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وتنظيم الصفوف واألدوار التي يجب ان يتشاركها الجميع لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة
وتجسيد رؤية جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسن بإعادة صياغة جملة من الرؤى االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافية بما يتناغم وينســجم مع تطلعات االردنييــن لوضع بالدهم في موقع
متقدم في سباق الكفاءة والريادة والتنافسية الدولية بعد الخروج من االزمة االقتصادية التي
نعيشــها ليس لوحدنا بل العالــم جميعه يعيش االن مرحلة خطرة جدا وغير مســبوقة تهدد
بمفاجآت قد ال تبقي وال تذر وتأكل اليابس واألخضر.
ويتسارع التدهور االقتصادي بشــكل دراماتيكي بحيث أصبحنا نغفو على وضع ونصبح على
اخر وهذا يتطلب منا في االردن خاصة الحذر بشكل كبير جدا كي نتجاوز هذه األزمات والخروج
منها بأقل األضرار كما وسبق انه تجاوز أصعب منها.
ان قدرنــا في االردن ان نكون وســط النيران ..ويا نار كوني بردا وســاما على وطن الرباط
والحشد ....فما نكاد نلتقط نسمة انتعاش اقتصادي حتى تداهمنا األزمات المفاجئة ..وتنتهي
عندها جميع خطط النمو ومحاربة البطالة ونعود لتسيير األمور (كل يوم بيومه )....فال خطط
تفيد وال توقعات تصدق.
مــن هن اوجب القول ان تحميل الحكومة الحالية مســؤولية كل أزمة ال يصح وفق ما ســبق
الن الظروف اقوى من كل الخطط واألماني والتمنيات؛ فاالزمات االقتصادية التي نعيشها هي
تراكمات سابقة لحكومات ارهقت االقتصاد وحملت االردن ماال طاقة له عليه..
وللخروج من هذا المأزق علينا وضع خطة اقتصادية شاملة ال تهدف الى االصالح فقط بل الى
التقدم ايضا وان تكون وفي كامل مكوناتها ونتائجها االقتصادية واالجتماعية شــاملة جامعة
في التغيير والتطوير للموارد واإلنســان على حد ســواء وتجسيد بذلك حلم شعب وهمَة قائد
يراهن على االستثمار في العقول لقيادة مرحلة اصالح شاملة يتبعها نهضة..
ولعل الصناعة والتي تشــهد في كل يوم الجديد والجديد تعد اهم الركائز للنهضة والقضاء
على الفقر والخطوة االولى لتكوينه وهي البطالة؛
من هنا فإن الصناعة هي الركيزة االساسية في التنمية االقتصادية وهي حلقة الوصل اللبنة

االمارات العربية المتحدة  -دبي
+971 50 9027 697
+962 77 5004 105
E-mail : info@fbmjo.com
fbmjo@hotmail.com

االولــى للنهوض في كافة القطاعات االقتصادية االخرى فمنتجــات الزراعة مواد خام للصناعة
ومنتجات الصناعة هي االســاس في معادلــة الميزان التجاري وعملية التصنيع هي المشــغل
لأليدي العاملة وبالتالي القضاء على البطالة...
ولهذه االســباب مجتمعة فإن الملف الصناعي هو الركيزة االساســية إلحداث القفزة الكبرى
فــي التنمية االقتصادية وهي المحرك القتصاديــات الدول وهو ما نراه على االرض بما حققته
الدول الصناعية من تقدم وفي كافة المجاالت ,لذا فإن االســتثمار في الصناعة وتعزيز القيمة
المضافة اليها هو اولى الخطوات إلحداث حراك اقتصادي واسع وتنشيط مجاالت عديدة ترتبط
في ادائها بدورة التصنيع.
فلم تثن األزمات من عزيمتنا يوما بل حشــدت واســتنفرت كل طاقاتنا استعدادا للدفاع عن
االردن ولن نبخل بأغلى الغوالي وتقديم المهج واألرواح في ســبيله ...حفظ اهلل االردن وشعبه
وقائده ...واهلل خير حافظا وهو ارحم الراحمين.

سعر المجلة  7دوالر اوما يعادلها
اإلشتراك السنوي  200دوالر
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كتاب قصتي ..حكاية تَ ُفوق دولة بقلم قائد فذ
نماذج ملهمة

وتزخر صفحات التاريخ الحديث للدولة منذ قيامها ،بنماذج ومشاريع اقتصادية
متنوعة وملهمة ،ســواء فــي توقيتاتها أو صياغتها أو آليــات تطبيقاتها ،قد ال
يتســع المجال لحصرها جميع ًا في ســطور قليلة ،ولكن تبقــى عالمتها الفارقة
كامنة في جرأة اتخاذ القرار الشــجاع ووضعه موضع التنفيذ بمستويات إرادة ال
تضاهى ،وعزيمة ال تعرف المســتحيل ،وانفتاح على األفكار المبتكرة ،ومجموعة
هائلة من التجارب الفريدة واالستثنائية.
وفي كتابــه الجديد بعنوان «قصتي 50 ..قصة في خمســين عام ًا» يفرد صاحب
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

محمد بن راشد...

مسيرة انجاز تتربع في القمة
عندمــا نتحدث حول مفهوم التنمية الشــاملة للمجتمع -أي مجتمع -تتبادر الى اذهــان الكثيرين تلك المصطلحات الكبيرة التي
تعنى بالبناء التنموي للمجتمع ،واالرتقاء به حضاري ًا ،مثل مفهوم التنمية السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك
خطط واســتراتيجيات التنمية في اقامة المصانع ،وتوسيع نظم التعليم لتوفير القوى البشرية الالزمة لبناء اقتصاد قوي وغيرها
من اســس ونظريات البناء التنموي الشامل للشعوب ,وكلها نظريات ومفاهيم هامة لمن اراد االرتقاء بمجتمعه وشعبه ،والخروج
به من اطاراته التقليدية المتخلفة ،الى اطارات اكثر تميزاً وتقدم ًا ،كي يستطيع اللحاق بمجتمعات مايسمى بـ(العالم األول).
ولقد حققت دولة اإلمارات بفضل اتحادها الشــامخ االزدهار االقتصادي واالجتماعي للوطن والمواطنين ,ورســمت الطفرات
التنموية بفضل االســتقرار السياســي واألمنــي واالجتماعي ،والبنية األساســية المتطــورة التي أنجزتها ،واالســتراتيجيات
االقتصادية والمالية التي انتهجتها ،والتي ترتكز على الحرية االقتصادية وتشجيع االستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي،
في تحقيق التطور االقتصادي في مختلف القطاعات اإلنتاجية.
حيث تعمل دولة اإلمارات وفق رؤى استراتيجية واضحة المعالم ،وخريطة طريق مُحددة الوسائل واألدوات محسوبة باألرقام،
من خالل منظومة متكاملة دائمة التطور ال تعتمد على الصدفة والحظ إنما على جرأة وإقدام مصحوبة بعزيمة وتصميم من
قيادة شجاعة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام،
وضمان بناء مســتقبل راســخ ألجيالها الحالية والقادمة ..وبنظرة متأنية على مسيرة نهضة اإلمارات ،يتضح بما ال يدع مجا ًال
للشــك بُعد نظر القيادة الرشــيدة ،وقدرتها الفائقة على التعامل مع المستجدات ومواجهة التحديات ،ورؤيتها المتفردة في
اإلدارة وتحقيق األهداف ،ال ســيما وأن الخطط االســتراتيجية للدولة تؤتي ثمارها حين ًا بعد آخر ،ال ســيما وأن من أهدافها

حاكــم دبي ،رعــاه اهلل ،فصو ًال عدة حول تجربــة دبي االســتثنائية والملهمة ،التي
جعلتها أنجح نموذج اقتصادي وتنموي في المنطقة.
ويســتعيد ســموه ،حكاية المدينة كنمــوذج إماراتي ،من خــال منجزاتها التي
جعلتها تتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية مثل تحويلها إلى وجهة سياحية
رائــدة ،تنافس مدن العالم المكرســة تاريخي ًا في هذا المجــال ،باإلضافة إلى بناء
مشــاريع عمالقة ،ذات صدى عالمي ،مثــل بناء ميناء جبل علي ،والمنطقة الحرة في
ميناء جبل علي ،وتأســيس شــركة «طيران اإلمارات» ،وشركة موانئ دبي العالمية
التي تدير أكثر من  80ميناء حول العالم ،و«دبي ويرلد سنترال» ،كمدينة لوجستية
متكاملة بمثابة خط حرير إماراتــي ،يربط بين الخطوط الجوية والخطوط البحرية
في الدولة ،حيث يضم المشــروع مطــار آل مكتوم الدولي األكبــر عالمي ًا ،كل ذلك
ضمن رؤية تؤمن بأن دبي ال تعرف المستحيل ،حيث يقول سموه« :يمكن أن تلتف
على قوانين المنطق أحيان ًا لتحقيق ما يعجز غيرك عن تحقيقه».

جرأة القرار

ويتجلى توجه القيادة نحو القرارات الجريئة في اختيار المخاطرة في ميادين التنمية

قبل أربعة عقــود في الرهان ،وليس المخاطرة في ميادين السياســة في الوقت الذي
عصفت الحروب والهزات السياســية بعــض دول المنطقة ،حيث يمكن رؤية نتائج هذا
االختيــار بوضوح بالغ من ســجل اإلنجازات والنجاحات الكبيرة التي اســتطاعت الدولة
تحقيقها عام ًا تلو اآلخر وعلى مختلف األصعدة.
ُ
«أتأمل ذلك وأنا أستذكر عام  .1979كان عام ًا رأيتُ
كما ورد في كتب صاحب السمو:
فيــه االختيارات التي كانت تحــدث في وطني ،واالختيارات التــي كانت تحدث في دول
المنطقــة بجانب وطني .وأرى اليوم نتائج تلك االختيــارات .بعد أكثر من أربعين عام ًا
تستطيع رؤية نتائج تلك االختيارات بوضوح أكبر وفي دبي ،كان عام  1979عام ًا حاف ً
ال.
وينظــر الكثيرون إليه باعتباره عام ًا محوري ًا في تاريخ دبي ،لكونه العام الذي شــهد
انطالق ثالثة من أكبر مشــاريع اإلمارة ،أول تلك المشــاريع مينــاء جبل علي ،والثاني
مصهر األلمنيوم الذي أنشــأته وتم ّلكته شركة دبي لأللمنيوم «دوبال» بقدرة سنوية
أولية وصلت إلى  135ألف طن ،أما المشــروع الضخم الثالث الذي بدأ ذلك العام فكان

الرئيسية ،توفير كافة مقومات وأسباب العيش الكريم والرفاهية للمواطنين ،من تعليم وصحة وأمن وأمان وغيرهم ،والتي

مركز التجارة الدولي في دبي الذي يُعرف اليوم باســم «مركز دبي التجاري العالمي»،

جعلتهم يشعرون بالمزيد من السعادة والرضا يحسدهم عليها كافة شعوب العالم.

والذي كان أطول مبنى في الشرق األوسط ،وواحداً من أكبر المباني في العالم آنذاك.

ويضيــف ســموه« :بالمناســبة« ،دوبــال» اليوم هــي خامس أكبر منتــج عالمي
لأللمنيوم بعد دمجها مع شركة اإلمارات لأللمنيوم «إيمال» ،وجبل علي أصبح يضم
منطقة حرة فيها أكثر من  7آالف شركة ،وكرر تجربته لندير اليوم أكثر من  78مينا ًء
حــول العالم ..أما مركز دبــي التجاري العالمي فأصبح اليوم أكبر مركز الســتضافة
المعارض في المنطقــة ،ويجمع أكثر من ثالثة ماليين رجل أعمال وخبير ومختص
سنوي ًا ضمن  500فعالية .وأصبح شارع الشيخ زايد الذي بدأ بالبرج هو الشارع الذي
يضم أكبر عدد ناطحات سحاب في الشرق األوسط".
ويســتطرد ســموه :نعم ،بعد أكثر من أربعين عام ًا وهي ليســت كبيرة في عمر
الشعوب يتضح لك نتائج اختياراتك بين الحرب والسالم ،بين المخاطرة في ميادين
التنمية ،والمخاطرة في ميادين السياسة.
ولعــل ما حققتــه الدولة من تجربة نهضوية شــهدت بها ربــوع األرض قاصيها
ودانيهــا ،لتصبح اســتثنا ًء على قمم النجــاح واإلنجاز خاصة وأنها ســجلت منجزات
تنموية نوعية شــامخة في شــتى المجاالت على الصعيديــن اإلقليمي والدولي في
وقت قياســي ،وباتــت نموذج ًا تنموي ًا ملهمــ ًا للكثير من الدول والشــعوب بفضل
الرؤية الثاقبة في استشراف المستقبل التي امتلكها اآلباء المؤسسون.
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محمـد بـن راشد:

كتاب قصتي..

الفضاء مستقبل اإلماراتي ومن أرض زايد ينطلق للعالميــة

يوثق قصة دولة صنعت المستحيل
عجلة المستقبل
وألن التاريخ يبدأ من المســتقبل ،باتت اإلمارات عبر فكر تنموي دائم التطور
ومنظومة قائمة على استشــراف المســتقبل واســتباق متغيراته واالســتعداد
للتطورات والتعامل معها بحكمة وكفاءة مركزاً لألفكار المبتكرة لم يشــهدها

في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة وذلك في العام .2071

العالم من قبل لتصبــح وجهة العقول المبدعة ومصدراً ألفكار الغد معززة من

ويؤكــد طموح اإلمــارات ضمــن رؤيــة  2021ريادتها ونجاحها فــي تحقيق

دورها الفاعــل والمؤثر في دوران عجلة المســتقبل عبر المســرعات واالبتكار

األهداف المرســومة والتي تسعى من خاللها الدولة إلى تصدر المركز األول في

وتوظيــف العلوم والتكنولوجيا في المجاالت وتبني نماذج للتغيير وبناء قدرات

مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجاالت ومن ضمنها بيئة العمل
وصو ًال إلى األهداف المنشــودة لتحقيــق الرفاهية للمواطنين ،من خالل تنويع

مجاالت االبتكار ،والثورة الصناعية الرابعة ،والذكاء االصطناعي ،وبرامج الفضاء،

االقتصاد ،وتحقيق األمن والســعادة والرفاهية واالستقرار والتنمية المستدامة

والطاقة المتجددة ،واالقتصاد األخضر ،والمسؤولية المجتمعية.

لألجيال الحالية والقادمة.

تسهيل بيئة األعمال

تشــمل مئوية اإلمارات  2071التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن

تشكل رحلة الصعود السريع لدولة اإلمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة

راشــد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رؤية

األعمــال ،ترجمة مباشــرة لإلصالحات التي تقــوم بها الحكومة لتســهيل بيئة

ّ
وتشــكل خريطة واضحــة للعمل
شــاملة وطويلة األمــد تمتد خمســة عقود،
الحكومي طويل المدى ،لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.

الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي «رعاه
خالل اجتماع المجلس في قصر الرئاسة بأبوظبي،

التي تواكب التغيرات المتســارعة ،والعمل كي تكون دولة اإلمارات أفضل دولة

مئوية 2071

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس
اهلل» ،االستراتيجية الوطنية للفضاء  ،2030وذلك

سعى المئوية إلى االستثمار في شباب الدولة ،وتجهيزهم بالمهارات والمعارف

ألجيال شغوفة بالمعرفة واستشراف الغد عبر استراتيجيات وطنية مدروسة في

اعتمــد مجلس الوزراء برئاســة صاحب الســمو

األعمال وكذلك حزمة التشريعات والقوانين والمبادرات التي تم إصدارها مؤخراً
والتي أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة في التنافسية العالمية.

بحضور ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان

مجلــس الــوزراء االماراتــي يعتمــد
االستراتيجيــة الـوطنيـة للفضاء 2030

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد
آل مكتوم «رعــاه اهلل»« :باألمس قــاد المواطن
اإلماراتــي إطــاق أول قمر صناعــي ..وهو بالغد
القريب ســيتولى إدارة أكبر المحطــات العالمية
في العلوم والفضاء مــن أرض اإلمارات ..فقطاع
الفضاء هو مستقبل المواطن اإلماراتي ..ينطلق
من أرض زايد لصناعة مستقبل العالم».
وأكــد ســموه أن اإلمــارات اســتطاعت خــال
فترة وجيــزة وبفضل رؤيتها أن تؤســس قاعدة
اقتصاديــة وبنيــة تحتيــة متطــورة ،وكفــاءات
إماراتية شــابة وغيرها من القــدرات والممكنات
التــي هيأتها لتكــون من األوائل فــي المنطقة
ضمن الســباق العالمي الكتشاف الفضاء ،واليوم
تأتي االســتراتيجية الوطنية للفضاء الســتكمال
هــذه الجهود ،ووضعها في إطــار عملي لتحقيق
الغايات.
وأوضــح ســموه« :مســتمرون باالســتثمار في
المشــاريع واألنشــطة الفضائيــة ..والتي تعود
بالنفع على الوطن والمواطن ..والهدف ترســيخ
قواعد صناعة الفضاء ألجيال المســتقبل ..ووضع
الدولــة في مصــاف الــدول المتقدمــة في تلك
الصناعة».
وأضــاف« :ســنعمل على تأهيل كــوادر وطنية
مؤهلــة فــي هــذا القطــاع ..ودعمــه بالمراكز
البحثيــة ..والوظائف التخصصيــة ..وبيئة علمية
وتشــريعية محفــزة وجاذبة لخدمة اإلنســانية..
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فطمــوح دولتنــا ال يقــف عنــد حــدود األرض..
والفضاء يتسع ألفكارنا ومشروعتنا المستقبلية».

محمد بن راشد مترئس ًا االجتماع بحضور حمدان بن راشد ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي

رفع الوعي

تحفيز بيئة األعمال

كما أكد ســموه أهمية رفع مســتوى الوعــي بأهمية قطــاع الفضاء لدى األجيال الناشــئة،

كمــا اعتمد مجلس الــوزراء قراراً بتنظيــم وتطوير خدمات

ونقــل علومه ومعارفه وتقنياته المتطورة إلى الدولــة ،باإلضافة إلى تعزيز دور مراكز البحوث

قطاع شــؤون الجنســية واإلقامة والمنافذ ،من خالل تنظيم

والتطويــر الوطنيــة المتقدمة ،والتعــاون الدولي وتبــادل المعلومات بما ينســجم وأهداف

إصــدار بعض تصاريــح اإلقامة للمســتثمرين ورواد األعمال

االســتراتيجية ،مشــيراً إلى أن دولة اإلمارات تملك اليوم أحدث مراكز البحث التي تعتمد على

والمبتكرين والكوادر البشــرية المتميزة ،الهادف إلى تحفيز

التقنيات والتطبيقات المتطورة.،

بيئة األعمال في الدولة ،وتوفير بيئة ومناخ جاذب لالستثمار،

حيث قال ســموه« :نفخــر اليوم بوجود  4مراكــز متخصصة في البحــث والتطوير الفضائي

وجعل إقامة المبدعين والمستثمرين نموذج ًا رائداً للتعايش

بدولتنــا ،جميعها تمتلك قدرات التصنيع ،يمثل المواطنــون فيها أكثر من النصف ،وأكثر من

ومحفــزاً للقدوم للدولــة كإحــدى أفضل الوجهــات للزيارة

نصف المواطنين من النساء».

واإلقامة وفق آليات مرنة تراعي العائد االقتصادي.

كما قال ســموه في تدوين عبر حســابه في موقــع التواصل االجتماعي «تويتر»« :ترأســت

وفــي الشــؤون التنظيميــة والحكومية ،اعتمــد المجلس

اجتماعــ ًا لمجلس الوزراء بقصر الرئاســة ..اعتمدنا خالله االســتراتيجية الوطنية للفضاء حتى

تشــكيل لجنة األنشــطة المالية والتي تختص في النظر في

العام  .2030وتشــمل االســتراتيجية  79مشــروع ًا في مجال علوم وأبحــاث الفضاء والتصنيع

الموضوعــات المحالة لها من الســلطات الرقابية والمتعلقة

والتجميع واالختبارات باإلضافة لقطاع الخدمــات الفضائية التجارية ...لدينا رؤية واضحة أين

باألنشــطة المالية ،ودراســة أي مقترح أو إبداء الرأي لتنظيم

نريد الوصول في قطاع الفضاء».

أي نشــاط مالي غير األنشطة المذكورة في قوانين السلطات

وأضاف سموه« :كما اعتمدنا اليوم اإلطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح اإلقامة للمستثمرين

الرقابية.

ورواد األعمــال والمبتكريــن وأصحــاب المواهب ...وســتبدأ إدارات اإلقامة بالدولة اســتقبال

وفي الشــؤون الخارجية والتعاون الدولي ،صادق ووافق المجلس

الطلبات ..دولة اإلمارات كانت وستبقى قبلة للمواهب ...وأرض لتحقيق أحالم كافة الرواد».

على عــدد من االتفاقيــات الدولية ،منهــا التصديق علــى اتفاقية
بيــن حكومة الدولــة وحكومة جمهورية تشــاد بشــأن التشــجيع

االستراتيجية الوطنية للفضاء

والحماية المتبادلة لالستثمار ،وسبع اتفاقيات بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهــرب المالي ،وذلك مع كل من حكومة جمهورية

وتهدف االســتراتيجية الوطنيــة للفضاء إلى دعــم تحقيق رؤية اإلمارات فــي مجال صناعة

الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.
كمــا تعد إحدى ركائز وممكنــات اإلطار التنظيمي الوطني لقطاع الفضــاء في الدولة والذي
يتألــف مــن العناصر األربعة :السياســة الوطنية للفضــاء ،وقانون تنظيم القطــاع الفضائي،
واللوائــح التنظيمية ،واالســتراتيجية الوطنية للفضاء ،فيما تعد االســتراتيجية مرجع ًا وطني ًا
للمبادرات ذات األولوية للجهات المعنية والمؤسسات العاملة بالقطاع الفضائي.
وتعنــى االســتراتيجية بصناعــة وأنشــطة الفضاء لدولــة اإلمارات حتــى عــام  ،2030وصو ًال
لمســتهدفات «رؤية اإلمارات  ،»2021و«مئوية اإلمارات  ،»2071ويشمل ذلك األنشطة الفضائية
الحكومية ،واألنشــطة التجارية ،واألنشــطة العلمية التــي يقوم بتنفيذها الجهــات العاملة في
القطاع العام والخاص والمؤسسات األكاديمية ومراكز البحث والتطوير ،كما تعنى أيض ًا باألنشطة
الفضائية الدولية أو لدول أخرى ،والتي تشارك وتساهم فيها الجهات العاملة في الدولة.
ويدعم تطبيق االســتراتيجية بنية تحتية متكاملة وإطاراً تنظيمي ًا للقطاع الفضائي للدولة،
ً
خاصة مع وجود  4مراكز متخصصة في البحث والتطوير الفضائي ،وهي مركز محمد بن راشــد
للفضــاء بدبي ،والمركز الوطني ألبحاث وتقنيات الفضاء بالعين ،ومركز الياه ســات في معهد
مصدر بأبوظبي ،ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.
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هيكلة االستراتيجية

وتتضمــن االســتراتيجية الوطنية للفضــاء ضمن هيكلهــا  6أهداف

رئيســية و 21برنامج ًا و 79مبــادرة ،تترجم سياســة الدولة إلى مجاالت
تركيــز ومجموعة من المبــادرات والبرامــج ذات األولوية التي تســعى
لتحقيــق الغايــات والطموحات الوطنية فــي صناعة الفضاء ،يســتفيد
منها أكثر من  85جهة في الدولة ..وترتكز االســتراتيجية على  3مجاالت
رئيســية هي علــوم وبحوث استكشــاف الفضــاء ،والتصنيــع والتجميع
والتكامل واالختبار ،والخدمات الفضائية ،وتختص وكالة اإلمارات للفضاء
بمتابعة تنفيذ االستراتيجية بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين.
كما عملت على تأســيس وتعزيز التعــاون الدولي في مجال الفضاء
مــن خالل التعاون مع أكثر من  25وكالة ومركــزاً فضائي ًا لدول أخرى
صديقــة لديها برامــج فضائية رائــدة وطموحة ،والعمــل على خطة
طموحة إلطالق  5أقمار صناعية جديدة حتى عام .2021

تشــاد ،وحكومة جمهورية ســان مارينو ،وحكومة ســانت فنســنت
والغريناديــن ،وحكومة جمهورية ســورينام ،وجمهوريــة البرازيل
االتحادية ،وحكومة جمهورية أنغوال ،وجمهورية كوستاريكا.
كما شملت االتفاقيات التوقيع على االتفاقيتين العربيتين بشأن
تنظيــم نقل وزراعة األعضاء واألنســجة البشــرية ومنع ومكافحة
االتجــار فيهــا ،ومكافحــة االستنســاخ البشــري ،والبروتوكولين
العربيين بشــأن مكافحة جرائم االتجار بالبشــر وخاصة النســاء
واألطفــال ،ومنع ومكافحة القرصنة البحرية والســطو المســلح،
إلى جانب التوقيــع على بروتوكول بين حكومــة الدولة وحكومة
جمهورية بيالروســيا بشــأن إجــراء تعديل علــى اتفاقية اإلعفاء
المتبادل من تأشــيرة الدخول المســبقة لحاملي جوازات الســفر
الدبلوماسية ،واتفاقيتين حول انضمام الدولة إلى مبادرة الحزام
والطريــق وآلية التعاون فــي إدارة الضرائب ،واالنضمام لمنظمة
دول أمريكا الوسطى «سيكا» بصفة مراقب.

من اقوال سموه:
• اإلمارات استطاعت في فترة وجيزة أن تؤسس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة
وكفاءات إماراتية شابة

•

باألمــس قاد المواطن إطــاق أول قمر صناعي وبالغد القريب ســيتولى إدارة أكبر

المحطات العالمية في العلوم والفضاء

•

اليوم تأتي االستراتيجية الوطنية للفضاء الستكمال الجهود ووضعها في إطار عملي

لتحقيق الغايات

• مســتمرون باالســتثمار في المشــاريع واألنشــطة الفضائية التي تعود بالنفع على
الوطن والمواطن

• طموح دولتنا ال يقف عند حدود األرض ..والفضاء يتسع ألفكارنا ومشروعاتنا المستقبلية

• ســنعمل على تأهيــل كوادر وطنيــة مؤهلة في القطــاع ودعمه بالمراكــز البحثية

والوظائف التخصصية

•

هدفنا ترســيخ قواعد صناعة الفضاء ألجيال المســتقبل ووضــع اإلمارات في مصاف

الدول المتقدمة

•  ٤مراكز متخصصة في الفضاء بدولتنا واإلماراتيون يمثلون أكثر من النصف أغلبهم نساء
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د .ماهر الحوراني...
محطات بارزة في مسيرة مليئة باالنجازات
يعد الحديث عن بلدوزر "الشباب " وربان سفينة "عمان االهلية" ووريث
مؤسســها المرحوم الدكتــور احمد الحورانــي  ..حديثا عــن قمة العطاء
ورمز المروءة والشــجاعة والكرم والشــهامة فهو من أولئك الذين نذروا
ســنوات عمرهم من اجل خدمة المواطن والوطن وعملوا بمنتهى األمانة
والمسؤولية واالستقامة والمثابرة.
فقد اثبت الدكتور ماهر الحوراني وجوده وكفاءته بين عمالقة التعليم
واالقتصاد بالمنطقة فبلدوزر "الشــباب" ورغم صغر سنه استطاع تحقيق
إنجــازات واســعة بحنكة وحضور الفــت بما قدمه من خدمــات لمجتمعه
وانجازات وضعت القالع االقتصادية التي يديرها في المقدمة.
فعندمــا تراه تجد نفســك امام رجل تملــؤه الحكمة والجــرأة والخبرة
والحس الوطني الصادق ،ذو الضمير الحي ،بشــخصيته الفذة ،التي تمتاز
بالريادة والحنكة ،يتحدث بها عــن انتماء صادق يعكس اإلنجاز والتقدم
والرقــي من جهــة ،ورؤيته القويــة الثاقبة النافذة المميزة التي تعشــق
التطــور والتي حققت بهمته الكثير من التقــدم فهو قيادي ال يرضى إال
بالتميز واالبداع والريادة.
فهو قائد اول جامعة خاصة تأسست في األردن والمنطقة "جامعة عمان
االهلية " الى جانب تطويره الكثير من االســتثمارات التي تجعل منه بحق
بلدوزر الشــباب ،ففي كل خطواته يرتقي بثبــات الى القمة وينتقل من
نجاح الى اخر ،ليكون فــي المقدمة كأحد أبرز رجال االعمال في المنطقة
فهــو صاحــب المحطات البــارزة في مســيرته الحافلة بالعمــل والعطاء
واالنجــازات والمســاهمات المرتبطة بفكره وإبداعه جعلت اســمه يجوب
بعيدا اقاصي االرض حامال اسم االردن وتوأمها فلسطين في قلبه وعقله.
وال يمكــن ان نغفل عن امتالكه مهــارة االدارة والتخطيط التي تجعل
منه اهال ليكون الربان لواحدة من اعرق جامعات المنطقة.
فلقــد قرأنا في عينيه الطمــوح واالرادة والغيرة على مصلحة المواطن
االردني وبــث روح االنتماء والعمــل الجاد بين الجميــع ...فقد ولد كبيرا
ومنــذ الصغر لذا فالكتابة عنه صعبة فمثلما يرســم الفنان لوحته تجدنا
نكتب لوحة فنية متكاملة وعند الحديث عن هذا الرجل تجد نفســك حائرا
من اين البداية؟.
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مال واعمال تلتقي رئيس هيئة مديري جامعة عمان االهلية

د .ماهر الحوراني...
عمان االهلية تقدم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية
عمان االهلية في سطور
اكــد الدكتور ماهــر الحوراني في حديثه لمــال واعمال على
انــه ومنذ نشــأتها حملت جامعــة عمان االهليــة على عاتقها
ً
رؤية عظيمة تتمثل باحتــواء الميزات الجوهرية التي تمتلكها
الجامعــات المرموقــة عالميــ ًا ،تلــك الميــزات التــي ّ
تمكــن
ً
سريعة لتتفوق على ما
المؤسســات من تحقيق التقدم بخطى
سواها تفوق ًا ملحوظ ًا.
وقال الحوراني :تتســم البرامــج األكاديميــة والبحثية التي
تقدمها الجامعة بكونها شــاملة ومتعــددة التخصصات ،فهي
جامعــة ذات بنية تحتية بارزة للتعلــم والبحث ،ولديها القدرة
على توفير أســاتذة متميزين أكاديمي ًا وهي بالتأكيد جامعة
ذات طابع دولي من حيث تطلعاتها ورُؤاها ،ومن حيث تركيبة

الحديــث عن التعليم هو الحديث عــن الحياة حيث أن كل
ما نعيشــه من تقــدم ورفاهية هو من نتــاج نقل المعارف
مــن جيل إلي أخر وتطويرها في كل مجاالت الحياة ،وبالنظر
ألســاليب نقــل المعلومــات والمعــارف نجد انهــا اختلفت
من عصر ألخــر ،حتى وصلنا إلي العصــر الحالي عصر الثورة
التكنولوجيــة الهائلة فلم تعد أهميــة التعليم اليوم محل
جدل في أي منطقة من العالم ،فالتجارب الدولية المعاصرة
أثبتت بما ال يدع مجاال للشــك إن بدايــة التقدم الحقيقية؛
بل والوحيدة هي التعليم ،وأن كل الدول التي تقدمت – بما
فيها النمور اآلســيوية ــ كانت بدايتها عبر بوابة التعليم،
بل إن الــدول المتقدمة نفســها تضع التعليــم في أولوية
برامجها وسياستها.
ومما ال شــك فيه أن جوهر الصراع العالمي هو ســباق في
تطويــر التعليم ،وأن حقيقة التنافس الذي يجرى في العالم
هو تنافس تعليمــي ،فثورة المعلومــات ،والتكنولوجيا في
العالم ،تفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية ،لنلحق بركب
هذه الثورة ،ألن من يفقد هذا السباق العلمي والمعلوماتي
لن يفقد فحسب صدارته ،ولكنه يفقد قبل ذلك إرادته.
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من هنا يكتســب التعليــم الجامعي والعالي في العالــم أهمية كبيرة
لــذا وجب على التعليم أن يرتبط بخطط التنمية الشــاملة ومنها البحث
العلمــي والتقــدم التكنولوجي في تدريــب وتأهيل العناصــر القيادية
في المجتمع فالطاقات البشــرية المـــدربة والمؤهلة قــادرة على قيادة

طلبتها وأساتذتها.
وأضاف :فهي المقصد للطلبة الموهوبين من جنسيات مختلفة،
اذ توفر لهم بيئة اكاديمية مميزة يســتطيعون من خاللها اخراج
طاقاتهم وابداعاتهم داخل القاعات الدراسية وخارجها.

خطط التنمية الشــاملة وبذلك تكون الجامعات مـــصنعا لقيادات األمة

مواكبة المستجدات والتطورات العالمية

والحفاظ على الهوية القوميــة والوطنية في ظل العولمة والمعلوماتية

وفيما يتعلق بالتقدم العلمــي والتكنولوجي قال الحوراني:

العربيــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعلمية
والتطورالتكنولوجــي ...وهو ما ســعت اليه أولــى الجامعات الخاصة في
األردن جامعة عمان االهلية واستطاعت تحقيقه بحنكة ودارية مؤسسها
المرحوم الدكتور احمد الحوراني وعلى خطاه ســار رئيس هيئة مديريها
الدكتور ماهر احمد الحوراني الملقب ببلدوزر الشباب والذي قاد سفينتها
بعد وفاة والده المؤسس الى المكانة التي جعلتها في ريادة المؤسسات
التعليمية الخاصة في المنطقة .
من هنا ســعينا في هذا العدد من مال واعمال على تســليط الضوء على
ابرز اإلنجازات التي حققتها الجامعة في اآلونة األخيرة واصبحت تقف اليوم

اليــوم ،تقــدم جامعة عمــان االهليــة تعليم ًا نوعيــ ًا يواكب
المعاييــر العالمية وال تقف طموحات وتطلعــات الجامعة عند
هــذا الحــد ،بل تذهــب إلى ما هــو أبعد من ذلــك حيث تضع
مســألة البحث العلمي ضمــن أولوياتها وأهدافها الرئيســية
خدمة لطلبتها بشــكل خاص وللمجتمع بشــكل عام ،ويتجلى
ذلك في إدخال ودمج عملية البحث في جميع جوانب األنشــطة
األكاديمية ،وبرامج الدراســات العليــا ،والمعامل والمختبرات
المعتمدة من شركات عالمية ،فضال عن البيئة التعليمية.
وأضاف :تواصل الجامعة نجاحها المســتمر وتطوير مكانتها

علـى قمـة عاليـة مـن اإلنجازات الحقيقيّة ،ولها أولوية وقيمة خاصة بيـن

كمؤسسة أكاديمية رائدة في الجودة والتميز البحثي وملتزمة

شــقيقاتها الجامعات فــي األردن والمنطقــة  ....وكان ذلك من خالل لقاء

التزامــا تامًــا بتحقيق األولويــات التي تبنتهــا وزارة التعليم

خاص مع الدكتور ماهر الحوراني ....واليكم ما قاله لنا في هذه السطور..

العالي والبحث العلمي وبتحقيق معايير االعتماد والجودة .
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إنجازات تؤكد ريادتها
وأجاب الدكتور الحوراني عن ســؤال مال واعمال حول اإلنجازات التي حققتها
الجامعــة بالفترة األخيــرة؟ بالقول :حققــت الجامعة وعبر مســيرتها الحافلة
بالتقدم واالزدهار إنجازات عديدة تؤكد ريادتها ندرج اليكم بعضها:

التواصل المجتمعي وخدمة أبناء البيئة المحيطة
وردا على سؤال مال واعمال حول مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع؟ قال الحوراني:يأتي التواصل مع المجتمع
والمشــاركة في جميع فعالياته واالرتباط به في صميم رؤية ورسالة الجامعة اذ تقدم "االهلية" خدمات مجتمعية
متميــزة عبر انشــطتها المتنوعة على مختلف الصعد واالســهام فــي العديد من المشــاريع التطويرية للمجتمع
المحلي الى جانب المنح للمتفوقين والبناء المجتمع في مختلف التخصصات ...كما تعتز الجامعة بالمستوى الرفيع
لطلبتها وخريجيها ...وســتبقى كما هو عهدها ملتزمة بجعل حياة الطالب الجامعية بيئة خصبة تشــجع الطالب
على تحقيق التميز والعمل التطوعي وتحمل المسؤولية المدنية والنزعة نحو الريادة والقيادة.

كوادر تدريسية وإدارية متميزة
وفيمــا يتعلق بالكادر االكاديمي للجامعة قال الحوراني:تحتضن جامعــة عمان االهلية مجموعة متميزة من أعضاء
هيئــة التدريس تم اختيارهم بعناية ،فمنهم الخبراء الدوليــون باإلضافة إلى أفضل العقول الوطنية االردنية،ويتميز
كل عضــو هيئة تدريس بخبــرات بحثية وتفان ال مثيــل له في تدريس الطلبــة ،ولديهم الرغبــة الصادقة بالتعاون
ومشاركة افكارهم وعلومهم وتجاربهم مع اآلخرين استجابة للمتطلبات واحتياجات المجتمع تحقيقا لرسالة الجامعة .
وأضاف  :تشــجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على المشــاركة واالنخراط بفعالية في المجتمع حيث يتم تكريمهم
لما يحققوه من إنجازات ،كما تدعم الجامعة الجهود البحثية ،وتشارك بصفة منتظمة في المسابقات البحثية الوطنية.

•

نحن ذاهبون باستراتيجيتنا للخمس ســنوات القادمة الى الجامعة الذكية

بكافة سياساتها واالستغناء عن جميع المعامالت الورقية.

•
• توقيــع اتفاقيات توأمة وشــراكة مع العديد من الجامعــات منها هيريوت
تكريما لمحمود درويش قامت الجامعة بافتتاح قاعة باسمه.

وات ،برادفــورد ،صوفيا ،شــيكاغو ،الخليج ،النجاح ،ســميث ســالوت األميركية،
يوكام االسبانية ،كوينز بلفاست.

•
• المشاركة في معظم المؤتمرات والفعاليات المحلية والعربية والدولية
• تقديم منح دراســية البنــاء البلقاء ونقابــة الصحافيين ونقابــة الفنانين
توقيع العديد من االتفاقيات مع المستشفيات وشركة امنية وغيرها

وحفظة القران وغيرها

•
• تنظيم العديد من المسابقات منها جائزة الدكتور احمد الحوراني للموظف
احتضان مهرجان الشعر العراقي سنويا ومهرجان الجاليات

المثالي وجائزة حفظ القران الكريم

•

الحصــول علــى كافة المعاييــر لالعتمادين العام والخاص وعلى شــهادة

ضمان الجــودة األردنية وعلى االعتمــادات للتخصصات الهندســية من نقابة
المهندســين العرب وعلى شــهادة االيزو باخر اصدراته الى جانب حصول كلية
تقنية المعلومات بتخصص الشبكات وامن المعلومات على االعتماد االمريكي
" "ABETوتقدمنا للحصول على االعتماد االمريكي في تخصصات متعددة .

ذلك الى جانب الكفاءات االدارية المتميزة في الجامعة في مختلف الدوائر واالقسام.

خريجون على قدر عال من الكفاءة
واشــار الحوراني الى ان الهدف الرئيســي للجامعة إعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع ،
قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي واالٕقليمي ،واالٕسهام الفاعل والمتميز في مجال البحث
العلمــيّ ،وبناء القدرات التقنية والبشــرية ،من خالل تقديم برامج تعليميــة وتدريبية نوعية وتعزيز
بيئة البحث العلميّ في إطار من التفاعل المجتمعي والتعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع االٔطراف
المعنية كافة ،مع مراعاة أحدث معايير الجودة والتميز.
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تخصصات نوعية تناسب سوق العمل

ليســتطيع التعليــم العالي فــي االردن مواكبة

احتياجات السوق؛ اكد الحواني على ان الجامعة

النهضة العلمية في العالم.

تســعى الــى تلبية حاجــات ســوق العمل من

ولتكــون بذلك عمان االهلية رمزا يشــار اليه

تخصصات نوعية تتماشــى مع التقدم العلمي

الذي اتبعتــه منذ انطالقتها قبــل قرابة الثالثة

 -1كلية االداب والعلوم وتضم:
اللغة اإلنجليزية وادابها

 -5كلية التمريض

 -11برنامج الماجستير

اللغة اإلنجليزية والترجمة

 -6كلية الصيدلية

علم النفس

 -7كلية العلوم الطبية

•
• العلوم الصيدالنية
• أنظمة النقل الذكية
• ماجستير إدارة االعمال المحلي
• إدارة حكومية
• علم النفس االكلينيكي
• هندسة االتصاالت
• المحاسبة والتمويل
• برنامج إدارة االعمال المشترك مع جامعة هيريوت وات| ادنبرة"”MBA

•
•
•
•
•
•

إدارة االعمال
نظم المعلومات اإلدارية
المحاسبة
التسويق
العلوم المالية والمصرفية
االعمال التجارية وااللكترونية

 -4كلية تقنية المعلومات

•
• هندسة البرمجيات
• الشبكات وامن المعلومات
• تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك
علم الحاسوب
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وحاملة راية اول مبادرة

ان ســر تميز وريادة الجامعــة يكمن في النهج

الجامعة حاليا العديد من التخصصات وهي:

 -3كلية االعمال وتضم

رائــدة الجامعــات الخاصــة

العلوم والمعرفة.

متواصــل علــى تطويــر تخصصاتهــا وتضــم

 -2كلية الحقوق

جامعة عمان االهلية

بالبنان ومقصدا للباحثين عن العلم والنهل من

والتكنولوجــي حيث تســعى الجامعة وبشــكل

التربية البدنية والصحية

حملت زمام المبادرة فــي نقل التعليم الجامعي
يكــون فيهــا القطاع الخــاص صاحــب المبادرة

عمان االهلية بين كلياتها والتي تتماشــى مع

التربية الخاصة

المؤسســات التعليميــة فــي االردن وهــي من
فــي االردن من النمطية الى الى نهضة تعليمية

وللحديــث عــن التخصصــات التــي تضمها

•
•
•
•
•

وال زالــت جامعــة عمــان االهليــة تتصــدر

•
• السمع والنطق
• علم البصريات

العلوم الطبية المخبرية

 -8كلية العمارة والتصميم

•
• التصميم الداخلي
• التصميم الجرافيكي
• التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي.
هندسة العمارة

 -9كلية الهندسة

•
•
•
•
•

هندسة الحاسوب
هندسة االلكترونيات واالتصاالت
الهندسة الطبية
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية

 -10كلية التربية البدنية والصحية

الحقوق

 -12باإلضافة الى درجة الدكتوراة في الحقوق

التوسع في الخارج

عقود فكل خطوة تخطوهــا تعتبر بمثابة خطوة
للمرحلة التي تليها الى ان وسعت الفجوة بينها
وبين المؤسسات التعليمية االخرى وتكون بذلك
الرقم الصعب في المعادلة التعليمية ليس فقط
على مستوى االردن بل المنطقة .
من هنا فــان النجاحات المتتاليــة التي حققتها
الجامعة خالل مسيرتها لم تكن وليدة الصدفة بل
هي نابعة من رؤية حكيمة لمؤسسها االول الراحل
الدكتور احمد الحوراني تغمده اهلل بواســع رحمته؛
وتضافــر الجهــود من قبــل كوادرهــا التعليمية
واالداريــة التي وضعت االســتراتيجيات المتكاملة
للنهوض بها وجعلها تحافظ الصدارة..
وتســتمر المســيرة بقيادة نجل الدكتور احمد
الحوراني الدكتــور ماهر الحوراني الذي كان كما

وأشــار الحورانــي الى انه مــن منطلق خدمــة الطلبة

اراد المؤســس نعم القائد لصرح تعليمي يشــار

العرب والتسهيل عليهم ورغبة في تقديم تعليم متميز

اليه بالبنــان فبــاالرادة والعزيمــة وتكاتفه مع

وخدمــات علــى درجة عالية مــن الجودة "وبعــد النجاح

اسرة الجامعة اصبحت عمان االهلية مطلبا لرواد

الكبير الذي حققته الجامعة في األردن " تتطلع الجامعة

العلم والباحثين عن التميز .

الى افتتاح فروع لها في بعض الدول العربية الشقيقة.
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جامعة عمان االهلية تحتفل بتخريج الفوج الســادس والعشرين
من طلبتها للفصل الدراسي األول 2019-2018
تحــت رعاية معالي االســتاذ محمد صالــح الحوراني رئيــس مجلس امناء

ووجــه الدكتور حمدان بهذه المناســبة الشــكر الى

جامعة عمان االهلية احتفلت الجامعة بتخريج الفوج الســادس والعشــرين

رئيس هيئــة المديرين الدكتور ماهــر الحوراني على

من طلبة الفصل الدراســي األول للعام الجامعي  2019-2018على مســرح

دعمــه المســتمر لتطويــر الجامعة والشــكر لمجلس

االرينا بحضور الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة وأ.د.

االمناء كذلك.

ساري حمدان رئيس الجامعة  ،وعدد من أعضاء مجلس األمناء واعضاء هيئة

وفــي ختام كلمتــه اكد على الدور الكبير والرئيســي

المديريــن باإلضافة إلى العمــداء وأعضاء الهيئتين التدريســية واإلدارية

الذي يقوم به جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحســين

وحشد كبير من اولياء امور واهالي الطلبة الخريجين والمدعويين.

في االهتمام بمسيرة التعليم العالي وتطوير اداءه • تال

• وقد تميز االحتفال بتنظيم متكامل حيث بُدىء بالســام الملكي وقراءة

ذلك كلمة الخريجيــن والخريجات القتها الطالبة دانيا

آيات من الذكر الحكيم تالها الطالب راكان عاشــور من تخصص الهندســة

قطيشــات من كلية الحقوق شــكرت خاللها القائمين

الطبيــة ثم القى رئيس الجامعة االســتاذ الدكتور ســاري حمدان كلمة في

على الجامعة ورئاستها والهيئتين التدريسية واالدارية

الحفل قال فيها  :ان يوم التخريج هو يوم العطاء والذي يعكس صور جميلة

وكافــة العامليــن فيها واشــادت بالمنــاخ التعليمي

مــن العطاء ،اولهــا عطاء اولياء االمــور الذين اعطــوا دون ان ينتظروا ردا

واالكاديمي والبيئة التعليمية المثالية لتحقيق التميز

لعطائهم ويســعون الى تحصين ابنائهم بسالح العلم  ،ليواجهوا تحديات

من خالل ما توفره الجامعة من متطلبات النجاح الخطة

الحياة  ،وهنا اسجل تحية االعجاب واالفتخار باولياء االمور.

الدراســية وتحقيــق النتائــج المرجوة  ،وقــدرت عاليا

امــا الصورة الثانية مــن العطاء هي الخريجين الذيــن حققوا امال اولياء

وبإسم كافة الخريجين التعب والدعم الذي قدمه لهم

امورهــم وتخرجوا من جامعة عمان االهلية مرفوعي الرأس ويملكون العلم

اولياء امورهم للوصول الى هذا اليوم الذي تتحقق فيه

والمهارات الالزمة لمواجهة الحياة العملية ووجه لهم التحية والتقدير.

امنيات كل طالب علم بنيل شهادته الجامعية متسلحا

واشــار الى الصورة الثالثة من العطاء وهي عطاء الهيئتين التدريســية

بها لدخول الحياة العملية بقوة وثبات وثقة بالنفس.

واالداريــة التــي زودت الطلبــة باحدث ما توصــل اليه العلــم في مجال

• بعد ذلك جاء موعد االعالن عن اوائل الخريجين في

تخصصــات الطلبــة الخريجيــن  ،موجهــا الشــكر والتقديــر للهيئتين

مختلــف التخصصات وقدم الدكتــور مصطفى عطيات

التدريسية واالدارية في الجامعة .

عميد شؤون الطلبة بيان التخريج للفوج وكما قدم كل

فيما اشــار الى الصــورة الرابعة من العطاء والتــي تمثلت بجامعة عمان
االهليــة كأول جامعة خاصة في المملكة  ،مشــيرا الى ان الجامعة تســعد

رؤية ثاقبة جعلت من الجامعة

تألقــا مــع كل انجاز يتم تحقيقه مــن توقيع اتفاقيــات اكاديمية مع ارقى

محط انظار العالم

دائما بتحقيق رؤية مؤسسها المرحوم الدكتور احمد الحوراني والتي تزداد
الجامعــات العالمية وحصولها على اعتمادات دوليــة وتحقيقها لالنجازات
علبى مختلف االصعدة.
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أ.د .ساري حمدان..
دور كبير لجاللة الملك عبداهلل الثاني في خدمة مسيرة التعليم

من العمداء بيان تخريج طلبة كليته ليتلو ذلك تسليم
الطلبة الخريجين شــهادات التخــرج .متزامنا ذلك مع
االهازيج واالفراح التي امتآلت بها مدرجات صالة االرينا
مــن ذوي واهالي الطلبــة الخريجين والتقــاط الصور
التذكارية لهذه المناسبة السعيدة .
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ملتقى جلعاد االجتماعي ” قاعات رجاالت االردن تاريخ وحضارة
” كان علــى موعــد مع التكريــم المهيب للمرحــوم الحوراني
بحضــور الدكتور ماهــر احمد الحوراني الذي حمــل الراية عن
ابيــه ليكمل مســيرة العمل واالنجــاز والتطويــر  ،امينا على
االرث الكبير الذي خلفه والده  ،االرث االخالقي ومســيرة العمل
والعطاء واالســهامات العظيمــة في دعم االقتصــاد الوطني
ودعم الطاقات الشابة .
وبعد ان قدم المهندس خالد خليفات حفل التكريم متحدثا عن مسيرة
ومناقــب المرحوم الدكتور احمد الحورانــي وعن كفاحه وانجازاته وعن
مســيرة ابناءه على نفس الطريق مشــيدا بتميز جامعة عمان االهلية …

السلط تكرم المرحوم الدكتور احمد الحوراني
مؤسس جامعة عمان االهلية
كل شــيء كان ســاكنا صبيحة يوم  2016-1-11اال انين حــزن كان يلف اروقة جامعة عمــان االهلية وروابي
السلط لفقدان الراحل الكبير الدكتور احمد الحوراني مؤسس الجامعة.
كان المرحوم وفيا للســلط واهلها فبادلته الســلط الوفاء وفاء…فهي الموئل لكل الشــخصيات الوطنية التي
حفرت اسمها على صخرة االنجاز والعطاء.
وعلــى هــذا النهج وفي الذكــرى الثالثة لرحيــل المرحوم الدكتور احمــد الحوراني التقى يوم الســبت -2-23
 2019ثلة من رجاالت االردن والســلط في ملتقى جلعاد االجتماعي يتقدمهم الوزير االسبق العين سامي قموه
ورئيس بلدية الســلط الكبرى المهندس خالد الخشــمان وعددا من وجهائها وشيوخها واكاديميين وتربويين،
وشخصيات واكبت مســيرة االقتصادي واالكاديمي المعروف الراحل الدكتور احمد الحوراني في مسيرته الحافلة
بالعطاء والمشــروعات االقتصادية والتعليمية التــي اثرت االقتصاد الوطني وفي مقدمتهــا اول جامعة اردنية
خاصة في االردن والمنطقة هي جامعة عمان االهلية التي تعد في طليعة الجامعات االردنية نســبة لمســتواها
التعليمي وشــراكاتها االكاديمية مع كبــرى الجامعات في العالم والحائزة على اعلــى التصنيفات محليا وعربيا
ودوليا واالولى في نســبة الدارســين الوافدين العرب بالنظر للســمعة العطرة في ميدان التعليم العالي على
مستوى الوطن العربي.
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قدمت العديد من المداخالت والكلمات التي اشادت بمناقبية المرحوم

و تحــدث الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة بكلمة

وانجازاته وبمسيرة وانجازات جامعة عمان االهلية كما اشادت بمسيرة

شكر فيها وجهاء وشخصيات وابناء السلط وملتقى جلعاد االجتماعي على

خلفــه الدكتور ماهر الحوراني الذي يســير على هــدي خطى والده في

هذه اللفتة الكريمة مؤكدا على االعتزاز بمدينة السلط ومحافظة البلقاء

االنجاز وفي العطاء كان منها كلمة معالي العين ســامي قموه والباشا

عموما وان الســلط كان لها عند المرحوم الحظوة بالمحبة وعندما اسس

فوزي المعايطة والمهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط الكبرى

جامعة عمان االهلية اصر ان تكون الجامعة على طريق السلط كي تكون

والصحفي محمود قطيشــات واالســتاذ الدكتور يوسف العبادي ” عميد

قريبة من فلســطين الحبيبة وايضا لما للســلط من دور كبير في نهضة

كليــة الحقوق بالجامعة ” والســيد احيا عربيات عــن ممثلي الجمعيات

ومسيرة االردن على مختلف الصعد .

ولجان الزكاة التي تدعمها الجامعة واالستاذ احمد العنبوسي المستشار
االعالمي للجامعة.
وشكر المهندس خالد الخشــمان رئيس بلدية السلط الكبرى جامعة
عمــان االهلية والدكتور ماهــر الحوراني على دعمهم الكبير للســلط
ولنادي السلط الرياضي مشيدا بمسيرة الجامعة وتطورها .

واكد على انه يعتبر نفســه احد ابناء الســلط وابنــاء محافظة البلقاء كما
انه يعتز بكافة محافظات االردن وبمســيرة االردن بقيادته الهاشمية وعلى
رأسها جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم آمال ان يخرج االردن
من ازماته االقتصادية وان يديم اهلل على البالد نعمة االمن واالمان .
ثم قــام معالي العين ســامي قمــوه بتقديــم الــدرع التكريمي لروح

وايضــا من الحضور الذين كانوا من القريبين الى المرحوم الحوراني

المرحــوم الدكتــور احمــد الحورانــي حيث تســلمه نجله الدكتــور ماهر

وعايشوا احالمه وشــهدوا تحقيقها على ارض الواقع كان الباشا فوزي

الحوراني الــى جانب تقديمه درعا تكريميا للدكتــور ماهر الحوراني على

المعايطة الذي تحدث عن الصالت التي كانت تجمعه بالمرحوم مشيدا

جهوده وانجازاته .

بمناقبه وبسيرته العطرة .

وقدم قموه ايضا درعا تكريميا لالســتاذ محمــد صالح الحوراني رئيس

كما ان معالي العين سامي قموه رفيق درب المرحوم تحدث وباسلوبه

مجلس امناء الجامعة استلمها نيابة عنه االستاذ الدكتور سليمان اللوزي

الجميل عن الذكريات التي جمعتــه مع المرحوم وخصوصا التي تتعلق

نائــب رئيــس الجامعة  .الــى جانب تقديــم درع تكريمي لدولة االســتاذ

باالستثمار وتاسيس الجامعة وكيف ان المرحوم كان دوما صائب القرار

عبدالكريــم الكباريتي – صديق المرحوم – ” رئيس مجلس امناء الجامعة

رغم معارضة وتخوف البعض من اصدقائه من الفشل .

السابق ” تسلمه عنه االستاذ احمد العنبوسي المستشار االعالمي للجامعة
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االقتصاد الفلسطيني بين االحتالل واآلمال

مازن سنقرط:
النهوض باالقتصاد
الفلسطيني يبدأ

القطاع الصناعي الحل

من الصناعة

نتيجتها إلحاقه بشــكل شبه كامل بعجلة االقتصاد اإلسرائيلي األمر الذي أدى إلى
حدوث إختالالت هيكلية وتشوهات خطيرة في بنية االقتصاد الفلسطيني وأنماط
تنميته ،وبالتالي كان نتيجة لهذا االحتالل انخفاض حاد في األداء االقتصادي مما
ســاهم في زيادة حدة األزمة التي يواجهها االقتصاد الفلسطيني والذي اثر على
عدم التوازن الهيكلي في اقتصاديات الضفة والقطاع في عدة مجاالت منها:
• االعتماد الكبير على مصادر خارجية لقوة العمل الفلسطينية.

• التدني غير العادي لدور القطاع الصناعي في عملية التنمية.

• االعتماد الكامل لهيكل التجارة على العالقات التجارية مع إسرائيل والذي أدى

إلى العجز التجاري الكبير.

• تدهور قطاع البنية التحتية والخدمات العامة.
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تميز المنشآت الصناعية في فلسطين بصفة عامة بأنها صغيرة الحجم حيث

من هنا وفي ظل هذا الواقع واجهت السلطة الفلسطينية اقتصاداً مشوه ًا

أن أكثــر من  90%من هذه المنشــآت الصناعية يعمل بهــا أقل من  8عمال

خاصة مع استمرار سياسة اإلغالق والحصار حتى في ظل أجواء السالم وبالتالي

باإلضافة إلــى أنها في معظمها عبارة عن ورش حرفية ومحالت صغيرة ذات

أصبحــت عملية إعادة بناء االقتصاد الوطني تحتاج إلى جهد تنموي غير عادي

طابع عائلي تتركز فــي الصناعات الغذائية والمشــروبات وصناعة المالبس

يأخذ بعي االعتبار الظروف المحلية واإلقليمية والدولية في أي رؤية تنموية

والمنسوجات وصناعة المنتوجات المعدنية واألخشاب.

أو برنامج تنموي يتم إعداده كون تحقيق اســتراتيجية التنمية الشاملة التي

كما ان األراضي الفلســطينية تفتقر للمواد الخــام الالزمة للصناعة لذلك

يكون للقطاع الخاص فيها الدور القيادي ال بد أن أن يكون للقطاع الصناعي

تلجأ معظم فروع الصناعة إلى االعتماد على السوق اإلسرائيلية واألجنبية في

الــدور الذي يليق به حيــث ان تنمية وتطوير القطــاع الصناعي ضرورة لما

اســتيراد المواد الخام حيث تقدر نسبة المواد الخام المستوردة من إسرائيل

يعول عليه دفع عملية التنمية وتصحيح االختالل في بنية االقتصاد الوطني.

بأكثر من  85%وبالتالي فإن كثيراً ما تواجه منشآتنا الصناعية من مشاكل في

تحديات واسعة

واجه االقتصاد الفلســطيني خالل ســنوات االحتــال ظروف ًا غيــر طبيعية كان

االختالالت الهيكلية التي يواجهها االقتصاد الفلسطيني ،هذا باالضافة الى

الحصول على المواد الخام وارتفاع أســعارها والتأخير المستمر في استالمها
بسبب الفحص األمني على المعابر وبسبب اإلغالقات المستمرة.

اال ان القطاع الصناعي في فلسطين قد واجه خالل سنوات االحتالل ظروف ًا

باالضافة الى ان القطاع الصناعي الفلســطيني يواجه انخفاضا في نســبة

غير طبيعية أدت إلى تشــوه وتخلف قطاع الصناعة الفلســطيني ويبدو هذا

الكفاءة اإلنتاجية من جانب وارتفاع تكلفة اإلنتاج من جانب آخر وذلك بسبب

واضحــ ًا من خالل مســاهمته المتدنية في كل من الناتــج المحلي اإلجمالي

أن معظم اآلالت والمعدات المســتخدمة في المصانــع إما قديمة أو متخلفة

ومســاهمته في التوظيف والتشغيل ،وبالتالي لم يســهم بأي دور فعال في

تكنولوجيــا ،مما يترتب على ذلك تعطلها في كثير مــن األحيان ،األمر الذي

عملية التنميــة واآلن تنصب عليه اآلمــال العريضة للقيام بــدوره القيادي

يزيد من تكلفــة الصيانة باإلضافة إلى ما تواجهه المنشــآت الصناعية من

لعملية التنمية االقتصادية الشــاملة ومعالجــة االختالالت والصعوبات التي

معوقات في استيراد اآلالت والمعدات الحديثة بسبب القيود اإلسرائيلية من

يعاني منها االقتصاد الفلسطيني وخصوص ًا البطالة والفقر والتخلف.

فرض رســوم جمركية عليها وصعوبات في التخليــص والفحص األمني مما
ترتب عليه إحجام الكثير من أصحــاب المصانع على تجديد اآلالت والمعدات

واقع القطاع الصناعي الفلسطيني

لمصانعهم الــذي يعني انخفاض الكفــاءة اإلنتاجية وزيــادة تكلفة المنتج

إن مســاهمة القطاع الصناعي فــي الناتج المحلي اإلجمالــي كانت وخالل

وضعف القدرة التنافسية لها.

أكثــر من  30عام ًا متقاربــة وكانت في حدود  8%فقط ،وهي نســبة متدنية

كما وتعتبر مشــكالت التسويق من أبرز المشــاكل والمعوقات التي يعاني

إذا مــا قورنت بــدول أخرى وهذا يبين مــدى الضعف الــذي كان يعاني منه

منهــا القطاع الصناعي ســواء في عهد االحتــال أو حالي ًا في ظل الســلطة

القطــاع الصناعي في فلســطين -حيث لــم يحدث تغيير حقيقــي في بيئة

الفلسطينية حيث ما زالت إسرائيل تسيطر على كل المعابر والتي من خاللها

القطاع الصناعي خالل فترة االحتالل وبعده ،وذلك لتفعيل دوره في مواجهة

يتم تسويق وتصدير منتجاتنا المصنعة.
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االستثمار في الصناعة
من هنــا فإن تنميــة القطاع الصناعي الفلســطيني
مرتبط بشــكل أساسي بحجم االســتثمارات التي يجب

الصناعات الفلسطينية في المحافل الدولية

المناســب الذي يعمل على جذب االستثمارات المحلية

وهو ما لمســناه من خالل الصناعات الغذائية الفلســطينية والتي بدات تحصد ثمار اجتهادها من خالل

واألجنبية وهذا ال يأتي إال من خالل إعادة التشــريعات

مشــاركاتها الخارجية في كبرى المعارض والفعاليات الدولية ومنه معرض الصناعات الغذائية األكبر على

والقوانين التي توفر المناخ الجيد.

مســتوى الشرق األوسط "جلفود" والتي باتت المشاركة الفلسطينية حاضرة فيه كل عام من اجل التعريف

توظيفهــا فــي الصناعة وتهيئــة المناخ االســتثماري

ضغوط كبيرة تواجه االقتصاد الفلسطيني
نتيجة لسياسات القمع االسرائيلية

وفي هذا الســياق البد أن يلعب القطاع الخاص دوره

وإظهار التطور الكبير في جودة المنتجات الفلسطينية الغذائية التي فتحت اكثر من سوق ل  70دولة يتم

الريادي فــي تمويل القطاع الصناعي وهذا يتطلب من

التصدير لها هذا ما أكده مازن سنقرط رئيس مجلس إدارة شركة سنقرط القابضة لمال واعمال وذلك على

السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقدم كل التسهيالت

هامش مشاركة الشركة في معرض الجلفود بدبي.

استراتيجية هادفة

للقطاع الخــاص لكي يقوم بدوره القيــادي في عملية

المعارض بوابه التصدير

إن نجاح قطاع التصنيع في عملية التنمية يتوقف على االستراتيجية المالئمة التي يجب تبنيها والتي تتالءم وظروف فلسطين وعلى

التنمية الفلسطينية الشاملة ،باإلضافة إلى العمل على

المثابرة والتصميم على تنفيذها  ،فبقدر ما تكون االستراتيجية منسجمة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها فلسطين،

إنشاء بنك التنمية الصناعي وذلك لتقديم التسهيالت

وأضاف ســنقرط نحرص في سنقرط القابضة ومنذ ثمانية أعوام على المشاركة في معرض الصناعات

تفرض ايض ًا الضرورة أن يراعى التصنيع الظروف االقتصادية واإلقليمية والدولية التي تؤثر على هذه البلد السائر في طريق النمو .

والقروض الميسرة لرجال األعمال والصناعيين لتمويل

الغذائيــة الجلفود الــذي يقدم لنا فرصــة حقيقية لعرض منتجاتنــا وإبراز مدى التطــور الحاصل في

ومن هنا ينبغي على اســتراتيجية التصنيع أن تحدد أهم القضايا المتعلقــة بالتصنيع مثل أهداف التصنيع اآلنية والبعيدة المدى،

الصناعــات الجديــدة ذات البعــد االســتراتيجي ودعم

الصناعات الغذائية الفلسطينية واالطالع على احدث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعات الغذائية

الصناعات القائمة لتطوير أدائها وزيادة إنتاجها.

حول العالم باإلضافة الى االلتقاء بشــبكة عمالئنا وموزعينا حــول العالم والذين يصعب علينا لقاءهم

وتحديد المشــاكل التــي يواجهها القطاع الصناعــي وكيفية مواجهتها وتحديــد األولويات التي تحدد الحلقــة المركزية في التطور
الصناعي ونوع الصناعات القيادية وبالتالي البدء في تنفيذها ،كما ينبغي على االستراتيجية أن تحدد أنماط التكنولوجيا المالئمة.
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دور القطاع الخاص

المحلي الفلســطيني والعالم من خالل إثبات جودة المنتج الفلســطيني وتســجيله في جميع دول العالم

بالمنتجــات الغذائية الفلســطينية ومدى التطور الذي طــرأ عليها ،إضافة الى خلــق تواصل بين المنتج

تلك صورة مبسطة الســتراتيجية التصنيع المناسبة

في فلسطين في ظل ظروف االحتالل.

التصدير للخارج

واألســس الالزمة للقيام بعملية النهــوض والتطوير

وقــال مازن ســنقرط نحن اليوم نصدر التمــر الى حوالي  25دولة حــول العالم بما فيها دول

الصناعــي والتــي ال يمكن أن تتم أال مــن خالل تظافر

مجلس التعاون الخليجي ،اوروبا الغربية امريكا كندا ماليزيا،اندونيســيا ،بنغالدش،الهند ،تايلند

ويسود الفكر االقتصادي في هذا المجال استراتيجية اإلحالل محل الواردات واستراتيجية التصنيع للخارج (التصنيع من أجل التصدير)

كل الجهود ســواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص

،سنغفورا وغيرها.

ولعل االســتراتيجية األكثر مالئمة للواقع االقتصادي الفلســطيني في مجال تطوير القطاع الصناعي هي اســتراتيجية التصنيع التي

لتنمية القطاع الصناعي لكي يساهم بدوره الريادي في

تعمل على خلق توازن مقبول بين اإلحالل محل الواردات والتوجه الخارجي للتصدير

عملية التنمية الشاملة.

وايضــا منتجاتنا من المخلالت التي تعتبر اكبر شــركه في فلســطين لتصنيع المخلل تصــدر منتجاتها الى
معظم الدول العربية وهو المنتج االول لسوق الفلسطيني.
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د.رانيا المشاط...

البحرين ...نقلة نوعية في تنامي دور المراة

اسم مصر نقطة مضيئة على خريطة السياحة العالمية
اكدت الدكتورة رانيا المشــاط وزيرة الســياحة المصرية في كلمتها التي القتها
خالل تراســها لفعاليات اجتماع الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربي
للســياحة المنعقد باألكاديمية العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري على
أن قطاع الســياحة أصبح من أسرع القطاعات االقتصادية نموا وتأثيرا في االقتصاد
العالمــي ،فهــو يعتبر صناعة مؤثــرة في اقتصاديــات الدول ،لما لهــا من أهمية
وتشــابكات مع الصناعات األخرى ،مســتعرضة آخر اإلحصاءات الصادرة عن المجلس
الدولي للســياحة والسفر عن مساهمة قطاع الســياحة فى الناتج المحلي االجمالي
العالمي ومعدل التشغيل وخلق فرص عمل ،وفى االستثمار فى رأس المال العالمي.
ونوهت الوزيرة الى أن الســياحة المصرية قد استطاعت -أن تسير بخطى ثابتة
على الطريق الصحيح الســتعادة معدالتها الطبيعية مشــيرة الى تحســن الحركة
الســياحية الوافدة إلى مصر ســواء في عامي  2017و ،2018الفتة إلى أن السياحة
المصرية تخطت العديد من العقبات والتحديات التى جعلتها أكثر صالبة.
وأشــارت المشــاط إلى االهتمام الكبير الذي توليه القيــادة والحكومة المصرية
لصناعة السياحة إيمانا منها بأهميتها ،حيث تمثل  20%من إجمالي الناتج المحلي.
وأشــارت الوزيــرة إلى أن خطــة العمل المقبلة لتطوير اســتراتيجية الســياحة
العربية يســتلزم التعاون بيــن كافة الــدول العربية ،واالســتعانة بالتكولوجيا
الرقمية تماشــيا مع المتغيــرات المتالحقة واالتجاهات الحديثــة والمتطورة فى
صناعة السياحة عالميا.

فى هذا العصر اإللكتروني ما زالت تتردد فى األذهان عبارات تسقط المديح على
المرأة مثلما يقال " :وراء كل رجل عظيم امرأة ".

العقبات في عمله ,ولم تكن هذه العقبات تشــريعية بقدر ما كانت اجتماعية الى

والبحرين ال تختلف كثيراً عن باقي المجتمعات العربية حيث ادركت أهمية دور المراة

حد ما وفنية إلى حد آخر ,ولكن مع تزايد اعداد النســاء الالتي يمتلكن المؤهالت

فــي النهضة والتنمية بكافة اشــكالها فمنحت المــرأة حق التعليم منــذ أوائل القرن

العلمية في هذا المجال ومن ثم الخبرة العملية التي اكتســبنها عبر سنوات من

الماضــي ،حتى تدرجت في مســتوياتها العلمية فحصلت على أعلــى الدرجات العلمية

الخدمة وانضمام المرأة بشــكل عام إلى صفوف قوى العمل منذ زمن ال بأس به،

فــي الوقت الحاضر فبلغت نســبة اإلناث في جامعة البحريــن إلى ما يزيد عن  68%من

أصبح تواجد المرأة جلي ًا في القطاع المالي.

المجموع الكلي ،وقد تصل نسبتهن في بعض الكليات الى  75%مقابل الذكور.

من هنا نجد بأن العديد من السيدات البحرينيات العامالت في مجال االستثمار

تنامي دور المراة في العمل

قد اكتســبن الســمعة الطيبة والخبرة العملية المتميزة فــي مجالهن ،وامتلكن

أن تســليط الضوء على عمل المرأة يعد من األمــور المهمة في عملية التنمية

القدرة على إيجاد الفرص االســتثمارية واتخاذ القرارات المناســبة بشــأنها  ،مع

الشاملة للبالد  ،لذا فإن اعداد الدراسات لمعالجة هذه المشكالت وتحقيق األهداف
الالزمة لعملية التنمية تشــمل جوانب مختلفة ،منها مــا يمكن وضع المعالجات

واســتعزضت الوزيرة خالل جلسة اســتعراض برنامج اإلصالح الهيكلى لتطوير

المباشــرة له ،ومنها مــا يحتاج إلى اعداد برامج طويلة األمــد حتى تظهر نتائجه.

القطــاع والذى عكفت الــوزارة الى اعداده وتنفيذه من ينايــر الماضيمنذ توليها

وتجني ثماره ،فالمعالجات المباشرة جاري العمل على تنفيذها مثل التنسيق بين

حقيبة وزارة السياحة لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

المؤسسات التعليمية وديوان الخدمة المدنية لتوجيه الدارسين الى التخصصات
التي يحتاجها ســوق العمل  ،وكذلك وضع التشريعات التي تدفع بالقطاع الخاص
إلى استقطاب العمالة الوطنية وغيرها من البرامج في مجال عمل المرأة.
المراة البحرينية في المناصب القيادية
وقد شــهدت مســيرة المرأة البحرينية منذ االســتقالل العديد مــن التطورات
والتحــوالت وحققت المــرأة البحرينية عبرها الكثير مــن التحديات مع الكثير من
األمــل والعزم على بناء مســتقبل أفضل للمرأة والمجتمــع البحريني ،وقد تنامي
تقلــد المرأة البحرينية للعديد من مواقف المســؤولية واتخاذ القرارات على كافة
المستويات محلي ًا ودولي ًا.
إذ حققت تقدم ًا ملموســ ًا ايجابيــ ًا في وصولها الى مواقع القيــادة ،فلقد ازداد
تواجد المرأة في المؤسســات المالية حتى أن المــرأة تولت مناصب إداري ًا وبلغت
النسبة  32%وارتفعت المرأة البحرينية مناصب صنع القرار في بعض الوزارات.
المراة البحرينية واالستثمار
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أما عن تجربة المرأة في عالم االستثمار فلم تكن سهلة فقد تخللها وجود بعض

متابعتهن ألحداث التطورات الناشئة في االقتصاد العالمي.

خالصة
لقــد أثبتت المرأة في دولة البحرين من خالل تاريخها الحافل باإلنجازات دورها
الريادي والفاعل في مســيرة التنمية التي تشهدها البالد في شتى مجاالت الشأن
العام والمجتمع واالقتصاد والسياسة وغيرها.
ولم يكن للمرأة البحرينية أن تحقق هذا النجاح لوال وجود العديد من العوامل التي
مهدت له في مقدمتها تطور المنظومة التشــريعية واالجتماعية التي أتاحت الفرصة
أمام العديد من الكفاءات النســائية في البالد لتتبوأ أعلى المراكز محليا وإقليميا ثم
يأتي دور شقيقها الرجل الذي ساندها لنيل كامل حقوقها السيما السياسية.
ومــن الجدير بالذكر ان المرأة في البحرين شــغلت العديد من المناص القيادية
فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبيا لعضوية
مجلــس األمة إضافة إلى خوض تجارب ناجحة فــي القطاع الخاص حتى تمكنت من
حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عمالقة.
هذا وتستمر المرأة البحرينية إلى اليوم في تسطير نجاح تلو اآلخر تاركة بصمتها
وإرادتها وعزيمتها في مختلف المجاالت لتثبت لمجتمعها خصوصا وللعالم ككل أن
المرأة بالفعل هي نصف المجتمع الذي ال يمكن االستغناء عنه أو تهميشه.
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االماراتيون يحلقون

جمال الجروان..

بطائرات كهربائية اعتبارا من أكتوبر القادم

 1.5تريليون دوالر استثمارات إماراتية في الخارج

يستطيع سكان دولة اإلمارات اعتبارا من أكتوبر القادم استئجار طائرات كهربائية ومن ثم التحليق
بها شرط تلقي التدريب الالزم لذلك بحسب أكاديمية التدريب الفني اإلماراتية.
ون التحليق بهذه الطائرات متاح للشــباب من عمر  14عاما عقب اجتيازهم فترة التدريب في نادي
طيران غنتوت في أبوظبي.
وقال الحج ســيف الفالســي رئيــس مجلس إدارة األكاديميــة إن تصنيع الهيــكل الخارجي للطائرة
الكهربائية تم في سلوفينيا  ..فيما جرى تجميع كامل الطائرة وتركيب بطارياتها ومحركها الكهربائي
بأيد إماراتية  100في المائة داخل دولة اإلمارات  ..مشيرا إلى أن هذه الطائرات صديقة للبيئة وتعد
األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط ،وتحمل اسم " ألفا الكترو".
وأوضح أن الطائرة ،التي يصل ســعرها إلى  400ألف درهم تســتطيع التحليق بارتفاع  13ألف قدم
وبسرعة  180كيلومترا في الساعة ،ولمدة  90دقيقة كاملة باستخدام بطاريتين من الليثيوم ،تسمح
إحداهما بالطيران لنصف ساعة إضافية في حاالت الطوارئ.
وأفاد بأن الطائرة تحتوي على دراجتين كهربائيتين ،يتم حملهما على متنها واستخدامهما للتنقل
عند الهبوط على األرض داخل النادي  ..فيما ال تتجاوز مدة شحنهما  15دقيقة.
وتوقع أن تحدث هذه الطائرات تحوال كبيرا في صناعة الطائرات الكهربائية  ..موضحا أنها حصلت
على التراخيص الدولية للطيران العام الماضي وحلقت في أجواء دولة اإلمارات وأمريكا وألمانيا .

أكد جمال سيف الجروان ،األمين العام لمجلس اإلمارات للمستثمرين بالخارج ،أن عام  2019سيكون
عــام تركز االســتثمارات الخارجية اإلماراتية في آســيا وأفريقيا وأميركا الالتينيــة ،حيث بدأت اإلمارات
اســتراتيجية التنويــع االقتصادي منذ  47عاماً عبر االســتثمار فــي الخارج ليتجاوز حجم االســتثمارات
الخارجية للدولة «حكومي وخاص» ،بحلول عام  2019قرابة  1.5تريليون دوالر في أكثر من  70دولة،
منها  % 80في األوراق المالية بالواليات المتحدة األميركية.
وأوضح أن جهاز أبوظبي لالســتثمار وشــركة مبادلة لالستثمار يستحوذان على قرابة  80%من هذه
االستثمارات ،فيما تتوزع نسبة  % 20على الشركات شبه الحكومية والشركات العائلية.
وقال الجروان لـ«االتحاد» ،أمس« :إن اإلمارات من أوائل الدول التي صدرت أموا ًال للخارج في  6قارات
مع توقيع اتفاقيات االزدواج الضريبي وحماية االســتثمار» ،مشــيراً إلى أن االستثمارات اإلماراتية بدأت
من العقد الماضي بالتركيز على البنية التحتية في آسيا وأفريقيا ،إضافة إلى أميركا الالتينية مؤخراًَ.
وأوضــح أن الســعودية ومصــر في مقدمة الدول ،التي شــهدت زيــادة في االســتثمارات اإلماراتية
الخارجيــة للبنية التحتية ،الفتــاً إلى أن المجلس يعــد المظلة لتنمية االســتثمارات الوطنية الصادرة
وحماية المستثمرين ،وتوفير المعرفة التي تساهم في نمو أعمالهم بالخارج ،كما أسهم في التواصل
بين المستثمرين اإلماراتيين وحكومات الدول التي يستثمرون فيها.
ونوه الجروان إلى أن العام الجاري يشــهد تكثيف االســتثمارات الخارجية للدولة في آســيا ،وأفريقيا،

وأوضــح رئيس مجلس إدارة أكاديمية التدريب الفني اإلماراتيــة أن الطائرة الكهربائية تتوافر بها

منوهاً إلى أن العام الماضي ســجل زيادة عدد الشــركات اإلماراتية المستثمرة بالخارج ألكثر من 200

وســائل األمان وال يصدر عنها أي ضوضاء أو انبعاثات تضر بالبيئة ،ومن شــأنها المساهمة في الحد

شــركة في  70دولة ،ومنها الواليات المتحدة ،المملكة المتحدة ،كينيا ،جنوب أفريقيا ،الصين ،الهند،

مــن ظاهرة التغيــر المناخي مقارنة بالطائرات التقليدية ..الفتا إلى أن الطائرة ستســتخدم في نادي

روســيا ،األردن ،تونس ،المغرب ،الجزائر ،البحرين ،عمان ،الســودان ،العراق ،باكســتان ،كازاخســتان،

غنتوت بأبوظبي بغرض التدريب على الطيران الذي تصل تكلفته إلى  100درهم في الساعة الواحدة.

إندونيسيا ،ماليزيا ،سنغافورا ،موريتانيا ،غانا ،أثيوبيا ،ساحل العاج ،مالي ،غينيا ،كوريا الجنوبية ،اليابان،

وأعرب الفالســي عــن فخره بقدرة أبناء اإلمارات على اإلبداع والمســاهمة في خدمة البشــرية عبر
تحويل ما كان يصنف كخيال علمي إلى حقيقة ملموسة بإرادتهم وعلمهم وإصرارهم.

جورجيا ،لبنان ،كلومبيا ،البرازيل ،الصين(هونج كونج).
وأفــاد الجروان بــأن االســتثمارات اإلماراتية الخارجية اســتطاعت تحقيق ثقة العديد من األســواق
الخارجيــة ،وتركزت هذه االســتثمارات في العديد مــن القطاعات ،في مقدمتهــا الطاقة ،واالتصاالت،
والعقار ،والتجزئة ،واألوراق المالية ،والسندات ،والبنوك ،والتعدين ،والسياحة ،والزراعة.
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خليها تصدي لمقاطعة شراء السيارات
خسائر هائلة في مصر

 101مليون درهم
حوافز وتسهيالت لـ  4227رائد أعمال في دبي

تســببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف

سجلت مؤسســة محمد بن راشــد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوســطة ،ارتفاعاً

األعمال من أصحاب المشــاريع ،والترويج لمشــاريعهم في الســوق المحلي واألسواق

كبح جماح األسعار المرتفعة في تقلص المبيعات ،لكن مؤيدي الحملة يقولون

بنســبة  63%في الحوافز والتســهيالت المقدمة لرواد األعمال اإلماراتيين خالل العام

المجــاورة على مســتوى الخليــج والمنطقــة ،إلى جانب دعــم روح االبتــكار وأصحاب

إن األســعار يجــب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوســع الزبائــن العودة إلى

الماضــي لتصل إلى  101مليون درهم ،مقارنة مع  61.8مليون درهم في عام ،2017

المواهب في عالم التجارة واألعمال وبمختلف الفئات العمرية ،وذلك من خالل البرامج

الشراء ،بحسب رويترز.

بحسب عبد الباسط الجناحي ،المدير التنفيذي للمؤسسة.

التدريبيــة والمبادرات التطويريــة ،وتقديم الدعم المالي واالستشــاري للراغبين في

وأوضــح الجناحــي أن إجمالــي رواد األعمــال اإلماراتييــن الذين حصلــوا على دعم

دخول السوق بمشاريعهم الجديدة.

المؤسســة خــال العام الماضــي بلغ  4227رائــد أعمال ،بنمو نســبته  32%عن عام

وأفاد الجناحي بقيام مركز حمدان لإلبداع واالبتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد

ولدى مصر اإلمكانيات التي تؤهلها ألن تكون ســوقا ضخمة للسيارات،حيث
يزيد تعداد ســكانها عــن  98مليون نســمة ،لكن قطاعا محــدودا فقط من
الناس يملك سيارات.

تسببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح
وقال حسام حسن عبد اللطيف ،مدير معرض (أوتو ميغا) الصغير للسيارات إنه كان من قبل
يبيع ما يصل إلى ست سيارات شهريا ،بينما بات يبيع اآلن سيارتين أو ثالثا.
وســجلت مبيعات (أوتو ســمير ريان) ،وهو أحد أكبر معارض الســيارات فــي مصر ،انخفاضا
طفيفا وفقا لما قاله المدير العام ماجد أمير ،على الرغم من أن حجم الشــركة وســمعتها كان
لهما الفضل في الحد من الخسائر.
ليست في متناول اليد

 ،2017مشيراً إلى مساهمة المؤسسة في تقديم خدمات التدريب والبرامج التطويرية

لتنمية المشــاريع الصغيرة والمتوســطة فــي  ،2018بخدمة أكثر  38من الشــركات

ويتراوح سعر الطرز األكثر شعبية في مصر بين  350-200ألف جنيه (-11.5

وعلى مســتوى البالد ،انخفضت مبيعات الســيارات  42بالمئة على أســاس شهري في يناير

لنحو  5767من رواد األعمال بنمو بلغت نســبته  163%عن عام  ،2017الفتاً إلى قيام

اإلماراتية إلى جانب عدد آخر من الشــركات من دول مجلــس التعاون الخليجي ،حيث

 20ألــف دوالر) للســيارة ،وهو ما يعادل تقريبا عشــرة أمثال متوســط الراتب

إلى  11الفا و 460ســيارة من  19ألفا و 804ســيارات في ديســمبر ،وفقا لبيانات من مجلس

 1175شــركة وطنية بتأســيس أعمالها بإمارة دبي عبر الدعم المقدم من المؤسسة

قام المركز بمساعدة رواد األعمال على البدء وإطالق مشاريعهم في مختلف القطاعات،

السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثالثة آالف جنيه شهريا.

معلومات تسويق السيارات (أميك).

خالل العام الماضي.

ومساعدتهم على وضع استراتيجيات التأسيس ،ومساعدة المشاريع على النمو.

وأكــد الجناحــي أن نتائج العــام الماضي تظهر الــدور الحيوي والفعــال الذي تقوم

وأوضــح أن المركز قام بترخيــص حاضنتي أعمال تحت مظلة المؤسســة وهما ري

به المؤسســة في ترجمة توجهات القيادة الرشــيدة بدعم مســيرة الشباب نحو ريادة

ايربان ستوديو في حي دبي للتصميم والتي تختص برعاية ودعم المشاريع في قطاع

األعمال ،وتحفيز الريادة والتنافســية في المشــاريع الصغيرة والمتوســطة ،لتحســين

التصميم وتقديم عدد من الخدمات ومســاحات العمل ،إضافــة إلى الورش والدورات

قدراتهــا اإلنتاجية ودفعها لتحقيق المزيد من النمــو الداعم القتصاد دبي واالقتصاد

التدريبيــة التخصصية ،كما تم إطالق حاضنــة األعمال «كووركنج» في منطقة «داون

الكلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تاون» التي تختص بالمشاريع التكنولوجية وتقدم خدماتها لجميع مطوري التطبيقات

وقال الجناحي ،إن مؤسســة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
انتهجت استراتيجية متينة منذ نشأتها في عام  ،2002مؤكداً سعي المؤسسة الدائم
إلى دعم ريادة األعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي
الذي يعد العمود الفقري القتصاد اإلمارة.
وأشار الجناحي إلى أن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الذراع التمويلية للمؤسســة ،ســاهم في تقديم الدعم المالي لــ  18مشروعاً في عام

الذكيــة وأصحــاب المواقــع اإللكترونية مــع توفير المســاحات والخدمــات المالئمة
ألعمالهم.

وكســبت هذه الحملة زخما قبل األول من يناير ،عندما جرى خفض الرسوم
الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.
وتســبب هذا في انخفاض األســعار ،لكن القائمين على الحملة يقولون إن
األسعار ما زالت بحاجة ألن تنخفض أكثر من ذلك.
ويقول هؤالء إن الوكالء رفعوا األسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت
قيمة الجنيه بشدة مقابل الدوالر في نوفمبر .2016

وأشــار الجناحي إلى تعاون المؤسســة مع عدد الجهات الحكوميــة والتعليمية ،من
خــال توقيع اتفاقيات إلطالق عدد من حاضنــات األعمال التخصصية ضمن احتياجات

أو حتــى هذه اللحظة ،هي غير مرضية للمواطن المصري" ...نحن مســتمرون

هذه الجهات ،إضافة إلى الشــراكة المؤسســة مع عدد من رواد األعمال إلطالق أنواع

إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية".

جديده من حاضنات األعمال التي تخدم السوق المحلي واحتياجات رواد األعمال.

 2018بإجمالــي  14مليــون درهم ،بزيادة بلغــت  147%عن عــام  ،2017مؤكداً أن
المشــاريع المدعومة تتســم بعنصر الموهبة والنوعية في طرح الخدمة ،لتتنافس مع

الواضحــة في دعم وتنمية قطاع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة بدبي ،وجعل دبي

قريناتها من الشركات العالمية في السوق المحلي.

مركزاً عالمياً للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة المبتكرة ،والمنصة المثالية لالنطالق
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المستوردين على تخفيض هامش الربح منها.

وقال مؤســس الحملة محمد راضي "هناك بداية تخفيضات لكن حتى اآلن،

وأكد الجناحي دور المؤسســة في تعزيز تنافسية ريادة األعمال من خاللها سياستها

ولفت الجناحي إلى نجاح المؤسســة في تعزيز الخدمات والتسهيالت المقدمة لرواد

واســتهدفت حملة بشــعار "خليها تصدي" مقاطعة شــراء الســيارات إلجبار

بريادة األعمال وتأسيس الشراكات للنمو المستدام والتنافس للوصول إلى العالمية

ووفقا لعدد من تجار الســيارات في القاهرة ،فإن أســعار ســيارت الركاب غير
الفارهــة انخفضت بما يتراوح بيــن  40-20ألف جنيــه ( 2300-1150دوالر)
للسيارة بعد إلغاء الجمارك.
وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو  150-100ألف جنيه
للسيارة ،لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين عن الشراء.

وارتفعت مبيعات يناير  10.8بالمئة على أســاس ســنوي ،لكن ذلك أقل بكثير من متوسط
زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت  39.3بالمئة من  2017إلى .2018
وارتفع عدد الســيارات المرخصة  50بالمئة إلى  9.9مليون ســيارة من عام  2012إلى ،2017
لكن الزيادة تباطأت بعد عام  ،2016وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
وقال جمال إســماعيل ( 59عاما) ،وهو رجل متقاعد يملك سيارة طراز نصر شاهين إنتاج عام
 ،2006وهي نســخة مصرية من الســيارة (فيات  )131توقف إنتاجها ،إنه ليســت لديه القدرة
المادية التي تمكنه من شراء سيارة على الرغم من إلحاح ابنه عليه.
وأضاف "األسعار بالنسبة لي أنا ليست في استطاعتي" ،قائال إن األسعار بحاجة إلى أن تكون
عند نصف مستوياتها الحالية لتصبح في متناول يده.
ووفقا لعالء السبع ،العضو في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ورئيس
شــركة (السبع أوتوموتيف) ،فإن نحو  22-20بالمئة من السيارات المستوردة في 2018
جاءت من أوروبا.
وأشار إلى أن أسعار السيارات األوروبية هبطت بما يتماشى مع التوقعات ،رافضا ما يقال عن
أن السيارات في مصر أغلى ثمنا من مثيالتها في دول أخرى.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع الســيارات فــي مصر ،وأصدرت العام الماضي قرارا بأال تقل
نسبة المكونات المصنعة محليا في السيارات المجمعة في مصر عن  46بالمئة.
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مدن نموذجية بمنتجات ذكية ..

البنوك الكويتية..

خيارات مفتوحة في المملكة العربية السعودية

قدرة عالية على امتصاص الخسائر في المستقبل

تهدف إســتراتيجية الهيئة الســعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» 2020إلى الوصول بالمدن الصناعية السعودية إلى
مرحلة من التكامل الخدمي الذي ينســجم مع منظومة من المرافق والخدمات النوعية وعناصر وظيفية تعتمد تقســيماً محدداً للمهام
في قوة دفع واثقة بما يجعلها مكان َا جاذب ًا للسكن والعمل واالستثمار.

وتمثــل طموحات مخططــي "مدن " للوصول إلى مرحلة توطين – حجر األســاس -في تصوير واقعي لجعل المدن خيارا اســتراتيجيا
لجميع األطراف وتعزيز دورها كخيار مستقبلي لتنويع مصادر الدخل.
وتعمل استراتيجية "مدن" إلى إنجاز ما يقرب من  11000وحدة سكنية ومكتبية تدعمها باقة من المدارس والمعاهد والمستشفيات
والبنوك ومراكز التسوق والترفيه والفنادق لجعلها مدن ذكية ذات تجمعات عنقودية من خالل شراكات مميزة مع القطاع الخاص.

كما وتو ّقعت اســتمرار مســتويات عالية من اإلنفاق الحكومي ،الذي من شــأنه تعزيز النمو االقتصادي وتوفير الظروف االئتمانية
المالئمــة للبنوك الكويتية .وأوضحت الوكالة ّ
أن القروض المتعثرة ســترتفع تدريجيًّــا خالل العام الجاري؛ لتصل إلى حوالي  2%من
إجمالي القروض مقارنة مع  1,6%في  ،2018مؤكد ًة َّ
أن القدرة على امتصاص الخســائر ســتبقى قويــة لدى البنوك الكويتية؛ نظرًا
الرتفاع مخصصات القروض إلى  284%من إجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر الماضي.
وأضافت« :التمويل ســيعتمد على الودائع منخفضة التكلفة التي ســتبقى الممول األول لإلقراض ،وقد شكلت الودائع حوالي 71%
من المطلوبات ،كما في سبتمبر  ،2018في مقارنة مع نسبة األصول السائلة البالغة  35%من إجمالي األصول».

وترجم االســتراتيجية في ابعادها الشــاملة محتوى رسالة الهيئة الســعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن "بالعمل على

ً
وأوضحت الوكالة ّ
مُحرِّكا للنمو في ضوء تقديرات الوكالة بنمو اإلقراض المحلي بنســبة 5%
أن اإلقراض لألفراد واألســر ســيبقى

النهــوض بالمدن الصناعية ومناطق التقنية بتعزيز الخدمات المتكاملة التي ترفع من حضورها وتنافســيتها عبر دعم البنية التحتية

في عامي  2019و ،2020مقابل توقعات بنســبة تضخم بحوالي  ،3.6%فيما أشــارت إلى أنّه سيبقى اإلقراض للشركات أدنى بصورة

وتطويــر النظــام البيئي بمواصفات صحية وبيئية تتوافق مع المعايير الدولية حيث أن أنظمــة الرقابة المتبعة وجدارة ادارتها كفيلة

هامشــية ،بينما يُســجِّل قطاع الهيدروكربون نموًا قويًّا ،في حين ستواجه البنوك مخاطر في تركز اإلقراض لألفراد ،باإلضافة إلى

بضبط الجودة.

االنكشاف على قطاعي العقارات واألوراق المالية.

وتتضــح اســتراتيجية  2020عبر طموحاتها من خالل الخطط التي رافقت نمو كبرى المــدن الصناعية في العالم من خالل برامج ذات
مسارات متعددة تفي بمتطلبات التطور الخدمي اللوجستي مع االهتمام برفع القيمة المضافة لمنتجاتها.
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ابقت وكالة موديز للتصنيف االئتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي.

وجاء هذا التقرير ،بالتزامن مع إعالن البنك الدولي تحقيق االقتصاد الكويتي نموًا بلغ  3.1%خالل العام الجاري؛ حيث صرح النائب
األول لرئيس البنك الدولي للتنمية المســتدامة والعالقة مع األمم المتحدة والشــراكات محمود محيي الدين ّ
بأن الكويت ســتُقدِّم

وتكشف الوقائع المرئية لمدن مزيج ًا فريداً من الجدية والمثابرة التي تهدف الى محاكاة افضل النماذج العالمية من المدن الصناعية

تصورًا عن برنامج  2030والتنمية المستدامة ،وذلك خالل اجتماع رفيع المستوى سيعقد في شهر يوليو المقبل في نيويورك يضم

ذات النجاحات والتأثرات الهائلة ,وهي نتاج أفكار تتعدى الرهان على الصناعات الخفيفة الى شــراكات دولية تســتهدف صناعات قوية

ً
شــامل ،وذلك بدعم من
 49دولــة ،منها  16دولة عربية ..وتوقع محيي الدين أن يكون برنامج الكويت المقدم في اجتماع نيويورك

مثل صناعة السيارات كما في ايسوزو  Isuzu Motorsالعالمة التجارية المرموقة وأكبر شركة في العالم لتصنيع الشاحنات المتوسطة

وجود تصور ورؤية لها في 2035؛ حيث ّ
إن الدول التي لديها هذه البرامج الوطنية يتيســر عليها األمر حينما تتقدم بالعروض لألمم

والكبيرة والتي تتخذ من المدينة الصناعية في الدمام مقرا لها وهو مشروع يجسد استراتيجية بعيدة المدى في التطور الصناعي

المتحدة ،ما يجعل هناك نوعًا من التوافق بين برامجها الوطنية والبرامج العامة على مستوى األمم المتحدة
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ايمن مزاهرة ...
" "STSتواكب الثورة التكنلوجية منذ  30عام

؛؛

مال وأعمال تلتقي الرئيس التنفيذي لشركة اس تي اس “”STS

ايمن مزاهرة...

المخاطرة الحذرة جعلتنا نسابق الزمن في النجاح
يشــهد التاريخ بأن البشــرية مرت بعــدة ثورات وآخرها هي ثــورة تكنولوجيا المعلومات واالتصــال التي أحدثت
القطيعة بين كل ما هو قديم وأصبح جديد اليوم قديم الغد.
فقد عرف العالم في العقود األخيرة من القرن الماضي تطورات متســارعة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أدت إلى تغير لغة المنافسة العالمية وشكلت تحديات ضخمة على منظمات األعمال ...ولالنسجام مع هذه التغييرات
تحولت المنظمات إلى االهتمام بمواردها المعرفية وابتكار مقاييس جديدة ألنشــطة أعمالها بعد ان أحدثت الثورة
التكنولوجيــة تأثيــرات هائلة على أنماط اإلنتاج واالســتثمار واالســتهالك فأخذت تتعامل مــع الكمية الهائلة من
المعلومات والمعرفة في محاولة منها لخزنها واستعمالها ،من خالل مشاركتها مع اآلخرين داخل المنظمة وخارجها
واالستعانة بتكنولوجيا المعلومات لجعلها سهلة االستعمال والتداول في خطوة للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.
من هنا فقد بدء االهتمام الدولي يتصاعد يتسارع حيث اصبح هناك يقين عالمي بأن هذه التكنولوجيا قد دخلت
في جميع مســام األعمال اليومية للدول والمؤسســات واألفراد إلى الحد الذي كونت فيه مجتمع ًا قائم ًا بذاته ،وأيضا
إلى الحد الذي شــكلت فيــه مجتمعا جديدا قائما بذاته يختلف عن المجتمع االنســاني الطبيعي الذى نعيشــه ،هذا
المجتمع مبني من ماليين الحاســبات المنتشــرة في جميع أنحاء العالم ومن ماليين الوصالت الشــبكية ،ويتم فيه
ارسال واستقبال عشرات المليارات من الرسائل المعلوماتية.
من هنا ال ينظر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم على أنها مجرد أداة لتسهيل وتيسير األعمال المؤسسية
والفرديــة ،بــل أصبح ينظر إليها علــى أنها ضرورة قصوى من أجــل اللحاق بكل المتغيرات اآلنيــة في العالم ،هذه
المتغيرات التي أصبحت تتشــكل على أسســها قرارات الدول واألفراد وأصبحت هذه التكنولوجيا هي عماد االقتصاد
لبعض الدول ،إن لم تكن قد أصبحت تشكل جزءا هاما من اقتصاد كل دول العالم.
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كمــا أصبح المكون المعلوماتي من أرقــام وبيانات وإحصاءات
جزءاً ال يتجزأ من األرضية التي تتخذ عليها القرارات االستراتيجية
وحتــى التكتيكيــة منها ،وأصبــح ينظــر إلــى التكنولوجيا التي
تســاعدنا على الوصول إلى هذه المعلومات على أنها واحدة من
الوســائل الهامة للوصول إلى األهداف المجتمعية المتفق عليها
عالمي ًا والمتعلقة بالشــفافية وما يترتب عليها من نزاهة وتجرد
وصو ًال إلى الديمقراطية السليمة.
وإذا نظرنا أيضا إلى قطاع االتصاالت فنجد أنه شــهد في فترة
قصيرة تحوال حاســما بفضل التطــورات التكنولوجية التي يقوم
عليها حيث أصبح يشكل البنية التحتية لما يعرف اليوم باالقتصاد
الجديــد أو اقتصــاد المعرفة ،الذي يعتمد علــى المعلومة وطرق
إيصالها في أقصر وقت بأقل تكاليف ،و نظرا للتطور الهائل الذي
شــهده هذا القطاع ومدى مساهمته في جميع القطاعات ،وخاصة
في ظل اســتخدام األقمار الصناعية ،الهاتف النقال واإلنترنت كل
هــذا وضع الجميع أمــام تحدي جديد أال وهو امتــاك تكنولوجيا
المعلومات واالتصال .
ونظرا لما تتمتع به تكنولوجيا المعلومات والتطور التقني في
نقل المعلومة واالســتفادة منها مــن اهمية قصوى كان لنا لقا ًء
مع واحد من أعمدة التكنولوجيا في المنطقة الشــريك المؤسس
والرئيس التنفيذي لواحدة من اعرق الشركات في المنطقة ايمن
مزاهرة الرئيس التنفيذي لشــركة إس تي إس ) )STSواليكم ما
دار بيننا من حوار...
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طريق النجاح لها ادواتها الخاصة..
مال وأعمال ...كيف تقيمون أداء إس تي إس ( )STSخالل ٢٠١٨؟

وهو ما قمنا بتنفيذه في دبي بالتعاون مع العديد من المؤسسات وكذلك االمر

ايمــن مزاهرة ...كمــا يعلم الجميع فقد كانت ســنة  2018ســنة صعبة على بالنسبة لخدمات الحكومة االلكترونية.
الجميع حيث اجتمعت الظروف االقتصادية مع الظروف الجيوسياســية المحيطة

فنحن ومنذ التأســيس قمنا بإدخال كل ما هو جديــد دون النظر الى التكلفة

بنــا ،اال ان مؤسســة يصل عمرها الى ما يزيد عــن الثالثون عام ًا كـ إس تي إس والتــي كانت تعد باهظة في معظم األحيان وبالمناســبة نحن الشــركة األولى
( )STSلم تتأثر في مثل هــذه الظروف فنحن قادرون على تحمل الصدمات من في ادخال الكالود (الحوســبة الســحابية) على األردن وكان ذلك عام  2015حيث
خــال ما قمنا ببنائه من متانة داخلية مكنتنا ورغم الظروف الصعبة التي مررنا وصل االن الى ما يزيد عن  140مؤسســة تســتخدم خدماتنا السحبية وخدماتنا
بها ســواء على مســتوى االردن او المنطقة ان نحقــق نتائجمقبولة ،بل ان هذا التكنولوجية المدارة
العام الصعب قد قــدم لنا فرصة جيدةلتطوير ادائنا وتقديم خدمات اكثر تلبية

•

لظروف واحتياجات الناس.

نفتخــر في اننا نتعامل مع جميع المشــاريع التي نأخذها بمنتهى الشــفافية

النزاهة واألمانة والشفافية في التعامل

فـ إس تي إس ( )STSوجدت لتســتمر ولتبقى في عملية تطور مســتمرة جيال والنزاهــة وبنا ًء على كفاءتنا بل من ضمن التدريب الذي يخضع له موظفينا هذا
بعد جيل.

مال وأعمال ...اســتطاعت الشــركة أن تكون واحدة من أهم الشــركات
في اأردن و الشرق األوسط ما هي االدوات التي استخدمتموها للوصول الى
هذه المكانة؟

االمر فاألمانة والشفافية هي شعارنا في.STS

•

اختيار الموظفين

حيث يتم اختيار الموظفين وفق اعلى االســس وبنا ًء على كفاءتهم فنحن في
إس تــي إس ( )STSنســتثمر في العقول كما ونهدف فــي إلى غرس أخالقيات

ايمــن المزاهرة ...ما ميزنا وجعلنــا الرواد منذ البدايــة الثوابت والقيم التي العمل لدى الموظف للنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من سمعة
بنيــت عليها الـــإس تي إس ( )STSومنذ تأسيســها ويمكنني ان الخصها لكم الشــركة وهيبتها ،كما تهدف إلى توجيــه الموظفين إلى ضرورة تقديم خدمات
فيما يلي:

من اهم األسباب في التطور والتقدم الذي وصلناه االن .

ايمن المزاهرة...بحمد اهلل ومن باب حرصنا القومي بل الدور القومي االهم اننا كنا من أوائل الشركات التي تفتتح مكتبا
لها في فلســطين في مدينة رام اهلل لكي ال يضطر ابناء فلســطين التعامل مع الشــركات الصهيونية وبحمد اهلل نجحنا في
تقديم الخدمات وبكفاءة ومهارة عالية ..كما اننا نفرض في إس تي إس ( )STSمع اية شركة صهيونية ،اضافة للعديد من
القيم المضافة والحلول التكنولوجية التي حرصنا على تقديمها لبدلنا األردن والمنطقة و عملنا على تخطي عقبات الحصول
عليها مع شركائنا العالميين..

مال وأعمال ...كيف تنظر الى الوضع االقتصادي االردني؟
ايمــن المزاهرة...اختصر حديثي عن الوضع االقتصادي االردني بالقول اننا في وضع صعب وللخروج من هذا الواقع علينا
ان نســعى الى تغيير الجو العام فقبل الحديث عن المســتثمر األجنبي لنتحدث عن المســتثمر االردني حيث انه ال تستطيع
جميع الشــركات تحمل الوضع الحالي فعلينا ان نفتح لهم االفاق لالستثمار ونسهل عليهم االجراءات و ضرورة تثبيت قانون
للضريبة ولمدة ال تقل عن الخمسة اعوام فأصعب امر هواالستمرار بتغيير القوانين والتشريعات.
كما ان افساح المجال للشركات االردنية من خالل ارساء عطاءات المشاريع الكبرى عليها.
كما ان العمل على اتمتة العمل بحيث يصبح التعامل االلكتروني دون التعامل المباشر بين االشخاص يساعد على القضاء
على الشــبهات وبالتالي منح الثقة للمستثمر والمتعامل مع السوق االردني ..اضافة لتطبيق التعهيد للمشاريع و ممارسات
الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام و الخاص فض ً
ال عن االستمرار بدعم المشاريع الريادية من كافة القطاعات.

مال وأعمال ...ما هي قراءتك للمشهد االستثماري في االردن؟
ايمن المزاهرة ...قبل الحديث عن المشــهد االستثماري علينا ان ال ننســى ان الدول جميعا تسعى الى جلب االستثمارات

ســريعة وبجودة عالية للعمــاء وبأعلى درجــات المهنية والحياديــة ،حيث إن
ترسيخ هذه القواعد السلوكية واألخالقية من شأنه تحقيق رؤية ورسالة الشركة

في دائرة المنافســة من خالل تحفيز رأس المال العربي المقيم لتأســيس شركات تعنى بالمشــاريع التي تخدم األردن هنا

اذ اننا وفي الشركة نأخذ على محمل الجد كل فكرة تسعى لتطوير اداء الشركة

ونولــي هذه األفكار قدراً كبيراً من االهتمام حيث نقوم بتقييمها و البناء عليها
و االستثمار فيها في الكثير من األحيان و لدينا العديدي من قصص النجاح في

• التطوير وإدخال التكنولوجيا
لقد ســعينا ومنذ تأســيس الشــركة منذ ما يزيد على الثالثــون عاما على ان مجال التطوير واألبحاث.
•  +المخاطرة
نســتخدم األدوات التكنولوجيــا الحديثة ونطورها بأنفســنا فكنا رياديون في

نحــن في إس تي إس ( )STSال نمانع من المخاطــرة الحذرة فكل نجاح لدينا

ادخــال كل ما هو جديد مما ممكنا من مواكبــة التطور التكنولوجي ان لم نكن
من أوائل الشــركات في المنطقة في استخدمها ومنها تقنية الدفع االلكتروني بدأ بمخاطرة مدروسة.
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مال وأعمال ...ال يتوقف دور الشركة على الجانب االقتصادي ورفع راس المال بل لكم دور قومي واسع أخبرنا عن ذلك؟

األجنبية من هنا فإننا ننافس من ســبقنا في مراحل من هنا فان علينا ان قدم تســهيالت اكثر من غيرنا لنستطيع الدخول

• اداء المشاريع بكفاءة ومهنية عالية
فاي مشــروع تفوز بهإس تي إس ( )STSتبذل قصارى جهدها إلنهائه وبكافة وترســيخ مفهوم اإلدارة الرشــيدة وتعزيز األداء الوظيفي والسلوك للموظفين
مراحلــه بكفاءة وقدرة عاليتين وفي الوقت المحــدد كما اننا وفي إس تي إس ومكافأة الموظف المجتهد ومساءلة المقصر .
• تشجيع البحث والتطوير
( )STSنسعى الى تقديم اكثر مما يتطلبه االمر منا فنحن نحمل سمعة الشركة
في كل خطوة نخطوها ،وهو ما جعلنا نحظى بالسمعة التي وصلناها االن وواحد

جوائز تؤكد ريادتها..

فقط يمكننا الحديث عن واقع استثماري يعزز مكانة األردن اقتصاديا.

مــال وأعمــال ...ما هي أهم الجوائز التــي حصدتها إس تي إس ( )STS؟ ومــا الجديد؟حازت إس تي
إس ( )STSعلى ما يزيد عن  25جائزة عالمية فقط في الســنوات العشــر األخيرة أذكر منها الفوز بجائزة
أفضل شــريك أعمال لشــركة  Microsoftالعالمية لألعــوام  2017 ،2016و  2018على التوالي و جائزة
أفضل شريك أعمال لشركة أوراكل العالمية أيض ًا لثالث أعوام متتالية  2017 ،2016و  2018و الكثير من
الجوائز العالمية رفيعة المستوى.
أما بالنسبة لما هو جديد فإن إس تي إس ( ،)STSالتي تعمل من منطلق موقعها الريادي ،مستمرة بالتطور من خالل االنطالق
في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها عبر التطوير المستمر لمنصة إس تي إس كالود السحابية ( )STS Cloudالتي لعبت شركتنا
الــدور الريــادي لها بعد اطــاق منصتنا عام  .2015ودفع عمليات التوســيع لقدراتنا فــي مجال البنى التحتية الســحابية ()IaaS
والخدمات المدارة ،باإلضافة إلى عروض البرمجيات كخدمة ( )SaaSالمتطورة والقابلة للتوسع والفريدة من نوعها للمنطقة.
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مدير عام "جلوبال للصناعات الغذائية" لـمال واعمال

جاسيك بلوا..
تعزيز ثقافة الطعام

الصحي مسؤولية الوالدين

 .3اتجاهات أطعمة الشرق األوسط  /سلوك المستهلك:
يتــرك انتشــار أمراض نمط الحيــاة ،مثل البدانة والســكري وارتفاع ضغــط الدم وأمراض
القلــب واألوعية الدموية حتى بين الشــباب ،تأثيــراً قوي ًا على قطاع الصحــة ،ما يحتم تكثيف

في ظل الثورة الصناعية الحديثة والتحوالت التي طرأت على الصناعات

الجهود واتخاذ خطوات فاعلة تشــمل جميع شــرائح المجتمع في اإلمــارات والمنطقة .يحرص

الغذائيــة اصبح هنالك الكثير من االغذيــة يدخل ضمن مكوناتها مواد

قطاع الصحة في اإلمارات ،بقيادة الجهود الســبّاقة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع،

حافظــة لها تاثير على صحة االنســان ،من هنا جــاء االهتمام باالغذية
الصحية وخصوص ًا التي يتناولها االطفال في ســن مبكر وهنا يجب على
الوالدين مراقبة غذاء ابناءهم وسلوكياتهم الغذائية ..ولتسليط الضوء

• و تعمل "هيلثي فارم" على توســيع نطاق محفظة منتجاتها الحالية عبر تقديم
البرغر المصنوع من مزيج اللحم والكرنب المجعد والكينوا
• كمــا تم إطالق كل من "هيلثي فارم بروتين" و"هيلثي فارم للحوم" في معرض
جلفود .2019
• تشــمل قائمــة المواقع المحتملة الحتضــان مصنعنا كل مــن الصين وماليزيا

على إحداث تغييرات صحية وجذرية في أسلوب حياة السكان ،من خالل تعزيز انتشار المنتجات

وتايالنــد واليابان ،حيث تتواءم الــدول المذكورة مع متطلبــات االمتثال اإلقليمية

الغذائية الصحية وترســيخ العادات الغذائية الســليمة من خالل إطالق حمالت توعوية واسعة

ً
استجابة
لتصدير األغذية إلى الســوق اآلســيوية .تأتي الخطة التوســعية الطموحة

النطاق وبصورة منتظمة .أثمرت الحمالت التوعوية ،خالل الســنوات األخيرة ،عن نتائج إيجابية

لإلقبال الالفت من المستهلكين على العالمة التجارية "هيلثي فارم" .حصدنا جوائز

على غذاء االطفال ودور الوالدين في هذا الجانب قدم مدير عام جلوبال
للصناعات الغذائية جاسيك بلوا لمال واعمال شرح ًا للتعرف على االغذية

على صعيد تحســين الخيارات الغذائية ،لذا فإننا شــهدنا تحو ًال جذري ًا في االتجاهات السائدة.

تقديريــة مرموقة خــال حفل توزيع "جوائــز جلفــود Gulfood Awards( "2018

ومما ال شــك فيه ّ
بأن هناك اهتمام متزايد بين الســكان بتناول األطعمة الصحية والمنتجات

الصحية ودور الوالدين في مراقبة طعام ابناءهم..

العضويــة ،ســيّما وأنهم باتوا أكثر وعي ًا حــول كيفية نمو مكونات األغذيــة وجودة المحتوى

 )2018و"جائــزة اإلمــارات لالبتــكار  )UAE Innovation Award( "2018وجوائــز

 .1دور الوالدين في تعزيز ثقافة الطعام الصحي لدى األطفال:

 .2األكل الصحــي فــي المدرســة /ضــرورة توعيــة التالميذ

• تســاهم العالمة التجارية "هيلثي فارم" التابعــة لـ"جلوبال للصناعات الغذائية" في تعزيز بأهمية األكل الصحي:

توجه الشركة المتمثل في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع من خالل تطوير منتجات مبتكرة
وذات جودة وموثوقية عالية للمستهلكين بما يتماشى مع احتياجاتهم الصحية.
• تؤكــد "جلوبال للصناعات الغذائيــة" دور الوالدين الذي ال غنى عنــه في توفير وجبات
مغذية ألطفالهم وغرس ثقافة الحياة الصحية في إحداث التغييرات الســلوكية ،حيث يجدر

نحــن حالي ًا بصدد إطــاق برنامج "أكاديمية الطاهي الشــاب" ،والذي

ينطوي على دعوة األطفال لزيارة مزارعنا في الشارقة لتعلم كيفية إعداد
أشــهى األطباق الصحية بإشراف نخبة الطهاة المحترفين لدينا .ويهدف
البرنامج أيض ًا إلى إشــراك أولياء األمور بفعالية في النشــاطات التوعوية

علــى أولياء األمور أن يكونوا نموذج ًا يحتذى به ألطفالهم إضافة إلى تحفيزهم إلتباع نمط

والتثقيفيــة ،مــع تشــجيع األطفال علــى مشــاركة معارفهــم الجديدة

حياة صحي .وكشــفت دراسة حديثة ،أجريت مؤخراً من قبل كل من "شركة عُمان للتأمين"

ومهاراتهم المكتســبة مع والديهم وتطبيقها فــي المنزل .وكما ذكرنا

عال من
و"بوبــا جلوبــال" و"يوجوف" ،أن  94%من األطفــال في اإلمارات أظهروا مســتوىً ٍ

ســابق ًا ،نخطط لتنفيذ فعاليــات تعليمية حول تنــاول الطعام الصحي.

الوعــي حــول أهمية الحياة الصحية وضــرورة الحفاظ على نظام غذائــي متوازن .وأظهرت

وتندرج هذه المبادرات في إطار إســتراتيجيتنا الطموحة التي نتطلع من

الغذائــي للمنتجات .تكشــف لنا اإلحصائيات الرســمية أيض ًا أن االتجاهــات الغذائية في تغير

باتــوا أكثر إدراك ًا ألهميــة منتجات "هيلثي فــارم" باعتبارها الخيــار الصحي األكثر

مســتمر ،حيث أفاد تقرير "توقعات جلفود العالمية لعام  "2018أن الصحة والعافية هما محور

موثوقيــة في الســوق .وبالفعــل ،نجحنا في تأســيس حضوي قــوي للغاية ضمن

االهتمام الحالي للمســتهلكين ،مشــيراً إلى فــرص نمو هذا القطاع الحيوي فــي جميع أنحاء

إنجاز مماثل في آسيا .استجاب المستهلكون
أســواق الشرق األوسط ،ونأمل تحقيق ٍ

أفريقيا نمواً قدره  7%خالل الفترة ذاتها.

منذ إطالقها في أسواقنا الرئيســية في الشرق األوسط .تحرص "جلوبال للصناعات

العالم بنســبة  3%خالل الســنوات الخمس المقبلة ،مع تحقيق منطقة الشرق األوسط وشمال

 .4تركيز "جلوبال للصناعات الغذائية" القوي على تلبية االحتياجات ذات
الصلة بصحة وعافية المستهلكين

أ .المبادرة التوسعية:
• وصلنــا حاليــ ًا إلى نحو  554،000مســتهلك ،ونتطلــع قدم ًا إلى مضاعفــة العدد في

المســتقبل القريب .تعمل "جلوبــال للصناعــات الغذائية" على تعزيز أطــر التعاون مع
الشركات المصنعة في آسيا لتطوير منتجات "هيلثي فارم" (.)Healthy Farm
• وتســعى"جلوبال للصناعات الغذائية" إلى تطوير منتجات "هيلثي فارم" المكونة من

نتائج الدراســة أيضــ ًا ّ
بأن  60%من األطفــال يأكلون طعام ًا صحي ًا تحت إشــراف الوالدين.

خاللها إلى إضافة  7فئات أخــرى تغطي مختلف القطاعات الغذائية خالل

لذا يمكن القول ّ
بأن اكتســاب العادات الغذائية الصحية يبدأ بال شــك في البيت ،وبالتالي

الســنوات الثالث القادمــة ،ليصل عددها اإلجمالي إلــى  10فئات .وخارج

منع انتشــار األمراض المرتبطة بالغذاء بشكل فعّال والحفاظ على صحة األسرة والمجتمع.

نطاق المدارس ،قمنا بإنشــاء أكشاك في كل عطلة نهاية أسبوع في 20

لقــد قمنا خصيص ًا ،وبالتعــاون مع خبراء التغذية لدينا ،بإعــداد كتيّب توعوي تحت عنوان

سوبرماركت لمنح األهل واألطفال فرصة تجربة "هيلثي فارم" التي تحظى

"كتــاب الحياة الصحيــة" ،كما تم انتقاء وتطوير المحتوى بعنايــة تامة من قبل اختصاصي

بإستحســان الجميع .وفي إطار حملتنا الراميــة إلى تعزيز حضور عالمتنا

التغذية لدينا لمســاعدة العائالت على اتباع أســلوب حياة صحي ،من خالل تســليط الضوء

التجارية ،تم توزيع األكشــاك بشكل استراتيجي عبر محال السوبرماركت

على المجاالت الحيوية الداعمة ألســلوب الحياة الصحي ،ال سيّما التغذية والطعام الصحي

الرئيســية في دولة اإلمــارات ،ليس فقط لتقديم بدائــل غذائية صحية

صحية بشــكل جزئي أو كامل والتي توفر لهم طعم شــهي .وتعتبــر "جلوبال للصناعات

والعادات الصحية وأســلوب الحياة .وتم تصميم الكتيب بطريقة ممتعة وجذابة الستقطاب

ومغذية ،بل في ســبيل تعريــف اآلباء واألمهات واألطفــال على منتجات

الغذائية" أول منتج غذائي صحي من إنتاج شــركة إماراتية محلية تقدم برجر مصنوع من

اهتمام األطفال وانتباه األهل.

"هيلثي فارم" ،والتي توفر طعام صحي يرضي أذواق أفراد العائلة.

المشتقات النباتية عالية الجودة في المنطقة.

44

االبتــكار العالمي لألغذية  .2018تتزايد مســتويات ثقة الخبــراء والمعنيين الذين

البروتيــن النباتي ،البازالء ،الكرنــب المجعد ،والبرغرالمصنوع مــن الكينوا .وعلى الرغم
مــن خلو المنتجات من اللحــوم إال أن طعمها شــهي وينافس أفضل أنــواع برغر اللحم
فــي األســواق .واألهم من هذا ك ّله ،هــذه المنتجات تقدّم مجموعة واســعة من الفوائد
الصحية والتي تتكون أغلبها  20%من بروتين 50% ،أقل دهون ،تحتوي على  70%أكثر من
ً
مقارنة بالبرغر العادي.
الكالسيوم ،و 40%أقل من السعرات الحرارية
• أمّا على المســتوى العالم ،أصبح المســتهلكون يهتمون أكثر بإدراج خيارات غذائية

اآلسيويون بصورة إيجابية للعالمة التجارية ،حيث قام العديد منهم بشراء المنتجات

الغذائية" أيض ًا على التوسع في أسواق الواليات المتحدة األمريكية وجنوب إفريقيا.
وينطوي هذا التوســع المرتقــب على ترخيص المنتجات المجمــدة لـ "هيلثي فارم"
لتصبح قابلــة لإلنتاج والتوزيع المحلــي .نلتزم بمطابقة أعلــى المعايير المتعارف
عليها عالمي ًا عبر كافة عملياتنا التشغيلية .تهدف "جلوبال للصناعات الغذائية" إلى
توســيع فئات المنتجات ،البالغ عددها  3فئات حالي ًا ،لتصبح  10فئات خالل السنوات
الخمس المقبلة لتغطي المزيد من قطاعات األغذية.

ب .التجارة اإللكترونية تمتلك إمكانات نمو كبيرة:
من المتوقع أن يصل حجم ســوق التجــارة اإللكترونية فــي دول الخليج العربي إلى

نحــو  20مليــار دوالر أمريكي بحلول العام  ،2020وفق ًا لشــركة "أيــه تي كيرني" (AT
 )Kearneyلالستشــارات .يمكن للمستهلكين في آسيا شراء منتجاتنا من قطع البيتزا
المجمدة والبرجر والبســكويت عبر اإلنترنت من خالل موقع ( .)Alibaba.comفي إطار
سعينا المتواصل إلى دفع عجلة االبتكار المستمر والوصول بمنتجاتنا إلى أكبر شريحة
مــن العمالء ،نتطلع قريب ًا إلى إطالق منصة "هيلثي فارم" للتجارة اإللكترونية في دولة
اإلمارات عبر الموقع اإللكترونــي  .healthyfarmsouq.comويتمثل هدفنا الجوهري
في التأثيــر إيجابي ًا و توجيه أفراد المجتمع إلتباع نمــط حياة صحي من خالل منتجات
"هيلثي فارم".
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ناديا نايف المومني...

االبداع حكاية عن التميز

من هندسة المدن الى هندسة البيوت
استطاعت ناديا المومني أن ترسم خطا ال ينقطع

(مسز شوبي) تمنح المهتمين بالتصميم الداخلي للبيت مساحة كافية للتنقل

ما بين عقلها وروحها ،اذ أن عقلها مكنها أكاديميا

مــا بين مجموعة منتقاة من عناصر الديكور وقطــع األثاث والتفاصيل الصغيرة

من الحصول على شــهادة الهندسة المعمارية من

التــي تضفي ألقا إلــى البيت ،وتعكس ما في داخل ســاكنيه مــن حب للجمال،

جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية ،اما مهنيا فقد

ويســتطيع المتصفح لهذه المنصة االلكترونية اختيار ما يروق له والتواصل مع

استطاعت التدرج في سلم العمل في مجال هندسة

المهندسة ناديا لغايات الشراء والتوصيل.
وجدت المهندســة ناديا أن مشــروعها يلبــي حاجة متزايدة لــدى المتابعين

المدن لدى احدى اهم مؤسسات الدولة ،وفي الوقت

لصفحتها ،وهناك الكثير ممن يشــتركون معها في شــغفها ،وتســعى اآلن إلى

ذاته لــم تغفل روحهــا التي شــغفها التعاطي مع

التوسع في مشروعها واالنتقال من مرحلة مشروع من داخل المنزل إلى مشروع

عناصر الديكور الملونة ،واالكسســوارات المنزلية،

صغيــر ريادي ،وهي تطرق كل باب لتكتســب الخبــرة والمعرفة الالزمة لخوض

والتصاميم المبدعة ،والتفاصيل الصغيرة في داخل

غمار الريادة في المشاريع الصغيرة إال أن الطريق ال يخلو من التحديات ،وخاصة

البيت ،ومن هنا بدأت الحكاية!

أنهــا أم عاملة وتحتاج إلى توفيق محكم مــا بين متطلبات العمل واألمومة من

حين قررت المهندسة ناديا أن تبدأ مشروعها في

ناحية ،ومتطلبات مشــروعها الصغير من ناحية أخــرى ،وفي هذا الصدد تقول:

مجال عشــقته روحها متوقعــة أن تالقي صعوبات

"بالنســبة لي ال توجد صلة ما بين عملي وما بين مشــروعي مما جعلني أتعلم

المنافسة مع الشــركات الكبيرة أو األسماء األجنبية

التخطيــط الناجح والقدرة على االنجاز من خــال االدارة الفعالة للوقت والتعلم

المعروفــة ،لكنهــا فوجئت بالتشــجيع الكبير ممن

الذاتي المستمر"

حولها وخصوص ًا السيدات.

كمــا أن هنــاك تحديا كبيرا تواجهه المهندســة ناديا كغيرهــا من الرياديات

حيــث وجدن ضالتهــن في ما تختــاره ناديا التي

وهو التســويق ،وفتح قنوات عديدة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئة التي

تعرف رغباتهن وأذواقهن ،األمر الذي جعلها تتفاءل

تحب أن تقتني ما تعرضه في صفحتها ،إضافة إلى التكلفة المتزايدة والمتعلقة

بنجاح المشروع ،وتقدم على التحدي..

بتكلفة االســتيراد والضرائب والتوصيل ،وهي تتأمل بوجود جهة حاضنة لمثل
هذه المشــاريع بحيــث يتم اعفائها من أيــة تكاليف زائدة تمنع المشــروع من

بدايــة من يدخل بيت المهندســة ناديا البد أن ينبهر مــن دقة ترتيبها والوظيفي لوجودها في كل بيت ،حيث تقول « :بســبب اهتمامي الشــديد

الوصول إلى حد الجدوى االقتصادية منه.

وجمالية تنســيقها لكل عناصر بيتها ،فهي في بحث مستمر عن كل قطعة بــكل تفاصيل البيــت الصغيرة ،وعدم وجود التشــكيلة الكافيــة والنوعية

ورغم كل التحديات ما زالت مشــاعر المتعة والفرح ترافق خطوات المهندســة

تعكس ســمات الجمــال واألناقة واالبــداع في ان معا ،هذا هــو ما يفرحها الجيدة في األســواق المحلية جعل من عملية البحث من خالل مواقع الشراء

ناديا منذ البداية إلى هذه اللحظة ،وهي عازمة على االستمرار حتى تشهد ذلك

وينعــش روحها ،فقد عملت على تنمية هذا التوجه مع األيام لتتجمع عندها االلكترونية هي عادتي الممتعة»،

اليوم الذي تخرج فيه مفتاح متجرها الخاص من حقيبتها ،وتفتح بابه لكل محبي

تشكيلة منوعة وواســعة من القطع التي يتساءل عنها أصدقاؤها ومعارفها

في عام  ،٢٠١٦بدأت قائمة المقتنيات التي يتم اســتيرادها تزداد شــهر

ألنها تثير انتباههم ،وأحيانا كثيرة كانت تساعدهم في تسهيل عملية شراء بعد شهر ،ومعها بدأت مطالبات المحيطين بها تزداد بأن تعرض لهم كل
واختيار األنسب لهم.

ما هو جديد ومثير ،وهنا تشــير المهندســة ناديا إلى« :بسبب إيماني بأن

عمليات البحث والتنسيق واقتناء كل ما هو جميل كان يحقق سعادة ومتعة تصميــم المنزل وترتيبه يؤثر على أهل البيــت ومزاجهم العام قررت توفير
للمهندســة ناديا ،لذلك لم تكتفي بالســوق المحلي ،واتخذت من االنترنت أجمل القطع المنزلية من جميع أنحاء العالم ،وجعلها متاحة للجميع» .األمر
نافذة واســعة تطل من خاللها على أســواق واســعة ومنتشــرة في الشرق الــذي دفعها إلى تصميم صفحة خاصة بها مســتخدمة منصة الفيس بوك
والغرب ،لترتوي من أفكار مبدعة تتعلق بكل قطعة تضفي بهجة إلى البيت بهــدف عرض كل ما هو جديد وفي الوقت ذاتــه يتيح لها التواصل مع كل
إضافة إلى الســمة العملية الخاصة بهــذه القطعة ،فهي ال تكتفي بالجانب من يشــترك معها في اهتمامها هذا ،وأسمت هذه الصفحة ( مسز شوبي )،
الجمالــي للقطعة بل هي تبحث أيضا عن القطعة التي تثري الجانب العملي التي سرعان ما أصبحت مشروعا صغيرا يدار من البيت.
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األناقة واالبداع لالختيار من تشــكيلة منتقاة ومتنوعــة من التفاصيل الصغيرة
التي يحلو بها المكان.
من اقوال نادية المومني:

•

عدم وجود التشكيلة الكافية والنوعية الجيدة في األسواق المحلية جعل من

عملية البحث من خالل مواقع الشراء االلكترونية هي عادتي الممتعة

•

إن تصميم المنزل وترتيبه يؤثر على أهل البيت ومزاجهم العام لذلك قررت

توفير أجمل القطع المنزلية من جميع أنحاء العالم ،وجعلها متاحة للجميع

•

تعلمــت التخطيــط الناجح والقدرة علــى االنجاز من خــال االدارة الفعالة

www.facebook.com/MrsShoppe
www.instagram.com/mrs.shoppe

للوقت والتعلم الذاتي المستمر
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شركة عيد دحدل وشركاه

“رومو انترناشونال"...
رواد التكنولوجيا الحديثة المتطورة
تأسست شركة رومو انترناشونال قبل ما يزيد عن االربعون عاما لتجتمع فيها خالصة خبرة السنوات
وترســم صورة للمصنع االول لصوبات وكيازر وافران الغاز في االردن برؤية إســتراتيجية ،واحترافية
عالية ،وقاعدة عريضة من العمالء البارزين من مختلف الجنسيات ،لتقدم ابداع يرتكز في جوهره على
قيم التفاني والوالء وااللتزام تجاه العمالء.

رسالة رومو انترناشونال

كادر ذو كفاءة
تتمتع شــركة رومــو انترناشــونال بكوادر يتمتعــون بخبرات واســعة ومتنوعة في مجال تصنيع وســائل
التهدفئة واألجهزة الكهربائية ،وتطويرها وإنتاجها وضبط جودتها وصيانتها .وتوفر الشــركة مرافق تصنيع
واختبار عصرية وفقا العلى المواصفات العالمية وعلى ايدي خبراء متخصصين ..كما وتتبنى شركة عيد دحدل
وشركاه رومو انترناشونال ثقافة تعزز التميز في األداء والعمل الجماعي والقيادة والنمو والتطوير الذاتي.

تجهيزات عالية الدقة
جهز مصنع شــركة عيد دحدل وشركاه رومو انترناشــونال بأحدث خطوط اإلنتاج والتي تدار بإشراف
أمهر المهندســين والفنيين ،ويتم تصنيع جميع منتوجات الشــركة وفقا ألعلى المواصفات األردنية
والدولية لضمان جودة وكفاءة عالية لجميع المنتجات.

النزاهة والمصداقية
تتمســك شركة عيد دحدل وشــركاه "رومو انترناشونال" بأعلى معايير النزاهة في كل ما تقدمه من
خالل اتباع سياسة تتميز بنسبة  100%شفافية تضمن لك الحصول على أفضل الخبرات.

تســعى شــركة رومو انترناشــونال لرؤيا مســتقبلية واعدة لمجاراة و تطوير كل ما يتعلق بانظمة التدفئة
المختلفــة للبيــوت وخاصة وســائل التدفئة بالغاز والمنشــئات للتوفير على المواطن وبأقــل التكاليف وبما
يتناسب مع الظروف االقتصادية والمعيشية.

االستدامة
تســعى الشركة الى االستمرارية من خالل تقديم منتجات وخدمات وحلول تتميز باالستدامة ،تساعد

منتجات عصرية

عمالئها على تحسين كفاءة المنتجات وبأسعار منافسة.

تتميز منتجات شركة رومو انترناشونال وشركاه بدقة التصميم وجمــال المنظر ومطابقتها للمواصفــات االردنية والعالمية
من هنا القت منتوجات الشــركة قبوال واســعا من كافة المواطنين في المملكة توجت بحصول الشــركة على شهادة الجودة
العالمية حيث اصبح االســم التجاري األول في مصاف االســماء المشهورة والالمعة على مستــــوى االردن والعالم مما اهلها
لتكون االميز بين كافة المنتجين والمستوردين سواء كان في االردن او في الخارج فكانت االنطالقة نحو العالمية .

منتجات رومو انترناشونال
صوبات غاز منزلية

مكانس كهربائية

صوبات الحدائق والقاعات الواسعة

سخانات شمسية رومو انترناشونال

افران غاز السلطان

كياز تعمل على الغاز

افران كهرباء مستديرة

شعارنا..الجودة العالية ،الخدمة المتميزة والسعر المناسب

رضا العمالء
رضاء العمالء هو مفتاح النجاح فالمعرفة التقنية العميقة والخبرة اإلدارية والكوادر المدربة والســعر
المنافس ساهم في تكوين شبكة عمالء واسعة لنستطيع القول رومو انترناشونال موجودة في كل بيت.

االستدامة
تتبنى شــركة عيد دحدل وشركاه سياسة تسعى الى استكشاف األفكار الجديدة والتقنيات والعمليات
البتكار وإنشاء منتجات وخدمات متنوعة ومتميزة فشعار رومو انترناشونال نبدأ من حيث انتهى االخرون..
حيث قامت رومو انترناشــونال بتصنيع أعمدة االنارة التــي تعمل على نظام توفير الطاقة  LEDوكذلك
أعمدة االنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب احتياجات المستهلك المتجددة وبموديالت عدة.

للتواصل مع الشركة /هاتف0096265519504 :

أبو خضر للتجارة الدولية للريادة عنوان

رسالة الشركة
تهدف ابو خضر للتجارة الدولية الى ان تكون على رأس المنافسة وأن تقدم لعمالئها منتجات عالية الجودة بطريقة آمنة وموثوقة وفعالة وذلك من خالل:
التطوير الدائم والمستمر لمنتجاتنا بما يتناسب مع متطلبات العصر.
توفير بيئة داعمة للتطوير لموظفيها لتحقيق جودة األداء على أساس الجدارة وتكافؤ الفرص.
توفير فرص عمل لألفراد من المجتمعات المحيطة بالمصنع مما يرفع من الحياة االجتماعية لتلك المجتمعات.

ابــو خضــر للتجــارة الدولية
إحدى الشركات الرائدة في تعبئة
وتســويق كافة انــواع الزيتون
والمخلــات والتي حققت نجاحا
على نطاق واسع لتصبح الرائدة
في هذا المجال ولتكون واحدة
من اهم الشــركات العاملة في

مراعاة المسؤولية المجتمعية واالهتمام بالبيئة بالمنطقة التي تعمل فيها.

رؤية الشركة
ترى ابو خضر للتجارة الدولية أن الصناعات الغذائية تساهم بدرجة كبيرة في
النمو االقتصادي  ،لذلك فإن الشركة تهتم دائما بتطوير منتجاتها مع التركيز
الدائم على جودة منتجاتها والحفاظ على البيئة المحيطة حتى تظل دائما في
مصاف الشركات الرائدة و التي تعمل في هذا المجال.
كما أن الشركة تطلع بدور رائد في النهوض بالصناعات الغذائية

قطــاع الصناعــات الغذائية في

من خالل متابعة فرص النمو الجديدة وتطوير منتجاتها بما يعود

االردن ولتصبح المورد الرئيسي

بالنفــع على عمالئها ويرفع جودتها كشــركة مســؤولة اجتماعيا

ألكبر فنــادق االردن و الموالت

وأخالقيا ويجعلها شــركة يحتــذى بها كنموذج للنجــاح ،حيث تم

الشهيرة مثل كاروفر وسيفوي

مؤخــرا توقيع عقد رعاية ماســية بين جمعية الطهــاة األردنيين

وايضا الديوان الملكي العامر.

وشركة أبو خضر للتجارة الدولية "مستر اوليف".

منتجات الشركة
تنتــج الشــركة جميــع اصناف
المخلــات والمقدوس والزيتون
المحلــي كما تقوم في اســتيراد
الزيتــون و المقبــات من تركيا
ومصر وأسبانيا .

Robert Abu-Khader
Mob: 00962796292045/ 00962795526401/ 00962778501501
E-mail: Robertabukhader@yahoo.com/ a7laremo2@yahoo.com
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رحلة من اإلدارة المالية الى الصناعة

منى المحيسن...

أحببت اعداد القهوة والشوكوالته وسعيت الى التميز بتحضيرهما
إن إعــداد القهــوة العربيــة والتعامل معها ،عــادة عربية

مال واعمال ...كيف كانت بداياتك مع القهوة والشوكالته؟

الزبائن وهلل الحمد  ،ونقوم بانتاج مايقارب  ٢٠صنف بحشــوات ونكهات واشكال

منى المحيسن...درســت بكالوريوس محاســبة في جامعــة الملك عبد العزيز مختلفة كما ويتم ايضا تلوين قوالب الشوكوالته بالوان متعددة وحسب الطلب.

اصيلــة لها احترامهــا الذي يصل إلى حد االلتــزام بها وعدم

وعملت لفترة كمدير مالي وقد بدا اهتمامي بعملي الحالي في مجال الشوكوالته

مال واعمال ...كيف يتم اعداد الشوكوالته؟

تجاوزها ،لها قوانين ،لها أنظمــة ،لها طقوس ،ال يجوز عرفا

والقهوه عام ٢٠١٣م حيث عملت في شــركة لتجارة البن والشــوكوالته..ومنها

منــى المحيســن...يتم اعداد وصنع حشــوات الشــوكوالته يدويــا ايضا وهو

تجاوزها ،أو التمرد عليها ،بل يجب احترامها ،والتمسك بها.

تعلمت فن صناعة القهوة واخذت دورات متعددة والتي تؤهل الشخص فيما بعد مايميزنــا مثل  :المارون غالســيه ،الفراولــة ،المانجا ،التشــيز كيك passion /

وللقهــوة العربيــة معنىً خاصــا ،وتحتل مكان ًا بــارزاً في
المجالس باعتبارها رمزاً للكرم و حسن الضيافة ،فهي حاضرة
في جميع المواقف والمناســبات من هنا فقد حظيت القهوة
باالحترام عند معدّيها وشــاربيها على حدٍّ سواء  ،ويعقدون
لهــا المجالس الخاصّة التي تُســمّى بالشــبّة أو القهوة أو
الدّيوانيّة  ،وللقهــوة بروتوكوالت خاصّة بها اال ان مذاقها
يختلف باختالف مصنعها وفي اغلب األحيان البد من ان تقدم
الشوكوالته مع القهوة ،من هنا فقد كان لنا في مال واعمال
في هذا العدد لقاءا مع منى المحيسن التي برعت في صناعة
القهوة والشوكوالته واليكم الحوار...

لممارســة هذا العمل باتقان ..واصبح لدي شــغف للبدء بمشروعي الخاص منه  ..fruitsواصناف اخرى.
مال واعمال ...ما هي األصناف األخرى التي ذكرتيها؟

هنا قمت باستئجار مشغل صغير والعدد الالزمة وبدات العمل..

مال واعمال ...ما الذي يميز قهوة شكران؟

منى المحيسن...

منى المحيســن...تتميز قهوة شــكران بانهــا محضرة من اجــود انواع البن

• الكالسترز

• الترافيل بكافة انواعه

البرازيلي والهال والتي يتم تحميصهــا وطحنها وتغليفها باحكام لتحافظ على

• البرالين

• بسكويت اللوتس مغطس بالشوكوالته

النكهة اطول فترة ممكنة.

• كيك بوبس

• بسكويت االوريو مغطس بالشوكوالته

مال واعمال ...ما هي ابرز انواع القهوة التي تقوموا بانتاجها؟

مال واعمال ...كيف تقومون بتسويق منتجاتكم؟

منى المحيسن...القهوة التركية –والقهوة السادة العربية واالسبرسو .

منى المحيســن...يتم التســويق حاليا عبر صفحات التواصل االجتماعي على

مال واعمال ...وماذا عن شوكوالته شكران؟

الفيس بوك واالنســتغرام باالضافة الى مشــاركاتنا في بــازارات داخل الفنادق

منــى المحيسن...نســتخدم فــي صناعة شــوكوالته شــكران افضــل انواع والموالت والجامعات والمدارس وســنكون متواجدون فــي فندق الف ليلة وليلة
الشــوكوالته البلجيكيــه الفاخره وذلك بعد تجارب عديــده وقد لقيت قبول لدى للمشاركه في (بازارعيد االم) للفترة من  ١٦-١٤آذار.٢٠١٩

e-mail: shukrancoffee@yahoo.com
Amman-Jordan

Tel: 00962799544457
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الصناعة والتجارة عماد االقتصاد
كتب :عواد الطهراوي
مدير عام مؤسسة الصقر لألمن والحماية
واكبت المملكة األردنية التوجه العالمي لبناء غرف الصناعة والتجارة ،واهـتم جاللة الملك عبداهلل الثاني بن
الحسين حفظه اهلل ورعاه برعاية هذه الغرف لتكون همزة وصل بين الحكومة وأصحاب األعمال لإلسهام في
تحقيق طموحاته نحو تحقيق االزدهار االقتصادي للبالد وتنمية األنشطة االقتصادية في مختلف المجاالت في
ظل اهتمام القيادة االردنية بالقطاع الخاص وتهيئة كافة السبل للمساعدة على تنميته ودعمه وتطويره.
مــن هنا فقد برزت فكرة إنشــاء الغرف التجارية والصناعية في المملكة بعــد وضوح النهج الذي يتم من
خالله تحريك النشــاط االقتصادي في البالد  ،ويقوم على مبدأ االقتصــاد الحر الذي يتيح الفرصة للقطاع
الخاص لممارســة مجاالت األعمال في إطار الضوابط الموضوعة من قبل الدولة لتنظيم هذه الممارســة.
ومــع تبني القيادة االردنية الرشــيدة ومنذ تأســيس المملكة على يد الملك عبداهلل األول بن الحســين
رحمه اهلل سياســة دعم وتشجيع القطاع الخاص ،نمت منشــآتها كما ونوعا ،وكثرت المعامالت سواء فيما
بينهــا أو بينها وبين أجهــزة الدولة وغيرها من الجهــات واألفراد على المســتويين المحلي والخارجي،
ومــن ثم ظهرت الحاجة الــى وجود جهة محددة لرعايــة مصالح أصحاب األعمال ،وتنظيــم العالقة فيما
بينهــم وبيــن الجهــات الحكومية بمــا يهيئ بيئــة مناســبة النطالقة التنميــة االقتصادية ؛ يســهم
فيهــا القطاع الخــاص بدور أساســي وفعال  ،وتمثلت هــذه الجهة في "الغــرف التجاريــة والصناعية ".
وقد عمل جاللة المغفور له بإذن اهلل تعالى الملك الحسين بن طالل على وضع جذور النهضة الحديثة للبالد
والتنظيم الحضاري للدولة من خالل برامج فعالة لإلصالح االقتصادي والتنظيم المؤسسي ،وكان من بين
المؤسسات التي رحب بإنشائها رحمه اهلل ؛ الغرف التجارية والصناعية في مختلف ارجاء المملكة وذلك في
إطار اهتمامه بتشجيع الحركة التجارية وتنظيم النشاط االقتصادي في المملكة ،لتكون هذه الغرف همزة
وصل بيــن الحكومة وأصحاب األعمال ولتأمين التعاون المســتمر من أجل تنشــيط الحركة االقتصادية
فــي مجاالت التجــارة والصناعة والزراعة  ،وتحقيق التنمية المناســبة القتصاد البــاد الذي كانت موارده
حتــى قرب إصدار هذا النظام محدودة؛ ولضمان مصلحة المواطن بصفة منتظمة من حيث متابعة توفير
السلع األساسية في األسواق وهو ما سار على نهجه نجله جاللة الملك عبداهلل بن الحين حفظه اهلل ورعاه.
حيث نجحت الغرف في القيام بمختلف هذه المهام بجدارة وأصبحت واقعا ملموسا على الساحة االقتصادية
بخدماتها المتعددة للقطاع الخاص واالقتصاد الوطني والمجتمع المحلي؛ مما جعلها موضع تقدير وثقة
من الجهات الحكومية وأصحاب األعمال والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة.
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شركة الضياء للمحاماة واالستشارات القانونية والتحكيم

رسالة سامية وخدمات عالية المستوى

خدمات نوعية

الشركة في سطور

الــى جانب التخصــص المهني والمتمثل في مهنــة المحاماة والتحكيــم التجاري على

شــركة الضياء متخصصــة بأعمال المحامــاة واالستشــارات القانونية

المستوى الوطني والدولي وتقديم االستشارات القانونية على المستويين تقوم الشركة

والتحكيــم العــام والتجاري يملكهــا المحاميــان الدكتــور محمد نواف

بتقديم الخدمات التالية وذلك عبر موقعها االلكتروني www.advocatejo.com

الفواعرة (دكتوراة في القانون العام تخصص جنائي في الجامعة األردنية)

•

والدكتور هاشــم منصور نصار (دكتوراة في القانون العام تخصص اداري

متابعة وعرض آخــر األخبار المتعلقة بنقابة المحامين الموقرة ومجلســها والهيئة

العامة ومشاركة الزمالء األعزاء بكافة القضايا التي تهمهم.

•
•

وجنائي ومستشــار فــي التحكيم التجــاري الدولي عضــو الهيئة الدولية
للتحكيم ) كما ان للشركة موقع قانوني متخصص هو موقع محامو األردن

تقديم كافة االستشارات القانونية (المبدئية).
تعزيــز الخبرة لدينا ولدى زمالئنا األعزاء في مهنــة المحاماة والقضاء من

 ADVOCATEJO.COMوهــو موقــع شــامل للتشــريعات واالتفاقيات

خالل ما يتم نشــره من مقاالت متخصصة لمحامين وقضــاة وقانونيين وخبراء

الدولية واألخبار واألبحاث والكتب والفديوهات القانونية.

ومختصين في كافة المجاالت.

•

مهام متعددة

التشريعات الدولية والعربية والوطنية.

المهنيــة والمعرفة والخبرة في الدعاوى الجزائيــة والحقوقية المدنية والتجارية
المســتوى الوطني والدولي ولدى الشــركة عضوية في الهيئــة الدولية للتحكيم
ومصنفين كمستشارين دوليين في التحكيم ،وتقوم بعقد دورات دورات تدريبية
في مختلف المجاالت القانونية.
كما تقوم الشــركة بصياغة العقــود التجارية على المســتوى الوطني والدولي
وتقديــم كافة االستشــارات القانونية المتخصصة وتســجيل الشــركات وتنظيم
العقود كافة وصياغة األنظمة الداخلية لها.
باالضافة لدخولها في مجال التعاون مع معهد التضامن ومركز حقوق االنســان
من خالل عقد دورات توعية في مجال الجرائم االلكترونية.
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•
• مجموعة ضخمة من قرارات محكمة التمييز االردنية ومحاكم الطعن العليا عربيا ودوليا.
• هذا فضال عن توفير نماذج مهمة ومختارة ومتخصصة لصيغ الدعاوى والطلبات لدى
باإلضافة إلى مجموعة واسعة من الكتب والبحوث القانونية المتخصصة.

عال من
تجمع شــركة الضيــاء للمحامــاة بين تخصصات عــدة وعلى مســتوى ٍ

والشــركات والدعاوى الشــرعية وقضايا التحكيم عموما والتحكيــم التجاري على

توفير قاعدة بيانات ومعلومات واســعة متاحة للجميع وبشكل مجاني تماما تشمل

سياسة ممنهجة ومختلفة
شركة الضياء للمحاماة تتعامل مع القانون بطريقة مختلفة عن الواقع التقليدي
بمعنى ان المحامي كأي شخص وبأي مهنة هدفه تحقيق مكسب مادي ولكن في
شركة الضياء الهدف االساســي في اضافة للكسب المادي هو كسب القضايا ذات
الطابــع المميز مثل قضايا التي تهم الرأي العــام او فيما يتعلق بحقوق وقضايا
لها طابع انساني ويقوم الكادر المهني في الشركة بدراسة كل قضية وتمحيصها
حيث ان عدم ادراك جوانب القضية وتفاصيلها قد يؤدي الى ضياع حقوق الموكل.

المحاكم والهيئات والمؤسسات.

•

ومجموعة من مقاطع الفيديو المتخصصة في مجال القانون والعلوم التي

تدور في فلكه.

•

مواضيع متفرقة في قضايا الفلسفة والعلوم والثقافة.

الضياء للمحاماة واالستشارات
المحامي الدكتور هاشم منصور نصار

المحامي الدكتور محمد نواف الفواعرة

موبايل00962790863307 :

موبايل 00962777595958 : :ايميلalfawareh01@yahoo.fr :
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مشكلة العصر والتحدي األكبر

البطالة

البطالة في العالم الثالث

صراع المجتمعات
واالفراد على حد سواء
اعداد :المحامي عبد اللطيف مدهش
اجلــى صور األزمة االقتصاديــة الحالية وأهــم نتائجها يتمثل في
معــدالت البطالة التي أخذت في االرتفــاع في مختلف أصقاع األرض،

القضاء أو على األقل الحد من انتشار واستفحال مشكلة البطالة.

ومــع ذلك فالبطالة ليســت مشــكلة حديثة أو مســتحدثة ،بل هي

من هنــا فاننا وفــي هــذا التقرير ســنفرد الحديث عــن البطالة

قديمة قدم األنظمة االقتصادية وعلم االقتصاد كما نعرفه اليوم.

ونشــوئها واألســباب المؤدية إلى ظهورها فــي اقتصاديات العالم

ولعلنــا ال نبالغ فــي القول إن ادعينا أنها  -أي مشــكلة البطالة -

ســواء المتقدم منهــا أو تلك االقتصاديات التي هــي في طور النمو

كانت ومازالت من أكبر المشــكالت التي تواجه الحكومات ومن أعقد

فضــا عن التعرف على الجوانب والمضاعفات والتأثيرات المباشــرة

الظواهر التي تواجه العلماء المتقدمين والالحقين.

منها وغير المباشــرة وما تلحقه تلــك الظاهرة من أضرار اقتصادية

وأصبحت ســببا في تهديد اســتقرار العديد من األنظمــة والحكومات في ظل
المعدالت المتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين اإلنتاج
واالســتهالك اذ ان اثــار البطالة التــي يعاني منها شــباب دول العالم النامي
وكذلــك البعض مــن دول العالم المتقدم على حد ســواء تنعكس ســلبا على
ســلوكهم وتلقي بظاللها على المحيط وما يتولد عنه من اإلحساس باإلحباط
والهزيمة الداخلية.
وال شك ان البطالة أضحت في مختلف دول العالم مشكلة المشاكل بل هي أم
المشــاكل التي تؤدي غالبا إلى تفاقم نتائجها على المجتمع حيث إن أولى بنات
البطالة الفقر ويليها المــرض ومن ثم التخلف المطبق وهناك ما يقارب مليار
عاطل عن العمل موزعين على مختلف أنحاء المعمورة.

البطالة تدخل مرحلة جديدة

االثار السلبية للبطالة
وتتجاوز مشــكلة البطالة بعدها االقتصادي إلى حدود اكبر وفضاءات أوســع
حيث ينســحب ذلك التأثير على الواقع السلوكي والنفسي واالجتماعي لشرائح
كبيــرة في المجتمعــات المتخلفــة حيث تؤكــد التقارير الصــادرة عن معهد
السياسات االقتصادية التابع لصندوق النقد العربي ،أن خطورة مشكلة البطالة
في الــدول العربية ال تنبع من تأثيرها االقتصادي فحســب ولكن من تأثيرها
النفسي واالجتماعي.
كما أن نســبة البطالة بلغت  15%باإلضافة إلــى حجم البطالة المقنعة
الذي يصل إلى  25%باســتثناء نســبة العاملين في القطاع غير الرســمي
والبالغــة  35%من حجم قوة العمــل حيث يتضح من هنا مدى عمق وحجم
تلك المشــكلة االقتصادية في مجتمعــات العالم النامــي عموما والدول
العربية خصوصا.

ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تمام ًا عن بطالة عالم ما بعد

تحليالت عدة

الحرب العالميّة الثانية حيث كانت البطالة جزءاً من الدورة االقتصادية بمعنى
أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة االنتعاش.
أمّا اآلن فقد أصبحت البطالة ومنذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمان مشكلة هيكلية
فبالرغم من تح ّقق االنتعاش والنمو االقتصادي تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى.

وعلى الرغم من تفأوت المدارس الفكرية في مقاربة هذه المشكلة

واجتماعية تطال شــرائح واســعة من الموارد البشــرية التي تشكل

ودرجة نجاح الحكومات فــي القضاء عليها فإنه ال يمكن إنكار وجود

العنصر األساســي من العناصر الرئيسية في بناء سياسة اقتصادية

نوع مــن التوافق بين المنظريــن والممارســين لالقتصاد على أن

ناجحــة تضع نصــب عينيهــا تحقيق أهــداف التنميــة االقتصادية

زاد من خطورة األمر أن هناك فقراً شــديداً في الفكر االقتصادي الراهن لفهم

الحل يكمن في التنمية والمزيد من التنمية ،بمعنى أن حل مشكلة

المســتدامة وصوال إلى حالة من الرفاهية التي هي غاية كل سياسة

مشــكلة البطالة وسبل الخروج منها األمر الذي شــجع ظهور بعضا من األفكار

البطالــة يعتمد ويتمحــور حول النمــو االقتصادي الكفيــل بإيجاد

اقتصادية تنموية أصيلة.

التي تتبنى فكرة البطالة أضحت مشكلة تخص ضحايا المجتمعات التي لم تنجح

المزيد من الوظائف ،لكن هذا التوافق يجب أال يمنعنا من النظر في
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حقيقــة التنمية ودورها في رفع مســتوى الرفاهية االجتماعية ،وفي

أضحت مشــكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم الثالث

وفــي البــاد النامية تتفاقم البطالة بشــكل عام مع اســتمرار فشــل جهود
التنمية وتفاقم الديون الخارجية وتطبيق برامج صارمة لالنضباط المالي ومما

في التكييف مع مفهوم العولمة الجديد أو تندمج في اقتصادياتها.

من هنــا فإن حــدة البطالــة ونتائجهــا وتأثيراتها فــي النظام
الرأســمالي دفعت بعدد كبيــر من المفكرين مــن مختلف مدارس
االقتصــاد السياســي إلــى محأولــة تحليلهــا وتفســيرها وإبــراز
انعكاساتها االجتماعية والسياسية وواضح من خالل وجهة نظر تلك
المدارس المختلفة أمثال المدرسة الكالسيكية القديمة والمدرسة
الماركســية والمدرسة النيو كالسيكية ومدارس أخرى وتفسيراتها
للبطالــة أن كل مدرســة كانت تنطلق من موقــع طبقي واجتماعي
معين في التحليل.
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•

تــؤدّي البطالة إلى زيادة العجز في الموازنة العامّة بســبب مدفوعات

الحكومة للعاطلين ( صندوق دعم البطالة).

•
• تــؤدي البطالــة إلى انخفاض فــي إجمالي التكوين الرأســمالي
تؤدّي البطالة إلى خفض في مستويات األجور الحقيقيّة.

البطالة

والناتــج المحلي وهذا ما يــؤدي بمرور الزمن إلــى انخفاض نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

•

افة العصر والمشكلة االقتصادية األكبر
نتائج مخيبة لالمال

نمو قوة العمل العربية

بسبب لجوء العمّال أحيان ًا إلى اإلضرابات والمظاهرات.

•

تــؤدي البطالة إلى دفع العديد من الكفاءات العلمية وشــريحة

واســعة من المتعلمين إلى الهجرة الخارجيــة بحثا عن مصادر دخل
جديدة لتحسين قدرتهم المعيشــية ولتلبية طموحاتهم الشخصية
العمل .حيث ســاعدت البطالة على جعل الهجرة والســفر إلى الخارج

إن مشــكلة البطالــة هي من اخطر المشــكالت التي تواجه اقتصاديــات العالم النامي عموما واقتصاديــات البلدان العربية

حلما يراود أذهان الكثير من الشــباب وتقــول اإلحصائيات انه خالل

خصوصا نظرا لما لها من آثار ســلبية خطيرة على المســتويات االقتصادية واالجتماعية واألمنية فعلى المســتوى االقتصادي

الـ 15ســنة الماضية تزايد عدد من يعبرون الحدود ســعيا وراء حياة

تفقد األمة عنصرا هاما من عناصر التنمية أال وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خالل تعطيل قدراتهم نتيجة البطالة

باإلمعان في تطور النمو االقتصادي في البلدان العربية ،نجد

أصبحت اغلب الدول العربية تتحمل عبئا كبيرا في سبيل مواجهة تفاقم أزمة البطالة

أنهــا قد جاءت مخيبة لآلمال و لم تحقــق ما كان منتظرا منها،

خصوصا بين الشباب وذوي الشهادات العلمية والتقليل من آثارها السلبية ،وذلك بسبب

فلم ترفع مستوى نصيب دخل الفرد العربي بدرجة محسوسة ،و

واحد من كل خمسة وثالثين شخصا حول العالم يعيش كمهاجرين

تداخل عدد من العوامل ذات العالقة المباشــرة بقضية التشغيل كالنمو السكاني ،نمو

أشد من هذا أن الفجوة بين الدول العربيـــة والدول الصناعية

إننا إذا جمعنا كل المهاجرين في مكان واحد فإنهم سيكونون دولة

القوى العاملة ومستويات مهارتها وإنتاجيتها ،األداء االقتصادي والتطورات االجتماعية.

المتقدمة في تزايد مستمر لتباين معدالت النمو في كل منهـا،

هي الخامسة على مستوى العالم من حيث تعداد السكان .كما يقدر

فعلــى الرغم من تحقيــق البلدان العربيــة تقدما في بعض المؤشــرات االجتماعية

ويمكـن تحديد أشد العقبات التي تواجه الدول العربية في هذه

الخبراء أن ما تجنيــه الواليات المتحدة من جراء هجرة األدمغة إليها

كانخفاض معدل الوفيات ،تحســن متوســط العمر المتوقع عنــد الوالدة وفي معدالت

المســألة من تأخرها عن مســاعي التنمية ،حيث يوعز ذلك إلى

بنصف ما تقدمه من قروض ومســاعدات للــدول النامية وبريطانيا

األمية ال تزال العديد من الدول تعاني من بعض هذه المشاكل وعلى رأسها نمو القوى

جمود الهيكــــل االقتصادي للدول العربيــة إضافة إلى تأخرها

 % 56أما كندا فان العائد الذي تجنيه يعادل ثالثة أضعاف ما تقدمه

العاملة بمعدل أكبر من معدالت نمو فرص العمل.

من مساعدات للعالم الثالث.

إال إذا توافرت لها دفع من أنواع الحماية.
وما يزيد من العقبات التي تواجههـــا الــدول العربية نتائج
تباطؤها في تحقيق معدالت النمو االقتصادي وفشل سياساتها
االقتصاديــة التي كان ينتظر منها تقليــــل قالقل تفاقم أزمة
البطالة بها.
إن مــا نبرزه في هذا المقام هو بعــــض الجوانب التي تعيق
تقدم مخططات التنمية االقتصادية هذه الــــدول ،حيث تبين
هذه العقبات جانبا آخر من مسـاوئ الوضع الذي تواجهه الدول

حلول جذرية

تأثير البطالة على االقتصاد

بالضرورة ناشئــة ال تستطيع منافسة منتجات الدول الصناعية

يقول البرفســور لودفينغ فوس ميزس عليكم أن تتذكروا أنه في السياسات االقتصادية ال
توجد معجزات.

الخالصة

التي يتعذر تحقيقها في مجتمعاتهم التي تعج بأعداد العاطلين عن

أفضل بشكل مســتمر ونحن في القرن الحادي والعشرين هناك فرد

في الجهود اإلنمائية والصناعيــة ،حيث نجد أن صناعاتها اآلن

ومن هنا ننطلق في النظر إلى السياسات االقتصادية السليمة التي
يجب تبنيها ليتمكن المجتمع من االســتمرار في طريقه نحو التطور

لقد قرأتم في كثير من الصحف والخطب حول ما ســمي بـ"المعجــزة االقتصادية األلمانية

والتقدم وتحقيق معدالت نمو اقتصادية تضفي على سياسة التنمية

وان كل بلد يستطيع أن يمر بمعجزة مماثلة من النهوض االقتصادي ،على الرغم من إصراري

المزيد من فرص تحولها من سياسة تنموية بحتة إلى تحقيق عامل

علــى القول بــأن النهوض االقتصادي ال يتأتى عن معجزة اال إنه يتأتى عن تطبيق سياســات

االســتدامة الكفيل برفد االقتصاد بجميع العناصر الضرورية لتامين

اقتصادية سليمة.

النمو االقتصادي وبالنسب المعقولة.

أو من خالل هجرتهم إلى الخارج أما على المستوى االجتماعي فان البطالة توفر األرض الخصبة لنمو المشكالت االجتماعي.
وفيما يلي أهم اإلقتراحات التي من شأنها أن تجعل من عملية مكافحة البطالة أمرا ممكنا فيما لو خلصت
النية وتوفر القابلية على التضحية من اجل الجميع دون التركيز على المنافع والعوائد الخاصة ومنها:

•

يقــوم عــاج مختلف أصناف البطالة علــى إيجاد فرص عمل كافية يوظف فيهــا العاملون قدراتهم

ألقصــى حــد بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة من ناحية ويوفر مكســب ًا مرتفعــ ًا ومتنامي ًا يكفل
إشباع الحاجات األساسية للناس في المجتمع وارتقاء مستوى الرفاه البشري مع الزمن من ناحية أخرى.
و يعنى هذا الهدف المركب خلق فرص عمل أفضل من المتاح حاليا على جانبي اإلنتاجية والكسب
على حد ســواء وأكثر بكثير من المطلوب لمجرد مواجهة البطالة الســافرة بحيث يمكن للمشتغلين
فع ً
ال في أي نقطة زمنية االنتقال ألعمال أعلى إنتاجية وأوفر كسب ًا.

•

يتعين االرتقاء بنوعية رأس المال البشــرى من خالل االســتثمار المكثف في التعليم والتدريب

المســتمرين وفي الرعاية الصحية مع إيالء عناية خاصة للمســتضعفين الفقراء والنساء حتى يتأهل
األفراد في ســوق العمل لفرص العمل األفضل؛ وهذه مهمــة الدولة وعلى حد وفائها بهذه المهمة
سيتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم.

•

وحيــث ال يُتوقع أن يتمكــن رأس المال الكبير من خلق فرص العمــل الكافية لمواجهة تحدى

البطالة نظراً لتركيزه على األنشــطة االقتصادية كثيفــة رأس المال وخفيفة العمالة فيتعين توفير
البنية المؤسســية المواتية لقيام المشروعات الصغيرة بدور مهم في خلق فرص العمل مع تحقيق
تضافر فعال بين المشروعات الصغيرة وقطاع األعمال الحديث.
ويتطلب تحقيق ذلــك الهدف ،تمكين عموم الناس خاصة الفقراء من األصول اإلنتاجية باإلضافة

وعليــه يجب أن تكــون الحكومة راعية ليس للناس أنفســهم ولكن لألحوال التي تســمح

فــا يمكن ترك الحابل على الغارب كما يقــول المثل إلى القطاع

إلى رأس المال البشرى؛ ويأتي على رأس القائمة االئتمان بشروط ميسرة واألرض والماء في المناطق

لألشخاص والمنتجين والتجار والعمال ورجال األعمال والمدخرين والمستهلكين من متابعة

الخــاص باتخاذ عنصر المبــادرة وحيدا دون ضوابــط وقوانين تحد

الريفيــة حيث يعيــش أكثر الفقراء .كذلك يتعيــن توفير البيئة القانونية واإلدارية لتســهيل قيام

ما يصبون إليه من أهداف بســام ،فإذا ما فعلت الحكومة ذلك وليس أكثر من ذلك فســوف

من طموحاته وتهذبها باتجاه السياســة التنموية المنشودة وكما ال

المشروعات الصغيرة ورعايتها حيث تتسم هذه المشروعات بالضعف وارتفاع احتمال الفشل .ويمثل

الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي

يصبح الناس قادرين على العناية بأنفسهم أفضل كثيراً مما يمكن للحكومة أن تفعل.

يمكن إطالق يد القطاع العام هكذا دون وجود عامل المنافســة من

ذلك التوجه  -إن قام  -تحو ًال جذري ًا في بيئة االســتثمار الحالية التي توفر الحوافز كل الحوافز لرأس

نمو اقتصادي حقيقي ،وبنسب مقبولة تعمل على التخفيف من

وللبطالة تأثيرات اقتصادية واجتماعية عديدة حيث تؤدي البطالة إلى الظواهر التالية:

قبــل القطاع الخاص والرقابة النوعية لكي يتمكن القطاع العام من

المــال الكبير بينما تترك المســتثمر الصغير قليل الحيلة بالتعريف يرزح تحت ثقل أقســى العوائق

مواصلــة التطور واالندفاع نحو األمام تحت مظلة التطور وتحســين

التمويلية واإلدارية والتسويقية.

العربية نتيجة تأخرها في سلم التقدم االقتصادي.
حيث باءتت أغلــب برامج التصحيح االقتصــادي التي طبقتها

حــدة البطالة في هذه الدول ،بل علــى العكس من ذلك تماما
فقد وســعت هذه البرامج الفجوة وزادت من أعداد العاطليـــن
عن العمل ،وكذلــك إفتقار قطاعات كبيرة من الشــعب نتيجة
لرفع الدعم على السلع و الخدمات األساسية.
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شــل الحياة في بعــض ّ
ّ
القطاعات اإلنتاجية
تــؤدّي البطالة إلى

•

البطالة تؤدّي إلى انتقــاد األمن االقتصادي حيث يفقد العامل دخله وربّما الوحيد ،ممّا

يعرضّه آلالم الفقر والحرمان هو وأسرته.

•
• تؤدّي البطالة إلى إهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج الوطني.

تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان وتدني مستويات الدخل.

الجودة اإلنتاجية.
فإذن إن إتباع سياســات اقتصادية ســليمة ستمكن االقتصاد من
تدعيم فرص نموه وثباته حتى في حالة وقوع األزمات.

•

وقد تتطلب مكافحة البطالة  -خاصة في البداية  -توفير فرص عمل من خالل اإلنفاق الحكومي

على مشروعات البنية األساسية مما يحقق غرض ًا مزدوج ًا:
تشغيل مكسب للفقراء وتحسين البنية األساسية والتي هي بحاجة لتطوير ضخم ومستدام.
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مدير عام مدارس روابي الربيع لـ "مال واعمال

رنا الحاج عيسى...

هدفنا في روابي الربيع تخريج قادة
يعد اإلبداع من أهم مقومات المؤسسات الناجحة والمتميزة في أدائها وإنجازها،

روابي الربيع الدولية...رسالة واضحة للوصول للقمة
البداية

تربية قادة

والتي تســعى إلحداث نقلة نوعية وتغييرات جوهرية في أساليب عملها اإلدارية،

تقــول رنا عــن بداياتها بــدأت العمل في المجــال التربوي

ونوهت رنــا الى انها تعتبــر تعليم الطلبة

ودعم األفراد العاملين فيها وتشــجيع السلوك اإلبداعي لديهم ،بحيث تصبح ذات

كمرشــدة تربوية في عام ١٩٩٣في أحــدى المدارس الخاصة

في روابي الربيع الدولية من الروضة إلى الصف

وأثنــاء ممارســتي لمهنتــي ولقاءتــي بالطلبــة والعمل مع

الثامن تربية قــادة حيث نقوم بمســاعدتهم

المعلمــات واالداروة وأولياء األمور حيــث كنت ومازلت أدرك

الكتشــاف مواهبهم وهوايتهم من هنا نتبنى

ان اإلخالص وحب العمل في اي مجال هو الســبيل إلى اإلتقان

استراتيجية التعلم بالمشــاريع التي يركز من

والتميــز فيما نقوم به كما كنت اتابع تقدم الطلبة االكاديمي

خاللها فريق العمل المدرب على تنمية مهارات

ونموهــم االنفعالي وماينتج عنه من توازن اكاديمي اجتماعي

التفكير الناقد وحل المشــكالت بهدف تطبيق

وهــذا دفعنــي في حــاالت عديدة للتعامــل مع أوليــاء األمور

مايتعلمونــه فــي مواقــف الحيــاة الحقيقية

وزيارتهــم في بيوتهم للوقوف على اســباب المشــكالت التي

اذ يقــوم الطلبــة بالتواصل مــع اقرانهم من

كان يتعرض لها الطلبة في المدرسة كما وانني وعلى النطاق

نفس مســتوى صفوفهــم بالــدول المتقدمة

االكاديمي كنت اتواصل مع كل الجهات التي من شأنها توجيه

باساليب البحث العلمي وباشراف أعضاء الهيئة

شتى المجاالت من هنا فان خلق االبداع يمثل سمة أساسية من السمات التي ال بد

ومســاعدة تعلم الطلبة هــذه االتصاالت دفعتنــي لالهتمام

التدريسية من خالل تبادل عدد من المشاريع

بموضــوع صعوبات التعلم حيث انضممت لكلية األميرة ثروت

عبر منصــات التواصل االلكترونية التي تمثل

من توافرها لدى مدير المدرســة الذي يعد المسؤول عن تحقيق األهداف التربوية

وحصلت على الدبلوم العالي في صعوبات التعلم

تجــارب واقعية يســتطيع طلبتنا ان يلمســوا

كفــاءة وفعالية أعلى فاإلبــداع هو نوع من التغيير والتجديد في أســلوب العمل
واســتخدامه بطرق وتقنيــات تواكب متطلبــات البيئة والعصــر الحديث ،بحيث
تسعى لتلبية حاجات المجتمع المتجددة.
والن خلــق االبــداع يبدأ مــن الصغر تســتطيع اإلدارة التربوية تشــجيع اإلبداع
وتبنيــه ،وتنميــة القــدرات اإلبداعية عــن طريق البرامــج المتطــورة واإلجراءات
والخطط الســليمة لخلق جو يســوده التنافس من جهة ،وزيادة قوة فاعلية البيئة
التعليمية من جهة أخرى ،فاإلبداع داعــم قوي لإلدارة التربوية يدعمها ويعطيها
الثقــة للصمود أمام المنافســة والتحديات العصرية المتالحقــة ،وألهمية اإلبداع
وضــرورة الحاجة إليه أصبحت اإلدارة التربوية اإلبداعية تواكب الرقي والتحضر في

والتعليمية في ظل الظروف والتحديات والمتغيرات التي يواجهها العصر الحديث.
فالمدير المبدع هو المدير القادر على كسر الروتين ،وترك الممارسات الروتينية
التقليدية المعتادة ،ومحاولة إدخال بعض األفكار التي من شــانها تغيير التعليم
في المدرســة وتطويره ،ولديه القدرة على البحث عن األفكار اإلبداعية في جميع
المصادر التي يســتطيع الوصول إليها سواء داخل أسوار مدرسته ،ومن العاملين
معــه ،أو من المؤسســات األخرى أو االســتفادة مــن خبرات زمالئه مــن مديري

التخطيط للنجاح

وأضافت دائمآ كنت اصحى نشــيطة مســتعدة لبدأ يوم جديد

حافــل بالعمــل واإلنجــاز المبدع وكنــت أوجــه العاملين معي
كشركاء لذلك عندما فكرت بمشروع روضة ومدرسة روابي الربيع
الدوليــة اردتها مدرســة فريدة ببرامجها وفريــق العاملين بها

نتائجها وفوائدها في كل مكان حولهم فعند
قيــام الطلبــة بالعمل مــع اقرانهــم بالتعلم
النشــط في بيئــة إيجابيــة وداعمــة فإنهم
يشعرون بالمتعة والفائدة معا.

األنشطة الالمنهجية

ووضعت رسالة المدرسة قائمة على المزج المتبادل بين البرامج

واختتمــت رنا الحاج عيســى حديثها بالقول

األكاديميــة وتكنولوجيــا التعليــم وبرامــج تطوير الشــخصية

" ولتحقيــق التوازن النفســي واالكاديمي لدى

ودمجهم مع التعلم القائم على المشاريع بهدف تزويد المجتمع

طلبتنا نســعى لتعليمهــم في بيئــة إيجابية

بالمتعلم الباحث القادر على استخدام مهارات التفكير المختلفة

داعمة نكتشف من خاللها مواهبهم وهواياتهم

للوصول الى الحلول اإلبداعية الذكية الهادفة الى تحسين نمط

وهــذا ما يتحقق من خالل توفير عدد كبير من

ونظراً ألهميــة الدور الذي تلعبه اإلدارة المدرســية في تلبيــة متطلبات العملية

حياتــه وتطوير مجتمعنا ولتحقيق الرؤيا يتم اختيار هيئة إدارية

المتخصصين الذين يدربون الطلبة في مجاالت

وتدريســية التي تتبنى رسالة المدرســة ويسعى اعضاؤها بداب

عديدة تتماشــى مع لغة العصر ليســاهموا في

التعليمية وتحقيق أهدافها ،وما يقوم به مدير المدرسة من دور مهم كقائد تربوي

لتحقيقها  ..فالمدرسة التي تنوي تحقيق نتاجات تربوية رائدة

المجتمــع العالمي مع محافظة المدرســة على

مبدع في سبيل تحقيق هذه الغاية ،والن التعليم وصقل الطالب هو الخطوة األولى

هي المدرسة التي تتيح للطلبة تطوير مهاراتهم واهتماماتهم

لغتهــم االم باإلضافة إلــى اللغــة االنجليزية

في بناء المجتمعات كان لنا لقاءا مع واحدة من اهم العاملين في القطاع التربوي رنا

بما توفره من أنشطة مالئمة جســديا وفكريا وهذا ماحرصت

والفرنسي واألنشطة الممنهجة لتعلم الطالقة

الحاج عيسى مؤسس ومدير عام مدرسة روابي الربيع الدولية في السطور التالية ...

عليــه في روابي الربيــع كما وانني اتابع نتاجــات الطلبة وفق

واالســتخدام المالئم للمســاهمة في إبداعات

تقارير دقيقة وموثقة نحو حياة سعيدة.

القرن الواحد والعشرين".

المــدارس أو من خالل نتائج األبحاث والدراســات أو على صفحات االنترنت ،ولديه
القــدرة على تنفيذ األفــكار اإلبداعية وإخضاعهــا للتجريب تشــجيع ُا ألصحابها،
وتوجيــه المبدعيــن في المدرســة طالب ًا كانــوا أم معلمين لما يســاعدهم في
تحســين قدراتهم اإلبداعية وتوجيهها إلى المجاالت األكثر أهمية في المدرســة،
وجعل اإلبداع جزءاً من ثقافة المدرسة
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البقجة مهارة وابتكار بأيدي اردنية

رحالة فنية بين التراث والطبيعة مع...

توفير والجهد والحفاظ على حرارة الطعام

مها الهباب
جذبتني روسوماتها اثناء زيارتي الحدى البازارات وشدتني نظرات الناس اليها بشغف هي

هي فكرة لمشــروع اردني تطور وأصبح اسما متميزا ابتكرته ريم رمضان

واحدة من الفنانات المبدعات في مجال الرسم وواحدة ممن استطاعن الجمع ما بين التراث

لتوفير الوقت والجهد إلتمام عملية طهي الطعام وليسهل على العديد من

والمعاصــرة في منهجها الفني الذي يســتند اساســا الى وعي فني لكونها تســتلم عناصر

السيدات عملية طهي الطعام.

التراث وتمزجها بفرشــاتها الملونة وبتقنيات الفن ومدارسه الحديثة وعن امكانية الفنانة

فكانت البقجة وهي عبارة عن حافظة للطناجر نسبة العزل فيها كبيرة
بحيث تحتفــظ بالحرارة التي اكتســبتها الطنجرة بعد وضعهــا على الغاز
لدقائق فهي اداة للطهي البطيء بدون غاز أو كهرباء.

فوائدها

•

مها الهباب والتي سيبقى اسمها مع الخالدين في ذاكرة التاريخ كان لنا معها هذا الحوار...
مال واعمال ...نريد ان نبحر معك في رحلتك مع عالم الفن منذ البدايات الى االن؟
مها الهباب ..بداية رحلتي مع الريشة واأللوان نمت معي منذ الطفولة كبذرة سعيت الى تطويرها
فقد كنت في المدرســة مــن المبدعين في الرســم وكان الجميع يعجبون برســوماتي اال انني ومع

البقجــة توفر الوقت والجهد على ســت البيت بحيــث أنها ال تحتاج الى

تزايد المسؤولية مع تطور مراحلي الدراسي وانشغالي بالدراسة ومن ثم الزواج واألوالد ابتعدت عن

رقابة مثل الغاز ويمكن للست العاملة أن تقوم بغلي الطنجرة لدقائق على

معشوقتي ال اعود اليها من جديد االن فكانت بداية عودتي من خالل الزجاج الذي لم اجد فيه الشغف

الغاز ثم تنقل الطنجرة الى البقجة لتقوم باســتكمال عملية الطهي وإبقاء

الذي ابحث عنه التجه الى الرســم التراثي وخاصة الشناشيل العراقية التي وجدت فيها ما ابحث عنه

الطعام ساخنا لساعات .

•

البقجة توفر في الموارد الطبيعية حيث أنه مع الوقت ســتالحظ ســت

البيت انخفاض اســتهالك الغاز ألن الغاز الواطي الذي يستخدم الستكمال
الطهي يقل كثيراً

•

البقجــة صديقة للبيئــة حيث ان تقليل اســتهالكنا للموارد الطبيعية

يجعلنا اصدقاء للبيئة

•
• البقجة يمكن استخدامها للحفاظ على البرودة ايض ًا
• البقجة تحافظ على نكهة الطعام األصيلة من خالل منع تبخر البهارات
البقجة يمكن حمل الطعام فيها من مكان ألخر بطريقة لطيفة

خالل عملية الطهي.

•

البقجة تحافظ على نكهة الطعام األصيلة فمنع تبخر البهارات وكمرها.

متى يمكن استعمال البقجة
تستعمل البقجة لكافة األطعمة التي تحتاج الى الطهي البطيئ الستكمال

عملية الطهي  ،تستعمل لتخمير العجين ،ترويب اللبن

كيفية الحفاظ على البقجة
يمكن غسل البقجة بالغسالة على الدورة الباردة
للمزيد من المعلومات+962 7 9560 1388 :
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خاصة بعد ان بحثت وعمت بان هذه الشناشيل هي رابط للتراث في وحدة الهالل الخصيب باإلضافة
الى رسوماتي التي تجسد الطبيعة.

مــال واعمال ...من خالل متابعتنا لعالم الفن نجد ان الفن في طريقه ما األســباب التي
تقف خلف ذلك؟
مهــا الهباب ...نعم ومع األســف هذا االمر صــح ويعود ذلك الى عدم وجود الدعــم الكافي للفنان
لالبداع باإلضافة الى ان المردود المادي من الفن ليس بالقدر الكافي وقلة الخبرة التســويقية لدى
الفن في كيفية تســويق ابداعاته مع ضعف كبير في االهتمام الحكومي والرســمي بتنمية وتطوير
الفــن ودعمــه باإلضافة الى العامــل األهم وهو ضعف القوة الشــرائية لدى الكثير بســبب األوضاع
االقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم اقتصاديات العالم.

مال واعمال  ...ما هي الرسالة التي ترغبين بتوجيهها عبر هذه السطور؟
مها الهباب ...رســالتي للجميع ال تبخسوا الناس اشياءهم واالهم ادعوا رواد المعارض الفنية الى
التذوق الصحيح للفن وااللتفات الى التفاصيل الدقيقة للرســومات وتوفيــر قاعات كبيرة للفنانين
لعــرض لوحاتهم بحيث تكون للرســم فقط ...وعلــى الدولة واجب ان تقوم بدعــم الفنانين وتوفير
القاعات لعرض ابدعاتهم ومساعدتهم في تسويقها.

مال واعمال ...لمن يبحث عن رسومات مها الهباب اين يجدها؟
مها الهباب ...عمان00962798956642 :
العراق 009647813370531 :
Facebook :MahaAl-Habbab gallery
 anistgram: alhabbabmaha
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ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ :
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر :
00962797309541
٠٧٩٧٣٠٩٥٤١
00962782910892
٠٧٨٢٩١٠٨٩٢
00962568179562
٠٥٦٨١٧٩٥٦٢

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺗﺲ ﺍﺏ
اﻟﻮﺗﺲ اب
ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺩﻭﺍﺭ
ﻋﻤﺎﻥ ﺟﺒﻞ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ :
اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺠﺎﻧﺐدوار
ﻣﻴﺴﺮاﻟﺰﻫﻮر
ﻣﺤﻤﺪﺟﺒﻞ
ﻋﻤﺎن
اﻟﻌﻨﻮان :
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻣﺨﺎﺑﺰ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﺠﻤﻊ دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﺑﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

تخليص جمركي للبضائع من كافة المنافذ الحدودية
• شحن البضائع الى جميع دول العالم

• شحن البضائع والمعدات الثقيلة من كافة دول العالم
• تخليص جمركي للبضائع من كافة المنافذ الحدودية

األردن – عمان -الجاردنز – عمارة جوهرة الجاردنز  – 96ط - 3مكتب رقم 5
JORDAN MOBILE: +962792897585
+962796283177 +962796021901
TEL: 0096265696414
العراق – بغداد – حي الوحدة – شارع  – 62قرب مطعم صاج الريف
عمارة فدك – ط 1
Iraq mobile: 009647738210826
009647733900500
E-mail: info@greenroadcompany.com
www.greenroadcompany.com
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مع سيرين وزين
العودة للذكريات واألرض والخُضرة

مكرمة حكاية تعلق باألرض والماضي
تحــوالن بأناملهما الخيش والخيــوط الى مكارم تعيد لنــا الذكريات الى
الماضــي وبيوت االجداد حيث الــورود والزهور تتدلى وكأنها تقول ما أجمل
الذكريات وما أروع اللحظات التي نعيشها بين أحضان الطبيعة.
هــي حكايــة ســيدتين جمعتهما الصداقــة والموهبــة واالبــداع فحازت
ابداعاتهما على اعجاب كل من شاهدهما وحتى نتعرف اكثر على ما تقومان
بعمله كان لنا معهما هذا اللقاء...

مال واعمال :كيف كانت بدايتكما مع هذا المشروع؟

مال واعمال :اين يكمن تميزكم؟
بالقطعة المتقنة وتعدد الموديالت واألشــكال واألحجام التي تتناسب مع
روح العصر والحداثة في التصاميم الداخلية والخارجية.

مال واعمال :كلمة أخيرة؟
مــع كل الحب نرغب بأن يالقي هذا الفــن الدعم والتقدير ألنه في نهاية
المطاف يعتبر لوحة فنية متعددة االســتخدامات وأبرزها النباتات التي تبث
روح األمل والعطاء والطاقة اإليجابية بكل مكان تتواجد فيه.

بدأت الفكرة في أحد األمســيات ونحن نصنع غطــاء لمطرة ماء اعجبتنا
الفكرة وبدأنا بعمل نماذج بسيطة نالت إعجاب العائلة ثم فكرنا بتسويق
المنتجات عن طريق البازارات.

مال واعمال :اين يكمن السر واإلبداع في عملكما؟
حُــب هذا العمل ألنه يعكس ذوق ورفعة الصانع فيخرج من هذه االنامل
ِب ِ
ما يعكس اإلبداع الداخلي على شكل قطعة متكاملة من الفن الراقي.

مــال واعمال :مــا هي المــواد التي تعتمــدان عليها في
صناعة المكارم؟
الخيوط القطنية والخيشــية والشــعر بعدة أحجام وألــوان وأبرزها والذي
اســتخدم قديما وهو اســاس المكارم الخيط العاجــي باإلضافة إلى حلقات
تتنوع بأحجامها وأشكالها والمواد المصنوعة منها مثل الحديد والستانلس
والخشــب والعظم وبالســتيك وبعض الخرز الخشــبي والحديدي والزجاجي
والبالســتيكي ..التي واجهنا مشــكلة في العثور على النوعيــة ذات الجودة
العالية وعدم تواجدها في األسواق المحلية.

للتواصل مع مكرمة

من خالل البازارات ووسائل التواصل االجتماعيMob:00962799897474 :
Facebook: Macrame fantasyone/ Instegram: Macrame fantasyone

الـزمــار ..
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رمز في عالم المعمار

عمان  -المقابلين  -شارع القدس
هاتف+962 6 4207080 / +962 6 4207040 :
البريد اإللكترونيzammar@batelco.jo :

ص.ب - 620628 :عمان  11162األردن 71

فاكس+962 6 4207060 :
الموقع اإللكترونيwww.zammar.jo :

آن الزعبي..

د.انتصار الخليلي..

فنانة جمعت بين
الفن والذوق الرفيع

رائدة الخير وسفيرة االحسان

موهبة ان تختلف عن غيرها فهي ال تقيد نفســها بالرسم

تنادي معظم الفعاليات والمؤسسات الى تمكين المرأة وتدعيم مشاركتها

باأللوان واألدوات التقليدية بل كل ما يحيط بها هو وسيلة

وحضورها في بناء الدولة واإلنســان ،ونتيجة لذلك فقد تعاظمت مشــاركة

لتلوين رســوماتها والرسم بها ،مثل الرسم األلوان واألدوات

المــرأة في الحياة العامــة ،وتبوأت مناصب مهمة في الــدول ،وتعزز دورها

القديمة والفحم والقلم الرصاص وغيرها.

في العمــل التطوعي بمختلف ميادينه ..وبرزت فــي فضاء العمل التطوعي

بريقها يلمع فــي القمة و اعمالها تحكي عن قصة نجاح و

ثلة من النســاء الالتي أخذن على عاتقهن تقديــم خدمات جليلة للمجتمع،

حماسها يكتب اسم ًا خط بالذهب في عالم الفن.

وجسدن بحق مبدأ التكافل االجتماعي الذي يقوم على خدمة أفراد المجتمع،

وتقول آن عن عشــقها للفن والرسم":ولد معي حب القلم

وتحسين المستوى االقتصادي والمعيشي ،واستثمار أوقات الفراغ في إذكاء

والورق فمنذ الطفولة كنت احب الرســم وارسم الشخصيات

الوعي االجتماعي ،وتحفيز أفراد المجتمع لإلقبال على هذه الثقافة التي يعد

غالب ًا كبرت وكبر معي حب الرسم والفن".

تطورها مؤشراً صحي ًا على صحة وسالمة المجتمع وتطوره.

آن الزعبــي فنانة تشــكيلية متنوعــة األنتــاج فهو تجمع

ويأخــذ عمل المرأة التطوعــي أبعاداً كثيرة ،إذ هنــاك الفعل التطوعي

مابين تشكيل الفن بطريقة جميلة والرسم باأللوان الزيتية

الفــردي الذي تقوم به العديد من النســاء  ،بدافع حــب الوطن واالنتماء

وبأقــام الرصــاص وأيضا ترســم الشــخصيات والجداريات

لــه ،وتمكين المجتمع وتقديم العون والمســاعدة ،إلى جانب وجود عمل

وترســم الديكورات لتناســق اللواحات الفنية مــع التحفيات

تطوعــي يتجــاوز الجهد الفــردي إلى المؤسســي ،بحيث إن هناك نســاء

واالشكال الفنية التي ترسمها في لوحة تبهر مشاهدها.

يشــتغلن فــي العمل التطوعــي تحت إطــار مظلة رســمية وأهلية تقدر

لهــا أفكار كادت تتفــرد بها وذلك من خالل أســتخدامها

وتحترم وتحفز إلى التطوع بأشكاله كافة.

للمــواد الخام وبواقــي االكسســوار والخيــش لتخلق منها

وهو ما تقوم به ســيدة الخير وســفيرة االحســان الدكتورة انتصار الخليلي

أعمالها الفنية من خالل قصص حقيقية عاشتها .فهو بارعة

تلك السيدة الســبعينية التي لم تقف ســنوات العمر امام طموحها واحالمها

تتالعب بذكاء وتنفذ عملها الفني الراقي بألوان أو تحاول أن

لتقدم تجربة رائدة في العمل التطوعي ،حيث تزرع فيمن حولها ثقافة التطوع

تحتفظ بلون الخامة األصلية للمادة التي تستخدمها.

وتبــذل العديد من الجهود لتعزيز العمل التطوعــي ،ودور المرأة فيه فالعمل

ولفنانتنا إبداعات فريدة مــن نوعها جمعت بين الواقعية

التطوعي بالنســبة لها هو متعة وخدمة للمجتمع ورغم الظروف القاسية التي

وخيــال الفنانــة الموهوبة المتمكنة مــن صياغة المكونات

واجهتها في بداية مشــوارها في هذا المجال إال أن حب مســاعدة اآلخرين لم

بدقة عالية لتتحول إلى وجوه أو مكعبات لتعطي رموزا تجعل

يمنعنهــا من التنقــل بين مختلف المناطق من أجل شــيء ســامي ،وهو حب

كل قطعــة منها لها قيمة فنية تشــكيلية تأســر خيال كل

المســاعدة لآلخرين هذا باالضافة الى مشــاركتها في العديــد من الفعاليات

متذوق لإلبداع برموزها الظاهرة والخفية.

72

للتواصل 00962792146772 :

والندوات المتعلق بالمراة وحصولها على العديد من الشهادات اليكم بعضها.
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تعتبر شــركة الحدائق العالمية للتجارة واالســتيراد
والتصديــر هي واحدة من الشــركات الرائــدة في مجال
البيع واالستيراد في االردن والتي تعمل في تجارة المواد
الغذائية ،مقرها الرئيســي عمــان ،وتنضوي تحت مظلة
مجموعة شــركات لالســتثمار والتي تضم ايضا شــركة
ترانس عرب للمقاوالت والتجارة ومقرها تركيا وشــركة
افكو لخدمات حقول النفط ومقرها دبي.
وقــد طــورت شــركة الحدائــق العالمية أنشــطتها
وتوسعت في أعمالها ومشاريعها التجارية وحصلت على
عدد من الوكاالت الحصرية تجاريا وذلك بجهود مديرها
العام محمد عبد المجيد الخطاطبة والذي قادها لتصبح
واحدة من اهم الشــركات العاملة في المجموعة وواحدة
من اهم الشركات العاملة في مجال االستيراد والتصدير
والتجارة العامة وتجارة المواد الغذائية في المملكة.

للتواصل :
0096262005333
00962795938871
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JAD HOTEL SUITS

شركة الحدائق العالمية للتجارة واالستيراد والتصدير

Amra St. Building 31 – P.O. Box 852692 Amman 11185 Jordan
Tel: +962 65539292/ Fax: +962 65531888
Email: info@jadhs.com/ www.jadhs.com

فاطمة حسنين..
اول سيدة تمتهن مهنة الرزن

بداية االبداع
وتضيــف فاطمة يعود الفضل األول بما وصلت اليه االن الى مدربي اياد صقر
الذي وضعني على بداية طريق االبداع وعلمني اسرار الحرفة وكيف ابدع بها من

لــكل منــا دور في المجتمــع وكل منا قــادر على ترك
بصمة من خالل عمله أو اختصاصه أو حرفته وكل امرأة
قــادرة على تحقيــق الكثير والبروز في المجتمع ،شــرط
توفير الفرص لها لتتمكن من تطوير إمكاناتها.
وقد جاءت الحرف اليدوية بمثابة فرصة لسيدات احتجن الى
فرصة عمل لمواجهة المجتمع ولتحدي الظروف ليكون سالح ًا
بيــن أيديهن .أمــا نتاجــات أعمالهن المتقنة فنســتخدمها
ونســتفيد منهــا ونُعجب بها وهو مــا وجدناه اثنــاء زيارتنا
لفاطمة حسنين اول ســيدة تعمل في مهنة الرزن في األردن
لتبدع وتتفوق باألمل واالجتهاد والكفاح وهي شــعارتها التي
رفعتها وقادتها الى النجاح واليكم ما قالته..

الخطوة االولى
تقول فاطمة حســنين كانت بداياتي من خــال بحثي عن مهنة اتميز بها عن غيري
لذا قمت باالنتســاب الى دورة تعملت فيهــا  5حرف في ان واحد وهي التطريز ،تصنيع
الشمع وتشكيله ،تصنيع الصابون وتشكيله ،الرزن باالضافة الى القشيات.

صب القوالب وصب المادة نفســها والعيارات الصحيحة لذلك وطريقة التعتيق
الــى ان تمكنت منها واصبح لي اســلوبي الخاص فــي التصنيع ..بعد ذلك بدات
البحث عن أفكار جديدة غير مستهلكة حيث بدات في إيجاد أفكار جديدة وادخلت
التلويــن مع التعتيق؛ وتضيف" عندما تشــتري منتج صنع باليد انت ال تشــتري
مجرد منتج ،بل تشــتري ســاعات من العمل والتجارب واإلحباط واالمل والطموح

التفرد عن الغير

ولحظــات من المتعة؛ انت تشــتري جــزء من روح وقطعة من حياة شــخص آخر،

وأضافت فاطمة بعد تخرجي من الدورة بدات في تصنيع الصابون وتشــكيله ونظرا

بالنهاية انت تشتري قطعة صنعت لك بحب.

لكثرة المنافسة ووجود العديد من السيدات العامالت في هذا المجال بدات البحث عن
حرفة تميزني وتجعلني انفرد عن غيري من خاللها ونظرا الن السيدات المنتسبات الى
جمعيــة صناع الحرف لم يخترن حرفة الــرزن طريقا لهن فوجدت ضالتي بهذه الحرفة
والتي جعلتني اتميز عن غيري من خاللها فانا السيدة الوحيدة التي تمتهنها.

اول سيدة

وردا على ســؤال مــال واعمال فيما لو ارضت طموحها بمــا وصلت اليه؟ قالت

باالضافة الى الدخل المرتفع الــذي قد تجلبه الحرفة في حال اتقانها واطمح ان
أقوم بتأســيس مركز تدريب يدرب جميع الفئات ومنهم االفراد الســلبين فهي
مهنة تعلم الصبر؛ وأشارت فاطمة حســنين الى فخرها واعتزازها بانها السيدة
الوحيدة في هذه المهنة والتي تخرج المصنوعات بهذه الدقة المتناهية.

نحتاج الدعم
تضيف فاطمة حســنين رغم كل الفخر بما وصلت اليه من نجاح وتميز اال انني
اجد نفســي كما قلت ســابقا في بداية الطريق وما ينقصنــا لنبدع اكثر وهنا ال
اتحدث عن نفســي اتحدث بلســان كل من يعمل بالحــرف اليدوية ما زال لدينا
احباط من المجتمع ونحتاج الــى دعم مادي ومعنوي لنبدع وهذا الدعم يجب ان
يكون من الدولة ومن القطاع الخاص أيضا.
منهيــة حديثها بالقول بالدنا ملئية بالجماليــات أقوم بحفرها انا وغيري من

فاطمة :في كل يوم هنالك الجديد فالعلم عبارة عن بحر مفتوح ال ندري نهايته العامليــن في المهنــة لتكون اجمل تذكار للزوار من اهل البلد والســياح ولكي
وال بدايتــه اين ففي كل يوم هنالك الجديد ونحن في تعلم مســتمر وطموحي نستمر نحتاج الدعم وهو ما اتمناه أيضا.

Tel: 00962791545669
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ان أقــوم بتدريب ســيدات على هذه المهنة والتي ال تحتــاج الى مغادرة المنزل

E-mail: zarafh30@gmail.com
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ELEGANCE CLINIC

اقسام المركز
• قسم العناية بالبشرة
 -1توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات الجلدية والكلف
 -2اعــادة النضــارة للبشــرة وتحديد الخاليــا والحد من ظهــور التجاعيد
باستخدام الخاليا الجذعية
 -3عالج البشــرة الحساســة والورديــة والعمل على تهدئتهــا والحد من
حمرارها
 -4جلسة ازالة المسامات والتخلص منها عن طريق Derma BIN
 -5جلسات تفتيح المناطق الحساسة

• قسم التغذية والتنحيف
 -1قياس مكونات الجسم وتحليل كمي بأحدث االجهزة
 -2التخلص من السيلوييت والدهون المتراكمة وشد الجلد المترهل
 -3تكسير الدهون ونحت الجسم
 -4استخدام جلســات الميزوثيرابي لحرق الدهون والتسريع في الحصول
على النتائج

• قسم الجلدية
 -1عالج جميع االمراض الجلدية
 -2بوتوكس – فيلر – خيوط تجميلية – عالج فرط التعرق
 -3بالزما الخاليا الجذعية  - PRPالميزوثيرابي
 -4ازالة الوحمات والشامات والزوائد اللحمية والحروق
 -5ازالة ترهالت الصدر والذراعيين وحول العينين
 -6عالج دوالي الساقيين بالحقن والليزر

• قسم الليزر

ﻧﻘـــــــﺪم
ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ

ازالة الشــعر الغير مرغوب فيه بدون اي الم ومضاعفات على احدث اجهزة
الليزر ( )ELEX MOUTOS DECAللحصول على نتائج سريعة

• خدمات طبية مع الدكتورة  /ايمان هاني هيدموسى :
 -1جلسات الهايفو ..

 -4حقن الميزوثيرابي ..

 -2جلسات المايكرونيدلينج ..

 -5حقن ال .. PRP

 -3حقن الفيلر و البوتوكس

 -6عالج جميع األمراض الجلدية و التناسلية

االردن  /عمان /شارع المدينة المنورة – مجمع  – 156مقابل فندق اياس – الطابق االرضي

هاتف/00962781669990 :

00962791559990

خبيرة التجميل

سهى محارب

الذوق الرفيع واللمسات االبداعية
تتمتّع خبيــرة التجميل ســهى محارب بــذوق رفيع
وأنامل سحرية احترافية وخبرات غنيّة تزيد عن خمسة
وعشرون عام ًا في هذا المجال.
حيث تعمل على تقديم الخدمة المنزلية وعلى اعلى
مســتوى من الحرفية وتلبية جميع احتياجات السيدة
داخــل منزلها من بروتين وصبغــات وتجهيز عرائس
بأحدث الطرق...
للتواصل00962799492565 :
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من كلية االعالم الى عالم الرموش والجمال هي حكاية ســوما شعبان المصرية المقيمة
في األردن التي اختارت االبتعاد عن مهنة المتاعب والمشاق لتختار طريقا عشقته ووجدت
به ذاتها هي حكاية تفوق وابداع وموهبة فطرت عليها اجتمعت لتمنحها مســاحة واسعة
لالبداع ومقصدا للباحثات عن الجمال فالرموش هي أولى مفاتيح الجمال.
تقول سوما بدأت احتراف تقنية تركيب الرموش الدائمة عام ،٢٠١٤ولم يكن من السهل
علي ايجاد الطريقة األمثل والمدربين الماهرين في الشــرق االوسط للحصول على تأهيل
الحتــراف تقنية التركيب حيث حصلت وبعد بحثي مطوال علــى تدريب مكثف في الواليات
المتحدة االمريكية على يد امهر المدربات وحصلت على شــهادة من األكاديمية الفرنسية
كفنية وخبيرة في تقنية تركيب الرموش الدائمة تؤهلني لمباشرة العمل و للتدريب.

وتضيف من هنا بدأت مسيرتي في األردن..
ورداً على ســؤال مــال واعمال حول عملها ومــدى رضى عمالئها عنه؟ تقول ســوما:انا فخورة جدا
بعمالئــي وزبائني فهــم نخبة من المجتمــع فقد أصبحت ثقافــة تركيب الرمــوش الدائمة ثقافة
منقذة لكثير من الســيدات العامالت واألمهات اللواتي يجدن صعوبة لتخصيص وقت الكافي لوضع
مستحضرات التجميل ..واليكم باقي الحوار...

مال واعمال ...ما هي تقنية تركيب الرموش الدائمة ؟
ســوما شــعبان...هي تقنية تســتخدم لرموش العين تمنــح العين كثافة اعلــى وطول اكتر
للرمــوش بمســتويات مختلفة ومتعــددة بحيث تغنيها تماما عن االســتعانة بمــواد التجميل
الخاصة بتكثيف الرموش.
وتعتبــر تقنية تركيب الرموش الدائمــة افضل بكثير لصحة العين والرموش من اســتخدام

من كلية االعالم الى عالم الجمال

سوما شعبان ..االبداع والتفوق يلتقيان

مســتحضرات التجميل ذلك النها تتبع معايير السالمة الالزمة حين القيام بعملية التركيب فال
تؤذي الجذور وال تودي الى إغالق المسام المسؤول عن نمو الرموش بشكل طبيعي .

مال واعمال ...وماذا عن المواد المستخدمة؟
ســوما شعبان ...اســتخدم منتجات عالمية ذات جود عالية و طبيعية  %١٠٠حيث يتم عرضها
للزبائن للتأكد من مدى نعومتها وطبيعتها

مال واعمال ...بماذا تختمين هذا اللقاء؟
ســوما شــعبان ...كل امراة من حقها انها تستفيد من
الرمــوش الدائمــة فهي توفــر عليها الوقــت والجهد ألي
مناسبة فاجمل شيء في المرأة عيونها .
تجربتــي الخاصة مــع الرموش صقلت شــخصيتي تماما
وأعطتني كاريزما ومنحتني قوة الشخصية والثقة بالنفس
وبالمناسبة أصبحت االن عارضة أزياء لكبرى شركات االزياء
الخاصة بالحجاب .في األردن
مال واعمال ...كيف يمكن التواصل معك؟
سوما شعبان ...عن طريق
الفيس بوك" ”Sooma Eyelashes stylist :
االنستجرام"”soomalashes
موبايل00962770366016 :

كما ان الشعر المستخدم هو شعر المينك المعروف عالميا بمدى نعومته الفائقة.

مال واعمال ...هل يقتصر عملك على التركيب فقط؟
ســوما شــعبان ...ال ابدا فباالضافة الى عملي في تركيب الرموش أقوم بخدمات التدريب في
عمان واجهز حاليا لتقديم خدمات التدريب لمراكز التجميل في مصر.
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الطاقة االيجابية سر السعادة ومفتاح الريادة والتميز..
كن ايجابي ًا ترتقي

هنادي داوود الحوساني
سر النجاح يكمن

مال واعمال ...ما هي الخدمات المقدمة لديكم وبماذا تتميز؟

في حبك لذاتك

والتعليمات والنصائح الذي تعطى والتقنيات التي دايما تخرج االنســان من
الحاله التي يعاني منها او الطاقة المنخفضة التي يعاني منها.

ومن ابرز الخدمات التي نقدمها..
سحر واسمه غرفه الملح
يســمى هذا النوع من العالج ســبيليوثيرابي حيث يســاعد الملح على تفتيت
وتكســير جميع الطاقات الســلبية في المكان باإلضافة الــى العمل على توازن

والرضا بما تملك
طاقــات تؤثر فينا وفق ما نقوم بتشــكيلها بالســلب او االيجاب
وهذه الطاقة وتلك العناصر واالشــياء لم يتــم اغفالها من قبل
الشــرق والعلماء الشــرقين حيث تم اجراء العديد من الدراسات
حول تأثير كل ما حولنا على األشــخاص وكيفية توظيفها إيجابا

وانســجام الجســم والوصول الى حاله نفســية منعشة ،كما يســاعد الملح على
التخلص من تراكم الطاقات السلبية وتساعد ايضا على تسريع اي نوع والتخلص
والتشــافي من جميع األمراض ومن الجدير بالذكر ان غرفة الملح تناســب غرفه
الملح جميع االعمار من  4شهور حتى 100عام فال يوجد لها اثارا سلبية ابدا.

مال وأعمال ...من هي مدربة الطاقة هنادي؟
هنادي الحوساني ...انا هنادي داوود الحوساني تخصصت في علوم الطاقة وحصلت على
العديد من الشهادات فيه كما انني امتلك خبرة طويلة في هذا المجال منذ عام  2007وقد
استضافتني العديد من الفضائيات للحديث عن الطاقة وما يتعلق بها.
مال وأعمال ...مالمقصود بالطاقة االيجابية وكيف نكتسبها وكيف نخسرها أيضا؟

على حياتنا وهو ما قامت به هنادي داوود الحوساني التي كان لنا

هنادي الحوساني  ...الطاقة اإليجابية هي الروح الداخلية التي يشعر بها اإلنسان عندما يكون

معها حوار عبر صفحات هذا العدد من مجلة مال وأعمال؛ "محبة

مرتاح من الناحية النفســية ،حيث يشــعر بأنه يمتلك طاقة تحركه في الحياة ونحو المستقبل

..فرح ..صحة ..وفرة ..بهجة وثراء انويه لكم في عالمي

بشــكل أفضل ،يستمد هذا كله من روح التفاؤل والســعادة ،وتُعتبر الطاقة اإليجابية من أكثر

” ال تحبــس حدي ًثــا جمي ًال في صدرك  ،ال تُقفــل على كلمة لطيفة
مهما بدت صغيرة وبسيطة  ،حتى لو كانت ابتسامة صغيرة .
لن تتخيل كيف تُضيء كلماتك في أحَدهم  ،ترحَل أنت وتظل
هــي معه “...ويبقــى معك الفرح الــذي زرعته في قلبــه فاالمر
ببســاطة ما تقدمه يعود اليــك مضاعفا… .ســنة كونية اوجدها

األمور تحفيزًا ليُحقق اإلنسان أهدافه وأحالمه ،ويخسرها من الشعور السلبي.

مال وأعمال ...كيف نحسن مزاجنا ونطرد السلبية منه؟
هنادي الحوســاني ...أساس النجاح فى حياتك ومع أســرتك ومع أصحابك ومع الناس ومع
أســاتذتك وتحســين المزاج  :حبك لذاتــك وتقديرك لهــا والرضا بما تملك واســتخدامك
لقدراتــك الهائلة فى داخلك ،أنت فيك كنوزمتنوعة  ،هناك مارد عمالق عبقري أنت تحبســه
داخل جسدك  ،اطلق سراحه  ،اعطه حريته لينطلق .

خالقنــا الرحيم "هل جزاء اإلحســان إال اإلحســان " ابــدأ االن… ال

المطلــوب فقط منك عزيمة وعزم وإرادة ! ابعد عمــا يقلل من عزيمتك ويجعلك محبطا ،

تنتظر…وراقب كيف يتحول يومك" هكذا بدأت هنادي الحوســاني

افتح خيالك للمستقبل واحلم بغد جميل  ،نعم هناك سلبيات وعيوب وأخطاء ولكن العاقل ال

حديثها معنا واليكم ما دار بيننا من حوار...

يقف عندها بل لينطلق منها  ،اجعلها نقطة البداية وخذ بكل أسباب النجاح .
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وشــحن الطاقة االيجابية في غرفة الهرم ومن خالل الجلســات االستشارية

والنفسية بأسهل الوسائل العالجية

الســلبية ولشــحن طاقات ايجابيــة يعني تفريغ الســلبي في غرفــة الملح

وتقديــرك لهــا
فــي كل أجزاء الكــون من حولنا من أشــياء واشــخاص هناك

هنادي الحوســاني  ...مركز اليف انيرجي هومركز متكامل لتفريغ الطاقات

عــاج معظــم االمــراض العضوية

غرفه الهرم
الجلوس داخل الهرم مرتين اســبوعيا يبعث الشعور بالراحة ويبدد التوتر
والعصبية كما يساعد على التأمل ويبعث بالجسم الحيوية والنشاط
وهو مفيد جدا لألطفال كثيري البكاء اذ يســاعدهم على النوم المريح ،كما
ان الجلوس تحت الهرم ينقص الوزن ،ويزيد القوي الجنســية وينشط الدورة
الدمويــة والنشــاط العصبــي ،فكلما قويــت الهالة الكرومغناطيســية حول
االنسان أو دعمت بقوى كهرومغناطيسية بداخل الهرم زادت مناعة االنسان.

االردن /عمان /خلدا -اشارات البشيتي باتجاه
اشــارة البنك العربي -عمارة القدس سنتر-
ط  1مكتب 105
انستجرام hanadialhussani :
فيسبوك :هنادي الحوساني
سناب شاتmasterhanadi :
سكايبmaster.Hanadi :
تلفون0777400088 :
Email: masterhanadi@outlook.com

شمع االذن
طريقــة عالج بالشــمع داخل االذن خاليــة من األلــم والمخاطر واالعراض
الجانبية فهو يقــوم بالتخفيف من ضغط الجيــوب األنفية واألالم وتطهير
قناه األذن وتحســين السمع وتنظيم ضغط الدم باألضافة الى تنقية العقل
وتقوية الدماغ وعالجات أخرى عديدة.
ومن خدمات األخرى المقدمة من المركز جلسات استشارية لجميع االعمار
تساعد على التحرر من الغضب والخوف ،اكتشاف المعتقادات  ،اكتشاف رسالة
االنسان بحياته وكيف يتعامل بطريقة وتفكير ايجابي مع كل المواقف التي
تواجهه..وايضا لدينا جلســات الريكي وهي جلســات شفائية بطاقه الريكي
من خالل التعامل مع الحاالت وتعليمها تقنيات تســاعد في التعامل مع كل
ما يواجه االنسان في حياته.
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تجميل األنف
عمليات تجميل االنف من العمليات الشــائعة جدا ومن العمليات الصعبة
فــي بعض األحيان ،تختلــف اهداف العملية من كونها قــد تكون تجميلية
لتحســين مظهر األنف أو وظيفية لتحســين التنفس وفــي بعض الحاالت
يرغب المريض بتحقيق الهدفين مع ًا.
مكونات األنف:
يتكــون األنف خارجيا من جزء علوي عظمي وجزء ســفلي غظروفي ويوجد
أيضا الحاجز األنفي الذي يتكون من جزء عظمي وجزء غضروفي .
تتشــكل مقدمة األنف والحافة األمامية من غضاريف مقوســة وتتشــكل
دعامتها من الجزء األمامي من الحاجز األنفي .
أهداف العملية:
تهدف العملية الصالح العيوب التالية
 -1انحراف األنف والجسر األنفي .
 -2انحراف الغضاريف التي تشكل مقدمة األنف .
 -3ظهور الجسر األنفي بشكل واضح .
 -4تضيق أو توسع فتحات األنف .
 -5ضخامة حجم األنف .
 -6ضعف دعامة مقدمة األنف والحافة األمامية
 -7عدم تناسق حجم الجزء العلوي مع الجزء السفلي من األنف أو بالعكس .
 -8تجميل العيوب الخلقية باالنف .

كتبت :د.سمية الطوالبة

طريقة العملية :

بعد العملية :

تجرى هذه العملية عادة تحت البنج العام وتتراوح مدتها من ساعة الى ساعتين.

بعد العملية يتم وضع جبيرة بالستيكية على االنف من اجل تقليل التورم واالنتفاخ وكذلك توضع قطع

هنالك عادة طريقتين  :الطريقة الداخلية والطريقة الخارجية .
الطريقة الداخلية :تجري عادة في الحاالت البســيطة او المتوسطة حيث تتم

بالستيكية داخلية على جانبي الحاجز االنفي لمنع االلتصاقات .
توضع شاشة او فتيلة داخل األنف لمنع النزيف وتتم ازالتها خالل  24ساعة .

عن طريق عمل شــق داخلي بين الغضاريف األنفية الســفلى والعليا دون أية

ينصح بوضع أكياس الثلج على االنف والوجه في االربعة وعشرين ساعة االولى لتقليل التورم.

جروح خارجية .

يغادر المريض عادة المستشفى خالل  24ساعة .

الطريقة الخارجية :تتم في الحاالت التي توجد بها تشوهات أو انحراف واضح.
تتم عن طريق شــق جراحي لفصل الجلد عن األنســجة الداخلية لالنف  .تترك
هذه الطريقة ندبة طصيرة ال تالحظ في العادة .
عندما تجــرى العملية لالجزاء الغضروفية يتم تعديــل أو تصغير الغضاريف
حيث أن هذه تشكل المظهر الخارجي لمقدمة األنف والجزء األوسط منه .
فــي حالة األعوجاج الخارجي يتم اعادة هيكلــة الجزء العظمي من األنف وفي
حالة بروز جسر األنف فيتم ازالة هذا الجزء العظمي الزائد .
يتم عادة بنفس الوقت تعديل الحاجز األنفي وازالة الجزء المنحرف منه حيث
أن تعديل انحراف الحاجز عنصر أساسي لتصحيح انحراف االنف الخارجي .
في بعض الحــاالت يتم اضافة أجزاء غضروفية أو عظمية طبيعية أو صناعية
لتعويــض النقص في بعــض أجزاء األنف التــي المفقودة نتيجــة اصابات أو
عمليات سابقة في األنف .
في بعض األحيان يتم تعديل الحاجز األنفي المنحرف أثناء عملية التجميل.ع
هذه النوعيات من المرضى .
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يتم ازالة هذه الجبيرة و القطع البالستيكية بعد اسبوع في العيادة .
يتم الحصول على النتيجة النهائية بعد مرور سنة على العملية .

موانع العملية :
في هذه الحاالت يمنع اجراء العملية :
 -1االلتهابــات الحــادة فــي االنف  :حيث يؤدي ذلك الى فشــل العمليــة وانتقال االلتهاب الى انســجة
وغضاريف األنف .
 -2الصغار أقل من عمر  16 - 14سنة  :حيث أن حجم األنف ال يكتمل اال بعد عمر الثامنة عشر تقريبا
 -3معاناة المريض من مشكالت نفسية وعدم استيعابه لواقع ومعطيات تجميل االنف.

قناعة الطبيب وارضاء المريض :
ان من أهم اســباب نجاح العملية هو قناعة الجراح بأن المريــض بحاجة لهذه العملية وأن ما يرغب بتجميله
أو تعديلــه يتوافق مــع قناعة الجراح وليس بناء على رغبة المريض الشــخصية دون توافق ذلك مع المعطيات
العلميــة للجراح  .من االفضل ان يعتذر الجراح للمريض عن اجراء هذه العملية اذا لم تتوافق مع قناعاته وظل
المريض مصرا على اجراء العملية النه في هذه النوعيات من المرضى فان رضاهم عن نتائج العملية امر صعب
جدا حتى ولو كانت النتائج ممتازة وأنا أكتب هذا من تجاربي الخاصة مع هذه النوعيات من المرضى .
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رســائل تشــخيصية فــي جراحــة المســالك البولية
بقلم :االستشاري حسام عبيدات

دم مع البول
يعتقد الكثير ان وجود الدم مــع البول هو التهابات ويبدأ العالج بالمضادات
الحيوية ،والجل الصدفة يختفي الدم.
اال ان وجود الدم مع البول -قد يكون بسبب االلتهابات -وهو مؤشر يستوجب
زيارة طبيب المسالك البولية ،ونخص بالذكر المدخنين ومن تجاوزت اعمارهم
الخمســون عاما،وذلك الرتباطه بأورام المســالك البولية ،واذكر مريضا راجعني
بعد مرور ثمانية اشــهر من العالج بالمضاد الحيوي مما ادى الى انتشــار الورم
وعدم المقدرة على عالجه.

ضعف االنتصاب
غالبــا ما يلجأ الرجال الذين يعانون من ضعــف االنتصاب الى تناول العقاقير
المخصصه لذلك والتى تبــاع في الصيدليات دون وصفه طبية،و قد تكون هذه
الحبــوب هي العالج ولكن اذا نظرنا الي ضعف االنتصاب بانه مرآة لعمل القلب،
وهنالك حاالت ال تســتجيب لهذه العالجات المرتفعة الثمن كالتهريب الوريدي
او نقص الهرمــون الذكري او زيادة هرمون الحليب بحد ذاته ،من هنا فانه من
الضروري مراجعة طبيب المسالك البولية عند الشعور بضعف االنتصاب .

عقم الرجال
عقــم الرجال تشــخيصا وعالجا هو جزء من تخصص جراحة الكلى والمســالك
البولية ولكن معظم الرجال يذهبون الى تخصصات اخرى .

شرب الماء والمحاليل الوريدية اثناء نوبة المغص الكـــلوي
عندمــا يشــكو المريض من مغص كلوي بســبب وجود حصوة في المســالك
البوليــة نالحــظ انه يقوم بشــرب كميات كبيــرة من الماء ويقوم االشــخاص
المحيطين فيه بدفعه على ذلك او يقوم قسم الطوارئ باعطائة محاليل وريدية
وهذا تصرف خاطئ اثناء نوبة االلم النه يزيد من حدة االلم ،لكـــننا نقوم بنصح

الدكتور حسام عبيدات في سطور
•

اخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية

والتناسلية وامراض الرجال

•

عضو جمعية المسالك البولية األوروبية

•

االختصــاص العالــي -جامعــة العلــوم

والتكنولوجيا األردنية البورد األردني

المريض بشرب السوائل عندما ال يكون في نوبة االلم.

يعرف تخصص جراحة الكلى والمسالك البولية
بانه العلم الذي يتعلق بتشــخيص وعالج امراض
الجهاز البولي والتناســلي عنــد الذكور وامراض

اآلم الخصية
أن اآلم الخصيــة التــي تحدث عند االطفــال او المراهقين او الشــباب في بداية
العشــرينات ،وغالبا ما توقظهم من نومهم ،يجب عــدم اهمالها واعتبارها التواء
في الخصية الى ان يثبت العكس .

السلس البولي

للتواصل

عدم السيطرة على البول وخروجه بتوقيت غير مناسب له مجموعة من االسباب

مستشفى ابن الهيثم – العيادات الخارجية

تختلف حسب الجنس والمرحلة العمرية ،من هنا يختلف العالج.
وبشكل عام هنالك مرضى يحتاجون أدوية ،عالج طبيعي ،وضع قسطرة بولية،
او عمليات جراحية.

هاتف:
 0096265205555داخلي 6062

من هنا نالحظ من التعريف الســابق اننا نتكلم

حصر البول

خلوي:

الــدم عن الخصية وينتج عن ذلك تموت في الخصية اذا اســتمرت الحالة اكثر من

عدم القدرة على اخراج البول  ،وهذا االمر من الممكن ان يحدث بشكل مفاجيء

عن طيف واســع من االمراض والفكرة من كتابة

اربع ساعات ،ونظرا الحمرار كيس الصفن وانتفاخه يظن الناس انه التهاب بسيط

(حاد) او بشــكل مزمن(تدريجي)،ومن اسبابه تضخم غدة البروستات عند الرجال

00962799294700

هذا المقال هو توجيه رســائل تثقيفية للمرضى

والعالج هو المضاد الحيوي.

الجهاز البولي عند االناث.

حول حــاالت معينة ،عادة ما يتــم التعامل معها
بشــكل خاطئ ،مما يؤدي الي حــدوث مضاعفات
يمكن تجنبها عند المريض.
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التواء الخصية يحدث عندما يلتف الحبل المنوي حول نفسه مما يؤدي الي انقطاع

لذلك ال يجب اهمال اآلم الخصية ومراجعة جراح المســالك فورا الن عالج االلتواء
هــو تداخل جراحي لتثبيت الخصية وخالل االربع ســاعات االولى مع تثبيت الخصية
الثانية كونها عرضه لنفس الحالة.

او وجود تضيق في االحليل او اسباب تتعلق باالعصاب.
والعالج المبدئي هو وضع قســطرة بولية من قبل شخص يتمتع بخبرة كافية
تجنبا لحدوث مضاعفات كجرح االحليل وااللتهابات.
واخيرا ،اتمنى ان تكون رسائلي خفيفة عليكم وان تكون ذا فائدة لكم.

00962785646338
البريد االلكتروني
hosamob@hotmail.com
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تساؤالت مهمة وشائعة لدى الحوامل
بقلم :د.فراس الكركي
الغذاء الصحي أثناء الحمل:
ينصح أن يكون غذاء المرأة صحيا بشــكل عام لكن يزيد اهتمام المرأة بنوعية الغذاء أثناء الحمل بســبب خوفها على صحة الجنين.
هناك معتقد خاطئ لدى الكثير أن الحامل يجب أن تأكل عن شخصين .في الواقع ينصح أن تزيد كمية السعرات الحرارية بمقدار 15%
أي ما يعادل  500-300سعرة حرارية يوميا.
يفضل أن يحتوي الطعام على كمية جيدة من النشويات مثل المعكرونة والبطاطا وأن ننتاول الخضار والفاكهة بشكل يومي.
ومن االمور األخرى التي يجب أن تأخذها الحامل بعين االعتبار هي كمية اســتهالك الكافيين حيث ينصح أن ال تزيد عن  200ملغم
يوميا أي ما يعادل كأســين من القهوة و من المهم التنويه أن الكافيين موجود أيضا في المشــروبات الغازية و مشــروبات الطاقة
وبعض أنواع الشوكالته.
كما ان تناول الســمك صحي للحامل والجنين ويفضل أن ال تأكل أكثر من وجبتين خالل األســبوع ويفضل االبتعاد عن الســمك غير
المطبوخ كالسوشي ويفضل االبتعاد عن تناول الكبده أثناء الحمل ألنها غنية بفيتامين أ والذي قد يؤثر سلبا على الجنين.

ما هي الفيتامينات المهمة في فترة الحمل؟

•

تســاعد الرياضة الحامــل أثناء الــوالدة والعــودة الى وزنها

حمــض الفوليك :من أهم الفيتامينات أثناء الحمل وينصح

وقوامها بعد الوالدة كما ننصح الحامل باالبتعاد عن الرياضة

بتناوله خالل االســابيع التي تســبق الحمل حيث أته يفلل من

التي تحتاج الى احتكاك مباشــر بالجســم كفنون القتال و من

خطورة إصابة الجنين ببعض التشوهات.

اكثر الرياضات المناسبة المشي والسباحة.

•

فيتاميــن د  +اوميجــا :ننصــح جميع الحوامــل واألمهات

السفر اثناء الحمل:

المرضعات بأن يتناولو فيتامين د يوميا حيث أنه قد يحســن

تثبت الدراســات ان الســفر بالطائرة ال يؤثر ســلبا على االم

نمو الجنين في األشهر األولى من عمره.

اوالجنين اذا كان الحمل بدون مضاعفات.

•

الحديــد :التحتاج الحامل في معظم االحيــان الخذ الحديد

الســفر بالطائــرة يعتبر امنــا قبل االســبوع  37من الحمل

بشــكل روتيني  ،يؤخذ عنــد الحاجة حين تعانــي الحامل من

اذا كانــت االم حامل بجنين واحد .أمــا اذا كان الحمل بتوأم

ضعف في قوة الدم أو نقص في مخزون الحديد.

فيفضل ان يكون الســفر قبــل االســبوع  . 32و من المهم

•

فيتامين أ  :يجب االبتعاد عن تناوله الته قد يؤثر سلبا على

التأكد من شــركة الطيران قبل الســفر الن القوانين تختلف

صحة الجنين.

من شركة ألخرى.

ممارسة الرياضة أثناء الحمل:

بالنســبة للتعرض الجهزة التفتيش في المطار فهو ال يعتبر

ممارسة الرياضة باستمرار والحفاظ على النشاط له ايجابيات

خطر على الجنين و لكن يمكن ان تقوم الحامل بطلب تفتيش

كثيرة للحامل فهو يحســن من المزاج ويقلل احتمال االصابة

يدوي بدل المرور خالل هذه االجهزة.

بســكري الحمل وارتفاع ضغط الحامل ويســاعد على التخلص

من المهم ان تكثر الحامل من شــرب الســوائل الن الطيران

من الوزن بعد الوالدة بطريقة أسرع وأسهل .

يزيــد من الجفــاف و ان تقوم بالمشــي اثنــاء الرحلة لتجنب

يفضــل ممارســة الرياضة لمــدة ال تقل عن ســاعتين

التعرض لتجلطات االوردة الدموية.

ونصف أسبوعيا.

تســاؤالت كثيرة دائما تجول بخاطــر االم الحامل فال تترددي
بسؤال طبيبك لتبقي انتي و طفلك في امان.

الدكتور فراس الكركي

ماجستير في االدارة الصحية  -كندا
عضو الجمعية االردنية للنسائية و التوليد

أخصائي طب و جراحة النسائة و التوليد و العقم
Dr Feras Alkaraki، MD، MBA
Obstetrics and Gynecology Specialist

معالجة التأخر في الحمل و االنجاب

جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية

الجراحات النسائية

الخدمات الطبية الملكية سابقا

التنظير البطني و الرحمي

البورد األردني في تخصص النسائية و التوليد

الرعاية الشاملة للمرأة في سن االمل

عضو الجمعية العالمية للجراحة بالمنظار
متابعة الحمل و الوالدة بأنواعها

االردن -عمان – قرب المستشفى االستشاري 84 /شارع موسى بن نصير
تلفون - 0096265929333:موبايل00962798887008:
Instagram: drferasalkarak / Facebook: DrFerasAlkaraki
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خليل زيادين...
االردن من اكثر دول المنطقة تطوراً في جراحة السمنة
تعتبــر االردن من الدول الرائدة في مجال جراحة الســمنة على المســتويين
االقليمي والدولي لما تتمتع به من كفاءات طبية وإمكانيات فنية عالية تؤهله
ليكون مركزا اقليميا وعالميا لجراحة السمنة.
فقد شــهدت جراحة السمنة تطورا الفتا في االردن من خالل خبرة األطباء في
التعامل مع التقنيات الجراحية التي تتعلق بأمراض السمنة المفرطة ومواكبة
التطــور العلمي في مجاالتــه المختلفة ..هذا ما اكــده الدكتور خليل يعقوب
الزيادين رائد جراحة السمنة والمنظار في االردن.
وأضــاف د .خليــل االردن بكفاءاتــه الطبيــة وإمكانياته التقنيــة المتطورة
اصبحت في صدارة دول المنطقة في هذا المجال.
وقــال د .زيادين تصنــف االردن من أكثر الدول التــي تجري عمليات جراحة
ســمنة ناجحة في المنطقــة ،مبينا أن االردن تملــك كل المقومات لتكون في
ريادة الدول االقليمية في جراحة الســمنة .واعتبر أن جراحة السمنة هي الحل
الوحيد حاليا للقضاء على السمنة المفرطة حيث أن العالج العادي لم يثبت بعد
قدرته على القضاء على الســمنة وبالتالي فإن الجراحة حاليا هي الحل الوحيد
المثالي للقضاء على السمنة المفرطة.
وفيمــا يتعلــق بالعالج من الســمنة المفرطة قال الزياديــن تختلف طريقة
العــاج حســب الحالة المريــض ووزنه وكتلتــه ايضا حيث ان جراحة الســمنة
شديدة الفاعلية في عالج السمنة وإنقاص الوزن ،وال تُستخدم كبديل للحمية
الغذائيــة المتوازنة والتماريــن البدنية ..ولكنها طريقــة لتمكينك من اتباع
نمــط حياة صحي على المدى الطويل ويعتمد ذلك على حســن اختيار الطبيب
والوسيلة االفضل للعالج.
فعلى ســبيل المثال ظهرت عملية تحويل مسار المعدة قبل حوالي  50سنة،
وأثبتت فعاليتها تمام ًا في عالج السمنة على المدى البعيد.
وهنالك العديد من المرضى الذين اجريت عملية تحويل مســار المعدة قبل
 10سنوات من االن والصور تثبت النتائج.
ومن العمليات التي تســتخدم في عالج السمنة تكميم المعدة وهي العملية
األشهر حالي ًا من بين عمليات إنقاص الوزن ويعود ذلك إلى سهولتها ومزاياها
المتعــددة ،كما أن فترة التعافي تعتبر قصيرة نســبي ًا بحيث يتمكن المريض
من ممارسة حياته الطبيعية خالل أيام قليلة من إجراء العملية.
واختتــم الدكتور خليــل زيادين حديثه لمــال وأعمال بالقــول الحديث عن
الجراحة عامة وجراحة المنظار والســمنة على وجه الخصوص يطول لذا اكتفي
بالقول انني احرص على القيام باي اجراء طبي في أفضل مستشــفيات األردن
وباســتخدام أحدث التقنيات الطبية ،لضمان ســامة المرضى وحصولهم على
رعاية طبية فائقة ..فصحتَكِ هى أولويتنا.

92

فيسبوك :الدكتور خليل زيادين /جراحة السمنة
انستجرام@Dr.KhalilZayadin :
تلفون0٠962٦٤٦٥٥٤٤٩:
موبايل00962795526465:
ايميلkhalil_zayadin@yahoo.com :
االردن /عمان /جبل عمان شــارع الخالدي -
مجمع الزنبقة الطبي عماره رقم  60ط3
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الدكتور فراس حبيس

الدكتور عامر محمد الخرابشه
أخصائي جراحة األطفال – البورد األردني

االستشارات النفسية بكافة أنواعها للمراهقين والراشدين
تنمية الشخصية القيادية عند االنسان
قياس الذكاء واختبارات األطفال
عالج اإلرهاب االجتماعي
تطويـر الذات
االرشاد النفسي
عالج االكتئاب
اختبارات الذكاء
عالج نوبات الهلع
عالج كتمة الصدر
االستشارات االسرية
االستشارات النفسية
عالج األفكار السلبية
تنمية القدرات الذاتية

عضو جمعية جراحة األطفال األردنية
أخصائي جراحة األطفال الجامعة األردنية
ومستشفيات وزارة الصحة "سابقا"

شركات التامين المعتمدة
األولى للتأمين

النسر العربي

الضامنون العرب

امني كير

الكهرباء الوطنية

الملكية االردنية

جامعة البلقاء

شركة البوتاس

ميديكسا

الفوسسفات

العربية ميدنت

نات هيلث

نقابة المهندسين

ميد سيرفيس

السفارة الكويتية

المملكة األردنية الهاشمية /عمان..

االردن  /عمان  /العيادات الخارجية  – 3المستشفى االستشاري

مقابل جامعة عمان االهلية /مجمع السالم ط 3مكتب 306

خلوي00962777307750 / 00962797552344 :

المملكة العربية السعودية00966 50 397 9609 :

العيادة /0096265001000 :فرعي556 :

األردن00962777994363 :

Email: amerkharbsheh@yahoo.com

الموقع االلكترونيwww.alhabeespcc.com :

الدكتور يزن قشوع...
االردن من افضل الدول

في السياحة العالجية
االبتســامة بطاقة عبور المرء وســر نجاحه ،واألسنان
الصحية هي ابرز مقوماتها ولكن؛ مشــاكل االســنان
كثيرة ومؤلمه ،وبال شــك فإن الوقاية خير من العالج
لذا البد لنا من الزيارة المستمرة للطبيب ولكن علينا
معرفة الى اين نذهب ومن نختار.
ويعــد الدكتور يزن قشــوع واحد من اشــهر اطباء
االسنان في االردن ومن اكثر االطباء براعة في الوطن

Dr. YAZAN QASHO
Beauty specialist

العرب ليس في مجال طب االسنان فقط بل التجميل
ايضــا اذ يحظى بســمعة طيبــة بيــن مراجعيه من
المملكة وخارجها ،الدكتور يزن قشوع كان ضيفنا في
هذا اللقاء وحدثنا عن حيثيات عمله كطبيب اســنان
وتجميل واليكم نص الحوار...

مال وأعمال ...حدثنا عن بدايتك ،ولما اخترت هذا التخصص؟

مال وأعمال ...يحتل القطاع الطبي في االردن مكانة متميزة على مستوى

د.يزن قشــوع ...بدايتي مع الطب جــاءت باإلكراه حيث رفض والدي

المنطقة فــي فروعه المختلفة بحكم خبرتك الطويلة في هذا المجال ،كيف

رغبتــي فــي ان اكــون  makeup artistواجبرنــي على دراســة طب
االسنان حيث درست في جامعة موسكو طب االسنان وأكملت دراستي

د.يزن قشوع ...يعتبر األردن من الدول المتقدمة في المجال الطبي ،ويشكل هذا

في تجميل االســنان من جامعة مانشســتر في بريطانيا وعند عودتي

القطاع رافداً اقتصادي ًا كبيراً للمملكة ،ويوفر الكثير من فرص العمل في القطاعين

الى االردن عملت في العديد من العيادات الى ان استقريت في عيادتي

الخاص والعام ويعد كذلك مركزا تدريبيا إقليميا للكوادر الطبية والمهن المرافقة

هذه والتي قمت بتشكيل ورسم كل زاوية فيها حسب افكاري ورؤيتي.

كالتمريض وإدارة المستشفيات من خالل مستشفياته المعروفة.

اما بالنســبة للتجميــل فقد كنت مــن اوائل االطبــاء الذين قاموا
بإدخال التجميل الى عيادات االسنان ان لم اكن اولهم.

مال وأعمال ...التطور التقني والتكنولوجي في القطاع الطبي
مســتمر وســريع ويحتاج الى متابعة مســتمرة لتقديم افضل
الخدمات اين انتم من ذلك؟

Snapchat: Qashyazan

Face book: DR- Yazan Qasho

Mob: 00962796086018

Instagram: DR Yazan Qasho

تنظر لطب االسنان والتجميل اليوم؟

الى ان هذه المكانة ولألســف بدأت بالتراجع نتيجة ارتفاع الكلفة العالجية في االردن
مقارنة بدول المنطقة المنافسة مثل تركيا وهو ما ينطبق على طب االسنان والتجميل.

مــال واعمال ...في ختــام هذا الحوار  ،ما هي ابــرز النصائح التي توجهها
للقراء للحفاظ على صحة اسنانهم الحفاظ على جمال البشرة؟
يزن قشــوع ...على كل شــخص العناية بأســنانه فهي مرآة الجمال والحرص على

د.يزن قشوع...نســعى وبشــكل مســتمر الى مواكبة هــذا التطور

الزيارة الدورية لطبيب االســنان كل فترة اما بالنسبة للحفاظ على البشرة فعلى كل

وإدخــال كل ما هو متطور ومبتكر الى عملنا ســواء في طب االســنان

فتاة استشارة الطبيب قبل القيام باإلجراءات التجميلية فالبوتكس والفلير ال يكون

او التجميل.

مناسبا للجميع فأحيانا قد يزيد الجمال او قد يطفيه.
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مركز الدكتور تامر المصري
االول في العالج بتقنية TMS

الدكتور تامر المصري
طبيب أمراض نفسية وأدمان  /باطنية
مدينة الحسن الطبية سابقا
األمم المتحدة سابقا

احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في
التخلص من االمراض النفسية المزمنة
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Beside of Arab Medical center

ADRESS: Al Naber Medical complex

TEL: 00962796766064

Email: d.tameeralmasree@yahoo.com

•

مستشارة المعالجة التحفظية والتجميلية

•

ماجستير المعالجة الترميمية – بريطانيا

•

البورد األردني في المعالجة التحفظية

•

رئيسة اللجنة العلمية المتحان البورد األردني في المعالجة التحفظية

•

محاضر غير متفرغ -الجامعة األردنية

•

رئيسة اختصاص المعالجة التحفظية – الخدمات الطبية الملكية(سابقا)

Mobile: 00962796186012/ Email: Ichreisatabeer@yahoo.com

مال واعمال تلتقي الطبيب األردني الوحيد المتخصص في طب قلب االجنة

د.عبد النبي البدور...

تخصصت في طب قلب الجنين لكونه من اكثر التخصصات دقة

مال وأعمال ...هل من الضروي اجراء فحص سالمة الجنين؟
د.عبد النبي البدور ...نعم ،ففي الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا يعتبر هذا الفحص امر روتيني
يجــب اجراءه من قبل اخصائي طب الجنين في األســبوع ( )20-18لجميــع الحوامل ،وفي األردن
ولكوننــا نعد من الــدول المتقدمة على صعيــد القطاع الطبي يجب توافر هــذا الفحص للمراة
الحامل في القطاعين العام والخاص.

مــال واعمــال ...ذكرت لنا في إجابة على ســؤال ســابق جهــاز ثنائي وثالثي
ورباعي االبعاد فهل يوجد فرق بينهم؟
د.عبــد النبي البدور ...نعم ،يوجد فرق بين أجهزة االلتراســاوند من ناحية البرامج ومن ناحية
الوضوح في الصورة والمســتوى ،ولكن لفحص ســامة الجنين هنالك شــرط ان يكون الطبيب
متخصص في الطب الجنين ويكون الجهاز المستخدم ذو متوى متوط او عالي.

يعتبــر الدكتور عبــد النبي البدور من األطبــاء المعدودين

مال وأعمال ...كيف كانت بداياتك مع طب الجنين وما الذي يميزه؟

وهنالــك امر في غايــة األهمية يجب يجب توضيه فــا يكفي وجود جهاز التراســاوند بانواعه

في األردن والعالم الحائزين على شــهادة أيكو قلب الجنين

د.عبد النبي البدور ...بداياتي كانت من خالل تخصص النسائية والتوليد

الثــاث فــاالم األهم يجب ان يقوم باجراء هذا الفحص طبيــب متخصص في طب الجنين حاصل

والتي يتم من خاللها تشخيص معظم تشوهات قلب الجنين

والعقم فانا استشــاري في ذلك ومن ثم قمت بعمل تخصص اللتراساوند

الدقيقة منها والصعبــة مثل متالزمة تترالوجي tetralogy

للحوامل فــي بريطانيا وتخصص طب الجنين فــي إيطاليا وكذلك عملت

مال واعمال ...دكتور ،ما السبب الذي دعاك الى التركيز على قلب الجنين؟

تخصص ايكو قلب الجنين.

د.عبد النبي البدور ...أوال مثبت عالميا وبجميع األبحاث والدرسات ان تشوهات قلب الجنين من

 of fallotودي جورجــي ودي جورجي George syndrome
وغيرها ،ويعتبر الدكتور عبد الغني البدول االخصائي الوحيد
في األردن في ايكو قلب الجنين.
وباإلضافة الى ما ذكر ســابقا فان الدكتور عبد النبي البدور
يحمل شــهادة االختصاص في متابعة االحمال ذات الخطورة
العاليــة ،موت االجنة داخل الرحم ،تعــدد التؤام ،ضعف نمو
الجنين ،ســكري الحمل ،االمــراض الروماتيزميــة وامراض
القلب وغيرها.
وللحديــث اكثر عــن امراض الجنين وكيفية الكشــف عنها

ويعتبر تخصص طب الجنين مــن التخصصات الحديثة فال يتعدى عمره
االربعون عاما في العالم اجمع وال يزيد عن العشــرين عاما على المستوى
المحلــي وال يوجــد لدينا عــدد كبير مــن المتخصصين فيها فــا يتجاوز
عددهم اعدد أصابع اليدين.
اما المهمة التي جاء الجلها هذا العلم فهي تحديد الحوامل المعرضات
للمضاعفــات والصعوبات اثناء الحمل وهي ومع األســف الشــديد كثيرة
منهــا مــوت االجنة ،االجهاضــات المتكررة ،ســكري الحمل ،التشــوهات
الخلقية وغيرها.
كما ويعنى طب االجنة بمتابعة الحوامل المعرضات لمثل تلك المشاكل

ومعالجتهــا كان لنا هذا الحوار مع الدكتور عبد النبي البدور

الى ان يتم ايصالهن الى بر األمان بوالدة طفل ســليم مع المحافظة على

واليكم ما دار بيننا من حوار...

سالمة االم.
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على الشهادة من مراكز عالمية معترف بها.

اكثر االمراض سيوعا وهو امر ال يختلف عليه اثنان.
ثانيا إمكانية تكرار التشوهات الخلقية في العائة الواحدة عالية جدا حيث ان العائلة التي لديها
طفل مشوه بالقلب تكون احتمالية التكرار 5%واذا كانا اثنان تصبح االحتمالية  10%وهكذا.
ثالثــا يعتبــر فحص ايكو قلب الجنيــن من الفحوصــات الصعبة وذلك لصعوبــة موقع القلب
وصعوبة تركيبة القلب تشريحيا فهو يتكون من حجرات وعدة شراين.
وأخيــرا القلــب عضو دائم الحركــة (انقباض وانبســاط العضالت) وبالتالي بحاجــة الى طبيب
متخصص لفحصه بالطريقة العلمية الصحيحة.

احدث التكنولوجيات في طب االجنة
تتميز عيادة الدكتور عبد النبي البدور باستخدام
أحدث جهاز اللتراســاوند ثنائــي وثالثي ورباعي
األبعــاد للكشــف على األجنــة في جميــع مراحل
الحمل ،وذلك لمعرفة جنس الجنين مع األســبوع
 14من الحمل.
كمــا ويتم من خالله تشــخيص معظم التشــوهات
الخلقية في بداية الحمل واجــراء المداخالت العالجية
الالزمة من ســحب عينات وإعطــاء دم الى االجنة وهم
فــي داخل الرحــم ،باالضافة الى الكشــف المبكر على
تشوهات قلب الجنين"تشــوهات قلب األجنة هي اكثر
التشوهات خلقيا".

الدكتور عبد النبي البدور في سطور:
• عضو الجمعية العالمية لأللتراساوند وطب الجنين
• عضــو الجمعيــة العالميــة للتشــخيص المبكــر
لالمراض الوراثية ومعالجة الجنين قبل الوالدة
• عضو جمعية اختصاص االمراض والجراحة النسائية
والتوليد األردنية
• أســتاذ مشــارك ســابقا في كلية الطــب -الجامعة
األردنية – الجامعة الهاشمية – جامعة مؤتة

االردن /عمان -شارع المدينة الطبية – مجمع البركة  – 391الطابق الثالث مكتب 132
هاتف العيادة / 00962790058780 :موبايل00962796425277/ 00962777715950- :
البريد االلكترونيABDELNABIIALBDOUR@YAHOO.COM :
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تبديل الركبةknee replacement..

د .عبداللطيف ابو حسين

عيادة جراحة العظام والمفاصل

•
• تتم بقطع اعلى رضفة الركبة وازالة االجزاء التالفة المنطقة الموجودة اسفل الخصر
• من المفصل وتركيب وتثبيت المفصل الجديد بواسطة االسمنت الطبي .

جراحة بدون الم وتتم العملية بالتخدير العام او الموضعي بحيث ال يشعر المريض بااللم في كل

عملية استبدال مفصل الركبة هي عملية جراحية يتم اجراؤها الستبدال االسطح التي تحمل وزن

•
• يتم استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعي

الجسم بمفصل الركبة بغرض تخفيف االلم او التغلب على آلم الذي يتسبب من تاكل هذه االسطح

انواع استبدال مفصل الركبة
 -1االســتبدال الكلــي لمفصــل الركبة – في عملية االســتبدال الكلــي لمفصل الركبة يقــوم الجراح بازالة
الغضاريف والعظام المتضررة من سطح مفصل الركبة واستبدالهم بسطح صناعي من البلالستيك والمعدن
 -2االســتبدال الجزئي لمفصل الركبة – تقويم مفصل الركبة الجزئي – يقوم الجراح باســتبدال جزء واحد
فقط من مفصل الركبة تاركا باقي االنسجة والعظام كما هي-

•

تحتــاج العملية الى جرح صغيــر بالمقارنة مع العمليات التقليدية التي تحتــاج الى جرح كبير مما يفيد

المريض بشعور بالم اقل وفترة نقاهه اقل وحركة افضل بعد العملية مباشرة

•
• تستغرق مدة العملية من  60الى  80دقيقة تقريبا وفترة اقامة في المستشفى لمدة  3الى  7ايام .
يستطيع المريض المشي بالمساعدة في اليوم الثاني للعملية

تنظير المفاصل تنظير مفصل الركبة knee arthroscopy..

د.صبري الشاللدة
•

عمليــة جراحية بســيطة في مفصل الركبة تتــم عن طريق ادخال منظار داخلي خالل شــقين صغيرين

الدكتور صبري الشاللدة

الدكتور عبداللطيف ابوحسين

طبيب جراحة العظام والمفاصل

استشاري جراحة العظام والمفاصل

البورد االوروبي في جراحة العظام

عضو جمعية جراحيين العظام والمفاصل االردنية

والمفاصل والكسور

زميل جامعة داندي البريطانية لجراحة العظام

زميل الجمعية االسيوية لتنظير المفاصل

المستشفى االمريكي دبي (سابقا)

موبايل00962799632890 :

موبايل00962795550674 :

احدهما لمنظار المفصل واالخر لالدوات الجراحية

•

تجرى هذه العملية للمســاعدة في التشــخيص وعالج مشــاكل واضرار داخل مفصل الركبة مثل تمزق

الغضاريف واالربطة وعالج الرباط الصليبي وازالة االجسام الغريبة داخل مفصل الركبة

•
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اثار الجروح قليلية من االجراء الجراحي؛ المريض يستطيع المشي مباشرة

الملكة رانيا العبداهلل – مقابل مسجد الجامعة االردنية االردن /عمان/شارع
مجمع عيادات مستسشفى االسراء الطابق االول رقم 16
مهاتف0096265300375 ... 0096265300300 :
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اخصائي جراحة الدماغ واالعصاب لـ"مال وأعمال"

د.بشــار أبو أبــو زايد...
...سرعةالعالجتكمنفيحسناختيارالطبيب
ســيد األعضــاء في جســم اإلنســان ،هو الملــك ،هو
اإلمبراطور .كل أجزاء الجســم تنتظر أوامرها من الدماغ
وكل أعضاء الجســم ترسل أخبارها إليه أو ًال بأول ،كيف ال
وهــو يتكون من (مائة بليون) خليــة عصبية ،تقوم كل
مجموعة منهــا بعمل معين متخصص ،ولكنها تنســق
فيمــا بينها في ســيمفونية رائعــة ،ينتج عنهــا الفكر

مال وأعمــال  ...دكتور اخبرتنا عن امــر في غاية األهمية

مــال وأعمــال ...دكتور كون اللقاء معك ســيكون على مجلــة اقتصادية ترتبط

وال يختلف عليه اثنين وهو حســن اختيــار الطبيب المعالج

بعالم االقتصاد الذي ال تنفصل عنه بأي حال من األحوال الســياحة العالجية والتي

مــن وجهة نظرك لماذا يختار المريــض اجراء الجراحة على

وصــل فيها الى األردن الى مراحــل متقدمة ومن ثم وفي اآلونــة األخيرة الحظنا

يد الدكتور بشار أبو زايد؟

تراجعــا ملحوظا فيها برايك كيف يمكن النهوض بالســياحة العالجية وتطويرها

د.بشــار أبــو زايــد ...أوال وبحمــد تخصصت بعد جراحــة الدماغ

وما هو المطلوب من األطباء في هذا الجانب؟

والموســيقى والشــعر ،باإلضافة إلى الوظائف الرئيسية

بتخصص فرعي وهو جراحة قعر واورام الدماغ اما االمر االخر فهو

من حركة وشم ونظر وسمع وغيرها.

د.بشــار أبو زايد ...لــأردن مكانة كبيــرة عالمي ًا ،والفضــل في هذه المكانــة هو الدعم

الخبرات الطويلة التي اتمتع بها من خالل عملي في مستشــفيات

المباشــر والمتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة ،وما قدمه جيل الرواد األوائل من أبناء

كل هذه الوظائف واالهمية للدماغ تجعلنا نقف مطوال

القطاعين العام والخاص وكنت اجري معظم عمليات جراحة الدماغ

الوطــن في مجاالت الطب كافة مما ســاهم في بناء ســمعة األردن الطبيــة ،وحتى نحافظ

امام امراض الدمــاغ واورامها نتحدث باسترســال حول

كما ان اختيــاري للحاالت التي اعالجها ومعظــم حاالت صعبة مما

هذه المكتســبات العظيمة التي بنيت في عقود ،ونحول دون هدمها في سنوات قليلة علينا

احــدث الطــرق العالجية فــي جراحة الدمــاغ واالعصاب

منحني تجربة إضافية في كيفية التعامل مع الحالة وتوقع ما الذي

العمل على النهوض بالسياحة العالجية في األردن واعادتها الى ما كانت عليه سابقا.

ونختار الطبيــب القادر علــى اإلجابة على استفســارتنا
واســتفارات القــراء بطريقــة علمية ترتكز علــى خبرات
طويلة خالل مســيرة مهنية طويلــة وهو ما وجدناه في
الدكتور بشار أبو زايد في هذا الحوار......
مال واعمــال ...لما اخترت الطب كمهنة ولمــاذا تخصصت في جراحة
الدماغ واالعصاب؟

مال واعمال ...يرتبط مســمى جراحة امراض الدماغ في اغلب األحيان
عند المريض بالخطر وصعوبة الشفاء كطبيب من افضل األطباء في هذا

د.بشــار أبو زايد ...بطبعي اعشــق الصعب وابحث عن خوض التحدي من هنا المجال ما ردك على هذه المقولة؟
فقد درســت الطب لكــون الطب من اكثر التخصصــات صعوبة من وجهة نظري

ســيجري بعد العملية من خــال الخبرة الطويلة التي اكتســبتها

ويعود الســبب فــي تراجع الســياحة العالجية الى جهتيــن أولهما الدول الباعثــة والدولة

والعمليات العديدة التي اجريتها مما يلغي نسبة المفاجاة بنسبة

المستقبلة األردن والتي تقوم بتوزيع المرضى على المستشفيات بنسب معين دون النظر الى

كبيرة فعند حدوث األثر والمضاعفات بعد العملية نكون مدركين

التخصصات المتاحة فيها اما الســبب االخر فيعود الى غلو الفاتورة العالجية والتي يطر اليها

لكيفيــة تجاوزهــا بدون أي اثــر على المريض هــذا باإلضافة الى

الطبيب بســبب الضرائب الكبيــرة التي تفرض على القطاع الطبــي باإلضافة الى العمل على

العديد من األبحاث والدراســات والمقاالت العلمية التي نشــرتها

ضبــط القطاع الطبي والعمل على إيجاد الية تهدف الى تقارب كشــفيات العالج حيث انه من

والتي يمكن للمريض االطالع عليها من خالل الرابط التالي والذي

الصعب توحيد وهذا االمر ساهم الى حد كبير في االبتعاد عن األردن لدى المرضى األجانب.

نشــر لي  52بحثا طبيا باإلضافة الى  11فصال في عدة كتب طبية
عالمية معظمها في جراحة قعر و أورام الدماغ ..الرابط:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=abuzayed+b

امــا االمر األخير فيعود كذلك الى الــدول الباعثة التي تبحث عن األســعار المخفضة دون
النظر الى اإلمكانيــات الطبية المتوفرة وتوفير مختصين في التخصصات الفرعية مما يؤثر
على المريض سلبا.

د.بشار أبو زايد ...في الحقيقة عند الحديث عن جراحة امراض الدماغ فنحن

اما االمر األهم والذي ســأفرده بنقطة مســتقلة وبحيادية فيما

امــا الحل األمثل للعودة الــى ما كنا عليه ســابقا يكون من خالل تفعيل دور المحاســبة

فهو تخصص بحاجة الى درجات عالية وكذلك ساعات طويلة من الدراسة وخالل امام امرين لي من السهل اخبار المريض بهما أولهما وبعد اجراء الفحوصات

يتعلــق باختيار الطبيب فمع األســف الشــديد فنحــن ال ننظر الى

والمســاءلة والرقابة الطبيــة والمتابعة الفعليــة ،والعمل على خلق مســتوى طبي حقيقي

دراســتي في كلية الطب واثناء دراستنا لتشــريح الدماغ استهوتني فكرة دراسة الالزمــة والدقيقة للتأكــد من الخلل هنا يبرز دور الطبيــب في طريقة اخبار

التخصص الفرعــي فهنالك العديد من جراحــي الدماغ واالعصاب

والوقوف على مســتوى ومهارة الطبيب ومدى مواكبته للمســتجدات فــي اختصاصه ،تمام ًا

جراحــة الدماغ نظرا للدقة المتنهيــة لتركيبة الدماغ وتحكمــه في جميع أجزاء المريــض بما يعانــي منه فليس من الســهل ان يســتقبل المريض حاجته

ولكــن كل طبيب مبدع في حاالت معينة فعلى المريض ان يتحرى

كمــا تفعل الدول المتقدمة في مجال الطــب ،والعمل على تعيين أطباء لتغطية االحتياجات

الجســم فهو يمثل غرفة التحكم في جســم االنســان والتي ال يمكن االستغناء الــى جراحة في الدماغ وهو االمر االخر في دورنا كأطباء وانا شــخصيا ال اخبر

بدقــة وال ينظر الــى اإلعالنــات العديــدة على وســائل التواصل

الفعلية للمستشفيات.

المريــض مرة واحــدة بما يعاني منه بل يأتي االمــر بالتدريج وعند الوصول

االجتماعــي بل عليــه ان يقــرأ ما يكتب علــى الصفحــات ويتابع

وبعد انهائي لدراســتي الجامعية ولكوني اعشق الصعب والتحدي قررت الــى مرحلة الجراحة فعلى المريض ان يحســن اختيار الجــراح الماهر القادر

التعليقــات ويســأل المرضى قبــل االختيار كمــا ان هنالك بعض

دراســة قاع الدماغ واالوعيــة واورام الدماغ وهو تخصــص نادر وقلة من على اجراء الجراحة بمهارة وبما يقلل من االعراض الجانبية واالنتكاســة بعد

المستشفيات تتبنى األطباء من خلل تحملها للمسؤولية القانونية

عنها وكذلك بالنسبة لجراحة االعصاب.

دراسوه في األردن.
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العملية بدرجة كبيرة.

واألخالقية عند المرضى فترشح طبيب معين لمتابعة الحالة.

مال واعمال ...ما هي الرسالة التي ترغب في توجيهها في نهاية هذا اللقاء؟
د.بشــار أبو زايد ...رســالتي الى الجميــع "الوقاية خير من قنطار عــاج" فنحن كأطباء لن
نكون سعداء عندما نجري عمليات صعبة لمرضى كان باإلمكان تفاديها واختمها كما بدأتها
نصحيتي للمريض تحرى قبل اختيار الطبيب المعالج فما توفره قد تدفع اضعافه مستقبال.
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مركز Cure
 Cureيعتبرمركــز المركــز الوحيــد و االول من نوعه فــي االردن و في
المنطقة العربية التي تقدم تقنية العالج االنعكاسي بنظام سورينسين
 Reflex Therapyحيــث يتم التعامل من خالل هذه التقنية مع العديد
مــن الحاالت المرضية ســواء األطفــال او الكبــار  ،ويقــدم نتائج مميزة
وملموسة ،تعريف العالج االنعكاســي (نظام سورينسين)  :هو عبارة عن
تطبيق يــدوي على مناطق ونقاط في الوجه واليدين والقدمين حيث انه
توجد نهايات عصبية دقيقة في هذه المناطق تتصل بكافة اجزاء الجسم

انواع وأقسام العالج المقدمة في مركزنا:
 ) 1العالج االنعكاسي المكثف

 )3العالج االنعكاسي على منطقة الوجه

Temprana Reflex Therapy

Facial Reflex Therapy

وهي برنامج عالجي مكثف يهدف الى اعادة تعليم وتوجيه الدماغ

من اروع الطرق العالجية المقدمة  ،تعمل هذه الطريقة بشكل

كيف يحدد المعالج وجود خلل ؟

والجهاز العصبي المركزي والجهاز الهرموني ،و يســتند على تعليم

مميز على تنظيم الخلل الهرموني و ما تســببه من مشــاكل في

أهل المريض البرنامج األساســي الذي يخص حالة طفلهم الصحية

الجســم سواء على المستوى الصحي او الجســدي او النفسي ،كما

 ،اما فــي حالة كان المريض كبيرا و بالغا فــان المعالج يعمل على

عندمــا يأتي المريض الى المعالج و ســوْال المريض عن مشــكلته الصحية  ،يعمل

انها منطقة متصلة بشكل مباشر مع الدماغ  ،و يتم تحفيز الدماغ

خطة عالجية مســتمرة تصل الى ســنة  ،بمعدل جلستين الى ثالث

مــن خالل هذه المنطقة ،وهي طريقة مميزة في عالج المشــاكل

المعالج على فحص اجزاء الجســم من خالل احد المناطــق المذكورة (الوجه او اليدين

جلسات أسبوعيا  .هذه التقنية تطبق على الحاالت المرضية التالية:

النفســية  ،األمــراض المناعية  ،مشــاكل األطفال الســلوكية او

او القدمين)  ،وخالل هذ الفحص فانه يبحث عن وجود ترســبات موجودة تحت الجلد ،

الجلطات الدماغية ،الشلل الدماغي ،التوحد ،فرط الحركة ،الصرع،

الصحيــة  ،وتعمــل علــى تنظيم عمــل الجهاز العصبــي و زيادة

تحديدا في طبقة االدمة ،و ند وجود خلل في اي عضو او اي منطقة في الجسم  ،تظهر

صعوبات التعلــم  ،إصابات النخاع الشــوكي ،التصلــب اللويحي،

اإلحساس بالمناطق خاصة المرضى المصابين بالنخاع الشوكي ،

ترســبات في طبقة االدمة  ،تمكن المعالج مــن تحديد حجم الخلل و مصدر المرض او

الســرطان  ،الفايبرومايالجيا ،وغيرها من األمراض المزمنة ،كما

 )4العالج االنعكاسي على منطقة القدمين

الشــكوى التي يشــتكي منها المريض  ،و بناء على ذلك فان المعالج يعمل على وضع

انه يتعامل مع مشاكل الدماغ الناجمة عن خلل او ضرر

Foot Reflex Therapy

ســواء الدماغ او األعضاء الداخليــة او الجهاز الهرموني او العضلي ،بحيث
عندما يقوم المعالج بالتطبيق اليدوي الممنهج فانه يرســل أوامر عديدة
للدماغ والجهاز العصبي المركزي لتصحيح اي خلل موجود في الجسم.

خطــة عالجية مســتندا على الفحص الذي قام به .و من الجديــر بالذكر ان هذا العالج
يكتشف مصدر الخلل بالتفصيل حتى وان لم يظهر في باقي الفحوصات الطبية االخرى
بعــد االنتهاء من الجلســة العالجية  ،يكون الدماغ والجهــاز العصبي في حالة من
عدم االســتقرار ،نظرا الستقبال العديد من األوامر خالل الجلسة  ،و تكون ردة الفعل
بداية هي االرتخاء والنعاس ،التبول بكثرة ،الصداع او الغثيان في بعض األحيان  ،كل
هذه األعراض طبيعية و ال خوف منها ،و بعد  ٤٨-٢٤ساعة من الجلسة ،يبدأ الدماغ
باســتيعاب األوامر ويقوم بإرســال إشــارات عصبية كثيرة للمناطق التي يوجد فيها
خلــل لتقوم بتصحيح وضعها و مشــكلتها ،و كنتيجة لذلك تبــدأ األعراض المرضية
بالتحسن تدريجيا ألننا تعاملنا مع المشكلة من جذورها وليس من أعراضها

Brain damage or brain dysfunction

من الطــرق العالجية المميزة التي تعالج او تحســن من نوعية

 ) 2العالج االنعكاسي لمشاكل العمود الفقري

الحياة الصحية للعديد من المرضى  ،ســواء المشــاكل العضوية

Neuro Foot Reflex Therapy

 ،المشــاكل العضلية  ،المشــاكل المناعية  ،وهي من اروع الطرق

مــن الطــرق العالجية المميزة ،حيــث يعمل و يســاعدالمصابين

لتنشــيط الــدورة الدموية و مســاعدة جهــاز المناعــة والجهاز

بالمشــاكل القوامية و مشاكل الديسك  ،سواء المشاكل الناجمة عن

اللمفاوي على تنظيم الخلل الحاصل فيهما ،

عادات وســلوكيات خاطئة ،او ناجمة عن الصدمات النفسية  ،ذلك ان
للصدمات النفســية دورا كبيرا جدا في تغيير شــكل العمود الفقري
مع التقدم في العمر  ،و من خالل هذه الطريقة يمكننا تحديد اذا ما
كان هناك صدمة و في اي عمر كانت لنقوم بالتخلص منها تدريجيا.

مهند عورتاني /مدير المركز
أخصائي العالج االنعكاسي المكثف
االردن /عمان /الرابية /مجمع الحسيني ط 2م / 10-تلفون00962770036717 :

Temprana Reflex Therapist
Facial & Foot Reflex Therapist
The first and the only Arabic instructor in the world and the Middle East
Founder of Cure Training & Development Cen

احداثهزتعالمالمالواالعمال
رجال اعمال يشعلون مواقع التواصل االجتماعي
يشــهد عالمنــا المعاصر منذ عقــد الثمانينيــات وحتى اليوم،

سجون بسبب االنهيار والحب
ومــن الطبيعي أن يســخر كارلوس من هــذه التهمة ،وهو
الذي يتقاضى أعلى أجر في عالم الشركات بحيث يزيد على 44
مليون دوالر ســنوي ًا إضافة الى عالوات أخرى بينها ست شقق
فارهة في طوكيــو ،ومنزل في بيروت ،وآخر في نيويورك إذن،

أحداث ًا عالمية مذهلة متســارعة أحدثــت تحوالت جذرية وعميقة

من كان يتقاضى هــذا األجر الخيالي ال يعقل أن يفكر بتوفير

فــى النظام االقتصادي والسياســي العالمي ،أســفرت عن نتائج

عشرة آالف دوالر!
وخالصة االمر فان إنقالب صامت قام به كبار موظفي الشركة

وتطورات هامة ،وضعت العالم وشــعوبه المختلفة عشية القرن

ضد رئيس غريب ال يسمح بإخراج رينو من هذا التجمع.

الحادي والعشــرين أمــام متطلبات وتحديات جديــدة ،وجعلتها

وبما أن شــركة نيســان ،التــي تعافت مــن كبوتها بفضل

تبحــث عن ســبل مختلفة تمكنها مــن تلبية احتياجــات العصر

كارلوس غصن ،أصبحت قادرة على االســتقالل عن مشــوراته

ومواجهة تحدياته.

وعــن مرتبه الضخــم ،فإن ســاكاوا ،الذي عيّن مديراً الســنة

وبالرغــم مــن تنــوع وتعدد هــذه التحديــات والمتطلبات (

الماضية ،جاء ليؤمن هذه االستقاللية .ومثل هذا األمر الخطير

اقتصادية – سياسية – اجتماعية – ثقافية – تكنولوجية – بيئية

ال يتــم بوجود غصن ،األمر الذي اســتدعى خلعــه ولكن تحت

 )...إال أن التغيــرات االقتصاديــة تقع فى موقع الصــدارة ،ألنها

غطاء أسباب قانونية.

تشكل األساس لحل المعضالت والوفاء بما تبقى من االحتياجات،
ولهــذا نجد بلدان وشــعوب العالــم المختلفة تبحــث عن طرق

كارلوس غصن حديث العالم

ووســائل وآليات فاعلة تســاعدها على النمو والتطور االقتصادي

هذا الرجل الذي يعد عمالق نيســان ســاعدته ثقافته وتوليه مناصــب عدة في مختلف

بديناميكيــة مناســبة ،وعلــى اســتخدام واســتغالل مواردهــا

القــارات علــى اإلنغماس في المجتمــع الياباني باالضافــه الى إلمامه باللغــات :العربية

وطاقاتهــا االقتصاديــة بمــا يضمن لهــا األســتمرار والصمود
والقــدرة المناســبة على المنافســة معتمــدة علــى االتفاقيات
الثنائية والجماعية والعمل االقتصادي المشترك وعلى التكتالت
االقتصاديــة العالميــة واالقليمية ،كمدخل مناســب للدفاع عن

والفرنســية واالنكليزية والبرتغالية وااليطالية واإلسبانية ...واليابانية ،كل هذه اللغات
شــكلت عالوات إضافية اختصرها مصمم الموديالت في نيسان بهذه العبارة :غصن ليس
يابانيــ ًا وليــس برازيلي ًا وليس فرنســي ًا .إنه «قائد» موهوب فقط .ألنه في حال عكســت
جنسيته شخصيته ،فإن نجاحه يبقى محدوداً.
وكن؛ خالل العام المنصرم من دون أي مؤشرات أو مقدمات ،سقطت كل هذه المنجزات

مصالحها المختلفة ،ومن أجل ضمان مواقع مناسبة تحميها من

في زنزانة الســجن في طوكيو‘ وعلى الفور طرحت وســائل اإلعالم في كل مكان أســئلة

التغيرات المتسارعة ونتائجها المحتملة وغير المحمودة.

تتعلق بمفاجأة اعتقال كارلوس غصن ( 64سنة) وما رافقها من حكم مسبق عليه .وهكذا

تحت المجهر
مع بداية  2019وانتهاء عام  2018تالشت احداث وروايات عدة،
مثلما تتسرب وتتبعثر االشياء ،مع عشرات بل مئآت االحداث التي

َ
أدخِل «ســوبرمان» نيســان  -كما ذكرت جريدة لوفيغارو  -الى معتقــل انفرادي ال تزيد
مساحته على طول جسده.
ومنذ صدور قرار توقيف غصن والمراســلون في طوكيو يحاولون استكشــاف األســباب
الحقيقية التي استحق بسببها اإلذالل واإلهانة.

نعيشــها ونحس بها يوميــا ..وها نحن ننتظر مــا تخفيه االيام

بعضهم لمّح الى توظيف شقيقته بأجر قدره مئة ألف دوالر في السنة.

الحداث تشــبه الخيال شــركات تنهار ورجال اعمال كنا نعتبرهم

ولكن هذا الســبب لم يكن كافي ًا ،خصوص ًا أن شــقيقته كانت منتجــة وإدارية ،ومضى

رمــوز اقتصادية يقبعون خلف القضبان وقصص عن ســلوكيات

على توظيفها عشــر ســنوات دون اعتراض من مجلس الشــركة .علم ًا أن المعيار في هذا

لرجــال اعمال اغرب مــن الخيال ما بيــن تبذير االمــوال والقتر
فــي االنفاق؛ كم انت متقلب يا عالم المــال واالعمال تحمل بين
اكنافــك قصص وحكايات مغطاة بقشــة تكشــف اســرارها امور
بسيطة لم نكن نتوقعها.
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المجــال يتوقف على حســن االداء .ومثل هذا االتهام يشــمل آالف المواقع بدءاً بالرئيس
دونالد ترامب الذي وظف صهره وابنته ...وانتهاء بالرئيس ميشال عون الذي وظف صهره
جبران باسيل!
التهمة الثانية تقول إنه كان يســتعمل طائرة الشــركة ألغراض غير مبررة ،بينها نقل
زوجته الثانية كارول من طوكيو الى نيويورك ...وبالعكس.

والــى اآلن لم يتم توجيه اإلتهام رســمي ًا الــى غصن ،ولكن
باســتطاعة المدعي العام الياباني وضعــه رهن التحقيق مدة

صاحب الزفاف األســطوري في اســتراليا والذي بقي حديث العالــم لفترة طويلة حيث
تمكن رجل األعمال اللبناني ســليم مهاجر نائب رئيس بلدية مدينة أوبرن اللبناني في

 22يوم ًا ،بينما التحقيق الكامل يستغرق مدة أقصاها  60يوم ًا.

أســتراليا من أن يتصدر عناوين الصحف العالميــة منذ عام  2015حيث بدأ بحفل زفاف

وقد ذكــر نائب المدعــي العــام أن كارلوس غصــن يواجه

أســطوري اعتبره المدققــون أغلى حفل زفاف في العالم حيث أقــام نائب رئيس بلدية

حكمــ ًا يصل الى عشــر ســنوات .ولكــن األســباب التخفيفية

مدينة أوبرن اللبناني ســليم مهاجر موكب حفل زفافه مســتخدم ًا أربع طائرات مروحية

تســمح بتعديل الحكــم ،شــرط أن يثبت محامــي المتهم أن

و  5دراجة هارلي دايفدســون باإلضافة لعشــرات من الســيارات الفارهــة مثل فيراري

مجلس إدارة نيســان قد تآمر لطرد غريب كان الغريب الوحيد

والمبرغينــي ورلز رويــس ،باإلضافة لزينة الــورد المبهرة التي أحاطــت منزل العروس

الذي اســتقدمته شــركة يابانية من أجل انقاذها من اإلنهيار
واإلفالس!

االفراج عن كارلوس غصن

قضــت محكمــة يابانية باإلفــراج بكفالة عن رئيس شــركة
نيسان المقال كارلوس غصن بعد أكثر من ثالثة أشهر قضاها
في الحجز بتهم مالية ،بعد دفع الكفالة البالغة مليار ين (8.9
ماليين دوالر ،وسيخضع لمراقبة مصورة ومراقبة اتصاالته.
ويعد قــرار إخالء ســبيله انتصارا لفريقــه القانوني الجديد
الذي ينتظر محاكمة موكله بتهمة خيانة الثقة وعدم اإلفصاح
عن دخله بالكامل في ســجالت نيسان لنحو عشر سنوات ،وإذا
أدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى
عشر سنوات.
وجاء القرار بعد يوم من تصريح جونيتشــيرو هيروناكا كبير

وزينــة حفل الزفاف الذي أقيم في احدى الفنادق الفاخرة والســجادة الحمراء التي غطت
شارع منزل العروس ونجوم الغناء وفرقة طارقي الطبول ،أما العروس فكانت هي عائشة
ليرمونث مصممة أزياء ،ولكن فجأة استعلت الحرب بينهما وانتهى األمر بالطالق!
وعلى الرغم من عدم انتهاء قضية سليم وعائشة بعد إال أن رجل األعمال سليم مهاجر
أعلــن زواجه من عارضة األزياء ميليســا تايســو  Melissa Tysoeويعبر دائم ًا عن حبه
لحبيبته الشقراء بالصور والفيديوهات التي ينشرها بكثرة على االنستغرام!
ومــن جديد عاد المهاجر اللبناني ســليم مهاجر نائب رئيس عمدة ســيدني لألضواء
مجدداً ولكن هذه المرة ليس بسبب حفل زفافه األسطوري الذي شهده العالم أجمع في
استراليا ،بينما بسبب تهديداته المرعبة لزوجته واتهامه لها بالخيانة.
ســليم مهاجر أحــدث ضجة في اســتراليا بعد عــرض فيديو له وهو فــي حالة غضب
شــديدة ،ويقوم من خالله بتوجيه أبشع الشتائم لزوجته عائشة ويهددها بأمور مرعبة،
بخالف اتهامه الصريح لها بالزنا وإنها خانته مع  12رج ً
ال!

فريــق الدفاع الجديــد عن غصن بأنــه متفائل مــن إمكانية

وفي الوقت ذاته شــنت وســائل اإلعالم األســترالية هجوم ًا عنيف ًا على ســليم مهاجر

حصول موكله على إفراج بكفالة ،مع تعهد بخضوعه للمراقبة

بســبب اتهاماته الصادمة لزوجتــه ،مؤكدين أن األخيرة تركت لــه المنزل وتعيش مع

المصورة ومراقبة االتصاالت.

عائلتها رافضة الرد على زوجها سليم مهاجر.
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وفاة تحدث كارثة ..مات راقص ًا ..العمر ال يوقف الحب ..ورجال الخير هم االميز
تعرضــت واحدة من أكبر أســواق العمالت الرقمية في كندا إلى خســائر تقدر
بما يعادل  145مليون دوالر بســبب وفاة شــخص واحد ،يحتفظ بكلمة الســر.
وفي التفاصيل ّ
أن رجل األعمال الكندي جيرالد كوتون ،رئيس ومؤســس شركة
“كوادريغا” للعمالت الرقمية ،توفي في كانون األول المنصرم ،وترك ورائه مبالغ
هائلة من العمالت الرقمية مخبأة دون أن يقدر أي شخص على الوصول إليها.
ومنذ ذلك الحين وحتى اآلن لم تنجح الشركة ،أو زوجة الراحل ،في فك تشفير الكمبيوتر
المحمول ،الذي كان يعمل عليه كوتون ،ويحتفظ عليه بكل أعماله وأسراره.
وكان كوتــون ( 30عام ًا) توفــي نتيجة تعقيدات نجمت عــن إصابته بداء كرون،
الذي يعرف أيضا بـ”متالزمة كرون” أو “التهاب األمعاء الناحي” ،بينما كان في زيارة
إلــى الهند ..ويبدو أن كوتون هو الوحيد الــذي يمكنه الوصول إلى تلك المحافظ
المالية الرقمية ،بحســب وثائق كشــفت عنها وسائل اإلعالم الكندية ونشرت على
اإلنترنت بواسطة موقع األخبار المعني بالعمالت الرقمية “كوين ديسك”.

مات رجل االعمال اثناء رقصه فرح ًا بتكريمه
توفي رجل األعمال الهندي فيشنو بيندي بشكل مفاجئ ،أثناء رقصه على المسرح
في حفل لتوزيع الجوائز أقيم في منطقة أغرا ،شمالي الهند ،أمام حضور حاشد.
ولــم تمر ســوى ثوانٍ علــى احتفال الرجــل بتكريمه على مرأى ومســمع من
الحضور على المنصة الرئيسية ،حتى سقط مغشي ًا عليه ،وسط ذهول الحضور.
اذ وافته المنية عندما قرر الصعود على خشــبة المســرح ليــؤدي رقصة أمام
المدعوين وســرعان ما تم نقله إلى المستشــفى ،لكن تبيَّــن وفاته في الحال
بســبب توقف القلب ،وســط حزن عم كل مــن حضر االحتفال وشــاهد الموقف
المؤثر ،فض ً
ال عن صدمة ذويه وعائلته.

المصري هادي عامر يشعل العالم بزواجه
السعادة ال ترتبط بالسنين فبحضور ابنة العروس وحفيدهاعقد قران الملياردير
المصري هادي عامر على الحسناء الستينية ليلى حمادة وذلك في حفل فخم أقيم

مات جيرالد كوتون
فخسرت الشركة  145مليون دوالر!

هوس رجال االعمال ...تصرفات غريبة في فعل الخير ...ويكافيء موظفيه
هل تخيلتم ان ترتدوا  13كيلو من الذهب والسير في الشارع هذا االمر
الــذي يصعب تخيله قام به الفيتنامي تــران نجوك فو والذي يرتدي نحو
 13كلــغ من الذهب بقيمة تتراوح ما بين الـــ  550ألف دوالر لـ  600ألف
دوالر ،ويتنقل بها يومي ًا في عمله وفي منزله ليلفت األنظار إليه بشــكل
كبيــر بعد ظهوره فى الكثير من المحافل داخل فيتنام ،ويســتعين رجل
األعمال الفيتنامي بخمســة حــراس لحمايته تجنب ًا ألي عملية ســرقة أو
مضايقة يتعرض لها أثناء ارتدائه للكمية الكبيرة من الذهب التى تتوزع
على قطع مختلفة منها  4خواتم كبار الحجم يصل حجم الواحد ألكثر من
 500غرام ،وسلســلة ذهبية كبيرة يصل وزنها لـ  5كيلو ذهب ،باإلضافة
إلى أســورة يصل حجــم الواحد منها لـ  2.5كيلو غــرام من الذهب .وفى
إحــدى لقاءاته الصحفية أكــد «تران نجوك فو» أن حبه الشــديد للذهب
ويقينــه بانه يجلب الحظ هو ما دفعه الرتداء تلــك الكمية الكبيرة التى
احتاج لوقت كبير جدا لالعتياد عليها بشكل مستمر.
هذه المــرة نذهب الى هونــغ كونغ وحكايــة المليار دوالر التــي امطرتها
الســماء على حي فقر هناك ،هذا ما تخيله ســكان الحي للوهلة االولى قبل ان
اذا قــام بإلقاء مليار دوالر من فوق احد البنايــات هناك ..هذا األمر أثار الهلع
والفوضى بين الســكان الذين بادروا فورا إلى القيام بالتقاط النقود الورقية
التي كانت تهطل عليهم كالشتاء في الحي ..وازاداد الهيجان الشعبي بعد أن
أدرك جميع القاطنين في الحي عن أن هناك أموال تتســاقط من ســطح أحد
األبنية ،وانقســم السكان بين من اندفع إلى أســفل العمارة للحصول عليها
وآخرين تسلقوا على أسطح أبنية أخرى للحصول عليها قبل سقوطها أرضا.
ويعتقــد أن الرجــل الــذي يقــف وراء هذا االمــر صاحب شــركة "عصر
كرويتوكولوكشن" التي تشجع تداول األصول الرقمية عبر اإلنترنت.
فاجأ رجل األعمــال والملياردير الهندي ســافجي دهوالكيا موظفيه ،بمنحهم
 1260سيارة ،و 400شقة ،بمناسبة عيد "ديوالي" وهو أحد األعياد الهندي .ويعد
تعبيــره عن تقديره للعامليــن لديه بهذه الطريقة مكلفــة للغاية حيث أهدى
موظفيه الكبار والبالغ عددهم  600شخص سيارات شخصية وهدايا قيمة.

في قصر العريس بالقاهرة ،وظهرت العروس البالغة من العمر  62عام ًا في الحفل
بجوار ابنتها وحفيدها ترتدي فستان ًا بسيط ًا أبيض اللون وتبدو في أبهى صورتها

الملياردير ســافجي دهوالكيا على ســيارات من إنتاج شركة ماروتي سوزوكي

وكأنها لم تتجاوز الـ 40عام ًا.

الهندية كما حصل نحو ألف موظف آخرين على هدايا في شــكل ودائع نقدية

ولكــن هذا لم يمنعها من الكشــف عن قوامها الممشــوق وإختيار موديل بقصة
، Strapsومواكبة الموضة بتصميم عصري مزين بحزام معدني حول الخصر.

بيدزينا ايفانيشفيلي يسدد ديون  600الف

وال تعد بــادرة تاجر الماس الذي يعيش في مدينة ســورت الهندية جديدة
فيما يتعلق بمكافآته اإلضافيــة لموظفيه خالل العيد ،حيث بدأ باإلعالن عن
هدايــاه في عــام  ،2011في اجتماع غير رســمي .وهذا العام أنفقت شــركته
المتخصصــة في األلماس ،ما يصل إلى  51مليــار روبية على مكافآت ديوالي،

الملياردير الجورجي العالمي ''بيدزينا ايفانيشفيلي'' البالغ من العمر()62عامًا،

أداء في الشــركة" ..وخالل العــام الماضي ،أهدى دهوالكيا نحو  491ســيارة

بالتعــاون مع حكومة دولته بدفع الديــون المالية عن ما يقرب من ( )600ألف

و 200شقة لموظفيه .وقبل ذلك بسنة ،أي في عام  ،2014أنفق نحو  50مليار

شــخص في (جورجيا) ،من المقترضيــن أصحاب المهن البســيطة ذات الراتب

روبية على حوافز األداء.

مليــون يورو ،لحكومة بالده بحيث يبلغ الحد األقصى لدين المقترضين ()660
يورو ،حتى يتمكن من التسديد ألكبر عدد ممكن من األشخاص.

يبتكر طريقة جديدة لمكافأة موظفيه

قيمة السيارات المهداة للموظفين مليوني دوالر.

نبقى مع رجال المال واإلحســان وهذه المرة بالتعاون مع الحكومة حيث قام

حيث ســدد الملياردير ايفانيشــفيلي مبالغ مالية طائلة بلغت قيمتها ()495

الملياردير الهندي سافجي دهوالكيا

وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بوالية جوجارات؛ وتتجاوز

اســتهدفت نحو  1716موظفا محظوظا ومجتهدا ،أطلق عليهم لقب "األفضل

المحدود وذلك من أجل التخفيف عن األعباء عنهم.

السماء تمطر نقوداً في هونغ كونغ

يفاجأ الجميــع بان احد اكبر رجال االعمال في هونــغ كونغ هو من قام بذلك

وحصل موظفو شركة هاري كريشنا إكسبورترز لتجارة األلماس التي يملكها

وقــد اختارت العروس الطاللة زفافها تصميم تميز بتصميمه البســيط والناعم،

رجل األعمال الفيتنامي تران نجوك
يضيق الى وزنه  13ك ذهب
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بإدارة :المهندس عامر الزيتاوي

خدماتنا سر تميزنا...
التصميم الداخلي والخارجي
تنفيذ اعمال التشطيبات
والديكورات بحرفية عالية
إعادة تأهيـل وترميم
المنازل والمحالت التجارية
إدارة المشاريع الهندسية
واالشراف عليها
القيام بأعمال الصيانة كافة
عمان /خلدا – ش وصفي التل
تلفون00962795825996 :
00962799902998
Est 1967
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د .بشار أبو زايد
اخصائي جراحة الدماغ واالعصاب
• جراحة األورام الدماغية
• جراحة االوعية الدموية والتشوهات الوعائية
• جراحة الدماغ بالمنظار
• جراحة تشوهات الجمجمة والدماغ والنخاع الشوكي عند األطفال
• البورد األردني /البورد التركي /البورد االوروبي
• الزمالة التركية في جراحة الدماغ
• عضو الجمعية األوروبية لجراحة اورام الدماغ
• مستشفى الملك المؤسس عبداهلل الجامعي سابقا
• محاضر مشارك في كلية الطب لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية سابقا

االردن – عمان – الشميساني – عيادات المستشفى التخصصي – ط4
Tel: 0096262001111 inside/ 528
Mob: 00962798850167/ Whatsapp: 0096279850167
Facebook: @drbasharabuzayed/ Email: sylvius@live.com

