
يقودنا حب الشــيء لإلبــداع فيه، وتقودنا أخالقنا اإلنســانية لتحقيق شــيء 
يخدم المجتمع والناس، هذا ما قامت به أســماء هالل لوتاه، ســيدة األعمال 
اإلماراتية، التي دفعتها رياضة »البيالتس« لتأسيس مركز متكامل، بمواصفات 
عاليــة، أصبــح اليــوم بوابــة الباحثيــن عــن نمــط صحــي ســليم، لالستشــفاء 

واستعادة التوازن، كما قالت في حوارها مع »بنت الخليج«.

المركز ملتقى للباحثين
عن نمط صحي سليم

سيدة األعمال أسماء لوتاه:
األخالق اإلنسانية في خدمة المجتمع
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اشتريت كتابًا يشجع 
على اختيار العمل 
المناسب

فينا بِك؟ • عرِّ
- درست إدارة األعمال في جامعة جورج واشنطن، وفي 
كتخصص  الجميلة،  الفنون  أدرس  كنت  نفسه  الوقت 
فرعي، وبعد التخرج عدت إلى بلدي والتحقت بالعمل، 
بمؤسسة  الهندسة  قسم  في  أعــوام  أربعة  مكثت  حيث 

اإلمارات لالتصاالت.
• كيف التحقِت بالهندسة وأنِت خريجة إدارة أعمال؟
والــدي،  من  العمل  قيمة  وتعلَّمت  صغيرة،  كنت   -
للهندسة  اختياري  سبب  عن  يسألني  الكل  وكــان 
ومع  عنها،  خلفية  لــديَّ  وليس  أدرسها  لم  أني  مع 
االلتحاق  أو  المغادرة  في  حتى  أفكر  لم  اإلصــرار 
خالل  مــن  الهندسة  تعلمت  ــي  إن بــل  آخـــر،  بعمل 

االحتكاك بزمالئي المهندسين.
• متى قررتِ دخول مجال األعمال؟

- بعد أربعة أعوام من العمل الوظيفي قررت عدم 
تكملة المسار، حيث لم تعد الوظيفة تستهوي ميولي، 
وكنت في تلك الفترة أزاول رياضة البيالتس )نسبة 
لمخترعها األلماني جوزيف بيالتس(، التي لم أكن 
أعرف حتى معناها، لكن كان لها أثر إيجابي فيث 

نفسيتي وحياتي.
فترة  في  كنت  موظفة،  وأنا  بارتياح  أشعر  أكن  لم 
بحث عن ذاتي، التي تحدوها رغبة ملحة للتغيير، 
لم أضيع جهدًا  فيه،  أبدع  واالنطالق صوب شيء 
على  يشجع  كتابًا  اشتريت  إنــي  حتى  البحث،  في 

اختيار العمل المناسب، لكل شخصية.
• لماذا اخترتِ دراسة إدارة األعمال؟

وإدارة  المحاسبة  أدرس  أن  يريدني  الوالد  كان   -
األعمال، ولم يكن يؤيد الفنون الجميلة بتاتًا، لهذا 
السبب درستها كتخصص فرعي، وبعد مرور ثالثة 
أعوام من مزاولة الرياضة، وجدت نفسي في حيرة 
العمل،  عــن  المركز  توقف  لقد  ثانية!  أمــري  مــن 

فماذا عساي أن أفعل؟
• كيف جاءت فكرة المركز الصحي الرياضي؟

شقيقي  أحدث  كنت  المصادفة،  قبيل  من  كانت   -
عن إغالق المركز، وتوقفي عن مزاولة »البيالتس« 
الكلمة  هذه  وكــأن  جديد،  مركز  فتح  علي  فاقترح 
أيقظ  الذي  الرئيس  والمحرك  السر  مفتاح  كانت 
نحو  فانطلقت  بــداخــلــي،  الــهــامــد  الــبــركــان  ــك  ذل

التخطيط والتنفيذ.
• كيف انطلقتِ؟

أنهما  مع  للفكرة،  متحمسين  والـــداي  يكن  لم   -
منفتحان في أفكارهما، بعد ذلك انطلقت في رحلة 
عالية،  بمواصفات  مركز  إلنشاء  مكان  عن  بحث 
منطقة  كونها  الطبية،  دبي  مدينة  شقيقي  فاقترح 
جيدة لمثل هذه المشاريع، التي لم يكن من السهل 
تأسيسها، السيما أننا تعلمنا قيمة المال والعمل من 
والدي، فكان علي االعتماد على مالي الخاص، أو 

االقتراض من والدتي أو شقيقي.

كان المركز عند افتتاحه يفتقر لبعض الكماليات، من 
موظفي االستقبال وغير ذلك، لكن بعد برهة تطورت 
أعمالنا، وتضاعف عدد موظفينا، وصرنا نعتمد على 

سمعتنا وخدماتنا، وليس على الدعاية، أو ما شابه.
• مـــن مــركــز صــغــيــر إلــــى مــركــز شـــامـــل، كيف 

استطعتِ القفز لهذه الخطوة؟
- في عام 2011، اكتشف والدي أني جادة، فاقترح 
الجميرا،  منطقة  فــي  الفيالت  إحــدى  استغالل 
بأن  ضمني  تصريح  بمثابة  والــدي  موافقة  وكانت 
فرصة  وهي  النجاح،  نحو  ثابتة  خطى  على  أسير 
المبنى،  هــدم  علي  فكان  لــي،  بالنسبة  تعوض  ال 
وإنشاء آخر حديث، بمواصفات عالمية، تستجيب 

لمتطلبات الناس.
• ما هي هذه المتطلبات؟

أمــراض  تعاني  الــنــاس  مــن  كبيرة  نسبة  هناك   -
السمنة، أو آالم الظهر، وأخرى تبحث عن اللياقة 
البديل،  أو  الطبيعي،  العالج  وحتى  واالسترخاء، 

وغير ذلك.
• ماذا عن تمارين »البيالتس«؟ 

- هذا هو األساس، حتى اسم المركز »100« مشتق 
تنفس،   100 تضم  التي  »البيالتس«،  معنى  من 
الشيء  مرات،  عشر  وزفيرًا،  شهيقًا  مرات  خمس 

يوجد  ذلك  جانب  إلى  تنفس،   100 يساوي  الذي 
محضرة  قهوة  يقدم  ومقهى  الرياضي،  الــنــادي 
على  محضرة  طبيعية،  وعصائر  خاصة،  بطريقة 

البارد، وغيرها من األمور العديدة.
• من أين استوحيتِ فكرة تصميم المبنى؟

مجال  فــي  فــنــان  ألــمــانــي،  بمهندس  استعنت   -
حمدة  صديقتي  جانب  إلــى  الهندسي،  التصميم 
وكنت  وأفكارها،  بآرائها  زودتني  التي  الفالسي، 
ــن االرتـــيـــاح لــمــرتــادي  ــو م حــريــصــة عــلــى خــلــق ج
المركز، من خالل الشرفة الخارجية، أو األسقف 
الزائر  تجعل  التي  الشاسعة،  والمساحات  العالية 
داخل  بأنه  الشعور  وليس  والراحة،  بالدفء  يحس 

مركز عالجي.
• بعد الرحلة الطويلة، كيف استطعت إدارة هذا 

المكان الشامل؟
المكاسب  خلف  السعي  األساسي  هدفي  يكن  لم   -
المادية، بقدر السعي لمساعدة الناس، فهناك أسر 
وأخرى  الظهر،  في  اعوجاجًا  من  أطفالها  يعاني 
أسست  وقــد  االسترخاء،  أو  الرشاقة،  عن  تبحث 
هذا المكان ليكون ملتقى للباحثين عن نمط صحي 
سليم، إنه ملتقى لألسر واألزواج، وحتى الشباب، 

ولهذا صممته على هذا الطراز.

علمنا والدي 
قيمة المال 

والعمل

37December 2015   |  مجــلـة بنت الخـليـج


