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عديــدة هي مناســبات شــهر مــارس ،لكــن أبرزها وأشــهرها مــا ارتبط بالمــرأة :األم..
األخــت ..الزوجــة ..البنــت ..بــل األســرة والمجتمــع ،وهــو شــهر األحاســيس والمشــاعر
والهدايــا والتهانــي ،ولهذا يطل "أضواء البالد" لعيون "ســت الحبايب" ،فكم نحتاج
إلى أن نشــيع الفرح والســرور ونحن نعيش جائحة كورونا التي ال نعلم مداها ،وكم
نحتاج إلى أن نحول كل مناسبة ،وفي ظل التباعد االجتماعي والجسدي ،ألن تكون

”ست
الحبايب”..
لعينها
تكرم ألف
عين

بمثابــة الفرصــة لتأكيد االلتزام والمســؤولية الوطنية واالجتماعيــة ،وإن كنا نحتفل
وفــق الضوابــط التي وضعها الفريــق الوطني الطبي لمكافحــة "كوفيد  .."19نحتاج
للكلمة الطيبة السعيدة ،لكننا نحتاج أكثر لاللتزام والوقاية.
عمومــا ،شــهر مــارس يجمع في الثامن مــن أيامه يوم المرأة العالمي ،في العشــرين
منه "يوم السعادة العالمي" ،وفي الحادي والعشرين عيد األم ،أو كما اصطلح على
تعديلــه "يــوم األســرة العربي" ،وهو موضــع احتفال "أضواء البالد" فــي هذه الملحق
الخاص ..لهذا ،ســنجد بين صفحات ملحقنا مادة متنوعة بين االستطالعات المحلية
والتقاريــر والمقاالت المختارة المرتبطة بالمناســبة ،وبين الحــوارات التي فتحنا فيها
المجال لشــخصيات نسوية مؤثرة في مجتمعنا البحريني والخليجي والعربي ،ولها
مكانتهــا البارزة ومســيرتها طيبــة الذكر ،فالموضوعات األســرية واالجتماعية تحمل
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فــي مضامينهــا الكثيــر مــن األفــكار مهمــا كانــت ســهلة بســيطة ،ألننــا فــي أجواء
عيد األســرة ،والحوارات مع شــخصيات نســوية كرئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار
الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة ،ووزيرة الصحة وعضو مجلس الشــورى الســابقة
الطبيبــة نــدى حفــاظ ،وســيدة األعمــال ديما عبدالرســول الحــداد ،هي فــي واقعها
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إطاللة على المساهمة الكبيرة للمرأة في المجتمع البحريني.
هنــاك لحظــات لطيفــة عشــناها مــع قرائنــا الكــرام وأطفالهــم ..وحين ســألنا عينة
منهــم عــن معنــى عيــد األم أو عيــد األســرة ،وعــن خطتهــم الختيــار هدايــا "ســت
الحبايــب" ولعينهــا تكــرم ألف عيــن ،وبالطبع "ســيد الحبايــب األب" ،توالــت اإلجابات
بتعابيــر بســيطة ،فرغــم الجائحــة ،والحرمــان مــن بهجة اللقــاء في مــارس  ،2020إال
أن ذات االلتــزام ســيكون فــي مــارس  ،2021فيمــا ســتصل الهدايا مشــفوعة بالحب
والتقدير والعرفان ...شاركنا اآلباء واألمهات في إرسال صور أطفالهم التي اشتركوا
معهــم فــي صياغة عباراتها بهذه المناســبة ،ومهما كان الظــرف ،وأ ًيا كانت تبعات
هــذه الجائحــة ،إال أن الكل ملتزم بدوره في حماية وطنه وأحبته ،أما التهاني وأجمل
التعابير ،فلها أكثر من وسيلة في عالم االتصال اليوم ،ولهذا ،سيكون ملحقنا هذا
ً
"وسيطا" لنقل الجميل من األحاسيس ،وكل عام والجميع بخير.

”أضواء البالد”

18
48
56

موضوع الغالف
الشيخة مي بنت محمد:
"كثافة البحرين" في تعدد
مصادرها وحرفها ومزاياها
الوجه اآلخر
ندى حفاظ:
األمومة والطفولة عالمي..
وفخورة بإنجازاتي
ضيف العدد
ديما الحداد:
أنا ال أستسلم أمام األزمات
تحقيق
تجربتان متميزتان في خدمة األسرة
والمجتمع من البحرين والكويت
اليف ستايــل
 إطاللتك في عيد األم لبشرة نقية ونضرةطبقي الوصفات الطبيعية
 مظاهر وطقوس االحتفالبعيد األم في العالم
 -أفكار بسيطة لهدايا عيد األم

ست الحبايب
22
24

يوم المرأة  8مـــــارس

نصائح تركتها لهن
أمهاتهن

34

رسائل حب معطرة
بالمشاعر

68

ديكور

40
44
74

سوشال ميديا
المشاهير في عيد
األم
"ست الحبايب"...
أغنية العقود الخمسة
بال منازع

مطبــخ

 4موضوع الغالف

معالي رئيس هيئة الثقافة واآلثار

الشيخة مي
بنت محمد
”كثافة البحرين” في تعدد
مصادرها وحرفها ومزاياها
كل مــن يــزور مملكة البحرين يكتشــف ســياحةً ثقافية جاذبة عبــر بنية تحت ّية
موجودة في كل بقعة من أرض المملكة ،تجذب السائح مواقع ثالثة على الئحة
التراث العالمي ،موقع قلعة البحرين ومســار اللؤلؤ ومدافن دلمون األثرية ،كما
بيوت تحكي تاريخ إرث الثقافــة المحل ّية .أما
تأخــذه إلــى ماضي وتاريخ المملكــة
ٌ
الجوائز والتسميات التي حظيت بها مدن البحرين بين المح ّرق والمنامة وكان
آخرهــا فــوز مملكــة البحرين بجائــزة األغا خان للعمارة العام  ،2019عن مشــروع
"إحيــاء مدينــة المحــرق" وذلــك عن عمل مشــترك بيــن هيئة البحريــن للثقافة
واآلثار والقطاع األهلي ممث ًلا بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة
والبحوث ،فله األثر األكبر في وضع اسم المملكة على خارطة السياحة الثقافية
العالميــة ،ناهيــك عــن الحضــور العالمــي لثقافــة البحريــن فــي محافــل دوليــة
سيكون قريبها إكسبو دبي المزمع إقامته في أكتوبر .2021
للحديــث عــن الموضــوع التقينــا رئيســة هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار معالي
الشــيخة مــي بنت محمد آل خليفة ونتشــرف في حوار "أضــواء البالد" بأن نأخذ
القارئ الكريم معنا عبر هذه السطور:
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استثناء ...لكننا ال نقف
لسنا
ً
ً
ظرفا اســتثنائ ًيا بســبب جائحــة كورونا..
والعالــم يعيش

الحرفي في حاجة لرؤية العالم
ســنذهب معكم إلى مثــال ..أال وهو افتتاح مصنع نســيج
بنــي جمــرة ،والطمــوح هــو للوصــول بالمنتجــات التراثية
البحرينيــة إلــى العالمية ،مــا األولويات بالنســبة لكم في
دعم المنتج التراثي البحريني؟

العالم كله يواجه المعاناة إثر جائحة كورونا ولســنا اســتثناء ..إال أنه
بوســعي القول إن هناك أنشطة باإلمكان نشــرها والتواصل فيها مع
الجمهور عبر التطبيقات الحديثة ،وهناك أمور أخرى ال يمكننا ذلك،
فعلى سبيل المثال ،يوم الخامس والعشرين من فبراير هو يوم السياحة
العربي ،وعادةً ما نبدأ موســم "ربيع الثقافة" في هذا التاريخ ،إال أنه
لألسف يتعذر علينا تحقيق ذلك وحتى بالسيارات قرب قلعة البحرين؛
إذ إن الموجــة الثانيــة من الجائحة أوجبت شــروطًا نلتــزم بها كوننا
مؤسســة حكومية ،ولذا اقترحنا على فترة أســبوع عرض أمســيات
موسيقية وفنية عربية سبق واستقبلتها خشبة مسرح البحرين الوطني
كي نحتفل بطريقة مغايرة بهذا الحدث المهم وهذا اليوم العربي الذي
أطلقته المنامة العام  2013يوم كانت عاصمة للسياحة العربية.

نســعى لذلك ،فقد كانت هناك محاولة قبل ســنوات ،وقبل أن يفصل
قطــاع الحــرف عن الثقافة ،واآلن عاد إلينــا وهلل الحمد ،وكان هناك
مشــروع طموح الستقطاب عدد من المصممين العالميين لكي يكون
المنتج المحلي بجودة عالمية تتيح تســويقه في كل العالم" ..صنع في
البحرين" هو مشــروع حيوي ،وتعمل الهيئة على أن يكون المنطلق
لكل ما يميز كل هدية تهدى من هذا الوطن إلى أي زائر أو من يتلقى
هديته ،ونفخر بتعدد الحرف ،فهناك كم من الحرف في بالدنا ،ودائ ًما
نقــول إن كثافة البحرين في تعدد مصادرها وحرفها ومزاياها ،وهذه
المزايا تتيح لنا أن نروج لمشروع أكبر.

بودنــا أن نســأل :كيف أثــرت الجائحة على الحــراك الثقافي
والفعاليــات الثقافيــة عمومــا ،وكيف واجهتــم وتواجهون
هذه الفترة الصعبة؟

في الثقافة ال نقف وال نهدأ ،فهناك الكثير من المشروعات اإلنشائية،
فنحــن في هيئة الثقافــة واآلثار ومن منطلق المحافظــة على الهوية
والتراث واإلرث اإلنســاني ،لدينا أكبر مشــروع إنشائي في جزيرة
المحــرق وهو طريق اللؤلــؤ ،وتتركز الجهود في هــذه الفترة على
استكمال هذا المشروع ،ونأمل أن يتزامن اكتماله وافتتاحه مع نهاية
هذا العام الذي مازلنا نعاني فيه من آثار الجائحة.
”قلوب تصافت وشعب حمد”
جاللــة العاهل المفدى حفظه اهلل هــو الداعم األول للثقافة
كمــا تكــررون معاليكــم وهذا شــرف عظيم دون شــك ،ما
أصــداء "قلــوب تصافــت وشــعب حمــد"؟ هــل لنــا أن نراه
ضمن سلســلة من الفعاليات الوطنية مستقب ًلا لمعانيه
العظيمة؟
هذا الشعار أو هذه الفعالية لحفل متميز للفنان خالد الشيخ ،وبالمناسبة
فالكلمــات كلماته ،وكان الشــعار" :لنا ولــكل مواطن في البحرين"،
ونردده دائ ًما ونســعى لتفعيله ،وجاء هذا الحفل في مســرح البحرين
الــذي هو أجمل هدية للثقافــة من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بــن عيســى آل خليفة ،عاهل البــاد المفدى حفظــه هللا ورعاه ،فهو
الداعم األول للثقافة ،أضف إلى ذلك أن مشروع طريق اللؤلؤ ما كان
ليتحقق لوال دعم جاللته ،ودعم المؤمنين بهذا الحراك الثقافي وأهمية
الحفاظ على الهوية.

الحرفــي في حاجة إلى رؤية مــا يدور في العالم ،ونعلم كنظرية ،أن
كل شــيء يموت إذا لم يتطور ،لذا هناك حاجات أساســية ،فإن بقي
الحرفــي يقــوم بذات الحرفة التي يمارســها منذ أجيــال دون تطوير
مميز إلبرازها فهذا لن يطور الحرفة ،ونســعى الستقطاب عدد أكبر
من المهتمين بالحرف والمروجين لها ومن يســتخدمها في منزله أو
هداياه ،لذلك البد من التطوير كركن أساسي.
”االستثمار في الثقافة” ...ابتكار الوسيلة
إلى أي مدى يســهم القطاع الخاص في مشروع "االستثمار
في الثقافــة" التي تفردت به مملكــة البحرين برؤية خاصة
من معاليكم؟
مشروع االستثمار في الثقافة أطلقناه منذ  ،2006وقد صنع شراكة
اســتثنائية ومتينة ما بين القطاعين العــام والخاص وتم ّكن من تنفيذ
مشــروعات تق ّدر بـ  150مليــون دوالر ،وللقطــاع الخاص دوره
الحيــوي الكبير في اســتمرارية قطاع الثقافة وبنــاه التحتية ،وألن
الثقافة تأتــي في المرتبة األقل من حيث الدعم المالي المرصود لها
رســميًا ،جــاء ابتكار هذه الفكــرة لكي يكون هناك رصــد لميزانية
حقيقيــة لبنى تحتية للثقافة ،وتم ذلك بدعم كريم من حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المف ّدى وصاحب
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس
مجلــس الوزراء حفظهما هللا ،وبمشــاركة القطــاع الخاص ،وأنتج
على مدى سنوات عددًا كبيرً ا من المشروعات.

نتطلع الكتمال
مشروع ”طريق اللؤلؤ”
قبل نهاية 2021

 8موضوع الغالف

معالي الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة
رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار منذ 2015

نحقق طموحاتنا بدعم جاللة العاهل المفدى
والمؤمنين بالحراك الثقافي والحفاظ على الهوية

من أجمل أجنحة ”إكسبو دبي”
مــن بيــن األفــكار الطموحــة هــي المشــاركة فــي معرض
"إكسبو دبي" ،وهو حدث عالمي يستقطب قرابة  20مليون
زائر ،كيف ستكون المشاركة للترويج للبحرين؟
مــن المنتظر أن يكون افتتاح "إكســبو  2020دبي" في األول من أكتوبر
 ،2021ونطمح أن يكون جناح البحرين من أجمل المباني واألجنحة التي
يســتضيفها ،ونتمنى أن تتيح شــروط الســامة في ظل الظروف الصحية
العالميــة الفرصة ألكبــر عدد من الناس لزيارة هذا المكان ،وبالمناســبة،
فالمبنى على وشــك االنتهاء ،في شــهر مايو المقبل يكون جاه ًزا ،بمعمار
فريد جميل ومضمونه أجمل ولنا زيارة قريبة له.
البحرين في منافسة عالمية
تجربة الترشــح النتخابــات األمين العام لمنظمة الســياحة
العالميــة ( )2025 – 2022علــى هامــش الــدورة الـــ 113
للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة مثلت خطــوة كبيرة في
ظروف صعبة ،فماذا تمثل لمعاليكم؟
كانــت تجربــة غنية ،إال أن الفتــرة التي ُخصصت لعملية الترشــيح
كانت قصيرة ،ولكن الفائدة األكبر منها هو وصول اسم البحرين إلى
منافسة عالمية في منصب أممي عالمي.

 3مواقع على الئحة التراث اإلنساني
أعلنتــم عــن وجــود  3مواقع جديدة مرشــحة لــإدراج على
الئحة التــراث اإلنســاني العالمي منها مدينــة عوالي وجزر
حــوار والعاصمة المنامة ،هل مــن الممكن أن نتعرف على
المستجدات في هذا الشأن؟
تــم إدراج  3مواقع ونعمل علــى  3مواقع أخرى هي مدينة عوالي؛
كونهــا من أولى المــدن الحديثة المكيفة تكييفًــا مركزيًا في المنطقة،
وهي من الخصوصيات التي تؤهلها لإلدراج في الالئحة ،كما نعمل
علــى إدراج جزر حوار واالحتفاظ بهــا كما هي ،فنحن مع التطوير
ولكــن ليس على حســاب البيئة ،فالجزر ثروة بيئيــة حقيقية البد من
الحفــاظ عليها ،أمــا الموقــع الثالث فهو مدينــة المنامــة التاريخية،
ونعمل إلدراجها على الالئحة لتنوعها وخصوصيتها وتاريخ التعليم
النظامــي الذي بدأ فيها ،ونأمل بعدها أن تكون "ســار وباربار" وأن
يكون لكل موقع خصوصيته.

جناح البحرين في ”إكسبو
دبي  ”2021من أجمل األجنحة
معمارا ومضمونا

الشهادات األكاديمية

األوسمة والجوائز

درجة الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة شيفيلد في إنجلترا.

حصلت على العديد من األوسمة والجوائز المحلية والعربية والعالمية منها:

الخبرات العملية

 2019جائزة األغا خان للعمارة.

من العام  2002شغلت منصب الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني في وزارة
اإلعالم.

 2019جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي للدورة السادسة عشرة -
مؤسسة سلطان بن علي العويس ،اإلمارات العربية المتحدة.

في نوفمبر  2008تم تعيينها وزيرة للثقافة واإلعالم لتصبح أول وزيرة إعالم في
دول مجلس التعاون.

 2017سفيرا خاصا للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية

في  8يوليو  2010تم تعيينها وزيرة للثقافة بعد فصل اإلعالم عن الثقافة.

من قبل منظمة السياحة العالمية.

في  2فبراير  2015تم تعيينها رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

 2016وسام جوقة الشرف في الفنون واألدب ،من الحكومة الفرنسية.

أبرز اإلضاءات

 2015جائزة "ووتش أوارد" من الصندوق العالمي لآلثار.

قامت الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة بتطوير قطاع الثقافة من خالل مشــروعها
"االســتثمار في الثقافة" وفتحت شــراكة ما بين قطاع الثقافة والمؤسّســات المالية
والمصرفية.

 2014وسام النجم اإليطالي من قبل مكتب رئيس الجمهورية اإليطالية.

أسســت لبنية تحتية ثقافية كان من بينها تشــييد مســرح البحرين الوطني بدعم من
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،وعدد من المتاحف
والمواقع المه ّمة على خارطة السياحة الثقافية البحرينية.
كان لهــا الفضل األول في حصول مملكة البحريــن على ألقاب عالمية ،منها العام
 2012المنامــة عاصمة الثقافة العربية 2013 ،المنامة عاصمة الســياحة العربية
والعام  2018المحرق عاصمة الثقافة اإلسالمية.
أسســت لمواســم ثقافية مســتدامة منهــا مهرجان ربيــع الثقافــة ،مهرجان صيف
البحرين ،مهرجان تاء الشباب وغيرها.
تترأس مجلس إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي.
أسســت وترأس مجلــس أمناء مركز الشــيخ إبراهيم بن محمــد للثقافة والبحوث،
وفيــه  29بيتًا متفرعًا عنــه بين المنامة والمحرّق ،ومنها بيت عبدهللا الزايد لتراث
البحرين الصحافي.
تم اختيارها رئيسة للجنة التراث العالمي باليونسكو في دورتها الخامسة والثالثين.
فازت بلقب الشخصية اإلعالمية الخليجية للعام .2010
اختارتها مجلة فوربس من بين أقوى  50شخصية عربية.

 2010جائزة كولبير لإلبداع والتراث ،الوســام العلوي للشــخصية العالمية مجال
الثقافة ،من خالل مرســوم ملكــي من صاحب الجاللة الملك محمد الســادس ملك
المغرب.
 2008وسام جوقة الشرف برتبة فارس من الجمهورية الفرنسية.
 2008وســام البحرين من الدرجة األولى من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة.
المؤلفات
مع شيخ األدباء في البحرين ،إبراهيم بن محمد الخليفة (.)1993
محمد بن خليفة األسطورة والتاريخ الموازي (.)1996
سبزآباد ورجال الدولة البهية ،قصة السيطرة البريطانية على الخليج (.)1998
من سواد الكوفة إلى البحرين ،القرامطة من فكرة إلى دولة (.)1999
مئة عام من التعليم النظامي في البحرين ،السنوات األولى للتأسيس (.)1999
تشارلز بلغريف السيرة والمذكرات (.)2000
عبد هللا بن أحمد محارب لم يهدأ (.)2002
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وزيرة الصحة عضو مجلس
الشورى السابقة الطبيبة

ندى حفاظ
األمومة والطفولة
”عالمي” ...وفخورة
بإنجازاتي
حيــن يأتــي ذكــر وزيــرة الصحــة وعضــو مجلــس الشــورى
الســابقة الطبيبــة نــدى عبــاس حفــاظ بيــن كثيــر مــن
المواطنيــن والمقيميــن ،ال يقتصــر الحديــث عنهــا كونها
ســيدة بحرينيــة تبــوأت مناصــب عليــا فــي الدولــة باقتدار
وحسب ،بل يشار لها بالبنان كونها أسهمت بشكل كبير
فــي تطويــر خدمــات رعايــة األمومــة والطفولة فــي المراكز
الصحيــة ،وهــذا القطــاع الذي تعتبــره عالمهــا ،ركن حيوي
فــي تنميــة وتقــدم أي بلد ،فاالهتمــام باألمهــات واألطفال
منــذ يوم الوالدة من خالل برامــج وخدمات متقدمة تتطور
وترقــى بشــكل بصــورة جليــة ،جعــل البحريــن مــن الدول
المتميزة في هذا القطاع ،وما يزال كثير من العاملين في
هــذا القطــاع حتــى اآلن يتذكــرون اهتمــام الطبيبة حفاظ
بمتابعــة مستشــفيات الــوالدة والمراكز الصحية لتســتمع
إلــى الجميــع وتــدون المالحظــات وتخطــط وتنفذ بدراســة
وعلم وجدارة.
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سيرة ذاتية حافلة

هــذه الخبــرات يعتز بهــا كل بحريني وهي مشــهودة لك،

ضيفتنــا الطبيبة ندى حفاظ تحمل بكالوريوس طب عام وجراحة من

لكن ألم تخططي لمشروع ما في مرحلة التقاعد؟

جامعة القاهرة في العام  1979وشــهادة اختصاص طب العائلة من

 -فــي الحقيقة نعم ،ودعني أقول إن ســنوات عملي طبيبة واهتمامي

الجامعة األميركية في لبنان العام  1984وشهادة طب األطفال الوقائي

باألمومة والطفولة وكل المهام التي أوكلت إلي أعتز بها كثيرً ا ،وردًا

مــن جامعــة أدنبرة في بريطانيــا ،عالوة على دبلــوم إدارة الرعاية

على ســؤالك ،جلســت مع زوجي ووضعنا األفــكار وكتبنا وأجرينا

الصحيــة األولية مــن وزارة الصحة والكلية الجراحيــة االيرلندية،

دراســات جدوى عدة ،مع أنني أؤمن بأن اإلنسان يستحق الراحة في

والتحقــت بالعمل في وزارة الصحة العــام  ،1984وعينت في العام

تقاعده ،فلم أفكر في افتتاح عيادة ،لكن فكرنا في مشروعات كمختبر

 1986منســقة خدمات األمومة والطفولة للرعاية األولية ،وتميزت

للجينات بالتنسيق مع بعض الشركات ،ومؤسسة لتقديم االستشارات

مسيرتها مع زوجها الطبيب شوقي عبدهللا أمين ،نائب رئيس مجلس

للمؤسســات األخرى العاملــة في القطاع الطبــي والصحي ،وكذلك

أمنــاء مراكــز الرعاية الصحيــة األولية ،في أن يكونا من األســماء

فكرة شــركة بالتعــاون مع شــركة أميركية للعالج بالخــارج تتولى

البارزة في الحقل الطبي على مستوى منطقة الشرق األوسط والعالم

مراجعة تقارير المرضى مــع أطباء متخصصين في مجاالت دقيقة

لمشــاركاتهما اإلقليمية والدولية طيلة السنوات الماضية .وهنا أدوار

لكي يضمن المريض الحصول على العالج المتكامل ،وقطعنا بعض

مهمــة لضيفتنــا ،فقد اختيرت لتكــون عضوا في لجنــة إعداد ميثاق

الخطوات لكن المشــروعات لم ترى النــور؛ ألننا ركزنا كثيرً ا على

العمل الوطني العــام  ،2000وفي العام  2001تقرر تعيينها عضوا

الجدوى ومدى حاجة السوق.

بالمجلس األعلى للمرأة ورئيسة للجنة الصحة والسكان والبيئة .وفي

مــن المهــم مكافأة النفس علــى اإلنجازات التي يحققها اإلنســان في

العام  2002تم تعيينها عضوا بمجلس الشــورى ،وتقاعدت في العام

حياتــه الســيما إذا امتزجت بالعمل الجاد والمخلــص والتفاني ،فهذه

.2014

المرحلــة وهــذا النجاح في العمل ســبقه تخطيط وتصميــم بل ونقل
الخبــرات إلى اآلخرين ،وفي فترة التقاعــد ،ونتحدث عن األوضاع

مشروعات ودراسات جدوى

الطبيعيــة وليس في فتــرة جائحة كورونا ،يحــق للجميع بعد التقاعد

ســنبدأ في حديثنا مع ضيفتنا لنتجول في ما يتيســر من

جنــي ثمار ما أنجز ،وأفضلها هي التفــرغ للعائلة والعالقات الطيبة

محطــات ،وإال لتطلــب الوقــت ملفــات كثيرة لنحيــط بها،

في المجتمع وخدمة الناس.

وســألناها أول ما ســألناه عــن مالمح مرحلــة التقاعد بعد
حفاظ مع زوجها الطبيب شوقي أمين واألحفاد

هذه السيرة الناصعة...
ً
اعتزازا هــي أن تمتلك تلك الروح التــي تخدم فيها
أكثــر المشــاعر
وطنك ،ولهذا أنا فخورة بإنجازاتي وهلل الحمد وســعيدة بها ،ومرحلة

وحين نعود إلى بدايات مســيرتها المهنية في العام  ،1984انطلقت على أســاس تحديد االتجاهات لتطوير الرعاية الصحية األولية من خالل

التقاعد أعيش فيها يومي وأهتم بأســرتي وبمســتقبلها ،وبصراحة ال
يراودني أي إحســاس بالنقص إطالقًا ،فقد تبوأت أعلى المراكز بثقة

الدراســات والبحوث ،فتطوير النظام الصحي بالنســبة للمسؤولين عن هذا القطاع ركيزة استراتيجية للنهوض بالخدمات وفق المعايير التي

وتشرفت بعضوية المجلس األعلى للمرأة على مدى  12عا ًما ،ولدي

وضعتها منظمة الصحة العالمية ،وهذا ما تيسر لها حين تولت حقيبة وزارة الصحة في الفترة من  2004حتى  ،2007وعرف عنها خالل

درجة عالية من الرضا ألنني قدمت ما أمكنني تقديمه لبالدي الغالية.

كوادر وذوو خبرة

هــذه الفتــرة بفتح األبواب أمام الكــوادر الطبية الوطنية وذوي الخبرة للمســاهمة في تقديم أفكارهم ودراســاتهم وجهودهم لتحديث األنظمة
الصحية المتوافقة مع المستويات العالمية.

فكرت في
مشروعات عدة بعد
التقاعد ...لكن!
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منذ البداية حتى الفيروس المتحور
علــى ذكــر جائحة كورونــا ..وكونك خبيــرة ومخططة
صحيــة ،كيــف كنــت تتابعيــن الخطــوات واآلليــات
والقــرارات التــي اتخذتهــا مملكــة البحريــن؟ نريــد أن
نســمع الجــواب بلســان خبيــرة لهــا بــاع طويــل في
العمل مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الطبية
والصحية العالمية...

كمخططة صحية
أقلقتني الجائحة...
وأسعدتني جهود
الدولة

هي الحقيقة ..جهود البحرين متميزة تما ًما ،وال أقول هذا الكالم
مجاملــةً كوني وزيرة صحة ســابقة ،بل نفخــر بأننا مواطنون
في هــذه الدولة ،وبالفعل ،تابعت تفاصيــل التفاصيل منذ بداية
الجائحــة في فبرايــر  ،2020الخالصة التــي انتهيت إليها أنه
لطالما هناك قيادة كقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،وصاحب السمو الملكي
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة ولي العهــد رئيس مجلس

دول كبرى ورؤساء
”عفسوا الدنيا” على
”الصحة العالمية”

الوزراء حفظهما هللا ،وبقناعة وإصرار على النجاح ،ستجد أن
ً
سهل على اإلطالق ،ولهذا لم يكن النجاح
الجائحة ليســت أمرً ا
الــذي تحقــق بقيادة ســمو ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء
منحصــرا فــي وزارة واحــدة ،أو أشــخاص في مســؤوليات
محددة ،بل بمشاركة القيادة برؤية واضحة .وبال مبالغة ،بذلت

دول ورؤساء” ...عفسوا الدنيا”

مملكــة البحرين جهودها ونفذت برامجها بشــفافية ..انظر إلى

الوضع ليس باألمر الهين على مستوى العالم .آخر جائحة كانت في العام  1918وهي جائحة االنفلونزا القاتلة ،أما هذه الجائحة اليوم وبهذا

المعلومــات واألوضــاع مقارنة بأوضــاع دول كبرى ،وكيف

المســتوى ،فلم نعش أوضاعها من قبل ،وكوني مخططة صحية وعملت كثيرً ا مع منظمة الصحة العالمية ،فنحن ندرك الدور الذي تقوم به

اســتعدت البحرين بكفاءة منــذ الجائحة إلــى مرحلة الفيروس

المنظمــة ،ونــدرك كيف اهتمت مملكة البحرين بكل التفاصيل ،لهذا عشــنا في أمان ،وعلينا مواطنيــن ومقيمين أن نلتزم ،ومن جهتها تعمل

المتحــور ،وســخرت مستشــفياتها ومراكز للرعايــة المثلى.

الدولة بجهود وزارة الصحة والفريق الوطني والمجلس األعلى للصحة ،وكل الكوادر التي تعمل ،والنجاح يتحقق كون نجاح مستوى القيادة

وألفت النظر إلى متابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

عاليا ،مقابل ما رأيناه وســمعناه من دول كبرى ورؤســاء دول "عفســوا الدنيا" على منظمة الصحة العالمية ،حتى جعلوا الناس تشــكك في

الدقيقــة لكل الخطوات واســتعداد وفهم للموضــوع من األلف

المنظمة وأنا كوني طبيبة آلمني ذلك! نعم ال نقول إن المنظمة ال تحتاج للتطوير ،فكل مؤسسة تحتاج لذلك وفي كل المجاالت ،إال أن الصحة

إلــى الياء وكأنــه طبيب ،وهنا أقول حين تكــون القيادة مدركة

العالمية تعرف جيدًا ما تفعل.

ومقتنعــة ينعكس ذلك على االســتعداد الناجح ،وســمعنا كيف

كنت مســؤولة في فترة ما عن التطعيم في الدولة ،وأفهم جيدًا كيف تعمل المؤسســات العالمية ،فالجائحة كشــفت لنا الكثير من األمور ومنها

أن ســموه يتابع التفاصيــل ً
أول بأول ويناقــش منظمة الصحة

االســتعداد الدائم والتأهب لكل ما هو قائم ،فكلما كانت المؤسســات الصحية قوية ومتعاونة ،فإنها تتجاوز األزمات بقدرة أكبر الســيما مع

العالمية ويحيط بكل التطورات.

القيادة المقتدرة ،وقيادتنا أدركت أهمية تقديم كل الدعم بميزانيات ضخمة ،وحتى نكون واضحين ،لم تكن األمور واضحة منذ بداية الجائحة
للمخططين الصحيين ،فما بالك بالنســبة للناس العاديين ،إال أن الوعي في المجتمع أســهم في إزالة الكثير من "الدربكة" ،فتركيبة المرض
والميكروب حيرت الجميع ،واليوم تعمل المؤسسة الصحية بوعي متقدم.
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درست أحفادي ومارست هواياتي
وابتكرت ”طبخات”
أدرس األحفاد وأبتكر طبخات

أنهم هناك ال يشــبهون أحدًا ،وآخر إشراقة رأيناها هي تعيين "وزير

أين نرى "أم سمر" في وضع "خلك في البيت"؟

للسعادة" ،فاإلمارات ال تشبه أحدًا في قراراتها وهي تحقق القفزة تلو

تعايشــت مع الجائحة أنا وأســرتي حتى أصبحت طبيعة حياة ،فنحن

األخرى ويفعلون ما يرون أنه ينهض ويتقدم بالوطن ،بالطبع ماتزال

في البيت أكثر وجلوســي مــع أحفادي لمتابعــة تعليمهم "أونالين"؛

هنــاك تحديــات ،والتحديات مســتمرة ،ولهــذا نرى الجهــود الطيبة

ألنهم في البيت تحت إشــرافي على تدريسهم ،وجمعتنا الجائحة أكثر

والمثابرة للمجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو األميرة سبيكة

كمــا هو حــال العديدين ،وأصبح لــدي وقت لهواياتــي ،فأنا التي لم

بنــت إبراهيــم آل خليفة ،قرينة جاللة الملك رئيــس المجلس األعلى

يكــن لديها وقت للطبخ أصبحت أبتكر طبخات ،وكذلك ألتقي بالوالدة

للمرأة حفظهما هللا ،ونسير بعون هللا على خطوات صحيحة المسار.

حفظها هللا مرة في األسبوع مع أنني وهي تلقينا التطعيم ،لكن أداري

لقطة تذكارية عائلية

علــى صحتها وصحة الجميع ،وكذلك الحــال مع المعارف واألهل،

راية الشباب البحريني

وربما أســتمر علــى هذا الوضع حتى بعد الجائحــة فيما يتعلق بنمط

من عباراتك الذهبية الشكر والتقدير لإلنجاز ،فماذا سيكون

الحياة الجديد ،وكما ترى فإن الحياة االجتماعية وفق الوضع تغيرت،

عطر ختام لقائنا؟

ونجلــس في البيــت ونتابع البرامــج التلفزيونية ونمــارس الرياضة

أقول شــكرً ا لكل مســؤول وكل مواطن يحمل المسؤولية ،فهي شيء

المنزلية ،وعلى العموم ،شكلت نمط حياة جميال.

كبير على مســتوى الوطن ،ونتفهم العمل الذي يقوم به كل شــخص
فــي موقعه ،ونتمنى دائ ًما الشــخص المناســب في المكان المناســب

المرأة ..بنسبة أكبر

ونفرح بذلك ..أنا شــخصيًا أفرح لوجود األشــخاص المناســبين في

في حوارات سابقة معك وجدت على مدى سنوات اهتمامك

أماكنهم المناســبة ،وأسعد حين أرى الشــباب ورايتهم مرتفعة ،لهذا

بمنــح المرأة مناصــب قيادية أكثــر مما هــي حال ًيا ،فكيف

فرحت بالتعيينات المبشــرة في ديوان سمو ولي العهد رئيس مجلس

السبيل؟

الوزراء ،وهذه الطاقات الشبابية الخالقة التي نعتز بها.

الكفــاءات النســوية البحرينية متميزة ،نعم ،أنــا مهتمة كثيرة بكل ما
من شــأنه أن يضاعف وجود المرأة البحرينية في المناصب القيادية،
وأعيــد تأكيد أن لدينا تجربة انتخابيــة ديمقراطية ،لكن إذا لم ينتخب
الناخــب المرأة ،فلماذا تُحرم من التعيينات؟ لماذا ليس لدينا وزيرات
وعضــوات مجلس شــورى بنســبة أكبر مــن الحالية؟ واقعًــا ،لدينا
كفاءات على أعلى مســتوى في القطاع النسائي ويمكنهن تقديم عمل
رائد ،والمرأة البحرينية تتعلم وتتميز ً
جيل بعد جيل ،وبفخر واعتزاز
أقول إننــي معجبة بتجربة دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،وأكرر
حفاظ مع أسرتها

أعيش يومي
بسعادة وأهتم
بأسرتي ومستقبلها
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في الحديث مع عضو مجلس إدارة مجموعة رسول الحداد وأبنائه ،نائب رئيس مجلس إدارة "الحداد
للسيارات" سيدة األعمال ديما الحداد ،تجد نفسك أمام شخصية فريدة تمزج بين التميز في العمل
والكفــاءة واألفــكار واللباقــة والثقافة وكذلك التواضع الجم الذي يعطي اللقــاء أو الحوار أو النقاش

سيدة األعمال

ديما
الحداد
أنا ال
أستسلم
أمام األزمات

خاصا.
رونقً ا
ً
فــي أحــد اللقــاءات كشــفت عــن بعــض الجوانــب الخاصة فــي حياتهــا ،ولربمــا كانت هــذه الجوانب
واحدة من عناصر شــخصيتها ومنها الســفر ،فهي تحب الســفر إلى الهند باعتبارها بلد العجائب
وتنوعا إنســان ًيا من لغات
وهــي حضــارة عريقة ،كما تحب المدن والدول التي تمتلك حضارة وثقافة
ً
ومكونــات اجتماعيــة عــدة ،فيمــا تمثل كل مــن بريطانيا وروســيا بلدين تحب الســفر إليهما ،وعما
يتعلــق بالفكــر ،فهــي محبــة للقــراءة فــي التاريخ والتعــرف على الشــخصيات من رجال ونســاء من
مختلــف الحضــارات ،كما تعشــق القراءة فــي عالم المجوهرات واألحجار الكريمــة ،وال تميل إلى قراءة
القصص واألفالم الخيالية ،فهي تميل إلى اللون الواقعي أكثر.

نصيحتي لرواد األعمال :ابتكروا منتجا
يحتاجه السوق وال تكرروا المكرر
ال أنصح بالـ”كوبي بيست”

بصمتك الخاصة كونك صاحب مشروع ،وال أنصح بالتقليد وطريقة

نوعا ما ،وليســت هي
ربمــا تكــون تلــك المقدمة مفاجئــة ً

"الكوبي بيست".

محــور حوارنا مع ديما الحداد ،إنما هــي بمثابة مدخل لهذا
اللقاء الذي بدأناه بســؤال يتعلق بدورها واهتمامها بدعم

وفي الحقيقة ،يســعدني كثيرً ا أن أكــون الموجهة للناس الجدد كرواد

كل من يتوجه إليها للحصول على االستشارة أو النصيحة

األعمــال مــن الجنســين ،بل وحتــى األمهــات ذلك؛ ألننــي أحمل

لدخــول مجال األعمــال وفق خبرتهــا الطويلة ،فســألناها:

اهتمامــات متعددة وأحــب الجانب االقتصادي منها ،وشــاركت في

كيف ينجح رواد األعمال السيما الشباب؟

جهات ومبادرات عدة كمبادرة "مشروعي" من خالل نقل التجارب

أعتقــد أن رواد األعمــال فــي حاضرنــا لديهم فرصــة ذهبية؛ ذلك

والخبــرات إلى مجموعة من المشــاركين للبداية الصحيحة وتجاوز

ألن هنــاك الكثير من الفرص والخيارات التي أســهمت التكنولوجيا

العقبــات ،فكل مجال يتطلب نقل الخبرة والمهارة المعنية ،وبالنســبة

والتطبيقــات الحديثة فــي إيجادهــا "أونالين" ،ومنها التســويق بال

للمــرأة فإنني أرى المرأة البحرينية ناجحــة في كل المجاالت ،وهذا

شــك ،فالوضع لم يعد صعبًا كما كان في الســابق ،والفرص لترويج

يتطلب أن تبذل الجهد وتتعلم وتجدد طريقة التفكير واألداء من خالل

المنتجات والخدمات اليوم أسهل بكثير ،ودائ ًما أكرر ضرورة التفكير

االبتكار والتخطيط ،وهلل الحمد فنحن في مملكة البحرين تبذل الدولة

فــي منتــج أو خدمة تحتاجها الســوق ،وفي حال الرغبــة في تكرار

كل جهد ممكن إلنجاح مبادرات تمكين رواد األعمال ،وتقديم مختلف

المكــرر فالبد مــن إضافة الجديد إليه ،فالتقليد ليــس أمرً ا جيدًا ،لكن

البرامج الداعمة في مختلف الظروف الصعبة.

المهــم هو التطوير والتميز واالبتكار ،وســر التميز هو أن تكون لك
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من باب العرفان للوطن
بصراحة وباختصار ،أعتقد أن من الصعب تجاهل ما قامت به الدولة،
وليس هناك بلد قدم مــا قدمته البحرين إلى المواطن والمقيم ،وانظر
إلــى توفير اللقاح ،فتوجيهات جاللــة الملك هو الحصول عليه مجانا
ليس فقط بالنســبة للمواطنين ،بل للمقيمين أيضً ا ،ونحن ســافرنا إلى
الكثير من الدول ونعرف كيف هي الظروف والخدمات ،فليس هناك
بلد تشــعر فيه باألمان مثل البحرين ،ولهذا أقول إننا في هذه الجائحة
عرفنــا قيمــة أو أضفنا تقديــرً ا أكبر لبالدنا وكيــف اهتمت بالجميع.
وأريد أن أضيف شــيئًا من باب العرفان للوطن الغالي :كل ما قدمته
القيادة للوطن والمواطن والمقيم والقطاعات التجارية واالســتثمارية
ال يمكــن إنكاره ،فلــم يحدث أن واجهنا "اإلغالق التام" ،ولم نشــهد
وهلل الحمــد مشــكلة في القطــاع الصحي كما حدث فــي دول كبرى،
حيــث واجهــت انهيار نظامها الصحــي ،ونعلم أن مــوارد البحرين
محدودة ،وقامت بخطوات اســتباقية بجهود ســمو ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء وفريق البحرين الذي نفخر بأن نكون جميعًا أعضاء
فيه ،فلدينا األساس المتين المدروس ،ووفق خطة واضحة قائمة على
البيانــات حتى في حال ارتفاع أعداد اإلصابات ،فهناك ضمن الخطة
مســار ثان وثالث ورابع ،ورأينا الفريق الطبي والمؤسسات الصحية

في ”عز الجائحة”
تعاقدنا مع  3شركات
و”المعاشات ماشية”

أقول” :وفوا وكفوا”
علــى ذكر الظروف الصعبة ،يعرف الجميع أن جائحة كورونا
التي تجتاح العالم ،وال يعلم مداها إال اهلل سبحانه وتعالى،
أثــرت على كل مفاصل الحيــاة ..كيف تنظريــن إلى جهود
الدولة من باب خبرتك وعالقاتك وتقييمك؟
بــكل تقديــر ،أثني على اهتمام الدولة وعلى رأســها حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا
ورعــاه ،ونعبر عن االعتزاز بجهود صاحب الســمو الملكي األمير
ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،وجهود
اللجنــة التنســيقية والفريق الوطنــي لمكافحة فيــروس كورونا وكل
مواطن ومقيم ســاهم وما يزال فــي الحفاظ على الوطن والناس ،وال
يمكــن أن نغمض العين عمــا قدمته الدولة ..أقــول" :وفوا وكفوا"..
فهنــاك الحزمــة المالية التي دعمت أجور البحرينيين وســاهمت في
اســتقرار الســوق إلى حد كبير ،وهــذا يؤكد اهتمــام الدولة بالقطاع
الصحــي أيضً ــا ،أضف إلــى ذلك التســهيالت التي شــملت مختلف
المؤسســات والشركات الصغيرة واســتمرار دعم األعمال من جهة
"تمكيــن" ،وألننــي عضو فــي مجلس "تمكين" ،تشــرفت بأن أدلي
بدلــوي تجاه كثير من البرامج والمناقشــات والتوجهات .لقد حرص
ســمو ولي العهد رئيس مجلــس الوزراء على تقديــم ومتابعة الدعم
وسير العمل ،ما أثمر عن تجاوز الكثير من العقبات والمعوقات.

تطلع الناس على التطورات واإلرشادات والبيانات بكل شفافية ،ولم
تغلق المنافذ ولم نشــعر بعدم االطمئنان؛ ألن الجهود جبارة وتجعلك
تطمئــن بــأن قيادة البالد معك في الصفوف األمامية ،ونســأل هللا أن
يديم علينا نعمة األمن واألمان والترابط والتكاتف.

”كورونا” رمتني في أحضان
”الرازقي والورد المحمدي”
فقد الوالدة والراحل الكبير
دروسا من الجائحة إن جاز لنا تسميتها؟
ربما وجدت بينك وبين نفسك "خالصة العام  "2020أو ربما
ً

أنــا أؤمــن بأن الحياة تمضــي حين ال نحصر تفكيرنا بقيود الظروف ،حتى في أوقات الكســاد االقتصادي واألزمات البد أن نســتغلها ،وأنا

ال أستســلم في تلك الظروف واألزمات ،بل أخطط وأعمل وأفكر وأتقدم ،فعلى ســبيل المثال أضفت تعاقدًا مع  3شــركات لشركتنا العائلية،
وعملت على هذا األمر طيلة فترة الجائحة ،وحرصت على أن يســير العمل في مجموعتنا بشــكل دقيق ،فلم يفصل أي موظف بحرينيًا كان
أم أجنبيًا ،ولم تتوقف رواتبهم وال ليوم واحد.
وأصعب موقف بالنســبة لي في ذلك العام هو فقد الوالدة الغالية (رحمة هللا عليها) ،ثم فقيد الوطن الراحل الكبير المغفور له بإذن هللا تعالى
سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب هللا ثراه) ،فكان هذا الفقد بالنسبة لوالدي ولي شخصيًا كبيرً ا ،فقد كان سموه رحمه هللا ،ونسأل
هللا أن يحفظ أنجاله ويطيل أعمارهم ،رجل سياســة محنكا ليس على مســتوى البحرين فحســب ،بل على مستوى العالم ،وال أستطيع التعبير
عن معزته الكبيرة كأب للجميع ،فله معزة خاصة في قلبي .هناك صورة أخرى من وحي الجائحة ،فقد توجهت للطبخ والزراعة ،فأنا أحب
كل شيء بحريني السيما الطبخات التراثية التقليدية ،كذلك جذبتني الزراعة ،وأحب كثيرً ا النباتات البحرينية كالرازقي والورد المحمدي.

" 22ست الحبايب"

يوم المرأة
 8مـــــارس...
العالم يحتفي بالعالمات في طليعة
جهود التصدي لـ ”كوفيد ”19

المساواة في ميدان العلوم

بحلول  ،2030وهي األهداف التي اعتمدها زعماء العالم في  .2015وعلى

وفــي الوقــت نفســه ،كان لوباء "كوفيــد  "19كذلك تأثير ســلبي كبير على

مدى الـ 15ســنة الماضية ،عمل المجتمع الدولي متفانيًا على إشــراك المرأة

العالمــات ،الســيما في المراحــل المبكرة من الحياة المهنية ،وهو ما ســاهم
ً
فضل عن
بالتالي في توســيع الفجوة القائمة بين الجنســين في مجال العلوم،

والفتاة في مجال العلوم ،ومع األســف ،لم تزل المرأة والفتاة تســتبعدان من
المشاركة الكاملة في ذلك المجال".

الكشــف عن الفوارق بين الجنســين في النظام العلمي ،وهــي الفوارق التي
يتحتم معالجتها بخط سياســات والشــروع في مبادرات وابتكار آليات جديدة

التحيز بال حدود

لدعــم المرأة والفتاة في مجــال العلوم .وفي هذا اإلطار ،ســيكون موضوع

وحسب األرقام الدولية ،تمثل النساء أقل من  % 30من الباحثين في جميع
أنحاء العالم ،ووفقًا لبيانات يونســكو ( ،)2016 - 2014فإن زهاء % 30

احتفــال هذا العام بهذه المناســبة هــو "العالمات في طليعــة جهود التصدي
ضد كوفيد  ،"19عالوةً عن أنه ســيجمع خبراء من مختلف أنحاء العالم من

فحسب من جميع الطالبات يخترن مجاالت ذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا

العاملين فــي المجاالت المتعلقة بالوباء ،وتقام الفعاليــة االحتفالية لهذا العام

والهندسة والرياضيات في التعليم العالي .وعلى الصعيد العالمي ،فإن نسبة

عبــر اإلنترنت ،ونظــرًا للزخم الكبير واالهتمام بتســريع التقدم ال ُمحرز في

التحــاق الطالبات منخفضة في مجاالت تكنولوجيــا المعلومات واالتصال

تحقيــق جدول أعمال التنمية للعام  2030وأهدافها العالمية الســبعة عشــر،

( ،)% 3والعلــوم الطبيعيــة والرياضيــات واإلحصاء ( )% 5والهندســة

تقــرر أن يكــون موضوع احتفالية هذا العام هو :المســاواة في ميدان العلوم

والتصنيع والتشييد ( ،)% 8وتتجنب النساء والفتيات المجاالت ذات الصلة

بمــا يعود بالنفع علــى المجتمع ،مع التركيز خصوصا علــى قيمة الجوانب

بالعلوم بســبب التحيزات والقولبة النمطية الجنســانية القائمة منذ أمد بعيد.

االجتماعية واألبعاد الثقافية في ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتعزيز

وكمــا هو الحال على أرض الواقع ،فإن ما يُعرض على الشاشــات يعكس

برامج التنمية المستدامة.

تحيزات مماثلة ،إذ أظهرت دراســة عن التحيز الجنســاني بال حدود للعام
 2015والتي أجراها معهد جينا ديفيس ،أن نســبة النســاء في الشخصيات

عوامل أساس ألهداف التنمية
وفي رســالة األمم المتحدة الحتفال هذا العام قالت "يعد العلم والمســاواة بين
الجنســين من العوامل األساس في تحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

فرضت المرأة العالمة والباحثة والطبيبة والممرضة ومقدمة الخدمة الصحية نفسها هذا العام على احتفالية
هيئــة األمــم المتحــدة فــي الثامن مــن مارس ،وهو يــوم المرأة العالمــي ،فجاء الشــعار " :العالمــات في طليعة
جهــود التصــدي ضد كوفيد "19؛ عرفانًا بما قامت به النســاء المتخصصــات في مجاالتهن المختلفة ،من عمل
يشــار لــه بالبنــان فــي مكافحة الوباء ،فقد أبرز تفشــي وبــاء "كوفيد  "19بوضــوح الدور الحاســم للباحثات في
مراحــل مختلفــة من عملية التصدي لـ "كوفيد  ،"19ابتــداء من مرحلة التعرف بالفيروس مرو ًرا بتطوير تقنيات
اختباره وانتهاء بتطوير لقاح ضده.

التي تظهر على الشاشــة ولها وظائف في مجــال العلوم والتكنولوجيا هي
 % 12وحسب.

" 24ست الحبايب"

نصائح

تركتها لهن أمهاتهن...
ها هو شــهر مارس قد أطل ،شــهر األم ،شــهر التضحية والوفاء ،ففيه عيد األم يهل علينا بعبق الزهور .ومع
تفتــح زهــر الربيــع تزهرين أيتها األم ،بعد شــتاء بارد يســري دفء األم عابقً ا في هذا الشــهر ،فاعتدال الطقس
يدل عليك يا أمي ،وشــقائق النعمان الحمراء أهديك في عيدك .ومن الزهرات أطلت علينا العديد من النســاء
ليدلين بما في جعبتهن من نصائح تركتها لهن أمهاتهن.

فاطمة القطري
"كلمــات والدتــي (حفظهــا اهلل) مليئــة
بالحكــم والعبــر ،وكنت ومازلت أستشــيرها
فــي جميــع شــؤوني ،لثقتــي أن التوفيــق
والنجاح سيكون حليفي.

جميلة السماك

ونصيحــة والدتــي التــي ال تنفــك ترددهــا

"الصبر والهدوء ...نعم نصحتني والدتي بالتحلي

باســتمرار هي الحــرص على تأديــة الصلوات

بالصبــر ،مهمــا واجهــت مــن تحديــات فــي الحيــاة،

فــي أوقاتهــا ،وطلب القرب مــن اهلل في كل

ومازلــت أتحلــى بــه حتــى اليــوم ،أواجــه التحديــات

خطوة وعمل".

بالصبــر والهــدوء والتروي والعقالنيــة .والحمد هلل،
تمكنــت مــن تحويل معظــم التحديــات إلى فرص.
اللهــم احفــظ والدتــي وأطــل بعمرها مثــاال للمرأة
البحرينية الصابرة.

" 26ست الحبايب"

فيكي معوض
"عيــد األم هــو تكريــم لــأم واألســرة واألمومــة ..عندمــا أنظــر
إلــى عيني أمي أعرف النقاء والحب ،أعرف القانون والشــفقة،
حــب طاهر مــن صميم القلــب .علمتني أمي أهميــة العائلة،
والمنزل ،والتقاليد والحياة.
يواكبنــي دعاؤهــا الدائــم ،وهــو أن يحمينــي اهلل ويحفظني
وعائلتــي ،ونصيحتهــا لــي أن أكــون زوجــة صالحــة وقديــرة
أتحمــل مســؤولية األســرة التــي هــي كيانــي الحقيقــي وأن
جيدا ألنه كما تقول :ما تزرعينه بأوالدك ســوف
أهتــم بــاألوالد
ً
تحصدينه في اآلخر".

معصومة عبدالرحيم
ســرحت بخيالي وذكرياتي ،وذلك لكي أعطي أمي حقها ،ففي كل مرحلة من حياتي كانت
"منذ رأيت ســؤالكم
ُ
هنــاك نصيحــة لوالدتــي حفظها اهلل ،فمنذ أن كنت طفلة ،كانت تقول لي" :العبي بقدر ما تشــائين ،لآلن الوقت
لــم يحــن" .ولكــن عندما بدأت الدراســة ،توالت النصائح" :اقرئي أي شــيء يصل إلى يديك ،حتــى لو لم تفهميه"،
تشــجعني وحتى عندما كنت أخطئ بالحروف تصر علي بالقراءة ،فهذه كانت النصيحة الثانية أال وهي القراءة.
وعلــى نصيحتهــا بالمداومــة على القراءة كبرت وعندي شــغف القراءة .وأما عندما دخلــت مرحلة المراهقة ،كان
كالمها يتناسب مع سني :إنه يجب مع كل نجاح أن أشكر رب العالمين ،ومن كالمها العجيب الداخل إلى القلب،
أصبحت األولى على الطالبات في مراحل االبتدائية وحتى الثانوية .كانت تريد مني أن أذكر اهلل في كل خطوات
حياتــي ليوفقنــي ويســددني لــدرب النجــاح .كانت هــذه النصيحة بشــكر اهلل مــع كل خطوة أقوم بهــا ،وعندما
تزوجــت وعملــت كانــت نصيحتهــا" :أنــت اآلن نجــم في الســماء والنجم يلتــف ليضــيء الدنيا وما بهــا" ،وفهمت
قصدها من تلك النصيحة ،الزوجة األم الطبيبة المملوءة إنسانية وإنسانية كبيرة جدا ،واإلنساني حتما سيكون
نجمــا مــن هــذه النجوم .ونصيحة أخرى لما خضت المعترك السياســي أن أحب وأعمل الخير وأســامح مهما يكن
كما قالت :ألكون معصومة العالم كله يجب أن يعرفها .ونصائح أخرى ثمينة وغالية على قلبي ،فأشكرك أختي
ألنك جعلتني أسرح مع أمي منذ الطفولة للكبر ،الشكر الجزيل".

رحاب حرم الســفير
الفلسطيني
"علمتني أمــي أن أتواصل مع الناس بكل
محبــة واحتــرام وطيبــة قلــب ،وهــذا مــا
غرســته بــأوالدي ،حتــى أنهم يقولــون لي
أنــت من علمنــا المحبة والطيبــة ،والبد أن
نغــرس ذلــك بأوالدنــا .فســاما ألمــي ،وأي
سالم من قلب المحبة!".

" 28ست الحبايب"

إيمان المناعي
"الســؤال واحد ولكن اإلجابــة عليه تحتاج إلى مجلدات...
ليســت نصيحــة واحــدة أســدتها إلــي بــل نصائــح عدة،
ســأختصرها بنصيحــة واحــدة هــي المحــور واألســاس
للبقية ،والتي على كل جوانب الحياة تؤثر ،وهي الخوف
مــن اهلل ،فعندمــا يخــاف اإلنســان اهلل فــي تعامالتــه مــع
النــاس ،هنــا يكون قد جنى خيرات اإليمان ،وهذا ســبب
تســميتي بإيمان؛ ألنني ولدت ليلــة العيد بآخر يوم من
شهر اإليمان وهو شهر رمضان ،ويقال إن اإلنسان له من
اســمه نصيب ،ودائما أمي تقــول (مادام تخافين اهلل مع
كل خطوة ستصلين بإذن اهلل ،من كان مع اهلل كان اهلل
معــه) ،وفي كثير من المقوالت المأثورة كذلك :من فقد
اهلل فمــاذا وجد ،ومن وجــد اهلل فماذا فقد .إن كل األمور
زائلــة ،إال حبــه دائم ،فما وصلت له اليوم فبفضل الخوف
منــه والمحبــة فيــه ،وعندما نتعامل مع النــاس نتعامل
من باب الفوز برضاه قبل أي شيء ،ودعاء الوالدين يعد
ســببا لكل إنجاز وللتوفيق فيه .تقول لي والدتي :الذي

أميرة إسماعيل

يتعلــم علــى النجــاح مــن الصغــر البــد أن يكون إنســانا

"الوالدة رحمها اهلل ،علمتني الرحمة وكيفية العطف على الفقراء ،وكيف أني

ناجحــا ألنــه ُيدمن ذلك .واآلن علمت أنها محقة ،جرعتني

أبدا ال أستعرض عضالتي على أحد أقل مني أو أضعف مني.

النجاح في الصغر فأصبحت مدمنة له في الكبر".

كانت دائما تقول لي :ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء.
كانــت تنهرنــي إذا عاملت أحدا من الذين يســاعدوننا فــي البيت بطريقة غير
الئقــة ،وكانــت تطلــب مني أن أســاعدهم ،لدرجة أنها في مــرة طلبت مني أن
أعلم ســيدة تســاعدنا في تنظيف المنزل القراءة والكتابة ،وكانت ترفض أن
نناديهم باستخدام كلمة خدم ،فكانت تقول لي وألخواتي أن نطلق عليهم
مساعدين وليس كلمة خدم ...رحمها اهلل وغفر لها".

" 30ست الحبايب"

هالة جمال
"العديــد والعديــد مــن النصائــح واكبتنــا بها أمي
من الطفولة كالنوم مبكرا ،األكل ،الدراســة ،ولكن
أهــم نصيحــة حصلت عليهــا هي (يجــب أن تراعي
اهلل فــي كل شــيء) ،وهــذه النصيحــة أســدتنيها
عندمــا تزوجــت صغيــرة ،وكذلــك :ال تتنازلــي عــن
مبادئك ،وتعلمي واســتمري طالما ظروفك تسمح
بذلــك ،وأضيفــي الشــكر هلل علــى ذلــك .وهنــاك
أشــخاص بالحيــاة االجتماعيــة ســواء بالعمــل أو
األصدقــاء ،هناك مــن يحبك وهناك من يترصد لك،
فأحســني لمــن يحبك .ومن نصيحــة أمي أن أخدم
كل مــن أصــادف ،فتولــد عندي حس وحــب الجميع
ومســاعدتهم ،ســواء كان فــي الحيــاة أو العمــل
التطوعي.
نصيحتهــا جعلتنــي أهتــم بالعمــل التطوعــي
لخدمة المجتمع ومســاعدة األفــراد والناس وتقبل
اآلخــر ونشــر الســام والعطــاء علــى قــدر اإلمــكان.
من هذه الوصية تملكني شــعور بالراحة والســام
الداخلــي بســبب التزامــي بالنصيحــة ســواء فــي
بيتي أم في المجتمع أو العمل الذي أقوم به".

نسرين معروف
"النصيحة التي قدمتها لي والدتي ،حفظها اهلل وأطال عمرها ،وأمي قبل أن أشــاطركم النصيحة ،ليســت مجرد أم ،وليســت عالقة
أم بابنتهــا فقــط ،أمــي هــي األخــت ،الصديقــة ،الغالية علــى قلبي ،القريبــة جدا مني ،بالنســبة لي أمي هــي المعلــم والملهم األول
فــي حياتــي ،تعلمــت منهــا مختلف الصفــات الطيبة والســمات اإليجابية ،التي والحمد هلل أشــعر أنهــا تميزني في حياتــي .ومن أكثر
النصائــح التــي غمرتنــي أمــي بهــا كانت تقول دائما :اجعلي الثقة بنفســك أوال ،الثقــة التي ال تصل إلى حد الغرور ،واكتشــفي المزايا
الرائعة بشــخصك ،والصفات اإليجابية ومكامن القوة في ذاتك ،واعملي على تعزيزها ،واســتخدمي هذه القدرات في تطوير نفســك،
والتعامــل اإليجابــي مــع المواقــف الحياتيــة المختلفــة مع اآلخريــن ،ولما تنغرس هذه الصفات في نفســك ســتكونين إنســانة مميزة،
وإنســانة محبوبة وقريبة من الناس" ...وتواصل اإلعالمية نســرين "منذ الصغر كانت عندما أشــعر بشــيء من الخوف أو التردد أو أني
في وتشــجعني عليها ألكون مميــزة في الحياة ،أتذكــر كلمتها:
إخــاف اإلقــدام علــى أمــر أتذكــر أمي؛ ألنها تعــزز الثقة وجودة الحيــاة ّ
الثقــة ..الثقــة ،فــي كل موقــع مــن حياتي ،فنصيحتها أثمرت .وفعال مــن بعد ثقتي باهلل أنه معي ،أجعل ثقتي بنفســي ،إذ تعطيني
الدافع لإلقدام على خطوات كبيرة ومنها أواصل أهدافي ،فكلمات أمي وتحفيزها أثر على حياتي .وهذه واحدة من مليون نصيحة
نصحتنــي بهــا الغاليــة ،والنبراس ،والنهج .وختاما أمي كانت تقول لي عندما أســألها حين كنت صغيــرة ولم أنضج بعد :ركزي على
نقاط القوة لتعززيها بداخلك ،وكذلك انظري إلى مكامن الضعف لتتغلبي عليها في شــخصيتك ،وتجعلك إنســانة ذات ثقة عالية،
وتكوني شخصية مميزة ...أمي عرفتني معنى الثقة".

" 32ست الحبايب"

زهراء طاهر
"النصيحــة التي طالما تقدمها لــي أمي وألوالدي ،هي
المثابــرة ،فالنصيحــة األولى في كل المجــاالت المثابرة
علــى العمــل ،المثابــرة فــي التعليــم .وبالرغــم من أن
أمــي ليســت جامعيــة إال أنهــا حصيفــة ومحبــة للعلم
ومشــجعة على الدراســة دائما ،وناصحة بأال نستسلم
أبدا .أما النصيحة الثانية الصامتة والتي تلبستنا ،هي
أن تكون الدعم الدائم لجميع من حولنا ،فالمسؤولية
االجتماعية من أولى أولوياتها في الحي ،ومع الجيران،
ومــع األهل ،وكيف تقدم الســند والعون لآلخرين ،وأنا

هيا القاسم

بــدوري أعطــي ما أعطتني أمي ،فطالمــا نصحتنا أمي
بالمثابــرة فــي المدرســة ،فكانــت تواكبنــا وتشــجعنا
علــى درجــات أعلــى ،وطالما تقــول لنا :باســتطاعتكم

"نصائــح أمــي :أن أحفــظ اهلل فــي كل

أن تفعلــوا أفضــل .نعــم كانــت نصيحتهــا دائمــا لنــا

أمــر ..وأن أعطــي كل ذي حــق حقــه،

المثابــرة والمثابــرة وعــدم اليــأس عنــد كل منعطــف.

وأصنــع المعروف ولو في غير موضعه،

ومــن جهتي فــإن أفضل نصيحــة تقدمهــا أم ألبنائها

وأن الحيــاة (ســلف وديــن) ،فمــا أقدمــه

هي ســلوكها أمامهم ،فال ينفع أن أقدم البنتي كالما

غدا..
وأعملــه اليــوم
حتما ســيعود إلي ً
ً

فحســب؛ بــل يجب أن أكــون القــدوة .نعــم إن الخصلة

إن كان خيــ ًرا فخيــر ..وإن باغتني الشــر

الجميلة بوالدتي أنها القدوة في المثابرة والقدوة في

سيعود من حيث أتى".

العمــل االجتماعــي ،فهي قول وفعل على حد ســواء،
كمــا يقــال ،وأنا أحــاول أن أكون كذلك البنتي .الشــكر
الجزيل للغالية المثابرة".

" 34ست الحبايب"

علي ...الربيع الذي
يزهر بأحلى الورود

رسائل حب
معطرة بالمشاعر

نهديــك مــن قلــب والديك قبــات تتحدث بلغــة الحب
والعاطفــة ...أنــت العيد الذي يأتي باألمنيات الســعيدة
واآلمال المفرحة ..أنت البدر في سماء ليلنا ..أنت النهر
الذي يعبر في شــريان قلوبنا بعذوبة خالصة تبعث في
أرواحنــا النبض وتغمــر قلوبنا بالفــرح ..نحبك كثيرًا
ألنــك وجــه الخير ووجه الســعد ووجه األيــام المألى
بالفضل والشــكر إلى هللا ســبحانه وتعالــى ..كل "عيد
أم" وأنت بخير.

عصافير تغرد في فردوس األمهات واآلباء
ال شيء أجمل من مشاعر الحب وأحاسيس الدفء األسري ..تلك المشاعر واألحاسيس التي
أرادت أســرة "أضواء البالد" أن تصيغها في رســائل حب معطرة بالتهاني وأجمل العبارات
فــي عيــد "ســت الحبايــب" ..بعضها مــن األطفــال لوالديهم ،وبعضهــا من اآلبــاء واألمهات
ألطفالهم ،ســمعناها منهم أو أرســلوها لنا ..كم هو رائع ذلك الشــعور الذي تشــارك فيه
اآلخرين روعة المعاني.

-

إلى طفلي سيف :أنت
بهجة الحياة

علي حسن السماك

ابتسامتكم تمأل
حياتنا باألمل

أنــت في حياتنا تشــرق بالبهــاء ..أنت أجمل هديــة من هدايا رب
العالميــن ..مــن والــدك "ســلمان" ووالدتك "ســمر" ومن قلوب
عائلتــك وأحبتك دعوات صادقة لك بالصحة والعافية والســامة،
ولكل األطفال في هذا العالم ..نراكم تكبرون أمام أعيننا ،وفي كل
يــوم تمنحون حياتنا ســرورًا كري ًما ..وفي كل يــوم نقطف باقات
الزهور المكللة بحمد هللا سبحانه وتعالى ،ونبتهل له جل وعال بأن
يجعــل حياتكم مليئة بالخير والســرور والفرح ..أنت نبض القلب
الجميل ،ورونق أيام العمر.

ما أجمل تلك االبتسامة التي تعلو وجوهكم فترسل
أحلى شــعور ..وأنقى معنى ..وأفضل إحساس..
نحبكم ونحب ابتسامتكم ..هي النغمة التي تعشقها
آذاننــا ..وهي المنظر الذي تعشــقه عيوننا ،فأنتم
أحبــاب هللا وأنتم هدية الرحمن صاحب المواهب
السنية ..ابتسامتكم تمأل حياتنا باألمل.
سيف سلمان
آية محمد ومعصومة الشويخ

" 36ست الحبايب"

أمي الحنونة
وأبي الطيب

ماما وبابا لكم
مني أجمل تهنئة

أمي الغاليــة حنونة وقلبها مليء بالحــب ،وأبي الطيب
يحبنا ويشــقى من أجل ســعادتنا ..فأنا أحــب أمي وأبي
ألنهمــا يمنحاني الســعادة ،وفــي عيد األســرة أهديهما
أجمل التهاني وأسأل هللا أن يديم عليهما الصحة والعافية
ويطيل عمرهما ،فاألمهــات واآلباء هم الحضن الدافئ
الــذي يجمعنا ،ومــا أحلى هذا الحضن الذي نشــعر فيه
باألمان والراحة ..كل عام وكل األمهات واآلباء بخير.

إلى "بابا أحمد" و"ماما خلود" ..أنا ســعيد جدًا مع أخواتي "حنين
وحور" ..أحب أبي وأمي وأخواتي وأهلي ..أحبكم ألنكم تمنحوني
الحب والحنان ..وإن شاء هللا ،سأكبر وسأكون لكم مصدر الفخر؛
ألنني ســأصبح رجل إطفاء أخدم بالدي ،ولكم في عيد األم أجمل
تهنئــة أقــول فيها "كل يــوم أحبكم ..وكل يوم أنتــم أحلى لحظات
حياتي".

حسام أحمد المسجن

أمي الغالية ..أبي
الحبيب ..تاج رأسي
إلــى أمــي الغالية وأبي الحبيب في عيد األســرة :ال أســتطيع
أن أصف ذلــك الحب الذي يمأل روحي لكما ،وفي كل لحظة
أعيشــها فــإن روحي تحلــق في حبكمــا ..شــكرًا ألنكما تاج
رأسي ..شكرًا ألنكما تتعبان من أجلنا ..شكرًا ألنكما تسهران
وتعمــان وتكدحان من أجلنــا ..وأتمنى من هللا العزيز القدير
أن يجعل لكما ولكل اآلباء واألمهات الطريق ممهدًا بالســعادة
والكرامة وأن يطيل أعماركم يا رب العالمين.
زينب يوسف

عبداهلل محمد عبداهلل

طائري الجميل الذي
يغرد في قلبي
أحبــك يا طفلــي الجميــل ،فأنت كالطائــر الذي
يغرد في قلبي بأجمل النغمات وأعذب الكلمات..
أضمك في قلبي قبل أحضاني وأشــمك كالنســيم
الذي يأســر روحي ..أرتاح حين أناغيك وأعيش
أجمل اللحظات حيــن أنظر في وجهك الجميل..
يا رب احفظ أطفالنا وجميع األطفال في ســامة
وســعادة وبهجة ،وامنحهم يا رب الخير والعمر
المديد السعيد.

علي داود

" 38ست الحبايب"

قلب أبي وطيبة أمي

أبي وأمي ..المعنى
الجميل لكل شيء

كل عــام وأنت يا أبي الغالــي صاحب القلب الكبير..
وأنت يا أمــي يا رمز الطيبة والحنان ونبع الســعادة
وأنتما لي أســعد شــيء في حياتي ..ســعادة أكبر من
هــذا الكون حين أنظر إلى وجهيكما ..فرحة أكبر من
الوصــف حين أراكما في رضــا ...أنتما العبير الذي
يفوح في كل لحظة ..في كل نبضة ..في كل يوم ليمأل
أيامي بأجمل األريج ..وكل عام وأنتم بخير.

إلى والــدي الحبيبين ..أبي وأمي أنتما أجمل المعاني
بــل المعنى الجميل لكل شــيء في حياتــي ..في عيد
األســرة ،قبلــة علــى جبين أبــي وقبلة علــى كفوف
أمــي ،فحين أقبل ذلك الجبيــن الطاهر وتلك الكفوف
الكريمــة وحيــن أرتمــي فــي حضنكمــا ينتهي كل
الكالم ..حنانكما ..نظراتكما ..ابتسامتكما ..هي اللغة
التي ينتهي عندها الكالم ..كل عام وأنتما وكل اآلباء
واألمهات بخير.

فاطمة علي محمد
مريم علي

إلى أطفالي ..مهجة
فؤادي

كرار وهادي وجواد هاشم جابر

ال أجد هدية تليق
بأمي وأبي

إلــى أطفالي :أنتم مهجة فؤادي ونور عيني وســعادة
قلبي ..أسأل هللا أن يحفظكم ويوفقكم وتنعمون بالعمر
الطويل والســعادة ..نحبكم ألنكم الشمس التي تشرق
فــي صباحنا ..والقمر والنجــوم الجميلة التي تضيء
ســماء ليلنا ..كونوا بخير وكونوا دائ ًما في سعادة من
رب العالمين ،وكل عام وكل أســرة وكل أب وكل أم
وكل طفــل وكل بيت في العالم ســعيد مليء بالتوفيق
والخير.
نبأ محمد عبداهلل

هذه الرسالة الجميلة أرسلتها الطفلة نبأ محمد عبدهللا
بمســاعدة عمها ..تقول فيها "ال أجد هدية جميلة تليق
بأمــي وأبــي ..هما أعظــم هدية مــن رب العالمين..
همــا الحديقة الناضرة بزهورهــا وورودها وبتغريد
طيورهــا ..همــا الجنة ..أبــي الغالي :لــو كتبت كل
صفحات الدنيا رســالة لكما كــي أعبّر فيها عن حُبي
وتقديري واحترامــي لن تكفي صفحات الدنيا في أن
توصل مشــاعري إليكما ،وحبّــي لكما كبير وعظيم،
حماكما هللا يا أغلى ما في حياتي".

" 40ست الحبايب"

”سوشال ميديا”
المشاهير في عيد األم...
هي المالك الذي يعجز عنه الوصف

"وحشــتيني يــا أمــي ربنــا يرحمــك
ويجعلــك مــن أهــل جنتــه ..علمتني
كثيــر وربتنــي أحســن تربيــة ،ربنــا ما
يحرمنيش ال من برك وال من رضاكي..
أســألكم الفاتحــة والدعــاء ألمــي
ولكل من رحلوا عنا"..
كانت تلك عبارة كتبتها الفنانة المصرية
يســرا فــي حســابها علــى االنســتغرام
بمناســبة عيــد األم  2020تحت صورة
مع والدتها (رحمها هللا).

فاقت صورة الفنانة أســيل عمران مع والدتها  100ألف
إعجاب ،فقد نشــرت في حســابها لقطتين مع والدتها

وهــي تهديها الهدايا في حديقــة المنزل وكتبت "كل
عام وأمهاتنا بألف خير وصحة وسعادة يارب ..واهلل يرحم
كل مــن رحــل" ،فيمــا التقطت الفنانــة دنيا ســمير غانم
مــع شــقيقتها إيمــي لقطة مــع والدتهمــا الفنانة دالل

عبدالعزيز مع عبارة "عيد أم ســعيد عليك يا ملكتنا ..ربنا
يخليكي لينا يا رب".

وكتبت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبارة في لقطة مع أطفالها:
”بشــكر ربــي كل يوم علــى هل النعمة ألنــه لوالكم مــا كنت عرفت
معنــى األمومــة و ما كنــت قدرت عيــش كل لحظــة هل الــدور الحلو
بحياتــي ويلي بعتبــره أصدق وأجمــل وأروع دور بحيــاة كل امرأة ،اهلل
يخليلــي والدي وضلنــي حدكــم لحــد مــا قلبــي يطمن عنكــم ،انتوا
هديتــي بهــل عيــد ،اهلل يحمــي جميع األمهــات ويرحــم كل أم صارت
مالك بالســما عــم تدعي وتصلــي ألوالدها ،يا رب ما تحرم أي إنســان
من أمه وما تحرم أي أم من أوالدها آمين”.

في وسائل التواصل االجتماعي على اختالفها ..بالنسبة للمشاهير أو لعامة الناس ،تمتلئ بالمشاعر الجياشة والتعبير
الملــيء باألحاســيس تجــاه األم واألب واألســرة بــل وتجاه الناس تحت عنوان األخوة اإلنســانية ،الســيما في مناســبة كيوم
االحتفــال بعيــد األم ،وتتنوع وفق ذلك الصور واللقطات ومقاطع الفيديو والعبارات في التعليقات ،التي تصيغ بتنوعها
عبارة واحدة وهي العرفان والحب والتقدير لألمهات .نقدم هنا نماذج من منشورات المشاهير:

ونشــر الفنانــة اللبنانية ميريام فــارس مجموعة من
الصور التي تجمعها بوالدتها وابنها الصغير معبر ًة

عــن حبها لوالدتها ولهــذا اليوم ”اليوم كان واحد من
أســعد إيــام حياتي  ..ومــا كان ب ّدي هالنهــار يخلص ،اهلل
يحمي ويخلي كل أمهات العالم”.

" 42ست الحبايب"

الالعــب الفنــان المصــري محمد رمضــان كانت فكرته

التقطت ميشــيل باراك أوباما ،زوجة الرئيس األميركي األســبق

مختلفة وفيها دعوة سبقت يوم  21بحوالي أسبوع،

بــاراك أوبامــا صــورة مــع والدتهــا فــي عيــد األم ،واختــارت عبــارة

إذ التقــط مقطــع فيديــو مــع والدته وكتــب ”هديتي
ألمــي ولــكل أم ..نــزل صورتــك أو فيديــو مــع الملكــة
بتاعتــك ســت الــكل والدتــك التــي تعبت وشــقيت في
تربيتــك واعمــل هاش تــاق #أمي_ملكة وهتشــوفوها
فــي أغنيــة #أمي_ملكة ليلة #عيــد_األم على قناتي
الرسمية في اليوتيوب ،واللي والدته توفاها اهلل برضه
يبعث صورة تجمعه بيها”.

تهنئة كتبت فيها ”شك ًرا لك يا أمي الرائعة ..شك ًرا لكل األمهات..
لقــد منحتمونا أجمل حياة” .أما الممثلة والعارضة األميركية كيم
كارديشــان فقــد نشــرت صورتيــن قديمتيــن لهــا مــع والدتهــا

وكتبت ”في يوم األم ،تحية لألمهات الرائعات”.

المغنيــة األميركيــة بريتنــي ســبيرز ،نشــرت صــورة طريفــة مع

طفليها وكتب عبارة ”شــعور خــاص وفريد في عيد األم ألن أكون
أما لهذين الولدين الجميلين”.
ً

الشــيف منــال العالــم كانت لها مشــاركة عبــر تصميم كتبت

دائما ..أنــت بنظر الناس
فيــه ”أنت امــرأة مميزة في حياتــي ..أحبك ً
أمي ،لكن بنظري أروع مالك ..أســأل اهلل لكــم الرحمة والمغفرة..
عيــد أم ســعيد” .وللموســيقية مريــم الو صورة مــع والدتها مع
أمــا الالعب البريطاني ديفيد بيكهام فنشــر صــورة مع أطفاله

عبــارة قصيرة ”تلك الوحيدة ..هــي الجميع ..هي الحياة بأكملها..

الثالثــة أمــام حديقــة المنــزل معبــ ًرا عــن فخــره وســعادته بهم
وبأمهم المدهشة في كل تفاصيل الحياة.

أمــي” ،أمــا الموســيقار اإليرانــي محمد آزاري فنشــر صــورة وهو

ينحني ليقبل يد والدته دون أن يعبر عن شعوره بالقول ”كيف
أتكلم عن مالكي ...ال أعرف ،ولكن أعرف أنها مالكي”.

" 44ست الحبايب"

”ست الحبايب”...
أغنية العقود
الخمسة بال منازع

الشاعر الراحل حسين السيد

سنتناول الحديث عن األغنية الخالدة (ست الحبايب يا حبيبة) التي ولدت في العام  1958وما تزال تتكرر كل عام في يوم األم ،أو أي

ثــم يتناول الكاتب الخالدي ظروف والدة "ســت االحبايب"" :كتبها

فقــام باالتصــال بالموســيقار الراحــل محمــد عبدالوهــاب وقرأهــا

عمل فني تلفزيوني أو سينمائي أو حتى في مقاطع اإلعالم االجتماعي التي تتحدث عن األم ،ولكن من زاوية اهتمام بعض الكتاب

آنــذاك الشــاعر الراحــل حســين الســيد ،واســتغرق فــي كتابتها

عليــه فنالت إعجابه فقام بغنائها على العود ،ثم قامت المطربة

فــي العالــم العربــي ،ونبدأ بالكاتب العراقي صباح الخالدي الذي كتــب عنها أنها األغنية التي ظلت خالدة "تردد في كل عام ،ويعود

خمــس دقائــق فقــط عندما كان في طريقة إلــى والدته يوم عيد

الراحلة فايزة أحمد بغنائها بعد ذلك ..وعلى مدار هذه السنوات

تاريخها إلى أكثر من خمسين عاما متربعة حتى اليوم على قمة األغنيات التي تمتدح األم واألمومة".

األم العام  ،1958تذكر وهو على ســلم منزلها أنه لم يشــتر لها

الطويلــة لــم تظهــر أغنيــة تضاهــي "ســت الحبايــب" إزاء الكــم

هدية في ذلك اليوم ،فقام بإخراج ورقه وقلم وقام بكتابتها في

الهائل من األغاني والكيلبات و "الطقطوقات" على المستويين

ترتبــط األغنيــة بهــذه المناســبة ،وتعد الرســمية لها تقري ًبا ،كما هي األغنية الشــهيرة لكوكب الشــرق أم كلثــوم (يا ليلة العيد

خمــس دقائق ،ثم طرق البــاب وعندما فتحت له والدته الباب قام

العربي والمحلي ،ولم نستمع أو نشاهد لحنًا يحمل كل المعاني

غدا ،وبالرغم من محاوالت
أنســتينا) التي هي األخرى تذيعها غالبية اإلذاعات والقنوات الفضائية ،عندها يشــعر الناس أن العيد ً

بإلقائهــا عليهــا فطارت من الســعادة ،وطلبت منه أن تســمعها

الصادقــة والطيبة وحالة من الشــجن لتختــرق القلوب ح ًبا لألم إال

الكثير من الفنانين الغناء لألم أو العيد إال أن أحدا لم يستطع منافسة تلك األغنيتين.

في اإلذاعة".

"ست الحبايب".
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أنا روحي من روحك

هل هناك سر؟
ولكــن مــا الســر مــن وجهــة نظر الكاتــب الخالدي؟ يقــول :الكلمة التي تعد أحــد أضالع األغنية فــى كل مكان وزمان هي الســر وهي

انطلقت الكلمات تخرج بعفوية من الشاعر الراحل ووجد دون أن يدري في النهاية أنه خط هذه الكلمات:

دائما جســر التواصل مع الجمهــور ،والصوت هو
المبتــدأ ..فالشــاعر يكتــب ثــم يأتــي دور الملحن ،ثــم يكون دور المطرب الــذي يبقى ً
حديث الروح ،ولذا فال عجب عندما نردد أن (األذن تعشــق قبل العين أحيانًا) ،فهي تعشــق ألن الصوت مدعاة للعشــق ،وفي الصوت
كلمة ومعرفة ومناداة للخالق وواهب العبقرية وباعث الحياة ومحرك الكيانات ،ويقول الفيلسوف األلماني هيردر "إن األنغام واأللحان
رســائل كبرى للتعبير عما يختلج في النفس البشــرية من مشــاعر االنفعاالت التي تعجز عنها اللغة العادية" ،فهذه األغنية خصوصا
أنهــا جميلــة األركان تبقــى حاضــرة بيننــا ،وكل إنســان تربطه بعــض الذكريات مع مقطع معين مــن ذلك العمل الفني الموســيقي،
ولكل أغنية حكاية أو حكايات ،لهذا فـ "ست الحبايب" كنز فني.

ست الحبايب ياحبيبة ...يا أغلى من روحي ودمي
ياحنينة وكلك طيبة ...يارب يخليكي يا أمي
زمان سهرتي وتعبتي ...وشلتي من عمري ليالي
ولسه برضه دلوقتي ...بتحملي الهم بدالي
أنام وتسهري وتباتي تفكري
وتصحي من اآلدان ...وتيجي تشقري

أساس الدنيا وعنصر الحياة
هناك زاوية أخرى تناولها الكاتبان ،السعودي في صحيفة المدينة حمزة أسامة ،والمصري خليل زيدان ،والزاوية هي اإلشارة إلى الذين
يسكنون في القصور والفلل وأمهاتهم في غرف أو مالحق بسبب "بالء زوجاتهم" ،فاألم بكل المقاييس هي أساس الدنيا وعنصر
الحيــاة فيهــا ،فــكل مخلــوق أتــى إلى الدنيا عبــر األم التي بث فيهــا الخالق كل مقومــات الرحمة والحــب والحنان والرعايــة ،فاألم عند
اإلنســان وســائر المخلوقات هي األم ،التي تعد ولديها للحياة ،فهي التي ترعى في الصغر وتطعم وتحمي وتســهر وتربي وتعلم
وتبــث القيــم الجميلــة فــي أبنائها ..وفــي موكب عيد األم تمكنــت "الهالل اليوم" من العثــور على مخطوط أشــهر أغنية في العالم
العربي ،كتبها الشاعر حسين السيد بخط يده ،ويسعدنا أن يكون لنا السبق في نشرها.

تعيشي لي ياحبيبتي يا أمي ...ويدوم لي رضاكي
أنا روحي من روحك أنت ...وعايشه من سر دعاكي
بتحسي بفرحتي ...قبل الهنا بسنة
وتحسي بشكوتي ...من قبل ما أحس أنا
يارب يخليكي يا أمي...يا رب يخليكي يا أمي
لو عشت طول عمري ...أويف جمايلك الغالية عليّ
أجيب منني عمر يكفي ...وأالقي فني أغلى هدية
نور عيني ومهجتي ...وحياتي ودنيتي
لو ترضي تقبليهم ...دول هما هديتي

حينما نسى الشاعر هدية األم

الفنانة الراحلة فايزة أحمد

ننقــل القصــة كمــا وردت فــي "موقــع ويكيبيديــا" بتفاصيلهــا،
ففي مســاء يوم  20مارس من العام  ،1958ذهب الشاعر الراحل
حســين الســيد لزيــارة والدتــه فــي منزلهــا بعــد عناء يوم شــاق

انتهى الشاعر من الكلمات ،وطرق باب الشقة وقدم الكلمات ألمه التي قرأتها وبكت فرحة من تأثرها بها ،فقد مست شغاف قلبها

متجها
وطويــل مــن العمــل وعقــب صعــوده الطوابــق الخمســة
ً

وعبرت عن مشاعر ابن بار ومحب لها ،وسألت ابنها هل هذه الكلمات لها أم إنها أغنية جديدة من تأليفه؟

لشــقة والدته في الطابق األخير ،اكتشــف أنه نســي شــراء هدية

فقال لها إن هذه الكلمات لها وحدها فقط وليست أغنية ،لكنه زاد في وعوده لها وقال إنها لو رغبت في أن تكون أغنية فسيكون

ألمــه كــي يقدمهــا لهــا فــي عيدهــا بعــد يــوم ،ونظــ ًرا لشــعوره

ذلــك خــال ســاعات وبصــوت أجمــل المطربات ..فوافقــت ،وعلى الفور وهو مازال في شــقة والدته ،اتصل الشــاعر الكبير بالموســيقار

مجددا للشــارع وشــراء هدية،
بالتعب واإلرهاق فلم يبادر بالنزول
ً

الراحــل محمــد عبدالوهــاب وروى له القصة ،وقرأ عليه الكلمات واكشــتف بعــد االنتهاء من قراءتها أن عبدالوهاب ســجلها في ورقة

يهدئ بها والدته.
لذا هداه تفكيره لحيلة
ّ

عنده ،ووعده األخير بتلحينها ليكتشف الشاعر الكبير في اليوم التالي هو ووالدته باألغنية تذاع في اإلذاعة المصرية وبصوت فايزة

وقلمــا مــن جيبــه وجلــس على الســلم أمام
أخــرج الشــاعر ورقــة
ً

أحمد.

الشقة يكتب كلمات يعبر فيها عن حبه وتقديره ألمه ،ويقدمها

اندهش الشــاعر حســين الســيد واتصل بعبدالوهاب مستفس ًرا عما حدث ،فقد ترك له األغنية منتصف الليل واكتشف في الصباح

لها فور أن تفتح له باب الشقة.

بثهــا فــي اإلذاعــة ،فقــال لــه عبدالوهاب إنه أعجب بالكلمــات ولحنها في  15دقيقــة ،واتصل بفايزة أحمد ودعاها علــى الفور للتدريب
الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب

على اللحن ،وكانت األقدار تحيط بالجميع فقد حفظت المطربة الكبيرة الكلمات بسهولة وأدت البروفات بسالسة ويسر حتى مطلع
الفجر ،ومع إشــراقة صباح يوم  21مارس ،وهو عيد األم ،كانت فايزة أحمد في اإلذاعة المصرية تســجل األغنية ،وتنطلق عبر األثير في
سماء العالم العربي لتحفر اسمها بحروف من نور في أذهان وذاكرة الجماهير.
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من البحرين:
إيناس الفردان فتحت
نوافذ إلبداع الشباب

تجربتان متميزتان في خدمة األسرة
والمجتمع ...من البحرين والكويت
مبادرة ”نسيم” للبحرينية إيناس الفردان ...وبرنامج ”الحب الروحي” للكويتية رهام الرشيدي

ربما يتذكر كثيرون تجربة فيلم "مالك" الذي أنتجه فريق مبادرة "نسيم"،

يمتلكــون قــدرات إبداعية رائــدة ،لكن لــم تتوافر الفرصــة الحتضانهم،

وهو فيلم يتناول موضوع العنف األســري ،السيما العنف ضد المرأة وما

فأصبحنا نستقطب الشباب الموهوبين ونمهد لهم الطريق لخدمة المجتمع،

يخلفــه من مشــكالت ،وهو من فكرة وإخراج الشــاب مهدي رفيع وتدور

فنحــن نحتــاج للفن كلغة عالمية ،والشــباب يحتاجون إلــى فرصة إلثبات

قصته حــول طفلة تتأثر جراء العنف الذي يمارســه والدها على والدتها،

وجودهــم ،وهذا ما حققته المبادرة ،حتى أن بعض الفنانين المبتدئين الذين

وهذا الفيلم الذي ال يتعدى دقيقتين ،يقدم رســالة مجتمعية لمعرفة خطورة

انضمــوا للمبادرة ،أصبحوا اليوم من األســماء الالمعة والمشــهورة على

ممارســة العنف على حياة ومستقبل األطفال ،وينتهي برسالة تؤثر بشكل

مســتوى البحرين والخليج؛ ألن المبادرة فتحت لهم المجال للقاء مسؤولين

إيجابي في المتلقي.

فــي مختلف الجهات في الدولــة ،فالتطوع والنوايا الطيبة تفتح المجال إلى

من المهم اإلشــارة إلى معرض "نقطة تحول" في العام  ،2014وهو أول

مجاالت أخرى ومشروعات وفرص للشباب لتحويل مواهبهم إلى مصدر

أعمال "مبادرة نســيم" ،وقد ســلط الضوء آنذاك على قصص أشــخاص

رزق ،والحصول على الدعم اإلعالمي الالزم للتعريف بمنجزاتهم.

تعرضوا لحوادث خطيرة في حياتهم سببت لهم إعاقات جسدية وصاحبتها
يجمــع "أضــواء البــاد" تجربتين شــبابيتين نســويتين من مملكــة البحرين ودولة الكويــت ،وألن هاتين التجربتيــن متفردتان من

صعوبات نفســية واجتماعيــة واقتصادية ،وركز على نقطــة التحول من

وتوضــح إينــاس أن تنمية الحس والشــعور باآلخرين يجمــع الكل ،فحين

ناحية األفكار والتأثير في المجتمع ،فمن األهمية بمكان تشجيع مثل هذه األفكار ومنها "مبادرة نسيم" لرئيستها إيناس أحمد

بعد اإلعاقة وكيف اســتطاع هؤالء التأقلم مع الحياة الجديدة والتغلب على

عملت برنامجًا ألطفال "التوحد" ،كان البعض يتســاءل عما إذا كان لدي

الفــردان ،وهــي عضــو مؤســس بجمعيــة ملتقى الشــباب البحرينــي ..هدف هذه المبــادرة دعم الفئــات المتضررة والمنســية في

اإلعاقــة في بعــض األحيان ،وقد حــوى المعرض  20لوحــة من صور

طفل توحدي ،وأقول ليس لدي طفل توحدي ولكنني أشــعر بآالم اآلخرين

المجتمع ،من قبيل األشــخاص ذوي اإلعاقات والنســاء المعنفات وأطفال الشــوارع والمســنين وغيرهم ،عن طريق تقديم أعمال

فوتوغرافية ولوحات رســم وكاريكاتير وخط باإلضافة لعرض فلم قصير

ونســعى من أجلهم ..ربما هذه المشــكلة ال تهمك كفــرد في المجتمع ،لكن

فنيــة مــن إبداعات شــباب موهــوب ومتطوع مثل األفالم القصيــرة ،أعمال الموســيقى ،التصوير الفوتوغرافي ،الرســم ،فن الخط،

تحت اسم "عبور" وفيديو مصور عن بعض الحاالت والقصص الحقيقية

تهمــك كإنســان ،ولهذا فتحنــا موضوعات يريــد البعــض إغالقها وعدم

وغيرها ،تسلط الضوء على هموم ومشكالت وتطلعات هذه الفئات ،نرسل من خاللها رسائل تالمس القلوب وتحاكي العقول.

ألشخاص ذوي إعاقة من جراء حوادث.

الحديث عنها كالتنمر والعنف األســري ،إال أننا نجحنا بحمد هللا ،فأنت ال

برنامجا أســمته "برنامج الحــب الروحي" .وضعت لها
أمــا التجربــة الكويتيــة ،فتقودهــا مدربة األنوثة رهام الرشــيدي ،التي صممت
ً

التطوع والنوايا الطيبة

االجتماعــي يحتويهــا مهما حاول البعض إغالقها ،بــل الصحيح التعاطي

تقول رئيس المبــادرة إيناس الفردان إنه منذ العام  2013أثمرت المبادرة

معها بشكل عقالني وتحقيق التجاوب المرجو من إيصال أهدافها.

تستطيع اليوم إغالق الحديث في موضوع يهم المجتمع؛ ذلك ألن التواصل
مراحل تدريبية لتدوين األفكار والمعلومات لرفع الوعي تجاه الحب والعالقات العاطفية ،وشرح مفاهيم الحب الروحي والممارسات
التي تمهد الطريق لعالقات عاطفية ناجحة ،وتكوين صورة ذهنية جديدة تساعد في إعادة برمجة العقل الواعي والالواعي ،كما
أسمته ،تجاه الحب.

كثيرًا ،فكان هدف إطالقها هو توظيف طاقات الشباب والخروج من دائرة
التهميش ،فقد وجدنا أن هناك شريحة من المصورين والفنانين والرساليين
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فــي مارس مناســبتان ،يوم المــرأة العالمي ( 8مارس) ،ويوم األســرة أو

مساعدة الفئات المتعثرة
مبــادرة نســيم كانت ً
مثال رائعًــا للتغيير الذي يمكن أن تقــوده المرأة ،فقد

مارس ..المرأة واألسرة
عيــد األم ( 21مارس) .ماذا بشــأن القطاع النســوي فــي البحرين ،كيف

انطلقــت فكرته حينما كنت أدردش مع زوجي حســين اإلســكافي أو األخ

تعملــون من أجلــه؟ هنا تقول إينــاس إن من األهمية بمــكان أن نفكر في

العزيز الشاعر مجتبى التتان ،وكنت أحلم بأن أساعد مجموعة من الفئات

كيفية المساهمة في تمكين المرأة لتصنع تغييرًا إيجابيًا في المجتمع ،وأول

المتعثرة في حياتهم وتغيير نظرة المجتمع تجاههم عن طريق الفن ،وكنت

خطــوة هي أنه يتوجب على المرأة أن تؤمن بقدراتها وتحترم ذاتها وتتخذ

متــرددة نوعًا ما لخوض هــذه التجربة ،فالمســؤولية كبيرة خصوصا أن

القــرار في كيفية صنــع التغيير من حولها في أي مجال يخدم المجتمع ،ثم

لــدي ابنة صغيرة يجب أن أعتني بها ،وعمل وظيفتي له متطلبات كثيرة،

هناك دور الرجل كأب وزوج وأخ وزميل وصديق وغيره في كيفية تقديم

وزوج وبيــت يســتحقون االهتمام ،ولكن بعدها تحديت نفســي وقلت إنني

الدعم المعنوي والتشــجيع للمرأة لتفجر طاقاتها الكامنة ،وتقديم المســاندة

أســتطيع فعل ذلــك والتوفيق قــدر اإلمكان بين هذه األمــور ،وبفضل هللا

والمســاعدة بأي طريقة ممكنة لتمكينها ،أضف إلى ذلك دور المؤسســات

وبالمساندة التي حصلت عليها من زوجي وأهلي واألم الثانية البنتي (ماما

الحكومية في منح فرص عادلة ومتكافئة للمرأة والرجل على حد الســواء

خيرية) ،اســتطعت أن أدير هــذه المبادرة مع زمالئي مــن جمعية ملتقى
الشباب البحريني وأن نقدم ً
عمل مشرفًا يدعم فئة تستحق الكثير من الدعم

سلبي بسبب ،ولو تحدثنا عن دور المؤسسات األهلية ومؤسسات المجتمع

والتشجيع.

لتولي مناصب إدارية ومناصب صنع القرار في البلد ككل دون أي تمييز
المدنــي فعليها واجب تمكين المرأة اجتماعيًا ونشــر الوعي بأهمية تفعيل
دورها في المجتمع أكثر.

قضايا تشغل مساحة اهتمام

توقفنا عن تنفيذ برامج العمل

لدى إيناس الكثير من القضايا التي تشــغل مســاحة من اهتمامها ،وأهمها

مــاذا عــن العمل اآلن؟ بالطبع توقفت البرامج بســبب جائحــة كورونا من

الجانــب االجتماعي ،فمازالت هناك نســوة يعانين األمريــن من المعاملة

ناحية ،ومن ناحية أخرى فإننا نسير في المشروع الخامس بعد المشروعات

السيئة من الزوج وأحيانا من قسوة األب وسطوة األخ ،إذ ما يزال المفهوم

األربعــة الماضية وهــي :اإلعاقة الناتجــة عن الحــوادث ،التوحد ،التنمر

الخاطــئ عن "الوصاية" قائ ًما ويمــارس في بعض الحاالت بصورة غير

والعنف األسري ،وبعون هللا ،بعد أن تكون الفرصة سانحة وتنتهي الجائحة

مقبولة ،فأشعر بالغصة وأنا أتكلم ...فالمرأة تعاني الكثير في هذا الجانب،
وهــو لألســف يمنعها أحيانًا من أن تلتفت لطاقاتهــا وتحقق طموحها ألنها

ونكمل بعض اإلجراءات اإلدارية ،نحمل األمل في الحصول على التمويل،
وبصراحة ،ال نســتطيع العمل بشكل فردي ،فدور المتطوعين مهم ،لكنهم

تكون منشــغلة بمعاناتهاً ،
بدل من التفكير في اإلبداع والتغيير الملهم ،لهذا

يحتاجون ..الرسامون يحتاجون لألدوات واأللوان ..المصممون يحتاجون

أقول إن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياســيًا أيضًا مــن القضايا المهمة ،فإذا

لألجهــزة ..الممثلون يحتاجون إلى متطلبات اإلنتاج ،وحتى حين نســتعين

سنت قوانين مناسبة ووفرت التسهيالت الالزمة استطاعت المرأة أن تفعل

بالباحثين المتخصصين ،البد أن نصرف لهم مكافأة نظير جهودهم ..المهم

الكثير وتقدم الكثير.

أننا نسعى ،ونواصل العمل والتوفيق بيد رب العالمين.
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بناء المحبة بين الزوجين
ومــن أجل مســاعدة الناس على رفع الوعي تجــاه الحب ،وبقية الحاالت
النفســية مثل اإلعجاب والوقــوع في الحب واالنجذاب الجســدي بحيث
ال تضيــع طاقتــك وحياتــك في غير الحــب وتتمكن من اتخــاذ قراراتك
الصحيحــة تجــاه عالقتك العاطفيــة التي تختبرها اليوم فــي حياتك ،هذا
البرنامــج يركز على القواعد النفســية التي ســتمكنك مــن إزالة حواجز
الحب بينك وبين شريك حياتك ،ما سيجعلك تعيش تجربة الحب الحقيقية.
وهنــاك برنامج آخر هــو "توأم الــروح" ،ومن خالله نعــرف الطريق
األبسط واأليسر لتمييز حبيب روحك ،وفيه إجابات على األسئلة الشائعة
التــي تدور حول الحب الروحي ،والتي مــن خاللها نبين كيف أن الحب

من الكويت:
مدربة األنوثة رهام
الرشيدي تحلق في
سماء...

حــددت مدربة األنوثــة الكويتية رهام الرشــيدي الهــدف بوضوح ،لذلك

الكثيــر مــن األنوثة في حياتنــا اليومية ،وتقيم عالقة أكثــر قوة ومتانة مع
الذكورةً ،
فمثل في مجتمعاتنا تُحترم المهن الذكورية مثل الهندسة والطب

الروحيــة والنفســية ،وكذلك طاقة األنوثة والذكورة فــي العالقات ،وليس

ولكن المهن األكثر أنثوية ال تُحترم وال تُقدر مثل الفن واإلخراج من باب

هذا فحســب ،بل وضعــت مراحل تدريبيــة لتدوين األفــكار والمعلومات
ً
ســؤال في الحب تســاعد الناس على رفع الوعي تجاه الحب
من بينها 75

المثل بالشــيء ..أعتقد أننا بحاجة ألن نعيد التوازن بين األنوثة والذكورة،
فالتطــرف في أحدهمــا بعيدًا عــن اآلخر يجعلنــا ندفع الثمــن ،وضريبة

والعالقات العاطفية ،وكذلك  21رســالة صوتية سجلتها بصوتها ونشرتها

التطــرف في الذكورة أن تكــون دولنا محل نزاعات ودمــار وقتل ،وهذا

فــي قناتها على اليوتيوب وحســابات التواصل الخاصة بها شــرح مفاهيم

كله يرجع الرتفاع طاقة الذكورة لدى اإلنســان ســواء الرجل أو االمرأة،

الحب الروحي والممارســات التي تمهد الطريق لعالقات عاطفية ناجحة،

وواحدة من الوسائل التي تؤمن بها رهام هي الحب الروحي.

صممــت "برنامــج الحب الروحي" وحلقت في ســماء الحــب بكل أبعاده

وهناك أيضًا  21بطاقة حب خصصتها "لصباح كل يوم" ،وهذه البطاقات
عبــارة عــن صورة ذهنية جديدة تســاعد في إعادة برمجــة العقل الواعي
والالواعي ،كما أسمته ،تجاه الحب.
وألنها أول مدربة في األنوثة في الوطن العربي ،ســألناها عن هذا المجال
فكانــت اإلجابــة تتمحور في أن مجتمعاتنا تغفــل بوعي أو من دون وعي

الروحي حالة ممكنة وبســيطة ،يمكن أن يعيشــها كل من يطلبها وليست
حالة صعب الوصول إليها.
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مئات السيدات بالوطن العربي
بــدأت رهــام رحلــة في مجــال األنوثــة وحب الــذات ثم تحولــت لمنهج
اإللكتروني المتكامل ،وتشارك فيه مئات السيدات من مختلف األعمار في
العالم العربي ويحقق نتائج مرضية.

االتصال بالذات الحقيقية

وتشير إلى أنه ،ومن باب اهتمامها بمجال التنمية الذاتية وكونها مدربة في

كيــف نفهــم هذا االتصال؟ في هذا البرنامــج تتحدث رهام عن أهمية تواصلك بذاتك الحقيقية وليــس ذاتك الزائفة ،إذ تقدم لك
تطبيقات عملية تساعدك على التواصل مع الذات الحقيقية بحيث تتمكن الحقًا من تمييز أصحاب الذوات الحقيقية من المحيطين

مســاحة أخرى غير متخصصة بها فأنا أعتذر مباشــرة من الشخص الذي

بك وبناء عالقة ناجحة ومتزنة معهم بعيدًا عن خيبات األمل التي تحصل في الكثير من العالقات اإلنسانية والعاطفية.

أمامي وأوجهه ألن يأخذ المساعدة من شخص متخصص..
أذكر ً
مثل بعض الحاالت التي ال أســتقبلها مثل االكتئاب أو اإلدمان ،فهذه

أمــا عن تســخير طاقــة األنوثة في العالقات ،فهناك أهمية فــي رفع الوعي تجاه طبيعة طاقة األنوثــة والذكورة بحيث يمكنك

حاالت تحتاج لمتخصصين في مجاالتهم ،لذلك ال أقوم بتقديم المساعدة لهم

تسخير األنوثة في الوقت المناسب مع األشخاص القريبين منك ،وعدم استخدام الطاقة الذكورية التي تتسبب للعالقات العاطفية

كي ال أضرهم! أما لو أتاني شــخص لديه مشــكلة سلوكية ويريد تغييرها

بالكثير من األذى ،وفق ذلك ،هناك نمط في نموذج النســاء والرجال بالنســبة ألنوثتهم وذكورتهم ،وهناك طرق عدة لمعرفة

وهو مســتعد لمساعدة نفســه فأنا أملك القدرة والثقة ألن أساعده في رحلته

األنماط بالنســبة لكال الجنســين ،وأهتم بتعريف الناس بأنماطهم وأنماط شــريك الحياة ،وبالتالي التعرف على أنســب الطرق

في تنمية ذاته.

لعالقات أكثر نجاحًا وسعادة.

إدارة الحياة ،هناك مســاحات ممكنة للتحرك ،وإذا ما واجهت مشــكلة في
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إطاللتك في
عيد األم
البد لألم في يوم عيدها "عيد األم" الســنوي أن تظهر بإطاللة تستحق
هــذه المناســبة الجميلة والعزيزة علــى قلوب الجميع ،مهمــا امتد بها
بروحك الصافية
ت كما أنــت
ِ
ت أيتهــا األم ال زل ِ
العمــر أو قصــر ،فأن ِ
وجمالــك الروحي
وحنانــك الفيــاض علــى الجميع تتمتعيــن برونقك
ِ
ِ
نفسك في مثل هذه المناسبة الخاصة بك لتكوني في
والجســدي ،فدللي
ِ
أناقة وإطاللة تناســبك بيــن أبنائك وأحبائك الذين يشــاركونك الفرحة
والمحبة احتفا ًء بك.
فإليك سيدتي األم مجموعة من األزياء والفساتين التي تتناسب مع هذه
المناسبة ،فاستوحي منها ما تشائين إلطاللتك.
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أضيفي ”سكارف”
بألوان ربيعية إلطاللتك

تزيني
باللؤلؤ
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لبشرة نقية ونضرة

طبقي الوصفات الطبيعية
فــي عيــد األم ،تكون كل األنظار متوجهة نحوها .وبالتالي كل امرأة ترغب في هذه المناســبة
أن تكون بشرتها نقية ونضرة وخالية من الشوائب .لكل أم ،اخترنا لك هذه الوصفات الطبيعية
التي تساعدك في الحصول على بشرة متألقة في يومك المميز.

الموز

لترطيــب الوجــه امزجي حبة موز مع ملعقة كبيرة من العســل
وأضيفــي إليها بضــع قطرات من الليمون .طبقــي الخليط على
الوجه واتركيه لمدة  15دقيقة.

بياض البيض

ضعي بياض البيض في وعاء صغير ودلكي به بشرتك واتركيه
حتى يجف لمدة  15دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

زيت الزيتون

دلكي وجهك ببضع قطرات من زيت الزيتون قبل النوم واشطفي
وجهك بعدها بواسطة منشفة ناعمة ٬وستالحظين نعومة بشرتك
في الصباح.

الطماطم

وزعــي الطاطم المهــروس على بشــرة الوجــه واتركيه حتى
يجف على البشــرة ثم اشــطفي بالماء الفاتر .فمن شأن الطماطم
المساعدة على انقباض مسام البشرة.

شرائح الليمون

دلكــي المناطق المصابــة بالتجاعيد بشــرائح الليمون ،التي من
شأنها أن تجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا وتألقًا.

البرتقال والكركم
لتفتيح البشــرة وتبييضها اخلطي عصير البرتقال مع القليل من
الكركم وضعي الخليط على الوجه لمدة ســاعة ثم اغسلي بالماء
الفاتر.

الجزر
اهرسي جزرة واخلطيها مع ملعقة من العسل وطبقيها على
الوجه لمدة  15دقيقة ثم اشطفي بالماء البارد .فالجزر يساعد
على غلق المسام المفتوحة وترطيب البشرة.
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الصحافيان علي ومصطفى أمين
تقــول التفاصيل إن الصحافي علي أمين في عمــوده اليومي "فكرة" اقترح
االحتفال بعيد األم إذ كتب :لماذا ال نتفق على يوم من أيام الســنة نطلق عليه
"يــوم األم" ونجعلــه عيدًا قوميًا في بالدنا وبالد الشــرق؟ وفي التاســع من
ديسمبر  1955وعلى إثر زيارة قامت بها إحدى األمهات للراحل مصطفى
أميــن في مكتبه وقصــت عليه قصتها وكيف أنها ترملــت وأوالدها صغارًا
ولــم تتزوج ،وكرســت حياتها من أجلهم وظلت ترعاهــم حتى تخرجوا من
الجامعــات وتزوجــوا واســتقلوا بحياتهــم وانصرفوا عنها تمامــا ،كتب في
عمودها "فكرة" :لم ال نتفق على يوم من أيام الســنة نطلق عليه "يوم األم"
ونجعله عيدا في بالدنا وبالد الشــرق؟ وفي هــذا اليوم يقدم األبناء ألمهاتهم
الهدايا الصغيرة ويرســلون لألمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرًا يا
أمــي ...لماذا ال نشــجع األطفــال في هذا اليوم على أن يعامــل كل منهم أمه
كملكــة يمنعونها من العمل ...ويتولون هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية
ً
بدل منها ،ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد األم؟
انهالــت الخطابــات عليهما لتشــجيع الفكرة ،واقترح البعــض أن يخصص
أسبوع لألم وليس مجرد يوم واحد ،ورفض آخرون الفكرة قائلين إن كل أيام
السنة تعتبر عيدا لألم وليس يوما واحدا ،لكن غالبية القراء وافقوا على فكرة
تخصيــص يوم واحد ،واختــار القراء يوم  21مارس عيــدًا لألم ،وهو أول
أيام فصل الربيع ،ليكون رم ًزا للعطاء والصفاء والخير والمشاعر الجميلة،
وكان أول احتفال بعيد األم في  21مارس سنة .1956

إنهم يهملون أمهاتهم!
علــى مســتوى العالــم ،فإن احتفــال عيد األم ظهــر حديثًا فــي مطلع القرن
العشــرين ،يحتفــل به في بعض الــدول لتكريم األمهــات واألمومة ورابطة
األم بأبنائهــا وتأثير األمهات علــى المجتمع ،ظهر ذلك برغبة من المفكرين
الغربييــن واألوروبيين بعد أن وجدوا األبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم
وال يؤدون الرعاية الكاملة لهن ،فأرادوا أن يجعلوا يو ًما في الســنة ليذ ّكروا
األبناء بأمهاتهم ،والحقًا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في
العديد من األيام وفي شــتى المدن في العالم ،وفي الغالب يحتفل به في شهر
مارس أو أبريل أو مايو.
ويختلــف تاريخ عيد األم مــن دولة ألخرىً ،
فمثل فــي العالم العربي يكون
اليــوم األول من فصل الربيع أي يوم  21مارس ،أما في النرويج فيحتفل به
فــي  2فبراير؛ في األرجنتين فهو يــوم  3أكتوبر ،وجنوب إفريقيا تحتفل به
يوم  1مايو ،وفي الواليات المتحدة يكون االحتفال في األحد الثاني من شهر
مايو من كل عام ،وفي إندونيسيا يحتفلون به في يوم  22ديسمبر.
في العام  ،1912أنشــأت آنا جارفيس الجمعيــة الدولية ليوم األم ،وطرحت
فكــرة عيد األم لجميع العائالت تكري ًما ألمهاتهم ولجميع األمهات في العالم،
واســتخدم هذه التســمية رئيس الواليات المتحدة وودرو ويلسون في القانون
كعيد رســمي في الواليات المتحدة ،كما اســتخدمه الكونغرس األميركي في
ّ
سن القانون.

تختلف مواعيده من شعب آلخر وتتفق معانيه

عيد األم في إفريقيا

مظاهر وطقوس االحتفال بعيد األم في العالم
مواعيد تختلف من شعب آلخر وتتفق المعاني

فــي البحــث عــن قصة االحتفــال بعيد األم في العالم العربي ،يمكن الرجوع إلى الموســوعة العالمية "ويكيبيديا" وكذلك العديد من
تكريما وتقدي ًرا لدور األمهات
المواقــع اإللكترونيــة التــي تشــير إلى أن عيد األم في العالم العربي يصادف يوم  21مارس مــن كل عام
ً
فــي الحيــاة ،وتكريــم األمومــة معروف منــذ القدم ،وفي العصر الحديــث تحتفل دول عدة بيــوم لألم ،لكن تختلــف مواعيده من دولة
ألخــرى ومــن شــعب إلــى آخــر ،وكان أول من فكــر باالحتفال بيوم لــأم في العالــم العربي الصحافيــان المصريان علي أمين وشــقيقه
مصطفى ،مؤسسا صحيفة "أخبار اليوم".

عيد األم في اليابان
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عيد األم في المكسيك

تقييد األم وهي نائمة

تتعدد أفكار وطقوس الشــعوب في االحتفال بعيد
األم ،ففــي إثيوبيًا ،ال يوجد يــوم محدد لالحتفال
بعيــد األم ،ويرتبــط تحديــد اليوم عندمــا ينتهي
موســم المطر ،ويأتــي البنات والبنــون في هذا
اليــوم من كل مكان لزيارة والديهم حاملين معهم
الطعــام الذي تعــده األمهات ،وتدهــن األمهات
والبنــات أنفســهن بالزبــد ويتغنــون باألغنيات
الجميلــة ،لالحتفــال بالعائلة ،كما يقوم رؤســاء
القبائل وأبطالها بالغناء ويســتمر من يومين إلى
ثالثة ،أما في كرواتيا ،فيقوم األطفال في كرواتيا
باالحتفال بأمهاتهم بطريقة غريبة ،ففي أحد أيام
ديســمبر يصعد األطفال إلى غرفة نوم الوالدين،
ليقومــوا بتقييــد األم وهي ما تــزال نائمة ،وعند
اســتيقاظها من النوم تجد نفسها غارقة في الكثير
من الهدايا التي تم وضعها بجانبها.
معرض صور وصوم

ويحتفل اليابانيون بعيد األم في  2مايو ،ويتم إقامة
معرض للصور من يد األطفال يســمى معرض
"أمي" ،كما يُقام معرض آخر يســمى المعرض
المتنقــل ،ويتجول هذا المعرض فــي العديد من
الــدول المختلفة .ويســمى عيد األم فــي المملكة
المتحدة بـ "أحد األم" (،)Mother's Sunday
ويعتبر يوم إجازة في المملكة باعتبارها مناســبة
مهمة ،ويكــون االحتفال في يــوم الصوم الكبير
لدى المسيحيين ،حيث تتجمع األسرة ،ويتم صنع
الحلويات والتورتات وإحضار الزهور وبطاقات
التهنئــة تعبيرا عن حبهم ألمهاتهم .ويســمى عيد
األم في الهند بـ "درجا بوجا" (،)Durga Puja
ويستمر االحتفال لمدة عشرة أيام ،والغريب أنهم
يمثلون رجــا بوجا على أنها طويلــة للغاية ولها
عشــرة أذرع ،وتحمل في كل ذراع سالحا لكي
تدمر الشــر ،ويقوم األبناء بإرسال كروت تهنئة
ألمهاتهــم ،وأيضــا دعوات على الطعــام وتقديم
القرابين لآللهة بشكل كبير.

عيد األم في الهند

عيد األم في الصين

عيد األم في روسيا

اآلباء يربطون األبناء

عيد األم في تايوان

ويكــون االحتفال بعيــد األم في يوغســافيا يوم األحد األول من ديســمبر،

وتشــترك بعض الشــعوب في المظاهر ،ومنها روســيا وفرنســا والســويد

ويستمر لمدة  3أيام ،إذ يقوم اآلباء بربط األبناء حتى يعترفوا بوالئهم ،وبعد

واليابان والصين والمكســيك وكذلك في بعــض دول إفريقيا ،ويُعتبر تجهيز

ذلك يتم إطالق ســراحهم ،وفي األحد الثاني من ديســمبر يقوم األبناء بتقييد

وجبــة اإلفطار لألمهات وإحضارهــا للفراش من أهم معالــم االحتفال بعيد

األمهات حتى تعطى لهم الحلوى والهدايا دليل على حبهن ،وفي األحد الثالث

األم ،فالنســاء في هذا اليوم ال يفعلن أي شــيء سوى االســتلقاء في الفراش

من ديســمبر يحتفل األبناء بعيد األب ،ويقوم األبناء بتقييد اآلباء وال يطلقون

وطلب ما يحلو لهن ،وعلى الزوج واألبناء تنفيذ ما تطلبه الوالدة من طلبات،

ســراحهم إال بعد وعد األبناء بشــراء مالبس جديدة .أما في تايوان فعيد األم

ويتم االحتفال به على أنه عيد لألســرة كلها ،وتلتف جميع أفراد األسرة كلها

له قدســية خاصة ،وتختلط أجواء االحتفاالت بعيــد األم في تايوان مع إقامة

حــول المائدة لتناول الوجبات الشــهية وتوزيع الحلوى ،مع مظاهر احتفالية

الشــعائر الدينية التي تعبر عن مكانة األم وقدســيتها في الديانة البوذية ،وفي

أخرى بالطبع كتعليق الزينة وتقديم الهدايا ...كل عام واألمهات واآلباء وكل

الليل تقام الكثير من المهرجانات الشعبية في جميع شوارع البالد.

األسر في كل العالم بخير.
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أفكار بسيطة
لهدايا عيد األم
ال توجــد هديــة يمكــن أن تُوفي األم ّ
حقهــا ،ولكن من المهم
أيضا اختيار هدية الئقة ومناســبة ،تع ّبر عن تقديرنا ألمهاتنا،
وتدخــل الســعادة علــى قلوبهن في عيدهــن .هنا مجموعة
من األفكار البسيطة لهدايا عيد األم.

الزهور
عنــد دخولك باب المنزل وأنت حاملة باقة ورد في يدك ســوف تدخلين
السعادة إلى قلبها أيضا.

العطر المفضل
يمكنــك إهداؤها عطرها المفضّل في عبوة قيّمة ،واختاري العطر الذي
تعشق رائحته ،خصوصا أن كل النساء مهووسات بالعطور.

االهتمام بها
يمكنــ ِك أن تحجــزي لها يومــا في أحد مراكــز التجميل ،علــى أن تدفعي
تكاليف هذا اليوم كهدية إليها ،حتى تذهب وتهتم بنفسها وجمالها في عيدها.

ألبوم العائلة
وثقــي أجمــل اللحظــات ألمك فــي ألبوم عائلــي ،لترى أجمل وأســعد
لحظاتكما معا ،ما يدخل الفرح إلى قلبها.

األجهزة الحديثة
كذلك يمكن ِك إهداؤها من األجهزة الحديثة ،خصوصا إذا كانت من هواة
استخدامها.

المجوهرات
ت تفضلين إهداءها هدية ذات قيمة مادية عالية ،فإن المجوهرات
أما إن كن ِ
هي أفضل هدية ،ولكن يجب أن تراعي ذوقها أثناء االختيار.

إعداد أطباقها المفضلة
امنحــي والدتك فــي يومها المميز إجــازة لترتاح مــن المطبخ وقومي
بإعداد أطباقها المفضلة على طريقتك في هذا اليوم.
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اجعلي
مبهجا
منزلك
ً
كبهجة الربيع
أفضــل طريقــة للدخــول فــي فصــل الربيــع
ً
انتعاشــا في
هــي من خــال إعطــاء منزلك
الطقــس الدافــئ .اآلن بعــد أن أصبــح كل
شــيء نظيفً ــا ومرت ًبــا وخال ًيــا مــن الفوضى
(شــك ًرا ،التنظيف الربيعي!) ،قومي بترقية
مســاحتك باســتخدام أي (أو كل) أفــكار
الديكــور الربيعــي هذه .نحــن ال نتحدث عن
تجديــدات المنــزل الرئيســة أو مشــروعات
 DIYالتــي تســتغرق وقتًــا طويــ ًلا ،فهــذه
أفــكار التزييــن هــي فــي الحقيقــة مجــرد
ذريعــة لتجميل غرفة المعيشــة أو المطبخ
أو غرفــة الطعــام أو غرفة النــوم أو المكتب
بلمســات الباســتيل ،مباشــرة مــن منزلــك
قطــع مركزيــة موســمية للحديقــة ،وألــوان
ربيعيــة مبهجــة .وبغض النظر عــن النمط
الــذي يصــف منزلك بشــكل أفضل ،معاصر
أو مســتوحى مــن المزرعــة أو خالــد أو فائق
التألــق ،فأنــت ملزمــة بالعثــور علــى بعــض
اإللهــام فــي هــذه القائمــة التــي ســتكمل
بسهولة تصميمك الداخلي الحالي.
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باقة ورد
زينــي زاويــة مــن منزلــك بباقــة مــن الورد
الربيعــي كزهــور األقحــوان أو أي وردة
تفضليــن "بإمكانــك اســتخدام زهــور
حديقــة منزلــك" وضعيهــا فــي مزهريــة
أو زجــاج حليــب عتيــق (كما فــي الصورة)
للحصول على زاوية مذهلة.

االكريليك
مثــل المرايــا ،األثــاث الشــفاف يعطــي
الوهم بمســاحة أكبر .خذي زاوية اإلفطار
الصغيــرة ،علــى ســبيل المثــال :امزجــي
بيــن الكراســي ذات األلــوان الفاتحــة
واألكريليــك الشــفاف لتحقيــق مظهــر
هادئ مريح للعين.

طوب مطلي
قومــي بإعــادة طــاء جــدران منزلــك
األساســية ببضــع طبقــات مــن لــون
الكريــم أو الطــاء األبيــض .طبقيها على

األلوان

األلواح الخشــبية القديمــة إن كانت لديك

أضيفي اللون إلى غرفة نومك عن طريق

للحصول على ملمس ومنظر أنظف.

خلــط الوســائد الجديــدة والبطانيــات
والمزهريــات والصوانــي القطنيــة بألوان
ربيعية مناسبة.
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الزجاجيات الملونة

اللون األصفر

توجهــي لخزانة والدتك أو جدتك ،أو ربما

الســتائر الصفــراء والزهــور والقطــع

خزانتــك للعثــور علــى زجاجيــات ملونــة

الزخرفيــة تمنــح أي غرفــة مظهر إشــراقة

لعرضها .رتبيهم حسب اللون أو الطول

أشعة الشمس.

أو بأي طريقة أخرى ترضي العين.

غطاء الطاولة المورد
بإمكانــك فــرش غطــاء لطاولــة الطعــام
علــى شــكل ورود كقطعــة مركزيــة
مذهلة مستوحاة من ألوان فصل الربيع
لتضيفي روحا جميلة للمكان.

محور مطبخ وظيفي
احتفظــي بأساســياتك اليوميــة فــي
متناول يدك من خالل وضعها في أوعية
ومزهريــات علــى لــوح تقطيــع كبيــر في
وسط جزيرة المطبخ أو الطاولة.
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حلويات لذيذة لعيد األم
يصادف هذا الشهر عيد األمهات وبداية فصل الربيع ،ويحتفل العالم سنويا بهذه المناسبة
تعبي ًرا عن االمتنان والمحبة لألم ،فهي رمز العطاء الالمتناهي ...وفي عيدها يمكنك
تقديم أشهى أطباق الحلويات لألم الغالية .هنا تجدون أطباقا لذيذة وسهلة التحضير
لتزيين سفرتكم في عيد األم.

كيك الفانيليا بأوراق الورود
المكونات
طبقات الكيك

• زيت لقالب الكعك
• ½  4غ طحين جميع االستخدامات
•  4مالعق صغيرة مسحوق الخبز
• ¾ ملعقة صغيرة ملح كوشير
• ½  1غ ( 3أعواد) زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
•  ¼ 2غ سكر محبب
•  6بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة
•  2ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا النقي
•  ¼ 2غ حليب كامل الدسم في درجة حرارة الغرفة

صقيع

• رطل سكر الحلويات
•  1غ ( 2عود) زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة
•  2ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة
•  2ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا النقي
• أزهار صالحة لألكل للتزيين

الخطوات
لتحضير الكيك

• سخني الفرن حتى  325درجة فهرنهايت .ضعي الزيت في أربعة قوالب كيك مستديرة مقاس  8بوصات.
• في وعاء متوسط ،اخفقي الطحين والبيكنج باودر والملح.
• باســتخدام الخالط الكهربائي ،اخفقي الزبدة والســكر المحبب في وعاء كبير على ســرعة عالية حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا ،لمدة  3دقائق تقريبًا .خففي
السرعة إلى متوسطة وأضيفي بيضة واحدة تلو األخرى ،واخفقي كل واحدة حتى تتجانس قبل إضافة األخرى .أضيفي ملعقة من الفانيليا.
• قللي السرعة إلى منخفضة ،أضيفي خليط الدقيق إلى  3أجزاء ،بالتناوب مع الحليب والخفق حتى يتجانس تما ًما.
• قسّمي الخليط على القوالب المحضرة واخبزيها حتى يتم إدخال عود خشبي في المنتصف ويخرج نظيفًا ،لمدة  30إلى  35دقيقة .ثم انقلي الكعك إلى
رفوف األسالك ،دعيها تبرد في الصواني لمدة  10دقائق ،ثم اقلبيها على الرفوف لتبرد تما ًما.
• باســتخدام ســكين مســننة ،قومي بقص الجزء العلوي من الكعك لعمل طبقات مسطحة ومســتوية .إذا كانت جوانب الكيك أغمق قومي بتجميدها لمدة
ساعتين ،ثم بردي الحواف برفق باستخدام مبشرة ناعمة.
• في غضون ذلك ،اصنعي كريمة الزينة :انخلي السكر الناعم في وعاء .باستخدام الخالط الكهربائي ،اخفقي الزبدة في وعاء كبير على سرعة متوسطة
حتى تصبح كريمية لمدة دقيقتين.
• قللي السرعة إلى منخفضة وأضيفي السكر تدريجيًا بالتناوب مع الكريمة الثقيلة .أضيفي باقي الفانيليا .زيدي السرعة إلى أعلى واضربي حتى يصبح
رقيقًا ،حوالي دقيقتين.

لتجميع الكيك

ضعي طبقة واحدة من الكيك على حامل الكيك .يغطى بثالثة أرباع كوب من الزينة .ضعي طبقة أخرى من الكيك وكرريها .زيني سطح الكيك وجوانبها
بما تبقى من كريمة التزيين ،مع التأكد من أن جوانب الكيك ناعمة جدًا.
• دعيها تبرد حتى تصبح جاهزة للتقديم .قبل التقديم مباشرة ،اضغطي الزهور برفق على جوانب الكيك.
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كعكة التوت والليمون باوند
المكونات

• باوند كيك
• ½  1غ طحين جميع االستخدامات
• ¼ ملعقة صغيرة صودا الخبز
• ¼ ملعقة صغيرة ملح
•  1غ سكر محبب
• ½ غ ( 1عصا) زبدة طرية
•  4أوقيات جبنة كريمية طرية
• ملعقة صغيرة قشر الليمون المبشور
•  3بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة
•  2ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا
• علبة توت

الكريمة

• ½ غ سكر ناعم
•  5مالعق كبيرة كريمة ثقيلة
• ملعقة كبيرة مربى التوت الخالي من البذور

الخطوات
• تحضير الكيك :سخني الفرن إلى  325درجة فهرنهايت ،ادهني صينية
الكيك بقليل من الزيت والدقيق.
• في وعاء كبير ،اخفقي الدقيق مع صودا الخبز والملح.
• في وعاء آخر ،اخفقي الســكر والزبدة والجبن الكريمي وقشــر الليمون
بالخــاط على ســرعة متوســطة حتى يصبــح المزيج ناع ًمــا .ثم أضيفي
البيض واخفقي واحدًا تلو اآلخر ،ثم أضيفي فيه الفانيليا.
• علــى دفعتيــن ،اخفقي خليــط الدقيق حتــى يتجانس .ثــم أضيفي التوت
واخلطي الخليط مع ملعقة.
ّ
• انقلي الخليط إلى صينية رغيف معدة وضعيها على سطح ناعم ،اخبزيها
حتى يتم إدخال عود أسنان في الوسط ويخرج نظيفًا ،من ساعة و 5دقائق
إلى ساعة و 10دقائق.
• دعيها تبرد لمدة  10دقائق على رف سلكي .ثم قومي بفك الجانب بسكين
صغير واقلبيها على الرف لتهدأ.
• لصنع الكريمة :في الخالط ،اخفقي الســكر الناعم ،والكريمة والمربى،
اكشطي الجوانب حسب الحاجة.
• زيني الكعك بالكريمة وقدميه باردًا.

طرق أخرى للتزيين
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كعكة طبقات ميرينغا الشوكوالته
المكونات
طبقات الميرينغا

• ملعقة كبيرة نشا البطاطس أو نشا الذرة
•  ½ 1جرام سكر ناعم
•  6بياض بيض كبير
• ملعقة صغيرة خل أبيض
• ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا
• ¼ غ مسحوق الكاكاو غير المحلى
•  7أوقيات شوكوالتة حلوة ومرة ،مقطعة

طبقات الموس

•  8أوقيات شوكوالتة حلوة ومرة ،مفرومة
•  4صفار بيض كبير
•  3مالعق كبيرة السكر
• ¾ غ باإلضافة إلى ¾ كوب آخر كريمة ثقيلة
• شوكوالتة وتوت بري للتقديم

الخطوات
تحضير الميرينغا:

تحضير الموس:

• سخني الفرن إلى  275درجة فهرنهايت.

• ذوبــي الشــوكوالتة فــي الميكروويف لمدة  30ثانية مــع التحريك حتى

• صفــي صفيحتين خبــز كبيرتين بورق زبدة .ارســمي دائرتين بحجم 6

تذوب تما ًما.

بوصات على كل ورقة من الورق ،ثم اقلبيها.

• في قدر متوسطة الحجم ،اخفقي صفار البيض مع ملعقة كبيرة سكر و¾

• امزجي النشــا مع الســكر فــي وعاء كبيــر ونظيف جدًا ودعيــه جانبًا.

كوب كريمة ثقيلة .يُسخن على نار متوسطة مع التحريك باستمرار ،حتى

باســتخدام الخالط الكهربائــي ،اخفقي بياض البيض والخل على ســرعة

يصبح المزيج سمي ًكا من  4إلى  5دقائق.

متوسطة حتى تتكون الرغوة ،لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

• اخفقي فيه الشوكوالتة المذابة ثم ارفعيه عن النار .انقلي المزيج إلى وعاء

• أضيفي خليط الســكر تدريجيًا ،ملعقــة كبيرة في كل مرة ،ويضرب 30

متوسطالحجم ،غطيه واتركيه في الثالجة حتى يبرد ،حوالي ساعة واحدة.

ثانيــة قبل إضافــة المزيد .اخفقي حتــى يصبح البياض صلبًــا والمعًا .ثم

• بمجرد أن يبرد ،باســتخدام الخالط الكهربائي اخفقي ما تبقى من نصف

أضيفي الفانيليا واخفقي لمدة دقيقة أخرى.

كــوب كريمة و 2ملعقة كبيرة ســكر معًا حتــى تتضاعف .اخلطي ⅓ من

• باســتخدام منخل شــبكي ناعم ،قومي بنخل مســحوق الكاكاو فوق خليط

الكريمة مع خليط الشوكوالتة حتى تندمج ثم أضيفي الكريمة المتبقية.

بياض البيض .ثم أضيفي الشــوكوالتة ،وباستخدام ملعقة مطاطية كبيرة،

• غطيه بغالف بالستيكي واتركيه يبرد لمدة ساعة على األقل قبل التجميع.

أضيفيها إلى خليط بياض البيض.

حركيه حتى يخفف قبل االستخدام.

• باســتخدام الدوائــر كدليل ،قسّــمي الخليط بيــن أوراق الخبز المحضرة

• انقلــي  1ميرينــغ دائريًا إلى طبــق تقديم كبير مســطح وملعقة و¼ من

واســتخدمي ملعقة صغيرة لتنعيم الخليط إلى دائرتين متســاويتين .اخبزي

المــوس فوقهــا ،ووزعيهــا في طبقة متســاوية .ضعي الطبقــة الثانية من

لمــدة ســاعة ،ثم أطفئي الفــرن واتركي طبقــات المرينغا تبــرد تما ًما في

المرينغ والموس .ثم رشــي فوقها توت العليق والشوكوالتة المبشورة ،إذا

الفرن ،لمدة  3إلى  4ساعات على األقل أو طوال الليل.

رغبت في ذلك.
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كعكة التوت الوردي المخملية
المكونات
كعكة التوت الوردي المخملية
• رذاذ الطبخ
•  3غ طحين الكيك ،ملعقة ومســطحة ،باإلضافة إلى المزيد
للقاليات
• ملعقة كبيرة مسحوق الخبز
• ½ ملعقة صغيرة ملح كوشير
•  1غ ( 2عود) زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة
•  2غ سكر محبب
•  4غ تــوت العليــق الطازج ،مقســم ،باإلضافــة إلى المزيد
للتزيين
•  4بيضات كبيرة
•  2ملعقة صغيرة من خالصة الفانيليا النقي
• ¾ غ لبن

•  3قطرات من تلوين الطعام الوردي ،اختياري
•  3مالعق كبيرة من محفوظات التوت بدون بذور
• فروستينج كريمة الجبن ،توت العليق
القبالت والزهور الصالحة لألكل ،للتزيين
• فروستينج كريمة الجبن
• توت العليق
• ½ غ ( 1عصا) زبدة غير مملحة ،في درجة حرارة الغرفة
•  4أوقيات جبنة كريمية في درجة حرارة الغرفة
• ¼ غ توت طازج
• ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا النقي
• ½ ملعقة صغيرة ملح كوشير
•  3غ سكر ناعم

الخطوات
• سخني الفرن إلى  350درجة فهرنهايت.
• ادهني  3صواني كيك ( 8بوصات) بالدهن والدقيق .اخفقي الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء.
• اخفقي الزبدة والسكر على سرعة متوسطة بالخالط الكهربائي حتى تصبح خفيفة وكريمة ،من دقيقة إلى دقيقتين.
• أضيفــي كوبــا مــن التوت ،واضربي حتى يصبح ناع ًما ،من  15إلى  20ثانية .يُضــاف البيض ،واحدًا تلو اآلخر ،ويُخفق حتى يمتزج بعد كل إضافة
(سيبدو الخليط مخثرًا).
• قللــي ســرعة الخــاط إلى منخفضة واخفقي في خليط الدقيــق واللبن بالتناوب ،في البداية والنهاية بمزيج الدقيق حتــى يتجانس الدقيق .اخلطي ألوان
الطعام حسب الرغبة .قسّمي الخليط على المقالي المعدة.
• اخبزيها لمدة  23إلى  25دقيقة حتى يتم إدخالها في المنتصف.
• برديها في أحواض على رفوف سلكية لمدة  10دقائق ،ثم اقلبيها على رفوف سلكية لتبرد تما ًما.
• اخلطي المعلبات و 3أكواب من توت العليق معًا في وعاء .توضع طبقة واحدة على طبق كيك ويوضع فوقها نصف خليط الحفظ .كرري مرة أخرى.
• مع طبقة كعكة المتبقية زيني سطح الكيك وجوانبها بالفروستينج .تزين بقبالت الميرانغ والزهور الصالحة لألكل والتوت.
• لتحضير الزينة ،اخفقي الزبدة والجبن الكريمي على ســرعة متوســطة بالخالط الكهربائي حتى يصبح المزيج كريميًا ،لمدة دقيقة إلى دقيقتين .اخفقي
التوت والفانيليا والملح لمدة  15إلى  20ثانية حتى يتكسر التوت .قللي سرعة الخالط إلى سرعة منخفضة وأضيفي سكر الحلويات تدريجيًا حتى يمتزج
وينعم بعد كل إضافة ،من  45ثانية إلى دقيقة واحدة.
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سلطة دجاج بافلو
المكونات
للدجاج

•  1غ صوص بافلو
•  2ملعقة كبيرة عسل
• عصير ليمونة
• ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
• ½ ملعقة صغيرة بودرة البصل
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  ½ 1رطــل من صدور الدجاج منزوعة الجلد
والعظام (حوالي  3صدور)
• ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز

للصلصة

• ½ غ مايونيز
• ½ غ الكريمة الحامضة
• ½ غ لبن
•  2فص ثوم مفروم
• ¼ غ بقدونس مفروم طازج
•  2ملعقة كبيرة .شبت مفروم طازج
•  ½ 1ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة بودرة البصل
• رشة فلفل حريف

للسلطة

الخطوات

•  4غ خس مفروم
•  2غ سبانخ صغيرة
•  2سيقان كرفس مقطعة إلى شرائح
• جزرة مقطعة إلى أعواد ثقاب
• خيار فارسي مقطع إلى أنصاف قمر
• حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح
• ½ بصلة حمراء مقطعة ناع ًما
•  1غ طماطم كرزية نصف
• ¾ غ جبن أزرق

• للدجاج :في وعاء كبير ،اخلطي صلصة البافلو والعسل وعصير الليمون ومسحوق الثوم ومسحوق البصل .يتبل بالملح والفلفل .احتياطي ½ كوب ماء مالح.
• أضيفي الدجاج إلى ما تبقى من التتبيلة وقلبيه حتى يتغطى .اتركيه لمدة  30دقيقة في درجة حرارة الغرفة ،أو غطيه وضعيه في الثالجة لمدة تصل إلى ساعتين.
• في مقالة كبيرة على نار متوســطة ،ســخني الزيت .أضيفي الدجاج مع بعض التتبيلة .يُطهى حتى يصبح لونه ذهبيًا لمدة  6دقائق ،ثم يُقلّب ويُدهن الدجاج بالتتبيلة
المتبقية .استمري في الطهي حتى يختفي اللون الوردي حوالي  6إلى  8دقائق أخرى.
• ضعيها على لوح التقطيع واتركيها لتستريح لمدة  5دقائق ،ثم تقطع إلى شرائح.
في هذه األثناء ،حضري الصلصة:
• في وعاء متوسط ،اخفقي المايونيز والقشدة الحامضة واللبن .أضيفي باقي المكونات وقلبي حتى تمتزج .دعيها تبرد حتى تصبح جاهزة لالستخدام.
• قومي بتجميع الســلطة :في وعاء كبير ،اخلطي الخس والســبانخ والكرفس والجزر والخيار واألفوكادو والبصل األحمر والطماطم والجبن األزرق .يُغطى بالدجاج
ويُرش بالصلصة قبل التقديم مباشرة.

سلطة المعكرونة بالليمون
والريكوتا مع البيكون
المكونات
• رطل معكرونة
•  8شرائح لحم مقدد مطبوخ ومقطع
• حفنة من الهليون ،مقطعة إلى أنصاف
• حفنة من البصل األخضر ،مقطعة إلى شرائح
رقيقة
• كوب جبن ريكوتا
• ½ كوب معكرونة
• ¼ كوب جبن بارميزان مبشور ناعم
• فص ثوم مفروم
• نكهة نصف ليمونة
• ½ ملعقة صغيرة ملح البحر
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

الخطوات
• حضــري قــدرا مــن المــاء المغلــي لطبــخ
المعكرونــة .بمجرد الغليان ،أضيفي المعكرونة
واطبخي حتى تمام النضج.
• احتفظــي بنصف كــوب من مــاء المعكرونة
جانبًا.
• أضيفي الهليون للمعكرونة واطهي لمدة دقيقة
إلى دقيقتين.
• صفيها واشطفيها بالماء البارد إليقاف الطهي.
• أضيفــي الريكوتــا إلى وعاء متوســطالحجم
مع مــاء المعكرونة والبارميزان والثوم وقشــر
الليمون والملح والفلفل.
• ضعــي المعكرونــة والهليون فــي وعاء كبير
وأضيفي خليط الريكوتا .قلبي حتى يمتزج.
• أضيفــي اللحم المقدد والبصل األخضر وقلبيه
مرة أخرى .أضيفي الملح والفلفل.
• قدميهــا في درجة حــرارة الغرفة ،أو اتركيها
في الثالجة لبضع ساعات وقدميها باردة.
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سندويشة التونة الذائبة
المكونات
• ⅓ غ مايونيز
• عصير نصف ليمونة
• ½ ملعقــة صغيــرة رقائــق الفلفــل األحمــر
المطحون (اختياري)
•  2تونة ( 6أونصات)
• عود كرفس مفروم ناع ًما
•  2مخلل مفروم ناعم
• ¼ غ بصل أحمر مفروم ناعم
•  2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  8شرائح خبز
•  2ملعقة كبيرة زبدة
• طماطم مقطعة شرائح
•  8شرائح شيدر

السلمون بالثوم والبارميزان
المكونات
• رذاذ الطبخ
• ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز
•  2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج
• ¼ غ جبــن البارميــزان المبشــور جيــدًا،
باإلضافة إلى المزيد للتقديم

•  4فصوص ثوم مفرومة
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  3أرطال فيليه سلمون
• قطع الليمون للتقديم

الخطوات
• سخني الفرن على درجة  400درجة مئوية.
• غطي صينية خبز كبيرة بورق الخبز ورشيها برذاذ الطبخ.
• في وعاء صغير ،اخلطي الزيت ،البقدونس ،البارميزان ،والثوم وتبليها بالملح والفلفل.
• ضعي السلمون على ورقة الخبز ال ُمع ّدة وادهنيها بخليط الثوم.
• يُغطى بورق القصدير ويُخبز حتى ينضج السلمون ،لمدة  15إلى  20دقيقة.
• رشي مزيدا من جبن البارميزان وقدميها مع قطع الليمون.

الخطوات
• سخني الفرن إلى  400درجة.
• فــي وعاء كبيــر ،اخفقــي المايونيز وعصير
الليمــون ورقائــق الفلفــل األحمــر (فــي حالة
االستخدام).
• صفي التونة ثم أضيفيها إلى خليط المايونيز.
• استخدمي شوكة لتفتيت التونة إلى شرائح.
• أضيفــي الكرفس والمخلالت والبصل األحمر
والبقدونس وقلبي المزيج وتبليه بالملح والفلفل.
• ضعــي الزبــدة علــى جانــب واحــد مــن كل
شــريحة خبز .ثم ضعــي على الجانــب الخالي
من الزبدة ما يقرب من نصف كوب من ســلطة
التونة ،وشــريحتين إلى  3شرائح من الطماطم،
وشريحتين من الجبن.
• تُغطــى بشــريحة الخبــز ،مع الوجــه المدهن
بالزبدة.
• كــرري العملية مع باقــي المكونات وضعيها
على صينيــة خبز كبيرة .اخبزيهــا حتى يذوب
الجبن ،من  5إلى  8دقائق.

 86مطبــخ

شوربة البروكلي وجبن الشيدر
المكونات
•  4مالعق كبيرة زبدة
• بصلة متوسطة الحجم مفرومة
•  2سيقان كرفس مقطعة إلى شرائح رفيعة
•  4/1غ طحين جميع االستخدامات
•  3غ مرق دجاج منخفض الصوديوم
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
• رأس بروكلي كبير مفروم ناع ًما
• جزرة كبيرة مبشورة
•  2غ حليب صافي
•  3غ شيدر مبشور ،والمزيد للتزيين
• رغيف فرنسي للتقديم

الخطوات

شوربة الطماطم الكالسيكية
المكونات
• ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز ،باإلضافة إلى المزيد للتزيين
• بصلة حمراء صغيرة مفرومة
•  2فص ثوم مفروم
• ½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل األحمر المسحوق
•  2ملعقة كبيرة معجون الطماطم

• ملعقة صغيرة أوراق الزعتر الطازجة باإلضافة إلى المزيد للتزيين
•  2علبة طماطم مقشرة كاملة ( 28أونصة)
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  2غ ماء أو مرق الخضار

الخطوات
• في قدر كبير على نار متوسطة ،سخني الزيت.
• أضيفــي البصــل واطهيــه حتى يصبح طريًا لمدة  6دقائق.ثم أضيفي الثوم ورقائق الفلفل األحمر ومعجون الطماطم واطهي المزيج حتى تفوح رائحة
الثوم ويصبح معجون الطماطم داكنًا لمدة  2إلى  3دقائق أخرى.
• أضيفي الزعتر وعلب الطماطم بما في ذلك الماء الموجود في العلبة.
• أضيفي الماء أو مرق الخضار واطهيه على نار خفيفة لمدة  10دقائق.
• اخلطيها في الخالطة الكهربائية حتى تصبح ناعمة .ثم اسكبي المزيج في أوعية وقدميه مع القليل من زيت الزيتون وبعض أوراق الزعتر الطازجة.

• في قدر كبير على نار متوسطة ،ذوبي الزبدة.
• أضيفــي البصــل والكرفــس واطهــي لمدة 5
دقائق حتى يصبح طريًا.
• أضيفــي الدقيق واتركيه لمدة دقيقة .ثم أضيفي
مرق الدجاج ببطء وتبليه بالملح والفلفل.
• أضيفي البروكلي والجزر واتركيه حتى يغلي
المزيج ثم اخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة.
• اتركيه حتى تنضج الخضار لمدة  20دقيقة.
• أضيفي الحليب ببطء واتركيه على نار خفيفة،
ثم أضيفي الشيدر.
• تبّليه بالملح والفلفل وأضيفي مزيدا من الشيدر.
• قدميه ساخنًا مع الرغيف الفرنسي.
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دجاج بالليمون
وجبنة البارميزان
المكونات

بيتزا بالعجينة الرقيقة
المكونات
للعجينة الرقيقة

•  2غ دقيق لجميع األغراض
•  2ملعقة صغيرة مسحوق الخبز
• ملعقة صغيرة ملح
•  2/1ملعقة صغيرة صودا الخبز
•  1غ زبادي يوناني عادي
•  2ملعقة كبيرة زيت الزيتون
• زيت نباتي للقلي

للسطح

•  12حبة طماطم كرزية مقطعة ألنصاف
•  4/1بصلة حمراء صغيرة مقطعة شرائح
•  2ملعقة صغيرة زيت الزيتون البكر الممتاز
•  2ملعقة صغيرة أوريجانو مفروم طازج
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  8قطع موزاريال مقطعة إلى شرائح سميكة
• خل البلسمك للتقديم
•  2غ جرجير

الخطوات
• سخني الفرن إلى  400درجة.
• في وعاء كبير ،اخفقي المزيج حتى يمتزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح وصودا الخبز .أضيفي
الزبادي والزيت واخلطي حتى تمتزج تما ًما.
• وزعي القليل من الطحين على سطح عمل نظيف .وانقلي العجينة إلى السطح واعجني حتى تصبح
ناعمة ،من  3إلى  4دقائق ،أضيفي مزيدا من الدقيق إذا كانت العجينة لزجة.
• قسّمي العجين إلى  3قطع ثم افردي كل قطعة إلى  4/1بوصة دائرية سميكة.
• سخني مقالة كبيرة أو صينية على نار متوسطة  -عالية وأضيفي ما يكفي من الزيت النباتي لتغطي
قاع المقالة.
• قومي بطهي الخبز المسطح حتى يصبح ذهبي اللون من كال الجانبين .حوالي دقيقتين لكل جانب،
استمري في طهي الخبز مع إضافة مزيد من الزيت حسب الحاجة.
• في وعاء متوسط ،اخلطي الطماطم والبصل األحمر والزيت واألوريغانو وتبليها بالملح والفلفل.
• غطــي كل خبز مســطح بالجبن ومزيــج الطماطم والبصل واخبزيه في الفــرن حتى يذوب الجبن
لمدة  15دقيقة.
• رشيه بخل البلسمك وغطيه بالجرجير قبل التقديم.

• ½ غ طحين جميع االستخدامات
• ¾ غ جبنة بارميزان مبشورة طازجة ومقسمة
• ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
• نكهة نصف ليمونة
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  3صدور دجاج منزوعة العظم والجلد
•  2ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز
• ملعقة كبيرة زبدة
•  2فص ثوم مفروم
•  2غ سبانخ صغيرة
•  1غ كريمة ثقيلة
•  3/2غ مرق دجاج
• ليمونة مقطعة شرائح ومقطعة إلى أنصاف
• ¼ غ ريحان طازج مقطع إلى شرائح رقيقة

الخطوات
• في طبق كبير ،امزجي الدقيق مع ¼ كوب جبن بارميزان ومسحوق الثوم وقشر الليمون .وتبليها بالملح والفلفل واخلطي جيدًا بالشوكة.
• اغمري صدور الدجاج من جميع الجوانب بخليط الدقيق ودعيها جانبا.
• في مقالة كبيرة على نار متوسطة ،سخني الزيت ثم أضيفي الدجاج وحمريه حتى يصبح ذهبي اللون لمدة  6دقائق .اقلبيه واتركيه حتى يصبح الجانب
اآلخر ذهبيًا ،حوالي  6دقائق أخرى .ثم ارفعيه من المقالة وضعيه جانبا.
• اخفضي الحرارة إلى متوسطة وأضيفي الزبدة إلى المقالة .عندما تذوب الزبدة أضيفي الثوم واطهي حتى تفوح رائحته لمدة دقيقة واحدة.
• أضيفــي الســبانخ واطهيه حتى يذبل ،من دقيقــة إلى دقيقتين .أضيفي مرق الدجاج والكريمة وباقي ½ كوب جبــن البارميزان وتبليه بمزيد من الملح
والفلفل .قلبيه حتى يتجانس .ثم أضيفي شرائح الليمون واتركيه على نار خفيفة واطهيه حتى يصبح المزيج سمي ًكا ً
قليل من  3إلى  4دقائق.
• يُعاد الدجاج إلى المقالة ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج ،لمدة  5إلى  6دقائق أخرى.
• عندما ينضج الدجاج ،ارفعي المقالة عن النار وزينيه بالريحان قبل التقديم.
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المكونات

برجر مع الخضروات بالفرن

أرز مقلي بالبيض واللحم المقدد

المكونات
• رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن
• بيضة كبيرة
• ⅓ غ فتات الخبز
•  2ملعقة كبيرة صلصة الشواء
• ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  1غ بروكلي
•  1غ جزر صغير
•  1غ مكعبات البطاطس

• ½ بصلة مفرومة
•  3مالعق كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز
• ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
• كاتشب ،صوص باربيكيو ،أو صلصة الرانش
للتقديم

الخطوات
• ضعي أربع قطع من ورق األلمنيوم مقاس  12 × 12على سطح مستو ورشيها برذاذ الطهي .سخني الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية.
• امزجي اللحم المفروم والبيض وفتات الخبز وصلصة الشــواء ومســحوق الثوم في وعاء وتبليه بالملح والفلفل واخلطيها جيدا .ثم شــكليها إلى أربع
فطائر وضعي واحدة في وسط كل قطعة من رقائق األلمنيوم.
• في وعاء متوسطالحجم ،امزجي البروكلي والجزر والبطاطس والبصل والزيت والتوابل اإليطالية وتبليها بالملح والفلفل.
• شكلي كيسا بطي األلمنيوم فوق البرجر والخضار إلغالقها.
• اشويها حتى تنضج البرجر بالكامل وتنضج الخضار لمدة  10دقائق على كل جانب.
• قدميها ساخنة على الفور مع الكاتشب أو صلصة الباربيكيو أو صلصة الرانش.

الخطوات

•  8شرائح لحم مقدد
•  3مالعق كبيرة زيت سمسم
• ⅓ كوب بصل أخضر مقطع شــرائح (بيضاء
وخضراء) ،باإلضافة إلى المزيد للتزيين
• ½ غ البازالء المجمدة المذابة
•  6غ أرز أبيض مطبوخ
•  3مالعق كبيرة .صلصــة الصويا ،باإلضافة
إلى المزيد حسب الرغبة
•  2ملعقة كبيرة خل األرز
•  2ملعقة كبيرة سريراتشا ،أو الصلصة الحارة
المفضلة لديك
•  2بيضة كبيرة مخفوقة
•  4بيضات مقلية كبيرة
• حبة أفوكادو ناضجة مقطعة (اختياري)

• ضعي رفًا في الثلث العلوي من الفرن وقومي بتسخين الفرن إلى  375درجة.
• صفي ورق الخبز على المقالة وصفي اللحم المقدد واخبزيها حتى تنضج بالكامل ،من  18إلى  20دقيقة .ثم دعيها تبرد ،ثم قطعيها إلى قطع صغيرة.
• في مقالة كبيرة على نار متوسطة ،سخني زيت السمسم .أضيفي البصل األخضر والبازالء واطهي المزيج مع التحريك حتى ينضج البصل األخضر
لمدة  3دقائق تقريبًا .ثم أضيفي األرز المطبوخ وقلبي المزيج .دعي الخضار واألرز يطهى حتى يصبح لونه بنيًا ً
قليل لمدة  6دقائق.
• في وعاء صغير ،اخلطي صلصة الصويا وخل األرز والسريراتشا .ثم اسكبي المزيج فوق األرز المقلي ،وأضيفي الللحم المقدد وقلبي جيدًا.
• حركي األرز على جانب واحد من المقالة واسكبي البيض في الجانب اآلخر .قلبي البيض فورًا حتى ينضج ثم امزجي األرز مع البيض.
• تبلي بمزيد من صلصة الصويا أو سريراتشا ،حسب الرغبة.
• للتقديم ،قسّــمي األرز على أربعة أوعية عميقة .ثم ضعي فوق كل منها بيضة مقلية ،وقسّــمي األفوكادو بين األطباق (عند الرغبة) ،وزينيها بالبصل
األخضر.
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تعترب شركة نفط البحري�ن (بابكو) من المؤسسات العالمية الرائدة التي
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في
ال
مضمار صناعة النفط .وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركن ًا أصي ً
في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية

دجاج مقرمش بالسمسم والعسل
المكونات
• دجاج بالبقســماط طازج أو مجمد مطبوخ حسب تعليمات العبوة ومقطع
إلى مكعبات
• ⅓ غ عسل
• ⅓ غ صلصة الصوي
• ملعقة كبيرة زيت سمسم

• ملعقة كبيرة عصير تفاح
• ملعقة كبيرة سكر بني فاتح
• فص ثوم مفروم
• ¼ غ حبوب السمسم

الخطوات
• حضري الدجاج حسب التعليمات.
• غطي الدجاج بإحكام حتى يسخن.
• حضري صلصة العســل :في مقالة صغيرة على نار متوســطة ،اخلطي جميع المكونات المتبقية ما عدا بذور السمســم واتركيه حتى يغلي ،ثم يُطهى
على نار خفيفة حتى يصبح سمي ًكا ً
قليل ،من دقيقة إلى دقيقتين.
• اسكبي الصلصة فوق الدجاج وقلبيه حتى يتغطى بالكامل ورشي بذور السمسم.
• يمكن تقديم الطبق مع الخضار والحبوب المطبوخة على البخار.
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www.bapco.net

رؤيتنا
أن نكون شركة طاقة وطنية متميزة وقادرة
على التنافس في األسواق العالمية من خالل
تمكني موظفيها من لعب دور فاعل في مواكبة
المتغريات العالمية

