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BAHRAINGP.COM  للـتــذاكــر
مـــارس  2 2 -  19

 BAHRAIN GRAND PRIXو FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIPو F1و FORMULA 1و F1 وشعار F1 FORMULA 1 شعار
وجميع العالمات المرتبطة هي عالمات تجارية لـ Formula One Licensing BV،  شـركة Formula 1. جميع الحقوق محفوظة.
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15 عاًما على طريق التمّيز

رئيس مجلس أمناء 
”العلوم التطبيقية” األستاذ 

الدكتور وهيب الخاجة:

رئيس ”العلوم التطبيقية” 
األستاذ الدكتور  غسان عواد 

ال نألوا جهدا في سبيل 
دعم الخطط والمرئيات التي 

تضعها الجامعة   

2019 عام الذهب واإلنجازات 
للجامعة
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ملحق اجتماعي شهري

تبــرز أهمية االحتفال باإلنجــاز في الحياة، كما يرى كثير من الخبراء والمختصين الغربيين، 
ومنهــم  الراحــل ســتيفن كوفــي المختــص فــي اإلدارة والتنميــة الذاتيــة، وســام كاربنتر 
المختــص فــي اإلدارة والتواصــل، وكذلك من العــرب الراحل إبراهيم الفقــي خبير التنمية 
البشــرية، وفــي صيــغ مختلفــة كلها تعطي معنــى واحــًدا، أن االحتفال باإلنجــاز يقود إلى 

مزيد من األداء الفعال ثم إلى النجاح وتحقيق مسيرة تميز متواصلة.

وال شــك فــي أن الحديــث عن اإلنجــازات المتميزة وتوثيقهــا واالحتفاء بها، يرســخ مفهوم 
تراكم المكتســبات والخبرات، فديناميكية التحديث تتأســس على اإلنجازات التي ال تقف 
عند حد، وعليها ترتكز السياسات االستراتيجية والخطط والبرامج الحالية والمستقبلية، 
وكل هذا موضع اهتمام بالنســبة لنا، فعلى مدى أكثر من عام، تنوعت إصدارات "أضواء 
البــاد" لتقــدم للقارئ الكريم تشــكيلة فريدة مــن نوعها وفي اتجاهــات ومضامين عدة، 
مــن الموضوعــات والقضايا والملفات التي ُطرحت بأســلوب جديد من ناحية اختيار األفكار 
من جهة، واألسلوب الفني المتقن والمميز من جهة أخرى، بحيث تتنوع أمام القارئ قيمة 
المطالعــة والفائــدة واالســتمتاع، وتمنحــه مســاحة ال بــأس بها من التعــرف على العروض 

اإلعانية والتسويقية.

اليــوم، بيــن أيدينــا "أضــواء اإلنجــازات الواعــدة" لقطاعات حيوية كبــرى نعتز بهــا، وللقارئ 
الكريــم أن يتجــول فــي الصفحــات لتأخــذه إلــى شــركة نفــط البحريــن الوطنيــة "بابكــو"، 
وشــركة خدمــات مطــار البحرين "بــاس" وصندوق العمــل "تمكين"، مروًرا بحلبــة البحرين 
الدولية "موطن رياضة الســيارات في الشرق األوسط"، وجامعة العلوم التطبيقية، ولكل 

اسم متألق من تلك الكيانات، إنجازات تبعث فينا الشعور باالعتزاز والتقدير واإلعجاب.
وألننــا فــي شــهر مــارس، وفيــه تلــك الباقــات العطــرة لمناســبة عزيــزة هــي "عيــد األم"، 
سنتشارك مًعا في التعبير عن أجمل المشاعر في هذه االحتفالية األسرية العالمية لكل 
أم ولكل أب ولكل أسرة ونهديهم أجمل التهاني... إًذا، نحن على مشارف صفحات كلها 

ألق جميل.

“أضواء البالد”
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أضواء اإلنجازات الواعدة

Wonderful Destinations
Fly from Bahrain to

*Terms & Conditions Apply
All �ights via Muscat International Airport

All advertised fares are starting fares and may change subject to availability.  

www.SalamAir.com
Or Visit: Sehab Travel, Manama Gate, Al Zamil Tower
T. +973 17211388
E. sales.bah@salamair.com

BOOK
NOW

Bahrain to 
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BHD  73
BHD  96

One Way
Starting from

Muscat 
Salalah
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kathmandu
Alexandria
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جناحي: تعزيز برامج الدعم عبر تحسين اإلجراءات 
لخدمة أفضل وتشجيعا لابتكار

فاطمة أحمد: البحرين تمتلك العديد من 
المقومات لتصبح محًطا لألنظار

مالك شعيب: "دار الطيب" تطرح عطورا 
جديدة في العام 2020

جالة الملك 
يشمل برعايته الكريمة حفل               

"ميثاق من ذهب" 

خدمات مطار البحرين "باس" 
 أربعة عقود من الريادة في اإلنجاز

جامعة العلوم التطبيقية
15 عاما من التميز

"الحلبة" تواصل مسيرة النجاح بجدارة

فعاليات سباق األضواء

 الوفاء لنبع الحنان وأيقونة الحب والتضحية
 أضيفي إلطالتك لمسة من األنوثة والبساطة

اختاري إطالـة تـسـتـحـق المناسبــة!
لتزيين منزلك في عيد األم... إليك هذه األفكار

استوحــي مكياجـك مـن ألـوان الربيـــع

وجهــات سياحيـة لــربـــيـــع 2020

ثمار فصل الربيع تعيد لك صحتك

حلويات لمائدة عيد األم
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جاللة الملك 

ولــدى وصــول عاهــل البــاد، كان في اســتقبال جالتــه، ممثل 
مستشــار  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الوطنــي  األمــن 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، والنائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، ووزير التربية 

والتعليــم ماجــد النعيمــي، ووزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
أيمــن المؤيــد، وعــدد من كبار المســؤولين، حيــث قوبل جالة 
الملــك بالترحيــب والهتــاف مــن قبــل أكثــر مــن 4 آالف طالــب؛ 
تعبيــًرا عن ســعادتهم بلقاء قائد مســيرة النهضة والتطوير 

الحبيبة. بمملكتنا 

يشمل برعايته الكريمة حفل  
”ميـثــاق من ذهب” 

تفضل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة حفل "ميثاق من ذهب"، الذي 
أقيم في صرح ميثاق العمل الوطني؛ بمناســبة مرور الذكرى التاســعة عشــرة على التصويت على ميثاق العمل الوطني، 

والذي نظمته وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة. 
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فــازت شــركة نفط البحريــن "بابكو" حديثا بجائــزة "بي اف اي" 
ألفضل مشــروع تمويلي في منطقة الشرق األوسط للعام، 
عــن مشــروع تحديــث المصفاة. وقــام باســتام الجائزة مدير 
بالشــركة أحمــد خليــل. وضــم  الصحــة والســامة والبيئــة 
وفــد "بابكــو" كًلا من مدير معالجة الزيت الشــمالية محمود 
عبدالرحيــم، ومراقــب الموازنــة بمشــروع تحديــث المصفــاة 
علــي العــرادي، فــي مراســم الحفل الســنوي لتوزيــع الجوائز 
الــذي أقيــم فــي لنــدن يــوم األربعــاء 5 فبرايــر 2020 بحضور 

حشد كبير من الوفود العالمية.

يشــار إلى أن مشــروع تحديث المصفاة ينطــوي على أهمية 
كبــرى باعتبــاره نقلــة نوعية فريــدة في تاريخ "بابكــو"؛ ألنه ال 
يهــدف إلــى تعزيــز الســعة التكريرية للمصفاة فحســب، بل 
ويعمــل أيًضــا علــى تعزيــز المنتــج النهائي من حيــث الكم 
والكيف وترشيد الطاقة. كما أن تنفيذ مشروع استراتيجي 
بهــذا الحجــم الضخــم مــن شــأنه أن يســهم بشــكل فعال 
فــي مــؤازرة جهود ومبــادرات التنميــة المســتدامة في ربوع 

البحرين.

وفــازت "بابكــو" بهــذه الجائــزة الدوليــة المرموقــة فــي وقت 
يشــهد فيه تمويل المشروعات الضخمة تحديات وصعوبات 
التمويــل،  مراحــل  العالــم. وخــال  علــى مســتوى  متزايــدة 

اســتطاعت "بابكــو" أن تظهــر للعالــم المســتوى المتميــز 
لعملياتها التشغيلية، كما أظهرت قدًرا كبيًرا من خبراتها 
وتجاربهــا العريقــة، فضًلا عن تعاملها مــع أفضل المقاولين 
الدولييــن ذوي الخبــرة الواســعة في هذا المجــال. وتم إنجاز 
الجانب التمويلي لهذا المشــروع في أعقاب البحث الشــامل 
الذي أثبت قدرة "بابكو" على الوفاء بجميع االلتزامات الفنية 
والتجاريــة والبيئيــة واالجتماعيــة في ديســمبر 2018، وأثمر 

عن إنجاز التمويل بنجاح في مايو 2019.

وتضمن التمويل عدًدا من التســهيات المضمونة بتغطية 
مــن وكاالت االئتمان العالمية من إيطاليا، وكوريا، وإســبانيا، 
والمملكة المتحدة، إلى جانب مجموعة من البنوك الوطنية 
السيما البنك األهلي المتحد، والمؤسسة العربية المصرفية، 
وبنك البحرين اإلســامي، والبنك الســعود الفرنسي، وبنك 

البحرين والكويت، وغيره من البنوك.

وأوضحــت شــركة بابكــو أن الفــوز بهــذه الجائــزة العالميــة 
المرموقــة لــم يكــن ممكنا لــوال الدعم الفعال مــن لدن وزير 
النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ومساندة 
الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز، وخبــرة موظفــي "بابكــو" 

المخلصين، ومستشاريها، ومقاوليها.

تحصــد جائــزة أفضــل مشــروع تمــويلـــي
”بابكــو”

An Engine for 
economic growth
At Tamkeen, we not only encourage 
Businesses and Bahraini individuals 
but empower them through 
diversified solutions which  directly 
lead to economic development. 
Our primary objectives are to foster 
the development and growth of 
enterprises, and provide support to 
enhance the productivity and training 
of the national workforce.

محرك للنمو االقتصادي
األفراد  بتشجيع  نكتفي  ال  تمكين،  في 
ولكن  البحرين،  مملكة  في  والمؤسسات 
من  واسعة  مجموعة  تقديم  عبر  نمكنهم 
الحلول التي تؤدي بشكل مباشر إلى تنمية 

االقتصاد الوطني.
تتمحور أهدافنا الرئيسة حول تطوير وتنمية 
لزيادة  لها  الدعم  وتقديم  المؤسسات 
التدريــب  تقديــم  إلــى  إضافــة  إنتاجيتها، 

للقــوى العاملـــة الوطنية.
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تعزيز برامج الدعم عبر تحسين اإلجراءات لخدمة 
أفضل وتشجيعا لالبتكار

د. جناحي:

منذ تفعيل خطته االستراتيجية لألعوام 2018-2020، أعلن صندوق العمل )تمكين( عن تضمين عدد من المبادرات 
الداعمــة، فيمــا يحقق أهداف االســتراتيجية الراميــة إلى تعزيز األثر من برامج "تمكيــن" وتوجيه فرص الدعم وضمان 

استدامتها وفتح المجال أمام التوسع في التنمية االقتصادية من خال تشجيع االبتكار وريادة األعمال.
وحقق "تمكين" على مدى الفترة الماضية العديد من اإلنجازات في دعم القطاع الخاص البحريني وتطوير برامجها 
فيمــا يوافــق حاجــات التنميــة االقتصاديــة، ولعل أبرزهــا الحصول على جائزة أفضل مؤسســة حكوميــة لدعم ريادة 
األعمــال فــي الشــرق األوســط، علــى هامــش أعمــال المنتــدى الدولــي للمســتثمرين المائكــة المنعقــد حديثا في 

إسطنبول بتركيا. 
وفــي لقــاء حصــري لـ "أضواء البــاد" مع الرئيس التنفيــذي لصندوق العمــل )تمكين(، أكد الدكتــور إبراهيم محمد 
جناحي أثر جملة المبادرات التي أطلقها "تمكين" خال العام 2019، من أجل خدمة أكبر شريحة من عماء صندوق 
العمل، فيما يعزز أهداف تقديم الخدمات بفاعلية أكبر، وتطوير برامج الدعم من أجل تزويد حلول وبرامج موجهة 
بنــاًء علــى الفرص التنموية المســتدامة واحتياجــات رواد األعمال والمؤسســات على اختاف أحجامهــا. وفي التالي، 

نص اللقاء مع الرئيس التنفيذي لـ "تمكين":

 كيــف تم اختيــار ”تمكين” للفوز بجائزة جائزة أفضل مؤسســة 
حكومية لدعم ريادة األعمال في الشرق األوسط؟

تم اختيار "تمكين" ضمن مجموعة من المؤسســات المشاركة التي تمثل 
مختلــف دول العالــم بما فيها دول منطقة الشــرق األوســط. وتأتي هذه 
الجائــزة تقديــًرا للدور الريــادي الذي يؤديه "تمكين" فــي رعاية ودعم 
قطــاع ريــادة األعمال من خالل برامجــه المختلفة، التــي تعكس أثرها 

المستدام على المستويين االقتصادي واالجتماعي. 
وتمثــل هذه الجائزة أحد أبــرز الجوائز الدولية التــي يحتضنها المنتدى 
العالمــي للمســتثمرين المالئكــة، إذ يحضــر هــذا المنتدى ســنويًا أكثر 
من 1500 مشــارك مــن مختلف دول العالم؛ لمناقشــة أهــم المواضيع 
والمستجدات العالمية االقتصادية، في مجال االستثمار ومناقشة الفرص 
واإلمكانات في مجال تنمية المؤسسات الناشئة وتعزيز دورها في تنمية 

االقتصادات العالمية بشكل مستدام.
إن منــح هــذه الجائزة يقوم على اختيار المؤسســات التــي تتبنى أفضل 
الممارســات على مســتوى المنطقة في هذا المجــال، وفيما يحفز التميز 
في تصور ومناقشــة وطرح حلول تنموية داعمة لمستقبل عالم األعمال. 
وضمــن االنجــازات المتتالية لـــ "تمكين"، حصد مركــز تمكين لخدمة 
العمــالء بمجمع الســيف الدرع الذهبي للعام الثانــي على التوالي ضمن 
تصنيف الفئة الذهبية لمســابقة "تقييم 2"، الذي أجرته لجنة تقييم مراكز 

الخدمة الحكومية على مستوى المملكة.  

مــا أبــرز اإلجــراءات التــي قمتــم باتخاذهــا فيما يحقــق أهداف 
الدورة االستراتيجية 2018-2020 لـ ”تمكين”؟

مــن أهم ما قــام به "تمكين" من أجل تحقيق التحــول النوعي في فرص 

”تمكين” يحصد لقب أفضل مؤسسة حكومية 
لدعم ريادة األعمال بالشرق األوسط في 2019
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الدعــم المقدمة عبر مختلف قنواتنا وبرامجنا هو مســاعدة المؤسســات 
ورواد األعمال في تحقيق االســتجابة الســريعة للمتغيرات االقتصادية 
الجديــدة ومن خــالل تقديم خدمات أســرع لمضاعفة القمية المكتســبة. 
فكانــت أبرز المبــادرات على هذا الصعيد طرح مســار الدعم بقيمة 5 
آالف دينــار للمؤسســات، وهو الــذي يتيح المجال أمــام رواد األعمال 
والمؤسســات لالستفادة من الوقت وتســهيل اإلجراءات عليهم في حال 
طلبات الدعم التي ال يتعدى الدعم المادي فيها 5 آالف دينار. هذا فضاًل، 
عن تســريع الوقت المستغرق بشــكل عام في إجراءات متابعة الطلبات 

بنسبة  60 %. 
أما على مســتوى إجراءات تنفيذ الطلبات على ســبيل المثال، تم تقليص 
الوقت المســتغرق فــي الزيارات الميدانيــة التي يقوم بهــا فريق عملنا 
ضمــن إجــراءات تقديم الدعم عبر برنامج تطويــر األعمال، من خالل 
االعتمــاد على آلية الزيــارة الميدانية االفتراضيــة، التي قلصت الوقت 
بنسبة 60 % من الوقت المستغرق عادة في الزيارات االعتيادية، إذ تم 
خالل 2019 تنفيذ أكثر من 2600 زيارة ميدانية افتراضية. هذا إضافة 
إلى تفعيل خاصية توثيق الحساب إلكترونيًا من دون الحاجة لزيارة أحد 

فروع "تمكين".
كما قمنا بتفعيل إجراءات ســداد المدفوعات التي حرصنا على أن تكون 
أكثر سرعة وكفاءة من خالل الدفع اإللكتروني عن طريق نظام فواتير 
بالشــراكة مع شــبكة البحريــن اإللكترونية الوطنية للمعامــالت المالية 
"بنفــت"، إذ يتــم حاليًا إجراء مــا يصل إلى 30 % مــن عمليات الدفع 

إلكترونيًا. 

مــا أهم المبــادرات الجديــدة التي ســاهمت في دعــم التجار 
البحرينيين؟

مــن أهــم المبــادرات التي حــرص "تمكين" علــى تفعيلهــا في ضوء 
مســتجدات السوق في مملكة البحرين هو تقديم خدمات التمويل المتنوع 
ألصحاب الســجالت االفتراضية التي تم دعمها إلى اليوم ما يصل إلى 

53 سجال بملبغ 133 ألف دينار بحريني.

كيف تحققت نتائج ”تمكين” في دعم رواد األعمال وتشجيع 
الشــباب لدخول مجال ريــادة األعمال ضمن الخيــارات المهنية 

المتاحة لهم بعد التخرج؟
إّن غرس ثقافة ريادة األعمال وتشــجيع األفــراد البحرينيين على اتخاذ 
مسار ريادة األعمال كبديل للتوظيف وتقديم العديد من الحلول التمويلية 

واالستشــارية والتدريبيــة في مجال ريــادة األعمال يعّد مــن أولويات 
"تمكين" التي حرصنا على تحقيقها ضمن برنامج عملنا لهذه المرحلة.
وقد اســتضافت مملكة البحريــن في أبريل من العــام الماضي المؤتمر 
العالمــي لريادة األعمال الذي شــهد حضور قرابة 3000 مشــارك من 
أكثــر مــن 170 دولة حول العالم مــن رواد األعمــال، واالقتصاديين، 
وصناع القرار والخبراء وتم فيه مناقشة العديد من المحاور التي تهدف 
إلــى تطوير البيئة الريادية العالمية وخلق اقتصادات تتســم بالشــمولية 
واالستجابة للمتغيرات. كما استضافت مملكة البحرين النسخة الخليجية 
الثانية من مسابقة رواد في القصر والتي فازت فيها بحرينيتان وإماراتية 
وتأهلن للمنافســة في النســخة الدولية من المســابقة التــي أقيمت مطلع 
ديســمبر الجاري في لنــدن بالمملكة المتحدة، حيث فــازت رائدة العمل 
البحرينية الدكتورة نهلة الســني بجائزة اختيار الجمهور عن مشروعها 

."Docwhere"
وشــهد ديســمبر الماضي احتفاء مملكــة البحرين بالنســخة الرابعة من 
جائزة البحرين لريــادة األعمال التي أقيمت برعاية كريمة من صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وتم تكريم 8 رواد أعمال 
بحرينيين في مختلف فئات الجائزة. وتلبيةً ألهداف االستدامة واالبتكار، 
فقد تم إضافة فئة ثامنة جديدة لفئات الجائزة المختلفة، وهي جائزة العام 
للمؤسســات العالمية ذات الهوية البحرينية والتي تهدف لالحتفاء بالدور 
الريــادي للمؤسســات البحرينيــة العالميــة التي تعكس الهويــة والثقافة 

البحرينية في صناعاتها وأعمالها التجارية.

ما تطلعاتكم وتوجهاتهم للعام 2020؟
من أبرز األهداف التي نتطلع إليها خالل هذا العام هو الوقوف الجذري 
علــى فرص تعزيز أهداف اإلنتاجية واالســتدامة. في المرحلة المقبلة، 
سنركز على توجيه الدعم ليشمل المجاالت االقتصادية الواعدة، بما فيها 
الطاقة المتجددة، لفتح الباب أمام تشجيع االستثمار في الطاقة المستدامة 
مــن جهة، ومن جهة أخــرى مواصلة دعم التدريب على ريادة األعمال 
من خالل البرامج والمشــاركات الدولية، هذا إضافة طبًعا إلى مواصلة 
الجهــود وتكثيفها لدعم االبتــكار ودعم المؤسســات ذات التطلعات في 

النمو والتوسع خارج نطاق الحدود الجغرافية المحلية.

توجهاتنا التركيز  على اإلنتاجية واالستدامة

مركز ”تمكين” لخدمة العمالء ينال التصنيف الذهبي للعام 
الثاني على التوالي في ”تقييم 2”
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التطبيق األمثل للمعايير العالمية

حققــت الشــركة منذ تأسيســها فــي العام 1977 قفــزة نوعية 
على مســتوى خدمات المناولة األرضية بمســتويات عالمية في 
مطــار البحريــن الدولي، ما أبرز محاور النجاح التي أســهمت في 

تميز الشركة وفق تقييمكم؟
ركنان أساســيان يمثالن أهم محور للنجاح، ليس لدينا في "باس" فحسب، 
بــل في كل الشــركات وهما: اإلخالص فــي العمل والمتابعة المســتمرة، 
ســواء بالنســبة للمســؤولين في المناصب العليا أم ســائر الموظفين.. إنه 
أمــر مهم للغاية أن يتابع المديرون ســير العمــل ويتواصل ذلك النهج مع 
رؤساء األقســام، وكثيًرا ما نتباحث مع اإلدارة التنفيذية ونناقش فيما بيننا 
بشــأن متابعة وتقييم العمل مع المديرين والموظفين؛ ألننا مؤمنون جميًعا 
بــأن نجاح العمل هو اإلخالص فيــه، وهذا ما ورثناه مــن آبائنا وإخواننا 

المؤسسين الذين قدموا الكثير إلنجاح الشركة.
إن العنصر البشــري هو رأس مال الشركة، والذي نهتم بتدريبه وتطويره 
ورفــع مســتواه، ولذلك، تجد أن خدماتنا تطورت علــى مدى 42 عاًما من 
عمر الشــركة وال نزال نولــي هذا الجانب االهتمــام األكبر خصوًصا مع 
التطورات التكنولوجية وتطوير نظم العمل الخاصة بالعمليات والتجهيزات 
والفكر اإلداري مفهوًما وتطبيقًا، فمن األهمية بمكان إدخال كل المستجدات 
فــي عمليات المطار والخدمات المقدمة مــن خالل التطبيق األمثل لمعايير 

 ،"IATA" االعتمــاد من قبل برنامج تدقيق ســالمة النقل الجــوي التابع لـ
 The International Air Transport اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي

Association، بما يتوافق مع المتطلبات الحالية حول العالم.

تعزيز االستثمار في قطاع الطيران

أعمالهــا  لتوســيع  الشــركة  عــن خطــة  للحديــث  ينقلنــا  هــذا 
التــي  االســتثمار  تنويــع  إســتراتيجية  ومــا  المســتقبلية، 
اعتمدتموهــا تناغًمــا مــع الرؤيــة 2030 ولدخول أســواق جديدة 

في المنطقة؟
في الواقع، وكما تعلمون، فإن البحث عن فرص االستثمار الجيدة المتاحة 
داخــل وخــارج البحرين يأتي الســتهداف أســواق جديــدة لتقديم خدمات 
الشركة بمختلف مستوياتها، وهلل الحمد، ولكوننا الشركة الرائدة في مجال 
خدمات المناولة األرضية، فقد ساهمنا في تأسيس شركة "ناس" في دولة 
الكويــت من خالل تقديم االستشــارات والملكية الفكرية. كمــا قمنا بتقديم 
خدمات تدريبية في 3 مطارات في المملكة العربية الســعودية: الرياض، 

جدة والدمام، إلى جانب سلطنة عمان.
يدخــل أيًضا في إطار تعزيز االســتثمار في قطــاع الطيران، التوجه نحو 
االســتثمار في الشــركة ومعداتها والموارد البشــرية فيها، لرفع مســتوى 
الجهوزيــة والخدمــات المقدمة من خالل شــراء معدات خدمــات مناولة 

تمثل لغة األرقام دليًلا رئيًسا على الريادة والنجاح. وبنظرة سريعة على األرقام القياسية التي حققتها شركة خدمات مطار البحرين "باس"، 
تتضح المكانة اإلقليمية والعالمية للشــركة بفضل تنفيذ سياســات اســتراتيجية وضعتها اإلدارة العليا حيز التنفيذ. "باس" نقشت اإلنجاز 

على مدى 4 عقود من الزمن.
الحديث عن "باس" يعني الدخول إلى موسوعة ملهمة من األداء المتقن، فهي المشغل الرئيس للخدمات األرضية بمطار البحرين الدولي 
منذ تأسيسه، وهي التي نراها اليوم كيانا له حضوره على خارطة خدمات المناولية األرضية. لكن، سيكون بين أيدينا حديث ملهم أيًضا 

بشأن مسيرة "باس" المتميزة مع رئيس مجلس اإلدارة السيد جال محمد جال والرئيس التنفيذي السيد سلمان صالح المحميد. 

حوارنا بدأ مع رئيس مجلس اإلدارة السيد جالل محمد جالل:

خدمات مطار البحرين ”باس”... 
4 عقود من الريادة في اإلنجاز

قيادة إدارية وطنية و3 آالف موظف وعامل يصنعون اسًما 
ذهبيا متألقا إقليميا وعالميا

رئيس مجلس اإلدارة جالل محمد جالل: 
. 5 ماليين دينار لالستثمار بالموارد البشرية وتجهيزات توسعة المطار
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أرضية وكذلك المشــاركة في المحافل الدولية التي ترفع اســم مملكة 
البحريــن مثل معــرض البحرين الدولي للطيــران. من جانب آخر 

لتنويع 
اســتثمارات الشــركة وزيادة مصادر الدخل، اســتثمرت "باس" في 
تأســيس مجموعة من الشــركات مثل شــركة "باس" للتطوير، وعن 
طريق تقديم حزمة من الخدمات مثل: خدمات األمن وخدمات التغذية 

وخدمات القوى العاملة، وكذلك خدمات الشحن الجوي.

"االمتياز"... تقدم كمي ونوعي

مــاذا تمثــل لكــم اتفاقيــة االمتيــاز كوكيــل لخدمــات مبنى 
المســافرين الجديــد حتــى العام 2034، ومــا التحديات التي 
وضعتموها في االعتبار الســيما بناء على اهتمام الشــركة 
بمعاييــر الجــودة العالميــة وخدمــة العمــاء وقطــاع األمــن 

والسامة؟
أول دالئــل توقيع اتفاقيــة االمتياز هو ثقة مملكــة البحرين بما تقدمه 
"باس" من خدمات وفق دورها الوطني وثقل الشــركة وتأثيرها دون 
شك، و"باس" هي الشركة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربي التي تديــر أعمالها بكــوادر وطنية، ونحن في 
الحقيقة نشــعر بالفخر للثقة التي نحظى بها، وهذا يساهم في مزيد من 
الجهــود لالرتقاء بالمســتوى النوعي والكمي للخدمــات، ولذلك نحن 
مصرون على االســتثمار في الموارد البشــرية، والتدريب المســتمر 
علــى تطبيــق معايير الجودة بما يضمن مزيدا من المكتســبات ضمن 
توجهــات مملكة البحرين في تطويــر قطاع الطيران وما تبع ذلك في 
توفيــر مبنى جديد للمطار، وال يخفى عليكم الــدور الذي يلعبه قطاع 
الطيران كمحرك رئيس للقطاعات األخرى ما يساهم في دعم الحركة 
التجارية والوجستية ويقوي االقتصاد الوطني. وأؤكد مراًرا منظورنا 
لمواكبــة التطوارت العالمية في مجــال تكنولوجيا الطيران والمعدات 
واآلليــات ورفع مســتوى الخدمــات واســتحداث األنظمــة واللوائح 

الداخلية بما يتوافق مع التطورات في صناعة الطيران.
إســتراتجيتنا األساســية هي إحداث نقلة نوعية على مستوى الخليج، 
ونحن نشــارك في معــارض الطيران في أوروبا وكذلك في الشــرق 
األوســط، لكن مشاركتنا بشكل أساسي في معرض البحرين للطيران 
وإدارته من منطلقات التسويق لمملكة البحرين، وألن مطار البحرين 
الدولــي واجهــة البحرين األولــى للعالم، فتمديد العقد لمــدة 14 عاًما 
هو إنجاز مهم لشــركة من أكبر الشركات البحرينية، وتمتلك أسطول 
معــدات يحتوي على أكثر مــن 600 معــدة إلدارة عمليات المطار، 
وتمتلك ثروة بشرية تقارب 3 آالف موظف وموظفة، فالتزام "باس" 
وجهودها الحثيثة نحو ضمان أرقى مستويات الجودة وااللتزام بأعلى 
معايير السالمة على مدى العديد من السنوات، يحظى باحترام وتقدير 

عالمي.

ثــم  انتقل الحــوار مع الرئيس التنفيذي للشــركة 
السيد سلمان المحميد:

إعداد جيل من القيادات

الشــك فــي أن نجــاح الشــركة تأســس علــى االســتثمار فــي 
اآلن؟  حتــى  البحرنــة  نســبة  بلغــت  كــم  البشــرية.  الثــروة 
ومــا التوجهــات إلعــداد الكــوادر القــادرة على رفــع اإلنتاجية 

وتنافسية األداء؟
حريصون جدا على إعداد جيل من القيادات البحرينية لتولي مناصب 
ومهــام رئيســة في الهيــكل التنظيمي للشــركة والتركيــز على تنمية 
القدرات والمهارات والمعارف لموظفينا، فخورون جدا بنسبة بحرنة 
بلغت أكثر من 82 %، فيما تبلغ نسبة البحرنة في اإلدارة التنفيذية 95 

%، كما أن هناك أقساًما بلغت النسبة فيها 100 %.
نحــن نهتــم أيضــا بالدرجــة األولــى بتوظيــف الطاقــات الشــبابية 
والكفاءات، عالوةً على االهتمام بالتدريب بأعلى المستويات، وأيضا 
تطبيق سياســات التحفيز مثل المكافآت الســنوية والشهرية للموظفين 
المبادريــن والمنجزيــن، فتلك من األســس التي ترفع من مؤشــرات 

األداء واإلنتاجية.

االستعداد لتلبية متطلبات التوسعة

مــا أبــرز برامــج االســتعداد بتوفيــر الكــوادر إلدارة مشــروع 
التوسعة الجديد سواء عمليات التدريب أو التوظيف؟

رصدنــا ميزانية قدرهــا 5 ماليين دينــار لتطوير العنصر البشــري 
باإلضافة إلى تحديث أســطول المعدات واآلليات بالتعاون مع شركة 
مطــار البحرين وشــركاؤنا فــي قطاع الطيــران، وفــي الواقع نحن 

مستعدون تماًما لتلبية جميع متطلبات التوسعة الجديدة.
كذلك نســاهم في تدريب 400 موظف وموظفة في مختلف اإلدارات 
واألقسام السيما في قطاع خدمات العمالء والعمليات األرضية، ولدينا 
برنامج تدريب وتأهيل لموظفي شركتنا وكذلك الشركات األخرى في 
قطاع الطيران، ونفذنا في هذا المجال برامج تزيد على 5 آالف ورشة 

ومشاركة تدريبية.

 يمثل مشــروع توســعة مطار البحرين الدولي تحدًيا كبيًرا 
للشركة، وقد ناقشتم حديًثا الخطة االستراتيجية مع بداية 

العام 2020، هل يمكن التعرف على أبرز مامح الخطة؟
أبرز مالمح الخطة هو التوسع في أنشطتنا وعلى وجه الخصوص في 
مشروعاتنا على المستوى المحلي، فقد تم إنشاء مرفق متكامل لخدمات 
التموين الخارجي، ومن األمثلة، تقديم هذه الخدمات لمستشــفى الملك 

حمد وشركة أسري. أضف إلى ذلك أن مرحلة االستعداد للتوسعة

الرئيس التنفيذي سلمان صالح المحميد: 
. جهوزية عالية لتقديم خدمات مناولة أرضية في المطار الجديد

. نفخر بنسبة بحرنة تصل إلى 82 % وفي المناصب القيادية 95 % و100 % في 
بعض اإلدارات
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الجديــدة، تطلبت دراســة دقيقة آلليــة عمل على درجة عاليــة من الدقة 
في انســياب العمليات وتطوير الخدمات المقدمة مع األجهزة المعنية في 

مطار البحرين الدولي.

تقييم ومراجعة العمليات

كيــف اســتفدتم مــن اعتمــاد المنظمــات العالميــة فــي مجال 
الطيــران كالســامة والتموين وأمــن المعلومــات ومعاييرها.. 

بمعنى ماذا حققت للشركة؟
الشــهادات الدولية، كشهادة الجودة وما نحصل عليه من الهيئات الدولية 
كالمنظمــة العالميــة للســالمة وغيرها، تخضــع للتقييــم والمراجعة كل 
عامين، وخالل فترة التدقيق على كل العمليات، نتحقق نحن أيًضا من أننا 
نطبق خططنا على الوجه المطلوب، ويســعدنا أن تكون الشــهادات التي 
نحصل عليها تثبت تميز خدماتنا على مســتوى الشــرق األوسط وشمال 

إفريقيا.
لعل من المهم تأكيد أن كفاءة وجودة ومصداقية العمل ورضا المسافرين، 
هي موضع الثقة التي نحصل عليها من قبل شركات الطيران الحالية أو 

شركات الطيران الجديدة، وكذلك شؤون الطيران المدني بما يعزز مكانة 
البحريــن ويجعلها فــي مصاف الدول المتقدمــة، وحصول "باس" على 
الشــهادة المرموقة من االتحاد الدولي للنقل الجــوي "IATA" جاء بعد 
عملية تدقيق ومراجعة مســهبة شملت جميع مجاالت السالمة والعمليات 
التشغيلية، من قبل فريق تدقيق متخصص ومعتمد من قبل االتحاد الدولي 
للنقل الجوي، وشمل التدقيق على اإلدارة وفقا لـ 368 معيارا، وإدارات 
العمليات التشــغيلية وفقا لـ 1277 معيارا، وذلك عن طريق معاينة أدلة 
وإجراءات التشــغيل وبرامج التدريب وأنظمــة اإلدارة والتأكد من مدى 
تقيد ومطابقة إجراءات السالمة في شركة خدمات مطار البحرين بمعايير 
شــهادة تدقيق السالمة للعمليات األرضية )ISAGO(. وشملت عمليات 
التدقيق أيضا أقســاما أخرى بالشــركة مثل خدمات الركاب والمسافرين 
ومناولة األمتعة وحركة الطائرات وورشــة الهندسة وصيانة الطائرات 
وعمليات الشحن الجوي بما في ذلك مناولة المواد سريعة التلف والمواد 
الخطرة والبريد. كما ركزت عملية التدقيق على مختلف نواحي التدريب 
في جميع إدارات الشــركة وعلى مستويات واسعة ومتعددة. وقد أطمأن 
االتحــاد الدولــي أن خدمات المناولة األرضية، ســوف تســتفيد من هذه 

تطلعات قيادة البالد 
تحدد اتجاه بوصلة 

”باس”

المعايير، وهو ما دعا إلى اعتماد موحد متمثل في شــهادة تدقيق الســالمة 
للعمليــات األرضية )ISAGO(، والذي يغطــي جميع نواحي ومجاالت 
العمــل المرتبطــة بتقديم خدمات المناولــة األرضية بما فــي ذلك اإلدارة 

والعمليات والتدريب والجودة.

التخطيط مع شركاء العمل

بمبنــى  التشــغيلية  التجــارب  عــن  فكــرة  يمكــن منحنــا  هــل 
المســافرين بمطــار البحريــن الدولي لضمان ســامة وانســياب 
العمليــات، إضافــة إلى مراجعة سلســلة اإلجــراءات المتبعة من 

جميع اإلدارات العاملة في المطار وتحديثها؟
"بــاس" كونها مقدم خدمــات المناولة األرضية الرئيــس لمطار البحرين 
الدولي، يعطيها دورا أساسيا في التجارب التشغيلية، إذ تشارك "باس" في 
لجان عمل للتجارب التشغيلية، ولعبت دوًرا أساسيًا في التخطيط واإلعداد 
لتنفيذ متطلبات التشغيل، كما أن الشركة قامت بمراجعة جميع اإلجراءات 
والتأكــد من توافقها مع المعايير الدوليــة، وبالتالي، تحرص "باس" على 

أن تشــمل الخطط جميع مرافق المطار الموجودة مع شــركائها في العمل 
خصوًصا التعاون المســتمر مع شــركة مطار البحرين والطيران المدني 

واألجهزة الحكومية المعتمدة في المطار.

برامج التدريب والفرص الوظيفية

إلى أي مدى تم تنفيذ برنامج إعداد القيادات خصوًصا ضمن 
خطة الشركة إلحال القوى الوطنية في المناصب اإلدارية؟

أشرنا إلى برنامج متكامل إلعداد القيادات، ويسعدني القول إنه ضمن هذا 
البرنامج نوفر فرص الدراسة لنيل درجات البكالوريوس والماجستير لـ 7 
من الكوادر ذوي الكفاءة. كما نتعاون مع صندوق العمل "تمكين" للتوسع 
فــي برامج التدريب، ولدينا خطة لإلحالل الوظيفي تســير بشــكل ممتاز، 
باإلضافــة إلى مركز التدريب والتعليم لخدمات الشــركة، والتدريب على 
رأس العمل، وفتح الفرص الوظيفية لمواكبة التحديات المســتقبلية، عالوة 

على المشاركة في المعارض المتخصصة.

تعزيز االستثمار في 
قطاع الطيران من 

خالل الثروة البشرية 
والمعدات الحديثة
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شركة خدمات مطار البحرين ”باس”... 
42 عاًما من التميز والريادة

قرابة 3 آالف موظف وعامل من أصحاب الكفاءات  •

توفير الخدمات ألكثر من 9 ماليين مسافر سنوًيا  •

توفير التموين لـــ 29 شركة طيران  •

تقديم أكثر من 6.8 مليون وجبة سنوًيا  •

التعامل مع أكثر من 5 ماليين وحدة أمتعة سنوًيا  •

تقديم العمليات األرضية لـ 42 ألف رحلة سنوًيا  •

نقل 162ألف طن من الشحنات  •

تموين
خدمات مطار البحرين

لطلبات التموين
+973 17321528/9

catfnc@bas.com.bh
www.bas.com.bh
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رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية 
الدكتور وهيب الخاجة:

لــم يكــن تكريمــه من قبل منظمة مجموعة خبراء التصنيف الدولي والتميز )IREG(، إال تقديًرا إلنجازاته العلمية واألكاديمية وما 
قدمه للتعليم العالي في البحرين والعالم، إذ أثبت رئيس مجلس األمناء الرئيس المؤسس لجامعة العلوم التطبيقية األستاذ 
الدكتــور وهيــب أحمــد الخاجة التزاًمــا بالمعايير المهنية في مجال العمل األكاديمي، باإلضافة إلــى إنجازاته المتميزة في المجاالت 
العلميــة المختلفــة، مــا أدى  إلــى حصولــه على هــذا التكريم من المنظمــة التي تعتبر واحدة مــن أبرز المؤسســات الدولية التي 
تعنى بمجال زيادة الوعي العام والفهم بشأن العديد من القضايا التي لها عاقة بتصنيف الجامعات وجودة التعليم األكاديمي، 
وتضــم مجموعــة كبيــرة من ذوي الخبرة والمختصين في التعليم األكاديمي وتصنيف الجامعات حول العالم. هذا التكريم الذي 
يمنح لألشــخاص ذوي الخبرة والكفاءة في المجال األكاديمي، ممن قدموا إنجازات علمية ملحوظة ومهمة للتعليم العالي على 
مســتوى العالم، جاء ليؤكد الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الخاجة ومســاهماته الكبيرة في تأســيس مجموعة من المؤسســات 
التعليميــة فــي البحريــن، ولــم تكن جامعة العلوم التطبيقية بمعزل عن إنجازاته عندما أسســها العام 2004، لتصبح خال عمر 
قصير أفضل جامعة خاصة في البحرين وواحدة من أهم الجامعات على المستوى اإلقليمي والعربي، وتشهد على ذلك المراكز 
المتقدمــة التــي حققتهــا فــي التصنيفات العالمية، التي ســيأتي ذكرها في هذا اللقاء الشــيق مع رئيس مجلــس أمناء جامعة 

العلوم التطبيقية األستاذ الدكتور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد.

ال نألو جهًدا في سبيل دعم الخطط والمرئيات التي 
تضعها الجامعة   

األســتاذ الدكتــور وهيــب الخاجــة: حققــت جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة إنجازات متنوعة وكبيــرة خال الفترة الماضية، 
أنتــم في مجلس األمناء كيف تنظــرون إلى هذه اإلنجازات 

وأهميتها في تعزيز مسيرة التميز للجامعة؟
عبر الســنوات الماضية خطت جامعة العلوم التطبيقية خطوات واســعة، 
واســتحقت مكانها كواحــدة من أهم وأبرز الجامعــات الخاصة في مملكة 
البحرين. لقــد أنجــزت الجامعــة الكثير، وما زالت تنجز، فــكل دقيقة من 
وقتهــا هي نافــذة إنتاج ونحن في مجلــس األمناء ال نألو جهًدا في ســبيل 
دعم الخطــط والمرئيات التي تضعها الجامعة في ســبيل تطوير مهارات 
الطلبــة وضمــان حصولهم على تعليم عالي ذي جــودة من خالل التركيز 
على تنمية الجوانب المهارية واإلبداعية لديهم وربطها بدراستهم النظرية 
لمســاعدتهم على ســهولة االنخراط في سوق العمل وإكســابهم الخبرات 
العمليــة الكافية لذلك، إذ نحرص ونكرس جل جهودنا في إعداد جيل واٍع 
مثقف منتم لمجتمعه ووطنه وأمته من خالل خطة الجامعة االســتراتيجية 
التــي تواكب متغيرات العصر على مختلف المســتويات المحلية والعربية 
والعالميــة. ومما ال شــك فيه أن الجامعة بمختلف منتســبيها من مجلســي 

اإلدارة واألمنــاء، ورئاســة الجامعــة عازمــة علــى تطويــر المنظومــة 
األكاديمية، وتحسين األداء، واالرتقاء بالمخرجات التعليمية للجامعة التي 

تمد القطاعات الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة.

مــا الــدور الذي تقومون بــه في مجلس األمنــاء لتعزيز هذا 
التميز للجامعة؟

نحن في مجلس األمناء سعيدون بالتطور الذي تحققه الجامعة على مختلف 
المســتويات، وهنا البد أن أشــيد بالدور الذي يبذله رئيس الجامعة األستاذ 
الدكتور غســان عــواد وأعضاء الهيئتيــن األكاديميــة واإلدارية وعملهم 
الدؤوب لخدمة الجامعة وتعزيز مكانتها على المســتوى المحلي والعربي، 
ولتعزيز هذا التميز فإننا في مجلس األمناء ندعم ونشجع الخطط التطويرية 
التــي من شــأنها أن تعزز من مكانــة الجامعة، وتطورهــا، كما نحرص 
ونكــرس جل جهودنا على دعم مواهــب الطلبة وقدراتهم، والتركيز على 
تنمية اإلبــداع والريادة لديهم، واتباع الطرق الحديثة بالتعليم والتعلم، كما 
نركز على تزويد الطلبة بالعلم والمهارات التي تصقل مواهبهم وتساعدهم 
علــى بناء مســتقبلهم ومســتقبل بالدهم، عبــر االلتزام بخطــط ومرئيات 

ننظر إلى التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المتميزة بأهمية 
بالغة لتكون البحرين مركزا تعليميا ومعرفيا على مستوى المنطقة
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مجلــس التعليم العالــي والحرص على تطبيق معاييــر الجودة في مختلف 
التخصصات األكاديمية التي تقدمها الجامعة، إذ نسير بخطى حثيثة وواثقة 

في سبيل االرتقاء بجودة التعليم الذي تقدمه الجامعة لطلبتها.

في كلمتكم على الموقع اإللكتروني للجامعة أشرتم إلى 
تطلعكــم لتحقيق متطلبــات المجتمع المحلي واإلقليمي 
عــن طريــق فتــح آفــاق للتعــاون مــع مؤسســات تعليميــة 

مرموقة والبحث العلمي، هل لك أن توضح لنا أكثر؟
منــذ تأسيســها ارتبطت الجامعــة باتفاقات تعــاون وتفاهم مع مؤسســات 
أكاديميــة وجامعات عربيــة وعالمية مرموقة ومتميــزة، وإننا في جامعة 
العلــوم التطبيقيــة ننظــر إلى التعــاون وتبــادل الخبرات مع المؤسســات 
التعليميــة المتميــزة بأهمية بالغة؛ لجعل البحرين مركــزا تعليميًا ومعرفيًا 
على مســتوى المنطقة، ما يمكنها من اســتقطاب طلبة من خارج المملكة 

تماشــيًا مــع النهضــة العلميــة والمعرفية التي تعيشــها مملكــة البحرين، 
والخطط الطموحة التي تهدف لجعلها مركزا معرفيا على مستوى المنطقة 
من خــالل بناء منظومة تعليمية متميزة، وبالتأكيد نحن في مجلس األمناء 
نسير باتجاه مواز مع التوجهات الحكومية في المملكة وخططها الطموحة 
لتطويــر التعليم في البحرين، لذلك نحرص على التعاون وتبادل الخبرات 
مع الجامعات والمؤسســات التعليمية العربيــة والعالمية. نحن اآلن عضو 
فــي اتحــاد الجامعات العربيــة، وتربطنــا اتفاقية تعاون مــع جامعة لندن 
ســاوث بانك البريطانية نســتضيف مــن خاللها برامج كلية الهندســة من 
الجامعــة البريطانية، كما تربطنــا اتفاقية تعاون مع أكاديمية التعليم العالي 
البريطانيــة، إذ نعتبر الجامعة الخاصة الوحيــدة المعتمدة مركًزا للتدريب 
من قبل األكاديمية، وبالتأكيد فإننا مستمرون بالعمل نحو مزيد من التعاون 

المثمر مع الجامعات العربية والعالمية المرموقة.

”التطبيقية” نجحت في كونها واحدة من أهم الجامعات إقليميا 
وعربيا عبر تحقيقها مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية

رئيس جامعة العلوم التطبيقية يتسلم شهادة االعتماد المؤسسي من وزير التربية والتعليم

مــا أبــرز المشــروعات المســتقبلية التــي تخطــط الجامعــة 
لتنفيذها؟

إن عجلــة العمــل والتطوير بالجامعة مســتمرة لجعلها ذات ســمعة علمية 
متميــزة على مســتوى العالم، لذلــك فإننا نعمل على بعض المشــروعات 
التي تثري الحياة الطالبية، منها مشــروع إنشاء الصالة الرياضية متعددة 
األغراض، والتي تحتوي على مالعب ومرافق رياضية تلبي حاجة الطلبة 
وتســاعدهم على ممارســة األنشــطة الرياضية المختلفة وتفريغ طاقاتهم، 
وممارســة هواياتهم، هذا باإلضافة إلى مشــروع تطوير مواقف سيارات 
إضافيــة، وبالتأكيد فإن مشــروعاتنا وخططنــا التطويرية ال تقف عند هذا 
الحد فحســب، فهناك العديد من المشــروعات التي ســتنعكس إيجابا على 
الطلبة وســير العملية التعليمية؛ لنتجه بالجامعة نحو العالمية مع مزيد من 
الشراكات التعليمية مع مؤسســات تعليمية عريقة تنهض بالتعليم بمملكتنا 

الغالية وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم العالي.

فــي العــام 2019 تــم تكريمكــم مــن قبــل منظمــة مجموعــة 
خبــراء التصنيــف الدولــي والتميز؛ تقديــًرا إلنجازاتكــم العلمية 

واألكاديميــة وما قدمتــم للتعليم العالي في البحرين والعالم. 
كيف تنظرون لهذا التكريم خصوصا أنه من مؤسســة عالمية 
تظم مجموعة كبيرة من ذوي الخبرة والمختصين في التعليم 

األكاديمي وتصنيف الجامعات حول العالم؟
شعوري هو الســعادة والفخر بالتأكيد خصوصا أنه جاء من منظمة دولية 
معروفة في مجال تعزيز العمل األكاديمي على مستوى العالم، وأتمنى أن 
ينعكس ذلك األمر على تعزيز الشــراكة وعالقات التعاون األكاديمي بين 
الجامعــة والمنظمة. لقــد عملت طيلة الســنوات الماضيــة لتعزيز مفهوم 
التعليم العالي المتميز في مملكة البحرين، وأنا حاليًا رئيس لجنة التعليم في 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، كما أنني ساهمت في تأسيس مجموعة من 
المشــروعات التعليمية الناجحة بالبحرين منها، جامعــة العلوم التطبيقية، 
التــي حرصت علــى تكريس الجودة في كل ما تقدمه مذ قمت بتأسيســها؛ 
لتكــون عالمة فارقة في قطاع التعليم العالي فــي مملكة البحرين، جامعة 
يوشحها التميز والتطور المستمر، والحمد هلل هذا ما نجحنا في تحقيقه حتى 

هذه اللحظة، ومستمرون بالعمل على تعزيزه.

عجلة العمل والتطوير بالجامعة مستمرة 
لجعلها ذات سمعة علمية متميزة على مستوى العالم
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يبلغ عدد البرامج في الجامعة 15 برنامًجا، 10 في البكالوريوس 
و5 في الماجستير. كم عدد الطلبة الدارسين في هذه البرامج 
ومــا الكليــات التــي تســتقطب تخصصاتهــا العــدد األكبــر من 

الطلبة؟
ينتظم في الدراســة بالجامعة قرابة 3 آالف طالب وطالبة، ولدينا 4 كليات 
هي: كلية العلوم اإلدارية وفيها العدد األكبر من الطلبة، تليها كلية الحقوق 
ثــم كليــة اآلداب والعلوم ثم كلية الهندســة التي أنشــأناها منذ 3 ســنوات 
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، إذ نطرح برامج متنوعة 
بعضهــا يدّرس باللغة العربية والبعض اآلخر باللغة اإلنجليزية، ما يجعل 

العمل مستداًما من خالل التنوع في طرح البرامج األكاديمية.

حــازت الجامعــة علــى العديــد مــن العضويــات وشــهادات 
االعتمــاد مــن هيئــات ومنظمــات عربيــة ودوليــة. مــا الــذي 
تضيفــه هــذه العضويــات علــى صعيــد اســتفادة الطلبــة 

والخريجين؟
يمكننــا القول إن هذه االعتمادات والعضويات مفيــدة لنا من ناحية وجود 
شبكة اتصاالت مع كل رؤساء الجامعات في العالم العربي بل وفي جامعات 
العالم أيًضا، إذ نســتفيد من الخبرات المتبادلة بيننا وبينهم، كما نستفيد من 
تجارب الجامعات العالمية والعربية المتميزة، للتطوير والتحديث ومواكبة 
مســتجدات العصر في التعليم والتعلم، والطرق الحديثة للتدريس، وإجراء 
البحوث العلمية المشتركة، لذلك فإن التفاعل مع الجامعات األخرى محليًا 

وعربيًا وعالميًا مفيد للغاية.

رئيس ”العلوم التطبيقية”         
الدكتور  غسان عواد:

واســتكماًلا لهــذا الحــوار عــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة، يرى رئيــس الجامعة األســتاذ الدكتور غســان عواد أن الجامعــة منذ أن 
تأسست وضعت نصب عينيها استراتيجية عمل متكاملة تمحورت حول هدف كبير، وهو أن يكون لها االسم البارز على خارطة 
الجامعــات العربيــة والعالميــة، علمًيــا وأكاديمًيــا وإدارًيا؛ لتمضــي خطة العمل تتصاعــد لتحقيق الهدف الكبير عاًمــا بعد عام، ما 
أســهم فــي بلــوغ قفــزات الفتة للجامعــة، كما يصفها الرئيس، ُمرجًعا هــذا التميز إلى الدعم الذي تتلقاه مــن قبل مجلس اإلدارة 
برئاســة الوجيــه ســمير نــاس ومجلس األمناء برئاســة الدكتور وهيب الخاجة، مشــيًرا إلــى أن كل نجاح تحققــه الجامعة، هو نجاح 

لمملكة البحرين ولطلبتها ومنتسبيها.
وعندمــا نتحــدث عــن اإلنجــازات فإن أول ما يتبادر إلى األذهان تلــك األخبار المتميزة التي كانت ترد عــن الجامعة متحدثة عن حجم 
التطور الذي تحققه، وليس ببعيد تلك األخبار التي تحدثت قبل فترة قصيرة عن حصول الجامعة على االعتماد المؤسســي من 
مجلس التعليم العالي، وتبوئها المركز السابع والثاثين عربًيا في تصنيف "كواكواريلي سيموندس - QS" للعام 2020/2019، 
إذ يعتبــر هــذا التصنيــف واحــًدا من أهم 3 تصنيفات على مســتوى العالــم، هذا إضافة إلى أنها أول جامعــة في البحرين تحصل 

على 4 نجوم من أصل 5 بذات التصنيف، ما يدل على جودة التعليم الذي تقدمه لطلبتها.
وتأتي كل هذه اإلنجازات في إطار رؤية الجامعة للمضي في تحقيق الريادة في التعليم العالي وضمن مســاعي الجامعة لتعزيز 

مكانتها بين الجامعات العربية والعالمية، بما يتوافق مع استراتيجية مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين.
في هذا الحوار مع رئيس الجامعة الدكتور غســان عواد نلقي الضوء على محطات متألقة عن الجامعة، ونســأل: منذ تأسيســها 
فــي العــام 2004، وضعــت الجامعــة رؤيتها فــي أن تكون إحــدى الجامعات الخاصة الرائــدة والداعمة للتعليــم التطبيقي والبحث 
العلمي في مملكة البحرين والخليج.. على مدى 15 عاًما مضت، كيف تمكنت الجامعة من بلورة هذه الرؤية في مسيرة عملها؟ 
يقــول رئيــس الجامعــة إن الرؤية كانت واضحة المعالم منذ اليوم األول لتأســيس الجامعة، ويختصرهــا بالقول "لدينا اليوم قرابة 
الـ 4700 خريج من جامعتنا في مشــوراها على مدى الســنوات الخمس عشــرة الماضية، وهم بمثابة ســفراء لنا في البحرين وفي 
دول عــدة، يشــغُل بعضهــم مناصــب مرموقة، ما يظهر الصــورة الحقيقية للجامعــة وقدرتها األكاديمية". ويكمل "تأســس هذا 
الصرح األكاديمي ليؤكد فلسفة الجامعة في تأمين فرص التعلم للطلبة ولألساتذة على حد سواء، وهذا ما أثمر، على مستوى 
الطلبة، عن أنشــطة وبرامج يشــرف عليها مجلس الطلبة ليحقق إنجازاته، لكن الركن األســاس لدينا هو جودة التعليم باعتباره 

المنطلق األول للجامعة، وهدفنا ترسخ منذ اليوم األول وهو االستثمار في التعليم والشباب".

2019 عام الذهب واإلنجازات للجامعة

الخطة االستراتيجية للجامعة تحظى بدعم مجلس األمناء               
بقيادة الدكتور وهيب الخاجة
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في رســالتكم بموقع الجامعة، أشرتم إلى أن استراتيجيتكم 
هــي مواكبــة التطــور التكنولوجي على مســتوى العالم عن 
طريــق طــرح برامــج ذات صفــة علميــة تخــدم عمليــة التنمية 
واإلداريــة  والسياســية  االقتصاديــة  األصعــدة  مختلــف  فــي 
والمعلوماتيــة.. ما آليــات تطبيق هذه االســتراتيجية ومراحل 

مراجعتها وتقييمها؟
نؤمــن بالنظريــات وتطبيقهــا علــى أرض الواقع، ســواء فــي التعليم أو 
البحــث العلمــي أو خدمة المجتمــع، ونولي اهتماًما كبيــًرا لتدريب طلبتنا 
قبــل تخرجهم، لذلك فإن المســتوى األكاديمــي والعملي المتميــز لطلبتنا 
يجعلهــم مرغوبين لدى أرباب العمل؛ نظًرا لمــا يتمتعون به من مهارات 
وقدرات عملية تســاعدهم على سرعة االنخراط في سوق العمل، والتميز 
وتبــوء المراكز الحيوية فــي أعمالهم، كما نركز فــي عملياتنا األكاديمية 
علــى تعزيز مفهوم االبتكار وريــادة األعمال لدى طلبتنــا، إذ افتتحنا في 
العــام 2019 مركز حاضنات األعمــال، لتطوير قدرات الطلبة في مجال 
الريادة واإلبداع، ونؤهل الخريجين ونكسبهم المهارات المطلوبة لتأسيس 

مشروعاتهم الخاصة وإدارتها.

فــي لقــاء عقدتــه الجامعــة حديًثــا، تحدثتــم مع منتســبي 
الجامعــة عــن أبــرز اإلنجــازات والخطــوات المســتقبلية، هل 
من الممكن أن نتعرف على أبرز إنجازات الجامعة وخطتها 

المستقبلية؟
نشــعر بالفخــر الكبيــر لمــا تحققــه الجامعة مــن إنجازات علــى مختلف 
المســتويات، وســعيدون جــًدا ونحن نــرى جامعتنا تمضــي وهي تحقق 
اإلنجــاز تلو اإلنجــاز، لقد كان العام الماضي حافال بالتميز، ذكرنا ســابقًا 
أن الجامعــة حصلت على االعتماد المؤسســي من مجلــس التعليم العالي 
وهذا يعتبر اإلنجاز األهم في مســيرة الجامعة، تم تصنيفنا كأفضل جامعة 
 QS خاصــة فــي البحرين خــالل الســنيتين الماضيتين بحســب تصنيف
العالمــي، إذ تقدمنا في تصنيف هذا العام 8 مراكز لنصبح في المركز 37 
علــى المســتوى العربي، هذا إضافة إلى حصولنا علــى 4 نجوم من ذات 
التصنيــف، ونحن نعتبر أول جامعة في البحرين تحصل على هذا التقدير 
المتميــز، إضافة إلى حصول الجامعــة على المرتبة 636 عالميًا واألولى 
على مســتوى الجامعات الخاصة في البحريــن بتصنيف الجرين ماتريك 
العالمــي للجامعــات الخضراء، كما ظهرت الجامعــة في الترتيب +301 
على مســتوى جامعات العالــم في تصنيف التايمز العالمــي للتعليم العالي 
في التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجت الجامعة تعاونها مع 

أكاديميــة التعليم العالي البريطانية باعتمادها لتكون مركزا تدريبيا معتمدا 
لتدريــب أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وتأهيلهم للحصول على 
شــهادة الزمالة والزمالة المتقدمة والزمالة األساســية مــن األكاديمية، إذ 

حصل 55 من أساتذة الجامعة على الشهادة من األكاديمية.
وتعتبــر الجامعــة أول جامعة في البحريــن والخليج العربــي ومن أوائل 
الجامعات العربية التي تحصل على شــهادة اآليزو الخاصة بأنظمة إدارة 
المؤسســات التعليمية، إضافة إلى حصولها على شــهادة اآليزو في مجال 
العمل اإلداري )تقديم الدعــم اإلداري للطالب في جامعة العلوم التطبيقية 

.)ISO9001:2015(
ونجحت الجامعة في نيل االعتراف الرســمي فــي األردن بعد قرار لجنة 
االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية في وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي األردنية باالعتراف في الجامعة واعتماد المؤهالت التي 
تقدمهــا لطلبتها في درجتي البكالوريوس والماجســتير، كما أثمرت جهود 
الجامعــة نحــو التميز ودعم ريــادة األعمال عن تدشــين مركز حاضنات 
األعمــال، أمــا على صعيد المســابقات فحصدت الجامعــة المركز األول 
عــن القطاع التعليمي في مســابقة محافظة العاصمة ألجمل تزيين للمباني 

الحكومية والخاصة للمرة الخامسة على التوالي.
وعلى مســتوى البحــث العلمي عقــدت الجامعة المؤتمر العلمــي العالمي 
 ،)ICITEE( المحكم االبتكار والتكنولوجيا والمشروعات وريادة األعمال
الذي أقيم بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، ومعهد تشارترد 
العالمــي للبنــاء، واتحــاد الجامعات العربيــة، تحت رعاية وزيــر التربية 
والتعليم ســعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، في شــهر نوفمبر من العام 

الماضي، إذ تضمن المؤتمر 69 ورقة بحثية من 15 دولة حول العالم.
كمــا عقدت الجامعة المؤتمر العلمــي الثاني للطالب، إذ عرض 30 طالبًا 
مــن برنامجــي البكالوريوس والماجســتير نتائــج أبحاثهم ومشــروعات 
الدراســات العليا في مجاالت مختلفة ضمــن تخصصاتهم األكاديمية مثل 
علم الحاســوب والحقوق والعلوم اإلدارية والسياسية والهندسة المعمارية 
والتصميــم ونظم المعلومات اإلدارية وغيرها تحت إشــراف المشــرفين 
عليهم، أخيًرا نجحت الجامعة في نشــر ما يزيد على 100 بحث علمي في 

مجالت علمية عالمية خالل سنة واحدة ألول مرة منذ تأسيسها.
على مســتوى الطلبة فإننا ســعيدون بما يحققه طلبتنا من تفوق وإنجازات، 
فعلى المستوى األكاديمي حصل طالبنا على جائزتين من أصل 10 جوائز 
تم منحها في مســابقة إنجاز العرب الثالثة عشــرة لرواد األعمال الشباب، 
التــي عقــدت في ســلطنة ُعمان في نوفمبــر 2019، عــن تطبيقهم الذكي 
)الفزعــة(، وحصد الطلبــة جائزة أفضل منتج عرض فــي الدورة ضمن 
الجوائز الرئيســة الثالث المقدمة من مؤسســة إنجاز العرب، كما حصدوا 

اعتماد ”التطبيقية” مركًزا للتدريب من قبل أكاديمية التعليم العالي 
البريطانية و55 أستاذا بالجامعة يحملون شهادة الزمالة من األكاديمية

 ،STEM جائزة تحدي بوينغ المقدمة من شــركة بوينــغ العالمية )جائزة
ومنتج رواد األعمال للعام 2019(، وشارك الطالب في هذه المسابقة بعد 
فوزهم في المســابقة السنوية للشــباب رائدي األعمال 2019 التي أقيمت 
بتنظيم من مؤسســة إنجاز البحرين، إذ حصد الطلبة جائزة أفضل شــركة 
لفئة الجامعات 2019 عن تطبيقهم الذكي )الفزعة( الذي يتيح للمستخدمين 
التواصل بين مالكي السيارات والجهات المختصة بصيانتها والعناية بها.

هذا وفاز 3 طالب من كلية اآلداب والعلوم بالمراكز الثالثة األولى لبرنامج 
.)Perfume Carafe( التصميم في مسابقة تصميم زجاجة عطر

كما أن الجامعة تدعم األنشــطة الطالبيــة والفعاليات التي يقيمها الطالب، 
فلدينــا بالجامعة مجموعــة من األندية الطالبية مثل نــادي المرأة والنادي 
الرياضي والنــادي اإلعالمي والنادي الثقافي وغيرها، فضال عن مجلس 
طلبة الجامعة الذي يعتبر حلقة الوصل بين الطلبة واإلدارة. الجامعة أيًضا 
حريصة على توطيد عالقتها بالخريجين، فلديها ناد للخريجين يتم انتخاب 
رئيس وأعضاء مجلس إدارته ســنويًا، وتعقد لقاءات دورية مع الخريجين 
للوقــوف على آخــر أخبارهم، والنجاحات التي حققوها، وتســليط الضوء 

عليها.
أما على الصعيد الرياضي فقد حقق فريق الجامعة لكرة القدم لقب النسخة 
األولــى  من الدوري الوطني للجامعات، كما حصــد طلبتنا لقب الهداف، 
ولقــب أفضل العب في البطولة، وفي منافســات الكرة الطائرة حل فريق 
الجامعة بمركز الوصيف، أيًضــا حصدت الجامعة لقب بطولة الجامعات 
البحرينيــة لتنــس الطاولة لســنتين متتاليتيــن من خــالل الطالب والعب 

المتخب الوطني راشد سند.
ولقد ســعدنا بتكريــم المنتخب و3 من خريجي الجامعــة وأبطال المنتخب 
الوطني الذين حققوا إنجاز الذهب للبحرين في بطولة كأس الخليج الرابعة 
والعشرين وهم إسماعيل عبداللطيف وأحمد بوغمار وعبدالوهاب المالود، 

كمــا أننا نشــعر بالســعادة والفخر بعد اســتدعاء طالبنا طالل الشــروقي 
لالنضمام لصفوف المنتخب.

مــن وجهــة نظركــم، مــا أبــرز التحديــات التي تواجــه قطاع 
التعليــم العالــي فــي البحريــن والعالــم العربــي، وكيــف 

يمكن قراءتها والتعامل معها؟
تحديات قطاع التعليم في البحرين وفي العالم العربي عموًما كلها تحديات 
متشــابهة وعلى رأســها البحث العلمي، فنرى نســبة االستثمار في البحث 
العلمــي لــدى الدول المتقدمة عاليــة جًدا، وهي ال تــزال متدنية في العالم 
العربــي. ومن التحديات أيًضا، توظيــف التكنولوجيا الحديثة بالتعليم، فقد 
انتهى زمن الطالب المستمع المتلقي، والمنهج الجديد في عالمنا المعاصر 
يجمع التعلم واالستفادة من األستاذ والطالب وبالعكس، والبد من أن تتغير 
طــرق التعليم التقليديــة وتدخل مجال التعليم التفاعلي بمتابعة كل جديد في 
عالــم التكنولوجيا وتوظيفها في التخصصات األكاديمية. وبالنســبة لنا في 
الجامعــة، نحــرص من خالل إنجازاتنا على مواكبــة كل هذه التطورات؛ 
لكــي نخّرج طلبــة يمتلكون المعرفــة والمهارات، ولكــون رئيس مجلس 
األمنــاء األســتاذ الدكتور الخاجــة يرأس لجنــة التعليم فــي غرفة تجارة 
وصناعــة البحرين، فله منهجيتــه ونظرته لدعم التوجهــات الجديدة عبر 
الشــراكة مع األجهزة الحكومية، ومجلس التعليم العالي الذي نشكره على 
دوره الفعــال في دعم مؤسســات التلعيم العالــي بالبحرين، وحرصه على 
تطويــر هذا القطاع من خالل اســتراتيجيته المتميزة والقوية، التي تواكب 
متطلبات العصر في التعليم والبحث العلمي، وكلنا أمل في أن تتكلل جهود 

الجميع بالتوفيق والنجاح.

أفضل جامعة خاصة وفق تصنيف 
QS العالمي للجامعات
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 وتســعى الجامعة لتوفيــر التعليم المتميز للطلبــة، فتقدم لهم 
المناهج الدراســية الحديثــة التي يطلبهــا القطاعان الخاص 
والعام ســواء على النطاق المحلــي أو الدولي، عبر التركيز 
على توفير برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
STEM؛ بهــدف ضمان حصول الطلبة علــى أفضل تعليم 

وإعدادهم إعدادا جيدا في مجاالتهم العلمية.
وتتمثل رؤية ورســالة الجامعة في أن تكون إحدى الجامعات 
الخاصــة الرائدة والداعمة للتعلــم التطبيقي والبحث العلمي، 
عبــر التزامها بتقديم تعليــم في متناول الطلبــة ذوي الكفاءة 
األكاديمية في البحرين ودول الخليج والدول األخرى، وتقديم 
برامــج أكاديمية ذات جودة من شــأنها تخريج طلبة مزودين 
بالمعرفــة والمهــارات ذات صلــة محلية وإقليميــة، إضافة 
إلى أن الجامعة تلتزم في نشــر ثقافــة التعليم والبحث العلمي 
والمعرفة لطلبتها وهيئة التدريس والموظفين إقليميا وعالميا؛ 

لضمان مشاركتهم بشكل فعال مع المجتمع عموما.

الحرم الجامعي الجديد
عند تأسيسها كانت الجامعة تقع في منطقة الجفير، ثم انتقلت 
إلى موقعها الجديد في شــهر سبتمبر 2013، حيث تقع على 
مســاحة تبلــغ 24 ألــف متر مربــع تضم المبنــى األكاديمي 
والمبنــى اإلداري ومبنــى تكنولوجيا المعلومــات، والتي تم 
تصميمهــا لتوفير بيئة تعليمية متميــزة، وفقًا ألعلى المعايير 
الدوليــة والمحليــة باســتخدام أحــدث التقنيات فــي الفصول 

جامعة العلوم التطبيقية
15 عاًما على طريق التميز 

تأسســت جامعــة العلــوم التطبيقيــة بالعــام 2004؛ لتصبــح بعــد 15 عاًما من تأسيســها واحدة من أولــى الجامعات 
الخاصة في مملكة البحرين. ومنذ انطاقتها تسعى "التطبيقية" ألن تصبح واحدة من الجامعات المتميزة ليس على 
نطــاق البحريــن فقــط، بل على النطاق العربي والعالمي. كما تســعى الجامعة إلى دعم النمو االقتصادي واالجتماعي 
فــي المملكــة، بتوفيــر البرامج التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والماجســتير، إذ تنصب أهداف الجامعة على إعداد 
خريجيــن يجمعــون بيــن الجوانــب النظريــة والمهــارات العمليــة فــي حقول المعرفــة التــي يختارونهــا، باإلضافة إلى 
التماشي مع التطورات المتسارعة في الجوانب األكاديمية والعلوم والتكنولوجيا، إذ تضمن الجامعة لطابها تجربة 
تعليميــة متميــزة وتوفر لهم قدرا من المعرفة يســاعدهم على االنطاق في األجــواء العالمية القائمة على التنافس، 
وهــذا األمــر يعمــل علــى تحقيــق غايــات الجامعة؛ ليصبــح الخريجون علــى كفــاءة عالية ولديهــم القدرة علــى مواجهة 

التحديات في مهنهم.

الدراسية، بما في ذلك اســتوديوهات التصميم وقاعات المحاضرات ومختبرات الحاسوب، ومختبرات 
اللغات ومختبرات الهندسة، وقاعة األلعاب التي توفر للطلبة أنشطة ترفيهية باحتوائها على ألعاب تنس 
الطاولة والبلياردو، واأللعاب الرقمية، هذا إضافة إلى المالعب الخارجية للتنس وكرة السلة، واألماكن 

المخصصة لجلوس الطلبة كالكفتيريا، فضاًل عن تزويد جميع مباني الجامعة باإلنترنت.
وإضافــة إلــى ذلك، يضم مبنــى الجامعة مكتبة تقع فــي الطابق األرضي من المبنــى األكاديمي؛ لتقدم 
خدماتهــا لجميع منتســبي الجامعة من موظفين وطلبة طيلة أيام األســبوع، وتبلــغ مقتنيات المكتبة أكثر 
من 30 ألف كتاب باللغتين العربية واإلنجليزية في جميع التخصصات التي تدرس بالجامعة، وتتضمن 
مجموعــة مــن الرســائل الجامعية يبلغ عددها 919 رســالة، وقــد أصدرت الجامعة سلســلة من الكتب 
القانونية واإلدارية والسياســية والتصميم بلغ عددها 59 مؤلفا من تأليف أعضاء هيئة التدريس العاملين 
بالجامعة واألســاتذة المتعاونين لديها، إذ تحتوي هذه السلســة على مجلدات عدة تغطي مساقات دراسية 
مختلفــة علــى نحو يتضمن مختلف المهارات المعرفية والعملية، كما تم اســتخدام الحاســوب في جميع 
األعمال المتعلقة بالمكتبة ونشــاطاتها وخدماتها، بما يســاهم في حوســبة أوعية المعلومات وفتح اآلفاق 

للطلبة للدخول إلى الدوريات وقواعد البايانات العربية والعالمية.
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البحرين تمتلك العديد من المقومات                   
لتصبح محًطا لألنظار

فاطمة أحمد

موظفة وأم
ولدت في عائلة مكونة من أم وأب و5 أبناء، كنت األكبر بينهم، وتعلمت من 
المرحوم والدها الكثير ومنها حب السفر والتعلم من الحياة، كما تعلمت من 
والدتها االعتماد على النفس خصوًصا في تربية أبنائها لوحدها، وتضيف 
"حذوت ذات المنوال بتربية أبنائي لوحدي واالعتناء بهم وأخذهم معي في 

سفراتي واجتماعاتي خصوًصا ابنتي رقية".
تقول فاطمة "أنا أم ألربعة أبناء. عملت موظفة حتى بلغت ســن األربعين 
بعدهــا قــررت دخول عالم األعمال. وبدأت مشــروعي فــي تقديم برامج 
الكوتشــينغ وكنت أمتلك أول مؤسســة تقدم مفهوم الكوتشينغ في البحرين 
بالعــام 2005، وعملت فيها لمدة 6 ســنوات حتى العام 2011، ثم قررت 
فتح مكتب ســحاب للســفر في البحرين؛ خصوًصا أنــه كانت لدي تجربة 
بافتتاح مكتب ســفر خارج البحرين في فترة ســابقة. وفي شــهر ديســمبر 
2011 افتتحت مكتب سحاب للسفر. تاله في العام 2014 افتتاح مكتب ابن 

فرناس للسياحة والسفر، ثم مكتب سبيدكس.
وفــي العــام 2017 بــدأت التركيز على الســياحة الداخلية وشــاركت في 
معارض لهيئة البحرين للســياحة والمعارض في البحرين، كما شــاركت 

في معارض خارج البحرين. 
كما أنني منذ العام 2017 بدأت العمل ألصبح وكيال لشركة طيران، ومن 
وقتها عملت مع شركة طيران السالم حتى أصبحت اليوم وكيال لها. ومع 
نهايــة العام 2018 أصبحــت وكيال لطيران األذرية فــي البحرين بمعدل 
رحلــة واحدة في األســبوع وارتفعت إلى رحلتين وقريبًا ســترتفع إلى 3 

رحالت أسبوعيًا.
وحاليًــا أعمــل مع شــركتي طيــران في المنطقــة ألصبح وكيــال لها في 

البحريــن، خصوًصا أن المملكة لديهــا العديد من المقومات لتصبح محطًا 
لألنظار، ولديها مسافرون عابرون ومقيمون.

تقول فاطمة إنها حاليًا عضو في جمعية الســفر والســياحة "أبتا" وجمعية 
 "WUSME" الشــفافية، كما عينت سفيرة لمؤسســة تابعة لألمم المتحدة

وتهتم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد فاطمة أن "سوق مكاتب السفر والسياحة شهدت تطورا كبيرا لكننا 
ال نزال بحاجة لمزيد من التقنين، خصوصا أن هنالك لخبطة في الســوق 
ويجــب أن تضــع ضوابط لمن يدخل للعمل في الســوق من دون أن يكون 

لديه خلفية في هذا المجال".

3 مكاتب سفريات وشحن في البحرين
مكتبنا )ســفريات ســحاب( هو وكيل طيران السالم العمانية في البحرين، 
لدينا 3 مكاتب للســفريات والســياحة والشــحن في البحرين، إال أن الفرع 

المخصص لشركة طيران السالم هو فقط فرع بوابة المنامة.
ومكتبنا الثاني في شارع البديع مقابل "برجر الند"، هو مكتب ابن فرناس 
للسفر والسياحة، وكيل طيران األذرية، وعروضنا لشركة طيران السالم 
تقــدم فــي مكتبنا، كمــا أن مكاتب الســفريات األخرى فــي البحرين أبدت 
رغبتهــا في بيع تذاكر "الســالم" لديهــا؛ خصوًصا أنه طيــران جديد في 
الســوق المحلية، كما أن أســعارها في المتناول ولديها الكثير من وجهات 

السفر، وحاليًا نحقق أكثر من 70% من مبيعاتنا عبر مكاتب السفريات.
مكتبنا الثالث "ســبيدس" بجانب كنيســة القلب المقدس وهو وكيل طيران 
الســالم للشحن البري والجوي، كما يقدم خدمات لوجستية للشحن البحري 

والبري والجوي لمختلف شركات الطيران.

فاطمة أحمد، سيدة أعمال طموحة وضعت خططا وأهدافا منذ الصغر وسعت لتحقيقها. وتمكنت من فتح مشروعات سياحية 
عدة؛ لتعزيز السياحة الخارجية والداخلية عبر برامج مميزة تقدمها للسياح. وإلى جانب أنها سيدة أعمال فإنها والدة ألربعة أبناء 

عملت جاهدة على تربيتهم ليصبح ابنها األكبر محمود طياًرا.
"أضواء الباد" زارت أم محمود، وكيل مكتب طيران السام وطيران األذرية، التي استقبلتنا في مكتبها في بوابة المنامة، حيث 

تحدثت عن  أعمالها وحياتها الشخصية، وفيما يلي نص اللقاء:
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ومع افتتاح مطار البحرين الجديد نتوقع زيادة المبيعات والحجوزات على تذاكر سفر طيران السالم، 
خصوًصا أننا وكيل الشركة وافتتحنا المكتب منذ فترة قريبة ونتطلع لزيادة عدد الرحالت يوميًا إلى 
أكثــر مــن رحلة واحدة )حاليًا رحلة واحدة يوميًا(، ويتحقق ذلك عبــر زيادة حجوزات المقاعد على 
الطائرات بنسبة تتراوح ما بين 60 و70 % ألشهر متتالية عدة، ووقتها فإن شؤون الطيران المدني 
ســترفع عــدد الرحالت إلى رحلتين في اليــوم، يومين إلى 3 أيام في األســبوع. أما حاليًا حجوزات 
المقاعد على الطائرات بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 % وترتفع إلى نسب أعلى في بعض األحيان. 

  
إقبال على حجوزات الصيف

لدينا حجوزات لموسم الصيف وصلت إلى أرقام مرضية. كما لدينا وجهات سفر جديدة. أما وجهات 
السفر األكثر طلبا وإقباال عليها فهي إلى بوكيت، إذ ال توجد رحالت مباشرة إليها من البحرين وفي 
الغالب يتم السفر إلى بانكوك ثم عبر الطيران الداخلي إلى بوكيت. أما طيران السالم فلديها رحالت 

من البحرين إلى مسقط ومنها إلى بوكيت.
نعمل في مكاتبنا على تسويق وجهات السفر التي ال تتجاوز أوقات انتظارها )الترانزيت( 3 ساعات، 
أما وجهات السفر التي تزيد عن ذلك فنعمل على توفير أفضل الحلول للمسافرين عليها، ومنها على 

سبيل المثال اقتراح قضاء 48 ساعة في مسقط وزيارة األماكن السياحية. 
وجهة مســقط تعتبر من وجهات الســفر الجميلة وتمتاز بالعديد من األماكن الســياحية التي يســتطيع 
السائح زيارتها، وتبعد ساعة إلى ساعتين عن مدينة مسقط وتحتوي على مناظر خالبة. فإلى جانب 
فندق شــنغريال ومطرح في مســقط، هنالك مناظر طبيعية خضراء، وبحر بالمنطقة الشــرقية يعتبر 
أجمل من البحر في بانكوك وبتايا وغيرها من الجزر. كما لديهم محمية طبيعية للســالحف يســتطيع 

الناس رؤيتها فجًرا ومساء، وتعد من األماكن السياحية الجميلة لزيارتها.

مع افتتاح 
مطار البحرين 

الجديد نتوقع 
زيادة المبيعات 

والحجوزات 
على تذاكر 

سفر ”السالم”

5 وجهات جديدة في الصيف
حاليًا لدينا 27 وجهة سفر إلى دول العالم، وفي موسم الصيف سيتم إضافة 
5 وجهات سفر جديدة منها باكو، طرابزون، وغيرها من وجهات السفر، 

التي من المقرر أن تبدأ في عيد الفطر المقبل.
وتشير إلى أن وجهات السفر التي تشهد إقباال حاليًا هي دكا في بنغالديش، 

و3 وجهات في باكستان، اإلسكندرية، إسطنبول، وكولومبو، والدوحة.
وتــرى أن طيــران الســالم يعطي المســافرين شــعوًرا بالســالم الداخلي 
خصوًصــا أن ألوانــه هــي األخضــر واألزرق، كمــا أن المقاعد مريحة 

والمسافات كبيرة بين المقاعد.

السياحة الداخلية
وتقــول فاطمة إنها بدأت التركيز على الســياحة الداخلية في العام 2018 
وشــاركت في معارض داخل وخارج البحرين مع هيئة البحرين للسياحة 
والمعــارض. وتؤكد أنها تهدف إلفادة جميع فئات المجتمع ليزوروا المناطق 
الســياحية ويتعرفــوا علــى تاريخها، خصوًصــا أن بعض فئــات المجتمع ال 

يستفيدون منها.

وتشــير إلى أن لديهم برامج لســياحة اإلنسان يتم إعدادها للسياح؛ وتهدف 
ليتعرف الســائح من خالل الزيارات المنزلية على كيفية عيش األســر من 
ذوي الدخل المحدود في البحرين ومنها األســر المنتجة، ويستطيع السائح 
أيضــا التعرف علــى كيفية إعداد الوجبات البحرينيــة "طبخات بحرينية" 

وكذلك الجلوس والتعرف على األسر والحديث معها.
وتضيف أن من ضمن البرامج أيضا زيارة األماكن السياحية ومنها جزيرة 
النبيــه صالح وقلعة عراد، طريــق اللؤلؤ، بيوت المحرق القديمة، التجول 
داخل ســوق المنامة القديمة حيث يوجد مســجد ومعبد يفصل بينهما سور 
فقــط وهــذا دليل على التعايش بين األديان الذي تدعو له البحرين وشــاهد 
لهــا، كمــا تتضمن جولــة للتعرف علــى كيفية صياغة الذهــب مع إحدى 
المصممــات البحرينيات، وزيارة أشــجار القرم التــي تعتبر من األماكن 
الجميلة التي تستحق زيارتها، وكذلك الرحالت البحرية إلى الجزر ومنها 
حــوار والدار والجــزر الصغيرة في البحر، ومدافن ســار، معبد باربار، 
جبل الدخان، شــجرة الحياة، وغيرها من المناطق السياحية في البحرين، 
وجميع هذه الزيارات تكون مع مرشــد ســياحي يشرح المعلومات في هذه 

الجوالت السياحية باللغتين العربية واإلنجليزية.
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بــدأت العمل في مجال العطور منذ الصفر وكونت نفســي بنفســي، ولم 
أحــظ بمســاعدة أي أحد، وكان أول متجــر افتتحته فــي منطقة القفول. 
أال أنــه كانت لــدي قناعة بأن الرازق هو هللا، إضافــة إلى رضا والدي 

)رحمهما هللا( علي.

تاريخ شركة ”دار الطيب”
بــدأت العالمة التجاريــة "دار الطيب" في البحريــن بالعام 1999، وكانت 
أول متجر في البحرين ومنطقة الشرق األوسط، إال أنني لم أسجلها في دول 
الخليج، وحاول آخرون تقليد عالمتنا التجارية في الخليج، ورغم ذلك فإنني 

فخور بأن هنالك آخرين حاولوا تقليد عالمتنا التجارية في الخليج.
بــدأت في صناعــة العطور واالهتمــام بجميع تفاصيلها مــن خلطة العطر 
وتصميم الزجاجة وأدق التفاصيل بنفســي منــذ 21 عاًما، وقد تلقيت انتقاًدا 
آنــذاك، أما حاليًا فإن من انتقدني يحذو حــذوي في تغليف العطور بتصميم 

فريد ومميز.
مفهومنا للعطور في "دار الطيب" مغاير تماًما لما هو موجود في الســوق، 
وشعارنا هو "الحضارة العربية في عطوراتنا الحديثة"، كما أن متجرنا يعد 

من األسماء المشهورة في سوق العطور.
أيضــا أقوم بتصميــم العطور من األلف إلــى الياء، والذي يشــمل خلطات 
العطــور، وتصاميم المحــالت، إضافة إلى أن أعمال النجــارة تتم في مقر 

الشركة.
عطور "دار الطيب" هي عطور تفصيلية وليســت تجارية وتركيز العطور 
فيهــا عال. كما أن زبائننا للعطــور انتقائيون، فلدينا زبائن من أكبر العوائل 

الخليجية، ووزارات، وبنوك.
صــادف أن التقيــت العب كرة القــدم مارادونا في مطــار البحرين الدولي 

عندمــا زار البحرين، فصممت له عطرا خصيًصــا، وكان القطعة الوحيدة 
من هذا العطر.

كمــا أحظى بدعم كبير من التجار البحرينيين الذين أشــكرهم على دعمهم، 
وكذلك أشــكر الشــعب البحريني الذين دعموني ألصل للمكانة التي وصلت 

إليها اليوم.

42 عاًما في الصناعة
دخلت مجال صناعة العطور منذ 42 عاًما، وتأتي أفكار العطور الجديدة 
أثناء ســفري، ورؤية الناس خصوًصا أنني من المهتمين بالموضة وآخر 
صيحاتهــا، كما أن لدي إحســاس قوي بالعطور، وأحــب تصميم عطور 
تتماشــى مع أفكار العطور في فترة الثالثينات واألربعينات والخمسينات 
والســتينات مــن القرن الماضــي، إذ كان للعطور في ذلــك الزمن أهمية 
كبيرة وروائح تبقى عالقة في المالبس أليام عدة، وهذا األمر ينطبق على 
العطور التي أصممها، إذ أخبرني زبائني أن عبق العطور التي أصممها 
يظــل في المالبس حتى بعد غســيلها خصوًصا عطــر "ديزرت روز"، 
وهــذه التعليقــات من الزبائن تثبت لي أنني أســير على الطريق الصحيح 

في هذه الصناعة.

فروع جديدة
لدينا فروع في ســيتي ســنتر البحرين، ومجمع الســيف، مجمع اإلنماء، 
محــالت أشــرف في القضيبية، مدينة عيســى، األســواق الحــرة بمطار 
البحريــن الدولــي، ونــدرس افتتاح فــروع جديدة في ســوق المحرق أو 

دلمونيا.

مالك شعيب
”دار الطيب” تطرح عطورا جديدة في العام 2020

صممت عطوًرا لشخصيات عالمية منها الالعب مارادونا

 يتقــن فــن صناعــة العطور والتصميم واالبتــكار، خصوًصا أنه يمتلك خبرة طويلة في مجــال العطور تصل إلى 24 عاًما 
وتتلمذ على يد أحد المدارس العريقة في هذه الصناعة.

بدأ العمل في مجال العطور منذ الصفر وكّون نفسه بنفسه، وهو أول من افتتح العامة التجارية لشركة "دار الطيب" 
في منطقة الشرق األوسط، ثم تم تقليد عامته التجارية.

كمــا أنــه يمتلــك خبرة كبيرة وحرفية ال متناهيــة يؤمن بها الكثير محلًيا وخارجًيا إلعــداد خلطات من العطور خصيًصا 
لمناســبات وأفراح العوائل المالكة في دول الخليج، وجهز إصدارات خاصة من العطور لشــخصيات عالمية منهم العب 
كرة القدم مارادونا، إضافة إلى ممثلين وفنانين محليين وخليجيين. "أضواء الباد" التقت خبير صناعة العطور  صاحب 

شركة دار الطيب شعيب مالك، وأجرت معه هذا اللقاء:
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 أحدث إصدارات العطور
أحدث مجموعة من العطور لـ "دار الطيب" هي "المغول" و"زويا" للعام 
2020، كما طرح ســيد ملك عطري "كوكا بيونكا" و"بســيتين" في العام 
2019. وســنويًا نطرح ما بين عطرين و4 عطور إلعداد أفضل العطور 

التي تلقى إعجاب الزبائن.
لدينــا رؤية مغايرة بعطوراتنــا الجديدة خالل المرحلــة المقبلة بأن تكون 
مميزة وال مثيل لها، وفي شهر مارس سوف نطرح عطرا مختلفا لم يسبق 

له مثيل في البحرين، يحمل اسم "ديزرت عود" لمناسبة يوم األم.

المنافسة
نشــهد في السوق المحلية منافســة قوية وصحية خصوًصا أن الناس لديهم 
أذواق مختلفة. كما أن سوق العطور على غرار الكعكة الكبيرة، يأخذ كل 

شخص حصته منها، وحصتنا في السوق المحلية جيدة.

سوق العطور تتطور
شــهدت ســوق العطور تطوًرا خالل رحلتنا في صناعــة العطور، إذ في 
الســابق كان من يشتري العطور من تجاوزوا 30 عاًما ألبنائهم، أما حاليًا 
فأصبح األبناء هم من يشترون العطور ألمهاتهم، فقد أصبح هنالك اندماج 

بين األجيال.
أتذكــر أننــي قبل 25 عاًما كنت أعمل مديًرا للتســويق فــي أحد المحالت 
العريقة في صناعة العطور، ثم قررت فتح متجري الخاص "دار الطيب".
وعلى مدى 25 عاًما "ترند" صناعة العطور شهد تغيًرا كبيًرا، وأصبحت 

العالمــات التجارية العالمية الشــهيرة للعطور تقلد علــى العطور العربية 
وأدخلت العود و"البتشــولي" و"اللذر" فــي صناعة عطورها على غرار 

العطور العربية، كما أننا تعلمنا من صناعة الغرب في العطور.

المشاركة بالمعارض 
لدينا خطط مدروسة للمشاركة في المعارض التي سوف تقام في البحرين 
خــالل العام الجــاري 2020، منها معرض الخريف الذي أقيم في شــهر 
يناير الماضي، إلى جانب المشــاركة في معــرض الجواهر العربية. كما 
لدينا خطط للمشــاركة في العام المقبل 2021 ألول مرة بمعرض "بيوتي 
ارابيا" في دبي، والكويت. وكذلك شاركنا في السابق بمعارض في سلطنة 

عمان والكويت.

الهوايات
أحــب القــراءة، التصويــر ونلت جوائــز عــدة، حاليًا بدأت الرســم الذي 

يخلصني من التوتر. 
كما أحب الغناء، وأمتلك أســتوديو خاصا؛ مــن أجل التخلص من التوتر، 

وسجلت أغنية هندية بالفعل ولم تصدق زوجتي أنني من سجل األغنية.

أمنية
لدي أمنية بأن أخصص مستقبال جزءا من شركتي لألعمال الخيرية، بإذن 

هللا تعالى.
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فعاليات سباق األضواء
جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020

الفنــان العالمي Afrojack تم اختياره ضمــن أحد أفضل 10 فناني دي 
جي في العالم، في اســتطالع دي جي ماجز ألفضل 100 دي جي للعام 
2019، كمــا يعــد Afrojack أحد أكثر فناني الدي جي شــهرة، وعلى 
مر الســنين، عمل مع أبرز الفنانين العالمييــن مثل Pitbull وSting و
 David وفــاز بجائزة غرامــي عن الريميكس مــع الفنان ،Beyoncé

.Guetta
 Take Over" يذكــر أنه بالعــام 2010 حقق الفنــان الهولندي بأغنيتــه
Control" نجاحا منقطع النظير، كما ساهم في نجاح العديد من األغاني 

..Beyoncéو Pitbull مع أبرز الفنانين العالميين مثل
 في الســنوات األربع األخيرة، تم اختيار Afrojack كأبرز 50 شــخًصا 
 ،)Under 30 30( كما أصبح ضمن قائمة الفوربس EDM مهًما ضمن
كما حصل على شعبية كبيرة في موطنه هولندا، إلى جانب أنه أصبح ثاني 

دي جي على اإلطالق يوضع اسمه في ممشى المشاهير في هوليوود.

 حفــل الــدي جــي Don Diablo الحفــل الغنائــي الثاني الذي يتــم اإلعالن عنه لـ "ســباق 
األضواء"، ويقام الحفل يوم الســبت الموافق 21 مارس وذلك في "موطن رياضة الســيارات 

في الشرق األوسط".
 ويعتبــر Don Diablo فنانًا رائًدا على مســتوى عالمــي، إذ تم تصنيفه ضمن قائمة أبرز 10 
فنانــي دي جــي عالميين،  وحــاز على ثناء مــن الموهوبين في مجال الموســيقى ضمن جميع 
أنحــاء العالــم لمــا حققه مــن نجاحات كبرى فــي أغانيه خصوًصــا ضمن ألبومه الــذي أطلقه 
 Kygo ،Martin Garrix العــام 2018، كما حظــي بتعاون مع أبــرز الفنانين العالمييــن وأبرزهــم
Rihanna ،Madonna،  ويقيم أكثر من 150 حفال غنائيا مباشــرا في كل عام، ويشارك ضمن 
أهم المهرجانات الموســيقية والغنائية الدولية التــي تقام في بريطانيا وأوروبا وأميركا وأبرزها 

.Tomorrowland, Creamfields, Mysteryland, Lollapalooza

Afrojack وأولى حفالت السباق

 Don Diablo الدي جي الهولندي

 أعلنت حلبة البحرين الدولية عن اســتضافتها النجم العالمي 
خالــد في حفل غنائي يعتبر أبــرز الحفالت الغنائية التي تقام 
خــالل انطالق ســباق الفورموال 1 جائــزة البحرين الكبرى 
لطيــران الخليــج 2020، الذي يقام في الفتــرة من 19 وحتى 

22 مارس المقبل.
ويقــام الحفل الغنائي للنجم العالمي خالد يوم الســبت الموافق 
21 مــارس فــي "موطــن رياضــة الســيارات في الشــرق 
األوسط"، بينما أعلنت حلبة البحرين عن استضافة الدي جي 
العالمي Afrojack يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، 
والحفل الثاني يوم الســبت 21 مارس المقبل لفنان الدي جي 

العالمي Don Diablo، وبعدها حفل النجم العالمي خالد.
 جميع حاملي تذاكر ســباق جائــزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليــج للفورمــوال وان 2020 ســيتمكنون من االســتمتاع 
بالحفالت الغنائية مجانا ودون دفع رســوم إضافية، وذلك في 

قرية الفورموال 1 الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيس.
ويعتبر النجم العالمي خالد أحد أبرز المغنيين وكتاب األغاني 
العالمييــن، وتم تصنيفه في الواليــات المتحدة األميركية أحد 
أبرز المغنيين تأثيرا للعــام 2019، كما حصل على إعجاب 

عالمــي مــن أول أغنية له بعــد إنهائه للثانويــة، وبعدها جاء 
ألبومه األول.

وتم تصنيف ألبومه من قبل النقاد في صحيفة نيويورك تايمز 
بالرائع، ما شــكل إشــادة كبيرة له، إلى جانب أن أحد أغنياته 
شهدت مشــاهدة تبلغ 3.5 مليون مشــاهدة من مختلف أنحاء 

العالم. 
وسمي النجم العالمي خالد "معجزة البوب" وتم بث أغانيه ما 
يقــارب 16 مليار مرة في جميــع أنحاء العالم، وحصل على 
جائزة الموســيقى األميركية، وجائزة بيل بورد للموســيقى، 
وجائــزة إم تــي في لموســيقى الفيديو، وجائــزة MTV من 
Woodie To Watch ، وتعــاون مــع الكثير مــن الفنانين 
 Halsey, Benny Blanco, Billie مثــل  العالمييــن 
Eilish, Shawn Mendes، كما ترشــح 6 مرات لجائزة 

غرامي العالمية. 
وأطلق خالد، إلى جانب والدته، مؤسســة خالد الكبرى، التي 
تلتزم بمساعدة األســر من خالل تخفيف عبء الحاجة. وبدأ 
النجم العالمي خالد العام 2020 بأغنيته Eleven التي القت 

إعجاب جماهيره من مختلف أنحاء العالم.

النجم العالمي خالد 



تحقيق 48

أبراهام ثيل هو محترف في عروض السيرك السحرية، 
التي بدأ بممارســتها منــذ 1999. وعروضه تجمع بين 
الســيرك والكوميديا والمهارات الســحرية االســتثنائية 

المذهلة، ما سيمتع زوار سباق الفورموال 1.

   هــي مجموعة من المهرجيــن التفاعليين المضحكين 
والمرحيــن القادميــن من المملكة المتحدة. لقد ســافروا 
عبــر أوروبا لترفيه األطفــال والعوائل، من إدنبره إلى 
باريــس وميالنو إلى روما. تشــمل مهاراتهــم الرائعة 
الســيرك وركــوب الدراجــات، وسيســتمتع الجماهير 

بعروضهم في قرية الفورموال 1.

عروض أبراهام السحرية

المهرجون الجوكر

تنظــم لعبة العجلــة الدوارة العمالقــة إلى قرية 
الفورمــوال 1 للعــام الثانــي علــى التوالــي، إذ 
القــت هذه الفعالية إقبــاال جماهيريا كبيرا العام 
الماضــي ومن المتوقع أن يســتمر هــذا العام، 
والعجلة الدوارة ستكون بطول 42 مترا مع 27 
كبينة، وستتمكن من اكتشاف إطاللة رائعة من 
األعلــى لمرافق الحلبة وتســتمتع بهذه التجربة 

الحصرية في سباق الفورموال 1.

العجلة الدوارة العمالقة

لعبة األشــباح الجديدة كليا فــي قرية الفورموال 
1، تشــابه لعبة الكاروســيل ولكــن بإثارة أكثر، 
مــع 16 كبينــة، وكل كبينة براكبين، سيســتمتع 
جماهير زوار سباق الفورموال 1 هذا العام بهذه 

الفعالية الجديدة!

لعبة األشباح

الفنــان بــوب رجل البالون ســاحر وفنان بالون قادم من اســكتلندا. 
ويقدم عروضه للســنة الخامســة على التوالي فــي قرية الفورموال 
1 وتجمــع عروضه بين أشــكال البالونات المضحكــة والحيوانات 

واألشكال، وسيعجب األطفال بعروضه المتجولة.

بوب رجل البالون

دكتــور بابلز هــو فنــان الفقاعات 
الذي يقــوم بعمل فقاعات الصابون 
العمالقة بجميع األشكال واألحجام. 
يقــدم بابلــز عرًضــا رائًعــا يبــدأ 
بفقاعــات صغيرة مع الموســيقى، 
ومــن ثم تتطور إلــى عرض رائع 
ال  لإلعجــاب،  ومثيــر  ســحري 
تســتغرب إذا رأيت الفقاعات تمأل 

المنطقة الترفيهية.

طوال قامة وبأزياء ملونة جاذبة لألنظار.. ستكون 
بالطبــع فرصة مثالية للصور التذكارية معهم حيث 
يتميزون بمالبــس مميزة ومثيرة لإلعجاب وفريدة 
مــن نوعهــا، واآلن يقدمــون عروضهم فــي قرية 

الفورموال 1.

دكتور بابلز

طوال القامة الملونون

عرض كوميــدي إليقاع موســيقى الروك 
أنــد رول، إذ يصبــح الجمهــور جــزًءا ال 
يتجزأ من العرض، وسيســتمتع الجماهير 

بعروضه الموسيقية المميزة.

عروض المهرج الموسيقي
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فرقــة األلعاب الراقصة التــي أصبحت بالحجم الطبيعي! ســوف 
تــرى ألعابا ولكن بحجم كبير جدا ســتجول فــي المنطقة الترفيهية 

وستكون فرصة مثالية اللتقاط الصور معهم.

األلعاب الراقصة

يقدم الفنــان بابيتو عرًضا جديــًدا وممتًعا يجمع 
بيــن الحــركات البهلوانيــة وعروض الســيرك 
ولكــن بأســلوب ســاخر ومضحك للجميــع، إذ 

سيستمتع زوار القرية الترفيهية للفورموال 1.

الفنان بابيتو

فرقــة تقدم عروًضا موســيقية مع أداء عروض 
راقصة مميزة، إذ يرتدي أفرادها أزياء مدهشــة 
تجــذب الجماهير لالســتمتاع بعروضهم المقبلة 
مــن إيطاليا، فــال تفوتــوا فرصة مشــاهدة هذه 

الفرقة المرحة خالل سباق الفورموال 1!

 الفرقة الموسيقية المرحة

فرقــة طــوال قامة مضحكة وموســيقية هدفها إمتــاع الجماهير 
والتجــول في المنطقــة الترفيهية اللتقاط الصــور التذكارية مع 

أفرادها في قرية الفورموال 1. 

الفرقة الموسيقية المضحكة

سيســتمتع زوار وجماهير القرية الترفيهية باأللعاب الكرنفالية 
والحصول على الهدايا التذكارية، ال تفوتوا فرصة االســتمتاع 

بها أثناء سباق الفورموال 1!

ألعاب الكرنفال

مســتوحاة من روايــة "80 يوًما حول العالم" لجول فيرن، وهو اســتعراض 
متنقــل لطــوال القامة بأزيــاء المناطيــد الضخمة. العرض ســيجذب الجميع 
الصغار والكبار، وتعتبر هذه الفرقة مشهورة في جميع أنحاء العالم باعتبارها 
أول فرقــة مناطيد فريدة مــن نوعها وطوال القامــة، إذ قدمت عروضها في 

أوروبا وروسيا واآلن ألول مرة في البحرين.

فرقة المناطيد

تقــدم فرقــة جام باتــوكادا اإلســبانية مزيجا من 
اإليقاع والرقص من خالل األصوات البرازيلية 
وأميركا الالتينية. عروض موسيقية ستنقلك إلى 
أماكن مختلفة، حيث ســينجذب زوار المهرجان 
بعروض الفرقة وسوف يفاجأون بالتأثيرات. تم 
إطالق الفرقة في العام 2015 في مدينة جيرونا 

في إسبانيا.

فرقة جام باتوكادا اإلسبانية

فرقة آراس مزيج بين واحدة من أفضل فرق اإليقاعات المتجولة في ألمانيا. 
األزيــاء المذهلــة الملونة بأجنحة كبيرة والموســيقى الجميلة تجعلها واحدة 
مــن أبرز الفرق في أوروبا مســتوحاة من طيــور أراس الملونة من الغابة 
المطيرة.. لقد حضروا الكثير من المهرجانات في ألمانيا وفرنسا ورومانيا 

والصين وروسيا، وسيذهل جماهير السباق بعروضهم.

فرقة آراس

سيباســتيان وريبيكا همــا فنانان فنيان مــن العام 2012 
وفائــزان بماســتر ماجيــك للعــام 2012. يعمــالن معا 
ويقدمان عرًضا سحريًا فريًدا بالقرب من الجمهور، حيث 
سيشــارك جمهور الفورموال 1 في عروضهما المميزة. 
يجمع سيباســتيان بخبرة سنوات طويلة بين دقة عروض 
السحر والكوميديا. بينما تجلب ريبيكا على المسرح الفن 
واألزياء والســحر المضحك، الغرض مــن التفاعل بين 
هذين الفنانين هو تغيير فكرة السحر الكالسيكي وتجديده 
ودمــج مختلف التخصصــات في عــروض متجولة في 

قرية الفورموال 1!

فرقة السحرة
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ماليين المشاهدين في العالم يترقبون النسخة 
16 لـ ”الفورموال 1”

”الحلبة” تواصل مسيرة النجاح بجدارة

يترقــب مايين المشــاهدين فــي مختلف أنحاء العالم، بتقديرات تصل إلى 500 مليون مشــاهد، 

النســخة السادســة عشــرة لبطولــة العالــم للفورموال 1 لجائــزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج 

فــي الفتــرة مــن 19 إلى 22 مارس 2020، في غمرة النجاح بجــدارة لحلبة البحرين الدولية باعتبارها 

موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط. والحدث األبرز في هذه النسخة هو االحتفال بالذكرى 

السبعين لكل من بطولة العالم للفورموال 1 وتأسيس شركة طيران الخليج )العام 1950(، فيما 

نشــطت االســتعدادات اإلدارية والفنية والتنظيمية وخطتها اللوجستية إلكمال الترتيبات، وفق 

توقعات بارتفاع عدد الزوار لما يزيد على 90 ألف زائر من داخل البحرين وخارجها.

هــذا الحــدث العالمي الذي شــهدت مملكة البحرين انطاقته األولى فــي العام 2004 جلب عوائد 

تقــارب المليــار دوالر منــذ ذلك العام، إذ يحظى بدعم القيادة الرشــيدة وتطلعهــا لتميز البحرين 

فــي هــذا المجال. وقد أشــار ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 

صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة إلى هذا الجانــب بالقول إن هذا الحدث 

أســهم بفاعليــة في فتــح المجال للعديد من القطاعات الحيوية من االســتفادة المباشــرة منها، 

إلــى جانــب دعــم مكانة المملكة وأهميتها في رياضة الســيارات على مســتوى الشــرق األوســط 

والعالم، عاوًة على اعتزاز البحرين بما لديها من إمكانات، والطاقات البحرينية التي تلعب الدور 

األكبر في نجاح مختلف فعاليات حلبة البحرين الدولية.

خالد األمين
 توقعات بارتفاع العوائد في القطاع السياحي والفندقي

احترافية عالية في التنظيم
فــي هذا التقريــر، نتناول األبعــاد االقتصادية والســياحية لهذا 
الحدث المميز، إذ يشــير رجل األعمال خالــد علي األمين إلى 
أن البحريــن اســتطاعت إثبــات جدارتهــا وتميزها فــي تنظيم 
الســباق، ونظــًرا إلمكانــات التنظيــم واإلدارة العالية، أســهم 
المشــروع في خلق فرص عمل وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، وال 
يمكن أن نغفل عن وصول البحرين إلى مرتبة متقدمة في عالم 
رياضة السيارات واالحترافية العالية في تنظيم أرقى الفعاليات 

الرياضية.
ولفت إلى أن هناك توقعات بارتفاع العوائد في قطاعات مختلفة 
وأهمها القطاع الســياحي والفندقي والغذائي، وتنشــيط مختلف 
القطاعــات حتى الصغيرة منها، بدًءا من ســيارات األجرة إلى 
القطاعــات الخدميــة المتنوعة؛ ذلــك ألن االبعــاد االقتصادية 
اإليجابية لســباق الفورموال 1 تغطي جميــع جوانب المجتمع، 
مع تزايد شريحة المســتفيدين من احتضان المملكة أحد أضخم 
الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، ووجود جيل جديد من 
الكفاءات البحرينية القادرة على تنظيم أضخم األحداث العالمية 
بإمكانــات شــبابية بحرينيــة عالية، تعــود بالنفع على تحســين 
إنتاجيــة القطاعات االقتصادية الرئيســة والتركيز على تطوير 

قطاعات واعدة كصناعة السيارات.

تعزيز الثقة في موقع البحرين
ويؤكد األمين أن المملكة أولت اهتماًما بتحقيق مؤشرات مهمة 
لالقتصاد البحريني على خارطة االستثمار العالمي واستقطاب 
مزيد من االســتثمارات، وال شــك في أن للقطاع الخاص دوره 
المهــم في هــذا الجانب، لذلك، نشــير إلى أهميــة فتح مجاالت 
أوســع للتجار والمســتثمرين البحرينين للمشــاركة في توظيف 
هــذا الحدث، وتحقيق مزيد من المنافع بما يشــمل المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة، وما يمثله هذا الحدث وأعداد الزوار من 
تحريك الســيولة فــي عمليات البيع والشــراء. وأضاف "أتوقع 
زيادة في توافد الســياح والمشــاركين في فعاليات الســباق مع 
دخول عــدد أكبر من الفنادق للســوق البحرينيــة والتنافس في 
تقديم خدمات تســهم تعزز الثقة في موقع البحرين على مختلف 

األصعدة".
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أرقام ونتائج عالمية
ويثني رئيــس مجلس مجموعة الضاحية رجــل األعمال أحمد 
يوســف على صورة من صــور النجاح، وهي مــا حققه فريق 
المارشــال البحرينــي الذي تمكــن من تنظيم ســباقات في دول 
أخرى، وهو ما يثبت أن مشــروع حلبة البحرين الدولية يشــهد 
تطــوًرا عاًما بعد عام، فاألهداف كثيرة، منها الشــق الرياضي 
واالقتصادي والســياحي إضافة إلــى االجتماعي، ونحن ندرك 
أنه منذ تأســيس الحلبة في العام 2004، أصبح ســباق البحرين 
يتميــز بالفعاليــات المتميزة المصاحبة لهــذا الحدث، وكل ذلك 
نظــًرا لوجود خطط مدروســة وتقييم مســتمر وتفكير دائم في 

االبتكار واإلبداع في استضافة الحدث.
واإلضافــة الكبيرة للســباق هــي ترويج اســم البحرين في كل 
المحافــل اإلقليمية والعالمية، فقد رأينا أن االتجاهات ال تقتصر 
على المســتوى الخليجي والعربي، خذ ما تمثله األرقام والنتائج 
والمراكــز التي تحققها الفرق العالمية في البحرين وتحملها إلى 
دولها والســباقات العالمية فــي مختلف الدول. ثم البد من القول 
إن ســباق البحرين متميز من ناحية التنظيم وتجهيز الحلبة التي 
تتوافــر لديها اإلمكانات المذهلة لتنظيم الجــوالت لياًل ونهاًرا، 
وهذه اإلمكانات تشــرف عليها وتديرها فرق عمل من الكوادر 

المؤهلة في مجال عملها.
ختاًمــا، فهذا الحــدث الذي يترقبــه الماليين فــي مختلف بقاع 
العالم، يواصل مســيرة النجاح، وهو بمثابة وســام اعتزاز لكل 

البحرينيين.

أحمد يوسف
 ترويج مدروس في المحافل العالمية عبر النتائج المبهرة

ولكــون فكــرة مشــروع حلبــة البحريــن الدوليــة من 
المشــروعات االستراتيجية المهمة التي وضعها مجلس 
التنميــة االقتصاديــة فــي إطــار المشــروعات الجاذبة 
لالســتثمار، فالنتائج المتحققة اليوم هي نتيجة الدراسات 
الدقيقــة، وتقــدر بعــض التقارير العائــدات االقتصادية 
المباشــرة للســباق بأكثر من ملياري دوالر، وساهم من 
جانب آخر في توفير قرابة 3 آالف فرصة عمل، عالوة 
على تحريــك القطاعــات الخدماتية، فالنقل وســيارات 
التجاريــة  المحليــة والمجمعــات  األجــرة واألســواق 
والمطاعم فضاًل عن الفنادق والشركات السياحية تشهد 
دورة ســيولة كبيــرة مع نمو القطاع الســياحي في فترة 
الســباق إلى قرابــة 60 %، فيما تقدر نســب اإلشــغال 
الفندقــي بنحو 80 %، وفــي هذا الصــدد، يؤكد النائب 
أحمد الدمســتاني أن نجاح الســباقات يعد من النجاحات 
واإلنجــازات المبهرة التي يعتز بها كل البحرينيين، وقد 
كان لدعــم ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
لســمو رئيس الوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، الدور الكبير، منذ والدة فكرة 
المشروع إلى النتائج المتحققة على أرض الواقع اليوم، 

فنحن أمام صرح رياضي عالمي يشار له بالبنان.
ويشــدد على ضرورة وجود خطط حديثة لالســتثمار في 
القطاع السياحي والرياضة، وفتح المجال أمام المواطنين 
المؤسســات  وكذلــك  والمشــروعات  األفــكار  ذوي 
والشركات العاملة في القطاعات التي تستفيد من الحدث؛ 

ألن مشاركة القطاع الخاص هي نجاح لكل مشروع.

النائب أحمد الدمستاني
مشاركة القطاع الخاص أسهمت في نجاح تجربة البحرين
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عــادة مــا تأســرنا الحيــرة، ويعجز الوصــف في اختيــار المفردات حينمــا نتحدث 
عن أغلى الناس.. األم واألب.. وهو ذات الشــعور حينما نتحدث عمن نحب من 
أفــراد أســرتنا، فهــذه اللحظة في حقيقتهــا بمثابة نغمة تأخــذ األلباب، وهي 
ذاتهــا التــي تجعل األفئدة تنبض بأصدق األحاســيس، وربمــا تكون "الدمعة" 
هــي أصــدق إجابة، وكم هي بهيجــة تلك القبات وذلك العنــاق وتلك الزهور 
والهدايــا، وهاتيك األهازيج واألغنيــات احتفاًلا باألم واألب وكل أحبتنا في عيد 
األم أو عيد األســرة.. كاهما فرح.. وكاهما حب وكاهما احتفاء بأيقونة الحب 

والتضحية ونبع الحنان وبهجة القلب والروح.

فــي المجتمــع البحرينــي، حالــه حــال ســائر المجتمعــات، يحتفل النــاس بهذا 
اليــوم، وهــو الحــادي والعشــرين من شــهر مارس مــن كل عــام، للتعبير عن 
العرفــان والجميــل لــألم ولــألب ولــكل األســرة، وبالنســبة للكثيريــن، فهــذه 
المناســبة المفعمــة بالخيــر، هي أجمــل فرصة، قد ينتظرهــا البعض لكونها 
مناسبة، أما هذا الكيان العظيم.. األم واألب، فالحب لهما ال يقتصر على يوم 
واحــد فــي العــام أو مناســبة، ولكل منا رســالة، وفي كل رســالة نبض خاص، 

وهنا، نعيش لحظات مع بضع مشاعر...

 الوفاء لنبع الحنان وأيقونة الحب والتضحية

عيـــد األم
حينما تمتزج المشاعر بمعاني 

العرفان... يعجز الوصف

قضايانا األسرية
وتبعث رئيس إذاعة البحرين اإلعالمية نســرين معروف بدورها باقة 
من الزهور والتهاني لكل أســرة فتقول "في هذا المناســبة، أقدم أجمل 
تهنئــة من القلب لكل أســرة بحرينيــة، يظلل أفرادهــا الحب ويتوجهم 
الحنان والدفء، ذلك ألن الحب والحنان واالحتواء كلها األساس الذي 
يجعل من األســرة قوية متماسكة وتخّرج أفراًدا صالحين ومنتجين في 

المجتمع".
وألنها قريبة ومهتمة بقضايا األســرة، تتمنى نسرين أن يكون هناك 
وعي أكبر بقضايا األســرة في مختلف القطاعات الرســمية واألهلية 
المعنيــة بصنــع القرار، بحيث يكــون هناك دعم أكبر لألســر، وأن 
نســهم جميًعا في تعزيز المفاهيم األسرية واالجتماعية والتربوية بما 
يعزز من قدرة هذه األســر في تخريج أجيال فاعلة تخدم الوطن في 

مختلف الميادين.

كبرى القصير
 سجدة ودعاء

تبحث المصممة كبرى القصير عن كلمات موجزة تليق بمقام األم أبلغ 
وأصدق مقام، فتقول "ال شيء أغلى من األم في الوجود.. فهذه النعمة 
العظيمة من رب العالمين تجعلني أســجد هلل حمًدا وشــكًرا ألمي ولكل 

األمهات اللواتي يعطين من روحهن لنا دون مقابل".
وكما تغمرها الســعادة حينما تهدي والدتها هدية تسعد قلبها، تفرح هي 
أيًضا بمشاعر أبنائها، ولكن لديها عبارة خاصة تقولها لهم في كل مرة 
تتوجه فيها ألداء العمرة "أريد أن أسمع منكم كلمة تفرحني طيلة العام، 
فتزداد ســعادتي وافتخاري ودعواتــي لهم حينما يقولون لي: وانت في 
مكــة، اطلبي مــن رب العالمين أن يطيل عمرك لنــا، وكم هي كلمات 
تسكن في قلبي عميقًا، وأسأل هللا أن يحفظ كل األمهات واآلباء ويرحم 
مــن مضى عن هــذه الدنيا وينعم عليهم بجنــات الفردوس، وأن تعيش 
كل أســرة في البحرين وفي كل مكان في العالم، في ســعادة واستقرار 

وهناء.

"نسرين معروف

"
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وتعبر اإلعالمية اســتقالل أحمد عن ســعادتها بكل مناسبة أو حديث أو كلمة أو مشاعر 
تنشــر الحب وتشــيع السرور بين الناس، وفي مناســبة عيد األم أو عيد األسرة، فأجمل 
التهانــي لكل األمهات واآلباء ولكل إنســان يقدر معنى العطــاء والبذل، وكم هو جميل 

أن نرى السعادة في كل بيت، والبد من أن نسعى دائًما ألن نحافظ على كيان األسرة.
ولدى اســتقالل ما يجعلها تتحدث عن اهتمامها بهذا الكيان، فتتمنى أن يلتفت الكثيرون 
ونحن نواجه الكثير من التحديات، إلى األســرة واســتقرارها، وأن تكون هذه المناســبة 
فرصــة ألن نوليهــا اهتماًما أكبــر مهما كانت الظروف المعيشــية وما نشــهده حولنا، 
فاالهتمــام بأســرنا وعيالنــا بمثابة جهاد محمــود، ونحن نرى الكثير مــن األمور غير 
المحببــة فــي المجتمع، فــي الواقع وفي منصات التواصل االجتماعي من قضايا تؤلم القلب، والبد من أن نســعى ألن تكون 
األسرة مترابطة، وأن يكون لقب األب واألم حقيقيًا في رعاية األسرة، صحيح أن الحياة تصبح أكثر صعوبة، وتتغير الكثير 
مــن القيم من جيل إلى جيل، لكن كلما أولينا اهتماًما بتنشــئة األســرة ورعايتها، كلما اســتطعنا الوصــول بها إلى بر األمان 
واالســتقرار والحياة الكريمة.. فكل التهاني لكل أب وأم ولكل فرد يســعى ألن يوفر ألسرته أفضل ما يمكن من حياة مستقرة 

ملؤها الحب والتالحم والمودة الطيبة.

أحمد مبارك
دعونا نلم الشمل

تتعطــر الحيــاة بحب األســرة، فهذا الحــب يعزز التماســك بين أفرادها وينشــر المعاني 
الجميلة، وفي مناسبة سعيدة اعتدنا على االحتفال بها، دعونا نفرح بكل لحظة جميلة كما 
يقــول الفنان أحمد مبارك، الذي يختار عبارة مختصرة يراها مهمة في هذه المناســبة أو 

غيرها "دعونا نلم الشمل"، ونعبر عن أجمل المشاعر.
ويرسل مبارك تهنئة بشذاها الخاص لكل األمهات واآلباء، فهؤالء كما يعبر، بهجة حياتنا 
وســرورنا.. أطــال هللا عمر الباقين ورحم الماضين، وتعلمنــا منهم، اآلباء واألجداد، كل 
معنــى رائع فــي الحياة، واليوم، نحتاج في هذه المناســبة ألن نعيــد التواصل الذي فقدته 
الكثير من األســر، ونلتف حول األم واألب، وتجتمع قلوب كل أفراد األســرة، فمع شديد 
األســف، فقدنا ذلك التواصل الجميل بســبب تطورات العصر وانتشــار وسائل التواصل 

االجتماعي، ومن الخطأ أن نكتفي بالســؤال والتواصل عن طريق هذه الوســائل.. أراه من أكبر األخطاء! وال يمكن أن يشــعر 
البعض بأنه أدى واجبه في تواصله مع والديه أو مع إخوته وأخواته برســالة عبر "الواتس أب"، فالمشــاعر الطيبة في اللقاءات 
والتواصــل تبنــي صرح األســرة وتقوي أواصر العالقــات.. فلنحتفل بهذه المناســبة بل وفي كل يوم بالتعبيــر عن حبنا لبعضنا 

البعض، ولكم وللجميع أجمل التهاني وكل عام وأنتم بخير.

"

" استقالل أحمد
بر األمان

في ذات الســياق الذي تناولته اإلعالمية اســتقالل، تركز اإلعالمية زينب عباس على 
تناقل الرســائل القيمة في هذه المناســبة الجميلة، بكل المشاعر واألحاسيس التي تقوي 
ترابط أفراد المجتمع، فلم تعد األســرة في منــأى عن الحاجة للترابط والتأزر، وتعزيز 
القيم اإلنسانية والدينية التي هي كالصمغ الذي يربط بين مكونات المجتمع على اختالف 
طبقاتــه وتعــدد معتقداته، وهذا أمر في غاية األهمية، أي أن نرى من كل أســرة الخير 

الذي ينتشر في المجتمع.
وتشــير إلى أن مســؤوليات العصر كبيرة لمواكبة ما يشهده من تطورات، وفي الوقت 
ذاته الحفاظ على القيم النبيلة والهوية العربية والعادات والتقاليد، فقيم الدين اإلســالمي 
والعروبــة هــي التي تصنــع هويتنــا الحضارية، ومنها ترابط األســرة واســتقرارها 
وتنميتهــا، وما توارثناه من اآلباء واألجداد، وعلى رأس كل ذلك أمانة التربية، وحين 
نحيي عيد األم أو عيد األسرة فهذا يعني أننا نحتفل بنهج له بالغ األثر في نفوسنا، وال 
شيء أجمل من أن نهدي التهاني إلى كل أسرة أعطت وقدمت وبذلت، وتركت بصمة 

طيبة في المجتمع.

حسين أسيري
حبيبتي أمي

الفنان حســين أســيري يعبر عن حبه واعتزازه وعرفانه لكل األمهات تماًما كما 
يحب أمه حفظها هللا، وال ينســى هنا والكل يحتفل بعيد األم أن يؤكد أن كل فنان 
مبدع ما كان ليكون لوال األم واألب، ويقول "عن نفســي، لوال أمي لما أصبحت 
فنانًا.. كنت صغيًرا وأحب العزف وكانت تشتري لي اآلالت الموسيقية خصوًصا 
آلة القانون وهي غالية الثمن مع أنها لم تكن تعمل.. باعت ما لديها من ذهب لكي 
تشتري لي ما أرغب فيه من آالت موسيقية، وشجعتني وساندتني وال أستطيع أن 
أعبــر عن مكانتها في قلبي ألنها تفوق الوصــف، وال أقدر على رد جميلها غير 

بدعواتي لها بطول العمر والسعادة".
وربما يكون تعبير الموســيقيين مختلفًا عن سائر الناس، لكن أسيري يلفت إلى أن 
"احتــرام األم واألب ومحبتهمــا يجب أن يكون تعبيًرا طيلــة العام وفي كل يوم، 
ولكن حين نحتفل بعيد األم أو عيد األســرة، فلنســعد قلوبهم بهدية جميلة واحتفال 

ولو يســير نوصل لهم رســالة بأننا نحبهم وأنهم أجمل ما في حياتنا.. وبالنسبة لي، 
كما نحتفل بأيامنا الوطنية ونعبر فيها عن الحب للوطن الغالي، فيوم األم كذلك.. يوم األم هو كل يوم تشرق فيه الشمس.. إلى الوالدين.. 

إلى أمي حبيبتي وإلى عائلتي وإلى كل األمهات واآلباء.. عسى عمركم طويل وكل عام والجميع في خير وسعادة وسرور".

 هنيئا لكل أسرة أعطت
"زينب عباس

"
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أضيفي إلطاللتك لمسة من األنوثة والبساطة

ال تــزال موضة حقائــب القش رائجة في العام 2020، والتي  
أصبحت من األكسســوارات األساســية التــي يجب على أي 
امــرأة اقتناؤها. ومع الــرواج الكبير لحقائب القش، أضحت 
الخيــارات واســعة جًدا لدرجة أنهــا ال تعد وال تحصى، بداية 
من أحجامها المختلفة التي تتراوح بين الكبيرة والوسط 
والصغيرة، وصوًلا إلى تصاميمها المتعددة ســواء كانت 
 BUCKET اتخــذت شــكًلا دائريا أو مربعا أو حملت شــكل
BAG وغيرهــا. مــن هنــا إليك ســيدتي مجموعة تصاميم 
علــى  لتضفــي  اختــاري منهــا؛  القــش  لحقائــب  متنوعــة 

إطالتك لمسة من األنوثة والبساطة.
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اختاري إطاللـة 
تـسـتـحـق 

المناسبــة!
البــد أيتهــا األم فــي يــوم عيــدك 
تســتحق  بإطالــة  تظهــري  أن 
هذه المناســبة المميــزة للجميع. 
فدللــي نفســِك فــي مثــل هــذه 
المناســبة الخاصــة بــك لتكونــي 
فــي أناقــة وإطالــة تناســبك بين 
أبنائك وأحبائك الذين يشاركونك 

الفرحة والمحبة احتفاًء بك...
مــن  مجموعــة  ســيدتي  فإليــك 
الفســاتين بألوان زاهية  تتماشى 
اســتوحي  المناســبة،  هــذه  مــع 
إلطالتــك  تشــائين  مــا  منهــا 

الخاصة فيها.
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لتزيين منزلك في عيد األم... 
إليك هذه األفكار

مــن خــال هــذه الصور إليكــم بعض األفــكار لتزييــن منازلكم ببعــض األكسســوارات والورود 
والكعك التي تضفي جماال على المنزل بمناسبة عيد األم.

علــى طاوالت خشــبية حاولي تنفيذ هــذه الفكرة 
بطريقــة ســهلة جــًدا من خــال طبع أحــرف خاصة 
ومعبــرة عن عيد األم مــع الورود الزهرية وضعيها 

في إحدى الزوايا لتجديد الديكور. 

كعكــة بســيطة مزينــة تبــدأ بها 
صباح عيدها.

تغليــف بســيط بــورود 
طبيعية مبهجة.

 زينيــوا زوايا المنــزل بالــورود الطبيعية 
مع الكادر األزرق والوردي والمزخرف. 

بســيطة  بلمســات  حلويــات 
تضيف الفرح.

لتحصلــي علــى ديكــور مشــرق اختــاري 
باقــات ورد صغيــرة ووزعيهــا فــي أنحاء 

المنزل لتضيفي بهجة مميزة للمكان.

بإمكانك صنع هدية بســيطة كلوحة تتعلق في 
أنحاء المنزل  وعليها صور أفراد األسرة.
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استوحــي 
مكياجـك مـن 
ألـوان الربيـــع

مع بداية دخول كل فصل تتغير اتجاهات المكياج 
وطرق تطبيقها واختيار ألوانها أيضا.. 

مــن هنــاك ومــع اقتــراب فصــل الربيــع نقــدم لــك 
ســيدتي خطــوات ســهلة لمكياج ربيعــي يضفي 

على إطالتك جماال دون مبالغة...

• استخدمي كريم أساس خفيفا بدًلا من السميك.
 

• اســتبدلي اآلياينــر األســود واســتعيني بالكحل الملــّون كاألخضر 
واألزرق والبنفسجي.

•  ضعــي تدرجــات ظــال العيــون الفاتحــة، خصوًصا تدرجــات الزهري 
والبنفسجي واألزرق وابتعدي عن استخدام التدرجات القوّية.

• ارســمي حاجبيــك بقلٍم يناســب لونهمــا ولكن مــن دون المبالغة 
بتحديدهما.

 
•  بالنســبة لبــودرة الخــدود اختــاري بالــذات اللــون الــوردي والزهري، 
فاللونــان الــوردي والزهري يمنحــاك إطالة ناعمة تتناســب مع الربيع 

وجماله.
 

• وبالنســبة ألحمــر الشــفاه لك أن تختاري مختلــف التدرجات كاألحمر 
والبرتقالــي والبنفســجي والزهــري والبيــج والــوردي، فكلهــا ألــوان 

تصلح إلشراقة الربيع.
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وجهــات سياحيـة 
يعتبــر الربيع من أكثر فصول الســنة تفضيــًلا لدى الكثير لــربـــيـــع 2020

من محبي السفر، وإذا كنتم محتارين في اختيار وجهتكم 
لعطلــة هــذا الربيــع، فإليكــم هــذه المعلومات عــن أجمل 

وجهات يمكنكم زيارتها لتكون عملية االختيار أسهل.

تعتبر زيارة الريــف الهولندي في فصل الربيع 
تجربة طبيعية لن تنســاها طوال العمر بسبب ما 
ســتراه من حقول ضخمة ال تحتوي سوى على 
الورود الملونة بجميع األلوان التي تشكل لوحة 

فنية ال تستطيع الكلمات وصف جمالها. 
وتعــد حدائق كيوكينهــوف المفتوحة من مارس 
حتى مايــو واحدة من أفضل األماكن لمشــاهدة 
أكثر من 7 ماليين زهرة تيوليب تجســد مشهًدا 

بهيًجا يعيد لك الحيوية والتفاؤل من جديد.
وهنــاك طريقة أخــرى رائعة لمشــاهدة حقول 
الزهور في هولندا، وهي القيام بجولة بالدراجة 
 FLOWER BULB طريــق  طــول  علــى 

ROUTE في شمال هولندا.

بالتأكيــد باريــس وجهة ســياحية 
تتناســب مــع كل فصول الســنة 
دون أدنى شــك، ولكنها في فصل 
الربيــع تســتعيد شــبابها بســبب 
روعــة الحدائــق والمتنزهــات، 
وتفتح أزهار الورود والموز التي 
تعج بها زوايا الحدائق الباريسية، 
وهــو األمر الــذي يحــول مدينة 
النــور في فصل الربيع إلى لوحة 

فنية متكاملة.

هولندا

فرنسا

الشــك في أن مرحلة االســترخاء هي 
أفضــل األشــياء للبعــد عــن متاعب 
الحياة، وفي جزر سيشيل يمكن التمتع 
بالراحة واالســتجمام فــي المنتجعات 
الراقية التي توفــر خدمات العالجات 
الصحيــة والتدليــك والتنزه في أرجاء 

الجزيرة.

الطبيعــة  لعاشــقات 
البكر والحياة العفوية 
الخالبة،  والطبيعــة 
لديهــا  فســريالنكا 
من  لتقدمــه  الكثيــر 
حقول الشاي واألرز 
والشاطئ  والسفاري 
وكل ما ينشده عشاق 

الطبيعة واألرض.

لألمهات عاشــقات الرفاهية، توجه بهم 
إلى بلد الفخامة والجمال غير المحدود، 
بالطبع هي سويسرا التي تجذب ماليين 
الزوار من حول العالم؛ بفضل طبيعتها 

الساحرة ومستواها المعيشي المرتفع.

سيشيل

سريالنكا

سويسرا
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إذا كانــت أمــك تعشــق التســوق 
كمعظــم النســاء، فلــم ال تكــون 
الوجهــة إلى هونغ كونــغ المدينة 
الزاخرة بأفخم الماركات العالمية 
المنتشــرة  المحليــة  واألســواق 
فــي كل مــكان وال يمكــن لمدينة 
أخرى أن تضاهي هونغ كونغ في 

تنوعها.

تناســب مدينة بورتــو البرتغالية محبي الهدوء واالســترخاء 
والباحثين عن السكينة في أزقتها ومناظرها الطبيعية الجميلة، 
وتتميــز بجوها المعتــدل ومعالمها الســياحية التي تجمع بين 
الغنى الثقافي والتاريخي، والتي ال تزال تشهد على الحضارة 
والتاريخ البرتغالي العريــق. وتكون المدينة في فصل الربيع 

في أبهى حللها، ما يتيح إمكان التجول بأريحية في أرجائها.

هونغ كونغ

بورتو - البرتغال

تعد جزيــرة كرك من أكبر وأجمل الجزر 
في كرواتيا لما تضمه من شواطئ ساحرة 
وقرى تاريخية مليئة بالمعالم األثرية التي 
تستحق الزيارة، بدًءا من األسوار القديمة 
ووصواًل إلى قلعة فرانكوبان التي شــيدت 
في القرن الثالث عشــر. وتشــتهر جزيرة 
كــرك كذلــك بالمقاهي الجميلــة التي تقدم 
ألــذ األطباق وتتيح فرصــة التعرف على 
الثقافــة المحلية والمشــاركة في حوارات 
ومحادثــات لطيفــة ومرحة وســط أجواء 
الربيــع اللطيفــة والطبيعة الســاحرة التي 

تزهر في أرجاء الجزيرة.

كرواتيا

ال يمكن ألي شخص محب للبحر والشاطئ أال يضع المالديف 
فــي قائمة أولوياته للســفر، إذ تتمتع جــزر المالديف بأفضل 

التجارب الشاطئية على مستوى العالم.

المالديف

إذا كانــت والدتك تعشــق المغامرة، 
فاإلمــارات تجعــل الحيــاة أجمــل، 
وتجعــل مــن يزورها أســعد، وهذا 
بفضــل ما تقدمه هذه البلــدة الرائعة 
محبــي  مــن  زوارهــا  كل  إلــى 
المغامــرات، حيــث يمكنهــا التمتع 
بالرياضة البحرية على الشواطئ أو 
القفــز بالمظلــة أو الذهاب في رحلة 
ســفاري صحراوية أو تسلق الجبال 
أو ركــوب الدراجــات الهوائيــة أو 
العشــاء في السماء أو غيرها الكثير 

من المغامرات الجذابة.

تعتبر مدينة دبلن الواقعة على الســاحل 
الشــرقي لمصــب نهر ليفي مــن المدن 
االيرلندية العتيقة الزاخرة بعدد كبير من 
المعالــم الطبيعية واألثريــة وتمزج بين 
التاريخ والحداثة وبين الطبيعة والعمارة 
الفريــدة. وتجــذب المدينة الســياح من 
مختلــف بقــاع العالــم لزيــارة قالعهــا 
الحصينة وحدائقهــا المتنوعة والجلوس 
في شرفاتها الهادئة والساحرة. وتعرف 
المدينــة فــي فصــل الربيــع العديد من 
الفعاليات والمهرجات التي يتم التحضير 

لها لمدة أشهر.

اإلمارات

ايرلندا
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حلويات لمائدة 
عيـــد األم
يعتبــر يــوم األم مــن األعيــاد التــي تحتفــي بهــا الشــعوب فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، حيث يحتفل األبنــاء وأمهاتهم في هذا اليــوم المميز من 
خــال تقديــم الهدايا والمفاجــآت الجميلة، إضافة إلــى تقديم العديد من 
الحلويات الشــهية التي تباع في المحات التجارية أو التي يتم تحضيرها 

في المنزل.
مــن هنــا نقدم إليكم بعض الوصفات التي يمكن اختيارها إلعداد حلوى 

مميزة بهذه المناسبة السعيدة.
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• ســخني الفرن على 200 درجة مئوية ثم 
ادهني قالب الكعكة بالزبدة وانثري الدقيق 

على قاعه.
• اخفقي البيض، الســكر والملح في وعاء 
بواســطة خالط كهربائي لمدة ربع ساعة، 

ثم أضيفي الفانيليا واخفقي الخليط قلياًل.
• أضيفي الدقيق إلى مزيج البيض تدريجيًا 

وقلبي بملعقة خشبية.
• ذّوبي الزبدة على نار هادئة جًدا من دون 
أن تحتــرق وأضيفيها للخليط مــع التقليب 

حتى يتجانس.
• صبّــي الخليط في القالــب وأدخليه الفرن 

لمدة ثلث ساعة تقريبًا حتى ينضج.
• احتفظــي بربــع حبــات التــوت وافرمي 

الباقي ناعًما.
• اخفقي الكريمة حتى تجمد وأضيفي إليها 

السكر الناعم والفانيليا.
• قســمي قالب الكعكة إلــى نصفين بعد أن 
يبرد واســقي النصــف األول بنصف كمية 

شراب التوت.
• غطّيــه بربــع كميــة الكريمــة المخفوقة 

ورتبي التوت المقطع فوق الكريمة.
• أمــا النصــف الثاني من القالب، فيســقى 
بما تبقى من شــراب التوت ويغطى سطحه 

بالكريمة، ويزين بحبوب التوت.

• 3 بيضات
• ¾ كوب دقيق

• ملعقتان كبيرتان زبدة
• ½ كوب سكر

• رشة ملح
• زبدة ودقيق لدهن القالب

• ¼ كيلوغرام توت
• ½ ملعقة صغيرة فانيليا

• كوبان كريمة مخفوقة
• ¼ كوب سكر ناعم

• 5 مالعق كبيرة من عصير التوت

المكونات

الخطوات

كعكة التوت

• سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية / مروحة 160 درجة مئوية 
/ غاز 4.

• قومي بتركيب قاع صفيحة زنبركية طولها 23 سم بورق مشمع.
• ضعي البسكويت والزبدة المذابة في الخالط للحصول على فتات رائع.

• اضغطيها في القالب ودعيها تبرد.
• اخفقــي جميــع المكونات األخرى في وعــاء كبير حتى تمتــزج تماًما،  

واسكبيها على طبقة البسكويت.
• اخبزيها لمدة 35-40 دقيقة حتى يصبح قوامها متماسكا.

• أغلقي الفرن واتركي الكعكة في الداخل حتى تبرد.
• عندما تبرد تماًما، أخرجيها من القالب وغطي أعالها بالقشدة الحامضة.

• صبي خثارة الليمون فوق الجزء العلوي وزينيها بالتوت.

• 225 جراما بســكويت دايجستف 
مطحون

• 100 جرام زبدة ذائبة
• 250 جراما ماسكربون الحوض

• 600 جرام من الجبن الطري
• بيضتان

• صفار بيضتين
• 3 مالعق عصارة الليمون

• 4 مالعق دقيق عادي كبيرة
• 175 جراما من السكر الناعم

للطبقة العلوية:
• ½ وعاء من القشدة الحامضة

• 3 مالعق كبيرة خثارة الليمون
• حفنة من التوت للزينة

المكونات
الخطوات



للقاعدة: 
• اخفقــي الزبــدة والســكر مًعا حتى يصبــح خفيفًا 

ودسًما.
• اخلطيهما في الدقيق.

• اضغطــي على العجين في قاعدة التارت 21-20 
سم ثم ضعيها في الثالجة لمدة 20 دقيقة لتتصلب.

• يُسخن الفرن على درجة 108. 
• اضغطي العجينة بالشــوكة لعمل فتحات صغيرة 
ثــم ضعــي القالب في الفــرن لمــدة 15 دقيقة حتى 

يصبح لونها ذهبيًا خفيفًا.

للحشوة:
• في نفــس الوقت، ذوبي الزبدة والشــوكوالته في 
قدر على نار خفيفة. بمجرد الذوبان، يُحّرك السكر 

والدقيق، ثم يُخفق البيض تدريجيًا.
• صبــي الحشــوة فــوق القاعــدة وغطيهــا ببيض 

الشوكوالته.
• ارجعيهــا إلى الفرن واخبزيها لمــدة تتراوح بين 

12 و15 دقيقة 
• أخرجيها من الفرن وضعيها في الثالجة حتى تبرد.

• للتقديــم قومــي بتســخين الجانبيــن بقطعة قماش 
ساخنة لبضع دقائق، وقدميها مع الكريمة.

• 80 جراما زبدة مخفوقة
• 40 جراما من السكر الناعم الذهبي

• 120 جراما من دقيق جميع االستعماالت
للحشوة

• 75 جراما زبدة
• 100 جــرام من الشــوكوالتة الداكنة )70 % 

كاكاو(
• 75 جراما من السكر الناعم الذهبي

• 50 جراما من الدقيق العادي
• 4 بيضات كبيرة مخفوقة

• أكياس 2 × 80 جراما من بيض الشوكوالته

الخطواتالمكونات

تارت الشوكوالته

مطبخ 76

لعمل الكعك:
• سخني الفرن إلى 350 فهرنهايت.
فــي وعاء متوســط،  اخفقي الدقيق 
ومســحوق الخبز والملــح. ضعيها 

جانبا.
• اخفقي الزبدة حتى تصبح ناعمة. 
ثــم أضيفــي الســكر واخفقيه  على 
ارتفاع متوسط   حتى يصبح ورقيق 

لمدة 2-3 دقائق.
• قللــي الســرعة وأضيــف بياض 
البيــض حتــى تندمــج بالكامــل ثم 

أضيفي الفانيليا.
• أضيفــي خليــط الطحين الســابق 

وادمجيه جيًدا.
• أضيفــي كمية صغيــرة من هالم 
اللون الوردي لكســب اللون المراد 

الوصول اليه.
• افــردي الخليــط بالتســاوي فــي 

القوالب.
• اخبزيها لـ 35 دقيقة.

• ضعــي الكعك على رف الســلك 
لتبرد لمدة لمدة 10 دقائق.

لكريمة الفانيال:
• ضعــي بيــاض البيض والســكر 
فــي وعاء الخــالط واخفقــي حتى 

يتجانس.
• ضعــي الوعــاء فوق حمــام ماء 
واخفقيــه  الموقــد  علــى  ســاخن 

باســتمرار حتــى يصبــح المزيــج 
ساخنًا ولم يعد محببًا لمدة 3 دقائق.

ضعي الوعــاء على خالط واخفقي 
علــى ارتفاع متوســط   حتى يصبح 
المزيــج صلبًا واتركيــه ليبرد لمدة 

5 - 10 دقائق.
 • أضيفــي ببطء الزبــدة واخلطي 
حتــى تصبــح ناعمــة. ثــم أضيفي 
الفانيليا واســتمري في الخفق حتى 

تصبح ناعمة.

للتغطية:
• ضعــي طبقة واحدة مــن الكعكة 
علــى حامل الكعكة أو طبق التقديم. 
غطيــه بـــ 3/2 كوب مــن الكريمة 

وانشريه بالتساوي.
• كــرري مــع الطبقــات المتبقيــة 
وتطبيــق طبقة رقيقة مــن الكريمة 
في جميــع أنحاء الكعكــة. اتركيها 

لتبرد لمدة 20 دقيقة.
• غطي الكعكة بطبقة الكريمة على 

الجانبين. ثم اتركيها ليبرد.
• أضيفي القليل من الهالم الوردي 
للكريمــة المتبقيــة. وحركيهــا مع 

ملعقة الدمج.
• اضغطــي برفــق حبات الســكر 
الالمع على الجانبين وأعلى الكعكة.

للكعك:
• 2 ¼ كوب دقيق متعدد االستعماالت
• 2 ¼ ملعقــة صغيرة من مســحوق 

الخبز
• ¾ ملعقة ملح صغيرة

• ¾ كوب زبدة غير مملحة
• 1 ½ كوب سكر

• بياض 5 بيضــات كبيرة في درجة 
حرارة الغرفة

• 1 ½ ملعقة شاي فانيليا
• هالم وردي اللون

لكريمة الفانيال:
• بياض 5 بيضات كبيرة

• 1 ½ كوب حبيبات السكر
• 1 ½ كوب غير مملح

• ملعقــة صغيــرة من مســتخلص 
الفانيليا

• هالم وردي اللون
للتزيين:

• جرة بريق كعك 
• جرة سكر رملي

المكونات

الخطوات

الكعكة الوردية
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القاعدة:
• كوب لوز مقطع، محمص قلياًل

• كوب بسكوت دايجستف مكسر لفتات
• ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الطازج، المفروم 

فرًما ناعًما - احتفظي بالقليل للتزيين
• ¼ كوب سكر بني

• 5 مالعق كبيرة زبدة غير مملحة

الكريمة:
• 8 حبات جبن كريمي

• ⅓ كوب عسل وكمية إضافية للزينة
• ¼ كوب سكر

• كوب كريمة ثقيلة
• ملعقتان كبيرتان عصير ليمون 

• ½ ملعقة صغيرة من مستخلص البرتقال
• ملعقة صغيرة جيالتين

• 5 - 10 حبات تين للزينة

المكونات

تشيز كيك العسل 
والبرتقال بالتين

لعمل القشرة:
• سخني الفرن إلى 350 درجة وذوبي الزبدة.

• امزجــي الزبدة مع جميع مكونات القشــرة األخرى فــي معالج الطعام 
وتخلط حتى تمتزج جيًدا.

• اضغطي على القشرة في قاعدة المقالة واخبزيها في فرن مسخن مسبقًا 
لمدة 10 دقائق. ضعيها جانبا واتركيها تبرد تماما.

لعمل الكريمة:
• فــي وعــاء الخــالط الكهربائي باســتخدام ملحق المضــرب، اضربي 
الكريمة والعســل والسكر المحبب بســرعة متوسطة حتى تصبح ناعمة. 

اكشطي الجانبين من أسفل الوعاء مرات عدة.
• أضيفــي عصير الليمون،  وخالصة البرتقال،  ونصف الكريم )نصف 
كوب(. قومي بالخلط يدويًا،  ثم قومي بزيادة السرعة إلى المتوسطة حتى 
تمتزج جيًدا. اســتمري في تجريف الوعاء لضمان خلط جميع المكونات 

جيًدا.
• فــي قدر صغير، قومي بقياس ملعقة مــاء كبيرة. يرش الجيالتين على 

الماء ويوضع جانبًا المتصاصه لمدة 5 دقائق.
• ضعي القدر على موقد منخفض واخفقيه برفق وباستمرار حتى يذوب 
الجيالتين تماًما. يجب الحرص على عدم ارتفاع درجة الحرارة -  تجنبي 

غليان المزيج.
• أزيلــي القــدر من الحرارة. واســكبي فيــه نصف الكــوب المتبقي من 

الكريما، واخفقي باستمرار.
• أضيفي خليط الجيالتين إلى خليط الجبن كريم.

• اكشطي الوعاء مرات عدة لضمان مزج جميع الجبن بالتساوي. قومي 
بتحويل سرعة الخالط للوسط واخفقيه حتى يصبح رقيقًا.

• صبي الحشــوة على طبقة القشــرة. واســتخدمي ملعقة مسطحة لتنعيم 
السطح.

• غطيها بعناية بلف بالســتيكي وضعيها في الثالجة طوال الليل لمدة ال 
تقل عن 12 ساعة.

• للتقديم، أخرجي القالب من الثالجة.
• قومي بفصل الحواف عن القالب برفقة سكين حاد لتسهيل عملية فتحها.

• ضعيها على طبق التقديم.
• للتزيين: اقطعي التين من أعلى إلى أسفل إلى نصفين أو أرباع )حسب 
حجمها(. رتبي حسب الرغبة في الجزء العلوي من فطيرة الجبن. رشي 

العسل اإلضافي وزينيها مع األغصان روزماري.

الخطوات
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كعكة اللوز والعسل

للكعك:
• 12 ملعقــة طعــام مــن الزبــدة غير 

المملحة
• ¼ كوب سكر بني فاتح

• ½ كوب من العسل
• ملعقتان صغيرتان نكهة الليمون

• ½ 1 ملعقــة شــاي مــن مســتخلص 
الفانيليا

• 3 بيضات
• كوبا طحين لجميع االستعماالت

• كوب دقيق اللوز المطحون
بيكربونــات  ملعقــة صغيــرة   1  ¼ •

الصودا

• ¼ ملعقة صغيرة ملح كوشير
• ½ كــوب + 3 مالعــق كبيــرة مــن 

حليب اللوز
• ½ كوب سكر بودرة

• ½ كوب لوز محمص محمص

لصلصة الفراولة:
• ½ كوب كريمة ثقيلة

• 4 أونصات قشطة
• ملعقتان كبيرتان من مسحوق السكر

• كــوب من الفراولــة الطازجة مقطعة 
مكعبات + أكثر للزينة

المكونات

• سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.
• ادهني صينية واحدة مستديرة بحجم 8 بوصات. غطيها بالورق المشمع  

ثم ادهنيها بالزبدة أو رذاذ الطبخ.
• في وعاء خلط كبير، باســتخدام خالط كهربائي، اخفقي الزبدة والســكر 
البنــي و¼ كوب من العســل ونكهــة الليمون والفانيليا حتــى يصبح خفيفًا 

ورقيقًا، في نحو 5 دقائق.
• أضيفــي البيــض، واخفقي حتى يندمج. ثم أضيفــي الدقيق واخفقي جيًدا 

حتى التجانس.
• أضيفي دقيق اللوز، وبيكربونات الصودا والملح،  واضربي حتى يصبح 

القوام سلس.
• صبي كوبين من حليب اللوز والقليل من العسل والفانيليا. يجب أن يكون 

الخليط سميًكا.
• اســكبي الخليــط في القالــب المعد. واخبزيه لمدة تتــراوح بين 25 و30 
دقيقة أو حتى تصبح الكعكة ذهبية. أخرجيه من الفرن واستخدمي عوًدا أو 

شوكة لوخزه نحو 12 حفرة في جميع أنحاء الكعكة.
• رّشي باقي العسل على الكعكة واتركيه ليبرد في القالب، لمدة 20 دقيقة.

لتحضير الكريمة
• أضيفــي الكريمة الثقيلة والكريمة الطازجة إلى وعاء الخلط. باســتخدام 
خالط كهربائي، قومي بضربه بسرعة عالية لمدة 5 دقائق. اضيفي السكر 

البودرة حتى واخفقي حتى التجانس. ثم اضيفي الفراولة.
• اقلبي الكعكة على طبق التقديم.

• فــي وعاء، اخلطي نصف كوب من الســكر مع ملعقــة كبيرة من حليب 
اللوز والعسل حتى يمتزج وصبيه فوق قالب الكعك.

• أضيفي القليل من العسل فوق الكعك ثم رشي عليه اللوز المحمص.
• انشري الكريم فوق الكعكة ووزيني أعاله بالفراولة الطازجة.

قدميه مع مزيد من العسل عند الرغبة.

الخطوات



صحة 82

ثمار فصل الربيع تعيد لك صحتك
يعــرف فصــل الربيــع بأنــه فصــل الرحــات واألغذيــة الصحيــة الربيعيــة إن كانت مــن حشــائش أو فواكه 
وخضــراوات، وهي الغذاء األســاس ألجســامنا فــي الربيع، فبعد برد الشــتاء والســعرات الحرارية الزائدة 
والدهون المكتنزة فإن الفواكه ســبيلك إلى الصحة في الربيع، فهي تســاعد الجســم على اســتعادة 

حيويته وصحته التي فقدها فإليك بعض هذه الفواكه:

- غنــي بفيتامينــات ايــه وج، والكالســيوم، والحديــد، 
وحامض الفوليك )أكثر الفيتامينات الناقصة شــيوًعا 

في العالم(.
- عــرف القدمــاء قيمــة الهليــون الغذائيــة فوضعــوه 

على قائمة المأكوالت الصحية، وأدخلوه المطبخ.
- كــوب واحــد من الهليون المطبــوخ يحتوي على 67 
بالمئــة مــن المتطلبات اليومية مــن حامِض الفوليك، 
وهــو حامض ضروري جًدا لصحــة األم الحامل، والقلب، 

ولمنع إصابة الجنين بالعيوب الوالدية.

الهليــون

- إذا تــم حصادهــا وهــي غيــر ناضجــة عندمــا يكــون 
جنيــن البذرة فــي بداية التشــكيل، تعتبر من أفضل 

أنواع البقول وأكثرها صحية.
- توفر الفاصوليا الخضراء، البيتا كاروتين، وفيتامين 
أيــه وج، تقــوم بحمايــة أجزاء الجســم القابلــة للذوبان 

في الماء من الجزيئات الحرة المسببة للسرطان.

عشبة شــعبية تستخدم عادة 
الصلصــة  نكهــات  لتحســين 
العمــوم  وعلــى  الســلطة،  أو 
فالريحــان مصدر رائع لفيتامين 

أيه.

تعتبــر ثمار الربيع الحقيقية. اكتشــف المشــمش أول 
مــرة فــي الصيــن وزرع ألكثر من 3000 إلى 4000 ســنة، 
وتحتــوي هــذه الثمــار الصفــراء، والبرتقاليــة، والحمراء 
الحيويــة علــى العديــد مــن مانعــات التأكســد، كمــا 
أنهــا غنية بالبيتا كاروتيــن، والايكوبين، ونوعان من 
الكاروتنيويــد المهمــة فــي خفض انســداد الشــريان 
الــذي يســببه الكولســترول كمــا يحافظ علــى عضلة 

القلب صحية.

 الفاصوليا الخضراء

الريــحــان

المشمش
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 احتفلــت البحريــن باليــوم الرياضــي الوطنــي عبــر 
إقامــة وزارات المملكــة ومؤسســاتها والقطــاع 

الخــاص ومنظمــات المجتمع المدنــي العديد 
مــن الفعاليــات الرياضيــة التــي تســهم في 
جعــل البحريــن ســاحة كبيــرة لكل عاشــق 

ومحب ومتحمس لممارسة الرياضة.
ويحظى اليــوم الرياضي لمملكــة البحرين 

باهتمــام بالــغ ومتابعــة مســتمرة مــن قبل 
ممثــل جالة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 

الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفــة، إذ يحــرص ســموه علــى حــث جميــع أبنــاء البحريــن 
والمقيميــن علــى أرضهــا المباركة بممارســة الرياضة وجعلها 

أسلوب حياة يوميا.

وحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جميع 
القطاعــات في المملكة على إقامة الفعاليات 
الرياضية في  اليوم الرياضي، وقال ســموه 
"مــن المهــم أن تقيــم جميــع القطاعــات 
الحكوميــة والخاصة ومنظمــات المجتمع 
المدنــي فعاليــات رياضيــة مســتمرة فــي 
تقديــم  إلــى  باإلضافــة  الرياضــي  اليــوم 
النظــام  عــن  الخارجــة  اإلبداعيــة  األفــكار 
التقليــدي فــي اليــوم الرياضــي، األمــر الــذي 
يســاهم فــي تحفيــز المواطنيــن والمقيميــن 
المشــاركة  إلــى  باإلضافــة  الرياضــة  ممارســة  علــى 
فــي الفعاليــة الوطنيــة التــي تتضمــن العديــد مــن الفعاليات 
الرياضيــة والبرامــج المتميــزة التــي تســهم فــي ترســيخ قيــم 

اليوم الرياضي وأهدافه ورسالته النبيلة".

اليوم الرياضي البحريني

سمو الشيخ خالد بن حمد يشارك بفعاليات اليوم 
الرياضي بالقرية الرياضية
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فعالية ”بابكو” ليوم البحرين الرياضي
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شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
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هيئة جودة التعليم والتدريب

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وزارة اإلسكان

بتلكو
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وزارة شؤون اإلعالم

هيئة التخطيط والتطوير العمراني

اللجنة األولمبية
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الربيع للسفر والسياحة

غرناطة العقارية

شركة البحرين للتسهيالت التجارية

ديوان سمو رئيس الوزراء

األمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

األوقاف الجعفرية
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ديوان الخدمة المدنية
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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى

هيئة الكهرباء والماء

مركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي

االتحاد البحريني لكرة القدم
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تزامنًــا مــع احتفاالت مملكة البحريــن بيومها الرياضــي، نظمت جامعة 
العلوم التطبيقية فعاليات رياضية متنوعة بمشاركة عدد كبير من أعضاء 
الهيئتين األكاديمية واإلدارية والطلبة، وعدد من األندية الصحية المعروفة 

في البحرين.
وتضّمن اليوم الرياضي للجامعة حزمة من األنشطة الرياضية والحركية، 
كالمشــي فــي أرجاء الجامعة، ومســابقة شــد الحبل، ومســابقة التمارين 
الرياضية )الكروســفت(، ومسابقة األســئلة الرياضية، إضافة إلى بطولة 
كرة الطائرة، وبطولة البليارد، وبطولة األلعاب اإللكترونية الباليستيشن، 
وبطولــة الـــ "Air Hockey" للرجــال والنســاء، باإلضافــة إلى لعبة 

الدارت، والبيبي فوت، وتنس الطاولة وغيرها من الفعاليات.
 وتأتــي هــذه الفعاليات لتعزيز مفهــوم الرياضة للجميع وجعلها أســلوَب 
حيــاة؛ تفعيــال للقيم الرياضية التــي تهدف إلى تعزيــز الصحة العامة في 
المجتمعات، إذ شهد اليوم الرياضي مشاركة الحضور بالعديد من األلعاب 

والمسابقات المنوعة.
وتحرص الجامعة على إحياء فعاليات يوم البحرين الرياضي ســنويًا منذ 

انطالقتــه بمبادرة من قبــل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة، إذ شــاركت الجامعة هذا العــام بمجموعة من 
األنشــطة المختلفة والمتنوعة التي تعكس مدى الرعاية التي تقدمها إدارة 

الجامعة لدعم الفعاليات الرياضية بالجامعة.
مــن جانبــه، صرح رئيس الجامعة غســان عــواد بــأن الجامعة تحرص 
علــى التفاعل والمشــاركة في هذه المناســبة الرياضيــة الوطنية كل عام 
مــن خــالل إعداد مختلــف البرامــج الرياضيــة لموظفيها بما يســهم في 
توعية المجتمع بأهمية ممارســة الرياضة ودورهــا الوقائي من اإلصابة 
باألمراض، ويساعد األفراد على اتخاذها أســلوبا ونمط حياة صحيا، ما 

يزيد في الوقت ذاته القدرة على العطاء في سبيل تنمية المجتمع.
وأكــد رئيس الجامعة أهميــة الرياضة في تعزيز اإلنتاجية واإلســهام في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بحرص الجامعة على تعزيز ثقافة 

الرياضة للجميع.

”العلوم التطبيقية” تنظم فعاليات متنوعة 
تزامًنا مع يوم البحرين الرياضي 

BAHRAINGP.COM  للـتــذاكــر
مـــارس  2 2 -  19

شعار F1 FORMULA 1 وشعار F1 وFORMULA 1 وF1 وFIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP وBAHRAIN GRAND PRIX وجميع العالمات المرتبطة هي عالمات تجارية لـ Formula One Licensing BV،  شـركة Formula 1. جميع الحقوق محفوظة.



تحت األضواء 96

”الهيرات” يقدم الجائزة 
الكبرى بقيمة مليون دينار 

لفائَزين محظوظين
يواصل حســاب الهيرات للتوفير المتميز من 
بنك البحرين والكويت توفير فرص استثنائية 
للزبائــن الســتثمار مدخراتهم للفــوز بجوائز 
نقدية قيّمة. فقد أقام البنك حفل تســليم الجائزة 
الكبــرى بقيمة مليون دينــار بحريني للفائَزين 
االثنين، بمبلــغ نصف مليون دينــار بحريني 
من الهيرات، لكل مــن زهراء عباس، وثامر 
علي. وتــم اصطحاب الفائزين وعائالتهم إلى 
موقــع االحتفال فــي "واتر جاردن ســيتي"، 
وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك البحرين والكويت رياض ساتر، بحضور 

أعضاء من اإلدارة التنفيذية في البنك.



تحت األضواء 98

في ختام رائع، أســدل الســتار عن النســخة 
 BBK الخامســة والعشــرين مــن بطولــة 
المفتوحة للناشئين في التنس، في الحفل الذي 
أقيم برعاية الرئيــس التنفيذي ل بنك البحرين 
والكويت رياض ساتر، بحضور نائب رئيس 
االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن 
مبــارك آل خليفة، وســفير جمهورية مصر 
العربية لدى مملكة البحرين ياســر شــعبان، 
والرئيس الفخري لنادي البحرين للتنس علي 
محمــد فخرو، ورئيس مجلــس إدارة النادي 
خميــس المقلــة، و مدير االســتثمار بوزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة طارق العربي، 
وممثــل محافــظ العاصمــة صــالح بوزيــد 
الدوســري، وعــدد كبيــر من مديــري بنك 

البحرين والكويت.
وشــهد الحفل تميزا كبيــرا وفعاليات متعددة 
بمناســبة االحتفال باليوبيــل الفضي وذكرى 
مــرور 25 عاما على انطالق البطولة للمرة 
األولى، شــملت جوائــز تشــجيعية لالعبين 
وجوائز للجمهور وتقطيع كعكة تحمل شعار 

اليوبيل الفضي.

ختـــام رائـــع ومتميــز 
في اليوبيــــل الفضــــي 

”BBK” لبطولـــة
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”العلوم التطبيقية” تشارك في الذكرى السنوية 
لميثاق العمل الوطني

شــاركت جامعة العلوم التطبيقية في احتفاالت وزارة التربية والتعليم 
بالذكرى الســنوية لميثاق العمل الوطني، إذ تمثلت مشــاركة الجامعة 
في مســيرة المركبات الخاصة لمؤسســات التعليــم العالي والمدارس 
الحكوميــة بالمملكة، والمعرض المصاحــب الحتفاالت الوزارة بهذه 
المناسبة، ترســيخا وتأكيدا للعهد والوفاء والبيعة لعاهل البالد وقيادته 

الحكيمة.
وتأتي مشــاركة الجامعة بهــذه االحتفالية المهمة فــي تاريخ  المملكة 
للتعبيــر عن الوالء للقيادة الرشــيدة، وتأكيــد اعتزازها بذكرى ميثاق 
العمــل الوطنــي، وبما جاء به مــن قيم ومعان كبيرة، وما جســده من 
ثوابت جامعة ألبناء البحرين، وما غرســه في عقول ونفوس األجيال 
الجديــدة مــن قيم الــوالء للوطن والوفــاء للقيادة، والتمســك بالثوابت 

الوطنية الجامعة.
كمــا تؤكد الجامعــة من خالل مشــاركتها أن النهــج الحكيم لصاحب 
الجاللــة الملك، أبــرز الوجه الحضــاري لمملكة البحريــن، وجعلها 
ضمــن الدول الرائدة عربيًــا وإقليميًا وعالميًا فــي المجاالت التنموية 
المختلفة، إذ إن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللته مكنت البحرين 
من التقدم في العديد من المجاالت، في ظل دولة القانون والمؤسســات 

التي أرست مبادئ العدالة والحقوق والمواطنة.
وبهذه المناســبة تقدم رئيس الجامعة غســان عواد باسمه وباسم جميع 

منتســبي الجامعة بأســمى آيات التهنئة والتبريكات إلى المقام السامي 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، مشــيدا بكل 
التقديــر واالعتزاز بالجهــود الكبيرة لجاللة الملــك وخطواته الرائدة 
من أجل تعزيز وتطوير البالد وترســيخ مواقف المملكة المشــرفة في 
مختلف المحافل وتعزيز مكانتها ودورها في المحيط العربي والدولي. 
كما تقدم رئيس الجامعة بالشــكر والتقدير لوزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي على منح مؤسسات التعليم العالي الفرصة للمشاركة في إحياء 

هذه الذكرى العزيزة وتجديد العهد والوالء لصاحب الجاللة الملك.
من جانبها، أعلنت مديرة التســويق والعالقات العامة رقية محسن أن 
مشاركة الجامعة جاءت تعبيرا عن اعتزازها ومنتسبيها بذكرى ميثاق 
العمل الوطني، الذي يعد وثيقة العهد والمستقبل، ويشكل العنوان األول 
للنهضــة الحديثة فــي مملكة البحرين، واالنطالقة البارزة للمشــروع 
التنموي الكبير، الذي رسخ اللبنات األساسية للدولة المدنية العصرية، 
مشيرة إلى أن ما تضمنه الميثاق من مبادئ وأهداف، عزز من مكانة 

مملكة البحرين وجعلها نموذجا متجدًدا من العطاء واإلنجاز.
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كرمت جامعة العلوم التطبيقية خريجيها من العبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأبطال كأس الخليج الرابعة والعشرين، في حفل بهيج أقامته برعاية 
رئيس مجلس األمناء وهيب الخاجة بحضور رئيس الجامعة غسان عواد ونواب الرئيس والعمداء ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا بالجامعة، والعبي 

األندية الرياضية للجامعة.
وكرمت الجامعة الخريجين إســماعيل عبداللطيف وعبدالوهاب المالود وأحمد بوغمار العبي المنتخب الذين ســاهموا في تحقيق حلم الخمسين عاما 
بفوز منتخب البحرين الوطني لكرة القدم ببطولة كأس الخليج األخيرة، كما كّرمت العب فريق المحرق للكرة الطائرة الطالب مجيد كاظم؛ بمناسبة 

فوزه بلقب دوري كرة الطائرة البحريني.
ويأتــي هــذا التكريم ألبطــال الخليج؛ تقديًرا لهم على ما قدموه للرياضة البحرينية بإنجازهم التاريخي المشــرف، الذي جــّدد تألق الرياضة الكروية 
البحرينية، وجّسد قدرة الكفاءة الوطنية على التفوق والتميز في كل ميدان تنافسي، إذ أثبت طلبة الجامعة أنهم خير سفراء لها في المناسبات الرياضية.

”العلوم التطبيقية” تكرم خريجيها من العبي المنتخب الوطني                                   
بإنجاز الذهب في ”خليجي 24”
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مؤتمر البحرين الثاني لداء 
السكري والغدد الصماء  

انطلقــت أعمــال مؤتمــر البحرين الثانــي لداء 

الســكري والغدد الصماء، الذي ينظمه مستشفى 

 "OTC" رويــال البحرين بالتعاون مع شــركة

و"ICOM"، تحــت رعايــة رئيــس المجلــس 

األعلــى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن 

عبدهللا آل خليفــة، وبحضور الرئيــس التنفيذي 

لهيئــة تنظيم المهــن الصحية مريــم الجالهمة، 

والمشــاركين المختصين في هذا المجال بمملكة 

البحريــن ودول مجلس التعــاون الخليجي وعدد 

من الــدول األوروبيــة. وألقى رئيــس المجلس 

األعلــى للصحة كلمة خــالل افتتــاح المؤتمر، 

أكــد فيها أن مرض الســكري بات يشــكل عبئا 

على دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا في 

ظــل االرتفاع الكبير في أعــداد المصابين بتلك 

الدول بشــكل الفــت، والحاجة إلــى تخصيص 

ميزانيات كبيرة واســتراتيجيات فاعلة للحد من 

انتشار هذا المرض واكتشافه مبكرا، مشيرا إلى 

أن مصروفات عالج داء الســكري ومضاعفاته 

تشكل 10 % من مصروفات الصحة دوليا.

وأضاف أن تنظيم مثل تلك المؤتمرات بحضور 

نخبــة من المتخصصين في هذا المجال، ينم عن 

وعي كبير بهذا المرض ومضاعفاته، داعيًا إلى 

ضرورة االســتفادة من جلسات مؤتمر البحرين 

الثانــي لداء الســكري والغدد الصمــاء، في ظل 

تناوله مواضيًعا جديدة تتعلق بتكنولوجيا العالج 

والتشخيص لجميع األعمار، والعمل على تعميم 

االستفادة من النقاشات وأوراق العمل التي سيتم 

التطرق إليها.

يســتضيف مجمــع الواحة فــي الرفاع، ســوق المزارعيــن حتى مارس 
2020، إذ تم افتتاح السوق تحت رعاية عضو مجلس اإلدارة لمجموعة 
الراشد الشيخة هند بنت سلمان محمد آل خليفة، أمس 23 فبراير 2020.
وتم إنشــاء سوق المزارعين كمفهوم لتشجيع المزارعين المحليين وخلق 

شعور المجتمع بالوعي تجاه الزراعة.
وخطط لهذه السوق تماشيا مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية.
واتخــذ مجمــع واحــة هــذه المبــادرة االســتثنائية لدعم وتوفيــر فرصة 

للمزارعين المحليين؛ لمساعدتهم على جعل الزراعة مربحة.
وســتعقد سوق المزارعين كل أسبوع يومي السبت واألحد من الساعة 8 

صباًحا حتى الساعة 12:30 مساًء، حتى 29 مارس 2020.
وتضم ســوق المزارعين نحو 15 بائًعا ســيبيعون الخضروات الطازجة 
والفواكــه والتوابل المحلية وغيرها. وســتبيع الســوق اإلفطار البحريني 
الطــازج لجميــع الزوار. ويمكــن لجميع ســكان البحرين القــدوم ودعم 

المزارعين المحليين عبر زيارة السوق في مجمع الواحة بالرفاع.

مجمع الواحة يستضيف سوق المزارعين
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عندما فتحت األم الباب
تنقــل العديد مــن المصادر والمواقــع القصة على 
لســان مؤلف األغنية حســين الســيد، فقد كان في 
زيــارة لوالدته ليلة عيد األم. وألنها كانت تســكن 
في شــقة بالطابق الســادس بإحدى العمارات في 
حي شعبي، لم يتمكن السيد من نزول السلم مرة 
أخرى لشــراء هدية لوالدته بهذه المناســبة، إذ 
نســي شــراءها وكان من الصعب عليه نزول 
الســلم والذهــاب واإليــاب، فوقــف على باب 

الشــقة وأخرج قلًما وورقة وكتب تلك الكلمات، 
وعندما قــرع جرس باب الشــقة وفتحت والدته 
البــاب، راح يــردد كلماته التي فرحــت بها األم 
ووعدهــا بتســجيلها، وبالفعــل، اتصــل بصديقه 
الفنان محمد عبدالوهاب وقرأ عليه كلمات األغنية 

ولحنها عبدالوهاب وبثتها اإلذاعة المصرية.

األخوان أمين و”فكرة”
ولكــن، كيف ولــدت فكرة عيــد األم؟ وفق 
موسوعة "ويكيبيديا" فإن أول من فكر في 
عيد األم فــي العالم العربي كان الصحافي 
المصــري الراحــل علي أمين، مؤســس 
صحيفــة أخبار اليوم مــع أخيه مصطفى 

أمين، إذ طرح علي أمين في مقاله اليومي 
"فكرة"، فكرة االحتفال بعيد األم واالتفاق على يوم من أيام الســنة وجعله 

عيًدا في مصر وبالد الشرق.
ثم حدث أن قامت إحدى األمهات بزيارة للراحل مصطفى أمين في مكتبه 
وقصــت عليه قصتهــا وكيف أنها ترمَّلت وأوالدها صغــار، ولم تتزوج، 
وكرســت حياتهــا من أجــل أوالدها، وظلــت ترعاهم حتــى تخرجوا في 

الجامعــة، وتزوجــوا، واســتقلوا بحياتهم، وانصرفــوا عنها، فكتب 
مصطفى أميــن وعلي أمين في عمودهما "فكرة" 
يقترحــان تخصيص يوم لــألم يكــون بمثابة يوم 
لــرد الجميــل والتذكير بفضلهــا، وكان أن انهالت 
الخطابات عليهما تشــجع الفكــرة، واقترح البعض 
أن يخصص أســبوًعا لألم وليــس مجرد يوم واحد، 
ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام الســنة لألم 
وليس يوًما واحًدا فقط، لكن غالبية القراء وافقوا على 
فكــرة تخصيص يــوم واحد، وبعدها تقــرر أن  يكون 
يــوم 21 مارس عيًدا لألم، وهو أول أيام فصل الربيع؛ 

ليكون رمًزا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.

من دولة إلى أخرى
عالميًا، يختلف تاريخ عيد األم من دولة ألخرى، فمثاًل 
فــي العالم العربي، يكون اليوم األول من فصل الربيع 
أي يــوم 21 مــارس، أما في النرويــج فيحتفل به في 2 
فبرايــر، وفي األرجنتين يوم 3 أكتوبر، وجنوب إفريقيا 
تحتفــل بــه يــوم 1 مايو، وفــي الواليات المتحــدة يكون 

االحتفال ثاني يوم أحد من شهر مايو في كل عام.
وكان أول احتفــال بعيد األم العــام 1908، عندما أقامت 
أنــا جارفيس ذكرى لوالدتهــا في أميركا، وبعد ذلك بدأت 
بحملــة لجعل عيــد األم معترفا به في الواليــات المتحدة، 
وعلــى الرغــم مــن نجاحهــا بالعــام 1914 إال أنها كانت 
محبطة فــي 1920؛ ألنهم صرحوا بأنها فعلت ذلــك من أجمل التجارة، 
لكن الكثير من المدن عيد اعتمدت فكرة جارفيس وأصبح اآلن يحتفل به 
فــي جميع العالم، وفي هذا التقليــد، يقوم كل فرد بتقديم هدية أو بطاقة أو 

ذكرى لألمهات والجدات.

قصة ”ست الحبايب” 
وفكرة عيد األم

يتغنــى الكثيــر مــن النــاس بهــذه الكلمات، ربما فــي كل باد العالــم العربي في احتفــال يوم األم 
أو عيــد األســرة "ســت الحبايــب يــا حبيبة.. يا أغلــى من روحي ودمــي.. يا حنينة وكلــك طيبة.. يا رب 
يخليكــي يــا أمــي"... وهــي من كلمات الشــاعر الغنائــي المصري الراحل حســين الســيد، وأول من 
غناها في الستينات من القرن الماضي هو الفنان الراحل محمد عبدالوهاب على العود، ثم غنتها 

الفنانة الراحلة فايزة أحمد وتبعها الكثير من المطربين، لكن ما القصة؟ هل تعرفونها؟
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إدارة وتشغيل منظومة مت�كاملة ومستدامة للطاقة،

مع تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق القيمة المنشودة

للمساهمني والزبائن والعاملني.

رســــالتنــــا
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