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ميثل عيد �لأم يوماً مميز�ً لنا، حيث نتطلع �إليه لنعرب من خالله 

عن مدى �حلب و�لتقدير �لذي نكنه لأمهاتنا

ورغم �ختالف تاريخ �حتفال �لدول بهذ� �ليوم، �ل �أن �لهدف 

ماز�ل و�حد�ً وهو تكرمي �أغلى �لنا�س وهي �لأم �لتي كان لها �لدور 

�لأعظم يف بناء حياة وحتديد م�شرية وم�شو�ر كل منا.

وت�شتحق �لأم �لحتفاء بها يف هذ� �ليوم وتكرميها، فقد �شحت 

و�شهرت على تربية �لأبناء وتهذيبهم ليكونو� جيالً فعالً لبناء 

�ملجتمع ورقيه وتطوره، كما وتظل �لأمهات طو�ل حياتهن يهتمن 

باأبنائهن مهما كربو�، لذ� ت�شتحق هذه �لأم �ملكافحة �أن تلقى هذ� 

�لتكرمي و�لحرت�م من �لأبناء وجميع �أفر�د �لأ�شرة، لي�س يف هذ� 

�ليوم فقط �منا طو�ل �لعام.

�إن هذ� �ليوم بالذ�ت ميثل منا�شبة جميلة وفر�شة ر�ئعة يجب 

عدم تفويتها وعلى �لأبناء تكرمي �أمهاتهم و�ظهار م�شاعر �لتقدير 

و�لمتنان لها، وهناك من تعوقه �لظروف وم�شاغل �حلياة 

�ليومية من رعاية و�لدته عرب �أيام �ل�شنة، فليكن هذ� �ليوم 

تعوي�شاً عما فاته.

كما �أن تعويد �لأطفال منذ �ل�شغر على تقدمي هد�يا يف هذه 

�ملنا�شبة لأمهاتهم حتى و�ن كانت ب�شيطة �أو كتابة عبار�ت �حلب 

و�لوفاء على بطاقات �ملعايدة تعترب عادة ح�شنة وجميلة وذلك 

لتنمية هذه �لعادة وغر�س روح �ملودة و�لتقدير للكبار لديهم.

يف هذه �ملنا�شبة �لعظيمة، نقدم �ىل �لأمهات جميعهن �أجمل 

�لتهاين وباقات �لورد وكل عام و�أننت بخري.

االفتتاحية
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كل يوم في 
السنة يجب أن 
يكون عيدًا لألم

تكفيني 
ابتسامه وجهها 

النابعة من 
القلب ألكون 

سعيدة
جزء بسيط جدًا 

للتعبير عن 
دورها الرئيسي 
في نجاح الحياة 

األسرية

كتبت: رباب �أحمد 

تختلف ثقافات �شعوب �لعامل و�لكائنات �حلية، وتتعدد 

�لأم ومكانتها  �أبد�ً يف تقدي�س  �أنها لن تختلف  �إل  وتتنوع، 

�لعظيمة �لتي ل يختلف فيها �أحد. فهي �أ�شا�س وجودنا يف 

�لأجدر بحبنا  �لإن�شان  �حلياة ومنها ن�شتقي �حلنان، وهي 

�أنو�ع  لأبنائها، وكل  �لأم  يعلو على حب  وعطفنا، ول حب 

�حلب �لأخرى حني تتخذ من حب �لأم منهجاً فاأنها تبدو يف 

�أف�شل �حلالت و�أجملها. 

حتدث �ل�شعر�ء و�لكتاب و�لأدباء عن ف�شل �لأم ودورها 

يف حياة �لكائنات �حلية ولي�س بني �لب�شر فح�شب، فالأمومة 

فطرة �ملخلوقات. وبطبيعة �حلال فاإن حب �لأبناء لأمهاتهن 

ل يكون عرب �حلديث عنه، بل بتطبيقه، عرب �لهتمام و�لعناية 

بكل �لطرق �ملعنوية و�ملادية. 

�ل�شنة  �أيام  من  و�حد  يوم  يف  �حلب  هذ�  يكون  ولن 

هذ�  يف  باأمهاتنا  نحتفي  �أن  �جلميل  من  �أن  غري  فح�شب، 

�ليوم، ونتوقف لربهة من �لزمن، مع دو�مة �حلياة �ليومية، 

وباخل�شو�س من تاأخذهن مهنتهن يف �لن�شغالت �ليومية، 

نحن نتحدث هنا عن �شيد�ت �لأعمال.

سيدات أعمال يؤكدن: 

معنى الحياة وتستحق إيـــقاف االنشغاالت اليومية احتفااًل بهااألم

عدد خاص بمناسبة 
عيد األم
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هدية العام
�إد�رة ميد بوينت، كل يوم  �آل خليفة رئي�شة جمل�س  �ل�شيخة نورة بنت خليفة  تقول 

وو�لدتي معي يعترب يوما مميز� بوجودها، ولكن بهذ� �ليوم �عتربها هدية �لعام �ملميزة 

لأكون �شعيدة،  �لقلب  �لنابعة من  �بت�شامة وجهها  �آخر، وتكفيني  لإ�شافة فرحة من نوع 

ود�ئما نحتفل كل عام مع �لأهل بهذه �ملنا�شبة وبربنامج جديد جنتمع لنعرب لها عن حبنا 

�لذي ت�شتحقه ومهما فعلنا من �أجلها فنحن مق�شرون.

دور رئيسي
�أما خلود عبد�لقادر �شاحبة حمل كريف �جلو�هر، فت�شري �إىل �أن �لحتفال بيوم خا�س 

و�أ�شا�شي، يف جناح  للتعبري عما تقوم به من دور رئي�شي  لالأم يعترب جزء� ب�شيطا جد�ً 

�حلياة �لأ�شرية فعظيم �شالم لأمي �لتي لولها ملا كان حلياتنا معنى.

وتتابع خلود وبالن�شبة لالحتفال بيوم �لأم يبد�أ بزيارتها وتقدمي هدية ب�شيطة تعبري� 

لها عن دورها �لعظيم يف حياتنا، ويقوم �أولدي �لثالثة بالتعبري عن حبهم باإعطائي �لورد 

و�لهد�يا ومن�شي �ليوم باأكمله مع �أمي وعائلتي �جلميلة. 

فرح شديد
وت�شري �شيدة �لأعمال د.هالة جمال �إىل �أن �لأم هي باخت�شار كل �شيء يف هذ� �لوجود 

بكل ما حتمله هذه �لعبارة من معاٍن، ويكفيها فخر� �أن �جلنة حتت قدميها. ومع �حتفالنا 

بيوم �لم، ومع تاأكيدي على �ن م�شمى عيد �لأم غري كاف، لأن كل يوم يف �ل�شنة يجب �أن 

يكون عيد �أم، ول يجب �أن نح�شر ما ت�شتحقه �لأم بيوم و�حد يف �ل�شنة، و�عتقد �أن �لأف�شل 

�عتباره كرمز لبيان تقديرنا و�متناننا لأمهاتنا، مع كل ما قدمنه من ت�شحيات لأجلنا نحن 

فلذ�ت �أكبادهن.

وت�شيف د.هالة منذ �ل�شغر وحتى �ليوم �أ�شعر بفرح �شديد يف هذ� �ليوم، وذلك لأنني 

حري�شة على تقدمي �لتربيكات لو�لدتي �حلبيبة مع فرحتي �لكبرية باأن �بنائي يحاولون 

كل عام مفاجاأتي بهد�يا �و باحتفالية ب�شيطة تعني يل �لكثري، وتزيد فرحتي بها عاما بعد 

عام، �و مبعنى �آخر �نه كلما تقدم بي �لعمر ز�د تقديري ل�شعيهم �لدوؤوب على بيان حبهم 

وتعلقهم بي، مع �شعور ر�ئع يف حر�شهم على جتميع مبلغ من �ملال من بع�شهم �لبع�س 

ل�شر�ء ما يعجبني �و لعمل مفاجاأة يل. 

ول ي�شعني هنا �ل �ن �دعو �هلل باأن يطيل عمر و�لدتي �حلبيبة و�ن مين عليها بال�شحة 

لنا  يحفظ  و�أن  و�لمان  و�لمن  و�لعافية  �ل�شحة  علينا  يدمي  �أن  �هلل  �دعو  كما  و�لعافية، 

�بناءنا ويحفظنا لهم.

معنى الحياة وتستحق إيـــقاف االنشغاالت اليومية احتفااًل بها
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كتبت: زينب طالب 

يف عيد �لأم يحتفل �لعامل مبنا�شبة عيد �لأم �لذي يالقي �قبال ملحوظا من قبل �لبناء باختالف �عمارهم 

�طفال �شبابا وكبار� لالحتفاء بهذه �ملنا�شبة تقدير� لالم على كل ما تبذله من ت�شحيات طو�ل فرتة حياتها وما 

تقدمه لفلذ�ت �كبادها منذ حلظة خروجهم �ىل هذه �لدنيا، ففي هذ� �ليوم يعرب كل منهم عن م�شاعره �ل�شادقة 

لها �شو�ء بعبار�ت �حلب �لتي يخطونها على بطاقات �ملعايدة �أو بباقات �لورود و�لهد�يا �لتي يقدمونها لها.

ومن بني �ل�شخا�س �لذين يعتزون بهذه �ملنا�شبة و�لذين قد �بدو� �حرت�مهم وحبهم وم�شاعرهم �لفيا�شة 

�لدكتور  هي  �حلياة  ملذ�ت  من  نف�شها  حرمت  وقد  و�شعادتها  بر�حتها  �شحت  �لتي  �لن�شانة  لهذه  �ل�شادقة 

�شمرية مدن »��شت�شارية �أمر��س �لن�شاء و�لولدة«، وبهذه �ملنا�شبة، تقول »�أمي كلمة حب ووفاء و�بت�شامة 

رياح  ر�ئعة عظيمة هادفة ومعربة حركت  كلمة  فالم  ر�شالة �شوق و�خال�س يف عيدها،  و�هديها  عرفان، 

�مل�شاعر يف د�خلي وهزت �شفن �لح�شا�س يف قلبي وهيجت بحار �ملحبة يف كياين، فالم هي من حتيا وتعي�س 

من �جل بناء ��شرة مرت�بطة متما�شكة، وهي من تظهر كنور م�شيئة يف �لظلمات لرت�شدنا �ىل طريق �شحيح 

وت�شهر كما �لقمر عندما ي�شاب فلذ�ت كبدها مبكروه«.

الحب واالحترام
وت�شيف »ومع ��شر�قة كل �شباح نرى �لم �لتي بوجودها ي�شرق �لبيت ومتالأ �لكون �شياء و�ل�شماء 

��شر�قا، ومع كل تغريدة طري كاأن �شوتها �لناعم �لد�فئ يدخل يف �شمعي ليعطي �حلياة حلنا جميال، ومن 

قلبي �متنى �ن حتظى �لم باحلب و�لحرت�م من قبل �بنائها و�ن حتقق ما ت�شبو �ليه نف�شها، و�ن تعي�س يف ر�حة و�مان 

وحتظى مب�شتقبل ز�خر باحلب و�لوفاء«. 

وكونها طبيبة فتعترب مهنتها �ن�شانية بحته فهي تع�شق مهنة �لطب وبدونه ل حتقق جناحها يف �حلياة، ف�شر جناحها 

هو �خال�شها يف عملها وتفانيها فيه، كما �نها متتلك �شخ�شية قوية قد مكنتها من �لتعامل مع �ملجتمع بحكمة وعقالنية، وهي 

من �ملو�ظبني على طلب �لعلم با�شتمر�ر، وكل هذ� ي�شب يف م�شلحة �ملر�شى وحري�شة على �ملحافظة على مهنتها.

�لطباء و�لذي يبذل كل منهم جهود� جباره ل�شعاد  �لتعاون و�لتو��شل ما بني  �لطب  �أجو�ء مهنة  �ن ما ي�شود  وتبني 

مر�شاه، وبالتايل يخلو �جلو �ملهني من �لعقبات و�مل�شاكل فيما بينهم، ويكون �لتناف�س مقت�شر� على تقدمي �لف�شل.

التوفيق ما بين األسرة والمهنة
بني  ما  توفق  �ن  على  �حلري�شات  �لمهات  من  كغريها  فهي  لبنائها  بالن�شبة  �أما 

�شروري  �مر  �لزوجني  بني  ما  �لتعاون  �ن  كما  �بنائها،  جتاه  وم�شوؤولياتها  عملها 

على  �مل�شئولية  حمل  منهم  كل  يلقي  ل  و�ن  �بنائهم  �حتياجات  تلبية  ومهم يف 

�لآخر، وبطبيعة عملها كطبيبة فانها تق�شي �شاعات متو��شلة 

يف عملها.

أهديها رسالة شوق وإخالص في عيدها.. د. سميرة مدن:

األم كلمة رائعة بوجودها يشرق 
البيت ويمأل الكون ضياًء 
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المصوغات الذهبية 
ويف هذ� �جلانب يقول ح�شني علي �ل�شايغ وهو �شاحب حمالت »جموهر�ت غادة«: »تلقى حمالت بيع 

�ملجوهر�ت منذ نهاية �شهر فرب�ير �قبال و��شحا من قبل �لزبائن �لذين يتهافتون لالطالع على كل ما هو 

جديد من ت�شاميم ت�شلح لن تقدم كهدية لمهاتهم يف عيدها، ومن جهتي فانني �متلك طاقم عمل خ�ش�س 

لالبد�ع يف ت�شميم �لت�شكيالت �جلديدة �لتي نقوم بعر�شها من خالل ح�شابنا على �لن�شتغر�م و�لذي �شهل 

عر�س منتوجاتنا للزبائن يف كافة �ملناطق، وما على �لزبون �شوى مهاتفتنا ملبا�شرة جتهيز �لأطقم«.

وي�شيف »وما �ن يحل �ليوم �لول من �شهر مار�س حتى تزد�د �لطلبيات من قبل �لفتيات خ�شو�شا 

يقبل على  من  فمنهم  �ختيار�تهم،  تختلف  و�لتي  �ملنا�شبة،  لهذه  �ملخ�ش�شة  �ملنتجات  على  �لآباء  وبع�س 

�شر�ء �خلو�مت و�ل�شاور و�آخرون �لطقم �لتي تتنا�شب مع ذوق �لأم و�لقالد�ت �لتي حتمل كلمة »�أمي«، كما 

�ن �ملبيعات تزد�د خالل هذه �ملنا�شبة مقارنة بالعياد لدرجة �ن �لعمل على هذه �لت�شاميم ي�شتمر لوقت 

متاأخر من �لليل، كما �ننا حري�شون على و�شع هذه �لهد�يا يف علب فخمة«.

األواني الفخمة 
وباملثل يوؤكد ح�شني علي �أبو�لقا�شم »مركز تايلو�س للهد�يا« على �ن �لقبال على �شر�ء �لأو�ين �ملنزلية 

و�باريق �ل�شاي و�لقهوة و�للكرتونيات �ملنزلية يزد�د خالل مار�س �حلايل تز�منا مع حلول �لحتفال بعيد 

�لأم، وخ�شو�شا �ن �ملحل حري�س على تقدمي كل ما هو جديد ب�شكل م�شتمر، بيد �نه يتفنن يف عر�س هذه 

�ملنتجات خالل هذه �لفرتة بهدف جذب �لزبائن، كما �نها تتميز باجلودة و�لفخامة وبا�شعار معقولة تنا�شب 

�جلميع، وهناك ق�شم خمت�س بتغليف �لهد�يا يف �ملحل، فما على �لزبون �شوى �ختيار ما ينا�شبه ومن ثم 

تغليفها.

القوالب التقليدية
ولأ�شحاب حمالت بيع �حللوى ن�شيب يف �مل�شاركة يف �حتفالت �لبناء بعيد �لأم، حيث تذكر مرمي 

خليل وهي �شاحبة »خمبز �ليا�شمني« �نه وخالل �خلم�شة �ليام �لخرية من فرب�ير ي�شتقبل �ملخبز كما 

هائال من �لطلبيات �لتي تخ�س هذه �ملنا�شبة، وتعد �لت�شاميم �لتقليدية �ملمزوجة باحلد�ثة و�لبتكار �كرث 

�قبال متمثلة يف قو�لب �لكعك �لتي تكون على هيئة �أطقم جموهر�ت، وغريها من �لت�شاميم �لتي تتفن يف 

�عد�دها حمالت بيع �حللوى.

كما �ن بع�س �لبناء يف�شلون �ن تكون �لكعكة تخ�س �لأبوين معا ول يقت�شر تقدميها �إىل �لأم كونها 

منا�شبة �أ�شرية، و�شوف يعلن عن كل ما هو جديد من خالل �لن�شتغر�م، ويف �لثالثة �لأيام 

�لخرية �لتي ت�شبق �لـ 21 من مار�س �شيتم توفري قو�لب جاهزة لال�شتالم، كما �ن 

خدمة �لتو�شيل �شوف تكون متاحة خالل هذه �لفرتة جلميع حمافظات �لبحرين 

لت�شهيل و�شول �لطلبيات للزبائن بكل �ريحية.

باقات ورود 
�لأم  عيد  حلول  �قرت�ب  مع  طلبيات  فتتلقى  �لزهور  بيع  حمالت  �أما 

�ل�شبحي  عبد�هلل  بدرية  ذلك  �ىل  وت�شري  �لتجارية،  �ملحالت  من  كغريها 

وهي �شاحبة »مركز �لزنبقة للزهور«، حيث يقوم �ملحل بتجهيز باقات 

من �لورود للجمعيات �خلريية ودور �مل�شنني متمثلة يف �لورود وعلب 

�حلناء للن�شاء، �أما �لرجال فتتمثل هديتهم يف �لورود و�لعطور �لتقليدية 

كدهن �لعود، ويكون ذلك تربعا من �ملحل.

�أما بالن�شبة للزبائن فيتم ��شتقبال �لطلبات منذ تاريخ 10 مار�س �ىل 

�لفتيات لمهاتهن يف  �لتي تر�شلها  �لورود  20 مار�س ويتمثل يف باقات 

�لعمل وملدير�تهن باللونني �لوردي و�لبنف�شجي، �أما �لآباء فتكون باقاتهم 

لطفال  طلبيات  ن�شتقبل  وباملثل  �شوكليت،  علبة  مع  �لأحمر  باللون 

�ملعلمات  �لتي يتم توزيعها على  �لورود باحلبة  �ملتمثلة يف  �لرو�شات 

و�ملديرة، متمنية �ن تزد�د �ملبيعات وينتع�س �ل�شوق خالل هذه �لفرتة.

هدايا األبناء ألمهاتهم في عيد األم..

أطقم ذهب وورود وقوالب حلوى

كتبت - زينب طالب: 

مع �قرت�ب حلول عيد �لأم و�لذي 

ي�شادف يوم 21 من مار�س يتهافت 

�لبناء على �ملحالت �لتجارية ل�شر�ء كل 

ما هو مميز لمهاتهم تعبري� عن حبهم 

وتقديرهم لهن، فمنهم من يتفرد يف تقدمي 

هدية رمزية معربة و�آخرون يجمعون 

مبلغا من �ملال ل�شر�ء هدية فخمة لهذه 

�لن�شانة �حلنونة �لتي و�ن �أنبت �و عاقبت 

�أطفالها �أحيانا فان ما يكن بقلبها هو 

�ملحبة و�خلوف على فلذ�ت كبدها.

وتتفنن �ملحالت �لتجارية يف عر�س 

منتجاتها �خلا�شة بهذه �ملنا�شبة �ملتمثلة 

يف �مل�شوغات �لذهبية و�للكرتونيات 

و�لعطور�ت وقو�لب �حللوى وغريها 

من معرو�شات، كما �نها تتفنن 

يف طريقة �لعالن عنها 

�شو�ء عن طريق �ل�شحف 

�و مو�قع �لن�شتغر�م 

وبا�شعار يف متناول 

�جلميع.

July 2013
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خبيرة التجميل البحرينية نورة الكعبي ..

عالقتي بوالدتي قوية
وعّودت أبنائي االحتفال بعيد األم 

كتبت: فاطمة �شلمان 

�شيدة طموحة.. متجددة د�ئما.. و�شلت للنجومية من �و�شع �بو�بها، ح�شدت �لعديد من �ل�شهاد�ت و�جلو�ئز، 

و�جتازت �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية خارج ود�خل �ململكة.. ��شتطاعت �ن ت�شع ��شمها على م�شاف خبري�ت 

�لتجميل �خلليجيات من خالل مل�شاتها �خلا�شة و�فكارها �ملبدعة ومزيج �لو�نها �لر�ئع �لتي تربز جمال و�نوثة 

�ملر�أة ب�شكل مميز ..

توؤيده  تكن  مل  و�لدتها  �ن  رغم  �شنويا  به  �لحتفال  �بناءها  عودت  مقد�شا  يوما  وتعتربه  �لم  بعيد  تعتز 

وتنتقده ب�شدة وتعتربه خروجا عن �لتعاليم �لدينية، �نها خبرية �لتجميل �لبحرينية نورة �لكعبي حتدثنا عن 

م�شو�رها وعالقتها بو�لدتها و�بنائها وماذ� يعني لها عيد �لأم ..
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[ حدثينا عن بد�ية عملك ودخول عامل �لتجميل؟ 

- �لبد�ية كانت من باب �ل�شدفة حيث مل �خطط يوما ومل �طمح �ن �كون خبرية جتميل لكن يبدو �ن �لقدر �شاء 

�ن �دخل هذ� �ملجال ويكون م�شدر رزقي حيث كانت �لبد�ية مع تلفزيون �لبحرين يف عهد �ل�شتاذة خولة بوحجي 

وذلك يف �لعام 1990 ومن هنا بد�أت م�شو�ر �لتجميل، ويف �لعام 1994 �فتتحت �ول �شالون خا�س بي ومن هنا 

كانت �لنطالقة نحو عامل �لتجميل ..

[ من �لذي يقف ور�ء جناحك وتاألقك؟ 

- يف �حلقيقة زوجي هو �شاحب �لف�شل �لكرب فهو �ل�شخ�س �لوحيد �لذي وقف �ىل جانبي و�شجعني د�ئما 

على �مل�شي قدما يف هذ� �ملجال رغم معار�شة �لبع�س من �لهل �ل �نه كان خري د�عم لأعمايل وكثري� ما كان ير�فقني 

�ثناء �شفري للعمل ..

[ من هم �برز زبائنك؟ وهل و�جهت �ي �شعوبات تذكر؟ 

- زبائني متنوعون منهم �لد�ئم ومنهم �ملتجدد وطبعا من د�خل وخارج �ململكة من �ل�شعودية وقطر و�لكويت 

�شجل  على  �حل�شول  �شعوبة  هي  عملي  بد�ية  يف  و�جهتني  �لتي  �ل�شعوبات  ومن  وغريها،  �ل�شقيقة  و�لمار�ت 

وبع�س قو�نني �لعمل �لتي تن�س على �نتقال �ملوظف وكذلك م�شاألة �لتامني وغريها ولكن وهلل �حلمد ��شتطعت �ن 

�جتاز هذه �ل�شعوبات ..

[ ما �برز �ل�شهاد�ت و�لدور�ت �لتدريبية �لتي ح�شلت عليها؟ 

�لطبيعية  �للو�ن  على  وتعرفت  و�لتجميل  باملكياج  �خلا�شة  �لتدريبية  �لدور�ت  من  �لعديد  على  ح�شلت   -

و�ل�شارخة ومكياج �لت�شعينات وفنون �ل�شدو وغريها �لكثري من خالل كربى �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال 

د�خل وخارج �ململكة يف جميع دول �خلليج وتايلند ولبنان و�شوريا وم�شر وغريها..

[ هل ح�شلِت على عرو�س عمل يف �خلارج؟

- نعم ح�شلت على �لعديد من عرو�س للعمل �لد�ئم خارج �ململكة ومنها يف دولة قطر و�ل�شعودية ودبي �ل 

�نني �عتذر عنها جميعا فاأنا �بنة هذ� �لوطن و�نا »كال�شمكة« ل ��شتطيع �لتنف�س و�لعمل �ل على هذه �لر�س �لطيبة 

لكن هذ� ل مينع �ن ��شارك و�خو�س �لتجارب و�ملهرجانات و�لفعاليات �ملختلفة يف هذه �لدول �مل�شيافة و�ل�شقيقة ..

[ يحتفل �لعامل بعد غد بعيد �لأم، ماذ� يعني لك ذلك وكيف هي عالقتك بو�لدتك؟ 

- عالقتي بو�لدتي قوية جد� رغم وفاتها �ل �ن ذكر�ها ل تز�ل قابعة يف قلبي خا�شة و�ن لها �لف�شل �لكبري 

يف تربيتي وجناحي فهي �ن�شانة �شاحبة قلب كبري وحكيمة بطبعها، تعلمت �لكثري منها وكثري� ما كنت �قدم لها 

�لهد�يا مبنا�شبة عيد �لم رغم �نها »متدينة« وترف�س �لحتفال بهذ� �ليوم، �ل �نني كنت �حر�س على تقدمي �لورود 

لها يف هذ� �ليوم حيث كنت �قتطع جزء� من م�شرويف �ليومي ل�شتطيع �شر�ء هدية لها يف هذ �ليوم ..

كما �نني حر�شت �ن �عٌود �بنائي على تذكر هذه �ملنا�شبة و�لحتفال بها وكثري� ما ت�شعدين هد�ياهم �لب�شيطة 

كتقدمي �لورود و�لكعك و�حيانا �كتفي بكلمة »�حبك يا �مي« وهم من يذكرون و�لدهم بهذه �ملنا�شبة ويخططون 

معه لعد�د �حلفلة ومل �ن�س �ول هدية تلقيتها من �بني مع �ول ر�تب ح�شل عليه وهي عبارة عن »�شو�ر« ل زلت 

�حتلى به ويعني �لكثري يل ..

[ ماذ� تقول نورة ل�شباب �ليوم يف هذ� �لعيد؟ 

- �قول لكل �شاب و�شابة �ن ي�شارعو� لالحتفال مع و�لدتهم يف هذ� �ليوم وتقدمي �لهد�يا لها و�ن كانت ب�شيطة 

لكنها حقيقة تدخل �لفرح على قلب كل �أم قبل �ن ياتي يوما ل يجدوها بجانبهم وكما نقول بلغتنا �لد�رجة »لني 

فات �لفوت ما ينفع �ل�شوت« ..

[ ما �أبرز �لن�شائح �لتجميلية �لتي تقدمينها مبنا�شبة عيد �لأم؟ 

- �قول للفتاة �ل�شابة �حر�شي يف هذ� �ليوم ��شتخد�م �لألو�ن �لفاحتة �لطبيعية و�ملكياج �لهادىء بعيد� عن 

�للو�ن �لثقيلة �ل�شارخة لت�شفي مزيد� من �حلميمية و�لنعومة على هذه �ملنا�شبة �خلا�شة كما يجب عدم �لبدء 

بو�شع �ملكياج مبكر� و��شتخد�م كرميات �حلماية للب�شرة قبل �ل�شروع يف و�شع �ملكياج وعدم ��شتخد�م م�شتح�شر�ت 

�ملكياج �لزهيدة �لثمن و�ملتد�ولة موؤخر� و�لتي تنم عن ��شر�ر م�شتقبلية للب�شرة. ..

ب�شعرها من خالل و�شع  �لوجه و�لعتناء  �ملكياج جتنبا لربوز جتاعيد  �ملبالغة يف  فاأن�شحها عدم  لالأم  �أما 

خلطات من �لزيوت �لطبيعية ومنها زيت �ل�شبار وزيت �لزيتون ومو�د ع�شبية �خرى ت�شهم يف ��شافة مزيد من 

�حليوية و�للمعان ل�شعرها وت�شهم يف �يقاف �لت�شاقط ..

ول نن�س تا�شي�س �لوجه ب�شكل �شحيح ومالئم وفق ��ش�س مدرو�شة من خالل ��شتخد�م كرمي �ل�شا�س �ل�شحيح 

�لد�رجة حاليا منها �لخ�شر �لفاحت وعدم  �لب�شرة و��شتخد�م �ملرطب وتد�ول �للو�ن �لرت�بية �ملطفية  �لذي يالئم 

�ملبالغة بخط �لعني مع مل�شات من �ل�شدو �خلفيف �لتي تظهر مالمح �لبنت و�لم معا كما �ن �للون �خلوخي �لفاحت 

�ملر�ة  �أنوثة  و�لذي يربز  عنه  لنا  ل غنى  �لذي  لل�شفاه  �لحمر  �للون  �للو�ن  ملك  نن�س  �ليوم ول  فتيات  ينا�شب 

وجمالها ..

[ ما �أبرز خططك وم�شاريعك �مل�شتقبلية؟

و�ل�شالم« بجمهورية م�شر من خالل  و�مل�شاركة يف مهرجان »�حلب  للح�شور  موؤخر� ح�شلت على دعوة   -

خو�س حتدي مع 175 م�شاركا من كربى �شركات �لتجميل �لعربية و�لعاملية كما �شاأ�شارك يف مهرجان »�لعرو�س« 

بدولة �لمار�ت، و�خطط قريبا لفتتاح �شالون و�شبا خا�س بي يف كل من دولة قطر و�لمار�ت كما �شاأ�شارك يف 

دورة تدريبية يف ��شبانيا تعنى بـ »�لتاتو« ..
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[ �إىل �أي حد تثقني بقدرة �أولدك على تويل �أعمالك؟

�لأولد وهم يف �شن مبكرة  باأنه يجب �لعتماد على  - لدي قناعة 

�أنف�شهم  �أو 30 عاما وحتفيزهم على حتمل م�شوؤولية  رمبا تكون 20 

كيف  و�إل  �لأخطاء،  بع�س  �رتكابهم  من  �شري  ول  �أي�شا،  وعائلتهم 

�شيتعلمون؟. 

هذ� �ف�شل بكثري من �لنتظار حتى ي�شبحو� يف �لـ 40 �أو �لـ 50 

�أقل  فر�س جناحهم  ت�شبح  عندها  �لعائلة،  �شركة  �أو  �لعمل  يرثون  ثم 

معدومة،  �شبه  �ل�شركة  وتو�شعة  �لعمل  تطوير  على  ومقدرتهم  بكثري، 

�ل�شيارة،  �أو  �لبيت  مثل  مثلها  ورثة  هي  �ل�شركة  �أن  �شيعتقدون  لأنهم 

وبالتايل يجب تقا�شمها وت�شفيتها.

[ كم لديك من �لأولد؟ وهل �تبعت هذ� �ملبد�أ معهم؟

لديه  �أحدهما  معي،  يعملون  �لآن  منهم  �ثنان  �ولد،  �أربعة  لدي   -

خلفية م�شرفية حيث كان يعمل يف ق�شم �ل�شتثمار�ت يف �أحد �لبنوك، 

لذلك ميكنني �لعتماد عليه خا�شة و�أنه يعرف �ل�شوق جيد� ولديه مقدرة 

�أما  على ��شتك�شاف �لفر�س �ملتاحة للتطوير، وهو �لآن �ملدير �لإد�ري، 

�لآخر فاأنهى در��شته موؤخر� يف ��شرت�ليا وقرر �للتحاق بالعمل معي.

�أكرث مني »مديرة«،  �أ�شبحت »قائدة«  �لعمل فقط،  �أوجه  �أنا  حاليا 

و�أوكلت �لتعاطي مع تفا�شيل �لعمل �ليومي لأولدي.

[ لكن ت�شور �لأولد يكون باأنهم �شيح�شلون على دلل وعناية خا�شة 

عندما يعملون يف �شركة متلكها و�لدتهم؟

- ميكن �أن يعمل �لأولد يف غري �شركة �ل�شرة �أو يطلقو� عمال خا�شا 

�شابه،  ما  �أو  للدخول يف جتارة  �لنقود  بع�س  �أهلهم  من  ي�شتدينو�  �أو 

وبعد �أن يكت�شبو� خربة حقيقية عن �لنا�س و�لأ�شو�ق وكيفية �لتعامل 

ينتقلون للعمل يف �شركة �لعائلة، وهذ� ما �أ�شجع عليه بقوة.

و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  يف  طويلة  �شنو�ت  خربة  �أخذت  نف�شي  �أنا 

�أ�ش�شت عملي �خلا�س. مل  �لأهلي، بعد ذلك  �لقطاع  �خلا�س وكذلك يف 

�أرث �لعمل عن �أهلي و�أنا حري�شة �أن يكون �أولدي على قدر �مل�شوؤولية 

عند ��شتالمهم لأعمايل.

�ل�شركة  ر�أ�س  على  �لأب  كان  �إذ�  فيما  فرقا  هناك  �أن  تعتقدين  هل   ]

�لعائلية �أم �لأم خا�شة لناحية �لعاطفة؟

- �ل�شركات �لعائلية هي عبارة عن جمموعة من �لعالقات �لعائلية 

و�لجتماعية قبل �أن تكون عالقات جتارية، ولهذ� فاإنه من �ملهم �أن تنظم 

لتما�شكها  �لطريق  متهد  لكي  و�شحيحة  جيدة  ب�شورة  �لعالقات  هذه 

وتطورها ومنوها.

�شحيح �أن �لأم لديها عاطفة �أكرب جتاه �لأولد، لكن �شيدة �لأعمال 

ت�شتطيع توظيف عاطفتها ب�شكل �شحيح ومبا يكفل ��شتمر�ر �لعمل يف 

�ل�شركة �لعائلية وتطوره، و�مل�شاألة هنا ل تتعلق باملوؤ�شر�ت و�مليز�نيات 

وموؤهالتهم  باأولدها  �أكرث  �ل�شركة  �شاحبة  �لأم  مبعرفة  بل  فقط، 

وبقدرتها على توجيههم عقليا وعاطفيا �أي�شا.

[ وكيف حتتفلون يف عيد �لأم؟

- يوم عيد �لأم يوم ر�ئع، وقد �عتاد �أولدي منذ �شغرهم �أن يجلبو� 

يل هد�يا �شغرية معربة، ويف عيد �لأم ويف كثري من �ملنا�شبات �أحر�س 

على �لبقاء �إىل جانب �أولدي، د�ئما �أ�شمعهم و�آخذ بر�أيهم، و�أعطيهم من 

وقتي ما �أ�شتطيع.

طويلة  فرتة  تركتهم  ولقد  مكافحة،  �أما  لديهم  �أن  يقدرون  وهم 

وذهبت للدر��شة يف �مريكا، وهذ� ترك �ثر� �إيجابيا لديهم ولي�س �شلبيا، 

مكانتها  لها  وقيادية  �أعمال  و�شيدة  وقدوة  مكافحة  �أمهم  �شاهدو�  فقد 

�إىل  ومازلت  بي،  فخرو�  كربو�  وعندما  �لطيبة،  و�شمعتها  �ملجتمع  يف 

جو�رهم كلما �حتاجوين.

سيدة األعمال د. لولوة المطلق:

أريد أن يعاملني أوالدي
كمديرة بينما أعاملهم كأم

�لدكتورة لولوة �ملطلق �شيدة �أعمال ع�شامية، بد�أت حياتها يف �لعمل لدى وز�رة �ل�شحة ثم قادها طموحها لنيل �شهادة �لدكتور�ه 

يف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية لتكون �أول بحرينية حت�شل على �لدكتور�ه يف هذ� �لتخ�ش�س، و�نتقلت للعمل يف �لقطاع �خلا�س حيث �أ�ش�شت 

�لعديد من �ل�شركات �لتي كانت تديرها مبفردها قبل �أن يت�شلم �ثنان من �أولدها �لأربعة �إد�رتها.

ورغم �أنها ع�شامية كوَّنت �شركاتها وموؤ�ش�شاتها بنف�شها �إل �أنها مل ترتدد يف �أن توكل لأولدها مهمة �إد�رة تلك �ملوؤ�ش�شات »رغم �أنهم 

يرتبكون �أحيانا بع�س �لأخطاء«، فيما �كتفت هي بدور �لقيادة �أو �لتوجيه من بعيد.

تريد �لدكتورة �ملطلق من �أبنائها �أن يعاملوها كمديرة مبا يكفل جناح �لعمل، �أما هي فتف�شل �أن تعاملهم كاأم، وخا�شة يف يوم مميز 

مثل عيد �لأم.

عدد خاص بمناسبة 
عيد األم
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تعود �بتد�ع فكرة �لحتفال بعيد �لأم يف �لعامل �لعربي �ىل جمهورية م�شر �لعربية ففي 6121955 كتب 

�ل�شحفي �مل�شري �لر�حل علي �أمني يف ز�ويته �ل�شحفية �ليومية »فكرة« دعا فيها �إىل تخ�شي�س يوم لالحتفال 

بالأم ويف 9121955. 

وهذه �لفكرة جاءته �إثر تلقيه ر�شالة من �أم ت�شكو من �بنها، فقد توفى زوجها وهي يف �لع�شرين من عمرها 

�بنها  للحياة.. وتعلّم  �لأغنياء لتعلمه وتعده  للف�شاتني وخادمة يف بيوت  �لزو�ج و��شتغلت خياطة  ورف�شت 

َجْته.. وتلبية لرغبة زوجته كنتها �لتي ف�شلت �أن  وح�شل على �ل�شهادة �جلامعية وعلى �لوظيفة �أي�شا.. وَزوَّ

تعي�س بعيدة عن حماتها قرر ترك �لبيت وو�فقت �لأم... وخرج �لبن من �لبيت يحمل �حلقائب �لتي رتبتها �أمه 

دون كلمة �شكر �أو ود�ع وعا�س بعيد� عن �أمه. 

وبعد �أن �أورد �ل�شحفي علي �أمني م�شمون هذه �لر�شالة و�لتي �أثرت فيه كثري�، كتب يف ز�ويته... »... فلماذ� 

ل نتفق على يوم من �أيام �ل�شنة نطلق عليه »يوم �لأم« وجنعله عيد� قوميا يف بالدنا وبالد �ل�شرق... 

و بعد �أن �ختلفت �جلمعيات �لن�شائية على �ختيار �ليوم، و�تفقن ب�شبب �خلالف على دفن �لفكرة كتب �أمني 

مرة �أخرى ما ر�أيكم يف �أن جنعل

»عيد �لأم هو بد�ية �لربيع يف بالدنا وبالد �ل�شرق �لأو�شط«. 

قر�أت �ل�شيدة زينات �جلد�وي )مقررة جلنة �خلدمة �لعامة يف جمعية �ملر�شد�ت( �لفكرة وتاأثرت بها جد�، 

فقد �شحرتها �لفكرة وقامت بعر�شها على �جلمعية �لتي رحبت بالفكرة و�إعالن م�شروع برنامج �لعيد وو�شائل 

تنفيذه... 

)وممن  وغريهم...  و�لدين  و�لأدب  �ل�شحافة  ورجال  و�ملوؤ�ش�شات  �لر�شمية  بال�شخ�شيات  تت�شل  و�أخذت 

�ت�شلت بهم: �شيخ �لأزهر، وعبد�خلالق ح�شونه �أمني عام �جلامعة �لعربية وكمال �لدين ح�شني وزير �ملعارف 

وغريهم(. 

وبحما�س رحب �جلميع بالفكرة و�أبدى كل منهم ��شتعد�ده للم�شاعدة بالآر�ء و�ملجهود، وقد عرب �لكثريون 

عن تاأييدهم �ل�شادق للفكرة بالكتابة يف �ل�شحافة و�لتطرق �إليها �أيام �جلمعة من على منابر �مل�شاجد. 

وكان �لعيد تتويجا و�عرت�فا رمزيا لحرت�م �لأم �لذي نادت به جميع �لديانات �لإن�شانية منذ فجر �لتاريخ. 

ومن م�شر �نتقلت �لفكرة �إىل جميع �لدول �لعربية. 

�أما فكرة عيد �لأم يف �لعامل �لغربي فتعود لل�شيدة حنه جاروي�س من مدينة فيالدلفيا يف ولية بن�شلفانيا 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.. فقد دعت عام 1905 �أ�شدقاءها و�أقاربها لالحتفال يف ذكرى وفاة و�لدتها... 

ويف �لحتفال تبلورت فكرة تخ�شي�س يوم لالأم... وهكذ� بد�أت �ل�شيدة حنة جاروي�س �لكفاح يف �شبيل حتقيق 

فكرتها. 

ويف �لعا�شر من �شهر مايو لعام 1913 �قر �لكونغر�س �لأمريكي تخ�شي�س يوم لالأم.. ويف �لتا�شع من مايو 

1914 �أ�شدر �لرئي�س �لأمريكي ويدرو ويل�شون مر�شوما يعلن فيه عن تخ�شي�س يوم ليكون عيد� ر�شميا لالأم، 

ومت حتديده يف �لأول من �شهر مايو من كل عام. 

وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن تاريخ عيد �لأم يختلف من دولة لأخرى.

عيد األم.. تعبير رمزي الحترامها 
وتضحيتها ومكافحة الجفاف العاطفي 
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أطفال البحرين
في عيد األم:

رسائل امتنان 
وهدايا بسيطة 

وعبارات بريئة 
ألمهاتهم
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�شنو�ت(  و9   8( �حمد  وعهود  جنود  �ل�شقيقتان 

يف  وتعتمد�ن  �شنويا  �لم  عيد  ترتقبان  باأنهما  �أكدتا 

با�شتقطاع  تقومان  حيث  نقودهما  ح�شالت  على  ذلك 

يف  وو�شعه  �ليومي  م�شروفهما  من  جد�  ب�شيط  مبلغ 

و�شر�ء  �ليوم  هذ�  قبيل  ��شتخر�جه  �جل  من  �حل�شالة 

تقمونا  حيث  لمهما  حبهما  عن  تعرب  متو��شعة  هدية 

مبفاجئتها بها. 

وبحما�شة �شديدة قالتا معا �لهدية �لتي نختارها ل 

تعادل �حلنان و�لهتمام �لذي نحظى به من قبل و�لدتنا 

غرفتنا  وترتب  درو�شنا  ��شتذكار  على  ت�شاعدنا  �لتي 

وت�شهر على ر�حتنا �ثناء �ملر�س وتقدم لنا �حلى �لهد�يا 

و�ملالب�س من �جل �شعادتنا وتن�شى نف�شها كثري�، لذلك 

مهما قدمنا لها يف هذ� �ليوم ل يفي حقها بالكامل.

وبرب�ءة �لطفولة وبعفوية �شديدة تروي لنا زهر�ء 

تفاجاأ  �ن  �جل  من  �ل�شغرية  خطتها  )9�شنو�ت(  خالد 

ل�شر�ء  و�لدها  مع  م�شبقا  �تفقت  فقد  �لعام  هذ�  و�لدتها 

�ليوم  بهذ�  �لورود �جلميلة تعرب عن فرحتها  باقة من 

معربة  لوحة  بر�شم  قامت  �نها  كما  لمها  حبها  ومدى 

حيث ت�شم ر�شما مب�شطا لو�لدتها مم�شكة بيدها بينما 

يف �ليد �لخرى تقدم لها قلبا �حمر �شغري� تنم عن مدى 

ع�شقها و�متنانها لو�لدتها وعرفانا منها مبا تقدمه لها 

من حنان و�هتمام ورعاية ل مثيل لها.

�ي�شا  مدر�شتها  لأن  �ليوم  هذ�  حتب  �نها  موؤكدة 

حتتفل بـ »عيد �لم« وحتثهم �ملعلمة على �شنع بطاقة 

�مللونة  �لورق  ق�شا�شات  خالل  من  لالأمهات  معيادة 

ور�شم ما يحلو تعبري� عن �حلب لها لذلك تكاد �لب�شمة 

ل تفارق حمياي خا�شة �ن و�لدي يحر�س يف هذ� �ليوم 

على ��شطحابي �نا و�خي وو�لدتي لالحتفال بعيدها يف 

�حد �ملطاعم �جلميلة.

�أما ندى علي )9 �عو�م( تقول �حاول هذ� �لعام �ن 

��شعر و�لدتي ب�شيء خمتلف حيث �شاأقوم ب�شنع طبق 

و�لدتي  مر�قبة  خالل  من  تعلمته  �للذيذة  �حللوى  من 

�ثناء طبخها لنا و�متنى �ن �وفق يف �لأمر كما لن �ن�شى 

�ن �عانقها و�قبلها �شبيحة هذ� �لعيد وطبعا قد �شنعت 

لها بطاقة معايدة كتبت فيها �رق �لكلمات منها »�حبك يا 

ماما« و«�مي يا �حلى �م« وغريها من �لعبار�ت �لرقيقة.

و�لدتهم  مع  لالحتفال  �لطفال  جميع  ندى  وتدعو 

�عتربته يوما مميز� ومعرب� عن مدى  �لذي  �ليوم  بهذ� 

تعليمنا  يف  �لعام  طو�ل  جلهودها  وتقدير�  �لأم  حب 

وتقدمي �لف�شل لنا ب�شتى �نو�ع �لت�شحيات من دون �ي 

مقابل يذكر، منوهة �ن و�لدتها ت�شتحق كل كلمات �حلب 

و�لتقدير خا�شة و�نها ل تبخل بوقتها وجهدها من �جل 

توفري �شبل �لر�حة يل ولخوتي �ل�شغار.

و9   8( عقيل  ومنار  غدير  �ل�شقيقتان  بينما 

كانتا  فقد  �آخر  نوع  من  جمهود�  بذلتا  فقد  �شنو�ت( 

تدخر�ن م�شروفهما �ليومي �لذي تعطيه لهما و�لدتهما 

�ليوم  هذ�  ��شتخر�جه يف  �جل  للمدر�شة وتخبئانه من 

و�لدهما  مع  بالتفاق  لو�لدتهما  قيمه  هدية  و�شر�ء 

قلب  على  �لفرح  يدخل  ب�شكل  �خلا�س  جمهودهما  من 

و�لدتهما.

كما وعربتا عن فرحتهما بهذ� �ليوم بكلمات رقيقة 

�قرت�ب  عن  د�ئم  ب�شكل  و�لديهما  ت�شاألن  �نهما  و�كدتا 

هذ� �ليوم من �جل �شر�ء هدية جميلة لو�لدتهما قائالت: 

نحن كل عام ننتظره بفارغ �ل�شرب لالحتفال به وطبع 

قبلة على جبني و�لدتنا نعرب فيها عن مدى �متنانا لها 

مبا تقدمه من ت�شحيات وجهود م�شنية منها ��شتذكار 

�لدرو�س معنا وترتيب مالب�شنا و�عد�د ��شهى �لوجبات 

و�حللويات لنا من دون ملل �و كلل يذكر.

كتبت - فاطمة �شلمان:

بعفوية �لطفولة وبرب�ءة قلوبهم �ل�شغرية ��شتطاع �لرب�عم �لتعبري بعفوية �شديدة وبعبار�ت ب�شيطة 

خرجت من �فو�ههم لتعرب عما يخاجلهم من م�شاعر و�أحا�شي�س يف عيد �لأم �لذي �عتربوه يوما مميز� 

وعيد� يرتقبونه كل عام ليقدمو� هد�يا هي ح�شيلة م�شروفهم �ليومي �لذي كانو� يحر�شون على جمعه 

لي�شرتو� �شيئا يعرب عن حبهم لأمهاتهم يف هذ� �ليوم.

فمهما كانت �لهد�يا قيمة �م ب�شيطة جد� تبقى لها نكهتها �خلا�شة لدى �لطفال كنوع من �ملعايدة 

وبكلمات  عفوية  وبتعابري  برب�ءة  نفو�شهم  يف  �ل�شرور  ويدخل  كثري�  يفرحهم  �لذي  �لمر  و�لتعبري 

م�شيئة ور�شومات معربة يحاولون فيها جاهدين للتعبري عن حبهم وتقديرهم لالأم يف عيدها كنوع من 

رد �جلميل ولو ب�شكل ي�شري لتهنئة �لم يف هذ� �ليوم.
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M & CO �حدى �شركات �لأزياء �ل�شكتلندية �ملتخ�ش�شة يف بيع: �ملالب�س �لن�شائية، مالب�س �لأطفال �ىل 
ماقبل �ملر�هقة، بال�شافة �ىل �ملالب�س �لد�خلية و�لك�ش�شو�ر�ت، يبلغ عدد متاجر M & CO قر�بة �لـ 300 متجر 

يف �ململكة �ملتحدة وميتد تاريخ M & CO �ىل 50 عاما ك�شركة خمت�شة يف بيع �لأزياء، ميكنك �لآن �لعثور على 

متجرM & CO �حل�شري يف �لبحرين �لو�قع يف جممع �ل�شيف.

M & CO يعر�س هذ� �لربيع جمموعة جميلة ت�شبه لوحة جريئة م�شبعة بالألو�ن كالزرق �ملائل للون 
�لبحر �مل�شتوحى من �ل�شني �ىل �زياء M & CO �لزرقاء، كما �ن جمموعة مالب�س ربيع و�شيف 2014 �ملزينة 

بالزهار �ل�شرقية �لر�قية و�لقلوب �ملرحة بال�شافة �ىل �زياء منقطة و�خرى خمططة، كما �ن منتجات ديكور 

�ملنازل �لد�خلي ذ�ت �لرتف �جلديدة تديل مبعنى �لرقي هذ� �لربيع.

حياكتها  متت  �لتي  �لعلوية  �لربطات  ذ�ت  �لبلوز�ت  خالل  من  تنوعا  ليف�شل  مذهلة  عودة  �لربيع  يرى 

وتطريزها بالد�نتيل، يف حني توحي �لتنور�ت �ملق�شمة �ملطرزة يف �حلو�ف بالد�نتيل cutwork و�لتي تتنا�شق 

�للم�شات  خالل  من  �ملا�شي  �لقرن  من  �خلم�شينيات  �ناقة  عن  �شورة  لتعك�س  ت�شميمها  مت  �نيقة  �شرت�ت  مع 

�ملعدنية �لتي ت�شري �ىل ومي�س وحيوية �ل�شيف.

كما �ن جمموعة مالب�س �لأطفال تقدم جمموعة مميزة من �لقطع �مل�شممة للفتيان و�لفتيات من �شن 13-0 

�شنة، مع �مل�شتلزمات �ليومية مبا يف ذلك: �لأحذية، مالب�س �لنوم، مالب�س �ل�شباحة و�لك�ش�شو�ر�ت، وجمموعة 

 M & CO كايلي لالأطفال من �شن 9-13 �شنة �ىل �شن ماقبل �ملر�هقة �ملتو�جدة يف �ملن�شة �جلديدة يف حمل

لهذ� �ملو�شم.

تتميز بألوانها المائلة للون البحر والمزينة باألزهار

M & CO تقدم مجموعتها
األنيقة لربيع وصيف 2014
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فقرات استعراضية
رو�شة  هي  �لأم  بعيد  �لتي حتتفل  �لرو�شات  بني  ومن 

حممد  مروة  �لأ�شتاذة  تقول  �جلانب  هذ�  ويف  �لأجنال، 

�طفال  يحتفل  �شك  »بال  �لأجنال«:  برو�شة  »�شكرترية 

�لرو�شة �شنويا و�لهيئة �لد�رية و�لتعليمية بعيد �لأم، ويف 

هذ� �ليوم ن�شتدعي �لأمهات و�لآباء للم�شاركة يف �لفعاليات 

�ملنظمة و�لتي تقام يف حديقة �لرو�شة، كما يتم توجيه دعوة 

مل�شاركة �مهات مركز د�ر يوكو، ويتمثل �حلفل يف رق�شات 

��شتعر��شية و�أ�شعار يقوم باد�ئها �طفال �لرو�شة، كما �نهم 

يرتدون �ملالب�س �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة عليهم، ويتم 

يتم  كما  و�لمهات،  لالأطفال  ب�شيطة  توزيع �حللوى وهد�يا 

تعليق لوحات معربة عن �لأم و�هميتها يف �لأ�شرة، ويف هذ� 

�لعام تنوي �لرو�شة ��شتقبال �لفنانة �شلوى بخيت �ملعروفة 

» باأم هالل««.

بطاقات معايدة
»رو�شة  مديرة  وهي  ح�شن  حممد  نفي�شة  �ل�شتاذة  �أما 

كامال  ��شبوعا  خ�ش�شت  قد  �لرو�شة  �ن  فتذكر  �لفردو�س« 

�لحرت�م  مبد�أ  لالأ�شرة، وذلك من حيث حر�شها على غر�س 

ذلك  يقت�شر  ل  و�ن  �شو�ء  حد  على  �لأبوين  جتاه  و�لتقدير 

على �لأم، وحثهم على �ل�شغاء لهما وم�شاعدتهما وتو�شيح 

تلبية  يف  متمثال  �لأبناء  جتاه  �ملتناهية  غري  �ف�شالهما 

لجل  �حلياتية  �لعباء  كافة  وحتمل  وتربيتهم  �حتياجاتهم 

يقدمها  وردة  طفل  كل  باهد�ء  �لرو�شة  تقوم  كما  ر�حتهم، 

لو�لدته مرفقة بها بطاقة حتمل عبار�ت �حلب لالأم ي�شممها 

بتقدميها  فخور�  ويكون  بقيمتها،  ي�شعر  لكي  بنف�شه  �لطفل 

يوم  يف  ولي�س  يوم  كل  يف  تقديرها  عليه  وجب  �لتي  لمه 

معني من �ل�شنة.

مسابقات وفقرات ترفيهية 
عمل  فريق  �لذكية«  �لبد�ية  »رو�شة  نظمت  حني  يف 

لالحتفال بعيد �لم، وت�شري �ل�شتاذة مينى حممود �ملحايري 

تكون  �شوف  �لعام  هذ�  �لفعالية  �ن  �ىل  �لرو�شة«  »مديرة 

تتخللها  و�شوف  للجنة«  مفتاحي  �نتي  »�مي  م�شمى  حتت 

م�شابقات وفقر�ت تربوية وترفيهية لالطفال وذلك با�شر�ف 

تنظيم  يف  �شعادتهن  عن  عربن  �للو�تي  �لرو�شة  مربيات 

�لحتفال تقدير� لالمهات ولكي تكون فر�شة ذهبية لالطفال 

ليعربو� عن م�شاعرهم بهذ� �ليوم �ملميز.

رسومات معبرة 
بوح�شني  ح�شن  نعيمة  �لأ�شتاذة  حتر�س  وباملثل 

مب�شاركة  وذلك  �لأم  بعيد  بالحتفال  �لنه�شة«  »رو�شة 

�أو  �لرو�شة  مبنى  �أما يف  �لفعاليات  وتقام  �لرو�شة،  �أطفال 

يف �ملركز �لجتماعي �لقريب منها، وقبل حلول هذه �ملنا�شبة 

�لأطفال على فقرة  بتدريب  تقوم مربية كل �شف على حدة 

��شتعر��شية يوؤدونها يف هذ� �ليوم للتعبري عن فرحتهم هذ� 

هد�يا  بار�شال  �لإد�رة  تقوم  كما  �مل�شرحيات،  �ىل  بال�شافة 

�لطفال  �ىل حث  بال�شافة  هذ�  �لطفل،  با�شم  تقدم  لالمهات 

�ختيار  �لر�شم ويتم  �لتعبري عن م�شاعرهم عن طريق  على 

�ليوم يغر�س  �لعر�س، ويف هذ�  لتعلق على لوحة  �ف�شلها 

بد�خلهم و�جب �حرت�م �لبوين وتقديرهما.

روضات األطفال تحتفل بعيد األم

بهدف غرس االحترام والتقدير فــي نفوسهم

كتبت - زينب طالب:

يف عيد �لم �لذي ي�شادف 21 من مار�س من كل عام يحتفل �أفر�د �لأ�شرة كبار� و�شغار� بهذه �ملنا�شبة للتعبري 

عن حبهم وتقديرهم لهذه �لن�شانة �لعظيمة �لتي بذلت �لغايل و�لنفي�س و�لتي �شحت بر�حتها و�شبابها لرتبية �أجيال 

�مل�شتقبل، ومهما قدم لها �لبناء فانهم لن يكفو� حقها، فاأف�شالها كثرية عليهم منذ حلظة خروجهم �ىل هذه �لدنيا.

�شريحة  كونها حتت�شن  �ملنا�شبة  بهذه  و�لرو�شات  �ملد�ر�س  �ملتمثلة يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  وبالتايل حتتفل 

كبرية من �لطفال و�لنا�شئة، ومن و�جبها �ن تغر�س بهم حب �لم و�حرت�مها وتقديرها يف جميع �لوقات و�لظروف 

ولي�س يف هذ� �ليوم، متمثال ذلك يف �لتقاء �لق�شائد و�لكلمات �ملعربة عن حب �لم و�لتفنن يف �لهد�يا وبطاقات �لتهنئة 

و�رتد�ء �ملالب�س �جلديدة، هذ� بال�شافة �ىل م�شاركة �لمهات يف هذ� �لحتفال بني �بنائهن.

عدد خاص بمناسبة 
عيد األم
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تنظم »جمموعة �أوريجني« برنامج عمل مكثف ملدة يوم و�حد وهو عبارة عن 

�أحدث  تتناول  �لأوىل  متخ�ش�شتني  عمل  ور�شتي  �إىل  بالإ�شافة  عملية  حما�شرة 

»�إد�رة  �لثانية يف  و�لور�شة  �لتوريد«  �شل�شلة  �إد�رة  »كفاءة  �ملعلومات يف  تقنية 

�ملخزون« و�شوف يحا�شر يف هذ� �لربنامج �خلبري �لدويل �ل�شيد »ديفيد �شميث« 

وهو ع�شو موؤ�ش�س يف �ملعهد �لدويل CIPS �ملعتمد للم�شرتيات و�لتوريد. 

يف هذ� �ل�شدد حتدث �ل�شيد »�أحمد حممد �لبناء« �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 

ب�شكل كبري على خمتلف  نف�شها  فر�شت  قد  �ملعلومات  تقنية  �أن  منوها  �أوريجني 

�لإد�ر�ت و�لقطاعات �ملختلفة يف �لعام و�خلا�س ويف خمتلف دول �لعامل �لعربي 

ب�شكل عام و�خلليحي ب�شكل خا�س خ�شو�شا يف �إد�رة �مل�شرتيات و�إد�رة �ملو�رد 

�لتي حتتاجها  و�مل�شرتيات  �لب�شائع  بتوريد  �ملهتمة  �لأخرى  و�لإد�ر�ت  �لب�شرية 

�ملوؤ�ش�شات �شو�ء من �ل�شوق �ملحلي �أو �لعاملي.

�ل�شخ�س  �ملوؤ�ش�شات من و�شع  �أح�شنت  �ذ� ما  �لبناء«  »�أحمد  �ل�شيد  و�أ�شاف 

تدريب،  �أف�شل  ودربته  و�أهلته  �لإد�ر�ت  هذه  يف  �ملنا�شب  �ملكان  يف  �ملنا�شب 

�إد�رة  مهمة  تفعيل  خالل  من  �لكبرية  �ملبالغ  توفر  �أن  �ملوؤ�ش�شة  هذه  ��شتطاعت 

�شر�ء  طلب  عملية  كل  يف  كبري  ب�شكل  �ملعلومات  تكنلوجيا  و�إدخال  �مل�شرتيات 

و�إل فاإن �لعملية �شتكون بطيئة وبالتايل تتخلف هذه �ملوؤ�ش�شة �و تلك عن ركب 

�لتكنلوجيا و�لتطور.

�أن يتميزو� و�أن يتحلو�  �لقائمني على هذه �لد�ر�ت يجب  �أن   �إىل ذلك  �أ�شف 

بالأمانة �لتامة و�إل �شيحدث هنا �لف�شاد �ملايل من خالل وجود ثغر�ت قد ي�شتغلها 

�شعاف �لنفو�س من خالل عملية �ملفاو�شة يف عملية �ل�شر�ء و�لت�شعري و�لتوريد 

وما �إىل ذلك فدخول تكنلوجيا �ملعلومات حتما �شتحد من ظاهرة �لتالعب و�لف�شاد 

و�شتزيد من �شرعة �لإجناز.

من جهة �أخرى ركز �لبناء وهو خبري يف �لتنمية �لب�شرية �أن �ل�شوق �لبحريني 

ب�شكل خا�س و�خلليجي ب�شكل عام يحتاج �إىل مزيد من �خلرب�ء يف هذ� �ملجال. حيث 

�إن هذ� �ل�شوق ما ز�ل ل ميتلك �لعدد �لكايف من �خلريجني و�ملتخ�ش�شني يف �إد�رة 

�ملخازن و�لتوريد�ت وما �شابه خ�شو�شا مع تنوع وتو�شع �لأعمال و�لقطاعات مثل 

�ملقاولت،  �لتجزئة،  و�لال�شكلية،  �ل�شلكية  �لت�شالت  �لطري�ن،  �لفندقة،  قطاعات 

تقنية �ملعلومات وخمتلف �لأجهزة �حلكومية وقطاع �لبنوك و�ل�شريفة �إىل �أخره.

لذلك يحث �ل�شيد �لبناء كافة �لقطاعات �لعامة و�خلا�شة لال�شتفادة من هذ� 

�لنوع من �لرب�مج وخ�شو�شا �لتكنلوجيا �حلديثة يف �إد�رة �مل�شرتيات. 

تكنلوجيا المعلومات تخترق إدارة 
المشتريات والمستلزمات اللوجستية

�أحمد �لبناء
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خالد مو�شى:

عندما يكرب �لأولد ي�شتطيعون �لعتماد على �أنف�شهم يف تدبري �أمور حياتهم و�أعمالهم، 

و�هتمام  رعاية  من  يحتاجونه  مبا  �ل�شابات  �لأعمال  �شيد�ت  �أطفال  يحظى  كيف  لكن 

و�للتفات لأمور �لتطعيمات و�لدر��شة و�لرتفيه وغريها؟

�ل�شابة  �لأعمال  �شيدة  ت�شاأل  و�أن  �لذ�ت،  مع  للوقوف  منا�شبة  ي�شكل  �لأم  عيد 

�أعمايل  ور�ء  �ندفاعي  �أن  �أم  كاأم؟  مني  ي�شتحقونه  ما  �أولدي  �أعطي  هل  نف�شها: 

وجناحاتي �أن�شاين �إياهم؟

عيد األم مناسبة للوقوف مع الذات

هل تنجح سيدات األعمال
الشابات في إدارة أسرهن؟

March 2014

28



March 2014

29

�أن  عبد�لقادر  خلود  �لأعمال  �شيدة  ترى 

�لوقت«،  لتنظيم  مدر�شة  �أف�شل  »�لبيزن�س 

وتقول »قبل دخويل عامل �لأعمال كنت �إن�شانة 

كانت  كلها  حياتي  �أن  �شحيح  منظمة.  غري 

تدور حول وظيفتي وبيتي و�أ�شرتي لكن ل 

�أعرف ملاذ� كنت �أ�شعر نف�شي باأين م�شغولة 

طو�ل �لـ 24 �شاعة ول �أعطي �أي منهم حقه 

�لكايف«.

عامل  دخويل  »بعد  خلود  وتتابع 

�لأعمال تعلمت كيفية تنظيم وقتي لأ�شبوع �أو 

كما �شهر قادم، و�أ�شبحت �إجناز�تي �أكرب وكذلك وقت فر�غي، فاأنا �لآن لدي عملي �خلا�س 

لدي �أن�شطة كثرية مع جمعية )�ألو�ين( لدعم �ملر�أة وجمعية �شيد�ت �لأعمال وغرفة جتارة و�شناعة �لبحرين«.

لدي بنتان وولد جميعهم يف �ملدر�شة، و�أنا �أ�شرف على تعليمهم ب�شكل مبا�شر، و�أرف�س �ن �أجلب لهم مدر�شاً خ�شو�شياً، و�أحر�س على جتميع 

�أن�شطة �لعمل يف يوم كامل كي �أتفرغ لأولدي يف �ليوم �لتايل، كما �أن �جللو�س �أو �خلروج مع �أولدي يف عطلة نهاية �لأ�شبوع هو �شيء مقد�س 

بالن�شبة يل، ول �أخرقه �إل يف حالت نادرة.

وتقول »لي�س هناك عذر ل�شيدة �لأعمال �ل�شابة �إز�ء تق�شريها يف حق �أولدها، خا�شة و�أن �هلل �شبحانه وتعاىل خلق �ملر�أة متعددة �لوظائف، 

وباإمكانها ببع�س �لتخطيط و�إد�رة �لوقت �أن جتد مت�شعاً لكل �شيء«.

وت�شيف »ل �شك �أن �شيدة �أو حتى رجل �لأعمال مير�ن يف ظروف �شعبة ترغمهم على �لبتعاد عن �لأولد لفرت�ت قد تكون 

بحيث  �لدر��شة  منهاج  كثَّفت  لكني  �أ�شهر،   9 بعمر  �بنتي  وتركت  �ملتحدة  �لوليات  يف  للد�ر�شة  ذهبت  �شخ�شياً  و�أنا  طويلة، 

�خت�شرت مدتها من �شنتني �إىل 7 �أ�شهر، وذلك لأعود ب�شرعة �إىل �بنتي و�أ�شرتي«.

دعماً  تتلقى  �إنها  تقول  لكنها  عملها،  تطوير  على  �أبد�ً  يوؤثر  ل  لأولدها  تخ�ش�شه  �لذي  �لوقت  �أن  خلود  وتوؤكد 

وم�شاعدة من زوجها �لذي يتوىل مهامها كاأم عند �ل�شرورة، كما �أن و�لدتها ت�شاعدها كثري�ً، وكذلك و�لدها.

وعن هد�يا عيد �لأم تقول خلود �إنها حتتفل �أول �شيء مع و�لدتها بعد �أن جتلب لها هدية منا�شبة، كما �أنها 

حتتفل مع �أولدها �لذين تطلب منهم �أن يهدوها هدية ب�شيطة قد تكون وردة ل �أكرث. لكن فيما يتعلق مببيعاتها 

من �ملجوهر�ت يف عيد �لأم تقول �إن �لنا�س ت�شرتي هد�يا لأمهاتهم عبارة عن خو�مت �أو حلق بقيمة عدة مئات 

من �لدنانري، ذلك رغم �أن �شيدة �لعام �ملا�شي ��شرتت لو�لدتها هدية عبارة عن خامت باألفي دينار!

على �لطرف �لآخر تقف �شيدة �لأعمال �أمل جناحي متح�شرة على عدم مقدرتها �إعطاء �بنتيها �لوقت �لكايف 

لهن، تقول »�أبذل ق�شارى جهدي لأعود من عملي �إىل �لبيت يف وقت مبكر لأم�شي �شاعات �مل�شاء معهما، لكن 

حتى يف هذه �ل�شاعات �أكون متعبة وغري قادرة على �لرتكيز كما يجب«، وت�شيف »�أعتقد �أن جناح �لإن�شان يف 

حياته �لعملية يكون غالباً على ح�شاب حياته �لعائلية �أو �لعك�س«.

�أحققه  �أمل �لتي تدير �شركة لتنظيم �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت »�أعزي نف�شي باأن ما  وتتابع 

من جناح على �شعيد عملي ي�شب يف نهاية �ملطاف يف خدمة �بنتي ورفع م�شتوى حياتهن 

�لبذل  ما يدفعني لال�شتمر�ر يف  �أمهن من جناح، وهذ�  �إليه  وجعلهن يفخرن مبا و�شلت 

و�لعطاء«.

وتتمنى  �إل  �أم  من  وما  بالعاطفة،  �أولده  على  يبخل  �أحد  من  ما  �أنه  �أمل  وتوؤكد 

�أن جتل�س كل �لوقت مع �أولدها، لكن منط �حلياة �ل�شريع هذه �لأيام يفر�س على 

�جلميع جمار�ته، وذلك على ح�شاب حياته �خلا�شة و�أ�شرته، وتقول »نريد لأعمالنا 

�لزدهار ب�شرعة، ونريد �حل�شول على �أكرب ح�شة �شوقية، ونريد تطوير �أنف�شنا 

ومعارفنا ومهارتنا، فيما تغزونا �حلد�ثة بكثري من �لو�شائل �لتي حتاول 

�لجتماعي«، وت�شيف  �لتو��شل  مثل مو�قع  �كرب من وقتنا  �أخذ ح�شة 

»نحن نقاوم ب�شعوبة كل �لرغبات �ل�شابقة لنخ�ش�س وقت ما لأنف�شنا 

ولأولدنا حتى ل ن�شعر �أننا نظلمهم فعال«. 
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كتبت:زينب طالب

بني �ملا�شي و�حلا�شر لز�لت �لأ�شرحتتفل بعيد �لأم يف �لـ 21 من مار�س من كل عام، بيد �نه وبحكم تطور منط �حلياة �لجتماعية فقد �شاحبها 

�ختالف طبيعة �لحتفال بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة على قلوب جميع �أفر�د �لعائلة، وذلك من حيث نوعية �لهد�يا وطقو�س �لحتفال و�لتي �ت�شفت يف 

هذ� �لع�شر بالرقي و�لفخامة 

حيث �ت�شم ع�شر �جلد�ت بالب�شاطة يف �لحتفاء مع تقدمي هدية ب�شيطة لالم كالأو�ين و�ملالب�س، �ما يف �لوقت �حلا�شر وخ�شو�شا بعد تطور 

و�شائل �لت�شالت ��شبح �لبناء يتهافتون لالحتفال بعيد �لم بهدف �لتباهي �مام �قربائهم و��شدقائهم، فيتفننون يف تغليف �لهد�يا وتكون باهظة 

�لثمن، و�لبع�س منهم يقدم �طقم �لذهب وتذ�كر �ل�شفر.

احتفاالت جماعية
ويف هذ� �جلانب تقول فاطمة علي 54 عاما »�نه وبال �شك �لحتفال بعيد �لأم يف هذ� �لوقت قد �ختلف �ختالفا كبري� عن �لعقود �ملا�شية، ففي 

�ل�شنو�ت �ل�شابقة يقت�شر على �جتماع �ل�شرة يف �ملنزل، وجتهيز ماأدبة ع�شاء �و غد�ء، وتقوم �لفتيات ب�شر�ء هد�يا لالم 

غالبا  وتكون  �لهدية،  لال�شو�ق لختيار  يتوجهن  من  �لفتيات هن  ولكن  ذلك،  ي�شاركونهم يف  و�لخوة  �لب  وباملثل 

ب�شيطة كقطعة قما�س، بخور، عطور عربية �أو �أو�ين منزلية، وعادة ل تكون باهظة �لثمن، ففي �لنهاية هي تعبري حلب 

�لبناء وتقديرهم لالم يف هذ� �ليوم«.

وت�شيف »ويف بع�س �لحيان جتتمع ن�شوة �حلي �لو�حد يف �حد �ملنازل لالحتفال �شمن 

�لآخر ل  و�لبع�س  �بناوؤها،  �ياها  �هد�ها  �لتي  بالهد�يا  تتباهى  �م  جمموعة، وكل 

رعايتها  على  �لم  تقدير  �ن  بحجة  �ملنا�شبة  بهذه  بتاتا  يحتفل 

ل  �ن  يجب  لال�شرة،  �ل�شا�شية  �لركيزة  و�نها  لبنائها 

يقت�شر على يوم حمدد يف �لعام بل يجب �ن حتظى 

لها  وبالن�شبة  �لوقت،  طو�ل  و�لحرت�م  باحلب 

لو�لدتها يف  �لو�ين  تقدمي  على  فكانت حتر�س 

ذ�ت  وتكون  لالو�ين  و�لدتها  لع�شق  �ليوم  هذ� 

جودة ممتازة وكانت ت�شتخدمها يف �لعياد«.

عيد األم بين الماضي والحاضر ..

من هدايا بسيطة ومعبرة
إلى باهظة للتباهي والتفاخر 
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فعادة  �حلا�شر  �لوقت  يف  »�ما  وتكمل 

طريق  عن  �ملنا�شبة  بهذه  �بناوؤها  يحتفل  ما 

�لذهاب �ىل �حد �ملطاعم ومفاجاأتها بقالب من 

�لكعك ومن ثم كل منهم يقدم هدية لها ويف 

�ملا�شي ح�شلت على �شو�ر وخامت من  �لعام 

مل  �لذي  ولو�لدهم  لها  �شفر  وتذكرة  �لذهب 

ين�شو� �ف�شاله عليهم ��شوة بالأم«.

عادة أجنبية 
�أما مرمي يو�شف 59 عاما ربة منزل ولديها خم�شة �بناء ذكور 

�نه يف  فتذكر،  �ل�شباب  �شن  �أبناء يف  ولديهم  متزوجون  جميعهم  و�ناث 

�لأ�شر مقارنة باحلا�شر،  �ملا�شية مل يكن �لحتفال بعيد �لم �شائعا بني  �لعقود 

كونها منا�شبة تخ�س �ملجتمعات �لجنبية �لتي يبتعد فيها �لبناء عن عائالتهم 

ويقطنون يف �أماكن بعيدة، وبالتايل يخ�ش�شون يوما و�حد� يف �ل�شنة لالجتماع 

بو�لدتهم و�لحتفاء بها، معربين عن �شوقهم وحمبتهم لها.

�مهاتهم  على  يتطاولون  �لذين  �لبناء  بع�س  حال  من  ��شتياءها  وتبدي 

�لهد�يا  �فخم  لهم  يقدمون  حتى  �لم  عيد  يقرتب  �ن  وما  يزورونهم،  ول 

وي�شتعر�شونها �مام �لآخرين بهدف �لتباهي، ومن جانبها فقد كانت حتتفل مع 

�شقيقاتها �ل�شغر �شناً بو�لدتهم رحمها �هلل يف جو يجمع جميع �فر�د �لعائلة مع 

�لأطفال، حيث كانت ت�شرتي لكل منهم هدية ب�شيطة يقدمها جلدته، ورغم ب�شاطة 

�لهد�يا �ل �ن و�لدتها كانت تفرح كثري� بذلك وتفتخر بهم و�ن تعبها وعناءها طو�ل تلك 

�ل�شنني لرتبيتهم مل يذهب هباء.

وتتمنى من جميع �لأبناء �ن يقدرو� �مهاتهم و�آباءهم ويحرتمونهم ول يتخاذلو� 

عن زيارتهم وتلبية �حتياجاتهم وير�عونهم كما ر�عوهم عندما كانو� �طفال.
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من حقبة الستينات الحديثة إلى الشرق المفعم بالغموض

ناين ويست تقدم تشيكلة جديدة
من منتجاتها ذات الجودة العالية

تاأخذنا ناين و�شت �إىل رحلة حول �لعامل و�لعودة �إىل �لحتفال ببع�س �لثقافات �لأ�شطورية �لأكرث 

�أناقة يف �ملا�شي و�حلا�شر. فمن حقبة �ل�شتينات �حلديثة �إىل �ل�شرق �ملفعم بالغمو�س و�لفخامة، تقدم 

�آخر ت�شكيلة من ناين و�شت �ملفهوم و�جلودة �خلا�شة بالعالمة �لتجارية. كما ت�شل �ل�شور �لظلية لهذ� 

�ملو�شم باألو�ن ناب�شة وتفا�شيل غنية.

» مع جمموعة غري متناهية من �لجتاهات لكل منا�شبة و�شخ�شية، تعر�س هذه �لت�شكيلة �لأزياء دون 

�لتخلي عن �لقيمة و�لرب�عة. وكما �أن �لأيام تطول و�لطق�س ياأخذ بالدفء، كل �شخ�س يحتفل باأ�شلوبه 

�خلا�س«.

نينوى جيورد�نو، �ملدير �لإبد�عي، ناين و�شت  -

عدد خاص بمناسبة 
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S`60 الستينات
هي  �جلريئة  �لهند�شية  �لأمناط  تعد 

�ملركز و�جلبهة، وهي �إ�شارة �إىل �لع�شرية، 

�ملك�شوفة  �ملقدمة  نحيفة  �لكعب  فاأحذية 

باأمناط  للنظر،  �مللفتة   Sling-backs
�إىل  �ل�شطوع  تعطي  ملونة  بطبعات  مربكنة 

�لأمناط متعددة �لأبعاد ولكن باأ�شلوب متطور.

SPICE MARKET شباي�س ماركيت�

قومي بزيادة �حلر�رة مع �أحذية �لويدج ذ�ت 

 ،leather-stacked �مل�شبوغة  �مل�شبكة  �جللود 

ومنطقة �أعلى �حلذ�ء �مل�شنوعة يدوياً من ليف �لنخل 

تاأتي  كما  �لكاريبي.  �لبحر  منطقة  بثقافة  تذكرنا  �لتي 

طبقات �لن�شيج وتركيبات �لألو�ن �لغنية، و�جللود �لغريبة و�لأمناط 

�لقبلية معاً لإن�شاء �أ�شاليب تعمل ب�شكل موؤكد على �إ�شعال مالب�س �لربيع.

STRONG CURRENTS سترونغ كارينتس
 flat �شكيمريز  وفالت   ،espadrilles �ل�شبادريل  لأحذية  جديدة  تف�شري�ت  مع  �لبحرية  �لأمناط  تعود 

�إلهامها من �لبحر �لزخارف  �لتي ت�شتمد  skimmers، و�ل�شنادل. ومن بني �لعنا�شر �لرئي�شة لهذه �ملجموعة 
�ملخططة، وجمموعة و��شعة من �ألو�ن �لأزرق �لر�ئعة و�لألو�ن �ملرجانية �لد�فئة.

SPRING INTO BLOOM سبرينغ انتو بلووم
و�لأمناط  �لأنثوية،  �لطبعات  بو�شول  ينبئ  فالربيع  وردية،  باقات  يف  �لطبيعة  جمال  و�شت  ناين  تقدم 

�ملموجة مع �شريط �لزينة حتاكي �لأ�شكال �لوردية بلوحة فاتنة ل تقدر �أن تاأتي بها �إل �لطبيعة. 

حول أباريل
تخت�س جمموعة �أباريل �لعاملية بتوزيع وبيع �لتجزئة �خلا�شة بالأزياء �لعاملية �ملختلفة، و�لتي تقف على 

مفرتق طرق �لقت�شاد �حلديث يف دبي يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�ليوم، تلبي �ملجموعة �حتياجات 

�للآف من �ملت�شوقني من خالل �أكرث من 54 عالمة جتارية، و�أكرث من 900 متجر، وتوظيف �أكرث من 8500 

موظف من خمتلف �لثقافات لتغطية �حتياجات �أربع قار�ت. 

ون�شاأت هذه �ملجموعة �لعمالقة للبيع بالتجزئة و�لتي تقع يف دبي يف �لعام 1999، 

�لعام  نهاية  متجر يف  �متالك 1200  �إىل  وتهدف  �آنذ�ك،  و�حدة  ماركة  وبحوزتها 

2015. كما حققت جمموعة �أباريل ح�شور�ً لفتاً لي�س فقط يف �لمار�ت �لعربية 

�ل�شعودية،  �لعربية  و�ململكة  وعمان  و�لبحرين،  وقطر،  و�لكويت،  �ملتحدة، 

�لهند،  مثل  �لأخرى  �لدول  من  �لعديد  �أ�شو�ق  يف  نف�شها  بفر�س  قامت  بل 

و�شنغافورة، و�لأردن، و�أندوني�شيا، وتايالند وماليزيا، بال�شافة �ىل و�شع 

�لعر�ق  من  كل  �لنامية يف  �لأ�شو�ق  �ىل  للدخول  م�شتقبلية  ��شرت�تيجيات 

وم�شر و�لقارة �لأفريقية.

�لعامل  �لتجارية حول  �أباريل عالماتها  وت�شغل جمموعة 

�لوليات  من  �لتجارية«  »�لعالمات  �أ�شلها  ينحدر  �لتي 

�ملتحدة �لأمريكية، وكند�، و�أوروبا، و��شرت�ليا و�آ�شيا ومتتلك 

�لأزياء و�ملو�شة و�لأحذية  عالمات جتارية ر�ئدة يف جمال 

على �شبيل �ملثال ل �حل�شر تومي هيلفيغر، �آلدو، ناين وي�شت، 

�شكيت�شريز، �إيروبا�شتيل، ذ� ت�شيلدرنز بلي�س، تيم هورتنز وت�شارلز 

�آند كيث وغريها.

هذ� ويرجع �لف�شل يف تطور ومنو جمموعة �أباريل �إىل روؤية 

�إد�رتها نيلي�س فيد، �لذي �أخذ  وتوجيه وقيادة رئي�س جمل�س 

بيدها �إىل �لقمة منذ �شر�رتها �لأوىل قبل �أكرث من 14 عاماً. 

www.appareluae.com
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كتبت - فاطمة �شلمان: 

�أبدت �أمهات فرحتهن و�شعادتهن بوجود 

يوم خا�س لالحتفال بالأم وتقدير مكانتها بني 

�بنائها خا�شة و�نهن ي�شتحقن مثل هذ� �لعيد 

حيث تقدم لهن �لهد�يا من �لبناء لت�شعرهن 

مبدى �لت�شحيات و�ل�شقاء و�حلب �لذي قدمنه 

من و�جبات �لمومة و�ل�شرة و�لرتبية ليكن 

حمط تقدير و�هتمام �جلميع بهن يف هذ� �ليوم 

�لذي ل تنح�شر �مانيهن وطموحاتهن يف تلقي 

هد�يا يقدمها �لبناء �منا يف مزيد من �لهتمام 

و�لرعايا بهن ومل �شمل �ل�شرة...

ماذ� تقول �لم يف عيدها وما هي �برز 

�مانيها �لتي تود حتقيقها يف يومها �ل�شنوي؟! 

يف �للقاء �لتايل ن�شتطلع �أر�ء وتطلعات 

جمموعة من �لمهات وتوقعاتهن من �أفر�د 

�أ�شرهن.

»أكدن أنه يوم للم شمل األسرة« 

أمهات في عيـدهـن
ال ينشدن سوى »بر« األبناء
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تضحيات ال تنسى
عربت مرمي ��شماعيل »�م لأربعة �بناء« عن فرحها بوجود مثل هذ� �لعيد �خلا�س بها و�لذي من �شاأنه تذكري �بنائها ب�شرورة �لحتفال بها وتقدمي �لهد�يا 

�لبناء  بالكامل خا�شة ما نقدمه نحن كامهات يف �شبيل ر�حة  �ن تخ�شي�س يوم و�حد لالحتفال بالم ل يفي حقها  �لكلمات على م�شامعها، منوهة  و�عذب 

و�لزو�ج من �عمال منزلية وتربية وتعليم و�شهر وغريها من متطلبات �لمومة و�لرعايا لالأبناء.

بينما ميثل يوم �لم بالن�شبة لفاطمة ح�شني »�أم ل�شتة �بناء« يوما عظيما ل ي�شاهيه غريه من �ليام حيث تعتربه يوما لتكرميها وتتويجها كنجمة بني 

�بنائها و�خت�شار جهودها طو�ل �لفرتة�ملا�شية لإعالة �أبنائها بعد وفاة زوجها �لعام �ملا�شي وهذ� �ليوم كما تقول ي�شعنا كاأمهات حمط �نظار و�هتمام �جلميع 

ويبني مدى كفاحنا وت�شحياتنا لرتبية �لبناء طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية لذلك من �لطبيعي �ن ن�شتحق يوما كهذ� �لعيد.

نبع السعادة والحنان
وت�شري�ىل �أن �لحتفال بعيد �لأم يف كل عام هو مبثابة تعزيز لل�شعور و�لإح�شا�س بدورنا وما نقدمه فلنا �أف�شال كثرية فنحن 

م�شحيات بال مقابل ��شتطعنا وبنجاح �أن نكون ربات منزل و�مهات وعامالت، منوهة �ىل �ن �بناءها ل يغفلون �و ين�شون 

هذه �ملنا�شبة �طالقا ويقدمون لها �لهد�يا كل عام. 

زهرة �لعايل توؤكد �ن �لأم �أ�شا�س وجود �لن�شانية وهي �ملربي لالأجيال كما �نها نبع �ل�شعادة و�حلنان فهي من 

تتحمل �لعناء و�مل�شقة و�لت�شحيات ولديها قدرة عجيبة منها ��شتطاعتها بان تعتني بع�شرة �بناء ولكن يف �ملقابل 

ع�شرة �بناء ل ي�شتطيعون �لعناية باأم و�حدة.

وتعترب �لعايل �لم كاجلندي �ملجهول فهي من حملت و�شهرت وتعبت وربت وعلمت و�حبت و�لقائمة 

طبعا تطول فهي �شاحبة �لعطاء بال حدود و�حلب �لفيا�س �لذي ل يقارن بحب، ولهذ� قرن �هلل تعاىل طاعته 

بر�شى �لأم وقرن �لتوفيق بالدنيا بر�شاها كما قال ر�شولنا �لكرمي )�س( »�جلنة حتت �قد�م �لمهات«.

لذلك فمن �أر�د �لتوفيق و�ل�شد�د يف �لدنيا و�ل�شعادة يف �لآخرة فليكن بار�ً بو�لدته مطيعاً وخادماً 

ذليالً لأمه لقول �ل�شاعر: 

�إن لّفني �لظالم يف ح�شنها �أنام

�أمي رعاها �هلل طابت بها �حلياة

�و  لعيدها  لي�س هناك يوم و�حد  �نه  �لبناء منهم  للجميع وخا�شة  �قول  لذلك  وتو��شل، 

�أن يكفيك ول  �أعياد، فال ميكن لأي عيد  �أنتي بقربي  �لتي  �لأيام  �لحتفال بها فقط بل كل 

ميكن لأي حب �أن ي�شاهيك. 

يوم للم الشمل
بينما �عتربت �شمرية جا�شم »�م لثالثة �بناء« عيد �لأم مبثابة »عيد« 

�لأم  قيمة  لأن  �جلميع  به  يحتفي  �أن  �ملفرت�س  ومن  �لأ�شرة،  �شمل  مل 

�ليوم وكم ن�شعد كثري� حينما يتذكر  ومكانتها تربز وتت�شح يف هذ� 

�بناوؤنا مكانة �لأم، ودورها يف �ملجتمع. 

وتقول �ن هذ� �ليوم ي�شهم يف زيادة �أو��شر �ملحبة و�لتو��شل، وكم 

يفرح �لم هذ� �لتقدير، وعن �بنائها ت�شري �ىل �نهم يتذكرون �لحتفال 

�لعادة  هذه  �حفادي  تعليم  على  يحر�شون  كما  عام  كل  معها 

�جلميلة ويقدمون �لهد�يا ويقبلون جبيني ويغدقون علي �عذب 

بالفخر  وي�شعرين  كثري�،  يريحني  �لأمر  وهذ�  �لكلمات  و�رق 

و�لعتز�ز مبا حققته لهم و�ن تعبي و�شهري يف تربيتهم �جنى 

ثماره يف هذ� �ليوم.

و�بدت �شيخة حممد »�م ل�شبعه �بناء« �شعادتها �لبالغة 

بهذه �ملنا�شبة لكونها ت�شعر �لإن�شان مبكانة �لأم وت�شحيتها 

ليجتمع  �ل�شرب  بفارغ  �ليوم  هذ�  �نتظر  عام  وكل  وتعبها 

�أجود  تقدمي  يف  بينهم  فيما  ويتناف�شون  حويل  �بنائي 

و�نف�س �لهد�يا يل، منوهة �ىل �نها ترتقب مفاجاأة �بنائها 

هذ� �لعام بفارغ �ل�شرب.

و�لكلمات  �لهد�يا  تلك  �لرغم من كل  وتو��شل، على 

بي  �بنائي  »بر«  �شوى  �ليوم  هذ�  يف  �ن�شد  ل  �جلميلة 

ونهجهم هذ� �لدرب كي �ر�شى عليهم ويوفقهم �هلل كذلك 

يف حياتهم �لزوجية ويرزقهم �مهات �شاحلات لأبنائهم 

ي�شحون وي�شهرون على ر�حتهم ور�حة ��شرهم.
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تمنوا لو كن معهم لرد الجميل 

أبناء فقدوا أمهاتهم..
عيد جميل حرمنا من االحتفال به

كتبت - فاطمة �شلمان: 

»عيد �لأم« �لذي ي�شادف 21 من �شهر مار�س هو 

له  فهو  �جلميع  ب�شهادة  �لعياد  من  كغريه  لي�س  عيد 

مكانة خا�شة يف �لنفو�س وخا�شة لدى �ل�شباب، حيث 

يعتربونه يوما لتجديد �لعالقات �لأ�شرية لـ »�مهاتهم« 

�لكلمات  �عذب  و�شرد  �لهد�يا  �حلى  تقدمي  خالل  من 

�لطيبة على م�شامعها كونها من �شهرت وربت و�شحت 

من �جلهم.

بيد �ن هناك فئة من �ل�شباب حرمو� هذه �لنعمة ب�شبب 

غياب �مهاتهم �لمر �لذي يثري لديهم نوعا من �حلزن، حيث 

كانت  و�ن  حتى  �مهاتهم  بجانب  به  �لحتفال  يتمنون  كانو� 

دقائق معدودة كما يرون �ن عدم �لحتفاء بها بهذ� �ليوم من قبل 

�لبع�س �و جتاهله رغم وجود �لم يف حياتهم يعد �نتقا�شاً من حقها 

ونكر�نا جلميلها.
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مناسبة عزيزة
يقول �ل�شاب حممد جا�شم – �نه يعترب هذ� �لعيد منا�شبة عزيزة على قلبه كثري� ويعتربه يوما مفرحا وحزينا يف �آن 

و�حد خا�شة و�نه قد حرم نعمة �لحتفال بهذ� �لعيد كون و�لدته غادرت هذه �حلياة منذ �لعام �ملا�شي، متمنيا لو �لزمن 

يعود يوما ومل يفقدها خا�شة عندما يرى ��شدقاءه �ل�شباب يحتفلون بهذ� �ليوم ويعملون جاهدين ل�شر�ء هد�يا لمهاتهم 

و�لتو��شل مع ��شرهم.

وي�شيف قائال بينما حرمت هذ� �لعام من ذلك �لعيد �لذي يتوج �لم بني �بنائها وترى مدى رد �لعرفان لها كما ي�شيف 

�ىل �شرورة  �ل�شباب  د�عيا  و�لدفء،  باحلب  ي�شع  �لأ�شري  �جلو  من  نوعا  �ل�شرية وي�شفي  �لعالقات  نوعا من جتديد 

�لحتفال بالأم يف هذ� �ليوم وتقدمي �لغايل و�لنفي�س لها و�دخال �ل�شعادة على قلبها لنها يف �ملقابل مل تبخل جهد� يف 

تقدمي كل �شبل �لر�حة لأبنائها بال مقابل، مت�شائال �ل ت�شتحق �ن تذكر طو�ل �يام �لعام ولي�س يف هذ� �ليوم فقط.

يوم للشكر والعرفان
ويو�فقه يف �لر�أي ح�شني عبد�لكرمي – �لذي يعيب على من يقللون من �شاأن �لأم ويتجاهلون عيدها من دون �ن يعو� 

�نه مهما قدمو� لها من هد�يا ب�شيطة وكلمات معربة �شيكون لها وقعا عظيما ومفرحا لها، متمنيا على �ل�شباب �أن يكرمو� 

�مهاتهم فهي من ربت و�شهرت و�شخرت كل وقتها لأبنائها فت�شتحق �لكثري وهذ� �ليوم ما هو �ل نقطة يف بحر ت�شحياتها 

وف�شائلها عليهم.

و�عترب هذ� �لعيد باليوم �لذي ل يعو�س خا�شة ملن فقدو� �مهاتهم مثله فقد توفيت و�لدته منذ �شنو�ت م�شت قائال: 

حرمت فرحة هذ� �ليوم �لذي �حاول جاهد� �لتعوي�س من خالل �لحتفال مع و�لدي وتقدمي �لهد�يا له لكن هذ� ل يعو�س 

فقد�ن �لم يف هذ� �ليوم لذلك �ن�شح �جلميع �ن ل يفوتو� فر�شة �لحتفال بهذ� �ليوم ون�شخر وقتنا باأكمله لها يف 

عيدها لالهتمام بها وتقدمي �لهد�يا �لتي ت�شعرها بالهتمام و�حلب، و�ن ل جنعل زحمة �حلياة وم�شاغلها تلهينا 

عن �مهاتنا.

وتوؤكد �أمرية ح�شني �نها كانت حتتفي �شنويا مع و�لدتها بهذ� �ليوم من خالل تقدمي كلمات من �ل�شكر 

و�لعرفان لها و�عطائها �لهد�يا �لتي تفرح وتدخل �ل�شرور �ىل قلبها �حلنون وتنال �عجابها وتالم�س 

عو�طفها، مبينة �نها هذ� �لعام فقدت و�لدتها.

تجديد الوصل والمودة 
و��شارت �ىل �ن وجود �لم يف حياة �ملرء و�شع ل يعو�س وقد ل يعي مر�رة 

فقد�نها �ل �لذي حرم منها لذلك لبد �ن نقدم لها �لهد�يا يوميا فهي ت�شتحق ذلك 

�ن  �شاأنه  �ن ذلك من  �ليوم، منوهة  �ن نفي حقها ولي�س فقط يف هذ�  ع�شى 

يجدد �لعالقات وميهد لطريق �لو�شل و�ملودة بني �لم و�بنائها ول نن�شى 

تقبيل �يديها ور�أ�شها تكرميا لها على �جلهود �لتي تبذلها لأبنائها منذ �ن 

كانت حتمل بهم و�ىل يومهم هذ� وعطاوؤها يتجدد دون كلل �و ملل منها.

ت�شعر  �نها  منذ �شغرها  و�لدتها  توفيت  �لتي  منى خالد  وتو�شح 

لذة  حرمت  �لذي  �لعيد  هذ�  يف  كثري�  و�حل�شرة  �حلزن  من  بنوع 

بعد،  �حلياة  تِع  مل  وهي  فقدتها  �لتي  و�لدتها  مع  به  �لحتفال 

وعز�وؤها �لوحيد هو حملها لباقة من �لزهور ت�شعها على قرب 

و�لدتها يف هذ� �ليوم، متمنية لو مل حترم منها لكان لهذ� �ليوم 

معنى �آخر يف حياتها ولن تبخل على و�لدتها يف تقدمي �جود 

�لهد�يا لها.. 

وتدعو �ل�شباب لعدم تفويت هذه �ملنا�شبة �لتي قد ل تعود 

باأمهاتهم ورعايتهم  �لهتمام  جمدد� كما حدث معها فعليهم 

�نها  �ل  حمتوها  يف  ب�شيطة  كانت  و�ن  لهن  �لهد�يا  وتقدمي 

وجتديد  و�شل  حلقة  �ليوم  هذ�  وي�شكل  معناها  يف  عميقة 

للعالقة بني �لم و�بنها �و �بنتها وي�شيف مزيد� من �مل�شاعر 

�جلميلة �لرقيقة يف معناها و�لتي ل تو�شف.
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يوؤكد �ل�شاعر �ملعروف حممود دروي�س يف �إحدى ق�شائده على �أن �شبب ع�شق 

عمره يرجع �إىل �أنه �إذ� ما مات �شيكون خجالً من دمع �أمه. ميكن لقول دروي�س هذ� 

�أن يخت�شر كم �أن �شاأن �لأم رفيع �إىل �لدرجة �لتي ل ميكن فيها و�شفه! 

من  وغريهم  و�شعر�ء  و�إعالميني  فنانني  من  �ل�شوء  د�ئرة  يف  هم  من  حتى 

�ملعروفني يف �ملجتمع، فاإن مهنهم �لتي ت�شغلهم عادة عن حياتهم �خلا�شة، يتوقفون 

يف يوم عيد �لأم و�ملو�فق للو�حد و�لع�شرين من مار�س كل عام ليجددو� �لبيعة 

و�لولء ل�شبب وجودهم على هذه �لأر�س، فهي فعالً ما ي�شتحق �حلياة. 

تقول �لفنانة جنمة عبد�هلل �إنها قبل رحيل و�لدتها مل يكن مي�شي عيد من 

غري �لحتفال به. وتتابع جنمة و�ليوم ورد�تي �لثالث بناتي د�نة ودلل ورتاج 

�هلل يخليهم ل ين�شون �لحتفال معي بهذ� �ليوم. 

و�نتهز �لفر�شة هنا بتهنئة كل �أم بهذة �ملنا�شبة، و�أمتنى �أن تكون �أيام �لأمهات كلها 

�أعياد، و�أهديهن ق�شيدة بهذة �ملنا�شبة: »��شقد حنان �شفت بالكون ب�س مثل حناجن ما يكون 

�نتي كل �شي �بدنيتي �نتي ناري وجنتي ياهناي ويافرحتي ياميه«. 

بأحضانج ربيت
�ملنا�شبة  بهذه  �ل�شهرية  رباب  �أغنية  �أم  كل  مبارك  �أحمد  �ملعروف  �لفنان  يهدي  وبدوره 

و�لتي تقول فيها »ياحمامة و�أنا باأح�شاجن ربيت.. ياجفن �شاهر �ذ� �أنا �شكيت...�أنام �لليل و�نت 

ت�شهرين.. ويل �شربتي �ملاي قبلي ت�شرقني«. 

�لهد�يا �لتي ت�شتمر فرتة طويلة لو�لدته، و�أنه يف هذ�  �أنه يف�شل تقدمي  ويوؤكد مبارك على 

�ليوم يجدد �حلب لها. وي�شري مبارك باأن �بنته �لأوىل »لطيفة« ولدت يف يوم عيد �لأم و��شماها 

على ��شم و�لدته، �إكر�ماً منه لها. 

وعادة ما يحتفل مبارك مع زوجته وبناته �لثالث »لطيفة و�شيخة ود�نة« يف 

منزل و�لدته معاً، وحتى مع �شفر �ثنتني من بناته للدر��شلة 

فاإن  �لأخرية  �ل�شنو�ت  يف  �خلارج  يف 

معايدة  ين�شني  ل  بناته 

�ليوم،  هذ�  يف  وجدتهم  و�لدتهم 

ود�نة حت�شر معهم منزل جدتها. 

فنانون وشعراء:

أيام السنة كلها أعياد لألم
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سبب الوجود

لذ�  مار�س،  من   22 يف  ميالدها  عيد  باأن  �ملبارك  فاطمة  �لإعالمية  وتبني 

فهي تفكر ماذ� �شتهديها �بنتها ذ�ت �خلم�شة �أعو�م، يف عيد �لأم ويف عيد 

ميالدها! وتو�شح فاطمة باأن �أهلها يحتفلون بعيد ميالدها منذ �شغرها 

هذ�  وت�شتغل  �لهد�يا.  منهم  تتلقى  �لأم ولز�لت  عيد  �ليوم يف  و�إىل 

�أبي  يا  و�أنت  �أمي،  يا  جنتي  و�أنت  عام  »كل  لو�لدتها  لتقول  �ليوم 

�شتبقى تاج ر�أ�شي«. 

هي  �لأم  �أن  على  فيوؤكد  �ل�شروقاي  علي  و�مل�شرحي  �ل�شاعر  �أما 

�شبب وجود �لإن�شان، و�أنه ل بديل عنها يف كل �حلياة، و�أن �لإن�شان 

�إىل  �لإن�شان  �لأم، فمن خاللها خرج  قليالً يف حق  ف�شيكون  قدم  مهما 

�لعامل. ولكنه ينوه على �أن ل يقت�شر �لهتمام و�لعناية بالأم 

�ل�شرقاوي  وبد�أ  �لعام.  �أيام  كل  يف  بل  �ليوم  هذ�  يف 

باإهد�ء و�لدته هد�يا عيد �لأم حينما بد�أ يعمل.

منزلتها عظيمة
وت�شري �لفنانة �لإمار�تية �ل�شاعدة مرية علي 

باأنه يعجز �لل�شان عن �لو�شف �أو �لتعبري عن حب 

�لأم. وت�شيف ل �أحتاج �ىل يوم يذكرين يف �أمي �أو 

تاريخ، فهي موجودة يف كل �أوقاتي ويف كل حياتي، 

ف�شل  عن  قلت  ومهما  قلبي،  بها  ينب�س  نب�شة  كل  ويف 

حقها،  من  ب�شيط  جزء  ولو  �شاأويف  �أين  �أعتقد  ل  �لأم،  ومكانة 

فالأم �أمر عظيم يف حياتي، ويكفي �أن �جلنة حتت �أقد�مها ول نن�شى 

�أبوك،  �أمك ثم  �أمك ثم  �أمك ثم  قول �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم حينما قال 

فلالأم منزلة عظيمة يف قلبي.

وتقول ل �أحتفل بها يف يوم و�حد من �ل�شنة بل يف كل حلظة من حياتي، فهي �لغالية �لتي ربتني وحملتني 

يف بطنها و�شهرت �لليايل و�طعمتني، فاأ�شاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن ميدها بال�شحة و�لعافية ويطيل بعمرها وكل عام و�أمي باألف خري، يف 

عيد �لأم وكل يوم.

فنانون وشعراء:

أيام السنة كلها أعياد لألم
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د.ابتسام الدالل:

حاولت غرس االنتماء
للمـنـزل في أبنائـي لينقلـــــوه ألبنائـهـم

كتبت: رباب �أحمد

من �جلميل جد�ً �أن نحيي يف عيد �لأم، �شيد�ت �لأعمال �لناجحات يف �أعمالهن ويف حياتهن �لأ�شرية 

�لتنفيذي  و�لرئي�س  �للثة  �أمر��س وجر�حة  ��شت�شارية يف  طبيبة  �لدلل  د.�بت�شام  كاأمهات وزوجات. 

من  متكنت  �أعمال  و�شيدة  وزوجة  كاأم  �لناجحه  �لنماذج  �إحدى  هي  �لتخ�ش�شي،  �لكندي  مل�شت�شفى 

�لنجاح يف عملها ومن تربية �بنيها �ملحامي نز�ر، و ملي�س خريجة �لإد�رة حتى و�شال �إىل ما و�شال 

�إليه. كان لنا معها حو�ر هذ� ن�شه:
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[ كيف تعرفني بنف�شك للقر�ء؟

�للثة  وجر�حة  �أمر��س  يف  ��شت�شارية  طبيبة  �لدلل  �بت�شام   -

جمل�س  وع�شو  �لتخ�ش�شي  �لكندي  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  و�لرئي�س 

�إد�رة �لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن �ل�شحية، وعمري �ملهني قارب على 

�لطويلة  �ل�شنو�ت  لهذه  �ملرت�كمة  باخلربة  فخورة  و�أنا  عاماً  �لأربعني 

ب�شكل  �لطب  مهنة  و�شوؤون  �لأ�شنان  لتطويرمهنة طب  �أ�شتغليتها  �لتي 

عام. 

و�ملهنية.  و�لإد�رية  �لعلمية  �لأ�شعدة  كافة  على  ولتطويرجمايل 

حتقق  وعندما  د�خلي  يف  حلماً  كانت  �لتي  �لبحرين  خارج  ن�شاأت 

�ملهنية  �أثرت حياتي  �إليها ب�شغف ومعي �متز�ج لثقافات متعددة  عدت 

و�لجتماعية و�لثقافية. ح�شلت �أي�شاً على �لكثري من �لدعم و�لت�شجيع 

من �مل�شوؤولني يف �لعمل وزوجي و�أبنائي و�لعائلة و�لأ�شدقاء و�لزمالء 

جعلت  �لتي  �لإلتفاتات  من  د�ئماً  به  حظيت  مبا  للجميع  ممتنة  و�أنا 

جمرى حياتي �إيجابياً وموجهاً خلدمة �ملجتمع و�لوطن ب�شموليتة فهو 

�لهاج�س �لذي نعمل لأجله د�ئماً. و�أحيي هنا جميع �ملوؤ�ش�شات �لد�عمة 

�ل�شمو  �شاحبة  برئا�شة  للمر�أة  �لأعلى  بالذكر�ملجل�س  و�أخ�س  للمر�أة 

�لأمرية �شبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة و�لذي �أخذ على عاتقه متكني �ملر�أة 

�ملر�أة  تدعم  �لتي  �لأعمال  �شيد�ت  جمعية  وكذلك  و�أقت�شادياً  �شيا�شياً 

�لأخرى.  �لد�عمة  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات  �لأ�شعدة  كافة  على  ب�شدة 

ونادي �شاحبات �لأعمال و�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �لن�شائية �لأخرى.

[ حديثنا عن عالقتك باأولدك؟

- �لأبناء هم �شاأننا �خلا�س جد�ً، لقد �أ�شرفت و�نخرطت يف تربيتهم 

�لأمور  جميع  معاً  نناق�س  �أ�شدقائي  هم  و�ليوم  �أظفارهم  نعومة  منذ 

�حلياتية �شو�ًء �لتي تخ�شهم �شخ�شياً �أو �لتي تخ�س �لعائلة �أو مايتعلق 

بعملهم وحياتهم �لعائلية �أو مايخ�س �ل�شاأن �لعام، فقد قمنا برتبيتهم 

غاية  بهم يف  عالقتي  �ملتكامل.  �لإجتماعي  �لن�شيج  من  �أنهم جزء  على 

�لعمق وي�شودها �لكثري من �حلب و�ملعاين �حلياتية �جلميلة، ويعجبني 

�لعمل و�لعائلة و�لبذل و�لعطاء كل يف جماله  �للتز�م بقيم  �لأن  فيهم 

بالتعاون  د�ئماً  �أبثه  �أن  ماحاولت  وهذ�  و�لإميان  �لإيجابي  و�لتفكري 

و�لتن�شيق مع و�لدهم.

�ملر�أة  تكون  �أن  ميكن  هل  ناجحة؟  �أماً  نف�شك  جتدين  مدى  �أي  �إىل   ]

ناجحة بامتيازو�شيدة �أعمال بامتياز وكيف؟

- هناك �لعديد من �ملعايري للنجاح ولميكن �أن تتحقق كاملة، فالأم 

و�لأب هما �إن�شانان �أي�شاً، وكذلك �لأبناء ليتاأثرون برتبية �لأبوين فقط 

يو�زنا  �أن  �لو�لدين  وعلى  و�لأ�شدقاء،  و�ملجتمع  باملدر�شة  �أي�شاً  و�إمنا 

د�ئماً �ملوؤثر�ت ويقومان بتوجيهها ليقود� �لأبناء نحو �لهدف ولعل �أف�شل 

توجية هو �أن يكون �لو�لد�ن �ملثل �لأعلى لالأبناء و�أن ينخرطا معهم يف 

كافة ن�شاطاتهم �حلياتية و�ملدر�شية يف مرحلة �لدر��شة �ملبكرة ثم تبد�أ 

�لعليا و�لعمل،  �لإ�شر�ف عن بعد يف مرحلة �جلامعة و�لدر��شة  عملية 

ولبد من �للقاء�ت �ليومية و�أد�رة �حلديث معهم بطريقة �إيجابية.

�ملنزل يولد  �لطعام يف  �لعائلي وحت�شري وجبات  �إ�شفاء �جلو  �أن 

�لعائلية  بيوتهم  �إىل  �نتقالهم  وعند  و�للتز�م  بالنتماء  �شعور�ً  حتماً 

هنا  وتتغري  فيه  ن�شاأو�  �لذي  �ملنزل  ثقافة  حتماً  معهم  ينقلون  �شوف 

�لعالقة بالو�لدين �لذين يلعبان دور� كبري�ً يف جذب �لأزو�ج �إىل حميطهم 

ويكونون �شمن �لد�ئرة �لعائلية لت�شود �ملحبة د�ئماً، وهذ� حتماً �شيولد 

�ل�شعادة و�لهدوء يف حياتهم �لعائلية. 

�أن منح م�شاحة كافية من �حلرية مع �ملر�قبة �أمر هام جد�ً يف �لرتبية 

وهذ� مافعلناه د�ئماً.

[ كيف جتمعني بني �لعمل و�لعائلة؟

- مهمة �لأم �لعاملة يف �لرتبية لي�شت �شهلة على �لأطالق وحتتاج 

�إىل �لكثري من �لدعم �لإجتماعي و�لعائلي ولعل ما �شهل علي �ملهمه هو 

�لدعم �لذي حظيت به د�ئماً من و�لدتي وزوجي وهذ� ليعني �لتخلي عن 

مهمتي كاأم بتاتاً، ولكن جعلني ذلك �لدعم يف حالة من �لر�شا �لنف�شي 

�أن �أق�شي وقتاً كافياً لأكون حميطة بكل �أمورهم  و�لذي �شمح يل د�ئماً 

�حلياتية و�لنف�شية، وقد حرمني هذ� من متع حياتية كثرية ولكن لي�س 

هناك �أمر ممتع كق�شاء �لوقت �لإيجابي مع �لأبناء، ولز�لت حياتي حتى 

هذ� �ليوم خالية من �أي �شيء �أ�شمه تلفزيون �أو م�شل�شالت مثالً فالإن�شان 

عليه �لتطلع د�ئماً لأولوياته يف �حلياة. د.ابتسام الدالل:

حاولت غرس االنتماء
للمـنـزل في أبنائـي لينقلـــــوه ألبنائـهـم
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[ ماهو �أكرب حتد و�جهك ك�شيدة �أعمال وطبيبة و�أم و زوجة يف 

تن�شيق �لوقت؟

�أبعادها، يف  �أكرب حتد يل يف حياتي بكل  �لوقت هي  �إد�رة   -

�ملدر�شي  ن�شاطهم  على  و�لإ�شر�ف  �لأبناء  تدري�س  كان  �لبد�ية 

هي  �ل�شحة  وز�رة  يف  وم�شوؤولة  كطبيبة  عملي  �إىل  بالإ�شافة 

عديدة  دو�ئر  هناك  كانت  ولكن  د�خلها،  �أحترك  �لتي  �لد�ئرة 

و�لفكرية  و�لثقافية  �لجتماعية  كالعالقات  حياتي  يف  متد�خلة 

ورغم  �حلياة  يف  طريقهم  �لأبناء  �شق  �أن  بعد  و�لآن  �لو��شعة. 

و�لعائلية  �لجتماعية  �لو�جبات  وبتاأدية  بالعمل  �لد�ئم  �ن�شغايل 

�إل �أنني �أوجد �لوقت لعمل وجباتنا �ليومية بطريقة �شحية للغاية 

�أو قر�ءة  و�لإ�شر�ف على �ملنزل و�ل�شتمتاع بهو�يتي يف �حلديقة 

يومي  �أزدحام  يكون  وقد  ذهبت  �أينما  معي  �أحملها  �لتي  �لكتب 

بالعمل هو �لذي قادين للتخطيط �لدقيق يف حياتي، فقائمة �لطعام 

معدة د�ئماً ل�شهر مقدماً كذلك برنامج تنظيف �ملنزل وتنظيم عملية 

�شر�ء �لحتياجات �ليومية �أو �ل�شهرية و�للو�ئح �لد�خلية لتنظيم 

�لعمل يف �لبيت وكلها يتم تعليقها على لوحة خا�شة يف �ملطبخ 

مع وجود ن�شخة يف �ملكتبة حيث نق�شي �أوقاتنا. �أما برنامج �لعمل 

فاأقوم باإعد�ده يف �مل�شاء و�أبد�أ �شباحاً يف �لإد�رة ح�شب �لأولويات. 

�أن تنظيم �حلياة يتيح لالإن�شان د�ئماً �ملزيد من �لوقت ل�شتغالله 

يف عمل �أ�شياء مفيدة.

[ رغم �أننا يف �لقرن �لو�حد و�لع�شرين، لكن عدد� ل ي�شتهان به 

من �لرجال يطلبون من زوجاتهم �لبقاء يف �ملنزل لرتبية �لأولد...هل 

جتدين هذ� �شحيحاً؟

يكون  عندما  �لزمن  من  معينة  لفرتة  �شحيحاً  يكون  فهذ� 

�لأبناء يف فرتة �لحتياج �إىل �لرعاية �ملبا�شرة وليكون هناك من 

ي�شاعد �لأم ول �أق�شد هنا �خلدم وعندما تنتهي هذه �لفرتة فاأنا من 

موؤيدي عمل �ملر�أة د�ئماً وب�شدة فالعمل يوؤدي �إىل �شقل �ل�شخ�شية 

يك�شبها  �حلياة و�شوف  على مو�جهة حتديات  وم�شاعدتها كثري�ً 

�حرت�م  كذلك  �لآخرين،  مع  للتعامل  �لكافية  �ملعرفة  حتماً  �لعمل 

�لوقت وتنظيمه بالإ�شافة �إىل �لتعرف على ثقافات خمتلفة و�شوف 

وهذ�  �ملجتمع.  يف  فاعالً  قدر�تها وجعلها ع�شو�ً  تنمية  لها  يتيح 

�شينعك�س ب�شكل �إيجابي حتماً على تربيتها لأبنائها، وحتى على 

تعاملها مع زوجها ومع حميطها �لجتماعي.

[ كلمة تودين توجيهها مبنا�شبة عيد �لأم

�أن  وحتاول  �لرتبية  باأمور  حتيط  �أن  عليها  مدر�شة  �لأم   -

جتعل من �لأب �شريكاً لها يف هذه �ملهمة.

تنبت  للعائلة  بيتاً  منزلها  لتجعل  �لأم  على  �مل�شوؤولية  وتقع 

�لأم  �لإيجابي. على  �ملحبة من دو�خله مبا متنحه هي من �حلب 

�أن متنح �لثقة �إىل �أبنائها و�أن تعطيهم م�شاحة كافية من �حلرية 

�لقوة منها  �لأبناء �شي�شتمدون  �لإ�شر�ف و�أن تكون قوية لأن  مع 

ليكونون فاعلني يف �ملجتمع، و�ن تعي �أن �لبيت هو نو�ة �ملجتمع 

ونحن نتطلع �إىل جمتمع غاية يف �لرقي ومتقدم يف �لتفكري. 

�للثة  وجر�حة  �أمر��س  يف  كا�شت�شارية  ن�شيحتك  ماهي   ]

لالأمهات؟

�أ�شنان  �أن يهتما بفح�س  - هناك �عتقاد عام �ن على �لأبوين 

�أن  �ليوم  هذ�  حتى  عليه  �ملتعارف  من  لي�س  ولكن  �أطفالهما 

�إبتد�ًء  »�للثة«  لالأ�شنان  �لد�عمة  �لأن�شجة  بفح�س  �أي�شاً  عليهم 

�أو �لعاملني  �للثة  �أمر��س  �أخ�شائيي  من عمر15 �شنة وذلك لدى 

معهم. وهناك �لعديد من �حلالت �ملتاأخرة �لتي تاأتي لال�شت�شارة 

�أ�شنانهم يف  لفقد عدد من من  �لع�شرين وي�شطر هوؤلء  بعد عمر 

عمر مبكر. فمن خالل هذ� �لفح�س �شوف يتم ت�شخي�س �لإ�شابة 

مبر�س �لتهاب �لأن�شجة �لد�عمة لالأ�شنان لليافعني و�لذي يرت�فق 

مر�س  وهو  جد�ً  �شريع  ب�شكل  �لأ�شنان  حول  �لعظم  بامت�شا�س 

ور�ثي توؤدي عدم �ملد�خلة �لعالجية �ملبكرة فيه �إىل فقد�ن �لأ�شنان 

يف �لع�شرينيات �أو �لثالثينيات من �لعمر. و�أن�شح باإجر�ء �لفح�س 

�ل�شعاعي وقيا�س �جليوب �للثوية يف عمر 15 �شنة وخا�شة قبل 

�أمت�شا�س �لعظم يف  �إىل ت�شارع يف  �لعالج �لتقوميي لأنه يوؤدي 

حالة �لإ�شابة.

وهذ�  وزوجي  و�لدتي  من  د�ئماً  به  حظيت  �لذي  �لدعم  هو 

ليعني �لتخلي عن مهمتي كاأم بتاتاً، ولكن جعلني ذلك �لدعم يف 

حالة من �لر�شا �لنف�شي و�لذي �شمح يل د�ئماً �أن �أق�شي وقتاً كافياً 

�أمورهم �حلياتية و�لنف�شية، وقد حرمني هذ�  لأكون حميطة بكل 

من متع حياتية كثرية ولكن لي�س هناك �أمر ممتع كق�شاء �لوقت 

من  خالية  �ليوم  هذ�  حتى  حياتي  ولز�لت  �لأبناء،  مع  �لإيجابي 

�أي �شيء �أ�شمه تلفزيون �أو م�شل�شالت مثالً فالإن�شان عليه �لتطلع 

د�ئماً لأولوياته يف �حلياة.
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�ملا�شي، بد�ته �شيدة  �لرت�ث ومن عبق  م�شروع متميز وناجح جاءت فكرته من 

�لأعمال �ميان �ملناعي قبل �شنة ون�شف و�لتي 

تقول عن م�شروعها »بق�شة للهد�يا » باأنه م�شروع من تر�ث �لأجد�د و�ملوروث 

�لت�شمية  فجاءت   ، بالقما�س  تغليفه  يتم  ما  كل  عن  عبارة  كانت  فالبق�شة   ، �ل�شعبي 

مالئمة ولي�شع �مل�شروع ب�شمة مميزة لي�س فقط يف �لبحرين بل يف �خلليج �أي�شا، 

يف �للقاء �لتايل تتحدث �ميان �ملناعي عن فكرة �مل�شروع وبد�ياته و�لأ�شخا�س �لذين 

وقفو� معها و�شاندوها و�ل�شعوبات �لتي وقفت �أمامه وكيفية جتاوزها ..

[ كيف بد�أتي م�شو�رك مع م�شروعك بق�شة للهد�يا ؟

-  يف �لبد�ية ��شكر �هلل �شبحانه على توفيقه، ثم و�لدي وو�لتي 

�لد�ئم فلولهم ملا  على دعمهما و �خو�ين و�شديقاتي على دعمهم 

حر  عمل جتاري  فكرت يف  طاملا  �جنزت...  ملا  لولهم  و  و�شلت 

خمتلف يف م�شمونه و خمتلف يف حمتو�ه، �لفكار تو�ردت على 

�ملحبة  لن  عمله  �حب  �شيئا  وحاولت ح�شرها يف  كثرية  ذهني 

مبحبة  يودى  �لذي  فالعمل  جناح.  كل  و�شبب  �لبد�ع  ��شا�س 

�جلمال يكون نتاجه. فكان �ختياري ملحل تغليف للهد�يا و�ل�شم 

كان من تر�ث �جد�دنا و موروثنا �ل�شعبي »بق�شة« فالبق�شة كانت 

عبارة عن كل ما يتم تغليفه بالقما�س و كان عاده لالحتفاظ بكل 

له  �ىل ملن هو عزيز و  تهدى  �لهد�يا ل  و  ما هو �شخ�شي و عزيز و غايل 

هنا  من  و  به  �شاقوم  مل�شروع  مالئمة  �لت�شمية  فجاءت  عايل،  �شاأن  فالقلب 

بد� م�شو�ر »بق�شة للهد�يا« لي�شع ب�شمة مميزة و هلل �حلمد لي�س فقط يف 

�لبحرين بل يف �خلليج كافة.

فكرة متميزة بطرحها و ع�شق �لنا�س للقدمي �جنحها ... فجعلت لكل 

منا�شبة بق�شة تنا�شبها فاملحتوى و نوع �لقما�س و �لت�شميم .. منها بق�شة 

�حلاج ، بق�شة �ملو�ليد، بق�شة �خلريجني ، بق�شة �ل�شباط ، بق�شة �لقرقاعون ، بق�شة يوم �لم، بق�شة �ملعلم، بق�شة 

حفالت �لزو�ج و �حلناء و غريها �لكثري فاملنا�شبات كثرية و ملن نحب نختلق �ملنا�شبة لجل �ن نهديه.

و قررت �ن �جعل نوع من �لبق�س خمتلف و حملة ��شبوعية �طلقتها من بق�شتي، يف كل �ثنني من كل ��شبوع 

�قوم بعمل �بق�س �خلري و هي عبارة عن ن�شبة يتم ��شتقطاعها من مدخول �ملحل يف ذلك �ليوم يتم فيها ��شعاد 

�نا�س، �ل�شياء �لب�شيطة تفرحهم و قدرها عندهم بانه يوجد من تذكرهم �بق�س �خلري عبارة عن م�شاهمه يف 

�عمال خري خمتلفة فامل�شرتين من بق�شة يف هذ� �ليوم �شاركو� يف �لكثري من �لعمال �خلريية ��شال �هلل لهم �لجر 

و �لثو�ب.

[ حدثينا عن جناحك ، هل كان ذلك �شهال خا�شة يف ظل �ملناف�شة �ل�شديدة يف هذ� �ملجال ؟

- ل �حب �لتكر�ر و ل �حب �ملالوف �ع�شق �لتميز و حتدي �لنف�س، كان يل �حد �قوى ��شباب �لنجاح. فانا �حتدى نف�شي فاملقام �لول فمتى ما �آمن 

�لن�شان بفكرته و طورها بعلمه و تعبه جنح وو�شل. فال يوجد طريق مفرو�س بالورود لذلك قالو� لكل جمتهد ن�شيب . و لو كان �لنجاح ياتي ب�شهولة 

ملا مت تكرمي �لعلماء و �لحتفال بهم .. و لو كان �لو�شول لالهد�ف �شهال و ملا وجدنا �ملنجز يفرح و ي�شتب�شر و يفخر مبنجز�ته.

يتميز م�شروعك �أي�شا بالتنوع يف �ملنتجات ، ما هي �أهم ما تقدمينه وما هي �ملنا�شبات �لتي ت�شتهدفينها ؟

لقد ��شفت �لكرث للمحل من جوكلت باف�شل �نو�عه �ن كان بلجيكي �و لبناين و بخلطات مميزة و متفرده و �شو�ين تقدمي �قوم ب�شناعتها حمليا ��شف 

�ىل ذلك جمموعة كبرية من �لهد�يا جلميع �لفئات �لعمرية بال�شافة للورود �لطبيعية و �ل�شناعية و جتهيز كافة �حلفالت و �ملنا�شبات من توزيعات و 

ما �ىل ذلك .

هل ح�شلت على دعم وت�شجيع من جهات معينة يف �لبحرين ؟

حظيظة بكوين �شابة بحرينية لها بلد يدعمها يف كل �جلو�نب ففي بد�ية م�شو�ري �لتجاري لقيت �لقبال من �شخ�شيات كبرية �فرحتني بدعمها يل 

لين �لتفت لرت�ث �لبلد و حاولت تطويره كذلك �لوز�ر�ت �حلكومية و �خلا�شة تعاملت معي يف جو�نب عده . تلفزيون �لبحرين كان د�عما يل منذ �لبد�ية 

كذلك . بال�شافة لل�شحافة �ملحلية و �لجنبية .. ففي بلد كالبحرين كل م�شئول ي�شعرك بانه �ب و كل م�شئولة هي مبثابة �لم يحبونك و ي�شاندونك .

» بقشة للهدايا« مشروع من تراث األجداد

عشق الناس للقديم سبب نجاحه
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ملكة لطفي، وهي تون�شية تدر�س يف كلية �إد�رة �لأعمال، عايدت 

�أمها مطلع �شهر مار�س �جلاري لأنها كانت تخ�شى نفاذ م�شروفها 

دون �أن تكون قد ��شرتت �لهدية، كما �أن �شوقها وحما�شها لالحتفال 

بهذه �ملنا�شبة مع و�لدتها يدفعانها ل�شر�ء �لهدية منذ �لآن كما تقول.

وترى ملكة �أن معايدة �لأم ل يكون بالهدية و�لتهنئة �للفظية 

فقط، و�إمنا بالإح�شان �ليها وتقديرها و�لتعبري لها يف هذ� �ليوم �أن 

�بنتها �ملطيعة تبذل كل ما يف و�شعها لتكون عند ح�شن ظن و�لدتها 

بها كما ربتها د�ئما.

وتقول »هذه �ملر�أة �لتي �شقت وحتملت �لعناء من �أجل فلذ�ت 

يثمر  حبها  ترى  �أن  ي�شعدها  تتذمر  �أن  ودون  حب  بكل  �أكبادها 

بالتجاوب معه، ومهما قلنا يف �لأم �شنظل مق�شرين جتاه حنانها 

و�شربها ت�شحيتها وقد يكون عيدها هذ� توعية وتذكري بعظمتها 

ومبكانتها«.

وتتمنى ملكة �أل نن�شى يف هذ� �لعيد �لأبناء �لذين فقدو� �أمهاتهم 

بكلمات حتنو عليهم وحتت�شنهم وت�شعرهم بجزء ولو ي�شري مما 

فقدوه من حنان.

يف  يدر�س  �أي�شا  تون�شي  طالب  وهو  بحري،  عمر  زميلها  �أما 

لتخ�شي�س يوم حمدد لالحتفال  د�عيا  �لبحرين، فال يرى  جامعة 

بعيد �لأم، لأن هذ� �لحتفال يجب �أن يكون طيلة �أيام �لعام.

حقها،  �لأم  نفي  �أن  ن�شتطيع  فلن  عملنا  �أو  قلنا  »مهما  ويقول 

�أو نعو�شها ولو عن جزء ب�شيط مما قدمته لنا نحن �لأبناء، فالأم 

�أعذب كلمة تقولها لأعظم خملوق، ومن ينكر ف�شل �لأم �أو ينتق�س 

بطاعة  �قرتن  ديني  و�جب  و�لأب  �لأم  طاعة  �أن  حتى  جاحد،  منه 

�جلنة  �شبحانه  �هلل  جعل  حقها  ولعظم  وتعاىل،  �شبحانه  �خلالق 

حتت �أقد�مها وجعلها �أحق �لنا�س بال�شحبة«.

وي�شاأل عمر »هل يوم و�حد يكفي لتذكرينا بها وتقدمي �لطاعة 

لها مقابل عام كامل من �لن�شيان، وهل ميكن �لقول �إّن عيد �لأم جاء 

لتذكري �لأبناء باأمهاتهم؟«.

�شر�ء  على  فتحر�س  �لعلي  �أحمد  �إميان  �لكويتية  �لطالبة  �أما 

هدية لو�لدتها يف هذه �ملنا�شبة وتقدميها لها يف �أول �إجازة.

تقول �إميان �إن »و�شائل �لت�شال �حلديثة �شهلت �لتو��شل مع 

�جلميع وخا�شة مع �لأهل و�لأم حتديد�، ونحن نحتاج لها يف كثري 

من �ملو�قف �لتي تتطلب ن�شحا و�إر�شاد� ودعما نف�شيا، ول ي�شعر 

باأهمية �لأم �إل من جرب �لبتعاد عنها«.

مع  منا�شبة  بهدية  عيدها  يف  �لأم  تكرمي  فكرة  �إميان  وتوؤيد 

وجه  تذكرت  »كلما  وتقول  �لدو�م،  على  باملعاملة  �كر�مها  مر�عاة 

�مي يف هذ� �ليوم و�شعادتها �أقر يف نف�شي باأن لهذ� �ليوم روعة ل 

يجب جتاهله، و��شر �أل �أحرمها فرحة هذ� �ليوم«.

هدية  �شر�ء  على  لي�س  فتحر�س  عبد�هلل،  �شارة  زميلتها  �أما 

لو�لدتها فقط و�إمنا حت�شري مفاجاأة لها رمبا تكون ق�شيدة �أو �شهرة 

عائلية.

�أو  كلمات  يف  �شرحها  من  �أكرب  �لأم  حمبة  �أن  �شارة  وتوؤكد 

�لتعبري عنها يف هدية �أو حتى مفاجاأة، لكنها تعترب �أن �لأم ل تنتظر 

من �بنائها �إل �أن يكونو� �شاحلني مطيعني كما ربتهم.

جامعة  يف  �ل�شعودية  �لر�بطة  رئي�س  في�شل،  فهد  �لطالب 

�لبحرين، يوؤكد من جانبه �أن �لحتفال بالأم يجب �أن يكون يف كل 

حلظة وكل �شاعة، ولي�س �شمن منا�شبة و�حدة يف �ل�شنة، ويوؤكد 

على دور �لأم لي�س يف تربية �لأبناء فقط و�إمنا يف تربية �ملجتمع 

ككل، وي�شت�شهد ببيت �ل�شعر لأحمد �شوقي �لقائل: �لأم مدر�شة �إذ� 

�أعددتها �عددت �شعبا طيب �لأعر�ق.

�أن  �لأعمال  كلية  من  �لزعبي  هبة  �لأردنية  �لطالبة  توؤكد  كما 

تن�شاها  �أنها  يعني  ل  لو�لدتها  هد�يا  وتقدميها  �لأم  بعيد  �حتفالها 

باقي �أيام �لعام، وتقول »ما �أق�شى �أن ترتك �لأم وتهمل بعد �أن تعبت 

يف تربية �أبنائها، خا�شة و�أن �هلل �شبحانه �أمرنا بطاعتها و�أبر بها«، 

وت�شيف »من �أر�د �أن يرب به �أبناوؤه بعد كربه عليه �أن يرب بو�لديه«.

�أما �لطالبة �مل�شرية ندى �شامي من كلية �لإعالم فتقول �إن عيد 

�لأم هو حني ترى �أبناءها وبناتها ناجحني يف حياتهم مطيعني لها 

وبارين بها بعد �أن �شهرت وتاأملت وقا�شت وتعبت من �أجل تربيتهم، 

�إل طاعتها وطلب ر�شاها لأّن ر�شاها من ر�شا  فال يكون جز�وؤها 

�ملوىل �شبحانه وتعاىل.

طالبات يف جامعة �لبحرين ي�شرتين هد�يا لأمهاتهن منذ �أول �شهر مار�س »خوفا من عدم توفر ميز�نية بحلول عيد 

�لأم �أو�خر �ل�شهر«، و�آخرون من زمالئهن �لطالب ل يرون د�عيا لذلك لأن »عيد �لأم لي�س مرتبطا بيوم 21 مار�س 

و�إمنا كل يوم هو عيد لالأم«. لكن هناك �جماع �شائد على �أل �شيء ميكن �أن يرد لالأم ولو نذر� ي�شري� من ت�شحياتها 

يف م�شرية تربية �بنائها ودفعهم بكل ما ��شتطاعت من حنان وعطف ليكونو� �لأف�شل د�ئما، و�أن �أف�شل هدية يقدمها 

�لطالب لأمه هي جناحه وتفوقه.
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األم تصنع األمة    مثل روسي

لم أطمئن قط إال وأنا في حجر أمي    سقراط

لو كان العالم في كفه وأمي في كفه الخترت أمي    جان جاك روسو

إذا صغر العالم كله فاألم تبقى كبيرة.    فيكتور هيجو

قلب األم كعود المسك كلما احترق فاح شذاه.   مثل هندي

األم تحب من كل قلبها واألب يحب بكل قوته.    مدام دي بوارن

أسعد ساعات المرأة.. هي الساعة التي تتحقق فيها أنوثتها الخالدة.. وأمومتها 
المشتهاة.. وتلك ساعة الوالدة.        عباس محمود العقاد

األم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها.   نابوليون بونابرت

واستجدي  صدرك،  فوق  ضعفي  دموع  وأسكب  يديِك،  ألقبل  أنحني  حينما 
نظرات الرضا من عينيِك حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي.             

                   إسالم شمس الدين

األم ال تقول هل تريد، بل تعطي.                  مثل إنجليزي

األم هي كل شيء في هذه الحياة.. هي التعزية في الحزن، الرجاء في اليأس 
والقوة في الضعف.               جبران خليل جبران

العيُش ماٍض فأكرْم والديَك به … واأُلمُّ أولى بِإكراٍم وإِحساِن
وحسُبها الحمُل واإِلرضاع ُتدِمنه … أمران بالفضِل ناال كلَّ ِإنساِن 

المعري

أقوال وأمثال في المرأة ومكانتها العظيمة 
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