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المرأة الُعمانية
بصمة خالدة في تاريخ ُعمان
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الرائدات.. نسلط الضوء على نماذج ناجحة من المجتمع الُعماني،
 استطاعت تخطي العقبات والحواجز وإطالق العنان لطاقاتها الكامنة، وأظهرت ما يمكن للمرأة الُعمانية 

تحقيقه وما تمتلكه من قدرات ومهارات ال تضاهى.
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فريق عمل أناقيت

الرائدات

“�شكرا لكل ُعمانية تنبت بني يديها رياحني البذل والعطاء، ولنم�ِض قدما يداَ بيد حتف 

خطانا يد الرحمن، نبني وطنا يتنف�ض العامل من عطاءاته، يرتقي هام ال�شماء وميلأ 

الكون ال�شياء«. 

من الكلمات الرقيقة لل�شيدة اجلليلة عهد البو�شعيدية والو�شف املبدع للمراأة 

العمانية يف يومها، اأُلهمنا وا�شتوحينا فكرة اإطلق كتاب »الرائدات« الذي يعد مبثابة 

فر�شة ذهبية لإظهار التقدير وت�شليط ال�شوء على م�شريات النجاح التي حققتها 

النماذج الن�شائية العمانية. 

»الرائدات« ياأتي يف اإطار حر�شنا على اأداء دورنا املجتمعي واإبراز تقديرنا للمراأة العمانية، 

لنماذج ا�شتطاعت اأن تتخطي العقبات واملعوقات التي واجهتها، واأطلقت العنان 

لطاقاتها الكامنة ، فكان النجاح حليفها دون �شك. 

»الرائدات« هو و�شيلتنا للتعبري عن تقديرنا لهذا النجاح الكبري الذي حققته املراأة 

العمانية على كافة الأ�شعدة، واإعجابـــــا بال�شيدات العظـيمات اللتي متـــــكن من 

تـــــرك ب�شمات ل تنــــ�شى يف م�شرية املـــراأة العمانية.

»الرائدات« ي�شتهدف يف ن�شخته الأوىل اإلهام ال�شيدات العمانيات وحتفيزهن على 

اإظهار قدراتهن وطاقاتهن احلقيقية، عرب اإظهار امل�شرية الطويلة التي ا�شتطاعت 

كل ملهمة جتاوزها لتحقيق النجاح. كما نعمل على متكني املراأة العمانية من 

حتقيق املكانة التي ت�شتحقها، وحتفيزها على امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع 

كونها ن�شف املجتمع الذي ل ميكن اأن ينمو الوطن دون م�شاركتها.

»الرائدات« هدية نقدمها للمراأة العمانية تقديراً وعرفانًا بكل �شخ�شية قوية وقيادية 

تتطلع اإىل الأعايل دائما. وفر�شة ذهبية لإظهار تقديرنا لدور ال�شيدة اجلليلة -اأيقونة 

املراأة العمانية الناجحة- جلهودها الكبرية يف املجتمع الن�شائي العماين. 
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عهـد
البوسعيدي

شكرا لكل عمانية تنبت بين يديها رياحين البذل والعطاء، ولنمضي 

قدما يدا بيد تحف خطانا يد الرحمن، نبني وطنا يتنفس العالم من 

عطاءاته، يرتقي هام السماء ويمأل الكون الضياء، واهلل أسأل جلت 

قدرته أن يحفظ وطننا العزيز عمان، ويوفق أبناءه لما فيه خيره 

وتقدمه وعزته، تحت كنف قائد نهضته المتجددة موالنا حضرة صاحب 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم  -حفظه اهلل ورعاه-.

السيدة الجليلة
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المؤهل الدراسي 
 ماجستير علم النفس التربوي من 

جامعة السلطان قابوس
 دكتوراه علم النفس التربوي من 

المملكة المتحدة جامعة ساوث ويلز 
بكارديف 

 دبلوم التنويم اإليحائي اإلكلينيكي

صاحبة السمو 
السيدة الدكتورة

تغريـد
آل سعيد

بداية حياتها العملية

ثــم  بالجامعــة  كمعيــدة  تغريــد  الدكتــورة  عملــت 
ثــم أســتاذ مســاعد وأخيــرا أســتاذ مشــارك.  مــدرس 
مــع  العمــل  أحبــت  بالجامعــة  معيــدة  كانــت  ومنــذ 
لذلــك  وســلوكهم،  تطورهــم  ودراســة  األطفــال 
ــت  ــوس وحرص ــلطان قاب ــفى الس ــي مستش ــت ف تطوع
علــى صنــع بصمــة فارقــة فــي حيــاة األطفــال. وباإلضافــة 
إلــى مســاهماتها البحثيــة القيمــة، شــاركت فــي العديــد 
العلميــة  والمؤتمــرات  والملتقيــات  الــدورات  مــن 
ــا االجتماعيــة وخدمــة  والمحاضــرات المرتبطــة بالقضاي
ــل،  ــرأة والطف ــل: الم ــدة مث ــاالت عدي ــي مج ــع ف المجتم
البيئــة والتــراث، الصحــة النفســية، فئــات ذوي االحتياجات 

النفــس. التربيــة وعلــم  الخاصــة، 

إنجازها األكبر

الجامعــة،  فــي  مشــارك  أســتاذ  كونهــا  إلــى  باإلضافــة 
الجوائــز  مــن  العديــد  علــى  الســمو  صاحبــة  حصلــت 
فــي  المــرأة  جائــزة  أبرزهــا  مــن  التقديــر،  وشــهادات 
ومالكــة  مؤسســة  وهــي   .2021 لعــام  التعليــم  مجــال 
»مركــز كتابــي جليســي«، أول مركــز ترفيهــي تعليمــي 
إلــى  تطويــره  تــم  والــذي  عمــان،  بســلطنة  لألطفــال 
مركــز متخصــص لالستشــارات التربويــة والتعليميــة، 
ــم«،  ــم لتله ــز تعل ــم »مرك ــدة باس ــة جدي ــعار وهوي بش
فرديــة  واستشــارات  متنوعــة  ورش  يقــدم  والــذي 
الفخــري  الرئيــس  كونهــا  إلــى  باإلضافــة  وجماعيــة. 

لمجموعــة ســنبادر ألجلكــم لخدمــة مرضــى الســرطان، 
ــي  ــس ف ــو مؤس ــك، وعض ــن مع ــة نح ــس حمل ــب رئي نائ
الجمعيــة العمانيــة لعلــم النفــس وجمعيــة أمــراض 
الجمعيــات  مــن  بالكثيــر  وعضــوة  الوراثيــة،  الــدم 

األخــرى. الخيريــة  والمؤسســات 

مقولة أساسية في مشوار حياتها

على المرء أن يتحدى نفسه ويقارن نفسه بنفسه.

نقاط القوة في شخصية الدكتورة تغريد آل سعيد

إلنجــاز مثــل هــذه المســيرة الرائعــة، كان مــن الضــروري 
أن تتمتــع الدكتــورة تغريــد بالعزيمــة واإلرادة، باإلضافــة 
دورهــا  أهميــة  وتقديــر  والعطــاء  الخيــر  حــب  إلــى 

المجتمعــي والــذي أدتــه علــى الوجــه األكمــل. 

التحديات التي واجهتها

الكثيــر  تغريــد  الدكتــورة  الســمو  صاحبــة  تحملــت 
الجامعــة  فــي  كأســتاذ  فدورهــا  المســؤوليات،  مــن 
ــاركة  ــة، والمش ــاركاتها العلمي ــا ومش ــام بأبحاثه والقي
وتقديــم  العمــل  وورش  العلميــة  المؤتمــرات  فــي 
المجتمــع. كل هــذه  المختلفــة وخدمــة  المحاضــرات 
والجهــد  الوقــت  مــن  الكثيــر  تتطلــب  المســؤوليات 
الــذي بذلتــه الدكتــورة بصــدر رحــب إيمانــا منهــا بأهميــة 
ــاء  ــذل والعط ــا للب ــا، وحًب ــة وطنه ــي خدم ــاركتها ف مش

والخيــر.

مجال العمل واإلنجاز
ــة  ــارية تربوي ــية و استش ــة نفس ــي اخصائي ــد ه ــورة تغري ــمو الدكت ــة الس صاحب
ــى  ــة عل ــي حاصل ــي. فه ــي العاطف ــم االجتماع ــي التعل ــة ف ــة و اخصائي و تعليمي
دبلــوم مستشــار تربــوي معتمــد، ولديهــا الكثيــر مــن األبحــاث واإلنتاجــات 
الوالديــة  والمشــاركة  األســرية  والتنشــئة  األســرة  مجــال  فــي  العلميــة 
الفعالــة. وكذلــك مجــال التعلــم والتعليــم خاصــة المرتبــط بالــذكاء االنفعالــي 
الســلوكية  المشــكالت  مجــال  إلــى  باإلضافــة  والمدرســة.  واالجتماعــي 

والمراهقيــن. لألطفــال  واالنفعاليــة 

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

للســيدة الدكتــورة أيــاد بيضــاء فــي الكثيــر مــن مجــاالت 
الخدمــة المجتمعيــة، خاصــة فــي مجــاالت المــرأة والطفــل، 
والصحــة النفســية، واالهتمــام بــذوي االحتياجــات الخاصــة. 
وغيرهــا مــن الفئــات التــي تنــال منهــا الدعــم والمشــاركة، 
فهــي تقــدم الكثيــر مــن المســاهمات الفعالــة فــي كل 
تغريــد  الدكتــورة  فالســيدة  وغيرهــا.  المجــاالت  هــذه 
آل ســعيد هــي قــدوة لبنــات الوطــن بمــا قدمتــه خــالل 
وتوعيــة  مجتمعيــة  خدمــات  مــن  العمليــة  مســيرتها 

بالعديــد مــن الموضوعــات الهامــة للمجتمــع.

نصيحة لبنات عمان

وليــس  كشــغف  العمــل  باتخــاذ  تغريــد  د  تنصــح 
يســاعد  فالشــغف  فقــط.  الدخــل  لتحقيــق  كوســيلة 
علــى االســتدامة والمواصلــة والمثابــرة علــى الوصــول. 
فعلــى المــرء أن يضــع هدفــه نصــب عينــه، وأن يــدرك 
التضحيــات التــي عليــه القيــام بهــا فــي هــذا المجــال فــي 

لألطفــال. األفضــل  تحقيــق  ســبيل 

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

أن تضــع بصمــة فارقــة فــي مجــال توفيــر حقــوق الطفــل 
وصحتــه  تنشــئته  فــي  اســتثمار  أفضــل  واالســتثمار 
ــه  ــل أن ــدرك الطف ــتقبله. وأن ي ــه ومس ــية وتعليم النفس
جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع لذلــك يحــرص المجتمــع 

ــة. ــر رعاي ــه خي ــه وحمايت ــى رعايت عل
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس الصحة النفسية من 

جامعة األردن
 دورة عن إساءة معاملة األطفال من 

معهد الملكة زين
 ماجستير الصحة النفسية من جامعة 

كيرتن للتكنولوجيا بأستراليا

بسمة
آل سعيد

جناب السيدة

المســاهمات  مــن  الكثيــر  إلــى  باإلضافــة 
المميــزة فــي مجــال التوعيــة بالصحة النفســية 
ــي  ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــع منظم ــا م وتعاونه

هــذا المجــال.

بداية حياتها العملية

حصلــت الســيدة بســمة آل ســعيد علــى الكثيــر 
مــن الــدورات والخبــرات العلميــة والتدريبيــة 
عملــت  كمــا  النفســية.  الصحــة  مجــال  فــي 
فــي مجــال اإلرشــاد والعــالج النفســي فــي واليــة 
ديترويــت وميتشــجان األمريكيتيــن. باإلضافــة 
الالجئيــن  المتكــررة لمخيمــات  زياراتهــا  إلــى 
كيفيــة  عــن  والمحاضــرات  الدعــم  وتقديــم 
التأقلــم والعيــش بإيجابيــة للنســاء واألطفــال 

ــاك. هن

الخدمــات  مــن  العديــد  بســمة  الســيدة  قدمــت 
النفســية،  الصحــة  بأهميــة  التوعيــة  وحمــالت 
فحياتهــا العمليــة هــي مثــال يحتــذى بــه مــن العلــم 
والخبــرة والعمــل الجــاد المســتمر. كمــا قدمــت 
المشــاكل  عــن  والمقــاالت  الحواريــة  المقابــالت 
ــية.  ــة النفس ــي بالصح ــع الوع ــة رف ــية وكيفي النفس
كمــا شــاركت فــي كثيــر مــن حمــالت الدعــم مثــل 

حملــة دعــم المصابــات بســرطان الثــدي.

عــن  متنوعــة  حلقــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
كارلــو،  مونــت  إذاعــة  فــي  النفســية  الصحــة 

ومشــاركتها كاستشــارية نفســية فــي برنامــج 
ــان. ــلطنة عم ــون س ــى تليفزي ــاح عل ــوة الصب قه

إنجازها األكبر

تكريمهــا مــن قبــل الســيدة الجليلــة وتقديرهــا 
هــو  النفســية  بالصحــة  التوعيــة  فــي  لدورهــا 
اإلنجــاز األكبــر الــذي تفخــر بــه الســيدة بســمة. 
كمــا تفخــر بأنهــا أم وزوجــة وأنهــا تمكنــت مــن 

التوفيــق بيــن عملهــا وحياتهــا الشــخصية. 

مقولة أساسية في مشوار حياتك

أن يتحــدى  أنــا، والمــرء عليــه  بــي  يبــدأ  التغييــر 
نفســه. وإذا آمنــت بشــيء ســوف تصليــن إليــه، 
فــإذا أغلــق بــاب ســوف يفتــح بــاب جديــد أمامــك.

ــمة  ــيدة بس ــخصية الس ــي ش ــوة ف ــاط الق نق
آل ســعيد

واإلصــرار  بالعزيمــة  بســمة  الســيدة  تتمتــع 
اللذيــن مكناهــا مــن مواصلــة الســعي والتوعيــة 
بمجــال الصحــة النفســية. فهــي تحــب أن تتحــدى 
ــدوق.  ــارج الصن ــر خ ــلم، وتفك ــها وال تستس نفس
وعندمــا تفعــل أي شــيء تفعلــه بطريقــة مبتكــرة 

ــدة. ــة وجدي ومرتب

التحديات التي واجهتها

فــي رأيهــا، التحــدي األهــم هــو أن تتحــدى نفســها 
تعتــرف  ال  فهــي  اإلنجــاز.  علــى  قــادرة  وتكــون 

مجال العمل واإلنجاز
أول  الســكون«  »همســات  عيــادة  ومؤسســة  صاحبــة  هــي  بســمة  الســيدة 
عيــادة للصحــة واإلرشــاد النفســي فــي ســلطنة عمــان. كمــا أن لهــا الكثيــر مــن 
المبــادرات فــي هــذا المجــال، فقــد نظمت أول مبــادرة للتوعيــة بالصحة النفســية، 
تــم اختيارهــا كأحــد حــكام مؤسســة جائــزة ديانــا لالبتــكار واإلنســانية - بريطانيــا 
وذلــك لمــدة عاميــن )٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م( وبشــكل حصــري كأول امــرأة خليجيــة 
لهــذا المنصــب، وتــم اختيارهــا كعضــوة فــي مجلــس برنامــج الصحــة والطــب فــي 

ــر ٢٠٢٢م. ــي - فبراي ــاني العالم ــدى اإلنس ــة )whf( المنت منظم

بالمســتحيل وال تعــرف االستســالم. فالتحــدي 
الحقيقــي هــو أن تتمكــن مــن مواصلــة الســعي 

والمثابــرة. والكفــاح 

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

ترغــب الســيدة بســمة فــي زيــادة الوعــي بأهميــة 
ــك  ــبيل ذل ــي س ــت ف ــد بذل ــية، وق ــة النفس الصح
الكثيــر مــن الجهــد فمســيرتها العمليــة تثيــر 
اإلعجــاب بحــق، لذلــك فهــي تتمنــى أن يذكرهــا 
النــاس دائمــا بالخيــر ويتذكــرون جهودهــا فــي 

ــال. ــذا المج ه

نصيحة لفتيات عمان

العمــل بمجــال الصحــة النفســية رائــع وممتــع، 
فهــو لــه عامــل نفســي مفيــد للشــخص، كمــا 
أن لــه عائــد اجتماعــي وأثــر إيجابــي علــى المجتمــع 
ــد  ــادي جي ــد م ــه عائ ــه ل ــى كون ــة إل ككل، باإلضاف
ــي  ــن ف ــي يرغب ــابات الالت ــجع الش ــي تش ــك فه لذل

ــه. ــور في ــى التط ــال عل ــذا المج ــول ه دخ

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

ــة 2040  ــي رؤي ــا ف ــمة أن دوره ــيدة بس ــن الس تؤم
بالصحــة  التوعيــة  زيــادة  عبــر  اآلن،  مــن  يبــدأ 
النفســية، كمــا تتمنــى أن يتــم تعليــم الصحــة 
النفســية فــي المــدارس إلنشــاء جيــل أكثــر وعًيــا 

ــا. به
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المؤهل الدراسي 
 ماجستير إدارة األعمال من 

جامعة السلطان قابوس

علياء
الحوسنية

الشيخة

العمــل  إلــى  االنضمــام  قــررت  الوقــت  نفــس  وفــي 
إدارة  مجلــس  فــي  عضــوة  فأصبحــت  التطوعــي 
ــة  ــة للجن ــقط، ورئيس ــة بمس ــرأة العماني ــة الم جمعي
االقتصاديــة فيهــا. جــاء ذلــك بتشــجيع مــن صاحبــة 
الســمو الشــيخة عليــاء بنــت ثوينــي آل ســعيد، لثقتهــا 
العمــل  فــي  والعطــاء  البــذل  علــى  قــادرة  أنهــا  فــي 

االجتماعــي.

إنجازها األكبر

جائــزة  فــي  األول  بالمركــز  بفوزهــا  تفتخــر 
والتــي  العمانيــة،  المــرأة  لجمعيــات  مبــادرة 
أطلقتهــا عمــان تــل بالتعــاون مــع وزارة التنميــة 
مشــروع  عــن  الجائــزة  كانــت  االجتماعيــة. 
يهــدف  الــذي  المســتدام  الجمعيــة  منتجــات 
عضــوات  مــن  مجموعــة  وتأهيــل  تدريــب  إلــى 
ليصبــح  اقتصادًيــا  وتمكينهــم  الجمعيــة، 
لديهــم مــردود مالــي مــن بيــع وتســويق وترويــج 

المنتجــات. هــذه 

قدوة الشيخة علياء الحوسني

تقــول أن والدهــا رحمــه اهلل كان شــخصية عظيمــة، 
فقــد تعلمــت منــه أن المــرأة هــي درة مصونــة وعليهــا 
ــا.  ــها وأهله ــزة بنفس ــة ومعت ــامخة وقوي ــون ش أن تك
ــة  ــة صانع ــرأة قيادي ــون ام ــا أن تك ــا والده ــا علمه كم

ــاة. ــي الحي ــدأ ف ــة مب ــرار وصاحب ق

بينمــا تعلمــت مــن والدتهــا الصبــر والتحمــل والكفــاح 
فــي ســبيل تحقيــق األهــداف. كمــا غرســت فيهــا هــي 

وإخوتهــا حــب العلــم والســعي لنيــل الشــهادات العليــا 
مــع التمســك بالديــن والعــادات والتقاليــد العمانيــة 
العمــل  مجــال  فــي  إلهامهــا  مصــدر  وهــي  األصيلــة. 
وحــب  والبــذل  العطــاء  علمتهــا  فقــد  المجتمعــي 

ــن. ــعاد اآلخري ــل إس ــن أج ــل م ــر والعم الخي

مقولة أساسية في مشوار حياتها

»ســلم النجــاح يبــدأ بخطــوة« ، هــذه هــي المقولــة التــي 
تؤمــن بهــا وتطبقهــا فــي حياتهــا العمليــة والعلميــة.

نقاط القوة في شخصية الشيخة علياء الحوسنية

مــن أهــم نقــاط القــوة والتميــز هــي حســن الظــن بــاهلل 
العلــم  بحــب  تتمتــع  أنهــا  اإليجابــي. كمــا  والتفكيــر 
والثقــة فــي قدراتهــا. ومــن مواهبهــا المميــزة قدرتهــا 
علــى تحفيــز اآلخريــن والعمــل علــى إبــراز مواطــن القــوة 
واالبتــكار لديهــم وصقلهــا وتمكينهــا ودعمهــا، ممــا 
أيضــا  النهايــة. تمتلــك  بالفائــدة عليهــم فــي  يعــود 
ــك روح  ــا تمتل ــددة، كم ــكار متج ــة وأف ــارات قيادي مه

ــدة. ــارب جدي ــوض تج ــرة لخ المغام

التحديات التي واجهتها

ــخصياتنا  ــكيل ش ــي تش ــاعد ف ــات تس ــول أن التحدي تق
وتعطينــا دروًســا للنجــاح. فنحــن نعيــش فــي وقــت 
ــة  ــا وكيفي ــة كورون ــل جائح ــات مث ــه التحدي ــرت في كث
التغلــب عليهــا والخــروج منهــا بأقــل األضــرار. وقــد 
لتنميــة  الفتــرة  هــذه  عليــاء  الشــيخة  اســتغلت 

قدراتهــا ومهاراتهــا فــي عــدة مجــاالت.

مجال العمل واإلنجاز
الشــيخة عليــاء الحوســنية نائبــة رئيســة مجلــس اإلدارة بجمعيــة 

المــرأة الُعمانيــة بمســقط، ورئيســة اللجنــة االقتصاديــة.
بداية حياتها العملية

بــدأت الشــيخة علياء حياتهــا العملية بمشــروع منزلي لمســتحضرات 
العنايــة بالبشــرة. فكــرت عليــاء فــي هــذا المشــروع بتشــجيع مــن 

األهــل واألصدقــاء رغــم وجــود أزمــة جائحــة كورونــا.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

ترغــب فــي تــرك بصمــة مميــزة فــي مجــال العمــل 
التطوعــي، وأن تكــون قــدوة لغيرهــا فــي هــذا المجــال. 
فالعمــل التطوعــي بحــر واســع ال ينضــب. لذلــك فهــي 
تحــب أن تغــرس حــب العطــاء فــي قلــب كل فــرد وكل 

امــرأة تعمــل فــي هــذا المجــال.

لفتيــات  الحوســنية  عليــاء  الشــيخة  نصيحــة 
ن عمــا

وأن  واجتهــاد،  بجــد  تعمــل  بــأن  امــرأة  كل  تنصــح 
ــاح  ــى النج ــول إل ــا للوص ــا وإمكانياته ــتغل طاقاته تس
العمــل  ومجــال  المجــاالت.  شــتى  فــي  والتفــوق 
ــة  ــرأة العماني ــى الم ــع عل ــود بالنف ــال يع ــي مج التطوع
والمجتمــع بأكملــه، لذلــك فــإن العمــل فيــه نافــع 

المســتدامة. المشــاريع  خاصــة  للمجتمــع 

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

رؤيــة  تحقيــق  فــي  بالقليــل  ولــو  تســاهم  أن  تتمنــى 
2040، وذلــك بدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، 
ودعــم المشــاريع المنزليــة والنهــوض بهــا لتصــل إلــى 
العالميــة. فالمنتجــات العمانيــة ال تقــل جــودة عــن 
كمــا  العالميــة.  األســواق  فــي  المتوفــرة  المنتجــات 
ــب  ــا ترغ ــي. كم ــاد الوطن ــم االقتص ــة لدع ــا ضروري أنه
فــي تغييــر الفكــر الحالــي عــن العمــل التطوعــي بــأن 
يكــون أعــم وأشــمل ويخلــق فــرص عمــل متعــددة 
ــة. ــر العماني ــي واألس ــع المحل ــل للمجتم ــادر دخ ومص
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المؤهل الدراسي 
 ماجستير في إدارة األعمال

 دكتوراه مهنية في إدارة األعمال

 شهادة مهنية في القيادة 
والتنافسية من جامعة أكسفورد

سهام
الحارثي

المهندسة

بداية حياتها العملية

البلديات  وزارة  في  المهنية  حياتها  سهام  م  بدأت 
في  وتدرجت  المياه،  وموارد  والبيئة  اإلقليمية 
التخطيط  لدائرة  مديرة  أصبحت  حتى  المناصب 
الدورات  الكثير من  االستراتيجي. حصلت سهام على 
عام  كمدير  اإلسكان  وزارة  إلى  انتقلت  ثم  والتدريب 
المديرية  إلى  ذلك  بعد  انتقلت  الدراسات.  لتخطيط 
إلى  تنتقل  أن  قررت  ثم  العقاري.  للتطوير  العامة 
واالبتكار،  لإلبداع  أوسع  مجاال  لتجد  الحر  العمل 
والطاقة  الطبيعية  الموارد  استخدام  من  وتمكنت 
وتطبيق  الطاقة  استنزاف  من  والتقليل  البديلة 

تقنيات المستقبل.

إنجازها األكبر

قرار  اتخاذ  على  بقدرتها  الحارثي  سهام  م  تفتخر 
في  النجاح  من  طويلة  سنوات  بعد  الخاص  العمل 
شركة  تأسيس  استطاعت  فقد  الحكومي.  العمل 
ناجحة وفريق عمل وخلق عالقات وبناء حياة جديدة. 
كما أثبتت نجاحها فقد حصلت على عدة جوائز مثل 
جائزة أفضل مطورة عقارية وجائزة الرائدات في مجال 

التمكين االقتصادي والمعرفي.

قدوة سهام الحارثي

ترجع سهام الفضل األكبر في نجاحها بعد اهلل سبحانه 
وشخصيتهم  تربيتهم  فطريقة  والديها،  إلى  وتعالى 
القوية ونجاحهم في الحياة كان دائما مصدر إلهام لها. 

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ُر  ُيَغيِّ اَل  الّلَه  ﴿ِإنَّ         :  : تقتبس سهام قول اهلل تعالى 
في  لها  كدليل  ِبَأْنُفِسِهْم﴾  َما  ُروْا  ُيَغيِّ ى  َحتَّ ِبَقْوٍم  َما 
الحياة. فهي تبحث أوال عن تغيير النفس قبل انتظار 
يأتي  النجاح  أن  ترى  أنها  كما  واألحداث،  الظروف  تغير 
بالصبر وعدم االستسالم للتعثر والفشل. بل السعي 

والنهوض والبدء من جديد.

نقاط القوة في شخصية م. سهام الحارثي

تتميز سهام باالنفتاح على اآلخر وحب التغيير وتقبل 
بحكم  دول  عدة  في  نشأتها  أن  كما  اآلخرين،  آراء 
الخارج  في  عمان  لسلطنة  كسفير  والدها  عمل 
جعلها تلتقي بالعديد من الشخصيات من مجتمعات 
شخصيتها.  صقل  في  ساهم  مما  مختلفة  وثقافات 
فريق  خلق  من  القوية  بشخصيتها  سهام  تمكنت 
من  تمكنت  كما  متحد،  بشكل  يعمل  ناجح  عمل 
منافسيها  مع  حتى  وصداقات  شراكات  تكوين 

لتحقيق النجاح المشترك.

التحديات التي واجهتها

التحديات،  الكثير من  الحارثي  واجهت م. سهام 
مقدرة  في  البعض  تشكيك  أهمها  من  كان 
عالية،  مناصب  إلى  والوصول  اإلدارة  على  المرأة 
عملت  أينما  الثقة  كسب  من  تمكنت  ولكنها 

وحصدت نتائج مذهلة. 

والعملية  األسرية  الحياة  بين  التوازن  تحقيق  أن  كما 

مجال العمل وتحقيق االنجاز :
تعمــل ســهام الحارثــي فــي مجــال التطويــر العقــاري، فقد بــدأت عملها 
فــي وزارة اإلســكان منــذ ٢5 عاًمــا، ثــم انتقلــت إلــى القطــاع الخــاص 
االســتثمارات  وإدارة  لتطويــر  كاملــة  مؤسســة  بتأســيس  وقامــت 

والعقــارات.

مع  عليها  التغلب  في  نجحت  صعبة،  معادلة  هي 
االجتهاد وتحديد األولويات.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

هو صنع الخير و تغيير حياة الناس لألفضل سواء من 
المحيط القريب أو المحيط األبعد أو المجتمع العالمي 
عامًة. وضع هذه البصمة و أيضا غرس هذه الروح في 
أبناء الوطن وفي أجيال المستقبل وهذه من األحالم 

التي تتمنى سهام أن تكون سببا في تحقيقها.

نصيحة م. سهام الحارثي لفتيات عمان

أبوابه  يفتح  العقاري  التطوير  قطاع  أن  سهام  ترى 
هذا  في  النسائية  المشاركة  قلة  مع  خاصة  للنساء 
إذا ما اختارت  المجال. فالمرأة يمكنها أن تنجح فيه 
المجتمع  في  الموجودة  العوائق  وتخطت  دراستها 
بالطبع  وطموحاتها،  آمالها  بإحباط  لها  تسمح  ولم 

مع تحقيق التوازن بين العمل واألسرة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تتمنى م. سهام أن تكون أحد المحفزين لالستثمار 
نوعية  تكون  أن  و   ، عمان  سلطنة  في  األجنبي 
الجدوى  ذات  المشاريع  وتشمل  قوية  االستثمار 
بإنشاء  يتعلق  فيما  لعمان  المستقبلية  والمشاريع 
قطاع سياحي قوي وقطاع عقاري قوي. كما تحب أن 
تساهم في جعل عمان على مصاف الدول السياحية 

لما حباها اهلل به من خيرات ومناظر وأمان.
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نورة
الزدجالية

بشــكل  للمعــارض  رؤيتهــا  صقــل  إلــى  أدى  ممــا 
ــذا  ــا ه ــرة بخفاي ــة كبي ــى دراي ــت عل ــد أصبح ــام فق ع
العالــم. عملــت نــوره فــي تنظيــم المعــارض الفنيــة 
والرحــالت الفنيــة، قبــل أن تتوجــه لمجــال األزيــاء 
بحكــم دراســتها للتصميــم وهوايتهــا وشــغفها 
بريــادة األعمــال. افتتحــت نــوره محلهــا األول فــي 
بســبب  بيعــه  إلــى  اضطــرت  ولكنهــا   ،2012 عــام 
للخــارج  الســفر  إلــى  اضطرتهــا  صحيــة  ظــروف 
للعــالج. ولكنهــا لــم تيــأس أو تستســلم، ففــي عــام 
2020، بــدأت مشــروع »جاليــري المهــا«، وهــي منصــة 
تهــدف إلــى جمــع المصممــات تحــت مظلــة واحــدة.

إنجازها األكبر

البــدء مــن جديــد،  نــوره بقدرتهــا علــى  تفتخــر 
أبــرز  تــراه  الــذي  المهــا«  »جاليــري  وإنشــاء 
ــروع  ــح ف ــره وفت ــعى لتطوي ــي تس ــا. فه نجاحاته
ــي  ــزة واألدوات الت ــع األجه ــداده بجمي ــدة وإم جدي

العمانيــة. المصممــة  تلــزم 

قدوة نوره الزدجالي ومصدر إلهامها

ــي  ــو معال ــا ه ــدر إلهامه ــارة، مص ــم التج ــي عال ف
فيــه  يلفتهــا  الــذي  الزبيــر  محمــد  المستشــار 
ــراث،  ــف والت ــن والمتاح ــارة والف ــه بالتج اهتتمام
وقــد تمكــن مــن النجــاح فــي جميــع األصعــدة.

نقاط القوة في شخصية نوره

للنجــاح،  والشــغف  باإليجابيــة  نــوره  تتمتــع 
للتطــور  صغرهــا  منــذ  دائمــا  تســعى  فهــي 
ــاركت  ــي ش ــة الت ــارض الفني ــي المع ــز ف والتمي
التشــكيلية  الفنــون  جمعيــة  فــي  فيهــا 
ــة  ــاريع الفني ــن المش ــر م ــا الكثي ــد كان له فق
دائمــا  تحــرص  أنهــا  كمــا  بهــا.  تفتخــر  التــي 
علــى صقــل مواهبهــا وال تكــف عــن التعلــم 

المهــارات. واكتســاب 

التحديات التي واجهتها

واجهــت  فقــد  ملهمــة،  أعمــال  رائــدة  كونهــا 
التحديــات  أهمهــا  كان  التحديــات  مــن  الكثيــر 
وقــد  معهــا  التأقلــم  تحــاول  التــي  الصحيــة 
ممــن  الكثيــر  أن  حتــى  ذلــك  فــي  نجحــت 
التجــارة  يعرفونهــا ال يعــرف بهــا. وفــي عالــم 
ــا  ــبة له ــة بالنس ــة مبهم ــور القانوني ــت األم كان
أكثــر  يــوم  كل  تتعلــم  ولكنهــا  البدايــة  فــي 

فأكثــر.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

هــو  جاليــري«  »المهــا  يكــون  أن  نــوره  تتمنــى 
أكبــر منصــة للمصممــات والمبدعيــن للترويــج 
فــي  تســاهم  أن  تحــب  فهــي  منتجاتهــم،  عــن 

مجال العمل واإلنجاز
الفنيــة  المعــارض  فــي مجــال  اإلنجــازات  الكثيــر مــن  نــوره  حققــت 
واالســتهالكية وعــروض األزيــاء. وهــي مؤسســة »جاليــري المهــا« وهو 
ــت  ــن تح ــج لمنتجاته ــات والتروي ــات العماني ــم المصمم ــة لدع منص

ــدة. ــة واح مظل
بداية حياتها العملية

دخلــت نــوره مجــال الفــن واإلبــداع منــذ طفولتهــا، فقــد شــاركت فــي 
العديــد مــن المعــارض الفنيــة داخــل وخــارج الســلطنة

ــن  ــاء م ــال األزي ــر مج ــا وتطوي ــاء وطنه ــم أبن دع
العمانيــات  المصممــات  تصاميــم  إبــراز  خــالل 
لذلــك  راق.  فــي مــكان  وعرضهــا بشــكل الئــق 
ــدات  ــزة والمع ــة األجه ــر كاف ــى توفي ــت عل حرص
ــاء  الجديــدة وأنشــأت أول مشــغل مشــترك لألزي

فــي ســلطنة عمــان.

نصيحة لفتيات عمان

التحلــي بالصبــر واالســتمرارية وأن يقفــن يــًدا بيــد 
دائمــا مــع زميالتهــن فــي مجــال األزيــاء أو الفــن أو 
ــترك  ــا مش ــاح دائم ــال. ألن النج ــارة أو أي مج التج
ــم  ــا لبعضه ــع عوًن ــون الجمي ــب أن يك ــك يج لذل
ــه نقــاط قــوة ونقــاط  البعــض ألن كل إنســان لدي
ــى  ــاعد عل ــوف يس ــك س ــدوا فذل ــإن اتح ــف، ف ضع

إخــراج األفضــل مــن الجميــع.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح نــوره الزدجالــي أن تشــارك بشــكل فعــال 
فــي تطويــر مجــال الفعاليــات فــي ســلطنة عمــان، 
ــرى أن باإلمــكان إحــداث نقلــة نوعيــة فــي  فهــي ت
المجــال إذا توفــر الدعــم مــن الجهــات المعنيــة. 
الــزوار  وهــذا بــدوره ســوف يســهم فــي جــذب 
ــة  ــواء عائلي ــر أج ــكان وتوفي ــن كل م ــياح م والس

ــة. ــبابية ممتع وش



2022نوفمبر

khalijiaboutique

المؤهل الدراسي 
  بكالوريوس إدارة األعمال

نوره
كريم

لطالمــا حلمــت نــوره بالعمــل فــي هــذا المجــال 
منــذ الصغــر، فقــد كانــت كثيــرة اإلعجــاب باألزيــاء 
مصــدر  دائمــا  كانــت  والتــي  العمانيــة  والبيئــة 

ــا. ــي له ــكار ووح أف

إنجازها األكبر

مــن  الكثيــر  فــي  بمشــاركتها  نــورا  تفتخــر 
ممــا  البــالد،  وخــارج  داخــل  الهامــة  الفعاليــات 
يشــعرها بالفخــر الكبيــر كونهــا ســفيرة لألناقــة 
العمانيــة. فقــد شــاركت فــي أســبوع الموضــة 
علــى  األزيــاء  عــروض  مــن  والعديــد  بباريــس 
تكللــت  والتــي  والعالمــي  المحلــي  المســتوى 

بالنجــاح. جميعهــا 

قدوتها ومصدر إلهامها

الطبيعــة  تمثــل  التــي  الصــور  نــوره  أحبــت 
العمانيــة، والموســيقى والزخــارف المســتوحاة 
مــن التــراث. فــكل هــذه األصالــة والعراقــة كانــت 

علــى الــدوام مصــدر إلهــام لهــا.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ــك  ــى تل ــت إل ــب أن ــك، اذه ــرص أن تأتي ــر الف ال تنتظ
دون  أهدافــك  لتحقيــق  دائًمــا  واســع  الفــرص، 
النظــر إلــى الجانــب الســيء فــي أي عمــل تقــوم بــه.

التحديات التي واجهتها

واجهــت نــوره الكثيــر مــن التحديــات فــي البدايــة، 
وتعلــم  بالصبــر  معهــا  التعامــل  عليهــا  وكان 
منهــا.  واالســتفادة  عليهــا  التغلــب  كيفيــة 
إلــى  بحاجــة  األزيــاء  تصميــم  مجــال  أن  خاصــة 
قــدرة إبداعيــة وتميــز ورؤيــة واضحــة للوصــول 
إلــى األســواق المحليــة والعالميــة. ولكــن بفضــل 
قــادرة  أنهــا  العمانيــة  المصممــة  أثبتــت  اهلل 
ــن  ــتوحاة م ــاء المس ــت األزي ــاح وأصبح ــى النج عل
ــي رائجــة بكثــرة خاصــة فــي الــدول  التــراث العمان

الخليجيــة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

الثقافــة،  مــن  نــوع  األزيــاء  أن  النــاس  يــدرك  أن 

مجال العمل واإلنجاز
نــورة هــي مصممــة أزيــاء متألقــة لهــا الكثيــر مــن اإلبداعــات المميــزة 

فــي مجــال تصميــم األزيــاء.
بداية حياتها العملية

بــدأ األمــر بهوايــة لديهــا، فقــد كانــت تحــب عالــم تصميــم األزيــاء. وبعد 
ذلــك صقلــت هوايتهــا بالكثيــر مــن الكورســات والخبــرات المكتســبة 

مــن الحيــاة العمليــة التــي زودتهــا بالتجــارب والخبــرة.

ــة  ــا الهوي ــوم عليه ــي تق ــاالت الت ــن المج ــي م فه
العمانيــة. فاألزيــاء تعكــس الجانــب الحضــاري 
واالجتماعــي واالقتصــادي للشــخص كمــا أنهــا 
واجهتــه التــي تكشــف نمــط ثقافتــه الوطنيــة. 
واجهــة  تصميماتهــا  تكــون  أن  تطمــح  لذلــك 

لــكل الثقافــة العمانيــة العريقــة.

نصيحة لفتيات عمان

همــا  المســتمر  والتعلــم  واإلصــرار  العزيمــة 
األســلحة التــي تســلحت بهــا نــوره للتغلــب علــى 
النجــاح  كان  ولذلــك  واجهتهــا،  التــي  التحديــات 

اهلل. بفضــل  حليفهــا 

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

ــى  ــاظ عل ــي الحف ــاهمة ف ــى المس ــوره إل ــح ن تطم
ــا  ــك بتصميماته ــة وذل ــة العريق ــة العماني الهوي
التــي تعــد خيــر مثــال علــى أناقــة ورقــي المــرأة 
وعاداتهــا  بتقاليدهــا  المتمســكة  العمانيــة 

الوطنيــة.
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آمنـة
الشرجيــة

@amnaalsharji

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس التخطيط الحضري 

والتصميم المعماري

 ماجستير التخطيط العمراني 
والحضري

كانــت والدتها هاويــة في هذا المجــال وأرادت أن 

تغــرس حب الخيــل في نفــوس أبنائها. شــعرت 

آمنــة فــي البدايــة بالخــوف إال أنهــا قــررت تحدي 

نفســها حتى اكتشــفت شــغفها بهــذه الرياضة 

وأدركت جمالها.

إنجازها األكبر

حققت آمنة لقب أفضل فارســة لموســم 2020-

2021، ثــم حصلــت علــى ميداليتيــن ذهبيتين في 

بطولتيــن دوليتيــن فــي عــام 2021-2022. وهــي 

تطمــح إلــى رفع اســم ســلطنة عمــان عاليا في 

المحافل الدولية.

قدوة آمنة الشرجي

والدتها هي مصدر اإللهام والقدوى الكبرى لها، فهي 

ترى فيها مثال عظيم للمثابرة واإلصرار والقوة.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

التركيز على أفضل االحتماالت ال األسوأ، فالتركيز 

يجــب أن يكــون علــى الوصــول وليس الســقوط، 

وعلى العلو والتقدم وليس الفشل.

نقاط القوة في شخصية آمنة الشرجي

تتمتــع آمنة بالقوة والصبــر والمثابرة، هذه القوة 
هي التي دفعتهــا إلى مواجهة عاصفة البكاء منذ 
أول تدريــب والحــرص علــى إتمــام التدريب رغم 
خوفهــا. كمــا تتمتــع باإلصــرار والثقــة بالنفس 
وترى أن الفروســية ساعدت كثيرا في تنمية هذه 

الصفات بداخلها.

التحديات التي واجهتها

واجهت آمنة كثير مــن االنتقادات كونها اختارت 
مســار مختلف عن المعتاد بالنســبة للمرأة في 
نظــر المجتمع الشــرقي. كما أن كونهــا مصابة 
بالربــو وحساســية الصــدر كان تحــدي مــن نــوع 
خــاص، خاصة مع تعرضها الدائــم للغبار والخيل. 
إدارة الوقت بين الرياضة والدراســة أو العمل هي 
تحدي حقيقي. باإلضافة إلى أن الفروسية هي أغلى 
رياضــة في العالم ممــا يجعل التحديــات المالية 

هي األصعب حاليا بالنسبة لها.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى آمنــة أن تلهــم غيرهــا مــن الرياضييــن 

مجال الشغف واإلنجاز
تألقــت آمنــة فــي مجــال نــادر هــو مجــال الفروســية وتحديــدا قفــز الحواجــز. 
فهــي فارســة مــن الطــراز األول. وقــد تمكنــت مــن تحقيــق إنجــاز كبيــر فــي 

هــذا المجــال باإلضافــة إلــى كونهــا تعمــل بوظيفــة حكوميــة.
بداية حياتها العملية

بــدأت آمنــة تدريباتهــا فــي الفروســية منــذ ســن صغيــرة فلــم تكــن قــد 
تخطــت الثمانية ســنوات.

بشــكل عام والنساء منهم بشــكل خاص، وأن 

تتمكــن من إثبات أن المرأة قادرة على اإلنجاز في 

مختلف المجــاالت وفي أكثر من مجال في نفس 

الوقت.

نصيحة لفتيات عمان

تنصح آمنة الشــرجي بنات وطنهــا باتخاذ القدوة 

ولكــن أن يبتعــدوا عــن المقارنات، فكوننا بشــر 

القــدرات والمهــارات  أننــا مختلفيــن فــي  يعنــي 

المقارنــات محبطــة  واإلمكانيــات، وقــد تكــون 

وإهــدار للوقــت والجهد الذي يمكنك اســتغالله 

بشكل أفضل في تطوير الذات.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح آمنة إلى أن تســاهم في تحقيق الرؤية عن 

طريق تنميــة المحافظات والمدن المســتدامة 

بحكم تخصصها الدراســي ومجــال عملها. كما 

تطمــح إلى أن تســاهم في تعزيز حضور ســلطنة 

عمــان علــى الخريطــة الرياضيــة فــي المحافــل 

العالمية.
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اســارا
اللواتيا

@asarachic 

المؤهل الدراسي 
 الجامعة الملكية للموسيقى

 إدارة األعمال
 دبلومة تنسيق األزياء من 

NYIAD و Ual

بداية حياتها العملية

أحبــت أســارا تنســيق األزيــاء منــذ صغرهــا فهــو 
دراســتها  أنهــت  أن  ومــا  الحقيقــي،  شــغفها 
وتنميــة  المجــال  هــذا  لدراســة  تفرغــت  حتــى 
موهبتهــا. تــرى أســارا أن مستشــار المظهــر هــي 
ــد  ــال ب ــهلة، ف ــت س ــرة وليس ــة ومؤث ــة هام مهن
أن تعــرف جيــدا األســس والقواعــد التــي تســير 
عليهــا وتطبقهــا باحترافيــة علــى العميــل الــذي 

أمامهــا.

بــدأت الفكــرة تتبلــور فــي ذهنهــا عندمــا وجــدت 
أنهــا هــدف للكثيــر مــن الرســائل التــي ترغــب 
فــي استشــارتها حــول تنســيق األزيــاء. فأحبــت 
وســائل  عبــر  وشــغفها  دراســتها  تســتثمر  أن 
التواصــل االجتماعــي لنقــل موهبتهــا للنــاس.

إنجازها األكبر

تحــدي  برنامــج  فــي  بمشــاركتها  أســارا  تفخــر 
ــهيرة  ــة الش ــه المذيع ــذي تقدم ــتا ال الفاشونيس
جويــل علــى شــبكة MBC. كمــا أنهــا حصلــت 
فــي  شــخصية  ألهــم  المــرأة  جائــزة  علــى 
السوشــيال ميديــا عــام 2020. وقــد كانــت خيــر 
ســفيرة لســلطنة عمــان عندمــا حصلــت علــى 
جائــزة ملــكات الجمــال العــرب لعــام 2019 فــي 
القاهــرة. كمــا تفخــر بمشــاركتها فــي قافلــة 
ــات  ــد للوالي ــة عه ــة لمؤسس ــر التابع ــد الخي عه

المتضــررة بإعصــار شــاهين وتــراه جــزءا هامــا 
المجتمعــي. واجبهــا  مــن 

قدوة أسارا ومصدر إلهامها

دعمهــا  مصــدر  فهــي  أمهــا  هــي  أســارا  قــدوة 
التــي  حياتهــا  فــي  الثابتــة  والصخــرة  وإلهامهــا 
تشــعرها باألمــان وتقــدم لهــا الدعــم والتشــجيع.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ــي  ــذه ه ــبه. ه ــو حس ــى اهلل فه ــوكل عل ــن يت وم
مقولتهــا المفضلــة التــي تطبقهــا فــي حياتهــا.

نقاط القوة في شخصية  أسارا

علــى  والقــدرة  بالنفــس  الثقــة  أن  أســارا  تــرى 
ألي  هامــة  صفــات  هــي  اآلخريــن  فــي  التأثيــر 
شــخص يرغــب فــي النجــاح فــي هــذا الوقــت 
االجتماعــي.  التواصــل  وســائل  عبــر  وخاصــة 
والتميــز  والتفــرد  التخطيــط  حســن  أن  كمــا 
ــة  ــة هام ــو نقط ــه ه ــذي تقدم ــوى ال ــي المحت ف

وشــهرتها. نجاحهــا  علــى  ســاعدت 

التحديات التي واجهتها

مــن أهــم التحديــات التــي واجهتهــا هــو عــدم تقبل 
البعــض للمحتــوى الــذي تقدمــه. علــى الرغــم مــن 
كونــه محتــوى راقــي ال يســيء للمــرأة العمانيــة إال 
أنهــا قــد تعرضــت للهجــوم واإلســاءة الشــخصية. 

تميــزت المــرأة العمانيــة دائمــا بأناقــة فطريــة، فهــي امــرأة تعــرف كيف 
ــر. أســارا اللواتيــا هــي مثــال المــرأة عمانيــة أصيلــة مبدعــة  ترتــدي لتؤث

فــي مجــال الجمــال وتنســيق األزيــاء.
مجال العمل واإلنجاز

ــال  ــي مج ــة ف ــي متخصص ــاة، وه ــط الحي ــي نم ــرة ف ــارا مؤث ــل أس تعم
تنســيق األزيــاء والتجميــل وكل مــا يهــم المــرأة لتظهــر فــي أبهــى 

صــورة وأفضــل حالــة.

لكنهــا واجهــت هــذا الهجــوم بمحاولــة تحقيــق 
المزيــد والمزيــد مــن النجــاح.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

األزيــاء  تنســيق  ثقافــة  تنشــر  أن  أســارا  تتمنــى 
بشــكل واســع وأن تتمكــن من نقل هــذه الثقافة 
لجميــع النســاء فــي المجتمــع. فالمــرأة العمانية 

مشــهورة منــذ القــدم بأناقتهــا المتفــردة.

نصيحة أسارا لفتيات عمان

تنصــح أســارا كل فتــاة ترغــب فــي دخــول مجــال 
تنســيق األزيــاء أن تطــور موهبتهــا وقدرتهــا وأن 
ــا  ــراز دوره ــة وإب ــق العالمي ــدة لتحقي ــل جاه تعم
الحضــاري. فتمكيــن المــرأة ســاهم باقتــدار فــي 
عملــت  حيــث  عمــان  ســلطنة  وتقــدم  رفعــة 
ــي  ــك ينبغ ــل. لذل ــع الرج ــب م ــى جن ــا إل ــاح جنًب بنج
الفرصــة  اقتنــاص هــذه  العمانيــة  المــرأة  علــى 

والمشــاركة دون خــوف.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

ــليط  ــي تس ــح ف ــا أن تنج ــارا اللواتي ــم أس تحل
واأللــوان  والنقوشــات  األزيــاء  علــى  الضــوء 
العمانيــة  الحلــى  وتصميــم  العمانيــة، 
ــة  ــل الدولي ــا المحاف ــزو به ــة وأن تغ التقليدي
األســواق  فــي  عمانيــة  بصمــة  وتتــرك 

. لميــة لعا ا
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المؤهل الدراسي 
  بكالوريس الهندسة الكيميائية 

جامعة سنسيناتي

 ماجستير الهندسة البيئية

رحمـة
الريــاميـة

لذلــك فقد رشــحت لدراســة الماجســتير في 
الكيميــاء  تخصصــي  فــي  البيئيــة  الهندســة 
والرياضيــات. عملت رحمة في شــركة بروكتر 
البدايــة  فــي  لوجيســتي  كمديــر  جامبــل  انــد 
ثــم نتيجــة عملهــا الجــاد فقد أصبحــت مدير 
مبــادرات الســوق لألســواق العالميــة النامية. 
ثم انتقلت إلى شركة اي مشرق كرئيس فريق 

عمليات شبكة اإلمداد بالشركة. 

إنجازها األكبر

تفتخــر رحمــة الريامي بتأســيس رواء الغبيراء 
المختصــة بإنتــاج منتجات طبيعيــة وعضوية 
مســتخلصة مــن الطبيعــة العمانيــة والتاريخ 

العماني.

فقد تم تصنيــع منتجات من الــورد المحمدي 
وزيــت اللبان وخشــب الصنــدل والكركم وهي 

المنتجات التي تشتهر بها سلطنة عمان.

المعــارض  فــي  بمشــاركتها  تفتخــر  كمــا 
العالميــة مثــل دبي اكســبو والريــاض جاليري 

وغيرها.

كيف اختارت اسم رواء الغبيراء؟

كلمــة رواء تعنــي الجمــال والبهــاء وحســن 
المنظر، بينما جاءت كلمة الغبيراء من حديث 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم: »رحم اهلل أهل 
الغبيراء -أي أهل عمان- آمنوا بي ولم يروني«. 

نقاط القوة في شخصية رحمة الريامي

مــن  الطويلــة  السلســلة  هــذه  قــراءة  عنــد 
اإلنجــازات تدرك أن صاحبتها تتمتع دون شــك 
بالعزيمــة واإلصــرار. كمــا أنها تتمتــع بالذكاء 
الحاد الذي خولها تحقيق التفوق العلمي الباهر، 
والعقليــة اإلدارية التي مكنتها مــن النجاح في 
كل المناصب التي تقلدتها والنجاح في عملها 

الخاص.

التحديات التي واجهتها

الدراســة العلمية الطويلــة والمناصب اإلدارية 
التي عملــت بها رحمة الريامي مليئة بال شــك 
بالتحديــات اليوميــة. إال أن العزيمة واإلرادة هي 
الســالح الــذي اختــارت رحمة أن تتســلح به في 

هذه المسيرة.

مجال العمل واإلنجاز
والعضويــة،  الطبيعيــة  المنتجــات  إنتــاج  مجــال  فــي  رحمــة  تعمــل 
وقــد وظفــت فــي هــذه الشــركة دراســتها فــي الهندســة الكيميائيــة 

والبيئيــة والخبــرات العمليــة التــي اكتســبتها.
بداية حياتها العملية

حققت رحمة إنجازا كبيرا في دراستها األكاديمية.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تهــدف رحمــة عبــر رواء الغبيــراء إلــى تحقيق 

اســتخدام  خــالل  مــن  المســتدامة  التنميــة 

مــواد طبيعية موجــودة بكثــرة وغير معرضة 

لالنقراض. كمــا أنها تســتخدم تغليف صديق 

للبيئــة ومتــاح إلعــادة الــدوران للحفــاظ علــى 

البيئة.

نصيحة رحمة الريامي لفتيات عمان

لمــن ترغب في خــوض مجال العمــل الخاص، 

عليهــا أن تتحلــى بالصبــر والقــدرة علــى بــذل 

الجهــد. فالمشــوار طويــل ويحتاج إلــى الكثير 

من العمل والمجهود.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح رحمة الريامي إلى التوســع في األســواق 

والوصــول  والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة 

بمنتجاتهــا إلى العالمية لتســليط الضوء على 

الصناعة المحليــة والمنتجات الخام العمانية 

التي تجود بها هذه األرض الطيبة.
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المؤهل الدراسي 
  الطب والجراحة، دكتوراه في 

الطب، عضو المجلس العربي 
الطبي تخصص األمراض الجلدية 

والتناسلية.

آنا ماريا
أنيدو سيرانو

الدكتورة

الجلدية  األمراض  أطباء  تدرس  أنها  كما 
المجلس  مع  مسؤولياتها  من  جزء  المقيمين 
باإلضافة   .)OMSB( الطبية  للتخصصات  العماني 
الطبي  المجال  في  األبحاث  إلجراء  حماسها  إلى 

والتجميل.

الحكومي  الصحي  القطاع  في  آنا  د  ساهمت 
المستويات  على  عمان،  سلطنة  في  والخاص 
من  عاًما   ٣٣ فلديها  الجودة.  ومراقبة  اإلدارية 
كطبيبة  و٢8عاًما  الطبي،  المجال  في  الخبرة 
لألمراض الجلدية. باإلضافة إلى خوضها تحد جديد 

كسيدة أعمال عمانية ناجحة.

كيف بدأت حياتها العملية؟

كطبيبة  العمل  بدأت  الطب،  كلية  أنهت  أن  بعد 
أسرة. ثم استكشفت شغفها في مجال تخصص 

األمراض الجلدية. 

أعظم إنجاز تفخر به:

أمضت  الحيوية،  الكيمياء  تقني  لكبير  كابنة 
في  األولى  سنواتها  من  الكثير  آنا  الدكتورة 
المبكر  شغفها  طورت  لذلك،  المستشفيات. 
جلدية  أمراض  كطبيبة  بنجاحها  وتفخر  بالطب. 
في  مشاركة  ومحررة  وأكاديمية،  معتمدة، 
ومؤسسة  أعمال،  وسيدة  الطبية،  المراجع 
لمركز  المشاركة  التنفيذية  والرئيسة  مشاركة 
سانديان لألمراض الجلدية للتجميل بالليزر وطب 
وامرأة   ، نوعها  من  فريدة  وسيدة   ، وأم  األسرة، 

إيجابية تتطلع يومًا بعد يوٍم إلى مستقبٍل أفضل.

قدوتها وإلهامها

إظهار  إلى  يحتاج  منا  واحد  »كل  دائما  تقول  امرأة 
مدى اهتمامه باآلخرين، وبذلك، فإننا جميعًا نعتني 

بأنفسنا«

-ديانا، أميرة ويلز-

اقتباس أساسي في رحلة حياتك

عن  البحث  على  تجبرنا  التي  الهدايا  هي  التحديات   
مركز ثقل جديد. ال تحارب تلك التحديات. ما عليك 

سوى العثور على طريقة جديدة للنهوض«

أوبرا وينفري-

ما هي نقاط قوتك الشخصية

جيدة  مستمعة  تكون  أن  يجب  ناجحة،  كطبيبة 
فإن  وشجاعة  ومصممة  واثقة  كونها  ولطيفة. 
ذلك ساعدها في حياتها المهنية الطويلة للتغلب 

على الكثير من العقبات.

حياتها  بداية  في  واجهتها  التي  التحديات 
المهنية

بعيدة  منطقة  في  العمل  هو  األكبر  التحدي  كان 
الكثير  واجهت  حيث  أسرة.  كطبيبة  كوبا  في  جًدا 
مهارات  إلى  تحتاج  التي  والمشاكل  التحديات  من 

خاصة.

علــى الرغــم مــن أنهــا ولــدت فــي كوبــا، إال أن الدكتــورة آنــا تعتبر نفســها 
امــرأة عمانيــة، وهــي فخــورة جــداً بذلك.

مجال العمل واإلنجاز
عملــت د آنــا فــي المجــال الطبــي كطبيبــة وأكاديميــة وباحثــة وإداريــة 
وســيدة أعمــال. وهــي ال تــزال تجــد شــغفها فــي تدريــس طــالب الطــب فــي 
جامعــة الســلطان قابــوس وتشــعر بالفخــر بهــم وبخدمتهــم لوطنهــم.

التأثير الذي ترغب في تركه

المتواضع  دعمها  تظهر  أن  آنا  الدكتورة  تأمل 
التي  المجاالت  جميع  في  العمانية  للمرأة 
تساعد على تمكينها لتصبح قدوة يحتذى بها 
المغلفة  الهدايا  أفضل  من  ألن  المجتمع،  في 
مشاركة  هدية  هي  نقدمها،  أن  يمكن  التي 

أنفسنا.

نصيحتها للشباب العماني

مفاتيح  هي  الجاد  والعمل  واالستقامة  التركيز 
حاسمة للتطور. ممارسة التفكير اإليجابي وتعزيز 
عاٍل  مستوى  إلى  سيرفعهم  العاطفي  ذكائهم 

على الصعيدين المهني والشخصي.

ما هو الدور الذي تطمح إليه في رؤية 2040

هو   ٢٠4٠ عام  رؤية  في  إليه  تطمح  الذي  الدور  إن 
أطلقته  الذي  للغاية  الحماسي  الهاشتاج  ذلك 
على   educationforoman وهو  بنفسها 
ُعمان  لدعم  األعمار  ولجميع  المستويات  جميع 
قدوة  تكون  ألن  تطمح  كما  العماني.  والشعب 
مجاالت  كل  في  العمانيات،  والنساء  للشباب 

نجاحها.

وكذلك تمكين نمو القطاع الخاص وبالتالي تعزيز 
القطاع الخاص في خلق فرص عمل للشباب  دور 

والفتيات العمانيات.
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس علم األحياء 

الدقيقة تخصص الكيمياء وعلم 
الحيوان

 دبلوم المكتبات الطبية من 
جامعة السلطان قابوس

نهاد
الكندي

بداية حياتها العملية

دخلــت نهــاد مجــال اإلعــالم منــذ الصغــر، فقــد 
قدمــت عــدة حلقــات مــن برنامــج )نحــو حيــاة 
أفضل( عن التعليم المدرســي، ثم قدمت برامج 
مــع إذاعة الســلطنة، وقدمت برنامــج إذاعي  هو 
)بين أجنحــة الطيــران(. ابتعدت نهــاد عن مجال 
اإلذاعــة لبعــض الوقــت ولكنهــا عــادت لمصدر 
شــغفها منــذ الطفولــة والتحقــت بالعمــل مــع 
إذاعة مســقط FM  لتقدم عدة برامج كان أولها 

برنامج )فنجان قهوة(.

إنجازها األكبر

تفتخــر نهاد أن برنامجهــا )دردش مع نهاد( الذي 
تقدمــه على قنــاة اليوتيوب الخاصــة بها قدمها 

كإعالمية إلى الناس وفتح لها طريق النجاح. 

كما تفتخــر بالنجاح الــذي حققه برنامــج فنجان 
قهــوة مــن إعدادهــا وتقديمهــا، وحصولها على 
جائــزة اإلجــادة فــي السوشــيال ميديا مــن قبل 
مجلــة المــرأة، واختيارهــا لتكــون وجــه الغــالف 

لمجلة شيك لإلصدار األول.

قدوة نهاد الكندي

تســتلهم نهاد أفكارهــا من كل امــرأة متميزة 
في عملها وشــغوفة بتقديم األفضل وذات فكر 

مختلــف. كمــا أن قدوتهــا هــي الســيدة الجليلة 
الدائــم  بابتســامتها ورقــي حضورهــا ودعمهــا 

للمرأة العمانية.

أمــا قدوتهــا في مجــال اإلعــالم فهــي اإلعالمية 
أوبرا وينفري التــي حققت بالصبر واإلصرار ما ظنه 

الناس مستحيًلا.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

كل يــوم هــو بدايــة لتجربــة جديــدة، وكل نهايــة 
تجربة هي بداية لتجربة جديدة، فال يأس مع الحياة.

نقاط القوة في شخصية نهاد الكندي

تتمتــع نهاد باإلصــرار واإلرادة والنظــرة اإليجابية 
لــكل األمــور مهمــا كانــت التحديات. كمــا أنها 
تمتلــك القدرة علــى التركيز على الهــدف والثقة 
بالنفــس وفريق العمل. كونهــا تعمل في مجال 
تحبه وتشــغف به يســاعدها على تقديم األفضل 

والتطوير والتعلم المستمر.

التحديات التي واجهتها

كان تقديــم عمــل مميــز يقدمهــا للنــاس هــو 
أصعــب تحدي واجهته، وبفضل اهلل حاز برنامجها 
القبــول من الجمهــور. كما أنهــا واجهت الكثير 
من مسببي اإلحباط والسلبيين، إال أنها استمرت 

في عملها بشغف دون توقف.

مجال العمل واإلنجاز
مســقط،  إذاعــة  فــي  ناجحــة  برامــج  ومذيعــة  إعالميــة  هــي  نهــاد 
ــي  ــي ف ــورد األمريك ــن الب ــدة م ــة معتم ــي مدرب ــه ه ــت نفس ــي الوق وف
ــي، وكاتبــة قصــص قصيــرة ومقدمــة برامــج  ــر الذات التســويق والتطوي

علــى اليوتيــوب.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

الســمعة الطيبة والعمــل الصالح هــو األثر الذي 
ترغب نهاد في تركه. كما تتمنى أن تكون مصدر 
إلهــام لبنــات وطنهــا بتقديمها لبرامــج تخدم 
المجتمع والمرأة واألســرة العمانيــة، وأن تكون 

من نساء عمان الالتي يفتخر بهن الوطن.

نصيحة لفتيات عمان

اإلعــالم هو رســالة الوطــن التي تعتــرف بهويته 
وتحمل رؤيته. لذلــك، تنصح نهاد كل من ترغب 
فــي دخول هــذا المجال أن تكون ســفيرة الوطن 
بالكلمــة والفكــر وأســلوب الطــرح، وأن تكــون 
متميزة في كل خطواتها وتضع أهداف مرسومة 

بعناية وتثق بنفسها وقدراتها.

كمــا تنصحهــن باالبتعاد عــن التكــرار والتقليد، 
ووضــع بصمــة خاصــة والحفــاظ على االبتســامة 

والتواضع وأناقة المظهر.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تتمنى نهاد أن تكون ضمن مؤسســي اإلعالم 
الحديــث الذي يخــدم الوطن وشــبابه، وتقدم 
فكر مواكب لإلعــالم العالمي مع المحافظة 
علــى الهويــة العمانيــة التي تتناســب مع رؤية 

.2040
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس علوم الحاسب- 

جامعة السلطان قابوس

سحـر
العوفي

أحبت  التجارة.  مجال  في  تعمل  فعائلتها 

العمل  في  الخاصة  لمستها  تضع  أن  سحر 

فقد بحثت دائما عن طرق للتجديد واالبتكار. 

األزياء  تصميم  هواية  لديها  كانت  بينما 

وشغف خاص بهذا المجال، ثم أتاها اإللهام 

األزياء  تصميم  مجال  إلى  لتتوجه  الداخلي 

وتبدع فيه.

إنجازها األكبر

فخرها  أصل  هم  الثالثة  أبناءها  سحر  تعد 

واعتزازها، وهي ترى أن نجاحها في بناء أسرة هو 

أعظم إنجازاتها.

قدوة سحر العوفي

أن  كما  الحياة،  في  قدوتها  هي  الغالية  والدتها 

الحب في حياتها هو مصدر اإللهام واإلبداع.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

 I Design to heal with love & beauty

نقاط القوة في شخصية سحر العوفي

تتمتع سحر بإيمان شديد باهلل، وثقة كبيرة 
في قدراتها ونفسها. كما أن قوة الشخصية 
شق  في  ساعدوها  التراجع  وعدم  واإلصرار 
العملية.  الحياة  معترك  وسط  طريقها 
والحب  التفاؤل  مثل  اإليجابية  صفاتها  بينما 
التقليد  وعدم  والتميز  بالنجاح  والرغبة 
مجال  في  مميزة  بصمة  صنع  من  مكنوها 

تصميم األزياء.

التحديات التي واجهتها

الخبرة  قلة  تحدي  سحر  واجهت  البداية  في 
عدم  من  عانت  كما  المجال،  في  العملية 
أدى  الذي  الخارجي  والتشويش  الرؤية  وضوح 
األحيان.  بعض  في  خاطئة  قرارات  اتخاذ  إلى 
العلمية والعملية  الخبرة  ولكن مع اكتساب 
من  وتمكنت  وضوًحا  أكثر  الرؤية  أصبحت 
مشروعها  إنجاح  على  أكبر  بشكل  التركيز 

الخاص.

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل ســحر فــي مجــال إدارة األعمــال وتصميــم األزيــاء، وقــد مزجــت 

بينهمــا بــذكاء وإبــداع.
بداية حياتها العملية

بــدأت ســحر حياتهــا العمليــة فــي مجــال إدارة األعمــال التــي كانــت 
مهنــة عائليــة

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

والتفاؤل  والتسامح  الحب  تشيع  أن  سحر  تحب 

والسعادة حولها، وتتمنى أن تصبح قدوة لبنات وطنها 

أعمال.  ورائدة  أزياء  ومصممة  ناجحة  وزوجة  كأم 

أثر في أوالدها يحفزهم لمواصلة  كما تتمنى أن تترك 

المشوار مهما كثرت العقبات التي يواجهونها.

نصيحة سحر العوفي لفتيات عمان

في  ثقي  جيدا.  واستغليها  قوتك  نقاط  اختبري 

إذا  الطريق مهما كانت عقباته  قراراتك وواصلي 

كنت حًقا مؤمنة بمهاراتك. ابتعدي عن التقليد 

وكوني متفردة وقيادية.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح سحر إلى المواصلة ببناء شركات حول العالم 

عمانية  امرأة  تكون  وأن  عمان،  سلطنة  من  تنطلق 

في  بلدها  تشرف  أن  تطمح  كما  بها.  يحتذى  قوية 

األعمال،  وإدارة  األزياء  مجال  في  الدولية  المحافل 

وترى منتجاتها العمانية تصل إلى جميع الدول.
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أمــل
آل فنة

الشيخة الدكتورة

_hopewomencenter

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس الطب من جامعة السلطان قابوس

 البورد في تخصص النساء والتوليد
 زميل جامعة بيرن للمناظير النسائية

 بريمنجهام للحقن المجهري وأطفال األنابيب
  أثينا علم األجنة

 المعهد األمريكي للتجميل النسائي

إنجازها األكبر

فنــة  آل  أمــل  الدكتــورة  الشــيخة  تفتخــر 
فــي علــم  الدكتــوراه  بحصولهــا علــى شــهادة 
األجنــة مــن الجامعــة الوطنيــة فــي أثينــا باليونــان.

قدوة الشيخة د أمل آل فنة

تعلمــت د أمــل أهميــة العمــل الجــاد المثمــر 
الجليــل  الشــيخ  جدهــا  ســيرة  مــن  والــدؤوب 

اهلل. رحمــه  الرزيقــي  علــي  مبــارك 

مقولة أساسية في مشوار حياتها

االمل وقود العمل. 

نقاط القوة في شخصية الشيخة الدكتورة 
أمل آل فنة

اللطيفــة  واالبتســامة  بالهــدوء  أمــل  د  تتمتــع 

التــي تمكنهــا مــن كســب قلــوب الســيدات ونيــل 
ثقتهــن باإلضافــة إلــى الكاريزمــا والتمكــن فــي 

ــي. ــا العلم مجاله

التحديات التي واجهتها

تــرى د أمــل أنها مــن المحظوظــات الالتــي حباهن 
اهلل بأســرة داعمــة مشــجعة للعلــم والعطــاء، 
ــاندة.  ــم والمس ــرتها الدع ــا أس ــت له ــد قدم فق
كمــا أن ســلطنة عمــان تتمتــع بقــادة حكمــاء 
ويســروا  العقبــات  مــن  الكثيــر  ســهلوا  نبــالء 

ــد. ــذا البل ــة ه ــد رفع ــن يري ــكل م ــق ل الطري

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى د أمــل أن تتــرك طيــب األثــر بمشــاركتها 
فــي زيــادة الوعــي الكامــل بصحــة المــرأة وخــروج 

أجيــال تتمتــع بوافــر الصحــة والعافيــة.

مجال العمل واإلنجاز
أسست الشيخة الدكتورة أمل آل فنة مؤسسة األمل لصحة المرأة

بداية حياتها العملية
بــدأت د أمــل حياتهــا العمليــة بعــد التخــرج مــن كليــة الطــب، وقــد 
اختــارت تخصــص النســاء والتوليــد إيمانــا منهــا بأهميــة تعزيــز صحــة 
ــي ال  ــر والت ــة لألس ــة الداعم ــي اللبن ــا فه ــي به ــام الطب ــرأة واالهتم الم

ــاء. ــود النس ــوم إال بوج تق

نصيحة لفتيات عمان

العلــم هــو ســالح األجيــال القادمــة، ال تستســلمي 
للظــروف أو العقبــات فالتعليــم الذاتــي لــه نتائــج 

مبهــرة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح الشــيخة الدكتــورة أمــل آل فنــة أن تكــون 
ــة  ــد والصح ــل للتولي ــفيات األم ــلة مستش سلس
اإلنجابيــة جــزءا هامــا فــي مســتقبل هــذا الوطــن 
بصحــة  التوعيــة  زيــادة  علــى  يســاعد  العظيــم 
المــرأة وتوفيــر الخدمــات فــي شــتى أنحــاء البــالد.
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@salwabeautycentre

سلوى
الغافري

مركز  افتتاح  من  مكنها  لعملها  إخالصها 

توسع  والذي   ،2016 عام  في  متكامل  تجميل 

ليصبح وجهة مشهورة لكل امرأة تبحث عن 

العناية الفاخرة والدالل.

إنجازها األكبر

مجال  دخلت  بأنها  الغافري  سلوى  تفتخر 

أعمال  رائدة  فهي  صغيرة،  سن  في  األعمال 

الخاص  والعمل  التجارة  إلى  طريقها  شقت 

وهي في عمر الثانية والعشرين.

كما أنها حصلت على شهادات تدريب ودورات 

مكياج من أكبر خبراء التجميل العالميين في 

لبنان والبرازيل والخليج.

قدوة سلوى الغافري

مجال  في  قدوة  تكون  أن  إلى  سلوى  تسعى 

إلهامها  ومصدر  بالمرأة،  والعناية  التجميل 

التي  والسعادة  لها  الناس  محبة  هو  الدائم 

تتمكن من رسمها على وجوههم.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

رأيت القناعة رأس الغنى.

نقاط القوة في شخصية سلوى الغافري

كلها  المستمر،  والسعي  واإلرادة  العزيمة 
تنمية  على  سلوى  ساعدت  ومهارات  نقاط 
ال  أنها  كما  عملها.  ومجال  نفسها  وتطوير 
شك تتمتع بقدر كبير من الشجاعة هو الذي 
مكنها من شق طريقها إلى العمل الخاص في 

هذا العمر المبكر.

التحديات التي واجهتها

مجال العمل الذي اختارته سلوى يتمتع بقدر 
تقدم  أن  من  بد  ال  لذلك  التنافس،  من  كبير 
أفضل الخدمات للتنافس على القمة. كما أن 
اإلدارة والعمل الخاص تنطوي على الكثير من 

التحديات المستمرة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

في  طيب  أثر  تترك  أن  الغافري  سلوى  تتمنى 

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل ســلوى فــي مجــال التجميــل فهــي تمتلــك مركــز تجميــل وســبا حقــق 
شــهرة واســعة فــي وقــت قياســي حتــى أصبــح مــن أفضــل المراكــز فــي البــالد.

بداية حياتها العملية
ــغف  ــع بش ــي تتمت ــنوات، فه ــل 1٠ س ــا قب ــري عمله ــلوى الغاف ــدأت س ب
كبيــر وحــب لمهنــة التجميــل والعنايــة بالبشــرة وبــكل مــا يخــص 

ــرأة.  ــال الم جم
المجتمع كامرأة عمانية مكافحة استطاعت 
تكون  أن  قبل  وطموحاتها،  أهدافها  تحقيق 

رائدة أعمال وخبيرة مكياج متخصصة.

نصيحة سلوى الغافري لفتيات عمان

تنصح سلوى بنات بلدها أن يكافحن للوصول 
إلى الهدف، فالعقبات في البداية تكون صعبة 
سهولة  أكثر  تصبح  الوقت  مرور  مع  أنها  إال 
وتصبحين أكثر خبرة في تخطيها. لذلك، إياك 

واالستسالم وفتور الهمة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

أعمال  رائدة  تكون  أن  الغافري  سلوى  تطمح 
قدوة  تكون  وأن  المرأة،  يخص  ما  كل  في 
ومثال يحتذى به لبنات بلدها الالتي يرغبن في 

خوض هذا المجال.
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جواهر
الغيالني

@jawhara.lane

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس في ادارة الموارد البشرية

كان حســن اإلدارة والتســويق هــو كلمة الســر التي 
مكنتهــا من تحقيق األرباح ورضا المشــتركين، وهو 

ما تراه إنجازها الحقيقي.

التجــدد  علــى  والحــرص  اإلدارة  تطويــر  أن  تؤمــن 
ســالحها  هــو  واالســتمرارية  المســتمر  والتطويــر 

األساسي للبقاء واالستمرار.

 كيف بدأت حياتها العملية؟

بعــد زواجهــا، تولــت إدارة بوتيــك الورد الــذي يمتلكه 
االلكترونــي  التســويق  مجــال  فــي  وبرعــت  زوجهــا، 

والتواصل مع الزبائن وتنظيم جلسات التصوير.

لذلــك في يناير 2021، ترجمت حبها للتجارة بتدشــين 
مشــروعها الخاص وســط تشــجيع كبير من زوجها 

وأهلها.

إنجازها األكبر

تفتخر بقدرتها علــى النجاح في ظروف صعبة للغاية، 
فقد تمكنت من تحقيق النجاح وسط ظروف جائحة 
كورونا التي أطاحت بكيانات تجارية قوية قائمة منذ 

سنوات طويلة.

قدوتها ومصدر إلهامها

نظًرا ألن حدودها هي الســماء، فهي ال تحتذي بملهم 
واحــد فقط. لذلــك فهي ترى في كل شــخص ناجح في 
الحيــاة قــدوة تســتحق التقديــر، وتفكــر فــي إنجازاتــه 
الفريدة وكيف يمكنها التعلم منها. كما تقدر بشكل 

خاص كل امرأة تسعى جاهدة لتحقيق أحالمها.

مقولة أساسية في مشوار نجاحها

تــردد في نفســها دائمــًا »أحبي نفســِك كما أنت، 
فحــب النفــس ليــس بأنانيــة، بــل هــو مــن أجل 
ألن  واإلنجــاز،  والعمــل  العطــاء  فــي  االســتمرار 
الحــب عطــاء. وكونــي كمــا أنــِت، فكل نســخة 
مختلفة تحمــل في طياتها العديــد من التجارب 
والمحطات المشرقة المشــرفة، واجعلي قلبِك 
ينبض حبا وشغفا وطموحا وعطاء، فقلب األنثى 

ُخلق ليكون دائما جميال”.

التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها

رغــم كثــرة التحديــات التــي واجهتهــا، إال أنهــا 
تغلبت عليها بالعزيمــة واإلصرار والتركيز على 
الهدف فقــط. كان اتخــاذ قرار بدء مشــروعها 
ألن  واجههــا،  حقيقــي  تحــد  أول  هــو  الخــاص 
المســتقبل كان غامضا في فترة الوباء. إال أنها 
وثقــت ببصيرتهــا وقــررت البدء، فــكان النجاح 

حليفها بفضل اهلل.

األثر الذي تطمح أن تتركه في المجتمع  

علــى الرغــم مــن أن هــذا الســؤال بــه الكثير من 
المســؤولية المجتمعيــة، إال أنها تحــب دائما أن 
تترك أثرا طيبا فيمن حولها. فالحياة االجتماعية 
بهــا الكثيــر مــن التعامالت، وال ســبيل لتــرك أثر 
طيــب إال بالمعاملة الحســنة والســمعة الطيبة 
التــي ال تنمحــي أبدا، وهو الســبيل ألجــر ال ينقطع 

حتى بعد رحيل صاحبه .

اإلدارة  عالــم  فــي  لتتــألأل  الجوهــرة  هــذه  جــاءت  صــور،  محافظــة  قلــب  مــن 
والتســويق وتســتثمر قدراتهــا ومواهبهــا اإلداريــة المتميــزة. جواهــر الغيالنــي، 
المــرأة العمانيــة التــي أثبتــت أن اإلدارة فــن تجيــده النســاء كمــا يبــرع فيــه الرجــال.

مجال اإلنجاز
اإلدارة هــو المجــال الــذي احترفتــه جواهــر، فأصبحــت اآلن مســؤولة 

ــد. ــقف واح ــت س ــرة تح ــة وتاج ــن ٦5 مصمم ــر م ــن أكث ع

نصيحة جواهر لبنات عمان

النصيحــة التي توجهها إلى أي فتاة تفكر خوض عالم 
العمــل هــي البحث عن مجــال شــغفها واهتمامها، 
فالعمــل يســتهلك الكثيــر مــن وقتــك وســيكون 
عليــك االجتهــاد والمثابرة. كما تنصحهــن بالعمل 

الدؤوب والبدء من الصفر لتصل إلى القمة.

ومن أهم النصائح التي أفادتها شــخصيًا هو التطوع 
في المجاالت المتنوعة، فهذا سوف يكسبها الكثير 
من الخبرات والمهارات، كما ســتتمكن من ترك أثر 
إيجابي في المجتمع وتبــادل الخبرات وبناء العالقات 

التي سوف تفيدها الحقًا في حياتها المهنية.

دورها في رؤية 2040

ال  الــذي  الطمــوح  مــن  الكثيــر  جواهــر  تمتلــك 
يستســلم لليأس والكســل، لذلك فهــي تحاول 
أن تكون علــى دراية كاملة بالرؤية المســتقبلية 
للبــالد وركائزها. وتســعى إلــى توســعة أعمالها 
يكــون  أن  إلــى  تطمــح  كمــا  نجاحهــا،  وتعزيــز 
مشــروعها هــو االختيــار األول لــكل امــرأة فــي 
الســلطنة ترغــب في دخــول عالم األعمــال، وأن 
تتمكــن مــن تقديم الدعــم والمســاندة للمرأة 

العمانية لتحقيق أهدافها. 

ولتحقيــق هــذا الــدور، فهــي تعمــل علــى تطوير 
نفســها علــى الــدوام، وكذلــك المشــاركة فــي 
تطوير المجتمع. وتضع خطط وأهداف مدروســة 

لكي تتمكن من تنفيذ ما تطمح إليه.
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 basket.of.happiness

المؤهل الدراسي 
 بكالوريس في هندسة كيميائية

أسماء
اليعربيــة

المهندسة

البطاقــات  تصميــم  امتهنــت  ذلــك  بعــد  ثــم 

التوزيعــات وازداد شــغفها وإعجابهــا  وترتيــب 

بهــذا المجال مما دفعها إلــى التفرغ ووضع كل 

طاقتها بهذا العمل.

إنجازها األكبر

تفتخر أسماء اليعربي بأنها استطاعت في وقت 

قصيــر تحقيق نجــاح كبير في مجــال التصميم، 

فقــد أصبحــت تمتلك معمل خــاص متخصص 

في تصميــم البطاقات والمطبوعــات والتطريز 

بجودة عالية.

قدوة أسماء اليعربي ومصدر إلهامها

ترى أســماء في أهلها قدوتهــا ومصدر اإللهام، 

فدعمهم لها وتشجيعهم المستمر كان أحد 

أهم عوامل النجاح التي حباها اهلل بها.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

وراء كل صبر أمور كثيرة جميلة، فلنصبر لعلنا 

نرزق ما نريد.

نقاط القوة في شخصية أسماء اليعربي

مــن أهم نقاط القوة التي تتمتع بها أســماء هي 
الثقــة بالنفــس التــي مكنتها من خــوض غمار 
هــذا المجال والعمل بعــزم وتصميم. كما أنها 
تتمتــع بالمصداقيــة فــي العمــل والتــي أهلتها 

لنيل ثقة العمالء وأصبحت اختيارهم األول.

التحديات التي واجهتها

واجهت أســماء فــي بداية حياتهــا المهنية 
صعوبــات فــي اســتخراج التصاريــح وإنهــاء 
الخطوات الروتينية التي تخللتها الكثير من 
التعقيدات. كما أن فترة جائحة كوفيد أدت 
إلــى توقف العمل لفتــرة طويلة من الوقت. 
إال أنهــا اســتطاعت إعــادة إحيــاء مهنتهــا 
الناجحــة والحفــاظ علــى مكانتهــا والنجاح 

الذي حققته.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى أســماء أن تتــرك أثــر طيــب مــن أخــالق 
وســلوك فــي كل من تتعامــل معــه، وأن تنجح 

مجال العمل واإلنجاز
ــا  ــب ميوله ــذي يناس ــم ال ــال التصمي ــي مج ــي ف ــماء اليعرب ــل أس تعم

ــة. ــا اإلبداعي ــة ومواهبه الفني
بداية حياتها العملية

بــدأت أســماء فــي هــذا المجــال كهوايــة تنمــي موهبتهــا فــي التصميم 
والرسم.

فــي إدخــال الســرور علــى قلوبهــم خاصــة فــي 
مناسباتهم المميزة.

نصيحة أسماء اليعربي لفتيات عمان

تعلمي شــيء جديد كل يــوم، وال تنتظري المدح 
واســعي  اعملــي  ولكــن  بالســعادة،  لتشــعري 
وكافحــي لكــي تحصلــي علــى الســعادة والرضــا 

وحب العمل.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح أســماء إلى أن تشــارك في تحقيق ازدهار 
ورقــي ورفعة هذا البلد، فمســتقبل هذا الوطن 
العريــق هو أجيالــه القادمــة التي تحلم أســماء 
بــأن تســاعد فــي توفيــر الدعــم لهــم وتحقيق 

طموحهم.
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debalhootiofficial

ديبورا
الهوتي

المؤهل الدراسي 
 ماجستير القيادة التربوية من 
جامعة تشيتشيستر بالمملكة 

المتحدة

وقد استغلت خبراتها في مجال األعمال وأنشأت 
مركــز ســانديان لألمــراض الجلديــة والتجميــل 
وطــب األســرة مع شــريكتها د. آنا ســيرانو. كما 
حازت على جائزة أفضــل مركز لألمراض الجلدية 
في عمان لعام 2020، وأنشــأت صيدلية ســانديان 

على الرغم من جائحة كورونا.

بداية حياتها العملية

عملت ديبورا في مجال األعمال التجارية في كندا 
والهند وسلطنة عمان، وقد صعدت السلم من 
أســفله حتــى أصبحــت ســيدة أعمــال والرئيــس 
التنفيذي المشــاركة لمركز ســانديان لألمراض 

الجلدية والتجميل وطب األسرة.

قدوة ديبورا الهوتي ومصدر إلهامها

تعترف ديبورا أن والدتها، وينيفريد دافني فونسيكا، 
هــي قدوتهــا ومصــدر إلهامهــا. فقــد كانــت امرأة 
اســتثنائية مليئــة بالقوة والشــجاعة. علــى الرغم 
من ترملها في سن مبكرة، فقد عملت في العديد 

من الوظائف حتى تتمكن من إعالة أسرتها.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

»يجب أن تكون أنت التغيير الذي ترغب في رؤيته 
في العالم«   مهاتما غاندي.

إذا كنــت ترغــب في تشــجيع النــاس وتحفيزهم 
افعل ذلك بنفسك.

نقاط القوة في شخصية ديبورا

ترى ديبورا أن كونها شخص إيجابي هو أكبر نقاط 
قوتهــا. كما ســمحت لها مهاراتهــا التنظيمية 
الحــل  وإيجــاد  تحــد،  أي  علــى  بالتغلــب  الفريــدة 

األفضل في النهاية.

التحديات التي واجهتها

واجهت ديبورا الكثير مــن التحديات في مجال 
العمــل، فهــي لــم تكــن امــرأة أعمــال فقــط 
بــل كانــت زوجــة وأم وأخــت وغيــر ذلــك مــن 
المســؤوليات الكثيــرة الملقــاة علــى عاتقها. 
هــذه  كل  بيــن  التوافــق  تحقيــق  كان  لذلــك، 

األدوار تحديًا كبيرا.

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل ديبــورا فــي مجــال التربيــة والتعليــم منــذ ٢٠ عاًمــا، وفــي مجــال 
األعمــال منــذ 15 عامــا. تعــد مســاهماتها فــي تعليــم الطــالب فــي 
مختلــف المســتويات واالســتمرار فــي التعلــم وتحســين مهاراتهــا 

ــا. ــم إنجازاته ــي أعظ ــة ه ــيرتها المهني ــوال مس ط

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

اإلرث الــذي ترغب فــي تركه للمــرأة العمانية هو 
بصمتهــا في الحيــاة ومســاهمتها فــي تمكين 
المرأة العمانية، واألشــخاص اللذين تمكنت من 

دعمهم خالل هذه الحياة.

نصيحة ديبورا لفتيات عمان

أفضــل نصيحة تقدمهــا ديبورا لبنــات عمان هي 
االستمرار في التعلم واكتساب المهارات طوال 
حياتهم. التعلم هو الذي يجعل الحياة تســتحق 

العيش.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تؤمن ديبورا بالرؤية المســتقبلية لعمان كدولة 
نمــو وتطور. عندمــا تبدأ الشــركات الصغيرة في 
النمــو والتطور وخلــق الوظائف والفــرص ، فهذا 
يدل علــى أن بلًدا مــا ينمو على مســتوى القاعدة 
الشعبية. إنه لشرف كبير أن سانديان تشارك في 

هذا النمو.



2022نوفمبر

@lulita_fashion

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس إدارة األعمال مع 

مرتبة الشرف

عايدة
ميران

ثم تطورت الفكرة لتصبح ماركة عمانية مميزة 
ففي  المعتاد.  عن  المختلفة  الخاصة  بلمساتها 
تكون  لكي  وحكاية،  قصة  هناك  تصميم  كل 
والخليجية  والعربية  خاصة  العمانية  المرأة 

بشكل عام مميزة بشكل راقي.

إنجازها األكبر

إنجاز  إليها هي  أن كل محطة وصلت  ترى عايدة 
واهتمامها  شغفها  كل  تعطي  فهي  كبير، 
وحبها إلى كل محطة تعمل عليها، سواء كانت 
منها  فكل  أزياء  عرض  أو  مجموعة  أو  تصميم 

تراه إنجاز كبير تفتخر بتحقيقه.

قدوة عايدة البلوشي

األول  إلهامها  ومصدر  قدوتها  أن  عايدة  تقول 
الذي  اهلل  رحمه  قابوس  السلطان  جاللة  هو 
اشتهر بأناقته وإطالالته الساحرة. فقد خصصت 
اسم  عليها  أطلقت  تصميماتها  من  مجموعة 
»األسطورة« وكانت هذه المجموعة مستوحاة 
وتم  شخصيته،  عن  عرف  ما  أو  مقتنياته  من 
فخم  أزياء  عرض  في  المجموعة  هذه  عرض 

لمجلة أناقتي في عام 2022.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

عندما تثقين بقدراتك سيثق الناس بإنجازاتك.

نقاط القوة في شخصية عايدة البلوشي

باهلل  إيمانها،  هو  البلوشي  عايدة  قوة  مصدر 

قادرة  أنها  من  موقنة  فهي  ثانيا.  وبقدراتها  أوال 

على تخطي الصعاب مهما واجهتها، فهي تتمتع 

إلى  التقدم  تحاول  أنها  كما  والعزيمة.  بالصبر 

األمام وتخطي كل أزمة بإنجاز أكبر وأفضل. كما 

عن  مختلفة  جديدة  بأفكار  دائما  التميز  تحاول 

العادة.

التحديات التي واجهتها

بدأت  ألنها  التحديات  من  الكثير  عايدة  واجهت 

من الصفر، فإصدار اسم الماركة واختيار االسم 

والموقع ومحاولة الوصول إلى أكبر شريحة من 

كعالمة  عالية  جودة  على  والحفاظ  المجتمع، 

الصعوبات  إلى  باإلضافة  مميزة.  عمانية  تجارية 

الخاص  العمل  بين  التوفيق  ومحاولة  المادية 

التحديات  هذه  كل  ولكن  الرسمي.  والعمل 

تخطتها بالعمل الجاد وتنظيم الوقت.

مجال العمل واإلنجاز
وتصميــم  األزيــاء  تصميــم  مجــال  فــي  البلوشــي  عايــدة  تعمــل   

الصيــت. ذائعــة  لوليتــا  ماركــة  صاحبــة  وهــي  الحلويــات، 
بداية حياتها العملية

بــدأت فكــرة لوليتــا بحلــم صغيــر فــي مجــال تصميــم األزيــاء وتنســيق 
الحلويــات، فقــد بــدأت كنشــاط منزلــي حتــى عــام ٢٠1٢

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

عمانية  ماركة  لوليتا  تكون  أن  عايدة  تتمنى 

تصاميمها  تكون  وأن  البالد،  بها  تفتخر  عالمية 

واجهة عمان في الداخل والخارج. كما تحلم بأن 

ابنة عمان شرفتها  أن  بالبنان ويقال  إليها  يشار 

في كل المحافل.

نصيحة عايدة البلوشي لفتيات عمان

عالم  دخول  في  تفكر  من  كل  عايدة  تنصح 

االستسالم  وعدم  بالصبر  األزياء  تصميم 

بالثقة  تنصحهن  كما  لإلحباط.  تعرضن  مهما 

بقدراتهن والسعي الدائم لتطوير مهاراتهن.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

لتصميم  مدرسة  لديها  يكون  أن  عايدة  تحلم 

األزياء لتخرج كفاءات ومبدعين في هذا المجال. 

من  مبدعين  المدرسة  هذه  تستقطب  وأن 

ثقافاتنا  على  نطلعهم  لكي  العالم  أنحاء  كل 

وموروثاتنا العمانية األصيلة التي تميز هذه البالد 

عن غيرها.
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لُجين
المشايخية

@dr.lujainita

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس طب وجراحة 

الفم واألسنان

الدكتورة

لذلك فهي تتمتع بالرسم والعزف وغير ذلك 
التي  الطريقة  هو  الفن  أن  وترى  الفنون.  من 
تعبر بها عن نفسها وأن طب األسنان هو نوع 

من الفنون بحد ذاته.

إنجازها األكبر

تفتخر د. لجين بأن مراجعي عيادتها يتميزون 
عن غيرهم بمظهر أسنانهم. فهي تتمكن 
وليست  عليهم  مفصلة  جماليات  صنع  من 
الفني  حسها  اآلخرين.  من  معدلة  نسخ 
الجماليات  تحسين  على  تحرص  يجعلها 
والشخصيات  الوجوه  مع  منسجمة  لتكون 
به  تفخر  ما  أكبر  هو  اإلنجاز  وهذا  المختلفة. 

أمام ذاتها وأمام المجتمع.

قدوة د. لجين المشايخية

بها  مرت  التي  والمهنية  الشخصية  التجارب 
هي  عمالئها  مع  تقضيها  التي  واللحظات 
إلى  تدفعها  والتي  الرئيسي  إلهامها  مصدر 

البحث عن األفضل دائما.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تستطيع  ال  بما  يخبرونك  اآلخرين  تدع  ال 
تحقيقه.

نقاط القوة في شخصية د. لجين

تتمتع د لجين بالشغف والموهبة والمهارة، 
مؤثرة  نتائج  أعطتها  التي  هي  الصفات  وهذه 
فهي  القيمة.  أهدافها  وأبرزت  عملها  في 
خاصة  بطريقة  والعاطفة  والعلم  الفن  تمزج 
في  وروحيا  نفسيا  االرتقاء  من  تتمكن  لكي 
المستمر  للتطوير  تسعى  أنها  كما  عملها. 

واكتشاف كل جديد في مجال عملها.

التحديات التي واجهتها

دراسة طب وجراحة الفم واألسنان هي دراسة 
وكذلك  المعرفة  من  عال  مستوى  تتطلب 
أن  عليه  األسنان  فطبيب  اليدوية.  المهارة 
عندما  ولكن  فنان.  ويد  جراح  عقل  يمتلك 
يلتقي الفن والمعرفة تحت سقف واحد، يتولد 
مهنة  أنها  إال  واإلبداع.  الجمال  من  الكثير 

مجال العمل واإلنجاز
ــه  ــرى أن ــذي ت ــنان ال ــم واألس ــة الف ــب وجراح ــال ط ــي مج ــن ف ــل د. لجي تعم
يوافــق ميولهــا الفنيــة، فهــي فــي الوقــت نفســه رســامة وعازفــة كاليمبــا.

بداية حياتها العملية
بــدأت د. لجيــن عملهــا كطبيبــة أســنان بعــد تخرجهــا مــن الكليــة، 

ولكنهــا لطالمــا شــعرت أنهــا شــغوفة بالفنــون المتنوعــة

الخبرة  من  الكثير  وتتطلب  للغاية  صعبة 
والممارسة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

وجود  في  سببا  تكون  أن  لجين  د  تتمنى 
وجماليات  مستدامة  بصحة  يتمتع  مجتمع 
جمالية  هوية  بوجود  تؤمن  فهي  سرمدية. 
على  عملها  خالل  من  وتحرص  إنسان،  لكل 

إبراز هذه الهوية.

نصيحة د. لجين لفتيات عمان

أن  على  ماهرة  مهنية  تكوني  أن  األفضل  من 
تكوني مهنية مشهورة ولكن مضللة. لذلك، 
إال  أن تسعي دوًما، فإنه ليس لإلنسان  عليك 

ما سعى.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

النهضة  من  جزءا  تكون  أن  لجين  د.  تطمح 
الفكرية للصحة والجماليات وأن تساعد على 

ارتقاء هذا المجال نحو منظومة مزدهرة.
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@seema_beauty_zone_spa

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس المحاسبة

سيما
البلوشي

بداية حياتها العملية

بــدأت الفكــرة كمشــروع منزلــي صغيــر بعدمــا 
عــززت ســيما مواهبهــا بدراســة عالــم التجميــل 
نجاًحــا  المشــروع  حقــق  وبعدمــا  والمكيــاج. 
ــأت  ــاح وأنش ــذا النج ــتثمار ه ــت الس ــًرا خطط كبي
ــة،  ــى العالمي ــعى إل ــا تس ــاص. وألنه ــا الخ صالونه
تواصــل ســيما تنميــة مهاراتهــا لتكــون متميــزة 

ــرأة. ــص الم ــا يخ ــي كل م ف

إنجازها األكبر

بــل  تفتخــر ســيما بكونهــا أول امــرأة عمانيــة 
ــدن،  ــي لن ــة ف ــبوع الموض ــي أس ــارك ف ــة تش عربي
كمــا تفتخــر بالنجــاح الكبيــر الــذي حققتــه مــن 

الصفــر تقريبــا.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ســبًبا  أوجــدي  ودائًمــا  أبــدا،  تستســلمي  ال 
المحاولــة. فــي  لالســتمرار 

نقاط القوة في شخصية سيما البلوشي

تمتعهــا بالثقــة بالنفــس ســاعدها علــى اتخــاذ 
العمــل  خطــوة  هــي  وصعبــة  جريئــة  خطــوة 
تخطيــط  حســن  تمتلــك  أنهــا  كمــا  الخــاص. 
صعــود  مــن  مكنتهــا  لألمــور  جيــدة  ودراســة 

النجــاح. ســلم 

التحديات التي واجهتها

تــرى ســيما البلوشــي أن التحديــات هــي أســاس 
كل نجــاح رغــم صعوبتهــا. وقــد واجهــت فــي 
البدايــة صعوبــات فــي التعامــل مــع العميــالت 
ومــع طاقــم العمــل، إال أنهــا تمكنــت بالعمــل 
وهــي  وتعاونهــم،  ثقتهــم  كســب  مــن  الجــاد 
شــركاء  يزالــون  وال  كانــوا  أنهــم  أبــدا  تنكــر  ال 

نجاحهــا.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

يخــص  فيمــا  الجــذري  بالتغييــر  ســيما  تحلــم 

بصماتهــا المميــزة ولمســاتها الفنيــة فــي مجــال التجميــل ال يمكــن 
ــا  ــق نجاًح ــي لتحق ــيما البلوش ــاءت س ــيب، ج ــة الس ــن والي ــا. م إنكاره

ــة. ــل الدولي ــي المحاف ــا ف ــا عالًي ــم بالده ــع اس ــا وترف عالمًي
مجال العمل واإلنجاز

ســيما هــي صاحبــة صالــون Seema beauty zone and spa، وهي 
أول امــرأة عربيــة وعمانيــة تشــارك فــي أســبوع الموضــة فــي لندن.

ــة  ــة جميل ــرأة العماني ــرى أن الم ــي ت ــال. فه الجم
كل  فــي  تســاعدها  أن  تحــب  أنهــا  إال  للغايــة 
خطــوة لالعتنــاء بهــذا الجمــال. وتنبــع رغبتهــا 
ــي  ــا العمان ــا لمجتمعه ــا وحبه ــن غيرته ــذه م ه
ممــا يدفعهــا إلــى التطــور وجلــب كل جديــد فــي 

عالــم الموضــة والجمــال.

نصيحة لفتيات عمان

تقــول ســيما أن الطريــق للنجــاح فــي هــذا المجــال 
ــي  ــب ف ــن ترغ ــح كل م ــك تنص ــهًلا، لذل ــس س لي
ــر  ــن الصب ــد م ــال ب ــالم. ف ــدم االستس ــه بع دخول
ســوف  وبذلــك  العمــل  فــي  واإلرادة  واإلخــالص 

ــدا. ــن ج ــون ناجحي يصبح

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

اعمــال  رائــدة  اكــون  ان  إلــى  ســيما  تطمــح 
ــد  ــي رف ــاهم ف ــة واس ــاريع متنوع ــة مش صاحب

متنوعــة.  بمشــاريع  الوطنــي  االقتصــاد 
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فايزة
الشافعي

@rmc_oman

المؤهل الدراسي 
 دراسة جامعية

كما أنها شريك في شركة أنابيب عمان المتحدة 
وتشكيل  وإنتاج  للهندسة  الخالوي  ومصنع 

الحديد. باإلضافة إلى شراكتها في رويال سبا.

بداية حياتها العملية

بعدما انضمت فايزة ألعمال العائلة التي تشمل 
العديد من المؤسسات الخاصة، قررت أن الوقت 
في  واضعة  العملية،  أهدافها  لتحقيق  حان  قد 
ذكاء  من  به  اهلل  حباها  ما  كل  الخاص  عملها 
الجادة  ودراستها  ميولها  ومستغلة  وإبداع، 
الحتياجات السوق والمرأة العمانية. لذلك قامت 
»المجمع  والتجميل  الجلدية  عيادة  بتأسيس 

الملكي الطبي«.

إنجازها األكبر

كرائدة  اإلجادة  جائزة  على  حصولها  فايزة  تعد 
هو  الخاص  الصحي  القطاع  في  عمانية  أعمال 
إنجازها األكبر الذي تفخر به. فهو دليل على مدى 

النجاح الذي حققته في مجالها الخاص.

قدوة فايزة الشافعي

وأنه  والدها  خطى  على  تسير  أنها  فايزة  تعترف 
فنجاحاته  األعمال.  ريادة  مجال  في  قدوتها  هو 
الطموح  عندها  أوجدت  التي  هي  المجال  هذا  في 

للنجاح والتقدم منذ الصغر.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

إذا  الفشل  أهدافك بعد  إلى  أن تصل  الصعب  من 
وفًقا  والمهارات.  األسلوب  بنفس  تحاول  كنت 
لهذه المقولة، تحرص فايزة على تنمية خبراتها 

وقدراتها على الدوام.

نقاط القوة في شخصية فايزة الشافعي

على  والقدرة  القوية  بالعزيمة  فايزة  تتمتع 
تتمتع  أنها  كما  واألخطار.  التحديات  مواجهة 
مليئة  العمل  فحياة  التحمل،  وقوة  بالصبر 
بالعقبات والصعاب والطريق ليس دائما ممهدا. 
القوة  من  بالكثير  المرء  يتمتع  أن  بد  ال  لذلك 

والشجاعة والجلد.

التحديات التي واجهتها

التوفيق  محاولة  كان  التحديات  هذه  أهم  من 
والموازنة بين عملها الخاص والعمل الحكومي. 
التفرغ  إلى  النهاية  في  فايزة  اضطرت  لذلك، 
لعملها الخاص حتى تستطيع أن تكرس له كل 

طاقاتها ووقتها.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

ترى فايزة أن السعادة تكمن في معرفتك بأنك 
التقدير والثناء.  تركت بصمة، فهذا أمر يستحق 
ترك  على  تساعدك  التي  األسباب  أهم  ومن 

بعدمــا عملــت لفتــرة طويلــة تحــت مظلــة العمــل العائلــي، فضلــت 
ــاح  ــن النج ــث ع ــاص والبح ــا الخ ــتقالل بعمله ــافعي االس ــزة الش فاي
مليئــة  مســيرتها  جــاءت  لذلــك،  الخاصــة.  أهدافهــا  وتحقيــق 

والطمــوح. بالتحديــات 
مجال العمل واإلنجاز

مســقط  فــي  الطبــي  الملكــي  المجمــع  الشــافعي  فايــزة  تمتلــك 
للمجمــع.  العــام  المديــر  وهــي  وصحــار 

الفاضلة  باألخالق  تمتعك  هي  الحياة  في  بصمة 
والحميدة. لذلك، فهي تحرص على أن يبقى األثر 

الطيب لها دائما في كل مكان.

نصيحة لفتيات عمان

المعرفة،  ولكن  المال  ليس  الحقيقي  الثراء 
فالمعرفة هي سالح رائد األعمال األقوى. لذلك، 
عليك أن تتوسعي في اإلطالع وجمع المعلومات 
تتمكني  حتى  فيه  االنطالق  قبل  المجال  عن 
على  واثقة  بخطوات  والمشي  النجاح  تحقيق  من 

الدرب.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

مستدامة  بصحة  يتمتع  بمجتمع  فايزة  تحلم 
وتترسخ فيه ثقافة أن الصحة مسؤولية الجميع. 
األخطار  من  مصان  العماني  المجتمع  يكون  وأن 
بترسيخ  تحلم  فهي  لذلك  الصحة.  ومهددات 
والعدل  والشفافية  بالجودة  يتسم  صحي  نظام 
والمساءلة. وتدريب أنظمة وكوادر طبية تقنية 
ورعاية صحية وقائية وعالجية ذات جودة عالية. 
وقدرات  كوادر  توفر  من  بد  ال  ذلك  ولتحقيق 
الصحي  المجال  في  ورائدة  مؤهلة  وطنية 

للنهوض بهذا المحور في سلطنة عمان.
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aljasmin_boutique

المؤهل الدراسي 
 شهادة في المحاسبة 

وإدارة األعمال

نجمة
البلوشية

الذي  الحافز  هو  لها  وتشجيعه  دعمه  وكان 

ساعدها على دخول هذا المجال.

إنجازها األكبر

تفتخر نجمة بفتح بوتيك كبير متخصص لعرض 

تصميماتها، وتعد هذا اإلنجاز هو إنجازها األكبر. 

تطمح  ولكنها  النجاح  بهذا  تكتفي  ال  أنها  إال 

لألكثر من ذلك.

قدوة نجمة البلوشية ومصدر إلهامها

تكون  أن  على  إصرارها  هو  نجمة  يلهم  ما  أكثر 

بذل  على  تحرص  فهي  وأبدا،  دائما  قوية  امرأة 

قصارى جهدها للنجاح.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

إصرارك هو طريق نجاحك وتحقيق أحالمك.

التحديات التي واجهتها

البداية، فالتعامل مع  واجهت نجمة صعوبة في 

بالشكل  العمل  يتقن  عمن  والبحث  الخياطين 

المرضي كان صعبا. فقد كانت تبحث عن الكمال 

تحقيق  من  تمكنت  ولكنها  العالية.  والجودة 

عامل   15 من  أكثر  اآلن  لديها  وأصبح  هدفها 

خياطة محترف.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

في  جميل  أثر  ترك  في  تنجح  أن  نجمة  تتمنى 

اسمها  لها  مصممة  تكون  وأن  المجتمع، 

تحرص  فهي  التصاميم.  في  الخاصة  وبصمتها 

خاص  طابع  له  الجاسمين  براند  يكون  أن  على 

مميز له.

مجال العمل واإلنجاز
نجمــة البلوشــية هــي مصممــة أزيــاء عمانيــة ناجحــة تمتلــك بوتيــك 

الجاســمين، وتحظــى تصميماتهــا بشــعبية جارفــة.
بداية حياتها العملية

ــدأت نجمــة البلوشــية حياتهــا العمليــة بتشــجيع مــن زوجهــا، فقــد  ب
كانــت تفكــر فــي دخــول مجــال العمــل الخــاص. 

نصيحة نجمة البلوشية لفتيات عمان

مجال  دخول  تحب  شابة  كل  نجمة  تنصح 

التي  األسلحة  فهما  واإلصرار.  بالصبر  التصميم 

سوف توصلها إلى تحقيق أحالمها.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تحلم نجمة بوصول البراند الخاص بها » بوتيك 

الجاسمين« إلى العالمية، لكي يكون مثاال ناجحا 

محور  تحقيق  في  ويساهم  العمانية  للصناعة 

التنمية االقتصادية من رؤية 2040.
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وردة
الرقيشي

@warda_studio
@camstudio.om

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس في مجال 

المحاسبة والمالية

بداية حياتها العملية

في  بالتصوير  شغفها  الرقيشي  وردة  اكتشفت 
أقاربها  أحد  قاله  بما  انبهرت  فقد   ،2014 عام 
عن فن التصوير وإبداعات هذا النوع من الفنون. 
الخاصة  كاميرتها  اقتناء  على  حرصت  لذلك، 
التي ساعدتها على تنمية شغفها بهذا المجال. 
مواقع  على  ونشرها  صورها  بالتقاط  وردة  بدأت 
التواصل االجتماعي التي تلقفتها بلهفة وإعجاب 
بالغين. فكانت هذه هي نقطة االنطالق والبداية 
لها حتى وصلت إلى تغطية الكثير من الفعاليات 
المعدودات  من  وأصبحت  الهامة  والمناسبات 

في مجال عملها.

إنجازها األكبر

ترى وردة أن اإلنجاز األكبر في حياتها هو نجاحها 
في كسب محبة وثقة شريحة كبيرة من الناس. 
وقدراتها  مواهبها  إثبات  من  تمكنت  فقد 
صورها  ونالت  الظن  حسن  عند  دائما  وكانت 

إعجاب الجميع.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

لك  ارسمي  لذلك  تنتهي،  ال  األهداف  وردة:  تقول 
أهداف أخرى عند الوصول إلى الهدف السابق.

نقاط القوة في شخصية 

من أهم نقاط القوة في شخصية وردة الرقيشي 
بتجدد  تميزها  هو  نجاحها  على  ساعدت  والتي 
األفكار واإلبداع والموهبة الفطرية التي صقلتها 
إخراج  على  تحرص  أنها  كما  والدراسة.  التجربة 
جهدها  قصارى  وتبذل  جودة،  بأعلى  العمل 
وطاقتها فيما تفعل. لذلك، كان من المستحق 

أن تنال هذا النجاح الكبير.

التحديات التي واجهتها

بداية  في  وردة  واجهت  التي  التحديات  أهم  من 
ثابت  مسار  تحديد  صعوبة  هو  المهنية  حياتها 
اإلبداع  على  تعتمد  المهنة  فهذه  التصوير.  في 
من  كان  كما  فقط.  جامدة  قواعد  على  وليس 
وجودة  المناسب  السعر  بين  الموازنة  الصعب 
العمل العالية. باإلضافة إلى صعوبة العمل بدءا 
والتمكن  التنفيذ  إلى  ووصوال  الفكرة  طرح  من 

من إرضاء العميل.

كما ترى وردة أن هذه التحديات ال تزال موجودة 
إال أنها تراها من أسباب النجاح فهي الدافع الدائم 
وكلما  يمكنها،  ما  أفضل  إخراج  لمحاولة  لها 

تجاوزت مرحلة سعت إلى المرحلة األصعب.

ــداع.  ــن واإلب ــاالت الف ــن مج ــال م ــى مج ــال إل ــال واألعم ــم الم ــن عال م
انتقلــت وردة الرقيشــي إلــى عالــم التصويــر وأثبتــت أن المــرأة العمانيــة 

تمتلــك مواهــب وطاقــة بــال حــدود.
مجال العمل واإلنجاز

تعمــل وردة فــي مجــال التصويــر وتبــدع فــي صناعــة المحتــوى واألفالم 
القصيرة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تطمح وردة الرقيشي أن تنقل تجربتها وخبرتها 
الالتي يطمحن  العمانيات  النساء  إلى غيرها من 
كل  تقديم  في  ترغب  فهي  التصوير.  احتراف  إلى 
الدعم للمرأة العمانية التي ترغب في دخول هذا 
المجال خاصة مع ندرة السيدات في هذا المجال 

الذي يسيطر عليه الرجال حتى اآلن.

نصيحة وردة الرقيشي لفتيات عمان

ال يوجد مستحيل. لذلك فإن إصرارك على التميز 
وهويتك  بصمتك  ووضع  الخاصة  بطريقتك 
إلى  النجاح  يحتاج  الوصول.  مفتاح  هو  الخاصة 
الكثير من الصبر ولكن ال تيأسي. فعليك السعي 

وعلى اهلل السعة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

رائدات  إحدى  تكون  أن  الرقيشي  وردة  تطمح 
األعمال المؤثرات في مجال التصوير وغيره فهي 
في  وتفكر  حدود  له  ليس  طموحها  أن  تعترف 
دخول مجاالت أخرى خاصة مع التقدم الكبير في 
الكثير من  العمانية وفتح  المرأة  مجال تمكين 

األبواب أمامها.
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هـالـة
البلوشية
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المؤهل الدراسي 
 حصلت على شهادة الماجستير في 

إدارة األعمال. وتدرس الماجستير في 
مجال التسويق اإللكتروني والتواصل 

االجتماعي.

 حياتها ومشوارها 

من  البلوشية،  حسن  بن  اللطيف  عبد  بنت  هالة 
مدير  منصب  هالة  شغلت  كما  مسقط.  محافظة 
لالتصاالت  العمانية  الشركة  في  الداخلي  االتصال 

»عمانتل«.
كيف اقتحمت عالم األزياء؟

عاًما،   24 عمرها  كان  منذ  الخاص  عملها  أنشأت 
في  العبايات  خاصة  األزياء  تصميم  مجال  في  وتخصصت 
عام 2006. كما شاركت في المبادرة األكاديمية التعليمية 

مثل مشروع منتدى عمان الدولي لتصميم األزياء.
في  للمرأة  اإلجادة  جائزة  على  البلوشية  هالة  حصلت 
شخصية  وجائزة   .2013 لعام  األزياء  تصميم  مجال 

التواصل االجتماعي في عام 2021. 
مساهمات فعالة في هذا المجال

ساهمت هالة البلوشية في المؤتمرات الخاصة بالمرأة، 
من  للكثير  األزياء  تصميم  تعليم  في  ساهمت  كما 
التجارة  لتأسيس  تعليمية  فعاليات  وأقامت  السيدات. 
التجميل  األزياء والتسويق ودورات  في مجاالت تصميم 

والشعر. 
كما تطوعت في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لذلك، 
حازت بجدارة جائزة الشرق األوسط للتميز الثامنة عشرة 
 ،)Woman leader in Business( فئة  عن  للقياديات 

لتكون بذلك العمانية األولى التي تفوز بهذه الجائزة.

إنجازها األكبر 
أم  كونها  هو  األكبر  إنجازها  بأن  البلوشية  هالة  تعترف 
لطفلين هما القيصر وميس. فهي تكرر دائما أن كونها 

أم هي أعظم نعمة منحها لها اهلل. 
قدوتها ومصدر إلهامها

 قالت هالة أن قدوتها ومصدر إلهامها األول هم أهلها. 
واحترام  حب  أظافرها  نعومة  منذ  فيها  غرسوا  فقد 
باللين والرفق  التعامل  اآلخرين، وتعلمت منهم كيفية 

مع الجميع دائما. 
مقولة أساسية تحفزها دائما

تجد  لذلك،  واحد.  مكان  في  أقف  أن  أحب  ال  هالة:  تقول   
أنها كتلة من الطاقة التي ال تهدأ.

ما هي نقاط القوة في شخصية هالة البلوشية؟
بقوة  تمتعها  هو  قوتها  نقاط  أهم  من  أن  هالة  ترى 
التي  واإلبداع  بالموهبة  تتمتع  أنها  كما  الشخصية. 
ساعدتها في خوض عالم تصميم األزياء وترك بصمة ال 

تنسى. كما لمسنا تمتعها بالقبول لدى الناس.
التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها

البحر  التحديات تشبه موج  أن هذه  البلوشية   ترى هالة 
السنوات ومضي  بين مد وجزر دائما. ومع مرور  فهي ما 

العمر يكتسب اإلنسان المزيد من الصبر والحكمة. 
كما ترى أن الموازنة بين الحياة الخاصة وحياة العمل هو 
في  محظوظة  أنها  ترى  أنها  إال  امرأة.  ألي  حقيقي  تحدي 

تمتاز المرأة العمانية
ــق  ــا العري ــن تراثه ــبت م ــد اكتس ــاء، فق ــن النس ــردة بي ــخصية متف بش
األصالــة والفخــر، وتشــبعت شــخصيتها بتاريــخ بالدهــا الملــيء بالعــزة 
والرفعــة والــذي شــهد الكثيــر مــن الصعــاب. لذلــك، أصبحــت هــذه 
ــي  ــا، وف ــا وأصالته ــكة بتراثه ــة المتمس ــرأة العربي ــا للم ــرأة نموذًج الم
الوقــت نفســه تمكنــت مــن مواكبــة تطــورات العصــر الحديــث بــل 

وتحقيــق اإلنجــازات المبهــرة فــي كل مــكان اقتحمتــه. 
هذا المجال حيث حظيت بمساندة الزوج واألهل. لكنها 
حياتها،  جوانب  جميع  في  الموازنة  تحقيق  على  حرصت 
إلى  تضطر  وأال  اآلخر  على  الجوانب  أحد  يطغى  أال  محاولة 

تقديم التنازالت أو التضحيات.
األثر الذي تتمنى تركه في المجتمع

حتى  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  مساندة  إلى  تطمح   
ترك  على  تحرص  كما  أحالمهم.  تحقيق  من  يتمكنوا 

سمعة طيبة في كل مكان.
النصيحة التي توجهها للمرأة العمانية

تحقيق  بمحاولة  العمانية  المرأة  البلوشية  هالة  تنصح 
تتناسى  أن  يعني  ال  هذا  حياتها.  جوانب  في  التوازن 
طموحها بل تعطي كل شيء وقته وحقه حتى نفسها. 
كما تنصحك بطلب المساعدة ممن حولك، من أهلك 

وأصدقائك وبالطبع من زوجك. 
كما تتمنى هالة من كل امرأة أن تعطي بقدر ما تستطيع 
دون انتظار المقابل، ولتكن واثقة أنها سوف تجني ثمار 

مجهوداتها دون شك.
رؤيتها لعام 2040

من  االستفادة  من  تتمكن  أن  البلوشية  هالة  تطمح 
واجهتها  التي  العقبات  تخطي  وكيفية  الكبيرة،  خبراتها 
هي وغيرها من الرائدات العمانيات. كما تطمح أن يكون 
العمانية ونيلها  المرأة  لها دور هام وفعال في تمكين 

المكانة المستحقة لها.  
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المؤهل الدراسي 
 دبلوم عالي في المحاسبة

 دبلوم صناعة منتجات العناية والتجميل 
من البورد األمريكي والكندي.

شمسة
الحسينية

إنجازها األكبر

نجحت شـــمس في صناعة منتجـــات العناية 
لمنتجاتها،  خـــاص  محل  وافتتـــاح  والتجميل 
حتى أصبحت المنتجات تصدر إلى الخارج وأصبح 

لديها فروع داخل وخارج سلطنة عمان.

نقاط القوة في شخصية شمس

تتمتع شـــمس بشـــخصية قويـــة وذكاء حاد، 
فقـــد تمكنـــت مـــن دراســـة الســـوق بنجـــاح 
وتحقيـــق طموحاتهـــا وأهدافهـــا. كمـــا أنها 
تتمتـــع بالعزيمة واإلصـــرار والقـــدرة على بذل 

الجهد والسعي بجد لتحقيق الهدف.

التحديات التي واجهتها

كان تكوين فريق العمل والقدرة على االندماج 
في بيئـــات عمل مختلفة من أصعب التحديات 

التي واجهت شـــمس الحســـيني في مشـــوار 
حياتها المهنيـــة. باإلضافة إلى صعوبة العمل 
الخاص وغياب الرؤية بسبب األوضاع التي مرت 
على العالم والتـــي أثرت على كافـــة المجاالت 

االقتصادية بشكل كبير.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنى شـــمس أن تســـاهم في تخليد أثر بارز 
ومهـــم والمســـاهمة فـــي تفعيـــل وتطويـــر 
االعمـــال، توصيـــل رســـاله في البـــدء بالعمل 

واالعتماد على النفس في مراحل الحياه 

نصيحة لفتيات عمان

تنصح شـــمس فتيات عمان الالتي يرغبن في 
دخول هذا المجال بالسعي إلى تحقيق األهداف 
واألحالم فهـــذه الغاية من أكبـــر الغايات التي 

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل شــمس الحســيني فــي مجــال منتجــات العنايــة والتجميــل، 

ــال. ــذا المج ــي ه ــات ف ــال العماني ــدات األعم ــن رائ ــدة م ــي واح وه
بداية حياتها العملية

بــدأت شــمس حياتهــا العمليــة عــن طريــق الصدفــة، فطالمــا كان 
ــرة  ــص البش ــا يخ ــل وكل م ــة والتجمي ــات العناي ــغف بمنتج ــا ش لديه
ولكنهــا بــدأت فــي االهتمــام بتصنيــع هــذه المنتجــات ودراســة ذلــك 

ــي. ــتفيض وعلم ــكل مس بش

ســـوف تالزمهن. كما أن التفكير اإلبداعي هو 
واحد من أهم أسس النجاح وتحقيق األهداف، 

باإلضافة إلى حب العمل والشغف به.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تســـعى شـــمس إلى وصول العالمـــة التجارية 
الخاصـــة بهـــا إلـــى العالميـــة وأن تتمكن من 
كســـب ثقة عمـــالء جدد والتوســـع فـــي عدة 
مجاالت حتى تظهر مدى نجاح وجودة الصناعة 
العمانية وتتمكن من المساهمة في التطور 

والرفعة االقتصادية لهذا الوطن.



2022نوفمبر

Asma.line_

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس الهندسة 

الكيميائية

اسماء
المعمري

فــي  أفكارهــا  وضــع  فــي  فكــرت  لذلــك   
مصــدر  ذلــك  وكان  ملموســة  تصميمــات 
الفكــرة. قامــت أســما بعمــل دراســة جــدوى 
بمســاعدة المحترفيــن المتخصصيــن فــي هــذا 
المجــال، وتعرفــت علــى احتياجــات المشــروع 
لهــا  تضمــن  جديــدة  أفــكار  بوضــع  وقامــت 

النجــاح.

إنجازها األكبر

تــرى أســما أن أفكارهــا ولمســاتها الخاصــة التــي 
ــت  ــي نال ــاء والت ــم األزي ــال تصمي ــا مج ــدأت به ب
إعجــاب الكثيــر مــن النــاس هــي أكبــر إنجازاتهــا.

قدوة أسما المعمري ومصدر إلهامها

المــرأة  هــو  إلهامهــا  مصــدر  أن  أســما  تقــول 
والموضــة  للحيــاة  عاشــقة  فهــي  نفســها، 

دائمــا. التجديــد  وتحــب 

مقولة أساسية في مشوار حياتها

مــن العيــب أن تفتخــر بشــيء لــم تصنعــه، وإنمــا 
افتخــر بشــيء أنــت صنعتــه.

نقاط القوة في شخصية أسما المعمري

تتمتــع أســما بالقــدرة علــى التأثيــر فــي اآلخريــن 
أنهــا  كمــا  الضغــط.  تحــت  اإلنجــاز  وهمــة 
تمتلــك القــدرة علــى التكيــف وحســم القــرارات 
والتنظيــم وحســن التخطيــط، وهــي الصفــات 
علــى  للنجــاح،  فوريــة  وصفــة  شــكلت  التــي 
الرغــم مــن اعترافهــا أنهــا غيــر صبــورة علــى 

النتائــج.

التحديات التي واجهتها

كان دمــج القصــات واألفــكار والتصميمــات التــي 
تســتهويها مــع التصاميــم واأللــوان العصريــة 
المعمــري.  أســما  واجهتــه  تحــدي  أهــم  هــو 
ــة  ــج بطريق ــذا الدم ــق ه ــي تحقي ــت ف ــد نجح وق
الزبائــن  وإقبــال  إعجــاب  نــال  ممــا  مبتكــرة، 

بشــكل كبيــر.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تــرى أســما أن األفــكار المعلنــة والكلمــات التــي 
نتلفــظ بهــا أو نكتبهــا هــي األثــر الــذي يــدل علينــا، 

أو هــي مســوغات أوراق اعتمادنــا لــدى اآلخريــن.

مجال العمل واإلنجاز
تبــدع أســما فــي مجــال تصميــم األزيــاء، فهــو المجــال الــذي يمنحهــا 

فرصــة إلظهــار مواهبهــا اإلبداعيــة.
بداية حياتها العملية

أحبــت أســما تصميــم األزيــاء منذ كانــت صغيرة، ففســاتين الســهرات 
والعبايــات واألزيــاء العمليــة تثيــر إعجابهــا. وكانــت تعانــي مــن صعوبــة 

إيجــاد مالبــس تناســب ذوقهــا واختياراتهــا المميــزة،

نصيحة أسما المعمري لفتيات عمان

عمــان  ســيدات  كل  المعمــري  أســما  تنصــح 
بالتركيــز علــى التميــز والتنــوع بشــكل يتيــح 
لــكل مصممــة إبــراز بصمتهــا الخاصــة وتحقيق 

ــي. ــوق العمان ــي الس ــوع ف التن

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح أســما بعمــل برانــد خــاص بهــا يصــل 
ــا  ــن ثقته ــع م ــوح ناب ــذا الطم ــة، وه ــى العالمي إل
فــي تميــز الــذوق العمانــي والمنتجــات العمانيــة 

ــة. ــى العالمي ــول إل ــتحق الوص ــا تس ــرى أنه وت
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المؤهل الدراسي 
 إدارة األعمال

مريم
عرابة

 وقامــت بتوســيع شــبكة عالقاتهــا لتقويــة 

مهــارات االتصــال والتواصل. لــم تبحث مريم 

فــي البدايــة عــن الوظيفــة ذات الراتــب األكبر، 

ولكن ركزت على اكتساب المزيد من الخبرات.

إنجازها األكبر

تفتخر مريم بأنها أول امرأة عمانية تبنت واهتمت 

بتمكيــن المــرأة األرملــة على مســتوى ســلطنة 

عمــان. وكان هدفهــا هــو أن تســتطيع الســيدات 

األرامــل االعتمــاد علــى أنفســهن وأن يصبح لهن 

مصدر دخل خاص بها يساعدها على االستقرار.

قدوة مريم بني عرابة

تقــول مريم أن والدها رحمــه اهلل هو قدوتها، 

فقــد تعلمــت منــه الكــرم وبــذل الجهــد في 

مــن  كان  فقــد  اآلخريــن،  مســاعدة  ســبيل 

المساهمين في خدمة المجتمع.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

الحيــاة رحلــة طويلة ننتقل فيهــا من محطة 
إلى أخرى، وحتــى نصل إلى مرســانا األخير علينا 

أن نجعل مشوار حياتنا رحلة نافعة.

نقاط القوة في شخصية مريم بني عرابة

الطمــوح واإلبــداع واإلخــالص فــي العمــل هي 
مــن أهــم الصفــات التــي ســاعدت مريــم في 
شــق طريق النجــاح. باإلضافة إلى القــدرة على 

التواصل مع اآلخرين والتعاون معهم.

التحديات التي واجهتها

واجهــت مريم فــي البدايــة صعوبة فــي إقناع 
الشركات بأهمية التسويق الرقمي والمعاصر، 
إال أن الوقــت قــد أثبــت صحــة وجهــة نظرهــا 
خاصة بعد جائحة كوفيد -19 التي اعتمد فيها 

الجميع على التسويق الرقمي.

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل مريم مســؤولة قســم التفتيش في شــركة عمان لالســتثمار 

والتمويــل، وهــي أيضا ســكرتير بعثة بســفارة دولــة الكويت.
بداية حياتها العملية

ــا  ــها وقدراته ــر نفس ــة بتطوي ــا العملي ــة حياته ــي عراب ــم بن ــدأت مري ب
المهنيــة،

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى مريــم أن تكون قــدوة لبنــات عصرها 
واألجيال القادمة.

نصيحة مريم بني عرابة لفتيات عمان

كونــي المســار الــذي مــن خاللــه يقتــدي بــك 
األجيــال. عليك باالجتهاد والصبر واإلصرار على 

النجاح.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

التنميــة  فــي  تشــارك  أن  إلــى  مريــم  تطمــح 
الحديثة لســلطنة عمــان، وبفكــر مختلف إلى 
أن تصبــح الســلطنة ضمــن أفضــل 10 دول في 

العالم بحلول عام 2040.
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خديجة
النعيمية

مجال العمل واإلنجاز

ــة،  ــل ُعماني ــرة تجمي ــي خبي ــة ه ــة النعيمي خديج
مــن  يعــد  الــذي  الخليــج«  »دار  صالــون  تمتلــك 

أكبــر صالونــات التجميــل فــي واليــة صحــم. 

بداية حياتها العملية

تعتــرف خديجــة أن شــغفها بالمكيــاج بــدأ منــذ 
الصغــر، ثــم صقلــت موهبتهــا بالدراســة والــدورات 
البدايــة،  فــي  المكيــاج.  مجــال  فــي  التدريبيــة 
اقتصــر مجــال عملهــا علــى األهــل واألصدقــاء، 
علــى  وحصلــت  بالتدريــج  عملهــا  وســعت  ثــم 
ثقــة عــدد كبيــر مــن العمــالء. وبتشــجيع زوجهــا، 
دشــنت مشــروعها » صالــون دار الخليــج« الــذي 

أصبــح مــن أكبــر الصالونــات فــي البــالد. 

إنجازها األكبر

تفتخــر خديجــة بافتتــاح أكبــر صالــون تجميــل 
فــي واليــة »صحــم«، بعــد ســنوات مــن الجهــد 
تفتخــر  كمــا  الطمــوح.  والعمــل  والمثابــرة 
بالمشــاركة فــي أســبوع الموضــة بلنــدن أكثــر 
مــن مــرة، ممــا يعــد خطــوة نحــو العالميــة التــي 
خديجــة  تمكنــت  إليهــا.  الوصــول  إلــى  تســعى 
ــل  ــال التجمي ــي مج ــت ف ــاح ملف ــق نج ــن تحقي م
ــاهير،  ــن المش ــر م ــدد كبي ــاج لع ــت المكي ووضع
والصحــف  المجــالت  فــي  أعمالهــا  ونشــرت 
البريطانيــة  المجــالت  فــي  وكذلــك  العمانيــة، 

بالتجميــل. المهتمــة 

قدوة خديجة النعيمية

تقــول خديجــة أن والديهــا همــا قدوتهــا فــي الحيــاة، 
واإلرادة  بالعزيمــة  يمدهــا  الــذي  المصــدر  وهمــا 
والطمــوح. فوالدهــا رحمــه اهلل، كان ينحــت الصخــر 
بينمــا  ألوالده.  الكريمــة  الحيــاة  ســبل  لتوفيــر 
وطموحــة،  ومثابــرة  قويــة  إنســانة  هــي  والدتهــا 
كمــا كانــت خيــر ســند لوالدهــا وتعلمــت أصــول 
التجــارة وتمكنــت مــن إدارة األعمــال بعــد وفــاة 
الوالــد. لذلــك، تراهــا خديجــة مثلهــا األعلــى الــذي 
والمثابــرة  االستســالم  عــدم  منــه  تعلمــت 

الصعوبــات. كل  وتخطــي  واالجتهــاد 

مقولة أساسية في مشوارها 

» اللــي يريــد الحلــو يصبــر علــى مــره« ، و » لــكل 
 . مجتهــد نصيــب« 

نقاط القوة في شخصية خديجة 

القويــة  شــخصيتها  أن  النعيميــة  خديجــة  تــرى 
كبيــر  دور  لهــم  كان  ومثابرتهــا  وطموحهــا 
فــي تحقيــق النجــاح. كمــا أنهــا تتمتــع بالصبــر 
االستســالم  وترفــض  التحمــل  علــى  والقــدرة 

الظــروف. كانــت  مهمــا 

التحديات التي واجهتها 

إيجــاد  فــي  صعوبــة  البدايــة  فــي  خديجــة  واجهــت 
موظفــات للصالــون، خاصــة وأن المجــال كان غيــر 
بمفردهــا  تعمــل  كانــت  كمــا  للعمانيــات.  جــاذب 

لمــع اســمها فــي عالــم خبيــرات التجميــل بلمســاتها األنيقــة التــي 
ــى  ــل إل ــد لتص ــم المزي ــي تعل ــغفها ف ــف وبش ــال دون تكل ــي الجم تضف

االحتــراف بمهــارة.
 تؤمن بأنَّ المرأة

ــا  ــها، وتفّرده ــا بنفس ــي ثقته ــادة ف ــن ع ــذي يكم ــال ال ــز الجم ــي رم ه
المطلــق وعــدم تشــّبهها باآلخريــن.

لفتــرات طويلــة فكثيــًرا مــا شــعرت بالتعــب واإلرهاق 
الشــديد، ولــم تكــن قــادرة علــى االعتــذار للعميــالت 
فقــد فضلــت كســب ثقــة العميــالت وبنــاء ســمعة 

جيــدة للصالــون علــى راحتهــا الشــخصية.

األثر الذي تتمنى أن في تتركه للمجتمع

فاإلنســان  الحســنة،  والســيرة  الطيبــة  األخــالق 
بطيبتــه وأخالقــه يبقــى أثــره قــوي بيــن النــاس. لذلــك، 
تســعد خديجــة كثيــرا برســائل الدعــم والتشــجيع 
التــي تصــل إليهــا، وتتمنــى أن تكــون مــن األســماء 
المؤثــرة فــي عالــم التجميــل فــي ســلطنة عمــان.

نصيحة خديجة النعيمية لفتيات عمان 

الدخــول  فــي  الراغبــات  للبنــات  خديجــة  تقــول 
ــر  ــو أم ــال ه ــغف بالمج ــل، أن الش ــم التجمي لعال
بالدراســة  الموهبــة  تنميــة  يجــب  كمــا  هــام، 
ومتابعــة أحــدث صيحــات الموضــة واالســتمرار 

فــي التعلــم دون توقــف.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تــرى خديجــة أن تطبيــق رؤيــة 2040 هــو مســؤولية 
ــي  ــلطنة ف ــون الس ــى تك ــي، حت ــن عمان كل مواط
إلــى  تطمــح  لذلــك،  المتقدمــة.  الــدول  مصــاف 
افتتــاح أكثــر مــن فــرع لصالــون »دار الخليــج« وأن 
تســاهم فــي دعــم اقتصــاد البــالد. باإلضافــة إلــى 
التوســع خــارج الســلطنة ورفــع اســمها عاليــا فــي 

الخــارج كمــا يتماشــى مــع رؤيــة 2040.
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والخدمات اللوجيستية

هبــه
اللواتــي

فقد أصبحت منذ ســن مبكرة مستشــارتهم في كل 
ما يتعلــق بالموضة واألزياء والمكيــاج والديكور، مما 

ساهم في تحفيزها على امتهان هذا المجال.

جاءتهــا الفرصة عندما قــرر أصحاب البوتيــك إغالقه، 
مما ســمح لها بإدارته لفترة زمنية. قررت هبه عرض 
مجموعتهــا الخاصــة، وتوفيــر مســاحة للمصممات 
األخريــات بعرض أعمالهــن أيضا. كانت الفكــرة ثورية 
ومبتكــرة في ذلــك الوقــت، ولكنها بعد ســنتين من 
العمــل بهــذه الطريقــة وجــدت أن المهــام اإلداريــة 
والتواصــل مع العمالء والحســابات تســتهلك الكثير 
من وقتها وتعيقها عن تصميم مجموعاتها الخاصة.

حينهــا قــررت هبــه التفــرغ لتصميــم األزيــاء، وأخذت 
دورات عالمية وشــهادات في مجال التصميم وقامت 
بالكثيــر مــن الجهد حتــى تمكنــت في عــام 2018 من 
إنشــاء مشــغلها الخاص، وأصبــح البوتيــك مخصص 

لتصميماتها المميزة الفريدة.

إنجازها األكبر

تفتخــر هبــه اللواتي بأنهــا نجحت فــي شــراء البوتيك 
الخليجيــة  لألســواق  التجاريــة  عالمتهــا  وتوســيع 
إلــى  تصميماتهــا  بوصــول  تفتخــر  كمــا  والعالميــة. 
مختلــف دول الخليــج، فلديهــا الكثيــر مــن الطلبــات 

خاصة من دولة اإلمارات وقطر.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

اإلنســان المبــدع تحركــه الرغبــة فــي اإلنجــاز وليــس 
الرغبة في التغلب على اآلخرين.

نقاط القوة في شخصية هبه اللواتي

مــن أهــم نقــاط القــوة التــي ســاعدت هبــه على 
النجاح هــي تمتعها بــاإلرادة واالنضباط والتفكير 
الخارج عن المألوف. فهي ال تهاب تجربة األشياء 
الجديدة، وتمتلك حب التعلم والتطوير فكل ما 

هو جديد يستهويها.

التحديات التي واجهتها

الموازنــة بين دراســتها وإدارة البوتيــك كان أمرا 
صعبــا يحتاج إلى الكثير مــن الوقت والجهد. كما 
أنها في البداية عانت من صعوبة المهام اإلدارية 
للبوتيــك والمشــغل والمحاســبة وغيرهــا من 
األمــور. إال أنهــا مــع ازديــاد خبرتهــا ومعلوماتها 
تمكنت من تخطي هــذه التحديات والتركيز على 

اإلبداع في التصميم.

واحــدة من أهــم الصعوبــات التــي واجهتها هبه، 
أنــه في فتــرة كورونــا كان البوتيــك مغلق لمدة 
6 أشــهر تقريبا. وتوقفــت المبيعــات تماًما حتى 
وصلت إلــى مرحلة اإلغالق التــام. إال أنها واجهت 
التحدي و قررت االســتمرار، وخالل فترة بسيطة 
اســتطاعت هبه تخطي الحاجز وإعادة المحل إلى 

مجده السابق.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

كامرأة عمانية، تفتخر هبه برؤية نساء ُعمان في 
جميع المجاالت والبصمــة التي حققوها والتفوق 
الكبيــر فــي كل مجــال دخلتــه المــرأة العمانية. 

مجال العمل واإلنجاز
وبوتيــك  التجاريــة  العالمــة  ومالكــة  صاحبــة  هــي  اللواتــي  هبــه 

قابــوس. الســلطان  مدينــة  فــي  يقــع  الــذي   Coquette
بداية حياتها العملية

ــيق  ــم وتنس ــم تصمي ــاه عال ــغف تج ــا بالش ــذ صغره ــه من ــعرت هب ش
ــره.  ــغف وتطوي ــذا الش ــة ه ــا بتنمي ــت عائلته ــاء، وقام األزي

مما جعلها تؤمن أنه ال توجد قيود على أي شــيء 
تســعى لتحقيقــه. لذلــك، تتمنــى هبــه أن تلهــم 
غيرها من النســاء أن يثقن بقدرتهن على تحقيق 
األهــداف والطمــوح. وأن تترك بصمتهــا الخاصة 
في مجــال التصميم واألزيــاء في العالــم العربي، 
لتكــون ملهمــة لــكل امــرأة تبحــث عــن مجال 

شغفها وتبدع فيه.

نصيحة لفتيات عمان

العبايــة اآلن لــم تعــد محصــورة في لــون وقصة 
معينــة، فقــد أصبحــت أكثــر عصريــة ومواكبــة 
للموضــة العالميــة، لكنهــا لــم تخرج عــن إطار 
الهويــة الخاصــة للمــرأة العمانيــة. لذلــك فهي 
تنصــح البنــات أن يضعــن بصمــة خاصة فــي هذا 
المجال، بالتركيز على الجودة العالية والتفاصيل، 
واإلبــداع والتطوير المســتمر وصنــع األفضل في 
كل مــرة. فعلــى اإلنســان أن يســتمر فــي اإلبداع 
وال يتوقــف عند نقطة معينة ويشــعر باالكتفاء، 

فاالكتفاء يعني النهاية.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح هبه اللواتي إلى أن تســاهم في إنشــاء حي 
متخصص في األزياء، يشــمل مساحات إلبداعات 
المــرأة العمانية وكل ما يتعلــق بالتصميم، وأن 
تعرف ســلطنة عمان عالميا بمصممات األزياء 

الالتي نفتخر بهن.



2022نوفمبر

mezyan_boutique_spa1 
mezyan_boutique_spa2

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس المحاسبة والمالية 

والتدقيق من كلية الدراسات 
المصرفية والمالية

سمية
الشرجي 

ــة  ــمية كمصمم ــل س ــر، تعم ــد آخ ــى صعي عل

مــع  تتماشــى  التــي  المهنــة  فهــي  أزيــاء، 

اإلبداعيــة. ومواهبهــا  وشــغفها  هوايتهــا 

بداية حياتها العملية

مــن  تخرجهــا  بعــد  العمــل  ســمية  بــدأت 

الكليــة فــي عــام 2011. وبعــد التحاقهــا بشــركة 

الســوادي للطاقــة فكــرت فــي عمــل مشــروع 

تصميماتهــا  لعــرض  بهــا  خــاص  تجــاري 

منــذ  الحافــز  هــذا  لديهــا  كان  المميــزة. 

ســنوات الدراســة، فقــد كانــت شــغوفة بــكل 

األناقــة واألقمشــة. يخــص  مــا 

إنجازها األكبر

مرتفــع  طموحاتهــا  ســقف  أن  ســمية  تــرى 

النجاحــات  تــرى أن كل  للغايــة، لذلــك فهــي 

التــي حققتهــا ال تعــد أكبــر إنجازاتهــا. فعلــى 

الرغــم مــن نجاحهــا فــي عملهــا ومشــاركتها 

أنهــا  إال  األزيــاء،  عــروض  مــن  الكثيــر  فــي 

تطمــح إلــى األكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

قدوة سمية الشرجي ومصدر إلهامها

بســتان  كل  مــن  تأخــذ  أنهــا  ســمية  تقــول 

شــخص  كل  فــي  تــرى  فهــي  لذلــك  زهــرة، 

أو  لهــا  قــدوة  الحيــاة  فــي  أو  محيطهــا  فــي 

ــب  ــي تح ــن. فه ــيء معي ــي ش ــام ف ــدر إله مص

أن تــرى الجميــل والمميــز فــي كل شــخص 

. حيه تســتو و

مقولة أساسية في مشوار حياتها

والتفــاؤل  واإلمكانيــات  النفــس  فــي  الثقــة 

إلــى نصــف الطريــق، والنصــف اآلخــر  توصلنــا 

الجــاد. بالعمــل 

نقاط القوة في شخصية سمية الشرجي

تميــز  التــي  القــوة  نقــاط  مــن  اإليجابيــة 

شــخصية ســمية، فهــي مســتمعة ممتــازة 

مجال العمل واإلنجاز
شــركة  فــي  الداخلــي  التدقيــق  قســم  الشــرجي  ســمية  ترأســت 
الســوادي للطاقــة لمــدة خمــس ســنوات حيــث كانــت مــن أوائــل 
النســاء الالتــي ترأســن قســم التدقيــق فــي قطــاع إنتــاج الكهربــاء. 
ثــم التحقــت بالشــركة الوطنيــة للتمويــل حيــث تشــغل اآلن منصــب 

مديــر تدقيــق داخلــي.

المشــكلة  تبســيط  علــى  قــدرة  ولديهــا 

ــا  ــا م ــا دائم ــا أنه ــبة. كم ــول مناس ــاد حل وإيج

تنفيــذ  فــي  البــدء  قبــل  ج  أو  ب  خطــة  تضــع 

خطــة  ولديهــا  إال  تعمــل  ال  فهــي  أ،  الخطــة 

بديلــة. تحــرص ســمية علــى تشــجيع وتحفيــز 

ــى  كل مــن حولهــا وتســعى معهــم للتغيــر إل

األفضــل.

التحديات التي واجهتها

تحديــات  مرحلــة  كل  فــي  ســمية  واجهــت 

الصعــب  مــن  كان  البدايــة  ففــي  مختلفــة، 

إقنــاع الطــرف اآلخــر والبيئــة المحيطــة بهــا 

والعمــالء أن لديهــا شــيء مميــز ومختلــف 

بهــا. لديهــا بصمــة خاصــة  وأن 
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الصقري
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس هندسة الشبكات

يلبي  الذي  هو  العمل  هذا  وجدت أن  لذلك   .
شغفها ويمكنها من تفجير مواهبها اإلبداعية. 
فاألزياء  العريق  التراث  إحياء  من  يمكنها  كما 
النساء  التقليدية محببة للجميع وترغب جميع 
األعراس  مثل  المناسبات  في  ارتدائها  في 

والملكة والخطوبة وحفالت الحناء.

بداية حياتها العملية

بدأت خديجة حياتها العملية في مجال التصميم 
لشغل وقت فراغها. ولكنها وجدت شغفها في 
التصميم  بفنون  المجال واستمتعت كثيرا  هذا 
المختلفة. فقررت التنازل عن وظيفتها الناجحة 
التفرغ  أجل  من  الشبكات  هندسة  مجال  في 
كل  وضع  من  تتمكن  لكي  األزياء  لتصميم 

طاقاتها في هذا العمل.

إنجازها األكبر

تشعر خديجة الصقري بالفخر الغامر كلما أثنت 
العميلة على تصميماتها. فعندما ترى السعادة 
واإلعجاب في عيون العميلة تشعر حينها أن هذا 

هو اإلنجاز األكبر، وتطمح إلى المزيد.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تعمل خديجة الصقري وفًقا لآلية الكريمة : »وأن 
تدفعها  اآلية  فهذه  سعى«  ما  إال  لإلنسان  ليس 
انتظار  أو  ملل  دون  والبذل  العطاء  إلى  دائما 

مقابل.

التحديات التي واجهتها

في  منها  خديجة  عانت  التي  التحديات  أهم  من 
بداية مسيرتها هي مشكلة البحث عن الخامات 
واألقمشة المميزة التي تبرز أناقة وفخامة الزي 
هذا  في  عملها  بدأت  فعندما  العماني.  التقليدي 
المجال كانت الخيارات محدودة جدا. لذلك فقد 
تحتاج  التي  الخامات  إيجاد  في  صعوبة  وجدت 

إليها.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

أبرز  من  تكون  أن  الصقري  خديجة  تتمنى 
العربي  والوطن  عمان  سلطنة  في  المصممات 
تصميم  مجال  في  رائدة  تكون  وأن  بأكمله. 
تقدم  أن  تحب  كما  العربي.  العالم  في  األزياء 

رغــم نجاحهــا فــي الدراســة العلميــة والحيــاة العمليــة، قــررت خديجــة 
الصقــري أن تفســح المجــال لموهبــة التصميــم لديهــا وأن تدخــل 
مجــال تصميــم األزيــاء، واختــارت األزيــاء العمانيــة التقليديــة فخــراً 

ــة. ــاء العريق ــذه األزي ــم ه ــا بتصمي ــا منه ــا واعجاب بتراثه
مجال العمل واالنجاز

فالــزي  المطــورة.  التقليديــة  األزيــاء  مجــال  الصقــري  خديجــة  اختــارت 
التقليــدي يشــتهر بتنوعــه وألوانــه المبهجــة التــي تداعــب روح كل مصمــم

تساعد  حتى  التصميم  مجال  في  ودورات  ورش 

ولديها  المجال  هذا  دخول  في  ترغب  امرأة  كل 

الرغبة والشغف الالزمين.

نصيحة خديجة الصقري لفتيات عمان

مجال  تدخل  أن  تحب  فتاة  كل  خديجة  تنصح 

المجال  بهذا  شغف  لديها  يكون  أن  التصميم 

إبداع  إلى  يحتاج  المرهق  الطويل  فالعمل  الرائع. 

التكرار  عن  االبتعاد  من  تتمكني  لكي  وشغف 

والبحث عن التميز والتفرد.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تصميماتها  إبراز  إلى  الصقري  خديجة  تطمح 

بشكل أوسع، وتهدف إلى المشاركة في عروض 

عمان.  سلطنة  وخارج  داخل  المختلفة  األزياء 

بوتيك  كادي  تصاميم  تتوسع  أن  تتمنى  كما 

ناجحة  وسيلة  تكون  لكي  أخرى  فروًعا  وتمتلك 

للحفاظ على الهوية العمانية التقليدية.
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المؤهل الدراسي 
 خريجة جامعة السلطان قابوس ، 
كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 

تخصص العلوم في المالية

بداية حياتها العملية

عزيزه  جربت  عندما   2013 عام  في  كانت  البداية 
الحلويات  في  فتخصصت  التجارة  عالم  دخول 
المبدعة  روحها  أن  إال  البلجيكية.  والشوكوالتة 
شغفها  يناسب  آخر  متنفس  عن  تبحث  ظلت 
العطور  عالم  دخلت  لذلك،  والموضة.  باألناقة 
بهذا  شغفها  العامري  بدر  أخوها  شاركها  حيث 
العالم وشجعها على دخوله وتخطيا سوًيا الكثير 
األزياء  مجال  إلى  انتقلت  ذلك  بعد  التحديات.  من 
الغزيلية  ثريا  صديقتها  وأيضا  بدر  أخيها  بشراكة 
اللذان كانا خير دعم لها في هذا المجال. وحققت 
والعبايات  األزياء  تصميم  مجال  في  باهرا  نجاحا 

المستوحاة من التراث العماني األصيل.

إنجازها األكبر

تحلم عزيزه بأن تكون رائدة أعمال ناجحة ومتفردة 
السيدات  أوائل  من  بكونها  وتفتخر  بأعمالها، 
تفتخر  كما  العالم،  هذا  اقتحمن  الالتي  العمانيات 
بوصول المنتجات العمانية إلى العالمية وتمتعها 

بالسمعة الطيبة والجودة العالية.

قدوة عزيزه العامرية

ترى عزيزه قدوة في كل من ترك لديها أثرا إيجابيا 
وساهم في صقل وبناء شخصيتها وترك بصمة 
أبواها  يأتي  األولى  المرتبة  وفي  ينمحي.  ال  وأثر 

الثقة  غرس  في  جهدهما  قصارى  بذال  اللذان 
بالنفس والقدرة على النجاح في نفوس أبنائهم. 
فقد كانوا هم صخرة األمان الراسخة في حياتها. 

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ال تتبع الطريق أينما قادك ، شق طريقك بنفسك 
وأترك عليه أثراً يتبعه اآلخرون.

نقاط القوة في شخصية عزيزه العامرية

ترى عزيزه أن من أهم الصفات التي ساعدتها على 
النجاح هو تحليها باإلصرار والمثابرة واإليمان. كما 
لكل  باالمتنان  وتشعر  بالنفس  بالثقة  تنعم  أنها 
عالمها.  في  جميل  هو  ما  وكل  عليها  اهلل  نعم 
بالرضا  الشعور  يمنحها  واالمتنان  اإليمان  هذا 
والصفات  العطايا  هذه  تترجم  بأن  الداخلي  والدافع 

إلى المزيد من النجاح واإلبداع والعطاء الالمحدود.

التحديات التي واجهتها

تحمل عزيزه العامرية الكثير من الثقة في المرأة، 
أهدافها  إنجاز  على  دائما  قادرة  أنها  ترى  فهي 
المرأة  أن  وترى  وقدراتها.  بذاتها  تؤمن  أن  شرط 
العمانية بشكل خاص ال تعرف المستحيل، فهي 
وتكتسب  وتخطيها  التحديات  بمواجهة  تتلذذ 
تمكنها  مختلفة  خبرات  العوائق  هذه  من 
األكبر  العائق  أن  ترى  كما  والنجاح.  التفوق  من 

مجال العمل واإلنجاز
بــدأت عزيــزه عملهــا فــي عالــم العطــور وتخصصــت فــي أنــواع عطــور 
العــود مثــل دهــن العــود وحطــب العــود. ثــم اســتثمرت شــغفها بعالم 
األزيــاء فــي اقتحــام مجــال التصميــم والموضــة، خاصــة المخاويــر 
والعبايــات. وتحلــم اآلن بــأن تحقــق النجــاح ذاتــه فــي عالم أزيــاء األطفال 

فهــو يحــوز اهتمامهــا منــذ أصبحــت أمــا لطفلتهــا مهــرة.

عملها  بين  الموازنة  إلى  اضطرارها  في  يكون 
المرونة  أن  إال  وأسرتها،  بيتها  واحتياجات  الحر 

والتنظيم يساعدان على تحقيق هذه الموازنة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

كل  في  طيًبا  أثرا  تترك  أن  العامرية  عزيزه  ترجو 
امرأة عمانية، وأن تعرف أنها قادرة على الوصول 
باإليمان  تحلت  طالما  وطموحاتها  أهدافها  إلى 

بقدراتها وشغفها.

نصيحة عزيزه العامرية لفتيات عمان

نفس  خوض  في  تفكر  فتاة  كل  عزيزه  تنصح 
المجال.  هذا  في  بإنجازها  تفتخر  أن  المجال 
حبها  فيه  وتضع  بعملها  شغوفة  تكون  وأن 
وجمال  اإلنجاز  بلذة  تشعر  حتى  وعطاءها 
التفاصيل، كما تنصحها بأن تفتخر بإنجازاها التي 

حققتها.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح عزيزه أن تكون شخصية مؤثرة ومحفزة 
دعمها  من  تتمكن  وأن  العمانية،  للمرأة 
معترك  وسط  طريقها  شق  على  وتشجيعها 
التجارية  عالمتها  تصل  أن  تطمح  كما  الحياة. 
منتج  بكونه  نفتخر  وأن  العالمية  إلى  »معتق« 

عماني.
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عتــاب
الحراصي

etab_alharrasi

المؤهل الدراسي 
 دبلوم التجميل 

المهني من إيطاليا

. ثم تطور اهتمامها بعد ذلك ليشمل مجال المكياج 
في  مكثفة  دورات  على  حصلت  فقد  لذلك،  والشعر. 

هذا المجال وتمكنت من صقل مواهبها.

إنجازها األكبر

الحراصي بتعيينها في لجنة تحكيم  تفخر عتاب 
والتي  العربية،  الدول  بين  مكياج  أجمل  مسابقة 
أقيمت في مدينة أنطاليا بتركيا في أكتوبر 2022. 
ترى عتاب أن هذا التعيين هو تكريم لها وللمرأة 

العمانية التي تمتاز بأناقتها وجمالها.

قدوة عتاب الحراصي

ترجع عتاب الفضل في نجاحها المهني إلى توفيق 
المستمر  الدعم  لها في حياتها، وبعد ذلك  اهلل 
في  بجانبها  ووقوفها  عائلتها  لها  قدمته  الذي 

كل وقت.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تتولد  واألفكار  فالتحديات  نصيب،  مجتهد  لكل 
على  تحرص  فهي  لذلك  الضغوطات.  رحم  من 

تحويل التحديات التي تواجهها إلى مصادر تحفيز 

ونجاح بدال من االنصياع لها والتخلي عن أحالمها 

وأهدافها.

نقاط القوة في شخصية عتاب الحراصي

التي  واإلرادة  والعزيمة  باإلصرار  عتاب  تتمتع 

ومواجهة  العملية  الحياة  غمار  لخوض  تؤهلها 

التحدي  تحب  أنها  كما  وصبر.  بقوة  التحديات 

طاقاتها  كل  إظهار  إلى  يحفزها  فهو  المستمر 

وإخراج مواهبها وإبداعاتها.

التحديات التي واجهتها

لكي  مادية  تحديات  البداية  في  عتاب  واجهت 

فنقص  الخاص.  عملها  إنشاء  من  تتمكن 

التمويل كان عائًقا كبيرا واجهها إال أنها تمكنت 

كما  العائق.  هذا  تخطي  من  الجيد  التخطيط  مع 

نشاطها  لممارسة  المناسب  الموقع  اختيار  أن 

لنجاح  هام  عامل  فالموقع  آخرا،  اختبارا  كان 

العمل الخاص.

مجال العمل واإلنجاز
عتــاب هــي خبيــرة تجميــل متخصصــة فــي العنايــة بالبشــرة والشــعر، 
ــو  ــي اآلن عض ــاج. وه ــال المكي ــي مج ــل دورات ف ــوم بعم ــا تق ــا أنه كم

فــي االتحــاد العالمــي للتزييــن فــي دبــي.
بداية حياتها العملية

ــق  ــت تعش ــد كان ــة، فق ــل كهواي ــة بالعم ــا العملي ــاب حياته ــدأت عت ب
المختلفــة وقيمتهــا فــي  بألوانهــا وتصميماتهــا  الحنــاء  نقوشــات 

التــراث الوطنــي

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

عتاب  تحرص  الذي  األثر  هو  المعاملة  حسن 
معها.  يتعامل  من  كل  لدى  تركه  على  الحراصي 
ففي مهنتها تتعامل كثيرا مع العرائس المتوترات 
والسيدات الالتي يتأثرن كثيرا بحسن المعاملة التي 
ترسم االبتسامة على وجوههن في يومهن الهام.

نصيحة عتاب الحراصي لفتيات عمان

مجال  دخول  في  ترغب  فتاة  أي  عتاب  تنصح 
التجميل بالمثابرة وعدم اليأس. كما تنصحهن 
والعمل  بها  واالعتراف  الضعف  نقاط  بمواجهة 

على تحويلها إلى نقاط قوة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

األعمال  رائدات  إحدى  تكون  أن  إلى  عتاب  تطمح 
التقدم  تحقيق  في  يساعدن  الالتي  الناجحات 
والرفعة للبالد. كما أنها تقدم دورات في مجال 
هذا  في  المتدربات  مستوى  لرفع  المكياج 

المجال ومساعدتهن على تحقيق طموحاتهن.
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وسام
الهاجري  

heebh.atelie

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس الهندسة المدنية من 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

حيث كانت مالبس الطبقة المخملية المصممة 
حياتها  طوال  أحبت  كما  انتباهها.  تثير  خصيصا 
لذلك،  ومختلفة.  مميزة  مالبسها  تكون  أن 
اختارت تصميم أزياء النخبة وصنعت تصميمات 
أتيليه«  »هيبة  فأصبح  والرقي.  بالهدوء  تتسم 
النوع  المفضلة لمن يبحث عن هذا  الوجهة  هو 

من التصاميم.

أنها  إال  الخاص  العمل  في  نجاحها  ورغم 
المدنية  الهندسة  مجال  في  بالعمل  احتفظت 
يسري  المعماري  والتصميم  فالمعمار  أيضا. 
على  الحفاظ  على  تحرص  فهي  لذلك  دمها  في 

موهبتها والتعلم الذاتي بعدة طرق.

إنجازها األكبر

أتيليه«.  »هيبة  بتأسيس  الهاجري  وسام  تفخر 
عن  فكرة  العميل  ليعطي  االسم  اختارت  فقد 
بالرقي  يتسم  الذي  المميز  عملها  أسلوب 
يناسب  فهو  لذلك،  الصارخة.  األلوان  عن  والبعد 
التي  المخملية  والطبقة  الهامة  الشخصيات 
وتعجب  البراق  الالمع  المظهر  عن  البعد  تفضل 

بقوة وغموض األزياء الهادئة.

قدوة وسام الهاجري

التجارية  بالعالمات  صغرها  منذ  وسام  أعجبت 
تتميز  فهي  المتوسطة،  األسعار  ذات  العالمية 

الذي  السعر  نفسه  الوقت  وفي  الرفيع  بالذوق 
يكون في متناول الجميع.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

إما أن تعمل بإخالص وإتقان يستحق الكسب، أو 
ال تعمل أبدا

نقاط القوة في شخصية وسام الهاجري

ترى وسام أن تمتعها بالقدرة على تقبل واحترام 
كثيرا  ساعدها  والهادفة  البناءة  اآلراء  مختلف 
على تطوير عملها. كما أنها تحرص على العمل 
على  للحصول  وجهدها  بوقتها  وتضحي  بجد 

الجودة التي ترضيها.

التحديات التي واجهتها

ظاهرة  مع  تزامنا  عملها  بدء  وسام  اختارت 
المنتج  لقدرة  حقيقي  تحدي  شكل  مما  كورونا، 

على االنتشار وتحقيق الهدف.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تحرص وسام عبر تصميماتها على التأكيد أن لبس 
هيبة  األكثر  هو  المبهرج  غير  الهادئ  الساتر  المرأة 
العمل  على  إصرارها  عبر  تؤكد  كما  وأناقة.  ووقار 
ليس  المجال  هذا  أن  المدنية  الهندسة  مجال  في 
حكًرا على الرجال، فالمرأة العمانية تمتلك من القوة 
واإلرادة ما يخولها الدخول في أي مجال والنجاح فيه.

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل وســام في مجــال الهندســة المدنيــة، إال أن شــغفها بالتصميم 
نفســها  تطويــر  علــى  تحــرص  وهــي  األزيــاء  تصميــم  إلــى  يدفعهــا 
ــا. ــاص به ــز خ ــى ذوق ممي ــظ عل ــال وأن تحاف ــذا المج ــي ه ــتمرار ف باس

بداية حياتها العملية
لطالمــا رغبــت وســام فــي تأســيس عمــل يتناســب مــع ميولهــا 
ــاء ــم األزي ــارت تصمي ــة اخت ــا الفرص ــت له ــا أتيح ــا. وعندم وطموحاته

نصيحة لفتيات عمان

األزياء،  تصميم  مجال  دخول  في  ترغب  لمن 
التصميم  في  المبالغة  بعدم  وسام  تنصح 
المبهرج  التصميم  أن  ترى  فهي  اإلبداع.  إلظهار 
التصميمات  بينما  السريع،  للملل  معرض 
الكالسيكية المميزة هي تصميمات مستدامة. 

فهي تفضل أن تتبع أسلوب السهل الممتنع.

كما تنصح وسام الفتيات الالتي يرغبن في دخول 
لإلحباط  تستسلم  أال  المدنية  الهندسة  مجال 
علمي  مجال  فهو  ذكوري.  تخصص  بأنه  والقول 
بحت يحتاج إلى عقل قابل للتعلم. كما يمكنك 
الذاتي  التعليم  وسائل  عبر  كثيرا  نفسك  تطوير 

المتوفرة على شبكة االنترنت.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

لكثير  ملهمة  تكون  أن  الهاجري  وسام  تتمنى 
بصمة  ترك  من  تتمكن  وأن  وطنها،  نساء  من 
في جميع المجاالت التي تعمل بها تشجع غيرها 
مؤسساتها  بامتالك  تحلم  كما  النساء.  من 
الخاصة لكي تتمكن من تقديم الدعم والفرص 
الشعب  فهم  الغالي،  وطنها  ألبناء  الوظيفية 

األطيب بحق.
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vintage_beautysaloon

المؤهل الدراسي 
  شهادة BTEC  في األعمال

سلوى
العسري

فــي البدايــة عملــت ســلوى كهوايــة، ولكنها 

أحســت بالشــغف تجاه هــذا المجــال وقامت 

بتوســيع مجــال عملهــا بنجــاح. فــي الوقــت 

علــى  الحفــاظ  فــي  ســلوى  نجحــت  نفســه، 

وظيفتها باإلضافة إلى عملها الخاص.

إنجازها األكبر

مــع  التواصــل  فــي  بنجاحهــا  ســلوى  تفتخــر 

العمالء، باإلضافة إلى أن االنتشــار الذي حققته 

أعظــم  تــراه  الفريــدة  العضويــة  منتجاتهــا 

إنجازاتها.

قدوة سلوى العسري

ترى ســلوى قدوتها في والديها الكرام اللذين 

يشــجعونها ويدعمونهــا على طــول الطريق، 

فهــم اللذين ألهموها لكــي تصبح المرأة التي 

هي عليها اليوم.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

الحياة رحلة، عشها بقلب نقي.

نقاط القوة في شخصية سلوى العسري

تعد أهم نقاط قوتها هي األمل واإليمان، فهي 
ال تفقــد األمل أبــدا وال تستســلم. لذلك، تصل 

إلى أهدافها في النهاية.

التحديات التي واجهتها

كان من الصعب تأســيس عمل خاص بسبب 
الجائحــة  فظــروف  كورونــا،  جائحــة  ظــروف 
أطاحت بكيانات تجارية قويــة قائمة بالفعل. 
لذلــك كان البــدء فــي عمل مســتقل في هذا 

التوقيت تحدي ال يستهان به.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى ســلوى أن تنجــح فــي تــرك أثــر إيجابي 
وأن تكــون قصــة نجاحهــا أســطورة ملهمة 

للشباب للتفكير خارج الصندوق.

مجال العمل واإلنجاز
ســلوى هــي صاحبــة صالــون Vintage Beauty Salon، وتمتلــك 

برانــد خــاص لمنتجاتهــا العضويــة.
بداية حياتها العملية

بــدأت ســلوى حياتهــا العمليــة فــي ســن مبكــرة، فقــد عملــت فــي 
العديــد مــن الشــركات ممــا ســاهم فــي منحهــا القــوة واالســتقاللية 

ــاص. ــا الخ ــدء عمله ــا لب ــي تحتاجه الت

نصيحة سلوى العسري لفتيات عمان

تقــوم  أن  امــرأة عمانيــة  تنصــح ســلوى كل 
بدراسة السوق جيدا قبل البدء في مشروعها 

الخاص، لتجنب الخسارة في الوقت والمال.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح ســلوى العســري إلــى أن تكــون قائدة 
تتفهم احتياجات السوق والعمالء والعاملين 
معها، وتســاعدهم في الوصول إلى مستقبل 

أكثر إشراقا.
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Al_yaqeen_

المؤهل الدراسي 
  بكالوريوس المحاسبة

حليمة
الزدجالي

. أصرت حليمة على اســتكمال مشــروع والدتها 

وتنميتــه بشــكل كبيــر حيــث قامــت بتطويــر 

المنتــج و  افتتــاح فــرع آخــر فــي الغبــرة وإضافة 

منتجــات جديــدة ثم تمكنت من صنــع 500 رائحة 

عطرية مختلفة تناسب جميع األذواق.

إنجازها األكبر

تفتخر حليمــة الزدجالــي بوصولها إلــى العالمية 

حيث شــاركت فــي العديد مــن المعــارض داخل 

وخارج عمان، وأصبحــت منتجاتها تباع في جميع 

أنحاء العالم.

قدوة حليمة الزدجالي

لم يكن مستغرًبا أن تكون قدوة حليمة ومصدر 

إلهامهــا هي والدتهــا الكريمة »أم خالــد«، فلها 

الكثيــر من الفضــل في هــذا النجــاح الكبير. كما 

أنها تتمتع بخبرة واســعة في هذا المجال وتقدم 

لحليمة الدعم والمساندة في كل وقت.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

خالصــة النجــاح فــي العزيمــة واإلصــرار، ال تيأس 

ســريعا وتحلــى بالصبــر تصــل إلــى حلمــك الــذي 

سعيت من أجله.

نقاط القوة في شخصية حليمة الزدجالي

تتمتــع حليمــة بالثقــة بالنفــس والقــدرة على 

حســم القــرار، وهــي صفــات أساســية للمديــر 

الناجح. كما تتمتع بالصدق والتنظيم وحســن 

التخطيــط ممــا مكنهــا مــن تطويــر العمــل 

العائلــي إلــى عمل عالمــي مميز ممــا يدل على 

ذكاء نادر بال شك.

التحديات التي واجهتها

مرحلــة البداية عــادة ما تكون هــي األصعب، على 

الرغم مــن وجود التحديات حتــى اآلن. إال أن دعم 

والدتهــا وبدايتها المبكرة ســاعدت حليمة على 

تخطي الكثير من هذه المصاعب.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى حليمــة أن تتمكــن من أن تــورث اآلخرين 

شــيئا رائًعا يتذكرونه على مر السنين، وأن ترسم 

البســمات علــى وجوهم ويتذكــروا »اليقين« في 

مجال العمل واإلنجاز
تخصصــت حليمــة الزدجالــي فــي مجــال العطــور والبخــور والهدايــا، حتــى 

أصبحــت تمتلــك عالمتهــا التجاريــة الخاصة.
بداية حياتها العملية

ــث  ــام 1989، حي ــي ع ــة ف ــدة حليم ــد وال ــى ي ــن« عل ــروع »اليقي ــدأ مش ب
ــي  ــرح ف ــة مط ــي والي ــرع ف ــت أول ف ــد افتتح ــا فق ــروعا منزلًي كان مش

عــام 1999.

كل مناســباتهم بفعل األثر الطيــب والمعاملة 
الحسنة.

نصيحة حليمة الزدجالي لفتيات عمان

عليــك  النجــاح  تحقيــق  مــن  تتمكنــي  لكــي 
العمــل.  فــي  واإلخــالص  اهلل  علــى  بالتــوكل 
وأخطائهــم  اآلخريــن  تجــارب  مــن  اســتفيدي 
وتعلمــي منهــا. وكونــي أمينة مع النــاس كما 
لو أنك تبيعين لنفســك، فرضــا العميل وتقبل 
آرائهم وانتقاداتهم يحســن من جودة المنتج. 
تمســكي بالصبــر والجهــد لتخطــي التحديــات 

والصعوبات في بداية المشوار.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

كونها رائدة أعمال عمانية فهي تســعى لتحقيق 
أحــد أهــم محــاور الرؤيــة وهــو محــور االقتصاد 
والتنمية. لذلك فهي تحب أن تساهم في تحقيق 
التنوع االقتصــادي والوصول للعالميــة والترويج 
باالبتــكار  تتصــف  التــي  المحليــة  لالســتثمارات 
والتجــدد ممــا يتناســب مــع متطلبــات العصــر 

الحالي.
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المؤهل الدراسي 
  بكالوريوس تربية علوم ورياضيات

  ماجستير علم األحياء من كلية 
العلوم

سمية
السيابي

حيــث تعمــل اآلن أخصائيــة ابتــكار وأولمبيــاد 
علمي ثاني بتعليمية شــمال الشــرقية بوزارة 
االبتــكار  دورات  لتقــدم  والتعليــم،  التربيــة 
والبحــث العلمــي واألحيــاء، وعمــل االبتكارات 
والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. 

إنجازها األكبر 

تــرى ســمية الســيابي بــأن إنجازهــا األكبــر هو 
تتويجهــا بالمركــز األول فــي برنامــج »نجــم 
العلــوم« كأول امــرأة عربية تتــوج بهذا اللقب 

في الموسم الرابع عشر للبرنامج.   

إنجازات ومشاركات

محافظــة  لمعملــي  روبــوت  برمجــة  مــدرب 
شمال الشرقية 2019 .

المشاركة في مسابقة منافع ألول نسخة وتأهيل 
المشروع المشارك إلى المرحلة النهائية.

الحصول على المركز الثاني على الســلطنة في 
ابتــكار علمي فــي ابتكارات التنميــة المعرفية 

عام 2019. 

مســتوى  علــى  األول  المركــز  علــى  الحصــول 
الوطــن العربــي فــي مســابقة الشــيخة فادية 

السعد الصباح العلمية للفتيات.

الحصول على جائزة اإلجادة الشبابية 2021 .

المشــاركة في ملتقى التحدي واالبتكار في 
قطــر والحصــول علــى الميداليــة البرونزية 

2021

محاضرة في العمل اإلداري لألنشطة المتعلقة 
بالعلوم واالبتكارات والمسابقات العلمية.

مــدارس  فــي  االبتــكارات  علــى  اإلشــراف 
المحافظــات مع المشــاركة في المســابقات 
عــن  دورات  تقديــم  مــع  والدوليــة  المحليــة 

البحوث العلمية للطالب والمعلم.

قدوة سمية السيابي

والدهــا -رحمه اهلل عليــه-  هو مصــدر إلهامها، 
شــخصيتها  صقــل  فــي  كبيــراً  دوراً  لعــب  وقــد 
وتربيتهــا على الجــد والكفاح. وغــرس فيها حب 
المشــاركة فــي المســابقات العلميــة. فقد كان 
منــذ الصغر يعمــل بجد واجتهاد فــي النهار، وفي 

المساء يقرأ باستخدام السراج. 

مقولة أساسية في مشوار حياتها 

لتحقيقهــا  واالجتهــاد  األهــداف  وضــع  دائمــًا 
هو ســر النجــاح ، مع ضــرورة الصبــر والمثابرة 

لتحقيق ذلك. 

 مجال العمل واإلنجاز
العمــل  وواصلــت  األحيــاء،  علــم  تدريــس  فــي  ســمّية  تخصصــت 
كمدرســة لتعليــم الشــباب والشــابات دراســة الكائنــات الحيــة وتوفــر 
ــول  ــد الحص ــم. وبع ــول بيئته ــة ح ــية ومهم ــات أساس ــم معلوم له
بالبحــث  اهتمامــا  أكثــر  أصبحــت   ،٢٠19 عــام  فــي  الماجســتير  علــى 

العلمــي واالبتــكار، 

التحديات التي واجهتها 

تــرى ســمية الســيابي بــأن التحديات التــي يمر 
بها اإلنســان هي ســلم النجاح، أما عن التحدي 
األبــرز الــذي واجههــا فقــد كان الموازنــة بين 
المســؤولية العائلية وتربية األبنــاء من جهة، 
وبين تحقيق شغفها والنجاح في مجال العمل 

من جهة أخرى.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع 

تلقــت  العلــوم،  نجــم  بلقــب  تتويجهــا  بعــد 
ســمية رســائل عديدة مــن طــالب يرغبون أن 
يســتلهموا مســيرتها المهنية ويشاركوا في 
االبتكارات. لذلك، تســعد بأن تتــرك أثًرا يتمثل 
علــى  والتشــجيع  والعلــم  الثقافــة  نشــر  فــي 

االبتكار.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040 

تتطلع ســمية إلى أن يتم اســتثمار مشروعها 
على المســتوى المحلي والعالمي، واالســتفادة 
منــه علــى أرض الواقــع ليفتــح آفاًقــا جديــدة 
لحمايــة البيئــة. فهــي تحلــم برؤيــة ابتكارها 
هــام  مشــروع  فهــو  فعــاًلا،  ومنتًجــا  منفــًذا 
للقضاء على مخلفات البالستيك بطريقة آمنة 

وصديقة للبيئة.
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المؤهل الدراسي 
 بكالريوس في الهندسه المدنية

أروى
العلوية

بداية حياتها العملية

طويل،  وقت  منذ  بالتجميل  أروى  شغف  بدأ 
فإخوتها  مبدعة.  فنية  عائلة  من  تنحدر  فهي 
دائما.  إلنجازاتها  ومساندين  لها  داعمين  كانوا 
في  الخبرة  لنقص  نتيجة  صعبة  البداية  كانت 
انها تمكنت من تطوير نفسها  إال  المجال،  هذا 
أشهر  من  التعلم  طريق  عن  موهبتها  وصقل 

خبيرات التجميل.

إنجازها األكبر

وضع  من  سنتين  خالل  العلوي  أروى  تمكنت 
مكياج ألكثر من ألف فتاة، وهو الرقم الذي تعده 

إنجازا كبيرا في مجالها.

قدوة أروى العلوي ومصدر إلهامها

تعترف أروى أن قدوتها هي خالتها الحبيبة رقية، 
سيدة.  وأقوى  كأجمل  األولى  ملهمتها  فهي 
وروان  البرواني  لزلفى  باالمتنان  تشعر  وكذلك 

المرجبي وخديجة النعيمي، فكلماتهم اللطيفة 
لها ساعدتها على اإلبداع.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

»إن اهلل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر« هذه اآلية 
هي شعار أروى في الحياة.

نقاط القوة في شخصية أروى العلوي

واإليجابية،  والتفاؤل  بالنفس  بالثقة  أروى  تتمتع 
تأسيس  في  تفكر  لمن  مطلوبة  صفات  وهي 
وعدم  المثابرة  إلى  باإلضافة  الخاص.  عملها 
من  مكنها  مما  الحلول،  إيجاد  وسرعة  اليأس 

تحقيق النجاح في وقت قصير.

التحديات التي واجهتها

الكثيرة،  بالتحديات  التجميل  مجال  يشتهر 
المختلفة  والمتطلبات  العمالء  مع  فالتعامل 
بينها.  للتوفيق  المجهود  من  الكثير  إلى  تحتاج 
الطرق  معرفة  وعدم  كورونا،  أزمة  إلى  باإلضافة 

مجال العمل واإلنجاز
أروى هــي خبيــرة تجميــل متميــزة فــي مجالهــا، فهــو المتنفــس الــذي 
تضــع فيــه كل أفكارهــا وإبداعهــا. وهــي تحــب أن تــرى كل امــرأة جميلــة 
ــى  ــاعدها عل ــذي يس ــينمائي ال ــاج الس ــع المكي ــب وض ــا تح ــة. كم وقوي

إخــراج كل أفكارهــا المختلفــة عــن المألــوف.

تعيق  عقبات  كلها  الجيد،  للتسويق  األنسب 
مسيرة العمل.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

من  ودفعة  إيجابية  طاقة  تترك  أن  أروى  تحب 
القوة لكل من يصادفها.

نصيحة أروى العلوي لفتيات عمان

المرء  يدعم  أن  معنى  تعلمت  أنها  أروى  ترى 
نفسه عندما فكرت في تأسيس عملها الخاص 
المرء  يدعم  فعندما  نفسها.  إلى  واالنتماء 
وال  المسير،  في  وإخالصه  بقوته  يشعر  نفسه 
»انتمي  تقول:  لذلك  الصحيحة.  األشياء  إال  تلفته 

لنفسك جميلتي«.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

سيدات   10 أنجح  ضمن  تكون  أن  إلى  أروى  تطمح 
في عمان والوطن العربي، وأن تساهم في تحقيق 

محور التطور االقتصادي في رؤية 2040.
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس إدارة األعمال

 دورات متعددة في مجال األزياء 
وإدارة األعمال

شيماء
الوهيبي

بداية حياتها العملية

تمتعت شــيماء بشــغف بالغ تجاه مجال األزياء 

والموضة منــذ صغرها، وخاصة األزياء التقليدية 

العمانيــة التــي أبهرتها دقــة تفاصيلها وكونها 

هوية وحضارة وطنية. فالــزي العماني التقليدي 

يتميز بالكثير من التفاصيل والتنوع واالختالف.

إنجازها األكبر

تفخر شيماء الوهيبي بافتتاحها بوتيكها الخاص 

بتصاميمهــا التــي نالــت إعجــاب الجميــع. كمــا 

أنها اســتضافت العديــد من المشــاريع وقدمت 

الدعــم لغيرها عن طريق النــدوات والمحاضرات 

والدورات التي قدمتها بكل الحب لغيرها.

قدوة شيماء الوهيبي

رأت شــيماء منذ صغرهــا قدوتها فــي والدتها، 

المهنــي  المســتوى  علــى  ناجحــة  امــرأة  فهــي 

بأنهــا  واالجتماعــي. فطالمــا شــعرت شــيماء 

نسخة مصغرة من والدتها بمالمحها الداخلية 

والخارجية أيضا، وهي فخورة بهذا التشابه.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

هناك من يحلــم بالنجاح، وهناك من يســتيقظ 
باكًرا لتحقيقه.

نقاط القوة في شخصية شيماء الوهيبي

علــى  التركيــز  علــى  بالقــدرة  شــيماء  تتمتــع 
األهداف. كمــا تمتلك من االتقــان وحب العمل 
والكفــاح والطمــوح مــا خولهــا تحقيــق النجاح 

وتخطي العوائق والصعاب التي واجهتها.

التحديات التي واجهتها

ترى شيماء أن عالم التصميم مليء بالتحديات 
فــال بد من أن تكون قادرة على مواكبة ومتابعة 
عالــم الموضــة المتجــدد دائمــا. باإلضافــة إلى 
ضــرورة الحفــاظ علــى جــودة المنتــج والخدمة 
المقدمــة علــى الرغم مــن متغيــرات االقتصاد 

العالمي المستمرة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

ذوق  تصميماتهــا  تالمــس  أن  شــيماء  تحلــم 
النــاس وتنــال محبتهــم، وأن تكــون خيــر مثال 

مجال العمل واإلنجاز :
تمكنــت شــيماء مــن وضــع بصمــة فــي مجــال األزيــاء فقد اســتطاعت 
ــا  ــا. كم ــلطنة وخارجه ــل الس ــاء داخ ــروض األزي ــن ع ــد م ــة العدي إقام
أقامــت دورات ومحاضــرات مختلفــة فــي مجــال األزيــاء وإدارة األعمــال 

وغيرهــا مــن األعمــال والمشــاركات الوطنيــة التــي كللــت بالنجــاح.

لتعريف الشــعوب األخــرى بهوية وأزيــاء المرأة 

العمانية التقليدية.

نصيحة لفتيات عمان

ترى شــيماء أن الشــابة العمانية تمتلك الكثير 

والمهــارات  الرائعــة  واألفــكار  المواهــب  مــن 

التي تســتحق أن تــرى النور. لذلــك عليها تحديد 

حتــى  والمثابــرة  والســعي  والتركيــز  األهــداف 

وتحقيــق  النجــاح  ســلم  تســلق  مــن  تتمكــن 

أهدافها المرجوة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح شــيماء الوهيبي إلى توســعة مشــروع 

إيصــال  مــن  تتمكــن  لكــي  وتطويــره  “شــيم” 

تحلــم  كمــا  عالميــا.  أكبــر  لشــريحة  المنتــج 

بإقامة العديد من عروض األزياء داخل ســلطنة 

عمــان وخارجها وأن تواصل دعمها للمشــاريع 

الصغيــرة ومســاعدة بنــات وطنها فــي تحقيق 

أهدافهن.
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بشـايـر
الزدجــالــي

makeupbybashair

المؤهل الدراسي 
عدد من الشهادات اهمها

MASA Diploma in fashion & 
Media Makeup Artistry with Hair 
Styling from The London School 
of Beauty & Makeup, London, 
UK

إنجازها األكبر

تــرى بشــاير أن إنجازهــا األكبــر هــو القــدرة علــى 
ــو  ــة. فل ــروف صعب ــي ظ ــى ف ــوة األول ــاذ الخط اتخ
إلــى  لتصــل  تكــن  لــم  الخطــوة  تلــك  تبــدأ  لــم 
النجــاح الــذي حققتــه اآلن. لذلــك، فــإن الشــجاعة 
ــاز  ــي إنج ــرة ه ــذه المغام ــوض ه ــى خ ــدرة عل والق

ــه. ــد ذات بح

قدوة بشاير الزدجالي

تعتــرف بشــاير أن قدوتهــا إلــى األبــد هــي والدتهــا. 
فهــي امــرأة قويــة وصبــورة ومحبــة للعلــم. وهــي 
مصــدر الحــب والدعــم والثقــة لــكل مــن حولهــا.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

بهــذه  عمــًلا  تتخيــل.  ممــا  أوســع  العالــم 
المقولــة، تســعى بشــاير دائمــا إلــى اكتشــاف آفــاق 

جديــدة. ومجــاالت 

نقاط القوة في شخصية بشاير الزدجالي

القــدرة علــى تنظيــم الوقــت والتفكيــر خــارج 

للنجــاح  أساســية  صفــات  هــي  الصنــدوق 

ــخصية  ــع بش ــا تتمت ــا أنه ــال. كم ــي أي مج ف

ــل  ــق العم ــادة فري ــن قي ــا م ــة تمكنه قيادي

وجلســات التصويــر بنجــاح باهــر. باإلضافــة 

مــن  الخــوف  وعــدم  المغامــرة  حــب  إلــى 

التجربــة.

التحديات التي واجهتها

بدايــة  فــي  والدراســة  العمــل  بيــن  التوفيــق 

أن  إال  العلميــة كان مشــكلة حقيقيــة.  حياتهــا 

إدارة العمــل كانــت داعمــة لهــا وســاعدوها علــى 

ــاير  ــم بش ــن له ــك تك ــى لذل ــة األول ــي العقب تخط

والتقديــر. الحــب  كل 

ــي  ــا ه ــي واجهته ــات الت ــب العقب ــد أصع ــا تع بينم

فاجعــة تدمــر مــكان العمــل تمامــا قبــل افتتاحه 

حيــث  شــاهين.  إعصــار  بفعــل  قليــل  بوقــت 

شــعرت باإلحبــاط واليــأس فــي البدايــة إال أنهــا 

ســرعان مــا نفضتــه عنهــا ورجعــت بشــكل أقــوى 

وحظــت بدعــم أهلهــا ومحبيهــا.

مجال العمل واإلنجاز
حققــت بشــاير الزدجالــي نجاحــا كبيــرا فــي مجــال التجميــل وريــادة 

األعمــال.
بداية حياتها العملية

ــة منــذ كانــت صغيــرة، وبعــد ذلــك أصبــح لديهــا  ــدأت الفكــرة كهواي ب
ــة. ــا الفطري ــز مهاراته ــم وتعزي ــذا العال ــى ه ــر عل ــرف أكث ــغف بالتع الش

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى بشــاير أن تنجــح فــي رســم البســمة علــى 
عندمــا  تبتســم  فتجعلهــا  عــروس،  كل  وجــه 
كثيــرا  وتفتخــر  بالخيــر.  لهــا  وتدعــو  تذكرهــا 
عندمــا تكــون جــزء مــن نجــاح صناعــة األزيــاء فــي 

ســلطنة عمــان والوطــن العربــي.

نصيحة بشاير الزدجالي لفتيات عمان

توجــه بشــاير نصيحــة لمــن ترغــب فــي خــوض مجــال 
مــن  تخــاف  أال  التجميــل  وعالــم  المكيــاج  مجــال 
ــة.  ــن المحاول ــدا م ــاف أب ــى وال تخ ــوة األول ــاذ الخط اتخ
وتنصحهــا بمعرفــة جوانــب تميزهــا والعمــل عليهــا 
وتصبــح  تقليــد  بــدون  واضــح  ســتايل  تصنــع  حتــى 
تصميماتهــا عالمــة مميــزة تتحــدث عــن نفســها.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح بشــاير بصفتهــا رائــدة فــي مجالهــا أن 
تســاهم فــي رفــع مســتوى االقتصــاد العمانــي 
لكــي  مواهبهــم  وتمكيــن  الشــباب  ودعــم 

إلــى مصــدر دخــل لهــم. تتحــول 
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حليمة
آل عبـد السالم

@halima.alabdulsalam 

المؤهل الدراسي 
 هندسة برمجيات )جامعة سنواي- ماليزيا(

 دراسات مصرفية )الكلية المصرفية- 
سلطنة عمان(

 دورات وورش تدريبية في مجال التسويق 
واإلعالم االجتماعي

ثــم اقتحمــت مجــال ريــادة األعمال بشــركتها 
المختصة بالتسويق، ونالت جائزة المرأة لإلجادة 
فئــة ريــادة األعمــال لعــام 2017. كما ترشــحت 
حليمــة لجائزة قــدوة العام 2022 مــن بنك العز، 
المــرأة  جائــزة  نتائــج  إعــالن  بانتظــار  اآلن  وهــي 
لإلجادة فئة السوشــيال ميديا لعــام 2022 والتي 

تم ترشيحها لها أيضا.

بداية حياتها العملية

بالقطــاع  الســالم  عبــد  آل  حليمــة  عملــت 
اللوجيســتي لمــدة ســنة، ثــم عملــت بالقطــاع 
المصرفي لمدة عشــر ســنوات قبــل أن يجذبها 
عالــم ريادة األعمــال واإلعــالم االجتماعــي. تبرر 
حليمــة هــذه النقلة في مجــال العمــل بأنها لم 
تجد نفســها في الوظيفتين األوليين، لذلك فقد 
تبعت شــغفها وبحثــت عن المجال الــذي تحقق 

فيه أفكارها وطموحها.

إنجازها األكبر

ترى حليمة أن إنجازها األكبر كان عندما امتلكت 
الشــجاعة التخاذ قرار االســتقالة مــن وظيفتها 
الثابتــة الناجحــة، وتغييــر مجال عملها بشــكل 
جذري. فقد واجهت اعتراض من األهل والمقربين 
بوظيفتهــا  بالتمســك  الجميــع  ونصحهــا 
واالســتمرار فيها، خاصة أن فتــرة جائحة كورونا 
شــهدت ســقوط الكثير من المشــاريع القائمة. 
إال أنها تمســكت بأفكارها وسعت بجد لتحقيق 

النجاح في هذه الظروف الصعبة.

قدوة حليمة آل عبد السالم

فــي رأي حليمة، فــإن قدوتها دائما هي النســخة 
األفضــل مــن حليمــة. أي أن قدوتها هي نفســها 
وحرصهــا علــى أن تكــون غــًدا أفضل مــن اليوم. 
وتســتمد إلهامها من كل امرأة عصامية ناجحة 

تحدت ظروفها واستطاعت تحقيق النجاح.

مقولة أساسية في حياتها

ال يــأس مــع الحياة هــي المقولــة المفضلــة لدى 
حليمــة، وهــي المقولة التي تفضــل أن تتبعها في 
مســيرتها. فهــي ترى أن مــن يعمل بجد ســوف 

يصل إلى مبتغاه في النهاية، مهما طال األمد.

نقاط القوة في شخصية حليمة آل عبد السالم

مــن أهــم نقاط القــوة التي ســاعدت حليمة على 
النجــاح هــو تمتعهــا بالقــوة واإلصــرار، فتحقيق 
النجــاح وســط عقبــات صعبــة وتحديــات كثيرة 
ليس باألمر السهل. فالنجاح حليف من يتمسك 
باإلصــرار والعزيمــة ويحــرص علــى تتبع شــغفه 

وتحقيق طموحاته.

ما هي التحديات التي واجهتها في مسيرتها؟

الكثيــر مــن  الســالم  آل عبــد  واجهــت حليمــة 
التحديــات الحقيقيــة لــم يكــن أصعبهــا تخليها 
عــن مجــال عملهــا وبدء تأســيس عمــل خاص 
في ظروف اســتثنائية. فهي ترى أن أصعب تحدي 
واجههــا هو أنهــا لم تجــد من يدعمهــا في هذا 

مــن قلــب واليــة بوشــر جــاءت ضيفتنــا لتثبــت أن المــرأة العمانيــة 
قــادرة علــى اقتحــام كل المجــاالت، وتحقيــق النجــاح مهمــا واجهتهــا 
ــر. العقبــات. حليمــة آل عبــد الســالم  ومســيرة كفــاح تســتحق التقدي

مجال العمل واإلنجاز
نجحــت حليمــة فــي مجــال االعــالم االجتماعــي، حيــث نالــت جائــزة 

المــرأة لإلجــادة فئــة السوشــيال ميديــا لعــام ٢٠15. 

القــرار، كمــا أحــاط بهــا الكثيــر مــن المحبطين 
الذين راهنوا على فشلها. إال أنها اتخذت من هذه 
التحديــات وقوًدا يدفعها إلى األمام، وراهنت على 

إمكانياتها وقدرتها على تحقيق النجاح.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى حليمــة آل عبــد الســالم أن تكــون قدوة 
ملهمــة  تكــون  وأن  العمانيــة،  للمــرأة  حســنة 
لغيرها من النساء ليتمكن من المضي قدًما في 
تحقيق أحالمهن وتتبع طموحاتهن. كما تتمنى 
أن تحافــظ دائما على أثر طيب وســمعة حســنة 

بين أقرانها وحتى منافسيها.

نصيحة حليمة آل عبد السالم لفتيات عمان

تنصح حليمــة كل امرأة ترغب فــي دخول مجال 
التســويق اإللكترونــي وريادة األعمــال أن يعملن 
بجــد، فالنجــاح ال يأتــي بســهولة إنمــا بالمثابــرة 
عــن  التخلــي  بعــدم  تنصحهــن  كمــا  والكفــاح. 
أجــل  مــن  ألنفســهم  واحترامهــن  مبادئهــن 
الوصــول إلى أي هدف. نصيحتها األخيرة هي البعد 
عن الغرور وأن تكون المرأة عوًنا لغيرها وتشارك 

علمها ومعرفتها مع من يحتاجها.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح حليمة إلــى أن تكون إحدى المســاهمات 
فــي دفع عجلــة التقدم فــي البالد، فهــي حريصة 
على المشــاركة في كل ما من شأنه خدمة البالد 

وتسعى لذلك بكل قدراتها وإمكانياتها.
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@senorita_salon_
@alouly_beauty

المؤهل الدراسي 
 المؤهل الدراسي: بكالوريوس 

التمريض العام/ خبيرة تجميل

آالء
السيابية

جــاء ذلــك تزامًنا مــع تزايد الطلب علــى خدمات 

مــن  الكافــي  العــدد  توافــر  وعــدم  التجميــل 

الصالونــات. مــن هنــا ولــدت فكرة آالء بإنشــاء 

مشروعها الخاص واســتثمار موهبتها لتصبح 

ضمن الروافد التجارية الخاصة بالنساء.

إنجازها األكبر

كان تأســيس الصالــون في فترة انتشــار جائحة 

كورونا والتغلب علــى التحديات االقتصادية التي 

واجهــت جميع رواد األعمال عمًلا شــاًقا. لذلك، 

ترى آالء أنه أكبر إنجازاتها.

قدوة آالء بنت السيابي

تقــول آالء أن قدوتهــا ومصــدر إلهامها هي كل 

امــرأة عمانيــة مكافحــة طموحــة عبــرت كل 

التحديــات دون كلــل أو ملل للوصــول إلى دائرة 

النجاح.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

don’t dream your life, live your dreams

نقاط القوة في شخصية آالء السيابي

الثقة بالنفس والقــدرة على التواصل االجتماعي 
وإبــراز القدرات أمام اآلخرين هي أهم نقاط القوة 
التــي تمتلكهــا آالء. كمــا أنهــا تتمتــع بســرعة 
اســتجابة للمتغيــرات وقــدرة علــى التأقلم مع 

أصعب الظروف ومواجهتها بشجاعة.

التحديات التي واجهتها

كانــت هناك الكثير من التحديات كرائدة أعمال 
مبتدئة، مــن أهمها عدم اإللمــام بالمتطلبات 
الالزمة لبدء مشروع خاص، والقدرة على تكوين 
شريحة من العمالء وكســب ثقتهم، والتعاقد 
مع الشركات المختلفة. تمكنت آالء من تخطي 
هذه العقبات عن طريق توفير أفضل المنتجات 
العالميــة والصحيــة في آن واحــد، وبذلك حققت 

مبدأ الجودة العالية الذي ضمن لها النجاح.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

ترغــب آالء فــي تشــجيع ريــادة األعمــال الحــرة، 
وحث الشــباب على خــوض التحديــات والتجارب 

مجال العمل واإلنجاز
أسســت آالء مشــروعها الخــاص فــي عــام ٢٠19، وأصبحــت واحــدة مــن 

رائــدات األعمــال العمانيــات المرموقــات.
بداية حياتها العملية

بــدأت الفكــرة باهتمــام آالء بالفنــون بشــكل عــام، وخاصــة مجــال 
التجميــل الــذي اكتشــفت موهبتهــا فيــه.

الجديــدة وعــدم التــردد في رســم مســار جديد 
وفًقا لطموحات الشخص وما يصبو إليه.

نصيحة آالء السيابي لفتيات عمان

الجيــد  بالتخطيــط  عمــان  بنــات  آالء  تنصــح 
ودراســة الجــدوى والقرب من الواقــع ومالحظة 
المتطلبــات ومالحقــة كل مــا هــو جديــد فــي 
المجال. فهــذه الخطوات هــي الوصفة الناجحة 

للوصول إلى الهدف.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح آالء إلى أن تكون ضمن كوكبة المبدعين 
فــي كل المجاالت، وأن تســاهم بــدور فعال في 
خدمــة الوطن والقائــد، وأن تتمكن من الوقوف 
بجانــب جميــع رائــدي األعمــال وتوفيــر الدعم 

الالزم لهم.
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غادة
البجاليــة

والدهــا،  بســبب  التصويــر  مجــال  غــادة  أحبــت 
واختــارت تصوير المناســبات وتنظيــم الحفالت 
لكــي تتمكــن مــن الكشــف عــن موهبتهــا فــي 
أطلقــت  لذلــك،  الداخلــي.  والتصميــم  الديكــور 
لتنظيــم  فنتازيــا  »عالــم  التجاريــة  عالمتهــا 
الحفــالت« في عــام 2005 لتصبــح بصمة مختلفة 

في مجال األعراس والتصوير.

إنجازها األكبر

مــن أكبــر اإلنجــازات التــي تفتخــر بهــا غــادة، أن 
الشــركة  لتكــون  اختيارهــا  تــم  قــد  شــركتها 
المســؤولة عــن تزييــن وتنفيــذ جميــع كابينات 
العــرض في مطار مســقط الدولي، كمــا أنها أول 
شــركة عمانية يتعاقــد معها فنــدق عالمي هو 
فندق »جراند حياة مســقط« لتنظيم حفلة رأس 
الســنة. باإلضافــة إلى ذلــك، فقد صممــت غادة 
ونفذت ديكور عروض أزياء عالمية في السلطنة.

قدوة غادة البجالية

تقول غــادة أن قدوتها هي والدتهــا التي تعطيها 
جميــع  رغــم  والمقاومــة  لالســتمرار  الحافــز 

الظــروف، بينمــا مصــدر إلهامهــا هــم أخواتهــا 
اللذين يدعمونها باستمرار.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ال تتغيــر مهما قســت الحيــاة، كن طيًبــا خلوًقا 
مبتسًما مع الجميع.

نقاط القوة في شخصية غادة البجالية

تتمتــع غــادة ببصمة خاصة فــي مجــال التصوير 
وتنظيم المناســبات، هــذه البصمة هي من أهم 
مــا يميزها عــن اآلخرين. كمــا أن وجــود أخواتها 
ودعمهــم لهــا مــن نقــاط القــوة التــي تمنحها 
الدافع فــي عملها. باإلضافة إلــى تمتعها بالصبر 
وقــوة التحمــل، فهــي إنســانة صبــورة تتحمــل 

مشاق الحياة العملية ومسؤولياتها المختلفة.

التحديات التي واجهتها

عندما بدأت غادة عملها في مجال التصوير، كان 
هــذا المجال مقتصًرا علــى الوافدين فقط. لذلك، 
كان فريقهــا هــو أول فريق نســائي عماني يقوم 
بتصميــم وتنفيــذ ديكــورات األعــراس وعروض 

مجال العمل واإلنجاز
تعمــل غــادة فــي مجــال تنظيــم الحفــالت والتصويــر، وقــد اســتطاعت 

أن يكــون لهــا بصمــة مميــزة فــي هــذا المجــال.
بداية حياتها العملية

والتحــدي،  باإلبــداع  مليئــة  فنيــة  بيئــة  فــي  البجاليــة  غــادة  نشــأت 
ــو أول  ــن، وه ــن العمانيي ــل المصوري ــن أوائ ــه اهلل كان م ــا رحم فوالده

مــن أخــرج أفــالم وثائقيــة فــي تليفزيــون ســلطنة عمــان. 

الفكــرة  واجهــت  المناســبات.  وتصويــر  األزيــاء 
بعض المعارضة والتعجب مــن المجتمع إال أنها 
تمكنــت من تخطي العقبــات المادية والمعنوية 
لتصبح من أبرز العالمات التجارية في هذا المجال 

في سلطنة عمان.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى غــادة أن تكــون ســبًبا فــي ســعادة مــن 
حولهــا، وأن تترك ذكــرى جميلة في نفوســهم. 
كمــا تتمنى أن تترك عمًلا يســتفيد منه اآلخرون، 
لذلك تقــوم بتصوير وصفاتها المطبخية لتكون 

نافعة لغيرها.

نصيحة غادة البجالية لفتيات عمان

ال تستســلمي وتميــزي وضعي بصمتــك الخاصة 
في عملك لتضمني االستمرارية.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح غادة البجالية إلى أن يكون لها دور إيجابي 
فــي المجتمــع، لتســاهم فــي تعزيــز دور المــرأة 

والتمكين االقتصادي واالجتماعي.
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المؤهل الدراسي 
 دبلوم بالتسويق التجاري

ثريـا
الغزيلية

مصدر  هو  وما  العملية  حياتك  بدأت  كيف 
الفكرة ؟؟

الطفولة،  منذ  والتصميم  األزياء  حب  حملت 
باألذواق  فتشبعت   ، التصميم  بشغف  وتعمقت 
المختلفة. وبالنسبة لي، كل امرأة بحد ذاتها هي 
وطاقة  ترويها،  قصة  امرأة  فلكل  لي،  ملهمة 
التي  تلك  بها.  خاصة  وجمالية  تنشرها،  إيجابية 
الماضي  في  سواء  البشرية،  تاريخ  في  أثراً  تركت 
أناقة  بأهمية  التوعية  الهدف هو  الحاضر؛ ألن  أو 

وحضورالمرأة في المجتمع.

اإلنجاز األكبر الذي تفتخرين بتحقيقه؟؟

أعتبر نفسي إمرأه صنعت نفسها بنفسها وأعتبر 
وصولي لهذه المرحلة إنجاز عظيم كون البداية 
لشغف التصميم بدت بداية فعلية بفترة وجيزة 
الناس  معرفة  بالمعارض  اشتراكي  الزمن  من 
لما  اإلعجاب  وإبداء  لمشروعي  خصوصا  والمرأة 

قدمته من أعظم اإلنجازات التي افتخر بها.

ما هي قدوتك أو مصدر إلهامك ؟؟

ال يمكنني حصره في مصدر واحد لكن بالتأكيد أي 
مصدر أو شخص ترك تأثيرا إيجابيا على عالمي أو 
كان مصدر إلهام لي. فقد أثر بداخلي  العديد من 

المصممين .

مقولة أساسية في مشوار حياتك ؟؟

كل شخص فريد من نوعه ، فتذكري دائما بأنك 
مختلفة عن اآلخرين.

نقاط القوة أو التميز في الشخصية ؟؟

طريقة  إن  لنفسي.  إنعكاس  هو  وأسلوبي  شغفي 
تصنع  التي  هي  االختالفات  أو  للتحديات  االستجابة 
بهدف  مصغية؛  بآذان  االستماع  من  بد  فال  الفارق، 
التعلم واالستفادة من األفكار والتوجهات الجديدة، 
وفهم وجهات النظر المختلفة؛ ألنها - غالبًا - تفتح 

نوافذ جديدة، وتلعب دوراً كبيراً في تطوير األعمال.

بداية  في  واجهتك  التي  التحديات  هي  ما 
مسيرتك؟؟

، فأعظم تحدياتي  البداية  لم يكن األمر سهاًل في 
والعائلة  والشغف  العمل  بين  بالتنسيق  كانت 
بينهم،  توازن  إليجاد  مضاعفًا  مجهوداً  يتطلب 
ومع الوقت أصبح الوضع أكثر مرونة في التنسيق 
بين كل المهام، وعدم التقصير إلعطاء كل جهة 
حقها. بشكل عام، ال وجود ألي وصفة سحرية غير 

إتقان العمل، والتطوير الذاتي المستمر.

الذي  األثر  ما  المجتمع  في  أثر  منا  لكل 
تتمنين أن تتركيه؟؟

أتمنى أن  تكون تصاميمنا قطعًا فنية مختلفة، 

مجال العمل وتحقيق االنجاز :
أن  مــن  مكونــة  والفكــرة  العبايــة  ولبــس  بالتخويــر  بــدأت  فكرتــي 
النســاء يلبســن المخــور كلبــاس تحــت العبــاة   العبايــة هــي اللبــاس 
الــذي نرتديــه فــي أي مناســبة كانــت . ممكــن أن تكــون كفســاتين 
تناســب التجمعــات والمناســبات الليليــة وممكــن أن تكــون عمليــة 

وأنيقــة بنفــس الوقــت .

أن  وأتمنى  وفنوننا،  وهويتنا  ثقافتنا  تعكس 
أستمر في ترك هذه البصمة.

عمان  لبنات  نصيحه  تقديم  يمكنك  هل 
الالتي اتجهن لنفس مجال عملك ؟؟

العمانية  اعتزاز وفخر وتقدير للمرأة  بداية تحية 
في  إبداع  وتخلق  وذاتها  نفسها  من  تطور  التي 
مجال »التصميم والموضة«.  أن تؤمن بهدفها، 
فليس  العقبات؛  وتخطي  لالستمرار  وتثابر 
فرصة  ومواجهتها  التحديات،  من  مفر  هنالك 
ما  في  الشغف  عن  تبحث  وأن  للتطور،  ثمينة 
ويفتح  اإللهام،  يوقظ  الذي  الوقود  فهو  تقدمه؛ 
اكتشاف  نحو  بها  ويتجه  العظيمة،  الفرص 

قدراتها الحقيقية

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

ال أرى أي حدود لما يمكنني تحقيقه فهدفنا أن 
مستوى  على  امرأة  كل  بصوت  الناطق  نصبح 
ثقافتنا  ونبرز  أناقتها،  بكامل  نظهرها  العالم، 
العالمية.  إلى  والوصول  تصاميمنا،  خالل  من 
الشخصي،  طموحي  بين  المزج  يكمن  فهنا 
تنقلها،  رسالة  امرأة  »معًتق«فلكل  وطموح 

ودور تقوم به
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس تصميم 

األزياء مع مرتبة الشرف

مصدر الفكرة وكيف بدأت

فيها  ووجدت  األزياء  تصميم  نيالء  أحبت 
بالدراسة  موهبتها  تعزز  أن  وفضلت  شغفها، 
خطوة  اتخذت  ذلك  بعد  ثم  والعملية.  العلمية 
الخاص، واستغلت ما حباها  ببدء عملها  جريئة 
لبدء  وإقدام  وشجاعة  موهبة  من  اهلل  به 
تصاميمها  مستلهمة  نيالء،  تصاميم  مشروع 

من البيئة الغنية المحيطة بها.

قدوة نيالء الشكيري

وناجحة،  قوية  امرأة  كل  في  قدوتها  نيالء  تجد 
بشخصية  تتميز  العمانية  المرأة  أن  ترى  فهي 
متفردة وطموحة. كما تتميز بالعزيمة واإلصرار 
الذي يخولها تحقيق النجاح في أي مجال تقتحمه. 
كما تجد نيالء اإللهام إلبداع تصاميمها في كل 
طبيعة  في  ترى  الفنية  فعينها  يحيطها،  ما 
الوحي  مصادر  من  الكثير  الخالبة  عمان  سلطنة 

واإللهام.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

من  تأتي  النجاح  ثمرة  بأن  الشكيري  نيالء  تؤمن 
الصبر الطويل والمثابرة مع الجهد. وهي تحرص 
على تطبيق هذه المقولة في حياتها العملية فال 

تستلم لليأس وتسعى لبذل قصارى جهده فيما 
تفعل.

نقاط القوة في شخصية نيالء الشكيري

هي  شخصيتها  تميز  التي  النقاط  أهم  من 
هامة  نقطة  وهي  التفاصيل،  بأصغر  االهتمام 
فالموهبة  الناجح.  األزياء  لمصمم  وأساسية 
المصمم  يتمتع  أن  ينبغي  بل  تكفي  ال  وحدها 
بالشغف والدقة البالغة، فهي العالمة التي تميزه 

وتعلي من جودة وفخامة ما يصممه وينفذه.

أهم التحديات التي واجهتها

واجهت  قد  العملية  مسيرتها  أن  نيالء  ترى 
سعيدة  أنها  إال  والتحديات،  العقبات  من  الكثير 
صقل  في  ساهمت  ألنها  التحديات  بهذه 
ما  دائما  فالنجاح  نجاحها.  وتعزيز  شخصيتها 
يكون أطيب مذاقا إذا وصل إليه المرء بعد طريق 
مليء بالصعوبات. لذلك، فإنها ترى أن أكبر تحدي 
في  واالستمرار  النجاح  على  الحفاظ  هو  واجهها 

السعي والكفاح ومواجهة العوائق بدون انهزام.

األثر الذي تتمنى تركه في المجتمع

في  طيًبا  أثًرا  تترك  بأن  الشكيري  نيالء  تحلم 
في  ذلك  تحقيق  على  وتحرص  اآلخرين،  نفوس 

مجال العمل وتحقيق اإلنجاز
دخلــت نيــالء مجــال تصميــم األزيــاء عــن جــدارة واســتحقاق، فقــد 
صقلــت موهبتهــا الفطريــة بالعلــم والدراســة حيــث نالــت مرتبــة 
الشــرف فــي كليــة تصميــم األزيــاء. بــدأت مشــروع تصاميــم نيــالء 
الــذي القــى نجاحــا واســًعا منــذ بدايتــه وأصبــح عالمــة متفــردة فــي 

عالــم الموضــة العمانيــة.

فالسمعة  الجميع.  مع  ومعامالتها  أعمالها 
الطيبة والذكرى الحسنة هي التي تبقى دائما.

ما هي نصيحتك لبنات عمان 

تحلم  عمانية  وفتاة  امرأة  كل  نيالء  تنصح 
نفسها  في  تثق  أن  األزياء  تصميم  عالم  بدخول 
هذا  في  مهم  أمر  بالنفس  فالثقة  وموهبتها. 
وشجاعة  جريئة  تكون  أن  تنصحها  كما  العالم. 
وفورية  حازمة  قرارات  يتطلب  العمل  فمجال 
كما يحتاج إلى دراسة ومجهود مستمر وتخطيط 
بأن  تنصحها  كذلك  والمال.  بالوقت  ومجازفة 
على  تحافظ  وأن  التحمل  على  القدرة  تمتلك 

أسلوب خاص بها يميزها عن اآلخرين.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

الهوية  على  والحفاظ  االعتزاز  أن  الشكيري  نيالء  ترى 
الوطنية هو أهم ما تطمح إليه ضمن رؤية 2040. فنشر 
العالم  شعوب  بين  وتوثيقه  العماني  الوطني  التراث 
والقدرة على مواكبة كل المستجدات والتطورات التي 
تحدث هو أمر هام وحيوي وهو مسؤولية كل عماني 
وعمانية. فالمرأة العمانية هي سفيرة بالدها ونموذج 

للتراث واألصالة في كل األوساط.
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@Reemani_collection
@drops.perfume.om

المؤهل الدراسي 
  دبلوم - موظفة بوزارة 

التربية والتعليم

بشرى
السليمانية

بداية حياتها العملية

أحبــت بشــرى الرســم طــوال عمرهــا، فوجــدت 

نفسها في أنواع مختلفة من الفن واإلبداع وأحبت 

تصميم مالبســها بنفســها لكي تكــون مميزة 

تصميماتهــا  القــت  الخــاص.  ذوقهــا  وتناســب 

تشــجيع األهــل واألصدقاء الذين شــجعوها على 

استغالل هذه الموهبة وجعلها ترى النور.

إنجازها األكبر

  REEMANI COLLECTION تعد بشرى باختصار

وإنجــاز  فخــر  أكبــر     DROPS PERFUMES و 

تمكنت من تحقيقه.

قدوة بشرى السليمانية

تأثرت بشرى في مســيرتها المهنية بالكثير من 

الشــخصيات الملهمة فكانت بالنسبة لها مثل 

النجــوم العالية التــي تصبو للوصــول إليها، إال أن 

قدوتهــا كانــت أباهــا المكافح في عملــه وأمها 

الحنــون المكافحــة والمربية والمشــجعة لكل 

أوالدها.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تقول بشــرى أنهــا تتبع في حياتهــا ثالث مقوالت 
أساسية:

والدنيــا  النــاس  تــرى  ذاتــك  ســلطة  مــن  تحــرر 
والسعادة ملك يديك. 

الشجرة المثمرة هي التي يهاجمها الناس .

ثق بنفسك وحقق ما تريد.

نقاط القوة في شخصية بشرى السليمانية

ترى بشرى أن ابتســامتها التي ال تفارقها حتى في 
أصعب المواقــف هي أقوى ســالح تمتلكه. فهي 
تمكنها من مواصلة الســعي وبذل الجهد وعدم 
االستســالم ألي عقبة تقف أمامها. وال شك أنها 

تدل على ثبات انفعالي وعزيمة ال تتزعزع.

التحديات التي واجهتها

اقتحمت بشــرى مجاًلا يشــتهر بقوة المنافسة 
فالمــرأة  المتميــزات،  المصممــات  وكثــرت 
العمانية تشــتهر باألناقة والــذوق الراقي. إال أنها 
اســتطاعت التميز والتفــرد بتصميمــات دقيقة 

مجال العمل واإلنجاز
مجــال  فــي  النجــاح  تحقيــق  الســليمانية  بشــرى  اســتطاعت 
 REEMANI التجاريــة  العالمــة  مالكــة  فهــي  العبايــات،  تصميــم 
COLLECTION، وفــي الوقــت نفســه تمكنــت مــن النجــاح فــي 
.DROPS PERFUMES صناعــة العطــور الفرنســية والعربيــة فــي

متجــددة وبألوان متفــردة تعبر عن شــخصيتها 
وبصمتها الخاصة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

 REEMANI اســم   يبقــى  أن  بشــرى  تتمنــى 
   DROPS PERFUMES و  COLLECTION
فــي القمة دائما وأن تكون قصة نجاحها ملهمة 

لغيرها من بنات وطنها.

نصيحة لفتيات عمان

تنصــح بشــرى كل فتاة ترغــب في دخــول عالم 
تصميم األزياء، بأن تســتمر في اإلبداع وال تتوقف 
عنــد نقطة معينــة. كما تنصحها بعــدم التقليد 

وأخذ أفكار اآلخرين بل االبتكار والتجديد دائما.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح بشــرى إلى أن تصل أعمالهــا إلى العالمية 
وأن تتمكــن مــن منــح الفرص لآلخريــن وتقديم 
الدعــم لهم، لتحقيــق محور التطــور االقتصادي 
والمســاهمة في رفع اسم ســلطنة عمان عالًيا 
لتصبــح مــن الــدول المميــزة فــي مجــال األزياء 

والعطور وجميع المجاالت.
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holaspaa

المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس شبكات/ تقنية 

المعلومات

سميه
السعدي

قامت سميه بإنشاء مشروعها الذي استطاعت 
تبحث  التي  الخدمات  كافة  توفير  طريقه  عن 
من  بداية  التجميل،  مجال  في  المرأة  عنها 
الكافيه النسائي وحتى خدمات ومرافق الصالون. 
حتى  ومتفردة  راقية  بديكورات  الصالون  تميز 
ال  الذي  طموحها  تعكس  تجارية  عالمة  أصبح 

يعرف حدوًدا.

إنجازها األكبر

قد  مشروعها  بأن  السعدي  سميه  تفتخر 
مختلف  من  النساء  من  العديد  استقطب 
العالية  الجودة  إلى  النجاح  هذا  وترجع  الواليات، 
الخدمات  تقديم  في  التنافسية  واألسعار 
أنه  كما  جديد.  هو  ما  كل  تقديم  على  والحرص 
مكان  بأنه  خاصة  للنساء  مميزة  وجهة  أصبح 

اجتماعي من الطراز األول.

قدوة سميه السعدي

قدوتها  مصدر  هم  عائلتها  أن  سميه  ترى 
وقوتها، فهم من قدموا لها الدعم والمساندة 

والنصيحة المخلصة.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تقول سميه: » يمكنني قبول الفشل، فالجميع يفشل 
في شيء، ولكن ال يمكنني قبول عدم المحاولة«.

نقاط القوة في شخصية سميه السعدي

إدارة  نظم  مجال  في  عملها  من  سميه  تعلمت 
والذكاء  المعلومات  وتقنية  األعمال  تطبيق 
الخاص  مشروعها  تطوير  يمكنها  كيف  الصناعي 
واستهداف العمالء عبر البرمجيات المتاحة. كما 
أن اختيار المكان المناسب للصالون والتركيز على 

أدق التفاصيل واإليجابية واالبداع في العمل.

التحديات التي واجهتها سميه السعدي

نوع المشروع والمتطلبات الكثيرة التي كان عليها 
التي  التحديات  أهم  من  واحدا  كان  فيها  التفكير 
القطاع  التوفيق بين عملها في  أن  واجهتها. كما 
أنها  إال  شاقا  أمرا  كان  وأم  زوجة  وكونها  الخاص 
تمكنت من تحقيق التوازن عن طريق إدارة الوقت.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

وأن  ناجحة  أعمال  رائدة  تكون  أن  سميه  تتمنى 
تكون مصدر إلهام ألخواتها العمانيات.

مجال العمل واإلنجاز
تمكنــت ســميه الســعدي مــن إنشــاء مركــز تجميــل نســائي يعــد هــو 

األول مــن نوعــه فــي واليــة الســويق.
بداية حياتها العملية

ــوف،  ــع المأل ــن الطاب ــروج ع ــدف الخ ــة به ــا العملي ــميه حياته ــدأت س ب
وبعــد  العمــالء.  يخــدم  متفــرد  مشــروع  عــن  تبحــث  كانــت  فقــد 

واألصدقــاء األهــل  استشــارة 

نصيحة سميه السعدي لفتيات عمان

هذا  اقتحام  في  تفكر  فتاة  كل  سميه  تنصح 

المجال بالجد واالجتهاد والصبر. كما أنه ال بد من 

التجديد المستمر ومواكبة التغيرات والتطورات 

أيضا  الضروري  من  التجميل.  مجال  في  السريعة 

الراهنة  السوق  بدراسة واقعية ألوضاع  أن يقمن 

والتعليمية  المعرفية  والتنمية  والمستقبلية، 

مهاراتهن  لصقل  المشروع  في  البدء  قبل 

التجارية.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

الرؤية  هذه  تحقيق  في  تساعد  أن  سميه  تحلم 

رؤية  وفق  األعمال  ريادة  ثقافة  نشر  خالل  من 

إقامة  على  الشباب  تحفيز  إلى  تهدف  مستقبلية 

مشروعات ريادية ناشئة تسهم في بناء اقتصاد 

وتشجيعهم  السوق،  دخول  على  قادر  نوعي 

مما  وجديدة،  مبتكرة  مشروعات  في  البدء  على 

سيساهم في رفع مساهمة قطاع المؤسسات 

المحلي، وتوليد  الناتج  الصغيرة والمتوسطة في 

المزيد من الوظائف للباحثين عن عمل.
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cupsby.aa

المؤهل الدراسي 
  بكالوريوس العلوم اللوجستية

آالء
العجمية

الحظت  عندما  الخاص  عملها  فكرة  نمت 
كبير  بشكل  تستهلك  الورقية  االكواب  ان 
لكنها تقليدية وال تجذب االنظار و أن من حق 
الزبون ان يستمتع باقتناء ما يشتريه فأنبثقت 
فكرة االكواب الورقية  بأفكار بسيطة وألوان 

مميزة.

ورقية  أكواب  بتصميم  قامت  البداية،  في 
الفكرة  والقت  كرتونية،  رسومات  تحمل 
مشروعها  تطوير  على  شجعها  كبيًرا  نجاحا 
فأصبحت تصمم أكواب مخصصة للمناسبات 
ميدانية  خبرة  اكتسبت  وبعدما  الموسم.  أو 
ترجمة  في  فكرت  الخاص  العمل  مجال  في 
عملية  مالبس  تصميم  في  لأللوان  حبها 

مريحة بألوان مبهجة وأسعار مناسبة.

إنجازها األكبر

اإلنجاز األكبر الذي تفتخر به آالء هو أنها كونت 
لنفسها هوية في فترة زمنية بسيطة، وذلك 
وسرعة  والتواصل  المستمر  العمل  بفضل 

االستجابة للزبائن.

قدوة آالء العجمي

والدتها التي علمتها النظر لألمور بعين نافذة 

واإلصرار  العزيمة  داخلها  في  وزرعت  البصيرة، 

والثقة بالنفس. فكل هدف عظيم في الحياة 

يتحقق  سوف  أنه  إال  والتعب،  الجهد  يتطلب 

بالدعاء  عليه  اإلنسان  استعان  إذا  النهاية  في 

والسعي والتوكل والصبر.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

افعل الخير وسيعود إليك بطرق ال تتوقعها.

نقاط القوة في شخصية آالء العجمي

من أهم نقاط القوة لديها هي متابعتها الدائمة 

كما  الحلول.  إيجاد  على  واإلصرار  والدقة  للعمل 

التحديات  أنها تتمتع بعزيمة وقدرة على تخطي 

خاصة عند البدء بمشروع جديد.

التحديات التي واجهتها

الخبرة  نقص  مشكلة  آالء  واجهت  البداية  في 

في العمل الميداني وإدارة المشاريع، كما كان 

مجال العمل واإلنجاز
وهــي  الورقيــة  األكــواب  لصنــع  تجاريــة  عالمــة  مالكــة  هــي  آالء 
»CupsByAA«، كمــا أنهــا أنشــأت مشــروع آخــر للمالبــس العمليــة 

.»Flow« وهــو  الجميلــة  األلــوان  ذات  المريحــة 
بداية حياتها العملية

بــدأت آالء تجربتهــا العمليــة فــي عــام ٢٠٢٠ بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة 
والحصــول علــى الكثيــر مــن الــدورات التدريبيــة.

شركائها  مع  بسهولة  التواصل  الصعب  من 
من خارج السلطنة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

أن يدرك الجميع أنه طالما لديه إصرار فهناك 
مجال لإلبداع، وأن تساعد في خلق فرص عمل 
داخل السلطنة وإثراء المحتوى المحلي. فعلى 
الرغم من بساطة المشروع إال أن لديها عدة 

شركاء محليين من الشباب العماني المبدع.

نصيحة آالء العجمي لفتيات عمان

تنصح آالء من واقع تجربتها كل من تفكر في 
والتواصل  العمل  دقة  تضع  أن  الخاص  العمل 
أولوياتها،  قمة  على  الزبائن  مع  والمتابعة 
العميل  ثقة  تكسبك  سوف  التي  النقاط  فهي 

بسرعة.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

المحتوى  إثراء  في  تساهم  أن  آالء  تتمنى 
الصناعات  الذاتي في  المحلي وتحقيق االكتفاء 

من خالل عملها في مجالها.
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أسماء
البلوشي

المؤهل الدراسي 
 بكالريوس بامتياز عالي في 

تصميم االزياء +دبلوم في ادارة 
االعمال

إبداعية  أن بداخلها طاقة  التخرج شعرت  . وبعد 
كبيرة واختارت أن تشق طريقها في هذا المجال 
أحد  من  الفكرة  جاءت  التنافسية.  شديد 
 mood بعمل  قامت  بعدما  الكلية  في  أعمالها 
األقمشة  واستخدمت  أفريقيا  قارة  عن   board
هذه  أبهرتها  زنجبار.  من  المستوردة  االفريقية 
التجربة وشعرت أنها قادرة على تحويل أفكارها 
بنفسها  وتصميمها  بحياكتها  قامت  قطع  إلى 

في المنزل.

إنجازها األكبر

من  بدأت  قد  بأنها  البلوشي  أسماء  تفتخر 
بداية  في  المال  رأس  لديها  يكن  فلم  الصفر. 
قوي  دافع  كانت  الفكرة  أن  إال  العلمية  حياتها 
لها لتأسيس عملها. وقد استطاعت بعزيمتها 

وإصراها كسب ثقة من حولها.

قدوة أسماء البلوشي ومصدر إلهامها

طاقة  تحمل  تصميماتها  أن  أسماء  تؤمن 
يشعر  يرتديها  من  تجعل  وعميقة  جميلة 
إلهامها  تستوحي  ألنها  وذلك  مختلف.  بشيء 
وطاقة  وعظمة  قوة  ذات  وأفكار  رموز  من 

إيجابية قوية. 

مقولة أساسية في مشوار حياتها

يأتي  حتى  المال  تنتظر  ال  المال،  رأس  هو  أنت 
إظهار  عليك  عملك  تؤسس  لكي  ولكن  إليك. 
وحينها  أفكارك،  واختالف  وقوة  شجاعتك 

سيأتيك المال.

نقاط القوة في شخصية أسماء البلوشي

تصف  ما  دائما  شقيقتها  أن  أسماء  تقول 
صنعت  ما  فكثيرا  عصرها.  تسبق  بأنها  أفكارها 
ثم  حينها  الجدل  أثارت  ومختلفة  جديدة  أفكار 
على  فالقدرة  الناس.  وانبهار  إعجاب  اكتسبت 

التجديد والتميز هي نقطة قوتها األساسية.

التحديات التي واجهتها

ريال   20 بمبلغ  العملية  الحياة  أسماء  دخلت 
القطع  بعض  بتصميم  قامت  فقط.  عماني 
على  بشرائها  قاموا  الذين  األهل  على  وعرضتها 
دفعها  مما  بها.  إعجابهم  عن  وعبروا  الفور 
العوائق  أن  إال  األزياء  تصميم  في  االستمرار  إلى 
المادية كانت تقف حائال أمامها لكي تتوسع في 
على  أثرت  كورونا  أزمة  ظروف  أن  كما  عملها. 
من  بيدها  العمل  إلى  اضطرت  عندما  عملها 
المنزل بعد اإلغالق. فقد قامت بتصميم وتنفيذ 

مجال العمل واإلنجاز
تصميم األزياء هو شغفها ومجال عملها الحالي

بداية حياتها العملية
بــدأت أســماء البلوشــي حياتهــا العمليــة بعدمــا تخرجــت مــن الكليــة 
ــب  ــة وح ــن رغب ــص ع ــذا التخص ــارت ه ــد اخت ــم. فق ــة للتصمي العلمي

ــم ــة التصمي ــي دراس ــها ف ــدت نفس ــال ووج ــذا المج له

االنستجرام.  طريق  عن  وعرضها  المالبس 
أعطتها هذه التجربة الدافع القوي للحصول على 
متجر خاص بها يمكنها عرض تصميماتها فيه.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

بأنها تؤدي رسالتها حين تتمكن  تشعر أسماء 
من منح المرأة الثقة والسعادة عن طريق ارتداء 
يدرك  أن  تتمنى  وهي  ومصممة.  أنيقة  مالبس 
الناس الفكرة التي تقف خلف التصميم والهدف 

منه وليس فقط لونه أو شكله.

نصيحة أسماء البلوشي لفتيات عمان

أحد  تجعلي  وال  وتستطيعين،  قادرة  أنك  تأكدي 
قدوة  كوني  تطرحينها.  فكرة  أي  يستصغر 
عما  دائما  وابحثي  إلهامك.  ومصدر  نفسك 

تجدين نفسك فيه.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

فكر  صاحبة  تكون  بأن  البلوشي  أسماء  تحلم 
وإلهام لغيرها من النساء العمانيات. وأن تقوم 
بتعليم الناس كيف يجدون رسالتهم في الحياة 
وكيف يصنعون األسباب التي تجعلهم ملهمين.

@_venusworld_
@FAYA.SPA
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أفراح
الصلتي

اكتفــت أفــراح فــي البدايــة بتصميــم مالبــس 
بناتهــا، ولكــن بعدمــا شــعرت بإعجــاب الجميــع 
بمــا تنفــذه قــررت تنفيــذ عــدد أكبــر مــن القطــع. 
ومــع تزايــد الطلــب علــى تصميماتهــا األنيقــة 
بــدأت فــي توســيع مجــال عملهــا، حتــى تمكنــت 
مــن فتــح بوتيــك أســمته »الملكــة الصغيــرة« 
كبيــرا  نجاحــا  البوتيــك  حقــق   .2016 عــام  فــي 
 « التجاريــة  عالمتهــا  تأســيس  إلــى  دفعهــا 

الملكــة«.

إنجازها األكبر

»الملكــة«  عالمــة  بتأســيس  أفــراح  تفتخــر 
التجاريــة، والتــي تعــرض إبداعاتهــا فــي مجــال 
تصميــم أزيــاء الكبــار والصغــار. باإلضافــة إلــى 
المصممــات  مــن  غيرهــا  تصميمــات  عــرض 

أيضــا. المميــزات  العمانيــات 

قدوة أفراح الصلتي ومصدر إلهامها

ارتــدت أفــراح فــي حفــل زفافهــا زي تقليــدي مــن 
تصميــم المصممــة العمانيــة أمــل الرئيســي، 
مــا  وكثيــرا  بهــا  المعجبــات  أشــد  مــن  فهــي 

تعجبهــا  كمــا  الرائعــة.  تصاميمهــا  تلهمهــا 
كريــم،  نــورة  المصممــة  تصاميــم  أيضــا 

وتطمــح إلــى أن تكــون مثلهــن يومــا مــا.

نقاط القوة في شخصية أفراح

ــا  ــا زوجه ــه له ــذي قدم ــم ال ــراح أن الدع ــرى أف ت
التــي  القــوة  نقــاط  أهــم  مــن  كان  وأهلهــا 
تكــن  فهــي  النجــاح.  تحقيــق  علــى  ســاعدتها 
لهــم كل االمتنــان علــى مــا قدمــوه لهــا مــن 

واالســتمرار. المواصلــة  علــى  تشــجيع 

التحديات التي واجهتها

العاليــة  الكفــاءة  ذات  العاملــة  األيــدي  قلــة 
واجهتهــا.  التــي  التحديــات  أهــم  مــن  كان 
باإلضافــة إلــى مشــكلة ارتفــاع أســعار األقمشــة 
تعــد  والتــي  المحلــي،  الســوق  فــي  والخامــات 
التــي تواجــه المصممــات  مــن أكبــر العقبــات 

المبتدئــات.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

لمســة  إضافــة  إلــى  باســتمرار  أفــراح  تســعى 

مجال العمل واإلنجاز
أفراح هي مصممة أزياء متميزة، وهي مالكة العالمة التجارية »الملكة«.

بداية حياتها العملية
بــدأت أفــراح مشــوارها فــي عالــم تصميــم األزيــاء فــي عــام ٢٠1٣ عندمــا 
قامــت بتصميــم فســاتين لبناتهــا فــي إحــدى المناســبات الرمضانيــة. 
علــى  شــجعوها  الذيــن  واألصدقــاء  األهــل  إعجــاب  التصميــم  نــال 

ــزة. ــرى ممي ــع أخ ــم قط تصمي

خاصــة فــي تصميماتهــا، وتحــرص علــى أن تلبــي 
احتياجــات جميــع األعمــار.

نصيحة لفتيات عمان

تحظــى  اآلن  العمانيــة  المــرأة  أن  أفــراح  تــرى 
لذلــك  الحكومــة،  قبــل  مــن  كبيــر  بدعــم 
فهــي فرصتهــا الســانحة لتحقيــق طموحهــا. 
خاصــة وأن ســلطنة عمــان تزخــر بمصممــات 
األصالــة  بيــن  بالمــزج  يتميــزن  الالتــي  األزيــاء 

الحديثــة. والمعاصــرة 

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح أفــراح إلــى أن تكــون مصممــة معروفــة 
فــي  تشــارك  وأن  المحلــي،  المســتوي  علــى 
تبــرز  وأن  المحليــة  والمحافــل  المناســبات 
أهميــة الحفــاظ علــى الهويــة العمانيــة األصيلــة 

ومزجهــا مــع األناقــة المعاصــرة.
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس الهندسة تخصص 

مسح الكميات

الرها
الصوافية

، فقــد كانــت تعشــق تنســيق األلــوان ولطالمــا 

حلمت بإنشــاء عالمــة تجارية تعبر عــن ذوقها. 

كمــا أحبــت أن تقــدم تصميمات منوعــة ما بين 

التقليديــة والحديثــة بما يتالئم مــع ذوق وأصالة 

المجتمع العماني العريق.

إنجازها األكبر

تــرى الرهــا أن كل تصميــم متفــرد نــال إعجــاب 

العمــالء هــو إنجاز، وفي هــذا المجال لهــا الكثير 

مــن اإلنجازات حيث وصلــت تصميماتها إلى دول 

الخليــج وحتــى أقاصــي أمريــكا وأوروبا فــي خالل 

شهور من انطالق المشروع، فقد تمكنت بفضل 

الجــودة العالية والذوق الرفيع من اكتســاب ثقة 

العمالء خالل فترة قياسية.

قدوة الرها الصوافية ومصدر إلهامها

مصــدر إلهامهــا هــو األلــوان والخامــات، فكلما 

لمســت خامة ألهمتها تصميم معيــن، كما أن 

كل لون يثير فيها وحي بتصميم معين.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

إن عشــقت مــا تعمل فلــن تضطر للعمــل بقية 

حياتك.

نقاط القوة في شخصية الرها الصوافية

مــن أهــم الصفــات التــي تميــز شــخصيتها هــو 

إطالعها على كل ما هو جديد في عالم الموضة. 

باإلضافة إلى كونها ترى األخطاء ســلًما للصعود 

والنجــاح. لذلك تحــرص على التركيــز على التميز 

واالهتمام البالغ بجودة المنتج وطريقة التقديم 

التي ترضي العميل.

التحديات التي واجهتها

التوفيــق بين حياتهــا الخاصة وحيــاة العمل 

كان تحدًيــا حقيقيــا، فقد احتاجت إلــى الكثير 

مــن تنظيــم الوقــت وترتيب األولويــات حتى 

تمكنــت من تحقيــق هذا التوافــق. باإلضافة 

إلى أن تمويل مشــروعها الخــاص كان عائًقا 

كبيرا.

مجال العمل واإلنجاز
تألقــت الرهــا فــي مجــال تصميــم األزيــاء لألطفــال، وتمكنــت مــن 

تحقيــق انتشــار عالمــي فــي هــذا المجــال.
بداية حياتها العملية

بــدأت الرهــا الصوافيــة عملهــا فــي مجــال تصميــم األزيــاء انطالقــا مــن 
حبهــا وشــغفها بعالــم الموضــة ومتابعــة كل مــا هــو مميــز وفريــد

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى الرها أن يكــون الراهي مرجٌع لكل من 

يبحــث عــن الجمــال واألناقــة ومرجــع لكل 

الذائقات، فهي تطمح إلى أن تكون قد أنشأت 

ماركة عمانية بمواصفات عالمية.

نصيحة لفتيات عمان

تنصــح الرهــا بنــات بلدهــا الالتــي يرغبن في 

دخول هــذا المجــال أن يكون الطمــوح أكبر 

مــن أي عائــق يواجهونــه. كمــا تنصحهــم 

بالثقــة بالنفــس التــي تنعكس علــى المنتج 

ويشعر بها العميل ويتمكن من الثقة فيك.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تتمنــى الرهــا أن يكــون الراهــي فاشــن مــن 

روافــد الوطــن وتصبــح لــه فروع فــي جميع 

مراكز التجارة بالوطن العربي، ليكون سفيرا 

لألناقــة العمانيــة وحامــًلا للــذوق والتــراث 

العماني.
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المؤهل الدراسي 
  الهندسة الكيميائية - إدارة 

األعمال

رحاب
المعمرية

نالــت تجربتهــا هــذه إعجــاب الجميــع وازداد 
طلــب المتابعيــن على هــذا النــوع الفريد من 
الهدايــا، ممــا دفعها إلــى تحويــل هوايتها إلى 

عمل مستقل.

إنجازها األكبر

 تــرى رحــاب أن إنجازهــا األكبر ال تــزال تعمل على 
تحقيقــه، إال أنهــا فخورة بما حققــت وأنجزت في 
مجالها، ال ســيما أنها ســاهمت في نشــر الوعي 
البالــغ  وتأثيرهــم  والطبيعــة  والــزرع  بالنباتــات 
علــى الصحــة النفســية ورفــع الذائقــة الجمالية. 
ممــا جعل الناس يقــدرون هذا النوع مــن الهدايا 

ويدركون قيمة النباتات ومعناها الحقيقي.

قدوة رحاب المعمرية ومصدر اإللهام

الطبيعة هي مصــدر إلهام رحــاب األول بالتأكيد، 
فنظام وســنة الطبيعــة التي خلقهــا اهلل عليها 
تلهمها التجدد والقدرة على المواصلة والعطاء. 
تعشــق رحاب تأمــل األشــجار في فصــل الخريف 
ومتابعــة التغيــرات حتــى عودتهــا إلــى الحياة في 
فصــل الربيع، ممــا يمنحها األمل فــي تجاوز كل 

صعب.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

المقولــة الحاضرة في حياة رحــاب المعمري على 
الدوام هــي: »العالم مليء بالفــرص، لكنها لمن 

يجرؤ«.

نقاط القوة في شخصية رحاب المعمري

علــى  والقــدرة  المالحظــة  بقــوة  رحــاب  تتمتــع 
تحليــل األمــور بشــكل مختلــف وعقالنــي. كما 
أنها شــخصية مســتقلة وقيادية ال تهاب العمل 
مــع مجموعات جديدة، فهــي تتمتع بالقدرة على 
اســتيعاب الرأي اآلخر واختيار الشخص المناسب 
للمــكان المناســب. كما أن التزامهــا بأخالقيات 

العمل يجعلها جديرة بالثقة.

التحديات التي واجهتها

كونهــا زوجــة وأم وموظفــة وطالبــة جامعيــة 
وصاحبة مشروع خاص، كان تحقيق الموازنة بين 
كل هــذه األدوار صعًبا للغاية. إال أنها تمكنت من 
اجتيــاز هذه المرحلة الصعبــة عن طريق الوضوح 
والمســاندة.  الدعــم  وطلــب  الوقــت  وتنظيــم 
تحديــد  اســتطاع  كلمــا  اإلنســان  كبــر  فكلمــا 

أولوياته في الحياة بشكل أكثر وضوحا.

مجال العمل واإلنجاز
أسســت رحــاب المعمريــة عالمتهــا التجاريــة Blooming garden، وهــي 

أول عالمــة تجاريــة عمانيــة متخصصــة فــي تنســيق الهدايــا الريفيــة.
بداية حياتها العملية

ــا الريفيــة إنطالقــا مــن  بــدأت رحــاب العمــل فــي مجــال تنســيق الهداي
ــف. ــة والري ــقة للطبيع ــي عاش ــار فه ــات واألزه ــغفها بالنبات ــا وش حبه

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى رحــاب أن تتمكن مــن مســاعدة اآلخرين 
علــى االتصــال بالجانــب المضــيء الموجــود فــي 
داخلهم، وأن تســاعدهم في إيصال مشــاعرهم 
ألحبابهم بطريقــة ريفية أنيقة وبســيطة ولكن 
لهــا مضمــون ورســالة عميقــة. ووســيلتها في 

ذلك هي حديقتها المزهرة.

نصيحة رحاب المعمري لفتيات عمان

تنصح رحاب زميالتها الراغبات في تأسيس عمل خاص 
بالتمرحل في تطوير مشاريعهن وعدم االستعجال في 
جني الثمار. فالمشروع مثل شجرة تحتاج إلى االهتمام 

والتعهد والصبر حتى تجني منها أطيب الثمر.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

 Blooming تطمــح رحــاب المعمــري أن تكــون
garden  مزرعــة علــى أرض الواقــع، وأن تقــوم 
بدورهــا فــي توعيــة وتثقيــف وتدريــب مختلــف 
فئــات المجتمــع مــن خــالل الــورش والفعاليات 
واألنشــطة التعليمية التوعوية في كل ما يتعلق 
بالــزرع والطبيعــة، وأن يســاهم مشــروعها فــي 

تنشيط السياحة الزراعية.
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المؤهل الدراسي 
 طبيبة حاصلة على زمالة جراحة 

المسالك البولية لألطفال

نــوال
الشرجية

الدكتورة

إنجازها األكبر

تفتخر د. نوال بكونها قد ساهمت بشكل فعال 

في تطوير قسم جراحة األطفال في المستشفى 

وتمكيــن  توظيــف  فــي  وســاعدت  الســلطاني، 

الطبيب العماني في القسم. كما أنها من أعضاء 

مجلس إدارة جمعية الجراحة العمانية.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تقــول د. نــوال أن المقولة الي تســير وفًقا لها في 

حياتها هي: »ثق في قدراتك وانطلق«.

نقاط القوة في شخصية د. نوال الشرجية

تتميــز د. نــوال بحــب التحــدي والطمــوح. فعلى 

التــي واجهتهــا لــم  الرغــم مــن كل التحديــات 

تستسلم بل على العكس، كانت هذه التحديات 

هــي وقودها الذي يحفزهــا لمواصلة الطريق حتى 

تحقق هدفها.

التحديات التي واجهتها

مجــال العمل الــذي اختارتــه د. نوال ظــل قاصًرا 

علــى الرجال من األطباء لوقت طويل. فتخصص 

الجراحــات هــو تخصص يشــتهر بكونــه ذكوري، 

لذلك تعرضت د. نوال للكثير من التنمر النفســي 

في بداية مشــوارها، وشــكك الكثيرون في قدرة 

المــرأة على المنافســة في هــذا المجــال. إال أنها 

تمكنــت مــن إثبــات قدراتهــا ووجودهــا، كما أن 

التطــور الذي حــدث في هذا المجــال أدى إلى عدم 

اقتصاره على الرجال فقط.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

مــن أهــم أهــداف د. نــوال أن تتــرك انطبــاع جيد 

عنــد مرضاهــا وأســرهم، مــن حيــث المعاملــة 

والتشــخيص الصحيــح الــذي ينــال ثقتهــم. كما 

أنها تحب أن ترســم البسمة على وجوه مرضاها 

الصغار.

مجال العمل واإلنجاز
تعــد الدكتــورة نــوال الشــرجية هــي أول عمانيــة تتخصــص فــي مجــال 

جراحــة المســالك البوليــة لألطفــال.
بداية حياتها العملية

كان هــذا المجــال هــو حلــم طفولتهــا الــذي ســعت جاهــدة لتحقيقــه 
وتخطــت الكثيــر مــن الصعــاب والعوائــق حتــى تمكنــت مــن الوصــول 

إلــى هدفهــا بفضــل اهلل.

نصيحة د. نوال لفتيات عمان

تقول د. نوال لكل فتاة عمانية تحب دخول مجال 
الطب والجراحــة: أنت قوية، أنت تســتطيعين أن 

تحققي األفضل.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح د. نــوال الشــرجية أن تكــون مــن ضمن 
مؤسسي أول مستشــفى متخصص لألطفال في 
سلطنة عمان. فمساهماتها في المجال الطبي 
هــو الدور الذي اختارته لتشــارك فــي تحقيق رؤية 
2040 التي ســتضع عمــان في مصاف الــدول األولى 

في العالم.
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البلوشي
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المؤهل الدراسي 
أرض   دبلوم عالي في األعمال المصرفية على  أفكارها  نشر  من  شمس  وتمكنت 

االجتماعي،  التواصل  وسائل  بواسطة  الواقع 
وشاركتها  يومي  بشكل  يومياتها  دونت  حيث 
مع متابعيها المهتمين. كما انضمت إلى قائمة 
كأول   ،2015 عام  في  »أناقتي«  مجلة  عمل  فريق 
تزال  ال  اآلن  وحتى  المجلة.  فريق  في  عمانية 
وتصميماتها  أفكارها  نشر  في  تشارك  شمس 

لمتابعيها ومحبيها.

االنجاز األكبر الذي تفتخرين بتحقيقه 

األول  المركز  على  بحصولها  شمس  تفخر 
دولة  في   2004 عام  في  مظهر  خبير  كأفضل 
قطر، وقد كان عمرها آنذاك 18 عاًما فقط. كما 
»أناقتي«  بمجلة  التسويق  مسؤولة  أصبحت 
مما ساهم في صقل خبراتها وتوطيد عالقتها 
المميزات.  العماني  المجتمع  بكثير من سيدات 
»إليجانس  حفالت  تنظيم  في  شاركت  كما 
في  األزياء  عروض  أكبر  تعد  والتي  سنويا،  شو« 

السلطنة.

من هي قدوتك و مصدر الهامك

والدتها هي ملهمتها األولى، فشخصيتها قريبة 
منها للغاية لذلك فهي تفتخر بها كثيرا.

مقولة أساسية في مسيرتك

في  كبيرة  اجعلني  »اللهم   : دائما  شمس  تقول 
أعين الناس وصغيرة في عين نفسي«. 

نقاط القوة والتميز في الشخصية

اإلنصات،  على  والقدرة  بالهدوء  شمس  تتمتع 
باإلضافة  العمل.  عالم  في  هامة  مهارة  وهي 
مع  التعامل  في  والمرونة  الشخصية  قوة  إلى 
العقليات المختلفة والتمكن من توفيق وجهات 

النظر والخروج بالحل األفضل لصالح العمل.

التحديات التي واجهتك في بداية مسيرتك

هو  شمس  واجهته  الذي  األكبر  التحدي  كان 
التعامل مع 100 شخصية مختلفة الفكر والمجال 
في آن واحد. ولكن مع مرور الوقت وتكرار التجربة 

مجال العمل وتحقيق اإلنجاز
تعمــل شــمس البلوشــي فــي مجــال التســويق والعالقــات العامــة. وهــي 
مؤمنــة بــأن تحقيــق اإلنجــاز فــي الحيــاة شــيء هــام، حتــى يشــعر اإلنســان 
بوجــوده وكينونتــه ويشــعر أنــه تــرك لنفســه بصمــة علــى لوحــة التاريــخ.

بداية حياتك العملية
أدركــت شــمس منــذ الصغــر أن اهتمــام المــرأة بجمــال مظهرهــا وأناقتها 
ال يقــل شــأنا عــن جمــال جوهرهــا. ولذلــك، بــدأت باالهتمــام بأفكارهــا 

ــة. ــخصية العماني ــة والش ــبة للهوي ــح مناس ــى تصب ــا حت ومظهره

التحديات  فهذه  سهولة.  أكثر  األمر  أصبح 
أكثر  وجعلتها  شخصيتها  صقل  على  ساعدتها 

قوة وإتزان في المواقف الصعبة.

األثر الذي تتمني أن تتركيه في المجتمع

طيبة  سيرة  دائما  تترك  أن  شمس  تتمنى 
وبصمة تلهم باالستمرارية واإلنجاز.

نصيحة لبنات عمان 

بتطوير  عمان  بنات  البلوشي  شمس  تنصح 
النفس دائما. فرتم الحياة أصبح سريًعا ويحتاج 

إلى المواكبة والتجديد ظاهرًيا وجوهرًيا.

الدور الذي تطمحين أن يكون لك ضمن رؤية 2040 

مجال  في  فعاًلا  دوًرا  تحقق  أن  هو  طموحها 
إعالم  على  الضوء  تسلط   2040 فرؤية  اإلعالم، 
المستقبل ودوره في دعم مسارات التنمية عبر 

تكامل المؤسسات الفكرية والثقافية.
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فاخرة
الرجيبية

بداية حياتها العملية

والتســويق،  التجــارة  مجــال  فاخــرة  أحبــت 

الخــاص  عملهــا  لبــدء  الفرصــة  وجاءتهــا 

ــم  ــركة تنظي ــاد ش ــة إيج ــاهدت صعوب ــا ش عندم

أن  فاكتشــفت  قريبتهــا.  لــزواج  مناســبات 

الســوق العمانــي ال يــزال يفتقــر بشــكل كبيــر إلــى 

وليــدة  الفكــرة  فكانــت  الخدمــات.  هــذه  مثــل 

شــركة  تأســيس  فــي  فكــرت  فقــد  اللحظــة، 

بمســتوى  المجتمــع  تخــدم  نســائية  عمانيــة 

عالــي وبأســلوب وتقديــم مختلــف عــن الشــركات 

الســابقة.

قدوة فاخرة الرجيبية

ــا  ــي معلمته ــا، فه ــي أمه ــاة ه ــي الحي ــا ف قدوته

ومربيتهــا وقــد تعلمــت منهــا الكثيــر كامــرأة 

عاملــة ومربيــة ناجحــة، وكانــت هــي الســند األول 

ــا. ــم دائًم له

مقولة أساسية في مشوار حياتها

لم يفت األوان أبًدا للتعلم.

نقاط القوة في شخصية فاخرة الرجيبية

تتميــز فاخــرة بالدقــة فــي التفاصيــل والتنظيــم 

وحســن التخطيــط. وهــي الصفــات التــي تناغمــت 

ــق  ــى تحقي ــاعدتها عل ــروعها وس ــع مش ــا م تمام

نجــاح كبيــر فــي هــذا المجــال.

التحديات التي واجهتها

ــة  ــي البداي ــا ف ــي واجهته ــات الت ــم التحدي ــن أه م

وبلــوغ  النجــاح  مــن  والتمكــن  المنافســة  كان 

الهــدف والتفــوق علــى الشــركات األخــرى فــي هــذا 

مجال العمل واإلنجاز
أسســت فاخــرة مؤسســة فاخــرة الرجيبيــة المتخصصــة فــي مجــال 
واالجتماعــات،  المناســبات  جميــع  فــي  بأنواعهــا  الضيافــة  تقديــم 
ــي  ــًلا ف ــا مذه ــت نجاح ــد حقق ــركات. وق ــات والش ــراد أو للمؤسس لألف

ــال. ــذا المج ه

المجــال. كمــا أن مواكبــة الســوق والتغلــب علــى 

التحديــات االقتصاديــة كان مــن العقبــات الصعبــة 

أيضــا.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

األثــر الطيــب الــذي يصنعــه اإلنســان فــي مســيره 

فنــاء  بعــد  حتــى  يبقــى  الــذي  إرثــه  هــو  حياتــه 

األشــياء. وأهــم مــا فــي هــذا األثــر هــو الكلمــة 

الطيبــة وعمــل الخيــر فهــي األفعــال التــي تصــدر 

تجــاه النــاس واألشــياء مــن حولــه.

نصيحة لفتيات عمان

كونــي مختلفــة، أبدعــي فــي مجالــك وال تكونــي 

نســخة مــن غيــرك.
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المؤهل الدراسي 
  ماجستير هندسة العمليات 

والمعالجة   الجامعة الوطنية

شروق
الهاشمي

وألنهــا تتمتع بحب اكتشــاف أســرار الطبيعة 
فكرت فــي تصنيــع منتجات تجميــل طبيعية 
خالية من المواد الكيميائية الضارة بالبشــرة. 
فأنشــأت شــروق مشــروعها التجــاري »ورس 
 Wars & Mahleb كوزمتــك«  ومحلــب 

.cosmetic

لتحقيق هذا الحلم، تواصلت شــروق مع خبراء 
صناعــة مــواد التجميــل الطبيعيــة، ودرســت 
علــى  وحصلــت  الطبيعيــة  األعشــاب  فوائــد 
الدبلــوم فــي صناعة مــواد التجميــل والعناية 

بالبشرة والشعر.

إنجازها األكبر

تفتخــر شــروق بأنهــا لــم تتوقف عــن التعلم 
ســواء كان فــي مجال عملها الهندســي حيث 
حصلت على الماجســتير، أو في مجال شــغفها 
منتجــات  صناعــة  دبلــوم  علــى  بحصولهــا 

التجميل وافتتاحها مشروعها الخاص.

قدوة شروق الهاشمي

قدوتها ومصدر إلهامها هما والداها العزيزان، 
فهما منبــع الفكر المنير الذي تســتلهم منه 

قوتهــا وإصرارها على اإلنجــاز والنجاح والتميز. 
وهمــا اللذان شــجعاها على مواصلة الدراســة 

وتأسيس مشروعها الخاص.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

The best or nothing األفضل أو ال شيء

نقاط القوة في شخصية شروق الهاشمي

مــن  مكنتهــا  للتحديــات  اإليجابيــة  نظرتهــا 
تخطي الصعاب التــي واجهتها، كما أنها تتمتع 

باإلصرار على النجاح وعدم اليأس.

التحديات التي واجهتها

التحديــات كانــت كبيــرة وأهمهــا رأس المال، 
ثم تحديــات توفير المــواد األوليــة والمعدات. 
باإلضافــة إلــى صعوبــة التوفيــق بيــن العمــل 

الخاص والعمل الوظيفي.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

منــزل  كل  فــي  أثــر  تتــرك  أن  شــروق  تتمنــى 
باســتخدام  الحبيبــة،  عماننــا  منــازل  مــن 
منتجــات طبيعيــة للبشــرة والشــعر تناســب 
الصغيــر والكبير. فهــي تتمنى أن تكســب ثقة 

مجال العمل واإلنجاز
التجميــل  منتجــات  لصناعــة  الخــاص  مشــروعها  شــروق  أنشــأت 

الكيميائيــة. المــواد  مــن  الخاليــة  الطبيعيــة 
بداية حياتها العملية

بكالوريــوس  علــى  حصولهــا  بعــد  العمليــة  حياتهــا  شــروق  بــدأت 
الهندســة الكيميائيــة، فقــد عملــت كمهندســة فــي إحــدى شــركات 
ــن  ــث ع ــررت أن تبح ــتير ق ــى الماجس ــا عل ــد حصوله ــاز. بع ــط والغ النف

وموهبتهــا.  شــغفها 

المســتهلك في هذه المنتجــات كونها خالية 
من المواد الضارة.

نصيحة لفتيات عمان

تنصح شروق فتيات عمان بدخول هذا المجال 
للوصــول  واإلصــرار  فيــه،  واالســتمرار  الرائــع 
للعالميــة. وهــي تغتنم هــذه الفرصــة لتقدم 
شــكر وتهنئة نابعة من القلب لسيدة القلوب 
والقدوة الطيبة لنســاء عمان السيدة الجليلة 

عهد البوسعيدي.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح شــروق إلــى أن يكون لهــا دور فعال في 
تحقيــق رؤية 2040، لكي تكون عمان في مصاف 
الــدول المتقدمة علمًيــا وحضارًيــا واقتصادًيا. 
وأن تكون بصمة ذات أثر في هذا الوطن العريق 
فهــي تتمنى أن يكون لهــا مصنع وبراند عماني 

يصل للعالمية بإذن اهلل.
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المؤهل الدراسي 
 بكالوريوس إدارة األعمال ونظم 

المعلومات )اإلدارة اللوجستية(

ماريا
الراشدية

اإلعجــاب  مــن  الكثيــر  تصميماتهــا  وحــازت 
والطلبــات  االستفســارات  عليهــا  وتوالــت 
الســتعارته. ومن هنا جاءتهــا فكرة تصميم 
األزيــاء العمانيــة التقليديــة لتناســب جميــع 
األعمــار واألذواق وتنافــس بأناقتها وأصالتها 
ماريــا  بــدأت  األزيــاء.  دور  أكبــر  تصميمــات 
مشــروعها مــن الصفــر حيث تقوم بتنســيق 
وتجميع الخامات المناســبة ووضع التصميم 
وتفصيلــه ثــم عرضــه للتأجيــر أو البيــع لمــن 
يرغبــن فــي الحصول علــى زي عمانــي تقليدي 

مميز.

اإلنجاز األكبر الذي تفخر بتحقيقه

تــرى ماريــا أن إنجازهــا األكبر هو النجــاح الذي 
حققه مشروع عبق واالستقبال الذي القاه في 
الســوق العماني. فقــد جذب المشــروع أنظار 
الكثيرين مــن محبي الــزي العمانــي التقليدي 
وحقق شــهرة واســعة في وقت قصيــر. كما 
توســعت دائرة زبائنها لتشمل خارج سلطنة 
العمانيــة  األزيــاء  تعــد  حيــث  أيضــا،  عمــان 
التقليديــة خيــر ســفير لثقافة وتــراث الوطن 

العريق.

قدوة ماريا الراشدية

تعترف ماريا أن والدهــا هو قدوتها األولى في كل 
عمل، فهو من شجعها على ريادة األعمال وكان 
أكبــر داعم لها في مســيرتها. كمــا حظت ماريا 
بدعــم وتشــجيع أمها أيضــا فهي مصــدر الخبرة 
والتعلــم منــذ بدايــة المشــروع، فقــد تعلمــت 
منها ماريــا كيف تصمم األزياء وفق المواصفات 

العمانية األصيلة.

مقولة أساسية في حياتها

من يســعى يجد. تســير ماريا فــي الحياة وفق 
هذه المقولة.

التحديات التي واجهت »عبق«

تــرى ماريا أنهــا مــن المحظوظــات الالتي لم 
يواجهــن تحديــات كبيــرة حيث نالــت الدعم 
والتشــجيع والمســاندة مــن عائلتهــا ومــن 
حولهــا. إال أن التحــدي الحقيقــي هــو تصميم 
األزياء وإخراجها بالشكل المطلوب الذي ينال 
رضا العمــالء، حيث أن فترة التجهيز قد تصل 
إلى شــهرين مما يشكل مشــكلة حقيقية إذا 

كانت المناسبة خالل فترة قصيرة.

مجال عملها
الــزي  تمتلــك ماريــا مشــروع »عبــق« المخصــص لتفصيــل وتأجيــر 

العمانــي التقليــدي بــكل مــا يحملــه مــن أصالــة وفخامــة.
بداية حياتها العملية

بــدأت فكــرة »عبــق« فــي فتــرة األعيــاد، حيــث عشــقت ماريــا شــراء 
مســتلزمات الــزي العمانــي وتنســيق ألوانــه. 

ما هو األثر الذي تتمنى تركه في المجتمع؟

تحلم ماريا الراشدية أن يساعد مشروعها في الحفاظ 
علــى العــادات والتقاليد العمانيــة، وأن تنقــل الفخامة 
واألصالــة التقليدية لألجيال القادمــة لكي نحافظ على 

تراثنا ونحميه من أن تطغى عليه التقاليد الخارجية.

نصيحة ماريا الراشدية لفتيات عمان

تنصــح ماريــا كل فتــاة ترغــب فــي دخــول عالم 
التصميــم واألزياء بعــدم االستســالم وأن تبذل 
قصارى جهدها لتحقيق اإلبداع والتميز بطريقتها 
الخاصــة. وترى أن حب مجال العمل والشــغف به 

سبب أساسي في تحقيق النجاح واإلبداع فيه.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تــرى ماريــا الراشــدية أن مشــروع »عبــق« يدعــم 
أحــد المحاور الرئيســية في رؤيــة 2040، وهو محور 
المجتمع وركيزة المحافظة على الهوية العمانية 
والتراث العماني. فعبق يســاهم في نشــر الثقافة 
العمانيــة والحفــاظ علــى التقاليد وهــو األمر الذي 
ترى ماريا أنه يقع على عاتق الجميع. كما تحلم بأن 
تشــارك في ريادة األعمال وتنميــة القطاع الخاص 

مع الحفاظ على الهوية العمانية األصيلة.
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المؤهل الدراسي 
  بكالوريوس هندسة الكمبيوتر

فاطمة
البلوشيه

تغــذي  بيئــة  فــي  كموظفــة  عملهــا  أن  كمــا 

المواهــب وتحفز علــى التقدم واإلنجــاز واالبتكار 

خلــق لديها اإلرادة لكــي تتقدم فــي مجالها الحر 

الخــاص. لذلــك، جاءهــا إلهــام ربانــي بوضــع هذا 

الحلم موضع التنفيذ.

إنجازها األكبر

تفتخــر فاطمة ببناء عالمهــا الخاص » فينوس 

ورلــد« و»فايا ســبا« وهــو العالم الــذي تجد فيه 

روحها وتعمل فيه بشــغف، وتجســد القيم التي 

والقــوة  واإلتقــان  باإلحســان  لنفســها  اتخذتهــا 

والجمــال والتكامل. وتفخر بكونها مصدر إلهام 

لآلخرين.

قدوة فاطمة البلوشية ومصدر إلهامها

قدوتهــا  االولــى هو والدهــا رحمــه اهلل المكافح 

والمتميــز بقلبــه وروحه،والمحفز االساســي لها 

والذي زرع بداخلها بذرة القوة والثقه 

وعزز بها » بأنها انسانه خلقت لتكن مميزه ومختلفه 
»وما ألهما به منــذ الصغر هو النتيجة الحالية لما هي 
عليــه اآلن واكتملت هذه الحلقه مــن االنجاز والتميز 
بتواجــد اخواتها و باالســتثمار بمهاراتهم وخبراتهم 

لتحقيق الطريق المختلف لها ولهم.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

الجملة التي تتبناها في حياتها هي »كيف تكونين 
أفضل من فاطمة أمس؟«، كما أنها تفكر دائما 
فــي أن اهلل خلقها على هذه األرض لتقوم بشــيء 

عظيم تسعد به نفسها ومن حولها.

نقاط القوة في شخصيتها

تــرى فاطمة أن اإلجابــة على هذا الســؤال صعبة، 
فهي تحب أن يرى عملها وشــخصيتها من خالل 

العمل وليس أن تتحدث بنفسها عنها.

التحديات التي واجهتها

الوقت هو أكبر التحديــات التي تواجهها فاطمة 

مجال العمل واإلنجاز
تمتلــك فاطمــة عملهــا الخــاص أو عالمهــا الخــاص كمــا تســميه 
ــص أول  ــا متخص ــى كونه ــة إل ــبا«. باإلضاف ــا س ــد« و»فاي ــوس ورل » فين
بقســم الجــودة في الشــركة العمانيــة لالتصــاالت )عمانتــل(، والرئيس 

التنفيــذي لشــركة بنــات علــي لالســتثمار.
بداية حياتها العملية

لطالمــا شــغفت فاطمــة بالتجــارة الحــرة، وبعالــم ملــيء بــكل زوايــاه 
بالمــرأة وجمالهــا وأناقتهــا.

فــي مجال عملهــا، وتحقيــق النجــاح واإلنجاز في 
العمل الحكومي والحر.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تتمنــى أن تتــرك كل خيــر فــي المجتمــع، فهــي 
تقــول« رب اجعلنــي مباركــة أينما كنــت وأينما 

أكون«.

نصيحة لفتيات عمان

تنصح فاطمة البلوشــية بنات وطنها بالقوة 
والجسارة التخاذ الخطوة األولى، الخطوة التي 
تلهــم روحها وتجــد فيها شــغفها، فعليها 
أن تســير ورائها دون تردد. فهــي األهم دائما 

وأبدا.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمح إلى أن تكون جزء فعال ومهم في تحقيق 
الــدور التنموي واالقتصــادي المتــزن الذي يدعم 

المجتمع واإلنسان نفسه.
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المؤهل الدراسي 
 طالبة ماجستير

عــزة
المقبالي

بداية حياتها العملية

مبكــًرا،  التطوعــي  بالعمــل  عــزة  شــغف  بــدأ 
االبتدائيــة. فقــد كانــت تتطــوع  المرحلــة  منــذ 
الطالبــات  المدرســية لمســاعدة  فــي األعمــال 
المحتاجــات. وكانــت لهــا مبــادرات فرديــة منذ 
الصغــر للمشــاركة فــي زراعة األشــجار وتنظيم 
الصفوف وغيرها من المســاهمات على مستوى 

القرية والمدرسة.

إنجازها األكبر

نجاحها في إكمال دراستها الجامعية كان نقطة 
تحــول فارقــة فــي حياتهــا. فهــي تــرى أنــه نجاح 
فــي إثبات وجودها كامــرأة فاعلة فــي المجتمع. 
خاصة مــع التحديات التي واجهتهــا والتي أدت إلى 

انقطاعها عن الدراسة لسنوات.

قدوة عزة المقبالي

قدوتهــا فــي الحيــاة همــا والداهــا اللــذان زرعــا 
بداخلها حب العطاء واإليثار ومساعدة المحتاج. 
بينما ترى أن قدوتها في عمل الخير هي الســيدة 
الجليلــة أم الوطن، التي تتمتع بأيــادي بيضاء في 

كل المجاالت الخيرية والتطوعية.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

تضع عزة نصب عينيها مقولة »الســعادة تكمن 
فــي العطــاء« وتســير وفًقــا لهــذه المقولــة في 

الحياة.

نقاط القوة في شخصية عزة المقبالي

مــن أهم نقــاط القوة في شــخصيتها هــو حبها 
للتحــدي واإلصرار على ما يدور في خلدها. تشــعر 
عــزة بالســعادة الغامــرة عنــد تحقيــق مرادهــا، 
فهي ال تعرف المســتحيل. وتفكر دائما في قول 
الشــاعر )ومــن ال يحب صعــود الجبــال يعش أبد 

الدهر بين الحفر(

التحديات التي واجهتها

واجهت عــزة الكثير مــن التحديــات، كان أهمها 
هــو عدم تقبل المجتمع لوجود المرأة في مجال 
العمل الميدانــي. ولكنها تفتخــر أنها واحدة من 
العمانيــات الالتي أثبتــن نجاحهن في هذا المجال 
بــكل جــدارة. وقــد قامت بفعــل ذلك بالشــكل 
الذي يتماشــى مع عادات وتقاليد وقيم المجتمع 

العماني األصيل.

مجال العمل واإلنجاز
ــة  ــة، خاص ــال التطوعي ــي األعم ــدة ف ــازات ع ــي إنج ــزة المقبال ــت ع حقق
لمتضــرري إعصــاري جونــو وشــاهين. تفخــر عــزة بمشــاركاتها فــي 
وتفضــل  المجتمعيــة،  والخدمــة  والتطوعيــة  الخيريــة  األعمــال 
المشــاركة فــي األعمــال التــي تســتهدف األرامــل واأليتــام والفقــراء.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

تحــب عــزة أن تتــرك بصمــة فــي المجتمــع، وأن 
يعلم العالم أن المرأة العمانية قادرة على البذل 
والعطــاء وأنهــا مقدامة ومثابــرة ومحبة لعمل 

الخير. 

نصيحة لفتيات عمان

تقــول عــزة: اعلمــن يابنــات عمــان أن الوطــن ال 
يحلق بــدون المــرأة. لذلك، عليكــن العمل بكل 
جد واجتهــاد لتنلن المراد وذلك بالعلم، فالعلم 

أساس كل شيء.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

من أهم ركائز رؤيــة 2040 التي تهدف إلى وضع 
عمــان فــي مصــاف الــدول المتقدمــة، ركيزة 
تأســيس مجتمع مبــدع معتــز بهويته. ومن 
هذا المنطلق تســاهم عزة في الرؤية بكونها 
انسانة مبدعة في المجال التطوعي والخيري، 
األصيلــة  العمانيــة  بهويتهــا  االعتــزاز  مــع 
وطنهــا  وتقاليــد  عــادات  علــى  والمحافظــة 

العريق.
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المؤهل الدراسي 
  حاصلة على الثانوية العامة

طاهرة
البلوشي

بداية حياتها العملية

بدأت طاهــرة العزف منذ الطفولــة بعمر إحدى 
عشــر عاًما، فقد انضمت إلى الفرقة السلطانية 
بتشجيع من الســلطان الراحل جاللة السلطان 
قابــوس طيــب اهلل ثراه، حيث قام بإنشــاء أول 
فرقة نســائية تتضمن 15 فتــاة، وكانت طاهرة 
إحــدى هــؤالء الفتيــات. وعلــى الرغــم مــن أنها 
كانت حديثة العهد بالمجال الموسيقي إال أنها 
تــم اختيارهــا من قبل الســلطان الراحــل، وهو 
األمــر الــذي تفخر به طاهــرة كثيرا حيــث كانت 

هذه هي انطالقتها الفعلية.

إنجازها األكبر

تفتخــر طاهــرة بوصولهــا إلــى العالميــة حيث 
مثلت البالد في محافل خارجية دولية، وحققت 
إنجازات محلية وعربية وتشــرفت بالعزف أمام 
الســلطان الراحل، وجاللة السلطان هيثم أبقاه 
اهلل وحفظــه، والعــزف أمام الملوك والرؤســاء 
كمــا عزفــت فــي كأس العالــم في قطــر، وفي 
افتتاحيــة الملعــب المونديالــي أمــام الملــوك 
والرؤســاء والجمهــور عــزف مباشــر، وكذلــك 
العــزف فــي دار األوبــرا المصريــة وفي ســلطنة 

عمان.

 قدوة طاهرة البلوشي

إلهامهــا هــو جاللــة  األولــى ومصــدر  قدوتهــا 
الســلطان قابوس رحمه اهلل الذي جعلها تحب 
الموسيقى ونمى شغفها بالعزف، فلوال اختياره 
لهــا لما وصلت إلى هذه المكانة التي تفتخر بها 
أمام العالم. فكونها عازفــة الكمان األولى في 

السلطنة هو وسام تفتخر به طوال العمر.

مقولة أساسية في مشوار حياتها

ال للمســتحيل ، ولــكل مجتهــد نصيــب. تــرى 
طاهرة أنها اجتهدت كثيرا لتحقيق طموحاتها، 
ومازالت تطمح إلــى الكثير أيضا على الرغم من 

وصولها للعالمية.

نقاط القوة في شخصية طاهرة البلوشي

تمتلــك طاهرة القــدرة على المجازفــة، فهي ال 
تهاب التحديات. كما أنها ال تعرف المســتحيل 
وال تعتــرف به، بــل ترى أن كل جهد ســوف ينال 
صاحبه هدفه فــي النهاية. وهي تحب المغامرة 
فهي الشــيء الذي يعلمهــا ويقويها ويؤكد لها 

أنه ال مستحيل في هذه الحياة.

التحديات التي واجهتها

المشــاركة فــي أول فرقة موســيقية نســائية 

وبعمــر صغيــر جــدا هــو تحــدي كبيــر، فطالبة 
الصعــب  مــن  كان  االبتدائــي  الخامــس  الصــف 
عليهــا اتخاذ هذه الخطوة فــي وقت كان هناك 
الكثير من القيــود على المرأة. ولكنها أثبتت أن 
المــرأة قــادرة على النجــاح في أي مــكان طالما 

تمتلك الطموح واإلرادة.

األثر الذي تتمنى أن تتركه في المجتمع

أن تظهــر بكل فخر وبصــورة جميلة، ما يمكن 
امتلكــت  طالمــا  تحقيقــه  العمانيــة  للمــرأة 
الطموح واإلرادة. وهي تتمنى أن يســمع الجميع 

معزوفاتها وتصل إلى العالم بأكمله.

نصيحة لفتيات عمان

إذا كانــت الموهبــة موجــودة، يجــب أن تصقــل 
بالتعليــم وتظهر إلــى العالم، فالمــرء عليه أال 

ييأس حتى يصل إلى هدفه.

الدور الذي تطمح إليه ضمن رؤية 2040

تطمــح طاهــرة إلــى إنشــاء مدرســة أكاديمية 
موسيقية في سلطنة عمان، يوجد فيها جميع 
أنواع الموسيقى وأن تكون فرقة نسائية تكون 

هي مايسترو هذه الفرقة.

مجال العمل واإلنجاز
طاهــرة هــي عازفــة الكمــان األولــى فــي الفرقــة الســلطانية لديــوان 
البــالط الســلطاني. وقــد شــاركت فــي الكثيــر مــن المناســبات المحلية 
الفرقــة  مــع  المصريــة  األوبــرا  دار  فــي  مشــاركتها  مثــل  والدوليــة، 
الســلطانية، وحفــل دار األوبــرا الســلطانية بمســقط كعازفــة منفــردة 
بصحبــة فرقــة عــازف الكمــان جهــاد عقــل، والمشــاركة بافتتاح اســتاد 
العربيــة فــي مصــر وغيرهــا  الدولــي، ومهرجــان الموســيقى  خليفــة 

ــة. ــي دول مختلف ــاهمات ف ــن المس ــر م ــر والكثي الكثي
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المرأة الُعمانية
بصمة خالدة في تاريخ ُعمان

Pi
on

ee
r w

om
en

الرائدات.. نسلط الضوء على نماذج ناجحة من المجتمع الُعماني،
 استطاعت تخطي العقبات والحواجز وإطالق العنان لطاقاتها الكامنة، وأظهرت ما يمكن للمرأة الُعمانية 

تحقيقه وما تمتلكه من قدرات ومهارات ال تضاهى.
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