
هــنّ...
يحمـلـن اسـم البحرين عالـًيا

كيف نحقق التوازن 
بيــن المرأة والرجل؟

“تمكين“
مسيــرة ريادية في دعم 

المرأة البحرينية

استقبـلـي ضيوفك 
بحلويـات من اختيارنا
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تحقيق 2

للطاقــة،  ومســتدامة  مت�كاملــة  منظومــة  وتشــغيل  إدارة 

مــع تطبيــق أفضــل الممارســات وتحقيــق القيمة المنشــودة 

للمســاهمن والزبائــن والعاملــن.
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“Hab El Hayl” was inspired by the humble cardamom seed, 
a spice very dear to traditional Bahrain and known for 
its healing properties. The seed is widely used as a motif 
in the traditional Bahraini Jewellery designs. Al Zain re-
introduced the classic ‘HAB EL HAYL EVOLUTION’ design 
in a modern contemporary collection that still preserves its 
origins as a classic heritage design combining both Hab El 
Hayl 1st and 2nd edition.

www.alzainjeweller y.com

مــن مختلــف المجــاالت، وعلــى جميــع األصعدة، اســتطعن تحقيــق الكثير، 
الرســالة.  وإيصــال  والتقــدم،  الجــدارة  وإثبــات  والفريــد،  المميــز  وتقديــم 
اســتطعن بتجاربهــن الناجحــة تقديــم صور حضاريــة عن المــرأة البحرينية 
التي أثبتت جدارتها وحققت تمكينها في السوق البحرينية؛ لتكون جزءا 

ال يتجزأ من المنظومة االقتصادية والتنموية للمملكة.

اليــوم فــي عيد المــرأة البحرينية نحتفي بهــؤالء الســيدات اللواتي حملن 
وطنهــن فــي قلوبهن ورســمن صــورا لحجم التطــور الكبير الذي شــهده 
مجتمعهــن. نحتفــي بتجربة البحرينية التي تفوقت على مســتوى الخليج 
والوطــن العربــي وحتــى علــى المســتوى الدولــي؛ لكونهــا تجــاوزت فكرة 
وضــع الحــدود لعطائها وطاقاتهــا، فهي المهندســة والمعلمة والطبيبة 
والمســتثمرة ورائــدة األعمال وهي األم والمربيــة ومصدر العطاء وهي في 

قائمة قيادات المجتمع وفي صدارة التحديث والتطوير.

نحتفــي اليــوم باالهتمام والمســاندة والدعم الكبير الذي القته الســيدات 
القيــادة الحكيمــة  البحرينيــات مــن خــال برامــج وجهــود جبــارة بذلتهــا 
لتمكينهــن مــن ســوق العمــل، وفتــح المجــال لجميع أنــواع الفــرص لهن، 
ليدخلــن المنافســة فــي اإلنتاجية والعطاء أســوة بالرجال، وهــو األمر الذي 

جعل البحرين في صدارة الدول العربية بمجال تمكين المرأة.

كل عام والبحرينيات بخير وتألق...
كل عــام وأنتــن مميــزات ال تقبلــن بأقــل مــن رفــع اســم البحريــن عالًيا في 

السماء.
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ملحق اجتماعي شهري



البحرين في صدارة الدول الداعمة للمرأة 
في المجتمع

سـمو األمير خليفـة بـن سـلمان ينيـب 
سـمو الشـيخ علـي بـن خليفـة الفتتاح 

"الجواهـر العربيـة"
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فنادق

تحت األضواء

مدرســـة بيـكــن الخاصة... لتطوير التعليم
"الربيع"... 

السفر والسياحة برؤية مختلفة

6 سيدات تربعن على عرش األناقة 
والسلطة، استوحي إطالتك منهن

استــقـبلـي ضيــوفك 
بحلويـات اختــرنـاهـا لِك!

احتفل مع "آرت روتانا" في شهر ديسمبر

"تمكين"... مسيرة ريادية فـي دعــم 
المـــرأة البحريــنية
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يساهم صندوق العمل )تمكين(، منذ تأسيسه إلى اليوم، في دعم مسيرة المرأة البحرينية، 
عبر حزمة من البرامج والمبادرات المختلفة لدعم مشاركتها الفاعلة في تحقيق التميز الذي 

تحظى به مملكة البحرين في التنمية البشرية والنهضة االقتصادية.

وانســجاًما مــع األهداف الوطنية في المســيرة التنموية الشــاملة، وانطاًقا مــن الدور الحيوي 
الذي يقوم به "تمكين" في دعم عجلة االقتصاد الوطني في المملكة، تم تخصيص العديد 
من المبادرات والبرامج التعزيزية التي صممت خصيًصا لتلبية دعم احتياجات المرأة؛ لتحقيق 

اإلمكانات القصوى من طاقاتها اإلبداعية المتميزة في كل من القطاعين العام والخاص.

ويقــدم "تمكيــن" اليوم مجموعة واســعة مــن برامج الدعم، ســواء التي تســتهدف المرأة أو 
الكوادر البحرينية عموما؛ بهدف تحقيق أعلى مســتويات اإلنتاجية والتنافســية والتميز في 
ســوق العمــل. وتشــير إحصاءات إلى التوســع الملحوظ فــي زخم اإلنجاز المتنامــي للمرأة في 
القطاعات كافة، الســيما القطاع االقتصادي والتجاري، ُمفعلة بذلك مســاهمتها الواضحة في 

بناء نطاق أوسع للقطاع الخاص والحراك االقتصادي في المملكة عموما.

مسيرة ريادية فـي دعــم 
المـــرأة البحريــنية

كان مــن أبــرز مبادرات الدعم الرامية إلى تعزيز مســاهمة المرأة 
مشــروع  للبحريــن  االقتصاديــة  المنظومــة  ضمــن  البحرينيــة 
"ريــادات"، الــذي يعــد إحــدى ثمــار التعــاون المشــترك بيــن كل 
مــن المجلــس األعلى للمــرأة، وصندوق العمــل )تمكين( وبنك 
البحريــن للتنميــة؛ ليكــون منصة محفزة لإلبــداع واالنطاق في 

رحاب التنمية االقتصادية.

وتأكيــًدا لتعزيــز فــرص دعم المــرأة، أطلق "تمكيــن" في العام 
2016، بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للمــرأة، محفظــة ريادات 
بقيمــة تقــدر بـ 100 مليــون دوالر )ما يزيد علــى 37 مليون دينار 
بحرينــي(؛ بهــدف دعــم النشــاط التجاري للمــرأة في المشــاريع 
للتنميــة.  البحريــن  بنــك  مــن  بــإدارة  والمتوســطة،  الصغيــرة 

ويتحمــل "تمكيــن" فــي ســياق هــذا الدعــم نســبة 100 % من 
كلفة أرباح التمويل الذي يتراوح بين 5 آالف و30 ألف دينار، على 
أال تتعــدى فترة الســداد 3 ســنوات، في حين يتحمــل ما قيمته 
60 % من كلفة أرباح التمويل الذي يتعدى 30 ألف دينار وبفترة 
ســداد تصل إلى 10 ســنوات، ويشــمل الدعم ضمان 50 % من 

قيمة التمويل.
ويمثــل تمويــل ريــادات أحــد أهــم المبــادرات التمويليــة التــي 
أطلقهــا "تمكيــن" فــي إطــار دعــم المســتفيدات مــن مجمــع 
ريادات؛ للوقوف على حاجات المشاريع الناشئة لرائدات األعمال، 
إذ قدم "تمكين" الدعم ألكثر من 224 رائدة أعمال، ضمن مبالغ 
تمويــل تصل إلى ما يعــادل 4.9 مليون دينار بحريني، وبمعدل 

0.26 مليون دينار بحريني من كلفة دعم أرباح التمويل. 

مشروع ريادات
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من جانب آخر، ارتفعت نسبة الدعم المقدمة للمرأة في إطار تطوير األعمال لبرنامج دعم المؤسسات من 
إجمالي الدعم المقدم، منذ تدشين البرنامج في الربع الرابع من العام 2014.

وحصلت المؤسسات البحرينية على الدعم الازم للمشاريع التجارية المختلفة في مختلف مراحل نموها، 
بدًءا من مراحل التأســيس األولى وحتى طور النمو والتوســع، وذلك على صعيد برامج التمويل متناهي 

الصغر التي يطرحها "تمكين"، هذا بجانب ارتفاع نسبة دعم المرأة البحرينية في إطار ذلك.

دعم المؤسسات

وفــي إطــار دعــم األفراد، يقــدم "تمكيــن" الدعــم للتطويــر المهني من خــال برنامج 
المهــارات األساســية، الــذي يعــد من أبرز أشــكال دعم الموارد البشــرية التي دشــنها 
"تمكين"؛ بهدف االســتثمار في العنصر البشــري الوطني، وتحقيق أعلى مســتويات 
التنافسية في سوق العمل. وبلغت نسبة النساء المستفيدات من البرنامج 74 %. 
ويخدم هذا البرنامج شــريحة الباحثين عن عمل والموظفين في مختلف مؤسســات 
القطاعيــن العــام والخاص، ما يمنحــم فرصة الحصول على الدعم المادي في الدورات 
التدريبية المختلفة والمتخصصة في تطوير المهارات األساســية؛ بهدف تعزيز فرص 

توظيفهم أو تطورهم الوظيفي.

تشــمل برامج دعم المهارات برنامج الشــهادات االحترافية، الذي يعد المدخل لتعزيز 
المهــارات المهنيــة والتخصصيــة العاليــة في مختلــف التخصصات العمليــة. وبلغت 

نسبة استفادة المرأة من هذا البرنامج 46 %.

دعم األفراد

دعم المهارات
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تهــدف جائــزة البحريــن لريــادة األعمال، التــي أطلقت نســختها الرابعة فــي نوفمبــر الماضي، إلى 
تقديــم نمــوذج إيجابي للتميــز في ريادة األعمال؛ احتفاًء بالنماذج المبدعة، وتشــجيع الدخول في 
مجــال ريــادة األعمــال، إذ كرمــت الجائزة منــذ إطاقها فــي 2014، 29 رائد عمــل متميزين، وحظيت 
بمشــاركة ما يقارب 500 مشــارك منذ نســختها األولى. وبلغت نســبة مشــاركة المرأة في الجائزة 
منــذ النســخة األولى ما يقرب 40 % من إجمالي مجموع المشــاركين. ويأتــي إطاق جائزة البحرين 
لريادة األعمال انسجاًما مع أهداف مملكة البحرين في االهتمام بقضيتين أساسيتين هما تنمية 

العنصر البشري وتنمية القطاع الخاص كشريك أساس في عملية التنمية.

جائزة البحرين لريادة األعمال

لاطــاع علــى مزيد مــن خدمات "تمكيــن" للمرأة تصفح 
صفحة )#المرأة_في_سوق_العمل( على الموقع التالي  

)https://www.tamkeen.bh/ar/women-ar(
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أطلق صندوق العمل )تمكين( بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة، البرنامج الوطني 
لتطويــر العمــل فــي دور الحضانــة وريــاض األطفــال، تحــت مســمى "برنامــج المربيــة 
والمعلمة الوطنية"؛ في إطار حرصه على دعم المواطن البحريني ليكون الخيار األول 

في سوق العمل.

يطلق برنامج”المربية والمعلمة الوطنية”
”تمكين”

ويعمــل هــذا البرنامــج على دعم تقــدم المــرأة البحرينية 
الحضانــة  دور  ويســتهدف  األطفــال،  ريــاض  قطــاع  فــي 
وريــاض األطفال، والمعلمــات والمربيات العامات في تلك 
الــدور والرياض، من خال تدريــب الموظفات والعمل على 
تحسين كفاءاتهن ليحققن أعلى معايير اإلنتاجية ضمن 
برنامج التدريب ودعم األجور الذي يتضمن دعما لتكاليف 
تدريــب الموظف وتحســين األجور، إضافة إلى المســاهمة 
في تكاليف تطوير المؤسسة من خال دعم كلفة المواد 
والخدمــات في دور الحضانة ورياض األطفال وفًقا لمعايير 

صندوق العمل "تمكين".

ويقــدم البرنامــج للعاملــة بنظــام العمــل الكامــل )8 ســاعات 
عمل(، والعامات بنظام العمل الجزئي )4 ســاعات عمل(، دعما 
لألجــور، علــى أن تكون الزيادة في األجور بالحد األدنى 20 دينارا، 
وفي الحد األقصى 250 دينارا، للعامات المســجات في الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.

كمــا يشــترط "تمكين" علــى الراغبات فــي الحصول على 
دعــم األجور، التقيد باألنظمة واللوائــح المعمول بها لدى 
مؤسســة العمل وفقــا الحكام قانون العمــل في القطاع 
الخــاص الصــادر بالقانــون رقــم 36 لســنة 2012 وقراراتــه 
التنفيذية، وأن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.

الوضــع  إجــازات  منحهــن  للعامــات  البرنامــج  ويضمــن 
وســاعات الرعايــة مدفوعــة األجر، واحتســاب األجــر للعمل 
اإلضافي، وتلتزم المؤسسة بدفع األجر للمستفيدات من 
المشــروع خال فترة الصيف، وســداد مســتحقات الهيئة 

العامة للـتأمين االجتماعي.

ويعطــي البرنامج لــدور الحضانة ورياض األطفال، قدرة ترشــيح 
العامات لالتحاق بالبرامج التدريبية، إذا لم يســتفدن من تلك 
البرامج ســابقا، وبحسب الطاقة االستيعابية، وإذا توافرت بهن 

شروط المشاركة في هذه البرامج.
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خطــوات عمليــة وتفاعل حقيقي على نطاق واســع، تطوير وتحديث وتعزيز، وخطط ترســم الطريق باتجاه الهدف. إنها 
تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز وتمكين المرأة من سوق العمل المحلية، إذ استطاعت خال العقدين الماضيين 
خلــق نقلــة نوعيــة علــى جميع المســتويات؛ لتضمن لنصــف المجتمع مكانــة مرموقة محلًيــا وإقليمًيا وعلى المســتوى 

الدولي.

وأكد المشروع اإلصاحي لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعية حقوق المرأة البحرينية 
مــن خــال نصوص دســتورية وقانونية، وعزز فرصهــا المتكافئة مع الرجال في الرعاية الصحيــة والتعليم وفرص العمل 
والترشــح للمناصــب العليا. وســجلت األرقــام واإلحصاءات ارتفاعا واضحا في نســبة تعليم المرأة ونســبة توافر الخدمات 
الصحية لها، إلى جانب ارتفاع نسب حضورها في سوق العمل ووصولها للمواقع القيادة تطبيًقا لحقوقها التي تكفل 

حقها استناًدا للكفاءة.

إضافة إلى ذلك، فإن المشروع اإلصاحي حرص كل الحرص على تأكيد حقوقها المدنية ووفر لها اآلليات لضمان دفاعها 
عــن حقهــا، مــن خــال إنشــاء المجلس األعلى للمــرأة الذي يتولــى دوًرا كبيًرا في الدفــاع عن حقوق المــرأة والتعبير عن 

قضاياها.

البحرين في صدارة الدول الداعمة 
للمرأة في المجتمع

مبادرات ودعم مستمر وشراكات نوعية

على المســتوى السياســي بدأ تقدم المرأة البحرينية في الحياة السياســية منذ العام 2001، حين أعلن جاللة الملك مشروع جاللته اإلصالحي، وتم تعيين 
أول امرأة بحرينية بدرجة وزير في منصب األمين العام للمجلس األعلى للمرأة، لتكون البحرين بذلك أول دولة خليجية تعيين امرأة بهذه الدرجة. وفي 
العام 2004 عين جاللة الملك وزيرة للصحة لتصبح أول امرأة تتقلد منصبًا وزاريًا في البحرين وأول وزيرة للصحة في الخليج والعالم العربي، وفقًا 

لتقرير مملكة البحرين التكميلي للتقرير الدوري األول عن الفترة 2016 - 2018.
ووفقًا للتقرير، شهدت الفترة ما بين 2004 و2017 دخول 6 وزيرات بحقائب وزارية، في حين بلغ عدد الوزيرات ومن في درجتهن في العام 2017 
3 وزيرات وعدد وكيالت الوزارة ومن بدرجتهن 7 وكيالت وزارة، وعدد وكيالت الوزارة المســاعدات ومن بدرجتهن 26 وكيلة وزارة مســاعدة. 
إضافة إلى ذلك النســب العالية للمناصب اإلدارية الشــاغرة من قبل النســاء في القطاع الحكومي التي تصل إلى 30 %، في حين حققت البحرين نســبة 

42 % من شاغرات منصب مدير تنفيذي في القطاع الحكومي حسب إحصاءات العالم 2016.
يذكر أن تمثيل عضوات مجلس النواب المنتخب وصل إلى 8 %، ومجلس الشورى المعين 23 % وعضوات المجلس البلدي 10 % وأمانة العاصمة 

50 % بحسب إحصاءات العالم 2017.

أما على صعيد تمكين المرأة اقتصاديًا، فقد حققت المملكة نقلة كبيرة من خالل الدعم والشــراكات المدروســة والمبتكرة التي فتحت المجال 
لتمكين المرأة من ريادة األعمال وإطالق مشاريعها الخاصة من مختلف األحجام االستثمارية، وهو األمر الذي عزز حضورها االقتصادي 

وفتح لها المجال لتقديم مشاريع نوعية مساهمة في العجلة االقتصادية.

من أهم المبادرات مبادرة مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية )ريادات( الذي تم تأسيسه بالشراكة ما بين المجلس األعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، 
ويعتبر أول مؤسســة في المنطقة تركز على االســتثمار في مجال رائدات األعمال عبر توفير حاضنة أعمال متخصصة لتقديم مجموعة من الخدمات 

الداعمة.
إلى جانب هذه المبادرة، هناك محفظة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة، وتم إطالقها بالتعاون 

مع بنك اإلبداع وصندوق العمل )تمكين( في العام 2010؛ لتقديم قروض متناهية الصغر.
هذا إضافة إلى محفظة المرأة البحرينية للنشــاط التجاري )ريادات( التي تم إطالقها في العام 2016 وتتوجه للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة بالتعاون 

مع بنك البحرين للتنمية.
وأخيًرا إطالق امتياز الشرف لرائدات العمل الشابات في العالم 2011 كمبادرة تشجيعية لدعم وتحفيز الشابات البحرينيات في مجال ريادة األعمال.

ولعل هذه المبادرات والمشــاريع المقدمة من القيادة الرشــيدة للمجتمع البحريني عموما وللمرأة البحرينية خصوصا ما هي إال جزء بســيط 
من مشــروع متكامل تشــهده مملكة البحرين لتمكين المرأة في جميع المجاالت؛ لكونها دعامة أساســية في مسيرة النهضة والتقدم في مملكة 
البحرين، ولضمان تحقيق التقدم واالزدهار في مختلف قطاعات المجتمع، بما يعكس رؤية المجلس األعلى للمرأة في تعزيز مبدأ الشــراكة 
المتكافئة؛ سعيًا لبناء مجتمع تنافسي مستدام من خالل إدماج احتياجات المرأة في التنمية في إطار العدالة واإلنصاف وعدم التمييز في توفير 

الفرص في جميع المجاالت.
من هنا، وانطالقا من تبوء المرأة البحرينية مراكز قيادية بمختلف مجاالت العمل، كانت لنا وقفات مع مجموعة سيدات حققن مراكز متقدمة 

وإنجازات شخصية في مجال تمكين المرأة، إذ استعرضنا معهن آراءهن بشأن كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل بمجال العمل...

التمكين من المناصب العليا

دعم الحضور االقتصادي

مبادرات لتعزيز ريادة األعمال
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بــدأت حياتهــا المهنية مع شــركة "إرنســت آنــد يونغ" 
البحريــن فــي العــام 2006. حصلت علــى بكالوريوس 
هندســة الكمبيوتر من جامعة البحرين. أخيًرا واألهم 
من ذلك، أنها أم لطفلين صغيرين هما صوفيا وبدر، 

وتعتبرهما حياتها!

وعــن مقومــات النجاح مــن وجهة نظرهــا، ذكرت أنها 
لــن تقــول إن النجــاح بحاجة لجهــد ومثابــرة فهذا أمر 
بديهــي، إنما مقومات النجاح برأيهــا هي أوال االعتماد 
باإلمــكان  الثقــة  وجــدت  فــإن  بالنفــس،  الثقــة  علــى 
تحقيــق المســتحيل. ثانًيا االعتماد علــى المنطق في 
اســتكمال األعمال وااللتزام بالقوانين. ثالًثا الدقة في 
العمــل كتدويــن جميــع الماحظــات حتــى الصغيــرة 
وكذلــك التافهة من وجهة نظــرك والعمل بها. رابًعا 
االلتزام بالوعود ضروري جًدا لكسب ثقة الناس وعدم 
إهمــال متطلباتهــم، فهــي تؤمــن بمقولــة أن "وعــد 
الحــر ديــن" وتطبقها في العمــل وكذلك مع أطفالها 
بالمنــزل، وتفــي دائًمــا بوعودها. وأخيًرا كســب محبة 

الناس ألنها أساس النجاح.

تقــول ســحر إن مجــال عملهــا ممتــع ويتميــز بالطابــع 
األنثوي خصوًصــا في تنظيم الفعاليات، فاختيار الورد 
والديكــور قــد يحتاج للذوق النســائي وال يرغب الرجل 
بالعمــل به، ولكن ال تقتصــر المهمة على المرأة فقط 
فهنــاك الكثيــر مــن منســقي الفعاليــات بالمنطقــة 
مــن الرجــال، وأفضلهم فــي الحقيقة رجال! لــذا فإنها 

تستلهم أفكارها من أعمالهم وتقتدي بهم. 
وتضيــف أنها تعتقد أن وجــود المرأة والرجل مًعا في 
أي مجــال يخلــق نوًعــا من أنــواع التوازن وحســا مميزا، 
فللرجــل وجهــة نظــر خاصــة فــي تولــي زمــام األمــور 
تكملهــا المــرأة من نواح أخــرى.. وتختم ســحر بقولها 
"أنــا إنســانة قياديــة بطبعــي ولكن مــن وجهة نظري 
أن مجــال عملــي يتطلب فريــق العمــل المتكامل من 
الشــخص  عــن  النظــر  بغــض  مًعــا  والرجــال  النســاء 

المسؤول".

سـحـــــر 
قناطـي

تنـظــيـــم الفـعــاليــات 
ممتـع ويتطلب فريـق 
عمــل متـكــامـــال مــن 

الجنسين

تقــول المدير اإلداري للفعاليات والعاقات 
العامــة بمجموعــة "جي اف اتــش" المالية 
ســحر قناطي، إنها تشــغل حالًيا منصب 
مدير العاقات العامة في قسم االتصاالت 
تتولــى  حيــث  بالمجموعــة،  المؤسســية 
تطوير وتنفيذ أنشــطة العاقــات العامة 

والتسويق واالتصاالت.

وتمتلك ســحر خبــرة في مجــال االتصاالت 
عاًمــا   12 تتجــاوز  والشــركات  الداخليــة 
قبــل انضمامهــا لمجموعــة جــي اف اتش 
الماليــة، حيــث عملــت لمــدة 6 أعــوام في 
المجموعة العربية للتأمين )ARIG( التي 
تعتبــر أكبر شــركة تأمين فــي المنطقة، 
وشــغلت منصــب مســاعد مديــر قســم 
الموارد البشــرية بالشركة لتقديم الدعم 
لاتصــاالت الداخلية بالشــركة، والتواصل 

مع الموظفين، وتنظيم الفعاليات.

كيفيــة تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في 
مجال العمل

"

"
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كـوثر 
العـيـــــد

الصحة  لوزارة  الشكر 
لتفعيـل لجــنة تكــافؤ 
الفـرص بيـــن الجنسيـن

عبــر مهنــة تحمــل فــي جوانبهــا الكثيــر 
أنجــزت  مــن مامــح اإلنســانية والعطــاء، 
الطبيبــة كوثــر العيــد تجربتهــا فميــزت 
اســمها ما بيــن أوســاط الكــوارد الطبية 
النشطة والمتفاعلة في توعية المجتمع 

بأسس الحياة الصحية.

كوثــر العيــد عضــو فــي عــدد مــن اللجــان الوزاريــة 
كلجنــة األدويــة بالرعايــة األولية واللجنة التنســيقية 
ألعمــال بعثة الحــج، ولجنة االعتماد الكنــدي بالرعاية 
األوليــة وغيرهــا مــن اللجــان، وهي من الشــخصيات 
النشــطة في مجال حضور المؤتمرات وورش العمل 
والمنتديــات داخــل وخــارج مملكــة البحريــن لتمثــل 
وزارة الصحة ومملكة البحرين في المحافل العلمية، 
ولهــا عــدد من األبحاث العلمية التي تم نشــرها في 

بعض المجات العلمية.
 

فــي  رئيســة  محطــة  التطوعــي  العمــل  ويعتبــر 
مســيرتها، فهــي عضــو فــي مجالــس إدارة كل من 
جمعيــة األطبــاء البحرينيــة ورابطــة أطبــاء العائلــة 
البحرينيــة وجمعيــة الســكري البحرينيــة وجمعيــة 
الهــال األحمــر البحرينــي، إلــى جانــب كونهــا عضوا 
فاعــا فــي جمعية تنمية المــرأة البحرينيــة وجمعية 
التدخيــن  مكافحــة  وجمعيــة  والســامة  الصحــة 

البحرينية وغيرها.
 

 اشتركت العيد في العديد من الحمات المجتمعية 
التطوعية الناجحة بالمجتمع البحريني ومنها حملة 

مكافحــة التدخيــن وحملة نشــر الوعــي المجتمعي 
بســرطان الثــدي وحملــة التوعية ضد آفــة المخدرات 
المــرآة  بالســكري وحملــة لصحــة  للتوعيــة  وحملــة 

بالمجتمع.
 

أطلقــت كوثــر في مــارس 2018 الحملــة المجتمعية 
التطوعيــة للتوعيــة بمخاطــر الســمنة تحــت عنوان 
"الســمنة ال تليــق بــي"، والتــي جــاءت نظــًرا الزديــاد 
نســبة الســمنة وزيــادة الــوزن فــي مملكــة البحرين، 
إلى جانب إهمال البعض أنماط الحياة الصحية مثل 

ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي.
 

الحملــة المجتمعيــة التطوعيــة تضــم فريــق عمــل 
عاجيــة  تغذيــة  اختصاصيــة  مــن  يتكــون  مختصــا 
إلــى  واختصاصيــة نفســية ومــدرب رياضــي إضافــة 
شخص يدير  حســاب "انستغرام" ومصور لفعاليات 
الحملــة  مؤســس  الفريــق  هــذا  وتــرأس  الحملــة. 
بتغييــر  المختصــة  الفكــرة  صاحبــة  المجتمعيــة 

السلوك ومعززة الصحة وهي كوثر العيد.

تعتز كوثر بالمشــاركة المميزة للمرأة في تطوير القطاع الصحي، فبحســب إحصاءات وزارة الصحة تمثل 
المــرإة نســبة تصــل إلــى 65 % من إجمالي العاملين في الوزارة، و60 % من الوظائف اإلدارية واإلشــرافية 
إضافــة لتبوئهــا مناصــب إداريــة عليــا وتنفيذية وزيرة ووكيلة ووكيلة مســاعدة ومديرة ورئيســة قســم 
ورئيسة وحدة أو مجموعة وغيرها من المناصب. تعلق كوثر بخصوص توازن فرص النساء مقابل فرص 
الرجال بالقطاع الطبي فتقول "الشكر لوزارة الصحة لتفعيل لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالوزارة، 
وإدمــاج احتياجــات المرأة في برامج التنمية، ومناقشــة قضاياها المهنية والصحيــة، بما يليق بمكانتها، 
باعتبارهــا نصــف المجتمــع، وشــريًكا جديــًرا فــي مســيرة اإلصــاح والتنمية الشــاملة خال العهــد الزاهر 

لصاحب الجالة الملك المفدى حفظة اهلل ورعاه".

وتضيــف "علــى صعيد الحملــة المجتمعية التطوعية فإننا نفخر أن تكون نســبة تمثيل المرأة في فريق 
العمل أكثر من 50 %، وأيًضا بالرجوع إلحصاءات الحملة فإن 57 % من النســاء هم من يتابعن مكونات 

الحملة والبرنامج الصحي وينفذنه ويتفاعلن مع النصائح واإلرشادات".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"

"
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غــــزالن 
رحــالي

لوجودنا  محظوظون 
فـــي دولـــــة تــدعـــــم 
مبادرات تمكين المرأة

تعد رئيس قســم التسويق واالتصاالت 
في مصرف الســام - البحرين غزالن 

متمرســة  مهنيــة  رحالــي  محمــد 
مجــال  فــي  واســعة  خبــرة  ذات 
التســويق واالتصــاالت، إذ عملت 
في العديد مــن القطاعات على 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. 

وهي تدير حالًيا شــؤون االتصاالت 
الداخليــة والخارجيــة فــي مصرف 
تقــوم  البحريــن، كمــا  الســام - 
بإعــادة تجديد قســم التســويق 
وقبــل  وتعزيــزه.  واالتصــاالت 
عملــت  للمصــرف،  انضمامهــا 
مجــال  فــي  اســتراتيجيا  خبيــرا 
االتصــاالت ومستشــارا مســتقا 
المؤسســات  مــن  كبيــر  لعــدد 

المالية والحكومية.

االتصــاالت  قســم  رئيــس  منصــب  كذلــك  رحالــي  وشــغلت 
وســوق  الدولــي  االســتثمار  بنــك  مــن  كل  فــي  المؤسســية 
البحرين المالية. وعاوة على ذلك، صممت رحالي حمات ناجحة 
للتســويق االســتراتيجي والعاقــات العامــة، إضافــة إلى حمات 
توعية بالعامة التجارية للعديد من المؤسسات المالية الرائدة 
في البحرين. وتمتد مســيرة رحالي فــي قطاع الخدمات المالية 
على مدار 12 عاًما، اكتسبت خالها الكثير من المهارات القيمة 
في التسويق وإعداد الميزانيات. وقبل انتقالها للقطاع المالي 
في العام 2008، أدارت رحالي الحمات التسويقية لسباق جائزة 

البحرين الكبرى للفورموال 1 في حلبة البحرين الدولية.

كذلــك خاضــت رحالــي عالــم ريــادة األعمــال بنجــاح، إذ أسســت 
شــركتها الخاصة "باي كرييتــف" )PIE CREATIVE( لتصميم 
اســتراتيجيات التســويق والعاقــات العامــة؛ بهــدف مســاعدة 
القيــاس  الشــركات علــى تفعيــل اســتراتيجيات  العمــاء مــن 
المصممــة لزيــادة العائــدات وتحســين كفــاءة التســويق عبــر 
القنوات المستهدفة. واستمرت أنشطة الشركة لمدة 4 أعوام 

كانت رحالي خالها العضو المنتدب. وتتمتع رحالي أيًضا بخبرة 
واســعة فــي العاقــات العامة والتســويق عبر مختلــف القنوات 

في قطاع الضيافة وصناعة الترفيه ورياضات السيارات.
وتحمل غزالن شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال والتسويق 
المتحــدة  الواليــات  )فيرجينيــا،  دومينيــون  أولــد  جامعــة  مــن 

األميركية(.

تقــول عــزالن "بالنســبة لمقومات النجــاح في رأيي، يعــد اختيار 
الوقت المناسب إحدى أهم سمات نجاح األعمال التجارية وركيزة 
أساســية للنهــج القيــادي لرجــال األعمــال، إذ يشــكل التوقيــت 
الصحيح نقطة حاسمة للنجاح، وغالًبا ما يؤدي التأخر في اتخاذ 

القرار إلى تكبد المشاريع خسائر كبيرة.
مــن صغــري تعلمــت مــن والــدي أهميــة التنظيــم والتوثيــق 
وترتيــب ملفــات العمــل وتنظيمهــا. وأنــا أرى أن هــذه المهارات 
التي اكتســبتها منذ ســن مبكرة تعد من أبرز أســباب نجاح أي 

مؤسسة".

تقول رحالي "مما ال شك فيه أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل يتم عبر ترسيخ 
قيم المســاواة بينهما على جميع األصعدة، بما في ذلك إتاحة فرص عادلة لارتقاء الوظيفي للجنســين 
علــى حــد ســواء دون حصر المرأة في وظائــف ومناصب معينة. ونحن محظوظــون بالطبع لوجودنا في 
دولــة تدعــم مبــادرات تمكيــن المــرأة، وهو مــا تؤكده  محــاور الخطة الوطنيــة لنهوض المــرأة البحرينية 

.")2022 - 2013(
وتضيــف "أمــا فــي مجال عملي، فإن المــرأة البحرينية تتمتع بحضور قوي في القطــاع المالي والمصرفي، 
إذ يزخــر القطــاع بالعديــد مــن الرائــدات اللواتــي يتوليــن مناصــب إداريــة عليا، كما أن مســاهمة النســاء 
فــي المناصــب القياديــة البحرينيــة فــي القطــاع المالي في العــام 2018 بلغــت 33.2 % وفًقــا إلحصاءات 
مصرف البحرين المركزي. لذلك أرى أننا على المســار الصحيح نحو تحقيق تكافؤ الفرص والمســاواة بين 

الجنسين. وأنا شخصًيا أعمل ضمن فريق متميز يتألف من الرجال والنساء".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في العمل

"

"
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فاطمة القطري
صحي  نموذج  النــواب  لمجلـس  رئيسة  اختيار 

لتحقيـق التــوازن بيـن الجنـسين

وزيــر  مكتــب  فــي  القطــري  وعملــت 
البلديــات والزراعــة في الفتــرة ما بين 
ثــم انتقلــت  2004 و2014،  العاميــن 
للعمــل عضــوا بلجنــة الخدمــات فــي 
بيــن  مــا  بالفتــرة  البلــدي  المجلــس 
كانــت  كمــا  و2017.   2014 العاميــن 
بالمجلــس  الفنيــة  اللجنــة  عضــو 
البلدي بالفترة ما بين العامين 2014 
و2018. وكذلــك كانــت القطــري نائبا 
بلديــا عن الدائــرة الثانيــة بالمحافظة 
الشــمالية بالفتــرة مــا بيــن العاميــن 

2014 و2018.
وحصلت القطــري على بكالوريوس إدارة 

نظــم المعلومات مــع التمييز من جامعة 
حصلــت  كمــا   ،2009 العــام  فــي   AMA
علــى دبلــوم فــي الهندســة المدنية من 

جامعة البحرين بالعام 1994.

وتقــول فاطمــة "مقومــات النجــاح برأيــي 
طريقهــا غالبا ما يكــون محفوفا بالكثير 
ولتحقيــق  والتحديــات.  الصعوبــات  مــن 
النجــاح يحتاج الفرد منــا إلى الوضوح في 
الرؤيــة واألهــداف، وبعدهــا يأتــي الصبــر 
مهمــة  كأســلحة  واإلخــاص  والمثابــرة 
لمواجهــة التحديات التــي تعترض طريق 

النجاح".

عضــو مجلــس النــواب فاطمة القطــري تمتلك خبرة مهنيــة تتجاوز 23 عاًمــا، إذ بدأت 
عملها باإلشراف الهندسي في العام 1996 في شركة القصاب حتى العام 1998، ثم 
انتقلــت للعمــل في إدارة الشــؤون الفنية بوزارة اإلســكان في الفتــرة ما بين العامين 
1998 و2000. كمــا عملــت بدوام جزئي في قســم التســويق بشــركة اليكو للتأمين 
على الحياة في الفترة ما بين العامين 1998 و2004. وكذلك عملت فني مياه جوفية 
فــي قســم مصادر الميــاه بوزارة البلديــات والزراعة فــي الفترة ما بيــن العامين 2000 

و2004.

تقول فاطمة "التكافؤ في الفرص واالستحقاقات العامة تعد من أبرز مظاهر التوازن بين 
الجنســين. ويمكن تطبيق ذلك في مجال العمل على تكافؤ األجور والحوافز والمكافآت، 

والترقيات وتولي المناصب القيادية، وغيرها من االمتيازات الوظيفية.
وأعتقد أن اختيار النواب ســيدة لرئاســة مجلســهم واختياري للدورة الثانية رئيسة للجنة 
الطفل والمرأة، يمثل نموذًجا وسلوًكا صحًيا نحو تحقيق التوازن المنشود بين الجنسين".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في العمل

"

"
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نهلة السني
والمرأة  الرجل  بين  فرق  يوجد  ال 

وعلى قدر عطائك تكون النتيجة

العبة ســابقة في منتخب البحرين لكرة الســلة، وأول العبة بحرينية وخليجية وعربية 
تمــارس لعبة البليارد والســنوكر فــي بطولة العالم للعام 2009 فــي الهند. مصنفة 
بالترتيــب 17 عالمًيــا للعــام 2010 بســوريا فــي لعبة الســنوكر، وحاصلة علــى المركز 

األول ألكثر من 6 مرات في بطولة البحرين للبليارد عن فئة السيدات.

لعبــة  مارســت  التــي  الســني،  نهلــة  إنهــا 
الســنوكر وأصابها شــغفها وحبهــا وهي في 
القاهــرة خــال دراســتها طب األســنان. تعلقت 
بهــذه الهواية إلــى أن تخرجت في العام 2016 
مــن الجامعــة؛ لتحصــل بعــد ذلــك علــى زمالــة 
اإليطاليــة،  مــن جامعــة جينــوا  العصــب  عــاج 
ومــن ثــم عملــت لفترة في عيــادة أســنان، غير 
أن مجموعــة مــن الظــروف كانــت كفيلــة بــأن 
تغيــرت حياتهــا لتدخــل وســط ريــادة األعمــال؛ 
إذ إن حــب المغامــرة مــن جهة ومــرض والدتها 
من جهة أخرى، دفعها للمشاركة في مسابقة 
مشــروعي 5 بفكــرة مشــروع موقــع وتطبيــق 
إلكتروني تحت اسم DOCWHERE، إذ يقوم 
التطبيــق بربط المرضــى واألطباء مع الخدمات 
الطبية لتسهيل وصول المريض إلى الطبيب 
المناسب، فيتمكن المريض من حجز مواعيده 
مــع الطبيــب المناســب بنــاًء علــى آراء وتقييم 
المرضــى اآلخريــن، إلــى جانــب حفــظ تقاريرهم 
الطبيــة وإمكان نقلها بســهولة ألطباء آخرين 

وغير ذلك من المميزات.

وُيعــد هــذا التطبيــق مــن فئــة التكنولوجيــا 
ويهــدف  الطبيــة،  والتكنولوجيــا  الحيويــة 

ابتكار هــذه المنصة إلى توفير جميع الخدمات 
الطبيــة فــي مــكان واحــد للمرضــى ومــزودي 
الخدمات الصحية؛ ليصبح العثور على الطبيب 
المناســب أســهل وأســرع. كمــا يســهم هــذا 
مــن  األطبــاء  مهــارات  تطويــر  فــي  التطبيــق 
خــال إبقائهــم مطلعيــن على أحــدث الدورات 
والمؤتمــرات الطبيــة مع إمكان التســجيل في 
الدورة أو المؤتمر، ما سيؤدي إلى زيادة معدالت 

رضا المرضى.

ضمــن  االبتــكار  جائــزة  علــى  حصلــت  إن  مــا 
مشــاركتها فــي "مشــروعي 5" حتــى توجهت 
إلى "رواد في القصر"؛ لتعرض فكرتها وتحظى 
بالمركــز الثانــي حســب اختيار الجمهــور داخل 
القاعــة، وهــو مــا أهلها للمشــاركة فــي برنامج 
"رواد في القصر على مســتوى الخليج العربي" 

في نوفمبر 2019.

هــذا إضافــة إلــى ترشــح التطبيــق ليكــون من 
ضمن أفضل 10 مشــاريع ناشــئة من بين 180 
مشــروعا مترشحا في مســابقة البحرين لريادة 

األعمال.

عــن رأيهــا فــي توازن فرص النســاء والرجال فــي مجال ريادة األعمــال تقول نهلة "ال يوجد فــرق بين الرجل 
والمــرأة، فعلــى قــدر عطائــك وعملك تكون النتيجة مثمرة. بالنســبة لي لم أواجه عقبــات في دخول هذا 
المجــال، بالعكــس وجــدت الدعــم المعنــوي والتشــجيع إلكمــال تأســيس المشــروع، ومــا هــذا إال بفضــل 
توجيهات صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى، وتنفيًذا لرؤية 
صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفــة قرينة العاهل المفدى رئيســة المجلس 
األعلى للمرأة، إذ تحققت نقلة نوعية في تثبيت أركان العمل والمختص في متابعة تقدم المرأة البحرينية، 
إضافــة إلــى تكافــؤ الفرص بين الرجل والمرأة بقدر المجهود والعطاء المبذول في جميع التخصصات في 

المملكة، ما من شأنه إبراز دور المرأة في جميع المجاالت عامة وفي ريادة األعمال بصورة خاصة".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في العمل

"

"



يوم المرأة البحرينية 28

فاطمة إبراهيم
البحرين تتيح فرًصا ال نهائية للنساء

اليــوم وبعــد أن مــر عــام علــى إطاق شــركتها )أنــدرا للعاقات 
العامــة( تقــول فاطمة "ســتبدو اإلجابة بســيطًة جــًدا ولكن ها 
هي: كنت فقط أدرك أني على اســتعداد، فكان أمامي طريقة 
اآلخريــن  مــع  التواصــل  فــي  اجتهــدت  فقــد  والخطــأ،  التجربــة 
والتعلــم منهــم، وكنت أمــارس الكثير من األنشــطة اإلضافية 
داخــل القطــاع بعــد العمــل، فتعلمــت علــى قــدر ما أســتطيع، 
وبمجرد شــعوري باكتســاب مــا يكفي من المهــارات والمعرفة، 

أصبحت مستعدًة لتطبيق تلك المهارات بنفسي". 

وعلــى الرغــم مــن صغر ســنها مقارنة مــع المســتثمرين ورواد 
األعمــال فــإن نجاحهــا ارتبــط بدرجــة مــا بمجموعة مــن المبادئ 
هي المبادرة للتعلم من دون انتظار من يعلمها، التواصل مع 
أشــخاص ال يخشــون المخاطرة وعلى اســتعداد للمجازفة، ومن 
ثم بناء شــبكة من العاقات الخاصة مع الشــخصيات المتميزة، 
وتعلــق فاطمــة فتقــول "كان علــّي أن أتعلــم مــن قصصهــم 

ورحاتهم، وأن أصنع قصصي الخاصة".

مــن أهــم المحطات في رحلــة فاطمة في ريــادة األعمال، عملها 
فــي نيويورك مع إحدى الشــركات الناشــئة الناجحــة وحصولها 
علــى جائــزة جامعــة نيويــورك. كمــا وقــع االختيــار عليهــا ضمن 
مجموعٍة من الشــركات الناشــئة في مجال التكنولوجيا لعرض 
فكرتهــا فــي فعاليــة "يــوم العــرض" )DEMO DAY(. ووقــع 
االختيــار عليهــل فــي العاميــن 2016 و2019 مــع مجموعــة من 
الرائــدات فــي البحرين بصفتها من بين أكثر النســاء تأثيًرا في 
البحرين، وتم تعيينها من قبل ســمو ولي العهد في مجلس 
اإلدارة الجديد لمجلس التنمية االقتصادية للفترة ما بين 2018 
و2021، وهــي عضــو فــي مجلــس مبــادرة البحريــن للمــرأة في 
التكنولوجيــا الماليــة في العام 2018، كما وقــع عليها االختيار 
لتكــون إحدى أفضل مئــة امرأة في مجــال التكنولوجيا المالية 

للعام 2019.

شــابة، طموحــة، مجتهــدة، متميــزة، دبلوماســية وعديد من الصفات ســاعدتها لكي تفــرض حضورها وتبني مــن خاله تجربتها 
الناجحــة... إنهــا الشــابة فاطمــة إبراهيــم رائــدة األعمــال والرئيــس التنفيــذي لشــركة أنــدرا للعاقات العامــة، والتــي دخلت مجال 
التكنولوجيــا الماليــة )فنتــك( في العام 2015، إذ أدارت شــركة ناشــئة في مجال المدفوعات، ووصلت اليوم لتقديم االستشــارات 
للشــركات الناشــئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة. عملت مديرة إقليمًي لشــركة "آكشن غلوبال كوميونيكيشنز" 
البحرين لمدة 4 سنوات تقريًبا، وتعاملت مع العديد من العماء، وفي ذلك الوقت كانت تدير المكتب وهي مازالت في سن صغير 
لتضع بذلك حجر األساس لتجربتها من خال شبكة واسعة من العاقات مع العماء عبر تخصصها في القطاعات االقتصادية في 

مملكة البحرين خصوصا التكنولوجيا المالية. 

عــن رأيهــا بشــأن تــوازي الفــرص مــا بيــن 
الجنســين فــي المجاالت التــي عملت بها 
قالت فاطمة "مملكة البحرين في مقدمة 
الــدول التــي تتيح فرًصا ال نهايًة للنســاء، 
فثمة العديد من المبادرات والبرامج التي 
تدعــم الســيدات اقتصادًيــا فــي مختلــف 
القطاعــات، نحــن محــط تقديــر وتتــاح لنا 
الفرص إلبرازنا ولتولي أدوار قيادية، وذلك 
بقيــادة المجلــس األعلى للمرأة وبرئاســة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة"، وتضيف "يلتقي 
الرجال والنساء لوضع البرامج والمبادرات 
"لكســر الجمــود" واســتضافة الفعاليــات 
لعرض موضوعات النقاش الكبرى بشــأن 
التنــوع والدمج. ثمة الكثير من الفعاليات 
التــي تؤســس لمنصــات تحفز المــرأة في 
مختلــف المجــاالت، وتســعى الكثيــر مــن 
المؤسســات لتســريع تعييــن الســيدات 
فــي المناصــب العليــا، فالبحريــن الدولــة 
العربيــة الثالثــة التــي تعين مرأة رئيســًة 

للبرلمان".

"

كيفيــة تحقيق التوازن بين المرأة "
والرجل في العمل
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المرأة البحرينية وصلت 
عــاليــة  مناصــب  إلـــى 

بدعم القيادة الرشيدة

لمياء 
محمود

متألقــة وناجحــة، ُتجيد دراســة خطواتها 
تخصصهــا  فرغــم  أعمالهــا،  وتطويــر 
فــي مجــال طــب األســنان إال أن هــذا لــم 
رائــدة  حضورهــا  تعــزز  أن  مــن  يمنعهــا 
أعمال ومســتثمرة وناشــطة في العديد 
لميــاء  إنهــا  االســتثمارية.  المجــاالت  مــن 
محمــود، المؤســس والرئيــس التنفيذي 
لمركز الدكتورة لميــاء التخصصي لعاج 
المحــرق  فــي  بفرعيــه  بالليــزر  األســنان 

والرفاع.

أسســت لمياء عيادتها في المحرق في العام 1996 لتكون 
فــي ذلــك الحيــن أول وأصغــر طبيبــة أســنان تفتتــح عيادة 
لطب األســنان، لتطور عيادتها فيما بعد وتصبح أول مركز 
متخصــص فــي طــب األســنان بالليــزر، ليس على مســتوى 
البحريــن فقــط بــل وفــي مســتوى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وهــي رئيســة مؤتمــرات الليــزر لتجميل األســنان 
فــي مملكــة البحريــن. كمــا اعتبــرت أول امــرأة فــي الخليــج 
أكملت بنجاح درجة الماجستير في طب األسنان بالليزر من 
جامعة آخن بألمانيا، ومن ثم درجة الماجستير األوروبية في 

تطبيق الليزر عن طريق الفم.
وخال سنوات من انطاقتها وبصفتها رائدة أعمال نجحت 
لميــاء في التوســع من عيادة صغيرة إلــى مركز متخصص، 
إلــى جانــب تأسيســها وإدارتهــا شــركة ميداليــن لألجهــزة 
الطبيــة التــي أطلقتهــا فــي العــام 2013، إضافــة لكونهــا 

مؤسس ومالك مختبر ميدالين لألسنان.

وبعيًدا عن القطاع الطبي، اتجهت لمياء إلى قطاع العقارات 
 DR.LAMYAS LLC لـــ  مــن خــال تأسيســها وتملكهــا 
كشــركة إلدارة الممتلــكات العقاريــة فــي الواليــات المتحدة 

األميركيــة، إلــى جانب كونها مســتثمرا رئيســا فــي اثنتين 
من الشركات الناشئة في الواليات المتحدة األميركية.

 وعلــى مدار ســنوات حققــت لمياء العديد مــن اإلنجازات، ما 
أهلها للفوز بـ 4 جوائز هي جائزة صاحبات األعمال الشــابات 
الشــركات  وجائــزة   ،2013 العــام  وفــي   1999 العــام  فــي 
 IWEC الصغيــرة والمتوســطة فــي العــام 2016، وجائــزة

الثانية عشرة في العام 2019.

 وبعيــًدا عــن االســتثمار وريــادة األعمــال، فهي عضو نشــط 
وشــخص رئيــس فــي بعض اللجــان والمنظمــات مثل لجنة 
الصحــة فــي غرفــة تجــارة البحريــن، وعضو في جمعيــة رواد 
فــي  المــرأة  للجنــة  الســابق  البحرينيــة، والرئيــس  األعمــال 
جمعيــة البحريــن الخيريــة، وعضــو مؤســس فــي جمعيــة 
البحرين لطب األسنان، وعضو في الجمعية الملكية لأليتام 
فــي البحريــن، والعديد من المشــاركات. إلى جانب كل ذلك 
فإنها ما زالت متمسكة بدورها ناشطة معروفة في العمل 

التطوعي والخيري.

وعــن رأيها في مســألة تكافؤ حصص الرجال والنســاء فــي مجالها قالت لمياء "المــرأة البحرينية وصلت 
لمناصب ُعليا، وذلك بتشجيع من القيادة الرشيدة ومن صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة إبراهيم 
آل خليفة قرينة عاهل الباد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل ورعاها، فأصبحت عنصًرا 
أساســًيا وفعــاًلا فــي بنــاء البحريــن. وأصبحت مبدعــة في جميع المجــاالت )التجاريــة، الصناعيــة، الطبية، 
التعليمية، االجتماعية، األعمال التطوعية، اإلعامية والرياضية". وتضيف "في مملكتنا الحبيبة تم إدماج 
احتياجــات المــرأة في إطــار تكافؤ الفرص في جميع مجاالت العمل، كما تســاعد الحكومــة البحرينية في 
دعم المرأة العاملة في القطاع الصحي، ودعم دورها الفاعل بأفكارها وإســهاماتها التي تعزز الخدمات 

الصحية والعاجية في البحرين، وتساهم في االرتقاء بها وفي تطويرها".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في العمل

"

"
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هــالـــــة 
سليمـان

أنظـمة البحرين تمــكن 
المـرأة وتساهـم فــي 

تقدمـــــها

تشغل هالة أحمد سليمان حالًيا منصب 
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "عبر 
القــارات لاستشــارات"، التــي تركــز علــى 
توفير اإلدارة اإلســتراتيجية واالستشــارات 
في مجــال اإلدارة واإلعام واالتصال، وهي 
أيًضــا شــريك مؤســس لـــ "الــراوي ميديا". 
وهــو مشــروع ثقافــي بحرينــي - عربــي 
للكتــب  إبداعــي  إلكترونــي  لتطبيــق 

الصوتية متخصص بالكتب العربية. 

شــغلت هالة وظيفة مدير إدارة اإلعام والتســويق 
فــي "تمكيــن" وكان مــن ضمــن مســؤولياتها في 
ميــدان العمــل فــي "تمكيــن" رئاســة لجنــة تكافؤ 
الفــرص، وأثنــاء هــذه الفتــرة تــم انتدابهــا للعمــل 
السياســات  لوضــع  اإلســتراتيجي  الفريــق  ضمــن 
وأطــر العمــل للمركز اإلعامي للحــوار الوطني في 
العام 2011. وتتمتع هالة بخبرة واسعة في قطاع 
االتصاالت شملت مرحلة انتقالية مهمة من الحقبة 
االحتكاريــة فــي البحريــن إلــى الحقبــة التنافســية، 
لاتصــاالت  البحريــن  شــركة  مــع  عملهــا  بــدأت  إذ 
)بتلكــو( ومن ثم عملت ضمن الفريق التأسيســي 
لــدى شــركة "ام.تي.ســي – فودافــون"، المعروفــة 
حالًيــا بشــركة "زيــن" لاتصــاالت، مديــرة لاتصــاالت 
التسويقية ثم مستشارة إعامية لمكتب الرئيس 

التنفيذي لـ "زين".

وتدعــم خبــرات هالــة ســليمان التــي تزيــد عن 20 
عاما في صناعة اإلعام والبث اإلذاعي والتلفزيوني 
والصحافة المطبوعة واإلنتاج الثنائي اللغة. وتعبر 
هالــة عــن شــغفها باإلعــام مــن خــال مجموعــة 
مــن المهــام اإلعاميــة الناجحة في وســائل اإلعام 
المســموعة والمرئيــة والمطبوعــة، كذلــك عملــت 
وتلفزيــون  إذاعــة  هيئــة  لــدى  ومذيعــة  مراســلة 
البحريــن ومركــز تلفزيــون الشــرق األوســط )قنــاة 
نيــوز"  MBC PANORAMA( وصحيفتــي "عــرب 

و"جلف ديلي نيوز" المحلية. 

جامعــة  فــي  الماجســتير  اآلن  تــدرس  وهــي 
ستراثكايد )جاســجو، سكوتاندا(، وحاصلة على 
درجــة البكالوريــوس فــي اإلعــام والتســويق مــن 
جامعــة البحريــن، وعدد من شــهادات الدبلوم في 
تخصصــات متنوعــة كالعاقات العامة والتســويق 

وإدارة الموارد البشرية. 

المختلفــة  الفعاليــات  فــي  مشــاركاتها  وتســتمر 
متحدثــة في ريادة األعمال، اإلعام واالتصاالت وثورة 
تقنيــة المعلومــات فــي مؤتمــرات محليــة ودولية.
كانــت هالــة وما زالــت تلعــب دوًرا مؤثًرا ومســتمًرا 
بمشــاركاتها التطوعيــة الداعمة فــي برنامج إنجاز 
البحريــن منــذ أكثر من 12 ســنة ومتطوعة منذ 3 
سنوات ضمن فريق المركز العالمي لرعاية النساء 

وقت األزمات.

علــى  عــدة  جوائــز  علــى  ســليمان  هالــة  وحــازت 
المستوى الفردي والمستوى المؤسسي.

تقول هالة إن النجاح يحتاج إلى:
- االجتهاد والعمل بذكاء.

- االحترام وخلق الثقة في شــخصك ومؤسســتك 
من خال إتقان وحب العمل أو ما نقوم بعمله.
- العاقات والتشابك مهم في كل القطاعات.

- القراءة وتنمية ثقافة الفرد والتعليم المستمر.

تقــول هالــة "بالنســبة لمملكــة البحريــن فللــه الحمــد، سياســة وأنظمــة 
المملكــة تمكــن المــرأة وتســاعد علــى تقدمهــا وتطورهــا إن أرادت ذلــك 

وأيًضا أن أراد المجتمع المحيط بها شخصًيا.
ولــذا مــن الضــروري اســتمرار تثقيــف المــرأة بحقوقهــا وواجباتهــا كونها 
مواطنــة فــي المقام األول وبدورها الفعال فــي القطاعات المختلفة، وفي 
نفــس الوقت مــن الضروري خلق الوعي الازم لجميــع عناصر المجتمع عن 

أهمية ودور المرأة باعتبارها شريكا أساسيا ومكما لتنمية المجتمع".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"

"
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إيمان 
المناعي

تطويــر  الــذات يـحــقق 
الشـخـصـي  الـتــــوازن 

وبيـــن الجنسيــن

محمــد  إيمــان  األعمــال  ســيدة  تشــغل 
الرئيــس  نائــب  منصــب  حالًيــا  المناعــي 
مجموعــة  فــي  والتســويق  للمبيعــات 

"غولدن غيت" العقارية.
امتــدت مســيرتها العقاريــة منــذ العــام 
نظــام  الملــك  جالــة  إصــدار  بعــد   2005
التملــك الحر في العــام 2002 إلى اليوم، 
أي مــا يقــارب الـــ 15 عاًما، وهذه المســيرة 
كانــت بدايتها فــي أول مشــروع للتملك 
الحر أال وهو أبراج اللؤلؤ، واليوم أكثر من 
10 أبراج للتملك الحر كانت تحت إدارتها.

فــي العــام 2015 حصلت على لقب خبير 
عقــاري عالمــي معتمــد، وحصلــت علــى 
واإلنشــاء  العقــار  لجنــة  فــي  العضويــة 
بغرفة تجــارة وصناعة البحريــن، كما أنها 
عضو في أكثر من 8 جمعيات عقارية في 

البحرين وخارجها.

خال مســيرتها العقارية كانت نســب المبيعات ترتفع بشــكل 
كبيــر، وأكثــر المســتثمرين لــدى المشــاريع التــي عملــت بهــا 
مــن الجانــب الســعودي؛ بحكــم قــرب المســافة والســكن، كما 
اســتثمروا معهــا خــال مســيرتها أكثــر مــن 50 جنســية فــي 

مشاريع التملك الحر التي تشمل السكنية والمكاتب.
قدمت إيمان دورات في الجانب العقاري، والتثقيف العقاري، كما 
قدمــت مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعي رســائل لتوعية 

الناس باالستثمار العقاري.
أصــدرت أول كتــاب تخصصي للعقارات في شــهر مارس 2019. 
كمــا قدمــت دورات تطوعيــة مــن خــال وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة. وتشــعر أن مــن واجبهــا كعقاريــة إيصــال الصــورة 
النــاس  يــزال  ال  التــي  العقــاري  االســتثمار  لكيفيــة  الصحيحــة 
يجهلونهــا؛ مــن أجل أن يســتفيد أهــل البلد فــي المقام األول 

من هذه المشاريع الضخمة.

وعــن مقومات النجاح من وجهة نظرها، تقول المناعي "ســواء 
فــي الجانــب العقــاري أو أي جانــب آخــر، أوال إننــا فــي البحريــن 
محظوظــون بالدعم من الحكومة ســواء بالتدريس أو اإلشــادة 
باإلنجازات والتطوير والمساندة؛ ألن اإلنسان يتطور إذا كان في 
بيئــة خصبــة تســاهم فــي ذلــك، خصوصا بالنســبة المــرأة من 
خال المجلس األعلى للمرأة، ما يجعل الشــخص في تحد لذاته 

على الدوام ليتطور".
وترى أن الشــخص لينجح يحتاج أن يســتثمر في نفســه أوال من 
خــال الدراســة حتى يكــون محط ثقــة الناس الذيــن يتعاملون 
معه، كما يجب أن يصبر ألن النجاح ال يتحقق بين ليلة وضحاها، 
وكذلك يجب أن ينتظر، موضحة أنها بدأت جني الثمار اآلن بعد 

15 عاًما.
ولفتــت إلــى أن الشــخص ســيتعرض إلحباطات كثيــرة وعوائق 
كبيرة، فإذا لم يكن يمتلك الصبر والمثابرة وإعادة علو الهمة، 
إذ كلمــا تعــرض إلحبــاط فإنــه لــن يســتطيع اإلنجاز، مؤكــدة أن 
النجاح لو كان سها لما تم تكريم الناجحين، ولما تمت اإلشادة 
بإنجازاتهــم، إال أن صعوبة النجاح تجعل من يحصل عليه مميًزا 
ومختلًفا، وإذا رغب الشخص في هذا التميز فإن عليه االستثمار 
فــي النفــس والصبــر واإليمــان ورســم خطــة الطريــق ويجب أن 

يكون لديه هدف يقســم إلى أهداف صغيرة؛ من أجل الوصول 
إليها على المدى البعيد.

وتضيف أن من أهم مقومات النجاح العمل الجماعي، فالشخص 
لوحده ال يســتطيع النجاح واإلنجاز، فوجود عاقات صحية حوله 
من حيث الدعم هذه ســتوصله بشــكل أســرع للنجاح، والقائد 

هو من يصنع القادة وليس أتباًعا له.
وتؤكــد أن أهــم شــيء فــي النجــاح هــو عــدم اليــأس وإيمــان 
الشــخص بقدراتــه، فهــو ال يحتاج إلــى من يصفق لــه، إنما يجب 
أن يؤمــن بقدراتــه والهــدف الــذي وضعــه ويبــذل المســتحيل 

لتحقيقه، فا يوجد مستحيل إذا عزم الشخص على النجاح.

وعن تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل، تقول 
المناعــي: ال يوجــد فرق بيــن المرأة والرجــل خصوًصا في الوقت 
الحالــي، إذ الحظنــا أن الكثيــر مــن المناصــب والمراكــز المــرأة 
والرجــل فيها سواســية، الفرق فقط أن المــرأة منحها اهلل ميزة 
إضافية أال وهي القدرة على أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، 

وهذا األمر يعتبر إضافة لها في نجاح أسرع مميز مختلف.
وتضيف أن: المجاالت على اختافها ال أرى أنها حكر على جنس 
دون آخــر، وجــود الجنســين مًعــا مهــم لتحقيــق هــذا التــوازن، 
ولكن بدعم الرجل للمرأة يكون نجاحها أكبر وبمساندة المرأة 
للرجــل يكــون نجاحه أكبــر. وكما يقــال "خلــف كل رجل عظيم 
امرأة" فإنه خلف كل امرأة عظيمة رجل، ليس دائًما، فالشخص 
العظيــم بنجاحــه هــو خلف نفســه؛ ألنــه إذا اعتمد هو بشــكل 
كلــي علــى من حوله فإن نجاحه ال يســتمر ألنــه إذا ذهب الدعم 
فإنه يذهب كذلك. أما إذا كان اعتماد الشخص في النجاح على 
تثقيــف نفســه، ألن العلــم ال أحد يســتطيع ســرقته مــن عقله، 
فمتى ما تعب الشخص باالستثمار في نفسه فإنه يكون دائًما 
داعما لنفسه ألنه واٍع، مؤكدة أهمية القراءة والعلم التي تمنح 
الشــخص مهما بلغ من مركز بعد نظر وخبرات، كما أن حضور 
المؤتمرات والندوات واالستماع للدروس المجانية في اليوتيوب 
وغيرهــا لتطوير الذات يخلق التوازن في الشــخص نفســه قبل 

توازن الجنسين في المجتمع.

تختم إيمان حديثها بالقول "إن الشخص عندما يحقق التوازن الذاتي فإن المجتمع ككل 
ســيتوازن؛ ألن كل شــخص عندمــا يعــرف مــا يريــد الوصــول إليه، فــإن التركيــز يكون على 

الهدف وليس على التنافسية غير الصحية".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"
"
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عهـديـــة أحمــد
لتمكين البحرينيات من المناصب اإلدارية 

بالمؤسسات الصحافية

بدأت رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد مسيرتها المهنية صحفية في صحيفة "غلف ديلي 
نيوز" في شهر ديسمبر 1991، واستمرت فيها حتى قبل شهرين من تأسيس صحيفة "غلف ديلي تربيون"؛ إذ كانت من ضمن 

الفريق المؤسس لمحتوى الصحيفة. 

عملت منذ العام 1991 حتى العام 2017 بالصحافة، وأيًضا عملت في اإلذاعة ثم في التلفزيون، وتقلدت هنالك مناصب عدة، إذ 
كانت تدير "قناة 55" باللغة اإلنجليزية، وكانت مستشــار أخبار دولية في وزارة شــؤون اإلعام. وأيًضا كانت مستشــارا إعاميا في 

وزارة شؤون مجلس الوزراء. كما كانت متحدثا رسميا باسم االنتخابات النيابية والبلدية في العام 2006. 
مســيرة عهدية كانت صحافية إعامية. وبداية حياتها كانت أيًضا مراســلة لصحف ســعودية مثل "ســعودي غازت" و"عرب نيوز" . 

وحصلت السيد على ماجستير في اإلعام من جامعة لستر البريطانية.
تقول عهدية "برأيي، مقومات النجاح أن يكون لدى الشــخص طموح ويتميز، فالتميز دائًما يؤدي إلى النجاح ولكن دون الطموح 
والتميــز خصوًصــا بالنســبة للصحافــي فإنه لــن يصل إلى شــيء، فتميز الصحافي واســمه على الموضوع هو مــا يجعل متابعيه 

وقراءه يثقون به، لذا فالمواضيع التي يكتب فيها يجب أن يكون فيها جرأة وتميز عن اآلخرين".

وتضيــف عهديــة "حالًيــا أنــا رئيس جمعية الصحفييــن البحرينية، وأول امــرأة ترأس الجمعية منذ تأسيســها في 
العشــرين عاما الماضية. ويضم مجلس اإلدارة الحالي 4 ســيدات من ضمن 9 أعضاء. أعتقد أنه يجب النظر ليس 
إلــى التــوازن فــي فرص العمل؛ ألن المــرأة موجودة في جميع الجهات، لكن أنا باعتباري صحافية ورئيســة لجمعية 
الصحفييــن البحرينيــة أتمنــى أن يكــون التــوازن موجودا ما بين الجنســين في المواقع والمناصــب اإلدارية، وأضع 
تحــت المناصــب القيادية عشــرة خطوط؛ ألن الصحافيات أثبتــن نجاحهن، وهنالك الكثير من األســماء ناجحة جًدا 
ولكنني لم أر حتى يومنا هذا مديرين ورؤساء تحرير سيدات إال في المجات اإلنجليزية. أتمنى أن أرى هذا الشيء 
هنــا، والخيــر والبركــة فــي الموجوديــن، إذ باإلمكان تعيين أو اختيار الســيدات رؤســاء تحرير لمجــات، خصوًصا أن 
هنالــك مطبوعــات كثيــرة بحرينيــة، كمــا أن هنالك مناصب كثيــرة موجودة باإلمــكان إعطاؤها للمــرأة. أتمنى أن 
نبدأ بداية قوية مع المجات والمطبوعات بأن تذهب رئاسة التحرير للسيدات. بالنسبة للتوازن ال يختلف اثنان أن 
البحرين تجاوزت هذه المرحلة، فالمرأة أخذت حقوقها وحافظت عليها، وســاعدها الرجل أيًضا في أخذ حقوقها، 
لكننــا نســتطيع القــول اليــوم إن التوازن تحقــق بفضل جالة الملك والقيادة الرشــيدة وبفضــل المجلس األعلى 
للمرأة برئاســة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. فاليوم نستطيع القول كسيدات 

بحرينيات إن التوازن حصل لكن، كمؤسسات صحافية أتمنى أن أرى سيدات أكثر في مناصب إدارية".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"
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نضــال 
خليــفة

المـــرأة قـــادرة علـــى 
تحقيــق المستحيــل

استشــارية األمــراض الجلديــة والليــزر والتجميــل نضــال 
خليفــة، تمتلــك خبرة فــي هذه العاجات تمتــد ألكثر من 

20 عاًما.
تخرجــت مــن جامعــة الخليــج العربــي بتفــوق. وأكملــت ســنة 
االمتيــاز فــي مستشــفى "ST. THOMAS" وهــو مــن أكبــر 
المستشــفيات في لندن. والتحقت بمؤسســة ســانت توماس، 
وهي مؤسســة عريقة في علم األمراض الجلدية وحصلت على 
شــهادتي الماجستير والدكتواره بمجال علم األمراض الجلدية. 
كما حصلت على شــهادات زمالة فــي الليزر وجراحة طب الجلد 
التجميلــي. عملــت في مستشــفى الســلمانية الطبي رئيســة 
لألطبــاء المقيميــن فــي قســم الجلديــة، ثــم بعدهــا أصبحــت 
المستشــفى  ذات  فــي  الجلديــة  لقســم  ورئيســة  استشــارية 
العربــي  للمجلــس  7 ســنوات متتاليــة، وكانــت ممثلــة  لمــدة 
لاختصاصــات الطبيــة، ومســؤولة التدريب في قســم الجلدية، 
وأســتاًذا مســاعًدا فــي كليــة الخليــج العربــي لمدة 7 ســنوات. 
افتتحــت عيــادة خاصــة بالعــام 2004، وفــي العــام 2017 تــم 

تحويل العيادة إلى مركز متخصص هو مركز "درما ون".

وعــن مقومــات النجاح برأيها، تقــول نضال "إن مقومــات النجاح 
فــي أي مجــال من مجــاالت الحيــاة، أن المرأة دائًمــا تلعب دورين، 
دور داخــل البيــت واآلخــر خارجــه، الــدور األساســي داخــل البيــت 
وجــرى العــرف عليــه أنه أســاس المــرأة، فاألم هي أســاس البيت 
وأساس األسرة التي تقوم على األم بالدرجة األولى ولذلك قالوا 
إن األم مدرسة وهي التي تخرج األجيال.. في رأيي هذا أمر مهم 
جــًدا وهو الشــيء الذي يجــب أال تهمله المــرأة حتى لو أصبحت 
عاملة". وتضيف "المرأة العاملة جانب آخر، ودورها خارج البيت ال 
نستطيع أن نستغني عنه؛ ألن المرأة جزء ال يتجزأ من المجتمع 
اآلن، وال يوجــد مجتمــع عصــري متطور يقوم علــى الرجل فقط؛ 
حتــى المجتمعــات القديمــة والبدائيــة كانــت أيًضــا قائمــة على 
الرجل والمرأة. ولكن الفرق اآلن أن دور المرأة أصبح متميزا وفي 
أي مؤسســة يوجد الرجل وتوجد المرأة. هناك نســاء في أحيان 
يتقــن العمــل أكثــر من الرجــال، ولذلك ال نســتطيع االســتغناء 

عنهن".

وعــن كيفيــة تحقيــق التــوازن بين المــرأة والرجل في مجــال العمل، تقول نضــال خليفة عن مبدأ المســاواة بين 
الجنسين إنها لم تعرف في حياتها فرقا بين الرجل والمرأة، بالعكس، كانت دائًما تقول "إن المرأة هي الجنس 
األقوى، النســاء هن األقوى، والدليل أن رب العالمين جعل المرأة المســؤولة عن عملية اإلنجاب والحمل والوالدة، 
وهي عملية متعبة، وبما أن رب العالمين منحنا هذه الخاصية ووضع فينا القوة، لذلك المرأة قادرة على تحقيق 

كل شيء متى ما وضعت جل اهتمامها وتركيزها في هذا األمر".
ولنجاح المرأة داخل وخارج المنزل ترى أن عليها الموازنة بين االثنين، "فليس ألنها امرأة عاملة تهمل منزلها، إذ 
لألسف يحدث ذلك بأن تكون المرأة عاملة ويكون منزلها قائًما على الخدم أو ناس آخرين أو تستعين بوالدتها 
لتربية أبنائها. في رأيي أن األم يجب أن تتحمل مسؤولية تربية أبنائها وتكون مسؤولة عن تنظيم بيتها. نعم 
قد يكون لديها مســاعدة في البيت تســهل األمر ولكن ال تلغي دورها وكونها هي األســاس والقائد، وهي من 
تضــع أســس التربيــة فــي البيت ومن توجــه جميع من بالبيت. ووجود المســاعدة في البيــت ال يلغي دور األم بل 

يقويه".
وتشــير إلى أن "توجد مجاالت كثيزة للعمل خارج البيت دخلت فيها النســاء، وال أعتقد أن هناك مجاال لم تدخله 
المرأة وتثبت وجودها. المرأة كانت دائًما تتهم بأنها عاطفية وحساسة، أحياًنا العواطف واإلحساس لدى المرأة 
يرفع من قدرتها على التعامل في مواقف كثيرة بمجال العمل. يمكن أن تكون النساء أحياًنا قادرات على أداء 
أكثــر مــن شــيء فــي وقت واحد. وهذه خاصية لدى النســاء ومثبتة علمًيا بأن مخ المــرأة يعمل بكفاءة أكثر من 

الرجل وتستطيع المرأة التركيز على أكثر من عمل في وقت واحد، هذه أمور فطرية تخلق بها المرأة".

وترى نضال أهمية تطوير الذات وكيف تأخذ المرأة هذه الخصائص وتطورها أكثر، "لذلك المرأة في مجال العمل 
تحتــاج أن تثبــت نفســها أكثر مــن الرجل ألنها أحياًنا في بعــض المجتمعات ينظر إليها بأنهــا أقل، لذلك تحاول 
إثبات نفســها أكثر، وتعمل أكثر وتدرس أكثر؛ بدليل أن المتفوقات من النســاء أكثر من األوالد. حتى في مجال 
العمل إذا ظهرت المرأة في المجال العام فإنها تبرز بشدة، فهي قادرة ولكن البد أن تتسلح باإلرادة ثانًيا بالعلم 
ألنه مهم جًدا. المرأة أحياًنا تتهم بأنها تســتغل شــكلها أو جمالها للوصول وهذا شــيء يقلل من قدر المرأة. 
فالمرأة باإلمكان أن تكون جميلة بعقلها وعلمها وفكرها. جمال الخلقة شيء يعطيه رب العالمين لكن جمال 

العقل والروح هذا شيء يستطيع اإلنسان أن يطوره بعلمه ودراسته وبالخبرة التي يكتسبها في الحياة".

وتؤكــد أن "المــرأة قــادرة على تحقيق المســتحيل. وننظر للمــرأة باحترام العاملة والمتعلمــة وفي نفس الوقت 
الزوجــة واألم، والتوفيــق بيــن االثنين أمر ســهل، فتربيــة األطفال بصورة عامة هي مســؤولية األم بالدرجة األولى 
لكــن يجــب أن يلعــب األب دوًرا ويكــون في الصورة. وترى أن األب يجب أن يكون دافًعا البنته، والزوج دافًعا لزوجته 

وأزن يكون االبن فخوًرا بما تقوم به أمه، هذه عوامل في وصول المرأة إلى أعلى المناصب".

وتختم بقولها إن مجال الطب يتطلب أكثر من غيره وهو متعب جســدًيا وفكرًيا وبحاجة لدراســة على الدوام؛ 
ألن أشياء كثيرة تتطور باستمرار وتظهر اكتشافات جديدة.

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"

"



يوم المرأة البحرينية 40

سهـى كــرزون
البحرين سبــاقة بمجال دعـــم المـــرأة وتعــزيز 

مشاركتها في مختلف نواحي الحياة

حاصلــة علــى درجة البكالوريوس في المحاســبة من جامعة البحرين وعلى شــهادة محاســب قانوني معتمــد )CPA( من الواليات 
المتحدة األميركية. تنوعت خبرتها العملية على مدار ما يزيد عن العشرين عاما ما بين قطاع الخدمات المالية والتأمين والقطاع 
العــام، فتمكنــت خالهــا مــن بنــاء وتعزيز خبراتهــا في مجال المحاســبة والماليــة والتدقيق ومراجعة الحســابات وإعــداد التقارير 

االستشارية والقانونية ذات العاقة. 
إنهــا ســهى كــرزون، التــي بدأت حياتها المهنية مع شــركة "كــي بي إم جي" فخرو للخدمــات المهنية، إذ عملت لمدة 8 ســنوات 
في عدد من مكاتبها في البحرين وقطر والواليات المتحدة األميركية. لتنضم في العام 2014 إلى "ممتلكات" وتشغل منصب 
المسؤولة عن أقسام الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. وفي العام 2015 انتقلت إلى 

منصبها الحالي رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية، وتقوم من خاله بقيادة عمليات القسم المالي والخزينة وأسواق المال.

داعمــة  أهميــة  مــن  لــه  لمــا  المالــي؛  للقطــاع  كــرزون  اتجهــت 
لاقتصــاد البحرينــي. فهي ترى أن مملكــة البحرين مركز مالي 
راســخ يحتــوي علــى مزيــج مــن المصــارف والمؤسســات المالية 
العاملــة ذات  القــوى  توافــر  إلــى  إضافــة  العالميــة واإلقليميــة، 
الكفــاءة العالية، وعليه فقد كان من الطبيعي أن تتجه لمجال 

يرتبط بهذا القطاع الناجح.
القانونــي  المحاســب  علــى شــهادة  "أعتبــر حصولــي  وتقــول 
علــى  حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  أهــم  أحــد   )CPA( المعتمــد 
المســتوى المهني والشخصي. إال أن ما كان له األثر األكبر علّي 
هــو الخبــرات التــي اكتســبتها مــن خــال عملــي علــى النطاق 
العالمــي، فقــد بــدأت حياتي المهنيــة في البحريــن كما عملت 
لمدة عامين في الواليات المتحدة األميركية. لقد ساهم عملي 

فــي دول عــدة بتعزيــز تجاربــي وخبراتي". تمكنت كــرزون خال 
مسيرتها المهنية من تحقيق العديد من اإلنجازات والنجاحات، 
وتعــززت هــذه النجاحــات بالدعــم الــذي حظيت به مــن عائلتها 
التــي ســاندت طموحها إلــى جانب العديد من األشــخاص ممن 
عملــت معهــم، والذيــن وضعــوا ثقتهــم بهــا لتحدي نفســها 

وتحقيق األفضل دائًما.
تــم اختيارهــا ضمــن قائمــة فوربــس ألقــوى 100 ســيدة أعمــال 
عربيــة، وهو األمر الذي عزز مســيرتها المهنيــة وجاء دليا على 
مدى التزام شــركة ممتلكات بإرســاء وتحقيق مبادئ المســاواة 
ما بين الجنسين ودعمها تولي المرأة المناصب القيادية إضافة 
إلــى جهود مملكة البحرين في مجــال تمكين المرأة البحرينية 

ودعمها لتولي المناصب القيادية.

وعن رأيها بمساحة المساواة ما بين فرص الرجال والنساء 
في القطاع قالت "شكلت المرأة البحرينية نحو 39 % من 
نســبة القــوى العاملــة فــي القطــاع المالــي فــي المملكــة 
خــال العــام 2018 مقارنة بنســبة بلغت 38 % في العام 
2017، إذ يشــهد القطــاع المالــي إقبــاًلا متزايــًدا كغيــره 
مــن القطاعــات األخــرى من قبــل القــوى العاملة النســائية 
فــي البحريــن؛ بفضــل الدعــم المتواصــل مــن قبــل جميع 
الجهات ذات العاقة تحت ظل توجيهات القيادة الرشيدة 
للمملكــة". وأضافت "يمكــن رؤية مدى التــزام )ممتلكات( 
فــي مجــال تحقيــق المســاواة ما بيــن الجنســين، إذ تصل 
نســبة النســاء مــن إجمالــي الموظفيــن لديهــا لنحــو 39 
% بينمــا تبلغ نســبة النســاء في المناصــب اإلدارية العليا 
نحو  67 %، وتمتلك لجنة تكافؤ الفرص لدى )ممتلكات( 
رؤيــة واضحة وأهدافا تســعى لتحقيقها فــي مجال تعزيز 

المساواة والتنوع ضمن بيئة العمل".
الــدول  وختمــت حديثهــا بقولهــا "البحريــن فــي صــدارة 
علــى المســتوى اإلقليمــي فــي مجال دعــم المــرأة وتعزيز 
االقتصاديــة  الحيــاة  نواحــي  مختلــف  فــي  مشــاركتها 
فــي  ســباقة  فهــي  وغيرهــا،  والسياســية  واالجتماعيــة 
تأســيس أول مدرســة للتعليــم النظامــي للفتيــات فــي 
العام 1928، ومشــاركة المــرأة في االنتخابات البلدية منذ 
ثاثينــات القــرن الماضــي. وجــاء إنشــاء المجلــس األعلــى 
للمــرأة ليؤكد مــدى األهمية التي توليهــا مملكة البحرين 
احتياجاتهــا  وتلبيــة  للمــرأة  الكاملــة  الشــراكة  لتحقيــق 
وتطلعاتهــا، إذ حقــق المجلــس منــذ إنشــائه العديــد من 
اإلنجازات التشريعية المهمة، إلى جانب عدد من المبادرات 
االســتراتيجية والبرامج الهادفة للنهوض وتمكين المرأة. 
ووفًقــا لتقريــر التنافســية العالمــي )2018( الصــادر عــن 
شــارفت  فقــد  )دافــوس(  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
مملكــة البحريــن علــى ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي 
محــوري التحصيــل العلمــي والصحــة والحيــاة، إضافــة إلى 
تقدمهــا الملحــوظ فــي محــور المشــاركة فــي االقتصــاد 

والفرص بزيادة بلغت 7 % مقارنة بالعام الماضي".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل 
في مجال العمل

"

"
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صفــاء عبدالغني
الــعــامــــة  العـــــالقـــــات  امـــــــرأة 

تتــقـــمص كــــــل  األدوار

أيقنــت منــذ صغرهــا أن عليهــا تطوير مهاراتها في اإلعام والتحــدث إلى الناس وإدارة العاقات العامــة. تقول "تأثرت منذ صغري 
بعمالقــة اإلعــام فــي العالم العربي، وكنت دائما أقف أمام المرآة وأقلد المذيعة نيكول تنوري تارًة والمذيعة نشــوى الرويني تارًة 
أخرى. كنت أقلد حركة الجســد، مســتوى الصوت وحتى طريقة ســرد الخبر أو تقديم البرنامج"... إنها صفاء عبدالغني مدير أول 

اإلعام والعاقات العامة في مجموعة أوريجين.

عملــت صفــاء لســنوات علــى تطويــر مهاراتهــا فــي القــراءة وعــززت 
اطاعهــا، وهــي التــي حظيــت بدعــم والدهــا بدرجــة كبيــرة فــي هذا 
المجــال مــن خــال حثهــا الدائــم علــى المطالعــة، ومن خــال تعلمها 
تاوة القرآن وتجويده في ســن صغيرة ًجدا، ما منحها قوة في اإللقاء. 
تقدمــت فــي العام 2007 لالتحــاق بمركز األخبار فــي تلفزيون البحرين 
وهــي مــا تزال على مقاعد الدراســة الجامعية في كلية األعمال قســم 
المحاسبة، وتم قبولها في ذات اليوم، إذ إن ثقتها بنفسها وقدرتها 
على تقديم أفكارها بأســلوب متمكن ورزين ساهم بشكل كبير في 
اختيارهــا. ورغــم أن اإلعــام والعمل على الشاشــة كان مــن أحامها إال 
أن محطــة جديدة في حياتها جعلتها تتجه ألحام وطموحات جديدة، 
فتقــول "أهم المحطات التي أســهمت في صقل شــخصيتي وجعلي 
مــا أنــا عليــه اليوم، بعــد أمومتــي البنتي الكبــرى، هــي حصولي على 
عــرض عمــل فــي مجموعــة أوريجيــن ســرقني عن أضــواء الشاشــة، إذ 
التقى طموحي الكبير بتطوير الذات والنمو على الصعيدين المهني 
واألكاديمــي بشــغف الرئيس التنفيذي للمجموعــة د. أحمد البناء في 
االســتثمار الحق للكوادر البشــرية وتطوير هذا البلد". ورغم نجاحاتها 
في أكثر من محطة إال أن تشخيص ابنتها الكبرى بالسكري من النوع 
األول في عمر السابعة دفعها التجاه "لوم الذات" وعلى إثر ذلك كانت 
تخطــط لتــرك عملهــا الذي تعشــقه وتتفانى فيــه. تقول صفــاء "بعد 
مرورنــا بهــذا االختبــار اإللهــي قــررت أن أحــول هــذا التحدي لبــاب نجاح 
وقوة، وتعلمنا أنا وابنتي وأفراد العائلة كيف نغدو أصدقاء للسكري 
وكيف نتعلم آليات تسهل علينا وعلى ابنتي الغالية العيش معه". 

وتابعــت قائلــة "هذه الحادثة فرضــت علّي مســؤوليات مضاعفة لمنح 

الرعايــة الخاصــة البنتــي، وألخلق التــوازن بين العمل والحيــاة، كان البد 
أن أحظــى بدعــم كبيــر فــي بيئة عملي، ومــا حصلت عليه فــي الواقع 
فاق توقعي، إذ لم يتردد رئيسي التنفيذي في منحي خاصية المرونة 
فــي العمــل في الحــاالت الطارئــة، إضافــة لتقديره وتشــجيعه لي على 

التصدي لهذه المحنة على جميع األصعدة".

تــم تكريمهــا فــي 1 ديســمبر 2018 كأفضــل محــرر نشــرة دوريــة في 
مجــال التنمية البشــرية فــي البحرين وهي نشــرة "أوريجينال" التابعة 
لمجموعــة أوريجيــن، وذلك من قبل جمعية البحريــن للتدريب وتنمية 
المــوارد البشــرية في يوم المــرأة البحرينية ضمن مبــادرة WE التابعة 
لشركة زين البحرين المعنية بدعم المرأة وتطويرها. كما تم انتدابها 
لتمثــل رواد األعمــال عــن فئة الشــباب في الشــرق األوســط في مؤتمر 
رواد األعمــال WENF الذي اســتضافته مدينــة هانزو في الصين العام 
2015. بعدهــا أصبحــت أول شــابة تتولــى رئاســة ملتقــى رواد األعمال 
الشــباب فــي نســخته األولــى بمنطقــة الخليــج العربــي فــي البحريــن 
العــام 2016 بعــد حصول مجموعة أوريجين على ترخيص تنفيذه في 
منطقــة الخليــج العربي، ثم تم نقله لســلطنة عمــان وتبنته عدد من 
الجامعات في الســلطنة والزلت تشــارك فيه ضمــن اللجنة التنظيمية 

كل عام. 
تقــول صفــاء "من أهــم إنجازاتي خــال العامين الماضيين، هــو إقدامي 
على اتخاذ قرار العودة لمقاعد الدراسة من جديد لنيل درجة الماجستير، 
وهــو أمــر أخــص الشــكر فيه لرئيســي التنفيــذي الذي مدني بتشــجيع 
ودعــم منقطعــي النظيــر حيــن قــال )اليوجــد وقــت مناســب لتحقيــق 

أحامنا، الوقت المناسب هو اليوم، اآلن، وإال قد تفوتنا هذه الفرصة(".

وعــن مهنة العاقــات العامة واإلعــام حاضًرا 
ومستقبا، قالت "مع التغييرات الراهنة التي 
طــرأت علينا بدخول التكنولوجيا المتقدمة، 
الرقمنــة، األتمتــة، الــذكاء االصطناعــي، األمن 
السيبراني، العالم االفتراضي وغيرها، أصبح 
التطور والمواكبة لهذه التغيرات أمرا حتميا 

ال مفر منه.
وهــذا ما ينطبق با شــك علــى مهنة اإلعام 
والعاقــات العامة. يؤســفني القــول إنه على 
الرغــم مــن أهميــة مهنــة العاقــات العامــة 
واإلعــام للمؤسســات، كونها حلقــة الوصل 
بين المؤسسة والجمهور والمجتمع بمختلف 
شرائحه، أو كما وصفها وزير الخارجية األردني 
األســبق فــي إحــدى مقاباته عبر قنــاة موني 
كارلــو )هــي كيف نضــع المكيــاج على وجوه 
حكوماتنــا(، إال أن كثيرا من المســؤولين في 
مؤسسات القطاع العام والخاص في وطننا

المهنــة  هــذه  بأهميــة  يؤمنــون  ال  العربــي 
وحتمية تبوئها لمــن يمتلك المهارات الفذة 

والشخصية القيادية.

مــرت مهنــة إدارة العاقــات العامــة واإلعــام 
بتحوالت عدة في نصف القرن الماضي، فبعد 
أن كانــت إدارة العاقات العامة مســتقلة عن 
إدارة اإلعــام، تــم دمجهمــا فــي إدارة واحــدة، 
ثم تطــور األمر لضم قســم الهوية البصرية، 
ثــم لــم تلبث حتــى أضيفت لهــا إدارة قنوات 
التواصــل االجتماعــي، حتــى انتهــى المطاف 
بضم قســم التســويق تحتها. كما أن كثيرا 
مــن المؤسســات تفننت في مســميات هذه 

اإلدارة، إال أن الهدف والمهام هي ذاتها.
والبحــوث  الدراســات  قســم  إدارة  أتولــى 
فــي مجموعــة أوريجيــن، وهــي تضــم عــددا 
مــن الزمــاء الذيــن يمتلكــون أفــكارا خاقــة 
ومبدعــة، تدعــم تقاريــر هــذا القســم ســير 
عملنا، خصوصا كيفية إســهامنا في تطوير 
الباحثيــن عــن عمــل والموظفيــن وأصحــاب 
العمــل، مــن خــال فهمنــا الشــامل لســوق 
هــذه  بيــن  مــن  حولهــا.  يــدور  ومــا  العمــل 
التقارير تقرير يختص بمهنة العاقات العامة 
ومســتقبلها، خصوصا مع طرحنا للشهادة 
طريــق  عــن  العامــة  للعاقــات  االحترافيــة 
المعهــد الملكي القانونــي للعاقات العامة 

CIPR في بريطانيا.

التغييــرات  هــذه  ومــع  الراهــن  الوقــت  فــي 
التــي ذكرتهــا فــي بدايــة اللقــاء، يجــب على 
العامــة  العاقــات  ومحترفــي  مســؤولي 
واإلعــام أن يطوروا من مهاراتهم ليســابقوا 
هــذا العصــر، وبحســب أحــد تقاريــر منتــدى 
التــي  المهــارات  أهــم  العالمــي،  االقتصــاد 
العاقــات  عالــم  فــي  نمتلكهــا  أن  يجــب 
التقنيــة،  المعرفــة  هــي:  واإلعــام  العامــة 
بيانــات ذات جــودة عاليــة من خال دراســتها 
والمســتمر  الفعــال  التواصــل  وتحليلهــا، 
مــع المســتفيدين والمســتهدفين وجميــع 
شــرائح المجتمــع، تبنــي العقليــة المنفتحــة 
والقــادرة علــى التكيــف ومواكبــة التغيرات، 
وبنــاء قاعــدة عالمية مــن العاقــات المهنية 

في القطاعات كافة.

وعن رأيها في مدى تكافؤ الفرص ما بين الرجال والنســاء في القطاع الذي تعمل به تقول صفاء "على الرغم من تكافؤ الفرص 
بيــن الرجــل والمــرأة فــي مجال العاقات العامة واإلعــام، إال أن المرأة تمتلك قوة وحضورا كبيرين في هذا العالم الشاســع، ورغم 
ارتفاع عدد النساء العامات في هذا القطاع، إال أن دورها القيادي فيه متراجع بواقع 80 % من القياديين الذكور في هذه المهنة 
بحســب تقريــر نشــرته مؤسســة KPMG. وجودنــا اآلن فــي عالــم افتراضي كبيــر ال حدود له مع دخــول عالم التواصــل االجتماعي 
باختــاف قنواتــه، فتــح أبوابــا وتخصصــات كثيرة للمرأة يمكنها اإلســهام فيها ومنافســة الرجــل. إثبات المرأة العربية المســلمة 
لذاتهــا لفــت لها أنظار كبرى المؤسســات التي باتت ُتعيــر اهتماما للمرأة العربية لتمثل قريناتها فــي كبرى الفعاليات العالمية 

"على اختاف تخصصها، على سبيل المثال النساء المؤثرات في العالم الرقمي في البحرين والمنطقة".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل"
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سنيــة 
جميــــل

مــا  هـــي  الكفــــاءة 
يمــيــــز الشـــخص

بنكهــة  ومبتكــرة  بســيطة  فكــرة  مــن 
خــال  ومــن  غذائيــة،  وقيمــة  لذيــذة 
تعمــق  علــى  مبنيــة  خدمــة  تقديمهــا 
ودراسة بهدف توفير مشروبات بأسلوب 
إنهــا  الفكــرة...  بــدأت  وعصــري،  صحــي 
ســنية جميــل، المؤســس والشــريك في 
 ،PERFECTLY PRESSED شــركة 
التــي وضعــت اللمســات األولــى للفكــرة 
تعمــل  كانــت  عندمــا   2013 العــام  فــي 
خــارج البحريــن. تقــول ســنية "بــدأت أعد 
شاي كرك )شــاي بالحليب( بحليب الكازو 
كبديل لحليب البقر؛ تفادًيا لنقص انزيم 
الاكتــوز المســؤول عــن هضــم الاكتــوز 
كنــت  وحينهــا  الحليــب،  ســكر  وهــو 
أعــد حليــب الــكازو مــع الشــاي لنفســي 
وأصدقائــي الذيــن أحبــوه وكــرروا طلبــه 
التــي كانــت  المناســبات  فــي كل  منــي 
تجمعنــا. ومــن هــذا المنطلــق تعمقــت 
فــي المعلومــات بشــأن أنظمــة تنظيــف 
الجســم من خال تناول أنواع محددة من 

المشروبات والعصائر".

إحــدى  فــي  ســنية  شــاركت  حتــى   2016 العــام  حــل  إن  ومــا 
 ENTREPRENEUR األعمــال  لــرواد  المنظمــة  الفعاليــات 
عــدة  استفســارات  طــرح  حينهــا  وتــم   ،ORGANIZATION
بشــأن مشروع مشــروبات باســتخدام بدائل الحليب والعصائر 
فجذبــت  الجســم.  وتطهيــر  لتنظيــف  المســتخدمة  الصحيــة 
أســئلتها اهتمــام أحــد أعضــاء المنظمة وهو الســيد حســين 
كاظــم، وأبــدى اهتمامه بالفكرة وهنا اتخذا القرار بأن يؤسســا 

سوًيا لهذا المشروع.

وتضيف ســنية "بدأت شــراكتنا كمرشد ومتلقي إرشاد، ولكن 
عندمــا ذاق المشــروبات التــي أعددتهــا وجدهــا مميــزة، وأراد 
مشــاركتي فــي المشــروع، أضــف إلى ذلــك أني أمتلــك مهارات 
وخبرة تحضير المشــروبات ونشــاطا وحماســا، ولكــن في ذلك 

الوقت كانت تنقصني خبرة إدارة األعمال".

فعاليــات  فــي  بالمشــاركة  المشــروع  بــدأ   2017 العــام  وفــي 
 )PROTO TYPE( معــارض األغذيــة وتــم عرض أنــواع تجريبيــة
من مشروباتنا المختلفة للتعرف على ما يعجب الجمهور. ومن 
ثم تمت المشاركة في فعالية العش )NEST( وكانت المفاجأة 
إقبــال الجمهور، إذ نفدت الكمية التــي أعددناها ليومي عطلة 

األسبوع في أقل من 3 ساعات. 
 

وتقول سنية "عندها أخذنا رخصة عن طريق برنامج خطوة من 
قبل وزارة التنمية االجتماعية إلى حين ترتب أمورنا واســتصدار 
ســجل تجــاري، وكثفنــا مشــاركاتنا فــي المعــارض لنتأكــد مــن 
النوعية وذوق الجمهور ومنها يوغا ماركت، الفعاليات الرياضية، 
ومــن   ،2017 مايــو  فــي   .POP- UP STOPS رمضــان،  ســوق 
ضمــن أبــرز الفعاليــات كانت المشــاركة فــي FOOD LAB في 
الرفــاع، وهو مبادرة من قبل 4 ســيدات بحرينيات لتوفير فرص 
لــرواد األعمــال في مجــال األغدية لعــرض منتجاتهــم". وتضيف 
"قمــت بزيارة ميدانية إلى أوســتن تكســاس بالواليات المتحدة 
األميركيــة، ومــن خــال البحــث زرت محــات العصائــر المماثلــة 
وتعرفــت علــى أفضــل اآلالت وأســلوب العمــل وبدأنا شــراء آالت 
صغيرة للتأكد مما يناســبنا ويناسب الخضراوات والفواكه في 
بلدنــا. ونتعامــل حالًيا مــع المزرعة الغالية فــي البحرين لضمان 
المحافظــة علــى الجــودة و النوعيــة المســتدامة. يكلفنــا ذلــك 
أكثــر لكننــا ملتزمــون بتقديم منتــج ذي جودة متميــزة وقيمة 

صحية عالية".

وتكمــل "مــا إن تــم ترخيــص المشــروع حتــى حظينــا بالكثيــر 
 ANGEL مــن الدعــم مــن العديــد مــن الجهــات، مــن بينهــا
INVESTORS الذي وثق بالمشروع والقائمين عليه، إلى جانب 
التعاقــد مــع بنــك البحريــن للتنمية الــذي عرض علينــا خدمات 
التوجيه واالستشــارات أيًضا، وبالتأكيد فإن الدعم الذي حظينا 

به من محفظة األميرة سبيكة أضاف للمشروع قوة إضافية".

وعن رأيها في توازي فرص النساء والرجال في المجال قالت "حصلت على الكثير من الدعم 
وذلك لكوني ســيدة، وأطلق علي لقب من اليونيدو )أول امرأة في تصنيع األغذية الطازجة 
فــي الخليــج(. وللعلــم مديرة اإلنتاج لدينا ســيدة، واســتفدنا مــن قبل تمويل بنــك البحرين 
للتنمية من خال برنامج مهيأ لقروض متخصصة بالنساء وهو محفظة األميرة سبيكة. من 
وجهة نظري الفرص األن متوافرة للنساء وأنا شخصًيا أرى أن الكفاءة هي ما يميز الشخص 

في البحرين من خال تجربتي".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"

"
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أمينة العباسي
توافر عوامل التوازن عزز دور المرأة في سوق العمل

أن تحول فنك وإبداعك في التصميم والرســم لمشــروع، أمر يســتحق أن نقف أمامه بتأمل 
وإعجاب... إنها أمينة العباســي، الفنانة التشــكيلية البحرينية، رئيســة ومؤسســة مشــروع 

"أمينة جاليري" الذي أبصر النور في العام 2013 وهي عضو في جمعية البحرين للفنون.

شــاركت العباســي على مدار ســنوات في العديد من المعارض التي جالت بها ما بين دبي 
والرياض والدوحة والبحرين على الرغم من كونها عملت مصرفية في بنك البحرين الوطني 
بيــن العاميــن 2011 و2012. وهي حاصلــة على بكالوريوس األعمــال المصرفية والمالية من 

الجامعة الملكية للبنات في البحرية.

ومــا بيــن أســتراليا وصــوال إلــى البحريــن، 
وإبــداع  موهبتهــا  العباســي  حملــت 
أفكارها لتســتثمر فهمها لعالم األعمال 
والصيرفة في تأسيس مشروعها الفني 
عــن  بالتخلــي  القــرار  ولتتخــذ  الخــاص، 
عملهــا في مجال البنــوك لصالح تفرغها 

لمشروعها وريادة األعمال.

ويتمثل مشــروع العباسي بتقديم تحف 
فنيــة  ولوحــات  منزليــة  وإكسســوارات 
مصممة بعنايــة من خامات مميزة، تجمع 
فــي تصاميمها ما بيــن المظهر الحديث 

المبتكر والطابع الشــعبي الذي يقتبس 
من الثقافة الخليجية والعربية.

وترى العباســي، التي استطاعت تحقيق 
نجــاح كبيــر لمشــروعها وهــي مــا زالــت 
فــي مقتبــل العمــر، أن حــب العمــل مــن 
أساســات النجــاح، وأن القــدرة على تعدد 
المهام تسهم بشكل كبير في تعلمك 
فــإن  وبالتأكيــد  المشــروع،  إدارة  كيفيــة 
الدعــم المعنــوي والمــادي إن وجــد أمران 

أساسان لتسهيل الطريق.

تقــول أمينــة "يتحقــق تــوازن الفــرص من 
االثنــان  ُيعامــل  أن  علــى  التكافــؤ  خــال 
)الرجــل والمــرأة( علــى حســب كفاءتهما 
تطويــر  علــى  ومقدرتهمــا  وجهدهمــا، 
العمــل  بيئــة  إلــى جانــب تهيئــة  الــذات، 
لهمــا بمــا يتناســب وقدراتهما النفســية 
المــرأة  مراعــاة  مــن  فابــد  واإلنســانية، 
لتمــارس  الدعــم  لهــا  يتوافــر  بــأن  كأم، 
حقوقها وواجباتها في األمومة كاإلجازات 
وســاعات الرضاعــة، إلــى جانــب توفيــر جو 
عمــل قــادر على احتــواء متطلبــات المرأة 
العوامــل  هــذه  أن  وأجــد  واحتياجاتهــا، 
متوافرة بشــكل كبير فــي البحرين وهو 
األمر الذي أســهم بشكل كبير في تعزيز 
دور وحضور العنصر النســائي في ســوق 

العمل".

"

كيفيــة تحقيق التوازن بين المرأة "
والرجل في مجال العمل
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أحــالم القاسمي
تأسيس المجلس األعلى للمرأة فتح 

صفحة جديدة في مسيرة البحرينية

باحثــة اجتماعيــة وأكاديمية بحرينية، مهتمة بقضايا المرأة وتمكينها ومناهضة العنف األســري. وأســتاذة 
علم االجتماع المساعد بقسم العلوم االجتماعية بكلية اآلداب – جامعة البحرين. إنها أحام القاسمي، التي 
صدر لها كتاب بعنوان "الشيخوخة النشطة: المقاييس والمؤشرات والتطبيقات في دول مجلس التعاون 
الخليجي" في العام 2018، وكتاب مشترك عن "دراسات تطبيقية في علم االجتماع"، وقيد الطباعة كتابي 
الثالــث "سوســيولوجيا المواطنــة" الذي ســيرى النور قريًبا. وهــي عضو اللجنة الوطنيــة اإلعامية لمكافحة 

المخدرات - وزارة الداخلية.

تقــول أحام "حين كنــت أدرس البكالوريوس بجامعة البحرين، 
لم يدر في بالي أني ســأكون يوما ما باحثة اجتماعية وأســتاذة 
جامعيــة، وكاتبة فــي مجال علم االجتماع. لكــن التحديات التي 
واجهتهــا بعــد مرحلة البكالوريوس فرضت علــي إجراء الكثير 
من التغييرات في حياتي وطريقة تفكيري واهتماماتي. أصبت 
خال الدراســة بسلسلة من المشكات الصحية التي يمكن أن 
تشــل فاعليــة ونشــاط وحماس أي إنســان، لكنــي تمكنت من 
التغلــب عليهــا، وتجاوزهــا. كان نيــل درجة الدكتــوراه في علم 
االجتمــاع في العــام 2013 واحًدا من التحديات التي كان البد أن 

أخوضها وأفوز بها. وهذا ما كان بالفعل".
أمــا عــن التحديات األخــرى فتقول "التحدي اآلخر هــو كيف أصدر 
كتابــي األول؟ كان يمكــن لمثلــي أن يكتفــي بالتدريــس فــي 
الجامعة، إال أني كنت أرى أن المعرفة ما لم تنتشــر إلى اآلخرين 
المســنين  الدكتــوراه بقضيــة  بعــد  ناقصــة. اهتممــت  تبقــى 
كواحــدة مــن الفئــات األساســية التــي يــزداد حجمها مــع الزمن 
بحكــم ارتفــاع العمــر المتوقــع للبشــر. وكان هــذا هــو موضوع 

كتابي األول عن )الشيخوخة النشطة(".

وفيمــا يتعلــق بتكافــؤ الفــرص فــي البحرين تضيف القاســمي "يمكنني القــول إن تاريخ تكافؤ الفرص ينقســم 
إلــى مرحلتيــن: مرحلــة ما قبل المجلس األعلى للمرأة، ومرحلة ما بعد إنشــاء المجلس في العام 2001، بمباركة 
ســامية من جالة الملك، وقيادة حكيمة وحريصة على تمكين المرأة البحرينية من قبل صاحبة الســمو األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة. لقد تولى المجلس التصــدي لهذه المهمة التاريخية الكبيرة: النهوض بالمرأة 
البحرينية، وتوفير الدعم والســند المعنوي والتنظيمي والمؤسســاتي للمرأة البحرينية. وبتأســيس المجلس 
األعلى للمرأة تكون صفحة جديدة في مسيرة المرأة البحرينية قد ُفتحت، إذ بدأ العمل جدًيا على تأمين تكافؤ 
الفرص بين الجنسين، ومعالجة الفجوة الجندرية في كل مؤسسات الدولة بما فيها جامعة البحرين، المؤسسة 

التي أعمل فيها".
 

وتضيــف عمــا يتعلــق بما تحقــق للمرأة البحرينية في مجــال تمكين المرأة "يكفي التذكير بــأن البحرين انضمت 
في العام 2002 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والبد من اإلشارة إلى الوثيقة المهمة 
التــي ظــل المجلس األعلى للمرأة يشــتغل عليها منذ تأسيســه وهي وثيقة الخطة الوطنيــة للنهوض بالمرأة 
البحرينية 2013 - 2022، وهي التي اعتمدت في العام 2015 في برنامج عمل الحكومة، األمر الذي يعني إدماج 

احتياجات المرأة في برامج عمل كل وزارات الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك تكافؤ الفرص بين الجنسين".

كيفية تحقيق التوازن بين المرأة والرجل في مجال العمل

"

"
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حصلــت الطبيبــة غيــداء عبــداهلل منصــور آل رضــي 
علــى أعلــى درجة من بيــن الناجحين الذيــن تقدموا 
المتحــان شــهادة تخصــص طــب العائلــة فــي كنــدا 
خال دورتين متتابعتين )خريف 2018 وربيع 2019( 

والذين يبلغ عددهم نحو  3 آالف طبيب وطبيبة.
ممثلــة  كنــدا"  فــي  العائلــة  أطبــاء  "ُكليــة  وقامــت 
بالرئيــس الحالــي للكلية  شــيرلي شــيبر، والرئيس 
الســابق للكلية بول ساوشــك بتكريمهــا واالحتفاء 
بها لهذا اإلنجاز المتميز خال المؤتمر السنوي لطب 
العائلــة فــي كنــدا، الــذي عقــد بالتزامن مــع الذكرى 
السنوية الخمسين لتأسيس كلية طب العائلة في 
كندا في مدينة فانكوفر خال الفترة من 30 أكتوبر 

حتى 2 نوفمبر 2019. 

ومنحــت غيــداء جائزة "إيرون بين" التي تحمل اســم 
رئيس كلية أطباء العائلة )إيرون بين( للفترة 1962 
الكنديــة.  االمتحانــات  للجنــة  رئيــس  وأول   1963  -
وهــذه الجائــزة العاليــة تمنح لمن يحقــق أعلى درجة 

في هذا االمتحان.

و تلقــت غيــداء التهانــي من األهــل واألصدقاء بهذا 
اإلنجــاز المشــرف لهــم ولمملكــة البحريــن العزيــزة، 
إذ يعتبــر هــذا اإلنجــاز فخــًرا لمملكــة البحريــن ويدل 
على مدى كفاءة وتميز شــبابها في شــتى المجاالت 

العلمية والعملية في المحافل الدولية.

يذكــر أن غيــداء قــد ابتعثــت مــن قبــل وزارة التربية 
والتعليــم لدراســة الطب في جامعة الملك ســعود 
فــي الرياض، إذ حصلت علــى بكالوريوس الطب من 
تلــك الجامعــة المرموقــة وكان ترتيبهــا األولــى فــي 
دفعتهــا ثــم تدربــت فــي وزارة الصحــة فــي البحرين 
وعملت بها طبيبة عائلة خال الفترة من العام 2002 
حتــى العــام 2016 وكان لبرنامــج التدريــب الخــاص 
بطــب العائلــة فــي وزارة الصحــة ومهنيــة القائميــن 
عليــه وكذلــك عملها طبيبــة عائلة األثــر الكبير في 
صقــل مهارتها وتنميــة قدراتها الطبية. كما عملت 
فــي التدريــس في كل من جامعة الطب في جامعة 
الخليــج العربــي والكليــة الملكيــة اإليرلندية للطب 
في البحرين ما أكسبها أبعاًدا إضافية في مهنتها.

غيـــداء آل رضــي 
تنــال أعـــلى درجــة فـي امتــحان شـــهـادة 

طـب العائــلة بــكندا
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سـمو األمير خليفـة بـن سـلمان ينيـب سـمو 
الشـيخ علـي بـن خليفـة الفتتاح ”الجواهـر العربيـة“

دعـــــم سمــــو رئيــــس الــــوزراء عـــــزز مكــانــة المعــــرض

أناب رئيس الوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ
علــي بــن خليفــة آل خليفــة؛ لحضــور افتتاح معرض الجواهر العربية 2019 في نسخته الثامنة والعشرين.

وقــال ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة "إن معرض الجواهــر العربية نجح بفضل رعايــة صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــــوزراء في حجز مكانــــة متميزة وتحقيق نجاح متواصل في اســــتقطاب الــزوار والمهتميــــن بصناعــة الذهــب والمجوهــرات مــن 
جميــع دول المنطقــة؛ لاطاع على أحدث المعروضات من المجوهرات والســاعات الفاخرة واألحجار الكريمة والتحف الفنية وغيرها".
وأكــــد ســــموه أن تنظيــــم المعــرض علــى مــدى 28 عاًما يعكــس مــا تتمتــع بــــه المملكــة مــن مقومــات وميــزات تنافســية فــي 
ظــــل ما تقدمــــه الحكومة برئاســــة صاحب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء مــن تســهيات وحوافــز تعــزز مــن جاذبيتها كوجهــة 

مثالية الســتضافة مختلف المعارض والمؤتمرات.
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Charles Oudin
من المعروضات المشاركة 

في  جناح مركز البحرين 
للمجوهرات

”بوتشيالتي” تحتفل بمرور 100 عام وتطلق مجموعة خاصة
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”بانيراي” تقيم مأدبة غداء على شرف اإلعالميين
على هامش معرض الجواهر العربية

”RF Jewels” تتألق في جناح مركز البحرين للمجوهرات
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مدرســـة بيـكــن
 محمد داداباي: مدرسة بيكن لتطوير التعليم

 سمير شماعة: ”بيكن” تتبع آخر مناهج التعليم

 غادة بو زين الدين: الطالب هو صانع التعلم في ”بيكن الخاصة”

يؤكــد رئيــس مجموعــة داداباي رئيس مجلس إدارة مدرســة بيكن الخاصــة محمد داداباي، أهمية التعليم والدراســة، خصوًصا أن 
البحرين تحتل مراكز متقدمة بالتعليم، كما أن البحرين أول دولة خليجية بدأ فيها التدريس، لذلك قررنا تأسيس مدرسة بيكن 

الخاصة.
ويشــير إلى أن "المدرســة هي للتعليم الراقي بهدف تطوير التعليم وهذه األهداف التي يســعى إليها الجميع. بدأنا المدرســة 

بمفهوم جديد وطرح نظام جديد هو البرنامج اإلسكندنافي الذي يجمع ما بين التجربة البريطانية واألميركية".
ويضيف داداباي أن المدرسة بصدد اعتمادها أكاديمًيا على المستوى العالمي من "رابطة نيوانغاند للمدارس والكليات" وهي 
واحــدة مــن أقــدم وأعرق مؤسســات االعتماد العالمية التــي ترتبط بها العديد مــن الجامعات العالمية من بينهــا جامعة هارفارد 

األميركية، حيث يقبل اعتماد هذه المؤسسة في جميع أنحاء العالم خصوصا في الجامعات األميركية والبريطانية.
ويؤكد أن الطلبة المتخرجين من المدرسة باستطاعتهم االنضمام إلى أي مدرسة أخرى وااللتحاق بأي جامعة بكل سهولة.

ويرى داداباي أن الجيل الجديد يجب أن يتعلم أن الحياة تغيرت وتطورت عن ما كانت عليه قبل 10 إلى 20 عاًما والسنوات المقبلة 
سوف تكون أكثر صعوبة لذا يجب أن يعملوا باجتهاد ويتحلوا بالمواقف اإليجابية وروح التحدي.

محمد داداباي



لقاء 60

يقــول رئيــس الهيئــة االستشــارية والتطوير لمدرســة بيِكــن الخاصة 
ســمير شــماعة "إن أبناء أســتاذ محمد درســوا بمدرســة فــي البحرين 
كانــت تحــت إدارتنــا والحًقا انتقلت مع أســتاذة غادة بوزيــن الدين إلى 
قطــر، ثــم تواصــل معنــا أســتاذ محمــد لتأســيس مدرســة خاصة في 
البحرين تتبع آخر مناهج التعليم إلعادة الجميل إلى المملكة لنجاحه 
فــي أعمالــه هــو وأبنــاؤه". ويواصــل شــماعة "عــدت إلــى البحريــن مع 
أستاذة غادة بوزين الدين لتأسيس المدرسة، وكانت الفكرة أن تتبع 
المدرســة آخر مناهج التعليم وفًقا للبرنامج االســكندنافي المعروف 
عالمًيــا بجــودة تعليمــه"، مضيًفــا أن "أســتاذ محمد ال ينظــر إلى الربح 
المــادي من المدرســة الخاصــة، إنما يتوقع أن يمول المشــروع نفســه، 
علــى أن تصبــح المدرســة خــال 3 إلــى 4 ســنوات قادرة علــى تغطية 

مصاريفها مع تحقيق فائض لتغطية تكاليف الصيانة والتطوير".

وعن فلســفة المدرســة، يقول شــماعة "تتعلق فلســفة المدرسة بما 
يتعلمــه الطالــب ليحصــل علــى أحســن مســتوى علمــي فــي مجــال 
المتعلــم  فالتلميــذ   )...( والبحــث،  واالكتشــاف  والتحليــل  المعرفــة 

بالمدرسة هو صانع التعلم من خال البحث والتساؤل".

ويشــير إلى أن "األطباء المتخرجين من كلية الطب في الخمســينات 
عاًمــا   40 إلــى   30 لمــدة  العمــل  والســبعينات كانــوا يســتطيعون 
بــذات المعلومــات التــي تعلموهــا بالكليــة، أمــا حالًيا فــإن 30 % مما 
درســه خريجــو كليــات الطــب يفقــدون فائدتــه بعــد 3 ســنوات؛ نظًرا 
لتطــور العلــوم الطبية، ولذا يجــب أن يتعلم الطبيب على الدوام مع 

االكتشافات الطبية المستمرة".

ويواصل بأن المجتمع بالمدرسة هو مجتمع تعلمي، وجميع العاملين 
بالمدرسة متعلمون، وهذه فلسفة جديدة على التعليم.

ويوضح أن "الطلبة بالمدرســة يتعلمون الرياضيات عبر حل المســائل 
وال يدرســون الرياضيــات لحــل المســائل فقــط، ونهــدف مــن ذلــك أن 
يســتوعب الطالــب ويفهم المنهج بالكامــل وليس 70 % فقط منه 

كما هو حاصل بأساليب التعليم المعتمدة بالمدارس".

ويذكر أن "المدرســة تعتمد على منهج عالمي ثنائي اللغة يســتفيد 
مــن الخبــرات العالمية فــي مجال التربيــة والتعليم خصوصــا التجربة 
اإلسكندنافية التي حققت نجاحات ملموسة في هذا المجال وتطبق 
نظاًما تعليمًيا متطوًرا ال يعتمد أساًسا على اإللقاء والتلقي المسلم 
بــه، إنمــا يرتكــز على البحــث والمناقشــة والتحليل، كمــا يعتمد على 
التعــاون بين المتعلميــن، وبينهم وبين المعلميــن، كفريق تعلمي 

تعاوني واحد وبناء".

ويشــير إلــى أن "قبل افتتاح المدرســة شــاركنا فــي دورة تدريبية في 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، كمــا شــاركت المدربة األميركيــة كافين 
بارتليــت مــن مؤسســة )النظــام التعاونــي المشــترك( فــي الواليــات 
المتحــدة األميركيــة فــي أغســطس 2018 لتدريــب الفريــق األول من 

المعلمين بالمدرسة".
ويؤكــد أن المدرســة تعتمــد برنامــج البكالوريــا الدوليــة الذي يســمح 
للطلبة بالتأهل المتحانات دخول الجامعات األميركية، كما أن الطالب 
الــذي يدخــل البرنامــج المتقــدم مــن البكالوريــا الدولية باســتطاعته 
تقديم امتحانات عدة وتجاوز التمهيدي وبالتالي ينهي البكالوريوس 

خال 3 سنوات بدال من 4 سنوات.

سمير شماعة

تؤكــد المدير التنفيذي  لمدرســة بيِكن، غادة بو زين الدين، أن 
الطالب هو صانع التعلم في مدرسة بيكن الخاصة.

وتضيــف غــادة "المتعلــم لــه صــوت واختيــار. هــذا نمــط يتيــح 
للطالــب حــق أن يعبر عن رأيه وال يعتمد على التلقي والحشــو 

واالختبارات المكثفة، كما يشارك الطالب في عملية التقييم.
وصمم بناء المدرسة المعماري بتصميم وظيفي فعال وجذاب 
للتمكن من اســتخدام أحدث األســاليب المستجدة في التعلم 

والتعليم.
وبمجــرد أن تخطــو داخــل حــرم مدرســة بيـــكن الخاصة، ســوف 
اإلعجــاب  الجــذاب  وموقعهــا  المعمــاري  تصميمهــا  يمنحــك 
والدهشــة. ابتــداًء بمرافــق الطفولــة المبكــرة والحضانــة حتى 
مبنى المدرسة االبتدائية الرئيس، سوف تلمس الجودة العالية 
والتصميــم المِرن للمدرســة. مســاحات َرحبة توفــر للمتعلمين 
فــرص التعاون، التعلم، وبنــاء العاقات االجتماعية والصداقات، 
حيث تتجلى هذه المساحات في الفصول التعليمية، المناطق 

المشتركة والحدائق الداخلية.

لقــد اخترنــا أن نكــون مختلفيــن فــي َمنهجنــا الُمعتَمــد فــي 
التعليم والتعلم؛ لذا اخترنا أن نطبق مبادئ )النظام التعاوني 
المشــترك( كإطار لبرامجنا األكاديمية. آمل من خال تصفحكم 
موقعنــا اإللكترونــي أن تتعرفوا أكثر على مــا تمثله وما تصبو 
إليــه مدرســة بيـــكن الخاصــة، والبيئــة التــي يتم فيهــا التعلم 

والتعليم".
هــذِه  قلــب  هــم  لدينــا  المتعلمــون  تأكيــد،  "بــكل  وتقــول 
المدرســة. نحــُن نؤمن بشــدة بأن للمتعلميــن صوتهم الخاص 
بهــم، وصوتهم ســوف ُيســمع وُيحتــرم. نؤمن أن لــكل منهم 
طريقتــه المتفــردة فــي التعلــم، وعليه فلكل منهــم حقه في 
أن يحصــل علــى التعليــم الذي يتفق مع أســلوبه المختلف في 
التعلم والنمو األكاديمي. من المسلم به، أن الجانب التعليمي 
والتربوي في المدرســة هو أســمى أولويــة، فنحن عازمون على 
منــح المتعلميــن تجربــة غنيــة ومتنوعــة، بجعــل وقتهــم فــي 

المدرسة تجربة تحول فعلية وتغيير للحياة".

غادة بو زين الدين

ويشــير إلــى أن البرنامــج المعتمد بالمدرســة من ســن 3 أعوام 
إلى 16 عاًما هو برنامج أميركي ليس به امتحانات حكومية.

ويذكــر أن المدرســة بــدأت إجــراءات اعتمادهــا أكاديمًيــا علــى 
المســتوى العالمي من "رابطة نيوانغاند للمدارس والكليات" 
وهي واحدة من أقدم وأعرق مؤسسات االعتماد العالمية التي 
ترتبــط بهــا العديــد مــن الجامعــات العالمية من بينهــا جامعة 
هارفــارد األميركيــة، إذ يقبل اعتماد هذه المؤسســة في جميع 

أنحاء العالم خصوصا في الجامعات األميركية والبريطانية.
الــدول  فــي  مقبــول  األميركــي  االعتمــاد  إن  شــماعة  ويقــول 

اإلنجليزية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.
ويذكر أن المدرســة للعام الدراســي 2020 - 2021 سوف تقبل 

الطلبــة للصــف التاســع، كمــا تفكر المدرســة في فتــح صفوف 
للصــف العاشــر. ويؤكد أن المدرســة حققت إنجــازات عدة منها 
منها مضاعفة عدد الطلبة، إذ تضاعف عددهم 4 مرات بسبب 
معرفة األهالي بمؤسســي المدرســة، وكذلــك المنهج الحديث 

الذي طبقته.
ولفــت شــماعة إلى أن المدرســة وقعت اتفاقية إلغــاء الواجبات 
المنزلية بين المجلس األعلى للشــباب والرياضة بعد التشــرف 
بلقــاء ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة، ويؤكد أن المدرســة طبقت إلغاء الواجبات 

المنزلية.
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محمد وأحمد الحمد
مع شركة “الربيع“...

 السفر والسياحة برؤية مختلفة
الربيع الســفر والســياحة، شــركة ســفر خدمة كاملة تقدم خدمات الســفر والترفيه الفاخرة واالستشــارات، وتســعى من أجل رضا 
العماء عبر تقديم أعلى مستوى من الخدمة. ولمزيد من المعلومات، استضافت "أضواء الباد" محمد الحمد في لقاء تحدث فيه 

عن بدايات الشركة والصعوبات التي واجهتهم فضًلا عن آخر العروض للمناسبات المقبلة. 

حدثنا عن شركة الربيع للسفر والسياحة؟
كلمــا أتذكــر كيف بدأنــا وكيف ارتقينا وأين نقف اآلن أجد نفســي أشــعر 
بالفخــر لــكل ما حققناه من نجاحــات، وبالرغم من أننا بدأنا من ال شــيء 
لكننا استطعنا القيام بإنجازات عظيمة، فبدأنا برحلة يتيمة في العام 2015 
واختتمنا صيف 2019 بأكثر من 59 رحلة وأكثر من 65 كابتن إلى شتى 
بقــاع األرض، فبعد أن قمنا ببذل جهد كبير وبعــد التغلب على العديد من 
التحديــات، أدركنا حقيقة مهمة عن أنفســنا وهي أننا "نســتطيع القيام بأي 

شيء فقط إذا أردنا بالفعل تحقيقه".

كيف كانت البدايات؟ وما الصعوبات التي واجهتكم؟
راودنا هذا الحلم قبل ما يقارب 7 ســنوات في تأســيس شــركة ســفريات 
تقدم خدمات الســفر والسياحة برؤية مختلفة لتجربة سفر متعددة الجوانب 
لعمالئنا، وبتوفيق من هللا عز وجل اســتطاعت الشركة خالل فترة قياسية 
تغيير مفهوم الســفر لعمالئها من خالل الشــراكة مع العديد من شــركات 
الطيــران فــي العالم وعالمــات صناعة الســفر الثقة فــي المنطقة، فنحن 
نملك شــراكات مثمرة مع العديد من شــركات الطيــران ورصيدا متنوعا 
من خبرات الســفر، مــا جعلنا نتربع على عرش ُصناع الســفر في مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســعودية ونعمل وفق اســتراتيجية مدروسة، 
ونظرة ثاقبة تلبي احتياجات عمالئنا من خالل توفير رحالت إلى وجهات 
جديــدة، ونحــن قادرون مــن خالل خبرتنا علــى تحقيق توافــق عاٍل بين 

المثالية في األسعار واالبتكار في الوجهات..

ماذا عن الفريق القائم عليها؟
نحُن ُصناع السفر.. أقولها وبكل فخر، نحُن من صنعنا من السفر والسياحة 
خياًرا مميًزا لعمالئنا، إذ يعتلي ُسلم اهتماماتنا رضا العمالء، ولنحقق هذه 
المعادلــة بذلنا الكثير من الجهود المضنية في بناء فريق عمل متفاٍن يضم 
أكثر من 65 كابتن من بينهم العنصر النســائي، ونســير رحالتنا إلى أكثر 
من 80 وجهة عالمية، واســتطعنا في زمن قياســي وجيز أن نغير مفهوم 

السفر والسياحة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. 
لن أحدثكم على مدى كفاءة وقدرة الفريق الذي أقوده ولكنني واثق أن لدي 
فريقا من أفضل فرق العمل على مستوى الشرق األوسط من حيث المهنية 
والقدرة على تحمل المسؤولية. واآلن وبعد القيام بمئات الرحالت الناجحة 
إلى العديد من أقطار الدول العالمية، ال يســعني ســوى أن أشكر عمالءنا 
وشــركاءنا وكل من وضع ثقته بنا واعتمد علينا من خالل اختياره شــركة 
الربيع للســفر والســياحة، كما أعدهم ببذل أقصى ما عندنا من جهد وعلم؛ 

لكي نبقى دائًما جديرين بهذه الثقة.

ما وجهات السفر األكثر إقباال من قبل البحرينيين؟
تعتبر جمهورية تركيا بجميع مدنها الوجهة األكثر إقبااًل من قبل المسافرين؛ 
نظــًرا لطبيعتهــا الخالبة وأســعارها المتميــزة وبرامجهــا المتنوعة التي 
ترضي جميع األذواق، تليها دولة البوســنة التي تزايد اإلقبال عليها طوال 
العام، أما بالنســبة للدول اآلســيوية فتعتبر ماليزيا وإندونيســيا وسريالنكا 
أكثر الوجهات المحببة للمســافرين. وبالنســبة للــدول األوروبية فاإلقبال 
كبير وهو في نســق تصاعدي ســنويًا خالل جميع فترات السنة لمواطني 

مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. 

هل هناك تسهيالت في تخليص المعامالت للراغبين بالسفر؟
نحــن نوفــر لعمالئنا والراغبيــن في الســفر جميع الخدمــات إضافة إلى 
كابتــن الرحلة الذي يحمل على عاتقه مســؤولية التواصل مع المســافرين 
فــي كل وقــت وحين، ونقدم لعمالئنا أفضل تجربة ســفر ممكنة من خالل 
الحجوزات على أفضل خطوط الطيران العالمية والفنادق الراقية والقريبة 
مــن مركز المدينة فــي جميل الدول العالمية، وكابتــن الرحلة يحمل على 
عاتقه مســؤولية التواصل مع المســافرين قبل فترة كافيــة ليقدم لهم جميع 

التسهيالت الممكنة من خالل النصائح والتوجيهات اإلرشادية.

ما العروض المقبلة لفصل الشتاء والمناسبات األخرى؟
عروضنا مســتمرة طوال العام وكل يوم بالنســبة لنا هو تحٍد جديد وإثبات 
للــذات، فرحالتنا طوال العام متوافرة بأســعار تنافســية ونحن نعمل على 
خلــق وجهات جديدة لنوفر لعمالئنا الخيارات المتعددة القتناء ما يناســبهم 
مــن رحالت، وطرحنا أخيرا عروض الخريف وأعلنا عروض المدارس 
الخاصة وعطلــة الربيع لمواطنــي البحرين والمملكة العربية الســعودية 

والتي تشمل العديد من الرحالت ألكثر من 50 وجهة عالمية. 

 وأخيًرا أريد أن أطلعكم على ســر نجاحنا وهو "العمل من خالل المعرفة 
العلمية الســليمة" فهذا ما نحرص عليه في شركة الربيع للسفر والسياحة؛ 
ألن امتالك المعرفة المتكاملة لنطاق عملنا يمكننا من السير بخطوات ثابتة 
لتحقيــق كل تطلعاتنا، كما يمنحنا القدرة علــى التغلب على كل ما نواجهه 
من صعاب وتحديات اآلن وفي المســتقبل، ونحن عند وعدنا بتوفير أعلى 

مستويات الخدمة للمسافرين. 



أزياء 64

سيدات تربعن على 
عرش األناقة والسلطة

استوحي إطاللتك منهن
كل امرأة بطبيعتها تسعى إلى االهتمام بإطاالتها ومظهرها في مختلف المناسبات 

سواء من ناحية تسريحة الشعر، اختيار المكياج المناسب أو األزياء التي ستنتقيها.
فماذا لو كانت المرأة عاملة وتصاب كل يوم بالحيرة بشأن األزياء المناسبة ليومها؟!

من هنا اخترنا لكم إطاالت 6 سيدات تربعن على مراكز السلطة واألناقة معا خطفن 
عدســات الكاميرا بإطاالتهن بالمناســبات. تعرفي على مميزات أناقتهن واســتوحي 

منهن إطالتك.

6

كيت ميدلتون

تتميــز األميرة كيــت ميدلتون بإطالتها البســيطة والراقية، 
فهــي تحــرص دائًمــا على اختيــار أنعــم األزياء وتنســقها مع 

مجوهرات الفتة.

رانيا عبداهلل

فــي  الرفيــع  بذوقهــا  رانيــا  الملكــة  اشــتهرت 
اختيــار المابــس واإلطــاالت التــي كشــفت عن 

جمالها الطبيعي.
تختــار الملكــة رانيا اإلطــاالت واألزياء التي تجمع 
بيــن األناقــة والبســاطة، فهي تبعــد تماما عن 
اإلطــاالت المبالــغ فيهــا أو غيــر المناســبة لهــا، 
كمــا تحــرص علــى تنســيق واقتنــاء الحقائــب 

واألحذية التي تمنحها إطالة متكاملة.



أزياء 66

كارال بروني

تعتبــر كارال برونــي، زوجــة الرئيــس الفرنســي الســباق نيكــوال ســاركوزي، أكثر 
الشــخصيات أناقــة، إذ جمعــت كارال فــي إطاالتهــا البســاطة والنعومــة غيــر 

المتكلفة لحضور المناسبات، ما جعلها قمة في األناقة. 

ميشيل أوباما

تحــرص ميشــيل أوبامــا علــى إطاالتهــا حرًصــا كبيــًرا، مــا جعلهــا 
واحــدة من أكثر الســيدات األوئل فــي العالم اهتماًمــا بأناقتها، إذ 
تخطــف أزياءهــا عدســات الكاميرات أينمــا حلت ووجــدت للباقتها 
وأناقتها العالية. ونظًرا لكون ميشــيل أوباما فارعة الطول، فإنها 

ال تجنح نحو األحذية ذات الكعوب العالية كثيًرا، بل المعتدلة. 



أزياء 68

ليتيسيا أورتيز

رغم جو الفخامة الذي يحيط بملكة إســبانيا ليتيســيا، إال أنها 
تميــزت ببســاطتها الشــديدة فــي اختيار المابس فــي الحياة 
اليومية؛ ليتوجها اإلســبان أيقونة لألناقة الناعمة. فهي تعرف 
ما الذي يناسبها ويظهر أجمل ما فيها، وتعرف الزي المناسب 

للمكان المناسب.

مادلين يتريز

تعتمــد األميــرة مادليــن، االبنــة الصغــرى لملــك وملكــة 
الســويد، اختيــار الســتايل األنثــوي الناعم فــي أزيائها، ما 
جعلهــا مــن أجمل وأكثر األميرات أناقــة بالعالم . فلديها 
يجعلهــا دومــا  واألناقــة  بالرقــي  يتســم  خــاص  أســلوب 

متوائمة وأجواء المكان والزي الذي ترتدي.
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استــقـبلـي ضيــوفك 
بحلويـات اختــرنـاهـا لـــِك!

حضري ســيدتي لضيوفك عنــد زيارتهم 
مــن  ومميــز  لذيــذ  حلويــات  طبــق  لــك 
الوصفــات التــي أعددناهــا لك مــع مراعاة 
أصــول ضيافــة الحلويات التي يشــعر من 

يتناولها بحميمة وترحاب.

عليــك تحضير مــا ســتقدمينه لضيوفك 
من حلويات وعصائر في وقت سابق؛ كي 
ال تســتغرقي وقتــا طويــا فــي إعدادهــا 

أثناء وجود ضيوفك.

توضع الحلوى في صحن التقديم الخاص 
بالضيــف مــع مراعــاة تــرك فــراغ مناســب 
بالحلويــات، وال  الخاصــة  الشــوكة  لوضــع 
تُعطى الشوكة مباشرة في يد الضيف.

قالــب الحلــوى يوضــع كاما ويقطــع أمام 
الضيوف.

قطعي الحلوى بأحجام مناسبة حتى 
يتمكــن الضيف مــن تناولها من دون 

حرج. 

إذا كانت الحلوى تحتوي على البسكويت 
فيوضع القليل في كل طبق للضيوف.

مشــروب  دون  مــن  الحلــوى  تقدمــي  ال 
ساخن أو بارد.

ال تســتخدمي أطباقــا كبيرة فــي تقديم 
الحلويات، وتأكدي من أن يكون مسطحا 

ذا حجم متوسط.

ال تنســي أن تضعــي إلى جانب كل طبق 
مــن الحلــوى منديــا ورقيــا مطويــا، ومن 
المهــم أيضــا أن يكــون هنالــك علبة من 

المحارم موضوعة على الطاولة. 

مطبخ 70



• ½1 كوب من السكر الناعم )مطحون(
• ¼1 من الطحين )دقيق الذرة األبيض(

• ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا
• ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر
• ¼ ملعقة صغيرة من الدارسين )القرفة(

• ½1 ملعقة صغيرة من الملح )ناعم(
• كوب من الزبدة )تعادل اصبعا من الزبدة( 

• ½1 كوب من اللبن الخاثر
• ¼ كوب من الكاكاو السادة )بودرة(

• بيضتان
• ملعقة صغيرة سائل الفانيال )روح الفانيال(

• نخلــي الدقيــق والبكنج بــاودر والبيكربونات والملــح والقرفة وأضيفي 
السكر.

• فــي قدر على النار ضعــي الزبدة واللبن والكاكاو حتى يســخن فقط مع 
التقليب.

• صبي خليط الكاكاو مع المكونات في الخطوة األولى واضربيها بالخالط.

• أضيفي البيض والفانيال بالتدريج بحيث يكون الخالط بسرعة متوسطة.
• ضعــي الخليط في القالب وبالفرن لمدة 35 دقيقة أو 40 دقيقة )تفحصي 

النضج بعود خشبَي(.
• بعد النضج اتركي القالب لـ 5 دقائق قبل قلبه.

• ضعي القيمر في قدر وسخنيه على نار هادئة حتى يبدأ بالغليان.
• أضيفي الشوكوالتة والفانيال وقلبي المكونات حتى تذوب.

• اتركــي المكونات تبرد قلياًل ثم صبيها على التارت بعد قلبها من القالب، 
قبل أن تجمد.

• زينيها بقطع من الفراولة والتوت الطازج.

• كوب من القشطة )قيمر(
• 250 غراما قطع شوكوالته سادة

• ½ ملعقة صغيرة من سائل الفانيال

تحضير خليط التارتمكونات التارت

تحضير صلصة الشوكوالته

مكونات صلصة التارت الخارجية

تـــارت الشوكوالته

مطبخ 72

• كوب ونصف من الدقيق
• 10 مالعق كبيرة من الزبدة المجمدة

• نصف كوب من السكر المطحون
• نصف ملعقة صغيرة من الفانيال السائلة

• رشة صغيرة من القرفة
• نصف ملعقة صغيرة من الملح

• ضعــي الدقيق، والملح، والقرفة، والســكر في وعاء محضرة الطعام، وشــغليها حتــى تختلط المواد لمدة ثواني، ثم 
أضيفي الزبدة، وشــغلي على ســرعة متوســطة ليصبح الخليط مثل فتات الخبز، ثم أضيفي الفانيليا وصفار البيض، 

والماء حسب الحاجة، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.
• افــردي العجينة في قالب تارت مســتطيل أو قالب تارت 22.86 ســم، بحيث تتم تغطيــة الجوانب والقاع، ثم غلفي 

القالب بالنايلون، وضعيه مدة ساعة بالمجمد.

• قشري التفاح، وانزعي منه البذور، وقطعي كل تفاحة إلى 4 قطع، وكل ربع إلى شرائح رقيقة، ثم اهرسي الشرائح 
على الصلصة بحسب شكل الصينية المستخدمة.

• ضعي البيض والفانيال في طبق صغير، ثم قلبيها بالشــوكة، ووزعي الخليط بواســطة فرشاة عريضة على التفاح، 
ثم رشي السكر.

• اخبزي التارت لمدة 30 دقيقة، وعلى درجة حرارة 200 مئوية، حتى يتحمر السطح ويتماسك الحشو.
• أخرجي التارت من الفرن، وبواسطة فرشاة عريضة، وزعي المربى المصفى على السطح، ويمكن أن تقدم باردة 

أو ساخنة.

• قشري التفاح، وقطعيها إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعيها في قدر سميك القاعدة، ثم أضيفي السكر والماء، واتركيها 
نحو 20 دقيقة حتى تذوب تماًما، بعد ذلك ضعي التفاح في محضرة الطعام، وشــغلي على ســرعة متوســطة إلى أن 

يصبح ناعًما، واتركيه حتى يبرد، ثم سخني الفرن على درجة حرارة 190 مئوية، مع تثبيت الرف األوسط.
• أخرجي العجينة من الفريزر، وتخلصي من النايلون.

• ضعــي قطعــة مــن ورق األلمنيوم وافرديهــا فوق العجينــة، ثم ضعي كمية وفيــرة من حبات الفول الناشــف أو 
الفاصولياء الناشفة.

• اخبزي العجينة حتى تصبح ذهبية اللون لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها من الفرن، وتخلصي من حبوب الفاصولياء 
والورق، واتركي العجينة حتى تبرد، ثم أخرجيها من القالب.

• وزعي صلصلة التفاح على العجينة المخبوزة.

• 6 حبات كبيرة من التفاح
• ¼ كوب من السكر
• ¼ كوب من الماء

• ملعقتان كبيرتان من البقسماط
• ملعقتان كبيرتان من السكر البني الفاتح

• حبتان كبيرتان من التفاح
• ¼ كوب من مربى المشمش المصفى 

• بيضة
• ملعقتان كبيرتان من السكر

• ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

تحضير العجينةمكونات العجينة

تحضير الطبقة العلوية

تحضير صلصة التفاح
مكونات صلصة التفاح

مكونات الطبقة العلوية

تـــارت التفاح
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• ضعي القوالب المخصصة للسوفليه في الفريزر حتى تبرد.
• إدهني القوالب األربعة بالزبدة واسكبي في كل واحد القليل من السكر الناعم.

• إفصلي صفار البيض عن الزالل.
• اخلطي في وعاء أول صفار البيض مع 50 غراما من الســكر الناعم وزيدي 

قشر الليمون الحامض المبشور واستمري بالخلط.
• اخفقي في وعاء ثان زالل البيض مع القليل من الملح وزيدي عصير الليمون 
الحامض وما تبقى من الســكر الناعم. اســتمري في الخفق حتى الحصول على 

مزيج رغوي أبيض.

• اســكبي محتــوى الوعاء الثاني فــوق الوعاء األول وامزجــي بلطف بملعقة 
خشبية.

• قسمي المزيج على قوالب السوفليه.
• ضعيها في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 7 دقائق.

• زيني السوفليه بالسكر الناعم وقدميها فوًرا.
• يمكنك تقديمها مع قطع من الفواكه الطازجة حسب الرغبة.

الخطوات

• 3 بيضاتسوفليه الليمون
• 80 غراما من السكر الناعم

• قشرتا ليمون حامض مبشورتان

• 4 مالعــق كبيــرة من عصيــر ليمون 
حامض

• رشة صغيرة ملح 

المكونات
بسكويت بحشوة النوتيال والفراولة

• 6 حبات بسكوت دايجستف
• فراولة

• موز
• نوتيال

• كريمة خفق أو آيسكريم الفانيال أو قشطة
• بودرة الكاكاو 

• قطعي الفراولة والموز إلى شرائح متساوية.
• ضعي طبقة من النوتيال على قطعة من البسكوت.

• أضيفي طبقة ثانية من ما تم اختياره من كريمة أو آيسكريم أو قشطة على النوتيال.
• أضيفي قطع الفراولة والموز .

• رشي بودرة الكاكاو على المكونات.
• غطيها بطقة ثانية من البسكوت.

• تقدم مباشرة مع قهوة ساخنة.

الخطواتالمكونات
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• في صحن ضعي بسكويت الدايجيستيف.
أضيفي الزبدة الذائبة، والســكر األسمر ثم قومي 

بالخلط.
• لتحضيــر الحشــوة: فــي صحــن آخــر ضعي 
صفار بيض، بيض، ســكر أسمر، فانيال سائلة ثم 

اضربيها مًعا بالمضرب الكهربائي.
• أضيفي اليقطين المســلوق والجبنة الكريمية مع 

استمرار الخلط.
الضــرب  فــي  واســتمري  الطحيــن  • ضعــي 

بالمضرب الكهربائي.
• أضيفــي الزنجبيل، جــوزة الطيب، القرفة، مع 

التقليب.
• في صينيــة مبطنة بورق الزبــدة ضعي مزيج 

البسكويت بالسكر والزبدة.
• اسكبي الحشوة على الوجه.

• أدخلي الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة.
• اتركيها لتبــرد تماًما ثم أدخلي الصينية الثالجة 

لمدة 3 ساعات.

• ½1 كوب بسكويت دايجيستيف مطحون
• ¼ كوب زبدة ذائبة

• ¼ كوب سكر أسمر

• 3 صفار بيض
• 3 بيضات

• كوب سكر أسمر
• ملعقة كبيرة فانيال سائلة

• ½1 كوب يقطين مسلوق ومطحون
• 500 غ جبنة كريمية

• ¼ كوب طحين
• ملعقة صغيرة زنجبيل

• ملعقة صغيرة قرفة
• ¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

المكونات

الحشوة

الخطوات

تشيز كيك اليقطين

• ضعــي التمــر المقطع فــي الماء مــع البكينج 
صودا، ودعيه يغلي لمدة نصف ساعة.

• أشعلي الفرن ليسخن.
• فــي وعاء كبيــر، اخفقي الزبد مع الســكر ثم 

أضيفي البيض بالتدريج.
• أضيفي التمر والدقيق والبكينج باودر، واخفقي 

مرة أخرى.
• ضعي المزيج في صينية مناســبة، ثم ادخليها 
الفرن حتى تنضج، ويأخذ األمر نحو 40 دقيقة.
• بعد 25 دقيقة من دخول الصينية الفرن، ابدئي 
في صنع الصوص، اخفقــي المكونات الخاصة 
بــه - ما عدا كريمــة الخفق - في وعاء على نار 

هادئة حتى يغلي ثم أطفئي النار.
• عندما يخرج الكيك من الفرن اثقبيه بالشــوكة 
مــرات عدة، ثم ضعي ثلث كمية الصوص عليه 
واتركيــه حتــى يبرد قليــاًل ويصــل لمرحلة أن 

يصبح دافئًا، ثم ضعي باقي الصوص.
• اخفقــي كريمــة الخفق، ثم زينــي بها البودينج 

عند التقديم.

• كوبان من الماء الساخن في درجة الغليان
• كوبان من التمر المقطع قطًعا صغيرة 

• ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
• ½ كوب زبد في درجة حرارة الغرفة

• كوبان من السكر
• بيضتان في درجة حرارة الغرفة

• ¼ 3 أكواب دقيق
• ملعقة صغيرة بيكينج باودر

• ½ كوب زبد
• ¾ 2 كوب من السكر البني

 • كوبان من كريمة خفق

المكونات

الصوص

الخطوات

بودينج التوفي
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فرينش توست الشوكوالته الساخنة

• كوب حليب أو حليب جوز الهند
• 2-4 مالعق من الشوكوالته الساخنة

• 3 بيضات
• ملعقتان من الفانيال

• ½ ملعقة شاي خالصة جوز الهند
• ¼ ملعقة ملح

• 4 مالعق زبدة
• 8 شرائح من الخبز
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• ¾ كوب من كريمة حليب جوز الهند المعلب
• 2-4 مالعق من الشوكوالته الساخنة
• ¼ كوب من قطع الشوكوالته الداكنة

• ملعقة زبدة
• ملعقة شاي مسحوق اكسبريسو الفورية

• كريمة مخفوقة
• حلوى الخطمي )مارشميللو(

• جوز هند مبشور

• لعمل تغطيســة الشــوكوالته، في وعاء خاص 
بالمايكرويــف أضيفي كريمة حليب جوز الهند، 
الزبدة، وقطع الشوكوالته. أدخليها المايكرويف 
لمدة 30 ثانية على فترات مع الخلط حتى تذوب 
المكونــات. ثم أضيفي مســحوق االكسبريســو 

وادمجيه.
• أدخلــي الخليط الســابق فــي الفريزر لمدة 15 

دقيقة أو الثالجة لمدة 30 دقيقة.
• لعمــل الفرنتــش توســت، في وعــاء أضيفي 
الحليــب الســاخن ثم أضيفــي إليه الشــوكوالته 

واخلطيها جيًدا. دعيه يبرد لمدة 5 دقائق.
• فــي صينيــة اخلطي البيــض، فانيال، خالصة 
جوز الهند، الملح، ثم أضيفي خليط الشــوكوالته 

الساخنة إليه.
• أخرجي صلصة الشوكوالته وامسحي شرائح 
الخبــز بها. ثم صفي كل 4 شــرائح فوق بعضها 

البعض لعمل 4 سندويشات.
• غطســي السندويشــات فــي تغميســة البيض 
والشــوكوالته الســاخنة. ثــم غطــي الصينيــة 
وضعيها في الثالجة لمدة 15 دقيقة أو ليلة كاملة 

حسب الرغبة.
• عنــد التقديم، ســخني مقالة كبيرة وامســحيها 
بالزبدة، واقليها علــى دفعات حتى يصبح لونها 

ذهبيًا.
• قدميها مباشــرة مع الكريمة المخفوقة وحلوى 

الخطمي وجوز الهند المبشور المقرمش.

صلصة الشوكوالتهالمكونات

للتزيين

الخطوات

2
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احتفل مع ”آرت روتانا” في شهر ديسمبر 

احتفــل بعيــد الميــاد المجيــد مــع عائلتــك وأصدقائك فــي فنــدق آرت روتانا مع إعــدادات أكثر مــن رائعة لتجلب لــك وألحبائك 
الســعادة والفــرح. ســيقدم فنــدق آرت روتانــا يــوم 25 ديســمبر 2019 مــن الســاعة 12:30 ظهــًرا وحتــى 5 مســاًء وليمة غداء 
فاخرة والئقة بهذه المناسبة السعيدة إلى جانب العديد من محطات الطهو الحية المغرية والشهية التي ستعد المأكوالت 
المفضلة لديك حســب رغبتك. وخال هذا الحفل، ســتقدم فرقة الفندق الكوبية أغاني وموســيقى احتفالية بموســم األعياد 
بينمــا يســتمتع األطفــال بوقتهم في المنطقة االســتثنائية المخصصة لهــم مع العديد من األلعاب واألنشــطة المعدة فقط 
لهم إلى جانب الهدايا الجميلة من سانتا. تبدأ األسعار من 38 د.ب للشخص البالغ و19 د.ب لألطفال ما بين سن 6 و12 عاًما، 

بينما سيكون الدخول لألطفال دون سن 6 مجاًنا.

عيد الميالد المجيد

الســنة  رأس  بعشــية  وأصحابــك  عائلتــك  مــع  احتفــل 
الجديدة مع لمســة لبنانية راقية في فندق آرت روتانا من 
خال أمسية ليالي الطرب، ابتداًء من الساعة 8:30 مساًء 
وحتــى 2 صباًحا. ســتتمكن من االســتمتاع بمــا لذ وطاب 
من خال بوفيه العشاء الفاخر مع العديد من المشروبات 
المنعشــة واالحتفاليــة، الى جانــب أداء رائع لمغني عربي 
يمكــن  لراقصــة شــرقية موهوبــة.  آســر  وأداء  مخضــرم 
للضيــوف االســتمتاع بالدخــول المجاني إلى حفلة ســيلر 

59 في نفس الليلة في فندق آرت روتانا.

ابدأ الســنة الجديدة بقضــاء أول يوم بتاريخ 
1 يناير 2020 مع أحبابك في فندق آرت روتانا 
مــن الســاعة 12:30 ظهــرا وحتــى 4 عصــًرا 
علــى وليمــة غــداء فاخــرة مــع العديــد مــن 
المحطــات الحية التي ســتعد جميع األطباق 
حســب رغبتــك ومذاقــك إلى جانــب األطباق 
العالميــة المتنوعة والمشــروبات المنعشــة 
وقســم هائل للحلويات الشــهية ستسعد 
بالتأكيــد بإنهاء وجبتك معه. كما ســتقدم 
الفرقة الكوبية "سونياندو" التابعة للفندق 

عرضا ترفيهيا وشيقا.
كل هذا ابتداًء من 25 د.ب شــاملة الضرائب 
للشــخص البالغ و12.5 د.ب شاملة الضرائب 
لألطفال ما بين ســن 6 و12، بينما يســتمتع 

األطفال دون سن 6 بالدخول مجاًنا. 

رأس السنة الجديدة

غداء يوم رأس السنة الجديدة



تحت األضواء 82

أفــــراح عائلــتـــي 
نجيــبــي وجناحــي

احتفل خالد محمد نجيبي بحفل 
زفاف نجله ســعود على كريمة 
عثمــان جناحي فــي حفل ضم 
لفيفا من األهل واألصدقاء الذين 
قدموا أحر التهاني والتبريكات 
للعروســين، متمنين لهما حياة 
مليئة بالسعادة وبالرفاه والبنين.
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سفارة عمـان تحـتـفـــل 
بالعيــــد الوطني

احتفلت سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين 
بالعيد الوطني التاســع واألربعين لسطنة عمان، 
إذ أقيــم احتفال للمناســبة شــارك فيــه لفيف من 
الدبلوماســيين ورجــال أعمــال وممثلــون عن 
وســائل اإلعالم مقدميــن التهانــي والتبريكات 
لشــعب الســلطنة متمنيــن لهــم دوام االزدهار 

والنجاح.
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نيابة عن سمو رئيس الوزراء
الشيخ خالد بن عبداهلل يفتتح المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم 

نيابة عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
أعمــال المؤتمــر العربي الدولي الثالث والعشــرين لأللمنيوم )عربال 2019(، الذي اســتضافته مملكة البحرين على مدى ثالثة أيام، بحضور رئيســة 
مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، ورئيس مجلس الشــورى علي الصالح، وعدد من كبار المدعوين، والرؤســاء التنفيذيين في مصاهر األلمنيوم 

في المنطقة، وقادة األعمال من مختلف القطاعات الصناعية.
وبهذه المناســبة، رفع الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أســمى آيات الشكر واالمتنان إلى صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه لهذا 
المؤتمر، النابعة من االهتمام الذي يوليه سموه لهذا القطاع الحيوي، الذي يعود إلى أواخر ستينات القرن الماضي، حينما دعم سموه إنشاء أول مصنع 
لأللمنيوم بمنطقة الخليج العربي، وذلك ما يبرهن دعم ســموه لمبادرة اســتضافة مؤتمر عربال الذي بلغ دورته الثالثة والعشــرين واستضافته البحرين 

للمرة الخامسة منذ تأسيسه.
كمــا نقل الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة تحيات صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء وتمنياته للمشــاركين في هذا المؤتمــر والقائمين عليه التوفيق 
والنجاح؛ ليحقق المؤتمر األهداف المنشــودة التي من شــأنها أن تعمل على تبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر بين الخبراء والمختصين من مختلف 

دول العالم تحت سقف واحد في مملكة البحرين، والخروج منه بمقترحات علمية بناءة تدعم تطوير وتنمية صناعة األلمنيوم في المنطقة.
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“األهليـــة” تخـــرج الفــــوج 
الرابع عشر

تحــت رعاية رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نظمت 
الجامعة األهلية حفل تخريج الفوج الرابع عشر 

من طلبتها.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس المؤسس رئيس 
مجلــس أمنــاء الجامعة األهلية عبــدهللا الحواج 
عن جزيل شكر الجامعة األهلية، إدارة وأساتذة 
وطلبــة وخريجين وأولياء أمور، لســمو رئيس 
الــوزراء على رعايتــه الكريمــة، ودعمه غير 
المحــدود للجامعة األهلية، مــا أهلها لنيل أعلى 

المراتب محليا وإقليميا ودوليا.
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”AMA” تقيم الحفل الـــــ 15 لتكريـــــم 
الطلبـــة الخريجين 2019

تحــت رعاية رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، أقامت جامعة أمــا الدولية بالبحريــن حفل التخرج 
الخامــس عشــر لتكريم الطلبة خريجــي العام 2019 يوم الســبت 16 
نوفمبــر 2019 بقاعة الدانه بمركز المؤتمرات بفندق الخليج، المنامة. 
وقام رئيــس مجلس أمناء جامعة أما الدولية الرئيس الفخري لنظام أما 
التعليمي AMA المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني إلى مجلس التعاون 
الخليجي الســفير أمابله ار أجيلوز الخامس، بمنح الخريجين شــهادات 
التخرج من البرامج التالية: ماجستير إدارة األعمال، بكالوريوس العلوم 
فــي نظم المعلومات اإلدارية، بكالوريوس العلوم في األعمال الدولية، 
بكالوريــوس العلوم في الهندســة المعلوماتيــة، بكالوريوس العلوم في 
هندســة الميكاترونكس، بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب، وأقيم 

الحفل بحضور نخبة من الضيوف الكرام. 
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كلية العلوم االدارية والمالية
•    بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات االدارية

•     بكالوريوس العلوم في ا�دارة الدولية  

•     ماجستير إدارة االعمال

:AMAIUB
نجــاحـك

هـو رسـالتنـا

كلية دراسات الحاسوب
•     بكالوريوس علوم  الحاسوب

كلية الهندسة
•     بكالوريوس علوم هندسة  تقنية المعلومات

•     بكالوريوس علوم هندسة الميكاترونكس

HE
C 

Ap
pr

ov
al

 N
o.

 0
81

3-
19

سـجل
ا�ن!

www.amaiu.edu.bh
� amaiub � @amaiub_officialamaiub

(����(ا��

(دول ��� ا����ون ا������)



تحت األضواء 102

قامت شــركة موترســيتي، الوكيل الحصري لسيارات فولفو في 
مملكة البحرين، بعرض سيارة فولفو S60 الجديدة كليًا في فعالية 
خاصة أقيمت في مطعم جاليري 21 بالعدلية. واستمتع الحضور 
من كبار العمالء ومســؤولي شركتي موترســيتي وفولفو بأنغام 
الموســيقى الهادئة التي عزفها فنان الجاز البحريني أحمد القاسم 
في أمســية دافئة بجاليري 21 المميز بتصميمه الذي يحاكي الفن 
الزخرفي "art deco". وتم خالل الفعالية عرض ســيارة فولفو 
الجديدة كليًا وتوفير ســيارات خاصة للضيوف الراغبين بتجربة 
قيادتهــا. وتتوافــر حاليًا فولفــو S60 الجديدة كليًــا في معرض 
موترســيتي إلى جانب جميع موديالت فولفو األخرى الموجودة 

بالمعرض الواقع في سترة. 

العرض األول الحصري لـ “فولفو 
S60“ الجديدة كليا بالبحرين
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”التسهيالت للسيارات“ تطلق 
”Haval” عالمتها الجديدة

دشنت شركة التســهيالت للســيارات، الوكيل والموزع الحصري 
لعالمــات GAC Motor وFoton Motor الرائدتين في مملكة 
البحريــن، عالمتها التجارية الجديــدة Haval أثناء حفل عقد بهذه 
المناســبة في فندق الخليج، حضره رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية لشــركة البحرين للتســهيالت التجارية وعدد من 

كبار زبائن وضيوف الشركة.
وخــالل الحفــل صــرح المدير العــام للشــركة برير جاســم قائاًل 
"نحن في شــركة التسهيالت للســيارات باعتبارنا جزءا من شركة 
البحرين للتسهيالت التجارية تجمعنا رؤية واحدة تهدف إلى توفير 
مركبــات عاليــة الجودة ذات كفــاءة عالية، وخدمات مــا بعد البيع 
بأرفع مستويات الجودة، وهذا ما قمنا به بالفعل، إذ وضعنا بصمتنا 
بكل جدارة وقمنا بإحداث طفرة غير مســبوقة في مبيعات سيارات 
GAC Motor، وُصنفنا كواحدة من العالمات التجارية األســرع 
نمًوا وانتشارا في مملكة البحرين وكانت والزالت العبًا رئيًسا في 
تعزيز حضورها من خالل الوصول إلى مســتوى ممتاز في خدمة 
العمــالء وتصدرهــا ألكثر العالمات 6 مبيًعا فــي المملكة، وكذلك 
Foton Motor العالمــة التجارية الرائدة في المركبات التجارية، 
إذ اســتطاعت عالماتنا وبشهادة الجميع أن تعكس القيم الحقيقية من 

ناحية جودة الخدمة، وانضباط أخالقيات العمل". 
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”غولــــدن غيـــت” 
تــحـــتـفل بمــرور عام 

على التدشين 
احتفلت "غولدن غيت"، إحدى الشركات الرائدة 
في مجال التطويــر العقاري في مملكة البحرين 
وهــو البرج الســكني األطول للتملــك الحر في 
المملكــة، بالذكــرى الســنوية األولى لتدشــينها 
في مأدبة غداء أقيمت بالمناســبة. حضر الحفل 
رئيس مجلس اإلدارة إسحاق الكوهجي، الرئيس 
التنفيذي أنس الكوهجي، نائب الرئيس المبيعات 
والتسويق إيمان المناعي، المدير العام للمشاريع 
أشــوك، وبقية أعضاء فريق غولدن غيت الذين 
ألقــوا خطاباتهم الموجهة إلى الضيوف من كبار 
الشــخصيات وأصحاب الشــقق في المشــروع 
ووســائل اإلعــالم والصحافيين، مشــيدين بهم 
وبجهــود موظفيهم والمعالم الرئيســة والتقنيات 
الحديثــة التــي تــم اتباعهــا فــي عمليــة البناء 

والتسويق خالل السنة المنصرمة.
وخــالل االحتفال أعــرب المالك عــن امتنانهم 
للفريــق الذهبــي لتفانيهــم والتزامهــم وإبداعهم 
وألنهــم يعتبرون هذه الشــركة بمثابة أســرتهم 
الممتــدة، مبينيــن أن النجــاح هــو نجاحنا وكل 

خطوة إلى األمام هي خطوة نتخذها مًعا. 
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انطـالق مـعــرض الخليــج 
العقــاري 2019

افتتـــح الشيخ محمد بن خليفة معـــرض الخليـــج 
للعقار بمجمـــع األفنيوز - البحرين، بمشـــاركة 
مشـــــروعات فــاق حجــم اســـــتثماراتها 5.1 
مليـــار دوالر )ما يعادل 600 مليون دينـــار(، 
فيمـــا زاد عـــدد العارضيـــن إلى 21 شـــركة 
قياســـا بالنســـخة الماضيـــة عندما كان عددهم 
18 عارضا، بحســـــب إحصـــــاءات الجهـــة 
المنظمة. وشارك فـــي المعـــرض مطـــورون 
اإلمــارات  البحريــن ودول  مــن  وشـــــركات 
العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة وتركيا 
وقبرص، إذ كان واضـــحا اهتمـــام الشـــركات 
العقاريــة الدوليــة واإلقليمية بالمعــرض، الذي 
سعى إلـــــى اســـــتقطاب مســـــتثمرين مـــــن 
المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وســـــلطنة 
عمـــان ودولـــة اإلمارات العربيـــة المتحـــدة 
ودولـــة الكويـــت من خــالل حملته التســـويقية 

الموجهة.
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”زين البحرين” تختار 
”اريكسون” إلطالق 

شبكة 5G بالمملكة
تماشــيًا مــع التطور الســريع للشــبكات وتقديم 
األفضل لعمالئها، أقدمت زين البحرين، شــبكة 
االتصــاالت الرائدة فــي المملكة علــى تطوير 
شــبكتها من نطاق LTE إلى شــبكة 5G وذلك 
باختيار الشركة الرائدة في مجال أنظمة توصيل 
البيانات واالتصال عن بعد )اريكســون(، وذلك 
لنشــر شــبكة راديــو 5G في مملكــة البحرين، 
ما يتيــح لزين البحريــن تقديم خدمــات موبايل 
وبرودبانــد وإنترنــت ثابت أفضــل، كما يعطي 
لعمــالء زيــن ســرعة فائقــة ونطــاق إنترنــت 
أوســع، األمر الذي يطلق العنان ألحدث قدرات 
التكنولوجيــا مثل الواقــع االفتراضــي والواقع 

المعزز وإنترنت األشياء.

وفــي حــدث خــاص بفنــدق فورســيزونز - 
خليــج البحريــن، تــم توقيــع االتفاقيــة متعددة 
الســنوات بحضور كل مــن وزير المواصالت 
واالتصــاالت كمال أحمــد، وبحضور الرئيس 
التنفيذي لشركة اريسكون بورييه إيكولم، الذي 
زار البحريــن خصوصــا لحضور إعالن زين 

.5G البحرين لشبكة
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”اإلرسالية األمريكية” يكرم رعاة 
بطولة ”آيالنــد كالسيــــك” الـ 22

نظم مستشفى اإلرســالية األمريكية حفل العشاء السنوي بفندق الدبلومات 
راديســون بلو آند ســبا مســاء األحد الموافق 24 نوفمبر 2019 بمناســبة 
تكريــم الجهــات الراعيــة تقديًرا لدعمها الســخي لبطولة آيالتد كالســيك 

الخيرية للجولف.

ويعــد حفل العشــاء الســنوي الفاخر جزًءا مــن فعاليات بطولــة الجولف 
الخيرية التي ينظمها مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة تحت رعاية عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وصــرح المديــر التنفيذي للشــركات ورئيس الخدمات الطبية لمستشــفى 
اإلرســالية األمريكيــة جورج شــيريان بقوله "إن بطولة آيالند كالســيك 
الخيريــة للجولــف التي أقيمت في هذه الســنة في الفترة مــن 21 إلى 24 
من نوفمبر شــهدت تنافسا شــارك فيه الرعاة والفرق المستقلة للفوز بلقب 
البطولــة. واليوم نلتقي ســويًا هنــا في فنــدق الدبلومات لتكريــم الجهات 
الراعيــة التــي لعبت دورا مهًما فــي جعل هذا الحدث واقًعــا. إن جهودنا 
الشــاقة والدؤوبة لم تكن لتثمر دون عطائهم الخيري، وهذا يومهم ولحظة 
تكريمهــم تعبيــًرا عن أســمى معاني االمتنــان والتقدير الذي يســتحقونه، 

وسوف يتم تكريمهم وتقليدهم األوسمة التذكارية احتفاًء بهذا الحدث".
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 “متحدون نقف معها“... 
فعالية توعوية لمكافحة 
سرطان الثدي بمجمع سار

نظــم مجمع ســار الفعاليــة التوعوية بســرطان 
الثدي يوم الخميــس الموافق 31 أكتوبر 2019 
تزامنًــا مــع الشــهر العالمي للتوعية بســرطان 
الثدي، الذي يصــادف أكتوبر من كل عام، كما 
كانــت الفعاليــة بتنظيــم صاحبة مبــادرة 10/6 
لتمكيــن المرأة نــورة المهنا. وأثنــاء الفعالية تم 
عمــل فحوصــات مجانية لعمــوم النــاس، كما 
شهدت الفعالية مشــاركة واسعة من المساهمين 
فــي البــازار الخيري وحضورا كبيــرا جًدا من 

الزوار. 
افتتحــت الفعالية عضو مجلس النواب سوســن 
كمال، وشــاركت فــي إلقاء كلمة بشــأن طريق 

السالم الداخلي للوقاية من سرطان الثدي.
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“البـالد“ تنظــم محاضــرة عن 
التصدي لسرطان الثدي

بالتعاون مع “حمد الجامعي“

نظمــت صحيفة "البالد" بالتعاون مع مستشــفى الملك حمــد الجامعي محاضرة 
علميــة عن كيفية التصــدي لمرض ســرطان الثدي، حاضرت فيها استشــارية 
جراحة الثدي والترميم في المستشــفي نوف الشــيباني وحضرتها مجموعة من 

منتسبات الصحيفة.
واســتعرضت الشــيباني أثناء المحاضرة كيفية التصدي لمرض سرطان الثدي، 
وأســباب اإلصابة به، وســبل الوقايــة والعالج منه وكيفيــة التعامل مع الضغط 
النفســي للمصابات بالمرض، وأحــدث التقنيات الجراحيــة والترميمية التي يتم 

توفيرها حاليًا للنساء اللواتي يخضعن لعملية استئصال.
ودعت االستشارية الحضور إلى ضرورة ممارسة نمط حياة صحي من خالل 
ممارســة الرياضة التي تعزز المناعة، واستخدام األطعمة الصحية خصوًصا 
التي من شأنها محاربة سرطان الثدي، ومنها الرمان، الطماطم، الجزر، الشاي 

األخضر، الكركم، وأحماض االوميجا، وفيتامين "د"، ومنتجات الصويا.
وأوضحــت أن مــا تم تداوله فــي مواقع التواصل االجتماعي بشــأن أن هناك 
بعض المنتجات تســبب سرطان الثدي مثل مزيالت العرق وحماالت الصدر 
وغيرهما لم يثبت علميًا. ودعت إلى الكشــف المبكر لسرطان الثدي، وإجراء 
الفحــص الشــعاعي بين ســن 40 و69، والفحــص الطبي أو الســريري مرة 
ســنويًا، خصوًصــا عند وجود ســجل عائلي، والفحص الذاتي مرة كل شــهر 
ابتداًء من ســن الـ 20، وإجراء الفحص الذاتي مرة كل شــهر للنســاء اللواتي 
بلغن ســن األمــان، مؤكدة أن الفحص الذاتي يســاعد في اكتشــاف الورم في 
مرحلة مبكرة األمرالذي يؤدي إلى العالج. وكشــفت الشــيباني عن أن الحملة 
الوطنية "وعيك...أمانك" التي أطلقها المستشــفى بمناســبة الشــهر الوردي، 
اســتقبلت أكثــر مــن 1000 حالــة، مؤكدة أن هنــاك العديد من الســيدات من 
المحرق ومختلف مناطق البحرين ما زلن يحضرن المستشــفى؛ لالستفادة من 
الفحوصات التي قدمتها الحملة. وأوضحت أن 40 % من الحاالت السرطانية 

في البحرين التي قدمت لمجلس األورام كانت سرطان الثدي.

مانع للصدأ تأمين تسجيل

٣ سنوات صيانة٧ سنوات ضمانعازل حراري
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المرأة البحرينية..
شريك التقّدم االقتصادي

النهوض  في  المساهمة  على  البحرينية  المرأة  بقدرة  تمكين  تؤمن 
باقتصادنا الوطني، ولذلك نحرص على صقل مهاراتها عبر تقديم الفرص 

التدريبية بما يساهم في االرتقاء بأدائها في كافة المجاالت.

وبرامج  مبادرات  عبر  امرأة  ألف   35 من  أكثر  تمكين  دعمت  اليوم  حتى 
التدريب المختلفة.  


