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يمّر قطار حياتك - عزيزي القارئ - بمحطاٍت مهمة، وإحدى هذه المحطات الرئيسية هي 
“محطة الحياة العلمية والعملية”، فهي المحطة التي تمتلئ عقولنا فيها باألسئلة، 

وهي المحطة التي نتخذ فيها قراراٍت مصيريًة سترسم وجه مستقبلنا. ونحن نعلم أيضًا 
أّنك تصل لهذه المحطة محّماًل بطموٍح ال متناٍه وعزيمٍة هائلة تدفعك للنجاح والتمّيز.

لهذا تعود مجلة “اكتشف الحياة” لتستقبلك في هذه المحطة مقدمًة لك كّما هائاًل من 
المعلومات التي ستساعدك على تطوير ذاتك وتنمية مهاراتك في حياتك الطالبية 

والمهنية. لقد حرصنا أن يكون هذا العدد - واألعداد القادمة - غنيًا في المعلومات 
ومتنوعًا في المواد، وأن يقّدم نماذج لإللهام والتميز لمراحل ما قبل وأثناء الدراسة، 

وكذلك عند دخولك معترك الحياة المهنية. إّن التعلم ليس غاية، بل رحلٌة مستمرٌة مدى 
الحياة، وهذه المجلة رفيُق درٍب في رحلتك هذه. 

نحن ال نسعى لتقديم إجاباٍت معّلبة بقدر ما نحّرضك على استكشاف ذاتك، وتوسعة 
معلوماتك، وتنمية مهاراتك، ألّن هذا ما سيصنع تمّيزك في حياتك الشخصية والدراسية 

والمهنية. سنتحدث عن قصص وأسرار النجاح، وعن الوظائف والمهن، وعن مواضيع 
مجتمعية شّيقة وغيرها من األبواب التي ستزرع اإللهام داخلك وتساعدك على النجاح.

وقد سرنا أن نجد ردود أفعال طيبة على األعداد السابقة، ومالحظات ومقترحات تشير 
إلى حالة من التفاعل اإليجابي بين كل وسيلة إعالمية وجمهورها، فالقارئ عموٌد 

رئيسيٌّ نستند دومًا على دعمه لنا، وتعزيزًا لهذه الشراكة، فإننا نفتح باب المشاركة لك 
عزيزي القارئ ألن تكون ضمن سفراء المجلة، عبر تزويدنا برأيك ومقترحاتك، كما يمكنك 
االنضمام لمجلس سفراء المجلة والمساهمة في إيصال المجلة لزمالئك وأصدقائك. 
إضافًة إلى ذلك فإّننا نرحب بمساهمات القراء في كتابة وتحرير المقاالت ضمن فريق 

تحرير المجلة باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

ومن جهة أخرى فقد َسرنا أكثر أن نلمس ترقبًا للمجلة خالل الفترة الماضية، ما يعني أنها 
ساهمت في ترك أثر ملموس في حياة قرائها ومتابعيها، وهذا يمنحنا المزيد من اإلصرار 

على أن نعود ونحن أكثر تميزًا. ونحن متحمسون ألن نكون المجلة األولى في مملكة 
البحرين التي تقدم الواقع االفتراضي المعّزز )Augmented Reality( والتي ستمنحك 

تجربة قراءٍة استثنائية. 

وتقبلوا مّنا فائق الشكر والتقدير.

ى
صلوا معنا عل

توا
discoverlife@
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نحن متحمّســون جدًا ألن نكون من أولى المجالت الســّباقة 
في اســتخدام تقنية الواقع المعّزز، والتي ســتمنحك عزيزي 

القــارئ تجربة اســتثنائية، فهــذه التقنية تقوم على “تعزيز” 
الواقــع، بمعنــى أنهــا تدمج تقنيــة العالم الحقيقي مع عالم 

افتراضي عن طريق إضافة محتوى متعدد الوســائط، يشــمل 
الصــوت والصور والفيديو والمعلومات والرســوم المتحركة. 

أثنــاء تصفحــك للمجلــة، وعند مرورك على مقــال يدعم هذه التقنية 
)AR( فــكل مــا عليــك فعلــه هو توجيه كاميــرا هاتفك الذكي للمقال، 

وســينفتح أمامــك عالٌم معزز مــن المعلومات والمتعة! 

We are excited to be one of the first 
magazines in the Kingdom to introduce 
Augmented Reality (AR)! AR gives you 
the experience of integrating real-world 
technology with the virtual world.
All you have to do is direct your smartphone 
to the AR icons as you browse the magazine 
and you will have access to the corresponding 
virtual content.

المعّزز AUGMENTED
الواقع

REALITY
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 كيفية استخدام 
 تقنية الواقع المعّزز 
مع ‘اكتشف الحياة’؟
HOW TO USE THE 

AR FEATURE WITH 
‘DISCOVER LIFE’ ?

Download “Discover Life” application through 
the App Store in your Smart Phone. You can 

also directly scan the QR code on the cover of 
the magazine to take you to the app store.

 قم بتحميل تطبيق
 )Discover Life( في هاتفك الذكي 

أو من خالل تحميل التطبيق مباشرًة عبر مسح الرمز 
المربع )QR Code( الموجود على غالف المجلة.

After downloading the app, check which articles 
have icon references for “AR”. These articles 

are also mentioned in the index on page 2.

 بعد تحميل التطبيق، الحظ المقاالت التي تحتوي على
 عالمة الواقع المعزز “AR”، ويمكنك العثور على 

هذه المقاالت عبر فهرس المجلة في صفحة 2.

That’s it! Don’t forget to share your 
feedback by contacting us via email!

discoverlife@tamkeen.bh

أخيرا ... ال تنسى أن تشاركنا رأيك عبر 
التواصل معنا على بريدنا اإللكتروني.

Scan the page with the AR icon to experience 
augmented reality on the page. 

قم بمسح الصفحة التي تحتوي على األيقونة في 
المقال )وال تنسى الغالف( لتستمتع بتجربة مميزة!
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بغض النظر عن مكان وزمان نشوء القهوة، فإن العالم اليوم يستهلك أكثر من 
ملياري كوب قهوة يوميًا، يقوم بتصديرها قرابة 25 مليون مصّدر للقهوة، وتستحوذ 
البرازيل على النسبة األعلى بتصديرها أكثر من ثلث الناتج العالمي. وبعيدًا عن هذا 

الوجه االقتصادي للقهوة فإن لها وجوها ثقافية واجتماعية بين كونها ماّدة للشعر 
ورمزًا للضيافة والتالقي، فهي كما يصفها الشاعر الراحل محمود درويش “القهوة 

ال ُتشرب على عجل، القهوة أخت الوقت “.

وللقهوة وجٌه آخر أكثر تميزًا وهو طريقة صنعها وتنّوع طعمها، فجميعنا نقف بين 
الفينة واألخرى محّدقين في قائمة المقاهي مترددين بين طلب قهوتنا المعتادة أو 
تجربة شيء جديد. فلكّل منا قهوته المعتادة، والتي قد يخرج عنها قلياًل ولكنه يعود 
إليها، سواٌء كانت “كابتشينو” أو “التيه”. فهناك العديد من الطرق لتحضير القهوة 
لتلبية جميع األذواق، وقد يكون لكل طريقة مكان نشأت فيها بما ينسجم مع عادات 

الشعوب، وقد يكون عليك تجربة أكثر من نوع لتصل إلى خياراتك النهائية فيما يتعلق 
بقهوتك المثالية، أو ربما ستظل تجّرب الجديد منها بحثًا عن تجربٍة مختلفة. 

ولم تعد كمية الحليب مقارنة بالبن معيارًا لتسمية القهوة، وليست الشوكوالتة وحدها 
التي تضاف لتصنع لك “الموكا” اللذيذة باردة أو ساخنة بحسب رغبتك، وتماشيًا مع 

حالة الطقس، فهناك الكثير من الخيارات التي تستحق تجربتك. ولعّلك تعلم عزيزي 
القارئ أن المقاهي اليوم تتنافس بينها في جودة “القهوة” التي تقدمها، وكذلك 

في ابتكار قهوة مميزة ال تستطيع تجربتها في مكاٍن آخر، وبذلك تتأكد من خلِق عالقٍة 
وطيدة مع روادها في ظّل تنافس محموم بين كبريات المقاهي العالمية.

فهناك مثال القهوة المتّبلة Spiced Coffee وهي قهوة يتم إضافة التوابل 
أو البهارات لها إلضفاء طعم مميز عليها. وهناك القهوة المشّربة بالِفطر أو 

“المشروم”، وغيرها الكثير، فلكل مقهى سره الخاص، ولكل صنف من القهوة 
جماهيره، وهناك دائمًا طقوس مرتبطة باالستمتاع األقصى بالكوب، والتي تبدأ فور 

دخولك للمقهى الذي يعبق برائحة البن المميزة، االختيار، واالستماع لصوت جهاز 
التحضير، ثم التقاط صورة للمشروب الذي لن يخلو من اللمسات الفنية التي تعطيه 

شكاًل جمياًل، ونشرها على أحد مواقع التواصل االجتماعي، وأخيرًا شرب القهوة 
التي قد تحمل أكثر من مذاق بشكل تدريجي، إن المهم هو “التجربة” و “التمّيز”.

إن هدف صّناع القهوة اليوم هو أخذك في “رحالت ذوق” في كل كوب تشربه، 
فالقهوة لم تعد تعني “البّن” نفسه، بل هي كل عناصر التجربة، بدءا من نوع البّن 

المستخدم وطريقة تخمير القهوة، مرورًا بأثاث المقهى وخدمة العمالء، وانتهاًء 
بالطعم وطريقة التقديم، كل هذا مع اهتماٍم بالٍغ بالتفاصيل.

 تروي بعض المصادر
 أن اآلثار األولى لشرب
 القهوة تعود لألضرحة

 الصوفية المقدسة
 في منتصف القرن
 الخامس عشر في

 اليمن، وفي التفاصيل
 أن أحد المتصوفين

 “وجد نبات القهوة أثناء
 سياحته، فاقتات من
 ثمره حين رآه متروكا
 مع كثرته، فوجد فيه

 تجفيفا للدماغ واجتالبا
 للسهر وتنشيطا

 للعبادة، فاتخذه قوتًا
 وشرابًا وأرشد أتباعه

.“إلى تعاطيه

بكوب قهوة مميز.. 

القهوة ال 
ُتشرب على 

عجل، القهوة 
أخت الوقت

خوض التجربة
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توفر المقاهي الشعبية مذاق “القهوة” األصلي في مختلف الدول، ولكل 
منها نكهته الخاصة. مقهى “بيبر كب” الذي يقع بالمنطقة الدبلوماسية 

استورد أجود تلك األنواع، ليقدم على غرار “من كل بستاٍن َزهرة” .. “من 
كل بلد قهوة”، ليكون متنفسًا لمرتادي تلك المنطقة بطابعه الدافئ. وعند 

سؤالك عن أفضلها، سيشرح لك أصحاب المقهى عن “القهوة اليمنية”، 
التي ُتعتبر غنية عن التعريف. “هل أنت مستيقظ؟” سؤال تميز به المقهى 

والجواب عليه سيحدد بالطبع القهوة التي عليك تجربتها في تلك اللحظة.

"بيبر كب" 

مزيج غريب المذاق، إال أنه أصبح شائعًا، 
ويمتاز به مقهى “كوفيا” بعالمته الشهيرة 
“الشجرة”. ستجمع في تجربتك لشرب هذا 

المشروب كاًل من مذاق الكراميل المميز، 
الُملوحة، القهوة، والحليب. ال تنَس أخذ ملعقة 

قبل مغادرة المنصة لتتمكن من تناول حبات 
الفشار الذهبية التي تعلو الكوب، ولك أن 

تختاره باردًا أو ساخنًا حسب رغبتك. هل تخيلت 
قهوة بمذاق الكعكة الحمراء الشهيرة “الرد 

فلفت” أو “زبدة الفول السوداني”؟ ستجد 
ذلك في “كوفيا”.

ليس الالتيه وحده ما يميز المقهى الذي يدار بأيٍد بحرينية، بل طابعه المميز أيضًا، 
واللمسات الخشبية الدافئة التي جعلته مقصدًا لمن يرغب بأن يحظى بوقت هادئ 

ودافئ، باإلضافة إلى “القهوة المختصة”، ويمكنك أنت أيضًا تجربة ذلك إن لم تكن 
قد قمت بذلك حتى اآلن، هناك تحذيرات لطيفة ستجدها عند زيارة المقهى ستدفعك 

لتجربة أصناف القهوة. سي بلس، مقهى خفيف الظل، جداره متغير، ستجد دائمًا لوحات 
وعبارات مختلفة عند زيارتك له باستخدام “لغتنا الملهمة”. 

سولتد كاراميل

"سي + كافيه" 

كوب متعدد المذاقات

من كل البلدان “قهوة”

وتجربة “السبانش التيه”

دوز تعني “جرعة” وهو ما يتم التعبير عنه 
بالجرعات التي تستخدم في مشروبات “مختبر 

القهوة” والذي ينسجم في ديكوراته مع 
المفهوم الذي انطلق منه، ويعتبر امتدادًا 

للفرع الرئيسي بدولة الكويت. ستجرب في 
زيارتك لمقهى “دوز” مزيجًا لقهوة مستوردة 

من أربع دول مختلفة )إثيوبيا، البرازيل، 
كوستا ريكا، غواتيماال(، والتي يتم تجميعها 

وتحميصها في إيطاليا. هل جربت القهوة 
بطعم الورد؟ وهل تبادر لذهنك أن هناك 

قهوة بالمكسرات؟ ستجد تلك الخيارات وأكثر 
في دوز، باردة كانت أو ساخنة.

"دوز" 
الورد أو المكسرات..

نتائج تجارب مختبر

“كوفيا”
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"أنت تعيش بما تأخذه، لكّنك تحيا بما تعطيه"، فأكثر الناس سعادة ليسوا أولئك 
الذين يحصلون على الكثير، بل من يعطون أكثر. ويمثل العمل التطوعي وجه 

العطاء الذي نقدم فيه العون والجهد من أجل تحقيق الخير في المجتمع ما 
يتجاوز مصلحة الفرد الخاصة، حيث يمثل العمل التطوعي انعكاسًا للقيم النبيلة 

التي يؤمن بها المتطوع، وهو أحد مصادر الخير الذي يؤسس مجتمع متكاتف 
يساهم فيه الكل لتعزيز قيم التعاون ونشر الوعي. 

يهدف مجال خدمة المجتمع تنمية قدراتك كطالب في المشاركة واتخاذ القرار، مع تعزيز 
شعورك بالمسؤولية والواجب. وهو ما يتيح لك االختيار ضمن مجموعة من الفرص التطوعية 

في مجاالت مختلفة كالصحة والبيئة والحقوق واالستثمار وغيرها، ويتضّمن العديد من 
أنشطة الخدمة المجتمعية في داخل البيئة المدرسية، إضافة إلى بعض األنشطة في خارج 
المدرسة كالعمل في إحدى المؤسسات الرسمية لمّدة ما يقارب الثالثين ساعة عمل، وعند 

انجازك الساعات في خدمة المجتمع، يتم منحك شهادة تقدير على ذلك.

 فوائد خدمة المجتمع
تساعدك األنشطة التطوعية على زيادة تفاعلك مع اآلخرين وتكوين عالقات إيجابية 	 

معهم من خالل المواقف المختلفة وخصوصًا تلك التي تتطلب تقديم المساعدة.

العمل التطوعي يخلق سلوكًا إيجابيًا لديك ويعّزز إلمامك بوسائل وطرق تحقيق النفع العام.	 

يمثل العمل التطوعي فرصة مهمة لتعزيز المبادرة الذاتية وإتقان مهارات قيادة الذات 	 
وإدارة المواقف وحل المشكالت، وتوظيف المعرفة األكاديمية والمهارات الحياتية 

والقدرات من أجل تقديم خدمة للمجتمع، وتعّلم احترام خصوصية المؤسسة التي تؤدي 
فيها نشاطك، مع االلتزام بالمهام المطلوبة منك واألدوار الموّكلة إليك.

وبعيدًا عّما تتيحه البيئة المدرسية، ثّمة العديد من المنظمات التي تعزز فرص التطوع 
خارج المدرسة، من أبرزها منظمة "آيزك" وهي منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية وبإدارة 

شبابية، وتعد “آيزك”من مشاريع تنمية الشباب التي تحظى بدعم مباشر من تمكين، 
وتهدف إلى تطوير اإلمكانات والقدرات البشرية والقيادية لدى الشباب. وتوّفر فرص 

المشاركة في عدد من برامج العمل التطوعي الدولي التي تسهم في تطوير مهاراتك، كما 
تترك من خاللها أثرًا إيجابيًا على مجتمعك والدول األخرى، فضاًل عن كونها بمثابة مغامرة 

 ممتعة ومليئة بالتحديات، ومن أبرز هذه البرامج:

ع   تطوَّ
خدمـــــًة

لمجتمعك

ومّدته ما بين أربعة إلى ثمانية 
أسابيع للعمل التطوعي في 

خارج البحرين، وهو يهدف إلى 
تطوير الشباب من خالل تجربة 

التبادل الثقافي، والتي تتمحور 
في الغالب حول أهداف التنمية 

المستدامة العالمية.

والذي ُيمّكن الشباب وحديثي 
التخرج من كسب تجربة عملية 
في الخارج وتقويتهم ليكونوا 

قادرين على المنافسة في 
سوق العمل.

والذي يوفر للطالب والخريجين 
الفرصة لكسب تجربة عمل في 

شركات ناشئة في الخارج.

برنامج المواهب العالمي

برنامج المتطوع العالمي

برنامج ريادة األعمال العالمي

Global Talent

Global Volunteer

Global Entrepreneur

www.aiesec.org
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هل أنت مهتم بالتصميم؟ هل تقضي أوقاتًا من يومك مستخدمًا الحاسوب لتمزج األلوان والخطوط 
والرسومات؟ ربما عليك االستفسار عن شواغر مؤقتة في بعض الشركات المختصة بالتصميم.

... نعم يمكنك ذلك!

العديد من الوظائف الجزئية أو الصيفية للطلبة في مختلف القطاعات 
كمراكز االتصاالت ومراكز خدمة العمالء أو المطاعم وقطاع الفندقة 

والتي تتيح العديد من الوظائف الجزئية أو الصيفية للطلبة.
1

في المحالت التجارية، يوجد دائمًا شواغر لموظفين، قد توكل إليك مهمة 
الترتيب، البيع أو المحاسبة، اسأل أقرب مكتبة عن وجود شاغر مؤقت إذا كنت 

من محبي القراءة، أو توّجه لمحالت األزياء إن كنت مهتمًا بالموضة. 5

يولد البعض بحس إعالمي، قد تكون أنت منهم، ولعل بضعة أسابيع من 
عملك كمراسل صحفي متعاون سيفتح الباب لك للدخول إلى عالم الصحافة، 
من دون الحاجة للتواجد بمقر الصحيفة. كما يمكنك العمل في قسم التدقيق 

اللغوي أو تطوير المحتوى الرقمي بما يتناسب مع مهاراتك وميولك.

3

اجعل من نفسك خيارًا مثاليًا كبديل لموظف االستقبال الذي ينوي أخذ قسط من الراحة 
من خالل رحلة سفر، يمكنك البدء بالعمل قبل يومين على أقل تقدير من إجازة الموظف 

الذي ستحل محله، لطرح األسئلة الالزمة والتعرف على العمل الذي يقوم به. 7

2

تنظيم المعارض والمؤتمرات تجربة مميزة تستحق العناء، ربما يترتب عليها ضغط لمدة زمنية معينة، 
تتطلب تلك الوظيفة طاقات شبابية، القدرة على تحمل المسؤولية، العمل تحت الضغط والقدرة 

على التعامل األمثل مع اآلخرين، ستكون تجربة رائعة بالتأكيد ستشعر بها بعد انتهائها. 
6

يبحث الكثير من األهل عن برامج خالل اإلجازات لشغل أوقات أبنائهم، وبالتأكيد تلك المراكز بحاجة لكوادر وطاقات 
باستطاعتها المساعدة في مختلف المجاالت سواء الفنية أو الرياضية أو اللغات، ابحث عما يناسبك منها. 4

لديك القدرة على الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية أو العكس باحترافية، لن تتخيل عدد 
الفرص الوظيفية التي يمكنك مزاولتها حتى وأنت تشرب الشاي بالمنزل. 8

ال شك بأن كل عمل تقوم به حتى وإن كنت طالبًا سيعود عليك بالمال، 
ستستثمر من خالله وقت فراغك، وسيضاف إلى رصيد خبرتك العملية، بحيث 

يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية. من المهم أن تبحث عن الوظيفة المناسبة 
لك ولميولك واهتمامك، أو في المجال الذي تطمح لالنخراط فيه مستقباًل.

ادرس و"اشتغل"
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مسّوق 
محتوى 
إلكتروني

وظيفة عصر 

نتلقى كل يوم آالف الرسائل التسويقية والمعرفية التي تتنافس على جذب انتباهنا، حتى أصبح "االنتباه" أحد 
السلع األكثر ندرة، وتدور "صناعة االنتباه" حول البحث عن الطرق التي تصل فيها الرسائل التسويقية أو المعرفية 

للجمهور أو العمالء، وأسباب تذكر وانتشار بعض الرسائل أكثر من غيرها. وألن العالم الرقمي أصبح محور انتباه 
األجيال المختلفة، سواء عبر نافذة الهواتف الذكية أو غيرها من األجهزة، فإن التسويق التقليدي يتجه للتقلص أمام 

التسويق االلكتروني، وسيعيش العاملون في صناعة وتسويق المحتوى االلكتروني ازدهارًا في هذا النوع من 
الوظائف، والتي ستشهد تناميًا في الطلب عليها في سوق العمل.

”اإلعالم الجديد” .. 
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 توجد عدة طرق لتسويق المحتوى االلكتروني، 
وفي بعض األحيان يتم الجمع بين أكثر من طريقة، ومن أبرزها ما يلي:

كتابة الموضوعات: 
موضوعات يتم من خاللها وصف ما ُيراد تسويقه 

سواء كان خدمة أو منتجًا أو فكرة.

مقاطع الفيديو:
مقاطع فيديو يتم إنتاجها بشكل جّذاب لتميزها بالصوت والصورة 

معًا، وُتنشر عبر مواقع اإلعالم وبرامج التواصل االجتماعي 
بمختلف أنواعها، أو قد يتم رفعها على »اليوتيوب«.

اإلنفوجرافيك: 
تقديم معلومات على هيئة رسومات مبسطة أو صور 

رمزية ومعلومات إحصائية بطريقة سريعة وسهلة.

دراسة الحالة:
إحدى وسائل اإلقناع التي يتم فيها شرح ما ُيراد تسويقه، وأهميته، ومدى 

مساهمته في تلبية حاجات الجمهور أو العمالء وتحقيق أهدافهم.

الصور:
التعبير بصريًا عما يمكن التقاطه بالكاميرا وعرضه على الجمهور، 

ومن المهم أن يتبع الصور شرٌح أو تعليٌق كتابٌي مرتبٌط بها. 

المادة السمعية: 
تسجيالت صوتية حول ما ُيراد تسويقه، والتي إما أن تستند على 

صوت المسّوق أو من يتم اختياره ألداء ذلك، أو أن ُتضاف إليها 
مؤثرات أخرى ذات صلة كمقطع ألنشودة أو أغنية أو شعر. 

يتم صرف نحو ٢٥٪ من 
قيمة التسويق الحديث 

على إعداد محتوى ُيعنى 
بما ُيراد التسويق له.

طرق 
تسويق 
المحتوى
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مهام مسوق المحتوى
المهام اليومية:

الرد على ما يصل من الجمهور من رسائل وتعليقات وأسئلة 	 
وغيرها.

جدولة المنشورات الخاصة بالبث والتسويق لليوم التالي 	 
ومتابعة انطباعات الجمهور.

متابعة صفحات أو حسابات أخرى مهمة أو منافسة لها.	 
إعداد محتوى ابداعي يصلح للبث والنشر.	 

المهام األسبوعية:
القيام بفحص وضع الصفحات وحسابات التواصل االجتماعي 	 

والمنافسين.
متابعة األهداف التي يضعها فريق العمل للحمالت التسويقية.	 
عقد اجتماعات لتقييم استراتيجية العمل مع تحديث وتطوير 	 

االستراتيجيات.
دراسة وتقييم مدى ارتباط الجمهور بالجهة عبر الحسابات.	 

المهام الشهرية:
المراجعة العامة وإعداد تقرير عن حالة الحسابات والحمالت.	 
وضع أهداف جديدة للشهر القادم.	 
مواكبة التغيرات والمستجدات في مجال اإلعالم.	 
إعداد خطط مستقبلية لشهر أو أكثر.	 

إن المتلقي اليوم أكثر تعلقًا بالعالم الرقمي، والوسط 
الذي يتم فيه إرسال الرسائل هو عالٌم افتراضي ال يؤمن 

بالجغرافيا، فلذلك ال بد أن يتغير "محتوى" الرسالة 
بشكل جذري. وبلغة أخرى فإن المحتوى اإللكتروني هو 

عبارة عن مضمون الرسالة، سواء كانت هذه الرسالة 
مكتوبة في "تويتر" أو مرئية في "سناب شات" أو 

مسموعة، ويتم إعداد هذه الرسالة لنشرها عبر الوسائط 
اإللكترونية على شبكة اإلنترنت والشبكات المماثلة 

لها، و هذه المواد عادة ما تكون منشورة للعموم وغير 
مقيدة بحدود جغرافية. ويعد التسويق عبر المحتوى 
أحد أساليب التسويق اإللكتروني، وُيقصد به صنع 

محتوى قّيم وُمنّسق يهدف إلى االنتشار ألكبر قاعدة 
من الجمهور أو العمالء األمر الذي يتم التسويق 

له سواء كان منتجًا أو خدمة أو فكرة أو غيرها. 

تاريخيًا، ظهر تسويق المحتوى في السنين الخمس 
الماضية وهو يهتم بجملة شهيرة تقول إن )المحتوى 
هو الملك( نتيجة لمدى تأثير المحتوى في العمليات 

والحمالت التسويقية. ويعتمد التسويق الحديث 
على االهتمام بالمحتوى، بحيث يتم صرف نحو 
٢٥٪ من قيمة التسويق على مضمون الرسالة.

ولكي يكون المحتوى اإللكتروني مميزًا 
ويحقق الهدف منه يجب اآلتي:

أن يوفر إجابات كاملة وشافية لكل 	 
أسئلة واستفسارات الجمهور.

أن يتمتع بمصداقية تعّزز من ثقة 	 
الجمهور فيما يتضمنه.

أن يكون مكتوبًا بأسلوب واضح ودقيق. 	 

كما يجب على المنظمات والمؤسسات المختلفة 
توفير كل المعايير والمتطلبات المهمة للبنية التحتية 
لنجاح ممارسة التسويق اإللكتروني، وكخطوة أولية 

ينبغي تصميم وتطوير مواقع على صفحات الشبكة 
العنكبوتية بشرط أن تكون جذابة للجمهور. 

وتسويق المحتوى ال يتصل بكتابة المحتوى ونشره 
فقط ولكنه يهتم بتسويقه على مختلف المنصات 

اإللكترونية أو الرقمية مثل وسائل التواصل االجتماعي 
والمواقع األخرى حتى يكون في المراكز األولى 

لنتائج البحث على ُمحركات البحث المختلفة.
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مراحل تسويق المحتوى
ترتكز استراتجية تسويق المحتوى اإللكتروني التي تعتمد عليها مختلف المنظمات والمؤسسات - على ثالث مراحل 

أساسية هي:

اجمع كل المعلومات والبيانات المهمة التي ترغب في إضافتها . 1
إلى المحتوى عبر مختلف المواقع اإللكترونية.

 صّمم شعارك بجودة عالية وبطريقة جذابة من ناحية الصور واأللوان . 2
مع الحرص على تناسقها.

االستعانة بمصور أو مصمم محترف ليكون المحتوى المعروض سواًء للمنتجات أو . 3
الخدمات أو غيرها أكثر جاذبية للجمهور، فالصورة أبلغ من المحتوى النصي المكتوب. 

استعن بمصمم أو مطور للمواقع اإللكترونية وحّدد معه أهم العناصر التي توّد التركيز . 4
عليها مثل ماهية الخطوط، األلوان، األيقونات، القوائم، وطرق عرض الصور.

جهز قائمة بما تريد إضافته للموقع كالمدونة، المتجر اإلكتروني، القوائم التفاعلية، . 5
صفحات العمالء وقوائم لتسجيل المحتملين منهم، منظم للفعاليات، وفرق العمل.

 احرص على تقديم عروض تستقطب المزيد من الجمهور مثل . 6
العروض على السلع والخدمات، كوبونات التخفيض، وتذاكر واستشارات مجانية أو مخفضة.

ضع خطة للعمالء المحتملين، ومن خاللها حدد نظامًا إلدارة العالقات معهم أو أعد . 7
محتوى ُيرسل إليهم بشكل آلي بمجرد التسجيل في الموقع أو إضافة الحساب. 

قم بإعداد خطة زمنية لتسويق الخدمات والمنتجات، وفيها حّدد عدد التدوينات المرتبطة بها . 8
وماهية موضوعاتها وطرق التفاعل معها وكيفية نشرها، والمنصة اإللكترونية األفضل لها.

حدد توقعاتك المستقبلية فيما يتعلق بالمحتوى المراد تسويقه، ويمكنك تعيين فريق . 9
خاص ُمدرب ومؤهل يعنى بمهام إدارته، وتعديله إن اقتضى األمر، أو تحديثه دوريًا.

توقع سلوك عمالئك الرئيسيين، وتعرف على ثقافاتهم المختلفة، فذلك من شأنه أن . 10
يساعدك على تحديد اهتماماتهم وأبرز ما يمكن أن يجذبهم للمحتوى أو يقنعهم به.

وضع آلية محددة لقياس مدى النجاح 
في تحقيق المحتوى لألهداف 
المنشودة، سواء عبر دراسة أو 

تقييم أو غير ذلك من األساليب التي 
 تعطي نتائج يمكن 

االستناد عليها. 

 مرحلة القياس 
والتحسين المستمر

تنفيذ خطة التسويق ومتابعتها 
والنظر في شتى السبل أو الفرص 

التي من خاللها يمكن أن تتحقق 
األهداف المنشودة.

مرحلة اإلدارة
تركز على التخطيط لإلستراتيجية 
وكيفية البدء بالتنفيذ، وذلك عبر 

وضع الخطة أو االستراتيجية وتحديد 
األهداف المرجوة منها وآليات العمل 

على تحقيقها. 

مرحلة اإلطالق

عوامل نجاحك 
كمسوق محتوى
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المبيعات

إدارة الترويج اإللكتروني

العمل الحر وإنشاء المشاريع الريادية الخاصة

إدارة المنتج

العالقات العامة

تحليل مواقع اإلنترنت تسويقيًا

إدارة محتوى اإلنترنت والشبكات االجتماعية

إدارة الحمالت اإلعالنية اإللكترونية

دراسات السوق واألبحاث التسويقية

إدارة عالقات الزبائن إلكترونيًا

تصميم وإدارة العالمة التجارية

مجاالت عمل
مسوق المحتوى

مواقع تفيدك
م التسويق اإللكتروني والحصول على شهادة تخصص ُمعتمدة مجاًنا من جامعة 	  تعلُّ

 “إليونز” األمريكية:
www.coursera.org/specializations/digital-marketing

 	:Google الدراسة والتدريب الذي ُتقدمه 
www.google.com/onlinechallenge/dmc/index.html

 الحصول على دبلوم في التسويق اإللكتروني منها:	 
alison.com/courses/Diploma-in-Internet-Marketing 

blogs.constantcontact.com/social-media-quickstarter

 موقع أكاديمية تسويق اإللكتروني .. معًا لمسوق محترف:	 
emarketingacademy.org

م التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي: 	   مهارات تعلُّ
blogs.constantcontact.com/social-media-quickstarter
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هي مجموعة من األلعاب مجتمعة، وتتم بالترتيب 
التالي: السباحة، ثم ركوب الدراجة الهوائية، وأخيرًا 

الجري. والمسافات فيها تختلف حسب السباق.

يعود تاريخ رياضة »الترايثلون« إلى الفترة ما بين 1920 إلى 
 Les Trois« 1930 في فرنسا، حيث كانت تسمى آنذاك بـ
Sports« وهي جملة فرنسية تعني »الرياضات الثالث«. 

وذلك على اعتبار أنها تشتمل على ثالثة سباقات، تبدأ 
بالسباحة ومن ثم الدراجات الهوائية وتنتهي بالجري. وقد 

ازدهرت هذه الرياضة في الثمانينات تزامنًا مع تأسيس 
اتحاد دولي لها في العام 1989 وبدأت في االنتشار على 
مستوى العالم. وظهرت »الترايثلون« ألول مرة في دورة 

األلعاب األولمبية في العام 2000 في أستراليا، فيما 
شهدت دورة العام 2008 الظهور العربي األول في هذه 

الرياضة من خالل العب سوري اسمه »عمر طيارة«.

 وعلى الصعيد المحلي، يتم تنظيم بطولة الرجل الحديدي
 وسباقات دولية لـ »الترايثلون« في مملكة البحرين بدعم

 مباشر من رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
 رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن

 حمد آل خليفة، وهو ما يشكل أحد أبرز البطوالت الرياضية
 االستراتيجية التي تنظمها المملكة وتهدف إلى تعزيز

 مكانتها على الخريطة العالمية كمركز رياضي واقتصادي
.وإعالمي بارز في المنطقة

1515



سميرة 
بطوالت شابة      البيطار

في "الترايثلون"

16

 اسبح كما لو كنت ستغرق، وقد دراجتك كما لو كنت
 متأخرًا على موعد، واركض كأن هناك من يلحق بك”،

 هكذا يمازحك عشاق رياضة “الترايثلون” حين يصفون
 مسابقاتهم، وهي رياضة ليست بالسهلة أبدًا، فهي

 تضع المسابقين أمام تحدٍّ جسدي وذهني هائل
 .يدفعهم لما وراء قدراتهم النفسية والعضيلة

 سميرة البيطار )28 عامًا( هي إحدى عاشقات رياضة
 “الترايثلون” وقد حصدت خالل مسيرتها في اللعب

 عدة بطوالت دولية، فكيف كانت البداية؟



“منذ كنت في السادسة من العمر 
كنت أمارس السباحة كهواية، وفي 

سن الثانية عشرة انضممت إلى االتحاد 
البحريني للسباحة ضمن أول فريق 

نسائي للسباحة على مستوى الخليج 
العربي. وقد مثلت مملكة البحرين 

في دورات األلعاب األولمبية، وكانت 
أول مشاركة لي في سن الرابعة 

عشرة في أثينا باليونان ضمن سباق 
سباحة الخمسين مترًا حرة، ثم أولمبياد 

2008 في الصين بذات المسافة”.

وتضيف سميرة “كنت أمارس السباحة 
بالمدرسة والجامعة، وحينما بدأت في 

العمل صرت أخصص ساعة واحدة 
للسباحة. تعرفت على رياضة “الترايثلون” 

عام 2014 وذلك من خالل دعم وتشجيع 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

واتحاد “الترايثلون” الذي قد كان أبرز هذه 
الرياضة. وبعد مشاركتي في بطوالت 

“الترايثلون” انضممت لالتحاد، وأول 
مشاركة دولية لي كانت في بطولة 

آسيا، ثم شاركت في البطولة العربية 
لـ “الترايثلون” في شرم الشيخ بمصر 

في العامين 2015 و2016 وحصلت 
على المركز األول، كما شاركت في 

بطولة العالم في شيكاغو بأمريكا في 
العام 2015 وفزت بالمركز العاشر على 

مستوى العالم وكان ذلك عبارة عن 
“األكواثلون” والذي هو سباق سباحة 

وجري لمسافة 750 مترًا سباحة، ثم الجري 
مرة أخرى لمسافة خمسة كيلو مترات. 

وترى سميرة بأن المهارات التي يحتاجها 
العب “الترايثلون” تتمثل في الصبر 

والقدرة على التحمل وااللتزام ببرنامج 
تدريبي مكثف، وتنظيم الوقت بين 
الرياضات الثالث، إضافة إلى القوة 

الذهنية، حيث يجب أن يؤمن الفرد 
بنفسه بأنه قادر على تحقيق النجاح. 

وتقول بأن الجميل في هذه الرياضة 
أن ال عمر معين لها، فالكل قادر على 

ممارستها طالما وجد التشجيع والحماس.

شاركت سميرة في بطوالت محلية وأخرى خليجية في دولة الكويت وأبوظبي 	 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

في شهر سبتمبر 2017 شاركت في بطولة “سوبر ليك” في نيوجيرسي 	 
في المملكة المتحدة وكانت تضم أحسن 25 متسابقة في العالم في رياضة 

“الترايثلون”، وتؤكد سميرة بأنها تجربة وفرصة رائعة استفادت منها الكثير 
واكتسبت منها خبرة فريدة من نوعها.

في نوفمبر 2017 شــاركت في أول ســباق لها في البحرين وهو بطولة 	 
“الرجل الحديدي” الذي يدعمه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكانت 

المســافات فيه كيلو و900 متر للســباحة و90 كيلو للدراجة الهوائية و21 كيلو 
للجــري، وفــازت بالمركــز األول على مســتوى المتســابقين البحرينيين والخليجيين، 

والمركــز الرابــع على الفئة العمرية.

شاركت سميرة في بطولة غرب آسيا في 2016-2017 في العقبة باألردن 	 
وحققت في العامين المركز األول لسباق “الترايثلون” للمسافة القصيرة وهي 

750 مترًا سباحة، 20 كيلو دراجة، وخمسة كيلو للجري. 

المشاركة في البطولة اآلسيوية في أندونيسيا أغسطس 2018، وفق مسافة 	 
كيلو و500 متر للسباحة و40 كيلو للدراجة وعشرة كيلو للجري.

مشاركات عالمية

ال شيء يعيق المرأة عن ممارسة الرياضة

وتعبر سميرة عن سعادتها بزيادة عدد العبات “الترايثلون” البحرينيات في السنوات 
األخيرة، مؤكدة أن ال شيء يعوق المرأة عن ممارسة الرياضة، حيث الفرص متوفرة 
والدعم مستمر لتحقق مراكز متقدمة وتشارك في بطوالت عالمية. وتتمنى زيادة 

العدد في المستقبل، ألن الرياضة بشكل عام تؤدي إلى حياة صحية أفضل وتعطي 
ممارسها الكثير، فمن خالل تجربتها في ممارسة هذه الرياضة اكتسبت خبرات وتعرفت 

على شخصيات جديدة، وتعلمت كيفية تنظيم الوقت بين العمل والتدريب والحياة 
االجتماعية، مؤكدة في ذات الوقت أهمية العزيمة لتحقيق األهداف المنشودة. 

وتعمل سميرة حاليًا في المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية، تضع 
استراتيجية مائية تتضمن أهدافًا وخططًا للعمل خالل السنوات القادمة. 

والهدف منها تعليم السباحة بطريقة آمنة، توفير مواقع آمنة لالستمتاع بالماء 
والشواطئ، وضع اشتراطات للسالمة المائية للبرك وذلك للحد من حاالت 

الغرق، التدريب على اإلنعاش واإلسعافات األولية، خلق بيئة لمتطوعين في هذا 
المجال، وهدف آخر مستقبلي هو تحسين اشتراطات السالمة في القوارب. 
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 ال استسالم 
في الترايثلون

كيف كانت بداياتك في 
ممارسة هذه الرياضة؟

لقد كانت السباحة أبرز هواياتي، بدأت 
في ممارسة رياضة السباحة منذ أن كان 
عمري خمس سنوات، ولعل السبب في 
اهتمامي بها في سن مبكرة أن إخوتي 

محترفون في السباحة. ثم انضممت 
الحقا لمنتخب البحرين للسباحة من أجل 
صقلها، ومع الوقت شاركت في سباق 

“أكواثلون” للسباحة والجري وفزت 
بالمركز األول على فئتي، وكان من 

أوائل من ساهم في تشجيعي آنذاك 
رئيس االتحاد البحريني لـ “الترايثلون” 
الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة. كما 

أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
كان مساهمًا بارزًا في رفع معنوياتي 
ودعمي حينما أهداني دراجة هوائية 

ذات نوعية هي األجود على مستوى 
العالم، وصرت أتمرن عليها وشاركت 
في سباقات عدة وكنت في كل مرة 
أزداد إصرارًا على تحقيق المزيد من 

التقدم، وبالفعل مع مشاركاتي المتعددة 
بدأت في تحقيق مراكز متقدمة.

واآلن، كم يبلغ عدد سنوات 
خبرتك في ممارستها؟

مارست رياضة “الترايثلون” لمدة 
ثالث سنوات، وتعلمت خاللها الكثير، 

فكلما أشارك في بطوالت ومسابقات 
أتعلم أمورًا جديدة خاصة إذا كانت خارج 

اإلطار المحلي، حيث أتعامل مع العبين 
ُجدد أستفيد من خبراتهم وتجاربهم.

أنصح الشباب بأن يجربوا كل المجاالت 
التي يجدون أنفسهم فيها، فمن يجرب 

ال يخسر، ورياضة “الترايثلون” من 
الممكن أن تغير حياتكم كما حدث لي، 

فمن خاللها صرت أعيش نمط حياة 
جديدًا وتعلمت الكثير من الدروس.

وعن أبرز الداعمين، فإن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة كان من أبرز 

الداعمين لي، وكذلك الوالدة العزيزة 
التي لوال جهدها معي لما تطورت أو 

حققت شيئًا، إضافة إلى إخوتي. 

عبدالله عطية:

 عبدالله الشاب ذو 
الـ 19 عامًا حقق 
بطوالت عديدة 

في مملكة البحرين 
وخارجها، وهو 
متخصص في 

مسافة كيلو ونصف 
للسباحة، أربعين كيلو 

للدراجة الهوائية، 
وعشرة كيلو للجري. 

“ال استسالم... الصبر... وقوة التحمل” .. هكذا يختصر الالعب الدولي عبدالله عطية رياضة 
“الترايثلون” التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، وهي كما يراها شبيهة بقطاع العسكرية التي 
درسها في كلية “سانت هيرست” في المملكة المتحدة، فهو يرى أن “الترايثلون” ليس ببعيد عن 
العسكرية، التي كانت دراستها تمثل حلمًا له تحقق بفضل دعم وتشجيع من رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
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ما هي أبرز المهارات التي 
يحتاجها العب “الترايثلون”؟

يحتاج العبو “الترايثلون” إلى مهارات 
عدة من أهمها الصبر وقوة التحمل، 

وذلك لكون بعض التدريبات أو التمارين 
الرياضية تستغرق أمدا طويال بعضها 

يصل لنحو أربع ساعات. وباإلضافة 
إلى ذلك يجب على العبي هذه 

الرياضة االستمرار في التدريب وتناول 
الغذاء الصحي، فهو ضرورة لبناء 

وتقوية أجسامهم وعضالتهم. 

وما هي طبيعة 
دراستك الحالية؟

درست وتخرجت من كلية “سانت 
هيرست” العسكرية في المملكة المتحدة 

بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، وقد كانت الدراسة العسكرية 

بمثابة حلم وطموح قديم لي تحقق 
بفضل سموه. هدفي الرئيسي من وراء 
هذه الدراسة هو خدمة بلدي البحرين إلى 
جانب ُحب تمثيل البحرين في المسابقات 

والبطوالت والمحافل الرياضية بشكل 
عام والتي كنت أشارك فيها على الرغم 
من أن بعضها كان على حسابي الخاص.

  كيف ترى وضع هذه 
الرياضة ومستقبلها في 

مملكة البحرين؟
بدأ االهتمام الرسمي يتزايد برياضة 

“الترايثلون”، حيث يوجد مضمار خاص 
لقيادة الدراجات الهوائية في منطقة 

الزالق، وهو مكان آمن وبديل عن الشوارع 
العادية، كما يتم تنظيم العديد من 

المسابقات في هذا المجال بتوجيهات 
مباشرة من قبل سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة. ومن جهة أخرى فإن 
اتحاد “الترايثلون” يوفر مدربًا محترفًا 
ساهم بشكل كبير في تطوير العبي 

هذه الرياضة خالل فترة بسيطة.

حصل على 3 جوائز من كلية ساندهيرست - أول من يحقق ذلك في تاريخ الكلية - سيف 	 
الشرف، جائزة التفوق العسكري والعلمي بمجموع العالمات، وجائزة اللياقة البدنية. 

كان أول محترف عربي في إحدى البطوالت التي شارك فيها في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة .	 

 حاز على عدة بطوالت ذهبية ولقَي دعمًا من عدة جهات، منها مثاًل أحد الفرق الفرنسية المحترفة، 	 
حيث سافر إلى فرنسا ولعب باسم ناديهم.

 حصل على لقب “بطل العرب” في بطولتين بجمهورية مصر العربية، األولى في شرم الشيخ 	 
والثانية بطولة أفريقية، وكان ذلك في العامين 2015 و2016. 

 	 ”wts“ حقق المركز األول في بطولة “سوبيك” في جمهورية الفلبين في العام 2017، والمركز األول في بطولة
في أبوظبي للعام 2015 - 2016، وكان أصغر مشارك في ألعاب العالم في كوريا الشمالية في العام 2015. 

أبرز النجاحات التي حققها
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رائد أعمال
 "أفضل طريقة ألن تخطو 

أولى الخطوات هي أن تتوقف 
عن الكالم وتبدأ العمل"

هكذا يلّخص "والت ديزني" أهم قاعدة للبدء في 
مشروعك الخاص ودخول عالم ريادة األعمال، ولعّل هذه 

المقولة هي سر النجاح ألحد أشهر رواد األعمال في 
العالم والذي طّور أكبر شركة متخصصة بالرسوم المتحركة، 

فهل ثمة أسرار للنجاح في مجال ريادة األعمال؟ 

 رّواد األعمال يأتون من مختلف التخصصات
 وبخلفيات متنوعة. جميعنا نستطيع أن نكون

 رّواد أعمال إذا امتلكنا الشجاعة الكافية،
.وطورنا المهارات الالزمة

صحيٌح أن الفكرة الجذابة تزيد من 
ُفرص تسويقها والحصول على الدعم 

والتمويل، ولكن يمكن ألكثر األفكار جاذبيًة 
أن تفشل إذا لم تمتلك الدعم المناسب. 
بينما يمكن ألفكاٍر اعتيادية أن تحقق نجاحًا 
إذا امتلكت فريق عمٍل مناسبًا. والحقيقة 

أنك لست بحاجٍة لفكرٍة استثنائية للبدء 
في مشروعك.

كيف تكون 

 ناجحًا؟

قبل البدء بالحديث عن أسرار ريادة األعمال، ال بد من توضيح 
بعض األوهام واألفكار الخاطئة التي يتم ذكرها أحيانًا عند 

الحديث عن ريادة األعمال. وهذه األفكار الخاطئة تشّكل عائقًا 
لدى الكثيرين القتحام هذا العالم المليء بالفرص: 

خرافات
حول ريادة األعمال

1

2

رّواد األعمال 
يمتلكون موهبة فطرية

فكرة المشروع 
هي أهم شيء
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4
دائمًا ما يتم الحديث عن المشاريع الناجحة والثروة الهائلة التي 

حققها أصحابها، ويتم في أحياٍن كثيرة التغاضي عن ذكر التضحيات 
والمصاعب التي أسست لهذا النجاح والتي تمتّد لسنين في بعض 

األحيان. النجاح شجرة تحتاج لإلصرار والمثابرة ورحلة طويلة من 
االلتزام الممتع.

ريادة األعمال 
هي الطريق السريع للثروة

من المهم أن تتذكر أن الرّواد الناجحين ال يملكون “سالحًا سريًا”، 
إن نجاح األعمال والمشاريع خاضع للعديد من العوامل والمتغيرات، 

وبعض هذه العوامل قد يكون خارج دائرة سيطرتك. إن امتالكك 
للمهارات، وتطويرها بشكل دائم، وبذلك الجهد في دراسة وتنفيذ 

مشروعك يعززان ُفرص النجاح بشكل هائل، وتأكد أن التحّديات 
والصعاب هي التي سُتخرج أفضل ما عندك.

 تستطيع امتالك 7
جميع أسرار النجاح

يظن البعض أن رّواد األعمال في إجازة مفتوحة، لهذا تغريهم فكرة ريادة 
األعمال! صحيٌح أّنك ستضع أغلب قواعد العمل، ويمكنك حّتى عدم 
االلتزام بساعات دوام رسمّية، ولكن التزامك بتحقيق النجاح وسعيك 
لتحقيق األرباح والنتائج المطلوبة يصاحبه عادًة تضحية وتفان، وفي 

األغلب فإّن عشقك وشغفك سيدفعانك للعمل لساعاٍت أطول.

مشروعك الخاص 3
سيعطيك حرية مطلقة

صحيٌح أن رّواد األعمال يحملون 
مسؤولية تأسيس مشاريعهم 

والتسويق ألفكارهم ومنتجاتهم، 
لكّن الدعم موجود بمختلف 

الصور. فهناك المستثمرون 
المتحمسون للمساهمة، وهناك 

الهيئات والبنوك التي تقدم 
التمويل المطلوب بشروط تالئم 

مشروعك، وهناك العديد من 
الدورات التي ستزودك بما تحتاج 
من مهارات. ويمكنك البحث عن 
ُمرشٍد لتقديم النصح والمشورة 

إذا اقتضت الحاجة. تأّكد أنك 
لست وحدك في هذه الرحلة 

المثيرة. 

أنت تتحمل مسؤولية 5
مشروعك كاملة

الحقيقة أنك في رحلة ريادة األعمال 
ستواجه الفشل والنجاح، وسيكون 

لديك أيام لالحتفال بالنجاحات، 
وأخرى لمواجهة التحديات وابتكار 
الحلول، إن التأمل في قصص 

نجاح اآلخرين تعّلمنا أن النجاح يأتي 
بدرجاٍت متفاوتة، وأّنه يأتي أغلب 

األوقات بالتدّرج.

6 النجاح يأتي سريعًا، 
أو ال يأتي أبدًا

مشوار 
األلف ميل 
يبدأ بخطوة

المشكلة 
هي فكرة 
المشروع

 كل نجاح 
يبدأ بإخفاق

لتحقيق النجاح
3 مبادئ 
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فرص النجاح؟
كيف تعزز

الثقة بالنفس
 على رائد األعمال التحلي بثقة عالية بالنفس، وأن يكون قادرًا على إتمام المهام على النحو المطلوب

 حتى لو كان يواجه تحديات أو ظروفًا عصيبة ومرهقة، لذا عليك أن تثق في مهاراتك وإمكاناتك رغم
 كل الصعوبات. وتذكر دومًا أنه في نهاية مطاف التحديات الكبرى، تنتظرك مكافآت كبيرة ونتائج مثمرة

.ومبشرة بمزيد من النجاحات

اإلرادة والتصميم
مهما كنت رائد أعمال ماهرًا أو موهوبًا، فال بد أن تكون مصممًا لتدفع بعملك أو مشروعك نحو النجاح، 

ولهذا عليك أن تحدد أهدافك بوضوح ودقة منذ البداية، فأنت تحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة وتصميم 
لبلوغها كما تتمنى مهما واجهت من عوائق أو تحديات وضغوطات في طريقك. 

العالقات الواسعة
من المهم في مجال ريادة األعمال أن تمتلك مجموعة كبيرة من المعارف وشبكة عالقات واسعة وقوية 

مع المحيطين بك أو المهتمين بنفس المجال الذي تعمل فيه، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها مثاًل أن 
تلجأ لهم عند الحاجة، أو تعرض عليهم خدماتك وبالعكس. وهذه العالقات عادة ما تتيح لك معرفة األخبار 

قبل غيرك، واالستفادة من الفرص بنسبة أعلى من منافسيك.

الثقافة والتعلم
 احرص على تثقيف نفسك في شتى المجاالت التي يتطّلبها مجال عملك وحاول االطالع دومًا على

 كل ما يستجد في عالم ريادة األعمال، السيما فيما يتعلق باالستثمارات وعرض األفكار وتطوير األعمال
 .والتسويق وغيرها

روح المخاطرة
 يقول “لي الكوكا” الرئيس التنفيذي السابق لشركة “كرايسلر موتورز”: “الخوف من الفشل يجلب

 الخوف من مواجهة المخاطر”، فأنت ال تستطيع أن تحصل على ما تريد من دون التعرض لبعض
 المخاطر. وقد تكمن المخاطر في خسارة األموال التي استثمرتها أو عدم جذب الزبائن. إن الخوف عامل

 أساسي في اإلخفاق، وأنت كرائد أعمال قد تشعر بالحيرة والشك أحيانًا، ولكي تنجح عليك أن تتمتع بروح
.المخاطرة، أي أن تغامر بذكاء وبشكل مدروس وليس عبثيًا

المرونة وسرعة التأقلم
من الضروري أن تكون شغوفًا بمجال عملك ومصممًا على ما تريد، ولكن يجب أن تكون في ذات الوقت 

مرنًا بحسب ما تتطّلبه بعض الظروف أو المتغيرات التي ربما لم تكن تطرأ على بالك سواء تعلقت 
بحاجات الزبائن أو السوق أو غير ذلك.

االستمتاع والحماس
 أحب ما تعمل تجد ما تحب” هذه المقولة تنطبق على رائد العمل الناجح، فإذا أردت النجاح في عملك”

 عليك أن تحبه وتجد المتعة في كل شيء تقوم به. والمتعة مرتبطة بالحماس، فهي تمثل الدافع
 األساسي للمثابرة من أجل تحقيق النجاح، فإذا لم تكن مستمتعًا بكل لحظة تمضيها في عملك فلن

 .تتمكن من العطاء أو االستمرار فيه
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الفكرة
الفكرة مهمة، ولكنها ليست األهم، ففي 

الواقع هي ال شيء بدون التنفيذ. 

المنتج
المنتج الناجح هو الذي يلبي احتياجات 

جمهورك ويكون إبداعيًا ومبتكرًا.

الفريق
لكي تنجح بمشروعك، تحتاج إلى فريق مثابر، 

مؤمن بفكرتك وشغوف بالعمل.

التنفيذ
مرحلة االنطالق، ووقت التغيير، وتطبيق 

أفكارك بحرفية وإبداع لتحقق هدفك.

لمشاريع ناجحة 
أربع ركائز

تعّلم شيئًا جديدًا كل يوم وجدد معلوماتك باستمرار.. 1
حّدد أهدافك وضع استراتيجية واضحة لتحقيقها.. 2
احرص على إدارة أوقات فراغك بحكمة.. 3
مارس أنشطة وتمارينا رياضية بشكل يومي.. 4
تناول الطعام الصحي وابتعد عن الوجبات السريعة.. 5
احصل على كفايتك من النوم أو قيلولة كافية لراحتك.. 6
اخلق التوازن في حياتك، اعمل واهتم بعائلتك أيضًا.. 7

سبع عادات
       ألداء أفضل 
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عبدالله العالي:

عصب الحياة

إضافة لذلك، يذكر عبدالله العالي الموظف بشركة bni للتأمين في البحرين، أنه خالل 
عمله يقوم بالعديد من الخدمات، منها تجديد التأمين، النظر في الحاالت التي تستحق 

التخفيض، ومباشرة تحويل ملكيات السيارات، باإلضافة لفتح مطالبات الحوادث.

وحول اختياره لهذه المهنة، يبّين عبدالله أنه “اختار العمل في مجال التأمين عن قناعة 
واهتمام، ألن هذا المجال الواعد يتيح فرصًا للترقي الوظيفي وألنه “عصب الحياة” 
الذي يأخذ بيد الناس إلى هامش كبير من األمان لمواجهة الخسائر بمختلف أنواعها”.

ويضيف عبدالله: “مع بداية يومي، وحين أبدأ باستقبال الزبائن، فإن لكل منهم 
قصته، وكل حالة ترد إلي تتطلب دراستها بشكل منفصل، هناك حاالت روتينية، وأخرى 

استثنائية تتطلب مني الرجوع للمسؤولين بالشركة. هناك عدة أنواع للتأمين، منها 
اإلجباري واالختياري، أقوم بشرح تلك التفاصيل للزبائن، أحرص على أن أكون مبتسمًا 

دائمًا وترك أثر إيجابي لديهم، تكون لدى البعض أحيانًا مشكالت، أسعى لتذليلها وحلها 
بأفضل السبل. وألني عملت سابقًا لسنوات بمجال السيارات، فقد اكتسبت الكثير 
من الخبرة وأصبحت لدي معلومات وافرة، وبالتالي تمكنت من عملي بشكل جيد”.

ويبّين عبدالله أن “كوب قهوة، أو استراحة غداء تساهم في تجديد الطاقة لتقديم 
األفضل عندي لكل زبون، ومع اقتراب يومي من االنتهاء، أبدأ تدريجيًا بالتدقيق 

في المعامالت المنجزة وحساب إجمالي الدخل النقدي الذي تم تحصيله خالل 
اليوم ليتم استالمه من قبل الشركة األمنية لتوصيل النقود للبنك. إضافة 

لذلك، فإن من اشتراطات العمل إجراء مسح ضوئي لجميع األوراق المستخدمة 
للمعامالت، ورفعها على النظام الخاص بالشركة لتفادي الضياع أو التلف”. 

ولكل زبون قصته

التأمين 

التأمين هو “المنتج” الوحيد الذي يتمّنى البائع والزبون عدم استخدامه مطلقًا! 
ولكن هذه األمنية من الصعب أن تتحقق ألصحاب أكثر من 680 ألف مركبٍة 

مسجلة في مملكة البحرين، فبعضهم سيكون طرفًا في حوادث مرورية، وهنا 
يأتي دور شركات التأمين في تعويض الخسائر الجسدية والمادية. ويلعب 

موظفو التأمين دورا محوريا في تقديم خدمة مميزة في هذه األوقات الحرجة.
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وألن عبدالله يمارس عمله بشغف، فإنه يرى أنه “ال ضير 
في التأخير لبضع دقائق بالمكتب إرضاًء للزبون، واستقبال 

الزبون األخير يجب أال يختلف عن البقية، وبعد إنجاز معاملته 
أودعه، ثم أقوم بإغالق النظام والخزانة. وينتهي يومي 
بإعداد التقرير المالي اليومي، وإرسال البريد اإللكتروني 

بعد التأكد من كل ما ورد فيه إلى قسم الحسابات”.

وحول التدريب والتطوير، يؤكد عبدالله أن “مجال التأمين 
متجدد ومتغير، لهذا أحرص على االطالع ومتابعة القوانين 
الجديدة، وأقرأ الموضوعات ذات الصلة سواء على شبكة 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، أو بالصحف المحلية 
التي تنشر التقارير المالية للشركات بشكل دوري، باإلضافة 
لقضايا االحتيال. كما أتابع كل ما يصدر عن مصرف البحرين 

المركزي على اعتباره الجهة المعنية بالرقابة على شركات 
التأمين، فمن المهم جدًا أن يكون المشتغل بهذا المجال ملمًا 

بأدق التفاصيل. باإلضافة للدورات التدريبية التي تقام بين 
فترة وأخرى لتحسين مستوى الموظفين المهني والمعرفي”. 

وخارج التزاماته الوظيفية فإن عبدالله شــغوف بالمشــاركة 
فــي الفعاليــات التــي تقوم بها الشــركة، فهي تولي اهتمامًا 

بالغــًا بالفعاليــات الوطنية مــن منطلق إدراكها ألهمية 
الشــراكة المجتمعية. 

وبعد انتهاء العمل، فإن عبدالله حريص على الموازنة بين حياته المهنية واألسرية، وهو حريص أيضا على 
تخصيص وقت لطبخ الحلويات التي يبرع في إعدادها، فعادة ما يعطي األولوية لصنع الحلويات وإنجاز 

أمور المنزل. وفي المساء يشارك في الفعاليات االجتماعية من زيارة لألقارب، والتقاء باألصدقاء، وعادة 
ما يهديهم شيئًا من الحلويات التي قام بصنعها، ويسعد دائما باالستماع آلرائهم واقتراحاتهم بشأنها.

وعن ممارسة الرياضة، فإن النصيحة التي يؤكد عليها هي ضرورة ممارسة الرياضة، فهو يخرج 
لممارسة رياضة المشي ثالث مرات باألسبوع، ويحب ارتياد الممشى المحيط بقلعة البحرين. 

وهو كذلك متابع شغوف لمباريات كرة القدم التي يحرص على متابعتها مع األصدقاء. 

مجال التأمين متجدد ومتغير، 
لهذا أحرص على االطالع 
ومتابعة القوانين الجديدة.
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OPN also promotes regional Esports talents, having played an 
active role in the signing of Saudi national and FIFA’s current eWorld 
Champion Mosaed Al Dossary to Team Rogue from the USA, making 
him the first Arab player to be signed to an American esports team.

Ahmed Al-Omari, Production Manager at OPN said: “Gaming 
is a $40 billion industry in the Middle East alone and there 
is huge potential for growth. Studios are always looking for 
esports casters, so if someone is really interested they should 
just get in touch via email or LinkedIn. All you really need is a 
good voice and the confidence to do it. There are no age limits 
except the minimum age limits of the games themselves.”

WHAT EXPERIENCE DO I NEED?
Al-Omari continues: “Of course, you must be a gamer yourself so 
that you can understand all the action on screen and comment on it 
intelligently. You can start to build a portfolio for yourself by finding 
gaming videos online and adding your own commentary. Post 
these videos to your personal YouTube channel and start building 
confidence, and an audience. You’ll get the rest of the training on 
the job, such as how to use the mic and the recording equipment.”

His final pieces of advice are, “Find your own niche and focus 
on that; don’t try to cast for several games at once, because 
it’s quite demanding. Finally, have fun! Be chatty, you are not 
reading the news, and there is no need to be so serious.” 

GAMING IS A $40  
BILLION INDUSTRY IN  

THE MIDDLE EAST
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Game

SOUNDS GREAT!  
WHERE CAN I SIGN UP?
In 2018, Overpowered Network 
(OPN) was launched in Bahrain in 
partnership with Rekt Global, an esports 
powerhouse based in the US. With 
its dedicated studio, OPN serves the 
region as an engaging platform for 
gamers and online audience alike. 

In addition to regular live broadcasts 
of tournaments and “let’s plays”, OPN 
publishes a variety of videos from 
esports news to gaming guides. The 
company also supports the training 
and development of streamers and 
shoutcasters who have a passion for the 
esports and gaming industry. Regular 
games featured on their channels are 
Overwatch, Hearthstone, Call of Duty, 
Fortnite and League of Legends. 

Want to be an 
e-gaming caster?

Get in the

You may be familiar with online games 
like Call of Duty Black Ops 4, Overwatch, 
and Rocket League. You may even have 
tuned in online to watch live streams of two 
big players competing in a tournament, 
or participated in one yourself. But 
did you know that someone actually 
gets paid to offer live commentary 
to viewers while the game is on - and 
that you could be that someone? 

That’s right! Being a commentator for 
online games is a real thing. In the business, 
the job is known as an ‘esports caster’ 
and, fortunately, you have opportunities 
to become one right here in Bahrain. 

TELL ME MORE… 
You’ll be watching live streams of major players in the GCC 
playing your favorite online games and commenting on all 
the action in real time. Your commentary is broadcasted 
to a live online audience and is also added to the game 
footage for thousands of people watching the replays.
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A typical day could involve coming to the studio and casting for a game for up to nine hours at 
a stretch. Of course, if you’re by yourself in the studio, it’s important to keep your energy levels 
up, since your job is to make sure everyone stays entertained! Longer tournaments may be 
split over multiple days, and you may even be invited to cast at live events. 

In more developed markets, a separate person will handle the camera. But since Bahrain is still 
a new market, often you will also be in charge of the camera, selecting where to zoom into the 
action and when to pan out.

You may work alone or in teams of two, where one person does a ‘play-by-play commentary’, 
and the other does the ‘colour commentary’. The play-by-play commentary is exactly what it 
sounds like: you comment on each event as it unfolds. The colour commentary fills in blank 
spaces by adding deeper insights or creating an overall ‘mood’ for the game.

In Bahrain, e-games casting is not a full-time job, so don’t quit your day job just yet. The work 
is part time and inconsistent, although demand is constantly growing. If you take this up as a 
career, say goodbye to your weekends, because that’s when you’ll be working the hardest, but 
it’s so much fun it doesn’t feel like work!

ALL YOU 
REALLY NEED 

IS A GOOD 
VOICE AND THE 

CONFIDENCE 
TO DO IT

HUZAIFA 
SIDDIQUI

27 YEARS OLD

AMMAR 
HUSSAIN
17 YEARS OLD

ROCKET LEAGUE

It’s important to convey 
excitement with your tone  

and to develop clarity and good 
diction. E-gaming casters with a 
better vocabulary always sound 

more interesting for  
the listeners. 

PROFESSIONAL CALL 
OF DUTY PLAYER AND 

COMMENTATOR

You need to be a gamer, so you 
can understand the on-screen 
action better, and it becomes 

really fun to cast for games that 
you already like to play

KHALED 
ALDOSERI

32 YEARS OLD

OVERWATCH

A real challenge is to maintain 
your pace and energy levels for 
8 to 10 hours, or more, without 
losing your voice. Personally, I 

use lots of ginger tea to  
help with that! 

typical day
like?

What is a 
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جيل شبابي بحريني 
يتألق في عالم ريادة األعمال

مشروعي
جائزة األعمال الشبابية

تحتفي تمكين بالنجاح المتميز الذي حققته جائزة األعمال الشبابية 
“مشروعي”، والتي استطاعت خالل نسخها الخمس أن تخلق روح المبادرة 

بين الشباب من خالل غرس قيم العمل الجاد واإلنجاز. وفي نسختها الخامسة 
هذا العام واصل “مشروعي” المساهمة في تعزيز مهارات وقدرات الشباب 

البحريني ونشر الوعي بثقافة ريادة األعمال لديهم.

وتتكامل جائزة “مشروعي” مع رؤية 
تمكين في خلق جيٍل شبابي بحريني من 
رّواد األعمال، من خالل احتضان أفكارهم 

وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ويتعاون 
“مشروعي” مع نخبة من الموجهين 

المميزين في عالم ريادة األعمال، ما يتيح 
للمشاركين الوصول واالستفادة من كم 

هائل من الدعم لتحقيق النجاح والتمّيز عند 
دخولهم عالم ريادة األعمال، لإلسهام في 

تطوير االقتصاد الوطني للمملكة. 

اشتراكك في “مشروعي” سيتيح لك 
اكتساب الخبرة العملية المرتبطة بمجال 

قطاع األعمال لإلسهام واألساسيات 
التي يجب أن يرتكز عليها رائد األعمال 

الناجح. ويفتح لك بابًا للوصول ألسواق 
غير محدودة عبر موقع الجائزة، وعند تأهل 

مشروعك ستتاح لك فرصة عرضه في أحد 
المجمعات التجارية، وهي فرصة ذهبية 
للتواصل مع رّواد األعمال اآلخرين وفتح 

آفاق للتعاون. إضافة لفرصة التنافس 
والفوز بإحدى جوائز مشروعي القيمة، 
وفرصة للحصول على دعم من تمكين.

29



َمن بإمكانه المشاركة ؟
لتشترك في جائزة “مشروعي” يجب أن:

تمتلك فكرة مشروع ناجح.	 

 تشترك ضمن فريق مكون من 2 - 5 	 
أشخاص. في حالة عدم اكتمال فريقك يمكنك 

المشاركة بطلبك كفرد من الفريق ولكن بعد التأهل، 
يجب اختيار األعضاء اآلخرين في الفريق قبل بدء 

الجلسات مع الموجهين.

تكون بحريني الجنسية وكذلك سائر أعضاء الفريق.	 

تكون طالبًا جامعيًا أو يتراوح عمرك بين 18 و 30 سنة 	 
وكذلك سائر أعضاء الفريق.

التدريب التحضيري اللقاء التعريفي
تقييم الطلبات واختبارات

مرحلة التسجيل تحليل الشخصية

مقابالت تقييم الفرق 
من قبل الموجهين

مرحلة إعداد خطط األعمال الموعد النهائي 
لتقديم خطط األعمال

عرض خطط األعمال 
أمام لجنة التحكيم

التسجيل لمشروعي (٦( حفل الختام معرض مشروعي
مرحلة إعداد 

نماذج األعمال

جلسات التدريب اإلنفرادية

إعالن الفرق المتأهلة 
لمرحلة نماذج األعمال

 200 فريق 100 فريق

 30 فريق

60 فريق

هيكل
جائزة ”مشروعي” 

لألعمال الشبابية )5(

mashroo3i.bh

TamkeenBahrain

  

قنوات التواصل
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Telp تعد منصة إلكترونية تساعد الطلبة على إيجاد فرص التعلم األنسب 
الحتياجاتهم بكل سهولة. تبلورت الفكرة في ذهن أمينة بوجيري حين كانت طالبة 

في الجامعة األمريكية في الشارقة، فقد انضمت خالل دراستها لنادي الكتابة 
الذي كان يتيح للطالب المتميزين مساعدة الطالب اآلخرين أكاديميًا، وقد وفر 
المركز فرصة االنضمام لدورات متخصصة في طرق التدريس. وخالل عامين 

من انضمام أمينة للمركز وقيامها بتدريس مختلف شرائح الطلبة، وجدت متعة 
غامرة في مساعدة اآلخرين وخلق تأثير إيجابي هائل في الوسط الطالبي، وهذا 

ما حداها للعمل على تطوير منصة إلكترونية تتيح للطالب المتفوقين الفرصة 
لتدريس ومساعدة الطالب اآلخرين ما سيخلق بيئة دراسة متكاملة.

تقول أمينة:“يتميز التطبيق بسهولة استخدامه، وخالل دقائق يمكن الحصول 
على فرصة تعلم أي مادة تخطر في بالك، ويمكن أن يزورك المدرسون في 

المنزل أو االلتقاء في مكان عام. ونحن نحرص على أن نختار المدرسين بعناية 
من خالل مقابلتهم وأن يكونوا من المتميزين أكاديميًا”.

وتضيف أمينة “في الوقت الذي نحرص فيه على الجودة، فإن اآلراء 
والمالحظات محورية في التأكد من جودة التدريس. وأنا فخورة جدا وأشعر 

بسعادة غامرة لألثر اإليجابي الهائل الذي أحدثناه للمدرسين وللطالب على حٍد 
سواء. يشكرنا الكثير من أولياء األمور حين يرون التطور األكاديمي اإليجابي 

ألبنائهم، وهدفنا أن نتوسع لخارج مملكة البحرين لخلق منصة تعليمية تخلق أثرًا 
إيجابيًا في كل المنطقة”.

قصة نجاح أمينة 

الفائزة بجائزة مشروعي لعام ٢٠١٩
أسدل الستار على النسخة الخامسة بإعالن فوز Telp بالمركز األّول، وتميزت 

 المشاريع المشاركة باإلبداع واالبتكار ما يعكس روحًا شبابية بحرينية
ذات ريادة متميزة وإبداع متواصل. وضم الفريق الفائز 

أمينة عادل بوجيري ويارا عادل محمود، وكان موجه الفريق 
رائد األعمال محمد عبدالعال.وTelp هي مزيج بين كلمتي 

Help و Teaching بمعنى المساعدة في التدريس 
وتوفير فرص للتعلم. 

هدفنا أن نتوسع 
لخارج مملكة البحرين 
لخلق منصة تعليمية 
تخلق أثرًا إيجابيًا في 

كل المنطقة.
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“مشروعي”

هكذا تصف أمينة بو جيري تجربتها في “مشروعي”، وتضيف وهي الفائزة بالمركز األول في نسخة المسابقة 
الخامسة: “إن االهتمام والتفاعل وااللتزام الذي لمسناه من القائمين على “مشروعي” كانت تفوق الوصف، فقد 

غمرونا باهتمامهم ومساندتهم، فرغم كثرة المشاركين وتعدد الفرق إال أّنهم كانوا يتواصلون مع الكل مقدمين الدعم 
والتشجيع بشكل رائع. استفدنا من ورشات العمل ومن المعلومات التي تقدم فيها بشكل هائل، وكان التطبيق 

العملي صفة تالزم كل الورش حيث يتم تطبيق المعلومات على مشاريعنا بشكل عملي ومباشر”. وتضيف أمينة 
“ما يميز “مشروعي” أيضا هو الفرصة الهائلة لخلق شبكة من العالقات مع مختلف المشاركين، وعبر تواصلنا مع 

المشاركين اآلخرين بدأنا العمل على خلق شراكات مختلفة لمشاريع مستقبلية خالل الصيف القادم”.

أما حول أثر “مشروعي” في خلق جيل شبابي مميز من رّواد األعمال، فتصرح أمينة أن “مشروعي كان النافذة التي 
بددت التردد ودفعت بنا لعالم ريادة األعمال، وكانت المسابقة محفزا ومسرعا للولوج في عالم ريادة األعمال. في 
شهر نوفمبر الماضي كنت أخذت قرارًا بترك العمل والتفرغ لريادة األعمال، وأتاح لنا “مشروعي” فرصة للتسويق 
وتأصيل منصتنا اإللكترونية بشكل أقوى، وبعد الفوز بالجائزة فإن عدد المشتركين والحجوزات والتفاعل والتغطية 

اإلعالمية تزايدت بشكل كبير”.

تجربة تفوق الوصف!

TELPME.ORG TELP_ME
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الحداق
صبٌر ومتعة

أعشق “الحداق”، ليس “الحداق” في حد ذاته، ولكني أحب السكينة 
والراحة التي أحّس بها حين أكون قرب البحر، إنه شعور مختلف. 

هذه هي الترجمة الخليجية لمقولة العب التنس الشهير رفاييل نادال. 
فـ”الحداق” كما ُيعرف باللهجة الخليجية يعني صيد السمك بشكل محترف، 
وهذه الكلمة مشتقة من “حذق” أي المهارة، حيث إن الصيد يحتاج لمهارة 

وتركيز، وهي هواية قديمة ألهل البحرين عشقها األجداد وترعرع عليها األبناء 
وتوارثتها األجيال عبر الزمن، حيث كانت مصدرًا لكسب الرزق عند الكثير منهم.

إن متعة الصيد ال يعرفها إال من جربها وتعلق بها، فهي من الهوايات الجميلة 
وغير المكلفة فاحتياجاتها بسيطة، كما أنها تعلمك الصبر والدقة والمثابرة، وتعّد 
تجربة اصطياد أول سمكة من التجارب التي تعلق كّل تفاصيلها في ذهنك لألبد. 

وبإمكاننا أن نسهب في شرح فوائد “الحداق” من الناحية البدنية والنفسية، 
وما يصاحبه من تأمل في خلق الله جل شأنه باإلضافة إلى التمتع بجمال البحر، 
وأحاديث األصدقاء التي تحلو خالل “الحداق”، كما أّن تناول الطعام في عرض 

البحر دائمًا ما يكون ألذ وأجمل! ولكّن روعة الحداق ال ُيمكن اختصارها ضمن بضع 
سطور أو شرحها في كلمات، إنها تجربة ال بد أن تخوضها لتكتشف روعتها.

الصيد بالصنارة:
هي طريقة تقليدية وُتعد األكثر 

شيوعًا، وذلك لكونها سهلة 
وغير مكلفة، حيث تعتمد على 

الخيوط بأنواعها وسماكتها.

الصيد بالشباك:
تختلف أنواعها، فمنها “السالية” 

وهي شباك صغيرة ُترمى 
بطريقة دائرية، و”الهيال” التي 

تعتمد على الشباك العائمة، 
و”الخيشومية” التي هي 
عبارة عن نسيج من الخيوط.

الصيد بالقرقور:
هي من الطرق التقليدية 

بالصيد، والقرقور عبارة عن 
قفص حديدي يأخذ شكل القبة، 

قاعدته دائرية ولها فتحتان، 
ويتم استدراج السمك لداخله. 

الجر أو التجرية:
هذه الطريقة ال تتطلب جهدًا 

لكن تحتاج إلى قارب، إذ ُيرمى 
خيط في البحر على طول 

30 إلى 40 متًرا وُيستبدل 
الطعم بأسماك صناعية.

طرق الصيد

التأكد من أوضاع الطقس عبر االستعانة باألرصاد الجوية.	 
توفير سـترات نجاة كافية لألفراد المتواجدين على القارب.	 
التأكد من إنارة القارب وتوفير صندوق لإلسعافات األولية.	 
فحص المحرك جيدًا، والتأكد من مدى قابلية القارب لإلبحار لتجنب 	 

حصول أي عطل في عرض البحر.
التعاون مع إدارة خفر السواحل عند التعّرض ألي طارئ.	 
المحافظة على نظافة البيئة وعدم رمي المخلفات في الـبحر.	 

إرشادات مهمة لـ "الحداق"
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“نشأُت في بيئة تهتم بالتجارة، فالعائلة كلها في هذا 
المجال، وعند الحديث عن حب العمل يمكنني القول 

بأنه ُغرس في نفسي منذ الطفولة، فذلك كان أساس 
التربية. ولم تكن هناك فجوة كما أرى عند جيل الشباب 
الحالي من ناحية التعلم، إذ إن أغلب اهتمامهم ينصب 
في التركيز على وسائل اإلعالم االجتماعي، فالتربية 

لها تأثير كبير على مجتمع اليوم، فاألبناء يتوقعون 
الكثير من دون التركيز على ما يقدمونه للمجتمع”.

آمال المؤيد:
العزيمة والتفاؤل والتعلم 

مفاتيُح النجاح..

سيدة األعمال 
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هكذا تستحضر آمال المؤيد، سيدة األعمال والمدير التنفيذي لشركة 
“أشرف”، نشأتها في بيئة عائلية تمتهن التجارة، فتعلقت بهذا المجال منذ 
الصغر، تعّلمت فيه ومنه الكثير. وتضيف “وعودة إلى بداياتي، فقد كنت 

أتوجه بعد انتهاء دوامي المدرسي إلى مكتب الوالد الذي كان يعمل بالتجارة، 
أنشغل بالمحاسبة والفواتير وأستخدم في ذلك اآللة الحاسبة العادية، أنجز 

أعمااًل يدوية بسيطة، وأعد الشاي للموظفين. وكنت سريعة في العمل 
وبدون خطأ في الحسابات، أحب التجارة ليس من أجل المال، بل لذاتها”. 

ال تخف من اإلخفاق... 
وعن سّر النجاح تضيف “البد من التسلح باإلرادة وأن أقول لنفسي “أنا سأنجح”، أتحلى بأفكار إيجابية، ومن خالل 
تجربتي أرى أن كل شباب اليوم يخافون من اإلخفاق، وهذا ليس سلوكًا صحيحًا، يجب اإليمان بما تقوم به، تؤمن 

بأنك ستبدأ المشروع وتنجح فيه، آِمن بإمكاناتك حتى تحقق النجاح، حفز نفسك بنفسك للعمل، فاإلخفاق قد 
يعترضك طوال الطريق، توقع الخسائر، فال ضير في ذلك”. 

كانت تلك النصيحة خالصًة لتجربة ممّيزة عاشتها آمال المؤيد في بداية مسيرتها، فقد كان لديها أربع محالت بعضها 
نجح والبعض لم ينجح، تلك البداية تعود للعام 1978، فخالل تلك السنوات تعّرفت على أسباب اإلخفاق سواء تعلق 

األمر بطبيعة الجمهور أو المنتجات التي لم تكن تناسبه أحيانًا.

وتستطرد في ذكر تفاصيل التجربة: “في العام 1996 توفي والدي، فطلب مني أخي األكبر فاروق أن أعمل معهم 
في التجارة، استلمت حينها شركة “أشرف”، لم تكن لدي خبرة في البيع بالجملة وبمجال اإللكترونيات، فسألت 

نفسي كيف ستسير األمور وكيف سأدير عمالة تشمل 300 موظف، كيف سأنجح في ذلك؟ كان تحديًا كبيرًا، تعلمت 
كيفية اإلدارة، فدرستها كعلم وفن ألطور نفسي في مجال اإلدارة والموارد البشرية بنفسي وبقراءة الكتب، 

وتعرفت على تشريعات العمل الحكومي والقطاع الخاص وكل ما يخص العمالة وتطويرها، كما قرأت كتبًا في 
اإلدارة، كل ذلك من أجل أن أتعلم طريقة إدارة “أشرف” بطريقة صحيحة”.

وعن الدروس التي استخلصتها خالل مسيرتها المميزة تضيف: “تعلمت أن أكون قريبة من الموظفين الذين أعمل 
معهم، وذلك لزرع وتعزيز الثقة وسد الفجوة بينهم وبين اإلدارة، وهذا سبب نجاح “أشرف” فيما يتعلق بالعمالة 

أو طاقم العمل، وأفتخر بأن 30 بالمئة منهم بحرينيون، ومن يقول أن البحريني ال يعمل مخطئ، فهو يحتاج إلى 
اهتمام وثقة وتدريب، متى ما أعطيته ذلك سيعطي األفضل، هذا ما تعلمته من تجربتي في العمل معهم. كما 

أنني أتفهم الموظفين ونجحت في تغيير طباع بعضهم بنسبة مئة بالمئة بمجرد التواصل والتعامل معهم بلطف، 
أؤمن بأن االحترام من قبل صاحب العمل مهم وتفهم ظروفهم والحرص على التواصل معهم لحل أية مشكالت 
ومنحهم الفرص ليعملوا من كل قلبهم، هذا سر تطور العمل. ولذلك فإنني أحرص دومًا على االستماع آلرائهم 
وأفكارهم والتعرف على مشكالتهم ودراستها واألخذ بما يحقق صالح العمل، فقد نجحنا في عدة مشاريع بسبب 

التغذية الراجعة من قبل الموظفين”.

 تعلمت أن
 أكون قريبة

 من الموظفين
 الذين أعمل

 معهم

كّلما اقتربت من الموظفين، 
اقتربت من النجاح... 
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التعّلم رحلة ال تنتهي... 
“نصيحتي للشباب أن ال يظنوا أنهم يعرفون كل شيء! أنا وعلى الرغم من أن خبرتي 

في التجارة تعادل أربعين سنة فإنني في كل يوم أتعلم شيئًا جديدًا عن التخطيط ووضع 
االستراتيجيات لمواكبة طرق التسويق الحديثة في وسائل اإلعالم االجتماعي، إذ يجب أن 

أتعرف على كيفية تفكير الشباب واحتياجاتهم، لذا صارت لدينا أفكار جديدة لتطوير العمل عبر 
خدمات البيع عبر هذه الوسائل أو التوصيل للمنازل والدفع عبر الهاتف”. 

وتضيف آمال المؤيد وهي تقّدم خالصة خبرتها اإلدارية المميزة  أن “الحياة دومًا في تطّور 
وتغّير كالقطار ينتقل بك من محطة إلى أخرى، فكروا بالتطوير وال تقفوا فيه عند حد معين، 

واعلموا بأن سر استمرارية العمل يكمن في اختالف ما تقدمه أو تنتجه ومدى تميزك فيه. وفي 
الدعم عليكم عدم االعتماد الكلي على جهات معينة، أنتم من يجب عليه وضع الخطط واألفكار 

واألهداف وإعداد دراسة حول السوق ومدى حاجته لما ستقدمونه من منتجات. وعليكم االبتعاد 
عن الطاقة السلبية قدر اإلمكان، أحيطوا أنفسكم بطاقة إيجابية دائمًا الستمرار التطور”.

وتؤّكد االهتمام بأعمال الخير واألعمال التطّوعية “فهي تسهم في تغيير الشخصية، 
وإذا كنتم طلبة تدربوا على العمل في المجاالت التي تجذبكم للتعلم واكتساب مزيد من 

الخبرة. احتكوا مباشرة بالناس وال تنشغلوا كثيرًا بوسائل اإلعالم االجتماعي لما لها من 
ضرر كبير على المجتمع”. 

وعن سر التوازن بين العمل والحياة العائلية، فإن على الشباب “التمتع باالستقاللية واالحترام 
المتبادل والحرية والمحبة، وتفهم االهتمامات المختلفة ورعاية األبناء وتفهم مشاكلهم، والبعد 

عن الملل في الحياة الروتينية”. 

وراء كل امرأة عظيمة.. 
عائلة عظيمة ..

وعن الدعم والمساندة، تختتم آمال حديثها بأن “زوجي مازن 
العمران هو الداعم األول لي، يساندني دومًا، ويخفف 

وعن الدعم والمساندة، تختتم آمال حديثها بأن “زوجي مازن 
العمران هو الداعم األول لي، يساندني دومًا، ويخفف عني 

الضغوطات، ويمدني بطاقة إيجابية. وأخي األكبر فاروق 
المؤيد أعطاني الصالحية الكاملة في “أشرف” وبسبب 

الثقة التي منحني إياها قدمت الكثير. كما أن والدتي هي 
من علمتني التفاؤل، وهي داعمة لي من ناحية حبي 

للزراعة وهي إحدى هواياتي، وفي تربية أوالدي، وتقديم 
المعونة للناس، فقد علمتني العطاء بال مقابل، وهي 
المعلم األول في تكوين شخصيتي وفي حب الحياة، 

فهي إنسانة متفهمة لي، ولديها ثقة بقراراتي واختياراتي، 
وهذا النهج نفسه الذي سرت عليه في تربية أبنائي”.
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كانت شركة “أشرف” مملوكة لبحريني اسمه أشرف، بعد وفاته تسّلمت عائلة المؤيد قيادة الشركة ، 
وعّززت مكانة وسمعة االسم الذي يبلغ عمره اآلن 106 سنوات. وتعّد “أشرف” من أعرق الشركات البحرينية 
المختصة باإللكترونيات والساعات والعطور، وُتعتبر وكياًل لعدد من العالمات التجارية المعروفة، وهي تركز 

على البيع بالجملة بنسبة 25%، وتوزع المنتجات على مختلف أنحاء البحرين، كما أنها مختصة بنحو ثالثة 
آالف نوع من المواد الغذائية، وبعض المستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل، أغلبها مستورد من دوٍل 

أوربية. وتقدم الشركة حاليًا بشكل دوري دورات مجانية في الطبخ والتجميل على يد متخصصين بحرينيين. 

أشرف
اسٌم يبلغ عمره اآلن 106 سنة

زوجي هو الداعم األول لي 
ووالدتي علمتني التفاؤل.

37



في كل مشكلة... فكرة مشروع
وعن البدايات يتحّدث عمر الخان “كانت لدينا مشكلة مواقف 

سيارات في الجامعة، ولذا كنا أحيانًا نتأخر عن فصولنا 
الدراسية، كنا حينها نتمنى لو أن أحدًا يساعدنا في صّف 

سياراتنا، ومن هنا جاءت فكرة مشروع الشركة بجدية، وكان 
معي أصدقاء تحمسوا لها، لكنني بقيت وحيدًا مع الفكرة 

وبدأت أسأل عن إمكانية التطبيق، وقد شجعني عمي وأخي 
وبدأنا تأسيس الشركة، وحصلت على سجٍل تجاري ألول نشاط 

من نوعه في مملكة البحرين وهو خدمة صف السيارات”. 

من أسباب النجاح، 
التوجه إلى الجمهور 

العام.

عمر الخان
عزز نقاط قّوتك وجّرب لتنجح

إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على 
مواقف مالئمة لسيارتك في مجمع تجاري 

أو في محيط مستشفى أو فندق، أو 
حتى منزلك حين تقيم مناسبٍة ما ولديك 

العديد من الضيوف، ثمة حل، فشركة 
“park point” يمكنها مساعدتك في 

ذلك، اذهب حيثما تشاء ونظم مناسباتك 
في المكان والموقع الذي تريد وال داعي 
للتفكير في مواقف السيارات بعد اليوم!
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حلول مبتكرة وتطويٌر مستمر...
وحول طبيعة الخدمة، يوّضح عمر “هذه الخدمة موجودة بشكل 

ما، فأنا لم أخترعها، ففي الفنادق مثاًل يستقبلك موظف 
عند البوابة يرحب بك ويأخذ سيارتك إليقافها مقابل منحك 

تذكرة تفيد بذلك، وعند خروجك من الفندق يسلمها لك، وهذه 
الخدمة مجانية عادة، وتوجد في مختلف دول العالم سواء في 
المجمعات أو المطاعم وغيرها، وقد تكون أحيانًا مقابل رسوٍم 

معينة، وهي تعتبر خدمة فخمة وليست عادية، لكن شريحة أكبر 
من الناس بدأت تستخدمها اليوم”. 

ويذكر عمر أنه بصدد التوسع في إدارة مواقف السيارات في 
مواقع عديدة، والتركيز على التكنولوجيا في الخدمة عبر كاميرا 

تقرأ رقم السيارة بدون الحاجة لتذكرة، كما يتم العمل على 
تدشين عدة تطبيقات هاتفية. 

وعن طريقة الدفع، يبين أنه إما أن تدفع المنشأة كالمجمع 
التجاري، أو أن يدفع الزبون مباشرة، وهذه الخدمة يتم توفيرها 

كذلك للمناسبات الخاصة كالحفالت التي تقام في البيوت، 
حيث يتم مسح المنطقة والتعرف على األماكن التي يمكن 

استخدامها إليقاف السيارات، وذلك يتم مقابل تذاكر، أو عبر 
طرق أخرى كالرسائل النصية أو عبر أجهزة مختصة بمسح التذكرة.

ويشير عمر إلى العمل على قاعدة بيانات لتحسين الخدمة 
وحتى تكون أسرع، حيث يقول “بدأنا العمل على منصة 

للهاتف للتعرف على الخيارات المتاحة في المواقع إليقاف 
السيارات، ثم يتم الدفع من خالل التطبيق أيضًا، وهذه الخطة 

في المراحل األولى حاليًا”.

ابدأ بالتنفيذ
وعن أسباب النجاح، يرى بأنها تكمن في التوجه إلى جمهور معين وليس العامة، إضافة إلى الميل للتجربة وعدم التخوف من 

اإلخفاق، ألن مفتاح النجاح هو )Just do it( “ابدأ بالتنفيذ”، فالحياة عبارة عن سلسلة من المواقف والمحطات، لذا ال يجب 
الوقوف أبدًا، بل التجربة والمضي قدمًا إلى األمام. 

وفي هذا الصدد يشير إلى أبرز التحديات التي واجهته، ومنها أن الفكرة كانت في بدايتها جديدة، لذا فإن تقّبل الناس لها 
احتاج لبعض الوقت، ناهيك عن الضغط المجتمعي الذي ال يقّدر ريادة األعمال أحيانًا، إضافة إلى تحدي صغر السوق الخاصة 

بهذا المجال. وعن حجم اإلقبال على الخدمة يذكر أنه في تزايد منذ العام 2008، ويعمل بالشركة حاليًا 60 موظفًا، 30% منهم 
بحرينّيون، واألغلب من السّواق بحكم طبيعة العمل. كما أن للشركة اآلن فرعًا آخر في المملكة العربية السعودية. 

وفي ختام حديثه، يشير عمر إلى دعم الوالد والوالدة له، حيث يقول “أشكرهما لألبد على كل الدعم والتفهم، وتشجيعي على 
العمل في مشروعي الخاص، كما أن أسرتي الحقًا ساعدتني في التركيز على أهدافي”. وحول نصائحه للشباب والطلبة، 

يقول “يجب على كل شخص تعزيز نقاط قوته، وتطوير نفسه في نقاط الضعف، وذلك ليس عيبًا، وعليكم التعلم باستمرار 
وتبادل الخبرات والتجارب عبر االحتكاك باآلخرين”. 
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احسبها صح 

يظّن البعض أن متعة السفر مصحوبة دائمًا ببطاقة سعر عالية! الحقيقة 
أنه يمكنك أن “تحسبها صح” وتتأكد من حصولك على أفضل العروض 

دون التضحية بجودة السكن أو المطاعم أو الرحالت الترفيهية. في 
الحقيقة فإن تخطيطك المبّكر لرحلتك وأخذك بالنصائح التالية سيعني 

تجربة أكثر روعة، وسيضمن لك أفضل رحالت الطيران والفنادق:

 حدد الوجهة التي تفضلها أو الدولة التي تريد زيارتها 
أواًل، ضع خطة مسبقة قبل عدة أشهر لتستفيد من 

الحجوزات المبكرة وعروض البرامج السياحية. اقرأ 
عن تجارب اآلخرين للوجهة التي تريد السفر إليها 

في اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.

 تجنب السفر في المواسم أو 
خالل المهرجانات السنوية التي 

تقام في بعض الدول، ألن األسعار 
تكون مرتفعة، اختر السفر في غير 

المواسم -إال إذا كنت تقصد السفر 
لمهرجان معّين كما أن الضرائب 

تختلف في البلد نفسه تبعًا 
للموسم.

وسافر 

 خطط 
  مسبقًا

حدد الوقت 
المناسب
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 إذا كنت من محبي السفر في مجموعات، أو مسافرا 
بصحبة العائلة فتأكد دائما من السؤال عن سعر المجموعات 
عند شباك التذاكر، فالعديد من المواقع السياحية الترفيهية 

تقدم أسعارًا خاصة للمجموعات والعوائل.

  تقّدم العديد من المواقع مقارنة مفصلة بين أسعار 
وجودة ومواقع الفنادق، وتتضمن هذه المواقع تقييما 

وصورًا مفصلة للغرف والمرافق. ولعل أشهر هذه المواقع 
هو www.booking.com الذي يقّدم لك الخيارات بحسب 

رغبتك. تأكد من اختيار فنادق بتقييم عاٍل، وموقع مميز. 

كما يمكنك اختيار المبيت في بيٍت كامٍل يطّل على جبال 
األلب مثال، وبسعٍر أقل من غرف الفنادق عبر تطبيقات 

“بيوت العطالت”، وهي بيوت يؤجرها ماّلكها بسعٍر مغٍر 
ولكن بخدمات أقّل من الفنادق، وأشهر هذه المواقع هو 

www.airbnb.com

  احذر من ترك مشغل البيانات 
 في هاتفك بوضعية العمل، فهذا 

سيكلفك الكثير! قبل السفر اسأل مزود الخدمة 
لديك عن شبكات التغطية والعروض. أو 

يمكنك استبدال شريحة الهاتف بشريحة بيانات 
جديدة من الدولة التي ستسافر إليها.

 تطبيقات الخرائط مثل “غوغل ماب” هي 
صديقك الصدوق في السفر، فبمجرد فتحك 

للتطبيق يمكنك اختيار “المطاعم” وستكون 
أمامك قائمة كاملة من المطاعم يمكن فرزها 

بحسب أوقات العمل وقربها من مكان سكنك، 
هذه القائمة مصحوبة أيضا بتعليقات وتقييم 

المئات من رّواد هذه المطاعم.

 احجز قبل موعد رحلتك بوقت كاٍف، 
فمعظم شركات الطيران تقدم عروضًا 
على بعض المقاعد، ويمكن استخدام 

 مواقع مقارنة أسعار التذاكر مثل
 www.Skyscanner.net التي تقدم 

مقارنة مفصلة بين خطوط الطيران من 
حيث الوقت والسعر، وهذه المقارنة 

تشمل كبريات شركات الطيران. ويمكن 
أيضًا أن تختار استقبال إشعار بالبريد 

اإللكتروني في حال طرح عروض بحسب 
الوجهة والتاريخ الذي تختاره.

 من األفضل أن تقوم بسحب 
وتبديل العمالت من دولتك 

قبل السفر، وتجنب صرفها في 
المطارات. ال تنس أن تحمل 

بطاقتك االئتمانية أو االحتفاظ 
دائمًا ببعض المال لحاالت 

الطوارئ. وتأكد من سياسات 
الضرائب، فبعض البلدان تتيح 

لك استرجاع قيمة هذه الضرائب 
من خالل مكاتب موجودة في 

المطار، تأكد من اتباع اإلجراءات 
الصحيحة واالحتفاظ بالمستندات 

واألرصدة المطلوبة.

 إن متعة القيادة والتنقل بحرية في 
سيارة مستأجرة تعتبر تجربة فريدة، وكذلك 

متعة استخدام المواصالت العامة مثل 
“ميترو” لندن الشهير. تأّكد من مقارنة 
أسعار السيارات في مواقع الحجوزات 

مثل موقع Booking ، وال تنس مراجعة 
شروط التأمين الشامل لتكون مرتاح البال. 
كما توّفر هذه المواقع نصائح حول أفضل 

خيارات التذاكر عند استخدام المواصالت 
العامة لتجنب الطوابير واالستمتاع برحلة 

هانئة بتكلفة معقولة.

 احجز التذاكر
    مبكرًا

        مكان 
اإلقامة؟

الطعام 
الفاخر

   أسعار
المجموعات

صرف العمالت 
   والضرائب

المواصالت  
          العامة

بّدل شريحة 
  هاتفك
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شركة اجتماعية بحرينية تقوم 
بصنع المجوهرات التي تحمل 

رسائل قوية لنشر الوعي حول 
مختلف قضايا الصحة العقلية 

والنفسية في جميع أنحاء العالم. 
فاقتناؤك إلحدى هذه المجوهرات 
يغدو أشبه بالمنبه اليومي الذي 

يبقي جذوة الحماس مشتعلة 
داخلك، كما ويتم التبرع بريع 

المنتجات لصالح األعمال الخيرية.

@BREATHE.PROJECT

لمساعدة المناطق التي ال يوجد 
بها كهرباء وال زالت تعتمد على 
الكيروسين ال تتردد وقم بشراء 

مصابيح LED بالطاقة الشمسية 
من هذا المشروع، وبذلك تكون 
قد ساعدت في توفير مزيد من 
الدخل، وتحسين الوضع الصحي 

والبيئي، كما أنك بذلك قد 
تساعد األطفال على الدراسة.

ONEMILLIONLIGHTS.
/ORG/DONATESHOP

تهدف فلسفة “واربي باركر”: 
)اشتر قطعة، تبرع بقطعة( 

لمساعدة 500 مليون شخص 
في العالم للحصول على الرعاية 

المناسبة للرؤية. مقابل كل نظارة 
طبية يبلغ سعرها 95 دوالًرا )أي 

نحو 36 ديناًرا( والتي يشتريها 
المستهلك عبر اإلنترنت، تعطي 

الشركة أخرى لشخص محتاج.

WARBYPARKER.COM/
EYEGLASSES

BREATHE
هواء الخير

ONE  
MILLION 
LIGHTS

مليون ضوء

WARBY 
PARKER

 اشتر قطعة 
وتبرع بأخرى

واحد مقابل واحد!
أشتري وأتبرع

هذا النموذج من العطاء قائم على مبدأ “واحد مقابل واحد”، فعندما تشتري منتجًا ما، 
يتم التبرع بمنتج مماثل ثاٍن لسبب خيري. فمثاًل عند شرائك لزوج من األحذية، يتلقى 

شخص أقل حظًا نفس المنتج مجاًنا. وفي اآلونة األخيرة ازدهرت شعبية مفهوم 
“واحد مقابل واحد” بين الشركات وألهمت العديد من المشاريع.

يعتبر مفهوم “واحد مقابل واحد” من أفضل األعمال الخيرية، عظمتها تصل إلى أبعد 
الحدود، وترسم الفرحة في قلوب الكثير من المحتاجين، وهناك العديد من األسباب 
لدمج هذا النوع من العطاء في مجال األعمال التجارية. إذًا .. في المرة القادمة التي 

تحتاج فيها إلى حذاء جديد أو مصباح يدوي أو حتى نظارة، لماذا ال تفكر في شراء 
واحدة وتتبرع بواحدة لشخص آخر..! هنا نسلط الضوء على أبرز المشاريع التي قد 

تهمك وفي الوقت ذاته يمكنك من خاللها أن تساعد وتسعد غيرك:

لقد تغير مفهوم العطاء الخيري كثيرًا في السنوات الماضية وبات األمر 
أكثر يسرًا وسهولة، حيث يمكنك مساعدة شخص محتاج في قارة أخرى من 

خالل شبكة اإلنترنت مثاًل. ومن المجاالت اآلخذة في النمو مؤخرًا هي 
مشاركة فرحة التسّوق مع الناس األقل حظًا، فكيف يتم ذلك؟ 
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مؤسس هذه الشركة يعتبر من 
أشهر القائمين على مفهوم “واحد 

مقابل واحد”، بدأ في منح حذاء 
جديد لطفل محتاج عند شراء الزبون 

لحذاء منه، وعند شرائك لنظارة 
فإن جزءًا من الربح يتم االحتفاظ به 

لمساعدة شخص يعاني من مشاكل 
بالنظر في إحدى الدول النامية. 

وعند شرائك للقهوة فإن الشركة 
تقدم 140 لترًا من الماء الصالح 
للشرب لدولة محتاجة، كما أنها 

تقدم رعاية صحية للنساء الحوامل 
مقابل شرائك لحقيبة نسائية.

TOMS.COM

جاءت فكرة كرة القدم فائقة 
التحمل والتي ال يمكن تسطيحها 

أبدًا حتى لو تم ثقبها عندما شاهد 
“تيم جانيجن” لقطات ألطفال 

الجئين في دارفور يلعبون 
بكرة قدم محلية الصنع، فقام 

بتمويل لصناعة هذه الكرة. وإذا 
اشتريت كرة واحدة، سيعطي 

المشروع كرة لمجتمع محتاج في 
مخيم لالجئين، أو منطقة حرب، 

أو مجتمع يعاني من الفقر.

ONEWORLDPLAYPROJECT.
COM/PLAY-SOCCER-

BALLS-FOR-SALE

تقدم هذه الشركة للرجال فكرة 
“خيوط مقابل خيوط”، فعند 
شرائك لربطة عنق تكون قد 

تبرعت بزي مدرسي لطفل محتاج. 
هل تعلم بأن بعض الدول في 

قارة أفريقيا ال يمكن للطفل 
الذهاب للمدرسة فيها ألنه ال 
يملك الزي رسمي؟! لكن من 
خالل FIGS يمكنك أن تعطي 

طفاًل فرصة للحصول على 
التعليم من خالل ضغطة زر فقط.

WEARFIGS.COM/PAGES/
THREADS-FOR-THREADS

TOM’S
حذاء لكل طفل

THE  
ONE WORLD  

FUTBOL
 كرة القدم 

للجميع

FIGS
خيوط مقابل 

خيوط

تعمل “أحذية روما” على توفير 
األحذية المريحة والعملية لكل 
طفل محتاج يعيش في مناخ 
بارد ورطب، وبمفهوم “واحد 

مقابل واحد” تقوم الشركة 
بإرسال األحذية المطاطية لهم 
مقابل كل حذاء تقوم بشرائه.

ROMABOOTS.COM/
COLLECTIONS/ALL

فكرة الطفل “ديفيد هولدريج” 
الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 

سبعة أعوام، تقوم عائلته بإدارة 
مشروعه الذي أطلق عليه اسم 
“واحدة للحب، واحدة للعطاء”. 

عندما تحصل على بطانية لك، فإن 
واحدة تذهب إلى طفل محتاج، 

أو إلى مستشفى لألطفال، 
أو دار لأليتام، كما يمكنك اختيار 

المكان الذي تريد أن تتبرع إليه.

HAPPYBLANKIE.COM

هل تعلم بأنه اليزال هناك من 
يعتمد على الكيروسين والشموع؟ 

لمساعدتهم يمكنك اآلن شراء 
مصابيح BoGoLight، وسيتم 

التبرع بمصباح آخر نيابة عنك 
لشخص محتاج. ليس ذلك فقط، 
فالمشروع يقوم أيضًا بمساعدة 

المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء 
العالم، ما يسهم في توفير مصدر 

نظيف وآمن ومتجدد للطاقة.

BOGOLIGHT.COM

أحذية “روما”

ROMA  
BOOTS واحدة للحب ... 

واحدة للعطاء

HAPPY 
BLANKIE

مصباح خير 
للمحتاجين

BOGOLIGHT
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في عام 1892 م كانت جامعة شيكاغو 
هي الجامعة األولى على مستوى العالم 

التي تعتمد التعليم عن بعد، حيث كان 
الطالب يرسلون واجباتهم بالبريد ليتم 
تصحيحها، ثم بدأت جامعات أخرى في 

استخدام تقنية التلفاز والراديو وأشرطة 
الفيديو لتقديم برامجها األكاديمية. وتعد 

التكنولوجيا الرقمية هي الثورة األحدث 
التي ستغير وجه التعليم عن بعد، حيث 

لم تعد البرامج التعليمية حكرًا على الحرم 
الجامعي، وأصبحت متاحًة للطالب الذين 

ال يستطيعون االلتحاق بها.

وبرغم بعض الصعوبات التي تالحق 
التعليم عن بعد، مثل النظرة السلبية 

وتخّوف المتعلمين أن الشهادات 
الممنوحة بهذه الطريقة لن تزيد من 

فرصهم الوظيفية، فإن التعلم عن بعد 
آخذ في االزدهار والتطور، وأسهم بشكل 
ملحوظ في إتاحة المعرفة لشريحة هائلة 
من المتعلمين، ومنح المتعلمين مهارات 
ثمينة أسهمت في تطورهم الوظيفي. 

إليك أهم هذه المواقع وأكثرها شهرة 
في تقديم العديد من الدروس في 

المجاالت المختلفة.

 هل ما تزال مترددًا؟ ما رأيك بتجربة مجانية لمدة 30 يومًا؟ 
ستكون كفيلًة بتبديد كل الشكوك واإلجابة عما يدور في بالك.

يقدم لك موقع Lynda.com تجربة مجانية لمدة 30 يوًما لتتعلم المهارات مباشرة 
في وقت فراغك أو الوقت الذي تريده من المكتبة اإللكترونية التابعة له، والتي توفر 

أكثر من 6900 درس مصحوب بربع مليون من مقاطع الفيديو التوضيحية المتوزعة 
بين إدارة المشاريع وتقنية المعلومات والمهارات اإلبداعية وغيرها. ويمكنك تحميل 

تطبيق Lynda.com على هاتفك المحمول، أو مشاهدة الدروس على جهاز الحاسب 
المحمول أو حاسوبك الشخصي، أو حتى على جهاز التلفاز.

6900
درس

أكثر من
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M ،إذا كنت من عّشاق التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو
فإن هذا الموقع بمثابة منجم ذهب من المعرفة، حيث يتيح لك 

االلتحاق بالدراسة عن بعد بما يناسب وقتك وبحد أدنى من التكلفة. 
األحالم لن تتحقق في ليلة وضحاها ما دمت جالًسا دون حراك، 

وموقع Creativelive يرتب لك المسارات ويشجعك على التفكير 
واالستكشاف.

يؤمن القائمون على موقع Creativelive بأن التعليم حق للجميع، فهو 
يفتح األبواب ويكسر الحواجز ويعزز النمو والتعاون. جميع الدروس ُتبث 

مباشرة، ثم يتم االحتفاظ بها في الموقع، وفي حال أردت االطالع 
عليها يجب عليك دفع قيمة الدرس. يضم الموقع خمس قنوات أو 

تخصصات: التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، الفن والتصميم، 
الموسيقى، األعمال اليدوية، واألعمال التجارية والمالية. جميع الدروس 

والحصص متوفرة على مدار اليوم واألسبوع 24/7. 

اليوم وبعد مرور 7 سنوات على تأسيس هذا الموقع، تم تقديم 
أكثر من 1500 درس عن طريق أكثر من 650 مدّرسًا تابعها أكثر من 

10 ماليين طالب.

650مدرسًا
أكثر من

لتتعلم عن بعد
أفضل المواقع 
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وماذا إذا كنت تمتلك المهارات والمعرفة وترغب في االنضمام 
لطاقم التدريس مع كسب القليل من الدخل؟ إليك هذا الموقع 

الذي سيساعدك على تحقيق ذلك.

موقع Udemy هو موقع عالمي للتعلم عبر اإلنترنت، وتضم 
هذه المكتبة اإللكترونية أكثر من 65 ألف دورة تدريبية يقوم 

بتدريسها مدربون خبراء بمبالغ زهيدة. ويضم الموقع أكثر من 
15 تخصصًا في بمختلف الفروع، منها: التطوير العام، التطوير 

الشخصي، إدارة األعمال، تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، 
التصميم، التسويق، نمط الحياة، التصوير الفوتوغرافي، الصحة 

واللياقة، الموسيقى، اللغات، تدريب المعلمين، باإلضافة 
لالختبارات التمهيدية. 

وحتى اآلن هناك ما يقارب 20 مليون طالب، و30 ألف مدرب، 
وبخمسين لغة. كل ما عليك فعله هو اختيار التخصص أو المادة 

التي تريد االستفادة منها، ثم اختيار المدرب الذي تريده، وبعد 
اجتيازك لعدد الساعات المطلوبة ستحصل على شهادة إتمام 

الدرس. ليس ذلك فقط، فإذا كنت تمتلك موهبة ما وتريد 
مساعدة اآلخرين أو تعليمهم، باإلضافة لكسب القليل من 

Uالدخل، فيمكنك التسجيل كمدرب في الموقع.
D
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65ألف
دورة تدريبية

أكثر من

ماذا عن التخصصات األخرى؟ هل أنت من المهتمين بتقنية المعلومات؟ أو ربما كنت 
من الشغوفين بالرياضيات؟ هذا الموقع سيفتح لك آفاقًا أرحب من المعرفة في هذه 

التخصصات.

يمكنك الدراسة متى وأينما أردت، وستكون قادًرا على إدارة وقتك للدراسة، حيث يقدم 
لك موقع Alison.com أكثر من 1000 درس وجميعها مجانية، ويتم بث دروٍس جديدة 

كل أسبوع. يقدم الموقع تسع تخصصات بفروعها: تقنية المعلومات، اللغات، العلوم، 
الصحة، إدارة األعمال، الرياضيات، التسويق، اإلنسانيات، ونمط الحياة. كل ما عليك فعله 

هو التسجيل في الموقع، وإعداد ملف شخصي به مواهبك وهواياتك وخبراتك. وبعد 
إتمام كل الدروس المطلوبة، عليك تقديم االختبارات والتي من خاللها سيتم تحديد 

نسبة نجاحك. وبعد النجاح بنسبة 80% تكون متخرًجا من Alison.com. ويمكنك شراء 
شهادة الدبلوم التي يقدمها الموقع. وحالًيا يضم الموقع أكثر من 11 مليون طالب، 

Aوتخرج منه مليون ونصف مليون طالب.
LI
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11مليون
طالب

أكثر من

أفضل المواقع 
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WEB DEVELOPMENT
This would be your go-to industry if you value your freedom. More than any other coding industry in the world, web 
developers tend to be freelancers. There are 3 types of web developers:

1. FRONT-END: A front-end developer takes the design of a website and brings it to life using languages like 
JavaScript, HTML, and CSS, implementing the functionality that makes a website interactive and operable.

2. BACK-END: A back-end developer deals with the actual logic and data of a website. Common languages 
and frameworks include PHP (Laravel), Python (Django), JavaScript (Node.js), and Ruby (on Rails).

3. FULL-STACK: A full-stack developer handles both front-end and back-end. You can 
be a freelancer or an employee, but in either case, you make the website design 
come to life and implement the logic and data that keeps it persistent.

Online Learning Resources
If you’re serious about taking up coding as a profession, the first step in 
your journey would be to choose the best learn resources online. One of 
the best free resources available to international users is codecademy.
com. It’s the perfect place for aspiring coders to start learning. Interactive 
projects and quizzes let you get the hands-on experience you need to 
really grasp the concepts you’re being taught. 

Alternatively, you can opt for edX.org. This open-source higher education 
community features courses from the best, such as MIT and Harvard. You’ll 
find a wide range of computer science courses, and unlike with traditional 
college, you can learn at your own pace. However, unlike Codeacademy, 
you’ll need to pay if you’d like to receive a verified certificate. 

And finally, there’s coursera.org. Similar to edX, this online course library 
features a variety of wonderful classes taught by real professors, only it’s 
via pre-recorded video and not live interaction. Quizzes and projects allow 
you to apply what you learn. Exploring non-graded material and watching 
lectures is free, but you have the option of paying for a more in-depth 
experience and a verified certificate.
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Coding  
The Future

IF YOU’RE PLANNING ON HAVING A PROGRAMMING CAREER, THE FIRST 
THING YOU SHOULD DO IS IDENTIFY WHAT INDUSTRY YOU WANT TO 
CODE FOR. THIS DOESN’T MEAN DECIDING WHICH SECTOR YOU WANT 
TO WORK IN, BUT RATHER CHOOSING YOUR FIELD WITHIN THE CODING 
WORLD. CURRENTLY, THERE ARE THREE MAJOR FIELDS WHERE CODERS 
ARE IN DEMAND: SOFTWARE, WEB, AND MOBILE. THEY’RE SIMILAR, YET 
THEY ALL HAVE THEIR DIFFERENCES AS WELL. DISCOVER LIFE CLEARS UP 
THE CONFUSION BETWEEN THE THREE INDUSTRIES TO HELP SET YOU 
ON YOUR PATH TOWARDS CODING GLORY.

MOBILE DEVELOPMENT
This is undoubtedly the most popular field with coders in Bahrain. With the 
latest statistics from Telecommunications Regulatory Authority (TRA) gauging 
mobile penetration in the Kingdom at 184%, and with 98% of the population 
connected to the internet, it seems mobile apps will remain in demand for 
years ahead. App developers can join startups, which is risky as startups often 
have a high failure rate. However, not all startups are doomed, and some 
prosper into national and even worldwide organisations. Games are another 
popular yet risky path for a mobile developer to take. Some games take years 
to fully develop, and not all of them garner enough downloads or sales to be 
considered a success. A wiser method would be to leverage your game app 
development skills into a bid to work for established game companies, as your 
skills will be on full display, and you take a less risk in general. In today’s world 
where we’re all connected online, this is a very real possibility.

SOFTWARE 
DEVELOPMENT
Software Developer, Software 
Engineer, Computer Programmer, 
App Developer. You’ve probably 
come across these job titles and 
a few more but wondered what 
the major difference is between 
them. In short: there isn’t. All of 
them follow the same pattern: 
research, design, and implement 
software solutions. They only differ 
in the industry where they work. 
For example, financial systems are 
some of the most advanced in the 
world. It’s high-pressure work that 
can burn most people fast, but if 
you have the stomach for it, then 
you will always find yourself in high 
demand by software development 
and IT companies. 

Three Industries Where 
Programmers Can Shine
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الميمات الخمس 
تحكم تخصصك الجامعي

كيف أختار 
التخصص 
الجامعي
يمكن استخدام الميمات الخمس 
للمقارنة والمفاضلة بين أكثر من 
تخصص، فعلى سبيل المثال لو 
كنت أمام ثالث تخصصات )طب 
– هندسة – إعالم(، ستساعدك 
هذه األسئلة حين تفكر فيها كحلقة 
مترابطة وتقودك التخاذ قرار سليم. 

 ويمكنك وضع جدول كما هو مبين
 في النموذج المقابل، وتحديد

 تقديرات من واحد إلى عشرة حين
 تجيب عن كل سؤال، فإذا كنت ترغب

 في تخصص بشدة يمكنك منح
 10 درجات، ولكنك تعلم أن الفرص

 المتاحة لهذه التخصص محدودة
 فستكون الدرجة الممنوحة 4 درجات

 مثاًل، وهكذا. وسيكون التخصص
 الذي يحقق المجموع األعلى هو

.التخصص األنسب لك

اختيار التخصص الجامعي هو أحد القرارات المصيرية التي سيكون لها بالغ األثر 
على مستقبلك الوظيفي، ودائما ما يحتار الكثيرون أمام هذا القرار. ستساعدك 

"الميمات الخمس" في اإلجابة عن هذا السؤال، حيث تبّين لك الميول والقدرات 
الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى تساعدك على استيعاب سوق العمل.

جرب استخدام الجدول

إعالم هندسة طب العوامل المؤثرة

10 7 7 المرغوب

8 9 6 المقدرة

9 7 9 المتاح

7 7 5 المهارة

6 10 8 المردود

34 30 35 المجموع

العوامل المؤثرة

المرغوب

المقدرة

المتاح

المهارة

المردود

المجموع
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 المرغوب ما هي رغباتك وميولك؟
 المقدرة ما هي قدراتك وإمكانياتك؟

 المتاح ما هي الفرص المتاحة في سوق العمل؟
 المهارة ما هي مهاراتك ومعارفك وخبراتك؟

 المردود ما هو مردود الوظيفة مستقباًل؟

مواقع تفيدك
موقع التوجيه الجامعي

www.college-help.org
يعتبر هذا الموقع أول موقع عربي متخصص في التوجيه الجامعي، حيث يقّدم العديد من االختبارات التي تساعد في 

الكشف عن قدراتك واستعداداتك وهو مؤشر يستند عليه لتحديد التخصص األنسب لك. كما يستعرض الموقع عدة 
استراتيجيات تساعدك على اختيار التخصص الجامعي، ويقدم خدمات التوجيه واإلرشاد للطلبة ودلياًل للجامعات حول 

العالم. ويؤكد لك على مجموعة من العناصر األساسية عند التخطيط الختيار التخصص الدراسي كالميول، االستعدادات، 
القدرات، األهداف، القيم، التخصص وسوق العمل. 

المؤسسة الدولية للتوجيه الدراسي والمهني:
www.icares.nl/ma/education

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد التخصص الدراسي يمكنك عبر هذا الموقع إجراء اختبار توجيهي مجاني مترجم إلى لغات 
عدة. وهو عبارة عن استفسارات تجيب عنها بلغتك المفضلة خالل عشر دقائق تقريبًا. ويدلك االختبار عندما تنتهي من 

إنجازه التخصص المالئم لك، مع وصف موجز للتخصص، إضافة إلى قائمة بأسماء الجامعات التي توفر دارسة هذا 
المجال..

Cym لتحديد التخصص الدراسي واألكاديمي: 
cym.com.sa/test

يمكنك من خالل هذا الموقع المشاركة في اختبارات عالمية تساعدك على اختيار التخصص الجامعي والوظيفي المناسب 
لك، وذلك من خالل تحديد نوع شخصيتك بالتفصيل ونقاط القوة والضعف لديك، تعريفك بقائمة التخصصات الدراسية 

المناسبة لشخصيتك والمتوفرة بسوق العمل، شرح ميولك المهنية والوظيفية بناء على التخصص المناسب لك، 
وتعريفك باإلمكانيات والقدرات الموجودة لديك.
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وكل ما حولك هندسة!
أنت مهندس..

يرّجح البعض أن أول من وضع القواعد العامة 
للهندسة هم الفراعنة، حين كانوا ُيولون 

األبنية والمعابد أهمية كبرى، وقد استطاعت 
“عجائبهم” البقاء حتى اآلن بفضل 

ذلك. وبالنظر للعمران العربي الدقيق، 
يتبين لك المستوى الهندسي الرائع 
في البناء والتصميم، خصوصًا في 
المساجد والقصور، وقد اسُتخدمت 

الهندسة ألغراض عسكرية فُبنيت 
الحصون والقالع واآلالت الحربية.

واستخدم المهندسون العرب األدوات 
الهندسية في عدة مجاالت منها 

البناء والنقل والفلك، وأوجدوا حلواًل 
للمشكالت التي كانت تواجههم قديمًا، 

إذ تم ابتكار أساليب لترشيد استخدام 
المياه في الزراعة منها “الري بالتنقيط”، 

كما استطاع المهندسون قبل سنوات 
استخراج الماء الصافي من البحر.

العديد من األشخاص - وقد تكون أنت 
أحدهم - ارتبطت لديهم صورة المهندس 

بخوذة السالمة الصفراء التي يتم ارتداؤها في 
مواقع العمل من قبل المهندسين الميدانيين. 
وبمفهومها البسيط، ُتعّرف الهندسة بأنها إحدى 

المهن المتخصصة لتصميم وبناء وتشغيل الهياكل 
واآلالت واألجهزة األخرى المستخدمة في الصناعة 

والحياة اليومية، إال أنها في الواقع أكثر اتساعًا وشمولية.

ولعلك ال تدرك حين تقوم ببعض األعمال في البيت، 
المدرسة، أو الجامعة أنك تمارس “الهندسة”. ستسأل 

نفسك اآلن بالتأكيد أين توجد الهندسة، وكيف أمارسها في 
حياتي اليومية؟ جوابنا لك هو أن الهندسة في كل مكان، ابتداًء من 

كتاب الرياضيات، وهو أمر يفترض بك توقعه ألنها فرع من فروعها 
المتعددة، فالرياضيات تتغلغل في كل تفاصيل الحياة كبيرها وصغيرها؟
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 ُيقال إن الفيلسوف أفالطون كان قد كتب على جدار مدرسته 
التي أنشأها لتعليم العلوم "ممنوع الدخول لمن ال يعرف الهندسة".

بشيء من التمعن والتركيز، سيتبين لك أن المنحوتات الجميلة التي ُتعتبر من أرقى أنواع الفنون 
وأكثرها دقة هي "هندسة"، فقد احتاج النحات ألن يوجد نقطة ارتكاز للتمثال ليتوازن ويحافظ على 

جهده دون أن يميل وينكسر. وإن كنت من محبي الساحرة المستديرة، سيتبين لك عند متابعتك 
لمباراة فريقك المفضل أن ما يحرك الالعبين على العشب األخضر هو "الهندسة".

وتأكد أن تخطيطك للمسار الذي ستتخذه عند خروجك من المنزل إلى أي وجهة كانت هي ممارسة 
ملموسة للهندسة، وأن مهندسًا وزمالءه كانوا قد وضعوا تصاميم جميع الشوارع والجسور التي مررت 

بها، بل إن الموضوع يتعدى ذلك، إذ ستجد أن كل ما هو موجود من عمران هو نتاج هندسي.

وبشكل أدق، سوف لن تضطر لمغادرة المنزل لتستخدم القواعد الهندسية، فحين تقوم بترتيب غرفتك 
وتغيير الديكور بين الحين واآلخر، ستقوم في الواقع بتطبيق عملي للعلم الذي يحيط بك من كل جانب، 

فترتيب األغراض وصفها بحيث ال تقع أرضًا وتتبعثر مرة أخرى مهم بالنسبة إليك بالتأكيد حتى ال يهدر جهدك. 
تذكر أيضًا وأنت بين جدران البيت أن مهندسًا مدنيًا رسم الخرائط قبل البدء بوضع قواعده األساسية.

وحتى إن لم تكن قد سافرت مسبقًا إلى دبي، ال بد من أنك شاهدت "برج خليفة" الذي 
ُيعتبر أعلى بناء شيده اإلنسان، وأطول برج في العالم، وقد صممه مهندسون بطريقة غير 

مسبوقة من خالل نظام هيكلي يتيح للمبنى دعم نفسه أفقيًا ويحافظ عليه من االلتواء، 
وأنت تعلم أن تلك الفكرة ما كانت لتخطر ببالهم لوال سنوات الخبرة التراكمية.

هل من المعقول أن تكون القصائد وأبيات الشعر الجميلة "هندسة" أيضًا؟ هي كذلك بالمعنى 
المجازي .. فالتزام الشاعر ببحور الشعر والتفعيالت يشبه إلى حد كبير القواعد الهندسية في 

البناء، فهناك قواعد وسياقات معينة ال يجوز الخروج عنها وإال ُهدمت بنية النص الشعري. 
تذكر، أليس الشعر مؤلفًا من أبيات؟ إذًا من يصمم األبيات سوى "المهندس"؟

في مجاالتنا
كلنا مهندسون

 ممنوع الدخول 
لمن ال يعرف الهندسة!
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وبعيدًا عن الفلسفة والفنون والرياضة، لك أن تتخيل المستوى المتطور الذي 
وصل إليه علم الهندسة الوراثية ومدى تأثيره على حياتنا، وتجدر اإلشارة إلى أن 

“المهندسين الوراثيين” يرتدون معاطف المختبرات البيضاء وال يضعون “الخوذة 
الصفراء” المتعارف عليها.

لقد شملت الهندسة الوراثية جوانب عديدة في حياتنا، فمن خالل تغيير تركيب 
الحمض النووي للكائنات الحية، بات بإمكان المهندسين تعديل خصائص الكائن 
الحي أو تحسينها وإنتاج أطعمة ذات قيمة غذائية عالية، فقد يتم إنتاج “تفاحة” 

تحتوي فيتامينات وخصائص غذائية أكثر من تلك التي اعتدت تناولها، وقد تم 
إنتاج بروتينات استطاعوا باستخدامها عالج أمراض مستعصية، وذلك بعد إجراء 

العديد من التجارب السريرية.

ولم تقتصر جهود الهندسة الوراثية على الطب والزراعة، فقد شملت الصناعة، 
فضاًل عن إنتاج الطاقة الحيوية والوقود الحيوي، إذ تمكن المهندسون من تحويل 

الوقود الحيوي إلى منتجات طاقة.

 يعود تاريخ كلية الهندسة في البحرين إلى العام 1968 عندما أنشئت
 كلية الخليج التقنية، والتي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم األميري رقم 2 والصادر بتاريخ 18 فبراير 1981 لتصبح كلية 

الخليج للتكنولوجيا، قبل أن يتم دمجها مع الكلية الجامعية للعلوم واآلداب والتربية لتتشكل بذلك جامعة البحرين.

وُتعتبر الهندسة من أكثر التخصصات طلبًا بالجامعات في كل أنحاء العالم، وتتفرع الدراسة فيها إلى أكثر 
من 43 تخصصًا منها الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، 

الهندسة المعمارية، وهندسة البترول. ويقضي الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس في أي من 
فروع الهندسة من أربع إلى خمس سنوات دراسية، وبالرغم من أن تلك الفروع تبدو أحيانًا متداخلة، 

فإن هناك قواعد عامة تجمع تخصصات الهندسة، وفضاء معلومات واسعًا لكل تخصص.

إن كنت تنوي بالفعل أن تصبح مهندسًا، عليك أواًل البحث عن كل فرع من فروع هذا المجال الخصب والمتجدد، 
انتِق األقرب إليك من حيث مهاراتك وميولك العلمية، وتأكد أن يكون مطلوبًا في سوق العمل.

تفاحة وطاقة حيوية

أكثر من

الهندسة الوراثية

40 تخصصًا
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الترخيص والتدريب
الشهادة..

وجدير بك معرفة أنه بالرغم من 
ممارستك للهندسة في مجاالت 

حياتك المختلفة، وحتى إن حصلت 
على شهادة جامعية بأحد فروعها، فإنه 
سيتعين عليك الحصول على ترخيص 

من مجلس تنظيم مزاولة المهن 
الهندسية لمزاولة بعض التخصصات 

كالهندسة المعمارية أو المدنية، وهو 
الجهة الحكومية المعنية بترخيص 

المكاتب الهندسية والمهندسين في 
مملكة البحرين، وال بد أن تعمل لفترة 

من الزمن تحت إشراف مهندسين خبراء 
لتتمكن من اكتساب الخبرة.
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هل أنت ثعلب أم قنفذ؟ وما عالقة 
ذلك بقدرتك على التنبؤ بالمستقبل؟ 

صّنف أحد الفالسفة الناس بحسب 
تفكيرهم إلى قنافذ وثعالب، ففي 

الوقت الذي يهتم فيه القنافذ بشيء 
واحد فقط، ويولون اهتمامًا بالغًا 
بالتفاصيل بكل دقة، فإن الثعالب 

يهتمون بمجموعة كبيرة من األمور 
ولكن دون الدخول في متاهة 

التفاصيل. وبحسب هذا التصنيف 
فإن الثعالب أكثر قدرًة على التنبؤ 

بالمستقبل ألنهم مرنين في تغيير 
قناعاتهم وتبّني وجهات نظٍر مختلفة.

كيف سيبدو
المستقبل؟
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وهناك مشاريع تتبناها حكومات من أجل التنبؤ بالمستقبل، فعلى سبيل المثال تمول 
الحكومة األمريكية “مشروع األحكام السليمة” الذي يوظف أصحاب القدرة على التنبؤ 

بالمستقبل في تحٍد للتنبؤ باحتمال وقوع أحداث عالمية مختلفة. 

وفي هذا المقال نطرق أبوابًا مختلفة لمحاولة التنبؤ بالمستقبل، وندعوك خاللها إلطالق 
العنان لخيالك لتخمين مالمح هذا المستقبل.

أنت وليوناردو دو كابريو في فيلم واحد! ستكون مساعد البطل في فيلمه، هل 
يمكنك تخيل ذلك؟ سوف يتطور مفهوم الذهاب إلى السينما في المستقبل، لن 
تستغرق ساعتين أو أكثر في مشاهدة فيلٍم ما وسيمكنك تغيير األحداث والقصة، 

ستكون قادًرا على شم الروائح، والتذوق، والشعور بكافة األحاسيس، كل هذا 
ستعيشه بشكل حي وأنت جالس على أريكتك. وسيتم تحويل كافة أفالم هوليوود 
الكالسيكية إلى شكل رقمي بهيئة الواقع االفتراضي “VR”. كما يمكنك تصميم 
شخصيتك االفتراضية “األفاتار” والتحكم بها في مشاهد الفيلم، وستكون تكلفة 

كل ذلك مبنية على الوقت المخصص للمشاهدة، ومن المتوقع أن هذا المستقبل 
سيقضي على جميع استوديوهات هوليوود ويحل محلها!

األفالممستقبل

وداًعا يا ألبومي المفضل.. بعد ثالثين عاًما ستصبح األلبومات الموسيقية 
التقليدية شبه منقرضة. لن تضطر لحجز التذاكر لمشاهدة العروض الحية والمباشرة 

للفنانين وهم يؤدون الغناء على المسرح، هناك بالفعل العديد من الموسيقيين 
والفنانين الذين لجأوا إلى طريقة تهجين األداء البصري، حيث يقوم الفنان بالغناء 

والتصوير في األستوديو، ويتم معالجة كل ذلك ليشاهده الجمهور فيما بعد 
في العالم االفتراضي “VR” بكل المؤثرات السمعية والبصرية. في المستقبل 

سيصبح من الممكن التحكم بالبرامج الموسيقية بحيث تستشعر حالتك المزاجية 
وتقوم بتشغيل أغنيتك المفضلة لتحسين مزاجك. حسنًا، لن تختفي األلبومات 

بشكل تام، فستظل بعض األعمال خالدة بالتأكيد!

مستقبل
األلبومات  الموسيقية
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مستقباًل إذا استمرت أندية الكوميديا في الظهور فإن مستقبل فناني 
الكوميديا الحية سيعود بالتأكيد، وباستخدام تقنية "الهولوغرام" والعالم 

االفتراضي مع دمج الموسيقى يمكن إعادة الكوميدي الراحل "عبدالحسين 
عبدالرضا" ومشاهدته يقوم بعرض كوميدي. أو ربما أن من سيقوم بالعرض 

هو مجرد روبوت آلي! يا ترى هل من الممكن أن يجعلنا نضحك؟

إن التكنولوجيا التي يستخدمها الرسامون والفنانون حالًيا دقيقٌة جًدا، إذ يلجأ 
بعضهم الستخدام آالت غريبة لرسم لوحة فنية ذات صوت وصورة! لكن ماذا عن 
قيام الفنانين في المستقبل بتحويل البيانات الضخمة التي يولدها علماء فيزياء 

الفلك عن األجرام السماوية إلى تركيب سمعي بصري يفسر التاريخ الكوني 
للمجرة في لوحة كما إن هناك بعض الفنانين الذين يتعاونون مع خبراء زراعة 

األنسجة ليزرعوا عينات من الخاليا في قوالب زجاجية ومن ثم يحولونها لوجوه 
حية، لك أن تتخيل لوحة فنية معروضة في المتحف الوطني عبارة عن صورة 

!DNA شخصية حية من الـ

أين ستجد المتعة في ألعاب الفيديو إذا لم تكن مليئة “باألكشن” كسياقة سيارات 
السباق، وألعاب المغامرات! ومستقباًل، لن يكون هناك داٍع لجهاز اللعب، وال حاجة إلى 
شاشة مسطحة كبيرة، ألن “الواقع االفتراضي” سيفتح أبوابًا جديدة في صناعة ألعاب 
الفيديو! بالطبع استمتعت بمالحقة “البوكيمون” في شوارع المدينة وعند زوايا األزقة 

في Pokémon Go، وهذه اللعبة أعطتنا لمحة عن المستقبل. 

وإذا كنت من محبي “سوبر ماريو” ومغامراته، فإنك مستقباًل ستعيش في عالم 
“سوبر ماريو”، وستقوم أنت بالقفز لتجمع النقود الذهبية وتحارب التنين لتنقذ األميرة، 

كل ما عليك فعله هو لبس جهاٍز شبيٍه بالنظارة “VR”، وربما قفازين لليدين، وستكون 
قادًرا على أن تعيش اإلثارة بكل تفاصيلها!

مستقبل

مستقبل

األلعاب

مستقبل
فناني الكوميديا

الفن المرئي
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يتهافت المعجبون على مراقبة ومعرفة ما يفعله المشاهير في يومهم، وقد أصبح 
باإلمكان معرفة كل ذلك عن طريق التكنولوجيا. األمر الذي أدى ببعض المشاهير إلطالق 
تطبيقات يمكن تحميلها على الهاتف ليتمكن الجمهور والمتابعون من معرفة ماذا تناول 

ممثلهم المفضل في وقت العشاء، أو ما هي الحمية التي تتبعها أفضل الفنانات 
للحصول على جسم مثالي. سيصبح بإمكانك مستقباًل مشاهدة الفنانين وهم يمارسون 

الرياضة برفقة مدرب اللياقة الخاص بهم. كما أنك ستتمكن من تناول العشاء مع الشخص 
المشهور الذي تفضله في هيئٍة ثالثية األبعاد. وربما يكون هذا الشخص المشهور قد كبر 

وشاخ واقًعا، لكنه في العالم االفتراضي سيكون شاًبا خالًدا!

في القرن الحادي والعشرين معظمنا يقضي وقته في العمل على جهاز 
الحاسب اآللي أو تصفح هاتفه الذكي. ولكن يعتقد الكثيرون بأن للتلفاز 

مستقباًل آخر. كانت أجهزة التلفاز سابًقا غير ملونة وصغيرة الحجم، أما اآلن 
فهي تتمتع بأكثر التقنيات المتطورة، ومازال التقنيون يبهروننا بكل جديد بين 

فترة وأخرى. التلفاز سيكون أكبر حجًما، وأخف وزًنا، ومسطًحا تماًما، لذلك عندما 
تجلس لمشاهدة برنامج أو فيلٍم ما، فإنك ستشعر بأن كل ما تراه يكاد يكون 

حقيقيًا بسبب درجة الوضوح العالية.

إن التجارب والخبرات أكثر أهمية من المنتجات بالنسبة لجيل األلفية، 
والحنين إلى الماضي سيأتي بالتأكيد، نحن في جيل يعيش الحياة 

الرقمية، لذلك فبالنسبة له ليس هناك ماٍض وال حاضر وال مستقبل، 
لكن الجيل القادم سيظل ينظر إلى الخلف بشكل دائم ولن ينتظر عشرين 
عامًا قادمة لكي يشهد اكتشافًا جديدًا، وفي الوقت نفسه سيظل ينظر 

إلى األمام كذلك، ألن الوقت والزمان ال يشكالن أهمية كبيرة لهذا الجيل.

مستقبل

التلفازمستقبل

مستقبل
الحنين للماضي

متابعة المشاهير

57



“روبوت الثعبان”, روبوت يحاكي 
في شكله الثعبان الحقيقي 
ويستخدم في مهام البحث 

واإلنقاذ في األماكن الضيقة 
والمباني المنهارة.

ُيقال إن األمّية الجديدة هي عدم اتقانك للغة 
برمجة واحدة على األقل، فالمستقبل يتحدث 

بلغات البرجمة! وتشّكل هذه اللغات حجر األساس 
للتطور التكنولوجي وما صاحبه من ظهور تقنيات 

واختراعات جديدة في مختلف المجاالت. ومن األكيد 
أنه خالل السنوات القادمة وبنسق االبتكار هذا، 

فإنه سيتوجب على الطلبة الجامعيين التمّعن في 
اتجاهات التطّور التقني لمعرفة وظائف المستقبل، 

فرّبما لم تتشّكل بعد وظيفتك المستقبلة!

ادرسها

تخصصات
فريدة ...
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من المتوقع أن نفقد ماليين الوظائف لتحّل الروبوتات محّل 
اإلنسان خالل السنوات القليلة القادمة. الروبوتات أو الروبوتيكس 

هي آالت تساعد البشر في مجاالت متعددة، تساعد في 
عمليات التصنيع، وتعمل تحت ظروف صعبة وغير مناسبة ألداء 
البشر. ترتبط الروبوتات بمجاالت العلوم، مثل علوم الكمبيوتر، 

الرسوم المتحركة، تصميم اآلالت، العلوم المعرفية، والميكانيكا 
الحيوية. وتشمل األقسام الفرعية لإلنسان اآللي: علم 

الروبوت، الذكاء االصطناعي، روبوتات النانو، وجراحة الروبوت.

عندما تقرر دراسة علم الروبوتات، سيتوجب عليك دراسة 
المعلومات المتعلقة برسم الكمبيوتر، وبرمجة الروبوتات 

وأساليب الحركة اآللية، وخوارزميات الرياضيات، واآلثار االجتماعية 
Carnegie MellonUniversi- “للتكنولوجيا. تقدم لك جامعة 

ty” الفرصة لدراسة علم الروبوتيكس. وأول درس عملي يجب 
عليك تنفيذه هو بناء روبوت من مكعبات الليغو، وفي حالة 

قدرتك على إتمامه بنجاح ستباشر التعلم في مختبرات األبحاث 
في الجامعة. وباإلضافة لكل ذلك فإنك سوف تستمتع بالعمل 
على “روبوت الثعبان” الذي يستخدم في مهام البحث واإلنقاذ، 

فهو روبوت يحاكي في شكله الثعبان الحقيقي، ومن خالل 
تحكمك به تستطيع أن تجعله يدخل ويتحرك في األماكن الضيقة 

وينقذ األشخاص المحصورين في المباني المنهارة. كما أنه 
بإمكانك التحكم به لجعله يتحرك في البحر ويتسلق المرتفعات.

يقدم الكاتب “جوسيف إي. عون” – رئيس جامعة “نورث 
إيسترن” – كتابه “Robot-Proof” ويعطي طريقة جديدة 

لتعليم طلبة الجيل القادم وتشجيعهم على االختراع 
واإلبداع واالستكشاف. كما أنه يهيئ الطلبة للمنافسة 

في سوق العمل، حيث تعمل اآلالت جنًبا إلى جنب 
مع الخبراء )الذكاء االصطناعي مع الذكاء البشري(.

الروبوتات قادمة!
روبوتيكس ... 

 ال تفوت تجربة 
امسح اللصفحة لتجربة 

 الواقع االفتراضي 
المعزز
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ال نقصد هنا بالروبوت اآللي هيئة المزارع الحقيقي، ولكنه روبوت آلي يقوم بمهام 
زراعية، سوف يساهم في تحسين مستقبل تكنولوجيا اإلنتاج الزراعي، ويساعد في 

إطعام أكثر من 7 مليارات نسمة. 

كيف يقوم بالعمل؟ وما هي المهمات المسندة إليه؟ إن هذا الروبوت مصمم على 
العمل في الحقل، ويمكنه إزالة األعشاب الضارة، وأداء المهام الشاقة هناك. يمكنه 
التمييز بين المحصول واألعشاب غير المرغوب فيها، إذ يحتوي على كاميرا تمكنه من 
التعرف على لون المحصول، وهو قادر على مسك الغصن وقطف المحصول دون 

إتالفه، ونقله وإفراغ السلة المملوءة منه.

إن كنت مهتًما بهذا المشروع، وتتمنى دراسة كيفية صنع مزارع روبوت آلي، تقدم 
لك جامعة “Olin College” فرصة الدراسة في هندسة الروبوتات الزراعية، ال 

داعي لدراسة نظريات الهندسة، بل العمل الفعلي مباشرة في المعمل الخاص 
بالجامعة “التعلم من خالل العمل”، تعتمد الدراسة بالدرجة األولى على التعلم عن 

طريق المشاريع، فمن خالل إتمامك لمشروع ناجح يمكنك الحصول على مدخول 
مالي أيًضا، إذ تقوم الجامعة ببيع روبوتك الزراعي إلى أحد الحقول الزراعية.

هذا باإلضافة لجامعة فلوريدا “UF | IFAS University of Florida”والتي توفر برامج 
تعليمية غير مسبوقة للطلبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالزراعة والنظام الغذائي. 

يمكنك االختيار من بين 23 تخصصًا من كلية الزراعة وعلوم الحياة في الجامعة، 
والتي تقدم دورات تدريبية في أنظمة التحكم والمعدات الزراعية، وتطبيق التصميم 

 Robotics and“ الهندسي على أنظمة اإلنتاج الغذائي. أو يمكنك االطالع على كتاب
Mechatronics for Agriculture” للكاتبين: البروفيسور “وان زانغ” و”بين ويي”.

مزارع آلي ...

 اختر من بين 
23 تخصًصا من كلية 
الزراعة وعلوم الحياة 

في جامعة فلوريدا

 ال تفوت تجربة 
 الواقع االفتراضي 

المعزز
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إن كنت قد استمتعت باللعب باألجهزة القديمة سواء كنت من جيل الـ “أتاري” أو الـ “سيغا” أو 
من جيل “البالي ستيشن” ستالحظ بأن كل هذه األلعاب كان لها أثر كبير على الثقافة الشعبية 

والمجتمع على نطاق واسع جًدا. على الجانب اآلخر، وكما هو الحال مع تكنولوجيا المعلومات 
وكل التقنيات الحديثة التي من عيوبها أنها تصبح قديمة في فترة وجيزة، فإن مستقبل األلعاب 

الموجودة في الهاتف الذكي تسببت في محو هذه األجهزة. أصبحت األلعاب الموجودة في 
الهواتف الذكية الشغل الشاغل للكثير من العاملين في مجال تقنية المعلومات والبرمجة.

إن كنت تفكر في دراسة هذا التخصص، تقدم لك جامعة “University of California, Irvin” دورات 
تدريبية في البرمجة ورسومات الحاسوب، على سبيل المثال: يعمل الطالب على مشروع لعبة متعددة 

األدوار تلعب دوًرا في دمج الرسومات ثالثية األبعاد مع االنترنت والهواتف الذكية. ومع تنامي التأثير 
الثقافي أللعاب الفيديو ستصبح هذه الجامعة مقر المصممين الذين يبتكرون التقنية الفنية.

وفي كتاب “Culture and Technology” للكاتب “آندرو مورفي” يوضح فيه كيفية تقييم 
العالقة بين التكنولوجيا والثقافة عندما تكون الثقافة مشبعة بالتكنولوجيا. وُيعتبر الكتاب 

نًصا أساسًيا لكل شخص يرغب في فهم قوى التغيير الحاسمة في الثقافة المعاصرة. 
ويقدم ثروة في األمور النظرية بأسلوب واضح وجذاب، كما يغطي الكتاب مجموعة 

من األمثلة الموضعية والتحديات المثيرة لالهتمام في مجال الفن الرقمي.

األلعاب والتكنولوجيا
ثقافة
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عصائر طازجة، صحية، ومبتكرة 
.. بألوان متفرقة، ومنتج ”الفحم 

والتمر" أكثرها مبيعًا! حليب نباتي 
مستخلص من أنواع مختلفة من 

المكسرات كاللوز والكاجو والبندق! 

تلك منتجات محلية الصنع تقدمها لك 
شركة "Perfectly Pressed"، حيث 

تحرص على الجودة العالية في إعدادها، 
فهي بال مواد حافظة وال أية إضافات، 

طبيعية بالمطلق، ولها فوائد صحية 
عديدة، وكل ما عليك هو تجربتها. 

عصائر 
 صحية 
وحليب 
نباتي 
محلي
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البداية 
 Perfectly" المدير التنفيذي لشركة

Pressed" حسين كاظم يحدثنا عن بداية 
فكرة المشروع، حيث يقول "التقيت 

مع شريكتي سنية عبد العال في أحد 
المؤتمرات بنهاية العام 2016، وتحدثنا 

على هامشه عن معاناة البعض من 
الحساسية تجاه الحليب، السيما في 

العالم العربي، حيث تركيبتنا الجينية ال 
تتحمله، وقد تفاجأت بالمعلومة التي 
عرفتها حينها. وكانت سنية آنذاك قد 

جربت إعداد أنواع من الحليب المستخلص 
من المكسرات، قدمته لجمهور من 

الناس وأحبوا الطعم، ومن ثم زاد الطلب 
عليه، شخصيًا ذقت الحليب إضافة إلى 
عصائر طازجة متنوعة وأعجبت بالخلطات 

المتميزة، ولكوني أمتلك خبرة تجارية 
قررت الشراكة معها، ومن هنا كانت 

البداية". بدأت الشركة بعرض منتجاتها 
في عدد من المقاهي والمطاعم في 

مايو 2017، ثم توسعت لتشمل محالت 
البيع بالتجزئة "السوبرماركت" في يناير 

 .2018

التحديات 
بحسب حسين فإن التحديات كانت تكمن 

في كون المنتجات جديدة، لذا احتاج الناس 
لبعض الوقت من أجل تقبلها ومعرفة 

فوائدها الصحية وقيمتها الغذائية، وبما 
أن المشروع فريد ويعد األول من نوعه 
فقد احتاج لوقت أيضًا حتى حصل على 

ترخيص صحي. وإلى جانب ذلك كان هناك 
تحٍد آخر يتمثل في مدى القدرة على 

تهيئة فريق عمل متناغم يحمل ذات الرؤى 
والتوجه، فالهدف األول منذ البداية كان 

يتمحور حول تحقيق الجاذبية والتميز. 

الفريق
يقول حسين: "لقد أنشأنا مصنعنا في 

حاضنات األعمال بمنطقة الحد الصناعية، 
وقمنا بتدريب الفريق العامل ضمن برنامج 

Hacp والذي يتعلق بتجهيز المصانع 
وتحضير األطعمة والمشروبات، ولدينا 
اآلن فريق لتصنيع المنتجات وفريق آخر 

مسؤول عن التوصيل للمحالت وتنسيق 
عرض المنتجات فيها، ونفتخر بأن نصف 

فريقنا بحريني". 

التقنية
تستخدم الشركة تقنية جديدة ُتعرف 

بـ "العصر البارد" وهي بمثابة طريقة 
تقليدية تنتج عصارة المواد وال ُتستخدم 

فيها الحرارة مطلقًا، وذلك من أجل الحفاظ 
على جودة المنتج. وتلك المواد عبارة 

عن خضار وفاكهة طبيعية وطازجة، أغلبها 
محلي وبعضها مستورد من الخارج، 
إضافة إلى مواد نباتية عديدة منها 

البهارات كالزنجبيل والكركم. 

المزايا
لمنتجات "Perfectly Pressed" جملة 
فوائد صحية، فهي غنية بالفيتامينات 

والبروتين النباتي، وبالتالي تساعد 
في خفض ضغط الدم والكولسترول 
وتحسين البشرة وغير ذلك الكثير. كما 
أن وضعها في علب زجاجية يأتي من 

أجل الحفاظ على جودتها، وإمكانية إعادة 
استهالكها باعتبارها "صديقة للبيئة". 

هذا إضافة إلى إمكانية إعادة استخدام 
بقايا وفضالت المواد المستخدمة في 
المنتجات كأسمدة عضوية للزراعة. ومن 

جهة أخرى فإن المنتجات تتميز بمدة 

صالحية ال تتجاوز الثالثة أيام ألنها طازجة 
وبدون أية إضافات أو مواد حافظة. 

الطموح
يتطلع حسين إلى تأسيس شبكة توزيع 

قوية للمنتجات لتغطي مختلف أنحاء 
مملكة البحرين، ومن ثم التوسع مستقباًل 
في تقديم منتجات أخرى مثل اآليسكريم 

واأللبان النباتية وأشرطة المكسرات 
“nut bar". وفي ذات الصدد، يعبر 

حسين عن سعادته لتطور الصناعة 
المحلية للمساهمة في دعم االقتصاد 

أسوة بالدول المتقدمة، وذلك عوضًا عن 
االستيراد من الخارج، مؤكدًا أن ثمة جهات 

مشجعة للمشاريع مثل "تمكين" وبنك 
التنمية وحاضنات األعمال. 

النصيحة
يحث حســين كل من لديه فكرة مشــروع 

أن يصر على تطبيقها بأســرع وقت، 
وذلــك بعد اختبار مــدى إمكانية نجاحها 

ولو كان في محيط صغير مبدئيًا كســوق 
مــا أو جماعــة من األصدقاء، مع محاولة 

تقديــم نمــوذج للمنتج المراد تصنيعه 
لتحديــد حجــم اإلقبال عليه، ومن ثم 

التفكيــر في كيفية تطويره.

نستخدم خضارًا 
وفاكهة طبيعية 
وطازجة، أغلبها 
محلي وبعضها 

مستورد من الخارج
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HOW DOES THE FLASHH 
DEALS APP WORK?
Flashh Deals is a revolutionary mobile app which provides 
incredibly good, time-sensitive offers. Deals are updated 
daily and are available on food, drinks, spa services, salon 
services, and much more. For example, just before lunch 
time, you might receive an offer for 500 fils pizza at your 
favourite joint which has to be redeemed within the next three 
hours. You simply go to the restaurant, show them the app on 
your phone, and they enter a code to let you redeem the offer. 

WHAT ARE SOME OF THE BEST 
DEALS YOU’VE OFFERED?
Some of our craziest deals included 100 fils burgers at Lava Burger, 1BD unlimited 
rides at Magic Island, 100 fils Careem taxi rides, and there are loads more to come!

HOW DOES IT BENEFIT THE VENDORS 
TO OFFER SUCH HEAVY DISCOUNTS?
Based on my own experience with the restaurant business, I realised that every business 
has quiet times during the week when they’re not getting enough customers. By offering a 
great discount on, say, a Tuesday afternoon, when business is normally quiet, they are able 
to fill their restaurant in a Flashh of a moment, which is great for business. With instant Flashh 
advertising, we have managed to get hundreds of customers to a store within an hour or two. 

DOES YOUR BUSINESS HAVE A SOCIAL 
RESPONSIBILITY PROGRAMME? 
This is a great question! When we first started out, we realised that Flashh deals was exactly what the 
market needed during tough economic times—customers get great deals, and businesses get amazing 
marketing and brand awareness when they run deals with us. The thing we love most about our business, is 
that we do social responsibility by default. Allowing familes to have experiences where they may otherwise find 
too expensive to try. This deffinately makes us more motivated to keep brining the best deals in the country.

HOW MANY USERS DO YOU CURRENTLY HAVE?
At the moment we have over 100k downloads and we are growing every 
day. Our app is completely free for customers to use.

WHAT CAN WE EXPECT NEXT FROM FLASHH DEALS? 
Flashh is now set to launch in Dubai, with a huge change in concept, that will shock the market from 
day one. Our goal is to put Bahraini apps on the map in the Middle East and lead the way to attract 
more investors to Bahrain by proving we can launch a successful startup, that can grow region-wide. 
Our newly revised app incorporates a delivery feature providing tremendous value to restaurants and 
the consumer. As part of our vision at Flashh to help support trade, we are the only non-commission 
delivery platform, thus we charge no fees to the restaurant nor the consumer for deliveries.
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Deals in a  
“Flashh"!

A BAHRAINI TECH STARTUP IS 
REVOLUTIONISING RETAIL WITH  

100 FILS BURGERS AND AN AMBITIOUS 
SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

HUSSAIN HUSAINI IS A BAHRAIN-BORN 
ENTREPRENEUR WHO GREW UP AND LIVED 
BETWEEN AUSTRALIA AND LONDON. HE 
CREATED THE FLASHH DEALS APP IN 2017, 
WHICH OFFERS USERS UNBELIEVABLE OFFERS 
ON FOOD AND SERVICES WHICH MUST 
BE REDEEMED WITHIN A FEW HOURS.
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في مقابلة التوظيف .. توقع

قد تكون اللحظة التي ترد إليك فيها مكالمة من مؤسسة أو شركة ما إلجراء 
مقابلة توظيف هي البداية الفعلية بالنسبة لك لخوض تجربة العمل إن حالفك 

الحظ وركزت على بعض التفاصيل المهمة.

بطبيعة الحال، أنت بحاجة ألن تقدم أفضل ما لديك في تلك الدقائق التي ستجلس فيها 
قبالة مسؤولك المستقبلي بالعمل وربما بعض الزمالء أو مسؤول الموارد البشرية، لذا 

البد من أن تستعد بشكل جيد من جميع النواحي.

سيكون لمالبسك ومظهرك تأثير كبير بالتأكيد، لكن ذلك لن يكون كافيًا، فشخصيتك 
وثقتك بنفسك العامل األهم في المقابلة، وعليك أن تكون هادئًا وواثقًا من نفسك، ال 

ترتبك وحاول التخلص من شعورك بالتوتر.

ست خطوات لالستعداد لمقابلة عمل
إن الهدف الرئيسي من المقابلة هو إقناع الشركة بأنك تمتلك المهارات، والمعرفة 
والخبرة الالزمة للوظيفة. إن اتباعك لهذه الخطوات سيعزز من فرص حصولك على 

الوظيفة التي تتمناها:

1 قم بإجراء بحث حول الشركة
إن تصّفحك لموقع الشركة، والبحث في 

مواقع مثل LinkedIn كفيٌل بإعطائك 
المعلومات التي تحتاجها استعدادًا 

للمقابلة، إّن أسئلة مثل “ماذا تعرف عن 
شركتنا؟” هي من األسئلة الشائعة جدًا 
في المقابالت، وإجابتك الواضحة عليها 

ستزيد من فرص نجاحك.

2 قارن بين مؤهالتك 
والمتطلبات الوظيفية

تأكد من قراءة الوصف الوظيفي للشواغر 
بكثير من التأّني، ألن ذلك سيعطيك فهمًا 

أفضل لطبيعة الوظيفة، وبالتالي طبيعة 
األسئلة التي ستواجهها. وذلك أيضا 

سيساعدك على معرفة المهارات والخبرات 
التي سترّكز عليها أثناء المقابلة.

3 جّهز إجاباتك 
فّكر مسبقًا في ما تريد قوله عند اإلجابة 
عن األسئلة الشائعة خالل المقابالت، إن 

أسئلة مثل “تحّدث عن نفس”، “لماذا 
تود العمل لدى شركتنا”، “ما هي أسباب 

تركك لعملك الحالي” من األسئلة الشائعة 
التي يمكنك التحضير الذهني لها، ما 

سيمنحك ثقة أكبر خالل المقابلة.

4 جّهز ما سترتديه
إّن لباسك يتحّدث قبلك، وهو ما يشّكل 
االنطباع األول لدى التقائك بمسئولي 

التوظيف، لهذا احرص على ارتداء لباس 
رسمي يليق بمكان العمل.

5 رّكز على “لغة الجسد”
إن طريقة جلوسك، ونبرة صوتك، وتعابير 

وجهك كلها تتحدث باسمك! لهذا حاول 
االنتباه لطريقة جلوسك، والحديث بنبرة 

واضحة وواثقة، واالهتمام بتعابير وجهك. 

6 هل لديك أي أسئلة؟
عادًة ما تنتهي المقابالت بهذا السؤال، 

وننصحك بالتحضير مسبقًا لذلك. إن 
سؤااًل مثل “ما هي الخطوات التالية 

التي يتم اتباعها في عملية التوظيف؟” 
سيعطيك فكرة واضحة إذا ما كنت ستحتاج 

للتحضير لمقابلة أخرى أو لقاء مدير أعلى 
ربما! تجّنب طرح أسئلة يمكنك الحصول 

على إجاباتها من موقع الشركة مثال.

غير المتوقع!
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خمس نصائح لتقديم

إن مهارات التقديم، 
سواء كنت في مقابلة 
عمل أو أمام الجمهور، 

تعّد من المهارات 
األساسية التي ال 
غنى عنها. وإليك 

خمس نصائح ستجعل 
من عرضك إبداعيًا 
واحترافيًا بامتياز: 

عرٍض إبداعي

التحضير أواًل وأخيرًا
وال نعني بالتحضير إعداد 

شرائح “الباور بوينت” ومألها 
بالمعلومات! فالتحضير يعني 

معرفة الجمهور المستهدف 
من عرضك، ومعرفة 

توقعاتهم ومن ثّم وضع 
أهداف محدّدة للعرض الذي 

ستقدمه. فالعرض الذي 
ستقدمه أمام مجموعٍة من 
المديرين التنفيذيين يختلف 

تمامًا عما ستقدمه لمجموعه 
من زمالء العمل.

إبدأ بقّوة...
البدايات التقليدية مثل 

“أهاًل، صباح الخير..ممم 
.. اسمي ُفالن ..مممم.. 

وأتمنى أن يعجبكم العرض 
اليوم” لم تعد كافية لجذب 
انتباه الجمهور، إن الدقائق 

األولى مهّمة لجذب انتباه وخطف 
األضواء، ابدأ عرضك برسالة 

قوية وواضحة وغير متوقعة مثل 
“أنا سعيٌد لتواجدي اليوم هنا، 

سنتحدث اليوم عن أعظم نظريات 
اإلدارة، وسنعرف سّر التميز 

والنجاح من مجموعة من ألمع 
القادة التنفيذيين”.

 شرائح العرض 
للمساعدة فقط

إن شــرائح العرض مثل “باور 
بوينت” تعتبر أداة مســاعدة 

إليصــال الفكرة أو تقديم جدول 
أو رســم بياني، ولكّن حشوها 

بالمعلومــات عــادة ما يؤدي لكارثة! 
ســيبدأ الناس في التحديق في 

الشاشــة ونسيانك! اختصر 
النقاط في الشــرائح للحّد األدنى، 

واحتفظ بالعبارات أو الرســوم 
الجوهرية فقط. 

ليكن عرضك حوارًا
حين تقدم عرضك، تأكد من وضع 
بعض األسئلة التي تستثير تفكير 

الجمهور، مثاًل، توّقف لثواٍن 
لدعوة الجمهور للتأمل في فكرة 

ما، أو توّقع ما يدور في أذهانهم 
حول إحصائية ما. التنّوع في 

أساليب المخاطبة بين األسئلة 
وطرح القصص وتقديم األرقام 

هو السر لتقديم عرض مميز.

استعن بآراء الخبراء 
إن أغلب المتحدثين البارعين 

استعانوا بنصائح المتخصصين 
لتطوير مهارة اإللقاء، إن 

انضمامك لألندية المتخصصة 
في اإللقاء والحديث مثل 

“توستماسترز”، أو انضمامك 
للدورات التدريبية التي تقام حول 

مهارات التقديم كفيل بصقل 
مواهبك وتطوير مهاراتك.

عرٍض إبداعي
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أين أبحث
عن وظيفة؟

سوق العمل والفرص المعروضة 
من المهم جدًا أن تعرف الوظائف التي تتناسب مع تخصصك لتعرف “عّم 

تبحث؟”، فمثال خريجو الهندسة الميكانيكية بإمكانهم العمل كمهندسين 
ميكانيكيين في العديد من الشركات، ولكنهم أيضا يستطيعون العمل في 

الشركات االستشارية كمهندسين استشاريين لتصميم أنظمة التكييف أو 
أنظمة مكافحة الحريق، أو يمكنهم العمل لدى البنوك في إدارة المنشأة 

والمرافق، وغيرها من التخصصات. إن توسيع آفاقك واطالعك على 
الوظائف المتعقلة بتخصصك سيفتح لك أبوابا أوسع عند بحثك عن وظيفة. 

شركات ومواقع التوظيف 
لعل شركات ومواقع التوظيف تشّكل خيارًا 

أمثل للموظفين الذين يمتلكون بعض 
سنوات الخبرة بالفعل من أجل الحصول 

على فرص أفضل، وتواجه المواقع 
وشركات التوظيف تحديًا مع تنامي شهرة 

منصات مثل LinkedIn ولكنها ال زالت 
تلعب دورًا محوريًا في التوظيف والبحث 
عن المرشّحين األكفاء، لهذا احرص على 

مراجعة مواقع التوظيف اإللكترونية 
والتواصل مع شركات التوظيف. 

دائرة المعارف 
إن إخبارك دائرة معارفك وأصدقائك عن 

مساعيك للبحث عن وظيفة يعزز من 
فرصك بالتأكيد، فعلى األرجح سيخبرك 

األهل واألصدقاء عن الفرص المتاحة 
في الشركات التي يعملون فيها، كما 

يمكنهم السؤال لدى دائرة معارفهم عن 
أية فرص يمكنك التقدم لها. 

مواقع الشركات اإللكترونية 
إن البداية الطبيعية هي مواقع الشركات اإللكترونية، فالعديد من كبريات 
الشركات لم تعد تستقبل أوراق طلبات التوظيف، فعلى المتقدمين ملء 

إستمارات إلكترونية للتقدم للتوظيف. وعليك االنتباه إلى أن بعض المواقع 
يتم تحديث قاعدة الوظائف الشاغرة فيها باستمرار، لهذا احرص على حفظ 

المواقع في قائمة المفضلة وتفّقدها بشكل دوري. 

 LinkedIn
تتيح لك هذه المنصة الشهيرة عمل “سيرة ذاتية” يمكنك تحديثها باستمرار 

عند حصولك على أي شهادة احترافية أو مشاركتك في دورة ما. وقد أصبحت 
العديد من الشركات تلجأ لإلعالن عن الوظائف الشاغرة عبر هذه المنصة. 

ويمكنك البحث عن الشواغر بحسب نوع الوظائف، أو بحسب الشركات، 
يمكنك ضبط “اإلعدادات” إلشعارك عند اإلعالن عن الوظائف التي تناسب 
مهاراتك. كما يحتوي الموقع على العديد من المقاالت المهنية واإلعالنات 

عن ورش العمل والدورات. 

يشكل هذا السؤال أحد األسئلة الصعبة التي تواجه الكثيرين في رحلة البحث عن العمل، وعبارة “كيف أبحث 
عن وظيفة” هي إحدى العبارات الشائعة جدًا في محركات البحث، ما يعني أن الكثيرين يحتاجون أحيانا لبعض 

النصائح واإلرشادات التي تعينهم في رحلة البحث ما يعّزز ُفرص حصولهم على الوظيفة المرجّوة. 

قبل البدء في رحلة البحث عليك معرفة “الهدف” من بحثك، ومدى تناسب ذلك الهدف مع “مؤهالتك ومهاراتك”، 
فذلك سيجعل رحلة البحث أكثر كفاءة. إن “الهدف” يعني ربما طموحك في العمل لدى شركة معّينة، وبهذا قد يكون 

التقديم عبر موقع الشركة اإللكتروني هو الطريق األفضل للوصول لهدفك أحيانًا. والرؤية الواقعية “لمؤهالتك” 
سيساعدك في معرفة نوع الوظائف التي يمكنك التقديم عليها، ألنه من المهم جدًا تجنب التقديم العشوائي!
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يعتبر الكثيرون أن المعيار في 
الترقية هو عدد سنوات العمل، 

وذلك غير صحيح. هناك من يقول 
إن لديه خبرة عشرين عامًا، ولكنه 

في الحقيقة يمتلك خبرة عاٍم واحد 
متكررة لعشرين عامًا. إن تطّورك 
أفقيًا من حيث تعقيد وصعوبة 

المهام التي تقوم بها، أو عموديًا 
من حيث المهام والمسئوليات 

اإلدارية هي الحجر األساس لحصولك 
على الترقية، وإذا كان السؤال 

“كيف أحصل على ترقية؟” يدور 
في ذهنك اآلن، فإليك اإلجابة.

من حّقك طلب الترقية
يتردد البعض رغم أدائهم الوظيفي المميز في طلب الترقية خوفًا من نظرة 

الشركة أو المسئولين لهم! رغم أنهم في أحياٍن كثيرة يعيشون حالة من عدم الرضا 
حول مسيرتهم المهنية من حيث الترّقي أو آفاق النمو. تأكد أن طلبك الترقية 

حّق من حقوقك، إال أن الحصول عليها من عدمه أمٌر خاضع ألسباب تتعلق بأدائك 
الوظيفي أحيانًا، وبعوامل خارجية أحيانًا أخرى، فربما تمّر الشركة بظروف تؤّجل 

خاللها الترقيات والزيادات.

اطلب الترقية بشكل صحيح...
يتردد البعض في طلب الترقية بحثًا 

عن التوقيت الصحيح، وبحثًا عن المكان 
المناسب. ال تتردد في طلب اجتماع مع 

مديرك أو المسئول عنك، مع الحرص 
على استعدادك الجّيد لهذه المقابلة. 

واحرص أيضًا على إخباره بموضوع 
االجتماع حتى ال يكون الموضوع مفاجئًا 

له.

الترقية حّق يجب اكتسابه
بمعنى أنه يجب عليك أن تبني أساسًا لطلب الترقية، فأداؤك الوظيفي، 

وانضباطك، واإلنجازات التي حققتها كلها تعطيك الحق في طلب الترقية. يمكنك 
كتابة هذه اإلنجازات بشكٍل واضح لتساعدك أثناء حديثك مع المسئول عنك. إن 

حديثك في بداية العام مع المسئول عنك حول أهدافك الوظيفية سيجعلك أكثر 
قدرة على معرفة ما يجب تحقيقه من أجل مواصلة االرتقاء بمستقبلك الوظيفي.

ما يجب عليك تجنبه
حين تطلب المقابلة، ال تفترض 

استحقاقها  100%! من المهم جدًا أن 
تكون منفتحًا على جميع االحتماالت، ومن 

المهم أيضًا أن ال يكون طلبك مصحوبًا 
بنبرة من “التعّنت أو الغرور”، وأن يكون 

الحديث في مستوى عاٍل من الصراحة 
والشفافية حول أدائك، وفرص الترّقي 
الوظيفية، وحول ما يجب عمله للحصول 

على الترقية.

طلب الترقية
حٌق عليك اكتسابه
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سيرتك الذاتية هي اختزال لمسيرتك العلمية وخبرتك المهنية، 
وهي اإلجراء األول واألساسي لبداية بحثك عن عمل. 

هل كنت تعلم أن الفنان “ليوناردو دافنشي” هو أول من كتب سيرة ذاتية وقدمها 
إلى “دوق ميالنو”؟ تحدث “دافنشي” في سيرته عن قدراته ومهاراته، وأن 

بإمكانه صنع المدافع بأنواعها خالل فترة الحرب، ورسم اللوحات وصنع المنحوتات 
في أيام السلم، والفرق فيما ذكره يبدو مختلفًا تمامًا، أليس كذلك؟ لقد قام بذلك 

ليبرهن مهاراته المتعددة، وليؤكد للدوق أنه خيار جيد في الحرب والسلم أيضًا.

صورة رسمية .. ومعلومات صادقة

الصدق والتسلسل الزمني

الصدق وال شيء غير ذلك، إياك أن تكتب أي شيء غير حقيقي في سيرتك الذاتية، ولتكن لديك 
دائمًا مستندات تؤكد كل ما ذكرته، ال داعي إلرفاقها في كثير من األحيان، إال أنك يجب أن تحتفظ بها 

وتقدمها حينما يطلب رب عملك منك ذلك. حين تكتب سيرتك الذاتية، ابدأ بمعلوماتك الشخصية، 
عرف بنفسك، اسمك وتاريخ ميالدك، جنسيتك أيضًا، باإلضافة لمعلومات التواصل التي تتضمن 

رقم هاتفك وبريدك اإللكتروني، اجعل الوصول إليك سهاًل حتى ال تفوت فرصة االتصال بك.

التسلسل الزمني مهم في كتابة السيرة الذاتية، ابدأ بالمعلومات األكاديمية المرتبطة بمسيرتك 
التعليمية، اذكر الشهادات والمؤهالت التي حصلت عليها والجهة التي منحتك إياها.

استخدم خطًا واضحًا، بحجم معقول، ولون واحد يفضل أن يكون األسود، البساطة دائمًا ستعطي 
انطباعًا أفضل، ابتعد عن اإلسهاب واإلطالة في الكتابة، ولتكن جملك المستخدمة قصيرة وواضحة، 

واكتِف بصفحتين فقط.

الصورة بألف كلمة

احرص على أن تضع صورتك بسيرتك الذاتية، بالرغم من أن العديد من الناس يتجاهلون 
أهميتها، إال أن للصورة وقعًا وتأثيرًا كبيرًا.

وبالتأكيد، ال تضع صورة “سيلفي” كنت قد التقطتها بكاميرا هاتفك، أو صورة بفلتر من 
“السناب شات”، إذ إن هذا الخطأ أصبح شائعًا في الفترة األخيرة. لتكن صورتك رسمية، 

Linke-  ملونة، ومع ابتسامة خفيفة. وكذلك الحال بالنسبة لسيرتك اإللكترونية كما في
dIn، تأكد من استخدام صورة رسمية.

ركائز سيرتك الذاتية
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المراجعة قبل الطباعة 

راجع سيرتك الذاتية قبل طباعتها، تأكد من أنها سليمة تمامًا، 
إمالئيًا ولغويًا، ولتكن لديك نسخة عربية وأخرى انجليزية، فطبيعة 

كل وظيفة تحدد اللغة الالزمة، وجنسية رب العمل كذلك.

احتفظ بنسخة على حاسوبك الخاص أو “فالش ميموري” حتى ال تحتاج لكتابة 
سيرة ذاتية في كل مرة تبحث فيها عن عمل، ما عليك إال إجراء بعض التعديالت 
في حال كنت قد اكتسبت معلومات ومهارات جديدة منذ آخر “تحديث” لسيرتك.

مواقع تساعدك

على شبكة االنترنت هناك عشرات المواقع التي ستساعدك 
على كتابة السيرة الذاتية، والعديد منها “مجانية”، مثل:

• www.visualcv.com
• www.seirah.com
• www.getfreecv.com

خبرتك مفتاح نجاحك

إن كنت قد مارست عماًل ما، سواء كان “مهنة” أو “تطوعًا” اكتب خبراتك 
العملية، واذكر المدة التي قضيتها في كل وظيفة، فمثل هذه التفاصيل محببة 

لدى أرباب العمل، ولها دالالت يتم قراءتها بأعينهم.

سيكون من الجيد استعراض أي إنجاز حققته، سواء كانت مشاركات محلية أو 
دولية، هذه هي فرصتك لذكر الجوائز التي حصلت عليها والمراكز التي حققتها.

سوف لن يكتفي رب العمل باألوراق التي بين يديه وما كتبته عن نفسك، 
لذا اترك له دائمًا من يمكنه التواصل معهم، سواء كانوا أرباب عمل سبق وأن 
عملت معهم، معلمين، أو مدربين، لكن تأكد من أنهم يعرفونك جيدًا وُيفضل 

أن تبلغهم بأن أسماءهم وأرقام تواصلهم موجودة في سيرتك الذاتية ليكونوا 
مستعدين ألي اتصال بهذا الشأن.

مواهبك ستعني الكثير لرب عملك، فهي بالتأكيد جزء من شخصيتك، اذكر 
اهتماماتك الحقيقية، وال تكتب أنك تحب ركوب الخيل والسباحة إن لم تكن 

بالفعل تهوى ذلك، وحين تكتب أنك تحب القراءة، ربما سيتم سؤالك عن آخر 
كتاب قرأته خالل المقابلة.
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الفرصكيف أبحث عن
الوظيفية؟

هل تواجه أوقاتًا صعبة في الحصول على وظيفة؟ 
هل بدأ الشعور باإلحباط يتسلل إليك أثناء رحلة البحث؟ 
إليك بعض النصائح التي ستحتاجها أثناء رحلتك للبحث 

عن وظيفة...
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  إّن أول وأهم نصيحة
 نقدمها لك هي عدم التوقف عن

 البحث! تشير بعض اإلحصائيات
 العالمية إلى أن األغلب يتم رفضهم

 من 15 شركة قبل حصولهم على
 وظيفة. ربما يكون احتفاظك

 بالروح اإليجابية أمرًا صعبًا في
 بعض األوقات، لكن تأكد أن هذه

 اإليجابية هي ما ستوصلك للوظيفة
المنشودة وتفتح لك مستقباًل زاهرًا

 يلجأ البعض للتقديم على كل 
إعالن عن وظيفة شاغرة رغبًة منهم في 
التوظيف في أسرع وقت! احرص على 
التقّدم للشواغر التي تالئم تخصصك 

وميولك، فحتى عند حصولك على إحدى 
الشواغر العشوائية التي تقدمت لها، فإنك 

سرعان ما ستفقد الرغبة في االستمرار فيها 
ربما وبدأ رحلة البحث من جديد.

 تقّدم معارض التوظيف 
ُفرصًا ذهبية، وتتنوع المعارض 

التي تقيمها وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية في مملكة البحرين 

بين معارض التوظيف في القطاع 
الصحي وأخرى للمهن اإلدارية 

واإلشرافية وغيرها. احرص على 
متابعة األخبار المتعلقة بهذه 

المعارض، وتأكد من زيارة المعارض 
التي تالئم تخصصك.

ويعّد LinkedIn اليوم من أحد أهم 
المنصات لإلعالن عن الشواغر 

الوظيفية، ويمكنك التقديم بضغطة 
زر حيث ستقوم الشركة بالنظر 

لسيرتك الذاتية في الموقع. حين 
تقوم بعمل حساٍب في الموقع، تأكد 

من كتابة سيرتك الذاتية بتأٍن وعناية.

 أثناء رحلة التقديم، حاول تعزيز مهاراتك 
ومعلوماتك باالنضمام للبرامج التدريبية. إن تنمية 

مهاراتك سيعزز من ُفرصك الوظيفية أواًل، وثانيًا فإن 
الفرح باإلنجاز سيشّكل دفعة معنوية لك، وثالثًا فإن 

هذه الدوارات والمشاركات تزيد من دائرة معارفك 
وهي بشكل آخر تزيد من فرصك.

 كما أسلفنا فإن الدورات 
التدريبية باٌب لتوسيع دائرة المعارف، وكذلك 

فإن التطّوع في مختلف البرامج سيفتح لك 
آفاقا للتعرف على الشواغر، بل وقد يجعل 
منك أحيانا المرشح المطلوب. إنها معادلٌة 
رابحة في كل حال، فأنت تنمي مهاراتك، 
وتقّدم الخير وتساعد في بناء وطنك، كما 

وأّنك تعزز فرصك الوظيفية.

احذر من التقديم العشوائي ال تتوقف عن البحث!

أين تبحث عن العمل؟ 

استغل الوقت في تعزيز مهاراتك

وّسع دائرة معارفك

13

2

4

5

نصائح5 
تحتاجها
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HAS ALREADY STARTED INVESTING IN THE INDUSTRY
That’s right - Bahrain’s government has not only shown keen interest in developing its FinTech 
industry, it has already started investing in various FinTech fields in an effort to stimulate the 
industry’s growth. For example, the Kingdom has initiated plans to invest in cryptocurrencies, 
otherwise known as ‘digital assets’. 

To further promote the growth of FinTech platforms, Bahrain has announced plans to support 
companies from all around the world by providing them with a world-class infrastructure, 
incentivizing them to set up operations in Bahrain, and drawing investors to the Kingdom. With the 
government’s sights set on diversifying the economy away from oil-based revenues, its focus is set 
to shift towards fostering innovative technological solutions, particularly in mobile apps and online 
transactions - both lucrative fields for FinTech companies (especially mobile payment wallets and 
digital remittance). 

The initiative, announced last year, has resulted in a number of international cryptocurrency-led 
FinTech companies expressing interest in establishing a presence in Bahrain, attracted mainly by low 
tax rates, strong, affordable infrastructure, and dynamic regulatory bodies. 

THE
GOVERNMENT 
1
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Bahrain has cemented its position 
as a regional FinTech hub in recent 
years, steadily pooling capital, talent, 
and resources into this relatively new 
sector to make it ripe for investment 
and innovation. The industry’s surging 
momentum has created a promising 
alternative to the more traditional 
industries we’re accustomed to 
in Bahrain, opening up a diverse 
range of opportunities for talented, 
motivated individuals. 

If you’re considering a career in 
FinTech, or if you need some reasons 
to feel excited about the industry, 
here are three key points you should 
know about Fintech in Bahrain:

3 Reasons to 
Consider a 

FinTech Career 
in Bahrain

TIME TO BE 
DISRUPTIVE
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Bahrain has long been recognized for its reputation as a regional banking and 
Islamic finance hub. FinTech may be the most important innovation with which 
Islamic finance engages, and GCC countries are already bracing for the results.

The Central Bank of Bahrain (CBB) recently established the region’s first 
nationwide regulatory sandbox for FinTech startups, reflective of the 
Kingdom’s firm commitment to the industry. The sandbox provides startups 
with a safe space to test innovative products and services without the burden 
of heavy regulations and licensing, which will in turn lead to more robust 
innovation, creating better products and services in Islamic finance and much 
more as FinTech becomes increasingly prevalent.

FinTech applications could also take Real Estate, one of the Kingdom’s most 
enduring sectors, to the next level. In fact, there is a growing number of 
online portals offering property for rent and sale. OffrBox, a New York City 
based Fintech startup, has developed an end-to-end real estate transaction 
platform where you can buy and sell residential properties entirely online. 
FinTech makes it possible to complete the contract process and close the 
deal for the property on a single platform, streamlining the process and 
making it seamless.

So that’s all folks. If you’re 
interested in FinTech, 
remember that you already 
reside ivn a country with 
a government actively 
engaging into your future 
company’s sector, and with a 
highly-skilled pool of soon-
to-be FinTech professionals. 
As far as Bahrain-based 
careers go, FinTech definitely 
seems set to make its mark.

BANKING AND REAL ESTATE

FINTECH WILL

REVOLUTIONIZE3
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Bahrain FinTech Bay, which opened last year, is perhaps the biggest indicator of the 
Kingdom embracing the emerging FinTech sector. One of the leading FinTech hubs in 
the Middle East, it provides businesses with the largest co-working space in the region, 
in addition to innovation labs, accelerator programs, and a host of other opportunities to 
source investors from its extensive network. 

The Bay is a joint project between Bahrain Economic Development Board (EDB) and 
FinTech Consortium (FTC), a Singapore-based FinTech incubator and ecosystem builder. 
The space spans 10,000 square feet and is located in the Arcapita building. Members 
can use the hub as a meeting space and a launch pad for their business ideas, while 
FinTech Bay Passports give members access to the Bay’s mobile app and partner portal. 
Its presence gives Bahrain a major push towards realizing FinTech’s immense, untapped 
potential, and is yet another reason why you should consider joining this exciting industry.

YOU’LL BE BASED IN

DEDICATED CO-WORKING HUB  
IN THE MIDDLE EAST

THE LARGEST
2
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“التدقيق” مجاٌل متجدد مليٌء بالتحديات
ياسر عباس سلمان:

طالما ألهم اآلباء أبنائهم 
بكفاحهم، وطالما كانت النصائح 

األبوية بابًا للنجاح والتفوق، 
وقصة نجاح ياسر عباس سلمان 

بدأت بهذا اإللهام: 

“كان الوالد )رحمه الله( يعمل 
في مجال المحاسبة كمدقق 
حسابات لذا توجهت لدراسة 

المحاسبة بعد دعمه وتشجيعه، 
كان هو والوالدة يعمالن بجد، 

كّونا نفسيهما بطموح وتطلعات 
عالية، وكافحا في سبيل النجاح، 

وهذا ما تعلمته منهما.

حينما تخرجت من المدرسة كانت 
مشورة والدي أن أستغل فترة 

دراستي الجامعية وأحضر لشهادة 
مهنية في مجال المحاسبة، 

والتي هي عبارة عن “عضوية 
في جمعية المحاسبين القانونيين 
المعتمدين” ACCA من بريطانيا، 

وبالفعل بعد ثالث سنوات 
ونصف من الدراسة وبتوفيق من 

الله أنهيت دراسة البكالوريوس 
ونلت الشهادة المهنية معًا في 

عمر الـ ٢٠ سنة”.
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ياسر عباس سلمان، الشريك في “جرانت ثورنتون عبد العال” 
وهي شركة تقدم خدمات التدقيق والخدمات االستشارية، بدأ 

مسيرته المهنية مع شركة المحاسبة والتدقيق العالمية )ايرنست 
ويونغ( في قسم التدقيق على البنوك والمصارف اإلسالمية 

وتعلم أصول مهنة التدقيق. وخالل عمله تعّلم الكثير ممن عمل 
معهم من قادة أو رؤساء، واكتسب منهم خبرة واسعة سواء كان 

التميز في مفاهيم المحاسبة أو كيفية التعامل مع العمالء.

في العام 2013 انتقل للعمل في بنك الخليج الدولي في قسم 
التدقيق الداخلي وساهم في جهود افتتاح بنك التجزئة الجديد 

في المملكة العربية السعودية ومراجعة كافة سياسات وإجراءات 
البنك باإلضافة للتدقيق على كافة أقسام البنك، فتعلم كيفية 
عمل البنوك من الداخل بعد عمله سابقًا كمدقق خارجي، وقام 
في خالل تلك الفترة بالتحضير للحصول على شهادة “مدقق 
داخلي معتمد” CIA وكان ضمن أفضل خمسين ممتحنًا من 

أصل 70 ألفًا عالميًا للعام ٢٠١٤ وكان العربي الوحيد ضمن قائمة 
المتميزين، وبعد ذلك نال شهادة “مدقق خدمات مالية معتمد” 
CFSA وأحرز أعلى نتيجة عالميًا للعام ٢٠١٥، وقد تم تكريمه من 
قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا، وهو المعهد الذي نال 

منه الشهادتين األخيرتين. 

معنى أن تكون شريكًا ...
وعن تجربة انضمامه كشريك لشركة “جرانت ثورنتون عبد العال” 

في العام 2015 يبين ياسر: “منحني األستاذ جاسم عبد العال 
)الشريك التنفيذي( ثقته الكبيرة ألنضم للشركة كشريك. وتتمثل 

مسئوولياتي الحالية في إدارة العالقات مع عمالء الشركة 
العاملين في قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي والقطاعات 

األخرى التي نخدمها بشكل عام، وتتضمن مراجعة وإصدار التقارير 
المالية وتقارير التدقيق الداخلي، وتقديمها في اجتماعات 

مجالس اإلدارة والجمعية العامة السنوية، وكذلك مباشرة قضايا 
المنازعات التجارية التي يتعين فيها المكتب كخبير”.

 التدقيق مجاٌل متجدد 
    ال يعرف الروتين ...

وحول مجال التدقيق يبين ياسر أنه “يشكل تحديًا لمدى 
قدرة المدقق على الموازنة بين دقة العمل وجودته، وبين 

إدارته للوقت وإنجاز األعمال في مواعيدها المحددة، وما 
يتبع ذلك من ضرورة العمل لساعات طويلة في بعض 

األحيان. وهذا المجال عمومًا يتطلب ضرورة تنظيم وإدارة 
الوقت بشكل صحيح، فاألعمال كثيرة والمسئووليات كبيرة، 
ولذا فإن المطلوب في هذا المجال التحلي بالصبر والحفاظ 
على التركيز، فضاًل عن أهمية الموازنة بين العمل من ناحية 
وااللتزامات االجتماعية وغيرها من ناحية أخرى، كما أنه على 

المدقق أن يتمتع بالنباهة والقدرة على التقصي”. 

ويضيف بأنه “على الرغم من كل ذلك فإن مجال العمل 
جميل ومتجدد، فنحن نتعامل مع مختلف أنواع العمالء في 
قطاعات مختلفة، ما يجعل مجال التدقيق بعيدًا عن الروتين 
والتكرار. ومن يعمل بهذا المجال سيتعلم المهنة ويتطور 

بشكل سريع فيها، وكل ما عليه هو الصبر والتحلي بنفس 
طويل ليحصد نتيجة طيبة”. 

األسرة أواًل، واألسرُة دائمًا...

يبّين ياسر أن “اإللهام ابتدأ بوالدي )رحمه الله( 
ووالدتي فهما أكبر الداعمين لي”، ويؤكد أّن 

“األسرة إجمااًل دعمها أساسي، فرغم ساعات 
العمل الطويلة هناك تفهم لطبيعة العمل ومشاركة 

في المسئووليات”. ويضيف “كما ال أنسى دعم 
وتوجيه الشريك التنفيذي جاسم عبد العال، وكل من 

تعلمت منه خالل مسيرتي المهنية”. 

 مسيرة متواصلة  
    عنوانها التمّيز...
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      مستقبٌل واعٌد 
رغم التحديات...

وكما يرى ياسر فإن “قطاع 
التدقيق مهم، حيث إن التدقيق 
متطلب قانوني سنوي حسب 

قانون الشركات التجارية البحريني 
ومتطلبات مصرف البحرين 

المركزي، كما أن هناك حاجة اليوم 
لالستشارات الضريبية، مع فرض 

ضريبة القيمة المضافة.

وهو قطاٌع ال يخلو من التحديات، 
حيث إن أكبر التحديات التي 

تواجهنا تتمثل في البحث عن 
كوادر وطنية مؤهلة، ناهيك 

عن المنافسة رغم أننا نعتبر من 
أكبر شركات التدقيق في مملكة 
البحرين، فنحن نؤمن بأن الغاية 

هي تقديم الحلول للعمالء 
وليس مجرد تقديم الخدمات. 

وهذا ما انعكس على نمو 
الشركة في السنوات األخيرة، 

وهو ما يحفزنا يوميًا لتحقيق 
المزيد من التطور والنجاح”. 

 جرانت ثورنتون 
عبد العال

توفر الشركة خدمات للعمالء في سبع مجاالت رئيسية: التدقيق 
الخارجي، التدقيق الداخلي، الخدمات االستشارية، استشارات 

في تقنية المعلومات، االستشارات الضريبية، خدمات اإلسناد، 
وخدمات الشركات والخدمات القانونية. والشركة في نمو مستمر، 

حيث كانت قد نشأت من بدايات متواضعة، أما اآلن فتضم أكثر 
من 130 موظفًا و5 شركاء، وأكثر من 1200 عميل من شركات 

ومصارف وغيرها. كما أنها عضو في “جرانت ثورنتون” الدولية، 
واحدة من أكبر الشركات المهنية في العالم في مجال الخدمات 

المحاسبية واالستشارية، والتي تعمل في أكثر من 130دولة 
وتضم 50,000 موظف في أكثر من 700 مكتب حول العالم.

جرانت ثورنتون 
عبدالعال تضم حاليًا 
أكثر من 130 موظفًا 

من ضمنهم 5 شركاء.
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محرك للنمو االقتصادي
في تمكين، ال نكتفي بتشجيع األفراد والمؤسسات 
في مملكة البحرين، ولكن نمكنهم عبر تقديم 
بشكل  تؤدي  التي  الحلول  من  واسعة  مجموعة 

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

الوطنية.
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المستقبل
ألن العالم تحول نحو الرقمية، أصبح تخزين البيانات وتداولها يتم عبر شبكة اإلنترنت، وألن الحدود الجغرافية باتت أصغر 

من خالل الحواسيب وحتى الهواتف المحمولة، فقد تزايد خطر الهجمات اإللكترونية، خاصة مع تواجد قراصنة محترفين، 
لذا بات علم أمن المعلومات ضرورة لحماية األفراد والمنظمات والدول.

وبشكل مبسط، يمكنك بال شك التعرف على طبيعة تخصص أمن المعلومات من خالل اسمه، وهو عبارة عن استراتيجيات 
توفير الحماية للمعلومات من كل ما يهددها، وقد احتل هذا التخصص مساحة كبيرة من االهتمام نظرًا ألهميته. وفي حال 

اخترت العمل في مجال أمن المعلومات ستعمل على توفير الحماية لجهة ما فيما يتصل بمعلوماتها وبياناتها السرية، وستضع 
حواجز تحول دون وقوع أسرار المؤسسة بيد اآلخرين. ومن زاوية تقنية، يمكن تعريف أمن المعلومات بأنه عبارة عن وسائل 

وأدوات وإجراءات يتم توفيرها لضمان حماية المعلومات من األخطار الداخلية والخارجية.

ويعتبر حماية المعلومات أمرًا قديمًا، كان يتم مسبقًا من خالل موظف يحرص على عدم دخول أشخاص غير مرخص لهم لغرف 
األرشيف التي تضم مئات الملفات الورقية، إال أنه تطور اآلن بعد اعتماد الحواسيب كمخازن للمعلومات، لذا باتت الوظيفة ترتكز 

على تطوير أنظمة حماية نظم التسجيل، البرامج والتطبيقات باإلضافة لقواعد البيانات وحماية الولوج إلى األنظمة.

تخيل أنه لو ال ما يبذله موظفو أمن المعلومات، قد يتمكن أشخاص في مكان بعيد جدًا من تصفح هاتفك النقال، واالنتقال 
بين برامجه، وقد يبعثون رسائل باستخدام بريدك اإللكتروني الخاص، فضاًل عن المخاطر األخرى المرتبطة بتسريب معلومات 

عسكرية سرية على سبيل المثال ال الحصر. وحرٌي بك معرفة أن مجال أمن المعلومات ال يقتصر على ما سبق، إذ إن هناك 
مجاالت أخرى للحماية منها البرمجة األمنية، إدارة أمن المعلومات، واكتشاف الثغرات، ومن المتوقع أن تكون قد اطلعت على 

تقارير بهذا الشأن، فالعديد من الشركات تضطر لسحب منتجات من األسواق بسبب ثغرة أو تلغي تحديثًا لبرنامج أو موقع 
للسبب نفسه.

وتمثل السرية العامل األهم في وظيفة أمن المعلومات، بالتأكيد أنت لن ترغب بأن يعرف أي شخص رقم بطاقة االئتمان 
الخاصة بك، إذ من الممكن أن تتفاجأ بإجراء عمليات شراء أو سحب مبالغ نقدية بينما تكون البطاقة في جيب محفظتك، وهنا 

يكون دور موظف أمن المعلومات. وتخيل أن شركات كبرى تعرضت للقرصنة بسبب إغفال أو ضعف في أمن معلوماتها.

ويعتمد التخصص في أمن المعلومات على عدد من التخصصات األخرى المساندة مثل الشبكات والبرمجة، لذا إن كنت 
مهتمًا بدراسة أمن المعلومات وعليك أن تكون ملمًا بأساسيات الشبكات وإدارة األنظمة.

وظائف 

أمن المعلومات

جامعات مقترحة
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 	 

 في المملكة العربية السعودية
www.nauss.edu.sa

 جامعة لينيوس في السويد	 
www.lnu.se/en
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إن أســاس نجاح أي عمل، خطة أو مشــروع 
يعتمد على التخطيط الســليم ودراســته من 

جميــع النواحــي خاصة “المالية” منها، لذا 
احتلــت وظيفة المخطــط المالي مكانة مهمة 
في المؤسســات والشــركات لتفادي الخسائر 
المادية والحفاظ على االســتقرار االقتصادي.

إدارة رؤوس األموال بهدف تحقيق األرباح، هذا ما 
يقوم به العاملون في مجال التخطيط المالي، إذ 

إنهم يدرسون المتغيرات من حولهم باستمرار، 
ويضعون خططًا استراتيجية وآليات لتنفيذها، 

ويقومون بمراجعتها دوريًا وإجراء التحديثات الالزمة 
للوصول إلى الغاية المتمثلة في الحصول على 

عوائد مالية أكبر وزيادة نمو الحصة السوقية، وتقليل 
المصاريف، باإلضافة لتفادي احتماالت الخسائر.

ويشمل التخطيط المالي مجموعة من الجوانب، تتمثل 
بطبيعة الحال في إعداد الميزانّية المالّية، 

والتخطيط للمصاريف، وتوفير المال وغيرها، وذلك 
من خالل احتساب الموارد والمصاريف، لرفع 
األولى وخفض األخيرة لتعزيز الرقابة المالية.

المخطط المالي الناجح والمتمكن من وظيفته، والقادر 
على استقراء المستقبل بواقعية ووضوح سيتمكن 

بالتأكيد من وضع خطط بديلة لتفادي األزمات المالية، 
وتجاوز الخسائر من خالل خطط قصيرة وبعيدة المدى.

ولتعمل في مجال التخطيط المالي فأنت بحاجة 
لدراسة أحد فروع العلوم اإلدارية، مثل اإلدارة المالية 

والمصرفية، المحاسبة أو إدارة أعمال، إال أن هناك 
مهارات أخرى عليك إتقانها أبرزها التحليل ،والتفكير 

اإلبداعي والقدرة على إعداد التقارير والعمل ضمن 
فريق، ستحتاج أيضًا لمهارات القيادة لتتمكن من التأثير 
على المؤسسة والعاملين فيها وإقناعهم بما توصلت 

إليه من أفكار تسهم في التخطيط المالي الفعال.

وكما تعرف، هناك بالتأكيد عوامل مؤثرة في التخطيط 
المالي، متمثلة في العامل البشري والتقني، إذ 

إن التخطيط واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من 
خالل كادر مؤهل يمتلك قدرًا كبيرًا من المهنية سيؤدي 

إلى رفع األرباح وتقليل التكاليف والحد من الخسائر.

التخطيط المالي

جامعات مقترحة
 جامعة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا	 

www.uj.ac.za

 جامعة تيكملينيو في المكسيك	 
www.tecmilenio.mx

 كلية دوغالس في كندا	 
www.douglascollege.ca
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هنا تكمن أهمية “البرمجة”، إذ إن الكثير من الخدمات اإللكترونية التي تستخدمها، أنظمة 
التشغيل، وكذلك التطبيقات، لم تكن لتصبح متاحة بين يديك لوال “البرمجة”. ما يقوم 
به “المبرمج” هو توجيه األجهزة سواء كانت هواتف أو حواسيب، أو لوحات ذكية لكيفية 
التعامل مع البيانات وتنفيذ سلسلة األعمال المطلوبة منها، ويمكن للمبرمج التخصص 

في أحد المجاالت الدقيقة.

ويعمل المتخصصون في هذا المجال على صياغة واختبار مشكالت تشغيل البرامج، 
والتأكد من سالمة البيانات، باإلضافة لتطوير البرامج وصيانتها باستمرار مع إجراء تعديالت 

تجعل استخدامها أفضل، وذلك وفقًا لطبيعة المؤسسة التي ستزاول فيها العمل.

وللعمل في مجال البرمجة أنت بحاجة إلى الخبرة التي ستكتسبها بالممارسة، ومن المهم 
تتويجها بشهادة بكالوريوس، كما يجب أن تمتلك جملة من المهارات الحسابية واإلحصائية، 

وأن تكون لديك قدرة على التعامل مع البيانات وكتابة التقارير، باإلضافة لسرعة البديهة 
والقدرة على حل المشكالت، إذ إن توقف النظام الخاص بمؤسسة ما لساعات سيكبدها 

خسائر كبيرة، وستكون مهمتك كمبرمج التدخل السريع وعالج المشكلة ليعود النظام 
لوضعه الطبيعي في أقصر مدة ممكنة.

كمبرمج، سيكون أغلب عملك ضمن بيئة مكتبية، وستتعامل مع األجهزة بشكل أساسي، 
إال أن مهامك ستتضمن مساعدة الموظفين في اإلدارات األخرى، وتعليمهم آلية استخدام 

البرامج أو النظم األساسية في المؤسسة، وحل المشكالت التي تواجههم بالتأكيد، 
وبالتالي أنت بحاجة ألن تمتلك مهارات شخصية للتواصل الفعال مع اآلخرين، والقدرة على 

شرح وتبسيط المعلومات، إذ إن إلمام “المبرمج” يختلف عن المستخدم البسيط.

ويطلق على علم البرمجة “لغة العصر”، وجدير بك معرفة أن” آدا لوفاليس” تعتبر أول 
من وضعت القواعد األساسية للغات برمجة الحاسوب من خالل خوارزمية ترميز كتبتها 

في العام 1842.

قد تظن كما هم الكثير من الناس أن العملية معقدة للغاية، إال أن الرد على مخاوفك هو 
“المرء يخشى ما يجهل”، فالبرمجة تعتمد على مواصفات محددة سلفًا، وهي قائمة 
على قواعد قابلة للتطبيق، وقد يكون لديك ما يكفي من اإلبداع البتكار برنامج يتحول 

لـ”العالمية” كما حصل مع” مارك زوكربيرغ” الذي اخترع “الفيس بوك” حين كان طالبًا، وهو 
اآلن يحتل مرتبة متقدمة في قائمة أثرياء العالم.

البرمجة
أنت بالتأكيد تمتلك هاتفًا نقااًل، 

وتستخدم تطبيقات مختلفة، وكذلك 
الحاسوب، وربما يكون لديك لوحًا 
إلكترونيًا أو جهاز “بالي ستيشن” 

أيضًا. هل فكرت أنك حين تكتب على 
لوحة المفاتيح الحرف )أ( على سبيل 
المثال، أو الرقم )6( كيف يستوعب 

الجهاز ذلك ويظهره على الشاشة؟

جامعات مقترحة
 جامعة كامبردج 	 

في المملكة المتحدة 
www.cam.ac.uk

 جامعة ستانفورد 	 
 في الواليات 

 المتحدة األمريكية
www.stanford.edu

 جامعة برينستون 	 
 في الواليات 

 المتحدة األمريكية
www.princeton.edu

 جامعة 	 
 سنغافورة الوطنية

www.nus.edu.sg
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تحليل البيانات
المعرفة قوة، وامتالكك لمعلومات مفصلة بشأن أي ملف، سيجعله سهاًل بين 

يديك، وهنا تكمن أهمية البيانات. وفي ظل التطور التكنولوجي، أصبح الوصول 
للمعلومة أكثر سهولة، إال أن امتالك المعلومات بحد ذاته لن يجدي نفعًا ما لم 

يوضع في القالب الصحيح أال وهو التحليل، وهو ما يتطلب مهارة وعلمًا أكاديميًا 
لإللمام به، كما يفترض أن يكون محلل البيانات ملمًا بقواعد الرياضيات واإلحصاء.

يقال إن البيانات سلطة جديدة في عالم المعلومات، ويعتبر تحليل البيانات الطريقة 
األفضل لصياغة االستراتيجيات الخاصة بالشركات والمؤسسات، وتعتمد على التنبؤ 

بالتوقعات، وحري بك معرفة أن العاملين في هذا المجال يتقاضون رواتب مجزية.

ولتكون الفكرة أقرب بالنسبة إليك، تخيل عددًا من األشخاص الذين يقومون باستخدام 
خرائط “غوغل” بشكل يومي حول العالم، إذ تمتلك الشركة بيانات مهمة حول أعداد 

المستخدمين وأماكن تواجدهم ووجهاتهم أيضًا.

ألم تتفاجأ بأن اإلعالنات التي تتخلل مقاطع “اليوتيوب” تنسجم مع اهتمامك؟ وهل كنت 
تعرف مسبقًا أن اإلعالنات للمشاهدين في الشرق األوسط تختلف عنها في الواليات 

المتحدة األمريكية أو الدول األوروبية؟

لقد وضعت تلك الخطط اإلعالنية بعد تحليل لبيانات المستخدمين، فبطبيعة الحال، 
سوف لن يكون مجديًا إلى حد كبير عرض منتجات تتوافر في الدول األوروبية فقط 

بالنسبة لك، والعكس صحيح بالنسبة لهم.

ربما تعرض “غوغل” أرقامًا بشكل دوري حول أعداد المستخدمين، إال أن هناك بالتأكيد 
فريق تحليل لتلك األرقام وبيانات أخرى يعمل على صياغة خطط الشركة المستقبلية 

والتي لن يتم اإلعالن عنها مسبقًا.

يختار المعلنون في “االنستغرام” الفئات التي يرغبون بأن يظهر لهم اإلعالن، إن كنت 
متابعًا لحسابات رياضية، ستظهر في صفحتك إعالنات ألحذية رياضية ربما، وإن كنت مهتمًا 

باألزياء والموضة، ستجد إعالنًا لمتجر متخصص في كل مرة تتصفح فيها التطبيق الذكي.

وتطرح شركات السفر والسياحة عروضًا مخفضة للسفر لوجهات معينة حين تالحظ اإلقبال 
عليها، وذلك بعد أن تقوم بتحليل بيانات المسافرين.

الحظت بالتأكيد أن هناك أسعارًا تنافسية لقضاء إجازات قصيرة في تركيا، تأكد أن تلك 
العروض جاءت بعد دراسة وتحليل.

سيرتكز عملك في مجال تحليل البيانات على تحديد البيانات المتعلقة بالمؤسسة التي 
اختارتك لتقوم بهذه المهمة، وجمعها ووضعها في سياق نماذج إحصائية، واستخراج 

معلومات مفيدة منها، وقد يكون هناك فريق مساند لعملك بمسميات وظيفية أخرى، 
سيكون عليك أيضًا إيجاد أجوبة ذكية للعديد من التساؤالت، واألهم أن تراعي سرية 

المعلومات حتى تقرر اإلدارة العليا بالمؤسسة الكشف عنها. وسيكون عليك أيضًا إيجاد 
حلول للمشكالت، والمساهمة في الحد من انخفاض األرباح معتمدًا على ما لديك من 

حقائق في صيغة بيانات.

جامعات مقترحة
 	 Northwest Missouri 

State University 
في الواليات المتحدة 

 األمريكية
nwmissouri.edu

 	 Tilburg University 
 في هولندا

tilburguniversity.edu
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تواَصل
ُتشير الدراسات إلى أن الكثيرين يخافون من الحديث أمام جمهور، 
ولعّل قائمة المشاهير الذين كانوا يعانون من هذه المشكلة في 

بداية مسيرتهم كفيلة بإقناعك أواًل أن حاجز الخوف هذا مصنوٌع من 
زجاج ويمكن التغلب عليه بسهولة، وثانيا أن “القدرة على التواصل 

اللفظي” مهارة أساسية للنجاح المهني واالجتماعي. 

جوليا روبرتس، وينستون تشرشل، وارن بوفيه، ريتشارد برانسون والكثير كانوا 
يعانون من رهبة الكالم أمام جمهور، ولكن تنميتهم لمهارة الخطابة والتواصل 

كانت سببا رئيسًا لتحقيقهم النجاح في مختلف األصعدة. إن شعورك بالقلق 
من الحديث أمام الجمهور هو تذكرة دخولك لنادي المشاهير هذا ويعني 
أنك شخٌص مميٌز بالفعل، ويجب أن يكون دافعًا لك لتنمية هذه المهارة. 

إن مهارات الخطابة والتواصل هي مهارة يومية سواء كنت في فصل دراسي 
أو اجتماع عمل أو لقاء عام أو جلسة خاصة مع العائلة أو األصدقاء، ورشة 
تدريبية، مقابلة لوظيفة أو غيرها. والقاعدة األهم في تطوير هذه المهارة 

هي الممارسة، فكّلما تحّدثت تحّسنت مهارة الحديث والتواصل عندك.

مع اآلخرين بمهارة

قواعد الحديث

15 26 37 48

كن مستمعًا 
جيدًا، أنصت 

بعناية لما يقوله 
اآلخرون، فذلك 
يجعلك محاورًا 

بارعًا.

تعلم لغات 
جديدة، ألنها تزيد 
مساحة تواصلك 

مع أشخاص 
آخرين من 

مختلف الثقافات 
والمجتمعات.

اهتم بتنمية 
معرفتك 
وثقافتك، 

فكلما زاد رصيد 
معلوماتك 

صرت قادرًا على 
الحديث والنقاش 

بشكل أفضل.

تعامل بشكل 
إيجابي مع 

اآلخرين على 
اختالف 

مستوياتهم، 
احترمهم وتحدث 
بشكل حضاري 

ومنفتح.

بسط أسلوبك 
وابتعد عن 

التعقيد في 
اختيار الكلمات 
لكي يفهمك 

الجميع، تواضع 
وال تكن شخصًا 

متكلفًا.

تقبل وجهات 
النظر األخرى، 
احترم مختلف 
اآلراء، وتعامل 
مع المختلفين 

معك بكل رحابة 
صدر.

عزز ثقتك 
بنفسك، فذلك 
يعطيك قدرًا أكبر 
من القبول عند 

اآلخرين فيقتنعوا 
بما تطرحه من 
حديث أو أفكار.

تجنب انتقاد 
اآلخرين أو 

إحراجهم بكلمات 
جارحة حتى ال 
ينزعجوا منك 
وينفروا من 
الحديث معك.

 “لغة الجسد” 
هي اللغة الثانية 

التي نتكلم بها 
عند الحديث.
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“لغة الجسد” هي اللغة الثانية التي نتكلم بها عند الحديث، وهي تتركز على ثالثة عوامل مهمة يجب 
التركيز عليها لتحقيق تواصٍل فّعال، وبالتالي تقديم حديث أو خطاب أكثر فعالية وإقناعا: 

عينك هي الجزء الوحيد من جهازك العصبي المركزي 
الذي يرتبط باآلخرين بشكل مباشر، لذا يجب أن تكون 
لديك مهارة للتواصل عبرها، وذلك عبر اتباع النصائح 

التالية:

ال تنظر إلى شيء جانبي إال مستمعك أو محدثك، . 1
ألن توزيع النظرات هنا وهناك يبعث على التوتر وعدم 

الطمأنينة، وقد يؤثر على مصداقيتك في الحديث.

تجنب أن تغمض عينيك، فذلك يعطي إشارة إلى أنك . 2
ال تريد أن تكون في هذا المكان أو ال تريد أن تسمع ما 

يقوله الشخص اآلخر.

ال تركز نظرك على شخص أو جانب معين عندما تخاطب . 3
جماعة كبيرة، بل حاول أن توزع نظراتك في كل اتجاه 

وعلى كل األشخاص ولو لبضع ثواٍن. 

وتيرة صوتك أو نبرته واللغة المستخدمة إليصال 
رسالتك تعد عاماًل مؤثرًا على مهارة التواصل الفعال 

مع اآلخرين. ويمكنك في هذا اإلطار اتباع اآلتي:

ليكن صوتك مفعمًا بالحيوية والحماس ويبعث على . 1
الراحة، وذلك لكي يكون مؤثرًا بشكل إيجابي على 

اآلخرين ممن يستمعون إليه.

احرص على التنوع الصوتي، اخفضه تارة وارفعه تارة . 2
أخرى، فمن شأن ذلك إثارة انتباه اآلخرين وتحفيزهم 

على االهتمام بما تقول.

ابتعد عن األداء الرتيب في القراءة، قم بتدوين . 3
أفكارك ومالحظاتك كي تترك مساحة حرة 

لكلماتك خالل اإللقاء، واستخدم لغة واضحة 
ومفهومة للجميع. 

وضعية جلوسك أو وقوفك، وحركاتك كلها تؤثر على 
تواصلك مع الغير، لذا يجب أن تكون في وضعية مرنة ال 

تبعث على التوتر أو عدم القبول. ولك في هذا الصدد 
جملة نصائح:

قف منتصبًا وتحرك بصورة طبيعية وسهلة، ويجب أن . 1
تكون قادرًا على تصحيح االتجاه العام الذي يرتخي فيه 

الجزء األعلى من الجسم.

ال تكثــر مــن التراجــع إلــى الخلف خالل الحديــث لجماعة . 2
مــا، أو تميــل مــن جنــب إلى آخر، بل احــرص على الميل 

بوزنــك إلى األمام.

حاول أن تتحرك في مختلف أرجاء المكان، اخرج من خلف . 3
الطاولة حتى لو كنت في وضع رسمي، فهذا يزيل 

الحواجز بينك وبين اآلخرين.

12

3

التواصل بالعين

الصوت واللغة

الوضع والحركة
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إدارة العمليات
بيئة العمل مزيج متميز بين 

الخصوصية واالنفتاح ما يحقق 
أعلى درجات اإلنتاجية

لألماكن حكاية..
جولة بصرية في بعض المكاتب 

وبيئات العمل في البحرين
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الفرع الرئيسي - خليج البحرين
تحمل األماكن في تفاصيلها رسائل لمن 

يزورها، ورسالتنا يكتبها الزائر والعميل 
حيث يكون هو محور اهتمامنا، إننا نقدم 

تجربة تتسم كل تفاصيلها بالتميز.

 مكتب مساعد 
المدير العام 
للعمليات

يمنح فريق القادة المتميز 
الثقة والدعم للفريق، 
ما يشكل بيئة إبداعية 

تقوم على الثقة.
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 مكتب الرئيس 
التنفيذي لبنك البركة اإلسالمي 
القائد الملهم هو الذي يكون قدوًة للفريق عبر 

المساندة والدعم، ويكون رّبان النجاح.

إدارة الخزينة
روح الفريق الواحد دائمًا ما 

تصنع المعجزات وتحقق التمّيز.
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مكتبة مجموعة 
البركة المصرفية

ألن العالم مليء بالتحديات، 
فإن رحلة البحث والتعلم 

وتطوير الذات ال تنتهي أبدًا.
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معنى العمل...
ما معنى العمل؟ لو فسرنا مفهوم 

“العمل” من ناحية لغوية، فهو حركة 
ظاهرة لجسم ما بإرادة أو بغير إرادة. أما 
تفسيره من الناحية الدينية، فهو القيام 
بالفرائض والواجبات الدينية، ويشمل 

الُسنن وأعمال الخير، بينما التفسير 
االقتصادي له يعني بذل الفرد للجهد 
البدني في نشاط ما إلنتاج سلعة أو 

خدمة من أجل كسب العيش.

العمل من صميم الدين...
العمل معروٌف بالنسبة لإلنسان منذ 

بدء الخليقة، فالذي ال يعمل هو فرد غير 
منتج وتقل أهميته في المجتمع. ولذلك 

يحث ديننا الحنيف على أهمية العمل 
وطلب الرزق، ويمكننا االستدالل على 

ذلك من خالل اآليات القرآنية، فقد ورد 
ِذكر “العمل” في 371 موضعًا بصيغ 

مختلفة، باإلضافة آليات أخرى تحث على 
لزوم السعي لكسب الرزق، قال تعالى 

في سورة التوبة اآلية 105: ﴿َوُقِل اْعَمُلوا 
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن  َفَسَيَرى اللَّ

َهاَدِة  وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ َوَسُتَردُّ
ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾، وفي هذه  َفُيَنبِّ

اآلية الكريمة جاء ِذكر العمل بصيغة األمر، 
فهو أمر إلهي ُيبين أهمية العمل. 

كما أن األحاديث النبوية الشريفة تحث 
على أهمية العمل لحفظ كرامة وعزة 

اإلنسان وخلق درع يقيه الذل والهوان، 
وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه 
، خيًرا من  وسلم: )ما َأَكل َأحٌد طعاًما قطُّ

أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود 
عليه السالم كان يأكل من عمل يده(، 

ويتبين من هذا الحديث أهمية العمل، 
فكلما كنت أكثر اعتمادًا على نفسك 
في تحصيل لقمة عيشك بالسعي 

والعمل، كان ذلك أفضل لك من السؤال 
واالستعطاف.

العمل سيرُة األنبياء...
لم يحدد الدين اإلسالمي نوعية العمل، 

ولم يفرق فيما لو كان العمل في المجال 

خلق الله تعالى األرض وهي 
مملوءة بالخيرات والِنعم، كل 
ذلك من أجل أن تعيش في 

رفاهية وسَعة، ولن تنال هذه 
النعم إال بالعمل والِجد، لذلك 
ُيعتبر العمل أحد أهم العناصر 
األساسية للعيش واستمرارية 

الحياة وتوفير ما تحتاجه. 

يقول تعالى في كتابه الكريم:

ُهُم اأَلْرُض اْلَمْيَتُة  ﴿َوآَيٌة لَّ
ا َفِمْنُه  َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّ
اٍت ِمن  َيْأُكُلوَن، َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّ
ْرَنا ِفيَها ِمْن  ِخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ نَّ
اْلُعُيوِن، ِلَيْأُكُلوا ِمن َثَمِرِه َوَما 

َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم َأَفال َيْشُكُروَن﴾. 

)سورة يس اآلية 33 و34 و35(

العملأمٌر إلهي ...

ورد ِذكر “العمل” 
في 371 موضعًا 
في القرآن الكريم
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بعض مواضع ذكر العمل

الزراعي أو الصناعي أو التجاري، بل جميع 
أبواب العمل مفتوحة لك ما دامت مباحة، 

فكل األنبياء عليهم السالم عملوا ِبَكد 
أيديهم وأكلوا من عرق جبينهم، فالنبي 

آدم كان يعمل في الزراعة، والنبي داوود 
كان حداًدا، والنبي نوح كان نجاًرا، والنبي 
موسى كان راعًيا لألغنام، والنبي محمد 

كان يعمل في رعي األغنام والتجارة. كما 
كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 

يعملون في شتى المجاالت، فأبو بكر 
الصديق كان بزاًزا يبيع الثياب، وعمر بن 
الخطاب كان سمساًرا، وعثمان بن عفان 

وعلي بن أبي طالب كانا يعمالن في 
التجارة.

وفي المقابل، يدعو الدين اإلسالمي 
إلى المزج بين الدنيا واآلخرة، فليس عليك 

أن تزهد وتترك متع الحياة، وال أن تجري 
خلف مجريات الدنيا وتنسى العبادة، كما 

 تشير لذلك اآلية77 في سورة القصص 
اَر اآْلِخَرَة َواَل  ُه الدَّ ﴿َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللَّ
ْنَيا َوَأْحِسن َكَما  َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
ُه ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي  َأْحَسَن اللَّ
َه اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن﴾،  ْرِض ِإنَّ اللَّ اأْلَ

وذلك ما يميزنا عن بقية األديان التي 
تدعو للقداسة، أو تلك التي تقتصر على 

تلبية مطالب الجسد وإلغاء الروح.

 العمل نزاهة واتقان، 
وحفٌظ للحقوق

وكما أكد الدين اإلسالمي على أهمية 
العمل، فقد حرص على االهتمام بحقوق 

العاملين وواجباتهم، قال رسول الله 
ِجيَر َأْجَرُه قبل َأْن َيِجفَّ  “ص”: )َأْعُطوا اأْلَ

َعَرُقُه(، وتم وضع األسس الالزمة للحفاظ 
على صحة العامل ومنحه الرعاية الصحية، 

بما في ذلك حفظ النفس والعقل وإعطاء 

الراحة، فكل إنسان له طاقته، قال تعالى 
ُف  في سورة البقرة اآلية 286: ﴿اَل ُيَكلِّ
ُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾، وعلى العامل  اللَّ

أيًضا أن يؤدي واجباته تجاه عمله بإخالص 
ودقة وأمانة، فقد نهى الدين عن الخيانة، 

كما جاء في سورة األنفال اآلية 27: ﴿َيا 
ُسوَل  َه َوالرَّ ِذيَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا اللَّ َها الَّ َأيُّ
َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾. وقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ِإّن 
َه َتَعالى ُيِحّب ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل  اللَّ

َأْن ُيْتِقَنُه(، ويتضح لك من هذا الحديث 
الشريف أن العمل الذي تزاوله يجب أن 
يكون متقنًا، بحيث تراعي فيه شرع الله 
وحدوده، فالمال الحالل هو المردود من 

وراء العمل المتقن الذي تستطيع من 
خالله أن تنفق على نفسك من دون 

الحاجة إلى السؤال. 

مثال عدد آيات ورودها الصيغة
ِتي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )الزخرف:72( ُة الَّ َوِتْلَك اْلَجنَّ َتْعَمُلون 83 آية

اِلَحاِت )التين:6( ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِإالَّ الَّ 73 آية َعِمُلوا
َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى الله َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن )التوبة:105( 9 آيات ِاْعَمُلوا

َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن )الزمر: 74( 4 آيات الَعاِمِلين
ٍة َخْيرًا َيَرُه )الزلزلة:7( َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ 14 آية َيْعَمُل

في القرآن الكريم

وسيرة لألنبياء عبر التاريخ
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EDUCATION
• A degree in mathematics, 

statistics, or software 
engineering is helpful

• Learn to code
• Learn about algebra, 

statistics, machine learning
• Learn about Big Data
• Gain a thorough 

understanding of database 
management software

EXPERIENCE
• Get experience working 

on real projects
• You can also enter industry 

competitions to gain 
relevant experience 

• Finally, stay up to date 
with industry news

SKILLS
• In addition to technology 

related skills, you will 
also need to master data 
visualising and reporting

• FInally, you will need 
excellent communication 
skills to explain your findings 
to your team and to a 
non-technical audience

THAT DATA SCIENTISTS DO
• Conducting undirected research
• Extracting huge volumes of data from 

multiple internal and external sources
• Employing sophisticated analytics programs
• Thoroughly cleaning data and 

discarding irrelevant information
• Recommending cost-effective changes 

to existing procedures and strategies
• Challenge existing assumptions

What 
Qualifications 
Do I need?

TASKS HOW 
POPULAR 
IS DATA 
SCIENCE AS A 
CAREER?
Data science is one of the 
most sought-after jobs in the 
world. It’s a very demanding 
role, but also one of the 
highest paying jobs.

6 
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Untangling 
The Future

A Career as a Data Scientist

DID YOU EVER WANT TO BE A DETECTIVE? 
FORMING COMPLEX PATTERNS TO SOLVE 
PROBLEMS AND REACH ANSWERS? YOU 
MAY BE INTERESTED TO KNOW THAT SUCH A 
CAREER EXISTS IN THE BUSINESS WORLD, AND 
IT CAN ALL BE DONE RIGHT AT YOUR LAPTOP. 
IN THIS ISSUE OF DISCOVER LIFE, WE EXAMINE 
THE VITAL ROLES OF DATA SCIENTISTS AND 
EXPLAIN EVERYTHING YOU NEED TO KNOW 
BEFORE SETTING OUT ON THAT PATH.

THE HOTTEST 
JOB IN THE IT 

FIELD ON A 
GLOBAL SCALE

OF DATA SCIENTISTS
• Data Analyst: takes the data and 

uses it to help companies make 
better business decisions.

• Data Engineer: manages large data 
infrastructures to be analyzed.

• Machine Learning Engineer: maintains 
production systems and monitors 
data products in production.

• Data Science Generalist: generally 
knowledgeable about data but is not a 
specialist in the company’s main product

TYPES TIPS
FOR STARTING A CAREER  
IN DATA SCIENCE:
• Examine and choose the right 

data science role for you.
• Take a Massive Online Open 

Course (MOOC).
• Choose a specific tool or 

language and commit to it.
• Work on your communication skills.
• Network!

54
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بتحّرك من مجموعة من المتطوعين ومحّبي الخير من أصحاب 
الهمم العالية، انطلقت مبادرة نبيلة هدفها حفظ الفائض 
من “النعمة” والطعام المهدور، وتمكنت هذه المجموعة من 
فاعلي الخير خالل سنتين من تطوير عملهم ليصبح مؤسسة 
منظمة في العام 2014، ُتدير أعمالها بمهنيٍة عاليٍة على 
مدار الساعة أطلق عليها اسم “جمعية حفظ النعمة”. 

حفظ النعمة
 بذرة الخير 

المستمرة في النماء

جمعية

هذه المبادرة اإلنسانية تم إطالقها على نطاق 
واسع في جميع أنحاء البحرين، وذلك من خالل 

تعليب الطعام الفائض من التجمعات الكبيرة 
أو الفنادق والمطاعم وإعادة تقديمها لألسر 

المتعففة وذوي الدخل المحدود، ضمن معايير 
السالمة والنظافة المتبعة من قبل الجمعية. 

إضافة لكون المبادرة مرتكزة على تعاليم الدين 
اإلسالمي الحنيف من نبذ اإلسراف ومساعدة 

الغير ومّد يد العون للمتعفف، فإن هذه المبادرة 
تحمل سمة العالمية أيضًا، فالعديد من الدول على 

مستوى العالم لديها تجارب مماثلة، واستطاعت 
جمعية حفظ النعمة من خالل مبادرتها هذه خفض 

نسبة الهدر وتقديم مساعدات غذائية لمئات 
المستفيدين يوميًا في مختلف المناطق السكنية، 

فخالل شهر سبتمبر ٢٠١٨ مثاًل تم حفظ ١٧٧٥٣ 
وجبة، وتوزيعها على العوائل والعمالة المستفيدة.

وقد حصلت الجمعية على جائزة أفضل مشروع 
تطوعي في مملكة البحرين عن فئة الجمعيات 

 ضمن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الثامنة، 

 وكذلك جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي 
آل خليفة للعمل الخيري “وفاء ألهل العطاء”.
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تحظى جمعية حفظ النعمة بدعم واسع من مجموعة من الشركات الكبرى في 
المملكة، وتمتد هذه الشراكة لتشمل العديد من الفنادق الكبرى و األسواق التجارية. 

وتنطلق أعمال هذه المبادرة من مقرها الرئيسي في شركة VIVA الذي يتضمن 
مكتبًا مجهزِاً باإلضافة إلى منطقة مخصصة للتخزين. وقد تبرع كل من مؤسسة 

يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية وشركة الزياني لالستثمارات بسيارات مجهزة 
بنظام تبريد لنقل المواد الغذائية.

وفي محاولة لزيادة كمية المساعدات الغذائية واستفادة المجتمع بشكل أكبر، تدعو 
جمعية حفظ النعمة المجتمع المحلي - بما في ذلك الشركات والفنادق والمطاعم و 
األسواق التجارية ومختلف المؤسسات واألفراد - إلى المساهمة في هذه المبادرة.

شراكة مجتمعية فاعلة...

لمزيٍد من التفاصيل: 
يمكن االتصال بالجمعية 	 

على هاتف 499 499 33 
ُيفّضل حجز مواعيد 	 

تغطية المناسبات قبل 
يومين على األقل أو في 

أقرب وقت ممكن.
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Reach Us
Villa 185, Road 2103, Riffa 921
Tel. +(973) 17 499 909
Fax. +(973) 17 666 160
Email: info@mkfbh.org



هل حدث أن تعرضت لموقف ما فقدت فيه 
أعصابك، انفعلت وغضبت ولم تضع مشاعرك 

في موضع سيطرة أو تحكم؟ وربما ندمت 
الحقًا حين تهدأ وتبدأ في مراجعة ما حصل؟ 

لكنك لو اتبعت بضع خطوات كنت ستنجو من 
ذلك كله، فالغضب وإن كان شعورًا طبيعيًا 
إال أنه يصنف في نطاق المشاعر السلبية، 

وفي النهاية هو شعور سلبي عليك أن 
تحسن إدارته. إليك هنا بعض األساليب التي 

تساعدك على تفادي حاالت الغضب غير 
محمودة العواقب، جرب بعضها وترقب النتائج.

فّكر قبل أن تتكلم
من السهل جدًا أن تقع  للحظة فريسًة 

للغضب فنتفوه بكلمات قد تكّلفنا الكثير، 
لهذا حاول قدر اإلمكان أن ال تتحّدث أثناء 
غضبك. هذا الكالم ينطبق على الرسائل 
اإللكترونية “المزعجة” التي نتلقاها، إذا 
كان وال بد، فاكتب الرد وضعه في خانة 

“الدرافت”، ولكن تأّكد أن ال ترسله في لحظة 
غضب أو انفعال. 

خذ وقت استراحة
قاوم انفعالك و رغبتك الشديدة بالرد وأخذ 
استراحة وتريث قلياًل، إذا كنت جالسًا أمام 
شاشة الحاسوب للرد فابتعد عنها بالذهاب 
لعمل كوب قهوة مثال. إن خروجك من حالة 

الغضب كفيلة بمساعدتك على الهدوء.

تقبل الرأي اآلخر
عود نفسك على تقبل الرأي اآلخر 

واختالف وجهات النظر، فتلك أمور 
تدخل في طبيعة الحياة، فلست 

دائمًا على صواب، ورأيك يحتمل 
النقاش. وكذلك تقبل مشورة اآلخرين، 

فالشخصية الهادئة أكثر قدرة على 
تقييم الموقف من الشخصية سريعة 

الغضب واالنفعال.

تجاهل الموقف
التجاهل من النعم الكبيرة! وفي 
العديد من األحيان فإن الحياة ال 

تستمر بدون التجاهل أو التغافل. 
تأكد أن ال تحمل في قلبك أي ضغينة 

تجاه أحد.

عّبر عن انزعاجك بعد هدوئك
من حّقك أن تعّبر عن غضبك وانزعاجك ولكن بعد 
هدوئك، فهذا سيمكنك من التعبير عن األسباب 

بشكل أكثر منطقية، وكذلك سيساعدك على 
عدم تكرار هذه األسباب. إن التعبير بانفعالية في 
حد ذاته يكون “مشكلة” تدفعنا بعيدا عن التفكير 

في السبب الرئيسي للغضب!

ركز على الحلول
من السهل التركيز على األسباب التي دفعتك 

 للغضب، ولكن عوضًا عن ذلك، حاول التفكير 
في حلول لهذه األسباب. ويعتبر هذا النوع من 

 التفكير من المهارات المتقدمة وعالمة فارقة 
في الذكاء العاطفي.

مارس الرياضة أو هوايتك المفضلة
احرص على ممارسة هوايتك المفضلة أو التمارين الرياضية فذلك 

كفيل بطرد المشاعر السلبية المتراكمة. إن الطريقة الوحيدة إلنعاش 
العقل والمشاعر هي في االنهماك الكّلي في رياضة أو هواية، 

وهي كذلك كفيلة بإعطائنا جرعة من هرمون السعادة.

غضبك
سيطر على
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من المؤكد أنك سمعت أخبارًا ورد فيها مصطلح “البحرنة”، خاصة أن اإلعالم 
المحلي ينشر بين الحين واآلخر قرارات وموضوعات بهذا الشأن، والبد 
من أنك استنتجت معنى وأبعاد هذه الكلمة. ارتبطت “البحرنة” بعملية 
التوظيف، ولو بحثت في شبكة اإلنترنت ستجد عشرات الموضوعات 
المتعلقة بالبحرنة، خاصة أن هذه التجربة تمتد لعدة سنوات، وتحديدًا 

منذ استقالل البحرين في سبعينيات القرن الماضي.

ترتكز “بحرنة الوظائف” على عملية تدريب المواطنين البحرينيين إلحاللهم 
تدريجيًا بدياًل على العمالة الخارجية، بحيث يكون المواطن هو الخيار 

المفضل للتوظيف في القطاع الخاص من خالل تدريبه وتأهيله 
ليتمكن من اكتساب المهارات األساسية التي يطلبها أصحاب 

األعمال، والذين يبحثون دائمًا عن الموظف األفضل القادر على أداء 
المهام بمستوى احترافي وبدقة.

ويهدف مشروع “بحرنة الوظائف” المستمر حتى اآلن إلى إيجاد 
المزيد من فرص العمل للبحرينيين، خاصة مع تزايد أعداد الخريجين 

سنويًا، وللحفاظ على مستويات آمنة من أعداد البحرينيين في سوق 
العمل، وهو ما نجحت البحرين فعاًل بتحقيقه من خالل النسب واألرقام، 

التي تعتبر الركيزة األساسية لقياس مدى نجاح المشروع من جهة، ولوضع الخطط 
االستراتيجية التي ُتبنى عليها التصورات والمشاريع المستقبلية التي تمثل 

امتدادًا يدعم المشروع األصلي.

لبحرنة الوظائف ..
ُكن الخيار األفضل
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مشاريع متكاملة 
وتحديث مستمر

اتخذت الجهات المعنية بالتوظيف 
وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية حزمة من اإلجراءات 
خالل السنوات الماضية في إطار 

توظيف البحرينيين ورفع نسب 
البحرنة، منها المشروع الوطني 

للتوظيف الذي شمل ثالثة مستويات 
أساسية تضمنت الحرفيين لمن يحملون الشهادة الثانوية 

وما دونها، والمستوى الثاني لحملة شهادة الدبلوم 
المعتمدة، والمستوى الثالث للحاصلين على شهادات جامعية 

بدرجة البكالوريوس، وقد تمت إعادة إطالق المشروع مرة 
أخرى نظرًا للنجاح الكبير الذي شهدته النسخة األولى.

ومراعاة للتطورات والمستجدات وعلى إثر عملية التقييم 
المستمر، تم إطالق عدد من المبادرات المصاحبة لمشروع 

“بحرنة الوظائف” منها المجلس األعلى للتدريب الذي 
أدى دورًا كبيرًا خالل فترة عمله بالسابق. وضمن مشروع 

“بحرنة الوظائف”، تم إطالق المرصد الوطني لسوق 
العمل الذي تم ضمه فيما بعد إلى “تمكين”.

وتجدر بك معرفة أن برامج “تمكين” تعتبر إحدى أبرز المبادرات 
المرتبطة بمشروع “البحرنة”، إذ إن من أهدافها األساسية 

تمكين البحرينيين وفًقا الحتياجات السوق وتعزيز قدرات 
المؤسسات للمساهمة في تعزيز االقتصاد الوطني.

وتعمل “تمكين” من خالل برامجها التدريبية على رفع كفاءة 
العمال البحرينيين ومقدرتهم اإلنتاجية، وقدرتهم على المنافسة 

في سوق العمل، لجعلهم الخيار األفضل للتوظيف من قبل 
أصحاب العمل. وقامت بتوفير ودعم مختلف برامج التدريب 

المرتبطة بتطوير سوق العمل، فضاًل عن الحوافز األخرى التي 
تقدمها للشركات واألفراد التي تصب في المسعى نفسه.

تدرب وعزز مهاراتك 
أن تكون الخيار األفضل للتوظيف يعني 

أن تظل جديًرا بعملك وليس مجرد أن 
تحصل على وظيفة، وبالتالي عليك أن 
تكون دائمًا عند حسن ظن مسئووليك.

ونظرًا للتغير المستمر لسوق العمل، وما يصاحب 
ذلك من تطور مذهل في المجاالت العلمية كافة، 

عليك أن ال تفّوت الفرص لحضور دورات التنمية 
الشخصية والتدريب، وعليك السعي الكتساب 
المعرفة المتخصصة الدقيقة في مجال عملك.

عليك أيضًا متابعة كل ما يســتجد في ســوق 
العمــل، فمــن المهم أن تكون مهاراتك 

منســجمة مــع المتطلبات المتغيرة.

وقد تستغرب حين تكتشف بأن المعيار األهم 
في توظيف الخريجين الجدد هو الكفاءة في 
المهارات االجتماعية، لذا من المهم أن تدرك 

أن المعرفة وإتقان العمل لن يكون كافيًا 
لتكون األفضل، إذ إن التحلي بالمهارات 

االجتماعية والقدرة على التواصل مع اآلخرين 
يعتبر عنصرًا مهمًا لتحقيق األداء المثالي.

كن مبادرًا، طموحًا، وتحّل بحسن الخلق، فلن يرغب 
أي صاحب عمل بضم موظف ال يليق بمجاله.

الخيار األفضل
لتكون
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دعم األجور والبحث عن وظائف
بهدف تشجيع الشركات بالقطاع الخاص على توظيف البحرينيين، أطلقت وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية بالتعاون مع “تمكين” مشروعًا لدعم أجور الجامعيين لتخفيف 
المبلغ الذي تقوم الشركات بدفعه للموظفين. كما افتتحت الوزارة مكتب خدمات 

التوظيف الذي كانت الفكرة من إنشائه تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين في 
مجال توفير فرص العمل، تماشيًا مع توجهات المملكة في تطوير سوق العمل، مما 

يحقق تنمية العمالة الوطنية، وإدماجها في مختلف الوظائف في القطاع الخاص.

ويتولى المكتب عملية توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في مؤسسات 
القطاع الخاص، وذلك من خالل المواءمة بين فرص العمل المتاحة والباحثين عن عمل. 
ويعتمد المكتب على التوجيه واإلرشاد المهني، والتنسيق مع إدارات الموارد البشرية 

في المؤسسات الخاصة عبر قسم تدريب الباحثين عن عمل بالتنسيق مع “تمكين”، 
وذلك بهدف تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات الالزمة لمختلف الوظائف التي 

يتطلبها القطاع الخاص. ويختص المكتب بتسجيل الباحثين عن العمل، وتقييم البرنامج 
التمهيدي، والترشيح والتوظيف، فضاًل عن تثبيت العمالة الوطنية، بغرض التسهيل 

على المواطنين تم افتتاح عدة مراكز فرعية للتوظيف والتدريب بجميع المحافظات.

يهدف مكتب خدمات 
التوظيف تزويد 

الباحثين عن عمل 
بالمهارات الالزمة 
لمختلف الوظائف 

التي يتطلبها 
القطاع الخاص.

يجب أن يراعي أصحاب 
العمل نسبة البحرنة في 
مؤسسات القطاع الخاص.

حد أدنى للبحرينيين أو رسوم إضافية
تم تشريع مجموعة من القوانين واألنظمة المرتبطة بنسب البحرنة في 

مؤسسات القطاع الخاص، حيث يجب أن يراعي أصحاب العمل هذه النسبة 
عند التوظيف. وأطلقت هيئة تنظيم سوق العمل على موقعها اإللكتروني 

خدمة حساب نسبة البحرنة، والتي يمكن ألصحاب العمل من خاللها 
التحقق من استيفاء منشآتهم للحد األدنى من توظيف البحرينيين.

كما تم مؤخرًا استحداث قرار يقضي باحتساب رسوم إضافية على الراغبين بتوظيف 
المزيد من العمال األجانب بمؤسساتهم، أطلق عليه مسمى “النظام الموازي 
للبحرنة” الذي تم وضعه ليساعد الشركات التي تحتاج للمزيد من تصاريح العمل 

لغير البحرينيين ولكن لم تبلغ مستوى البحرنة الذي يؤهلها للحصول عليها.

وينص النظام الجديد على أن “من يرغب في الحصول على تصاريح عمل 
إضافية ولم يبلغ نسبة البحرنة المطلوبة بإمكانه دفع مبلغ إضافي على 

رسم اإلصدار لكل تصريح جديد يصدر خارج نسبة البحرنة المقررة”.
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مواكبة رؤية 
البحرين 2030
وبالتعرف على تفاصيل “البحرنة” 
سيتبين لك أن هذا المشروع تبلور 

وأصبح أكثر وضوحًا في رؤية البحرين 
2030، ففي الباب المتعلق بالحاجة 

إلى إصالحات متكاملة، أشارت الرؤية 
إلى أن أعدادًا كبيرة من المواطنين 

سيدخلون إلى سوق العمل أكثر من 
أي وقت مضى، وسيتضاعف حجم 

القوى العاملة. ويتمثل الهدف الرئيسي 
للرؤية في رفع المستوى المعيشي 

للبحرينيين نتيجة لزيادة معدالت العمالة 
ورفع األجور. وتشير الرؤية إلى أن 

النمو االقتصادي سيؤدي إلى زيادة 
فرص القوى العاملة البحرينية لالنتقال 

إلى وظائف أفضل مع زيادة دخلهم. 

 الهدف الرئيسي 
للرؤية هو رفع 

المستوى المعيشي 
للبحرينيين.

مواقع تهمك
١- ديوان الخدمة المدنية 
https://www.csb.gov.bh

٢- بوابة  الحكومة االلكترونية 
https://www.bahrain.bh

٣- مجلس التنمية االقتصادي 
https://bahrainedb.com

٤- وزارة العمل 
http://www.mlsd.gov.bh
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لتكن في

أفضل حاالتك ...

ابدأ يومك مبكرًا
استيقظ صباًحا خالل أيام 

األسبوع، واحرص على أخذ 
قسط من الراحة أو النوم في 

وقت النهار وأيام نهاية األسبوع.

اضبط المنبه قبل نصف ساعة 
من الوقت الذي تريده، واستغل 

هذا الوقت في القراءة أو 
ممارسة الرياضة والتأمل.

أثبتت الدراسات أن الفرد 
يكون بكامل إنتاجيته في 

ساعات الصباح األولى، فهل 
تعلم بأنه يمكنك إنهاء نسبة 
30% من عملك خالل ثالث 

ساعات من استيقاظك؟ 

اشرب كأًسا من ماء الليمون 
الدافئ أواًل، وبعد ثالثين 

دقيقة اشرب كوًبا من القهوة 
وابدأ العمل، ستتفاجأ أنك 
أنجزت معظم عملك قبل 

الساعة العاشرة صباًحا.

أنت بطبيعة الحال تكره اإلخفاق واإلحباط، وتكمن سعادتك في النجاح والثناء، 
ولتصبح قادًرا على تحقيق أهدافك والتصدي للعقبات واألزمات التي 

تواجهها، يجب عليك اكتساب المعلومات والمعارف والمهارات والقيم لتطوير 
ذاتك.

إليك بعض النصائح التي ستعّزز راحتك النفسية والقناعة الذاتية والرضا 
النفسي، والسالم الداخلي، وتطّورك ذاتيًا.

مارس الرياضة
مارس الرياضة خمس أو ست 

مرات في األسبوع حيث سيؤثر 
إيجابيًا على حياتك، و احرص 

على تناول وجبات صحية.

مهما كان مدى انشغالك 
والضغوط التي تثقل 
كاهلك، خّصص بعض 

الوقت لممارسة رياضتك 
المفضلة أو وقًتا للمشي.

ال تمِض كل وقتك في استخدام 
الهاتف المحمول وتصّفح 

مواقع التواصل االجتماعي. 
بل خصص جزءًا لممارسة 

الرياضة فإنها ستشعرك بصفاء 
الذهن والراحة واالسترخاء.

تناول إفطارك
إذا كنت تفتقر للطاقة، فكيف 

ستكون مصدًرا للطاقة اإليجابية 
لمن حولك؟ فجسمك بحاجة إلى 
الطاقة في الصباح لتكون قادًرا 

على أداء مهامك وأنشطتك، 
لذلك عليك عدم إهمال وجبة 

الفطور.

من األفضل أن اّل تتناول وجبة 
العشاء بعد الساعة السابعة 

مساًء، فالنوم بمعدة ممتلئة 
بالطعام يسبب الشعور 

بالتخمة ويؤدي إلى االستغراق 
في النوم.

إن تناول اإلفطار سيمّكنك من 
الشعور بالهدوء والراحة والقدرة 

على التحكم في غضبك.

ستكون أكثر يقظة وتركيًزا وبحالة 
مزاجية جيدة.
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لتكن في

أفضل حاالتك ...

أغلق هاتفك
إن الضوء األزرق الصادر عن 

شاشة الهاتف يؤثر على 
دماغك، فهو يوحي للدماغ بأن 

الوقت ما زال نهاًرا خاّصة عند 
استخدامه في المساء. األمر 
الذي يؤدي إلى إيقاف إنتاج 

هرمون الميالتونين المسؤول 
عن الساعة البيولوجية في 

اإلنسان، وبذلك فهو يسبب 
األرق واإلجهاد. 

إن الدماغ المحروم من النوم 
يفقد القدرة على العمل بشكل 
سليم، لذلك احرص على إغالق 

هاتفك وضعه بعيًدا عنك مسافة 
خمسة أمتار أثناء النوم.

 هل تعلم أن ”نيوتن" 
  توصل الكتشافاته  
  عندما كان يسترخي 

  بجانب شجرة!

استرخ واستجمم
إن معظم األفكار تطرأ ببالك 

في وقت االسترخاء واالستمتاع 
فاستمتع بقضاء عطلة. 

هل تعلم أن مخترع آلة الخياطة 
"ألياس هاو" راوده حلم عن 

سكان بدائيين يهاجمونه برمح به 
فتحة بطرفه المدبب، فكان ذلك 
الحلم مصدر إلهام له الختراع آلة 

الخياطة. 

اخضع لجلسة تدليك الستعادة 
طاقتك واسترخاء جسمك.

اقرأ كتاًبا أو مجلة أو 
صحيفة كل يوم.

خصص 15 دقيقة أو أكثر لنفسك 
يومًيا لكي تحصل على قدر من 

المتعة، اضحك مع زمالئك، 
وفي وقت الغداء اخرج قلياًل 

للمشي، أو اخرج لرحلة ما عند 
نهاية األسبوع.

أحط نفسك بأشخاص إيجابيين 
ليعطوك دافًعا أكبر.

هندس حياتك
إن الهدف بدون تخطيط هو مجرد 

أمنية لذا خصص يوًما واحًدا 
لتدوين األهداف التي تريد 

تحقيقها خالل سنة أو سنتين 
من اآلن في دفتر يومياتك، 

ذلك سُيشعل فيك روح الحماس 
والشغف لتحقيقها.

رّدد عبارات النجاح والثقة بالنفس 
على مدار اليوم.

امنح األمر ثالثين يوًما،إذ إن 
أصعب مرحلة في التغيير 

الشخصي وتطوير الذات هي 
البداية، التغيير لن يحدث بين 

ليلة وضحاها، بل ستحتاج إلى 
بعض الوقت لتتغلب على 

عاداتك القديمة.

يقول "نيدو كوبين" وهو 
متحدث تحفيزي: "إن ثمن 

النظام واالنضباط أقل دائًما 
من آالم الندم"، قم بتطبيق 

الممارسات والعادات التي 
تناسبك بشكل منتظم، وسترى 

أن هذه الممارسات ستجعلك 
في أفضل حاالتك.
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Finland is highly praised for its successful progressive 
education system and remains towards the top of 
international league tables for numeracy and literacy. 
Children don’t start formal education until they’re seven, 
school days are short, holidays are long, there is minimal 
homework and, most surprisingly, there are no exams 
(except for a final test at the end of high school). 

A unique aspect of Finland’s progressive approach is that 
subject-specific lessons are being phased out and replaced 
by ‘teaching by topic’ (also known as phenomenon-based 
learning). For example, students may learn ‘business 
planning’ which combines mathematics, languages, writing 
skills, and communication.

Instead of listening to lectures and waiting to be 
questioned, students work in smaller groups to solve 
problems while improving their communication skills.

Finland

Progressive  
education systems 

around the world
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TRADITIONAL 
SCHOOLING

PROGRESSIVE 
SCHOOLING

Students passively 
absorb information

Students actively participate, 
plan, and solve problems

Students learn through 
 lectures, worksheets, 
and text books

Students learn through 
play, direct experience, 
and social interaction

Subjects, such as 
maths and science, are 
taught separately

Subjects are integrated so  
children can make connections

Teachers are  
viewed as sources of 
information and authority 

Teachers are viewed as 
guides who foster thinking

Progress is measured 
by test results

Progress is not measured; 
there is little to no testing 

Educators around the world are realising that our traditional 
schooling system does not equip students for the rapidly 
changing world we live in today. Instead of book smarts and 
memorising theorems, students need to be able to juggle a 
wide range of ‘life skills’. Some progressive schooling systems 
are now stepping up to the plate by taking a radical new 
approach to education, and the results are inspiring. 
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Singapore’s educational vision – Thinking Schools, Learning Nation – places 
more emphasis on the quality of learning than the quantity of studying. 

A core element is the Applied Learning Programme (ALP), through which 
students apply their academic knowledge to real-world environments in 
various industries. Singapore is a global hub for technology, so it comes as no 
surprise that the ALP places a strong focus on engineering, smart electrical 
technology, and mobile robotics.

Singapore

The Future of Education
The world is changing rapidly, not only in terms of technology 
and innovation, but also how people interact, think, and learn. 
Universities are also becoming aware of this reality and are 
adjusting their curricula and teaching methods accordingly. 

There is no question that core subjects like reading, writing, and 
mathematics will always be relevant, but by rethinking how they are 
taught, we can equip young graduates with skills that employers are 
seeking, such as creativity, collaboration, and critical thinking. 
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Many of Denmkar’s educational institutions have adopted a creative, ‘problem-
orientated’ approach to learning centred around project-based activities and 
interdisciplinary studies. 

Problem-based learning (PBL) is a big part of Denmark’s education system. Similar 
to Finland’s phenomenon-based learning, it involves students working in groups 
and applying a number of different skills at the same time. 

In this method, complex real-world problems are used to help students learn 
about different concepts and principles. Teachers present a problem, for example 
“how can we make healthy eating more accessible in our school?” and students 
must find possible solutions through research and teamwork. When they find the 
best fit, they present their solution and debrief the class. 

Not only does this help students to understand important social issues, it teaches 
them to share their options and engage in lively debates while looking at 
problems from different perspectives, which is definitely a useful life skill. 

Taiwan has recently undergone a radical education reform  
aimed at developing a more creative approach to learning, 
focused on expanding students’ capacities for creativity, 
innovation and self-expression. 

Taiwan’s new 12-year Curriculum for Basic Education, which is set to 
be phased in this year, will include a media literacy course to help 
students develop critical thinking skills and identify ‘fake news’ when 
using social media. 

In this digital age, students are glued to their phones, tablets, and 
laptops for the better part of the day. While some of that time is 
spent researching school projects, a large portion is likely spent 
scrolling through networking sites. As such, Taiwan’s education 
system places great importance on students being able to decipher 
propaganda and other sources of information. 

Denmark

Taiwan
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“السلوك الوظيفي” هو 
ببساطة انعكاس لما نحّس به 
تجاه بيئة العمل، إّن مشاعرنا 

وقناعاتنا هي المحّرك الفعلي 
لكل ما نقوم به طوال وقت 
العمل. لهذا أطلق صندوق 

العمل “تمكين” برنامج تطوير 
السلوك المهني اإليجابي 
“أصيل”، الذي ابتدأ كحملة 

وطنية لتعزيز أخالقيات العمل 
في 2009، ثم أصبح منهجًا 
متكاماًل لرفع الوعي العام 

بأهمية سلوكيات العمل 
اإليجابي وتجسير الهّوة بين 

طالب المدارس وسوق 
العمل. حيث بدأ البرنامج في 

2010 في خمس مدارس، 
واستمر البرنامج في النجاح 
والتميز ليشمل اليوم جميع 
المدارس الثانوية الحكومية. 

 قيُم العمل البحرينية 
األصيلة والسامية

إننا نعيش في بيئة عمٍل متغيرة، ال مكان فيها للسكون والجمود، فحتى أكبر 
المحيطات تستحيل إلى مستنقع لوال حركة التيارات والتغيير، وقد تبين أن أمورًا 

مثل الحفاظ على المواعيد واالستخدام المالئم لموارد مكان العمل والصدق في 
التعامل والتعاون مع زمالء العمل وإبراز روح المبادرة تجاه النمو الوظيفي وامتالك 
فهم واقعي لقدرات المرء الذاتية، كلها بحاجة إلى التحسين والتطوير المستمرين. 

وعليه فإن حملة “أصيل” تهدف إلى رفع الوعي بشأن السلوك الوظيفي في 
البحرين، وخاصة في أوساط المؤسسات الوطنية وشاغلي الوظائف البحرينيين.

ويمّثل اختيار مفردة “أصيل” لهذه المبادرة انعكاسًا للقيم السامية واألصيلة التي 
تعتبُر مكّونا رئيسًا لشخصية البحريني، فالتاريخ يسّجل أن اإلنسان البحرين كان 

يواجه تحديات الزراعة والغوص وغيرها من المهن الشاقة بأخالقيات عالية وإيجابيٍة 
متقدة تبدأ مع لحظات الفجر األولى وحتى العودة للمنزل بابتسامة اإلنجاز والرضا. 

يتكون منهج “أصيل” من مرحلتين، المرحلة األولى تبدأ بطرح منهج 
متكامل للطلبة يتمحور حول أخالقيات العمل، حيث يقوم المشاركون 

بدراسة المقرر. أما في المرحلة الثانية فإن الحماس يبلغ أشّده حين يعمل 
الطلبة على التنافس عبر تقديم مشاريع إبداعية. ويمثل البرنامج عبر 

المرحلتين رحلة لتحسين الذات في المقام األول، وتمهيدًا للطلبة لالنخراط 
في سوق العمل بأخالقيات رفيعة وتعزيزًا لفرصهم الوظيفية.

مع بداية العام الدراسي، فإننا ندعوك للتواصل مع إدارة مدرستك الثانوية لمعرفة 
كيفية االنضمام لهذا البرنامج المتمّيز. يحق لجميع طلبة المدارس الثانوية الحكومية 

الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة االنضمام إلى أصيل.
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أخالقيات العمل

الطموح

المصداقية

السلوك

المظهر

المواظبة

االلتزام

االمتنان
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تماشيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030، تم إطالق 
صادرات البحرين كأول مبادرة وطنية لدعم المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات الغير نفظية 
وتعزيز القدرة التنافسة للمنتجات البحرينية.

 بوابة البحرين 
لألسواق العالمية
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تعمل صادرات البحرين في الوقت الراهن على تحسين كفاءة بيئة 
التصدير التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه المصدرين 

باإلضافة إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومساعدة 
المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية وتسهيل عمليات 

وإجراءات التصدير بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

يمثل صادرات البحرين جسرًا واعدًا يربط المؤسسات 
البحرينية واألسواق العالمية ويساعدها على تصدير 

منتجاتها وخدماتها لمختلف أنحاء العالم بيسر وسهولة, 
وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة تساهم في تطوير وتنويع 
المنتج البحريني والتوسع في حجم الصادرات مايعزز فرص 

النمو وتنويع مصادر الدخل في االقتصاد الوطني.

يهدف صادرات البحرين إلى تطوير المنتجات المحلية وإطالق خدمات لدعم المصدرين 
والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير,عن طريق  إنشاء دليل 

أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية لدى المؤسسات الوطنية.

ال تقتصر الصادرات على المنتجات فقط، بل تشمل قطاع الخدمات واألفكار واالبتكارات 
ضمن خطة يتم تنفيذها خالل السنوات المقبلة لخلق فرص عمل جديدة للمبتكرين 

البحرينيين لدخول أسواق جديدة في المنطقة والعالم. حيث تعتزم صادرات البحرين طرح 
خدمات جديدة تساهم في خدمة قطاع الخدمات بشكل خاص.

 رؤية عالمية 
تبدأ من السوق المحلية 

صادرات البحرين 
جسر واعد يربط 

المؤسسات البحرينية 
واألسواق العالمية.
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قامت صادرات البحرين بالتعاون مع مركز التجارة الدولية بإطالق 
منصتها اإللكترونية “خريطة التجارة” التي ستقوم بتوفير معلومات 

التجارة والسوق للمصدرين البحرينيين بطريقة سريعة وذكية.

 يمكن الوصول إلى المنصة من خالل الموقع اإللكتروني لصادرات البحرين
export.bh حيث سيتم تزويد المصدرين البحرينيين بالمعلومات الكافية حول أحوال 

األسواق والمنتجات الدولية التي تشمل أكثر من 220 دولة ومنطقة و5300 منتج.

وتهدف المنصة إلى مساعدة المصدرين بتحديد الفرص التجارية الدولية والحصول عليها 
بناًء على مؤشرات أداء الصادرات والطلب الدولي واألسواق البديلة ودور المنافسين. 
وتتضمن البيانات إحصاءات سنوية وربع سنوية وشهرية باإلضافة إلى قيمة تقريبية 

لكل وحدة من المنتجات ومستوى المنافسة في األسواق المستهدفة.

تأتي هذه المنصة اإللكترونية لتتوافق مع رؤية صادرات البحرين في دعم وتنمية الصادرات المحلية التي 
تركز على تشجيع قطاعات التصدير من خالل التأكد من مواكبة المؤسسات البحرينية للسوق العالمية.

 بوابة إلكترونية 
تجعل العالم أقرب

يقدم صادرات البحرين الدعم للمؤسسات في المراحل التالية:

ر حالًيا 	  ما قبل التصدير: المؤسسات التي ال تصدِّ
ولكن لديها الرغبة في التصدير في المستقبل.

مهيئة للتصدير: المؤسسات التي ال تقوم 	 
حالًيا بالتصدير ولكنها جاهزة للتصدير.

التوسع في التصدير: المؤسسات التي تقوم حالًيا بالتصدير 	 
ولكنها تتطلع إلى زيادة حجم صادراتها في األسواق العالمية.

الفئات المستهدفة
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توفير معلومات كافية حول 
أحوال السوق في أكثر من 220 

دولة ومنطقة و5300 منتج.

أن يكون للمؤسسة سجل تجاري نشط في مملكة البحرين.. 1

المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . 2
ذات إيرادات تصل إلى 3,000,000 دينار بحريني.

يتوافق مع الحد األدنى من اإلنتاج المحلي . 3
والسلع المصنعة في مملكة البحرين.

شروط التقديم 
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Ambassadors
Join the 

of Discover Life
Board

DISCOVERLIFE@TAMKEEN.BH
Submit your details to: 
DISCOVERLIFE@TAMKEEN.BH

 •

 •

 •

 •

ً
• Meet Quarterly at Tamkeen’s premises.
• Spread awareness and continuously 

promote the magazine within their 
school, university or work community.

• Provide insights and impressions over the 
magazine including discuss potential topics 
that are of interest by their friends and peers.

• Ambassadors will be featured in the 
magazine and required to continuously 
communicate together.

WHAT DOES IT  
MEAN TO BE AN

Ambassador?

Discover Life magazine is committed in its goal of
shedding awareness into various job and career roles
in our community. In addition the magazine covers
useful topics in the areas of education and training,
self development, and more light heartedly - pop
culture in our community!

We are currently looking for ambassadors to represent
our magazine. If you are between the ages of 16 - 25,
high school students, university students, fresh
graduates or currently involved in the workforce,
you could be the next potential ambassador! 

Think you have what it takes
to become an ambassador
for the next year? Tell us why
you would be a great fit by
submitting small bio of your
skillset and commitment. 

ً
ً ً ً ٌ 25 – 16

ً
ً

ً
 ً الموضوعات

الموضوعات

مع المجلة

الموضوعات

و
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المحادثات
ما هي مهارات الحديث التي تحتاجها في اللحظات المفصلية في حياتك؟

إن التواصل والمحادثات الفعالة والواضحة هي حجر األساس ألي عالقة صحية 
وناجحة، سواء كانت في المنزل أو بيئة العمل أو حتى بين األصدقاء. ولكن 
لماذا حين نحتاج للحديث بلغة واضحة وحاسمة في اللحظات المفصلية في 

حياتنا فإننا نكون عادًة في أسوأ حاالتنا؟ ولماذا سرعان ما ننجرف في محادثة 
ملتهبة مملوءة بالحّدة والصراخ؟ 

بدايًة، وقبل الدخول في التفاصيل فإن مؤلفي الكتاب األربعة يحددون بشكل واضح 
مقصدهم من “المحادثات الحاسمة”، وتعني األحاديث التي: 

تكون حول موضوعات مهمة جدًا بالنسبة للمتحدثين.	 
اآلراء مختلفة ومتباينة بشكل واضح.	 
العواطف المتعلقة بالموضوع عاليٌة وجياشة.	 

كيف نخلق “معنًى مشتركًا” 

عندما يتعلق األمر بالمحادثات الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، تلك المحادثات المثيرة للجدل والعاطفية 
جدا، فإن المتحدثين الماهرين يجدون دائمًا طريقة لطرح جميع المعلومات )سواء التي لديهم أو التي 

تحفز المتحدثين اآلخرين على المشاركة( في العلن من أجل خلق “معنى مشترك”، الهدف منه:

تمكين األفراد من الحصول على معلومات أكثر دقة وذات 	 
صلة، وبالتالي فإنهم حتمًا سيتخذون قرارات أفضل.

عندما يحجب بعض المتحدثين عن عمٍد بعض المعلومات 	 
المهمة عن اآلخرين، فإنه يمكن حتى لمجموعة من األشخاص 

األذكياء جدًا أن يتخذوا قرارات جماعية غير صحيحة.

عند التوصل إلى قرار في النهاية، فإن الجميع سيكون 	 
مساندًا لهذا القرار، وكل المتحدثين سيكونون على 

علم بكيفية الوصول إلى هذا القرار النهائي.

بين المتحدثين؟
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الحاسمة

سيصدمك الكتاب حول بعض المعلومات التي تتعلق بانفعاالتنا وتفكيرنا الداخلي 
وكيف “يسخن” الحديث ونبدأ باالنفعال! ويتطرق الكتاب أيضًا إلى التطبيقات 
العملية لعملية الحوار البناء، وفي الفصل 11، يتم عرض بعض السيناريوهات 

على طريقة “ماذا لو”، والتي ستجدها مفيدة للغاية لالستعانة بها في محادثاتك 
الصعبة والحاسمة. ننصحك عزيزي القارئ بقراءة هذا الكتاب الشيق الذي سيضيف 

لمهاراتك الكثير.

إن إجراء الحوارات الصعبة واالنخراط في محادثة حاسمة أمٌر ال مفّر منه، حيث 
إنها تخلق تحوالت وتغييرًا كبيرًا في المواقف والسلوك. ويركز الكتاب على 

التقنيات الخاصة بكيفية إجراء مثل هذه المحادثات في مكان إيجابي عندما تحيط 
بنا العواطف المشحونة للغاية ويتبعثر الحوار، وتستند النتائج التي توصل إليها 

الكتاب على 25 عاًما من البحث مع 20 ألف شخص.

يقوم التواصل والحديث الفعال حول سبعة عناصر: 

ابدأ بالقلب )أي النية اإليجابية وتفهم اآلخرين(. 1
البقاء في الحوار )للوصول لنتيجة ال بد من مواصلة الحوار(. 2
أعط اآلخرين اإلحساس باألمن )لإلفصاح عن أفكارهم بكل أريحية(. 3
كن واضحًا )شارك أراءك بوضوح وصراحة ولكن باحترام(. 4
حاول السيطرة على مشاعرك )افصل الحقائق عن المشاعر واآلراء(. 5
التوافق على هدف مشترك.. 6
الوصول لخطة عمل واضحة. . 7

العناصر السبعة للحديث الفّعال

وبحسب الكّتاب فإنه على الرغم من أن هناك أوقاتًا نعيش فيها متفرجين على 
الصدامات المباشرة والمحادثات الساخنة التي ال تنتهي أبًدا، فإننا نادًرا ما نكون 

بريئين تماًما! بل في أكثر األحيان فإن لنا دور في المشكالت التي نواجهها. 

ولهذا يرى الكتاب أن األشخاص األكثر موهبة - وليس األقل موهبة - هم الذين 
يحاولون باستمرار تحسين مهاراتهم في الحوار والتواصل، من أجل إتقان مهارة 

الحديث بصراحٍة واحتراٍم في آٍن واحد.
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ذات يوم، رأى شخص فياًل ضخمًا مربوطًا بحبل صغير حول قدمه. فتعجب الشخص من الموقف 
وسأل صاحب الفيل “كيف يمكن لهذا الحبل أن يقيد فياًل قويًا؟”، فأجابه بأنهم كانوا يربطونه هكذا 

عندما كان صغيرًا، فال يستطيع الهروب، ومع مرور الوقت تتكون في عقله فكرة انه ال يستطيع 
التحرر من هذا الحبل مهما فعل فيتوقف عن المحاولة…

تلك القصة تنطبق على الكثيرين منا، فنحن نعيق تقدمنا بسلسلة ال تنتهي من القيود الوهمية، 
التي وضعها لنا المجتمع أو وضعناها ألنفسنا، وأكثر القيود شيوعًا هو “ضيق الوقت”. هذه 

المقابلة تقدم نموذجًا لصاحب همة عالية استطاع تحقيق الكثير حتى عندما كان ال يزال على مقعد 
الدراسة الجامعية، وهو مثال يلهمك ويعّزز فيك جذوة الطموح من أجل السعي وراء أحالمك.

رائد "الحوسبة السحابية"

حمد أمير الخال )22 عامًا( خريج من جامعة البحرين بكلية تقنية المعلومات متخصص في علوم الحاسوب 
نجح في التوفيق بين دراسته الجامعية ونيل شهادة احترافية من شركة أمازون العالمية في مجال خدمات 

“الحوسبة السحابية”، وذلك في فبراير 2018، وقد شارك في دورة مكثفة بدعم من “تمكين”. كما درس 
فصاًل دراسيًا عبر شبكة اإلنترنت “أونالين” بجامعة هارفرد األمريكية في مجال علوم الحاسوب، وكان له 

مشروع تخرج في ذلك. 

ويرجع حمد - الذي ُيدين بالفضل لدعم والدته رحمها الله - سبب قدرته على الموازنة بين الدراستين إلى 
التنظيم الدقيق للوقت، حيث يقول “كنت أدرس للشهادة بشكل مكثف أربع ساعات في اليوم لمدة شهر، 

وبما أنني كنت في الفصل الدراسي األخير في الجامعة فقد نظمت وقتي ما بين الشهادة التي كان 
نيلها مهمًا عندي كهدف، وبين مشروع التخرج، حيث استفدت من الشهادة للمشروع، كما أن الحصول على 

الشهادة قبل التخرج سيعّزز فرصي في التوظيف الحقًا”. 

وبحسب حمد فإن أهمية الشهادة تكمن في قلة عدد حامليها في مملكة البحرين، وهو األصغر سنًا بينهم، 
موضحًا بأن الشهادة تتبعها أربع شهادات أخرى ضمن مستويات مختلفة للوصول لالحترافية في مجال 
الخدمات السحابية. كما أنه من خاللها يمكن اختيار الخدمات المناسبة واألكثر أهمية بناء على متطلبات 

المنظمة أو المؤسسة من ناحية المال أو الكفاءة.

ويطمح حمد لتحقيق مزيد من التطور والعمل في مجال البرمجة والتكنولوجيا مستقباًل، فقد كان يعمل لمدة 
سنتين ونصف مع شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تستخدم تطبيقًا هاتفيًا خاصًا لبيع السمك. وبعد تخرجه 
بسجل متميز حافل باإلنجازات، لم تكن اال مسألة وقت قبل أن ينضم حمد إلى كبرى شركات التكنولوجيا حيث 

يعمل اليوم في شركة امازون.

ختاما، ينصح حمد الشباب بأهمية تنظيم الوقت وتحديد األولويات واألهداف بوضوح للعمل على تنفيذها 
عبر تخصيص وقت الزم لها وفق أهميتها، ويؤكد أن التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى.

حمد الخال
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ما هي الحوسبة السحابية؟
هي مصطلح يشير إلى المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر شبكة اإلنترنت و 
تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير 

على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية. 
كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم 

في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة.

@hamadsuniverse لمزيد من المعلومات، حساب حمد على االنستغرام

حصد جائزة الشباب لإلبداع التكنولوجي في العام 2014 وذلك عن تطبيق 
للهاتف عبارة عن برنامج اجتماعي مختص بالفعاليات واألحداث يفيد 

المؤسسات واألفراد في عرض ما لديهم من فعاليات لكي يتابعها الجمهور، 
وقد كانت تلك النسخة األولى من الجائزة، أما عن التطبيق فقد باعه الحقًا إلى 

شركة أمريكية. 

فاز بمعية فريق عمل بالمركز األول عام 2017 في مسابقة نظمتها األمم 
المتحدة في المملكة لمدة يومين، وكانت الفكرة تتمحور حول أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة، وكان المشروع حول تحويل األرصدة لتكون 
“أونالين” لخدمة البيئة وحماية المستهلك. 

فاز بالمركز األول في “هاكاثون” نظمته شركة “مايكروسوفت”، وهي 
مسابقة تحدد فترة قصيرة إلنتاج فكرة جديدة كنموذج أولي خالل ست ساعات، 

فيها استطاع عمل برنامج تطبيق هاتفي لكل أنواع الهواتف لبث األخبار من 
الصحيفة األمريكية “نيويورك تايمز”.

عمل على تطبيق هاتفي وجهاز اسمه “الغيمة”، يمكن استخدامه عوضًا عن 
التخزين على الهاتف الذي عادة ما يمتأل بسرعة بالصور والفيديوهات، فمع 

هذا التطبيق يمكن تخزينها في الجهاز لسعته الكبيرة التي تكفي حوالي مليون 
صورة وأكثر من 100 ألف دقيقة من الفيديوهات، كما ُيمكن مضاعفة هذا 

الرقم إلى أربعة أضعافه. ويكون باإلمكان رؤيتها من أي مكان بالعالم، حيث 
إن الجهاز ومن تسميته “الغيمة” يعني أنها تالحقك في كل مكان، ويتيح هذا 

الجهاز للمستخدم جانبًا أكثر أمانًا من الخصوصية.

إحدى أفكاره اإلبداعية عبارة عن ساعة يد فيها 30 ساعة في اليوم بداًل من 24 
ساعة، أي بزيادة ست ساعات عما هو متعارف عليه، والهدف من ذلك كما يقول 

هو إيهام المستخدم بزيادة الوقت المتاح له، خاصة حينما تكون لديه الكثير من 
المهام والخطط في اليوم الواحد، وبذلك تكون مدة الساعة أقل من 60 دقيقة!
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3/4 HUMAN
1/4 ROBOT

Johnny Matheny is the proud owner of the world’s most advanced bionic arm. After 
losing his arm to cancer in 2005, researchers at Johns Hopkins University Applied 

Physics Lab built him a modular prosthetic limb, which looks, feels, and acts just 
like the real thing. Most amazingly, it is controlled entirely by his mind! 

Johnny’s prosthetic arm opens up an exciting range of possibilities that go 
far beyond professional robot arm wresting. This technology not only has the 

potential to dramatically improve the quality of life for amputees, it might also 
prove to be useful in some unexpected places - like a journey to Mars.

Elon Musk has said that if humans want to explore the far reaches of our 
Solar System, we will likely need to merge with machines. Biologically, human 
beings have clear and strict limitations. But, if we were assisted or augmented 

by mind-controlled mechanical attachments, we could redefine those limits 
and boldly go where no one has gone before. 

THESE ARE ONLY SOME OF THE TRULY AMAZING BIOTECH 
ADVANCEMENTS THAT WE’RE SEEING IN THE WORLD TODAY.  

IF THINGS CONTINUE AT THIS PACE, WHO KNOWS WHERE  
WE’LL BE IN THE NEXT FIVE, TEN, OR TWENTY YEARS?! 

JAPANESE
MIND-READING AI

Do you ever get the feeling that Google is reading your mind when you begin 
to type a question and it finishes it off for you? Well, things just got much more 

interesting! Scientists in Japan have used artificial intelligence to actually decode 
human thoughts. A number of test subjects were asked to look at images, geometric 
shapes and words, and their brain scans were recorded. Eventually, the software was 
able to tell, with around 70% accuracy, what somebody was thinking about simply by 

reading their brain scans.

As the accuracy of the technology continues to improve, the potential applications are mind-
boggling. The visualisation technology could allow you to draw pictures or make art simply by 

imagining something— move over Vincent van Gogh. Furthermore, your dreams could be visualised 
by a computer, and brain-machine interfaces may one day allow us to communicate with each other 

simply via thoughts! 

Other scientists around the world are working on simiar technologies. For example, former GoogleX-
er Mary Lou Jepsen is working to build a hat that will make telepathy possible within the decade, and 

entrepreneur Bryan Johnson is working to build computer chips to implant in the brain to improve 
neurological functions.

SCAN THE PAGE 
TO EXPERIENCE 

THE AUGMENTED  
REALITY
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The revolutionary potential of modern technology and artificial intelligence 
(AI) could soon change the very essence of what it means to be human. 
We've reached a point where AI can compete with a living brain and genome 
engineering can be used to manipulate our genetic code. While fascinating, 
these developments can raise some serious ethical dilemmas.

WHAT’S IN STORE FOR  
HUMANITY AS MAN MELDS WITH MACHINES?

Human 
Beings 2.0

CRISPR 
GENE EDITING 

TECHNOLOGY

CRISPR works by detecting an unwanted gene allele, and replacing it with 
a gene coding for a desired trait. Biohacker Josiah Zayner is known for 
performing several DIY gene modifications on himself, most notoriously 
one during a live streamed event in which he injected his arm with DNA to 
potentially enhance his muscles! 

Even he admits it is unlikely to work, but it still makes us think about the 
possibilities of this technology. Could this be the path to creating a new 
superlative society in which all persons are fit, tall, have perfect vision and 
perfect health? 

In scientific studies by the Lewis Katz School of Medicine at Temple University and the 
University of Pittsburgh, CRISPR has been shown to eliminate HIV in mice. In animal studies, 
the technology has also produced anti-aging effects and scientists believe that human testing 
is just a year or two away. If human trials are successful, it could mean the end of aging and 
disease, which sounds great until you realise the retirement age would likely rise dramatically and 
we’ll all be working until we’re 350 years old. 

THE
'EYEBORG'

It sounds like something out of ‘Black Mirror’, but one man’s eye really does record everything he 
sees. Nicknamed the ‘Eyeborg’, Rob Spence lost an eye in a shogun accident and replaced it with 
a bionic eye camera. Rob’s eye-cam looks like a regular prosthesis, embedded with a camera that 
is equipped with a radio frequency micro-transmitter. What the “eye” sees is visible on a handheld 
monitor, and Rob can turn the camera on and off with the tap of a magnet. It provides the world’s first 
literal point of view footage, including glancing around and blinking.

123



تقوم جمعية البحرين للتدريب 
وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع 
تمكين وبالتنسيق مع شركة جفكون 

لالستشارات لتحسين اإلنتاجية 
بوضع اللمسات النهائية لتدشين 

واحد من أكثر برامج التدريب كفاءة، 
وقد تم وضعه عبر منهجية علمية 
تتيح للمشاركين فيه العمل على 
مشاريع حقيقية والحصول على 

شهادة احترافية عند إتمام البرنامج.

 ما هو 
برنامج اقتدار؟

المسمى العلمي للبرنامج هو البرنامج 
العالمي للتدريب على رأس العمل في 

 International Internship اإلنتاجية
Productivity Program. وينطوي 

البرنامج على قيام الطالب الذين 
يشارفون على التخرج أو حديثي التخرج 

باالنضمام لكبريات الشركات والعمل 
على إنجاز مشروع فعلي لتحقيق نتائج 
واقعية وملموسة للشركات من خالل 
منهجية عالمية ضمن شهادة احترافية 
متخصصة في مجال تحسين اإلنتاجية 

والربحية.

طريقك إلى التدريب والتوظيف باحترافية
اقتداربرنامج
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ويمنح هذا البرنامج فرصًا هائلة للشركات لتطوير أدائها عبر المشاريع المقدمة، 
ويمنحها الفرصة لتوظيف الخريجين الذين سيثبتون جدارتهم ومهاراتهم عبر 

المشاريع التي يقدمونها. 

وهذا البرنامج يشكل كذلك فرصة ذهبية للجامعات من أجل مّد آفاق التعاون 
مع مختلف الشركات الرائدة ما يفتح فرصًا لتعاون أوسع، وهو كذلك فرصة 

لتوظيف خريجي هذه الجامعات.

إذا كنت طالبًا أو حديث تخرج وترغب في المشاركة في البرنامج، أو كنت 
من الشركات والجامعات الراغبين في االنضمام يمكنكم التواصل مع 

الشريك المنفذ:

 	www.jafcon.com عبر الموقع اإللكتروني 
 	e.radhi@jafcon.com عبر البريد اإللكتروني 
 هاتف 17700061	 

الشركاء االستراتيجيون

ما الذي سيمنحك هذا البرنامج؟
تجربة العمل لمدة شهرين وإنجاز مشروعك تحت إشراف مباشر من استشاريين ذوي خبرة هائلة. 	 

سيمنحك الفرصة الكتساب خبرة واقعية وعملية في اإلدارة والقيادة ومهارات العمل ضمن فريق، كما يتيح لك 	 
تعلم مهارات جديدة مثل إعداد دراسات الجدوى، خفض التكاليف، إعادة هندسة العمليات، وغيرها من المهارات.

 العمل على مشروع واقعي يحقق نتائج ملموسة للشركات، تخّيل أن ُتتاح لك الفرصة إلنجاز مشروع 	 
ترى نتائجه واقعية وملموسة!

زيادة فرص التوظيف! إن الخبرة العملية التي ستحققها من خالل المشاركة في البرنامج، إضافة لحصولك 	 
على شهادة اعتماد دولية في اإلنتاجية من المستوى الرابع بحسب نظام المؤهالت البريطانية، كلها ستزيد من 

فرصك الوظيفية وكذلك ستشكل دفعة هائلة لتحقيق النجاح المستقبلي في حياتك المهنية.
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Veganism: 
The What, Why, and How

(@aliaalmoayed) and international 
award winning plant-based blogger 
Niki Webster (@rebelrecipes) are 
accounts to look into.

VEGAN PRODUCTS IN 
BAHRAIN
If you’re more into cooking and 
preparing food yourself, fortunately 
most of the large supermarkets like 
Al Osra, Al Jazira and Geant offer 
all-vegan products.

There are also a number of vegan 
restaurants and eateries with a wide 
variety of dishes to choose from 
popping up around Bahrain, such as 
Plant Café in Hamala. Fortunately, 
there are also plenty of vegan-
friendly alternatives to satisfy your 
sweet tooth cravings. Raw Candy, 
a new vegan chocolate and dessert 

bar in Almoayyed Tower in Seef, 
offers a plethora of tasty treats 
made from superfoods and organic 
ingredients. 

BUT WHAT ABOUT 
NON-FOOD ANIMAL 
PRODUCTS?
While many people adopt veganism 
for its health benefits, others are 
more attuned to the associated 
lifestyle and philosophy. So, if you 
decide to become one, do you need 
to throw out half your wardrobe? In 
a nutshell, this is a grey area and it all 
boils down to personal preference. 

Many new ethical vegans will hang 
on to existing items, such as leather 
shoes, until they wear out or they 
can afford vegan replacements 
because continuing to wear them 

isn’t causing any further harm to 
animals. Alternatively, you can sell, 
donate, or give away any non-vegan 
items rather than throw them away. 

Whether you want to adopt 
veganism for moral, ethical, or 
dietary reasons, there is a wealth of 
material on the subject. It’s a good 
idea to educate yourself before 
making any decisions. Whatever 
type of vegan you decide to be, 
remember, it’s a personal choice with 
different interpretations. Make the 
right one for you.

SCAN THE PAGE 
TO EXPERIENCE 

THE AUGMENTED          
REALITY
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Give Peas
A Chance

HOW DO I GO VEGAN?
Don’t worry if you can’t make the 
switch all at once. If you’re happy to 
stop eating meat and dairy but can’t 
resist scrambled eggs for breakfast, 
try phasing them out over time. Any 
sudden lifestyle change can seem 
daunting so if you're considering 
becoming vegan but think it may be 
too difficult, take things slowly.

If you’re worried that being vegan 
will affect your social life or eating out 
options, don’t be. Some of the most 
popular restaurants on the island have 
vegan options on the menu, which 
means you don’t have to give up 
nights out with your friends. 

Insta blogger accounts online also 
provide a variety of recipes and tips for 
those going vegan. Alia Al Mouyyed 

WHAT IS VEGANISM, REALLY? IS IT A DIET, 
PHILOSOPHY, OR LIFESTYLE? OPINIONS VARY 
FROM PERSON TO PERSON, BUT IT’S DEFINITELY 
MORE THAN JUST A PASSING FAD.
According to The Vegan Society, veganism is a way of living that seeks to 
exclude – as far as is possible and practicable – all forms of exploitation 
of, and cruelty to, animals for food, clothing, or any other purpose. 
Vegans don’t eat meat or fish, and also avoid all animal products and by-
products such as eggs, honey, and dairy. More devout practitioners also 
avoid leather, fur, silk, wool, cosmetics, and soaps derived from animals.

Well-planned vegan diets are packed with essential vitamins and minerals 
as well as protein, iron, and calcium. Since these nutrients come from 
plant-based sources, they are usually high in fibre, low in saturated fat, 
and heaped with antioxidants, which can help reduce the risk of obesity, 
heart disease, diabetes, and cancer. Furthermore, going vegan can assist 
with weight loss, promote healthier skin, improve energy levels, and help 
you to live longer.

In a study published in the European Journal of Clinical Nutrition, 
meat eaters, fish eaters, vegetarians, and vegans had their blood total, 
cholesterol, and apolipoproteins A-I and B measured. Of the four groups, 
vegans had the lowest blood total cholesterol and were least likely to 
develop heart disease. 

It’s not just health, there are environmental benefits too. A study by 
Oxford University found that a global switch to a vegan diet could reduce 
food-related greenhouse gas emission by up to two thirds by 2050.
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بحريننا
خطة طموحة

لتعزيز االنتماء الوطني

كانت مملكة البحرين وال تزال بلدًا ومنارًا للتسامح 
وتجّليًا حقيقيًا للهوية العربية واإلسالمية، وجّسد أهل 

البحرين على امتداد التاريخ مثااًل حّيا لهذه القيم عبر 
تجسيد روح المواطنة واالنتماء لهذه األرض الطيبة. 

وفي ظل التحديات المتزايدة التي نشهدها في 
وقتنا الراهن داخليًا وخارجيًا كان البد أن نستدعي 

مبادرات تحّصن الوطن وتساهم في تعزيز وغرس روح 
المواطنة. 

“إن تشكيل ثقافة االنتماء الوطني، ومساعدة أجيالنا 
على ترجمة الشعور بحب الوطن إلى سلوك مسئول 

ووعي ُمدرك لواجباتهم الوطنية؛ جهود البد لها أن 
تتواصل عبر الخطط والبرامج التربوية المتخصصة 

بتركيزها على التعريف بموروثنا التراثي العريق النابع 
من محيطنا العربي بحضارته الغنية، والتأكيد على 

مبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح واالعتدال، 
وتنمية الثقافة الوطنية، وتأصيل مفاهيم المواطنة 

اإليجابية فكرًا وتطبيقًا”، بهذه الكلمات يرسم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

الرؤية الواضحة التي تدور حولها الخطة الوطنية لتعزيز 
الوالء وترسيخ قيم المواطنة.
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رؤية واضحة وشجاعة
لقد تم إعداد هذه الخطة بمبادرة من معالي وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ 

راشد بن عبد الله آل خليفة بتشكيل لجنة تعزيز الوالء الوطني وترسيخ قيم 
المواطنة، وضمت مجموعة من المختصين والخبراء لوضع خطة وطنية شاملة 

تقدم وثيقة استرشادية، وتكون إطارًا عامًا لعمل جميع الجهات في القطاعين العام 
والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من أجل تعزيز االنتماء وقيم 

المواطنة.

وتتلخص أهداف الخطة في الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد األصيلة ألبناء 
البحرين التي تجسد روح األخوة وتعكس أروع صور التكاتف بين أبناء الوطن الواحد، 

والعمل بروح وطنية من أجل تنمية الجهود في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، 
وذلك من خالل تعزيز شعور المواطن باالنتماء وجعله سلوكه إيجابيًا ومسئواًل 

يساعد على تماسك الجبهة الداخلية بين جميع أطياف المجتمع، إضافة إلى ترسيخ 
قيم الوالء واالنتماء والتسامح واالعتدال وااللتزام بالوحدة الوطنية.

90 مبادرة ترسم المستقبل...
من أجل تنظيم العمل وإنجازه بالشكل المطلوب في الوقت المناسب، تم تعيين مكتب 

تنفيذي للجنة الرئيسة، شرع في مهامه من خالل تحديد مسئولية ودور المكتب، وآلية عمله، 
وتنظيم اجتماعاته. وتوّلى المكتب مهمة وضع مسودة الخطة الوطنية في اإلطار الذي تم 

تحديده، وتم تقديمه من قبل معالي وزير الداخلية والتطرق له في مختلف وسائل اإلعالم. 

وتتضمن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، تحلياًل للتحديات 
واألهداف وتأصياًل للقيم البحرينية والهوية البحرينية، والثوابت البحرينية، إضافة إلى تحديد 

المسئولية المشركة، حيث تشكل هذه الموضوعات األساس الذي يمكن أن تنطلق منه الخطة 
إلعداد البرامج والخطط، واالستراتيجيات في ضوء المحاور الرئيسة.

كما تقدم هذه الخطة نحو 90 مبادرة مختلفة تشمل 5 محاور رئيسة، وهي: برامج االنتماء، 
وحمالت العالقات العامة، واإلعالم، والمناهج والمقررات، والتشريعات واألنظمة. إضافة 

إلى مؤشرات األداء الوطني التي تهدف إلى قياس التحوالت في اتجاهات المواطنين تجاه 
االنتماء الوطني وقيم المواطنة، وقياس فاعلية تنفيذ هذه المبادرات وتأثيرها مجتمعيًا.

وألن الشباب هم قلب الوطن النابض، فهناك العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف 
الشباب منها مدينة الشباب 2030 )وزارة شؤون الشباب والرياضة(، مجلة اكتشف الحياة، 
أصيل )تمكين(، معسكر الشباب الصيفي )وزارة الداخلية( وغيرها من البرامج والمبادرات.

تتضمن 
الخطة ما 
يقارب 90 

مبادرة.

قنوات التواصل
bahrainouna.com@bahrainouna   

info@bahrainouna.com
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تمتلك الكثير من األشياء! لكنك لست سعيدًا؟ لديك 
هاتٌف ذكي وأنت مهووٌس به؟ تبحث عن وظيفة 

المستقبل، تخطط الختيار تخصصك الجامعي المفضل 
.. هل هذه األمور مهمة بالنسبة لك؟ 

نمط الحياة البسيطة "Minimalism" ُيسهل عليك اتخاذ 
القرارات على نحو أكثر وعًيا. ولذا، فكر قلياًل؛ ماذا لو 

عشت بالقليل، لتحصل على الكثير؟

 عش سعيدًا 
بـ"بساطة"!

Minimalism lifestyle أو نمط الحياة البسيطة هو بمثابة أداة تساعدك في 
البحث عن الحرية، والتحرر من مشاعر كالخوف، القلق، الذنب، ومن الثقافة 

االستهالكية. بمعنى آخر، تخليص نفسك من الفوائض لصالح التركيز على ما 
هو مهم في حياتك، حتى يمكنك الشعور بالسعادة والراحة والحرية.

لتوضيح معنى Minimalism أكثر يفسرها )Joshua Becker( – مؤسس منهج 
"كيف تصبح من البسطاء؟" – حيث يبين أن نمط الحياة البسيطة يمكن تلخيصه 
في كلمة واحدة هي "الصوم"، فليس بالضروري أن يتعلق األمر باالمتناع عن 

الطعام فقط! إذ يمكنك الصوم عن التلفاز، عن الهاتف الذكي، عن الحلويات، 
أو أي من األمور التي يصعب عليك التخلي عنها.

ماذا لو توقفت عن تصفح مواقع التواصل االجتماعي لمدة 30 يوًما؟ حينها؛ 
ستكسب المزيد من الوقت بالتأكيد! إذًا، كما للصوم عن الطعام فوائد صحية 

ونفسية، فإن االمتناع عن أمر ما لفترة محددة يساعدك في ضبط النفس 
واكتساب رؤية جديدة لتحقيق التوازن في حياتك.

يبحث "البسطاء" عن السعادة 
ليس من خالل األشياء، ولكن من 
خالل الحياة نفسها؛ وبذلك يعود 
األمر إليك لتحديد ما هو ضروري 

وما هو غير ضروري في حياتك.

الصيام أو االمتناع عن أي شيء لفترة 
زمنية محددة يساعدك على وضع 
أهدافك وفق منظورها الصحيح، 

ويعطيك القوة لالبتعاد عن كل ما هو 
غير ضروري. ال تعتبر الصيام كمجموعة 

من القواعد، بل اعتبره حالة ذهنية ُتظهر 
بأنك قادر على االستمتاع بكل شيء من 
دون الشعور بالقلق حيال ما ليس لديك.

إن كونك "شخًصا بسيًطا" يعني أنك 
ُتقّدر نفسك أكثر من األشياء المادية، 

وهذا يعني اتخاذك للقرارات على أساس 
ما تحتاج إليه بداًل مما تريد الحصول عليه.

 ما فائدة 
العيش ببساطة؟

أن تعيش وفق نمط حياة يعتمد 
على البساطة يعود عليك بفوائد 
عديدة يمكن تلخيصها في اآلتي: 

يخلصك من الشعور باالستياء.	 

يوفر لك الوقت والطاقة.	 

يجعلك تعيش لحظاتك بسعادة.	 

يعّرفك على طبيعة عواطفك.	 

يساعدك على اكتشاف مهامك.	 

يتيح لك مجااًل أوسع من الحرية.	 

يجعلك تستهلك على نحو أقل.	 

يفيدك في التركيز على صحتك.	 

يخّلصك من األشياء غير الضرورية.	 

يساعدك على اكتشاف 	 
أهدافك في الحياة.

ما هو Minimalism lifestyle؟
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أفضل ممارسة لتعزيز وضبط النفس 
هو اختيار أمر من الصعب عليك التخلي 
عنه، ابدأ بجملة "أنا ال يمكنني العيش 

بدون ..... لمدة 40 يوًما". ثم َدّوْن 
أول ما يطرأ ببالك، قد تكون القهوة أو 

مواقع التواصل االجتماعي، وابدأ به.

في حال قررت االمتناع عن تناول 
الحلويات لمدة ثالثين يوًما، فليس 

من الحكمة االحتفاظ بها في الثالجة. 
وفيما لو قررت االمتناع عن متابعة 

مواقع التواصل االجتماعي، فعليك 
بإزالتها من هاتفك إن لزم األمر. 

في حال أنك استسلمت في مرحلة 
ما وعدت لما امتنعت عنه، ال تفقد 

األمل، اجعل من هذه التجربة درسًا، 
واستعد للمحاولة مرة أخرى.

بعد اكتمال المدة الزمنية التي 
حددتها لالمتناع عن شيء ما، أعد 

إدخاله لحياتك ببطء مرة أخرى، ولكن 
ليس بنفس مستوى التأثير الذي 
كان عليه، وإال فإنك لن تستطيع 

التخلي عنه طيلة حياتك!

حاول قدر اإلمكان أن تكون منضبًطا، 
قد يكون األمر صعًبا عليك في 

بادئ األمر، لكن ال حرج في ذلك. 
وفيما إذا كان االمتناع أو االبتعاد عن 

شيٍء ما ليس صعًبا، عليك اختيار 
شيء آخر أكثر صعوبة للتخلي عنه.

اختر فترة منتظمة للبدء بالممارسة، 
قد تكون أسبوًعا أو ثالثين يوًما 
أو حتى لمدة عام واحد، أو ربما 

نهاية كل أسبوع، أو بداية كل 
شهر. القرار يعود إليك، اختر فترة 

زمنية من شأنها أن تمثل تحديًا لك 
وتتطلب قدًرا من ضبط النفس.

اختر شيئًا 
لتمتنع عنه

اختر الفترة 
الزمنية

 اتخذ 
الترتيبات 

الالزمة

 ُكن 
منظبطًا

 واجه 
الهزيمة

 ارجع 
ببطء

1
2

3
4

5
6
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ربما شاهدت فيلم "باتمان" الذي ُأنتج في العام 1989، حيث يقوم "باتمان" - الممثل "مايكل كيتون" - بإعطاء األوامر 
لسيارته "باتموبيل" لتقوم بالقيادة الذاتية في ضواحي مدينة "غوثام" األمريكية، أو فيلم "الرجل المدمر" للممثل 

"سيلفستر ستالون" الذي يعيش في العام 2032 ويجلس في سيارات ذاتية القيادة أو ما يطلق عليها في الفيلم "أوتو 
مود". ولعلك حلمت بمرافقة "عدنان ولينا" لتجربة ركوب آليات القيادة المتطورة في ذلك الرسوم الكرتونية. 

يمكننا القول بأن ما كان يتخيله كاتب الفيلم أو القصة قد تحول إلى حقيقة في يومنا هذا، فسؤال )ماذا لو كنت؟ وهل 
أستطيع؟( دفع بالعلم والعلماء إلى تحقيق ما كان حلمًا أو خيااًل.

إًذا، ما هي السيارات ذاتية القيادة؟ وكيف تعمل؟
السيارات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والمالحة من دون تدخل بشري، فهي تعتمد على خوارزميات 

رسم الخرائط والبيانات التي تحصل عليها من أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق، وتتضمن أجهزة االستشعار 
النموذجية نظام "ليدار"، وهو أشبه بالرادار، ونظام الرؤية المجسمة، ونظام تحديد المواقع الجغرافية )gps(، ونظام التعرف البصري 

على األشياء، ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي.

 سيارات 
ذاتية القيادة ..

الحلم حقيقة!
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ولم تكن هذه الفكرة وليدة الساعة، فمنذ العام 1984 عملت مختبرات "نافالب" التابعة 
لجامعة "كارنيغي ميلون" األمريكية على تطوير تقنية القيادة الذاتية للسيارات واآلالت، 

وفي العام 1987 شرعت شركة "مرسيدس بنز" بالتعاون مع جامعة "بندسويهر" في 
ميونخ بألمانيا بتطوير هذه النظرية أيًضا. وقد تطورت هذه النوعية من السيارات بشكل 

كبير بمشاركة أكثر من 35 شركة سيارات وتقنية، من بينها شركات "جنرال موتورز" 
و"تويوتا" و"آبل" و"غوغل" و"إنتل" و"أودي" و"بي أم دبليو" و"تسال" و"أوبر" 

و"فورد"، وغيرها الكثير.

وكما تعلم, كابتن الطائرة ال يقودها طوال الرحلة، فهو يقوم بتشغيلها فقط، وأثناء التحليق 
يتركها في وضعية القائد اآللي، بينما يتولى جهاز القيادة الذاتية التحكم بالطائرة. كان مشروع 
القيادة الذاتية في البداية مقتصًرا على شاحنات الرفع لنقل الحموالت بشكل مستمر والتي 

تتطلب الكثير من الحركة. أما فيما يتعلق بالسيارات، فقبل أعوام بدأت شركات السيارات 
بتزويد سياراتها الحديثة بنظام الرجوع إلى الخلف بدون تدخل السائق، وبهذا أصبحت آلية 

القيادة الذاتية للسيارات أكثر تطوًرا واعتماًدا على السيارة في تولي القيادة.

السيارات ذاتية القيادة في البحرين؟
في العام 2017 بدأت كل من الواليات المتحدة األمريكية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

بتجربة القيادة الذاتية في شوارعها، وقد صرح مستشار وزير المواصالت واالتصاالت 
في مملكة البحرين عبد الرحمن الجناحي بأنه خالل خمس سنوات ستتوافر سيارات جزئية 

القيادة في شوارع البحرين، بها مقود للقيادة ويمكن للعنصر البشري التدخل فيها، أما 
السيارات ذاتية القيادة فمن الممكن توافرها خالل عشر سنوات قادمة، ولن يكون فيها 
عجلة للقيادة وال يمكن للعنصر البشري التدخل فيها. وأكد بأن ذلك ليس صعًبا، فالبنية 

التحتية لشوارعنا جاهزة لهذا النوع من السيارات، ولن يتم طرح سيارات جزئية / ذاتية 
القيادة في األسواق مباشرة، بل سيتم تجربتها على الشوارع المحلية بالتدريج.

وبذلك يمكننا القول بأنه بعد مرور خمس سنوات قد تكون جالًسا في سيارتك، وتعطيها 
أمر القيادة إلى مقر عملك، بينما تكون منشغاًل بإرسال بريد إلكتروني من حاسوبك، أو 

تتحدث مع أحدهم عبر هاتفك!

انخفاض معدل حوادث المركبات 	 
بشكل كبير قد يصل إلى %90.

مساعدة كبار السن 	 
وذوي االحتياجات الخاصة 

واألطفال في التنقل.

المساهمة في خفض 	 
التلوث الضار بالبيئة 

كونها تعمل بالكهرباء.

إيجابيات 
السيارات ذاتية 

القيادة

هل السيارات ذاتية القيادة آمنة؟
قد تكون نسبة األمان في السيارات ذاتية القيادة كبيرة إلى حد ما، خصوًصا مع التطورات التي 
أدخلت عليها في ظل التقدم التقني والتكنولوجي، إال ان نسبة األمان تعتمد بشكل كبير على 

عدة عوامل أهمها:

مدى كفاءة البرمجيات الموجودة في السيارات وتتحكم فيها.	 
 مدى التعقيد الموجود في الشوارع الداخلية للمدن التي قد تشكل تحديًا 	 

أمام قدرة الذكاء االصطناعي.
احتمال تعرض برمجيات ونظام االتصاالت في السيارة إلى االختراق.	 
تأثر كفاءة أنظمة االستشعار والمالحة بظروف الطقس المختلفة أو التداخل المتعمد، بما 	 

في ذلك التشويش والمحاكاة.
قد تتطلب السيارات ذاتية القيادة خرائط تفصيلية عالية الجودة لتعمل بشكل سليم، وفي 	 

حال كانت تلك الخرائط قديمة فإنها يجب أن تكون قادرة على التصرف ذاتًيا.
التنافس على الطيف الراديوي المطلوب التصاالت السيارات.	 
البنية التحتية الحالية للطرقات قد تحتاج إلى تغييرات كي تعمل السيارات على النحو األمثل.	 
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 لماذا تمارس الرياضة؟ .. 
هل فكرت يومًا في ذلك؟ 

لعل الكثير منكم يمارس الرياضة من أجل تحسين جودة حياته، وهذا هو المحور الذي ترتكز 
عليه تمارين اللياقة البدنية الوظيفية )functional fitness training(، حيث يعتبر الهدف 

األساسي من هذه التمارين هو تدريب المفاصل والعضالت المختلفة بالجزء العلوي 
والسفلي من جسمك في نفس الوقت وتطويرها من أجل المساعدة على تسهيل أداء 

بعض األنشطة والمهام التي تقوم بها يوميًا سواء في المنزل أو مكان العمل أو في 
مجال الرياضة عمومًا. 

هذه التمارين تساعدك على تحسين توازنك وخفة حركتك وتقوية عضالتك ومفاصلك 
وعظامك، وتحريكها معًا كالمرفقين والكتفين والعمود الفقري والوركين والركبتين 

والكاحلين. ويمكنك أداء هذه التمارين في المنزل أو في صاالت األلعاب الرياضية، أو 
حتى في األماكن المفتوحة كالشواطئ والحدائق والساحات، وقد تستخدم فيها أدوات 

ممارسة الرياضة مثل كرات اللياقة البدنية وكرات الحديد ذات المقابض واألوزان.

فوائد تمارين اللياقة البدنية الوظيفية
تساعد على تنشيط التمثيل الغذائي في جسمك.	 
تسهم في حرق الدهون المتراكمة وتقوي قلبك.	 
ُتحسن شعورك بالثقة في النفس وتطور مهاراتك.	 
تحفز قدرتك على بذل المزيد من الطاقة. 	 
تعزز لديك القوة والرشاقة والمرونة العضلية. 	 
تقلل من إمكانية تعرضك إلى إصابات كالكسور أو الشد العضلي. 	 

 عّزز لياقتك 
البدنية 

الوظيفية

أمثلة لتمارين 
اللياقة البدنية 

الوظيفية
 الحركات الهجومية 
 متعددة االتجاهات:

وهي التي تعمل على تهيئة 
جسمك للقيام باألنشطة العادية، 

مثل مسح األرضية أو التنظيف 
باستخدام المكنسة الكهربائية أو 

أعمال البستنة. وللقيام بحركة 
هجومية، ثبت إحدى ساقيك في 

موضعها وحرك الساق األخرى إلى 
األمام أو الخلف أو الجانب حتى 
تصل الركبة إلى زاوية 90 درجة 
والركبة الخلفية موازية لألرض.

 ثني العضلة ثنائية 
 الرؤوس في وضع القيام: 

وهي من التمارين التي تحتاج 
لكثير من المهارة والذكاء، وتعتمد 
نتائج هذا التمرين على التوقيت، 

التكرارات، األوزان وكثافة التدريب.، 
ومن المهم جدا التركيز على الكيفية 

التي تمارس بها التمرين والزوايا 
التي تقوم بالتركيز عليها.

 صعود درجات السلم
  مع حمل األوزان: 

يعتبر تمرين صعود الدرج من 
التمارين السهلة والمتاحة للجميع، 

فكل ما عليك فعله هو اختيار السلم 
بدل المصعد خالل العمل. وهذه 

التمارين تنشط الدورة الدموية، 
وتنظم دورات القلب، وتساعد في 

حرق السعرات الحرارية. كما تعمل 
هذه التمارين على تقوية عضالت 

الساقين واألرداف. 
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تمارين الجلوس والوصول
ضع عصا القياس على األرض وثبتها بوضع شريط . 1

الصق عليها عند عالمة 15 بوصة )38 سنتمترًا(.
ضع باطن قدميك بحيث يكونان متساويين . 2

تقريبًا مع العالمة على عصا القياس.
قم باالنحناء إلى األمام بقدر ما تستطيع ببطء، . 3

واثبت على تلك الوضعية لفترة وجيزة.
قم بتدوين المسافة التي وصلت إليها وكرر االختبار مرتين . 4

إضافيتين، ثم سجل أفضل نتيجة من المرات الثالث.

تعتبر هذه التمارين بمثابة اختبار أو طريقة بسيطة 
لقياس مرونة الجزء الخلفي من ساقيك ومنطقة 

الحوض وأسفل ظهرك بوجه عام.

خطوات لنماذج من التمارين
تمارين الضغط العادية

اجعل وجهك متجهًا إلى األسفل على األرض، مع ثني الكوعين ووضع راحتي يديك بجوار كتفيك.. 1
حافظ على استقامة ظهرك وارفع جسمك باستخدام ذراعيك إلى أن ينفردا.. 2
اخفض جسمك حتى يكون صدرك قريبًا من األرض بمقدار بوصتين تقريبًا.. 3
ادفع جسمك إلى األعلى للرجوع إلى وضعية البدء.. 4

يتم احتساب كل مرة تعود فيها إلى وضعية البدء على أنها مرة ضغط واحدة، 
وقم بتمارين الضغط هذه بقدر ما تستطيع إلى أن تحتاج إلى التوقف للراحة، 

وسجل عدد مرات الضغط التي أكملتها في مفكرتك أو دفتر يومياتك.

تمرين "القرفصاء"
باعد بين ساقيك وركبتيك بمسافة قليلة . 1

قبل النزول، مع فتح األرُجل بعرض االكتاف 
تقريبا، بحيث ُتشّكل معًا رقم سبعة بالعربية. 

ضع يديك على جانبي الجسم، أو . 2
ُهما أمامه أثناء القيام بالتمرين.  مدُّ

انزل لألسفل باستخدام المؤّخرة، وكأنك . 3
تريد الجلوس على كرسي منخفض. 

حافظ على استقامة ظهرك أثناء . 4
النزول مع فتح الصدر.

عندما ُتشّكل الفخذ زاوية قائمة مع الجزء . 5
السفلي من الساق )تكون الساق عند جزء 

العضالت الرباعية موازية لألرض(، أو أن 
ُتشّكل زاوية أصغر من ذلك، يجب البدء 

بالصعود من جديد، مع التركيز على أن يتم 
الدفع بعضالت المؤخرة والساق فقط.

ُيستفاد من هذا التمرين في تحقيق 
اللياقة والمرونة للجسم، إضافة إلى شد 

عضالت المؤخرة والساق والمعدة والظهر 
الُسفلي، وُيعطي قوة لهذه العضالت، 

وُيعتبر هذا النوع من التمارين سهاًل نسبيًا، 
وُيفضل تكراره من 20 إلى 30 مرة.

أين أجد المعلومات والنصائح؟
تأكد دائما من مصدر المعلومات، فهناك كم هائل من المعلومات 
الرياضية غير الصحيحة والممارسات الخاطئة، وتقدم تمكين ضمن 

برنامجها للشهادات االحترافية الدعم للحصول على مجموعة 
من الشهادات المرموقة في التغذية الرياضية واألداء الرياضي 

وتعليم اليوغا وغيرها من التخصصات الرياضية. كما يمكن االطالع 
في الموقع على تفاصيل الجهات العالمية المعتمدة لهذه 

الشهادات والدورات.
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راما الحسيني فنانة مبدعة، ترسم 
وتعرض أعمالها بين البحرين 

والمملكة العربية السعودية ودبي، 
شاركت في العديد من المعارض 

الفنية خليجيًا وعالميًا ولها إسهاماتها 
المميزة لدعم المبادرات اإلنسانية.

ما الذي يلهم راما؟
من الواجب أن نبذل قصارى جهدنا 

على هذه األرض لتركها أفضل مما 
وجدناها عليه. وأعتقد أن كل شخص 
يستطيع فعل ذلك عن طريق تقديم 

أفضل مهارة لديه، وأفضل طريقة 
بالنسبة لي هي الفن.

من خالل أعمالي الفنية، أحاول 
مناقشة موضوعات مهمة، حتى 

الموضوعات الحساسة التي 
تتحدث عن ثقافتنا ومجتمعنا، أحاول 

تقديمها بطريقه هادئة، ملونة ورحبة 
لمساعدتها في جذب العين وجعلها 

أسهل للحديث عنها.

باعتقادي من المهم مناقشة األحداث 
اليومية التي تحدث داخل مجتمعنا، 

سواٌء كانت جيدة أو سيئة، لتساعدنا 
على النمو في االتجاه الصحيح وليكون 

الغد أفضل لنا وألطفالنا.

التصوري
الفن
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Tell us why you would be a great fit!
Think you have it takes to become an ambassador for the next year?

Submit a small bio of your skillset and commitment to be evluated.
For more information refer to pages: 116-117

Join the  
Ambassador

Board of 
Discover Life! 

Submit your details to:
DISCOVERLIFE@TAMKEEN.BH






