thanks to the craghill family for sending us a picture of baby james
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 أرسل جميع ما لديك من صور عن مختلف أنحاء الجزر إلىulis@drm.bh، “ وسنقوم بنشر أفضل صورة في نشرةULIS” كل شهر
Send all of your images from around the islands to ulis@drm.bh. We’ll feature the best shot in ULIS every month
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share your moments around the islands with us and with a bit of luck your image will be shown in the next ULIS issue. send your pictures to ulis@drm.bh
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Welcome
to the Water issue

مرحب ًا بكم

This month we talk about our most valuable natural asset, investigating the water
supply to your homes and how water can be conserved in and around your home.
Wishing you all a very Happy National Day, enjoy ULIS!

 ويستمتع خالد على وجه الخصوص باستخدام.المملكة
 حيث تتيح له إبراز،الكتابة العربية ذات األشكال المعقدة
موهبته وعشقه للفن وتساعده على إيجاد التوازن بين
 ويمكنك عندما.القدم والحداثة في المباني التي يصممها
تزور المسجد أن ترى الكتابة التي استخدمها خالد على
" وقد استخدم خط "ال ُثلُثظ،الجدران الداخلية والخارجية
تحديد ًا بهدف االحتفاظ بطابع المسجد التقليدي في
.مبنى تنضح كل سماته األخرى بالحداثة
 سنة11 وبالنسبة البنتيه اللتين تبلغ كبراهما من العمر
 يتمنى خالد أن ترثا عنه هذا النهج، سنوات9 والصغرى
 ل��ن يتضح-  كما يقول خالد-  ولكن ذل��ك،االب��ت��ك��اري
 "ال��ك��ل مهتم بخيارات: ويضيف خ��ال��د،إال ب��م��رور ال��زم��ن
 ولست متأكد ًا مما إذا كانت،التكنولوجيا هذه األي��ام
 ولكني أتمنى،ابنتاي ستعشقان التصميم كما أعشقه أنا
."ذلك بطبيعة الحال

وسرعان ما لفتت تصاميمه انتباه مجالت ومنشورات
 مما شجعه على امتهان،مختلفة في أنحاء البحرين
 حيث حصل على درجة الماجستير،الهندسة المعمارية
في هذا المجال وأصبح التصميم والهندسة المعمارية حبه
 وعندما سألناه ما الذي شجعه.األول على مدى حياته
: فكر للحظة ثم أجاب،على اتخاذ ه��ذا المسار المهني
"إنني أحب أن أصنع شيئ ًا يستمتع به الناس يوم ًا بعد
 وسوف يتمخض هذا العشق الذي يملك على."ي��وم
خالد جوارحه عن إسهامات كبيرة في التراث المعماري
 فالمبنى أو القطعة المعمارية يمكن أن تدوم.البحريني
 على،قرون ًا وأن تلعب دور ًا أساسي ًا في حياتنا اليومية
 وعلى الرغم،العكس من الرسومات التي تأتي وتذهب
 فإن أجمل،من قدرتها على بث اإللهام في من يرونها
.الرسوم يمكن أن تنسى بعد لحظات من رؤيتها
وتضم مجموعة المشاريع المعمارية لخالد الهاشمي
 حيث استفاد،العديد من المعالم المعمارية البحرينية
من رؤيته المستقبلية متحف الفنون القريب من المتحف
 والعديد من المساجد الصغيرة في مختلف أنحاء،الوطني

.في هذه النشرة وموضوعها الرئيسي الذي هو الماء

 حيث سنعرض إلمدادات المياه التي تصل إلى منازلكم،سنتناول هذه الشهر أهم ثرواتنا الطبيعية
.وكيفية ترشيد استهالكها داخل المنزل وخارجه
! وباالستمتاع بقراءة هذه النشرة،مع أطيب التمنيات لكم جميعا بيوم وطني سعيد

وكما يتضح لنا من مسجد درة البحرين الذي صممه خالد
 فإن خالد ًا يتمتع بعين،بشكله المثلث الفريد من نوعه
 وه��ذا الشكل.خبيرة ف��ي مجال التصميم والتكوين
المثلث الذي يبث الهيبة في القلوب لم يكن اختياره وليد
 حيث يرتبط خالد بدرجة كبيرة بهذا الشكل المثير،الصدفة
 فما.لالهتمام الذي يمكنك أن تراه في كافة تصاميمه
الذي يشد خالد ًا إلى هذا الشكل؟ المثلث هو شكل أكثر
 ويمكنك أن تجعله عنصر ًا أساسي ًا،ما تشدك فيه الزوايا
 ومع أنه شكل استخدم في.في نمط زخرفي ال متناه
 إ ّال أنه يعطي انطباع ًا بالحداثة،التصاميم منذ قديم الزمان
 "يتسم المثلث: ويقول خالد بحماسه المعتاد.والمعاصرة
،بالمرونة في استخدامه ضمن أنماط وأشكال معمارية
 فإنك تجده في الكثير،ورغم أنه يعطي انطباع ًا بالحداثة
 ويتجلى المثلث في العديد."من التصاميم العربية القديمة
. وحتى توقيعه يحمل صدى هذا الشكل،من أعمال خالد
ولكن كيف اكتشف خالد شغفه بالتصميم والهندسة
المعمارية؟ كانت لخالد في البداية هواية يستمتع بها
. وهي عمل الرسوم المتحركة،ويمارسها لبعض الوقت

المعماري والفنان البحريني خالد الهاشمي يتحدث بحماس بالغ عن شغفه بالتصميم
.وتطلعاته االبتكارية ومجموعة المشاريع المميزة التي قام بتنفيذها

 فــــــــــــــــــــــنJUST WATER...
األشـكــــــــال

 ومع ذلك فقد كان ال،ثماني ساعات دون استراحة
 وتحدث بحماسة بالغة،يزال مفعم ًا بالطاقة والحيوية
.عن حياته كمهندس معماري

 وعندما،يبدي خالد الهاشمي قدر ًا كبير ًا من الشغف بعمله
" (واسمحوا لنا بأن نختصر هذا االسمULIS" التقت به نشرة
ULIS""  وهي الحروف األولى من ترجمته اإلنجليزية،"ULIS" إلى
 كان قد أنهى يوم عمل مدته،)”“Urban Life Island Style

...ال

 فليس منا من يشرب منه ما يكفي! واألمر ال يقتصر على، ومع أننا جميع ًا نعلم أن الماء مهم لنا.الماء عنصر أساسي لرفاهيتنا
 فكمية الماء التي يحتاجها جسمك كل يوم يمكن أن تختلف تبع ًا للعديد من العوامل الخارجية، أكواب من الماء كل يوم8 مجرد شرب
: وإليك بعض النصائح التي تساعدك على تزويد جسمك بكمية الماء التي يحتاجها.إلى جانب حالتك الصحية

NO...

water is an essential part of our wellbeing. Fact is, we all know that
water is good for us a but none of us probably drink enough! Here IS A little help to
set you on the right track to a more hydrated life:

.ابدأ يومك بكوب من الماء الساخن مع شريحة من الليمون الطازج
Start the day with a cup of hot water with a slice of fresh lemon
. في حين أن الماء يعد المنشط الوحيد الذي يحتاجه الجسم، فالكافيين يمكن أن يجعل الجسم يفقد الماء،اشرب الماء بد ًال من الكافيين والمشروبات الغازية
Instead of caffeine and fizzy drinks, drink water. Caffeine can actually cause the body to lose water.
.اشرب كوب ًا من الماء خالل وبعد كل وجبة
Drink a glass of water before and during each meal
.أكثر من أكل الخضروات والفواكه ألنها تحتوي على نسبة عالية من الماء
Don’t forget to eat plenty of fruit and vegetables as these have a high water content
:بعض الحقائق المثيرة عن الماء
DID YOU KNOW:
. يمكنه أن يساعد في خفض الوزن.يمكنه أن يقلل من إحساسك بالجوع
WATER can reduce hunger and It can enhance weight loss
. يمكنه أن يجعلك تحتفظ بمظهر الشباب.يمكنه مكافحة بعض األمراض مثل االكتئاب واإلرهاق والصداع وآالم الظهر
WATER can combat ailments such as depression, fatigue, headaches and back ache

 فمن شواطئ.للماء تاريخ طويل في الثقافة العربية وغيرها من الثقافات القديمة
 أدرك البشر من قديم األزل ما،جانجز المقدسة إلى عين زمزم في مكة المكرمة
.يتمتع به الماء من فوائد صحية وروحية ونفسية
 بل إنه فوق ذلك كله،اإليجابية واالسترخاء فينا فحسب
يداعب خياالتنا الفنية ويشجع األفكار المبتكرة على أن
!تطفو فوق السطح

وحيث إن جسمك يتكون من الماء بنسبة تتراوح بين
 فمن السهل أن ندرك هذه العالقة،70% و50%
 فالقرب من مصدر ماء جار.الوثيقة التي تربطنا بالماء
يكسب األشياء المحيطة بنا بعد ًا إضافي ًا يروق لعقلنا
 وهذا أمر ال يقتصر أثره على مجرد بث أحاسيس،الباطن

نافـــــــــــــــورة المتــــــــــعة
 وهذا ما،ماء جار يكسبك إحساس ًا بالهدوء والسكينة
،”يطلق عليه أتباع الديانة البوذية اسم “الضوضاء البيضاء
وهي األصوات التي تصدر عن المياه الجارية ويمكن للبشر
 فمجرد االستماع إلى صوت الماء وهو يتدفق.تفسيرها
.فوقنا نشعر بالتخلص من التوتر والقلق

 المعماري المسئول عن تصميم المسجد،ابتكارات خالد الهاشمي
khalid al hasimi and his project, the mAsjid, on durrat al bahraIn

Bahraini architect and artist, Khalid Al Hashimi, talks
passionately about his love of design, his creative inspirations
and his impressive repertoire of projects

Khalid Al Hashimi is extremely
passionate about his work. When
ULIS met him he had already worked
an 8 hour day without a break, but
he is still full of energy and talks
enthusiastically about his life as an
architect.

As the designer of Durrat Al Bahrain’s
unique triangular MAsjid, Khalid
clearly has a keen eye for design and
structure. The venerable triangular
form was not chosen by chance;
he holds a strong affinity with this
interesting shape and it can be

found throughout his designs. But
what is it about this shape that so
intrigues Khalid? The triangle is an
unusually angled shape, which can
be incorporated as a key element
in an endless decorative pattern.
Though it is a form used in ancient
designs, it equally emanates a
contemporary mood. “The triangle
is flexible for implementing into
patterns and architecture, although
it reflects modernity, it’s present
in a lot of ancient Arabic designs,”
enthuses Khalid. The triangle crops
up in several of Khalid’s endeavors;
even his signature echoes the
shape.
But how did Khalid disover his passion
for design and architecture? Initially
Khalid enjoyed illustrating cartoons
as a hobby and part time interest,
but soon his drawings caught the
eye of various publications around

Bahrain, which inspired Khalid to
pursue a career as an Architect
gaining a Master’s degree and
sparking a lifelong love of design
and architecture. When asked what
it is that encouraged him to take this
occupational route, Khalid reflects
for a moment before commenting, “I
love creating something that people
can enjoy day after day.” Khalid’s
passion will ensure a rich contribution
to Bahrain’s architectural legacy: a
building or a piece of architecture
can last for centuries and play a key
part in our daily lives, illustrations
may come and go and while they
can inspire those who see them,
even the most entertaining can be
forgotten after a glance.

various small prayer rooms around
the Kingdom have all benefited from
his vision. Khalid enjoys using intricate
Arabic calligraphy in particular, as it
allows his talent and affection for art
to be realized and helps him to find
the balance between old and new
in the buildings he designs. Visiting
the Mesjid you will discover Khalid’s
delicate calligraphy on the outer and
inner walls. A particular “Althloth”
style was used in order to maintain
the traditional feel of the mosque in
an otherwise modern structure.

A father of two girls, aged 11 and
9, Khalid hopes that one day they
will inherit his creative streak, but
time will tell he says. “It’s all about
technology choices these days, I’m
Several Bahrain landmarks appear not sure if they will be as enthusiastic
in Khalid Al Hashimi’s portfolio of about design as me, but I would love
architectural projects. The Art Gallery them to be of course!”
near the National Museum and

. . مجــــــرد مـــــاء

Fountain of joy
Khalid Al Hashimi’s Mesjid is located on Fayrooz

Muslims have used water in their daily
rituals of ablution to cleanse their
souls, while Kings and Queens and
important members of society the
world over have traditionally enjoyed
the presence of a water fountain in
their gardens. But what is it about
being near water that has such a

 كما دأب الملوك وأعيان،للصالة التي تطهر أرواحهم
المجتمعات في مختلف أنحاء العالم على مدى التاريخ
 فلماذا.على االستمتاع بنافورات المياه في حدائقهم
يكون للقرب من الماء هذا األثر اإليجابي على صحتنا؟
من الحقائق المعروفة والموثقة أن وجودك بالقرب من

للماء تاريخ طويل في الثقافة العربية وغيرها من الثقافات
 فمن شواطئ جانجز المقدسة إلى عين زمزم.القديمة
 أدرك البشر من قديم األزل ما يتمتع،في مكة المكرمة
.به الماء من فوائد صحية وروحية ونفسية
فالمسلمون يستخدمونه كل يوم في الوضوء استعداد ًا

Khalid Al Hashimi’s Mesjid
is located on Fayrooz 1
next to Al Osra SupermarketPerit auguerostin
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positive effect on our wellbeing?

It’s been well documented that being
close to running water releases a
sense of calmness and tranquility.
The religion of Buddhism calls it ‘white
noise’, referring to the sounds that
emanate and individuals can interpret

from running water. Just listening to
the sound of water flowing over us is a
way of releasing tension and stress.

As 50% and 70% of our body weight
is made up of water, it’s easy to see
why we have a natural affinity with the
fluid. Our proximity to a running body

Water has a long history in Arabic and other ancient cultures.
From the sacred shores of the Ganges to the holy spring of
Zamzan in Mecca, the human race has long recognized the
healing, spiritual and psychological benefits of water.

of water adds an extra dimension
to our surroundings that appeals to
us on a subconscious level, not only
releasing feelings of positivity and
relaxation in us, but appealing to our
artistic imaginations and encouraging
creative ideas to literally flow over!

Installing a water feature in your
garden will help you and your family
discover the soothing and creative
benefits of water and create a
pleasing centre piece for your garden
that everyone can enjoy.
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“Water is associated
with creativity and feelings,
being close to the sea brings
out our feelings and fosters
creativity”
From ‘The Health Benefits of living
by the sea’ by Craig Delman

،“يرتبط املاء باإلبداع واألحاسيس
�والقرب من البحر يجعنا نعبر
�عن أحاسيسنا وينمي ملكة
”.االبتكار فينا
،” “الفوائد الصحية للحياة بالقرب من البحر:مقتبس من
.بقلم كريج دلمان

We investigate Durrat Al Bahrain’s
water supply and how we can all help to
conserve this crucial natural asset

In the meantime, a temporary storage tank is busy
serving all of your homes. Storing enough water for 24
hours and keeping the water pressure at an optimal
level of around 3.5 bars, Durrat Resort Management
(DRM) are managing the system around the clock and
are ready to deal with any issues that may arise. DRM
Services Manager, Ali Janahi, spoke about how they are
dealing with any problems residents may be having with
their water supply, “We understand and appreciate how
critical a reliable water supply is. Our emergency team
is working around the clock to respond to any problems
or queries that may arise.”
The main subject of water queries are about low water
pressure in some of the villas. We had a look at why
this is and what is being done to rectify the issue and
increase the water pressure level. Low water pressure
can result from a fault in the plumbing system inside the
villa. Despite the use of the highest quality plumbing
equipment, faults can happen with the water meter, for
example, or the float valves and booster pump. DRM
are at hand to help with any problems that may occur,
while a dedicated water services team is inspecting the
water inlet pressure in each residence as an ongoing
preventative measure.

 فوجودك في جزيرة محاطة بالمياه من كل جانب يعني.يلعب الماء دور ًا هام ًا في الحياة في درة البحرين
 مثل شبكة المياه الممتدة إلى فيلالتكم؟، ماذا عن المياه التي ال نراها، ولكن.أنك حيثما نظرت رأيت الماء
سنتناول كيف تتم المحافظة على تناسق وجودة إمدادات المياه إلى المساكن في درة البحرين مع
 سنقدم إليكم بعض النصائح التي تساعدكم في، وباإلضافة إلى ذلك.تزايد عدد قاطني هذه الجزر
 حتى تتمكنوا من توفير المياه والمساهمة بدور في،ترشيد استهالك المياه في الفيلالت الخاصة بكم
.حماية البيئة

Where low water pressure is a result of the network
itself, the new government regulated tank will conquer
this obstacle. Currently, when the temporary network
is experiencing low pressure the water supply to the
villas can be unsteady. This results in this low pressure
being transferred to the villa. The installation of the
new elevated water reservoir means the pressure will
be maintained at a steady level with, what’s known as,
constant tank head pressure.
The conservation of water is important for the
environment and it’s a matter that is paramount for
DRM. That’s why an irrigation lake and a sea water
reversal plant have been installed to make the most out
of this crucial and natural resource. As well as providing
a pleasant place to spend a lazy afternoon, the irrigation
lake on Fayrooz 1 serves an important purpose. The
water is first sent to the sea water reversal plant before
being stored at the irrigation lake. From here it is
pumped around the islands to all the outside areas,
keeping the greenery and vegetation alive and lush.
Saving water also saves energy, adopting some small
changes will help us to conserve more water and
help our children to continue to do so in the future.
Remember Prophet Mohammad’s wisdom, peace be
upon him, when performing ablution, he exclaimed to
Saad,

“What is this extravagance
Saad?” to which Saad asked
“Is there extravagance in the
use of water?” Mohammad
replied “Yes, even if you are
a flowing river”.

وفي الحاالت التي يكون فيها انخفاض ضغط الماء نتيجة لعيب في
 فإن هذه العقبة ستزول بفضل خزان الماء الجديد الذي،الشبكة نفسها
 أما في الوقت الحالي فعندما تواجه الشبكة.ينسجم مع األنظمة الحكومية
المؤقتة مشكلة انخفاض ضغط الماء فإن إمدادات الماء إلى الفيلالت
 مما يجعل هذا الضغط المنخفض ينتقل،يمكن أن تكون غير مستقرة
 وسيؤدي تركيب خزان الماء المرتفع الجديد إلى المحافظة على.إلى الفيلال
ضغط الماء عند مستوى ثابت يوازي ما يعرف باسم ضغط الماء الثابت
.عند قمة الخزان
 باإلضافة إلى كونه أمر ًا ذا،ويعد ترشيد استهالك المياه أمر ًا حيوي ًا للبيئة
 ولهذا السبب قمنا بإنشاء بحيرة.أهمية قصوى بالنسبة إلدارة درة البحرين
ري ومحطة لمعالجة مياه البحر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا
 فإلى جانب إيجاد مكان جميل لالسترخاء في فترة.المورد الطبيعي الهام
 حيث يتم،ً تخدم غرض ًا هاما1 فإن بحيرة الري في جزيرة الفيروز،ما بعد الظهر
،إرسال الماء إلى محطة معالجة مياه البحر أو ًال قبل تخزينه في هذه البحيرة
ليتم بعد ذلك ضخه منها إلى جميع األماكن الخارجية في مختلف أجزاء الجزر
.للمحافظة على الخضرة وري النباتات والشجيرات

the electricity and water authority's portable water network tank currently being installed at the
entrance to durrat al bahrain.

Be smart – be eco: Some helpful tips to help you and
yours conserve water around your home:
Pool and garden

>> Don’t over-water your plants. Learn how much water they need and don’t overdo it
>> Check outdoor taps, pipes, hoses and pools for leaks
>> Use a pool cover to cut down on evaporation
It will also keep your pool cleaner and reduce the need to add chemicals
>> Water during the cool parts of the day
>> Don't water the lawn on windy days. There's too much evaporation
>> Don’t water during rainy days
>> Install drip irrigation systems for trees, shrubs and flowers
>> Remove weeds – this helps cut down on excess water consumption due to plant competition
>> Visually inspect your sprinkler system once a month during daylight hours
Check and fix any tilted, clogged or broken heads
>> Sweep your driveways and sidewalks with a broom instead of spraying them off with a hose

مــن أجــل الحيـــاة
شبكة إمدادات المياه في درة البحرين
وكيف يمكننا أن نساعد في ترشيد استهالك
هذه الثروة الطبيعية الحيوية

Water plays an important part of life in Durrat Al Bahrain. Being surrounded by the sea
means it’s always in sight. But what about the water we don’t see, like the water supply to
our villas? We look at how the consistency and quality of Durrat Al Bahrain’s residential
water supply is maintained as the islands become more populated. Plus, we give you some
tips that will help you to conserve water around your villas so that you can save water
while doing your bit for the environment.
Some of you may be wondering what the strange
funnel shaped construction is, which is currently being
installed at the entrance to Durrat. Being built to serve
the entirety of the development, this odd edifice will
be home to the potable water network tank and will be
maintained by the Electricity and Water Authority. With
a capacity of 1 million gallons and run by experts in the
field, it will ensure that there is always enough water
to serve all of Durrat Al Bahrain’s residents. Ready for
operation in 6 months, just in time for the next wave of
residents, a seamless transfer to the network has been
ensured.

المــــــــــــاء

the at installed being currently tank orkwnet aterw ortablep s'authority aterw and electricity the
.bahrain al durrat to entrance

Did you know...? Contrary to popular belief, the water in
Bahrain can actually be consumed Using A domestic water
filter. an easy way to make use of water straight from your tap.

 وتقوم إدارة. فهناك خزان مؤقت يخدم جميع بيوتكم،وفي ذات الوقت
 التي تخزن كميات،درة البحرين على مدار الساعة ب��إدارة هذه الشبكة
 ساعة كل يوم وتحافظ على ضغط الماء عند24 كافية من المياه لمدة
 وهي جاهزة لمواجهة أية مسائل تطرأ، بار3.5 مستوى نموذجي يبلغ نحو
 وقد تحدث مدير الخدمات في إدارة درة البحرين السيد علي.في أي وقت
 عن الكيفية التي يتعاملون بها مع أية مشكالت يمكن أن تطرأ،جناحي
 “نحن نفهم ونقدر األهمية البالغة لوجود:فيما يتعلق بإمدادات المياه
 ويعمل فريق الطوارئ التابع لنا على.إمدادات مياه يمكن االطمئنان إليها
.”مدار الساعة لالستجابة ألية مشاكل أو استفسارات تظهر
 ومن شأن،كما يؤدي توفير استهالك المياه إلى توفير استهالك الطاقة
إدخال تغييرات صغيرة أن تساعدنا في ترشيد استهالك المياه بدرجة
 تذكر دائم ًا.والموضوع الرئيسي لالستفسارات التي تقدم حول المياه هو انخفاض أكبر وتساعد أبناءنا على مواصلة القيام بذلك في المستقبل
 عندما كان يتوضأ وصاح، محمد صلى اهلل عليه وسلم، وفيما حكمة رسولنا الكريم، وقد قمنا بالنظر في هذه المشكلة.ضغط الماء في بعض الفيالت
: وهذا الضغط المنخفض مخاطبا الصحابي سعد.يتم عمله لحلها وزي��ادة مستوى ضغط الماء
إلمدادات الماء يمكن أن يكون نتيجة لعيب في شبكة السباكة
داخل “ما هذا اإلسراف يا سعد؟” فقال
، فبالرغم من استخدام معدات سباكة على أعلى مستوى.الفيلال
 “أفي الوضوء إسراف؟” فأجاب: أو في سعد،فمن الممكن أن توجد عيوب في عداد الماء على سبيل المثال
 وإدارة درة البحرين موجودة دائم ًا.الصمامات العائمة أو مضخة التقوية
:لحل الرسول عليه أفضل الصالة والسالم
 كما يقوم فريق مخصص لخدمات الماء بفحص الضغط،أية مشاكل تطرأ
.” حتى ولو كنت على نهر جار،“نعم
.في مخارج الماء في كل بيت كإجراء وقائي مستمر

 إليك بعض النصائح البسيطة التي:كن ذكي ًا – حافظ على البيئة
:تساعدك أنت وأسرتك في ترشيد استهالك المياه في المنزل

Inside the house

>> Use reusable flasks instead of bottled water to avoid the use of too much plastic
>> Keep several flasks in the fridge for those times when your water tank is running low
>> Turn off the tap while brushing your teeth
>> Try to avoid half loaded dish washers and washing machines
>> Better still, use a water filter

وقد يتساءل البعض منكم عن المبنى غريب الشكل الذي يشبه القمع
 هذا.وال��ذي يجري في الوقت الحالي إنشاؤه عند مدخل درة البحرين
 سيحتضن،المبنى الغريب الذي يقام ليخدم مشروع درة البحرين بالكامل
 وسيضمن. وستقوم هيئة الكهرباء والماء بصيانته،خزان مياه الشرب
هذا الخزان الذي تبلغ سعته مليون جالون ويقوم على إدارته خبراء في
 توفير كمية كافية من المياه دائم ًا لخدمة جميع قاطني درة،هذا المجال
 أي، وسيكون هذا الخزان جاهز ًا للتشغيل في غضون ستة أشهر.البحرين
 حيث،في الوقت المناسب الستقبال الفوج القادم من القاطنين الجدد
.تم تأمين عملية انتقال سلسة إلى الشبكة

:داخل المنزل

>> استخدم القوارير القابلة إلعادة التعبئة بد ًال من المياه المعبأة في قوارير تجنب ًا الستخدام كمية أكبر من الالزم من ال
.قوارير البالستيكية
 وتركيب فلتر ماء داخلي هو. فإن الماء في البحرين يمكن بالفعل شربه،>> استخدم فلتر ماء! فخالف ًا لالعتقاد السائد
.طريقة سهلة الستخدام الماء من الصنبور مباشرة

ni retwa eht ,feileb larupop ot yrartnoC ?...wkno you idD
an si retlif retwa citsemod A .demusnoc eb yallutca anc nirahaB
.pat ruoy morf thgirats retwa fo esu ekma ot ywa ysae

:البركة والحديقة

 بل عليك أن تعرف كمية الماء التي تحتاجها هذه النباتات،>> ال ترو نباتاتك بأكثر مما تحتاجه من الماء
.بحيث ال تسقيها بكمية أكبر من الالزم
.>> افحص الصنابير واألنابيب والخراطيم والبركة خارج منزلك للتأكد من عدم وجود تسربات
. كما يساعدك ذلك في المحافظة على نظافة البركة وتقليل الحاجة إلضافة مواد كيماوية،>> استخدم غطاء للبركة للحد من البخر
.>> اسق الحديقة خالل الفترات غير الحارة من اليوم
.ً حيث يكون البخر مرتفعا،>> ال تسق الحديقة في األيام التي تهب فيها رياح شديدة
.>> ال تسق الحديقة في األيام المطيرة
.>> ركِّ ب شبكات ري بنظام التنقيط لألشجار والشجيرات والزهور
. فهذا يساعدك في الحد من االستهالك الزائد للمياه الناتج عن تنافس النباتات على المياه،>> قم بإزالة األعشاب الضارة
.>> عاين شبكة رشاشات المياه مرة كل شهر في ضوء النهار وأصلح وثبت أية رؤوس مائلة أو مسدودة أو مكسورة
.>> اكنس ممرات السيارات والممرات الجانبية بمكنسة بد ًال من إزالة األتربة منها عن طريق الرش بالماء
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pomegranate
punch

 حيث يعرفنا رود،نرحب هذا الشهر بوصول أول مولود في درة البحرين
،  بمصدر سعادتهما ـ،-1ومونازا كراجهيل اللذان يقطنان في مرجان
.طفلهما جيمس في الفيلال الجميلة الخاصة بهما والمطلة على شاطئ البحر
وقد كان من دواعي سرورنا أن نلتقي بالطفل الجميل جيمس – الذي
. وأبويه اللذين يعيشان سعادة بالغة-  كيلوغرام2.82 يبلغ وزنه
This month we welcome the arrival of our first new born
baby on Durrat Al Bahrain. Rod and Munazza Craghill,
residents on Murjan 1, introduce us to their little bundle
of joy, Baby James at their beautiful beach side villa.
Weighing in at just 2.82 kilos, dainty Baby James and his very
happy parents were a delight to meet.
ULIS: Congratulations, you must be very proud
parents! How is your new family member settling in?
Rob: Great, he’s been so good, we’re really enjoying
getting to know each other!
ULIS: He is just gorgeous. Who does he look like?
Munazza: Mmm. Hard to tell, what do you think?
ULIS: He’s definitely got his Dad’s fair colouring.
Munazza: Like father like son!
ULIS: He’s your first child, how are you enjoying
parenthood?
Munazza: Although I am quite tired it such an amazing
feeling being a parent, we’re just in awe of him!
ULIS: How long have you been living here?
Munazza: 3 weeks, James was just born a week ago, so
it’s all been a bit hectic!
ULIS: What attracted you to Durrat?
Munazza: The escapism aspect I think. It’s so peaceful
here and separated from real life! We really feel like
we’re getting away from everything. Plus, it’s just a really
beautiful place, we love being surrounded by the sea and
the breathtaking views. We used to live in Seef which was
handy for work but it’s nice to be away from the hustle
and bustle now.
ULIS: It’s certainly peaceful! What’s your favourite thing
about the islands?
Munazza: We’re only beginning to settle in now! The
environment is so tranquil and relaxing. Just last night we
took a walk along the beach late in the evening, taking
in the scenery and a sky full of stars. We are so lucky
to be living in such a place. It feels like I’m on holidays
permanently!
ULIS: Yes, I can see why you would feel that! Can you
see lovely Baby James growing up here?
Munazza: Yes, we hope to be here for a long time. It’s
perfect for families, as long as I teach him to swim! I think
we’ll be very happy here.

 المكان بال شك هادئ! ما هو الشيء الذي تفضلينه:ULIS
أكثر من غيره في الجزر؟
 إننا بالكاد بدأنا نستقر! والبيئة المحيطة بنا تتسم بدرجة:مونازا
 والليلة الماضية تمشينا بمحاذاة.كبيرة من الهدوء واالسترخاء
الشاطئ في المساء واستمتعنا بالمناظر الجميلة والسماء
 إننا سعداء الحظ جد ًا بأن نعيش في مكان.الممتلئة بالنجوم
! فهو يشعرني بأنني في إجازة على الدوام،مثل هذا
! يمكنني أن أرى لماذا تشعرين بهذا الشعور، نعم:ULIS
هل يمكنك أن تتخيلي طفلك الجميل جيمس وهو يكبر هنا؟
 فهو. نحن نأمل أن نسكن هنا لفترة طويلة، نعم:مونازا
 وعلى أساس أن أقوم،مكان مثالي لألسر
بتعليمه السباحة! أظن أننا سنكون
.سعداء جد ًا هنا

. ونحن نشعر بسعادة بالغة بسببه،ًتكون أم ًا أو أبا
 كم من الوقت عشتم هنا؟:ULIS
 ولذا فقد كانت، فقد ولد جيمس قبل أسبوع فقط، أسابيع3 :مونازا
.األمور شديدة االضطراب
 ما الذي جذبكم إلى الدرة؟:ULIS
 فالمكان هنا يتمتع، جانب الهروب من المجتمع على ما أعتقد:مونازا
بالسكينة والهدوء بعيد ًا عن الحياة الحقيقية! ونحن نشعر بالفعل
 فالمكان جميل، وباإلضافة إلى ذلك.بأننا قد هربنا من كل شيء
. ونحن نحب أن نكون محاطين بالبحر وبهذه المناظر الخالبة،بالفعل
 التي كانت عملية بالنسبة،كنا نعيش في ضاحية السيف
 ولكن من الممتع أن تبتعد عن،للعمل
.الزحام والضوضاء

 ألف مبروك! ال بد أنكما تشعران بقدر كبير من:ULIS
!الفخر واالعتزاز
فكيف يتكيف هذا الفرد الجديد في أسرتكم؟
 ونحن نستمتع بالفعل، فقد كان جيد ًا للغاية، بصورة ممتازة:رود
!بالتعرف على بعضنا البعض
 فمن الذي يشبهه؟. إنه طفل رائع الجمال:ULIS
 ماذا تظن؟، من الصعب القول:مونازا
. إنه بال شك قد ورث لون أبيه األبيض:ULIS
! ذاك الشبل من ذاك األسد:مونازا
 فكيف تستمتعان بإحساس األبوة؟، هذا أول مولود لكما:ULIS
 إ ّال أنه إحساس جميل أن،ً على الرغم من أنني مرهقة تماما:مونازا

the singaporEAN DELEGATION
Did you know that water

BAHRAIN INTERNATIONAL garden sHOW COMMITTEE
The Bahrain International Garden Show committee members,
and Head of Organising Committee Sheika Maram bint Isa Al
Khalifa, came to visit the islands and had a BBQ on the beach!

قام وفد من جمعية الحدائق التي ترأس مجلس إدارتها الشيخة مرام بنت
! وتناول اللحم المشوي على الشاطئ،عيسى آل خليفة بزيارة للجزر

هذا العصير مفيد للصحة ويبعث على
 فهو يوقظك في الصباح،النشاط
ويروي عطشك على الشاطئ

1 cup of pomegranate seeds
.....................................................................
2 cups orange juice, strained
.....................................................................
1 quart pomegranate juice
.....................................................................
2 cups chilled limeade
.....................................................................
lime slices (to garnish)
.....................................................................
ice
.....................................................................
1 l bottle of lemonade or
sparkling water

كوب من بذور الرمان
.....................................................................
كوبان من عصير البرتقال الطازج
.....................................................................
ربع جالون من عصير الرمان
.....................................................................
كوبان من عصير الاليم (نوع من الليمون
الحامض) المبرد
.....................................................................
)قطع من الاليم (للتزيين
.....................................................................
ثلج
.....................................................................
قارورة لتر من عصير الليمون أو المياه الغازية

1. In a punch bowl, mix pomegranate
juice, orange juice & limeade.
2. Pour in the lemonade or sparkling
water; float lime & orange slices on top.
3. Ladle into ice-filled glasses, sprinkle
with pomegranate seeds & serve.
4. Enjoy your Sparkling Pomegranate
Punch.

 اخلط عصير الرمان في وعاء مع عصير البرتقال.1
.والاليم
 أضف الخليط إلى ليمونادة أو ماء فوار مع التزيين.2
.بشرائح الاليم والبرتقال على السطح
 ورش، كوب ًا تحتوي على الثلج12  صب المزيج في.3
.عليها بذور الرمان وقدمها
.استمتع.4

BAD TA OOKL ROSELC A KEAT
?SEE YOU NAC CESNERDIFFE YNAM WHO
TAKE A CLOSER LOOK AT DAB
HOW MANY DIFFERENCES CAN YOU SEE?

 بزيارة الموقع، وهو أحد رواد درة البحرين،قام الشيخ عبد اهلل بن حمد
.وبعض الفيالت المخصصة للعرض
HRH Shaikh ABDULLA BIN HAMAD AL KHALIFA,
the southern governor of the Kingdom of Bahrain, visits DAB.

.مجموعة من أعضاء البرلمان السنغافوري تقوم بزيارة لدرة البحرين

Healthy and refreshing,
this thirst quencher will wake
you up in the morning or keep
you hydrated at the beach

m
m
m
Mm

درة البحرين ترحب
بالشيــخ عبـد اللــه بـن حمــد
DAB WELCOMES HRH shaikH
abdulla biN hamaD

Parliament members from Singapore pay a visit to Durrat Al Bahrain.

عصيــــــــــر
الرمــــــــان

Are you curious about what those strangely
70%
tallmakes
palm treesup
dotted
aroundofthethe
islands are
world's
for?
They housesurface?
menatelecom lines that give
you full internet
coverage
need foratnasty looking
This iswithout
thethesame
pylons!

Durrat Al Bahrain. Out 2of
a project area of 21km ;
only 7km2 is land!

هل لديك حب استطالع
لمعرفة النخالت العالية
المنتشرة حول الجزر؟
 كيلومتر ًا14 تحتل المياه مساحة
مربع ًا من إجمالي مساحة
21 مشروع درة البحرين البالغة
.ًكيلومتر ًا مربعا

