








ملحق اجتماعي شهري

 ألنهن وجه البحرين الجميل

تصف  التي  الصفات  من  وغيرها  ومتألقات..  مبتكرات  مثابرات،  طموحات، 
يوم  في  بهن  نحتفل  اللواتي  البحرين  مملكة  نساء  إنهن  الكثير.  نجاحهن 
المرأة البحرينية، إذ استطعن على مر السنين إثبات جدارتهن وتميزهن على 
التجارب  جميع  في  واندماجهن  المجاالت  مختلف  بخوضهن  العالم  مستوى 

المهنية، وانطالقهن باتجاه ريادة األعمال وتنمية المشاريع باختالف أشكالها.

مقومات شخصياتهن، إلى جانب جهود كبيرة من مختلف األطراف الحكومية 
والخاصة بقيادة عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته، 
هو ما مهد الطريق وذلل الصعاب، جميع هذه األمور جاءت كمعادلة متكاملة 
توافر فيها طرفا النجاح، إذ بذلت على مر السنين الكثير من الجهود لتعزيز 
بنا،  المحيطة  المجتمعات  إطار  نفسه ضمن  إبراز  استطاع  الذي  النموذج  هذا 
الرائدات في المنطقة يشار إليها بالبنان وتلفت  فجعل تجربة نساء البحرين 

األنظار من خالل أسماء عديدة برزت في مختلف المجاالت والتخصصات.

ومصممات  ومدرسات  وإداريات  ومهندسات  وممرضات  طبيبات  فمنهن 
أيضا  احتياجاته، ومنهن  المجتمع وتلبي  التعامل مع  وشخصيات عامة تجيد 
من  المزيد  لنمو  الطريق  هذه  بمشاريعهن  فتحن  أعمال  وسيدات  رائدات 
األعمال وتقديم العديد من الخدمات الفريدة التي ال يمكن تجسيدها إال ضمن 

نماذج نجاحات في مختلف المهن.

والطريق  الكثير  حققنا  نعم،  المجتمع..  هذا  في  ألنفسنا  وننظر  نقف  اليوم 
مختلف  وسخر  المعوقات  على  انتصر  مجتمع  نحن  للمزيد،  أمامنا  ممتدة 

المقومات المؤدية لنجاحنا. 

وجه  وأنتن  عام  كل  وطن..  بناء  في  تسهمن  المشهودة  بجهودكن  ألنكن 
البحرين الجميل...

“أضواء البالد”

كل عام وأنتن وجه البحرين الجميل
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يومها السنوي مناسبة وطنية مهمة لالحتفاء بمنجزاتها

المرأة البحرينية تميزت عن جدارة على جميع األصعدة

يواصل المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
س���بيكة بن���ت إبراهيم  آل خليفة، احتفاءه بمناس���بة يوم الم���رأة البحرينية عاما بعد عام، ف���ي تأكيد على أهمية هذا 

اليوم الذي بات مناسبة وطنية تحتفي بها مملكة البحرين على مختلف المستويات.

وارتبط���ت االنطالقة األول���ى لمبادرة »يوم المرأة البحرينية« التي أطلقتها صاحبة الس���مو الملكي قرينة العاهل العام 
2008، بش���عارها الرئي���س »ق���رأت، تعلمت، ش���اركت«، مع م���رور 80 عاما على ب���دء التعليم النظامي للم���رأة في مملكة 
البحرين، والذي يصادف األول من ديس���مبر من كل عام، تأكيدا لعمق تجربة المرأة البحرينية الفريدة التي اس���تطاعت 
عن جدارة أن تشكل هوية مجتمع مدني متفتح يحمي مقومات الشراكة المتكافئة بين طرفي معادلة البناء الوطني، 

الرجل والمرأة. 
وبعد مرور 11 عاما على هذه المبادرة من ِقبل سموها تمكنت مملكة البحرين من تكريس نهج جديد يحتذى به على 
صعيد توجيه جميع الطاقات الوطنية المعنية في مجاالت العمل الستكشاف مدى حضور المرأة فيه، وإشباعه دراسة 
وبحثا عبر سلس���لة من اللق���اءات والمؤتمرات والمنتديات العلمية ومجموعات التركي���ز وورش العمل والمعارض التي 

تقام على مدار عام كامل، ثم التعاون الفاعل مع الجهات المعنية على تنفيذ المخرجات والتوصيات.
إن االحتف���ال بي���وم الم���رأة البحرينية مع نهاي���ة العام ال يعن���ي انتهاء جهود تعزي���ز حضور المرأة ف���ي القطاع المحدد 
تمهي���دا لتوجي���ه تلك الجهود نحو قطاع آخر، وإنما تتواصل جهود المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الش���ركاء؛ من 

أجل ضمان التنفيذ األمثل للمخرجات وتحقيق الغايات المنشودة.
وت���م اختيار ش���عار ي���وم المرأة البحرينية »قرأت.. تعلمت.. ش���اركت« إلب���راز الدور المهم للمرأة في بن���اء نهضة البحرين 
الحديثة، وإس���هاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الش���راكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان 
التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسؤول والمتدرج الذي بدأ من القناعات األولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن 

وتعلمن؛ لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس واإلصرار؛ لتكون البحرين دوما عنوان البناء والتطوير.

�لرفاع - �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة



ونظًر� ملا ملنا�س���بة يوم �ملر�أة �لبحرينية من �أهمية كربى، فقد �سمل 
عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة برعايته 
�الحتفال �الأول بيوم �ملر�أة �لبحرينية يف �سهر دي�سمرب �لعام 2008، 
�إذ تف�سل جاللته بزيارة �إلى مقر �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة يف �ل�ساد�ص 
ع�سر من دي�سمرب و�ألقى جاللته كلمة �سامية مبنا�سبة �لعيد �لوطني 
وي���وم للمر�أة �لبحريني���ة. كما تف�سلت �ساحبة �ل�سم���و �مللكي رئي�سة 
�ملجل�ص �الأعل���ى للمر�أة يف هذه �ملنا�سبة بزي���ارة �إلى مدر�سة �ملنامة 
�البتد�ئية للبنات؛ باعتبارها �أول مدر�سة ثانوية للبنات يف �لبحرين، 
وكان �سع���ار هذ� �ليوم »80 عاما من �لتعليم �لنظامي و�الإجناز«، �إذ 
مت �ختي���ار �لتعلي���م �سعار� لهذ� �لعام؛ مبنا�سب���ة مرور 80 عاما على 

دخول �لتعليم �لنظامي للمر�أة يف �لبحرين.

ويف �لع���ام 2009 ج���رى �الحتف���اء باملر�أة يف �لقط���اع �ل�سحي حتت 
�سع���ار »�ملر�أة و�الأمن �ل�سحي.. قابل���ة.. ممر�سة.. وطبيبة«، وبهذه 
�ملنا�سبة تف�سلت �ساحبة �ل�سمو �مللكي رئي�سة �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة 
برعاي���ة �حلفل �لذي �أقيم يف كلية �لعلوم �ل�سحية مبجمع �ل�سلمانية 
�لطب���ي، ومت خالل���ه تكرمي �أو�ئ���ل �لعامالت يف �ملج���ال �ل�سحي يف 

مملكة �لبحرين.

ويف  ي���وم �ملر�أة �لبحرينية 2010، مت �ختيار مو�سوع �لعمل �لتطوعي 
للمر�أة يف �لبحرين لهذ� �ليوم حتت عنو�ن »�ملر�أة �لبحرينية و�لعمل 
�لتطوع���ي.. 55 عاما من �مل�ساركة و�لعط���اء«؛ تقدير� مل�سرية حافلة 
بالعط���اء للن�س���اء �لبحرينيات �الأو�ئ���ل �للو�تي ب���د�أن م�سرية �لعمل 
�لتطوع���ي مم���ا كان له تاأثريه عل���ى م�سار �لعم���ل �لوطني يف مملكة 
�لبحري���ن. كم���ا مت خالل �الحتف���ال بهذ� �لي���وم �إط���الق مبادرتني 
مهمت���ني هما: �سجل �لعم���ل �لتطوعي، وجائزة �ملغف���ور لها �ل�سيخة 

ح�سة بنت �سلمان �آل خليفة للعمل �ل�سبابي �لتطوعي.

التعليم والصحة

المرأة والعمل التطوعي
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ويف ي���وم �مل���ر�أة �لبحريني���ة 2012، �أقيم 
�الحتف���ال �خلام����ص حتت �سع���ار »�ملر�أة 
و�لريا�س���ة: �إر�دة.. �إجن���از .. تطلعات«، 
وج���اء هذ� �الحتفال مبب���ادرة كرمية من 
�ساحب���ة �ل�سم���و �مللك���ي رئي�س���ة �ملجل�ص 
�الأعلى للمر�أة ح���ني �أعلنت بالعام 2011 
عن تخ�سي�ص �سعار يوم �ملر�أة �لبحرينية 
للع���ام 2012 لالحتفال باإجن���از�ت �ملر�أة 
به���ذه  و�أقيم���ت  �لريا�س���ي،  �ملج���ال  يف 
�ملنا�سبة بطوالت ريا�سي���ة با�سم �سموها 

يف خمتلف �لريا�سات.

ويف �لع���ام 2011، مت �ختي���ار �لتمكني �القت�س���ادي للمر�أة مو�سوًعا ليوم �مل���ر�أة �لبحرينية، و�أقيمت �لفعالي���ات حتت عنو�ن »�ملر�أة 
�لبحرينية يف �لتنمية �القت�سادية.. �سر�كة وعطاء«، �إذ تف�سلت �ساحبة �ل�سمو �مللكي رئي�سة �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة برعاية �الحتفال 
بهذه �ملنا�سبة ومرور ع�سرة �أعو�م على �إن�ساء �ملجل�ص. ومت خالل �الحتفال تكرمي �ملوؤ�س�سات �لتي �ساهمت يف دعم بر�مج وم�ساريع 
�ملجل�ص �الأعلى للمر�أة خالل ع�سر �سنو�ت، و�إطالق �متياز �ل�سرف لر�ئدة �لعمل �ل�سابة، و�فتتاح معر�ص ر�ئد�ت �الأعمال �ل�سابات 

)جالريي 45(، وعقد منتدى �قت�سادي متكامل بخ�سو�ص م�ساركة �ملر�أة يف جمال �القت�ساد و�الأعمال.

االقتصاد

الرياضة



�أم���ا بالع���ام 2013، فقد وقع �الختيار عل���ى �أن يكون عمل �ملر�أة �لبحرينية يف �ملج���ال �الإعالمي مو�سوع 
�الحتفال بيوم �ملر�أة �لبحرينية؛ تقدير� الإجناز�ت �ملر�أة يف  جمال �الإعالم. و�أُطلقت �سمن هذ� �الإطار 
م�سابق���ة �لر�يل �الإعالمي؛ بهدف �مل�ساهمة يف تن�سيط �الإنت���اج �الإعالمي �ملوؤثر و�ملحرك لق�سايا �ملر�أة 
عموم���ا من خالل �إثر�ء �ملج���االت �الإعالمية �ملختلفة؛ لتكون حمركا ود�فع���ا لالرتقاء باملادة �الإعالمية 
�لتي تتناول ق�سايا وحقوق �ملر�أة يف خمتلف �ملجاالت و�سوال �إلى �إحد�ث تطور ملمو�ص يف جمال �الإعالم 
�ملوجه للمر�أة وللمجتمع مبختلف فئاته، كما جرى تنظيم �مللتقى �ل�سبابي »�ملر�أة و�الإعالم �الجتماعي«.

المجال العسكري

اإلعالم

ويف �لع���ام 2014 جرى �الحتفاء باملر�أة يف �ملجال �لع�سكري 
حت���ت رعاي���ة جالل���ة �ملل���ك، �إذ مت �الحتفال بكلي���ة عي�سى 
�لع�سكري���ة �مللكي���ة؛ ملا حققت���ه �ملر�أة �لبحريني���ة على مدى 
40 عام���ا من �إجناز يف �ل�سلك �لع�سكري مبختلف قطاعاته 
�خلدمية و�ملتنوعة، كنتيجة حتمي���ة لكفاءتها وقدرتها على 
�لوقوف بجانب �لرجل حلماية هذ� �لوطن و�لذود عنه وعن 
مكت�سبات���ه. و��ستطاعت �ملر�أة �أن ت�س���ع ب�سمتها �لو��سحة 
يف خمتل���ف ميادي���ن �لعم���ل �لع�سكري، و�أن حتظ���ى بكامل 
حقوقها لت�س���ل بذلك �إل���ى منا�سب قيادي���ة و�إد�رية ورتب 
ع�سكري���ة عالية عن جد�رة و��ستحق���اق؛ لتتوج م�سريتها يف 
رك���ب �ل�سلك �لع�سكري �إلى جان���ب �لرجل يف حمل �ل�سالح 
ورف���ع ل���و�ء �لنه�س���ة �ل�سامل���ة باململكة، كما ج���رى تنظيم 

ملتقى خليجي للمر�أة �لع�سكرية.  
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ويف �لعام 2016 �أعلنت �ساحبة �ل�سمو �مللكي رئي�سة �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة عن تخ�سي�ص هذه �ملنا�سبة لالحتفاء باملر�أة �لبحرينية يف �ملجال 
�لقانوين و�لعديل، �إذ جرى �الحتفال بهذ� �ليوم يف  مقر �ملحكمة �لد�ستورية. ونوهت �سموها باحلر�ص �لكبري �لذي تبديه �ملوؤ�س�سات �لعدلية 
و�لقانوني���ة م���ن �أجل تعزيز موقع �ملر�أة �لعاملة فيها؛ ملا لذلك من �أثر بالغ يف ت�سجيع �مل���ر�أة على �مل�سي قدما يف  �إثبات ح�سورها وم�ساركتها 
وترقيها يف  هذ� �ملجال �حليوي، وتعزيز �إدر�كها بعدم وجود �أية عو�ئق متنع تقدمها و�رتقاءها؛ لرتفع �إلى جو�ر �سريكها �لرجل لو�ء �لنه�سة 
�ل�ساملة باململكة. كما �أكدت �سمو �الأمرية �سبيكة حر�ص �ملجل�ص �مل�ستمر على م�ساندة خمتلف موؤ�س�سات �لدولة؛ لتفي بالتز�ماتها �لد�ستورية 

جتاه م�ساركة �ملر�أة �لبحرينية ودعم �أدو�رها �لتنموية �ملتعددة.

يف �لع���ام 2015 ج���رى تخ�سي�ص ي���وم �مل���ر�أة �لبحريني���ة لالحتفاء بها 
يف �لقط���اع �ملايل و�مل�س���ريف، و�أقيم �الحتفال يف مق���ر بور�سة �لبحرين 
حت���ت رعاي���ة �ساحب���ة �ل�سمو �مللك���ي قرينة �لعاه���ل، �إذ كرم���ت �سموها 
�أو�ئ���ل �لن�ساء �للو�تي عملن يف  موؤ�س�ساته���ن من ذو�ت �خلدمة �لطويلة، 
�إ�سافة �إلى �لن�ساء �حلا�س���الت على �ملنا�سب �لعليا يف �ملوؤ�س�سات �ملالية 
و�مل�سرفية، كما قامت �سموها بجولة يف معر�ص �ل�سور �لتاريخية للمر�أة 
يف �لقطاع �ملايل و�مل�سريف  وما و�سلت �إليه من منا�سب قيادية متثلت يف  
رئا�س���ة جمال�ص �إد�رة �لبنوك و�س���ركات �ال�ستثمار �ملايل. وجاء �الحتفاء 
بامل���ر�أة يف �لقطاع �ملايل و�مل�سريف  متا�سيا م���ع �الإجناز�ت �لعريقة �لتي 
حققته���ا �ملر�أة يف هذ� �لقطاع، وقدرتها على �الإ�سهام بفاعلية يف تكري�ص 
دور �لبحري���ن مركز� ماليا �إقليميا وعامليا ر�ئ���د�، و�سط �إ�سادة بالكو�در 
�ملوؤهلة و�لطاقات �ملتجددة يف  �ستى جماالت و�أوجه �لعمل �مل�سريف، وهو 

ما تثبته وتوؤكده �إ�سهامات و�إجناز�ت �ملر�أة �لبحرينية يف هذ� �ملجال.

المجال المالي والمصرفي

المجال القانوني والعدلي



تخ�سي����ص  ج���رى   2017 �لع���ام  ويف 
منا�سب���ة ي���وم �مل���ر�أة لالحتف���اء باملر�أة 
�لبحريني���ة يف �ملج���ال �لهند�سي؛ نظر� 
مل���ا قدمته م���ن عطاء�ت مهم���ة يف  هذ� 
�ملج���ال عل���ى م���دى �الأع���و�م �الأربع���ني 

�ملا�سي���ة �لت���ي ب���د�أت يف �ل�سبعينات، وبالتحديد يف  جم���ال �لهند�سة �لكيميائية و�ملدني���ة بالعام 1977، و�لهند�س���ة �ملعمارية �لعام 1978، 
و�لهند�سة �لزر�عية و�لكهربائية �لعام 1979.

وو�كب �الحتفاء باملر�أة �ملهند�سة ما حققته �ملر�أة من �إجناز�ت و��سعة يف  �لقطاع �لهند�سي، �إذ ��ستطاعت مو�كبة �لتخ�س�سات �لهند�سية 
�جلدي���دة مث���ل هند�سة �لكمبيوتر وهند�سة �لط���ري�ن، و�أثبتت ح�سور� كبري� فيها، و��ستطاعت �إثبات كفاءته���ا وجد�رتها يف  تلك �ملجاالت 
 % % ولتبلغ ن�سبة م�ساركتها مهند�سة يف  �سوق �لعمل ما يبلغ 25  رغم �سعوبتها؛ لت�سل ن�سبة �خلريجات من هذ� �لتخ�س�ص ملا يقارب 43 

يف �لقطاع �لعام و21 % يف �لقطاع �خلا�ص، وفقا الإح�ساء�ت �لعام 2017.

ويف مطلع �لعام �جلاري 2018 �أعلنت �ساحبة �ل�سمو �مللكي رئي�سة �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة عن تخ�سي�ص يوم �ملر�أة �لبحرينية هذ� �لعام 
لالحتفاء باملر�أة يف �ملجال �لت�سريعي و�لعمل �لبلدي، �إذ ت�سكلت مالمح م�ساركتها �الأولى �سمن �أول �نتخابات بلدية �سهدتها �لبحرين 

يف منت�سف �لع�سرينات من �لقرن �ملا�سي.
وياأت���ي �ختي���ار هذ� �ملجال تز�منا مع مرور ما يقارب 20 عاما على دخول �ملر�أة �لبحرينية جمل�ص �ل�سورى �ملعني، و15 عاما على دخول 
�ملر�أة �ملجال�ص �لت�سريعية و�لبلدية )�ملنتخبة(، و�سواًل �إلى �لعام 2001 �لذي يعترب �النطالقة �الأ�سا�سية حل�سول �ملر�أة �لبحرينية على 

كامل حقوقها يف �مل�ساركة �ل�سيا�سية من خالل ما ن�ص عليه ميثاق �لعمل �لوطني ود�ستور مملكة �لبحرين للعام 2002.
ويو�ك���ب مو�س���وع �ملر�أة هذ� �لعام �الإجناز�ت �لكبرية �لتي حققتها �ملر�أة �لبحرينية من خالل ح�سورها �لفاعل يف �ملجال�ص �لت�سريعية 
و�لبلدية، وقدرتها على رفع م�ساهمتها يف �ل�ساأن �لعام ودخول جمال �لعمل �ل�سيا�سي، وم�ساهمات �ملر�أة �لبحرينية �لنوعية لدى �إعد�د 

ميثاق �لعمل �لوطني، ودورها �مل�سهود �سمن �جلهود �لوطنية �لتي كلفت مبتابعة تفعيل بنوده.
ه���ذ� ويو��س���ل �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة �لبناء على هذه �لتجربة �لغنية وتطويرها عاما بعد عام؛ ملا لها من �أهمية تتعدى تكرمي �ملر�أة يف 
�ليوم �الأول من دي�سمرب �إلى برنامج عمل د�ئم طيلة �أيام �لعام؛ لتعزيز ح�سورها يف  قطاع من �لقطاعات، ومر�كمة مكت�سباتها، ورفع 

م�ساهمتها يف م�سرية �الزدهار و�لتنمية.

المجال الهندسي

المجال التشريعي والعمل البلدي

2018
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50 ألف امرأة
يستفدن من دعم “تمكين” 

سعـــًيا 
إلدمــاج 

احتياجــات 
المرأة في 
إطار تكافؤ 

الفـــرص:



إضاف���ة إل���ى ذلك ق���دم »تمكي���ن« الدعم 
إل���ى أكثر من 50 ألف امرأة ضمن مبادرات 
% من  التدري���ب المختلف���ة بما يع���ادل 53 

إجمالي عدد العمالء.

وضمن برنامج »تمكين« للمهارات األساس���ية، 
% من إجمالي العمالء الذين  شكلت المرأة 75 
دعمهم »تمكين« للحصول على الش���هادات 

األساسية منذ إطالق البرنامج حتى اليوم.

إلى جانب ذلك، أنش���أ »تمكين« لجنة تكاف���ؤ الفرص، بالتعاون مع 
المجل���س األعلى للمرأة، وتهدف اللجنة إلى إدماج احتياجات المرأة 
في إطار تكافؤ الفرص بجميع مجاالت العمل، وتحقيق هذا المبدأ 
بين جميع الموظفين والمس���تفيدين من الخدمات التي يقدمها 
»تمكي���ن«، إضاف���ة إلى إب���داء الرأي ف���ي القضايا المتعلق���ة بإدماج 

احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

الم���رأة  دور  بأهمي���ة  إيماًن���ا 
البحرينية كش���ريك ف���ي عملية 
ق���ّدم  االقتصادي���ة،  التنمي���ة 
»تمكي���ن« العدي���د م���ن البرامج 
إل���ى  ته���دف  الت���ي  والمب���ادرات 
تمكين المرأة، ومساعدتها في 
تب���وء مكانته���ا جنًب���ا إلى جنب 
مع الرج���ل في مس���يرة التنمية 

الشاملة في البالد.

أطلق »تمكين« بالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة 
وبنك البحرين للتنمية محفظة مالية لتنمية المرأة 
البحرينية للنشاط التجاري بقيمة 37.7 مليون دينار 
بحرين���ي، ما يعادل 100 ملي���ون دوالر. وتتراوح قيمة 
التموي���ل بي���ن 5000 و100 ألف دينار، وبفترة س���داد 
تص���ل إل���ى 10 س���نوات بناء عل���ى طبيعة النش���اط 

التجاري والتمويل.

م���ع  بالتع���اون  »تمكي���ن«  أنش���أ  كم���ا 
المجلس األعل���ى للمرأة وبن���ك البحرين 
الم���رأة  ق���درات  تنمي���ة  مرك���ز  للتنمي���ة 
البحريني���ة »ري���ادات« كأول حاضنة أعمال 
مخصص���ة للنس���اء، وتم خالله���ا تقديم 
الدع���م ل���� 187 ام���رأة حت���ى اآلن، وبلغ���ت 
القيم���ة التس���هيلية للنس���اء في هذه 

المبادرة نحو 4.2 مليون دينار بحريني. 
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تعرف أكثر على
 بطاقة “سديم”

بطاقة »سديم« هي طريقة دفع إلكترونية تمكن حاملها من الدفع للتزود بالوقود 
ف���ي جميع محطات الوقود في أرجاء مملكة البحرين. تم تدش���ين البطاقة من قبل 
ش���ركة نف���ط البحرين »بابكو« ش���هر ماي���و 2012 في إط���ار الجه���ود المتواصلة التي 
تبذلها الشركة من أجل تطوير خدماتها وتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين، 
وحققت بطاقة سديم منذ إصدارها نجاًحا باهًرا، إذ تم إصدار ما يفوق 200 ألف بطاقة 

حتى اآلن. 

MOHAMMED AHMED



الدف���ع  بنوعي���ن، بطاق���ة  البطاق���ة  وتتواف���ر 
المس���بق لألف���راد والش���ركات، وآجل���ة الدف���ع 
للش���ركات فقط. ويمكن لألفراد تقديم طلب 
إصدار البطاقة من خالل إحدى المحطات التي 
توف���ر الخدم���ة أو م���ن خالل المكت���ب الرئيس 
بمنطق���ة عوالي. كم���ا تتوفر خدم���ة توصيل 

البطاقة لألفراد.

التقدي���م  فيت���م  للش���ركات،  بالنس���بة  أم���ا 
للحص���ول عل���ى الخدم���ة ع���ن طري���ق مكتب 

سديم بمنطقة عوالي »بابكو«.

وتعتب���ر بطاق���ة س���ديم الح���ل األمث���ل إلدارة 
المضخ���ات  إن جمي���ع  إذ  الوق���ود،  اس���تهالك 
التابع���ة للمحط���ات مبرمج���ة آلًي���ا م���ع نظ���ام 
سديم. كما يمكن برمجة البطاقة لشراء نوع 
مخصص من الوقود وتس���جيل رقم المركبة 

بحيث ال يمكن استخدامها لمركبة أخرى.

ش���ركة بابكو تول���ي اهتماًما كبيًرا بتوس���يع 
نطاق الخدم���ة وفق التقنيات الحديثة بإدخال 
نظ���ام الدف���ع اإللكتروني لتس���هيل الخدمة 
المقدمة للزبائن إضاف���ة للعروض الترويجية، 
ومن المخطط إضافة خدمة بطاقة »س���ديم« 
بحلول نهاية 2018 إلى جميع المحطات البحرية؛ 
حتى يتس���نى لمرت���ادي البحر االس���تفادة من 

خدمات البطاقة.
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“تمكين” من أفضل المشاريع... وأحقق رضاي 
بابتسامة كل تلميذ في المدرسة

الشيخة مي
بنت سليمان العتيبي

�إنه���ا �ل�سيخة مي بن���ت �سليمان �لعتيبي رئي�سة جمل����ص �إد�رة مدر�سة بيان 
�لبحرين، �لتي تبد�أ حديثها بقولها »رغم �أين كنت م�ساعد �أ�ستاذ يف جامعة 
�لبحري���ن �إال �أين الحظت �أثن���اء مر�جعتي �لدرو�ص مع �أطف���ايل �أنني �أريد 
تعليمهم بطريقة خمتلفة، فق���ررت �أنا وزميلتي �أن نفتح ح�سانة لالأطفال، 
ومنه���ا بد�أنا �خلطوة �الأولى �لع���ام ١٩٨٢؛ لن�سل �ليوم �إلى مدر�سة �لبيان 
وم�ساري���ع تطوعية �أخرى«. وت�سيف »كان حلمي �ل���ذي �سعيت لتحقيقه هو 
�أن �أ�ستمت���ع ب���كل حلظة مع �أبنائي و�أتابعه���م يف كل مناحي حياتهم، و�أكون 
موج���ودة حولهم د�ئما، ومدر�سة �لبي���ان وم�ساريعي �لتطوعية �الأخرى هي 

�أبنائي �أي�سا، و�أهتم بتفا�سيل عملي كما �هتممت باأوالدي«. 

والأن �لقل���وب �لطيبة موجودة يف كل مكان ت�سان���د من ي�سعى بجد و�جتهاد 
ف���اإن لكل جمتهد �أنا�ص يدعمون م�سروع���ه، على حد تعبريها، وتقول »كلما 
�أخل����ص �الإن�س���ان يف  عمله، كان �هلل د�ئما �إلى جانبه، و�إذ� كان �هلل معك، 
ف�سيمه���د ل���ك �لطريق الإيجاد من ي���وؤ�زرك يف كل مرحل���ة. �أي�سا �الجتهاد 
و�ل�سه���ر و�ملتابعة و�ل�سرب �إلى جانب �لتقب���ل و�لتغا�سي عن كل من ي�سيء 

يل، جميعها �أمور مهدت �لطريق �أمامي«.

وع���ن �أهمي���ة تو�فر جه���ات د�عم���ة للم�ساري���ع باخت���الف �أ�سكاله���ا تقول 
»)متك���ني( م���ن �أف�س���ل �مل�ساري���ع يف  مملكتن���ا �لغالية �إل���ى جانب جمل�ص 

�لتنمية �القت�سادية، �ملجل�ص �الأعلى للمر�أة ومعهد �لتنمية �ل�سيا�سية«.

 وع���ن مدى ر�ساها عما مت �إجنازه يف هذ� �مل�س���روع قالت »�لنجاح ن�سبي، 
يختل���ف بح�سب قناعات �ل�سخ����ص ونظرته للحياة، قد تك���ون �ملر�أة �سيدة 
بيته���ا وت���رى يف هذ� �لو�سع قمة �ل�سع���ادة و�لر�سا، وقد تك���ون و�سلت �إلى 
�أعل���ى �ملر�ك���ز ولكنها ال تز�ل غ���ري ر��سية عما حققته. �أن���ا �أحقق ر�ساي، 
ولي�ص جناح���ي، يف �بت�سامة كل تلميذ يف �ملدر�سة وجناح كل معلم �أو مدير 

عندنا يف �لعمل«.

�أم���ا عن �ل�سخ�سية �لتي جتد فيها منوذجا �أو مثاال �أ�ساف لتجربتها قالت 
»تر�كم���ات جتربت���ي هي برت�كمات م���ن ع�ست وتعاملت معه���م.. ��ستفدت 
م���ن كل �سخ�سي���ة بطريقة معين���ة و�أ�سافت يل حت���ى دون علمها. من هذه 
�ل�سخ�سي���ات جدي وجدتي من ناحي���ة �الأب، �أمي، حمات���ي �ل�سيخة لولوة 
بن���ت حممد �آل خليفة وو�لدته���ا �ل�سيخة نيلة بنت خال���د، و�ساحبة �ل�سمو 
�مللكي �الأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة. و�ليوم �أنا �أتعلم من �سخ�سية 

�أبنائي«.
وتختم حديثها »�أهم �خلرب�ت �لتي �كت�سبتها على مر هذه �ل�سنني وجعلتني 
قادرة على حتقيق ما و�سل���ت �إليه هي �ملرونة يف �لتعامل و�ل�سهولة، وغ�ص 
�لنظر عن �الإ�ساءة غري �ملتعمدة، �إال �أين ال �أت�سامح مع �الإ�ساءة �ملتعمدة«.

من وحي تجربتها الخاصة في تعليم أطفالها بدأت فكرة مشروعها 
قبل ما يزيد عن الثالثين عاما؛ لتجد نفسها مع الوقت تؤسس ألحد 

أهم المنشآت التعليمية في مملكة البحرين. 
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لكل فرد من عائلتي دور في نجاحي 
وقوانين مملكتنا مهدت لي الطريق

يثرب العامري

وتنتق���ل �لعام���ري للحدي���ث ع���ن حلمه���ا فتقول 
�الآن،  حلم���ي  نف�س���ه  ه���و  بد�يات���ي  يف  »حلم���ي 
�وف  )هاو����ص  حم���الت  ��س���م  يتب���و�أ  �أن  وه���و 
�ت����ص( مركز� ب���ني �لعالمات �لتجاري���ة �ملحلية 
و�الإقليمي���ة. وبف�سل رب���ي �سبحانه وتعالى ور�سا 
�لو�لدي���ن ف���اإين به���ذه �ملرحلة يف ط���ور �النتهاء 
م���ن �لتجهي���ز�ت للرب���ع �الأول من �لع���ام �ملقبل 
2019 لب���ث ��سم حم���الت )هاو����ص �وف �ت�ص( 
يف �ملحاف���ل �لعاملي���ة«. وت�سيف »ه���ديف من هذه 
�خلطوة رفع ��سم مملكتن���ا �لغالية عالًيا؛ الأثبت 
للعامل مدى قدرة وكف���اءة �ل�سباب �لبحريني يف 
�لو�س���ول �إلى �أعلى �ملر�ت���ب بالدعم �لالحمدود 
من قيادتنا �لر�سيدة و�لت�سهيالت �ملتو�فرة �الآن 

للمو�طن �لبحريني يف �سوق �لعمل«.
وتعل���ق �لعام���ري عن حج���م �لدع���م �ل�سخ�سي 
�ل���ذي حظيت به من �أ�سرته���ا فتقول »كل فرد يف 
عائلت���ي كان ل���ه دور ومكان���ة خا�س���ة يف �سريتي 
�لذ�تية، خ�سو�سا و�لدي و�أخي �لكبري وهو رفيق 
درب���ي يف كل �س���يء، �إلى جانب �أخَت���يَّ �ل�سمعتني 
�للتني تنري�ن طريقي. ل���كل فرد يف عائلتي مل�سة 

وب�سمة يف حياتي«.

ويف مقابل �لدعم �لذي حظيت به يرثب من قبل 
�أ�سرته���ا، فاإنها �أي�سا وجدت �أر�سا خ�سبة متهد 

�لطري���ق لنجاحه���ا، وتعل���ق �لعامري ح���ول هذ� 
�الأم���ر »�لقو�نني �ملو�سوع���ة و�ملدرو�سة جيد� من 
قب���ل ذوي �ل�ساأن يف �ل���وز�ر�ت و�الإد�ر�ت �ملعنية 
بتنظي���م �لعم���ل �لتج���اري يف مملك���ة �لبحري���ن 
مه���دت يل �لطريق، فمن ��ستخ���ر�ج �ل�سجل �إلى 
��ست�س���د�ر تر�خي�ص �لعمل و��ستق���د�م �الأيدي 
�لعامل���ة وغريه���ا من خطو�ت كث���رية وعديدة ال 
يلتف���ت لها �لتاجر �سغ���ري� كان �أم كبرًي�؛ لوجود 
حكومة ت�سهر ليال ونه���ار� لتمهيد �لعقبات �أمام 
مقيًم���ا«.  �أم  كان  بحرينًي���ا  و�مل�ستثم���ر  �لتاج���ر 
وت�سي���ف »من �أهم �الأم���ور �لت���ي ت�ساعدنا نحن 
�مل�ستثمري���ن حكم���ة قيادتن���ا يف دع���م �ل�سب���اب 
�لبحرين���ي وت�سجيعه���م وتعزيز ثقته���م بنف�سهم 
خلو�ص �لتحديات يف �ل�سارع �لتجاري. وال يخفى 
عليكم �أن �لتجارة بحر و��سع ال يقبل �إال �الأقوياء، 
فاجلر�أة و�سرعة �لبديه���ة و�لدر��سة �ل�سحيحة 
من �الأ�سا�سات �لتي تتمي���ز بها �سخ�سية �لتاجر 

�لناجح«.

ي���رثب �لطموحة �لتي ��ستطاعت خالل �ل�سنو�ت 
�الأخ���رية �أن تثب���ت وجوده���ا بني �أه���م م�سممي 
�ملجوهر�ت حملي���ا و�إقليمية، تعل���ق عند �سوؤ�لها 
عما �إذ� كانت تعترب نف�سها قد حققت م�سروعها 
وهدفه���ا »مل �أكم���ل حتقي���ق م�سروع���ي بعد؛ الأن 

هديف جع���ل �لبحرين متميزة باملج���ال �لتجاري 
�ل���ذي �أن���ا في���ه، فهذ� �له���دف حتقيق���ه لي�ص له 
ح���دود وكذل���ك يج���ب �ملحافظة علي���ه من جيل 
�إل���ى جي���ل، فحبذ� ل���و ت�ساألوين ه���ذه �ل�سوؤ�ل يف 
�آخر حلظ���ات حياتي؛ حتى �أجيبك���م باأننا مهما 
�أعطينا مملكتنا �لغالية عن طريق عامل �لتجارة 
ف�سنبق���ى مق�سري���ن. فجو�بي ل�سوؤ�لك���م هو �أن 

هديف ال حدود له«.
وعن���د �حلديث عن �ل�سخ�سية �لتي تركت �أثرها 
على يرثب فاإنها تعلق »تاأثرت بو�لدتي و�قتب�ست 
منه���ا �لكثري م���ن �الأ�سياء، منه���ا طريقة عملي؛ 
فه���ي كانت وال ت���ز�ل مث���اال للعمل �ل���دوؤوب، �إذ 
علمتن���ي �لدق���ة و�الإخال�ص وع���دم تاأجيل �لعمل 
و�ل�سعي نحو �لكمال. فكم���ا تعلمون �إتقان �لعمل 
ال يكون وليد �للحظ���ة، فهو ع�سارة جتارب �أيام 

بلياليها«. 

و�ليوم تنظ���ر يرثب �لعامري لالأمام نحو حتقيق 
�ملزيد من �لنجاحات وتختم حديثها معنا بقولها 

»�لقادم �أجمل«. 

بعم���ر صغي���ر قررت أن تخوض تجربتها الخاصة وتتحمل مس���ؤولية تأس���يس مش���روعها التجاري؛ 
لتكون بذلك قد وضعت حجر األس���اس لنجاحاتها في السنوات المقبلة. إنها مصممة المجوهرات 
يث���رب العامري التي تقول »ب���دأت حياتي العملية في الميدان التجاري ف���ي مملكة البحرين عندما 
كنت في سن صغيرة جًدا، حينها كنت ال أتجاوز التاسعة عشرة. اتخذت قراري بخوض التحدي مع 
نفس���ي وأمام محيطي ومجتمعي الذي كان يراني صغيرة في الس���ن وأنني في عمر ال يتناس���ب 
وأعباء االستثمارات«. وتضيف »بعد مباركة والدي لفكرتي قمت بتسجيل سجلي التجاري وافتتحت 
أول متج���ر ل���ي )House of H( في مجمع العالي التجاري. وهنا كانت نقطة التحول في حياتي عندما 
انتقل���ت م���ن البيع عن طريق معارفي الش���خصية إلى البيع بطريقة احترافي���ة في مجمع تجاري له 

سمعته ووزنه في الشارع التجاري البحريني«.
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حلمي تحويل المشاعر اإلنسانية إلى قطع 
فنية تنال إعجاب الناس



وتتح���دث عائ�سة عن حلمها فتق���ول »كاأي فنان، 
ف���اإن حلم���ي ه���و �لق���درة عل���ى حتوي���ل �مل�ساعر 
�الإن�ساني���ة �جلميلة �إلى قط���ع فنية ت�ستحوذ على 
�إعجاب �لنا�ص. كر�ئ���دة �أعمال، حلمي هو جعل 
�سرك���ة )جو�ه���ر عاي�س���ة( مرك���ز� للمنتوجات 
�لر�قية عموما ولي�ص ح�سًر� على �لذهب. لذلك 
مت ت�سمي���ة �سركت���ي )جو�ه���ر عاي�س���ة( ولي�ست 
جموه���ر�ت عاي�س���ة ق�س���ًد�!«. وتكم���ل عائ�س���ة 
حديثها »من بعد توفيق �هلل فاإن م�ساندة عائلتي 
�لالحم���دودة يل كان لها �أثر كب���ري يف جناحي. 
فاأمي �سريكتي ورفيق���ة دربي و�ملديرة �لتنفيذية 
�ال�ست�س���ار�ت  يف  متخ�س����ص  و�أب���ي  لل�سرك���ة، 
�الإد�رية و�ال�ستثمارية وهو مرجعي يف �لتخطيط 
�ملايل و�الإد�ري لل�سركة. وبف�سل من �هلل وكرمه 
فق���د ت�ساف���رت عو�مل ع���دة يف �لبد�ي���ة - غري 
م�سان���دة عائلتي و�ملقربني مني - كان لها عظيم 
�الأث���ر يف  متهي���د �لطريق، �أخ����ص بالذكر منها 
م�سان���دة �سركة ديفجي، وه���ي و�حدة من �أعرق 
لت�سني���ع  �لبحري���ن،  يف  �لذه���ب  �سناع���ة  دور 
ت�ساميم���ي وفت���ح �لب���اب يل للم�ساركة م�سممة 
نا�سئة من خ���الل من�سة �لعر����ص �خلا�سة بهم 

يف معر�ص �جلو�هر �لعربية يف �لبحرين ٢٠١٤، 
وهو �أحد �أهم �ملهرجانات �الإقليمية للمجوهر�ت. 

ومن هناك كانت �نطالقتنا«.

وت�س���ع عائ�س���ة الأهد�فه���ا خط���ة وتق�سمه���ا �إلى 
مر�ح���ل فتقول »خطة عمل �سركة جو�هر عاي�سة 
مق�سم���ة �إل���ى مر�حل، حتمل كل مرحل���ة �أهد�فا 
حم���ددة ترك���ز جميعه���ا عل���ى ه���دف �أ�سمى هو 
تطوير �أن�سطة �ل�سركة لت�سمل ت�سميم �ملنتجات 
�لر�قية �لعاملية باأيد بحرينية يف بيئة عمل عالية 
�ملهنية تكون مثاال لل�سركات �ملحلية. وهلل �حلمد 
و�ملن���ة حاليا نحن يف �لعام �لر�بع ون�سهد حتقيق 

ما كنا نطمح �إليه يف �ل�سنة �ل�سابعة«.

م���ن  وت�ستوح���ي  تقتب����ص  �أن  عائ�س���ة  وحت���اول 
�لتجارب �لناجحة م���ع �إ�سافتها مل�ستها �خلا�سة 
�لت���ي متيزها، وتقول »�لعم���ل �لريادي �الإبد�عي 
مث���ل �لت�سميم له �لكثري م���ن �لوجوه. من جانب 
�لت�سمي���م ف���اإين - عل���ى �الأقل يف ه���ذه �ملرحلة 
�ملبك���رة من حيات���ي �ملهنية – �أج���د نف�سي �أميل 
�إل���ى �مل�سمم���ني �أمث���ال Ralph & Russo. �أما 

م���ن جان���ب �لعم���ل �ملوؤ�س�س���ي ف���اين �أمي���ل �إلى 
�لتاأثر برو�د �الأعم���ال �لذين يتفانون يف  عملهم 

وين�سدون �الإتقان يف كل منتج«. 
عن���دي  �لق���وة  مكام���ن  �إدر�ك���ي  »�إن  وت�سي���ف 
و�لرتكي���ز عليها وتكليف من ه���م �أقدر مني على 
�لقيام باالأمور �الأخرى، هو يف �عتقادي من �أهم 
ما تعلمته خالل �ملرحلة �ل�سابقة من عملي، و�أنا 
على يقني من �أن �ملقبل يحمل �لكثري من �لدرو�ص 

�لتي �أمتنى �أن �أدركها و�أتعلم منها«. 

وتختم حديثها بقولها »�جلميل يف  عمل �إبد�عي 
كالت�سميم هو �أنه يقربني ب�سورة �سخ�سية جد� 
من عميالتي، �إلى درجة �أن كثري� منهن ي�سبحن 
�سديقات، مما يدفعني �إلى تقدمي �ملزيد د�ئما. 
�لتح���دي �الأكرب خ���الل ٢٠١٩ هو تلبي���ة رغبات 
جمهوري للح�سور يف �أكرب عدد ممكن من �ملدن 
�خلليجي���ة على �الأقل مرة و�ح���دة يف �لعام، وهو 

ما ن�سعى جاهدين لتحقيقه«. 

تصاميمي األولى للمجوهرات نالت تقديرا 
شجعني لخوض غمار ريادة األعمال

عائشة عبدالملك
بإمكان حدث بسيط أن يدفعك لخوض تجربة كبيرة تغير حياتك وتنقلك لنجاح لم تكن تتوقعه. 
ه���ذا م���ا حدث مع مصممة المجوهرات الش���ابة عائش���ة عبدالملك، التي تقول ع���ن بداية تجربتها 
في مجال تصميم المجوهرات »في العادة تحدث األشياء في حياتنا صدفة أو بالتدرج مما يجعلنا 
ال ن���درك أن هن���اك تغيي���را مهما يحدث لدين���ا، ولكن فيما يخ���ص نقطة التحول بالنس���بة لي من 
هواية فنية ومش���اركة مدرس���ية إلى مشروع تجاري، فإني أذكر حادثة معينة أثناء عرض منتجاتي 
بالمعرض المؤقت في مجمع الس���يتي س���نتر بالعام 2014، والذي ت���م تنظيمه من قبل »تمكين« 
وهو »مسابقة مشروعي«، إذ أصر أكثر من متسوق على شراء قطع من تصميمي على الرغم من 
إصراري على أنها للعرض فقط. هذا التقدير غير المتوقع ألول تصميم خلق عندي رغبة قوية في 

خوض غمار تجربة ريادة األعمال بطريقة يصعب عَلي شرحها«.
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بخط���وات ثابت���ة وثق���ة بالنفس، 
كل  متج���اوزة  حلمه���ا  تتبع���ت 
هدفه���ا  وضع���ت  المعوق���ات. 
نص���ب عينيه���ا ول���م تت���ردد بأن 
تعتم���د التعل���م والتدريب نهًجا 
للتط���ور والتغيي���ر. إنه���ا ه���دى 
ميرزا، مدير إدارة الموارد البشرية 
بمنتج���ع  والثقاف���ة  والمواه���ب 
س���وفيتل الزالق البحرين تاالس���ا 
ميرك���ور  وفن���دق  وس���با،  س���ي 
جران���د س���يف البحري���ن، والت���ي 
تعل���ق على الطريقة التي خطت 
من خاللها أول���ى خطواتها تجاه 

حلمها فتقول...



»�أخ����ذت قر�ر تغيري حياتي ببطء ولكن بخطو�ت ثابتة، فبعد تخرجي 
يف  جم����ال �لط����ب ق����ررت �أن �أخو�ص ه����ذه �لتجرب����ة �ل�سعبة؛ بهدف 
دع����م مهنة �ل�سيافة �الحرت�فية م�ستعينة بالتدريب و�الإر�ساد. عندما 
متتلك �النفتاح و�لوعي باإمكانك �أن تتخطى �حلدود �لتي تعي�ص فيها، 
وحلظ����ة �لتغي����ري يف  نهجك تك����ون ببدء �لدف����اع عن �أف����كارك و�تباع 
�سغفك«. وتكمل هدى حديثها عن بد�يات حلمها فتقول »لطاملا حلمت 
ب����اأن ك����ون باملقدمة يف  جم����ال �ل�سيافة، �إلى جان����ب رغبتي يف �لعمل 
على بناء �إح�سا�ص قوي باالنتماء و�سقل موهبتي و�سغفي لكي �أكون يف 
طليعة هذ� �لقط����اع. ق�سيت 5 �سنو�ت من حياتي لتحقيق هذ� �حللم 
�لذي من خالله �أ�ستطيع �أن �أجعل �ل�سباب �لبحريني يتطور يف جمال 

�ل�سياحة«.

ومتتل����ك ه����دى �أ�سلوبه����ا �خلا�����ص يف  فه����م �ملحيط و�لظ����روف �لتي 
ت�سانده����ا، فتقول »كت����ب �ستيفن كويف  عن �أن �لع����اد�ت �ل�سبع للنا�ص 
�الأك����رث فعالية هي و�حدة من �أ�ساليب �الإلهام يف  �حلياة، ويعتقد باأن 
�لطريقة �لتي نرى بها �لعامل ت�ستند بالكامل �إلى ت�سور�تنا �خلا�سة، 
ومن �أجل تغيري و�سع معني يجب علينا تغيري �أنف�سنا، ومن �أجل تغيري 
�أنف�سن����ا يجب �أن نكون قادري����ن على تغيري ت�سور�تن����ا. هذه �لر�سالة 
�لقوي����ة �لتي جتعلني د�ئًما قريبة من �أه����د�يف. وتكمل »�بنتي م�سدر 
قوت����ي، فهي �أف�سل نعمة نلته����ا يف حياتي، كل �سيء �أفعله �الآن الأجلها؛ 
الأنه����ا م����ن �سباب �مل�ستقب����ل �لذين م����ن �أجلهم �أ�سع����ى لتطوير جمال 

�ل�سيافة يف �لبحرين طبًعا«.

وترى هدى �أن خري و�سيلة لتمهيد �ل�سبيل �أمام �لنجاح تكون من خالل 
بناء �ل�سمعة �جليدة، وتعلق »من �أهم �لعو�مل �لتي مهدت يل �لطريق 
لتحقي����ق �لنجاح بناء �ل�سمعة وتطوي����ر �إ�سرت�تيجيات جديدة، �إ�سافة 
لتح�س����ني من����وذج �الأعمال �حل����ايل، و�لعمل على خل����ق فر�ص جديدة 
مل�س����ادر �لدخ����ل، و�لتعلم �مل�ستم����ر، وحتديد مو�عي����د �الإجناز وقبول 
�لنتائج، و�لرغبة �لقوية يف �ل�سعور باإجناز �الأهد�ف حلظة بلحظة«.

 وتق����ول هدى »�أكرب �لتحدي����ات تكمن يف �ملو�زنة ب����ني حياتي �لعملية 
وحياتي �ل�سخ�سية و�الأ�سرية. هذ� �الأمر يعترب �لتحدي �لذي �أو�جهه 
����ا، ولذلك �أ�سك����ر �أمي و�أب����ي �للذين ربي����اين وعلماين معنى  ك����وين �أمًّ

�حلي����اة و�حلكم �لت����ي ت�ساعدين يف حيات����ي وعملي �ليوم����ي، والأنهما 
ي�ساند�ين يف حتقيق �أهد�يف  وتربية �بنتي«.

وال يقت�س����ر دور عائلته����ا على �مل�ساندة، فهي ت����رى فيهم خري م�سدر 
لالإلهام خ�سو�سا و�لدتها.

 والأن م�سروعاتن����ا وجناحاتنا على �مل�ست����وى �ملهني تفر�ص علينا خلق 
�ملزيد من �لتحديات للنجاح على م�ستوى �سخ�سياتنا، تعلق هدى »�إن 
م�ساريعي و�أعمايل ت�سيغ نف�سي. ومن �سمن �مل�ساريع �الأخرى، هناك 
ن�سخ �أخرى مقبولة من �لذ�ت، و�لتي �إذ� مت �لتفكري فيها فاإنها تك�سف 
ع����ن عنا�سر مهمة، ولكنها غري متط����ورة يف �لوقت �حلايل. �إنها تثري 
�أكرث �الأ�سئلة �سعوبة: �أين تلك �الأجز�ء �الأخرى مني؟ لذ� �ساأ�ستمر يف 

ت�سكيل نف�سي و��ستك�ساف فر�ص �لتعلم«.

وتعتمد هدى يف �سياغة �خلرب�ت �لتي �كت�سبتها لتعزيز جناحها على 
جمموعة من �الأف����كار ت�سيغها باأ�سلوبها �خلا�����ص فتقول »كان هناك 
�س����وؤ�ل يطرح د�ئًما وهو: ما �ل�سيء �لذي �أنت على ��ستعد�د للت�سحية 
ب����ه من �أج����ل حتقيق هدف����ك؟ بالن�سبة يل كنت �أركز عل����ى �الإثارة يف 
�الكت�س����اف و�لتح�سني و�لتجربة، وهي �الأم����ور �لتي تدفعني وحتفزين 

د�ئًما«. 
وت�سي����ف »�الأف����كار توؤث����ر على �مل�ساع����ر، فيما حت����دد �مل�ساعر طريقة 
نظرت����ك لعملك. لديك �لكث����ري من �الأفكار يف ذهن����ك، ولديك د�ئًما 
خي����ار �أي من �الأفكار �لتي يج����ب �لرتكيز عليها. �ستظل �الأمور �لتي ال 
ا تلك �الأ�سي����اء �ل�سهلة �ملعتادة  معنى له����ا د�ئًما يف طريقك، خ�سو�سً
�لت����ي تف�سلها ب����داًل من �لرتكيز على م�ساريع جدي����دة مليئة بالتحدي 
و�جلّدي����ة. �أتعلم �لرتكيز على ما هو �الأه����م و�لهادف. قبل كل �سيء، 

يدفعني �لف�سول �إلى مالحظة �الإجناز�ت يف �حلياة«.

 والأن �مل�ستقبل ه����دف كل ناجح تقول هدى »�إنها جمرد بد�ية �لرحلة 
�جلميل����ة يف ع����امل �ل�سفر و�ل�سياح����ة. �سو�ء كنت قادًم����ا لعطلة نهاية 
�الأ�سب����وع �أو مل����دة ع�سرين عاًم����ا، ف����اإن �لبحرينيني �س����وف يجعلونك 
د�ئًم����ا ت�سعر وكاأنك يف منزلك بعيًد� عن منزلك. �ساأو��سل دعم روؤية 
�لبحرين �ملتطلعة �إلى �لبيئ����ة �ملالئمة لالأعمال �لتجارية �لتي دعمت 

�لنمو �ل�سريع يف �ل�سياحة بال�سنو�ت �الأخرية«.

حلمت أن كون بالمقدمة في مجال الضيافة...
وهذه الرسالة التي قربتني من أهدافي

هدى ميرزا



قصة نجاح 26



ور�سم���ت ر�نيا مالمح حلمها بعيادة مميزة حتتوي فيها �خلرب�ت �ل�سحية 
من �أبناء بلدها ممن ي�سعون للتميز و�الإبد�ع، وبهذه �لطريقة و�سعت حجر 
�الأ�سا����ص لهذ� �مل�سروع، وتقول عن ذلك »حلم طفولتي هو عيادتي �خلا�سة 
�لت���ي تعالج وت�ساعد �لنا�ص يف جم���ال �الأمر��ص �جللدية �لتجميلية. لطاملا 
متني���ت عيادة يكون فيها معظم �ملر�سى معي مدى �حلياة. �أحب �أن يكونو� 
مع���ي منذ بد�ية م�ساكلهم حتى �أ�سل معهم الأف�سل �لنتائج. حلمي �أن يكون 
معظ���م من معي يف �لعيادة من حميط عائلتي و�أ�سدقائي. تخيلت �أن تكون 
عيادت���ي بحريني���ة من �الأل���ف �إلى �لي���اء، �أ�ساعد فيه���ا كل بحريني طموح 

يتمنى وظيفة يبدع ويعطي فيها«.

والأن �لعائل���ة و�ملحيط �لقريب من �أي �سخ�ص هم �أول �ملوؤ�زرين الأي �إن�سان 
ي�سع���ى للنجاح ف���اإن ر�نيا ترى فيهم �لدعم �ل���ذي مل يتخل عنها على طول 
�لطريق، وتقول »معظ���م �لدعم و�ملوؤ�زرة ياأتي من �أقرب �لنا�ص كالو�لدين 
و�ل���زوج و�الأه���ل، ال �أن�س���ى �أب���د� دع���م �أم���ي �ملتو��سل يل، وكذل���ك و�لدي 
وم�ساعدت���ه �س���و�ء �أكان ذلك معنوًي���ا �أو مادًيا. وطبعا زوج���ي �لذي تفاعل 
مع���ي وكان حا�س���ر� مهما و�جهت م���ن �سعاب �أو عر�قي���ل، و�أي�سا �أخو�تي 

�لعزيز�ت، �حل�سن �لد�فئ و�مل�ستعد ال�ستماع �سكو�ي وم�ساعدتي د�ئما«.

وال تن�س���ى ر�نيا دور �أبنائها يف دعمها فتقول »م���ّن �هلل علي بنعمة �الأوالد، 
ف���اأوالدي رغم �ن�سغالهم بالدر��سة �إال �أنه���م �ساعدوين بنجاحهم وتفوقهم 
ورغبتهم باأن يكونو� جزء� من حلمي. طبعا ال �أن�سى دور �الأ�سدقاء و�ملر�سى 

ومتابعيني يف و�سائل �لتو��سل �الجتماعي«. 

وت���رى ر�ني���ا �أن جتربته���ا يف وز�رة �ل�سح���ة مبا فيها من ممي���ز�ت �لعمل 
بنظ���ام �ملناوبات وعدد �ملر�سى �لكبري و�ملو�عيد �ملتتابعة كان لها دور مهم 
يف �سقل خرب�ته���ا ومتكينها من متطلبات عملها. كما �أن لعملها يف �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية دور� مهم���ا �ساعدها كثري� و�أك�سبها �ملزيد من �خلرب�ت 

�ملتنوع���ة. وال تغف���ل ر�ني���ا �ل���دور �الإر�س���ادي و�لتوجيهي لزمالئه���ا �لذين 
�سبقوه���ا يف هذ� �ملج���ال. وتعلق كايد على �خلرب�ت �لت���ي �كت�سبتها فتقول 
»ف���ن �لتعام���ل مع �ملر�س���ى و�إر�ساوؤهم م���ن �أهم �خلرب�ت �لت���ي �كت�سبتها 
عل���ى مر هذه �ل�سنني. كما ��ستفدت من �خل���رب�ت و�ملحا�سر�ت و�لدور�ت 
و�ملوؤمتر�ت �لت���ي جعلتني مطلعة على م�ستجد�ت ه���ذ� �لقطاع وباحثة عن 

�آخر م�ستجد�ته«.

وت�سي���ف كاي���د »ه���ديف  يف �حلي���اة ه���و �الإ�ساف���ة �جلميل���ة، �ال�ستقاللية 
و�لتمي���ز. �أنا �أوؤمن ب���اأن لكل منا ر�سالة يف هذه �حلي���اة ومن خاللها ي�سل 
�الإن�س���ان لتحقيق ذ�ته. هديف �أن �أنفع وطني وجمتمعي و�أن �أمتيز يف كل ما 
�أقدم���ه، و�أن �أك���ون قدوة لكل �مر�أة عاملة يف جمي���ع �ملجاالت ومن �سمنها 

جمال �سغفي )�لطب(«.
ورغ���م متكنه���ا من حتقيق ج���زء مهم وكبري م���ن حلمها �إال �أنه���ا ما ز�لت 
تنتظر بقي���ة �حللم ليتحقق فتقول »ال �أز�ل �أحت���اج لبع�ص �لوقت حتى �أرى 
ما �سعيت له.. كتخ���رج �بني من �جلامعة طبيبا و�بنتي مديرة م�ست�سفيات 

وعملهما معي«.

وع���ن �ل�سخ�سي���ة �لتي تقتدي بها وتقتب�ص منها تق���ول »قد ال يعرف �لكثري 
م���ن �لنا����ص زين �وناج���ي �لذي يعترب من �أه���م �أطب���اء �الأمر��ص �جللدية 
عاملي���ا. هذ� �لطبيب ترك ب�سمته يف جمال �جللدية و�لتجميل، وله �لكثري 
من �لكتب و�ملوؤلفات. كما �أنه خمرتع طريقة �لتق�سري �الأزرق. هذ� �لطبيب 
و�س���ل للعاملية و�أ�سبح ميتلك �أكرث من ٤٥ عي���ادة يف خمتلف �أنحاء �لعامل، 

كما �أنه ميتلك خط �أدوية جلدية با�سمه يف �أكرث من دولة«.
وتخت���م ر�نيا حديثها بقولها »�النت�سار من �أهم طموحاتي. �أطمح الأن يكون 

يل عيادة يف كل دولة خليجية وحتى عاملًيا«.

بتطور وسائل التواصل االجتماعي ودخول أنماط جديدة للتواصل ما بين الناس خصوصا 
بي���ن المرض���ى والباحثين ع���ن المعلومات الطبي���ة والعاملين في القط���اع الطبي، كانت 
النقل���ة النوعية لطبيبة األم���راض جلدية رانيا كايد الحاصلة عل���ى البورد األميركي للطب 
التجميلي والليزر، والتي تقول »مع بداية ظهور وسائل التواصل االجتماعي والدخول في 

هذا العالم الحظت تجاوبا من المرضى والمتابعين«.

 تجارب عملي السابقة أكسبتني خبرات التعامل مع المرضى

رانيا كايد
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أشعر بالفخر لرؤية ما تحققه البحرينية اليوم

فاطمة عبدالحميد كراشي

نقط����ة حت����ول رئي�سة �أخ����رى كانت عندم����ا بد�أت 
عمله����ا �خت�سا�سي����ة عالق����ات عام����ة، �إذ تق����ول 
فاطم����ة »فت����ح ه����ذ� �ل����دور �أبو�ًب����ا كث����رية �أمامي 
و�سنحت يل �لفر�س����ة ملقابلة �أ�سخا�ص مميزين«. 
وتكمل حديثها ع����ن �أهد�فها »�أهم �أهد�يف متكني 
�مل����ر�أة.. فمن����ذ �سن مبك����رة، �سع����رت بالرغبة يف 
�لتح����دث د�ئًم����ا عن ق����در�ت �لن�س����اء، خ�سو�سا 
ع����ن �لت�س����ور�ت �لتي تعت����رب �لن�س����اء حمدود�ت 
يف ق����وة �لعمل، وعندم����ا تتحدث �مل����ر�أة بثقة فاإن 
ذل����ك ال يعن����ي �أنه����ا متغطر�سة، ولكنه����ا متعلمة. 
�أح����اول �مل�ساهمة ب����دوري لدعم �مل����ر�أة كلما كان 
ذل����ك ممكًنا، حتى لو كان ما �ساأقدمه �أمر� يعترب 
�سغ����رًي�، وذل����ك من خ����الل �إخال�س����ي يف �لعمل 
و�لتاأك����د من و�سع كل طاقت����ي �الإيجابية يف كل ما 

�أقوم به«. 
وت�سي����ف »�أما عل����ى م�ستوى �ململك����ة، فقد قطعنا 
�سوًط����ا كبري� مبا يتعل����ق بتمكني �مل����ر�أة، وهذ� ما 
جعلني �أ�سعر بالفخ����ر لروؤية �لتغيري يف معرفة ما 

ت�ستطيع �ملر�أة �لبحرينية حتقيقه �ليوم«. 
وال تعتق����د كر��سي �أن هن����اك وقًتا حمدًد� لتحقيق 
�الأهد�ف، فالهدف م�سروع تبد�أه يف �أي وقت وقد 
ي�ستم����ر لالأبد، وعلى طول طري����ق حتقيقه �ستجد 
�ملعوق����ات و�لتحديات �لتي عليك جتاوزها، وتقول 
»عل����ى �لرغ����م من �سغر �سن����ي، �إال �أنن����ي و�جهت 

�لعديد من �لتحديات �لتي علمتني درو�ًسا عظيمة 
يف �حلي����اة. و�إذ� كان����ت م�سارك����ة ه����ذه �لدرو�ص 
�ستمّك����ن �مل����ر�أة م����ن �خلط����وة �ل�سحيح����ة، فمن 
و�جب����ي م�ساركة هذه �لتج����ارب. �سوف يظل هذ� 
�ل�سغ����ف د�ئما ج����زء� يف قلبي لدعم �مل����ر�أة طاملا 
��ستطع����ت ذلك. ميكننا حتقيق �لكثري �إذ� تعاوننا 

مًعا«.

 وتق����ول كر��س����ي ع����ن �لدع����م �ل����ذي تتلق����اه من 
حميطه����ا »�أحظ����ى بنظ����ام دع����م جميل م����ن قبل 
عائلتي و�أ�سدقائ����ي �لذين يحرتمون ويقدرون كل 
م����ا �أفعل. ومع ذلك، الب����د يل من �لقول �إنه مزيج 
من نظام �لدع����م و�لد�فع �لذ�تي جعل يل ن�سيبا 
م����ن �لنجاح يف عملي. كان عل����ي �أن �أوؤمن بنف�سي 
�أواًل لكي �أ�ستمر يف �لعطاء؛ وذلك من �أجل حياتي 
�ل�سخ�سي����ة و�ملهنية. ال �أحد يفه����م هدفك ب�سكل 
�أف�سل م����ن نف�سك. طاملا �أنك توؤمنني، �إذن �سوف 

حتققني ما تريدين يف م�ستقبلك«.
وعن����د �سوؤ�لها عن �ل�سخ�سية �لتي �قتب�ست منها، 
ووجدت فيه����ا منوذًجا �أو مث����اال �أ�ساف لتجربتها 
قال����ت »�أن����ا مدينة الأم����ي، �أنا مدين����ة باأخالقيات 
عملي كلها لها. لقد علمتني و�أ�سقائي �أن باإمكاننا 
ا �أدين لو�لدي  حتقي����ق كل ما ن�سعى �إليه. �أن����ا �أي�سً
بتاأيي����د �أم����ي يف كل م����ا ق����ررت �لقيام ب����ه وعدم 

�ل�س����ك يف قدر�تها. لقد ب����د�أت �لعمل منذ �أن كان 
عمري �ستة ع�سر عاًما وهذ� �أحد �الإجناز�ت �لتي 
ت�سعرين بالفخر. كانت و�لدتي و�حدة من �لن�ساء 
�للو�ت����ي �أظهرن يل �أن باإمكاين �حل�سول على كل 
ا عظيمة ولديها مهنة ناجحة«. �سيء، �أن �أكون �أمًّ

وعن �خلرب�ت �لتي �كت�سبتها على مر هذه �ل�سنني 
وجعلته����ا قادرة عل����ى حتقيق ما و�سل����ت �إليه من 
متي����ز �ليوم علق����ت »�أدركت �أن �لف�س����ل لي�ص عيًبا 
وق����د يكون خطوة �أول����ى للنجاح، ب����ل على �لعك�ص 
�سيجعلن����ي �أقوى وي����ربز قدر�ت����ي �حلقيقية. ومن 
�ل�سروري �أن ناأخذ كل موقف �إيجابي من كل حتٍد 

للم�سي قدًما«.

وتنظ����ر كر��سي للم�ستقبل وتقول يف ختام حديثها 
»عملي �خت�سا�سية عالقات عامة بكريدي مك�ص 
�سمح يل با�ستك�ساف مو�هبي وعزز يفَّ �ملزيد من 
�لقدر�ت �جلديدة �لت����ي مل �أكن �أدركها، حيث �إن 
بيئ����ة �لعم����ل و�لدعم �ملق����دم م����ن �إد�رة وموظفي 
كري����دي مك�����ص يحف����زين ال�ستك�س����اف م�ساري����ع 
جدي����دة ذ�ت قيم لل�سرك����ة وعمالئها. �أنا ما زلت 
يف بد�ي����ة رحلت����ي و�أح����اول د�ئًم����ا �إيج����اد فر�ص 
لتق����دمي �لدعم ل�سركت����ي وجمتمعنا. لدى كريدي 
مك�ص قلب كبري ومهمتي هي رفع �ساأنها باململكة«.

 يسعى البعض ألن يكون مشروعهم الخاص في هذه الحياة هو تحفيز اآلخرين باحتواء مواهبهم 
واحتياجاتهم؛ ليتمكنوا من تقديم المزيد من العطاء في حياتهم، ويكونوا قادرين على النهوض 
واإلنجاز والنجاح. من بين األش���خاص الذين يعتمدون هذا األس���لوب ف���ي تنمية ذاتهم اختصاصية 
العالقات العامة في »كريدي ماكس« فاطمة عبدالحميد كراش���ي، التي تس���تهل حديثها بالقول 
»كان���ت نقط���ة التحول في حياتي عندما اكتش���فت ألول مرة أنني حامل وس���أرزق بولَدّي، لم يكن 
هناك ش���ك في أن هدف حياتي كان جعلهما فخوري���ن بكوني أمهما. كان هناك حياة أغلى مني 
عل���ّي أن أعتني به���ا، فاضطررت إلى غلق باب الس���لبية والتركيز على مس���تقبلهما، بحيث أكون 

نموذًجا يحتذى به وأسعى إلعدادهما لمستقبل مشرق«.
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علينا انتهاز الفرص المتاحة وفتح 
اآلفاق للمرأة بالبحرين 

عائشة مصطفى رفيع



والأننا نحتاج يف كثري من �الأحيان ملحيط �جتماعي ي�ساندنا ويقدم لنا �لدعم 
�ل����ذي يحقق �لت����و�زن ويذلل �لكثري م����ن �لعقبات، تقول عائ�س����ة »�إن حتقيق 
�لت����و�زن بني �لعمل و�الأ�سرة من �أك����رث �لق�سايا �ل�سعبة �لتي تو�جه �ملر�أة يف 
خمتل����ف �ملجاالت، ومن خ����الل دعم وتفهم زوجي و�أ�سرت����ي وم�ساندتهم يل 
��ستطع����ت �أن �أحقق هذ� �لتو�زن. كما �أود �أن �أ�سيد بالدعم �لكبري و�مل�ساندة 
�مل�ستم����رة �لتي وجدتها م����ن �إد�رة كريدي مك�ص و�سعيه����م �لد�ئم خللق بيئة 
عمل �سحي����ة تعتمد على بناء �لثق����ة و�لتو��سل باإيجابي����ة و�نفتاح وخلق روح 

�لفريق �لو�حد«.

وعن����د �سوؤ�له����ا �إلى �أي م����دى جتد نف�سها ق����د حققت م�سروعه����ا، قالت »�أنا 
�أ�سعر �أنني يف بد�ية طريقي.. �أوؤمن باأن �لطموح �لالحمدود هو �لوقود �لذي 
ي�ساع����د �الإن�سان على �لو�سول �إلى طريق �لنج����اح، فم�سالك �لنجاح وطرقه 
كث����رية، فاإذ� �سعيت لبع�سها فلن �أكتفي مبا و�سل����ت �إليه، بل �ساأعمد للبحث 

بنف�سي عن م�سالك �أخرى للنجاح«. 

ويف حم�س����ر حديثه����ا ع����ن �ل�سخ�سية �لتي �أث����رت بها و�أ�ساف����ت لها ت�سيف 
عائ�س����ة »�أمي )رحمها �هلل( هي مثلي �الأعلى يف �حلياة. ت�سحياتها �ساهمت 

يف تكوي����ن �سخ�سيتي، لذلك �ساأبقى مدينة له����ا طو�ل حياتي. �لثقة بالنف�ص 
�سروري����ة جًد� لتحقي����ق �الأهد�ف و�لتغلب على خوفنا م����ن �لف�سل، غري �أنها 
لي�س����ت �ملي����زة �لوحيدة �ملطلوب����ة للنجاح بل الب����د من توفر �له����دف، �لغاية 
و�لد�ف����ع. تعلمت من �سنني خربتي وعملي يف �سركة ر�ئدة مثل كريدي مك�ص 
�أن �لنج����اح لي�ص بعدم فعل �الأخطاء، �إمن����ا �لنجاح هو بعدم تكر�ر �الأخطاء. 
�لنجاح ال ياأتي باخلجل وم�ساهدة �لناجحني فقط، لكنه ياأتي بالرتكيز عليه 

و�لتخطيط له، و�الأهم من ذلك هو �لفعل و�لعمل �جلماعي«.

وتوجه عائ�سة ر�سالة �إلى �ل�سيد�ت �لبحرينيات فتقول »على �ملر�أة �لبحرينية 
�أن ت�ستغ����ل �لفر�����ص �ملتاحة و�لدعم يف ظل �مل�س����روع �الإ�سالحي �لذي د�سنه 
عاه����ل �لبالد جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، و�لذي فتح �آفاًقا �أو�سع 
للم����ر�أة يف �لبحري����ن، كم����ا �أن عليها �أن تث����ق بنف�سها وبقدر�ته����ا و�أن تتحلى 
بال�س����رب و�الإ�س����ر�ر و�لعزم لتحقي����ق حلمها، و�أن حتذف �لف�س����ل من قائمة 
خيار�ته����ا«. وتخت����م عائ�س����ة حديثها بقولها »ه����ديف للفرتة �ملقبل����ة �أن �أركز 
عل����ى �لتميز و�جلودة يف �أي عمل �أقوم به، و�ال�ستفادة من �خلرب�ت �ل�سابقة 

وتطويرها و�كت�ساب مهار�ت جديدة تخدم �لعمل �لذي �أمار�سه«.

في مس���يرتك للنجاح س���تواجه دائما تحديات، وستحاول قدر المستطاع أن توجد لنفسك الحلول 
وتجم���ع حول���ك الدعم؛ لتصل لهدف���ك ولنقطة التحول ف���ي حياتك. هكذا كان الحال مع عائش���ة 
مصطفى رفيع، مس���ؤولة قس���م المكاتب األمامية واألعمال المس���اندة ومكافآت الزبائن ومشاريع 
»كري���دي مك���س«، التي قال���ت لنا »كانت نقط���ة التحول في قراري متابعة دراس���تي ف���ي المملكة 
المتح���دة. كان األم���ر تحّدًي���ا بالنس���بة لي، خصوًص���ا فيما يتعّل���ق بالعيش في بل���د يختلف نمطه 
االجتماعي عن المجتمع الذي ترّبيت فيه. هذه التجربة عززت ثقتي بنفسي وأغنت مشوار حياتي«. 
وتكمل »تفوقي في دراستي وحصولي على درجة الماجستير جعلني أمثل مملكتي الغالية خير 
تمثيل. ونقطة التحول الثانية كانت عملي لدى شركة رائدة مثل كريدي مكس. فبالثقة بالنفس 

والعمل والمثابرة استطعت أن أحقق جزءا من حلمي وأتبوأ منصبا مسؤوال في سنوات قليلة«.

ينبغي أن تتحلى المرأة البحرينية 
بالعزم واإلصرار لتحقيق حلمها
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تلقيت المساندة لتحقيق أحالمي وأسعى 
”IRON MAN“ للمشاركة في سباقات

أنظر للغد بعين األمل والتفاؤل لتحقيق المزيد

يف لقاء مع وفاء خليل جوزي، �مل�ساعد �ل�سخ�سي ملكتب �لرئي�ص �لتنفيذي يف 
بنك �لبحرين �لوطني و�لبطلة �لريا�سية �لتي حققت �لعديد من �الإجناز�ت 
يف ه����ذ� �ملج����ال، قال����ت �إن نقطة �لتح����ول يف �ملج����ال �لعملي كان����ت عندما 
حقق����ت �أول حلم بعد �سنو�ت من �جلد و�لكفاح؛ لت�سل �إلى من�سب �مل�ساعد 
�ل�سخ�س����ي للرئي�����ص �لتنفيذي، ثم �تخاذها قر�ر �لع����ودة �إلى �لريا�سة �لتي 

جتد نف�سها فيها.

يف بد�ياتها باملجال �لريا�سي، �ساركت وفاء منذ نعومة �أظافرها يف �الأن�سطة 
�لريا�سي����ة باملدر�سة، حمققًة فيها نتائج مبهرة، قبل �نقطاعها لفرتة بحكم 
�لظروف �لتي و�جهتها، لكنها عادت عرب ريا�سة �لدر�جات �لهو�ئية وحققت 
 IRON MAN لكثري م����ن �لبطوالت، وت�سعى حالًيا للم�سارك����ة يف �سباقات�

�لتي �ستجرى قريًبا يف �ململكة عرب �لتدريب �مل�ستمر.
و �أك����دت وف����اء �أن �لثقة باهلل وبالنف�ص ودعاء �لو�لدي����ن من �أهم �الأمور �لتي 
مته����د لالإن�سان حتقيق حلمه ولو كان �سغرًي�، ثم �إن و�لديها ومديرها وحتى 
بناته����ا �ساعدوه����ا يف حتقيق �لنج����اح يف �ملجال����ني �لعمل����ي و�لريا�سي عرب 

تفهمهم لطبيعة عملها وم�ساندتها.

كم����ا و�سعت على عاتقها عدًد� من �الأهد�ف للو�س����ول �إليها، كان من �أهمها 

حتقيق �أكرب عدد من �الإجناز�ت �لريا�سية، و�ل�سعي بجد ومثابرة وممار�سة 
�لتماري����ن �لريا�سية �ليومية، وهي ت�سعر باأنها قريبة من �لو�سول لهدفها مع 

كل �سباق �أو حتٍد جديد حت�سل فيه على نتائج مبهرة. 
و ع����ن �ل�سخ�سيات �ملوؤثرة يف حياتها، �أ�س����ادت وفاء بدور �لرئي�ص �لتنفيذي 
لبن����ك �لبحرين �لوطني يف تعلمها �لعديد من �الأ�سياء، �إذ قالت »�ل�سخ�سية 
�لت����ي �قتب�س����ت وتعلم����ت ومازلت �أتعل����م منها ه����ي �لرئي�ص �لتنفي����ذي لبنك 
�لبحري����ن �لوطني ج����ان كري�ست����وف دور�ن. هذ� �الإن�سان �ل����ذي حباين �هلل 
�لعم����ل بجانبه، هو �لقائ����د ومثال لالإن�سان �ملخل�����ص �ملتو��سع �جلاد بعمله. 
فال�سي����د دور�ن هو بحد ذ�ته مدر�سة م�سوقة، وبكل ف�سل من ف�سولها نتعلم 
در�ًسا قيًما مينحنا �لقوة و�لتفاوؤل و�جلد يف �حلياة، فعلى يديه �أحببنا �لعمل 
و�الإخال�����ص فيه و�الإتق����ان؛ الأنه قدوتنا، وعل����ى يديه �أي�سا تعلمن����ا �لب�ساطة 

و�لتو��سع وحب �لنا�ص و�الأخالق �لرفيعة؛ الأنها �سفاته«.

وختاًم����ا حتدث����ت وفاء ع����ن �مل�ستقبل قائل����ة »�حلمد هلل رب �لعامل����ني، �أنظر 
للغد بعني �الأم����ل و�لتفاوؤل، وكلي ثقة باهلل تعالى. خطوتي �ملقبلة �لتي �أ�سعى 
لتحقيقه����ا هي نيل �سرف ولقب IRON MAN، فهذ� م�سروعي �ملقبل �لذي 

�أ�سعى �إليه و�أمتنى من �هلل �لتوفيق لنيله وحتقيقه«.

عندم���ا تقرأ قص���ص النجاح، تجد أنها بدأت من بذرة صغي���رة، تجذرت حتى أصبحت 
حلًما وضعه أصحابها نصب أعينهم، بذلوا من وقتهم وجهدهم؛ حتى يصلوا لما 

يطمحون إليه، ووصلوا.

وفاء جوزي 
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أريج الشكر
يعتب���ر تعزي���ز دور الم���رأة وتمكينه���ا بس���وق العمل من 
أه���م المش���اريع الوطنية الت���ي تتكاتف مختل���ف األطراف 
الحكومية والخاص���ة إلنجازها في مملكة البحرين. وضمن 
ه���ذا الس���ياق تأتي مس���اعي »امتياز فورهي���ر« لتعزيز دور 
المرأة وتمكينها ودعمها، إذ تم إطالق مبادرة الستضافة 
مجموعة من النس���اء البحرينيات من مختلف التخصصات 
والمج���االت لتس���ليط الضوء عل���ى إنجازاته���ن وخبراتهن 
التي اكتس���بنها من خالل العمل؛ به���دف دعمهن وإبراز 
تميزهن في مش���وارهن المهن���ي. وكان من ضمن هؤالء 
النس���اء نائب الرئيس األول رئي���س الخدمات التنموية في 
بنك البحرين للتنمية أريج الشكر، التي تدير خدمات الدعم 
ل���رواد األعمال وأصحاب المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة 
لمس���اعدتهم في نمو مشاريعهم. كما تدير برنامج رواد 

لتطوير رواد األعمال.

تقول الشكر عن أهمية توفير الدعم ومساندة المشاريع 
»أح���اول أن أك���ون منفتح���ة فيم���ا يتعل���ق بدع���م الن���اس 
بغض النظر عن جنس���هم. أقوم بإعط���اء النصائح وأبادر 
بالتش���جيع وإب���داء آرائ���ي لدع���م األش���خاص م���ن حولي«. 
وتضي���ف »أمي���ل دائًم���ا للتركيز عل���ى التحدي���ات، وأدرس 
الخي���ارات المتاح���ة ثم أقي���م الحلول الممكن���ة وبعد ذلك 

أعمل بجهد لعمل التغيير«.
وتفتخر الشكر بالنجاحات التي تراها حولها من األشخاص 
الذي���ن ت���م تقدي���م الدع���م له���م ليتمكن���وا م���ن تحقيق 

أحالمهم مشاريعهم. 
وتخص الش���كر النس���اء بنصيحة فتقول »أنصح النس���اء 
بالتركي���ز عل���ى األمور الت���ي يؤمّن بها ليقدم���ن أفضل ما 

لديهن في كل ما يفعلنه حتى في أبسط أمور الحياة«. 

أركز على التحديات وأدرس الخيارات المتاحة 
ثم أقيم الحلول الممكنة لعملية التغيير
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بعزم وقوة حقيقيين، وبإصرار تش���ق طريقه���ا. تعلم أن التحديات كثيرة 
ولكنه���ا ُتجيد خوضها وتؤمن بقدراته���ا. وألن االجتهاد وُمراكمة الخبرات 
سيعززان دورها كسيدة بحرينية ناجحة فإنها ال تكل وال تمل من سعيها 
وراء أحالمها. أفنان أحمد صالح، رئيس���ة قس���م الموارد البش���رية في بنك 
البحري���ن اإلس���المي، تبدأ حديثه���ا معنا فتقول »تعلمت من كل ش���خص 
مر في حياتي العملية سواء كان موظفا صغيرا أو مديرا مباشرا. تعلمت 
أن أًي���ا منا م���ن الممكن أن يخط���أ ويصيب، وخيرنا م���ن يتعلم من خطئه 
س���ريًعا ويمض���ي قدًما في خط���وات النجاح«. وترى أفن���ان أن على الجميع 

تعلم مسؤولياته، فالتطور يقع على عاتق الشخص نفسه. 



علينا ترك بصمة تغيير وقصص نجاح في أعمالنا

توؤم����ن �أفن����ان ب����اأن م�س����روع جناحه����ا ياأت����ي م����ن 
تعزيزه����ا لدوره����ا �لوظيفي و�الرتق����اء به، وتقول 
»منذ �أن وقعت رجلي يف جم����ال �لعمل و�أنا �أطمح 
لالرتق����اء د�ئما، ويهمن����ي �أن كل من حويل يفهم 
ويق����در عمله. قد تكون بد�يت����ي يف �الإر�ساد �ملهني 
بجامع����ة �لبحرين طورت يف نف�س����ي روح �لتعامل 
مع �لطرف �الآخر �س����و�ء �لطلبة �أو �ملوظفون. من 
هذه �لنقطة �كت�سفت مهارتي يف ��ستقطاب �نتباه 

�لطرف �الآخر وحثه على �لتطور«. 

وع����ن �مل�سان����دة �لتي حظي����ت بها خ����الل �سنو�ت 
عمله����ا تق����ول »وهلل �حلم����د د�ئم����ا م����ا �أج����د من 
ي�سان����دين يف �حلي����اة، بد�ي����ة و�ل����دّي، خ�سو�سا 
�أم����ي، فهي حتر�ص د�ئما على �أن تدفعني و�إخوتي 
لالرتق����اء ومو��سل����ة �لعلم وتطوير �ل����ذ�ت. كانت 
تق����ول )م����ا بينفعك����م غ����ري �سهادتك����م و�إتقانكم 
لعملكم يف  هذي �حلي����اة(، فال�سهادة �سالح هذ� 
�لع�س����ر. و�إلى جان����ب عائلتي ف����اإين �إن �أردت يد 
�لع����ون �أجدها د�ئم����ا من �أ�سدقائ����ي وممن �أحب 
ويحبوين، فمحبة �لنا�ص نعمة من �هلل عز وجل«.

وع����ن �الأم����ور �لتي مه����دت طريقه����ا ومكنتها من 
مهنتها تق����ول »�ل�سهادة و�لدر��سة يف �لبد�ية هما 
�أ�سا�����ص متهيد �أي طري����ق. فهما يفتح����ان �ملجال 
للمقابلة �لوظيفي����ة، وبعدها كل ما على �ل�سخ�ص 
�إثبات جد�رت����ه للعمل �ملطلوب. �أعتز بالقول �إنني 
مل �أ�ستخ����دم م����ا ي�سمى �لو��سط����ة يف �أي عمل من 
�الأعم����ال �لت����ي �نتقلت م����ا بينها. فاأنا م����ن عائلة 
عادية وبكل فخر جميعنا و�سلنا ملنا�سبنا باجلهد 

�ل�سخ�سي و�ملثابرة الإثبات �لذ�ت«.

وعندما �ساألناها عن �لهدف �لذي و�سعته لنف�سها 
وكي����ف �سعت �إلي����ه قال����ت »لطاملا رغب����ت بالعمل 
�ملكتب����ي �لذي يك����ون �لعامل �لب�س����ري جزء� منه. 
و�حلم����د هلل فقد ي�سر يل ما �أح����ب عمله. �لهدف 
�لث����اين �ل����ذي �سعي����ت �إلي����ه كان �إثب����ات �جلد�رة 
للو�سول للغاية �ملطلوبة و�الرتقاء بالعمل، فاأنا من 
�لنوع �لذي ي�ستمت����ع بالعمل، وحتى �سغوط �لعمل 
له����ا متعتها �خلا�س����ة بالن�سبة يل، فاأن����ا �أقبل �أي 
عمل يناط �إيل كبري� كان �أم �سغرًي�؛ بغية �لتعلم«. 
وت�سيف »�أح����ب �أن �أعمل يف �أ�سياء جديدة و�أتعلم 
من خرب�ت �لنا�����ص و�أ�ستخدمها لتوظيف وتطوير 
مهار�ت����ي. ال �أقول )هذ� �سغل����ي �أو مو �سغلي وهذ� 
عم����ل ال ينا�سبني �أو ه����ذ� عمل �لكاتب �ل�سغري �أو 
ما عندي وقت له...(. وتكمل حديثها »�أنا مقتنعة 
متام����ا باأن �لعم����ل �لد�ئم و�إتقانه �سب����ب �الرتقاء 
و�لنجاح وعندها يوؤمن بقدر�تك �الآخرون. �أ�سكر 
�هلل عل����ى ما و�سلت �إلي����ه �الآن، فلي مكانتي حيث 
�أعم����ل ويل مكان����ة �جتماعي����ة ثابتة. لك����ن ما ز�ل 

�أمامي بع�ص �الأهد�ف �ملهنية«. 

وق����د ترى �أفن����ان نف�سها يف من�س����ب مدير عام �أو 
ع�سو مبجل�����ص �إد�رة وبحد تعبريه����ا »ومن يدري 
ع�سو يف جمل�ص �ل�سورى؟ مل ال؟«. وت�سيف »�أ�سعى 
لتحقي����ق ذل����ك ولو به����دوء حت����ى �أرى �أنن����ي على 
�أمت ��ستع����د�د لذلك، ويل ه����دف �أ�سمى من ذلك 
وه����و �مل�ساركة يف �الأعم����ال �الجتماعية و�خلريية 
و�الإن�ساني����ة لي�ص فقط على م�ست����وى �ململكة ولكن 
عل����ى م�ستوى �لعامل، كامل�ساعدة يف حمالت �الأمم 

�ملتحدة �الإن�سانية و�خلا�سة بالتعليم«.

وع����ن �ل�سخ�سي����ة �لت����ي تقتب�ص منه����ا وجتد فيها 
منوذًجا �أ�ساف لتجربتها تقول »تعجبني ق�س�ص 
�لكف����اح �لعمل����ي و�الإن�س����اين. �آخذ م����ن ق�سة كل 
�سخ�����ص م����ا ينا�سبن����ي و�أ�سيف����ه يف ح�سابات����ي«. 
وتتح����دث �أفن����ان ع����ن �خل����رب�ت �لت����ي �كت�سبتها 
على مر هذه �ل�سن����ني وجعلتها قادرة على حتقيق 
م����ا و�سلت �إلي����ه من متيز �ليوم فتق����ول »�لدر��سة 
وحدها ال تكفي، �خلربة �لعملية و�قتبا�ص خرب�ت 
�ل�سابق����ني وتطويره����ا و�سياغته����ا بال�س����كل �لذي 
ينا�سب كل عم����ل من �أ�سا�سات �لتطوير �لوظيفي. 
كما �أن تغي����ري مكان �لعمل و�لقطاع �أعانني ب�سكل 
كب����ري الكت�س����اب خ����رب�ت وممار�س����ات م����ن �ستى 
�ملج����االت �لعملية وخمتل����ف �لثقاف����ات �ملوؤ�س�سية 
مبختلف قطاعات �لعمل. كل ذلك عزز يّف تطوير 
�لذ�ت، فكل عمل جديد ي�سمح يل بدمج �الأ�ساليب 
�الأكرث فعالية من جمموعة �ملهار�ت �خلا�سة بي، 
وكذل����ك تطوي����ر �سبكة مع����ارف عن طري����ق بناء 
عالق����ات مع جمموع����ة متنوع����ة م����ن �الأ�سخا�ص 
خ�سو�سا يف جمال عملي«. وتكمل »على �ل�سخ�ص 
ت����رك ب�سم����ة تغيري وق�س�ص جن����اح يف كل مكان 

يعمل فيه وهذ� ما �أ�سعى �إليه«.

وتخت����م باحلديث عن �خلطو�ت �ملقبلة و�مل�ستقبل 
بقوله����ا »�ساأ�سع����ى للمزي����د م����ن تطوي����ر �ل����ذ�ت، 
و�ملزي����د م����ن �لعالقات خ����ارج نط����اق �لعمل، كما 
�ساأعم����ل عل����ى �لتخطيط �مل�ستم����ر و�مل�سي قدًما، 
و�لرتكيز على �خلطو�ت �لكبرية، و�أخري� �لتحقق 

من �إمكاناتي �لتنفيذية وتعزيزها«. 

أفنان أحمد صالح
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دعم “تمكين” أوصلني لهذه المرحلة 
المتقدمة من مشروع “الراوي” 

وال تقت�س����ر �ملقوم����ات �مل�ساهم����ة يف جناح م�س����روع »�ل����رو�ي« على خرب�ت 
وتطلعات �ملوؤ�س�سني، �إذ تقول �لقبيطي »بدعم )متكني( متكنت من �لو�سول 
�إل����ى هذه �ملرحلة �ملتقدمة من �مل�سروع، فرب�م����ج متكني مكنتنا من مو��سلة 

�مل�سري. ومن هذ� �ملنرب �أقدم كل �ل�سكر لتمكني على جهودهم �جلبارة«. 

وع����ن �أه����د�ف �مل�سروع تقول »�لهدف هو �إثر�ء تطبي����ق �لر�وي مبحتوى ثري 
بلغة عربية �سليمة وباأعلى م�ستوى من �جلودة. نقوم �أنا وفريق �لعمل بقر�ءة 
�لكت����اب وتدقيقه وت�سكيله لغويا قبل طرحه للت�سجي����ل. هناك �أكرث من ٣٠٠ 
�س����وت ر�ٍو م�سجل يف قاعدة بيانات �لر�وي، ويتم �قرت�ح �لكتب على �لر�وي 
للت�سجيل وتبد�أ عملية �لت�سجيل �لتي ت�سمل �لر�وي و�ملدقق �للغوي )للتدقيق 
�للغ����وي( ومهند�ص �ل�سوت. بعد �نته����اء �لت�سجيل يتم مر�جعة �لكتاب �أثناء 
تنقيحه وبهذ� نكون ق����د ر�جعنا حمتوى �لكتاب �ل�سوتي خللوه من �الأخطاء 

�للغوية ثالث مر�ت على �الأقل قبل حتميله على �لتطبيق«.

وت����رى �لقبيط����ي نف�سها يف بد�ي����ة �مل�سو�ر عل����ى �لرغم من حتقي����ق م�سروع 
�ل����ر�وي �لعديد م����ن �جلو�ئز على م�ستوى �لع����امل �لعربي كجائزة حممد بن 

ر��س����د �آل مكتوم الأف�سل م�س����روع عربي نا�سئ للع����ام ٢٠١٨، و�أخري� جائزة 
�ختيار �جلمهور يف »pitch@palace« �لتي �أقيمت يف دبي. 

وتقتب�����ص �لقبيطي وت�ستوحي من جمموعة من �الأ�سخا�ص وتقول »�أقتب�ص من 
زوج����ي حممد �إبر�هي����م.. تعلمت منه �ل�سعي لعم����ل �مل�ستحيل. وخايل �سعيد 
�ملحي�سي مث����ال لالإن�سان �ملثاب����ر و�لطموح. وزميلتي هال����ة �سليمان �قتب�ست 
منه����ا حب �لتو��سل م����ع �لنا�ص. و�أخ����ري� �سديقتي رح����اب و�أخل�سها بكلمة 
�الإخال�����ص، وباجتماع هذه �الأ�سماء �أنا مو��سل����ة مل�سريتي باإ�سافات ومناذج 

ت�سيف ل�سخ�سيتي روحا قبل عملي، ف�سكر� من �لقلب«.
وتكم����ل »�كت�سبت �لعدي����د من �خلرب�ت، م����ن �أهمها �لتعام����ل و�لتو��سل مع 
�الأفر�د بطريقة مبا�سرة مما ميهد �لطريق ملعرفة �ملزيد، و�ملرونة يف �لعمل 
مب����ا تتطلبه �ملو�قف. و�ليوم برنامج وم�سروع �لر�وي يف متناول كل عربي يف 
�أي بقعة من بقاع �الأر�ص. �خلطوة �ملقبلة �ستكون للمزيد من �ملحتوى �لعربي 

�لرثي �لذي يجب �أن ي�سل لكل عربي«. 

مواق���ف الحي���اة كثيرة والخطوات فيها أكثر، قد نتردد ونتأثر بخطوها في بادئ األمر، ثم نجد أنها 
أكبر خطوة اتخذناها. هكذا تبدأ أميرة عبدالنبي القبيطي، الشريكة المؤسسة والمديرة اإلدارية 
والمالي���ة لش���ركة الراوي لإلع���الم، حديثها، وتقول »قرار ترك العمل لس���اعات طويل���ة كان من أجل 
ابنت���ّي. فبع���د أن ترك���ت العمل موظفة ب���دأت التفكير في مش���روع كي أديره، إل���ى أن أتت فكرة 
تطبيق )الراوي( التي بدأت في مقهى وأنا أقرأ في نفس الوقت الذي كان فيه شريكي المؤسس 
برفقت���ي«. ف���ي ذلك الوق���ت كان حلم القبيط���ي »إحياء أمة اق���رأ«. وتعلق »كان���ت أول ثالث كلمات 
وضعت على ورق المشروع، ومن هنا بدأ مشوار األلف ميل«. وتتابع في حديثها عن المؤازرة التي 
حظي���ت بها لتحقق هذا المش���روع والمقومات التي أس���همت في نجاحها فتق���ول »زوجي، والدّي، 
إخوتي وأصدقائي لهم الفضل في مس���يرتي هذه منذ أول خطوة خطوتها وإلى اآلن. إلى جانب 
ذلك فخبرتي الس���ابقة بالعمل إداريًة س���هلت بداية المشوار في العديد من األمور، وكذلك كفاءة 

شركائي، وكل له خبرته العريقة في مجال التخطيط اإلستراتيجي والتسويق«. 

أميرة عبدالنبي القبيطي 





قصة نجاح 40

تب���دأ حديثها فتقول »كن���ت صغيرة 
حينه���ا وم���ن حول���ي أوراق مبعث���رة.. 
ال���ورق  م���ن  ورود  أل���وان..  مقص���ات.. 
المق���وى.. ص���ور.. كله���ا أش���ياء كانت 
بح���ب  تعم���ل  كان���ت  أم���ي..  ح���ول 
واالبتس���امة ترتس���م عل���ى وجهه���ا. 
وضع���ت قلبه���ا في كل عم���ل كانت 
تقوم به. لم أرها تشكو حينها، حتى 
عندما أوش���كت الس���اعة عل���ى إعالن 

موعد نومها«.
وتكم���ل »تل���ك االبتس���امة ه���ي التي 
غرس���ت فيني حلًما سعيت لتحقيقه 
ودفعتن���ي باتجاه���ه ألك���ون معلم���ة 
كأم���ي.. حل���م ظ���ل يحل���ق فيني من 
الص���ف األول حت���ى انطلق ف���ي أولى 
خطوات���ي نح���و ب���اب كلي���ة البحري���ن 
للمعلمي���ن«. هكذا وصف���ت المعلمة 
مدرس���ة  م���ن  رج���ب  س���الم  فاطم���ة 
المح���رق االبتدائية للبن���ات، والحاصلة 
عل���ى جائ���زة أفض���ل مش���اركة ضمن 
جائ���زة محمد ب���ن زايد ألفض���ل معلم 
خليج���ي، أول أحالمه���ا الت���ي مهدت 
الطريق لمهنتها التي ستتألق فيها 

عاما بعد عام.



“المعّلم”... اللقب النبيل الذي لطالما 
حلمت به وسعيت للحصول عليه 

فاطمة سالم
فاطم���ة ت���رى �أن �حلياة تب���د�أ مبجرد �أن تتخذ قر�رك جتاه حلم���ك. فباأول تدريب عملي وهي طالب���ة بكلية �لبحرين 
للمعلم���ني، يطلب منه���ا �أن تكون معلمة يف  �ملدر�سة، وهنا كان �لقر�ر، وعنه تقول »�أول �سوؤ�ل طرحته على نف�سي: هل 
�أ�ستطيع حتمل �أعباء �لتدري�ص؟ هل �أنا مهياأة الأن �أكون معلمة؟ فالتدري�ص منذ �أن عرفته م�سوؤولية ويتطلب مني فهما 
عميق���ا لدوري، فهل �أنا م�ستع���دة؟ كانت حلظة �سادقة وقفت فيها مع نف�سي و�أجبت: نعم �أريد �أن �أكون معلمة بنظام 
معلم ف�سل يحبها �الأطفال كاأمي وحتدث فارقا عندما تعلم، �أريد �أن �أزرع �أ�سياء كثرية و�أن �أكون متميزة وحمرتفة، 

هذ� ما �أريد.. �أن �أح�سل على ذلك �للقب �لنبيل �لذي لطاملا حلمت به )�ملعلم(.

يف ه���ذه �ملرحلة �تخذت فاطم���ة قر�رها ب�سرورة �مت���الك خطة م�ستمرة، 
تعم���ل م���ن خاللها الأجل رف���ع م�ستوى �لطلب���ة وتنميتهم �جتماعي���ا ونف�سيا 

و�سحيا، يف �ملقابل عليها د�ئما �أن تعمل على تطوير نف�سها، ح�سب قولها.
وت�ستح�س���ر فاطم���ة مقول���ة �ملعلمني ه���اري وروزم���اري وون���غ »�إن �لرتبوي 
�ملح���رتف يتعل���م د�ئما ويتطور، وه���و يف رحلة ال تنته���ي لتحقيق �لنجاح مع 
�لطلب���ة من خ���الل �لبحث ع���ن �أفكار جدي���دة �أف�سل، ومعلوم���ات جديدة، 

ومهار�ت متقدمة«.
وت�سي���ف »عندما ميتلك �الإن�سان ر�سالة �سامية يريد حتقيقها فاأول �سخ�ص 
�سيمهد �لطري���ق لنا هو �هلل �سبحانه، فثقتي بربي و�إمياين بر�سالتي هي ما 

مهد طريقي الأتعلم و�أعلم.. الأفيد و�أ�ستفيد«. 
وفاطمة جتد نف�سه���ا �سعيدة بتحقيقها حلمها �لذي �أر�دته، وتعلق على هذ� 
�لنجاح »�أنا �ليوم معلمة متلك خربة ثالث �أعو�م فقط. و�أرى ��سمي موجوًد� 
بني �لفائزين باأف�سل م�ساركة يف جائزة �ل�سيخ حممد بن ز�يد الأف�سل معلم 
خليجي و�أ�سغر م�ساركة. �أرى باأنني و�حلمد هلل �أ�سري على �لطريق �ل�سحيح 
لتحقيق حلمي ورمبا �أحتاج لبع�ص �لتوجيهات الأطور من نف�سي. ولكن �أثناء 
قر�ءت���ي معايري �جلائزة كنت فخ���ورة جد� بنف�س���ي؛ الأين فعال كنت �أطبق 
معاي���ري �جلائزة منذ بد�ية تعيين���ي وكاأن �جلائزة جاءت لتدعوين الأ�سارك 

فيها و�أ�سرد ق�سة متيزي. �أنا �ليوم �أرى �أين حققت ما �أريده كبد�ية«.
فاطم���ة ��ستم���دت من و�لدته���ا �لكثري، وتقول ع���ن م�سدر �إلهامه���ا »�أمي، 
معلمت���ي، قائدت���ي، ملهمت���ي، �الأ�ستاذة �لقائ���دة بدرية عل���ي �سويلح.. تلك 
�الإن�سانة �لتي �أعجز عن و�سفها يف  �سطور �أخرى، �أقول لها: ما �أكرث ما �أعدِت 
ر�سم مالحمي �لرتبوية؟ وك���م مرة �سححِت يل عرث�تي �لتي مل �أق�سدها؟ 
ك���م مرة �أخ���ذت بيدي لتك���وين يل �لدعم و�ل�سن���د؟ �أنت م���ن جعلتني تلك 
�لو�قف���ة �ليوم هاهنا ثابتة، قادرة على �أن �أخط���ط بفكر، و�أنفذ باحرت�ف، 
و�أقّي���م من �أجل �أن �أتعلم و�أعلم، كم مرة خلبطِت خطتي �ليومية.. وقلت يل 

�أن���ت �ملتميزة �ملبدعة ما هكذ� �لتخطيط؟ فجعلتني �أفكر خارج �ل�سندوق، 
وقلت يل: �ستكونني يوما ما �أف�سل مني.. فقط �أحبي ما تعملني«.

والأن �خل���رب�ت ه���ي ما يعزز �لنج���اح تقول فاطم���ة »كمعلمة �أق���ف كل يوم 
�أم���ام 38 طالبة فاأنا �أعي�ص 38 ق�س���ة، و�أ�ساهد 38 لونا خمتلفا، ي�سفن يل 
و�أ�سي���ف له���ن. 38 طالبة، منهن �ملتميزة �ساحبة �لل���ون �الأ�سفر �لتي ميثل 
متيزها متي���زي، و�ساحبة �للون �الأخ�سر �لتي حتب �الإب���د�ع فاأقوم باإعد�د 
ن�س���اط يالئمها، �لطالبة �لربتقالية ذ�ت �لتح�سي���ل �ملتدين �لتي �أ�ساندها 
و�أق���دم لها دعم���ا يرفع من حت�سيله���ا، طالبة ذ�ت ل���ون �أبي�ص غري ناطقة 
بالعربي���ة فاأكون �أنا �س���ر تلون لغته���ا، وو�حدة خجولة بل���ون وردي ترمقني 
بنظ���رة فاأدجمه���ا م���ع زميالته���ا و�أ�سب���ح لديه���ا م�ساحة بينه���م. منهجنا 
و�ح���د ولكن �ألو�ننا خمتلفة، �أتذكر م���ا تعلمت �أثناء در��ستي فاأطبق �أن�سطة 
و�أ�سالي���ب متماي���زة.. �أنا معلمة نظام ف�سل خريج���ة كلية �ملعلمني �أطبق ما 
تعلمت���ه يف �مليد�ن، فاأ�س���رد �لق�سة لتحرك خمي���الت �سغري�تي، �أعطيهن 
قلم ر�سا�ص للتعبري ليبح���رن من خالله يف ف�ساء �لكتابة �الإبد�عية. �أطبق 
�إ�سرت�تيجية حل �مل�سكالت يف �لريا�سيات فتكون لهن حتٍد. نبحر يف  ف�ساء 
ق�س�ص �لقر�آن، ون�ستك�سف ون�ستق�سي يف �لعلوم فنبحر يف ف�ساء �ملعرفة، 
نتعلم عن �لدول و�لتطور و�ملو�طنة يف �الجتماعيات ونطبق كل ما تعلمناه يف 
م�سروع و�حد حتت م�سم���ى �لتعلم بامل�ساريع، كلها خرب�ت تعلمتها وطبقتها 

و�سعيت الأتعلمها فكانت هي خطوتي �إلى ما �أنا عليه �ليوم«. 
وتخت���م فاطم���ة حديثه���ا »�ملقبل باإذن �هلل جمي���ل.. فاأنا موؤمن���ة �أن هنالك 
�لكث���ري من �الأم���ور �لتي يتوجب عل���ي �أن �أجربها يف حياتي. ف���وزي باأف�سل 
م�سارك���ة يف جائزة �ل�سيخ حممد بن ز�يد الأف�سل معلم خليجي هو �لبد�ية. 
�ساأ�سع���ى باإذن �هلل يف م�ساركات وجو�ئز �أخرى، �أريد �أن �أقدم نف�سي للعامل 

ك�سخ�ص ��ستحق �أن يح�سل على هذ� �للقب )�ملعلم(«.
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هكذا صنعت هدفي وغرسته 
في شخصيات طالباتي

 أمينة الرميحي



وتعل���ق �أمينة على حج���م �لدعم و�مل�ساندة �لتي تلقته���ا منذ �أن �سرعت 
يف وظيف���ة �لتعليم فتقول »وج���دت دعًما وم�سان���دة م�ستمرة من وز�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم عرب م�ساركتي يف ور�ص عم���ل ودور�ت تدريبية �أعدت 
من قب���ل �إد�رة �لتدريب و�لتطوير بال���وز�رة و�الخت�سا�سيني �لرتبويني 
و�أع�س���اء من هيئة �لتدري�ص يف كلي���ة �ملعلمني بجامعة �لبحرين، كذلك 
وج���دت �لدعم من �إد�رة مدر�ستي وزميالتي يف �لعمل. �إلى جانب ذلك 
ال �أن�س���ى م�ساندة عائلت���ي يل من �لو�لدين وزوج���ي بت�سجيعهم �لد�ئم 

و�هتمامهم باأبنائي يف حال م�ساركتي يف بع�ص �لدور�ت �مل�سائية«. 

وتعل���م �أمينة �أن �ل�سرب و�الإ�س���ر�ر و�لعزمية خري و�سيلة لتطوير �لذ�ت 
و�كت�س���اب �خلرب�ت �لتي تتطلبه���ا �لوظيفة لتح�س���ني �الأد�ء يف �لعمل. 
وتق���ول »�لتدري���ب �ل���ذي ح�سلت علي���ه كان عب���ارة عن و�سيل���ة مهمة 
لتحقي���ق �لكفاءة يف �لعمل و�لو�س���ول �إلى �لتميز و�الرتقاء يف �لوظيفة. 
كذلك ت�سجيع �إد�رة �ملدر�سة ومرونتها يف توفري �لوقت يل لتمكنني من 

ح�سور �لور�ص و�لدور�ت �لتدريبية«. 

وتكم���ل �أمينة حديثها عن �أهد�فها �لت���ي و�سعتها ن�سب عينيها »هناك 
مث���ل �سيني يقول )�إذ� �أردت �أن تزرع ل�سنة فازرع قمًحا، و�إذ� �أردت �أن 
ت���زرع لع�سر �سنو�ت فازرع �سج���رة، و�إذ� �أردت �أن تزرع ملئة �سنة فازرع 
�إن�ساًنا(. من خالل هذه �ملقولة كان هديف  هو �الهتمام بطالباتي بزرع 
�لقيم فيهن وتنمية �سخ�سياتهن؛ الأنهن ركيزة هذ� �لوطن يف �مل�ستقبل، 
و�سعيت �إلى ذلك من خ���الل �إ�سر�كهن يف �لفعاليات و�مل�سابقات د�خل 
وخارج �ملدر�سة، وكذلك من خالل ربط �ملادة �لعلمية بتجارب ومو�قف 
حياتي���ة و�مل�ساهم���ة م���ع �أولياء �الأم���ور يف �لنم���و �ل�سخ�س���ي و�ملعريف 

و�ل�سلوكي لبناتهم«. 

وت�سعر �أمينة بال�سعادة عندما قيا�سها �الأثر �لذي تركته على طالباتها، 
فتقول »�أ�سعر بالفرح ملعرفتي باأنهن تطورن يف معارفهن و�سخ�سياتهن، 
�أو ح���ني يخربين �لبع�ص منهن باأنهن تغ���رين بف�سل من �هلل ثم دعمي 
وت�سجيع���ي لهن من خالل جل�سات �لن�س���ح و�الإر�ساد، و�أخريات يعربن 
فرًح���ا عم���ا و�سلن �إلي���ه من زي���ادة يف  حت�سيلهن �لدر��س���ي م�سيدين 
ب���دوري يف  زيادة د�فعيته���ن نحو حتقيق �أف�سل �لنتائ���ج، حينها �أ�سعر 
فع���اًل باأنن���ي ��ستطع���ت تغيري �إن�س���ان نح���و �الأف�سل، ه���ذ� �الأمر �لذي 

يغمرين فرًحا و�سعادة«.
وتكم���ل »وعلى �سعيد �لنم���و �ملهني ح�سلت �أخري� عل���ى ترقية لوظيفة 
معلم �أول، وهي من �أهد�يف �ل�سخ�سية �لتي و�سعتها يف بد�ية م�سو�ري 

وهو �الرتقاء بوظيفتي«. 

والأن جناحن���ا يف �أي مهنة مينحنا �لفر�سة ملر�كمة �ملزيد من �خلرب�ت 
تقول �أمينة »ح�سلت على خرب�ت خمتلفة، منها ��ستخد�م �إ�سرت�تيجيات 
تعليم وتعلم حديثة ون�سطة، وكذلك تطبيق �لتمكني �لرقمي يف �لتعليم، 
و�إ�ساف���ة �إلى ذلك �كت�سبت مهار�ت �لبح���ث �لعلمي من خالل �لبحوث 
�لعلمي���ة �لت���ي �سارك���ت مع زميالت���ي به���ا يف �مل�سابقات د�خ���ل وخارج 
�ملدر�س���ة، وكذلك �كت�س���اف �ملو�هب لدى �لطالب���ات وطريقة �لتو��سل 

بلغة �الإ�سارة مع طالبات �لدمج يف �ملدر�سة فئة �ل�سم و�لبكم«. 
وتخت���م حديثه���ا »�أطم���ح لتقدمي �ملزيد م���ن �الإجن���از�ت �ملتميزة �لتي 
تخ���دم بدورها �لك���و�در يف بيئة �لعم���ل وخارجها، ومب���ا �أنني ع�سو يف 
ا لتقدمي �ملزيد  �للجن���ة �ل�سبابية بجمعية �ملنطلق �لن�سائي���ة �أطمح �أي�سً
من �الأعم���ال �لتي تعنى ب�سوؤون �لطالبات، وكذل���ك �أطمح باالرتقاء يف 

وظيفتي؛ خلدمة هذ� �لوطن �ملعطاء«.

إن مهنتهم تبني أجيال المس���تقبل، وألننا نأتمنهم على أغلى من لدينا فإننا نش���عر بالفخر 
عندم���ا نعل���م أننا تركنا أبناءن���ا بين أيدي كوادر تعليم متميزة تس���عى للنج���اح وتهتم لتميز 
أبنائن���ا تمام���ا كما تبن���ي تميزها. إنها أمين���ة نبيل الرميح���ي، بكالوريوس كيمي���اء من جامعة 
البحري���ن ومعلمة الكيمياء بمدرس���ة النور الثانوية للبنات س���ابقا وحالي���ا معلمة أولى للعلوم 
بمدرس���ة الرفاع الش���رقي اإلعدادية للبنات. حائزة على أفضل مش���اركة ضم���ن جائزة محمد بن 
زاي���د ألفض���ل معلم خليجي. تق���ول آمينة »نقطة التحول في حياتي ه���ي عندما التحقت بوزارة 
التربي���ة والتعلي���م بوظيفة معلم كيمياء، إذ كانت وظيفتي الس���ابقة فن���ي مختبر في اإلدارة 
العام���ة لألدل���ة المادية بالنياب���ة العامة«. وتكم���ل أمينة حديثه���ا »كنت أحل���م أن أصبح معلمة 
متمي���زة وأقوم بإكس���اب طالباتي خبرات تعليمي���ة بالطرق الحديثة المتنوع���ة وأن أتمكن من 

تطوير ذاتي؛ ألرتقي بوظيفتي«.
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الدعم والمؤازرة يخلقان مشاعر تزيد 
عزمنا وقوتنا ورغبتنا بالنجاح

وع����ن حلمها تقول �لزي����اين »�أ�سعى �إلى �أن �أحظى 
بفر�سة �لف����وز بلقب �ملعلم �لعامل����ي �ل�سامل �لذي 
يل����م بجمي����ع �مله����ار�ت وي�سي����ف �إل����ى تخ�س�سه 
تخ�س�سات �أخرى ترثي معارفه وتخ�سب ثقافته 

با�ستمر�ر ولي�ص لوقت حمدد«. 
والأن �لدعم و�مل����وؤ�زرة يخلقان لدينا تلك �مل�ساعر 
�لتي تزيد من عزمنا وقوتنا ورغبتنا بالنجاح فاإنه 
الب����د لنا من �لرتكيز و�لنظر �إليهما بتقدير، وهنا 
تقول �لزياين »�أوال �لف�سل كل �لف�سل هلل �سبحانه 
�ل����ذي وفقني الختيار هذ� �ملج����ال، ثم �أن و�لدتي 
كان����ت متحم�س����ة ج����د�؛ الأنه����ا �أحب����ت �أن �أو��سل 
م�سريته����ا �لرتبوي����ة، فق����د كانت معلم����ة ومديرة 
مدر�س����ة متمي����زة، ثم وجدت �لدعم م����ن �أخو�تي 
و�أ�ساتذت����ي يف كلية �ملعلم����ني، وبعدها وجدت من 
مديرت����ي ومعلمتي �الأول����ى وزميالتي يف �لعمل كل 

�لدعم و�مل�ساندة«.

وتكم����ل »�لف�سل بعد �هلل ل����وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
متمثلة يف  وزيره����ا ماجد �لنعيمي وكل �لرتبويني 
�لذي����ن فتح����و� �ملجال لتعزيز �جلان����ب �ملهني من 
خالل �ل����دور�ت و�لور�����ص �لتمهيني����ة. كذلك فاإن 

�النخ����ر�ط يف برنام����ج globe �ساع����دين كث����ري� 
عل����ى �لقيام بالبح����وث �لعلمي����ة و�مليد�نية �إ�سافة 
�إل����ى �أحدث م����ا تو�سل����ت �إليه �لتقني����ات �حلديثة 
يف برجم����ة �لدرو�����ص و�إعد�ده����ا �إلكرتوني����ا وفق 
�إ�سرت�تيجيات �لتعليم و�لتعلم �ملتطورة و�جلديدة 

و�لتي تبعث على متعة �لتعلم«.

وت�سي����غ �لزي����اين هدفه����ا باأنه����ا ت����ود �أن ت�سبح 
معلمة متميزة مبدعة ن�سطة تفت�ص عما هو جديد 
ومتطور وقادر على خلق �ل�سعادة و�لت�سويق و�ملتعة 
ل����دى �لطالب����ات مع �لرتكي����ز على جان����ب �لتعلم 
و�ملعرف����ة، وه����ي عل����ى م����ر �ل�سن����و�ت ��ستطاعت 
حتقي����ق ه����ذ� �الأمر، وعن ذلك تق����ول »�حلمد هلل 
حقق����ت م�سروع����ي �إلى م����دى كبري، ولك����ن ماز�ل 
�أمام����ي حتديات وال �أريد �أن �أقف عند هذ� �لفوز؛ 
�أحاف����ظ عل����ى م�ست����وى �لتمي����ز  �أن  �أمتن����ى  الأين 
و�أ�سي����ف �إليه منجز�ت �أخ����رى يف �مل�ستقبل باإذن 
�هلل. فاخلرب�ت �لت����ي �كت�سبتها متعددة ومتنوعة 
منه����ا خ����رب�ت تتعل����ق ببن����اء �ل�سخ�سي����ة كالثقة 
بالنف�����ص وقي����ادة �ملجموعات وح�س����ن �لتعامل مع 
�الآخري����ن. ومنه����ا خ����رب�ت مهني����ة، �إذ �أ�ساف����ت 

�ملوؤمتر�ت وور�ص �لتدريب و�لرب�مج �لتمهينية يل 
�لكث����ري و�ساعدت على �سق����ل �ملمار�سات �لرتبوية 

و�لتعليمية«.

وتختم �لزياين حديثه����ا بالتطرق �إلى �ل�سخ�سية 
�لتي �قتب�ست منها و�عتربتها منوذج �لقدوة �لتي 
حتتذي به����ا فتق����ول »�ل�سخ�سي����ة �لت����ي �قتب�ست 
منها هي و�لدتي �الأ�ست����اذة �إميان �لزياين، فمنذ 
�أن كان����ت حتفزين على �لكتاب����ة و�لتفوق ح�سدت 
�ملر�ح����ل  و�لتكرمي����ات يف  م����ن �جلو�ئ����ز  ع����دد� 
�البتد�ئي����ة و�الإعد�دية و�لثانوي����ة، وحني تخرجت 
�سجعت رغبتي يف �لتعليم، ومن �جلميل جد� �أنني 
حول����ت �لق�س�ص �لفائزة �لتي كتبتها و�أنا �سغرية 
�إل����ى �أف����الم تعليمية موؤث����رة، و�أي�س����ا �أخذت على 
عاتقي �أن �أ�سجع طالباتي على �لكتابة �لق�س�سية 

�إلى جانب �لتفوق يف مادتي )�لعلوم(«.

وت�سيف »�أنظر �إلى �ملقبل بتفاوؤل وخري و��ستب�سار 
باأن يرقى �لتعلي����م ويحظى �ملعلم باملكانة �لالئقة 
م����اد�م �لعم����ل خال�س����ا لوج����ه �هلل ولرفع����ة هذ� 

�لوطن �ملعطاء«.

تب���دأ حديثه���ا ع���ن الخطوة التي ش���كلت مفصال وخلقت نقل���ة جديدة في حياته���ا بقولها »هذه 
الخط���وة كان���ت يوم عق���دت العزم على اتخاذ الق���رار بأن أكون معلمة ومربي���ة لألجيال لخدمة هذا 
الوطن، ولكن لم أرغب بأن أكون كأي معلمة عابرة وإنما مبدعة متميزة لها بصمتها في الميدان 
التربوي«. هكذا افتتحت منيرة خالد الزياني، المعلمة بمدرسة عراد االبتدائية للبنات، حديثها عن 

حلمها والطريقة التي أسست بها لمهنتها التي تحمل في طياتها الكثير من القيم السامية.

 منيرة الزياني
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روعة مجال عملي تكمن بتجدده 
وحيويته ووضعي أمام التحديات

تقول غادة »ما زلت �أذكر مدر�سة �للغة �الإجنليزية 
بال�س���ف �لر�ب���ع �البتد�ئ���ي عندم���ا �ساأل���ت جميع 
�لطالب���ات ع���ن مهن���ة �مل�ستقب���ل، وكان���ت �إجابتي 
�آنذ�ك باأين �ساأكون مذيعة؛ ل�سغفي باملجال �الأدبي. 
ولك���ن �لقدر مل ي�ساأ �أن �أك���ون كما متنيت، ولكن مع 
�الإ�سر�ر وحمبتي للمجال �الأدبي �أ�سبحت �سحافية 
مل���دة �سبع �سنو�ت تقريًب���ا، و�الآن �أ�سبحت �إعالمية 
�أ�سغ���ل من�سب رئي����ص �لعالقات �لعام���ة و�الإعالم 
ببلدي���ة �ملنطقة �جلنوبية، وهذ� هو عملي �لوحيد«. 
وت�سي���ف »�ن�سممت �إلى جامع���ة �لبحرين يف �لعام 
ف���رع  �الإجنلي���زي  �الأدب  يف  الأتخ�س����ص   2000

�لرتجمة، وبعد �النتهاء من �لبكالوريو�ص، وحتديد� 
�لع���ام 2008 تخ�س�س���ت يف ماج�ست���ري �الإع���الم 
و�لعالق���ات �لعامة باجلامعة �الأهلي���ة؛ الأحقق هذ� 
�حللم �ل���ذي كان ير�ودين على �ل���دو�م، باأن �أكون 
�إعالمي���ة. بعد �إنهائي �لبكالوريو�ص يف �لعام 2005 
��ستغل���ت باملجال �ل�سحايف �سحافي���ة بدو�م كامل 
ب�سحيف���ة )�لوقت( �لتي كان على ير�أ�ص حتريرها 
�الأ�ستاذ �لقدير �إبر�هيم ب�سمي، و�لذي كان له دور 
كب���ري يف  �سق���ل موهبت���ي �ل�سحافي���ة، �إذ �أر�سلني 
للعديد من �لدور�ت �لتدريبية و�لور�ص وكان �أهمها 
دور�ت تدريبي���ة لقنات���ي �إم.بي.�س���ي و�س���ي.�إن.�إن 
وغريها �لكثري، وحتى �ل���دور�ت �لد�خلية �ملتميزة 
�لت���ي مت عقدها د�خ���ل مبنى �ل�سحيف���ة لالأ�ستاذ 
�ل�سح���ايف  حمم���د  �ملر��س���ل  و�لقدي���ر  �لفا�س���ل 

فا�س���ل وملدة ثالث �سنو�ت ت�سكلت لدي من خاللها 
قاع���دة معرفية كبرية بال�سخ�سي���ات و�الإعالميني 
وغريه���م. وبعد ذل���ك �ن�سمم���ت يف �لع���ام 2008 
للعم���ل يف �سحيف���ة )�لب���الد( مع رئي����ص �لتحرير 
�الأ�ست���اذ �لقدي���ر موؤن�ص �ملردي مل���دة �أربع �سنو�ت، 
وكن���ت �أ�ستغل �سحافية بدو�م جزئي وكتبت �لعديد 

من �لتقارير و�لتحقيقات �ل�سحافية �آنذ�ك«. 

وع���ن �أه���م دع���م تلقت���ه �أثن���اء در��سته���ا وعمله���ا 
تق���ول »كان لو�لدت���ي �لدور �الأك���رب يف خلق �ل�سهية 
�الأدبي���ة ل���دي من���ذ �لطفول���ة، �إذ كانت وم���ا تز�ل 
قارئ���ة ومطلعة حتب �لق���ر�ءة، وكان���ت تق�ص علّي 
م���ا تق���ر�أ وجتعلن���ي �أر�سم لوح���ات ذهني���ة جلميع 
�ل�سخ�سي���ات �لق�س�سية، مما �أ�سهم بتاأ�سيل هذ� 
�ل�سغ���ف بد�خلي للق�س����ص و�لق���ر�ءة. �أما و�لدي 
ف���كان ياأخ���ذين م���ن �ل�سب���اح �لباكر �إل���ى منطقة 
�ملنام���ة �لقدمي���ة وب���اب �لبحري���ن؛ لتن���اول وجبة 
�الإفط���ار �ل�سعبية �الأكرث م���ن ر�ئعة؛ الأنها نكهة من 
نكهات �ملا�سي �جلميل، وكان ي�سرد يل �لعديد من 
�لق�س�ص عن م�سقط ر�أ�سه يف �ملنامة وعن ذكريات 
طفولته وياأخ���ذين يف جولة للكثري من �ملناطق مما 
�أ�سه���م يف تعزيز حبي للمعرفة و�الطالع و�الهتمام 

بالتاريخ وكل ما هو �سعبي وقدمي«.
وعندم���ا �ساألناها عما مهد �لطريق ل�سغل من�سبها 
�حل���ايل قالت »حمبتي لالأدب و�لقر�ءة بلورت لدي 

ه���ذ� �ل�سغ���ف، كم���ا كان لدع���م و�ل���ديَّ دور كبري. 
�خ���رتت هذ� �ملجال ملا فيه من حتد د�ئم مع �لذ�ت 
و�الآخرين، وهو عم���ل متغري ون�سط يتطلب �الإعد�د 
للفعالي���ات م���ع فري���ق �لعمل ث���م �سياغ���ة �الأخبار 
و�لت�سوي���ر وتلقي �س���كاوى ومالحظ���ات �ملو�طنني 
و�الأه���د�ف  و�خلط���ط  �الإ�سرت�تيجي���ات  وو�س���ع 
للنهو����ص ب���دور �لبلدية ورف���ع م�ست���وى �الأد�ء. �أما 
�سغل���ي للعمل �ل�سحايف �سابقا يف �لفرتة من 2005 
وحت���ى 2011 فكان قاع���دة مهنية متمي���زة �سقلت 

موهبتي �الإعالمية«. 

وت�سي���ف غادة »ه���ديف كان �أن �أ�سغل وظيفة لي�ست 
عادية، و�حلمد هلل حتق���ق حلمي بوظيفتي �حلالية 

�لتي �أحبها كثرًي� و�أ�سعى �إلى تعزيزها«. 

وتخت���م غادة »�لق���ادم هو عائلتي ب���كل تاأكيد، فاأنا 
�أعمل و�أتع���ب من �أجلهم لتحقي���ق رغبات و�أمنيات 
�أبنائ���ي �لثالثة، و�أخ����ص بالذكر زوج���ي �لذي هو 
خري �سند يل؛ كونه يدعمني وي�سجعني على �لعطاء 
و�لتق���دم. �أم���ا عن عمل���ي فهو �ملجال �ل���ذي لطاملا 
�أحببته و�أمتنى �أن �أعطي �لكثري الإجناحه وتطويره، 
فمج���ال عملي هذ� يجعلني �أختل���ط بالنا�ص و�ألتقي 

بهم و�أزيد من معاريف«. 

عندما يبدأ الحلم والس���عي للنجاح منذ الطفولة، وتجد نفس���ك تؤس���س لطموح تس���عى من خالله 
الستغالل مواهبك وشغفك وطموحات، حينها تجد أن الطرق تفتح لك وتتنوع ال لشيء سوى لكونك 
تس���عى بكل جهدك لتوجد لنفس���ك بالمكان الذي يحتوي قدراتك. غادة يوس���ف أبوالفتح، رئيس���ة 
العالقات العامة واإلعالم في بلدية المنطقة الجنوبية، س���عت لسنوات واجتهدت، وهي اليوم تحاول 

أن تمثل نموذج المرأة التي عززت قدراتها بالمعرفة والعلم واكتساب الخبرات على مر السنوات. 

غادة يوسف أبوالفتح
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قررت أن أكرس حياتي لنشر الوعي 
بأنماط الحياة الصحية 

وتكمل �ملن�س����وري حديثها عن �حللم �لذي �سعت 
لتحقيق����ه يف بد�ياته����ا فتق����ول »�سعي����ت لتق����دمي 
�لع����الج �لتكميل����ي يف مملك����ة �لبحري����ن وت�سجيع 
�لبح����وث و�لدر��س����ات �لعلمي����ة يف  ه����ذ� �ملجال؛ 
الإحد�ث نقلة نوعية يف خدمات �لرعاية �ل�سحية، 
�إذ �إن ذل����ك يتو�ف����ق م����ع برنامج عم����ل �حلكومة 
2018 لالرتق����اء باخلدمات �ل�سحية عن   - 2015

طري����ق تكثي����ف �لرب�مج �لوقائية مم����ا ي�ساهم يف 
تعزيز �لتنمي����ة �لب�سرية و�خلدمات �الجتماعية«. 
وت�سي����ف »لقي����ت ��ستح�سان����ا ودعم����ا م����ن �أفر�د 
وجهات حملي����ة ودولية ع����دة، �إذ �إن هناك حاجة 
له����ذ� �لطرح وه����ذه �خلدم����ات و�خل����رب�ت، كما 
حظي����ت بدع����م م����ن قب����ل �مل�ست�سف����ى �لع�سك����ري 
ووز�رة �ل�سح����ة و�إد�رة تعزي����ز �ل�سح����ة ومرك����ز 
�الأمم �ملتح����دة لالإعالم لبلد�ن �خلليج ومفو�سية 
�لالجئ����ني، كذلك ح�سلت عل����ى ترحيب من قبل 

جمعية �الأطباء �لبحرينية ومعهد �ل�سالم �لدويل 
وعدد من �لوز�ر�ت و�جلامعات و�ملر�كز �لثقافية 
و�جلمعي����ات، وح�سل����ت عل����ى �هتم����ام م����ن قبل 
�الإعالمي����ني حمليا ودوليا منذ بد�ية م�سو�ري، �إذ 
يهت����م �ل�سحافيون بن�سر �أخباري و�إجر�ء لقاء�ت 
�سحافية ملناق�سة �مل�ستج����د�ت، كما تخ�س�ص يل 
�لعديد من �ل�سحف و�ملجالت �ملحلية و�خلليجية 
عم����ود� ملقاالت����ي، بينما تق����وم �لقن����و�ت �الإذ�عية 
و�لرب�مج �لتلفزيونية با�ست�سافتي ب�سكل م�ستمر. 
و�أي�س����ا مت تعيين����ي بروف�س����ور� م�ساع����د� يف ق�سم 
�لوعي �لب�سري وعلوم �ليوغا يف جامعة ماجنالور 
يف �لهند، حيث �أقوم بزي����ارة �جلامعة كل ف�سل؛ 

لتقدمي حما�سر�ت خا�سة لطلبة �ملاج�ستري«. 

وع����ن �لدع����م �لذي تلقت����ه خالل م�سريته����ا تقول 
»تي�س����ري �هلل �سبحان����ه وتعال����ى، دع����اء �لو�لدين 

�ملبذول����ة  للجه����ود  وتقديره����م  �لنا�����ص  وحمب����ة 
�لتو��س����ل  قن����و�ت  عل����ى  �مل�ستم����رة  ومتابعته����م 
�الجتماع����ي ودعمهم ي�ساع����د على �حل�سول على 
�لرعاي����ة من قبل �س����ركات �لط����ري�ن، على �سبيل 
�ملث����ال قدم����ت �سرك����ة �سباي����ر لل�سفري����ات وبيت 
�ل�سف����ر دعم����ا لقيم����ة �لتذ�كر للو�س����ول لالجئني 
و�ملنكوب����ني. وكذل����ك ح�سل����ت عل����ى رعاي����ة م����ن 
قبل جمعي����ة �ملهند�سي����ني وحمالت مث����ل يوفوريا 
ولي����ف ويل وما�س����رت م�سلز ومن �سرك����ة �وريجن، 
�إذ يخ�س�س����ون يل فق����رة للتح����دث يف �ملوؤمتر�ت 
�لدولية، و�أتعامل مع �سركات وبنوك ووز�ر�ت عدة 
لتق����دمي بر�م����ج �ل�سحة �ملهنية ومه����ار�ت �لوعي 
و�لتعام����ل مع �سغ����وط �لعمل و�لتماري����ن �ملكتبية، 
�ساك����رة له����م �ختي����اري و�لتو��س����ل مع����ي لتقدمي 

�خلدمات«.

»ما أقوم به هو توجه وفلسفة في الحياة ال أتوقع أن يفهمها الجميع؛ ألنه ليس مشروعا تجاريا بل 
مجموعة مبادرات للتنمية االجتماعية اإلنسانية«.

هك���ذا تب���دأ اختصاصية اليوغ���ا العالجية فاطمة المنصوري حديثها عن األس���اس ال���ذي قام عليه 
مش���روعها ف���ي هذه الحياة. وتقول »ب���دأت رحلتي بعد أن تم تش���خيصي باإلرهاق المزمن الناجم 
عن اضطراب يعرف باس���م )فايبروميالجيا(. عندم���ا أخبرني األطباء أن هذا المرض مزمن وليس له 
عالج واألدوية الموصوفة فش���لت في تخفيف األعراض، انطلقت لدراس���ة اليوغا العالجية للش���فاء 
الذات���ي. وع���ن طريق اتباع أنماط الحياة الصحية تغلبت على المرض. وعندما انتش���ر خبر ش���فائي 
بدأ المرضى بالتواصل معي للحصول على المشورة، وأدركت حينها مهمتي في الحياة وشرعت 
في معرفة ودراسة المزيد، وقررت أن أكرس حياتي لخدمة الناس ونشر الوعي لمساعدة المجتمع 
على اتباع أنماط الحياة الصحية ومكافحة االمراض المزمنة والوقاية منها ومس���اعدة اآلخرين على 
زي���ادة الوع���ي الذاتي. ثم مررت بنقطة تحول أخرى بعد وفاة أم���ي )رحمها اهلل( إذ توجهت لتقديم 

الخدمات اإلنسانية االجتماعية لالجئين وضحايا الكوارث«.

فاطمة المنصوري



�لت�سلي���م و�ملحافظة على �لرتكيز و�ال�ستمر�ر يف �لعطاء و�خلدمة �ملتفانية 
م���ن غري توقع���ات وال حاج���ة الأي �سيء عل���ى �الإطالق غري برك���ة وتيي�سري 
�هلل. كم���ا �أن من �أف�سل �ملهار�ت �لذهني���ة �لتي ميكن �أن ت�ساعد �ل�سخ�ص 
ه���ي �لوعي مب�ست���وى طاقتك و�ختيار �أين وفيَم ت�ستخدمه���ا، تبد�أ بالوعي، 

بالتنف�ص، وعندما تدرك �إمكاناتك �ستتيقن باأن جميع �حلو�جز وهمية«.

وتخت���م حديثه���ا »�أعم���ل حاليا على طرح م���ادة )�لوعي( لطلب���ة �ملد�ر�ص 
وكذلك و�سع مادة تثقيفية لتعزي���ز �لتما�سك �ملجتمعي ومكافحة �لتطرف 
و�لتعاي����ص �ل�سلم���ي بالتعاون مع جه���ات خمت�سة، كما يهمن���ي �لعمل على 
تر�خي����ص مهنة �ليوغا كعالج تكميل���ي. �أطمح لتقدمي �ملزيد من �ملبادر�ت 
�ملجتمعي���ة خلدم���ة �لفئات �ملحتاجة مث���ل �لالجئني و�ملنكوب���ني و�ملدمنني 
و�مل�ساج���ني؛ �سعي���ا لتحقيق �أه���د�ف �لتنمية �مل�ستد�م���ة، �إذ يجب �أن نبذل 
جه���وًد� ل�سمان �أن يكون هناك جمال لكل ف���رد للتحدث و�لتعبري يف جميع 
مر�حل حياته مهما كانت �لظروف �لتي مير بها. من �ملهم �أال نرتك ور�ءنا 

�أحًد�«.

وت�سعى �ملن�سوري �ليوم لتقدمي �ليوغا عالجا تكميليا يف �مل�ست�سفيات، وطرح 
مق����رر�ت �لوعي و�أمن����اط �حلياة �ل�سحي����ة يف �ملد�ر�ص، وتوف����ري �خلدمات 
جلميع �لفئ����ات مبن فيهم �لالجئون و�ملنكوبون. تق����ول �ملن�سوري هنا »هذه 
�الأه����د�ف حتت����اج تركيز� وتفرغا تام����ا وهذ� ما عملت علي����ه. ولكون �ملجال 
و�لتخ�س�����ص فريد� من نوعه �حتج����ت �أخذ وقت كاف لبناء قاعدة قوية عن 
طري����ق خل����ق تاأثري ثقايف جمتمعي ونقل����ة نوعية. �أ�ستطي����ع �لقول �إين حققت 
ذل����ك بخطو�ت �سغرية عل����ى م�ستوى جيد و�سوف �أ�ستم����ر باالإجناز و�لعطاء 

على م�ستوى �أكرب �إن �ساء �هلل«. 

وعن����د �سوؤ�لها ع����ن �ل�سخ�سية �لتي �قتب�س����ت منها �أو وج����دت فيها منوذًجا 
�أ�س����اف لتجربته����ا قال����ت »يخجلن����ي �لق����ول، ولك����ن �لو�ق����ع هو �أن����ه مل يكن 
ل����دي جمال للق����ر�ءة و�الطالع و�القتبا�����ص؛ كوين دوما منغم�س����ة وم�ستمتعة 
بالتج����ارب �لت����ي �أمر به����ا و�أحر�ص عل����ى م�ساركتها مع �لع����امل �أوال باأول من 
خ����الل �ملوؤمتر�ت �لت����ي �أدع����ى للم�ساركة فيه����ا متحدثا دولي����ا، وعن طريق 
قن����و�ت �لتو��س����ل �الجتماعي ولق����اء�ت يف بر�مج وقن����و�ت تلفزيونية عدة«. 
وتعلق �ملن�سوري ب�ساأن �خلرب�ت �لتي �كت�سبتها فتقول »�أهم �خلرب�ت هي 
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مهنتي أكسبتني مهارات وخبرات 
قربتني من الناس

تق���ول �لعل���وي »�سعي���ت لبناء قاع���دة للو�س���ول لالأه���د�ف و�الأحالم 
و�لطموح، فهي جمرد خطو�ت للو�سول للقمة وحتقيق �لهدف«.

وعندما �ساألناها عن مدى �مل�ساندة و�ملوؤ�زرة �لتي تلقتها من حميطها 
لتتمك���ن من حتقيق �أهد�فها و�لو�سول �إلى حلمها قالت »ح�سلت على 
�لدعم و�مل�ساندة من �الأه���ل و�الأ�سدقاء، بالتاأكيد هم عن�سر �أ�سا�ص 
يف  حتقي���ق حلمي. وفيما بعد ب���ات للتعليقات و�لتاأيي���د و�لتفاعل من 

�جلمهور دور مهم يف دعمي وت�سجيعي«. 

وت�سي���ف مرمي »من �أه���م �الأمور �لت���ي مهدت يل �لطري���ق �هتمامي 
و�إلهام���ي ووجود �أ�سدقائي يف نف�ص �ملج���ال، هذه �الأمور جميعها كان 

لها دور مهم يف تي�سري �الأمور«.

وعن �لهدف �لذي و�سعت���ه لنف�سها قالت »و�سعت ن�سب عيني هدف 
�أن ي�سب���ح ل���دي ��سم وح�س���ور يف جمال �الأزياء و�ملو�س���ة، ومن هذ� 
�ملنطل���ق بد�أت بت�سميم بع�ص �الأزياء، ومل �أكتف بذلك بل �ساركت يف 

بع�ص �لعرو�ص �ملحلية و�خلليجية«.
�ساألنه���ا: �إل���ى �أي م���دى ترين نف�س���ك قد حققت م�سروع���ك؟ فقالت 
»الزل���ت يف ط���ور �لتاأ�سي�ص، فه���ذ� �ملجال يحت���اج �إلى تطوي���ر ب�سكل 

م�ستمر و�هتمام د�ئم ومتابعة؛ لكي �أبقى على �طالع باأحدث �الأخبار 
و�الأمناط و�لتجارب من كل مكان«.

وع���ن �ل�سخ�سيات �لتي جت���د فيها منوجا لالقتبا����ص تقول »تعجبني 
مناذج نهى نبيل، رميا �لبنا، وغزالن غينيز«.

وعل���ى مدى �سن���و�ت م���ن �لتفاعل و�لتج���ارب و�ملتابعة تق���ول �لعلوي 
�إنه���ا �كت�سبت �لعديد من �خلرب�ت وتعلمت �لكث���ري من �الأدو�ت �لتي 
�ساهم���ت يف دعم جناحها و�أعطتها �ملزيد م���ن �لفر�ص لتكون �أقرب 
�إل���ى �لنا�ص، وعلى ر�أ����ص �خلرب�ت �لتي �كت�سبتها تق���ول »من �أهم ما 
�كت�سبت مهارة �لتعامل مع �الآخرين، و�ختيار �ملنا�سب يل من �الأزياء 
و�ملكي���اج، �إلى جانب كيفي���ة �ختيار �الأعمال �ملعرو�س���ة. وجميع هذه 

�ملهار�ت مهمة لتكون قريبا من �لنا�ص«.

وتخت���م �لعلوي حو�رها معن���ا فتقول »�أنظر بتطل���ع للم�ستقبل. هناك 
�أك���رث من خط���وة �ساأ�سعى للتميزه���ا و�لرتكيز بها ب�س���كل �أكرب، منها 

تكوين �لذ�ت و�لتميز يف �حل�سور وت�سميم خط �أزياء خا�ص بي«.

تفهم لغة وسائل التواصل االجتماعي، وتواكب كل ما هو حديث ومبتكر في عالم 
الموضة والجمال. تتألق وتقدم أفكارها عبر وسيط صار من أهم وسائل تواصلنا مع 
العالم. إنها المدونة مريم العلوي التي يتابعها آالف المعجبين عبر صفحتها على 
االنس���تغرام، والت���ي تقول عن اللحظة التي وجدت فيها نفس���ها تبدأ مش���روعها 
الخاص »بدأت بعد تشجيع من أصدقائي والمقربين لي. وهنا كانت الخطوة األولى 

وهي نقطة التحول التي جعلتني أمتهن هذا العمل«. 

مريم العلوي
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“تمكين” خفف عنا األعباء وهدفنا أن نصل للعالمية

وتكم���ل »كنت بو�سع جي���د و�أنا موظفة، ولكن �سعرت باأنن���ي �أحتاج للمزيد و�أن 
�لوظيفة �أقل م���ن طموحاتي، و�أين �أود �أن �أجنح �أكرث و�أبرز نف�سي لي�ص لنف�سي 
وعائلتي فقط �إمنا حتى على م�ستوى �لبحرين، �إذ علينا �أن نعمل الإعالء ��سمها 

يف كل مكان من خالل ما نقدمه مل�ساندة �ملو�طن �لبحريني«.

وت�سي���ف »�حللم �الأ�سا����ص كان �إبر�ز ��سم �لبحرين. له���ذ� عملت بالتعاون مع 
فريق عمل )مايا �سكوليت( �لذي يتم �إد�رته بالكامل من خالل فريق بحريني. 
فاالإبد�ع �لذي نحاول �إجنازه يتم �بتكاره من خالل هذ� �لفريق �ملتميز. فنحن 
�س���ركاء بحرينيون و�الإد�رة بحرينية. ذهبنا ل���دول عديدة وجهزنا �أول م�سنع 

�سوكوالتة يف �لبحرين يبيع �سوكوالتة بحرينية ونحن ن�سّدرها �ليوم«. 

وتق���ول عن جن���اح م�ساعي �النت�سار حول �لعامل »عل���ى �سبيل �ملثال يف �ن�سايدر 
تر�ف���ل - وهي منظم���ة عاملية يف �أمريكا - قامو� باإع���د�د تقرير عن م�سروعنا 
ومت عر�سه على و�سائل �لتو��سل �الجتماعي باأ�سكالها، وح�سل على عدد كبري 
ج���د� م���ن �مل�ساهد�ت يفوق مليون���ا ومئتي �ألف م�ساه���دة، وكان حجم �لتفاعل 
م���ع هذ� �لعر�ص كبري� جًد�. بر�أيي نحن ��ستطعنا �أن نربز ��سم �لبحرين بهذ� 
�مل�سروع يف �خلارج، و�جلميل �أن هند�سة هذ� �مل�سروع متت بالكامل على �أيدي 
بحرينيني. نح���ن �ليوم ن�سعى الأن نتو�سع �أكرث ون�سل جلميع دول �لعامل؛ لنربز 

��سم مملكتنا �حلبيبة«. 

وت�سيف عن حجم �مل�ساندة �لتي تلقتها »نحن يف نعمة، فال فرق ما بني �لرجل 
و�مل���ر�أة يف  بلدنا. يف جميع �لوظائف �لت���ي �سغرتها خالل �سنو�ت حياتي �سو�ء 
يف  بتلك���و �أو بنك �لبحرين و�لكويت وحتى بع���د �أن تفرغت لريادة �الأعمال، مل 
�أ�سعر �أبد� يف  يوم من �الأيام �أن عَلّي �أن �أناف�ص رجال لكي �أبرز نف�سي، بل على 
�لعك����ص. جمتمعنا من �ملجتمع���ات �لو�عية وعندما يرى ه���ذ� �ملجتمع �سخ�سا 
ل���ه طموح وقادر على �الإنتاج ال يت���م �لنظر �إليه على �أنه رجل �أو �مر�أة، بل على 

�أ�سا����ص �أنه �سخ�ص يحتاج �لت�سجيع فق���ط. وبوجود �ملجل�ص �الأعلى �ملر�أة تعزز 
دورنا �أكرث و�أكرث �إلى جانب دعم �ملجتمع عموما للمر�أة«.

وت�سي���ف »منذ �لبد�ية �جلميع كان ي�ساعدين �بت���د�ء من �أهلي وو�لَدي �للذين 
���ا �أختي، جميعه���م �ساهمو� يف  �ساع���د�ين يف تربي���ة �أبنائ���ي، و�إخوتي خ�سو�سً
متكني من �لرتكي���ز على �إجناح م�سروعي. جميعه���م �ساندوين بطرق متعددة 
���ا، �إذ وقفتهم يف كل �لظروف  مل تقت�س���ر على �جلان���ب �ملعنوي بل �ملادي �أي�سً
ه���ي ما ي�ساع���د على جتاوز �الأوق���ات �ل�سعبة يف  بد�ية �أي م�س���روع«. وت�سيف 
�أن لو�لده���ا دور� كب���ري� يف تعليمها �أ�سا�سات �إد�رة �ل�سركات من خالل ما ر�أته 
في���ه من �سفات. وتقول »و�ل���دي )رحمة �هلل عليه( هو من علمني كيف �أتعامل 
م���ع فريق عملي، فمن���ذ �سغري كان ياأخذين معه �إلى مو�ق���ع �لبناء، حيث كان 
ميتل���ك �سركة مقاوالت، وكنت �أ�ساأله ملاذ� تتابع هذه �لتفا�سيل و�أنت لديك من 
ه���و م�سوؤول عن �ملتابعة؟ ف���ريد باأنه )البد من وجودك م���ع فريقك، فهم ب�سر 
يحتاج���ون �لتحفيز و�لدعم و�لت�سجيع ولهذ� تروين �أذهب للعمل منذ �ل�ساد�سة 
�سباًح���ا، �أجل����ص مع �ملوظف���ني و�أ�ساركه���م تفا�سيل �لعمل؛ ل���ريوين جزء� من 

�لفريق(«. 

وعن حجم �لدعم �لكبري �لذي ت�ستفيد منه �مل�ساريع �لريادية �ليوم يف �لبحرين 
تق���ول »بالن�سبة يل يعت���رب دعم )متكني( مهما جد�، فنحن يف �لبحرين منتلك 
م���ا ال ميتلك غرين���ا يف �أي دولة. نحن �لوحيدون �لذي���ن لدينا جهة ت�ساعد كل 
�ل�سركات يف �أن تبد�أ �مل�سروع بطريقة �سحيحة. نحن ال جنازف بن�سبة ١٠٠ % 
من ر�أ�ص �ملال، ف�من خالل )متكني( ي�ساعدوننا على تخفيف �الأعباء �ملالية �إلى 
جان���ب �لت�سجيع، وهذ� �أمر مهم، وال يقت�سر على �لت�سجيع �ملايل بل و�ملعنوي، 
فه���م على تو��سل د�ئم م���ع �أ�سحاب �مل�ساريع. وترى �أن وج���ود �ملجل�ص �الأعلى 
للمر�أة و)متك���ني( وتو�فر �لعديد من �جلهات �لد�عم���ة ي�ساعد يف خلق تعاون 

كبري؛ لتوفري �أف�سل �لدعم و��ستخد�م �ملو�رد �ملوجودة باأف�سل �سكل ممكن«. 

»في اللحظة التي شعرت بها وأنا موظفة بأني ال أستطيع المساهمة أكثر وأريد االنطالق، اتخذت 
قراري بأن أكون رائدة أعمال«. هكذا تبدأ سونيا محمد جناحي، الشريك المؤسس ل� »مايا شوكليت«، 
حديثه���ا عن تجربتها الناجحة في عالم األعمال، فتق���ول »كان لدي طموح وأهداف ورؤية، وأريد أن 
أس���اند عائلتي وأوفر البنتي أفضل مقومات العيش من جميع النواحي. ولكي أصل لهذا الشيء 

كان البد لي من اتخاذ القرار بأن أخرج من الوظيفة وأصبح رائدة أعمال«. 

سونيا جناحي 
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حصلت على الماجستير 
وأطمح للدكتوراه 

نج���اح  قص���ص  البحريني���ة  للم���رأة 
مبهرة، تنم عن عقٍل واٍع ومسؤولية 
متج���ذرة ف���ي نفس���ها تج���اه س���ير 
لمس���تقبلها  والتخطي���ط  حياته���ا 
بش���كٍل منظ���م. هكذا كان���ت رائدة 
الشميري مثاًلا لإلصرار على الوصول 
واقتح���ام مج���االت ق���د ال تس���تقطب 

العديد من النساء.

رائدة الشميري

حدثتنا �ل�سمريي عن م�سريتها، فهي ح�سلت على بكالوريو�ص �إد�رة �الأعمال من جامعة �لبحرين، ثم �لتحقت 
حت�سيلها  وو��سلت  و�إع��الم،  عامة  عالقات  م�سرفة  �لبرتوكيماويات  ل�سناعة  �خلليج  �سركة  لدى  بالعمل 
بالتح�سري  تقوم  وحالًيا  نيويورك،  جامعة  من  �الأعمال  �إد�رة  يف  �ملاج�ستري  درجة  على  فح�سلت  �الأكادميي، 
مكانتها  تاأ�سي�ص  من  متكنت  عقود  منذ  �لبحرينية  �ملر�أة  �أن  �إلى  وت�سري  �البتكار.  �إد�رة  يف  �لدكتور�ه  لر�سالة 
�ملختلفة عن �سائر ن�ساء �ملنطقة، خ�سو�سا يف �لبد�يات عندما كان �ملجتمع �خلليجي �سديد �خل�سو�سية، �إذ 

��ستطاعت �أن ترتك ب�سمتها يف خمتلف �ملجاالت، فاقتحمت �أ�سعبها وعملت و�جتهدت و�أثبتت كفاءتها.
وعن �ملجال �ل�سناعي عموما، �أ�سارت منى �إلى �أنه من �لقطاعات �لتي ال حتبذ �ملر�أة �لعمل فيها، موؤكدًة يف 
�لوقت ذ�ته �أن �ل�سركات �ل�سناعية يف �لبحرين تعج بالكثري من �ل�سيد�ت �ملوؤهالت �لالتي يعملن بجد و�جتهاد 

حتى و�سلن �إلى مر�كز �لقيادة و�سناعة �لقر�ر؛ ليثبنت قدرة �ملر�أة �لبحرينية على �لعطاء يف جميع �مليادين.

و�سعت ر�ئدة منذ �لبد�ية الإثبات نف�سها، فلم ترغب يف �أن تكون جمرد موظفة �عتيادية، بل رغبت باإطالق 
و�الأمثل،  �الأن�سب  �لبرتوكيماويات هي  �لتي تقدمها �سركة �خلليج ل�سناعة  �لبيئة  �لكامنة، فكانت  طاقاتها 
طبيعة  تفر�سها  �لتي  �لتحديات  لكرثة  يوم؛  كل  منها  يتعلم  �أن  للجميع  ميكن  �لتي  باملدر�سة  و�سفتها  حيث 
�لعمل، �إ�سافة �إلى �أن �الإد�رة �لو�عية �ملتمثلة يف  رئي�ص �ل�سركة عبد�لرحمن جو�هري كان لها �لف�سل �لكبري 
يف  و�سع دعائم �لعمل �جلماعي، مبينًة �أنها حققت �لكثري من �أحالمها �لكبرية �لتي تتعلق بهذ� �ملجال بف�سل 

�هلل تعالى ثم �إد�رة �ل�سركة.



المرأة في البحرين كسرت حاجز الخصوصية 
الشديدة وتمكنت بجميع القطاعات

�أما بالن�سبة للبد�يات �لتي هي �للبنة �الأ�سا�ص لكل عمل ناجح، فقالت 
�إنها كانت �سعبة بع�ص �ل�سيء فيما يتعلق بالتاأقلم مع حميط �لعمل، 
�إذ �نتابها �لرتدد، لكنها ��ستطاعت جتاوز كل �مل�ساعر �ل�سلبية حني 
وجدت �لت�سجيع من �الإد�رة حتى �أثبتت نف�سها وتعلمت �لكثري مما 
مل تتعلمه يف �جلامعة؛ نظر� للتحديات �لكثرية �لتي �ساهمت يف بناء 

�سخ�سيتها وزيادة ثقتها بنف�سها.
�سيد�ت  باأن  و�جل��زم  �لتاأكيد  »�أ�ستطيع  قائلة  �ل�سمريي  و�أجزمت 
�لبحرين �ل�سناعيات هن بالفعل كفاءة ميكن �العتماد عليها لي�ص 

يف �الأمور �الإد�رية فقط ولكن حتى يف �جلو�نب �لفنية«.

وعن رئي�ص �ل�سركة عبد�لرحمن جو�هري، �أكدت ر�ئدة �أنه ال يز�ل 
�لد�عم �الأول لها، وهو  من �ل�سخ�سيات �ملعروفة جد� بدعمها للمر�أة 
�لبحرينية، ولديه مو�قف م�سرفة د�خل وخارج حدود �ل�سركة، كما 
�أن �سركة �خلليج ل�سناعة �لبرتوكيماويات هي من �أو�ئل �ل�سركات 
جاللة  قرينة  لدعوة  با�ستجابتها  �مل��ر�أة  متكني  على  حر�ست  �لتي 
�الأمرية  �مللكي  �ل�سمو  �ساحبة  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�ص  رئي�سة  �مللك 
�سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة، عندما وجهت �سموها دعوتها الإن�ساء 
جلان تكافوؤ �لفر�ص، �إذ مل تكتف �ل�سركة بتكوين جلنة، بل قامت 
�ل�سركة  رئي�ص  برئا�سة  �لفر�ص  لتكافوؤ  جمل�ص  �إلى  �للجنة  بتحويل 

�سخ�سًيا، �الأمر �لذي يوؤكد دعم �ل�سركة للن�ساء و�لثقة بهن.
�آمنا  �للذين  �هلل(  )رحمهما  وو�لدتها  و�لدها  ب��دور  �أ�سادت  كما 
و�لرتدد  �لتعب  حلظات  يف  جنبها  �إلى  ووقفا  وقدر�تها،  بطموحها 

و�لتحديات، �ساكرًة �ملولى جل وعال على وجودهما يف حياتها.

يف  �لنجاح  طريق  �ل�سمريي  لر�ئدة  مهدت  �لتي  �الأم��ور  �أه��م  ومن 
جمال عملها كانت �لثقة بالنف�ص، �إذ توكد �أن �لفرد عليه �أن يبحث 
عن �لفر�ص �لتي متّكنه من تعزيز �سخ�سيته وتطوير مهار�ته وعدم 
�الكتفاء بروتني �لعمل، �إ�سافة �إلى �لتحاقها بدور�ت تدريبية عدة 
�أ�سهمت يف �سقل �سخ�سيتها، مثل برنامج �لتو�ستما�سرتز �لذي عزز 
يف  �نخرطت  كما  �الآخرين،  مو�جهة  على  وقدرتها  بنف�سها  ثقتها 
بر�مج موؤ�س�سة �إجناز �لبحرين، وهي جهود تطوعية لتنفيذ بر�مج 

�ملوؤ�س�سة يف �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�سة.
يف  جهودها  لتتويج  �ل��دك��ت��ور�ه؛  درج��ة  لنيل  حالًيا  ر�ئ��دة  وتطمح 

و�لعمل  �لعطاء  تو��سل  �أن  �آملًة  و�الأك��ادمي��ي،  �لعلمي  �لتح�سيل 
ال�ستحقاق �الأف�سل.

وعند �سوؤ�لها عن قدوتها �لتي حتتذي بها يف �لعمل �لن�سائي، قالت 
�س�بيكة  �الأم�رية  �ل�ملكي  �ل��سمو  �ساحبة  ت�ردد، هي  »بال  �ل�سمريي 
ب�نت �إب�ر�ه�يم �آل خ�ليفة، فم�نذ �أن تولت �سموها م��سوؤول�يات�ها �سيدًة 
�أول�ى، �س�ارع�ت ف�ي ط�رح م�بادر�ت�ها �ل�و�ح�دة ت�لو �الأخ�رى ل�دع�م 
�ملج�ل�ص  ت�اأ�س�ي�ص  ف�جاء  وت�مكينها،  وت��سجيعها  �لبح�ري�نية  �ل�مر�أة 
�الأع�لى ل�لمر�أة �ل�ذي ق�اد م�س�رية �ل�دع�م �ل�قوي�ة �ل�تي جن�ده�ا ن�حن 
�ل�يوم �ل�ن�ساء �لع�ام�الت ف�ي �لبح�ري�ن، وم�ن ي�نظر وي�تاب�ع ب�ر�م�ج 
�ملج�ل�ص وم�بادر�ت�ه وم�وؤت�مر�ت�ه و�ل�جو�ئ�ز �ل�مرم�وق�ة �ل�تي ي�منحها 
�إي�مان �سموها ب�ال�مر�ة  ب�ا�س�م �س�اح�بة �ل��سمو، ي�درك م�دى ع�مق 
�لبح�ري�نية ك�س�ري�ك م�هم ج�ًد� ف�ي م�س�رية �ل�تنمية �ل��سام�لة �ل�تي 

ت�سهده�ا ب�الدن�ا �ل�غال�ية«.

ع�لى  �ل�عمل  ف�ي  خ�ربت�ي  ت�����ط��ورت  �ل�����ح��ال  »ب�طبيعة  و�أ���س��اف��ت 
�ل�جهات  م�ع  ك�ثرًي�  ت�و��س�لي  وت�عزز  و�ل�تجارب،  �ل��سنو�ت  م�ر 
وف�تح  وب�قدر�ت�ي،  بنف�س�ي  ث�قتي  �س�اع�ف  �ل�ذي  �الأم�ر  �ل�مختلفة، 
�لتن�س�يق  ف�ي  �س�و�ء  �إم�كانات�ي  الأث�بت  �ل�فر�ص  �ل�عدي�د م�ن  �أم�ام�ي 
�أو �ل�تنظيم �أو �إد�رة �ل�وق�ت، ك�ما �أن�ني ت�علمت �ل�كثري ف�ي �ل�مجال 
و�س�عوب�ات�ه. حت�دي�ات�ه  و�سه�دت  وم�تطلبات�ه  �ل��سناع�ي  �ل�مهني 
ل�الآخ�ري�ن  �الإ�س�غاء  ف��سيلة  ت�علمت  �ل��سخ�سي  �ل��سعيد  وع�لى 
وت�فهم ظ�روف�هم وم�تطلبات�هم، و�أ�س�بحت �أك�رث �ن�دف�اع�ًا ل�م�ساع�دة 
�الآخ�ري�ن ب�ما �أم�تلكه م�ن �س�بكة ت�و��س�ل وم�عارف و��س�عة؛ ك�ي �أجعل 

�الآخرين �أكرث �سعادة.

و�إن ك�ان هناك م�ن ي�رى �أن�ني �أم�تلك ب�ع�ص �ل�مميز�ت �ل�تي ي�مكن 
حًقا  �سي�سعرين  ف�اإن ذلك  �ل�جو�ن�ب،  ب�ع�ص  ف�ي  ق�دوة  ت�جعلني  �أن 

باأنني حققت �سيئا يف حياتي �لعملية، و�سيكفيني ذلك بالفعل«.
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من المهم وجود جهات داعمة كـ”تمكين” 
والرقابة مطلوبة لضمان النجاح

والأن حمي����ط �لعم����ل �الإيجابي و�لعائل����ة �مل�ساندة هما �أح����د �أهم مقومات 
متهي����د �لطريق للنجاح ف����اإن غالبية �ل�سيد�ت �لنجاح����ات يحر�سن على 
تعزيز دور هذين �لطرفني �إلى جانب قدر�تهن �خلا�سة. تقول �سمية »من 
�أه����م �الأمور �لتي مهدت يل �لطريق حميط �لعمل و�لعائلة، وعلى �مل�ستوى 
�ل�سخ�سي �لد�خلي كان البد يل من �الإر�دة و�لت�سميم مع حتديد �لهدف 
من����ذ �لبد�ية و�الأخذ باالأ�سباب، وبالطب����ع ال �أغفل دور �لعو�مل �خلارجية 

�مل�ساندة كذلك من حميط �لعمل و�لعائلة«.

وعند �سوؤ�لها عن مدى �أهمية وجود جهات �أكرث تخ�س�سا لدعم �مل�ساريع 
عموم����ا وم�ساندة �ل�سي����د�ت يف  �إجناح م�ساريعهن قال����ت »من �ملهم جد� 
وج����ود جهات د�عمة ك� )متكني(، خ�سو�سا يف  ظل �الأو�ساع �حلالية. �إال 

�أن �لرقابة مطلوبة ل�سبط �لتنفيذ و�إجناح مهام هذه �جلهات«. 

وع����ن مدى حتقيقها �أهد�فه����ا قالت »حققت جزًء� م����ن �أهد�يف  وما ز�ل 
�أمام����ي �لكثري، و�س����وف �أ�سعى الإمت����ام بقية �الأه����د�ف. �كت�سبت على مر 
�ل�سن����ني �لعدي����د من �خل����رب�ت من بينه����ا �إجناز �أكرث م����ن عمل يف  وقت 
و�ح����د، كما عملت بجد على تطوير ذ�تي وقدر�تي، ومل �أجتنب �العرت�ف 

باالأخطاء وت�سحيحها«.

�أم����ا ب�ساأن �ل�سخ�سية �لتي تقتب�ص منها وجتد فيها �لنموذج �لذي �أ�ساف 
لتجربته����ا تعل����ق »ن�س����ادف يف  هذه �حلي����اة �أ�سخا�سا كثريي����ن من ذوي 
�خل����رب�ت و�لتج����ارب و�لتمي����ز. ي�سعب �لتحدي����د ولك����ن �سادفت بع�ص 
�ل�سخ�سيات �لتي وجدت فيها متيز� من جو�نب خمتلفة«. وت�سيف »�ليوم 
عندم����ا �أنظ����ر لالأمام فاإنن����ي �أود �لرتكيز و�الجته����اد لتحقيق �أكرب حجم 

ممكن من �لتطور يف جمال عملي«. 

بالعزيمة واإلصرار يمكنك تحقيق هدفك مهما بدت لك الفكرة في البداية 
صعب���ة ومعقدة، وبإمكان لحظة حزم تحويل حديث أو حوار أو فكرة إلنجاز 
حقيق���ي يصن���ع ل���ك مهنة مرموق���ة ويعطيك مه���ارات تخدم م���ن خاللها 

المجتمع. 
س���مية عبدالرحمن الس���يد، المحاس���بة القانونية المعتمدة ف���ي الجامعة 
الملكية للبنات، بدأت التحول في حياتها بتخصصها وإكمالها شهادتها 
األكاديمي���ة الت���ي فتحت لها المج���ال للعمل والتخصص، وفق���ا لتعبيرها. 
وتق���ول في محضر حديثها عن حلمها الذي س���عت إليه »كان حلمي الذي 
بذلت قصارى جهدي لتحقيقه هو التفوق وإتقان عملي في جميع المراحل، 
ولقد ساهمت مس���اندة عائلتي ومؤازرتهم ودعمهم لي في تحقيق هذا 

الحلم الذي تطلعت إليه دائما«. 

سمية عبدالرحمن السيد



وتتاب����ع نارمي����ان حديثها ع����ن �لدعم �ملعن����وي فتقول 
»وجدت �لدعم �ملعنوي من كل �أفر�د �أ�سرتي خ�سو�سا 
زوج����ي �لذي كان يوؤم����ن بقدر�ت����ي و�إمكاناتي ويثق يف 
قر�ر�ت����ي وكل ما �أنا �أحلم بتحقيقه، وكان هو �أكرث من 
وقف مع����ي ودعمن����ي ال�سيما يف �لف����رت�ت �لتي القيت 
فيها بع�����ص �ل�سعوبات و�لعر�قي����ل«. وت�سيف »�أعتقد 
�أن خربتي يف  جمال �خت�سا�سي كطبيبة �خت�سا�سية 
يف �لتغذي����ة �لعالجي����ة و�طالع����ي �لد�ئ����م عل����ى �آخر 
�لدر��سات و�لبحوث يف هذ� �ملجال باالإ�سافة ملتابعتي 
�مل�ستمرة لكل ما تو�سل �إليه �لعلم من تقنيات عالجية 
حديث����ة كان له �لدور يف بل����ورة �لفكرة يف خميلتي، ثم 
حبي �لد�ئم للتجديد و�لتطوي����ر و�ل�سعي للو�سول �إلى 

�الأف�سل و�الأح�سن هو ما مهد يل �لطريق«.
وتوؤك����د نارميان �أهمية �جلهات �لد�عمة لتعزيز جناح 
�مل�ساريع ك� )متكني(، فتقول »من دون �أدنى �سك وجود 
جهات د�عم����ة للم�ساريع �جلدي����دة و�ملتطورة كتمكني 
�أمر �س����روري جًد�؛ حتى جتد ه����ذه �مل�ساريع و�الأفكار 
�حلديثة و�ملتط����ورة �سبيلها �إلى �لنجاح و�لتقدم، ومن 
خالله����ا كذلك يت����م تعري����ف كل �أف����ر�د �ملجتمع بهذه 

�لتقنيات �حلديثة وتوفري �أف�سل �خلدمات لهم«.

وعن نظرتها ملا حققته م����ن خطو�ت وما جتاوزته من 
مر�حل تقول »عندما يكون �لهدف هو �ل�سعي لالأف�سل 
و�الأح�س����ن ال ينته����ي �أي م�س����روع يف نقط����ة �أو مرحل����ة 
معين����ة، ويظ����ل �لعمل عل����ى تطويره وحت�س����ني قدر�ته 
ورف����ع م�ست����وى �خلدمة فيه �ل�سغ����ل �ل�ساغل. نعم وهلل 
�حلم����د حقق �مل�س����روع �أهد�فه ولكن وكم����ا قلت يبقى 
�ل�سع����ي للحفاظ على �لنج����اح و�ال�ستمر�ر يف �لتطوير 
و�لتحديث موجوًد� د�ئًم����ا«. وت�سيف »�أعتقد �أن فكرة 
تطوير �ل����ذ�ت ومو��سلة �الطالع على كل ما هو جديد 
يف  جم����ال �خت�سا�سي كان ل����ه دور مهم فيما تو�سلت 
�إليه، �إل����ى جانب �حرت�م �لنا�ص وح�سن �لتعامل معهم 
وتقدير ظروفهم ومد يد �مل�ساعدة بقدر �مل�ستطاع �إلى 
من هم بحاجة �إليه����ا؛ الأن خدمة �الإن�سان هي �لهدف 
من ور�ء كل ذلك، ومعرفة �سبيل �لو�سول �إلى �الإن�سان 
وفهم����ه و�كت�س����اب �ملهارة يف �لتعامل مع����ه هو �أكرث ما 
تعلمت����ه و�كت�سبت����ه على م����ر �ل�سنني وبالطب����ع هذ� هو 

هدف كل طبيب«.
وجتي����ب نارميان عن����د �سوؤ�لها ع����ن �ل�سخ�سي����ة �لتي 
�قتب�ست منها �أو وجدت فيها منوذًجا �أ�ساف لتجربتها 
ب����اأن »�أك����رث �الأ�سخا�����ص �ملوؤثرين و�ل����دي )رحمة �هلل 

علي����ه(، فه����و مثلي �الأعل����ى، كان وال يز�ل م����ن �أقتدي 
بنور �أف����كاره و�أحاول �أن �أ�ستع����ني بطريقته يف �لتفكري 
و�لتخطي����ط و�أخذ �لقر�ر وتقييم����ه لالأمور و�أ�سلوبه يف 
�لتعامل مع �لنا�ص، ونظرت����ه بعيدة �ملدى الأي مو�سوع 
كان يتعام����ل مع����ه وحتليل����ه لالأمور و�إعطائ����ه �الأهمية 
�لبالغ����ة للنا�ص �لذين يتعامل معهم وتقييمه لقدر�تهم 

ومهار�تهم بقدر �هتمامه بالتفا�سيل �الأخرى«.
وتكم����ل »ويف  جتربت����ي ه����ذه كان ه����و مثل����ي �الأعل����ى 
يف  تقيي����م �الأم����ور ودر��ستها و�ال�ستف����ادة من خربتي 
وجتارب����ي يف  ر�س����م �مل�س����روع ث����م �هتمام����ي �ل�سديد 
باختي����ار �الأ�سخا�����ص �لذي����ن تعاملت معه����م يف �إمتام 

�مل�سروع«.
وتخت����م حديثها ب����اأن »�ملقب����ل �سيكون �أح�س����ن و�أف�سل 
�إن �س����اء �هلل باالعتم����اد عل����ى �لنف�ص وتطوي����ر �لذ�ت 
و�لطم����وح �إل����ى تق����دمي �الأف�س����ل خلدمة �لنا�����ص، �أما 
�خلط����وة �لتالي����ة ف�ستكون نقل خ����ربة كل هذه �ل�سنني 

�إلى �جليل �جلديد �لذي ي�سعى �إلى نف�ص �الأهد�ف«. 

على مدار س���نوات وتراكم تجارب وخبرات يمكنك بلورة فكرة مش���روعك؛ كي تجد 
الس���بيل ف���ي وقت م���ن األوقات لنقل ه���ذا الحلم إل���ى أرض الواقع. ه���ذا ما فعلته 
استشارية التغذية العالجية في المركز الطبي للتغذية ناريمان لطفي، التي تقول 
»ف���ي الحقيقة لم تكن هناك فكرة أو خطوة بعينها دفعتني إلى هذا المش���روع، 
وإنم���ا كان هن���اك تراك���م ألفكار ومعلومات منذ أن بدأت دراس���تي ف���ي الطب، مما 
جعلني أخطط وأرس���م طوال هذه المدة وأحاول أن أجد وأدرس تجارب ناجحة وأس���تفيد من خبرات مماثلة في هذا 
الموضوع«. وتكمل »حلمي كان تأس���يس مش���روع فريد وحديث وفعال لخدمة المجتمع يقدم أفضل ما توصل إليه 
العلم من التقنيات الحديثة في مجال تخصصي، وكان المشروع يهدف لخدمة كل فرد من أفراد هذا الوطن العزيز. 
وهدفي أن أكون السباقة في مجالي وتطوير خدمات العيادة بما يخدم المريض على أحسن وجه، وذلك عبر تطوير 
نفس���ي ومعلوماتي في مجال اختصاصي وكذلك عبر اطالعي الدائم على آخر وأحدث التقنيات العلمية المدروس���ة 

التي تنعكس على خدمة المريض وصحته«. 

دور فاعل لـ“تمكين” في تعزيز وإنجاح 
المشاريع واألفكار الحديثة

 ناريمان لطفي 
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نجاح مبهر لمعرض الجواهر 
العربية بنسخته الـ27

�نطل����ق معر�ص �جلو�هر �لعربي����ة مبركز �لبحرين �ل����دويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت، 
حيث �أقيم برعاية من رئي�ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليفة ومب�ساركة �أكرث من 600 �سركة عار�سة من 30 دولة ح�سب ما ذكرت هيئة 

�لبحرين لل�سياحة و�ملعار�ص على موقعها �الإلكرتوين.
وباملنا�سب����ة قال �ساحب �ل�سم����و �مللكي رئي�ص �لوزر�ء »�إن جن����اح معر�ص �جلو�هر 
�لعربية يف  تر�سيخ مكانته كحدث �سنوي يحظى باإقبال متز�يد على م�ستوى �ملنطقة 
و�لع����امل، �إمنا يعك�ص ما ت�سه����ده �سناعة �ملعار�ص يف �ململكة من تطور نتيجة �ملز�يا 
و�ملقومات �لتي يتمتع بها �القت�ساد �لوطني وما و�سلت �إليه �ململكة من مكانة ر�ئدة 
يف  ه����ذ� �ملجال«. و�أكد �سموه �أن جن����اح مملكة �لبحرين يف �ملحافظة على �النفتاح 

و�لتنوع �القت�سادي �ساهم يف تنمية �لقدرة �لتناف�سية لالقت�ساد �لوطني.
و��ستقط����ب �ملعر�����ص �سركات جموه����ر�ت من خمتلف �ل����دول لعر�����ص �لعديد من 
�لقط����ع �لفاخرة و�جلو�ه����ر �لثمينة و�ل�ساع����ات. ويعد معر�����ص �جلو�هر من �أكرب 
و�أرقى �ملعار�ص للمجوهر�ت يف �ل�سرق �الأو�سط، ويعترب منذ �نطالقه بالعام 1992 
�لو�سي����ط �ملث����ايل بني �لتج����ار و�مل�سرتين وهو�ة جم����ع �لتحف من جمي����ع رو�د هذ� 

�لقطاع �القت�سادي �ملهم.



�أك����د رئي�����ص جمل�����ص �إد�رة �سرك����ة جموه����ر�ت �آ�سيا حممد 
جعفر حر�سهم على �مل�ساركة �ل�سنوية يف  معر�ص �جلو�هر 
�لعربي����ة بطريق����ة �أقوى م����ن �ل�سن����ة �ل�سابق����ة، �إذ �إن نتائج 
�ملعر�����ص هذ� �لعام ممتازة جًد� و�الإقبال عليه جيد بح�سب 
�أع����د�د زو�ره، مبين����ا �أن �ملعر�ص دويل، ونح����ن �لبحرينيني 
نفتخر باأهمي����ة هذ� �ملعر�ص جلميع �ل�س����ركات �سو�ء كانت 

هندية �أو تركية �أو �سينية �أو غريها.
و ع����ن �ملبيعات قال جعفر »�إنها �أف�س����ل من �ل�سنة �ملا�سية، 
ونعت����رب �ملعر�ص فر�س����ة للدعاية للم����اركات �لتي لدينا، مبا 
يتيح �ملج����ال للزبون ليتعرف على ممي����ز�ت �ل�سركات �لتي 
جتل����ب قطعا غ����ري معرو�سة يف �لبحرين عل����ى مد�ر �ل�سنة، 
كم����ا يتم �لرتويج لبع�ص �لقطع �جلديدة يف �ل�سرق �الأو�سط 
ع����ن طريق �ملعر�����ص، وهو فر�سة ممتازة لك����ي نتعرف على 

ر�أي �لزبائن مبا�سرًة ب�ساأن �لعالمات �لتي نقدمها«.
كم����ا حت����دث عن �جلدي����د يف معر�ص ه����ذ� �لع����ام، �إذ �إنهم 

�ساركو� مع »مارينا بي« �لتي �أ�س�ست بالعام 1978.
�أما ع����ن �خلط����ط �مل�ستقبلي����ة فاأَكد �أنه����م يحاول����ون د�ئًما 
�مل�سارك����ة ب�سكل �أف�سل من �الأع����و�م �ملا�سية، ولكن يف حال 
�نتق����ال �ملعر�ص �إلى م����كان �أكرب فاإن هن����اك فر�سة للتو�سع 

حيث �سي�سعفهم �ملكان.
كم����ا �سرح باأن م����ن �سمن خططه����م �فتتاح بوتي����ك ملاركة 

»مي�سيكا« بد�ية �ل�سنة �جلديدة، و�سيكون يف »مود� مول«.

محمد جعفر:
معرض الجواهر العربية دولي ويستقطب 

العديد من البلدان
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�أك���د �لقائمون عل���ى مرك���ز �لبحرين للمجوه���ر�ت �أن 
�حت�سان �لبحرين كربيات �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �ساهم 
يف تهيئ���ة �لبيئة �جلاذبة لال�ستثم���ار�ت، مما �أدى لنمو 

�القت�ساد �ملحلي.
وتقدمو� ب�سكرهم ل�ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء 
لت�سريفه جناح �ملركز مبعر�ص �جلو�هر �لعربية 2018 

مما �سكل دعًما وم�سدر فخر لعاملي �ملركز.
وكان معر����ص �لبحري���ن للمجوه���ر�ت قد �سه���د �إقبااًل 
كب���رًي� من �لزو�ر؛ بف�س���ل توفريه �أكرث م���ن 60 عالمة 

جتارية فاخرة.
ويحظ���ى �ملركز �ل���ذي مت تاأ�سي�سه �لع���ام 1978 باإد�رة 
مميزة بقي���ادة �ملدي���ر �لتنفي���ذي للمرك���ز عبد�ملجيد 
�سري�زي وبدعم من �جليل �لثاين من �الأبناء و�ل�سيد�ت. 
وع���ن معر����ص �جلو�هر �لعربي���ة قالت �ملدي���ر �الإد�ري 
يف �سرك���ة مركز �لبحري���ن للمجوه���ر�ت دينا �سري�زي 
�إنه ي�س���كل حمطة �لتقاء مهمه م���ع �لزبائن من مملكة 
�لبحري���ن و�ململكة �لعربية �ل�سعودي���ة لتقدمي كل ما هو 
ممي���ز، موؤكدًة �أن �خلربة �لطويل���ة �لتي تو�رثوها جياًل 
فجيل يف مرك���ز �لبحرين للمجوهر�ت م���ن �أبرز نقاط 

�لقوة.
 ويقدم �ملركز �إلى زبائن���ه عالمات عاملية منها: باتيك 
فيلي���ب، �سوب���ارد، هبل���و، الن���غ �آن���د �سك�سوني���ا، ماريا 
جا�سباري، بريغيه، و�أنو�س���كا �لتي تعر�ص للمرة �الأولى 

يف معر�ص �جلو�هر �لعربية.

مركز البحرين للمجوهرات 
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معرض البحرين للطيران 
2018 يسجل نجاًحا جديًدا

نياب����ة عن عاه����ل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حم����د بن عي�سى �آل 
خليفة، �فتت����ح �ملمثل �ل�سخ�سي جلاللة �ملل����ك رئي�ص �للجنة �لعليا 
�ملنظم����ة ملعر�����ص �لبحرين �ل����دويل للطري�ن �سم����و �ل�سيخ عبد�هلل 
بن حم����د �آل خليف����ة معر�ص �لبحري����ن �لدويل للط����ري�ن يف دورته 

�خلام�سة يف  قاعدة �ل�سخري �جلوية.
وبه����ذه �ملنا�سب����ة رفع �سم����و �ل�سيخ عب����د�هلل بن حمد �أ�سم����ى �آيات 
�ل�سك����ر و�المتن����ان �إلى مق����ام جاللة �مللك؛ 
عل����ى �لرعاي����ة �ل�سامي����ة و�هتم����ام ودعم 
�ملعر�����ص  له����ذ�  �لالحم����دود  جاللت����ه 
و�حلدث �ل����دويل، وللنجاح �لباهر �لذي 
ي�ساف �إل����ى �لنجاح����ات �ل�سابقة �لتي 
حققها �ملعر�ص يف �ل����دور�ت �ل�سابقة 

منذ بد�ية �نطالقه.
جال����ت  �لب����الد«  »�أ�س����و�ء  كام����ري� 
�ل�س����ور  و�لتقط����ت  �ملعر�����ص  يف 

�لتالية...
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لمرور 10 أعوام على إنشائها ...

 محمد بن مبارك يرعى حفل 
“جودة التعليم” 

برعاي����ة من نائب رئي�ص جمل�ص �ل����وزر�ء رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى للتطوير 
و�لتدري����ب �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك �آل خليفة، �حتفلت هيئة جودة 
�لتعلي����م و�لتدري����ب مب����رور 10 �أعو�م عل����ى �إن�سائها بح�س����ور عدد من 

�لوزر�ء و�ملدعوين.
 و�أك����د �سم����و �ل�سيخ حممد بن مب����ارك يف كلمة �أن تاأ�سي�����ص �لهيئة نقلة 
نوعي����ة للتعلي����م يف �ململكة، �إذ ت�س����كل م�ستقبل �لتعلي����م �لز�هر، منوها 
�إل����ى دور �لتعليم يف �لتقدم و �الزدهار وم�سدد� على بدء مرحلة جديدة 

باإن�ساء �لهيئة عرب بر�مج �لتقييم للموؤ�س�سات �لتعليمية و�لتدريبية.
وت�سم����ن �حلفل عر�سا تقدمييا حتت عنو�ن »�سمان �جلودة �خلارجية 
– نح����و �قت�ساد قائم على �ملعرفة« للخبري �لدويل بيرت �سانغ، �لذي 
�أثنى عل����ى جتربة مملكة �لبحرين يف جمال تطوير �لتعليم وممار�سات 

�سمان �جلودة.
كم����ا مت تد�سني كتاب �لهيئة »عقد من �لتطوي����ر« ويحكي م�سرية �لهيئة 

منذ �لعام 2008.
وتخلل �حلفل تكرمي 32 م����ن قد�مى �ملوظفني �لذين �أكملو� 10 �سنو�ت 

من �خلدمة و�لعطاء منذ تاأ�سي�ص �لهيئة.



�فتت����ح �لرئي�����ص �لتنفي����ذي لهيئ����ة �لبحري����ن لل�سياح����ة و�ملعار�ص �ل�سي����خ خالد بن 
حم����ود �آل خليفة معر�ص �خلليج للعقار�ت 2018، �حل����دث �لعقاري �ل�سنوي �لر�ئد 
يف  مملك����ة �لبحرين، مبجمع �الأفني����وز، بح�سور �ملدير �لتنفي����ذي ملجموعة �لهالل 
للمعار�ص و�ملوؤمت����ر�ت روين ميدلتون، و�ملدير �لعام للمجموعة جرب�ن عبد�لرحمن 
ومدي����ر �ل�سوؤون �لعامة �أحمد �سليمان. ويعد �ملعر�ص �ل����ذي ي�سلط �ل�سوء على �أبرز 
�لتط����ور�ت و�مل�ساريع يف �ململكة فر�سة ذهبي����ة للرتويج لالأ�سول �لعقارية، و�لتعرف 
عل����ى فر�ص �ال�ستثمار يف �لعقار�ت باختالف �أنو�عها. وباملنا�سبة، قال �ل�سيخ خالد 
بن حمود �آل خليفة »ياأتي �فتتاح معر�ص �خلليج للعقار�ت �سمن �لتز�م �لهيئة بدعم 
�ملبادر�ت �لتي ت�سهم ب�سكل كبري يف �القت�ساد �لوطني«، م�سيًفا �أن »قطاع �ملعار�ص 
يع����د من �أبرز �لقطاعات �لتي تركز عليها هيئ����ة �لبحرين لل�سياحة و�ملعار�ص؛ كونه 

ركيزة �أ�سا�سا جلعل �لبحرين وجهة مثالية ال�ست�سافة �الأحد�ث �لعاملية«.

تعزيًزا لمكانة البحرين وجهًة مالئمًة لالستثمار 

افتتاح معرض الخليج للعقارات 2018
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فندق الخليج يستضيف 
كلودين عون في 
المهرجان اللبناني

بح�سور كرمية رئي�����ص �جلمهورية �للبنانية �لعماد مي�سال 
ع����ون، كلودين عون، �أقام فندق �خلليج �ملهرجان �للبناين 
يف  مطع����م زحل����ة. ودعا �لفن����دق �لزبائ����ن ليعي�سو� و�سط 
�الأج����و�ء �للبنانية؛ لال�ستمتاع بالدبكة �للبنانية مع �لفنان 

عماد �لرفاعي وتناول �أ�سهى �الأطباق �للبنانية. 
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السفارة األلمانية 
تحتفل بعيدها 

الوطني
�أق����ام �سف����ري جمهوري����ة �أملاني����ا �الحتادي����ة يف 
مملك����ة �لبحري����ن �حتف����ااًل مبنا�سب����ة �لعي����د 
�لوطن����ي �الأملاين، ح�سره عدد م����ن �مل�سوؤولني 
ولفيف م����ن �لعاملني يف �ل�سل����ك �لدبلوما�سي 
و�سف����ر�ء �ل����دول �ل�سديق����ة ورج����ال �الأعمال 
و�ملدعوين، �إ�سافة �إلى عدد من �أفر�د �جلالية 
�الأملانية يف �لبحرين، حيث �أعرب �جلميع عن 
�أطي����ب تهانيهم و�أ�س����دق متنياتهم جلمهورية 
�أملاني����ا و�سفريه����ا ولل�سعب �الأمل����اين �ل�سديق 
�ملزي����د من �لتق����دم و�الزدهار به����ذه �ملنا�سبة 

�لوطنية.
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السفارة العمانية 
تحتفل بعيدها 

الوطني الـ48
�أقام����ت �ل�سف����ارة �لعمانية مبملك����ة �لبحرين 
�حتف����ااًل مبنا�سب����ة �لعي����د �لوطن����ي �لعم����اين 
�لثام����ن و�الأربعني يف  مبنى �ل�سفارة، بح�سور 
�لعماني����ني يف   و�لطلب����ة  �ل����وزر�ء  م����ن  ع����دد 

�ململكة.
وبه����ذه �ملنا�سب����ة، ق����ال �سف����ري �ل�سلطنة لدى 
مملك����ة �لبحرين عبد�هلل ب����ن ر��سد �ملديلوي 
»يف  مثل هذه �ملنا�سبة البد �أن  ن�ستح�سر بكل 
مع����اين �لفخ����ر و�الإكبار ما حتق����ق على �أر�ص 
�ل�سلطنة من نه�سة و�إجناز�ت تنموية كبرية«، 
موؤكد� عم����ق �لعالق����ات �الأخوي����ة و�لتاريخية 

يفتتح�لر��سخة بني �ل�سلطنة ومملكة �لبحرين.  البحرين  الريتز-كارلتون  بفندق  امللكي  الشاطىء   نادي 
مركز لياقة �سن

متتع بأجواء جديدة وعصرية ملرافق املركز الصحي والصالة
الرياضية بفندق الريتز كارلتون البحرين اجلديدة واملزودة بأحدث

أجهزة الكارديو ، وتدريب عا� املستوى با�ضافة ا� حصص
التدريب اجلماعية والفردية وغ� ذلك الكث� ، ناهيك على ا�طاللة

اخلالبة على اخلليج العربي ، يقدم املركز الصحي اك¢ من 85 حصة
للياقة البدنية ± ا°سبوع حتت إشراف

من µ´± اللياقة البدنية 15
املؤهلني تأهيًال عالي¸ من جنسيات ¶تلفة ، وذلك ليتمكن جميع ضيوف

الفندق وأعضاء النادي ا�ستمتاع بخدمات املركز اجلديدة
نحن فخورون وسعداء أن نبدأ عامنا اجلديد بهذا التميز الذي هو جزء

من التزامنا أمام ضيوفنا املميزين

For more information, call
  (973) 1758 6612

Bldg 112, King Mohammed VI Ave,
Block 428, Al Seef District,

Manama, Bahrain
 (973) 1758 0000 
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الفندق وأعضاء النادي ا�ستمتاع بخدمات املركز اجلديدة
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For more information, call
  (973) 1758 6612

Bldg 112, King Mohammed VI Ave,
Block 428, Al Seef District,

Manama, Bahrain
 (973) 1758 0000 
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“كي بي إم جي” 
البحرين تحتفل 

بعيدها الـ50
�حتفل����ت »ك����ي ب����ي �إم ج����ي«، �سرك����ة �لتدقيق 
و�ل�سر�ئ����ب و�ال�ست�س����ار�ت، بالعيد �خلم�سني 
لتاأ�سي�سها يف مملك����ة �لبحرين، يف حفل �أقيم 

بفندق و�سبا ريتزكارلتون �لبحرين. 
وح�س����ر �ملنا�سب����ة م�سوؤول����ون تنفيذي����ون م����ن 
جمتم����ع �الأعمال �ملحل����ي، �إ�سافًة �إل����ى رئي�ص 
جمل�����ص �إد�رة »ك����ي ب����ي �إم ج����ي« �لعاملية بيل 
توما�����ص وممثل����ني �آخرين من قي����اد�ت �سبكة 

�سركات »كي بي �إم جي« �لعاملية و�الإقليمية. 
وتعقيًبا على هذه �ملنا�سبة، قال �ل�سريك �لتنفيذي 
يف  »كي بي �إم جي« �لبحرين جمال فخرو »�أوّد �أن 
�أتوّج���ه بجزيل �ل�سكر �إل���ى عمالئنا و�سركائنا يف 
�لعمل على ت�سريفنا بح�سورهم لالحتفال بوجود 
�سركة ك���ي بي �إم جي يف  مملك���ة �لبحرين للعام 
�خلم�س���ني.  وال ي�سعن���ي �سوى �أن �أتطّل���ع قدًما ملا 

يحمله �مل�ستقبل من �زدهار ومنو ل�سركتنا«.
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نيابة عن سمو رئيس الوزراء... سمو الشيخ خليفة 
بن علي يحضر حفل تخرج طلبة “األهلية”

�أن����اب رئي�����ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، �سمو حمافظ �جلنوبية �ل�سيخ خليفة بن علي 
ب����ن خليفة �آل خليف����ة؛ حل�سور حفل تخريج �لفوج �لثالث ع�سر من طلبة �جلامعة �الأهلي����ة، �لذي �أقيم يف  مركز �ملوؤمتر�ت 

بفندق �خلليج، وت�سمن 388 خريجا من �حلا�سلني على درجتي �لبكالوريو�ص و�ملاج�ستري يف  6 كليات علمية باجلامعة.
ونق����ل �سم����و حمافظ �جلنوبية ته����اين وتربيكات �ساحب �ل�سم����و �مللكي رئي�ص �ل����وزر�ء �إلى �لطلبة �خلريج����ني وعائالتهم، 

ومتنيات �سموه لهم دو�م �لتفوق و�لنجاح يف م�سريتهم �مل�ستقبلية.
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“أما الدولية” تقيم 
حفل التخرج الرابع 

عشر 2018
حت����ت رعاي����ة رئي�ص �ل����وزر�ء �ساح����ب �ل�سمو 
�مللك����ي �الأم����ري خليفة ب����ن �سلم����ان �آل خليفة، 
�أقام����ت جامع����ة �أم����ا �لدولي����ة بالبحرين حفل 
�لتخ����رج �لر�بع ع�سر لتك����رمي �لطلبة خريجي 
�لع����ام 2018 بقاعة �لد�نة مبرك����ز �ملوؤمتر�ت 

بفندق �خلليج.
وق����ام رئي�ص جمل�ص �أمن����اء جامعة �أما �لدولية 
بالبحري����ن �أماب����ل �ر �أجيل����وز �خلام�ص، مبنح 
�ل�سه����اد�ت للخريجني بح�س����ور �ل�سيخ خليفة 
ب����ن ر��سد �آل خليفة، �لذي مثل �ساحب �ل�سمو 
�مللك����ي �الأمري رئي�����ص �لوزر�ء، خ����الل طقو�ص 
�ل�سخ�سي����ات  م����ن  ع����دد  بوج����ود  �حتفالي����ة 
�لب����ارزة. و�أقي����م حف����ل �لتخ����رج حت����ت �سعار 
»جامعة �أما �لدولية بالبحرين: حتقيق �لتعليم 

�ل�سامل لعامل مرت�بط«.
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”FOTON“ التسهيالت للسيارات” تطلق“
بع����د �لنج����اح �لكبري �ل����ذي حققت����ه »Motor GAC« �إح����دى �لعالمات 
�لتجاري����ة �الأ�سرع من����و� يف �سوق �ل�سيار�ت يف مملك����ة �لبحرين، وو�سط 
ح�سور جماهريي كبري، �أطلقت »�لت�سهيالت لل�سيار�ت« �ل�سركة �لر�ئدة 
يف قط����اع �ل�سي����ار�ت و�لتابع����ة ل�سركة �لبحري����ن للت�سهي����الت �لتجارية 
عاملته����ا �لتجاري����ة �لعاملية �جلدي����دة )FOTON(�لر�ئ����دة يف ت�سميم 
وت�سني����ع �ملركبات �لتجاري����ة، منها �ل�ساحنات و�حلاف����الت و�ل�سيار�ت 

وغريها.
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منتدى “مصارف البحرين” يناقش االبتكار في 
التكنولوجيا المالية مع أكثر من 500 شخصية مصرفية

�نطلق����ت �أعم����ال �ملنتدى �ل�سنوي جلمعية م�س����ارف �لبحرين BAB مب�ساركة �أكرث من 500 �سخ�سية ب����ارزة يف �لقطاع �مل�سريف  مبملكة 
�لبحري����ن م����ن خمت�سني يف �ل�سريفة وممثلي �لبنوك �ملركزية وموؤ�س�سات �لنقد على م�ستوى �ململكة و�لعامل، وذلك حتت رعاية م�سرف 
�لبحري����ن �ملرك����زي يف  فندق �خلليج. وناق�ص �ملتحدثون �لرئي�سون وكبار �خلرب�ء �لتحدي����ات و�لفر�ص يف �لتكنولوجيا �ملالية، وما يرتبط 

بالتطور �ل�سريع يف �سناعة �لتكنولوجيا �ملالية و�أثرها على �لبنوك �لبحرينية وم�ستقبل �لقطاع �مل�سريف.
 

ونظم����ت خ����الل �ملنتدى جل�سات حو�ري����ة تفاعلية ل�سرب �أغ����و�ر �ملو��سيع �لرئي�سة �لتي ته����م �لقطاع �مل�سريف  و�أع�س����اء جمعية م�سارف 
�لبحري����ن �ل����� 52، �إذ تركزت على �لعالقة بني �لبنوك و�لتكنولوجيا �ملالي����ة، تهيئة بيئة �أف�سل للتكنولوجيا �ملالية، معاجلة �لفجوة يف ر�أ�ص 

�ملال �لب�سري، �إ�سافة �إلى �العتبار�ت �لقانونية و�لتنظيمية للتكنولوجيا �ملالية. 
و�س����ارك يف �جلل�سات �حلو�رية كبار ممثلي جمموعة كبرية من �ل�س����ركات و�ملوؤ�س�سات �ملالية �ملرموقة �أمثال: �سركة �أمريكان �إك�سربي�ص، 
خلي����ج �لبحري����ن للتكنولوجي����ا �ملالية، غرفة جتارة و�سناع����ة �لبحرين، غرفة �لبحري����ن لت�سوية �ملنازعات �لتجاري����ة، BEEHIVE، بنك 
�لبحري����ن �الإ�سالم����ي، م�سرف �لبحرين �ملركزي، Gateway، بنك �خلليج �ل����دويل، Islamic Finance News، بنك �لبحرين �لوطني، 

Netiks International، متكني، THSA Technology Bahrain، وجامعة �لبحرين. 

و��ستمل����ت قائم����ة �لد�عم����ني للمنتدى على �س����ركاء �إ�سرت�تيجيني ه����م: جمموعة �لربكة �مل�سرفي����ة، بنك �خلليج �ل����دويل، بنك �لبحرين 
.CNBCو IFN :لوطني، وفين�سر كابيتال بنك، و�سركاء �إعالميني�





تحت األضواء 90

تدشين “غولدن غيت”... المشروع العقاري 
المبتكر بخليج البحرين

د�سنت »غولدن غيت ديفلوب����رز« م�سروعها �ل�سكني )غولدن غيت( �ملرتقب يف  فندق 
فور�سيزون����ز بخلي����ج �لبحري����ن. و»غولدن غيت« ه����ي �سر�كة ما ب����ني �سركة �لكوهجي 
غولدن غيت يف �لبحرين ومطوري �لعقار�ت يف �لهند �أجمري� ريلتي ومايفري هو�سينغ، 
و�أ�س�س����ت الإحد�ث تغيري يف �مل�سه����د �لعقاري باململكة من خالل تد�سني م�سروع عقاري 
مبعاي����ري عالي����ة. ومتيز حفل �لتد�س����ني �لتاريخي بكون����ه مفتوحا ال�ستقب����ال �جلمهور 
ليك�س����ف عن تفا�سيل �مل�سروع لل�سيوف ولي�ستمتع����و� بتجربة فريدة ومبهجة ال تن�سى. 
وت�سم����ن حفل �لتد�س����ني عرو�سا خمتلفة با�ستخ����د�م �أحدث �لتكنولوجي����ا مثل �لو�قع 
�الفرت��س����ي �ل����ذي مينح نظ����رة �أولية متكاملة عل����ى جميع جو�نب �مل�س����روع. ومت �أخذ 
�ل�سي����وف جلولة �فرت��سي����ة ال مثيل لها بز�وية ٣٦٠ درج����ة، �إذ متكنو� من �لتجول يف 

�أق�س����ام �مل�س����روع وجترب����ة �لعي�ص يف �ملنازل ب�س����كل �فرت��سي. وجنح����ت غولدن غيت 
باإح����د�ث ث����ورة يف  �إط����ار قط����اع �لعق����ار�ت، من خالل ط����رح خطة �سر�ء قب����ل عملية 
�الإن�س����اء ومن����ح �حل�س����ور و�مل�سرتي����ن �لفعليني و�ملحتمل����ني ت�سور� للم�س����روع وجتربة 
�لتط����ور�ت �مل�ستقبلية يف  قطاع �لعقار�ت. بدوره، �أ�ساد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لكوهجي 
غول����دن غيت �إ�سحاق �لكوهجي بنج����اح �لتد�سني قائال »ما تخللته عرو�سنا من �بتكار 
و�إبد�ع �سي�سع �لبحرين يف �ل�سد�رة عرب �لرتكيز على �جلمال و�لرفاهية، مبا يجعلها 
منوذًج����ا مبتك����ر� للتميز مبجال �لعق����ار�ت«. وعرب �ملدير �لعام الأجم���ري� ريالتي مانوج 
�أجمري� عن �سعادته بالتد�سني بقوله »نحن م�سرورون بنتائج �لتد�سني، ونتوقع مزيد� من 

�لنجاحات مل�سروع غولدن غيت ومنو عالقاتنا مع مملكة �لبحرين«.



“بوش“ و”هوزقريت“ 
في مجمع إنماء

�فتتح����ت �سركت����ا بو�����ص و�سيمن����ز هوزقري����ت 
لالإلكرتوني����ات �ملنزلي����ة �أول قاع����ة عر�ص يف 
جممع �الإمناء ع����رب وكيلها �حل�س����ري �سركة 
خليفات و�مل����وزع �حل�سري ل�سركة Bosch يف 
�لبحرين، �إذ يعت����رب �لفرع �الأحدث يف �ل�سرق 
�الأو�س����ط. وميثل �فتتاح ه����ذ� �ملعر�ص عالمة 
ب����ارزة يف �لعالق����ة �ملمتدة من����ذ 40 عاًما بني 

�ل�سركتني.
ومت �فتت����اح قاع����ة �لعر�����ص من قب����ل �ل�سفري 
�الأمل����اين يف مملك����ة �لبحري����ن كاي بويكم����ان 
و�ملدير �لتنفيذي ل�سركة بو�ص �ل�سرق �الأو�سط 
توما�ص �ألونزو بح�سور عدد كبري من �ملدعوين 

وممثلي و�سائل �الإعالم.
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عشاء على 
شرف األعضاء 

المتقاعدين من 
“تشيلسي”

�أق����ام �لن����ادي �لربيط����اين �لبحرين����ي ماأدب����ة 
ع�س����اء على �س����رف �الأع�س����اء �ملتقاعدين من 
ت�سيل�سي، �لذي يعترب �أق����دم �الأندية �ملدعومة 
م����ن �سخ�سي����ات م����ن جمي����ع �جلن�سي����ات يف 
�لبحري����ن، ح�سرها �ملوؤ�س�����ص �لبحريني �الأول 
للن����ادي �لربيط����اين لرج����ال �الأعم����ال �أم����ني 
بود�غر، وعقيلته بنديت����ا، �إلى جانب عدد من 
�ل�سي����وف �لذين �أم�س����و� �أوقاًت����ا ممتعة بهذ� 

�لع�ساء.



افتتاح مصنعي 
“ديفيجي” للذهب 

واأللماس في 
البحرين 

�فتت���ح وكيل �ل���وز�رة ل�سوؤون �ل�سناع���ة �أ�سامة 
�لعرّي����ص، نيابة عن وزي���ر �ل�سناعة و�لتجارة 
و�ل�سياح���ة ز�ي���د �لزي���اين، م�سنع���ي ديفج���ي 
مببن���ى  حف���ل  يف  وذل���ك  و�الأملا����ص،  للذه���ب 
�مل�سنعني مبنطقة �لبحرين �لعاملية لال�ستثمار 
BIIP يف مدين���ة �سلم���ان �ل�سناعي���ة باحل���د، 

بح�س���ور �سفري جمهورية �لهن���د لدى �لبحرين 
�أل���وك كومار �سينها، ورئي����ص جمموعة ديفجي 
با�س���كار ديفيج���ي وع���دد كب���ري م���ن �حل�سور 
وممثلي و�سائل �الإع���الم. و��ستثمرت جمموعة 
ديفيج���ي ح���و�يل 8 ماليني دين���ار بحريني مبا 
يف ذل���ك �لبني���ة �لتحتي���ة �لت���ي مت بناوؤها على 
م�ساح���ة 6000 م���رت مرب���ع. ويق���وم �مل�سنعان 
بت�سنيع �ملجوهر�ت �مل�سممة يدوًيا من �لذهب 
و�الأملا����ص و�ملجوه���ر�ت. ويعم���ل يف �مل�سنع���ني 
�أكرث م���ن 130 حرفًيا ذوي مهار�ت عالية. كما 
مت �لتخطي���ط ملزي���د من �ال�ستثم���ار�ت لتعزيز 
تف���وق �ملنتج للتناف����ص عاملًيا، و�لت���ي ت�ستهدف 
توظي���ف �أك���رث م���ن 100 موظ���ف يف  منطق���ة 

�لبحرين �لعاملية لال�ستثمار.
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“ستاندرد تشارترد” 
راعًيا رئيًسا 

لماراثون البحرين 
2018

كعادت����ه �ل�سنوية وتعزيز� ملبادئ �لتز�م �لبنك 
مببادر�ت تنمية �ملجتمع �ملحلي يف  �لبحرين، 
�أع����اد بن����ك �ستان����درد ت�سارت����رد - �لبحري����ن 
رعايته �لرئي�سة ل�سباق مار�ثون �لبحرين هذ� 
�لع����ام ولل�سن����ة �ل�ساد�سة على �لت����و�يل؛ �إمياًنا 
من �لبن����ك بتحفي����ز �ملجتم����ع �لبحريني على 
تبني �أ�سلوب حي����اة �سحية من خالل �الأن�سطة 

�لريا�سية �ملختلفة. 
�ملنظم����ة  �للجن����ة  ع�س����و  �س����رح  وباملنا�سب����ة 
للفعالي����ة حمم����ود �مله����ري قائ����ال »ي�سرن����ا �أن 
نرح����ب بالدعم �لرئي�ص �ملقدم م����ن �ستاندرد 
ت�سارترد، وميكنني �لقول بكل ثقة �إن جناحات 
�سب����اق �ملار�ث����ون على م����دى �ل�سن����ني �ملا�سية 
تدي����ن بالكثري للدع����م �ملعتاد �ملق����دم من قبل 

�ستاندرد ت�سارترد«.



افتتاح محل “كايا للزهور واللنين”
بح�س����ور �ملدير �لع����ام للثقافة و�لفنون بهيئة �لبحرين للثقاف����ة و�الآثار �ل�سيخة هال بنت 
حممد �آل خليفة، مت �فتتاح حمل »كايا للزهور و�للنني« يف منطقة �لب�سيتني. ح�سر حفل 

�الفتتاح عدد من ممثلي و�سائل �الإعالم وو�سائل �لتو��سل �الجتماعي.
ويوف���ر �ملحل خدمات ع���دة متعلقة مبجال �لهد�ي���ا وتن�سيق �لزهور، ويه���دف �إلى تقدمي 
ت�سكيلة مميزة من �لزهور للزبائن و�لعمالء عن طريق �ال�سرت�كات �ملنزلية �أو �ال�سرت�كات 

�ملكتبية. كما ي�سم �ملحل جمموعة �أنيقة من مالب�ص ومفار�ص �الأطفال و�الأرو�ب.
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عبداهلل بن هندي المناعي 
يحتفل بزفاف حفيده عبداهلل 

بن أحمد
يف �أج����و�ء �حتفالي����ة ر�ئع����ة وبح�س����ور �سم����و �ل�سيخ عي�سى ب����ن علي بن 
خليف����ة �آل خليف����ة نيابة عن �سمو رئي�ص �ل����وزر�ء، ولفيف من كبار رجال 
�لدول����ة و�لوزر�ء و�مل�سوؤول����ني مبملكة �لبحرين، �حتف����ل �لوجيه عبد�هلل 
�أحم����د بن هن����دي بزفاف حفيده عب����د�هلل بن �أحمد ب����ن هندي، وذلك 
مبزرع����ة �لعائلة مبنطقة �سدد. وق����دم �حل�سور �لكرمي خال�ص �لتهاين 

و�لتربيكات لعائلة بن هندي ومتنو� لهم دو�م �الأفر�ح.
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أحمد جناحي 
يحتفل بعقد قران 

نجله حسين 
�حتفل �أحمد ح�سني جناحي بعقد قر�ن جنله 
ح�سني يف  حف����ل �أقيم باملنا�سبة ح�سره لفيف 
م����ن �الأه����ل و�الأ�سدقاء �لذين متن����و� للعري�ص 

ح�سني حياة �سعيدة وهانئة. 
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إستخدم  بطاقتك مقابل ٣٠٠ دينار بحريني تراكمينعطي أكثر ما لدينا
داخل البحرين للتأهل مرة لدخول السحب الشهري.

إستخدم  بطاقتك مقابل ٣٠٠ دينار بحريني تراكمي
خارج البحرين للتأهل مرتين لدخول السحب الشهري.
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فهرس 102
محرك للنمو االقتصادي

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

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

للقــوى العاملـــة الوطنية.


