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Ramadanyat

ال تؤمن بالحلول السهلة وال الطرق المختصرة

ديما الحداد :بدأت مسيرة نجاحي موظفة بنك
يعتقد البعض خطأ أنها ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب ،إال أن خلف مالمح ذلك الوجه الجميل
بابتسامته االرستقراطية الراقية تقف امرأة حديدية قادرة على إدارة واحدة من أكبر التوكيالت
التجارية في الشرق األوسط  ..انها سيدة األعمال ديما رسول الحداد احد أبرز وأقوى الوجوه بعالم
التجارة البحرينية واالقتصاد الخليجي والعربي ،بدأت مسيرة حياتها الناجحة ومشوار تألقها
وتميزها موظفة بأحد البنوك ،ليس ذلك وحسب ولكن كموظفة بمحل بيع للورود  ..كيف؟ هكذا
كشفت ديما الحداد عن معادلة النجاح وتركيبة التميز لـ “رمضانيات” قائلة“ :عندما كان عمري 13
عاما كنت أعمل في محل بيع الورود مع أمينة بستكي -يرحمها اهلل ،-وكذلك عملت كمتدربة
في البنوك ،وعملت في شركة العائلة ،وكنت أحب العمل في الصيف ألكتسب الخبرة وأتعرف على
الناس ،وبدأت سلم العمل من درجاته األولى ومن المستويات الدنيا وتدربت في جميع األقسام
إلى أن استطعت بالعزيمة واإلرادة لتحقيق النجاح إلى أن أتولى رئاسة وإدارة قسم الموارد البشرية،
وبعدها توالت النجاحات إلى أن أصبحت اآلن على قمة الهرم” .وحول سر النجاح تقول“ :ال أؤمن
بالحلول السهلة وال بالطرق المختصرة ،لذا دائما أقول أنني سأحصل على ما أريد بالطريقة المناسبة
في الوقت المناسب ،فطريق النجاح هو الطريق الصعب ،وفي المخاطر تجني أمواال أكثر وتواجه
صعوبات أكبر ،وتعلمت جيدا أال أحتاج أبدا إلى أي أحد”.

وسى“
“وإِ ْذ ُق ْلتُ ْم يَا ُم َ
َ

َّك“
البصل األخضر “ ..فَ ادْ عُ َلنَا َرب َ
البصل من النباتات التي ذكرها اهلل في القرآن الكريم
م
باسمه ،ورد ذكره مرة واحدة ،قال تعالى“ :وَ ِإ ْذ ُق ْل ُت ْ
احدٍ َفادْ ُع َل َنا َرب َ
ص ِب َر عَ َلى َ
َّك
ام وَ ِ
ط َع ٍ
وسى َلن َّن ْ
يَا ُم َ
َ
ِت األر ُ
ي ْ
ِها وَ ِق َّثائ َ
ْض ِم ْن ب َْقل َ
ُخ ِرجْ َل َنا ِم َّما ُت ْنب ُ
وم َها
ِها وَ ُف ِ
َصل َ
ِها- ”..البقرة ...-يستخدم البصل
وَ عَ دَ ِ
س َها وَ ب َ
األخضر لعدة قرون مضت ليس فقط لتنكيه الطعام
فحسب إال أنه استخدم أيضا لخواصه العالجية
المتعددة في جميع أرجاء العالم ،حتى أن البصل
األخضر اآلن هو ثاني أهم المحاصيل بعد الطماطم،
وأكدت الدراسات الطبية أن تناول البصل األخضر يعد
أفضل وقاية من خطر اإلصابة بأمراض القلب وخاصة
السكتة القلبية ،وإضافة إلى ذلك فإن البصل األخضر
يحتوي على مادة “البلوتين” الموجودة أيضًا في
الشاي بمختلف أنواعه ،والتفاح؛ ولكن بنسب أقل عن
تلك الموجودة في البصل ،كما أوضحت الدراسة أيضًا
أن تناول كمية تتراوح بين  100إلى  200جرام من البصل
األخضر بمعدل ثالث مرات في األسبوع له فائدة كبرة
تشبه فعل “السحر”“ ..رمضانيات” تلقي الضوء على
أبرز فوائد البصل األخضر الغذائية والعالجية...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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ورد ذكره وفوائده العظيمة في القرآن

البصل األخضر ..صيدلية الغذاء الشاملة

ورد ذكر البصل في القرآن الكريم لما
له من فوائد عظيمة ،وتعتبر وسط آسيا
حتى جنوب غربي بالد الهند هي الموطن
األصلى لزراعة البصل وللبصل فوائد
عظيمة حيث يحتوى على جليكوسيدات
وجلوكوكونين باالضافة الى البروتينات
والكربوهيدرات ،كما يحتوي على كمية
من األمالح المعدنية أهمها أمالح الحديد
والفسفور والكالسيوم ،وأيضًا يحتوى على
فيتامينات أ ،ب ،ج كما يحتوى أيضًا على
زيوت طيارة وألبان سليلوزية منشطة
لألمعاء فهو مطهر ممتاز وطارد للغازات
وفاتح للشهية وقاتل للجراثيم فمضغ
كاف لقتل جميع
البصل لمدة أربع دقائق
ٍ
الميكروبات التي توجد في الفم لدرجة
التعقيم كما يستخدم عصير البصل مع
العسل بنسب متساوية في عالج الماء
األبيض الذي يصيب العين ،كما يستعمل
عصير البصل في دهان األطراف المبتورة
لتسكين اآلالم ومنقوع شرائح البصل
يستعمل لطرد الديدان عند األطفال..
“رمضانيات” تلقي الضوء على منافع
وفوائد البصل األخضر وما يحتويه من
فائدة غذائية وصحية وعالجية عالية...

لصحة القلب إذ يحتوي البصل األخضر علي فيتامين

تعمل على حماية الجسم من السرطان وتقليل

ج ،فيتامين أ والمواد المضادة لألكسدة المفيدة

خطر الجذور الحرة .لذلك قم بإدراج البصل األخضر

لصحة الجسم ،ووفقًا ألحدث المراكز الطبية فإن

في نظامك الغذائي للوقاية من السرطان.

هذه الفيتامينات تساعد في منع الحمض النووي

الجهاز الهضمي

الجذور الحرة ،باإلضافة إلى أن فيتامين ج الموجود

وفوائد البصل األخضر في تقليل مستوي السكر في

وحدوث تلف األنسجة الخلوية عن طريق تقليل تاثير
في البصل األخضر يعمل علي منع إرتفاع ضغط
الدم وبدوره يقلل من خطر أمراض القلب.

الدم واضحة ،حيث أظهرت الدراسات بأن مركبات
الكبريت الموجودة في البصل األخضر تساعد في
تقليل مستويات السكر في الدم ويمكن التحقق

فوائد البصل األخضر

الجهاز المناعي

وتتعدد فوائد البصل األخضر الكثيرة ،ومن أبرزها

كما يفيد البصل األخضر لصحة الجهاز المناعي ،إذ

أن البصل األخضر يمنع مشاكل المعدة إذ أن

فائدته في صحة العظام إذ أن كل  12جرام من

وفقًا لتقارير معهد أبحاث السرطان فإن البصل

البصل األخضر مفيد جدًا لتخفيف مشاكل الجهاز

البصل األخضر يحتوي على  20ميكرو جرام من

األخضر غني بمركبات الفالفونويد مثل كيرسيتين

الهضمي ،حيث يستخدم كعالج قوي

لمنع

فيتامين ك و  1,6ملجرام من فيتامين ج ،وبذلك

واألنثوسيانين وهذه المكونات تعمل على تحسين

فهو مفيد جدًا للكبار في السن ألنه يمد الجسم

اإلسهال ومشاكل المعدة األخرى وتحسين الشهية

صحة الجهاز المناعي ،وذكرت دراسة نشرتها أمريكا

بحوالي  %16من الكمية الموصي بها من فيتامين

بأن مركبات الفالفونويد تساعد في الوقاية من

ألنه محمل بكمية عالية من األلياف تساعد الجهاز

ك و %2من فيتامين ج وهذه الفيتامينات ضرورية

أمراض السرطان عن طريق تثبيط أوكسيديز الزانثين

لصحة العظام وقوتها و إذا كان نظامك الغذائي

وهو اإلنزيم الذي ينتج الجذور الحرة التي يمكن أن

يفتقر هذه الفيتامينات األساسية سوف تكون

تتلف الحمض النووي واألنسجة الخلوية ،عالوة على

أكثر عرضة لإلصابة بهشاشة العظام أو تعاني

أن البصل األخضر مفيد جدا لتحسين وظائف الجهاز

من كسور العظام ،كما أنه مفيد لصحة العين إذ

التنفسي ،إذ أنه من المعروف أن البصل األخضر له

يحتاج الجسم أيضًا إلى فيتامين أ إلنتاج الرودوبسين

خصائص مضادة للبكتريا والفيروسات فهو أحد

وقد وجد أن البصل األبيض هو األكثر فاعلية ،كما أن

وهو بروتين تحتاجه شبكية العين ،باإلضافة إلى أن

العالجات الطبيعية المفيدة في عالج اإللتهابات

للبصل األخضر فوائد للبشرة ،حيث يمكن استخدام

فيتامين أ يفيد في عالج العمي الليلي ومشاكل

الفيروسية مثل اإلنفلونزا ،نزالت البرد ،باإلضافة إلى

البصل للحد من انتشار النمش الجلدي وذلك بمزج

الرؤية بما فيها القرحة القرنية ويحتوي ساق البصل

أنه يحفز من نشاط الجهاز التنفسي وطرد البلغم،

األخضر الواحد على  24ميكروجرام من فيتامين أ

والبصل األخضر مفيد في كونه يقلل من خطر

الوجه واليدين بها ،كما يمكن استخدامه في عالج

وهذه الكمية تعاد  %2,6من الكمية الموصي بها

اإلصابة بالسرطان  ،إذ أن البصل األخضر غني بالكبريت

الكدمات عن طريق استخدام عجيبنة من حبيبات

للرجال من فيتامين أ و  % 3,4من الكمية الموصي

ومركب يسمى األليل كبريتيد الذي يساعد في الحد

البصل المسحوق مع زيت اللوز أو زيت الزيتون

بها للنساء ،كذلك فإن البصل األخضر مفيد جدا

من سرطان القولون ،وأيضًا مركبات الفالفونويد

ووضعه كضمادة على الكدمات.

من ذلك خالل فحص مستويات االنسولين ،كما

الهضمي على العمل بشكل جيد.

الجنس والبشرة
وللبصل األخضر فوائد للجنس ،حيث وجد أن البصل
من أفضل المشهيات الجنسية عند الرجال حيث
يأتي في المرتبة الثانية بعد الثوم في هذا األمر،

ملعقتين كبيرتين من البصل مع خل التفاح  ,ودهان
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تحب تناول اللقيمات يومي ًا وال تتسحر لي ًال

ديما الحداد  ..رمضان موسم البر والعطاء

قالت سيدة األعمال ديما رسول الحداد
إن “األجواء الرمضانية وقت طيب للعطاء
للعائلة والفقراء والموظفين ولنفسك،
فهو موسم العطاء وأنا أؤمن بالعطاء على
مدى العام وليس في شهر رمضان وحده”.
وأضافت “حياتي بسيطة جدا كأم وكسيدة
أعمال وكعاملة في البلديات ،وأعمل مع
جمعية الرحمة لرعاية ذوي االحتياجات
الخاصة ،وأمور خيرية أخرى ،حيث يجب على
الشخص أن يساعد الكل في جميع األوقات
وكل محتاج وليس فقط في شهر رمضان”.
وأشارت إلى “أحب القراءة على االنترنت
وخاصة السيرة الذاتية للمشاهير وأحب أقرا
عن التاريخ وعن السيارات والذهب وهوايتي
األولى واألخيرة هي تصميم المجوهرات
فهي هواية وتجارة معا” .وأكدت أن “سيدة
األعمال البحرينية ناجحة ودخلت شتى
المجاالت كرائدة أعمال أو كعاملة” .... .وفيما
يلي تفاصيل الحوار ....

ديما الحداد مع بعض رجال األعمال

األنتيك بد ً
ال من األشياء العادية ،ألن مدرستنا كانت
واقعة في منطقة بها محالت بيع الساعات القديمة
واألنتيك ،فذهب أهتمامي لشراء المجوهرات القديمة
والساعات القديمة واألنتيك ،وفي سن الـ  12و  13عام
كنت أصمم مجوهراتي بتصميمي الخاص في سوق
المنامة.

 qلنبدأ الحديث من أيام وذكريات النشأة والطفولة؟
طفولتي وهلل الحمد كانت سعيدة جدا ،وكنت أحب
أن ألعب بالسيارات والشاحنات ،وأنا األبنة الكبرى
للعائلة ولدي اخوان وقريبة من أخي وسيم ألن الفرق
بيننا عامين فقط ،أما أخي وليد فيفرق بيني وبينه ثمان
سنوات ،وكان لدي الكثير من الصديقات واألصدقاء
من االوالد والبنات ،حيث كنت في مدرسة الميشن
الرجاء حاليًا ،-وكنت أقوم بجميع الرياضات مثلركوب الخيل وكرة السلة ولعب التنس ،وكان الوالد
من مؤسسي نادي التنس وكان يريدني أن أتعلم لعبة
التنس ولكنها لم تعجبني فتركتها ،وتربيت في منزل
جدتي في شارع الشيخ عبد اهلل ،وكنت دائما العب إما
مع اخي أو مع صديقاتي حيث لم يكن لدي أخوات،
ولصديقاتي دور مهم في حياتي ومازلن موجودات
وهم هناء عبداهلل كانو وهي صديقتي المقربة حتى
اليوم ،وكنا نذهب للتزحلق ومنها التزحلق على الجليد
والزيت في بوشهري ،ولكن كنا نحن من ابطال التزحلق

 qكيف كان تأثير العائلة على ديما؟
طبعا أنا شخصيتي متأثرة كثيرًا بالوالد ،ولكوني
من عائلة تجارية فنأكل ونشرب التجارة ،واحتكاكنا
بالعائلة لم يكن كثيرًا ،فانا لم أتأثر كثيرًا بالعائلة
ولكنني تأثرت بالوالد حيث أنني شغولة واجتهد في
عملي ،وال أؤمن بالحلول السهلة وال بالطرق المختصرة،
لذا دائما أقول أنني سأحصل على ما أريد بالطريقة
المناسبة في الوقت المناسب ،فطريق النجاح هو
الطريق الصعب ،فالوالد ال يؤمن باألسهم ولكنه
يؤمن بالعقارات مثل التجارة القديمة ،وأنا أخذت هذا
الطبع منه ،ففي المخاطر تجني أمواال أكثر وتواجه

ديما مع والدها رسول الحداد

قنوعة وال أحتاج إلى أي أحد أبدا ،ودائما يقول لي ال

وكانت صديقة الوالد ،وكذلك عملت كمتدربة في

تنظرين إلى الناس وخذي طريقكك وأعملي بنفسك.

البنوك ،وعملت في شركتنا كذلك ،وكنت أحب العمل

صعوبات أكثر ،فوالدي قنوع جدا وعلمني أن أكون

 qنتكلم عن المثال الناجح والمكافح للمرأة
البحرينية ،هل كان طريقك مفروش ًا بالورود؟

رولر سكيتينغ ،وكنت أقوم بالكثير من األنشطة ،وأنا

ال طبعًا ،فقد بدأت كموظفة في البنك ،حيث كنت

كنت ومازلت أحب الحيوانات ،فالوالد كان يمتلك

أتمنى دائما أن أعمل هناك ،ودرست انترناشونال

مزرعة كنت أقضي فيها طفولتي وهي موجودة

بزنس في البحرين وفي أمريكا ،وعملت في بنك

إلى اآلن ،وكنت أذهب وأهتم بالحيوانات واألشجار

فترة بسيطة جدا ومن ثم لم أجد نفسي هنا ولم

فكنت أحب األشجار كثيرًا ،وما صقل شخصيتي هو

يتحقق طموحي على الرغم من حصولي على فرص

أننا كنا نسافر سنويا إلى المانيا ،وكان والدي يدخلنا

ذهبية ،ووجدت نفسي في تجارة العائلة ،وطبعا

صيفا إلى المدرسة الداخلية ومن هناك تعلمت كيفية

في طفولتي عندما كان عمري  13سنة كنت أعمل

جني المال وتكوين نفسي ،فكنت أشتري قطع

في محل بيع الورود مع أمينة بستكي يرحمها اهلل،

في الصيف ألكتسب الخبرة وأتعرف على الناس ،وكان
الوالد من أشد المعارضين للعمل في تجارة العائلة،
وكنت أواجه مضايقات من قبل الشباب ،وقد بدأت
سلم العمل من المستويات الدنيا وتدربت في جميع
األقسام في الشركة إلى أن وصلت لقسم الموارد
البشرية ،وبدأت العمل في 1992م ،وأنا سعيدة في
عملي كوني امرأة ،ولدينا موظفين يعملون معنا
من  ،1973ولدينا في الشركة تقريبا  % 45من البحرنة،
وحين بدأت كان عدد الموظفين  72موظفا واآلن
وصلوا إلى  260موظف ،وقد ادخلت للشركة الكثير من
التخصصات ،خاصة وان الشركات العائلية أو ما يعرف
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بالفاميلي بزنز ليس بالشيء الذي من السهل أن
تقوم به ،ونحن الجيل الثالث وأنا اليوم ممثلة العائلة
وأترأس عمليات مرسيدس بنز في البحرين ولدي فريق
ممتاز أفخر به ،ولدي موظفين بحرينيين أعمارهم
 15و  16سنة ولم يكن لديهم شهادات فأرسلتهم
للحصول عليها واآلن من هم في المحاسبة وغيرها
من االقسام ،فأنا أؤمن بالبحريني كوني بحرينية
وليست لدي عقده من ذلك ،فالبحريني لديه كل
المقومات ليكون مؤهال بل ويحقق النجاح.

 qماذا عن األجواء الرمضانية في العمل؟
األجواء الرمضانية وقت طيب للعطاء للكل ،للعائلة
والفقراء والموظفين ولنفسك ،فهو موسم العطاء
وأنا أؤمن بالعطاء على مدى العام وليس في شهر

ديما الحداد مع بعض الموظفات في إحدى فعاليات الشركة

للعالمية وألننا كبحرينيين رجاال ونساء ال نقل عن أي

رمضان وحده ،فنحن ال نرى عائالتنا بسبب المشاغل

مصمم أجنبي ،فلدينا الذوق mixing the material

ولكن الفرصة سهلة في رمضان ،وأؤمن بالعمل أكثر

و  mixing of the colorو  ،precion stoneوبالنسبة
للصعوبات التي واجهتنا فل ّله الحمد لم تواجهني

في رمضان وليس بالنوم وهذا الشهر فرصة للقاء
العائلة والجلوس معهم ومع األصدقاء واحضر

بسبب تنوع التصميم ومالئمتها للسوق االمريكية

الغبقات خمس أو أربع مرات في األسبوع ولدينا

واألوروبية.

حلقات دينيه مع الغبقات ،وبالنسبة للمجالس فانا

 qتشغلين منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة
الحداد للسيارات ،إلى جانب عدد من المناصب
والمسؤوليات الهامة الكثيرة ،هل تعتقدين أنك لديك
مشكة مع الوقت؟ وكيف تنجحين في ترتيب يومك؟

فكرت أن أقيم مجلس خاص بي ولكن لألسف
مشغولة على الدوام وال يتسنى لي ذلك وربما في
المستقبل يكون هذا متاحا ،ونحن لدينا مجلس
مجهز للوالد ،وفي رمضان أشجع العادات والتقاليد
القديمة ،فانا حاليا أعمل مع وزارة التنمية وأقيم

لدي مشكلة في الوقت بالنسبة لنفسي حيث أحاول

فعاليات القرقاعون ،ونأخذ األكياس من األسر

أن ارضي عائلتي بناتي والوالد والوالدة وصديقاتي

المنتجة وأيضا لدي تنسيق مع جمعية الرحمة لذوي

فالوحيدة التي أقصر معاها هي نفسي ،ففي اليوم

االحتياجات الخاصة ،ونعزمهم لهذه المناسبات
والفعاليات ،وفي رمضان نعمل شوربات وسلطة
ومأكوالت خفيفة وكباب وسمبوسة ،وأنا أحب
الثريد أول  15يوم واللقيمات كل يوم ،وفي الليل ال
أتسحر ،والجيران القريبين يتبادلون األطباق إلى اآلن
على الرغم من بعد المسافة والزلت أنا أيضا أتبادل
مع صديقاتي المقربين جدا ،وفي رمضان الكل
يحترم الشهر وفي شركتنا األجانب يذهبون لألكل
لوحدهم وليس أمامنا وأحيانا أكثرهم يصومون
معنا وهذا احتراما لنا ودليل على الجو األسري في
شركتنا ،ونعمل غبقة في رمضان ونكرم فيها
حسب الخدمة والسنين ،ويوم العيد الوالد يعزم كل
الموظفين على غداء العيد في المجلس الرمضاني،
فكلنا أسرة واحدة.

 qنظرة المجتمع العربي لسيدة األعمال دائما ما
تقترن بالنجاح ومواجهة التحديات والصعاب ،كيف
تجدين تلك النظرة في عالم يكتفي بالمساواة
شعارا فيما يتعلق بمنح الفرص لصعود المرأة؟
أعتقد أن لدينا كل الفرص بالنسبة لحقوق المرأة
وبالنسبة للقوانين والتشريعات التي تسمح للمرأه أن
تفتح مشروعها الخاص ،ولجنة تكافؤ الفرص بالنسبة

ديما الحداد حلبة السباق

صالح المرأة ،وأنا اتحفظ دائما على هذه المواضيع
كزيادة ساعات الرضاعة وزيادة االجازات ال تكون في
صالح المرأة ألن المرأة لن تكون الخيار األول للعمل،
وبالنسبة لنا نحن في البحرين فأن سيدة األعمال
البحرينية ناجحة ودخلت شتى المجاالت كرائدة
أعمال أو كعاملة.

 qبدأت ديما الحداد مشوارها ومسيرتها الناجحة
في ريادة األعمال من عمر الـ  12عاما ونجحت بدمج
الفن والصناعة بابتكار خطوط ابدعية جديدة للذهب
والمجوهرات ،فكيف كان القرار بتأسيس اول مشروع
مستقل عن شركات العائلة؟
أول قرار لتأسيس أول مشروع جاء بعد عملي مع
العائلة في الشركة بعد عشر سنوات قررت أن يكون
لي مشروعي الخاص ليكون لي الحرية.

 qنجاح شركتك لصناعة الذهب والمجوهرات لم
يقتصر على النشاط المحلي بالبحرين ،وتجاوزت أذرع
نجاحه إلى الهند وايطاليا ،فكيف كان الطريق الي
العالمية؟ وهل من صعوبات واجهتك لالنتشار؟

أرتب أن أنام ساعات قليلة وأعوضها نهاية األسبوع
وبالنسبة لليوم فيبدأ من الصباح الساعة  6.30وأحضر
وجبه األفطار مع بناتي ومن ثم اذهب لعملي سواء
في البلدية أو وزارة التجارة ويكون هناك مزيج من
جميع هذه المحطات التي ذكرتها ،ومن الساعة
الثالثة إلى الثامنة أكون مع أسرتي وأدرس بناتي إلى أن
ينمن ،وبعد الثامنة أمارس واجباتي االجتماعية وأخرج
مع صديقاتي كوفي شوب لنشرب شاي أو نذهب
للتسوق أو أخلص البقالة واألشياء األخرى.

 qديما الحداد اسم له ثقله ووزنه في عالم ريادة
األعمال ،إال أن القليلين فقط من يعرفون عن ديما
المرأة كيف هي حياتها وأنشطتها وهواياتها
واهتماماتها ،فماذا عن ديما المرأة واإلنسانة؟
حياتي جدا بسيطة كأم وكسيدة أعمال وكعاملة
في البلديات ،وأعمل مع جمعية الرحمة لرعاية
ذوي االحتياجات الخاصة ،وأمور خيرية أخرى ،حيث
يجب على الشخص أن يساعد الكل في جميع
األوقات وكل محتاج وليس فقط في شهر رمضان.
أحب القراءة على االنترنت وخاصة السيرة الذاتية
للمشاهير وأحب أقرا عن التاريخ وعن السيارات

للمرأة العاملة وقوانين العمل في صالح المرأة ،وفي

نعم ،أنا بدأت في البحرين وافتخر بذلك ،واستطعت

والذهب وهوايتي األولى واألخيرة هي تصميم

اعتقادي فأن قوانين المرأة عندما تكثر لن تكون في

أن أصل بالصناعة البحرينية والتصاميم البحرينية

المجوهرات فهي هواية وتجارة معا.
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 qترددين دائما أن الفرص موجود بالسوق لمن يريد
اقتناصها وتحقيق النجاح التجاري ،إال أن كثير من
السيدات اآلخريات يرين ان اقتحام السوق عمال ليس
سهال على االطالق ،فما هي فورموال والمعادلة
الرياضية للنجاح ردا على هوالء؟

الذهب ،وفي رحالت نقوم بها إلى المعارض لكسب
الخبرة ،وهناك مهرجان الذهب الذي سنقوم به في
2017م ،وهناك اللجنة نصفهم بحرينيين ونصفهم
آسيويين ألن تجارة الذهب في البحرين منذ قديم
األزل كانت لآلسيويين والبحرينيين.

ال يوجد فرق في عصر العولمة فكل المجتمعات

 qكيف ترين واقع الغرفة حاليا في ظل ما تشهده
من صراعات؟

وتقاليدنا في إدارة المشاريع والدخول فيها ونحن

ال أسميها صراعات ولكن اختالفات في وجهات

نفكر في األشياء التي تناسبنا ،وإذا كنت متميزا

النظر ،وأحترم الجميع بدءا من الرئيس إلى أصغر

فبالتأكيد تستطيع أن تقتحم أي سوق ،واآلن العالم

عضو في مجلس إدارة الغرفة ،وفي الجهاز اإلداري

مفتوح بوجود االنستغرام واالنترنت ،ويستطيع

وأشعر بالفخر أنني أنتمي لهذه المؤسسة التي تصب

الشخص إذا كان متميزا أن يبيع أغراضه وينتشر

في مصلحة البحرين وإن شاء اهلل تكون انحلت.

بحسب نوعيه التجارة.

 qتتجاوز خبرتك في لجنة الذهب واللؤلؤ
والمجوهرات بالغرفة لما يقرب الـ  15عاما ،فكيف
تجار الذهب واللجنة في
ترين تأثير التفاعل بين َّ
تحقيق االنجازات؟

 qاتجه عدد من رجال األعمال مؤخرا إلى تأسيس
ما يعرف بـ” اتحاد البحرين االقتصادي” ،فما رأيك
في تلك الكيانات الجديدة التي القت بظاللها على
المجتمع االقتصادي البحريني؟ ،وهل ترين مثلما
يرى آخرون بان تلك الكيانات الجديدة قد تشكل خط
موازي ألداء وطبيعة عمل غرفة التجارة والصناعة؟

التفاعل اكثر ،ويمكن أن نقوم بلقاءات أكثر وندوات

أعتقد أن غرفة التجارة وتاريخها الطويل الذي يمتد

مجلس التعاون حيث نحن من أوائل الغرف العربية

إن شاء اهلل بعد شهر رمضان ،وهناك بعض البرامج

ألكثر من  75عامًا أفضل رد على أي أشكال أو كيانات

وهي تحتفظ بدورها وثقلها ،وأعتقد ان الغرفة

التدريبية التي نقوم بها مع مجلس المرأة وتجار

أخرى ناشئة ،وغرفة التجارة ستكون كيان سواء نحن

ستبقى غرفة التجارة وبيتا للتجار.

تتقارب في الكثير من األمور ،وبالنسبة لنا لدينا عاداتنا

نحن لدينا تفاعل بين التجار ،وأنا اطلب منهم

ﻋﺮض ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،

ﺗﺄﻣـﻴﻦ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺩﺙ
ﻭﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ

2.5

ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
ً
ﻣﻦ

أﻣﻦ وﺳﺎﻓﺮ

 ٪50ﺧﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد!

ﺩ.ﺏ

ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻘﻂ

ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻷﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ديما الحداد تكرم من قبل السيد خالد المؤيد

كمجلس اإلدارة كنا فيه أو لم نكن فيه كمؤسسة
ديموقراطية ليست بالبحرين فحسب وإنما دول

ارتق بقيادتك
خالل شهر رمضان.

الأداء ال�شل�س ينطلق برحالتك اإىل م�شتويات جديدة .التقنيات فائقة التطوّ ر تتناغم مع روعة الت�شميم الإبداعي لتجعل كل �شيء
تقوم به يالئم اأ�شلوب قيادتك .ارتق بقيادتك خالل ال�شهر الكرمي و ا�شتمتع بالفوائد امل�شافة على �شيارات اإنفينيتي:
• ن�شبة فائدة مغرية لتمويل ال�شراء *

• �شمان ملدة � 5شنوات  /مل�شافة غري حمددة من الأميال يبداأ من  199د.ب *

• العازل احلراري يبداأ من  99د.ب
• تاأمني منخف�س يبداأ من %1.99
• نظام حماية الطالء و املق�شورة نانوتك يبداأ من  199د.ب *
*تطبق ال�شروط والأحكام

معرض انفينيتي
سترة ،هاتف17 732 732 :
www.infiniti-bahrain.com
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مجلس النائب محمد األحمد
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مجلس ناصر العريض

الخميس  18رمضان  1437هجرية •  23يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 223

11

الخميس  18رمضان  1437هجرية •  23يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 223

من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

العدد  224السنة  14سبتمبر 1970م رمضان 1390

التنمية االقتصادية وسيلة لمستقبل أفضل
احتفلت البحرين قبل عام واحد بالعيد الذهبي لبدء التعليم الحديث عندما افتتحت أول مدرسة في البالد عام 1919
ويعتبر ذلك التاريخ وال شك بدء انطالق التنمية االقتصادية في البحرين اذ ان التنمية بمعناها الشامل الواسع ال تعني
سوى تنمية االنسان وال تتم اال به .منذ ذلك التاريخ وحتى السنوات األخيرة سار بناء وتنمية القدرات والمواهب والمهارات
جنبا الى جنب مع تنمية الثروات الطبيعية في البالد المعتمدة بصورة أساسية على صناعة الزيت والنشاطات االقتصادية
والتجارية الناتجة عنها .فهذه الصناعة وفرت للبالد رأس مال وجه إلى تطوير المراق والخدمات وهذه بدورها احتاجت
إلى مزيد من التحصيل الدراسي والعلمي األمر الذي أدى إلى توسيع التعليم وإنتشاره.
يوسف الشيراوي

الجسيمة التي لحقت بها فأسى أصحابها وحث
اإلسراع في إنجاز أمر صاحب العظمة إلسعاف
المنكوبين.
وفي صباح يوم األثنين  22شعبان الموافق 2
مارس أمر عظمته بدعوة وجهاء البالد في قصره
العامر وأظهر لهم اهتمامه البالغ لما حصل
ألصحاب السفن من ضرر وتلف وأمر حفظه اهلل
بتاليف لجنة من حضرات السادة:
الحاج أحمد بن يوسف فخرو
الحاج منصور العريض
العدد  73الجمعة 12شعبان  1378الموافق
 20فبراير 1959م

أنباء العاصفة العوجاء
روعت البحرين في مساء يوم السبت 59/2/28
بعاصفة هوجاء كانت مصحوبة بغبار كثيف.
وقد أمر صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة حاكم البالد المعظم حالما هبت
العاصفة ان تتوجه جميع الزوارق البخارية التابعة
لحكومة البحرين فتفتش عن صيادي االسماك
وأمر عظمته بان تقوم سيارات الشرطة بدوريات
على سواحل البالد للغرض نفسه وبعد ذلك بدأت
النداءات من دار اإلذاعة للتبرع باطارات العجالت
وإعطاء المعلومات عن األحوال الجوية وعن
المتبرعين ورغم استمرار تلك العاصفة فقد هب
األهالي ينجدون المنكوبين وسخرت السيارات
بمختلف أنواعها لحمل العجالت والمساهمة
في هذا العمل الخيري وقد أبدت دائرة الشرطة
نشاطًا كبيرًا مقتحمة كل صعوبة كما شكر مدير
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الجمارك الجمهور على استجابته لندائه وبذلك أمكن
حماية كثيرين من السفن من الغرق وقد غرق من
جراء العاصفة في الميناء ثماني سفن شراعية وثالث
صنادل تمكن ذوو االريحيه من انقاذ معظم بحاراتها
وقام سالح الطيران واألسطول البريطاني واألسطول
األميركي وطائرات الخليج بالمساعدة في هذة الكارثة.
وفي ليلة العاصفة وجه راديو البحربن نداء للجميع
لجمع مايقارب  400إطار للسيارات لوضعها لحماية
السفن الراسية على فرضة المنامة من المياه البحر
الشديدة ،والمتالطمة .ويذكر بأنه تم فقدان العديد
من السلع وتم تلف البضائع المحملة على السفن
التي مرت على البحر ين منذ سنة الطبعة األولى.
وقد أخذ جميع المنكوبين إلى دار العجزة حيث أمر
صاحب العظمة باعطائهم الطعام والكساء ومكثوا
هناك حتى استعادوا صحتهم واخذت دوريات الشرطة
تدور على السواحل مفتشه عن جثث الغرقى.
وقد كانت لسمو ولي العهد يد ملحوظه في اسعاف
المنكوبين إذ هب إلى المنطقة وتفقد السفن واألضرار

الحاج يوسف أكبر علي رضا
الحاج حسن بن علي المديفع
الحاج يوسف بن عيسى بوحجي
الحاج محمد بن مبارك الفاضل
الحاج عبد اهلل بن حمد الزامل
الحاج حسن بن عبد الرسول
المستر رايد مدير الجمارك.
وقد أمر عظمته ان تجتمع اللجنة في مكتب
الجمارك وأن تحصي ما تلف وما غرق من
السفن في هذه العاصفة وتقديم المساعدة
للمنكوبين كل بقدر ما يقع عليه من الضرر
كما تفضل وأخبر اللجنة بمساعدته للمنكوبين
وسوف تعين لجنة أخرى باإلضافة إلى هذه
اللجنة لجمع التبرعات .جزى اهلل عظمه الحاكم
على ذلك خير الجزاء وعوض على المنكوبين
ووفق المحسنين لفعل الخير.
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة خالل زيارته
�إىل بريطانيا يف اخلم�سينات

جزيرة حوار يف الأربعينيات

�شارع احلكومة ويرى الفتة مقهى ومطعم عبدالنور الب�ستكي يف
الأربعينيات

�ساحل املنامة الفر�ضة يف عام 1870م
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة عند زيارته
للكويت يف عام 1949م والتي كانت عن طريق البحر

مدر�سة البنات باملحرق يف الأربعينيات

مركز �شرطة احلد يف الأربعينيات

طيارة (جربة) �سوق اخل�ضار باملنامة قيد الإن�شاء يف الأربعينات

ﻧﺘ ّﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺗﻚ  ..ﻧﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻚ ..
ﻟﻨﻔﺨﺮ ﺑﻨﺠﺎﺣﻚ ..

• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة
• ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد ﻣﺮﻧﺔ
• ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﺮﻧﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺤﺴﺐ ٫ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺣﺘﻀﺎن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم
Bahrain Development Bank

BDBbahrain

www.bdb-bh.com

BahrainDevelopmentBank

يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة!
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت
زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا
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تطبق الشروط واألحكام.
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