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Ramadanyat

نموذج ًا لنجاح المرأة كربة منزل وسيدة أعمال

أفنان الزياني  ..الطبخ لغة عالمية

امرأة طموحها كبير جدًا ،فال حدود لتقدمها ولحبها للتطور ،واألهم انها تسعى إلى إرتقاء مستوى النساء
ككل وليس فقط تعمل لنفسها ...إنها سيدة األعمال البحرينية أفنان الزياني التي اختيرت  -ضمن مئات األلقاب
األخرى -لتكون من بين أهم  100شخصية ساهمت في تمكين المرأة اقتصاديًا ..إنها الطاهية الشهيرة صاحبة
األنامل السحرية ،وسيدة األعمال الرفيعة المستوى  ..حصلت أفنان الزياني على بكالوريوس في علم تكنولوجيا
تصنيع األغذية من جامعة تكساس تك في الواليات المتحدة ،وهي اليوم رئيسة ومالكة شركة الزياني للخدمات
التجارية ،التي تعمل في مجال المعدات المكتبية ،وهي أيضًا عضو مجلس إدارة جمعية سيدات األعمال البحرينية،
ورئيسة لجنة سيدات األعمال في غرفة التجارة والصناعة في البحرين منذ العام  2005وحتى نهاية الدورة العام ..2013
وأفنان سيدة تتميز في حبها للطهو ولها العديد من المؤلفات والكتب ،كما البرامج التلفزيونية الخاصة بالطهي
خصوصًا في شهر رمضان المبارك ،وعلى مدار السنة ،ولها الكثير من المعجبات خصوصًا في هذا المجال إذ تعتبر
طريقة طهيها ووصفاتها ليست فقط باللذيذة بل صحية ومفيدة  ..وحصلت أفنان الزياني على جوائز عديدة ،كما
نالت الزياني جائزة أفضل كتاب طبخ عربي في العالم لعام  2009المقدمة من جائزة جورماند العالمية لكتب الطبخ
وبذلك تكون أول بحرينية وخليجية تفوز بهذه الجائزة على مستوى العالم ،حيث تنافس على هذه الجائزة في
شرائحها المختلفة  136كتابًا من  44بلدًا ..إنها أفنان الزياني التي استطاعت أن تغير صورة المرأة العاملة ،لتنجح في
العديد من الميادين ،فهي تألقت كسيدة أعمال ،وباتت معروفة عالميًا بالطاهية األولى وصاحبة الوصفات الصحية
ال ومفص ً
آن معًا“..رمضانيات” التقت سيدة األعمال أفنان الزياني وعقدت معها حوارًا شام ً
ال ...
والشهية في ٍ

تشمل  47نوع ًا ضمن  8أجناس

طير الحبارى  ..المنقط والبهلوان

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

يعتبر طائر الحبارى العربي من أشهر أنواع الحبارى،
ويطلق عليه أسماء عدة ،فمنه أبو جناح منقط،
وبهلوان ،وحبرو ّخرّ ب وغيرها ،ويعيش من غربي
المغرب امتدادًا حتى الصحراء الصومالية ،كما
يوجد بصورة نادرة في شبه الجزيرة العربية ،وفي
منطقة تهامة الساحلية ،والمنطقة التي تفصل
المملكة العربية السعودية عن اليمن ،وتتكاثر
طيور الحبارى عادة في فصل األمطار ،ولذا فإن
موسم التكاثر يختلف باختالف موطنه ووقوع
فصل األمطار ،وهي تبني أعشاشها على األرض
العارية ،إما مكشوفة أو تحت غطاء خفيف ،وال
تبني الطيور أعشاشًا قريبة من بعضها ،بل تبعدها
مسافة تصل أحيانًا ،وحسب الدور الذي يلعبه
الذكر في حضانة البيض ورعاية الصغار ،وتتكون
عائلة الحبارى من  22نوعًا تدخل ضمن ثمانية
أجناس ،وبصفة عامة فإن هذه األنواع تتفرع
إلى  47نوعًا فرعيًا بينها اختالفات في الحجم
ونوع الريش والتوزع الجغرافي الذي تنتشر فيه،

وليس من شك في أن أفريقيا تحظى بأكبر عدد
من أنواع الحبارى إال أن أماكن انتشارها الحالية
تغطي أيضًا أوربا وآسيا وأستراليا“ ..رمضانيات”
تروي عجائب وأسرار ذلك الطائر الغريب ...
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من عالمات الصحاري العربية

طير الحبارى  ..الطريدة األولى

وهي اتخاذ وضعيات عديدة أشهرها وضيعة الجناح
المكسور ،كما ينفرد طائر الحبارى بعملية وقائية ال
يقوم بها غيره من الطيور ،خاصة في حال تعرضه
للخطر المنقض من األعلى ،وتشبه العملية في
تفاصيلها ما تقوم به بعض ذكور أنواع الطيور األخرى
إلغواء اإلناث .فالحبارى يفرد جناحيه وذيله ويأخذ
بهزها بسرعة فيما يوجه منقاره نحو الطائر المهاجم.
ومن التصرفات الوقائية للحبارى أيضًا الجري لمسافات
قصيرة بصورة سريعة للغاية ومتعرجة ،والدوران حول
أجمة من األعشاب البرية أو االختباء داخلها.

المشي والتحليق

يعتبر الحبارى من العالمات المميزة لصحاري
الجزيرة العربية ،فهو الطريدة التراثية األولى
لرياضة الصقارة ومثار فخر الصيادين ،الذين
يطاردونه بصقورهم وشواهينهم المدربة
وذلك طيلة موسم الصيد في الشتاء ،فهو
يشكل أمامهم التحدي الكبير ،واصطياده
يعطيهم اإلحساس المثير بالنصر والظفر
والقوة ،ويعتبر الحبارى من الطيور النادرة
ويعيش في السهول القاحلة والسهوب
والمناطق شبه الصحراوية ذات الغطاء
النباتي المفتوح أو المنتشر والقصير وبعض
األنواع اإلفريقية تحتل مناطق تكثر فيها
األشجار الشوكية الكثيفة ،ونجدها في
ك ً
ال من إفريقيا :مصر وتونس والجزائر
وليبيا والمغرب وموريتانيا ،وآسيا :المملكة
العربية السعودية اإلمارات العربية المتحدة
والكويت قطر واألردن وسوريا والهند
وبنغالديش وكوريا ،وأوربا في القسم
الغربي منها توزع هذه الطيور في تلك
المواطن تتصف بالعشوائية إلى حد كبير
ال يسمح بتحديد الموطن األصلي الذي
انطلقت منه“ ..رمضانيات” تفرد سطورًا
تفصيلية ألسرار وغرائب طير الحبارى ...

كيف تعيش؟
وتفتقر طيور الحبارى إلى وجود حوصلة وغدد لتنظيف
الريش الحبارى تعتني بريشها ولكنها ال تستطيع
دهنه ،وبد ً
ال من ذلك فإنها تغطيه بمادة سهلة اإلزالة
تساعد مع حمام التراب على بقاء الريش نظيفًا،
وللذكور ريش استعراضي جميل ،وتكون األجزاء العليا
عادة ذات ألوان مضللة للتخفي ،أما األجزاء السفلى
فإن ألوانها قد تكون بيضاء أو صفراء برتقالية أو سوداء،
ويزين طائر الحبارى العرف والشوارب وريش الرقبة التي
يقوم بنفخها باستخدام نسيج تحت الجلد -وهو
كيس متضخم -أو المريء القابل لالنتفاخ وهو جزء
من القناة الهضمية بين الفم والمعدة.

صفات الحبارى
والحبارى تمتلك قدمان كل قدم يتكون من ثالثة
أصابع وليس لها أصبع خلفي بقدمها ،وبما أنه ليس
لها أصبع خلفي نعرف مباشره أنه طير ال يقع على
الشجر إطالقًا ومعظم حياتها تمارسها بالسير
بعكس الطيران ،وملمس أسفل قدمها مشابه
لملمس القماش فهذا ما يجعلها تالمس التراب
والرمل مالمسة بسيطة رغم أن متوسط وزنها 1100
جرام.

ذكاء الحماية
ولحماية نفسه فان من الظواهر المميزة والواضحة

أسماء الحبارى

في الحبارى هي ظاهرة االنكماش والتجمد بمعنى

من أسماء الحبارى المنقط والبهلوان الحبرو في

التوقف عن كل حركة والميزة الواضحة هنا أنها

دول أفريقيا ويعرف الذكر باسم الخرب واألنثى
حبارى وصغيرها بالنهار؛ وهناك مصطلحات يطلقها
الصقارين على تسميات الحبارى مثل :الحفانة وهي
الحبارى األصغر حجمًا واألقل مقاومة ،والربدا هي
الحبارى المتوسطة الحجم.

عملية متقنة جدا ً تميزها عن بقية األنواع التي تسلك

هذا المسلك ،والمعاون لها في هذه العملية هو
ريشها وطريقة ترتيبه بطريقة تمكنها من االختباء
عن أعدائها ،وهنالك أيضا ً طريقة أخرى تظهر بشكل

واضح في األنثى ،وخصوصا ً األنثى المحتضنة للبيض،

وتقضي طيور الحبارى أكثر أوقاتها مشيًا ،إال أنها
تعتبر من الطيور القادرة على التحليق بقوة وسرعة
كبيرة ،وخاصة إذا ما أحست بالخطر ،كثيرا ما تعيش
منفردًا أو في عائالت صغيرة العدد نسبيًا -األب واألم
والصغار غالبًا ،-ونادرًا ما يشاهد تجمع أعشاش
يزيد على عشر عائالت في مساحة عشرة هكتارات،
ويهاجر حبارى الدنهام والحبارى العربي في شمال
وسط وغرب أفريقيا نحو الشمال في شهر يونيو من
كل عام للتكاثر ،ثم يعود إلى الجنوب في أكتوبر،
وبصورة مماثلة ،فإن األنواع اآلسيوية التي تعرف باسم
حبارى الماكويني تهاجر من األرض التي تزاوجت فيها
في دول االتحاد السوفييتي السابق والصين وبعض
مناطق منغوليا ،وباكستان وإيران والعراق وشبه
الجزيرة العربية كما أن تكوين أسراب الحبارى يختلف
كثيرًا ،ودونما سبب واضح ،باختالف النوع والموطن.

أنواع الحبارى
ويوجد  32نوعًا منها في العالم ،وألفريقيا النصيب
األكبر حيث يوجد  23نوع أشهرها الحبارى العربية
لونها شاحب والحبارى اآلسيوية مائل للصفرة رملي،
والحبارى األفريقية مائل للسواد يتميز الذكر الخرب
بكبر حجمه وجمال ريشه رقبته رمادية مع خط أسود
على كل من الجانبين والرأس بني فاتح يعلوه تاج من
الريش األبيض واألسود والذكر يتميز بوجود ريش قوي
على رقبته يسمى محليا غلب وتعيش الحبارى منفردة
أو في زمر صغيرة ولكنها تتفرق أزواجا في موسم
التفريخ تتجول في مسافات شاسعة تصل إلى  5كم،
ويكون طيرانها ليلي ال تحتاج إلى الماء لكن تتردد على
المناطق التي يتوفر فيها الماء مساء.

ماذا تأكل؟
وتتغذى معظم طيور الحبارى على ما تجده في
البيئة المحيطة بها ،وتتضمن وجبات الكبار منها على
بعض الحشرات الجراد ،صرصار الليل ،ومن النبات براعم
النباتات الصغيرة ،البذور ،الفاكهة ،األزهار ،والحيوانات
الفقارية الصغيرة ،أما صغار الحبارى فتأكل أساسًا
الحشرات ،ومن المالحظ أن الحبارى في مناطق تكاثرها
تركز على البروتينات كطعام وذلك لبناء الشحم في
الجسم للتكاثر ،وأيضًا قبل الهجرة إلى مناطق الشتاء
وذلك لمساعدتها على قطع المسافات الطويلة
باالعتماد على الشحم المخزن في الجسم.
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قالت إن المرأة البحرينية تبوأت مراكز كبيرة

أفنان الزياني  ..الطاهية األولى

قالت سيدة األعمال البحرينية أفنان الزياني“ :منذ طفولتي كنت
أحب الطبخ وكذلك حينما كنت أتعلم الطبخ في المدرسة
أرجع للبيت وأجرب الطبخ وكذلك الوالدة -اهلل يعطيها الصحة
والعافية -كانت دائما تطبخ ونحن نساعدها كبنات في المنزل،
وكذلك عماتي ،لذا أصبح لدي تعلق باألكل فكنا نحن أربع بنات
وكنا نلعب مع بعض منذ الصغر وكنت أنا دائما أجهز طاولة
الطعام والطبخ والبوفيه بما تعلمته” .وأشارت إلي أن “:المرأة
تبوأت مراكز كبيرة وال أتحدث عن نفسي وإنما عن جميع
البحرينيات ،حيث أن نسبة السجالت التجارية تقريبا  40بالمائة
منها للمرأة غير الالتي يعملن من منازلهن ،وغير النساء الالتي
يعملن لدى أهلهن بسجل آخر” .ونوهت إلى أن “الطموحات كثيرة
ولكن يجب أن نفكر كيف ومتى نتقاعد ،وحتى إن أردت أن تعمل
شيئًا فالجسم يذكرك ،ففي الهمم العالية تتعب األجساد وأنا
أأمل أن يقوم الجيل الجديد بهذا العمل ولكنك ال تستطيع أن
تجبرهم فهم لهم أحالمهم وأنت لك أحالمك وحلمي الكبير
أن أتقاعد وأتفرغ لألعمال الخيرية بشكل أوسع في مجال تمكين
المرأة وتنمية الشباب في بلدنا البحرين”.
 qهل من الممكن أن تعطينا نبذة عن شخصية
أفنان الزياني؟
ال أعتقد بأنني إنسانة متميزة ،فعلى الرغم من
الحداثة واالنفتاح على العالم إلى أن الهوية البحرينية
والمرأة البحرينية متمسكة بجذورها وتراثها وتنقل
التراث لألجيال القادمة وتغرسها فيهم بطريقة
جميلة تواكب العصر ،فالمرأة البحرينية لديها هذه
الميزة على كافة األصعدة ثم أن المرأة البحرينية
تقف بجانب الرجل كتفا بكتف وليس يدًا بيد،
وتساعده وتدعم العائلة وتقوم بدورها سواء في
دخل العائلة أو تربية األطفال والكثير من النساء
لديهن أعمال صغيرة يقومون بها من المنازل
ويشكل لهم دخل للمنزل ،فهذه األعمال ليست
جديدة وإنما موجودة من زمن جداتنا حيث كانت
لديهم حيوانات ويحلبون البقر ويبيعون الحليب،
وكانوا دائمًا لديهن عمل يقمن به ولسن عاطلين،
حيث أن الرجل آنذاك يذهب إلى الغوص لمدة 4
أشهر فتقوم المرأة بجميع األعمال منها الذهاب
للحضرة وصيد السمك وبيعه في السوق ،فهذه
هي المرأة البحرينية واليوم مع الحداثة والتعليم
حيث كانت البحرين أول دولة في التعليم خصوصًا
تعليم البنات فهذه أعطت نتائجها ،فالمرأة تبوأت
مراكز كبيرة وال أتكلم عن نفسي وإنما عن جميع
البحرينيات ،حيث أن نسبة السجالت التجارية تقريبًا 40
بالمئة منها للمرأة غير الالتي يعملن من منازلهم من
غير سجالت ،وغير النساء الالتي يعملن لدى أهاليهن

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تكرم أفنان الزياني

بسجل آخر ودائما نالحظ أن هناك إزدياد مطرد مما

مجال التعليم ولكنني حينما ذهبت إلى هناك

يدل على النمو اإليجابي وكذلك نرى المتعلمات

لم أجد نفسي في هذا المجال فغيرت إلى

على مستوى البلد والمتفوقات وذوات الشهادات

تكنولوجيا األغذية وتصنيعها ( )nutritionوكان

العليا فنجد أن النساء قد أخذن حقهن في هذه

ذلك في بيروت عام  1973ثم حصلت الحرب

األمور ومشاركتهن في سوق العمل مؤشر ممتاز

األهلية في بيروت فانتقلت إلى أمريكا وأكملت

وهو أكثر من معدل المينا حيث أن المينا  %29ونحن

دراستي هناك فأخذت أول سنتين أساسيات

في البحرين  %32حيث إننا في القطاع الخاص %29

التغذية في بيروت ثم أكملت في أمريكا عن

والقطاع العام  %35أي بمعدل  %32أي أكثر من معدل

صناعة األغذية ألن في أمريكا هناك كليتان

المينا ،وكل ذلك أرقام تتكلم ،وهناك تخصيص

لصناعة األغذية وتكنولوجيا األغذية فهناك

المجلس األعلى للمرأة والتي ترأسه صاحبة السمو

كلية الزراعة وكلية هوم ايكونومكس وهو

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وما

االقتصاد المنزلي فأنا منذ طفولتي كنت أحب

هي إال داللة على إنطالق المرأة البحرينية ومنها

الطبخ وكذلك حينما كنت أتعلم الطبخ في

تحصل المرأة على تميز إيجابي في التمويل والبنوك
وغيرها ،فمث ً
ال في الغرفة تم انتخاب أربع سيدات

المدرسة أرجع للبيت وأجرب الطبخ وكذلك
الوالدة اهلل يعطيها الصحة والعافية كانت

من ضمن  18شخصًا والذين ينتخبون أغلبيتهم رجال

دائما تطبخ ونحن نساعدها كبنات في المنزل،

أم النساء فقط  %25النسبة العضويات التي تنتخب

وكذلك عماتي ،لذا أصبح لدي تعلق في األكل

وهذه داللة على أن المرأة حققت وكسبت التقدير

فكنا نحن أربع بنات وكنا نلعب مع بعض منذ

وأصبح جديرة به وكذلك عضو االحتياط هي إمرأة،

الصغر وكنت أنا دائمًا أجهز طاولة الطعام

وإذا أتكلم عن نفسي فأنا ال أكون أكثر من مجرد

والطبخ والبوفيه بما أعلمه ،لدرجة أن الدكتورة

إمرأة بحرينية وكلهن نفتخر بهن ونجاح أي بحريني

نجاح كانت دائما تلعب وتعمل صيدلية باأللوان،

أو بحرينية هو نجاحنا جميعًا.

فاللعب جميل وينمي في الطفل مدى اإلدراك.

 qبدايتك في الواليات المتحدة كانت بكالوريوس
علوم تكنولوجيا األغذية في جامعة تكساس،
فكيف كانت الرؤيا والطموحات في ذلك الوقت؟

 qهل مازالت هناك الكثير من األحالم في
قائمة أفنان الزياني؟
الطموحات كثيرة ولكن في هذا العمر يجب

حينما تخرجت من البحرين حصلت على بعثة

أن نفكر كيف نتقاعد ،وحتى أن أردت أن تعمل

دراسية وذهبت لدراسة البيولوجي ألكون في

شيئًا فالجسم يذكرك ،ففي الهمم العالية
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أفنان الزياني مع مجلس إدارة الغرفة

كتاب أفنانيات الحاصل على جائزة “جورمانت” العالمية لكتب الطبخ

تتعب األجساد وأنا أأمل أن يقوم الجيل الجديد وهم

كان لي الشرف قبل أن تطلق االستراتيجية الوطنية

أطفالنا بهذا العمل ولكنك ال تستطيع أن تجبرهم

لتمكين المرأة ولم أكن حينها عضو في المجلس

فهم لهم أحالمهم وانت لك احالمك.

األعلى وكان ذلك عام  2006م ،اتصلوا بي المجلس
األعلى وقالوا لي نريدك أن تعطينا مسودة لمحور

وحلمي الكبير أن أتقاعد وأتفرغ لألعمال الخيرية

التمكين االقتصادي للمرأة البحرينية ،فقلت لهم أن

بشكل أوسع في مجال تمكين المرأة وتنمية

هذا يجب أن يكون من خالل فريق من المتخصصين

الشباب في بلدنا البحرين ،وهذه هي طريقة ارجاع

وكل شخص يأتي بخبرته لنظهر بشيء نهائي

المواطن الجميل لبلده ،وحاليًا أقوم بأكثر من %50

مضبوط ،فكونت فريق ورأسته ووضعنا االستراتيجية

من وقتي باألعمال التطوعية الخيرية حيث استطيع

للتمكين االقتصادي ،وكان هناك ناس يعملون على

أن أخول شخص آخر في العمل التجاري ولكن
العمل التطوعي يجب أن أقوم به بنفسي خصوصًا
اذا كان شيئا به رؤيا أو تخطيط جديد وفي التأسيس
وأخالق برامج جديدة تفيد البلد من خالل الجمعيات
والغرفة كوني في لجنة سيدات األعمال ورئيسة
المجلس البحريني المصري لألعمال المشتركة وبعد
ذلك بامكان تخويل المتابعة إلى المساعدين.

أفنان الزياني مع والدها الوجيه راشد الزياني رحمه اهلل

والدكتوراه والعمل على تجارة أخرى في الوقت
الذي كنت فيه مشغولة بأطفالي وأعمالي ،وكذلك
والدتي لم تكن تعمل ولكنها لم تكتفي بالجلوس
فقط وانما كانت تعمل في العمل التطوعي وكانت
في جمعية الطفل واألمومة وكانت في مركز

 qنشات أفنان الزياني في البحرين وترعرعت في
كنف عائلة متمسكة بالتقاليد واألعراف فكيف كان
تأثير تلك التقاليد واألعراف على رسم مالمح التفكير
لديك؟ وهل شكلت ذلك عائق ًا في بعض األحيان في
تحقيق طموحات أكبر في مسيرة الحياة؟

إلى الفراش لتوقيعها كونها أمينة الصندوق

لم تؤثر علي ،حيث أنعم اهلل علينا بوالدين وعائلة

وال تستطيع تركها ،فتعلمنا العمل التطوعي

متماسكة وهيئت لنا انا وأخواني وأخواتي جميع
الظروف بالنجاح والتركيز على التفوق ،حيث أن العائلة
لم تقبل بالنجاح فقط وانما بالتفوق ،فكان هناك
تحفيز دائم من قبل الوالدين بأن نتحدى أنفسنا
ونعمل لألفضل ،فكانوا كقدوة لنا نتعلم منهم
هذا الشيء ،فكونك شخص تعيش في عائلة بين
 10أشخاص البد على أن تركز على التفوق اذا كانوا
متفوقين وناجحين وكان ذلك حافزا والجو مهيأ
فلم تكن العائلة تمانع من الدراسة خارج البحرين
وباألخص للبنات حيث كان الوالد سابقًا عن وقته
ومتفتح ولم يناقشنا أبدا في عدم إمكانية البنات
للدراسة في الخارج ،وكان الوالد رحمه اهلل يشجعني
ويحفزني

على

مواصلة

الدراسة

للماجستير

األمين المالي وعليها مسؤولية كبيرة واآلن هي نائبة
الرئيس ،وحتى اآلن على الرغم من عمرها مازالت
تذهب إلى الجمعية وتعمل واذا كانت مريضة أو
في المستشفى فيأتون اليها بالعمل والشيكات

واإلحساس بالمسؤولية المرهف واإلحساس بحجم
المسؤولية أمام رب العالمين ،والوالد رحمه اهلل
كان له دور في الغرفة والكثير من المجالس البلدية
ومجلس الشورى والمجلس التأسيسي وغيرها،
لذلك اذا عشت في هذه األجواء تعلم بأنك تحمل
اسمًا وهوية بلد ومواطنة بلد وجنسية بلد وعليك
مسؤولية اتجاهه ،ويجب أن تضيف لبلدك اذا خرجت

محاور أخرى ،وقدمناها للمجلس األعلى ونوقشت
مع جميع شرائح المجتمع وتمت الموافقة عليها
ومن ثم رفعت لجاللة الملك عام  2008م وأقرت
االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وكانت من
ضمنها المحور االقتصادي ،وكانت هذه مسؤوليتي
وبعد ذلك أصبحت عضوة في المجلس األعلى
للمرأة عام 2007م ومازلت أتابع هذا الموضوع
وبحكم اني كنت أرأس جمعية سيدات األعمال
البحرينية من  2002إلى  2004فكان هاجسي وشغفي
كله في مسألة تمكين المرأة ألننا في بلد عدد
سكانها قليل وثروتنا الحقيقية هي الناس وليست
مسألة تحرير المرأة ومن هذا القبيل وإنما مسألة
اقتصادية اجتماعية تنموية لهذا البلد وضرورة أن
تتمكن المرأة ،ألنك ال تستطيع أن تفوت الفرصة
على هذا البلد بأنك تستطيع أن تستفيد من نصف
المجتمع الذي ينتج بأقصى طاقاته ،فنحن كنساء
علينا دور كبير جدًا والمرأة اذا تتمكن في االقتصاد
فيصبح لديها حرية االستقالل في القرار وتشارك في
صنع القرار داخل منزلها لتشكل مسارها ومسار
عائلتها كذلك المرأة دائما تصرف المردود على

خارج المملكة وتكون سفيرًا لهذا البلد.

أطفالها فتصبح لهم حياة كريمة ليتعلموا تعليم

 qشخصية ساهمت في تمكين المرأة وكانت
أفنان الزياني أفضل سيدة أعمال الشرق األوسط
لعام  2004اقتصادي ًا ،كيف تنقلين تجربتك للفتيات
البحرينيات المقبالت على حياتهن العملية؟ ما هي
نصائحك؟

أفضل ويعيش وحياة أفضل ويكون لهم وسائل
وحبل ليرتقوا في حياتهم .واذا تمكنت المرأة
اقتصاديا تصبح مداركها أوسع فتستطيع بالتالي أن
تربي بطريقة أخرى وتغرس في األبناء مفاهيم ثانية
وتقدر قيمة الوقت الذي تقضيه مع العائلة وقيمة
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الوقت عمومًا فيصبح للوقت معنى ويصبح ثمينًا،

وناس ناشطين واالتحاد البحريني للمرأة وأنا دخلت

وتغرس في الطفل بأن الوقت أثمن شيء وأن الوقت

على الموضوع في فترة متأخرة بطلب من الشيخة

من العمر حيث اننا مساءلين دينيا فيما أمضينا من

لولوة بنت محمد رحمها اهلل وكنت آنذاك رئيس

عمرنا ،وبالنسبة للبنات فأوجه لهن هذا الكالم:

جمعية سيدات األعمال وحصل وقتها جدال كبير

استثمرن وقت فراغكن لوقت انشغالكن ،فاذا لم

على هذا الموضوع في الشارع البحريني وأصبح

تكن متزوجات وليست لديكن مسؤوليات فاستفدن

هناك ملف ساخن جدًا ال يود أحد التعامل معه ثم

واكسبن مهارات كالطبخ واألعمال المنزلية واألعمال

اقترحت أنا بعد سنتين أن نطلق حوار وطني حول

الخارجية والدورات وغيرها ،حيث أن هذه الخبرات

هذا الموضوع وتكلمت مع األستاذة لولوة العوضي

ستفيدكم في حياتكم الزوجية ،وأجه لألمهات

بأخد هذا الموضوع ودراسته من ناحيتي وتحدثت

نفس النصيحة بان يدربن بناتهن ويعطهن األدوات

مع االتحاد النسائي وانضممت الجتماعاتهم وخرجنا

لينجحن.

بدراسة مختلفة وتم االتفاق مع مؤسسة إعالمية

 qشاركتي في الكثير من المعارض والكتب فهل
تؤمنين بأن الطبخ لغة عالمية؟

وهي األيام كشريك إعالمي لنا وقمنا بعمل ندوات
في الجريدة والناس تتكلم بحوار مفتوح حول هذا
الموضوع ثم عقدت ندوة في أرض المعارض وخرجنا

الطبخ لغة عالمية وجزء مهم من تراثنا وهذا الشيء

بمحصلة اننا يجب أن نعيد صياغة القانون ونقدم

الذي يجعلني أحرص على تراثي ،أنا عندما كنت أعمل
في المطاحن كنت أشاهد على أكياس الطحين
وصفات أجنبية وعربية من بلدان أخرى فكان رئيسنا
عيسى راشد رحمه اهلل ،ومنى الحسن كانت في
قسم المحاسبة وأنا كنت أمسك المختبر فقال

مسودة جديدة أخرى ولكن لم يشارك معنا المجلس
ألني رفعت اسم البحرين في محفل كان فيه أكثر
من  400شيف من العالم وحصلت على جائزة أفضل
كتاب طبخ لسنة 2009م.

لنا عيسى راشد :لماذا ال تضعون وصفات بحرينية

 qتملكين مكانة خاصة بالمجتمع البحريني في
شهر رمضان؟

أيضًا أحضرت وصفات وبدانا نضعها على األكياس

لم أكتف بالمطبخ التقليدي وانما طورته وعملت

فقلت إن شاء اهلل وقمت بكتابة الوصفات وهي
فزاد االقبال عليها ،فقال لي راشد ألفي كتاب صغير
عن المطاحن وقمت بتأليفه ووزعناه في (ميتكس)
وأعدنا طباعته عدة مرات ألنه كان ينفذ بشكل غير
طبيعي ،وفيه أطباق خليجية وأطباق أخرى .والغرض
كان لترويج منتجات المطاحن ،وهناك فجوة واسعة
في كتب التراث الطبخ ،فبناتنا يدرسون في الخارج
وعندما يرجعون ال يحصلون على الكتاب األجنبي
للطبخ وبذلك يختفي التراث تدريجيا ويجب أن نعمل
شيء نسهل على الناس بلغة العصر ،فجعلته
كدليل يمشون عليه وذهبت لبيوت النساء الكبار بيت
بيت وجلست معهن وأخذت من عندهن الطريقة
ورجعت أطبق بنفسي وكل بيت له طريقة مختلفة،
وقمت بالتوثيق وحفظ التراث وذكرت في مقدمة
كتابي أسماء كل هؤالء مع تقديم الشكر لهم
وبعض األشياء لم أحصلها فاضطريت أن أجربها
بنفسي ،أنا اعتبر الوصفة معادلة علمية فع ً
ال ،والفارق
انك تعمل مع مواد طبيعية وليست كيميائية وحتى
الوصفات التي أكتبها بطريقة مبسطة وتفصيلية
يفهمها الجميع ،وكذلك أضع المرادفات ومعناها
وحتى األدوات القديمة قديمة أشرحها ،والحمد
هلل استفاد الناس كثيرًا وترجمت الكتاب إلى اللغة
اإلنجليزية للعالم ،وكتابي أفنانيات أصدرته باللغتين
العربية واالنجليزية وحصل على جائزة “جورمانت”
العالمية لكتب الطبخ وألنهم يعتبرونه جسر بين

على دمج ومزج للطبخات وطورتها باستخدام أدوات
طبخ جديدة وحديثة وبطرق مختصرة وطرق أسرع
وقدمت وصفات خليجية أكثر صحية ،وكان لدي
برنامج في التلفزيون صحة وعافية يركز على هذا،
وأخذت عشر وصفات خليجية في البرنامج وأعدتها

العلمائي وعملنا لمدة  14شهر في االتحاد النسائي
ووضعنا المسودة على الموقع اإللكتروني لأليام
ووضعنا إعالنات في الشوارع وتم توزيع نسخ من
المسودة مع الجريدة وعملنا عدة ندوات وبعد ذلك
خرج القانون بصيغته الجديدة وخرج القانون في 2009م
هذا بالنسبه للمذهب السني أما بالنسبة للمذهب
الجعفري العمل جاري من قبل االتحاد النسائي.

 qبالنسبة للمجالس الرمضانية فالعدد في ازدياد
وهذا شيء إيجابي ولكن المجالس النسائية ال
تتعدى خمس أو ست مجالس ومعظمها حكر ًا
للنساء فقط ،فما رأيك؟

بطريقة صحية بالتعاون مع المركز العربي للغذاء

توجد مجالس نسائية تقبل الجنسين مثل مجلس

وحسبنا القيمة الغذائية بالطرق القديمة والطرق

الدكتورة بهية الجشي وجمعية سيدات األعمال

الجديدة وبالكالوريز والسعرات والقيمة الغذائية

كذلك خلط وكذلك الغرفة ومجلس األيام وهذه

بشرط أن ال نضحي بالطعم ألن األكل الصحي يجب أن

نتيجة طبيعية لمكانة المرأة لما وصلت اليه اليوم

يكون لذيذا ليتقبله الناس ،ويوجد تحدي لعمل األكل

وبالنسبة للمجالس النسائية التي ال تستقبل الرجال

الصحي الشهي ذلك إلضافة طعم بدون أن تضيف

فهذه هي العادات والتقاليد ،ويجب أن تكون األمور

السعرات والشكل يكون جميل وطريقة الطبخ تكون

على طبيعتها ،وهذه لم تكن موجودة سابقا ثم

مضبوطة ،كذلك أخذت على عاتقي ألغرس مفاهيم

جاء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

غذائية حيث يجب أن يؤهل الجسم وهو صغير حتى

خليفة وقام بخطوة تقدميه جيدة بأنه فتح المجلس

ال يظهر تأثيره في الكبر كذلك نمط الحياة يكون

للرجال والنساء واعتقد تدريجيا سيكون هناك مجالس

صحيح ويمارس الرياضة ويخفف من األكالت الدسمة

نسائية أكثر ممن يستقبلون الرجال والنساء وسيزيد

خصوصًا في الليل فبالتالي يصبح العقل الصحيح

من خالل المجالس المؤسسية.

في الجسم الصحيح كذلك نوعية الطعام تؤثر على

 qكيف تقضين رمضان مع زحمة العمل؟

نفسية الشخص.

 qمن واقع ايمانك بتمكين المرأة اقتصادي ًا وسياسي ًا
واجتماعي ًا كنت أول من سجل خطوة في اصدار اول
قانون ألحكام األسرة وهو قانون األحوال الشخصية
سابق ًا فما قولك؟

بالنسبة لشهر رمضان فهو تجمع عائلي ،فنذهب
يوم لبيت الوالده اهلل يحفظها ويوم نتجمع في
منزل أهل زوجي ويقتصر دوري في الطبخات الموالح
والحلويات وتأتي أيضا الغبقات الرمضانية ورمضان له
أطباقه الخاصة وجوّ ه الخاص وخصوصًا اذا صادف

الثقافات وانني كنت أذكر كل شيء بالتفصيل فقد

ال آخذ هذا الشرف لنفسي ،فقانون أحكام االسرة

في الصيف فاألطباق تختلف عن الشتاء ،وال أكون

علقوا على الكتابHousewife do not keep any :

توجد لجنة تعمل على من  28سنة قبل اصداره

طوال الوقت متواجدة في المطبخ ولكن في حال

 ،secretsحيث انني بينت بصورة سلسة جدا وتم

وبها مجموعة من المجتمع المدني من الجمعيات

وجود ناس جدد لتدريبهم فأعسكر في المطبخ ألني

تكريمي عليه وحصولي على الجائزة التي اعتز بها

النسائية والجمعيات التي لديها توجهات سياسية

أعلمهم كل شيء وأقيمهم.
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مجلس عائلة أبل
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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  14الجمعة  30ربيع الثاني سنة 1372
الموافق  16يناير سنة 1953

العدد  16 - 12ربيع الثاني سنة  1372الموافق
 2يناير سنة 1952

عالم الرياضة
محمد راشد :أنك اخطر هجوم أيمن في جميع
فرقتنا فسرعتك وخفتك وتسديد ضرباتك إلى
شباك الخصوم جعلتك بحق سيد هذا المركز،
فلقد رأيتك في عدة مباريات كنت مفتاح األهداف،
ولكن لك حاالت في بعض المباريات تتعصب
فيها فال تملك السيطرة على أعصابك فتطيش
منك أكثر كراتك ،ولك حاالت تأخذ فيها الحمية
المفرطة لفريقك فتسد ضرباتك بغير وعي أو
تعقل ،فلو ضبطت أعصابك وأنت أمام هدف
الخصوم لنلت مبتغاك ووصلت إلى هدفك كمل
لي نصيحة أخرى مما تزيد في خطورتك هي
عليك أن تتمرن أكثر لتجيد الضربة القوية برجلك
اليسرى ،ألنك ضعيف في هذه الناحية ثم اللعب
مع جناحك بطريقة المقص ال أن تكون دائمًا ثابتًا
في نفس مركزك يسهل على خصومك مراقبتك
وقطع التمريرات عنك ثم عليك ان تعلم بأن هذا
المركز يتطلب منك مجهودًا كبيرا اذ يحتم عليك
مساعدة الدفاع في حالة الضغط على فريقك
وهذا يستوجب عليك بذل مجهود كبير وبراعة
التضليل ورسم خطة القتناص فرصة سانحة
الختراق دفاع الخصوم فعليك أن تدرك تمامًا
هذه األشياء وتسعى مخلصا لبذل مجهودك في
التمرين المتواصل لئال نفقدك في المركز.
محمد المال :لو أردت األسباب في الكتابة عنك
الحتجت إلى مجلدات ولكني اكتفي بالقول
الموجز فليس ثمة مباراة انزل فيها فريق المحرق
لم تكن أنت نجم الميدان ،انك نعمة من نعم
اهلل على المالعب فلم يتطرق الغرور إلى نفسك
ولم تكن يوما معتدًا أو مفاخرًا بلعبك ،فإذا شن
هجوم قوي تسنده اختراقات صعبة من الفريق
المضاد قمت أنت بتشتيت تلك الخطورة على
مرماك وأبعدت الهزيمة عن فريقك بما تضحية
بتعقل ورزانة وحذر في منطقة الجزاء ،فسر على
ما أنت عليه وأحدق بناظريك إلى من يفوقونك
فنًا في هذا المضمار ألن اإلنسان مهما بلغ فلن
يصل إلى درجة الكمال واقتبس منهم الخطط
المفيدة وجرب أن تطبقها واهلل أسال أن يوفقك
وان يأخذ بيدك إلى أن تصل الذروة.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ابراهيم كانو
حبًا في اإلرشاد والنصح عزمت على الكتابة بكل
صراحة عن كل العب ليتمكن من تالقي أخطاءه
وسأوصل في المستقبل الكتابة على نفس هذا
النمط.
رجب زايد :من المؤكد يا رجب بأنك قد أحسست
بالمكان الرفيع الذي بوأك إليه إخالصك وتضحيتك
وفنك في اللعب بعد جهاد طويل قطعته في هذا
الميدان ،فلم تكن ذلك األناني الذي يلعب لنفسه
بل كنت فردًا من مجموعة طيبة فلعبت بتآزر مع
بقية أفراد فريقك حتى قدتهم إلى النصر إما اآلن ال
فأريدك ال تهرب من الحقائق وتغضب لها فأصارحك
بأنك لم تلعب مباراة السالم والمحرق كما يجب أن
تلعب تلك االختراقات العظيمة والتمريرات الممتازة
والضربات النارية كلها تالشت فلماذا؟ قد تقول بان
المركز الذي لعبت يجبرك على أن تتبع هذه الطريقة
في اللعب ولكن بما أنك المسؤول األول عن وضع
الالعبين فيجب عليك أن تضع كل العب في المكان
الذي تراه يناسبه ال كما يريد هو .وأن اي اعتراض عليك
من العب عن مركزه يمكنك إبعاده وال عذر انك في
المباريات القادمة إن خبت في مثل هذه المباراة.
محمد قاسم الشيراوي :لقد كنت يا محمد الدينمو
المولد للقوة في ذلك الفريق فإذا تكلمت عنك فإنما
اتكلم عن ماضي كرة القدم وحاضرها في البحرين
ففي ماضيها كنت سيد ميدانها وفي حاضرها قلبها
النابض بالحياة والقوة.

لقد خلدت اسمك على صفحات من نور لن
ينمحي ،وأعيب عليك غرورك في عدم نزولك
بعض المباريات الرسمية مع فريقك ،وتركه جسما
بال قلب فإذا سألك سائل (ليش ما لعبت اليوم)
تجيب بكل ترفع ( يه آنه أنزل وي هذلين) أكيد باننا
سننتصر عليهم وقد كان رد القدر قاسيًا عليك
فهزم فريقك في مباراة رسمية ضد فريق ضعيف
جدًا بثالث إصابات لالشيء.
مال اهلل مرزوق  :عظيم يا مال اهلل حلو يا مال اهلل،
هذه كلمات على ما يظهر لي استساغها سمعك
فلبت النداء ،رجلك إذا أخذت تتملك الكورة ترجعها
خلفًا تارة وطورًا تنططها وأخرى تتركها محلها
وتميل بجسمك إلى ناحية أخرى فكأنك الوحيد
في الميدان ،وال تدري بأنك قد أعطيت فرصة
ممتازة لخصمك لسد ثغراته ومراقبة زمالئك.
ال أحد ينكر عليك من انك العب مقتدر وميزتك
في اللعب هي عدم ارتباكك أمام الهدف
فتملك السيطرة التامة على أعصابك وتسدد
ضرباتك الجهنمية إلى هدف الخصوم ولكنك قد
انكشفت اآلن وكل فريق مضاد لك عرفك جيدًا
وهذه األلعاب االستعراضية بدأت تضر بفريقك
وتعطل بل وتنرفز زمالئك.
العدد  19الجمعة جمادى األخر سنة  1372الموافق
 20فبراير سنة 1953
اتحاد كرة القدم بالبحرين
أود أن الفت أنظار اخواني البحرينيين المسؤلين في
اتحاد كرة القدم عما نحن فيه من وضع شائك فيما
يتعلق باشتراك بعض الفرق في مباريات الكأس ،إذا
يصب إليها بين حين وآخر .موظفون جدد أو العبون
يشتركون في هذه المباريات على أساس أنهم
ينتمون إلى تلك الفرق وليس لالتحاد أي اعتراض
على ذلك وقد يكون أحدهم من أمهر وأشهر
الالعبين الدوليين وهذا طبعا يؤثر في سير المباريات
وفي النتائج بينما يقيد االتحاد الفرق الوطنية كل
التقييد فيمت يتعلق بالعبيها .وقد شاهدنا بأنفسنا
وجود وجوه جديدة في تلك الفرق لذلك يحب على
االتحاد أن ينظر بعين الجد لهذا المسالة ليحفظ
التعادل بين الفرق المتبارية.
محمد المعراج.
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة بح�ضور املقيمية

املغفور لهما ال�شيخ حممد بن عي�سى ال خليفة وال�شيخ عبداهلل بن عي�سى

اقامة حواجز لدخول اجلمهور ومدرجات �سباق اخليل يف الأربعينيات

نقل احلطب بوا�سطة احلمري يف الأربعينيات

جمموعة من الن�سوة يف موقع الحدى العيون يف الأربعينيات

موقع ت�أجري احلمري يف منطقة �سوق املنامة عام 1918م

ال�سيا�سية واملعتمدية الربيطانية يف يوم تن�صيب عظمته عام 1942م

�آل خليفة يف الأربعينيات
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع دوق جلو�سرت
املغفور له �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مع
املعتمد الربيطاين يف البحرين يف ال�ستينيات

لدى زيارته للبحرين ويرى يف ال�صورة املغفور له ال�شيخ حممد بن عي�سى
�آل خليفة وامل�ست�شار بلجريف واملعتمد ال�سيا�سي وذلك يف الأربعينيات

اللنجات امل�ستخدمة لنقل الركاب والب�ضائع من فر�ضة املنامة اىل ال�سفن يف

املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى ح�ضوره

بلدية املنامة يف الأربعينيات

�شارع التجار امل�ؤدي اىل منطقة باب البحرين

عر�ض البحر يف اخلم�سينيات

احدى املنا�سبات الوطنية يف اخلم�سينيات
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