير واالحرتام.

 ما رأيك بظاهرة األهل املتكسبني من مقاطع الفيديو عىل مواقع 

التواصل التي يصورون فيها اوالدهم؟ خصوصا سللمعنا عن تعب 

ومرض بعد األطفال وصوال لحاالت الوفاة بسبب اإلجهاد؟

أعتللرب هذه الظاهرة هي نوع مللن االعتداء عىل الطفل وحقه 

يف أن يعيللش حياة طبيعية، ال أريللد التعميم حيث إن هناك 

مقاطع لبعض األطفال تعترب منوذجا إيجابيا للقدوة الجيدة يف 

األخالق والعلم، إال إن معظم املشللاهد املنترشة يف امليديا هي 

نوع من االسللتغالل لعدم قدرة الطفل عىل الدفاع عن نفسه، 

ويشبه هذا االستغالل الطرق القدمية يف التكسب من األطفال 

كإجبارهم عىل املشاركة يف مسابقات الجامل أو اإلعالنات.

لرمبا هناك اآلن طرق أسللهل كوسللائل التواصللل إال أن جوهر 

القضيللة واحد وهو اتخاذ قرار مشللاركة يوميللات الطفل مع 

اآلخرين دون الحصول عىل موافقته والتي يصعب بالطبع عىل 

الطفل تقديرها نظرا لقلة خربته الحياتية.

وأضيللف لهذه النامذج أيضا قيام بعللض األهل بوضع مواقف 

محرجللة ألطفالهم لتكون مادة للسللخرية من قبللل رّواد مواقع 

التواصل والحصول عىل املزيد من املعجبني عىل حسللاب الصحة 

النفسية للطفل.

أخريا... نصيحتك لألهل حتى يكللون ملواقع التواصل تأثري ايجايب 

عىل األوالد؟

أطفللال هذا الزمللن عىل درجة كبللرية من الفهللم والوعي، وأي 

نصيحة لهم يجب أن تنطلق من هذه الحقيقة، ليس من املعقول 

أن نطلللب منهللم التوقف عن اسللتعامل الهاتف مثللال أو حتى 

وسائل التواصل بدون أن يكون هناك نوع من املنطق والعقالنية 

يف هذا املنللع، فتحديد العمر والوقت من األمور األساسللية عند 

التفاهللم معهم حول هللذا األمر مع رضورة توفللري البدائل عند 

الطلب منهم بعدم االنشغال الدائم بالهاتف مثال، التشجيع عىل 

مامرسللة الهوايات يف عمر مبكر واتخاذ الحوار وسلليلة ملناقشللة 

األمور الحياتية التي تثري اهتاممهم يف وسائل التواصل، ومن املهم 

جللدا تطوير املهارات الحياتية لدى األطفال وتعليمهم متثلها عند 

اسللتخدام وسللائل التواصل، مثل الوعللي باالختالفات يف الجنس 

البرشي والعرق ومهارات تقبل اآلخرين والسلليطرة عىل املشاعر، 

وتعلللم التعبري عنها بأسلللوب مقبول، ويف نهايللة األمر إن وجود 

الوالدين مللع أطفالهم معنويا ومالطفتهم ومامرسللة األنشللطة 

األرسيللة تجعل الطفل يشللعر باألمان والثقة، وبعدها سللتصبح 

عالقته بوسللائل التواصل مثللل عالقته بعوامل أخللرى ثانوية يف 

حياته.

استغالل األطفال بمواقف محرجة على مقاطع الفيديو اعتداء 

منى جناحي

“أضواء البالد”- لبيبة فارس:

أكدت خبرية الطفولة واإلرش��اد الس��لويك دكتورة منى جناحي أن العامل يتغري برسعة هائلة حول أطفالنا اليوم، وصار باإلمكان الحصول 

عىل العلوم املعرفية بأس��هل الطرق، وذلك من خالل اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي، مش��رية يف حديثها ل� »أضواء البالد« إىل أن 

لهذه املواقع تأثريا عىل الطفل إيجابا وسلبا، مبينة الحلول الواجب اتباعها لالستفادة منها ومواجهة كل ما هو سلبي، ورأت أن استغالل 

األطف��ال مبواقف محرجة عىل مقاطع الفيديو ومش��اركة تفاصيل حياتهم دون موافقتهم ودون القدرة عىل الدفاع عن أنفس��هم يعترب 

اس��تغالال لهم، وان عاطفة األهل ووجودهم بالقرب من األطفال س��وف يشغلهم عن اس��تعامل الهواتف بصورة إدمان، وفيام ييل نص 

الحوار:
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الخميس 31 مايو 2018 - 15 رمضان 1439 - العدد 3516

تطلق تشكيلة مالبس حصرية لرمضان“ماكس لألزياء” 
كش��فت ماك��س لألزياء ع��ن إطالقها تش��كيلة مالبس جديدة 

خاصة بأجواء هذا الش��هر الفضيل، وتعكس التشكيلة الجديدة 

األس��لوب واألناقة العرصية واملثالي��ة الرتدائها لهذا الوقت من 

العام. تضم التش��كيلة مجموعة مختارة من الفس��اتني الرائعة 

متوس��طة الطول والفس��اتني الكاملة، والرسوايل الواسعة عند 

الس��اق التي تأيت ضمن مجموعة متنوعة من األلوان، وجاكيت 

غري رس��مي أنيقا “بليزر”، وس��رتات أنيقة م��ع تفاصيل دقيقة 

ومزركشة تعرب عن البساطة واألناقة العرصية.

وبالنس��بة للسيدات، توفر هذه التشكيلة مجموعة من املالبس 

النابض��ة بألوان الباس��تيل الناعمة ومزركش��ة بأش��كال الزهور 

إلضافة ملس��ة لطيفة من األنوثة. كام تش��تمل التش��كيلة عىل 

حقائب اليد، واملجوهرات الالفتة للنظر واألحذية العرصية التي 

تنسجم مع حفالت اإلفطار وفعاليات السحور.

وتوفر التش��كيلة للرجال مزيًج��ا مثالًيا من البس��اطة والتفرد. 

حيث تشتمل عىل قمصان وسرتات أنيقة توفر إطاللة أنيقة لهم 

يف مكان عملهم، إىل جانب مالءمتها متاما للفعاليات الس��عيدة 

خالل ش��هر رمضان. كام متتاز هذه التش��كيلة بسهولة ارتدائها 

وبساطتها.
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“كاتالوج” رمضان من “هوم سنتر” 
يحتفي باللحظات القّيمة

احتفاء باألجواء االجتامعية الخاصة التي يزخر بها شللهر رمضان املبارك، تعتزم هوم 

سللنرت، أكرب سلسلللة ملتاجر األثاث واملسللتلزمات املنزلية يف الرشق األوسط، إطالق 

كاتالوج رمضان الجديد تحت عنوان “لحظات قيّمة”  يف 15 أبريل القادم. 

سيضم الكاتالوج املكون من 60 صفحة ما يزيد عن 400 خط تصميمي جديد، كام 

سيسلللط الضوء عىل منتجات األثاث األنيقة ذات األسللعار املعقولة، وإكسسوارات 

الديكور، وخيارات اإلضاءة االحتفالية، وأدوات املطبخ واملائدة.

وميكن الحصول عىل نسخة رقمية بالكامل ومتجاوبة مع الهواتف الذكية للكاتالوج 

عرب املوقع اإللكرتوين  homecentre.com، حيث يعرض املوقع العديد من العنارص 

التفاعلية ومقاطع الفيديو املدمجة، ويتيح املوقع كذلك إمكانية مشاهدة املنتجات 

وألوانها ومواصفاتها قبل اتخاذ قرار الرشاء.

وتأيت تشللكيلة منتجات هوم سللنرت مبناسبة الشللهر املبارك تكملة ألجواء االحتفاء 

باللحظللات واألوقات الثمينة التي تقضيها العائالت واألحباء واألصدقاء مع بعضهم 

بعضللا، كام أن النصائح القيّمللة املتوفرة يف الكاتالوج تعزز مللن أناقة املنازل ومن 

الذكريات االجتامعية الرائعة. 

وتتميز تشللكيلة »سللوزاين« التي تحظى برتكيز كبري يف هللذا الكاتالوج، بتصاميمها 

الفاخرة التي تسللودها ملسللات باللونني الفيض والذهبي إضافة إىل تصاميم مطرزة 

غايللة يف األناقة والرقي. ويتضمن الكاتالوج أيضاً قسللم »الطهي« للمرة األوىل عىل 

اإلطالق، إذ يسلللط هذا القسم الضوء عىل مستلزمات املطبخ واملائدة األكرث رواجاً، 

ويحتوي كذلك عىل وصفات رمضان الشللهية مللن أنحاء املنطقة لتجربتها يف املنزل 

واالستمتاع مبذاقها عىل موائد اإلفطار بشهر رمضان. 

ويسللتعرض الكاتالللوج املنتظر هذا العام منتجات األثاث واإلكسسللوارات الخاصة 

بغللرف النوم، إضافة إىل نصائح حول الحفاظ عللىل الراحة طوال رمضان، وخيارات 

الهدايللا املثالية من هوم سللنرت. وبإمكان العمالء رشاء بطاقللات رمضان للهدايا يف 

متاجر هوم سنرت إلهدائها لألحباء واألصدقاء وأفراد العائلة. 

 وعالوة عىل ذلك، تدعو هوم سللنرت عمالءها إىل مشللاركة لحظاتهم القيّمة خالل 

 ValuableMoments# شهر رمضان املبارك عرب موقع إنسللتغرام باستخدام الوسم

لفرصة الفوز بجوائز رائعة. 

 ومتاشللياً مع التزامها بتوفري قيمة اسللتثنائية لعمالئها، تقدم هوم سنرت ضامناً ميتد 

لخمسة أعوام عىل منتجات األثاث، وضامناً ملدة عام عىل إكسسوارات املنازل.

 يذكر أن تشللكيلة منتجات رمضان متوفرة يف جميع متاجر هوم سنرت وعرب تطبيق 

الهواتللف املتحركة وعرب موقعها اإللكللرتوين www.homecentre.com اعتباراً من 

22 أبريل 2018. 
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“البالد” تقيم غبقتها السنوية  
للموظفين 

أقامت صحيفة »البالد«، الغبقة الرمضانية السنوية للموظفني وعائالتهم يف فندق موفنبيك، 

بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة سلللامن املحميد والرئيس التنفيذي أحمد البحر ورئيس 

التحريللر مؤنس املردي ومديللر التحرير أمين هامم. وتضمنت الفعالية مسللابقات متنوعة، 

نالت استحسللان الجميع مع السحب عىل جوائز عديدة. وتأيت هذه الفعالية لتعزيز أوارص 

التآلف والرتابط بني جميع موظفي املجموعة.

تصوير رسول الحجريي � خليل إبراهيم
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نجوم المجتمع يضيئون ليل غبقة”الحواج”
الغبقللة  الحللواج  مجموعللة  أقامللت 

الرمضانيللة اإلعالميللة للعام السللادس 

والعرشيللن عللىل التوايل والتللي رشفها 

بالحضور الشلليخ راشد بن عبد الله بن 

حمد آل خليفة ومستشللار جاللة امللك 

لشللؤون اإلعالم نبيل الحمر وعدد كبري 

من سللفراء الللدول والشللخصيات، يف 

الشللاملية  املحافظة  مقدمتهم محافظ 

علليل العصفللور إضافللة إىل املئات من 

نجللوم املجتمللع مللن كبللار اإلعالميني 

والفنانني الذين تألألت بهم سامء غبقة 

الحواج . وكعادتها سللنوياً تسللتضيف 

مجموعللة الحواج ضيوف رشف للغبقة 

الرمضانيللة وكانت مفاجللأة هذا العام 

اسللتضافة الفنانة حنان رضللا  والفنان 

فيصل األنصاري، حيث قامت مجموعة 

الحواج بتكرميهم. وكرمت أرسة الحواج 

الحمر مبناسللبة فللوزه بجائزة الصحافة 

العربيللة بدولللة اإلمللارات »كأفضللل 

شللخصية إعالمية يف الرشق األوسللط« 

والصحايف سيد عيل املحافظة الذي فاز 

بجائللزة »فئة الصحافة االسللتقصائية«، 

كام كُرِّم الصحفيللون واملصورون الذين 

حصلوا عللىل جائزة الصحافللة العربية 

وتم تكرميهللم من قبل رئيللس الوزراء 

صاحب السللمو املليك األمري خليفة بن 

سلامن آل خليفة.
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أجواء البهجة 
تخيم على غبقة 
“أنسايكلوميديا”

أقامللت رشكللة  بالللود واملللرسة،  مليئللة  بهيجللة  ليلللة  يف 

“أنسللايكلوميديا” غبقتهللا الرمضانيللة، عللىل رشف عمالئها، 

وبحضللور عدد من ممثيل وسللائل اإلعللالم والضيوف، وذلك 

تعزيللزاً ألوارص املحبة والتواصل وسللط جللو مميز، إذ قىض 

الجميع أوقاتا مسلية وممتعة، متمنني أن تعود بركات الشهر 

عىل الجميع بالسعادة.
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خالل أمسية رمضانية 
“الحكمة” تحتفي 

بقدامى الموظفين
أقامت مدرسة الحكمة الدولية حفال لتكريم موظفيها 

واالحتفاء بالسنة الرابعة والثالثني للمدرسة، بحضور 

رئيسة ومؤسسة املدرسة الدكتورة منى الزياين.

وقدمللت الدكتورة منى شللهادات وهدايللا تقديرية 

للموظفللني الذين أمضللوا عرش سللنوات أو أكرث يف 

املدرسللة، متمنيللًة لهم دوام التوفيق واالسللتمرارية 

يف العطللاء. بدورهم أعللرب املوظفون عن اعتزازهم 

كونهللم ممثلني للرصح التعليمللي العريق، متقدمني 

بالشللكر الجزيل للهيئة التعليمية واإلدارية ملدرسة 

الحكمة الدولية.

حرصاً من جمعية البيارق البيضاء عىل تحقيق رسالتها يف توطيد أرص التعاون والتكافل يف املجتمع، 

أقامللت الجمعية فعاليللة إفطار رمضاين بعنوان )إفطار ألجل السللالم( لفئة العامل واملغرتبني، يف 

الكنيسللة اإلنجيلية الوطنية، وذلك بالتعاون مع هيئة سللوق العمل واملعهد الدويل للسالم. شارك 

بوليمة اإلفطار عدد من السللفراء وشللخصيات متثللل كافة فئات املجتمع. وبهللذا الصدد، هنأت 

الجمعية قيادة وشعب البحرين، رافعة شكرها لرشكة االرسة ملا قدمته من دعم إلنجاح االفطار.

نظمللت جامعة العلوم التطبيقية غبقتها الرمضانية السللنوية للموظفني وعائالتهم، وذلك بحضور رئيس 

مجلس األمناء وهيب الخاجة، ورئيس الجامعة غسللان عواد، والسللفري الربيطاين سللاميون مارتن وحرمه، 

وعدد من أعضاء مجلس األمناء، واملجالس االستشللارية لربامج الجامعة، وممثيل وسللائل اإلعالم ورشكاء 

الجامعة من مؤسسللات املجتمع املحيل، حيث تأيت هذه املبادرة احتفاالً من الجامعة بالشللهر الفضيل، 

وضمن برامج الجامعة  التي ترمي إىل ترسلليخ العالقة بني جميع املوظفني وتجسلليد روح األرسة الواحدة 

بينهم، خاصة يف هذه املناسبة املتمثلة يف شهر رمضان املبارك.

“البيارق البيضاء”  
تنظم إفطاًرا للعمال والمغتربين

 إفطار “جميرا رويال سراي” لإلعالميين 

“العلوم التطبيقية” تنظم الغبقة الرمضانية للموظفين



حلبة البحرين الدولية 
تحتفي باإلعالميين وكبار 

الشخصيات
نظمللت حلبة البحرين غبقتها السللنوية يف خيمللة فندق الخليج 

إحتفاءاً باإلعالميني وضيوفهللا املتميزين، وتخلل الغبقة مجموعة 

مللن الربامللج الرتفيهية والسللحوبات عللىل جوائز قيمللة فاز بها 

سللعداء الحظ من املدعويني. وتعترب الغبقة فرصة جيدة للقاء بني 

اإلعالميني وكبار املسللؤولني يف الحلبة وتبادل األحاديث والتعرف 

عىل الخطط املقبلة التي تنسق لها حلبة البحرين الدولية.

??????????

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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“ البوسنة والهرسك 
للصداقة واألعمال” 

تنظم غبقتها الرمضانية

أقامت  جمعية البحرين - البوسنة والهرسك للصداقة واألعامل يف حدائق الحواج بشارع البديع غبقتها الرمضانية وذلك بحضور رشيف لكال من الشيخ 

خالد بن محمد آل خليفة وهو الرئيس املؤسللس لكلية البحرين الجامعية ومحافظ املحافظة الشللاملية عيل العصفور إضافة إىل رئيس مجلس بلدية 

املحرق محمد السنان، كام حرضها رؤساء وممثيل الجمعيات األهلية ورجال األعامل واألعيان والجالية البوسنية مبملكة البحرين.

وأشار رئيس جمعية البحرين - البوسنة والهرسك للصداقة واألعامل جواد الحواج يف كلمة له إىل دور الجمعية املهم والتي ساهمت وما تزال متطلعة 

إىل تحقيق أهدافها السامية والساعية لربط البحرين وانفتاحها عىل كافة دول.

 ت�صوير  خليل ابراهيم

تحللت معايل الفريق طبيب الشلليخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس املجلللس األعىل للصحة، نظمت 

جمعية أقامت رشكة ديار املحرق، إحدى أكرب رشكات التطوير العقاري يف مملكة البحرين، غبقتها الرمضانية 

السنوية يف قاعة املنامة بفندق فورسيزونز خليج البحرين، بحضور عدد من ممثيل وسائل اإلعالم املحلية.

تم تنظيم الفعالية وسللط بيئة رحبة تعكس روح الشللهر الفضيل. وقد اسللتمتع الضيوف بأمسية متميزة 

متكنوا خاللها من لقاء زمالئهم وأقرانهم. كام شارك اإلعالميون يف عدد من املسابقات املسلية والفوز بجوائز 

قيمللة متنوعة، وذلك انطالقًا من سللعي ديار املحرق ملنحهم أوقات رائعللة. حرض الغبقة عدد من إداريي 

ومنتسبي رشكة ديار املحرق، ومثنت إدارة الرشكة الدعم املستمر من اإلعالميني ملرشوع ديار املحرق.

أجواء متميزة بغبقة “ديار المحرق”

أقامت »األسطورة لالستشارات التس��ويقية« برعاية »دايم العاملية« حفل إفطارها 

الس��نوي للرشكاء والعم��الء، بحضور كب��ار الفعاليات واإلعالمي��ني، وذلك يف فندق 

ريجنيس أنرتكونتيننتال املنامة، تقديًرا لجهودهم يف مسرية النجاح.

ويف ه��ذا الصدد، ش��كر خبري التس��ويق الرقمي واإلعالم االجتامع��ي، رئيس النادي 

العاملي لإلعالم االجتامعي يف الرشق األوس��ط عيل سبكار الرشكاء والعمالء، داعًيا أن 

يعيد الله شهر رمضان املبارك عىل الجميع أعواماً مديدة.

“األسطورة لالستشارات التسويقية” 
تقيم إفطاًرا للشركاء والعمالء
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“ذا ناين للتدريب” 
يقيم غبقته 

الرمضانية

مبناس��بة ش��هر رمضان املبارك، أقام مركز “ذا ناين للتدريب”  غبقته الرمضانية بالتعاون مع مؤسس��ة “هانفانغ للتعليم والتدريب”ورشكة “ميد بوينت” يف فندق 

الدبلومات بحضور حشد كبري من املدعوين من سفراء، ودبلوماسيني ومسؤويل وزارات ومديري املوارد البرشية يف الرشكات إضافة إىل ممثيل وسائل اإلعالم. 

ورحبت رئيس مجلس إدارة “ميد بوينت” الش��يخة نورة بنت خليفة آل خليفة باملدعوين ش��اكرة حضورهم وتعاونهم. تخلل الغبقة العديد من الربامج الرتفيهية، 

وأعلن مركز »ذا ناين للتدريب« عن رشاكته رسمياً مع مؤسسة “هانفانغ للتعليم والتدريب” يف الغبقة.

“ذي كي” يولم إفطاًرا 
على شرف اإلعالميين

جريًللا عىل عادته يف شللهر رمضان املبارك، أقللام فندق »ذي يك«، 

إفطللارا رمضانيا عىل رشف اإلعالميني، وذلللك تقديرًا للجهود التي 

يقدمونهللا للفنللدق، وكان يف اسللتقبالهم فريللق العمل ومديري 

اإلدارات بالفندق، واسللتمتع الحضور بإفطار شللهي يف جو عائيل 

مرح، وقىض الجميع أوقاتًا مسلية وممتعة.

??????????
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تحت معايل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس املجلس األعىل للصحة، نظمت جمعية 

األطبللاء البحرينية اللقاء الرمضاين السللنوي للجمعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. غادة القاسللم 

وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من املسللؤولني يف القطاع الصحي والطبي يف مملكة البحرين والسللادة األطباء 

أعضاء الجمعية، وذلك يف فندق آرت روتانا بأمواج.

جمعية األطباء البحرينية تنظم اللقاء الرمضاني السنوي

تنفيللذا لتوجيهات وزير الداخلية وحرصه عىل توفري كافة أشللكال الرعاية الشللاملة 

ملنتسللبي الللوزارة وأرسهللم، وكذلك دعمه املسللتمر ألرس شللهداء الواجللب تقديرا 

لتضحياتهم يف سبيل الوطن، أقام نادي ضباط األمن العام، الغبقة الرمضانية ملنتسبات 

وزارة الداخليللة وعضوات النادي وأرسهن، وعدد من أبناء وعوائل شللهداء الواجب، 

وذلك يف جو اجتامعي ترفيهي داخل الصالة الرياضية.

تضمنت فعالية الغبقة مسابقات وجوائز وأسئلة دينية وثقافية وتاريخية ويف مجاالت 

متنوعللة، طرحتها اإلعالمية نورة ابو الشللوك. وأعرب مدير نللادي ضباط األمن العام 

الرائد جاسللم حسن جاسللم عن خالص الشللكر والتقدير لوزير الداخلية عىل دعمه 

الدائللم وتوجيهاته بالعمل عللىل توفري الرعاية االجتامعيللة والرتفيهية ألعضاء النادي 

وعوائلهم، وكذلك ألبناء وعوائل شهداء الواجب.

غبقة رمضانية لعضوات نادي الضباط وعوائل 
شهداء الواجب

حضور الفت بافتتاح مطعم 
YOUAS في العدلية

احتفلت رشكة فوود بوكس خالل شهر رمضان الفضيل بافتتاح مطعم ومقهى 

YOUAS بالعدلية، وسط حضور كبري من أصدقاء صاحبة الرشكة مي مجدي 

التي كانت يف اسللتقبالهم وبصحبتها مدير املطعم . اسللتمتع األصدقاء بأنواع 

الطعللام املقدمة والتي تأخللذ الطابع الغريب ولكن بنكهللة رشقية، كام يضم 

املطعم تشللكيلة فريدة مللن الحلويات التي أعدت خصيصللاً لرمضان ومنها 

تارت الكنافة بجميع نكهاته. يذكر أن رشكة فوود بوكس افتتحت العام املايض 

مطعم فوود ستوب  للوجبات الرسيعة بدراجون سيتي.
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احتفللل فريق طلبات بالشللهر املبارك عللىل طريقته الخاصة بإطللالق حملة إفطللار صائم لتلبية 

احتياجات الصامئني من املجتمع البحريني بكل فئاته. 

وزع فريللق طلبللات باقات إفطار الصائم يف بعض الشللوارع مبنطقة السلليف وتضم هذه الباقات 

أساسيات كرس الصيام، مثل املاء واللنب والتمر وبعض الفطائر. 

وكان املغزى من هذه الحملة توفري وجبات خفيفة تقلل الضغط النفيس عىل السللائقني خالل فرتة 

اإلفطار. كام قام فريق طلبات بتوزيع وجبات اإلفطار عىل الصامئني املحتاجني املوجودين يف منطقة 

سار من خالل إحدى املساجد يف املنطقة. 

تأيت مبادرة إفطار صائم كبعد إنساين الحتفال طلبات بالشهر الفضيل. 

توفر رشكة طلبات لزبائنها عدة عروض وخدمات متميزة لتوفري الوجبات يف األوقات املختارة، ومنها 

تحديللد البحث عىل عروض رمضان وأيضاً خاصية الطلب املسللبق لتحديد وقت الطلب، فبإمكان 

املسللتخدم أن يطلللب يومياً مع اختيار الوقت الذي يرغب يف اسللتالم طلبلله. وتعترب ميزة الطلب 

املسللبق من امليزات ذات املنفعة الكبرية للمسللتخدمني، حيث تصل مدة الطلب املسبق إىل يومني 

كحد أقىص الستالم الطلب.

ومن مبدأ االهتامم باملجتمع والوعي بدور الرشكة يف الحفاظ عىل البيئة، سوف تقوم طلبات قريباً 

بتدشللني خاصيات جديدة، والتي بدورها تقوم بالحد من اسللتالم األدوات البالستيكية التي ترسلها 

املطاعم والتي ترض بالبيئة. 

“طلبات” تطلق حملة إفطار صائم في البحرين 

سوف تقوم 
“طلبات” قريبًا بتدشين 

خاصيات جديدة
 وللمزيد من املعلومات والتفا�ضيل عن عرو�ض »طلبات« الرم�ضانية، 

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

.@talabatbh طلبات« عرب �ضبكات التوا�ضل من خالل«

املنامة- طلبات:

بالتعاون مع “حلويات طارق”




