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Ramadanyat

عطر الشيخ يحتوي أكثر من  130عنصر طبيعي

محمد آل عصفور :شخصية الشيخ لها تاريخ
وبطوالت كأمير في الصحراء
أكد رجل األعمال محمد آل عصفور أن االستراتيجية مهمة جدًا عند التسويق والبيع ،وذلك ألنك يجب أن ال
تفعل شيئًا يحصل عليه الجميع ولكن أن يحلم به الجميع ،ووقتها يقوم الشخص بشراء المنتج أو السلعة
لنفسه بمناسبة معينة قريبة إلى قلبه .وقال لـ“رمضانيات” إن عطر الشيخ يتكون من أكثر من  130عنصر
طبيعي ،وتوجد ثالث درجات في العطر ،فالدرجة األولى حين يكون العطر رطبًا فيعطي رائحة مختلفة
وحين يجف العطر يعطي رائحة مختلفة وفي اليوم الثالث يعطي أيضا رائحة مختلفة ،فعطر الشيخ
يتميز بكثرة مكوناته وروائحه المختلفة على الفترات .وأضاف أنا كفنان في التوجه المعماري والصناعي
والتسويقي لدي طموحات كبيرة ،وأتمنى أن تكون هناك مشاريع أخرى تكون واجهات للصناعة العربية
في البحرين ودبي وأبوظبي وتكون رمز لألعمال التي نفكر في القيام بها بالمستقبل وأتمنى من أبنائي
مواصلة ذلك رغم طموحاتهم وآرائهم المختلفة “ ...رمضانيات” تنشر حوارًا خاصًا وفريدًا من نوعه مع
رجل األعمال محمد آل عصفور ...

يسمى بالقنبيط األسود أو األخضر

البروكلي  ..الغذاء الخارق
“البروكلي” ويسمى أيضًا بالقنبيط األسود أو
القنبيط األخضر وهو نبات ينضم لعائلة النباتات
الصلوكوليبية ،وكما ينتمي لعائلة الملفوف
والكرنب والقرنبيط ،ويمتاز باحتوائه على المواد
المضادة لألكسدة بكثرة التي تلعب دورًا هامًا في
حماية خاليا الجسم من التلف والسرطان ،وكما
المجالس الرمضانية

تتوفر به نسبة عالية من المعادن والفيتامينات
التي يحتاجها الجسم يشيع البروكلي المص ّنف
من النباتات حقيقيات النوى في كل من األردن،
ومصر ،والباكستان ،وبريطانيا ،وبولندا ،وإيطاليا،
والصين ،وإسبانيا ،ويشار إلى أنه من الممكن تناوله

ذكريات من أيام زمان

نيئًا أو مطبوخًا حيث يسلق بالبخار بكمية ضئيلة

بعض التغييرات على طعمه نتيجة انبعاث مواد

من الماء ويترك حتى يغلي الماء لفترة قليلة

كبريتية يحتوي عليها“...رمضانيات” تلقى الضوء

حتى ال يصبح البروكلي فقيرًا بفيتامين ج ،وفي

على أبرز فوائد البروكلي والذي وصفه األطباء

حال تركه لفترة طويلة في الغلي فإنه سيطرأ

والخبراء بالغذاء الخارق ...
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اﻟﺪوري اﻳﻄﺎﻟﻲ

اﻟﺪوري اﻧﺠﻠﻴﺰي

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ
إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ@

اﻟﺪوري اﺳﺒﺎﻧﻲ

اﺑﺪأ ﺻﻴﻔﻚ ﻣﻊ ﻣﺒﺎراة ا ﺣﻼم! ﺳﺠﻞ أﻛﺜﺮ وﻛﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ!

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻨﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻚ .ﻣﻊ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ@@ أو دوﻟﻴ@@@
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺎل ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻧﺎدﻳﻚ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻠﻌﺐ ...ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻊ ا¦ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ،وﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻨﺎدي ﻣﺼﻤﻢ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻚ.
ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ أﻛﺜﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى ﺟﻮاﺋﺰﻧﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ  1ﻣﺎﻳﻮ إﻟﻰ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017
MOIC/PC/4350/2017

@ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد ﻓﻘﻂ :اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻨﺪ
اﻧﻔﺎق  1,000د.ب ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺧﻼل أول دورﺗﻴﻦ ¦ﺻﺪار ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.
@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.

ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ

@@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ دوﻟﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط وا¸ﺣﻜﺎم.

ﺧﺎﺿﻊ وﻣﺮﺧﺺ ﻛﻤﺼﺮف ﺗﺠﺰﺋﺔ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

Instagram

17 005500 | alsalambahrain.com
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ينتمي لعائلة الملفوف والكرنب والقرنبيط

البروكلي “ ..كاالبريس” و”رابيني” و”بيبي”

الوقاية من السرطان
ويحتوي البروكلي على الجلوكورافانين الذي يتحول
داخل الجسم إلى السلفورافين وهو أحد المركبات
الكبريتية المضادة للسرطان السيما سرطانات
المعدة ،كما يحتوي على مركب إندول-3-كاربينول
وهو مضاد أكسدة قوي جدًا يساعد في الوقاية
من سرطان الثدي والبروستاتا والكبد وعنق الرحم،
وال تنطبق هذه الخصائص في الوقاية من السرطان
على البروكلي فقط ،ولكن أيضًا توجد في باقي
الخضروات الصليبية مثل الكرنب والملفوف والقنبيط
واللفت.

خفض الكوليسترول
ويمكن للبروكلي أن يساعد في خفض الكوليسترول

هل سمعت عن البروكلي من قبل؟
بالتأكيد قد حكى لك عنه صديقك
الرياضي أو قريبك الذي يتبع نظام غذائي
صارم ولكنك لم تكن مهتمًا بمعرفة
الكثير عنه  ..البروكلي نبات من مجموعة
الكرنب وهو غذاء غني بالعديد من المواد
المضادة لألكسدة والتي من أهم فوائدها
توفير الحماية للخاليا من التلف وأيضًا
المساعدة على الحماية من السرطان كما
يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات
األساسية والمعادن ،والبروكولي ،ويعرف
أيضًا بالقرنبيط األخضر ،نوع من الخضار من
مجموعة الملفوف والقرنبيط ،ويتميز بلون
قوي ،وبفوائد كثيرة تجعله ضروريًا
أخضر
ّ
في أي نظام غذائي تتبعه ،والبروكولي
ّ
مجمد،
متوفر على مدار السنة ،نيء أو
ّ
ويعرف عن البروكولي أنه يحارب بعض
أنواع السرطانات ،إضافة إلى أنه غني
بفيتامينات ج وب 9وبروفيتامين أ المضادة
لألكسدة ،كذلك يحتوي على األلياف التي
ّ
تسهل عملية الهضم ،وعلى المعادن
كالبوتاسيوم ،الفوسفور ،الكالسيوم،
الماغنيزيوم ،وهو يتميز بسعرات حرارية
قليلة تجعله مناسبًا لتخفيف الوزن،
ّ
فكل  100غرام تحتوي على  34وحدة حرارية
فقط“..رمضانيات” تسرد فوائد البروكلي
الغذائية والعالجية ...

وفي عام  2010تم عمل دراسة على بعض مرضى
السكري وبالتحديد أجريت الدراسة على  81مريض
بالسكري تم جعلهم يتناولون  10جم من البروكلي
المجفف بشكل يومي وعلى مدار أربعة أسابيع تم
إنخفاض مستوى الكوليسترول وأيضًا تم إنخفاض
معدل الدهون الثالثية واألثنان من أهم عوامل
اإلصابة بأمراض القلب وأيضًا أمراض األوعية الدموية
وهو ما فتح الطريق إلى أبحاث جديدة عن دوره في
خفض خطر اإلصابة بأمراض القلب.

نظام غذائي رائع

عالج البشرة

والبروكلي هو الغذاء الذي ينصح به العديد من
المتخصصين في الغذاء بأن يكون من ضمن النظام
الغذائي المتوازن والشامل من أجل تحقيق الحفاظ
على الوزن أو انقاص الوزن فعندما تبدأ في نظام
غذائي تريد أن يكون نظام غذائي ناجح يجب أن
يكون من ضمن هذا النظام البروكلي من ضمنه
ألنه عامل مساعد بل عامل هام جدًا على نجاح هذا
النظام ،فهو في حد ذاته ال يقوم بحرق سعرات أو
التخسيس وإنما عامل مساعد بوجوده في النظام

ووجد بأن البروكلي له دور في الحفاظ على شباب
البشرة ونضارتها ،ومكافحة التجاعيد وعالمات
التقدم في السن ،بسبب إحتوائه على المركب
العضوي الفريد من نوعه جلوكلورافين ،باإلضافة
إلى مضادات األكسدة القوية مثل البيتا كاورتين،
والفيتامينات المهمة للبشرة وصناعة الكوالجين
فيها مثل فيتامين سي ،كما ووجد بأن لتطبيق
البروكلي على الجلد قد يكون له دور وقائي ضد
أشعة الشمس فوق البنفسجية.

بسبب توافر األلياف القابلة للذوبان في البروكلي

الغذائي وبكل ما يحتويه من قيم غذائية على اتباع
عادات صحية من شأنها انقاص الوزن ،وربما يظن كثير
من الناس أنه طعام غير محبوب بسبب طعمه ولكن
هذا االعتقاد خاطئ حيث أنه يمكن طهيه أو تقديمة
بطرق مختلفة تجعل من طعمه متعه ال عقاب،
كمثال :شوربة البروكلي ذات طعم جميل وتعمل
على المساعدة على إختفاء قرحات اللسان وبشكل
سريع جدًا مع العلم أنه ال يوجد دواء يمكنه أن يعالج
القرحات بنفس درجة معالجة البروكلي لها.

إنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب

أنواع البروكلي

من خالل المساعدة على إبقاء األوعية الدموية قوية.

ويص ّنف البروكلي إلى عدة أنواع ،وهي األصناف األكثر
شهرة على نطاق واسع وهي كاالبريس اإليطالي،
والصنف المنتشر في منطقة البحر األبيض المتوسط
وهو الرابيني أو كما يسمى البروكلي رابي ،والصنف
ذات الطعم الحلو وهو البروكليني أو البروكلي البيبي.

صحة العين

تسمى زياكسانتين التي تساعد في الحماية من

مرضى السكري

الضمور البقعي ،اعتام عدسة العين وتغيم عدسة

والتي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول
السئ في الجسم ،كما أن هناك فوائد البروكلي
في ازالة السموم حيث يحتوي البروكلي على
مجموعة من المواد الغذائية التي تعمل على
مساعدة الجسم في التخلص من السموم وعلى
وجه الخصوص براعم البروكلي ،كذلك هناك فوائد
البروكلي لصحة القلب ،إذ من فوائد البروكلي للقلب

وكما أن الجزر مفيد لصحة العين إلحتوائه على مادة
اللوتين ،فان البروكلي أيضًا جيد لصحة العين بسبب
مضادات األكدسة المتوفرة فيه ،وخاصة مادة

العين ،كذلك فإن هناك فوائد البروكلي في الهضم
حيث أنه نظرًا الحتواء البروكلي على ما يقرب من 1
جرام من األلياف لكل  10سعر حراري فإنه مفيد جدًا
في عملية الهضم ويساعد البروكلي في الحفاظ
على مستويات البكتريا الصحية في الجسم ،كما
يعمل البروكلي على الحفاظ على جدار المعدة عن
طريق منع أحد أنواع البكتريا من التضخم والتشبث
بجدار المعدة ،كما أن البروكلي غذاء جيد جدًا
بالنسبة لاللتهابات فهو مضاد لاللتهابات بصفة
عامة ويمكن أن يبطئ من تلف المفاصل المرتبط
بهشاشة العظام ،كما تعمل أحماض أوميغا  3على
تقليل اإللتهابات التي يعاني منها الجسم.

زيادة المناعة
والبروكلي غني جدًا بمضادات األكسدة التي تساعد
على التخلص من نواتج الهدم بالخاليا مما يساهم
في زيادة مناعة الجسم ،ويحتوي البروكلي أيضًا على
فيتامين ج ،فالساق الواحدة من البروكلي توفر أكثر
من  %200من االحتياج اليومي من فيتامين ج ،ويلعب
فيتامين ج دورًا كبيرًا بعالج والوقاية من أمراض البرد.

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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بحثنا خمس سنوات عن الرائحة الفريدة والمتميزة

محمد آل عصفور  ..ال نبيع منتج ًا عادي ًا وإنما نبدع ونبتكر
قال رجل األعمال محمد آل عصفور “حين أصدرنا هذا عطر الشيخ ظللنا نبحث خمس
سنوات عن الرائحة المميزة ،فكنا نبحث عن شيء مميز ألكبر شريحة من شباب اليوم
لدرجة أن األطفال في سن الست سنوات يريدون استخدام عطر الشيخ لقوة الشخصية
مثل قوة شخصية السوبرمان والباتمان وكذلك الشباب حينما يقدم شيئًا فإنه يشعر أنه
يقدم شيئًا ناجحًا ،فنتمنى أن يكون العطر مثا ً
ال للنجاح لديهم .وأوضح لـ “رمضانيات” قائال
“احرص بشدة على التواصل مع العمالء عن طريق المقابالت التي تتفضلون أنتم بالقيام
بها ألن هذه العملية صعبة ،فمث ً
ال إذا قام الطباخ بترك المطبخ وذهب لمقابلة زبائن
المطعم فالطعام سيحترق ،فالمهمات الصعبة في تزايد مستمر ليتطور التسويق والبيع
بالتجزئة وكأنني طالب سيمتحن نهاية كل شهر .وأشار إلى أنه يجب على الشباب أو أي
شخص أال يفكر في الوظيفة التي يحصل منها على المدخول فقط وإنما يوسع أفكاره إذا
لديه طموحات ممتازة ليرى ما هي المشكلة الموجودة بالمجتمع التي باستطاعته حلها
يكون لنفسه مستقبل يندمج معه وال يظل بوظيفة ال يحبها“ ..رمضانيات”
وعن طريقها
ِّ
تنشر حوارًا خاصًا وفريدًا من نوعه مع رجل األعمال محمد آل عصفور ...

وجعلها أكثر واقعية وعملية نخلطها بالحقيقة
حتى نظهر بأنفسنا بطريقة مختلفة نتطور بها
بالمستقبل ،وعلى الصعيد الشخصي فعندما كنت
صغيرًا ظلت شخصية السوبرمان والباتمان معي
لحين دخولي في مجال األعمال ألن ما يعجبني
في تلك الشخصيات أنها ال تفقد وقتها ،فهي دائمًا
حية وشبابية وال تتزوج حتى تظل القصة ماشية،
فشخصية الشيخ تواصلت بنفس الطريقة ،فهي

 qرجل أعمال وصاحب ابتسامة بيضاء ،عرفناك قبل
أن نراك بسمعة وصيت يشهد له القاصي والداني
مما أهل شركة ديزاينز الشيخ للحصول على عشرات
الجوائز لعل أبرزها جائزة عبد العزيز بن عبداهلل
العالمية للريادة كأفضل مشروع قائم ،فكيف ترون
مستقبل الشركة وشخصية الشيخ بعد  20أو 50
عام ًا من اآلن؟

 qهل تعتمدون على استراتيجية تسويقية بعينها
تستهدف فئة ونخبة من العمالء دون غيرهم ،وما
هي هذه االستراتيجية؟

شخصية الشيخ موجودة في التاريخ لها ألوانها ولها

االستراتيجية مهمة جدًا عند التسويق والبيع ،وذلك

بطوالتها كأمير في الصحراء ،وهذه من القصص

ألنك يجب أن ال تفعل شيئًا يحصل عليه الجميع

اإليجابية في الحضارة العربية ،كان لي دور إني

ولكن أن يحلم به الجميع ،ووقتها يقوم الشخص

أوضحها أكثر من إتياني بها ،واستمتعت بحضورها

بشراء المنتج أو السلعة لنفسه بمناسبة معينة

وأعطتني الدفعة التي جعلتني أعمل على إرضاء

قريبة إلى قلبه ،أما إذا كانت مبتذلة وفي متناول يد

تظل شخصية حية وحيوية تنتج بي وبغيري في
المستقبل وأنها ستكون شخصية تصنع التاريخ
والحاضر عن طريق التجارة العالمية.

مستواها أمام الناس ،فهذا المعيار الذي جعلني

في الوقت الذي يمتلئ العالم بالحروب واألخبار

الجميع فلن تصبح لها قيمة ،لذا تحتاج للكثير من

أركز على الشخصية ،واليوم الشخصية بالنسبة لي

والعرب والسمعة التي تتشوه بطريقة أو أخرى

الصبر لتصل للمستوى المطلوب ،حيث أننا بوضعنا

ليست فقط عمل وإنما ظهور الشخصية العربية

تجعلني أركز عليها كشخصية تخدمني كتطوير

لهذه الدرجة من المستويات ال تباع لفترات طويلة،

األصيلة األمير بزهوته وبرومنسيته كما تسمع

العمل فيها وتخدمني بأن أوصل صورة أصيلة عن

وعندما تبدأ عملية الشراء يجب عليك أن تصرف على

بها باألشعار القديمة ،وهذه شخصية من متعتي

الشخصية العربية من اإلمارات العربية األصيلة إلى

التسويق وإظهار صورة المنتج في المحالت وكذلك

بالبحث فيها جعلتني كما يقولون رجل محظوظ

المجتمع الغربي بطريقة زاهية وخفيفة ظل من

طريقة الخدمة وتوصيلها للشخص حتى يأخذها

ألركز عليها ألنها تعطيني دافع وطني خصوصًا

غير تعقيد ،فنعمل اليوم على تطوير االستديوهات

ويفتخر بها.
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 qهل يفسر ذلك المقولة التي دائم ًا ما ترددونها
“ال نبيع منتج ًا عادي ًا ،وإنما نبيع اإلبداع بمنتجاتنا”؟

 qكيف تصف لنا حالة االبداع الشديد ولوالئك الذي ال
ينتهي لعطر الشيخ؟

نعم ،ألنه منتج نجمع فيه النواحي الفنية ،وكذلك

أنا كفنان في التوجه المعماري والصناعي

نريد أن نصدر في المستقبل كتب عن قصة الشيخ

والتسويقي لدي طموحات كبيرة ،وأتمنى أن تكون

ونركز الضوء على بعض األمور من حياة الشخصية

هناك مشاريع أخرى تكون واجهات للصناعة العربية
في البحرين ودبي وأبوظبي وتكون رمز لألعمال التي

العربية وتطورها في حقب من الماضي في مجاالت

نفكر في القيام بها بالمستقبل وأتمنى من أبنائي

كثيرة ،وهذه جميعها اتصال لشخصية الشيخ كونها

مواصلة ذلك رغم طموحاتهم وآرائهم المختلفة،

شخصية أبدية من بدايتها لحب التاريخ ونهايتها

وأنا بالنسبة لي فهذه ماركة مهمة والتواصل

الغير منتهية ،وليست كفكرة الناس أو العالم

بها مهم فقيادتها وإدارتها تتسلم لألفضل في

الغربي حيث أنها حضارة مشخصة بشخص يستمتع

المستقبل حتى تصل لحقب كثيرة وهي رسالة

الجميع بحضورها وليست رومانسية شبابية.

 qرغم أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات
الراقية ولكن بعضها يفتقر إلى التواصل بين
العمالء كجزء أساسي من التسويق والتطور،
فكيف تنظرون إلى أهمية التواصل مع العمالء
في استراتيجية التسويق الخاصة بكم؟
نحرص بشدة على التواصل مع العمالء عن طريق
المقابالت التي تتفضلون أنتم بالقيام بها ألن هذه
العملية صعبة ،فمث ً
ال إذا قام الطباخ بترك المطبخ
وذهب لمقابلة زبائن المطعم فالطعام سيحترق،
فالمهمات الصعبة في تزايد مستمر ليتطور
التسويق والبيع بالتجزئة وكأنني طالب سيمتحن
نهاية كل شهر ألني أمتلك الكثير من المهمات
وأفضل وسيلة للتواصل هي المقابالت ،فدائمًا
حينما أقابل الزبائن أعتبر شخصية الشيخ هي األولى
وأنا أعتبر الشخصية الثانية كوني إداري أوصل رسالة
الشيخ لهم ،فتواجدي ليس ضروريًا كون أن شخصية
الشيخ موجودة ويجب أن يستمتعوا بإنجازاته،
وكل ما تطور الفريق وتطورت المؤسسة يكون
باستطاعتنا التركيز على أمور أخرى تقرب الشخصية
للناس بصورة أكبر من عملية الشراء.

 qاستطعتم غزو أسواق السعودية والكويت بل
وانتشر منتجكم في روسيا وأوزباكستان وأذربيجان،
كيف استطعتم تحقيق ذلك النجاح المتواصل عربي ًا
ودولي ًا؟
الحمد هلل أننا ال نقوم فقط بإخراج جديد للمنتج وإنما
نحاول أن نطور في المنتج نفسه ،فلكي يصبح المنتج
مميزًا يجب أن ال تنافسه بمنتج آخر ،فنحن نواصل طرح

مهمة نطور بها قدر المستطاع.

هناك بعض العطور تصلح لفئات معينة من
المستهلكين وال تصلح لغيرهم ،وكذلك طبيعة
الجو التي تؤثر على استخدام العطور ،فهل
تستطيع إعطاءنا نبذة عن ذلك؟
عطرنا يتكون من أكثر من  130عنصر طبيعي ،وتوجد
ثالث درجات في العطر ،فالدرجة األولى حين يكون
العطر رطبًا فيعطي رائحة مختلفة وحين يجف

 qما هو شعارك كرجل أعمال يشهد الجميع بنجاحه
وتميزه؟
شعاري التميز ،فأنا أبحث عن شيء غير موجود
بالمجتمع وأحب أن أغير الحقب كل خمس سنوات
بأشياء مختلفة.

 qنشهد دائم ًا لكم جديد كل رمضان ،فما هو جديدكم
للعام الجاري؟

العطر يعطي رائحة مختلفة وفي اليوم الثالث

نقوم بعمل مؤسسات هندسية تدعم الماركة،

يعطي أيضا رائحة مختلفة ،فعطر الشيخ يتميز

فاليوم نقوم بعمل نقاط بيع تتميز بصغرها وجمالها

بكثرة مكوناته وروائحه المختلفة على الفترات،

وسط المجمع وال تكون كبقية المحالت وهذه

ويتقرب الناس من نوعية معينة من إحدى الثالث

العملية ال تتواصل أليام معينة أو شهر وإنما تظل

عطور ،فيفتخر البعض بالرائحة في مناسبات معينة

ثالث أو أربع سنوات حتى يتم تطويرها ،وهناك أمور

قريبة للقلوب فيصبح العطر كذلك عزيز على

جديدة كثيرة في الطريق حتى إذا ما يرى الناس عطر

القلب ،فنتمنى أن يكون عطرنا قريب لناس كثيرين

الشيخ يشعروا بافتخار لوجود شيء مميز من بلدهم،

يستخدمونه في مناسبات قريبة لحياتهم واعتبروا

فنتمنى أن تكبر الشخصية ويكون لها وجودها وتكون

العطر كرمز لهذه المناسبة.

مثال ورمز يدعمها الناس بشيء معين.

 qهل هناك من فلسفة تختص بسيكولوجيات رائحة
العطر بشكل عام؟

 qذكرت لنا أن هناك منتجات متميزة مغايرة عن
العطر ،فهل تلقي لنا الضوء على أبرزها؟

العطر صعب في مكوناته حيث أنه وبسبب كثرة

هناك ساعة نعمل عليها منذ  12سنة وهي تعتمد

انشغالنا به ننسى أن نتعطر ،ألن عملية إدارة ماركة

على الهندسة الميكانيكية واإللكترومغناطيسية

الشيخ متشعبة وكبيرة ،فنعطي تصور معين عن
مزاج معين بسبب كثرة العناصر الموجودة بالعطر
أثناء استخدامهم للعطر.

 qبعض العطور تمتاز بعمق وقوة روائحها ،فهل
هناك عطور خاصة بالشباب أو الفتيات؟

وليست للساعة بشكل خاص ،فطرق العرض مختلفة
حيث أنك يجب أن تقنع الزبون أنك شركة لديك بعد
هندسي وإبداعي من جميع النواحي وتكون بضاعتك
قوية وتملك المواصفات العالمية مثل أن تقاوم 100
متر تحت الماء ،فالضغوطات علينا أكبر من الماركات
العالمية من ناحية إرجاع الساعات على سبيل المثال،

الثالث عطور النسائية والثالث عطور الرجالية ونحاول

نحن بفضل من اهلل حين أصدرنا هذا العطر ظللنا

فنحن نريد بتأخرنا هذا أن نخرج بشيء مختلف

توزيعها في أكثر عدد من الدول وكذلك فإنها تحتل

نبحث خمس سنوات عن الرائحة المميزة وزوجتي

وقوي ونواصل في تطوره ،وكذلك لدينا منتجات

المراكز األولى والمتقدمة في المبيعات في المحالت

أجنبية ولديها بعد في عالم العطور ،فكنا نبحث

جديدة بالمستقبل كمنتجات جلدية وأقالم تكون

المشاركة رغم منافسة الماركات العالمية لنا وذلك

عن شيء مميز ألكبر شريحة من شباب اليوم لدرجة

جميعها مكملة للشخصية ذاتها ،وال تعرض بأي

بعد دخولهم في مجال الشخصية العربية والشرق،

أن األطفال في سن الست سنوات يريدون استخدام

مكان باألسواق ،فلدينا في مدخل فندق الفور سيزونز

حيث كانوا يأتون للسؤال عن ماركة الشيخ كمثال

عطر الشيخ لقوة الشخصية مثل قوة شخصية

مجسم هيكل مختلف ،وهذه الهندسة الجديدة

وبدأوا بعمل عطورات تناسب الشرق ،وبفضل اهلل

السوبرمان والباتمان وكذلك الشباب حينما يقدم

أخذت منا وقتًا أكثر من الساعة نفسها حتى تثبت

فإن شخصية الشيخ هي التي تنور ما بينهم ألنهم

شيئًا فإنه يشعر أنه يقدم شيئًا ناجحًا ،فنتمنى أن
يكون العطر مثا ً
ال للنجاح لديهم.

للمشتري أن لديك تاريخ وبعد صناعي وهندسي وفني

يصنعون عطور كثيرة ويكدسون إنتاجاتهم بكثرة.

يفتخر به ويثق فيه فأسلوب اإلقناع مهم.
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 qهل من هذه المنتجات المكملة للماركة العالمية
الشيخ تشغل حيز ًا بمساحات العرض التجارية؟
بعض هذه المنتجات نعمل عليها منذ سبع سنوات،
ولدينا طاوالت نعمل عليها ،تلك المشاريع ألن كل
مشروع يجب أن يمس شخصية الشيخ ،فبالنسبة
للجلديات قمنا بدراسة الحيوانات الصحراوية
المعروفة بخشونتها بسبب األجواء فيصبح الجلد
قوي وخشن ولكنها غير جميلة فنحن نعمل على
تجميل هذه الجلود لعمل حقائب للفتيات ،حيث
أن لها تاريخها المتصل بشخصية الشيخ وفي نفس
الوقت متصلة بالصحراء العربي ،فال يمكن إنتاج
أي شيء غير مميز وهذا ما يكلفنا سنوات للعمل
بحيث نحبب شركات عالمية بمنتجاتنا لتعمل معنا
لتطويرها.

 qكيف تؤثر رسائل العمالء وتواصلهم معكم
على عطر الشيخ؟
نحصل على رسائل كثيرة من مدراء ورؤساء
وشخصيات هامة ،ففي المملكة العربية السعودية
على سبيل المثال إذا أهدوا المدير هدية عطر الشيخ
أو أراد هو أن يهدي أحدهم نفاجئ بسيل من رسائل
الشكرة والتقدير ،وهذا نوع من التواصل ويعطينا
دفعة لنواصل وهذه نقطة جميلة في عملنا
فاإلعجاب ينسينا التعب ويجعلنا نواصل أكثر.

 qعلمنا أنكم بصدد اصدار كتاب متخصص حول
شخصية الشيخ ،فهل تلقون لنا الضوء على سطور
من صفحاته؟
الفكرة تتناول الحديث عن الشيخ وإبداعاته وما هي
العاصمة المثالية التي صممها الشيخ ،ونعمل على
تاريخ يستفيد منه األجيال القادمة ،فالكتاب عبارة
عن تاريخ وحضارة واستمرارية في اإلبداع والتفكير
المستمد من األجواء المحاطة كالمدينة الحديثة
والصحراء القديمة ،فمث ً
ال في محالت األنتيك
يتحدثون عن الشخصية الحديثة وكيف تكون
مدينة المنامة وكيف تكون هناك مدينة معلقة
فوق المنامة وكيف توصلها بوسائل مواصالت
حديثة وكيف تضع األمور المعمارية بحيث تمثل
الماضي والمستقبل في البحرين ،فهذا عالم
مثير لدى إداري لشخصية الشيخ ،فبعضها مطبق
وبعضها ال يمكن ويمكننا تدوينها في كتب تكون
كمرجع للمهندسين وشباب المستقبل كمشاريع
مستقبلية.

 qينظر إليكم اآلف من الشباب البحريني بعين
القدوة والمثل األعلى في النجاح والتميز ،فما هي
أبرز سمات النجاح التي تود أن تنقلها لكم؟

يجب على الشباب أو أي شخص أال يفكر في

فاليوم المفروض أن ال يفكر الشخص بوظيفة مدير

الوظيفة التي يحصل منها على المدخول فقط

أو بوظيفة مريحة ويرأس الكثير من الموظفين ولكن

وإنما يوسع أفكاره إذا لديه طموحات ممتازة ليرى ما

في النهاية سيخسر إذا لم يركز في عمله ،فالعمل

هي المشكلة الموجودة بالمجتمع التي باستطاعته

ال ينجح من البداية وإنما تواجه الفشل والسقوط

حلها وعن طريقها يكوِّ ن لنفسه مستقبل يندمج

وكلما استمريت على نفس العمل فإنه يتكون لديك

معه وال يظل بوظيفة ال يحبها أو يندمج بأكثر من

طفل تتعلم منه العمل ويعلمك كذلك ،فنصيحتي

عمل يخلط أفكاره بينهم فال يستطيع أن ينتج،

للشباب أن يركزوا ويدخلوا في الكثير من المجاالت

فكان والدي يأخذني للقصاب الذي يبيع اللحم

التي يستفيدوا منها ويجب أن يكونوا صبورين ،حيث

ويجعلني أساعده فكنت أساعده بال مقابل ولكن

تستطيع أحيانًا أن تتعلم من وظيفة الفرّ اش أكثر

هذه العملية ساعدتني أن أتعلم كيفية التعامل مع

من وظيفة المدير ،فتأخذ العمل األقل الذي يعطيك

الزبون والبائع والمشتري ،وكذلك عملنا مع الباعة

الخبرة األكثر أفضل من العمل األكبر الذي يعطيك

في بيع الخضروات والفواكه وأعطتنا دروس كثيرة،

الخبرة األقل.

في عامها التاسع ..

ترقبوا “رمضانيات”  2017غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني
لن تجدها في مكان آخر ..
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

الوجيه خالد كانو

محافظ المحافظة
الشمالية

سمير الوزان

الدكتور عبداهلل يتيم

الدكتور ابراهيم
العريض

محمد آل عصفور

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على33972970 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
		
يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة +973 17721503 :التوزيع+973 38172402 :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :

الوجيه محمد جالل

راشد العريفي
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مجلس عبداللطيف جناحي
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مجالس مدينة حمد
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مجالس مدينة حمد
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عني احلنينية يف الأربعينيات

عني عذاري يف الأربعينيات

منظر جوي للحديقة املائية يف ال�ستينيات

الطريق البحري باملنامة عام 1918م

15
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م�ست�شفى كوتي “فكتوريه” يف اخلم�سينيات

ج�سر املحرق واملنامة “ج�سر ال�شيخ حمد” باخلم�سينيات

�شرطي املرور يف ال�ستينيات

ال�سوق امل�سقف باملنامة يف ال�سبعينيات

�سينما الل�ؤل�ؤ يف ال�ستينيات

باب البحرين يف اخلم�سينيات
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

العدد  17الجمعة في  21جمادي األولى 1372
الموافق  6فبراير سنة 1953

الخميلة – العدد الثالث

للرجال فقط

حوادث وأخبار متنوعة

لألديبة اآلنسة لطيفة

• زارنا األستاذ الشاعر أحمد بن محمد آل خليفة،
فأنسنا بروحه الطيبة ونفسه الكريمة.

يشترك الرجال والنساء في بناء األسرة .وذلك بعد
ان يتخذ الرجل زوجة له بل رفيقة في الحياة ،كي

• لقد شاهدنا فيها فيلمين “سيدة البحار” وهو
أمريكي من تمثيل (ايفون دي كارلو) “وبنت
باريس” وهذا فيلم مصري تمثيل (محمد فوزي)
ومما يستحق الذكر أن الفيلمين عرضا دفعة
واحدة ،بال فترة للراحة ..تصور كيف تكون حالة
المتفرج إذا استمر يتأمل الشاشة زهاء ثالث
ساعات !..رفقًا بالعيون يا سادة ..اجعلوا بين
الفيلمين فترة للراحة.

تساعده في السراء والضراء ،فاألمانة والصراحة
يجب أن تسودا بين الطرفين ،بيد أن هناك رجا ً
ال
يرتكبون أخطاء فاحشة نحو زوجاتهم وهم
ال يشعرون ،وال يعلمون أن حياة األسرة كلها
متوقفة على سمو الصلة بينهم وبين زوجاتهم.
فعلى الذين يقدمون على الزواج يجب أن يعرفوا
غايتهم منه ،وينبغي في األيام األولى أال يسرفوا
في إرضاء الزوجة وأال ينفقوا عليها أكثر مما في
وسعهم وأال يتركوا لها الحرية مفتوحة األبواب،
يجب عليهم أن يصارحوا زوجاتهم ويفهموهن
أحوالهم المادية أو المعنوية ،فعلى الزوج
العاقل يجب أن يطلع زوجته على كل أموره
وكل أسراره وال يجوز أن يكتم أموره عنها ثم ال
يجوز للزوج أن يتدخل في أمور المنزل واألطفال
إال إذا ما أساءت الزوجة إدارة تلك الشؤون .وعليه
أن يلفت نظرها إلى أخطائها إن أخطأت وإذا ما
طلبت الزوجة شيئًا من زوجها ينبغي أن يلبي
طلبها إذا كان باستطاعته ذلك وأن يعتذر ويشرح
لها الواقع برفق إذا تعذر عليه تلبية طلبها .فال
لزوم للعنف من األوفق أال يعنف الزوج زوجته
أمام الضيوف أو أمام الخدم.
إن المرأة عندكم أيها الرجال متاع تنتقل من يد
إلى يد! ال تستحق الفهم أو االهتمام  ..فاعلموا
أيها الرجال أن المرأة هي لذة الشباب وجمال
األيام وزهرة الدنيا ،ونعيم الحياة .المرأة للرجل
كل شيء والرجل بدونها ليس بشيء اذ لوالها لما
كان له أثر في الوجود! فهي أم الجنس البشري
وشعاع الحب الذي يبدد غيوم الشقاء .قال اهلل
تعالى في آياته“ :إنا خلقنا لكم من أنفسكم
أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون”.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

• أرسل األستاذ أحمد بن محمد آل خليفة إلى
األستاذ الكبير كلمة صريحة عن كتابه األخير..
لمن “الكتاب الذي إذا قرأته لم تفهم منه
شيئًا” فأرسل األستاذ صاحب األديب كلمة شكر
إلى األستاذ المذكور ،يرجو له الصحة والعافية..

• من الغريب أن نرى المباريات الرياضية في فصل
الصيف! فليس سه ً
ال على الالعبين احتمال حرارة
الشمس في هذا الفصل الحار .مع ذلك فقد
شاهدنا في  52 – 8 – 19مباراة في لعبة الكرة
بين فريق النادي األهلي وفريق إحدى بواخر القوة
البحرية الملكية البريطانية وكان ذلك اليوم
مشهودًا بحرارته لذا فقد بدأ اإلعياء على الالعبين
وكان العرق يسيل بغزارة من أجسامهم .وقد
فاز فريق النادي األهلي على فريق القوة البحرية
بإصابة واحدة ضد ال شيء ،فللفريق الفائز تهانينا
وللفريق الخاسر تمنياتنا لفوز مباراة أخرى.
• غادر البحرين الشاعر األستاذ ناصر سليمان بوحميد
قاصدًا جدة ومكث هناك حوالي ثالثة أيام ثم
سافر لبيروت لالصطياف.
• تفضل الشيخ يوسف بن أحمد خطيب مسجد
الزالق وخص الخميلة بنشر ألفيته الفريدة التي
أشرنا إليها في العدد السابق والتي صورت تاريخ
أسرة آل خليفة الحافل بجالئل األعمال ونحن إذ
نشكر الشيخ يوسف ثقته الغالية ،نعد القراء بنشر
قسم من تلك األلفية في الخميلة.

• أنشأت سينما الهجرس الوطني صالة ثانية
صيفية لعرض األفالم وهي صالة صغيرة حبذا
لو تختص بعرض األفالم األمريكية ،فتكون
الصالة الوحيدة لعرض تلك األفالم في البحرين.
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 21ذي الحجة سنة  1341هـ
حمد بن عيسى آل خليفة رئيس البلدية
إلى كافة أصحاب المواتر والدريورية .نخبر العموم ان كل من يريد أن يمشي موترا في البلد في
الداخل والخارج يكون يحظر بموتره يوم الثالثاء الساعة ( )12عربي الموافق  24ذي الحجة أمام
دائرة الجمرك ألجل يمتحن ويعطى مأذونية لذلك .والذي لم يحظر لالمتحان باليوم المذكور
فيكون غير مرخوص في المستقبل ان يمشي موتره يكون هذا معلوم.
 23جماد الثاني سنة 1355
محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة
نعلن إلى عموم جالبي ماء الشريبة أنه بناء على قرار مجلس البلدية الموقر المنعقد في  26ربيع
سنة  1355يلزم على كل من هؤالء ما هو آت:
• أن ال يجلب الماء إال من الشريبة ال من آبار المحرق وغيرها.
• تنظيف توانكي الماء يوميًا.
• حفظ وجه التناكي من األوساخ وغيرها.
• بيع التنكة الواحدة التي تحمل  4كلنات في بيزة ونصف.
• إما السقائين الذين ينقلون الماء من السفن إلى البيوت فأجرة النقل بيزة واحدة عن كل تنكة.
• وكل من يخالف أو يمتنع عن ذلك فيرفع من هذه المهنة أو يرفع أمره حا ً
ال لينال العقاب
أمام المحكمة.
(الالفتات)
بناء على مقررات هيئة البلدية الموقرة وموافقة حكومة عظمته ستكون جميع الالفتات على
المحال التجارية وغيرها خاضعة لمراقبة البلدية وذللك ابتداء من أول العام الهجري .1373
فعلى من يريد وضع الفتة على محله أن يطلب رخصة خطية من البلدية موضحًا في طلبه
حجمها وموضعها من المحل واللغة أو اللغات التي ستكتب بها مع العلم أن العربية إلزامية
على كل الفتة أما اللغة األجنبية تحت العربية.

كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية
هاتف+973 17 460 460 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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