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محمد فهد الشوابكة
الفضــاء هو لعبة المليارديرات اال ان الكثير يعتقــدون ان عليهم التركيز على جعل األرض

انقذنا ياجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحســين المعظم ،لقد وقعنا في فخ االحتيال المبرمج ..بهذه الكلمات بدأ رجل
االعمال العراقي مناشــداً جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم ،لينصفه مما تعرض له من احتيال مبرمج من

المدير المسؤول
محمد فهد الشوابكة

General Manager
Moh'd Shawabkeh

المدير العام
فيصل سليمان أبومزيد

General Manager
Faisal S. Abu Meziad

ســيد البالد الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم تحدث فيها عن اغرب عملية احتيال وتزوير مبرمج ،منوها الى انه وكعادة

سكرتير التحرير
رشا الخوالدة

Editor Secretary
Rasha Al-Khawaldeh

وقال المســتثمر :نتشرف بكل مافي التشريف من معاني بأننا في ظل حماكم نستجير ،ونطلب بعد اهلل من جاللتكم أن

مستشار التحرير
وفاء دويكات

Editorial Advisor
Wafaa Dweikat

قبل رجل اعمال اردني مارس جميع انواع واشكال االحتيال والتزوير لاليقاع به وشريكه رجل االعمال الكويتي في مصيدته
ليستولي على اموالهم.
هذا ووجه رجل االعمال العراقي المســتثمر في االردن منذ عام  1993الذي تتحفظ مال واعمال على اســمه مناشدة الى جاللة
اي شخص يتعرض للنصب لجأ الى القضاء اال ان االمر اخذ سنوات طويلة عجاف تجاوزت  13عاما ونحن في اروقة القضاء.
ينظر إلينا بعدله الشاسع ،وقلبه الحاني الواسع :واعبداهلل! واعبداهلل! واعبداهلل.
واضاف في رســالته "اكتب والحرقة في قلبي لما تعرضت له من ســلب وقهر في اردنكم ،يا ابا المظلومين والمقهورين
ويا من يلوذ بكم المظلومين ،فمن لنا سواك بعد اهلل ناصراً يا ابا الحسين".
وقال وغصة االلم تعتصره "قمت مع احد المســتثمرين الكويتيين بشــراء مصنع للحديد والصلب من المملكة العربية

نائب مدير التحرير
د .اسراء الشوابكة

Deputy Managing Editor
Dr. Esraa Al-Shawabkeh

مدير العالقات العامة
وفاء شعبان

Puplic Relation Manager
Wafaa Shaaban

الســعودية ســنة  2008لجلبه الى المملكة االردنية ليصبح من اكبر المصانع في الشــرق االوســط في صناعة وتشــكيل

التصميم واإلخراج الفني
مال واعمال

Graphic Designer
Finance & Business

المجال ،والذي ابدى رغبته في مشاركتنا حيث تم تأسيس شركة مسجلة حسب األصول والقانون".

المستشار القانوني
محمد عبد الرحمن الشوابكة

Legal Counsel
Moh'd Shawabkeh

الحديــد ،ومن هنــا بدأت المعاناة حيث تعرفنا في تلك الفترة على احد رجال االعمــال االردنيين الذين يعملون في نفس
واضاف "بعد اشــهر قليلة من وصول المصنع واثناء القيام بأعمال الصيانة ،اكتشــفنا ان الشريك (المفوض بالتوقيع) كان

وذلك بمساهمة التغطية اإلعالمية والدعاية حول سياحة الفضاء ،والتي تكلف ماليين الدوالرات.
ومــع ذلك ،فان ذلك افتــراض غير صحيح ،فقد أصبح الفضاء جــز ًءا ال يتجزأ وال مفر منه في
اقتصاد أي بلد.
ومن الواضح أن الســياحة الفضائية تتصدر عناوين األخبار الجديدة والمشــاركات المسلية
على وسائل التواصل االجتماعي.
وهنــاك الكثير من األحداث التي ســتؤثر فعليًا على حياتنا في المســتقبل ،فض ً
ال عن خلق
فرص عمل جديدة ،كما سيخلق اقتصاد الفضاء فرصًا في المدار وخارجه ،وكذلك على األرض.
واالن دعونــا نعود قليال الى الوراء فكر في الفضاء اليوم تمامًا كما كنت تفكر في اإلنترنت قبل 30
عامًا.
ومثلمــا مكن اإلنترنت من رقمنة االقتصاد وخلق اكتشــافات وفــرص لم يكن من الممكن
تصورها ،سنعيش نفس هذا التحول مع الفضاء.
حيــث بدا األمر ببحث ودراســة كوننا بمراقبة هابل واآلن تلســكوب جيمس ويب الفضائي

الشمسي الذين سيستقرون على القمر والمريخ وما وراءهما.

لمعرفتنا به لمخطط احتيالي مبرمج لالســتحواذ على المصنع بمســاعدة طاقم متمرس يستخدمه لهذه االعمال يعمل لديه،

وقد يبدو هذا وكأنه خيال علمي ،ولكن في الواقع توجد بالفعل العديد من المبادرات ،بما

(الذي يفترض أن يعملوا بحيادية تجاه الشــركاء) ولم يكتفي بذلك فقط بل تطاول على امالكنا وحجز عليها من خالل دعاوي
االمارات العربية المتحدة  -دبي
+971 56 9442 229+962 77 5004 105
E-mail : info@fbmjo.com
fbmjo@hotmail.com

تعلم ياسيدي ان من اهم اولويات المستثمرين هو سرعة التقاضي في حال نشوب نزاع تجاري ".

في ذلك مبادرات العديد من رواد األعمال ،لتخطيط بنية تحتية مستدامة على القمر.
وســيكون هذا إنجازًا مثيــرًا لالهتمام للعالم العربي وخاصــة دول الخليج ،حيث أن القدرة
ً
حلول هنا على األرض.
على الحفاظ على الحياة في بيئة قاسية مثل القمر يمكن أن تقدم
فهناك تشــابه واضح بين تحديات الظروف القاسية والندرة التي قد يجدها المرء على القمر
أوعلى المريخ والتحديات التي يواجهها المــرء في الصحراء فكالهما يتطلب إرادة وتصميم
على تحسين الموارد.

واختتم بالقول "نأمل ،ونحن مليئون باالمل ،بأن يكون هؤالء في اماكنهم الحقيقية ،وهي اماكن التحقيق واالستجواب،

وفي الواقع ،يمثل أمن الطاقة واألمن الغذائي واألمن المائي تحديات رئيســية للحياة على

ال في المزيد من التغول واالستقواء على المستثمرين ،واالستمتاع في النهب في اموالنا باعتبارها غنائم .

سطح القمر ،كما أنها تحديات تواجه العالم العربي.

واخيراً ،يا سيدي ،املنا باهلل سبحانه وتعالى الذي جعل الوالية علينا لسبط النبي الهاشمي االمين ،حفظكم اهلل ورعاكم،

من هنا فان الحلول المقدمة والتقدم المحرز للحفاظ على الحياة والنظم البيئية على القمر،

وسدد على طريق الخير خطاكم .
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عقيمة بين أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس وريتشارد برانسون.

واالكتشافات والتحســينات في حياتنا اليومية ضرورة للمستكشفين المستقبليين لنظامنا

تم اكتشــاف هذا األمر حاولنا فســخ الشراكة بشكل ودي ،ولالســف لم نتمكن من ذلك كونه قد رسم واسس منذ اليوم األول

جميع الطرق القانونية لكبح جماح توغل شريكنا واستعادة حقنا المسلوب اال اننا لم نتوصل حتى االن الى اية نتائج؛ وانت

وفــي الواقع ،يعتبر الكثير من الناس الفضاء مجرد ترفيه وإهدار للمال والموارد ومنافســة

وحيث ان البحث في الفضاء يحســن حياتنا علــى األرض ،كما وتجلب أبحاث الفضاء المعرفة

وهميين (مزورين) احدهما عقد شــراء قطعة أرض للمصنع واآلخر توقيع عقد فني لشــراء ماكنات مع شــركة ايطالية ،وحينما

واضاف "جاللة ســيد البالد انني اكتب لجاللتكم وانا اعلم ان قضيتنا االســتثمارية معقدة جدا وشــائكة ،فقد لجئنا الى

وهذه وجهة نظر منتشرة حول األنشطة الفضائية الحالية واالستثمارات في هذا القطاع.

محطة الفضاء الدولية.

زورا الــى ميزانية الشــركة في ســنتي  2008و  2009أكثر مــن  10ماليين دوالر 7( ..ماليين دينار) مــن خالل توقيع عقدين

دوالر".

أفضل بد ًال من التخطيط لبناء مستوطنات على المريخ.

ومن ثم االكتشــافات المســتقبلية بفضل ،التجارب التي أجريت على الجاذبية الصغرى في

يقوم بتزوير وتضخيم المبالغ المصروفة من قبله لتصل الى أكثر من خمسة اضعاف لسعرها الحقيقي ,حتى بلغ ماتم ادخاله

كيدية ،وعقود وميزانيات مزورة وكتب مثبتة التزوير ,وبعد االستحواذ على المصنع العائد لنا قام ببيع جزءاً منه بـ  24مليون

محمد فهد الشوابكه

مثل الزراعة وتحسين الطاقة ،هي نفسها ما هومطلوب على األرض فلماذا ال نباشر بها.
سعر المجلة  7دوالر اوما يعادلها
اإلشتراك السنوي  200دوالر
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التعاون السعودي األردني...
انموذجا يقتدى به في المنطقة

كما أن "التعاون والتنسيق األردني السعودي المستمر يخدم مصالح المنطقة بأسرها".
من جانب اخر فان المملكة العربية الســعودية هي الشريك االقتصادي األكبر لألردن،
باستثمارات تزيد عن  13مليار دوالر.
بلغ حجم التجارة بين البلدين  5مليارات دوالر في عام .2021
ً
ووفقــا للبنك الدولي ،تعد المملكة العربية الســعودية أكبر مانح لألردن ،حيث قدمت
لجارتها مســاعدة مالية مباشــرة قدرهــا  3مليارات دوالر ،أو حوالــي  8في المائة من

العالقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية واألردن قصة تحول المملكتين إلى "نموذج يقتدى به" للتعاون اإلقليمي والعربي،

الناتج المحلي اإلجمالي لألردن.

والــذي من المتوقع أن يتم تعزيزه من خالل العديد من المبادرات الجديدة على الجبهتين السياســية واالقتصادية بعد زيارة ولي

وفي أبريل من هذا العام ،أرسلت المملكة العربية السعودية  50مليون دوالر كتمويل

العهد بحســب الخبراء وذلك بعد التاريخ الطويل والمشــترك والثقافة والقيم المتشــابهة لكال الشعبين ،والتي كان لها تأثير على
العالقات الدبلوماسية.
فالدبلوماسية ليست الكلمة الصحيحة لوصف العالقات بين عمان والرياض.
وذلك بحســب وصف ســميح المعايطة ،وزير شــؤون اإلعالم األردني الســابق مضيفا "إنها التاريخ والجغرافيا والسياسة والمصالح
المشتركة".
حيث ان البلدين أصبحا "نموذجا يحتذى به" للتعاون والتنســيق اإلقليمي ،وذلك بفضل "عدد من الحقائق ،بما في ذلك في المقام
األول النظام السياسي والحاكمي المماثل".
كمــا أن البلديــن تبنيا منذ فترة طويلة مقاربة سياســية مماثلة في القضايــا اإلقليمية والدولية ،بما في ذلك فلســطين وإيران
والعراق وسوريا واليمن ،وهذا يشمل التصدي لإلرهاب ،و "في الوقت الحاضر ،االتجار غير المشروع بالمخدرات (من سوريا)".
فالمملكة العربية الســعودية لديها رؤية إستراتيجية تقدمية وطموحة لمنطقة الشــرق األوسط بأكملها ،واألردن مطلوب بشكل
عاجل لالستفادة من زيارة ولي العهد السعودي إلى عمان.

مباشــر إلى األردن ،وهي الدفعة الرابعة من أصــل خمس دفعات تعهدت بها الرياض
للبالد.
ً
وفقــا لوكالة األنباء الســعودية ،كانت هذه المســاعدة جز ًءا مــن اتفاقية  2018بين
المملكــة العربية الســعودية والكويــت واإلمــارات العربية المتحــدة لتقديم حزمة
مساعدات اقتصادية بقيمة  2.5مليار دوالر لألردن.
كمــا وقع صندوق االســتثمار الســعودي األردنــي ،المدعوم من الصندوق الســعودي
لالســتثمارات العامة ،مؤخرًا اتفاقية مع األردن الستثمار  400مليون دوالر في منشأة
للرعاية الصحية في البالد.
وقد وصِف المشروع بأنه "تتويج" لالستثمار السعودي في األردن.
وعلى هامش التوقيع ،أكد رئيس الوزراء األردني بشــر الخصاونة أن بين قادة البلدين
عالقة عميقة الجذور ،وحث على مزيد من التعاون على جميع الجبهات.
وتأييدا لهذا الرأي ،قال ســفير خادم الحرمين الشــريفين لــدى األردن نايف بن بندر
السديري إن المملكة حريصة على تعزيز عالقاتها مع األردن.
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االميرة خلود ال سعود ...
راعية للمبادرات العمل الخيري في السعودية
تتغنــى المملكــة العربيــة الســعودية بالشــخصيات ذات القامــة
والهامــة العاليــة ومــن هــؤالء الشــخصيات االميــرة خلــود ال ســعود
حيــث انهــا داعيــة المبــادرات العمــل الخيــري فــي المملكــة العربيــة
الســعودية تعيــش ازهــى عصورهــا فــي هــذا العهــد الميمــون
بفضــل توجيهــات ودعــم خــاد الحرميــن الشــريفين وجاللــة الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز ال ســعود.
اكــدت جاللــة االميــرة خلــود ال ســعود ان ريــادة االعمــال فــي
المملكــة العربيــة الســعودية تعيــش عصرهــا المشــرق فــس هــذا
العصــر الســعيد.

وأوضــح رئيس مجلس إدارة الصندوق ،هشــام عطــار ،أن الهدف

تزيــد قيمتها عــن مليار دوالر مــن قبل قادة األعمــال من مكة

الرئيسي للصندوق هو المساهمة في النمو االقتصادي في األردن

المكرمة وعمان.

من خالل االســتثمارات طويلة األجل في القطاعات االستراتيجية

مــن جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتموين األردني يوســف

تتولــى ريــادة االعمــال وتعمــل بتوجيهــات ودعــم خــادم

الرئيسية ،مما يعكس رؤية قادة البلدين.

محمــود الشــمالي ،الــذي حضر حفــل التوقيع بين غرفــة تجارة

الحرميــن وذلــك منــذ نشــر رؤيــة جاللــة االميــر محمــد بــن ســلمان

كما سلط الضوء على أهداف رؤية السعودية  2030واستراتيجية

وصناعــة مكــة ونظيرتها في عمــان" :هناك حاجــة لتعزيز هذه

 2030اعطــى ريــادة االعمــال ومانتــج عنهــا مــن اهتمــام باالبــداع

صندوق االســتثمارات العامة للمملكة العربية السعودية لتعزيز

العالقــات لتتجاوز المليــار دوالر ،خاصة ونحن نفخــر بالمنتجات

التكامــل االقتصــادي .كان صنــدوق  SJIFيســعى ألن يصبــح

السعودية ،واالستثمارات السعودية هي األهم في األردن ".

واالبتــكار النهــا الوســيلة التاليــة للتنــوع االقتصــادي وفتــح روافــد

المستثمر األكثر تأثيرًا في األردن.

وبحســب األرقــام الرســمية ،يعمــل نحــو  430ألــف أردني في

هذا ووقع الصندوق والحكومة األردنية ،ممثلة بصندوق االستثمار

السعودية.

األردنــي ،مذكرة تفاهم فــي  16حزيران (يونيو) من شــأنها أن

وزادت التحويــات المالية المرســلة من الســعودية إلى األردن

تمكن الصندوق من استكشــاف االســتثمارات في مشروع شبكة

بمقدار  16.4مليون دوالر لتصل إلى  1.1مليار دوالر خالل األشهر

السكك الحديدية الوطنية.

األربعة األولى من عام  ،2022مسجلة زيادة بنسبة  1.5في المائة

ويســتلزم هذا المشــروع إنشــاء خط ســكة حديد بطــول 418

عن نفس الفترة من العام الماضي.

كيلومترًا يربط بين محطــة حاويات العقبة وميناء مادونا البري

وأظهــرت بيانــات البنــك المركــزي األردنــي أن إجمالــي هذه

جنوب عمان لشــحن الحاويات والفوســفات والحبوب والسيارات،

التحويالت بلغ  3.4مليــار دوالر بنهاية عام  .2021وتأتي معظم

ً
وفقا لبيان الصندوق.

تحويالت المغتربين األردنيين من دول الخليج والســعودية على

يذكــر انه وفي يونيو العام المنقضي أعلن الصندوق الســعودي

وجه الخصوص.

لالســتثمار عــن اســتثمار بقيمــة  15مليــون دوالر في شــركة

هذا وكشف استطالع للرأي أجراه مركز الجامعة األردنية للدراسات

•االهتمام بالتدريب والتاهيل من خالل المؤسسة الوطنية للتدريب المهني والتقني.

التكنولوجيا األردنية الرائدة السوق المفتوح ،وهو تطبيق للهاتف

االســتراتيجية فــي آذار  /مارس أن األردنيين يــرون أن "العالقة

•االهتمام رائدات االعمال وذلك لرفع مساهمة المراة في الناتج القومي.

المحمــول للتجــارة اإللكترونيــة يتيح البيع من المســتهلك إلى

المؤسســية مع المملكة العربية الســعودية" هي أولوية قصوى

•وقد قامت بافتتاح معرض الشركات الناشئة الذي اقيم على هامش المؤتمر وابدت اعجابها بابداعات الشباب والشابات واشادت باالفكار المبتكرة.

المستهلك ،كجزء من إستراتيجيته االستثمارية لنمو رأس المال.

لبلدهم.

•المبــادرات الخيريــة داخــل الســعودية تتضمــن المؤسســات الخيريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى اســناد المناطــق الفقيــرة وتكــون هــذه

وقال الصندوق في ذلك الوقت إن االستثمار سعى إلى تعزيز بيئة

كما اظهر االستطالع أن  37٪من األردنيين ينظرون إلى المملكة

ريــادة األعمال فــي األردن ،بما يدعم تطوير الشــركات المحلية،

العربيــة الســعودية علــى أنها أكبــر داعم اقتصادي وسياســي

ويتيح لها فرصة للتوسع اإلقليمي.

لبلدهم ،و "أقرب جار ثقافيًا وتقليديًا".

وفي مارس من هــذا العام ،تم توقيع اتفاقيــة ثنائية يمكن أن
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نبذة عنها :

جديــدة الخــروج مــن االقتصــاد النفطــي الــى اقتصــاد متنــوع قائــم
علــى المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة القــادرة علــى النهــوض
بالصناعــة فــي المملكــة الســعودية وتغذيــة الناتــج القومــي
االجمالــي.
اهم المشاريع التي قامت بها االميرة خلود ال السعود:
•انشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منشات لتصنع السياسات وتوحد الجهود وتدعم رائدات ورواد االعمال.
•انشــاء برنامــج كفالــة لتمويــل الشــركات الناشــئة بمشــاركة البنــوك وشــركات القطــاع الخــاص وتوفيــر الضمانــات الالزمــة وتســهيل االجــراءات لتمكيــن
الشــباب مــن الحصــول علــى تمويــل لمشــاريعهم.
•االهتمــام بالتعليــم والتوجــه نحــو التعليــم المتخصــص بانشــاء اول كليــة متخصصــة فــي ريــادة االعمــال فــي الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا كليــة االميــر
محمــد بــن ســلمان.

المؤسســات غيــر ربحيــة هــي مؤسســة ذات جهــود مدنيــة تغطــي خدماتهــا الخيريــة مدينــة او قريــة وجمعيــات وطنيــة تشــمل كل المملكــة وجمعيــات دوليــة
تشــمل بقيــة العالــم.
وفــي الختــام نكــون قــد وضحنــا مــن هــي االميــرة خلــود ال الســعود الســيرة الذاتيــة واهــم المعلومــات وحــول اهــم االنشــاءات التــي قامــت بهــا االميــرة
نتمنــى ان يكــون المقــال قــد نــال اعجابكــم.

فرصة لتعميق العالقات السعودية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
يستقبل األمير محمد بن سلمان

في عام  ،1974عززت زيارة الملــك فيصل عالقات الدول المجاورة،

البحر األحمر حول األمن البحري والســياحة والتنمية ،دون التنافس

حيــث قــام بجولة فــي العديد مــن المــدن مع تدفــق اآلالف من

المعتاد على السلطة والنفوذ.

المصريين إلى الشــوارع الســتقباله .وبالمثل ،شــهد الملك فهد

كانت زيارته األولى كرئيس للدولة إلى شرم الشيخ في عام ،2008

على مــدى عقود ،تمتعت المملكــة العربية الســعودية ومصر بعالقة

إلى جانب العراق واألردن ولبنان وســوريا بأهدافها الرئيســية لتعزيز

والرئيس حســني مبارك عالقة مزدهرة في مهدها اســتمرت ألكثر

حيــث ركز خاللها علــى الصراع في العراق والتهديــد المتزايد من

مميزة .نظرًا لكونهما ركيزتين ،فقد عزز البلدان تحالفهما وتعاونهما

العالقات وتنســيق التعاون وحماية اســتقالل وســيادة الدول األعضاء

من عقدين .زار العاهل الســعودي مصر عدة مرات ،وفي عام 1990

برنامج إيران النووي.

لتعزيز مواقفهما اإلقليمية الفردية والمشــتركة ،في اســتمرار لتقليد

وتقديم االعتبار الجماعي لشئونهم و اإلهتمامات.

أثبت دعم مصر الثابت أنه ضروري خالل قمة جامعة الدول العربية

الربيع العربي وعواقبه الكارثية لم تعرقل العالقات بين البلدين.

العالقات التاريخية العميقة الجذور التي تعززت بشــكل أكبر مع وصول

وقــد انضمت منذ ذلك الحيــن  16دولة عربية ،وتتبــع  22دولة عربية

الطارئــة ،بقيادة مبــارك لتحديد االلتــزام الموحــد لجميع أعضاء

فبعد اإلطاحة بمبارك وعقــب القيادة القصيرة المضطربة لجماعة

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلى القاهرة يوم االثنين.

روحًا واحدة موحدة" ،لغة واحدة ،حضارة واحدة 22 :دولة عربية".

الجامعة لتحرير الكويت من االحتالل العراقي.

اإلخوان المســلمين ،أقــام البلدان صداقة قوية مــع الرئيس عبد

العالقات المصرية الســعودية القوية لها أهمية رمزية وعملية للعالم

شــهد الشــرق األوســط اضطرابات سياســية خطيرة في الخمســينيات

واتفق الثنائي ً
الحقا على العديد من القضايا ،ال سيما بشأن األزمة

الفتاح السيسي ،تولى السلطة في عام .2013

العربــي .تاريخيًــا ،اعتبرت الدولتــان أحدهما اآلخــر حليفين مهمين

والســتينيات .وشهدت المنطقة ســقوط العديد من الملكيات ،وحربين

الفلســطينية التي وصلت إلى نقطة الغليان في عام  2000عندما

السيسي ،يعتبر صديقا حيويا للرياض ،وممثل دولة مصرية داعمة

للمنطقة ،وهي سياســة تعود إلى  7مايــو  ،1936عندما اعترفت مصر

كبيرتين مع إســرائيل ،ومخاوف متزايدة من اســتمرار التوترات وتنامي

قــادت مصر دعــوة أخرى لعقد قمــة طارئة للقمة مــن أجل موقف

للوضع اإلقليمي الراهن.

رسميًا بالدولة السعودية.

االنقســامات األيديولوجيــة التــي هددت وحــدة الــدول العربية .كانت

موحد من العنف اإلسرائيلي الفلسطيني.

وقد تعززت العالقات الثنائية بشــكل كبير منــذ ذلك الحين ،حيث

لقد نما البلدان أقوى وأقاما عالقات دبلوماسية وثيقة على مر السنين،

العالقات الودية بين المملكة العربية السعودية ومصر تحددها العصور.

إنها القمة األولى للزعماء العرب منذ أربع سنوات .مصر ،المفاوض

تشــكلت العالقات الســعودية المصرية بشــكل متزايد من خالل

متغلبين على العقبات والخالفات حتى خالل الفترات المضطربة.

قام الملك فيصل بأول زيارة رسمية له في  8سبتمبر  1965وزار الملك

الرئيســي مع إســرائيلّ ،
ذكرت زمالئها األعضاء بواجبهم "بمحاولة

العالقات االقتصادية المتنامية ومشــاريع التنمية المشتركة ،التي

بيــن عامــي  1945و  ،1946تناولــت الزيــارات الرســمية للملك عبد

مصر سبع مرات خالل فترة حكمه .نظرًا ألن المملكة العربية السعودية

إنقاذ عملية السالم مرة أخرى".

تعززها البنية التحتية والمناخ المالئم لالستثمار.

العزيز والملك فاروق االهتمامات اإلقليمية ،واألمن واالســتقرار ،وهي

كانــت في وضع فريــد لتولي منصب قيادي في العالم اإلســامي ،فقد

دعا ولي العهد الســعودي األمير عبد اهلل القــادة إلى التبرع بمليار

على مــدى العقــود األربعــة الماضية ،أقامــت المملكــة العربية

موضوعات على رأس أجندة قادة الدولتين ،وأبرزها األزمة الفلسطينية،

كانت مصر أيضًا في بناء قوتها العسكرية.

دوالر لدعم االنتفاضة الفلسطينية وتمويل المشاريع على األراضي

الســعودية ومصر روابط اقتصادية واجتماعية وإنسانية وثقافية

وسوريا ولبنان ،وظهور دولة إســرائيلية .وتقوية العالقات بين الدول

في عــام  ،1973دعم أنور الســادات فــي مصر الحظــر النفطي للملك

الفلسطينية .وستســاهم المملكة العربية السعودية بنسبة 25٪

قوية .توفر المملكة العديد من الفرص للعمالة المصرية من خالل

العربية ذات المصالح والمزايا المشتركة.

فيصل احتجاجًا على دعم الغرب إلسرائيل خالل حرب يوم الغفران عام

من الدعم.

ً
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة
تأشــيرات العمل القانونية،

في  22مارس  ،1945تم تشكيل جامعة الدول العربية .تأسست الرابطة

 ،1973والمعروفة أيضًا باســم حرب رمضان .وفي المقابل دعم الملك

واصــل الملك عبد اهلل عالقــة المملكة العربية الســعودية القوية

واإلحصاء في مصر ،فإن  1.8مليون مصري يقيمون في المملكة.

التطوعيــة للدول العربية من قبل المملكة العربية الســعودية ومصر

فيصل تحالف الدول العربية بقيادة مصر وسوريا أثناء الحرب وبعدها.

بمصر ،وسط تنامي المصالح المشتركة بين البلدين الجارين على
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وفي عام  ،2016ألقى الملك ســلمان خطابًا أمام البرلمان المصري ،وحث على الوحدة والتحالف .وكان أول زعيم عربي
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يلقي مثل هذا الخطاب في القاهرة ،كما شهدت الزيارة توقيع  21اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين.
حصل على لقب "الضيف العظيم" لمصر ،وحصل على وسام النيل ،وهو أعلى وسام شرف في البالد.
وقــال السيســي في كلمة أذاعهــا التلفزيون "تأتي هذه الزيارة تأكيــدا على تعهدات األخــوة والتضامن أمام البلدين
الشقيقين".
كما تم إنشاء صندوق استثمار مصري ـ سعودي ،بإجمالي  16مليار دوالر تم ضخها في مشروعات استثمارية سعودية في
عدة محافظات مصرية .يوجد ما يقرب من  2900مشروع سعودي في مصر و  1300مشروع مصري في المملكة العربية
السعودية .يصل إجمالي االستثمارات السعودية في مصر إلى  27مليار دوالر.
كما وقام ولي العهد األمير محمد بن سلمان بعدة زيارات إلى القاهرة منذ عام  ،2017لتسليط الضوء على التحالف بين
البلدين ،وتم توقيع سلسلة من االتفاقيات الثنائية وصفقات المشاريع االستثمارية منذ ذلك الحين.
اعتبارًا من عام  ،2018أصبحت المملكة ثاني أكبر مســتثمر أجنبي ،حيث اســتحوذت على  11٪من إجمالي االستثمارات
األجنبيــة في مصر ،والتي تجاوز حجمها  6مليارات دوالر .تم توقيع صفقة بقيمة  10مليارات دوالر في مارس من نفس
العام ،حيث وافقت مصر على تطوير األراضي جنوب سيناء لتكون جز ًءا من نيوم.
االستثمارات السعودية األكثر أهمية في مصر هي في قطاع الخدمات ،بما في ذلك الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية
والصحة والتعليم.
كما وجاءت حزمة الدعم األخيرة في مارس الماضي فقط ،عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مساعدات
بقيمة  5مليارات دوالر مودعة في البنك المركزي المصري.
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د.محمد ابو عمارة ..
مسيرة حافلة بالعطاء واالنجاز
رجل عصامي ،محب للتدريس عاشق لالطفال ،صانع للتحديات ،محطما للمستحيل ،ساعيا وراء تحقيق
رؤيتــه ،اســتطاع أن يغير مفهوم اســاليب تدريس الرياضيــات وخارطتها رجل أحــب الجميع ،وأحبه
الجميع ،ويبقى حب االطفال اولى ابواب الحب والهيام.
د.محمد ابو عمارة ،الذي أدار مدارس الراي ونور الراي وكنجستون باساليب تدرسها المختلفة بإقتدار،
مثقف من طراز فاخر ،يجيد أداء جميع االدوار التي يتطلبها مركزه بأســلوب متمكن ،ســعى دائم ًا إلى
إبــراز مواطن القوة في الطالب ،فأمــام االطفال هو طفل يلهو معهم يشــاركهم اوقاتهم ويعيش
عمرهم ،وبين االكاديميين فهو اكاديمي متمكن تنحني له االقالم ويســارع الجميع نحوه ليرتوا من
علمه ومعرفته ،واذا تحدثنا عن القيادة فهو القائد الفذ النجاح الحازم اللين الصارم المتعاون في ان
واحد المتعطش لرؤية رســالة تعليمية قوية من جديد ،بعدما حقق نجاح ًا كبيراً خالل ســنوات خبرته
الطويلة.
ويعــد د .محمد ابو عمــارة واحد من أبــرز االكاديميين والتربويين األردنييين والعرب ،فقد شــكل
بعصاميتــه المثال الحي للمثابرة فهو القــوي الصبور صاحب النظرة الثاقبة والرؤية الســليمة؛ من
هنا اطلق العنان لطموحه المشــروع والبناء لينال باجدارة واقتدار ثقة من حوله في ميادين حياتية
مختلفــة ،وهــو الرجل الطموح  ،الــذي كان وما يزال في طــور البحث عن اداة التعبيــر ،كما ويتصف
ببشاشــة الوجه والدفء الذي يشــيعه حضوره وبساطته وتلقائيته ويأســر المقربون منه كونه طيب
القلب وانسان بمعنى الكلمة.
واألهم في هذا كله إصرار ابو عمارة على النجاح ،ليس بين طبقة معينة بل بين جميع فئات المجتمع
فـــ دخل قلوب الجميع ووصل إلى عقول البســطاء ،االمر الذي حقق لــه نوعا من التكامل الذاتي من
خالل بداياته العصامية حيث صنع نفســه بنفســه دون اللجوء الى سيرته االسرية ،فدخل القلوب من
اوسع االبواب واحتل مكانة مرموقه في مجتمع العلم الذي اسس له فيه مكان ًا صلب ًا.
انســان ناجح رســم طريق نجاحه بثبات ،وتألق في كل عمل انجزه ،جميل بالشكل والمضمون ،روحه
المرحة تعطي طاقة إيجابية لمن حوله ،يتمتع بعزيمة قوية وبذكاء حادّ ونظرة ثاقبة.
د.محمد ابو عمارة رجل ال تستطيع أن تقول عنه ،سواء انه رهيف اإلحساس ،رفيع الذوق ،صاحب غزارة
معلومات ،يشعرك باألمان واالطمئنان ،وعند معاشرته تتأكد انك في حضرة رجل حلو المعشر ،فيبدو
وكانه مالك ال من البشــر ...ابو عمارة ذلك الرجل الــذي نحت في الصخر من اجل ان يبقى واقف ًا على
قدميه وليصعد السلم الى القمة فهو لن يرضى بغيرها بديال...
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الف مبروك للقطاع
التعليمي االردني انك
من احد رواده وقادة مسيرته

الشخصية التربوية االولى في االردن
عنــد الحديث عــن التعليم فــي األردن وتحديداً التعليم عن بعــد ،ومنصاته المختلفة ،وعند الحديث عن النشــاط

حيث شــهد العالــم اواخر العام  2020والعــام 2021حتى اللحظة جائحــة اخلت بتوازن
العالم اجمع أال وهي جائحة كورونا او يســمى كوفيد  19حيــث اثرت هذه الجائحة على
جميع مناحي الحياة صحية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
وقد كان لقطاع التعليم الحظ الوافر من حالة عدم التوازن والخلل بســبب هذه الجائحة

اإلجتماعي الخالق بكل مكوناته ،وإذا ما عرجنا على البعد اإلنســاني الــذي يحقق العدالة االجتماعية والتنمية ،فإن

وكان لزامــا على جميــع المؤسســات التعليمة مواجهتها مســتخدمة جميع الوســائل

أول مــن يدخــل هذه الدائرة هو الدكتور محمد ابــو عمارة الذي عاش كافة التفاصيــل صغيرها وكبيرها بعنفوان

والبدائل عن التعلم الوجاهي الذي اصبح غير متاح بسبب تفشي هذا الوباء القاتل.

الطموح واالصرار.

مــن هنا بدات تظهر مصطلحــات عملية منها التحول الرقمي فــي التعليم التي يمكن

وعند الحديث عن اإلنتاج العلمي يبدو د.ابو عمارة وكأنه ســخر نفســه إلجراء الدراسات والبحوث العلمية ،ليبدع في
كل ميدان ويتألق في كل محفل فاطلق العنان إلبداعات قل نظيرها ،وســلم نفسه للعمل التربوي وأصبح في فترة
وجيــزة واحد من ابرز الناشــطين واالكاديميين الذين وضعــوا بصماتهم على مختلف دروب العمل ليشــكل حالة

تعريفهــا على أنها عملية التخلص من الطرق التقليدية لعملية التدريس واســتخدام
أحدث الصور والوســائل التي ظهــرت مع تطور التكنولوجيا والتي تســاعد الطالب على
تفتيح آفاق تفكيره وخضوعه للتعلم والتجربة بعد أن كان يتلقى دروسه من المعلم بعد
ان كان يعتمد عليه اعتمادا كليا وكانت طريقة التدريس حينها تعتمد على التلقين أما

استثنائية قل مثيلها كانت وستبقى أساس ًا للتعلم ،الذي يعد سر تقدم األمم وتفوقها؛

فــي عملية التحول الرقمي فإنها تعتمد على الفهــم والبحث والتجربة واالبتكار ويكون

فــكل ما تقدمه التقنيات على مر العصور ينحصر في الوســائل المســتخدمة في إيصال مضمــون هذه الكلمة إلى

هذا وفق استراتيجية محددة تضعها المؤسسة التعليمية لتسهيل عملية التعليم وفي

المتلقي لها.

نفس الوقت الوصول بها إلى مستوى متقدم وحديث مختلف تماما عن الطرق التقليدية
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تحدي الصعاب
والتوجه نحو التعلم
عن بعد

القديمة في التعليم.
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رسالة هادفة

هرمـاً تعليميـاً
ان يكــون
اســتطاع
اســس
التعليم
وبلدوزر
الرياضيات
عمالق
فــي مقدمــة الركــب

وقد بدا جليا ان التحول الرقمي قد غزا جميع مناحي الحياة خصوصا بعد الثورة الصناعية واالنفجار التكنولوجي،
ويعــد قطاع التعليم من اهــم القطاعات التي بدأت تتحول نحو التعلم الرقمي حيث بدا من الســهل انشــاء
بيئــة تعليميــة افتراضية تجمع بين المعلم والمتعلم ســواء بالتزامن او بدون تزامن عبر شــبكات االنترنت
وباستخدام العديد من التطبيقات التي تسهل هذا التواصل.
كما تم اســتخدام االنترنت من خالل منصاته عن طريق اســتخدامه كأداة للتواصل بين المعلمين واالدارة،
وبيــن الطلبــة والمعلمين ،وبين الطلبــة واالدارة ،وبين االدارة والمجتمع  ،وبيــن الطالب وزمالئه ،وايضا
توظيفها واســتخدامها كوســيلة واداة تعليمية وايضا كأداة تجمع بين جميــع العناصر التعليمية ،وكأداة
تقييم.

ســعى الدكتور محمد ابــو عمارة منذ ان توســعت المدارس الــى اإلرتقاء
بالمســتويات األكاديمية التي تدرســها حتى وصلت الى اعلى المستويات
والبرامج الدولية فكانــت الراي ونور الراي مثال يحتذى في تدريس البرامج
المحلية وغرس المفاهيم والقيم الســامية ،ومن ثم جاءت كنجستون وهي
مدرســة دولية بفماهيم ورؤى شــرقية لتجمع العلم باالخالق وتسعى لبناء
جيل مسلح بالعلم والمعرفة ومكارم االخالق.

عندما يجتمع الحزم والتصميم
بالمحبة والتواضع والعفوية
فإن النجاح البد منه

كما ان التعليم اإللكتروني يقوم بتزويد المتعلمين بالمقررات العلمية الكترونيا لمنحهم التعلم في أي وقت
ومن أي مكان ،كما أنه يوفر فرصة للتفاعل معهم بطريقة فعالة ومتميزة.
وقد أصبح التعليم اإللكتروني واحدا من أهم المتطلبات للنهوض بالعملية التعليمية المنشودة بعد جائحة
كورونــا ليس فقط لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بل أيضا لما له من أهمية بالغة في نمو العملية
التعليمية وتطوير مخرجاتها.
كمــا أنه أســلوب فعال ومؤثر في توفير الفرص الجــادة للتعلم خاصة للعاملين الذيــن لم تمنحهم الفرصة
للحصول على التعليم النظامي وال يملكون فرصة التفرغ للتعليم وترك عملهم.
وهو ما استطاع ان يقوم به الدكتور محمد ابو عمارة وفريقه االكاديمي بكل جدارة واقتدار لتكون المجموعة
االكاديميــة التي يديرها فــي مقدمة الركب في التعامــل المثالي مع التعلم عن بعد ،حيــث وضعت البرامج
والخطط التي تجعل الطالب يشعر وكأنه في الفصل الدراسي وليس اما شاشة االلكترونية في منزله.
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كنجستون مدرسة عالمية بقيم عربية اصيلة
كنجســتون اســم يجمــع المســتقبل بالــرث والحضــارة مــع العــز والمعاصــرة مــع

مدارس الراي ولدت لتكون مختلفة
امــا مدرســة الــرأي هــي مدرســة خاصــة غيــر مختلطــة فهــي مؤسســة تربويــة بقيــادة مديرهــا
العــام الدكتــور محمــد أبــو عمــارة أسســت فــي عــام  2009بــكادر كفــؤ ذو خبــرة ،فهــي مؤسســة

التميــز ،مــن هنــا تتمثــل رســالة كنجســتون فــي توفيــر بيئــة تعليميــة مبتكــرة

تعليميــة واجتماعيــة هدفهــا إكســاب الطالــب الثقافــة الواســعة التــي تتالئــم مــع تطــورات عصـــرنا

وتعاونيــة تدعــم ســعي الطــاب المســتمر نحــو التميــز ممــا يتيــح لهــم تحقيــق

ليواجــه الحيــاة بكرامــة وشــجاعة ،وتهــدف الــى صقــل شــخصية الطالــب وتنميــة قدراتــه وميولــه

التطــور المرغــوب بشــكل كامــل ،مــع توفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة وإثرائيــة تجعــل

الشــخصية واعتبارهــا قيمــه عليــا فهــي تــزود الطالــب بالمهــارات الحياتيــة المتنوعــة وتطــور

الطــاب مستكشــفين وتمكنهــم مــن ســبر أغــوار المســتقبل ،مــن منطلــق حرصهــا

وترســخ القيــم االجتماعيــة والديمقراطيــة الحتــرام اإلنســان وترســخ قيــم المســاواة والعــدل

علــى إيجــاد جيــل مســتنير يتمتــع بالخبــرات الالزمــة لمواجهــة المســتقبل حيــث

والتســامح والصبــر ،ونبــذ العنــف الــذي يعتبــر ظاهــرة اجتماعيــة فاســدة والعمــل علــى تخفيفــه

تؤمــن ان األطفــال هــم أثمــن أصولنــا ويشــكلون اللبنــة األساســية للنجــاح.
وتتبنــى كنجســتون نهج ـاً متكام ـ ً
ا تجــاه تعليــم الجيــل الصاعــد يمكنهــم مــن
الحصــول علــى أعلــى مســتويات التعليــم ويســاعدهم فــي االســتفادة مــن مهــارات
التفكيــر النقــدي ويجعلهــم مواطنيــن عالمييــن مســتقيمين أخالقي ـاً.
وتلتــزم المدرســة واإلدارة والمعلميــن وموظفــي الدعــم بتزويــد طالبهــا بتجربة

قــدر المســتطاع وبأقصــى الجهــود الممكنــة  ،وتنميــة روح االنتمــاء للمدرســة والحــرص علــى
ســمعتها الطيبــة والعمــل دائمــا علــى رفــع مســتواها وتحقيــق أســس االحتــرام المتبــادل بيــن
الهيئــة التدريســية والطــاب ،وتهــدف ايضــا الــى المشــاركة الفعالــة لآلبــاء واألهالــي فــي العمليــة
التربويــة وتطويــر بنــاء شــخصية الطالــب والعمــل معــا فــي تحقيــق األهــداف التربويــة والشــخصية
وبذلــك تشــجع الطالــب علــى تحمــل المســؤولية والمبــادرة والقيــادة فــي إطــار المجموعــة.

تدعــم نموهــم األكاديمــي والبدنــي واالجتماعي-العاطفــي .ففــي كنجســتون يتــم
اعــداد الطــاب لخــوض غمــار العالــم الحقيقــي مــن خــال تزويدهــم بتجربــة
تعليميــة متعمقــة وشــاملة.
ويمكــن ألي طالــب اكتســاب التعلــم وتحقيــق النجــاح ،حيــث تــم دعمهــم مــن
خــال توفيــر بيئــة تعليميــة مرنــة لمســاعدتهم فــي استكشــاف طــرق التعلــم
المختلفــة .واســتناداً إلــى ذلــك ،تحــرص المدرســة علــى متابعــة تقــدم الطــاب
وتحصيلهــم علــى أســاس منتظــم مــا يتيــح للمعلميــن تصميــم المناهــج الدراســية
وخبــرات التعليــم والتعلــم علــى نحــو متفــرد .ولــذا ،تلتــزم مدرســة كنجســتون
بتوفيــر البرامــج والخدمــات األكاديميــة لدعــم القــدرات الفرديــة لمختلــف الطــاب،
وتوفيــر الفــرص التــي تمكنهــم مــن بلــوغ عنــان الســماء وتكــون منــارات يسترشــد
بيهــا جيلهــم واألجيــال مــن بعدهــم.
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دور القانون في االقتصاد واهمية

المستشار القانوني للشركات
مــن هنــا ســبقت الوقائــع الطبيعية األفــكار االقتصاديــة ،وبقي

والميــل إلــى تغليــب المصلحــة الشــخصية علــى المصلحــة العامــة،

اإلنســان يبحــث عــن أفضــل الســبل إلشــباع حاجاتــه األساســية

وعــدم وجــود تشــريعات اقتصاديــة قوميــة نافــذة ،ووجــود حالــة

قبــل أن يفكــر فــي تحليــل الظاهــر ،وســعى إلــى أن ينظــم الحيــاة

مــن التخــوف والتحســب فــي العالقــات بيــن اطــراف العمليــة

االقتصاديــة بأعــراف وتقاليــد وقوانيــن تخــدم غاياتــه اإلنســانية،

االقتصاديــة؛ مــن هنــا يبــرز دور المستشــار القانونــي فــي تخفيــف

ً
قريــة أو
فواجــه مشــاكل ارتبــط قســم منهــا بمــكان ســكنه أو

حــدة التوتــر والخالفــات بيــن اطــراف العمليــة االقتصاديــة وفــي

مدينـ ً
ـة أو بلــداً ،ســاعي ًا نحــو إيجــاد حلــول لهــا ،ســواء أكان ذلــك

هــذا المقــال ســأتحدث عــن اهميــة المستشــار القانونــي فــي

بمــا يملكــه فــي مجتمعــه الصغيــر أم بالتعــاون مــع المجتمعــات

القيــام بالمفاوضــات وابــرام العقــود؟

األخــرى واالندمــاج بهــا.
وفــي العصــر الحديــث واجــه اإلنســان كمـ ًا هائـ ً
ا مــن المشــاكل

المفاوضــات وابــرام العقــود بشــرط ان يكــون ذو خبــرة واســعة

التــي تمتــد مــن وجــوده علــى األرض محــددة بقوانيــن ارتبطــت

والمــام بقانــون الشــركات ،هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر يأتــي

بالوطــن ،إلــى اقتصاداتــه ومشــاكلها المتفرعــة التــي ترتبــط

دور المحامــي" المستشــار القانونــي عندمــا يتــم اســتنفاذ كل

بنــدرة المــوارد الطبيعيــة أو المحافظــة عليهــا أو مــا يحــدث مــن

طــرق تســوية الخــاف الوديــة وهنــا يكــون الحــل القانونــي هــو

كــوارث طبيعيــة أو اقتصاديــة.

االمثــل ،فيأتــي دور المحامــي لحــل الخــاف بيــن شــركته والطــرف

وال شــك فــي أن العالقــة بيــن االقتصــاد والقانــون عالقــة
وثيقــة وتبادليــة مــن خاللهــا اثارهــا فــي العالــم كلــه ،أمــا فــي

لــم يكــن المجتمــع اإلنســاني فــي بدايــة تكوينــه ســوا طبقــة
واحــدة ،حتــى وجــد اإلنســان وســائل العيــش الرغيــد ،وعــرف
ســرَّ وجــوده ،مــن خــال التعــاون مــع الطبيعــة ،واســتغالل
مواردهــا واستكشــاف طاقاتهــا ،ليؤمــن قــوت يومــه ،ويدخــر لـــ
غــده ،فيدَّخــر حيــن يشــعر بالخــوف مــن النضــوب والجفــاف،
ويبحــث عــن البدائــل حيــن توقــع النفــاد ،ليســتمر فــي الحيــاة،
فــكان ذلــك البدايــة الــى التفكيــر االقتصــادي ،والخــوض
فــي النظريــات ،وانبثــق علــم االقتصــاد عــن علمــي االجتمــاع
والقانــون بشــقيه السياســي والتقاضــي ،مــن هنــا فهــو مرتبــط
ارتبــاط وثيــق بالقانــون ،وكان للمجتمــع مســتويات وطبقــات،
وأصبــح مليئــ ًا بالمتناقضــات ،حيــث الفقــر والغنــى ،والقــوة
والضعــف ،والكثــرة والقلــة ،والســلب واالســتعمار ،واالســتغالل
واالســتثمار ،واســتحواذ االقليــة ،علــى ثالثــة اربــاع االرض ومــا
فيهــا مــن ثــروات.
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االخــر بكافــة الســبل المتاحــة لــه ومــن ثــم اللجــوء الــى المحاكــم
المتخصصــة.

الوطــن العربــي فاألمــر يأخــذ أبعــاداً أعظــم وأشــمل وأشــد أثــراً،

مــن هنــا اصبــح المستشــار القانونــي مــن أهــم االمــور التــي

وال يمكــن الفصــل بينهمــا ،حتــى إذا أردنــا أن نحقــق تقدمـ ًا علــى

التــي تحتــاج اليهــا الشــركات منــذ لحظــة التفكيــر فــي إنشــاء

اي مــن االصعــدة والســيما االجتماعيــة منهــا فالبــد منــه علــى

الشــركة وحتــى نمــو الشــركة والوصــول بهــا الــى تحقيــق غاياتها.

الصعيــد االقتصــادي.

بقلم االستاذ المحامي..محمد عبد الرحمن الشوابكة

فللمستشــار القانونــي دور رئيســي وفعــال فــي القيــام بعمليــة

أمــا عــن المديــر التنفيــذي للشــركة فإنــه بحاجــة ماســة الــى

مــن جانــب اخــر فــإن المشــاكل االقتصاديــة فــي الوطــن العربــي

مستشــار قانونــي مختــص ســواء عنــد القيــام بــأي عمليــة تجاريــة

قــد تجتمــع أو ينفــرد بهــا بلــد دون آخــر ،علــى وفــق مــا تفــرزه

أو الدخــول فــي نزاعــات كبيــرة ومعقــدة ،وال يمكــن ألي شــخص

البيئــة السياســية والقانونيــة مــن آثــار وأبعــاد ،فيمــا يتعلــق

يمتلــك مشــروع ًا ان ينجــح بــدون المستشــار القانونــي.

بانخفــاض اإلنتاجيــة وعــدم كفاءتهــا ،وهــو ممــا يــؤدي إلــى

اال ان الكثيــر مــن الشــركات وخاصــة الناميــة منهــا يهملــون

انخفــاض الدخــل القومــي ،أو وجــود ثــروات غيــر مســتغلة ،أو ســوء

اللجــوء الــى خدمــات او تعييــن مستشــار قانونــي لهــم قبــل

توزيــع الدخــل ،وكذلــك الزيــادة الكبيــرة فــي الســكان وضعــف

الدخــول إلــى أي صفقــات جديــدة أو اتمــام صفقــة تجاريــة قائمــة

التكنولوجيــا الصناعيــة ومشــكلة البطالــة ،وســيادة الثقافــات

وســرعان مــا يجابهــوا بالفشــل والخســارة الفادحــة والتــي تكلفهم

غيــر االقتصاديــة ،وتخلــف البنيــان االجتماعــي كارتفــاع نســبة

مالييــن بعــد وقــت قصيــر نتيجــة وجــود أخطــاء قانونيــة ووجــود

االميــة وانخفــاض مســتوى التعليــم وتأخــر المــرأة وظاهــرة عمــل

ثغــرات فــي عقــد الصفقــة التجاريــة او خطــأ فــي االســتدالل وفــي

األطفــال ،والجهــل بالقوانيــن المتعلقــة بالشــركات واالســتثمار

تطبيــق القواعــد القانونيــة.

وهنــا يبــرز الــراي القانونــي الــذي البــد منــه لحــل المشــاكل
وتســهيل الســبل نحــو تقــدم وازدهــار الشــركات.

مــن هنــا فــإن مهمــة المستشــار القانونــي تتمثــل فــي ســد
الثغــرات الموجــودة فــي الصفقــة التجاريــة بالنســبة للشــركات

وتبــرز قضيــة ذات خطــورة وأهميــة كبيــرة ،وهــي ضعــف

فضــ ً
ا عــن حــل النزاعــات الكبيــرة التــي تقــع فيهــا الشــركات

الفلســفة أو ضعــف الفكــر االقتصــادي العربــي الــذي يمكــن أن

ومعالجــة الوقــوع فــي خطــأ تطبيــق القانــون وهنــا تظهــر نتيجــة

يحــدد اإلطــار القانونــي والتشــريعي ،ويضــع أصــول السياســات

الحصــول علــى خدمــة المستشــار القانونــي فــي بعــض األحيــان

االقتصاديــة وقواعدهــا ،ويمنــع مخاطــر عــدم االســتقرار السياســي

علــى المــدى الطويــل.
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د.ميرفت مهيرات...

امرأة طوعت المستحيل

عنــد الحديــث عــن القامــات الطبيــة فــي األردن وتحديــداً الطــب البيطــري وعنــد الحديــث عــن النشــاط اإلجتماعــي الخــاق
بــكل مكوناتــه ،وإذا مــا عرجنــا علــى البعــد اإلنســاني الــذي يحقــق العدالــة االجتماعيــة والتنميــة ،واذا ذهبنــا شــماال
الــى حيــث التعليــم االكاديمــي فــإن أول مــن يدخــل هــذه الدائــرة هــي ســيدة أردنيــة عاشــت كافــة التفاصيــل صغيرهــا
وكبيرهــا بعنفــوان المــرأة المثاليــة والطموحــة ،أنهــا الدكتــورة ميرفــت مهيــرات ،نائــب مديــر المدينــه للشــؤون الصحيــة
والزراعيــة فــي امانــة عمــان.
منــذ نعومــة اظفارهــا ســعت الدكتــورة مهيــرات لبلــوغ المجــد مــن خــال فلســفة معينــة انتهجتها لنفســها ،فدرســت الطب
البيطــري عــام  1995مــن "جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة" كتخصــص مؤهــل لهــا للمســتقبل ثــم اتبعتــه بدرجــة
الماجســتير فــي إدارة المشــاريع وكان ذلــك فــي العــام  2010مــن "جامعــة درم" فــي المملكــة المتحــدة ،ودبلــوم دراســات
عليــا فــي إدارة المشــاريع التنفيذيــة عــام  2009مــن "معهــد تشــارترد لــإدارة" وفــي العــام  2016حققــت المهيــرات اول
حلــم لهــا عندمــا حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي إدارة المشــاريع مــن "جامعــة العلــوم اإلســامية العالميــة" فــي األردن.
وتدرجــت الدكتــورة الحســناء فــي ســلم الوظيفــي فــي االمانــة فكانــت اول طبيبــة بيطريــة فــي المســالخ ومــن ثــم تدرجــت
لتصبــح اول رئيســة قســم صحــي لتقتحــم وظيفــة كانــت حكــرا علــى الرجــال ومــن ثــم اصبحــت اول مديــرة رقابــة صحيــة
ومــن ثــم اصبحــت مديــر تنفيــذي وتدرجــت الــى ان اصبحــت اول نائــب مديــر المدينــه للشــؤون الصحيــة والزراعيــة فــكان
وكأن المركــز االول خلــق لهــا ،فحديثنــا عــن ميرفــت ومــا ادراك مــن هــي ،واحــدة مــن بنــات هــذه األرض ،وحيــن تكــون
ترســم بعينيهــا مالمــح المســتقبل فــى حيــاة جيــل كامــل ،قــادر علــى التغييــر وإحــداث فــرق فــي مجتمعهــا المحلــي،
مــن خــال وصولهــا الــى اعلــى المراتــب لتكــون القــدوة ولتفتــح البــاب علــى مصرعيــه لبنــات جيلهــا وكأنهــا تقــول لهــن
طريقكــن معبــد فــا تتــرددن.
وعنــد الحديــث عــن التطــور االكاديمــي والســعي الــى تطويــر الــذات لتكــون كمــا ارادت الرقــم الصعــب والتحلــق دومــا فــي
المراكــز االولــى.
فتبــدو المهيــرات وكأنهــا ســخرت نفســها إلجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة ،لتبــدع فــي كل ميــدان وتتألــق فــي كل
محفــل فعملــت علــى نشــر العديــد مــن البحــوث ،كمــا أن لهــا اهتمامــات بحثيــة متطــورة فــي مختلــف المجــاالت ،ومهــارات
حــل المشــكالت  ،وقــادرة علــى التدريــس بطــرق حديثــة ومبتكــرة ،والن المبــدع يكــون مطلبــا للجميــع عــادت فارســتنا
مــن جديــد الــى العلــوم والتكنولوجيــا ولكــن هــذه المــرة ليــس للدراســة ولكــن لتكــون مدرســة برتبــة اســتاذ غيــر متفــرغ
لتقــدم عصــارة خبرتهــا الــى غيرهــا.
ولــم تقــف ضيفتــي اليــوم عنــد هــذا الحــد ،فاطلقــت الريــح إلبداعــات قــل نظيرهــا ،وســلمت نفســها للعمــل العــام
وأصبحــت فــي فتــرة وجيــزة واحــدة مــن الســيدات اللواتــي وضعــن بصماتهــن علــى مختلــف دروب العمــل ســواء كان فــي
القطــاع العــام او الخــاص أو العمــل االجتماعــي أو ضمــن منظومــة متكاملــة مــن الجمعيــات األهليــة المدنيــة والمنظمــات
التــي تعنــى بشــؤون المجتمــع ،فهــي عضــو فاعــل المجتمــع وهــي فارســة مــن فرســان التغييــر ،شــاركت فــي العديــد مــن
المؤتمــرات المحليــة والدوليــة وكان لهــا دور كبيــر فــي صياغــة عقــد جديــد ضمــن منظومــة العمــل العــام ،كمــا وســاهمت
فــي عمــل دراســات وووضــع اســتراتيجيات للقطــاع الخــاص ولــم يتوقــف نجاحهــا داخــل حــدود الوطــن فالمبــدع ال يقــف عنــد
حــدود معينــة فالعالــم كلــه مســاحة البــداع مــن هنــا تفرعــت د.ميرفــت مهيــرات فــي عملهــا الــى الخــارج.
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تجربــة د.مهيــرات مــع الحيــاة وحجــز مكانهــا بيــن صفــوف الشــخصيات النســائية البــارزة لــم
يــأت مــن فــراغ ،فهــي عملــت جاهــدة علــى تطويــر نفســها ولــم تتــرك بابــا أمامهــا إال وحاولــت
فتحــه بالعلــم والمعرفــة والتطويــر ،وبالتالــي النجــاح الــذي اســتطاعت أن تحققــه خــال مســيرتها

د.ميرفت مهيرات
تحقق المعادلة
وتحجز المركز
االول بجدارة

المهنيــة خيــر دليــل علــى أن العلــم ال يعــرف عمــرا وال زمانــا وال يمكــن أن يقــف فــي وجهــه شــيء.
الدكتــورة الحســناء ميرفــت مهيــرات العبــادي شــخصية مــن الطــراز الرفيــع تتمتــع بالموضوعيــة
وتمتلــك جــرأة بالمواضيــع وتقــدم برامــج بطابــع انســاني وافــكار هادفــة ،ممــا جعلهــا رقــم
صعــب فــي المجتمــع العربــي.
وخالصــة االمــر فــان الدكتــور ميرفــت مهيــرات ابدعــت وتفوقــت ،وجــدت واجتهــدت ،وفــي كل
موقــع اصبحــوا يشــيرون لهــا بالبنــان ،وهــي تشــدو بالفخــر والعــز والكبريــاء لتقــول هــا انــا ذا
ولمثلهــا تنحــي القبعــات فهــي امــراة اســتطاعت ان تــوازن المعادلــة وان تكــون بحــق ناطقــة
باســم النســاء فقــد أدركــت ان الشــراكة فــي الوطــن ال تحتــاج إلــى تباهــي وافتخــارات ،كمــا أن
فكــرة حــب الوطــن ال تتطلــب كل ذلــك الظهــور المك ّثــف علــى الشاشــات ،وتدبيــج المقــاالت فــي
عبــارات مســتهلكة ومكــررة ،فاألوطــان ال تبنيهــا األقــوال والشــعارات ،بقــدر مــا تشــيّد أركانهــا
الســواعد المخلصــة ،التــي تمتلــك إرادة الحيــاة ،والعيــش المشــترك ،علــى قاعــدة التنــوّع
والتعــدّد واالختــاف ،فاختــرت ان يكــون انجازهــا هــو القلــم الــذي يجــود عــن بعــذب العبــارات،
فلكــي ســيدتي تقديــر واحترامــات.

د.ميرفت مهيرات ...
وتعــد المهيــرات طبيبــة و أكاديميــة وناشــطة اجتماعيــة مــن
أوائــل االردنيــات الالئــي اســتطاعن ان يتركــن بصمــات واضحــة فــي
مســيرتهن وان تكــون الناطقــة بلســان بنــات عشــيرتها تطالــب
بحقوقهــن وتدعوهــن الــى الســعي لتحقيــق احالمهــن ومــن القالئــل
ايضــا اللواتــي أثريــن العمــل االجتماعــي بالعديــد مــن المبــادرات
واألنشــطة ،تؤمــن بالمثابــرة ودورهــا بحيــاة اإلنســان إذ إنهــا تعتبــر

تفتح االبواب لكل امراة مبدعة
وعنــد حديثنــا عــن د.ميرفــت مهيــرات فاننــا نتحــدث عــن نشــمية مــن بنــات ال عبــاد الكــرام
كبــرت وترعــرت فــي كنــف اســرة ارضعتهــا حــب الوطــن وعلمتهــا الوفــاء واالنتمــاء وصاغــت
معهــا حــروف غرســتها فــي مخيلتهــا وهــي ان االبــداع والتميــز يحتــاج الــى االصــرار وهــو مــا
كان حيــث اســتطاعت ان تكــون الرقــم الصعــب.

للمثابــرة الــدور األكبــر فــي تحــوّل مســار حياتهــا المهنيــة فــي الكثيــر
مــن المحطــات المهمــة ،حيــث تــرى أنهــا وصلــت إلــى مــا تطمــح إليــه،
ويملؤهــا الشــعور بالعــزة والشــموخ بــأن تطــل علــى النــاس وبثقــة
تقــول" :ال يمكــن أن يكــون لــدي طمــوح أهــم ممــا أنــا فيــه اليــوم
ولكنــي اســعى الــى المزيــد".
وعلــى الرغــم مــن تألقهــا الــذي كان لــه دور فــي الكثيــر مــن التحــوالت
التــي واجهــت المهيــرات خــال مســيرتها ،إال أنهــا تــرى أن المثابــرة
وحدهــا ال تكفــي فهــي تضــع الفرصــة أمــام اإلنســان وعلــى الشــخص
أن يحتضــن هــذه الفرصــة ويتمســك بهــا ويعمــل مــن أجــل المحافظــة
ّ
يتحــل بالعزيمــة واإلصــرار ،ولــم يتمســك
عليهــا ،فاإلنســان إذا لــم
بخيــوط أحالمــه فلــن يســتطيع تحقيقهــا.
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مسيرة حافلة
بالعطاء واالنجاز

درســت الدكتــورة ميرفــت مهيــرات الطــب البيطــري فــي جامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا ومــن ثــم عملــت فــي امانــة عمــان.
وكانت اول طبيبة تعمل في دائرة المسالخ.

في الصفوف االولى لمواجهة كورونا
والنهــا كانــت ومــا زالــت الرقــم الصعــب والســيدة التــي حجزت لنفســها
الرقــم واحــد بيــن نظيراتها.
كانت الدكتورة ميرفت مهيرات في الصفوف االولى لمواجهة كورونا.
وفارســة مــن فرســان العمــل الميدانــي ولهــا نقــول لمثلــك تنحــي
القبعــات واهــدي اليــك كل االحترامــات.

ثــم انتقلــت الــى العمــل وكأول ســيدة كـــ رئيــس قســم صحــي واول
مديــر رقابــة صحيــة واول نائــب للشــؤون الصحيــة والزراعيــة.

حصلــت الدكتــورة مهيــرات كمــا ذكرنــا ســابقا علــى شــهادتي مجاســتير
ومــن ثــم حصلــت علــى الدكتــوراة لتكــون الــى العلــوم والتكنولوجيــا
التــي منهــا بــدات ولكــن هــذه المــرة كمحاضــر غيــر متفــرغ.
ومــا زالــت الدكتــورة ميرفــت تعمــل فــي امانــة عمــان فــي مناصــب نائــب
اول لمديــر المدينــة لشــؤون الصحيــة والزراعيــة باالضافــة الــى عملهــا
فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
كمــا وعملــت د.مهيــرات في مجــال االستشــارات وتطويــر االداء المؤسســي
وتطبيــق معاييــر الجــودة والتمييــز وتقييــم االفــراد والمؤسســات لجائــزة
الملــك عبــداهلل للتمييــز .
وتعمــل د.مهيــرات ايضــا كمــدرب للقطــاع الحكومــي والخــاص فــي مجــال
تقييــم االداء وخدمــة العمــاء والتخطيــط االســتراتيجي.
كمــا وان د .ميرفــت قائــد فنــي فــي مشــروع تحويــل مدينــة عمــان الــى
مدينــة صحيــة بالتعــاون مــع منظمــة بلومبــرغ.
كما وعملت كمقيم لجائزة خليفة للخدمة الحكومية المتميزة.
وكذلك محكمة مشاريع ومقيمة ابتكار وابداع.
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أنصاف دعّاس مؤسسة مبادرة "نحن نستطيع"
ســيدة جــاب اســمها العالــم حامــا فكــرا ناجحــا ورؤيــة نيــرة ،وهــي المــرأة صاحبــة الفكــر والرؤيــة لتصبــح قصــة نجــاح يشــار لهــا
بالبنــان وقصــة تحــدي واصــرار وقصــة ســيدة اعمــال جابــت العالــم بحثــا عــن التطــور.
تمثــل قصــة نجــاح انصــاف دعّــاس ،قصــة ســطرتها بفضــل خبرتهــا وكفاءتهــا حتــى أصبحــت متفــردة فــي طرازهــا وتفاصيلهــا
ومســتواها ،فتوشــحت فصولهــا بعبيــر اإلنجــاز وإرادة التحــدي فــي المجــاالت كافــة وعلــى رأســها قطاعــات الفكــر واألدب والريــادة
والقطــاع المصرفــي والتطــور لتعكــس جــدارة وتميــز المــرأة األردنيــة.
المبدعــون يتألقــون كالنجــوم فــي الســماء ويحلقــون بعلــم حامليــن اســم أوطانهــم فهــم ســند وذخــر وهــم مــرآه للوطــن أمــام
العالــم قــادرون علــى عكــس الصــورة الحضاريــه للمجتمــع فــي جميــع المحافــل الدوليــة لتجدهــم كالآللــئ فــي البحــر متميزيــن عــن
غيرهــم ،وهــذا هــو حــال انصــاف الدعــاس ،فهــي امــرأة طموحــة رغبــت فــي تكريــس حياتهــا لإلبــداع فأبدعــت ،وتفوقــت ،وتميــزت،
وتبــوأت مكانــة مرموقــة ســواء فــي األردن أو فــي العالــم ،ولهــذا فإننــا عندمــا نتحــدث عــن التحديــات التــي تواجــه هــذه المــرأة ،فإننــا
نتحــدث عــن مــدى قدرتهــا علــى اإلبــداع واللحــاق بالركــب العالمــي لتكــون بحــق امــراة اطلقــت العنــان للنجــاح فجــاءت بمبــادرة نحــن
نســتطيع لتكــون مــراة لقصــص نجــاح تــدرس لســيدات تحديــن الصعــب وروضــن المســتحيل وصنعــن االنجــاز.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا اســتطاعت اتمــام دراســتها الجامعيــة وتفوقــت علــى نفســها وظــروف زواجهــا المبكــر
واســتطاعت ان تنســج لنفســها خطــوط قصــة نجــاح عمادهــا االبــداع وراس مالهــا االصــرار ،اذ تميــزت بمميــزات وســمات خاصــة
مســتمدة مــن محيطهــا االجتماعــي والثقافــي والفكــري الــذي تأسســت عليــه ،فقــد اســتطاعت صناعــة اســمها وســط عمالقــة االعمــال
ســواء اقتصاديــا او اجتماعيــا ،فرونقهــا وأناقتهــا واضحــة تمــام لتكــون خيــر قــدوة لغيرهــا.
وتظــل انصــاف تبــدع لتكــون واحــدة ممــن ســاهمن فــى صناعــة التحــدي وقــدن مســيرة العمــل التطوعــي والنهــوض بالمــرأة،
وتظــل تعلــن تفوقهــا الكبيــر ،فهــي التــي أدركــت التــوازن القــوي بيــن طبيعــة المــرأة وطبيعــة العصــر الــذي توجــد فيــه منــذ الكلمــة
األولــى فــي مبادرتهــا " "WE CANفســعت جاهــدة لتأصيــل الفكــرة بعــد طرحهــا ســؤاال ذكيــا حــول معنــى العمــل النســوي الــذي
يعتبــر ظاهــرة ناجحــة؛ مــن هنــا فقــد اعتبــرت هــذه المرحلــة محطــة اساســها اإلبــداع وعمادهــا التمييــز وراســمالها االرادة.
انــا اليــوم ال أتحــدث فقــط عــن اقتصاديــة وريــادة وســيدة مجتمــع فقــط ،وانمــا أتحــدث عــن إمــرأة إســتثنائية ،أتحــدث عــن أنثــى
جــادت بــكل مــا تملــك لتعلــن وجودهــا علــى األرض الصلبــة ،فوضعــت لهــا قدمـاً بيــن أولئــك الذيــن يقدمــون كل مــا لديهــم ليكونــوا
نافعيــن لمجتمعاتهــم واوطانهــم ،فقــد واصلــت الليــل بالنهــار وعملــت مــن أجــل طموحهــا ،ولــم تتوقــف لحظــة ولــم تتــردد لبرهــة
عــن تحقيــق أحالمهــا ،فاإلصــرار واإلرادة مــن أســس نجاحهــا ،درســت ،وتعلمــت واهتمــت بزيــادة ثقافتهــا ،وتركــت بصمتهــا فــي كل
المجــاالت ،ولــم تهــاب أو تتــردد مــن أي ميــدان كان ،فوجــدت نفســها ،وولجــت إليهــا ،واعتمــدت علــى حدســها ومشــاعرها كونهــا أنثــى
قبــل كل شــيء وفاعلــة بالمجتمــع أوال وآخــراً.
هــي واحــدة مــن القالئــل اللواتــي وضعــن لهــن بصمــة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة ،ســيدة ذات رؤيــة واضحــة ،ولهــا بصمــات فــي
كل موقــع احتلتــه طــوال فتــرات عمرهــا العملــي.
انصــاف دعّــاس ليســت فقــط تلــك المــرأة المســتقلة المحبــة لعملهــا ،والمتفانيــة فيــه ،ولكــن هــي ايضــا ســيدة مجتمــع مــن
الطــراز االول ،ولديهــا اهــم الصفــات التــي تؤهلهــا للعــب هــذا الــدور مثــل النضــوج ،والثقــة بالنفــس ،والتحكــم فــي زمــام األمــور،
وممــا جعلهــا باإلضافــة لكونهــا ســيدة اعمــال ناجحــة ،ســيدة مجتمــع مــن طــراز فريــد هــو اجتماعيتهــا ،وقدرتهــا علــى خلــق أحاديــث
مــع مــن حولهــا ،وإظهــار اإلحتــرام لنفســها ولمــن حولهــا ،لذلــك لــن تجــد احــدا يمــل مــن جلســتها او حديثهــا الشــيق ،الــذي تســخر
لــه كل خبراتهــا ،حتــى تكــون مميــزة.
ولتبحر في بحر من النجاح لتكون خير قدوة لكل امراة تبحث عن التميز.
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أنصاف دعّاس ...
ارادة طوعت الصعب وقهرت المستحيل

نحن نستطيع...قصص إلهام لكل سيدة

النجاح والفشل تجارب نتعلم منها لنستمر
عائشة العمايرة

تمام األكحل
سلســلة  3حلقــات تــروي قصــة نجــاح الفنانــة التشــكيلية تمــام األكحــل،
مــن نــزوح وغيــاب لمدينتهــا يافــا مــن أمــام عينيهــا وهــي صغيــرة،
الــى حيــاة مليئــة باالصــرار والتحــدي واليقيــن بأنهــا تســتطيع ،و توثــق
بعض ـاً مــن المحطــات بجماليــات لوحاتهــا.
ـدار مــن جــدران البيــت ..حتــى أشــيائي
"تركــت اســمي محفــوراً علــى جـ ٍ

التــي أحبُهــا ظلــت هنــاك علــى امــل ان أعــود لهــا يوم ـاً"

"كل ســيدة لديهــا شــيء داخلــي ،ولكــن تحتــاج فقــط للتحفيــز
عليــه" -عائشــة العمايــرة
توفــى زوجهــا والتزمــت البيــت ،إلــى أن حصلــت علــى دورة ســباكة،
وتميــزت بهــا وحصلــت علــى شــهادة مزاولــة للمهنــة.
أصبحــت مدربــة فــي مجالهــا وحسّــنت مــن وضعهــا المــادي ،زادت
ثقتهــا بنفســها ولــم تعــد تحتــاج أي مســاعدة مــن اآلخريــن.
وتقول "التعطني سمكة ،بل علمني كيف أصطاد"

هذا ما قالته لنا زيتونة فلسطين الفنانة تمام األكحل.

غدير حدادين
مــن معلمــة الــى إعالميــة أغرتهــا الكاميــرات ،غيّــرت مســارها المهنــي ،هــي امــرأة عربية
أردنيــة و شــاعرة و فنانــة تشــكيلية وكاتبــة ،جمعــت الفــن بأشــكاله ،وتميــزت بصوتهــا،
تعمــل حاليــا مذيعــة فــي إذاعــة محليــة.
غدير ...و"لوّنها باألمل"
أسسّــت جمعيــة "لوّنهــا باألمــل" لتع ّلــم الفــن لــذوي االحتياجــات الخاصــة ومرضــى
الســرطان وكبــار الســن ،فرســمت أحالمهــم أمــ ً
ا بغــد أجمــل.
"ارتباط اسمي باألمل ،كفيل بأن أوقع به بصمة في الحياة"  -غدير حدادين

هالة داوود

معلمة و مدربة و مستشارة أكاديمية وكاتبة

جميلة اشتيوي
مــن أخفــض بقعــة علــى األرض ..تلهــم الكثيــرات وتتحــدى
ثقافــة العيــب والمســتحيل.
"العلم بحر ..والعالقة للعمر بالعلم - ".د .جميلة اشتيوي
بــدأت رحلتهــا التعلميــة وهــي مســؤولة عــن عائلتهــا
وأوالدهــا ،اجتــازت امتحــان الثانويــة العامــة بتفــوق وكانــت
األولــى علــى المحافظــة ،ثــم قــررت أن تكمــل مســيرتها حتــى
حصلــت علــى الدكتــوراه ،وهــي تعمــل اآلن فــي منصــب رفيــع
فــي أحــد المتاحــف ،وقــد ألفــت العديــد مــن الكتــب.

منى طالل
مــن اعــادة تدويــر قطــع منزليــة ومشــاركتها فــي البــازارات ،إلــى
اســتغالل مســاحة البيــت الــذي تعيــش بــه وتحويلــه الــى بــازار.
أطلقــت مــن ســما الروســان ،أول بــازار فــي المملكــة مــن البيــت،
"بــازاري فــي بيتــي" ،و قصــة تحــدي وطريــق نجــاح بــدأ بخطــوة.
"ربنــا خلقنــا فــي رحلــة ،ولنــا فــي هــذه الرحلــة هــدف ربنــا أعطانــا
ايــاه"  -منــى طــال

"في روح الزم أغيرها داخل كل معلم ...,المعلمون هم صناع أرواح"  -هالة داوود
من مجتمع يرفض فكرة الطالق… الى التحليق بال حدود.
من مرض استولى عليها… الى قوة نبعت من الداخل.
"أنا امرأة كما كل نساء العالم ,اليوجد عندي شيء مميز غير الذي صنعته لنفسي"

سلسبيل الزبيدي
من فتاة عادية من عائلة محافظة… الى صانعة التغيير.
سلســبيل الزبيــدي… رحلــة نجــاح بــدأت مــن الجامعــة األردنيــة الــى
جامعــة ســياتيل فــي أمريــكا.
حصلت على جائزة في تصميم البرامج التعليمية.
رســالتها للجميــع :أن يؤمنــوا بالنســاء ألنهــن قــادرات علــى احــداث
الســام والتغييــر فــي العالــم.
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"قيمــة الفــرد تقــاس بإصــراره علــى الطريــق
الــذي اختــاره ،وليــس بنجاحاتــه أو فشــله"
اليزابيــث جيلبــرت35

موسى شحادة ...
علم من اعالم القطاع المصرفي االسالمي

مقتطفات اقتصادية

من هون وهناك

رجال اعمال تركوا بصمات عطرة
تاريــخ مشــرق ومســيرة تفيــض عطــرا وانجــازات تســجل عبــر
رحلــة مكوكيــة فــي عالــم المــال واالعمــال
العصامية والعطاء عنوان مسيرة حافلة بالريادة
رمــزا مــن رمــوز االقتصــاد وعلــم مــن اعــام القطــاع المصرفــي االســامي انــه رجــل
االعمــال موســى شــحادة الــذي صنــع االنجــاز وبحــر فــي ســماء العطــاء ورســم صــورة
تزهــو عــن كيــف التقــدم وكيــف تصنــع قصــص نجــاح لرجــال اعمــال نحتــوا الصخــر فبنــوا
قــاع ال تهــدم.
ذو علــم واســع غــاص فــي بحــر التمويــل اإلســامي،متيقين مــن ان دعــم وتعزيــز

أغلى  10ساعات في العالم
* فــي المرتبــة العاشــرة ســاعة  HUBLOT BIG BANGوالتي تبلــغ قيمتها
 5000000دوالر.
* في المرتبة التاسعة ساعة لويس مونيه وتبلغ قيمتها  10مليون دوالر.
* في المرتبة الثامنة ساعة باتيك فليبي ستانلس وتبلغ قيمتها  12مليون دوالر.
* في المرتبة الســابعة ساعة المليونير من جاكوب وشــركائه وتبلغ قيمتها 18
مليون دوالر.

االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة لــدى البنــوك العاملــة فــي المملكــة تبــدا مــن

* في المرتبة السادسة ساعة بول نيومان رولكس وتبلغ قيمتها  23مليون دوالر.

اليقيــن بمبــدا المســؤولية.

* في المرتبة الخامســة ساعة قراند ماستر شيم وتبلغ قيمتها  24مليون و 100

يســارع الــى دعــم القطــاع المصرفــي األردنــي ويتحمــل مــا انيــط بــه من مســؤوليات،

ألف دوالر.

ذو دور فعــال فــي التصــدي للصعــاب ،وفــي مــد يــد العــون للمحتــاج وهــو مــا جعــل

* في المرتبة الرابعة ساعة  Jaeger – LeCoultre joaillerieوتبلغ قيمتها 26

البنــوك االردنيــة تســارع الخطــوات نحــو الريــادة العالميــة.

مليون دوالر.
* في المرتبة الثالثة ساعة جيب وتبلغ قيمتها  30مليون دوالر.

السيرة الذاتية لشحادة

ولــد رجــل االعمــال موســى عبــد العزيــز محمــد شــحادة فــي بلــدة “بيــر

ماعيــن” فــي الجنــوب الشــرقي لمدينتــي الرملــة واللــد فــي عــام 1941
ضمــن اســرة مكونــة مــن ( )17مــن األبنــاء،
تلقــى تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي فــي مدرســة القريــة ثــم انتقــل إلــى
مدرســة “صفــا” حيــث أكمــل فيهــا الدراســة االبتدائيــة واإلعداديــة ،وتلقــى
تعليمــه الثانــوي فــي مدرســة “الرشــيدية” فــي القــدس وحصــل علــى
الثانويــة العامــة “المتــرك” فــي عــام .1959
ومــن ثــم دخــل موســى شــحادة ســوق العمــل مبكــرا لمســاعدة عائلتــه
حيــث التحــق ب”البنــك العربــي” فــي القــدس عــام  1961ثــم فــي “البنــك
األهلــي” فــي عمــان عــام  1966واثنــاء عملــه فــي “البنــك العربــي” انتســب
إلــى “جامعــة بيــروت العربيــة ” كليــة التجــارة وحصــل منهــا علــى درجــة
البكالوريــوس فــي التجــارة تخصــص محاســبة فــي عــام .1969
واصــل تعليمــه للمراحــل األخــرى ،ففــي عــام  1977غــادر إلــى الواليــات
المتحــدة األمريكيــة لدراســة إدارة األعمــال حيــث اســتكمل متطلبــات
الحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة “ســان فرانسيســكو” فــي عــام
.1979
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عــاد شــحاده الــى عمــان فــي عــام  1979ليبــدأ مشــوارا عمليــا ناجحــا
ومتميــزا امتــد منــذ عــام  1980حتــى أيامنــا هــذه ،وذلــك فــي خدمــة وبنــاء
مؤسســة مصرفيــة عريقــة نشــأت وقامــت علــى أســاس االحتــكام الــى
قواعــد وأحــكام وتعاليــم الشــريعة اإلســامية فــكان “البنــك اإلســامي
األردنــي” هــو المحطــة التاليــة واالهــم فــي حيــاة شــحاده.
ونشــأة “البنــك اإلســامي األردنــي” فــي عــام  1978كشــركة مســاهمة
عامــة محــدودة لممارســة األعمــال التمويليــة والمصرفيــة واالســتثمارية
طبقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية حيــث باشــر الفــرع األول للبنــك عملــه
فــي عــام . 1979
منهنــا بــدات الحكايــة حكايــة عشــق بيــن العاشــق والمعشــوق وروايــة
محبــة بيــن موســى شــحادة والبنــك االســامي ،فقــد رســم بصمــات واضحة
أوصلــت البنــك الــى مــا هــو عليــه اليــوم مــن مكانــة وســمعة ليــس فقــط
علــى مســتوى المملكــة االردنيــة الهاشــمية وإنمــا علــى مســتوى العالــم
العربــي واإلســامي.
وبالمناســبة لــن يتوقــف حديثنــا عنــه عنــد هــذا الحــد بــل ســنواصل
الحديــث عنــه وعــن غيــره فــي سلســلة متواصلــة لســيرة رجــال االعمالفــي
االردن قــد بداتهــا مــال واعمــال.

* في المرتبة الثانية ساعة غراف دايموند وتبلغ قيمتها  40مليون دوالر.
* في المرتبة األولى ســاعة غراف دايموند" الهلوســة" وتبلغ قيمتها  55مليون
دوالر.

ما هي المطابع السحابية
مصطلــح المطابخ الســحابية يطلــق على المطاعــم التــي تكتفي ببيع
وتوصيل األطعمة من خالل التطبيقات ،أي أنه يوجد العديد من المطاعم
التي يوجد فيها مطبخ فقط وال يوجد مكان للجلوس فيه.
وانتشر مفهوم المطابخ الســحابية في أواخر عامين  2020و 2021وكان
االغالقات في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد.
واهم ما يميز المطابخ الســحابية اختصار تكاليف المطاعم التقليدية من
اجور وعمال وغيرها باإلضافة الى إتاحة المجال للمطاعم بتوسيع أعمالها
والتوصيل لمناطق جديدة من خالل المطابخ السحابية وبدون الحاجة الى
افتتاح فروع جديدة.
من أهم المطابخ الســحابية التي انتشــرت في الشــرق األوســط الشركة
اإلماراتية الناشئة (كيتوبي) وتقدر قيمتها بمليون دوالر والتي تملك أكثر
من  200مطبخ تخدم اكثر من  200عالمة تجارية.
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يسرية لوزا أغنى سيدة في مصر
يســرية لوزا زوجة الملياردير الراحل أنســي ساويرس وأم رجل األعمال المصري
نجيب ساويرس ،ناصف ساويرس  ،سميح ساويرس أغنى أغنياء مصر.
لكن كل ذلك ليس سر ثروتها انما هنالك شيء آخر.
جعلت القمامة بين يديها ذهب ومنها حققت المليارات وأصبحت أغنى ســيدات
مصر ،ولتعرف ما قصة يسرية والقمامة تابع القراءة.
يســرية لوزا ولدت  31ديســمبر  1935في مدينة منفلوط في محافظة أسيوط
 ،تزوجــت وهي في  17من عمرها من رجل األعمال أنســي ســاويرس ومروا في
ظروف صعبة في عهد جمال عبد الناصر ،وكانوا بعد كل مشكلة يقفوا من جديد

لبنى العليان امراة من نسج الخيال

لحين أصبحت عائلتهم أغنى العائالت المصرية.
وكان يقول الراحل عبد الناصر "أنســي أن يسرية كانت أجمل صفقة في حياتي"
 ،قررت يسرية أن تعمل في جمع القمامة وإعادة تدويرها وكانت من أول النساء
التي استثمرت هذا المجال في مصر.

أعمال في السعودية ،وتدير واحد ًة من أكبر اإلمبراطوريات التجارية في السعودية ،وهي ابنة رجل األعمال الشهير سليمان العليان،
لبنى العليان هي أشهر سيدة
ٍ
تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية في المملكة العربية السعودية منذ  ،1986وتتولى مسؤولية أنشطة العمل التجاري واالستثمارات العائدة

يسرية لوزا في سطور:

لمجموعة العليان في السعودية ومنطقة الشرق األوسط ،وتشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني والذي اندمج مع البنك األول بتاريخ

يالقضايااالقتصاديــ ةوالصحي ة
ســيدة أعمال مصرية من مواليد  31ديســمبر  ،1935مسيحية جامعــيالقمامةوالعملعلــ 

 16يونيو (حزيران)  ،2019وهي كذلك نائبة رئيس مجلس إدارة "شركة تعبئة المياه الصحية.

مــن أقبــاط مصر ،تشــغل اليوم منصــب رئيس مجلــس أمناء والتعليميــةودعمومعالجــ ةالقضاي ااألكثرإلحاحــامثلالفقر

واإلدارةالمحليةوكانأحــدأهمأهدافهاهوالنهوضبمجتمع

إنجاز جديد

مؤسسة ســاويرس االجتماعية ،وهي زوجة رجل األعمال الراحل والبطالةوتوفيرالحصولعليالخدماتالصحيةوالتعليمعالي

وفي إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة العليان أعلن اتحاد الغرف التجارية في السعودية اختيارها ،رئيسة لمجلس األعمال السعودي السويدي في دورته الجديدة من

أنســي ســاويرس ولديها منه ثالثة أبناء من أكبر رجال األعمال الجودة.

 2021وحتى  2026وتكليفها برئاســة اللجنة التنفيذية ،لتكون رئيسة اللجنة التنفيذية ورئيسة "مجلس األعمال السعودي السويدي كأول سعودية ترأس مجلس
أعمــال ســعودي أجنبي ،وقد وقع االختيار عليها نظراً إلنجازاتها الكبيرة في عالم المال واالقتصاد ،كما ظهر اســم لبنى العليــان في مجالت عالمية ضمن اللوائح
التالية :أكثر  100شخصية تأثيراً ،أقوى السيدات في العالم وأقوى قادة األعمال.

من هي لبنى العليان

في مصر ومنهم رجل األعمال المعروف نجيب ساويرس وسميح

كما شــغلت منصب رئيســة مجلس إدارة ومديرة شــركة ارتقاء

ســاويرس وأخيرا ناصف ســاويرس الذي قدرت شــركة فوربس

الخدمات المتكاملة وإعادة تدوير المخلفات التي أسســتها عام

األمريكية ثروته بـ  6.1مليار دوالر ليتصدر قائمة أغنى رجل في

2008والهــدفمنهاكانخلــقفرصعمللجامعــيالقمامة

مصر ،وذلك عام .2018

قالشركةفيتحقيقنظافة
نطري 
وكذلكإمكانيةالمساهمةع 

والدهــا “ناصــف لوزا” محامــي وصاحــب أراض ،نالت شــهادة القاهرة كما كانت الســكرتير العام لمؤسسة ساويرس للتنمية
البكالوريــوس فــي التجــارة من جامعــة القاهرة ،ثم شــهادة

االجتماعية منذ عام .2008

ماجستير في مجال إدارة األعمال من الجامعة األمريكية ،وبدأت

دمنالمبادرات
وعلىمدار 20عاما،قامتالمؤسسةبدعمالعدي 

حصلــت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل ،وماجيســتير في إدارة األعمال مــن جامعة إنديانا في الواليات المتحدة ،ودكتوراه في القانون من كلية

بالعمل في مجموعة أوراسكوم وتدرجت في المناصب.

االقتصاديةواالجتماعيةوالتعليميةالتياستطاعتأنتؤثرفي

شــغلت منصب رئيــس مجلس إدارة ومديرة شــركة تحســين

حياةأكثرمن300ألفمواطن،فــيمختلفمحافظاتمصر،مع

ترينتي بجمهورية ايرلندا.عملت في بنك "مورجان جوارنت" بمدينة نيويورك بين عاميّ  1979و ،1981ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا.

الخدمــات المتكاملة ،والســكرتير العام بمؤسســة ســاويرس

ثيتمتوجيهأكثرمن 85%
التركيــزعليمحافظاتالصعيد،حي 

العضويات

للتنميــة االجتماعية والمدير المالي بمؤسســة فورد بالقاهرة،

ت
تالمؤسســةلمحافظا 
منإجماليموازناتبرامجومشــروعا 

شــغلت لبنى العليان عضوية مجالس إدارات عدد من الشــركات الصناعية واالســتثمارية الرائدة ،من بينها "البنك الســعودي الهولندي" و"مجموعة رولز رويس

بين عامي  1971و  ،1981مالكــة مكتب مراجعة مالية معتمد،

الصعيد.

وكان ذلك بين عامي  1981و.1995

أطلــق اســمها على الدورة التــي عقدت في مقــر جامعة الدول

ومــن عام  1995إلى عام  2000أي لمدة  6ســنوات كانت عضوا

العربيــة في مــارس  2021بخصــوص المنتدى الثالــث للمرأة

في مجلس الشــعب حيثتمتزكيتهافيمجلسالشعبللدورة

العربية ،كتكريم شرفي كونها رائدة في مجاالت العمل التنموي

البرلمانيةلعــام ,1995وكانتفيلجنةالصحــةولجنةالبيئة

في العالم العربي”.

وُلدت في محافظة عنيزة في القصيم عام  ،1952وهي أصغر أبناء الشيخ سليمان العليان.قضت سنوات مع والدها في إدارة شركة "العليان للتمويل" واستغلت
تدرجها في المناصب لتشجع والدها على تعيين مزيد من النساء للعمل معها.

البريطانية" و"مجموعة دبيو بي بي اإلعالمية" و"بنك أكبانك التركي" و"شركة شلمبيرجير البترولية".
وهــي عضو مجلس إدارة شــركة "التعدين العربية الســعودية -معادن" منذ  .2016وعضــو مجلس أمناء "جامعة الملك عبد اهلل للعلــوم والتكنولوجيا" واللجنة
التنفيذية في "المجلس العربي لألعمال" ومجلس أمناء "مؤسسة الفكر العربي".
تُعد العليان متحدثة دائمة في المنتدى االقتصادي العالمي "دافوس" الذي ينعقد سنويًا في سويسرا.
كما تُعد من أكثر األشخاص تأثيرًا في مجال األعمال.
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مال واعمال تسلط الضوء..
على اول اردنية تستثمر في العقار في ابو ظبي
ضيفتنــا اليــوم هــي المــرأة التــي طمحــت ان يصــل اســمها الــى
مختلــف المجــاالت ،ووصــل ،وهــي المــرأة التــي تمتلــك تفكيــراً واســعاً
لتصبــح اكاديميــة وســيدة اعمــال يشــار لهــا بالبنــان.
تمثــل قصــة نجــاح امــل الزعبــي ،قصــة مختلفــة فــي كل تفاصيلهــا،
فتوشــحت فصولهــا بعبيــر اإلنجــاز وإرادة التحــدي فــي المجــاالت كافــة
وعلــى رأســها قطاعــات التعليــم والتدريــب واالســتثمار لتعكــس جــدارة
وتميــز المــرأة األردنيــة.

د .امل الزعبي  ...المراة االخطبوط
الدكتــورة امــل الزعبــي ضيفتنــا فــي هــذه الســطور واليكــم مــا دار
بيننــا مــن حــوار...
بــدات الدكتــورة امــل الزعبــي حديثهــا بالقــول :بعــد ان درســت
الماجســتير تــم تكليفــي مــن قبــل الجامعــة ألكــون مترجمــة لمؤتمــرات
دوليــة بتوصيــة مــن رئيــس القســم وعميــد الكليــة أنــا وإثنيــن مــن زمالئــي
حيــث قمنــا بالترجمــة ألول مــرة فــي مركــز دراســات الالجئيــن والنازحيــن
فــي جامعــة كمــا وتــم اعتمــادي ألكــون مترجمــة للمركــز نفســه.

هــي واحــدة مــن القالئــل اللواتــي وضعــن لهــن بصمــة فــي كافــة

واضافــت :فــي ذات الوقــت كنــت مــا ازال علــى مقاعــد الدراســة

مجــاالت الحيــاة ،ســيدة ذات رؤيــة واضحــة ،ولهــا بصمــات فــي كل موقــع

الجامعيــة لشــهادة الماجســتير وبعــد التخــرج مباشــرة عملــت كمحاضــرة

احتلتــه طــوال فتــرات عمرهــا العملــي.

بجامعــة التكنولوجيــا لمــدة  6فصــول متتاليــة ،الــى جانــب العمــل ذاتــه

د.امــل ليســت فقــط تلــك المــرأة المســتقلة المحبــة لعملهــا،

فــي عــدة جامعــات اردنيــة حكوميــة وخاصــة لمــدة تقــارب االربعــة أعــوام،

والمتفانيــة فيــه ،ولكــن هــي ايضــا ســيدة مجتمــع مــن الطــراز االول،

عــدت بعدهــا لبيتــي االكاديمــي  -جامعــة اليرمــوك ألعمــل فــي الترجمــة

ولديهــا اهــم الصفــات التــي تؤهلهــا للعــب هــذا الــدور مثــل النضــوج،
والثقــة بالنفــس ،والتحكــم فــي زمــام األمــور ،وممــا جعلهــا باإلضافــة
لكونهــا اكاديميــة ،ســيدة اعمــال مــن طــراز فريــد قــل مثيلــه ،مــن خــال
قدرتهــا علــى خلــق أحاديــث مــع مــن حولهــا ،وإظهــار اإلحتــرام لنفســها
ولمــن حولهــا ،لذلــك لــن تجــد احــدا يمــل مــن جلســتها او حديثهــا
الشــيق ،الــذي تســخر لــه كل خبراتهــا ،حتــى تكــون مميــزة.

والمشــاريع الدوليــة الــى جانــب دوري كواحــدة مــن مؤسســات شــبكة
االكاديمبــات القياديــات فــي الجامعــة.
خــال تلــك الســنوات لــم أتوانــى عــن متابعــة عملــي الخــاص فــي مجــال
االبحــاث والمشــاريع الدوليــة مــع مختلــف المؤسســات االكاديميــة حــول
العالــم والتــي تركــز فــي معظمهــا علــى التعليــم وتمكيــن المــرأة والشــباب
والالجئيــن.
واســتطردت قائلــة":والن مــن أساســيات النجــاح ان تطــور عملــك

المنافســة فــي االمــارات الكــون اول ســيدة اردنيــة تســتثمر فــي العقــار

بشــكل مســتمر،قررت توســيع عملــي االكاديمــي ألخطــط للبــدء

فــي إمــارة ابــو ظبــي ،والضــع الخطــوط االول لمشــروع ريــادي مبتكــر

بمشــروعي األكاديمــي الفريــد مــن نوعــه فــي دولــة االمــارات العربيــة

وبطريقــة اســتثمارية جديــدة خرجــت بهــا فــي تفكيــري مــن الصنــدوق.

المتحــدة  -ابــو ظبــي ،والــذي ســيتم االعــان عنــه قريبــا جــدا بعــون اهلل.

واضافــت الدكتــورة امــل انطالقــا مــن القاعــدة االســتثمارية التــي

هــذا ،وتشــارك تلــك أفراحهــا وأحزانهــا ،وتتبــادل

تســكت د.امــل الزعبــي برهــة وتضيــف التجــارة وريــادة االعمــال

تقــول اذا اردت ان ال تخســر فعليــك بتوزيــع اســتثمارتك بــدات ادخــل

جــزء مــن كيانــي وشــخصيتي مــن هنــا اطلقــت العنــان الفــكاري البــدا

فــي عالــم الســمتقبل والعمــات الرقميــة حيــث يوجــد لــي بعــض

الخبــرات التــي ترتقــي بــكل منهــن.

مشــروعا جديــدا بعيــدا عــن الترجمــة والتدريــب فــكان لــي مــا اردت

االســتثمارات بهــا ورغــم كل مــا وصلــت اليــه فانــا مــا زالــت فــي بدايــة

حيــن وجــدت ضالتــي فــي ســوق العقــار والــذي ولجــت بــه رغــم ضخــم

الطريــق وال حــدود لطموحــي التــي تصــل عنــان الســماء.

وتبقــى د.امــل الزعبــي تتجــول كالفراشــات،
تحلــق بثقافتهــا وأفكارهــا فــي فضــاءات ال حــدود
لهــا ،وتنتقــل بيــن زهــرة وأخــرى لتنشــر لمســاتها
اإلنســانية الســاحرة هنــا وهنــاك ،فتــداوي جــراح

ونظــرا ألن امــل ســيدة مــن طــراز فريــد ،ومثــال
حــي للقــدرة علــى التحــدي ،فقــد بنــت نفســها
نموذجـ ًا حــي لواقــع الحــال الــذي يعيشــه مجتمعها،
وهــي تمتلــك إرادة حديديــة قويــة وغيــر عاديــة
اهلتهــا ألن تبقــى تبحــر فــي بحــر الريــادة واإلبــداع.
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حيــث ســهلت شــركة النقيــر لخدمــات الصيانــة طلــب الخدمــة مــن خــال تطبيــق علــي االجهــزة الذكيــة ( ايفــون واندرويــد ) واختصــت الشــركة

بكافــة أعمــال الصيانــة – ســباكة،كهرباء ،دهــان ،أنظمــة التكييــف والتبريــد  ،مصاعــد ،بــاط ،تركييــب كاميــرات مراقبــه وصيانتهــا ،باإلضافــة إلــى
أعمــال النظافــة والنظافــة التأسيســية ،ومــا زالــت الشــركة قائمــة الــي وقتنــا الحاضــر تتميــز بمصداقيتهــا فــي العمــل والجــوده وســرعه االنجــاز …حيــث
تمتلــك كادر متميــز عالــي الكفــاءات الحاصليــن علــي درجــة جامعيــة ومهندســين أصحــاب العقــول المتميــزه والحــس اإلبداعــي بعيــدا عــن العشــوائية
لمــا يتطلبــه العمــل مــن تفانــي وعطــاء ،وتعمــل هــذه الشــركة علــى مســتويات عاليــة مــن األنظمــة المحوســبة ومتابعــة االوردارات مــن خــال أجهــزة
الحاســوب واألهتمــام بحصــول العمــاء علــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة والســرعة والدقــة وضمــان مســتوى الخدمــة المقدمــة لهــم مــن خــال المتابعــة
مــا بعــد تقديــم الخدمــة إنطالق ـاً مــن إدراكنــا الهميــة العميــل باعتبــاره شــريك بقصــص نجاحنــا .
ومــن أهــم المشــاريع التــي كانــت داعمــة ومعــززة للنجــاح عقــد رش مبيــدات حشــرية وتعقيــم ســنوي مــع  Rize up Gymواســتخدام المــواد
التــي تعتبــر مــواد صديقــة للبئيــة ،Hive Gym ،مصــرف الرافديــن أعمــال صيانــة متنوعــة ،بلديــة عيــن الباشــا ،شــركة نٌقــل للســيارات ،حضانــة الطفــل
الذكــي ،حضانــة اإلختيــار الذكــي والكثيــر الكثيــر مــن األماكــن التــي اختــارت نشــمي ليكــون الخيــار األول .
ومــن هنــا يكــون هدفنــا خدمــة المواطــن االردنــي أينمــا كان وتقديــم خدمــة بجــودة عاليــة وبأقــل التكاليــف وضمــن الوقــت المقــرر وبكفالــة فعليــة
علــى أعمالنــا ،فشــعارنا دومـاً ":أســرة النشــمي بخدمتكــم ،وبكــم نســتكمل الطريــق ،ومنكــم نســتمد همتنــا ...

بالرغــم مــن جميــع الصعوبــات التــي واجهــت
الشــركة منــذ بداية تأسيســها بتاريــخ 2020/07/07
بقيــت شــركة النقيــر لخدمــات الصيانــة الحــل
األســهل واألقــرب نظــرا الهتمامنــا ورغبتنــا بإضفــاء
أضافــة علــى مجــال الصيانــة واألعمــال التأسيســية
بــإدارة الرياديــة لنــا مصطفــى صبحــي الشــقير
حيــث حظيــت الشــركة بثقــة الكثيــر مــن الشــركات
والفنــادق والمــدارس التــي تعتبــر مــن أعمــدة
األقتصــاد فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية .
ونظــرا إلــى ســرعة التطــور التكنولوجــي الــذي
يمــر بــه العصــر كانــت أكبــر خطــوة داعمــة ألعمــال
الشــركة وجــود تطبيــق داعــم ومســاعد (تطبيــق
نشــمي ) الــذي يعتبــر مــن اوائــل التطبيقــات التــي
أهتمــت بقطــاع الخدمــات – الصيانــة العامــة .
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ســاهمت فــي مرحلــة تأســيس دولــة المملكــة االردنيــة الهاشــمية.
فهــي حفيــده خليــل فــارس نصــر صاحــب اول جريــدة اســبوعيه اســتمرت لتتحــول يوميــه
ســنة ( )1982-1922بعــد نقلهــا مــن حيفــا (جريــدة جــراب الكــردي) عــام ( )1922بدعــوة مــن
المغفــور لــه الملــك عبــداهلل االول الــذي كان لــه الفضــل االول فــي نهضــة الصحافــه واالدب
والفكــر الــذي احــس فــي ذلــك الحيــن بحاجــة البــاد الــى صحيفــة قويــة تعالــي صــوت االردن
الفتــي والنهضــة الثقافيــه فــي اإلمــارة الناشــئه .
واذ كان خليــل فــارس نصــر الصحفــي الرائــد هــو اول مؤسســي الصحافــة االردنيــة وقــد
لقــب بشــيخ الصحافــة االردنيــة وهــو اول صاحــب محاولــة انشــاء اول مطبعــة بــاالردن حيــث
طبــع اول كتابيــن مــن تأليــف الملــك عبــداهلل االول كتــاب (جــواب الســائل عــن الخيــل االصيل
ســنة  )1936والكتــاب الثانــي (االمالــي السياســية ســنة  )1939وثالــت كتــاب طبــع بالمطبعــة
كتــاب (االئمــه مــن قريــش  )1939ل مصطفــى وهبــي التــل والكتــاب الرابــع كتــاب (بالرفــاه
والبنيــن طــال ســنة  )1934تأليــف خليــل فــارس نصــر ومصطفــى وهبــي التــل قدمــاه هديــة
الــى االميــر طــال بــن عبــداهلل بمناســبة زفافــه . 1934
وكرمــه صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل االول بــن الحســين بوســام اإلســتقالل
مــن الدرجــة االولــى وبعــد وفــاة الصحفــي خليــل فــارس نصــر اكمــل مســيرته الصحفيــه ابنــه
دكتــور حنــا خليــل نصــر الــذي اســتمر فــي تحريــر الجربــده الــى عــام (.)1982
لتكرم حفيدته بوسام االستقالل بعد مائة عام ومن الدرجة االولى ايضا.

هادئــة هــدوء الواثــق مــن نفســه ،قويــة لتتحمــل كل شــيء ،رقيقــة وشــفافة
وعمليــة للدرجــة التــي يحبهــا الجميــع ويتمنــى ان يجدهــا فــي شــخصية المــرأة،
عنــوان حضــاري فــي مجتمــع متنــوع الثقافــات.
حالمــة ومتميــزة بــل أكثــر مــن ذلــك بكثيــر صاحبــة رســالة ،والجميــل في المشــهد
أن كريســتين حنــا نصــر واحــدة مــن أولئــك المبدعــات اللواتــي يرقيــن ألن يكــن
قائــدات ،راقيــات فــي العمــل المنظــم ،شــغوفات وحالمــات ،مصممــات ومثقفــات،
وللنســاء رســالة ومــا أجمــل أن توجــه مــن هــذه الســيدة األردنيــة الرائعــة.
قلنــا منــذ زمــن بعيــد أن للمــرأة االردنيــة دورهــا المهــم فــي تنميــة المجتمــع

قدمــت وتقــدم الكثيــر اعطــت طــوال حياتــك ،صبــرت
وقاومــت كل أشــكال التعــب واإلرهــاق ،فهــي التــي
تســتمد عزيمتهــا وقوتهــا مــن هنــاك حيــث يكــون
المجــدون القابضيــن علــى جمــر الصبــر.

كريستين حنا خليل نصر في سطور
• انهــت دراســة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة فــي

فجــاء التكريــم مــن ســيد الرجــال وقائدهــم مــن

أمريــكا عملــت عــدة ســنوات خــارج حــدود المملكــة و=عــادت

خاللهــا تكريــم بوســام االســتقالل مــن درجــة االولــى

واســتخدمت جــم خبرتهــا فــي تصميــم والترميــم و تخطيــط المــدن .

"وســام المئويــة".

• حاصلــة علــى جائــزة أفضــل تصميم للشــقق الســكنية الســياحية
فــي البحــر الميت.

السياســية واالقتصاديــة واالســهام فــي تقدمــه وقــد اخــذ هــذا الــدور فــي

• اقامــت معــارض رســم للوحاتهــا الخاصــة فــي نيويــورك و

التعاظــم بعــد ان اثبتــت أنهــا أهــل للمنافســة والقــدرة علــى االبــداع والمشــاركة

واشــنطن و اقامــت معــرض رســم مشــترك فــي نيــس -فرنســا.

فــي تحمــل المســؤولية فــي مجتمــع ذكــوري قــادر علــى التفــوق.

نفســه االقــدر بينمــا تثبــت كريســتي انهــا مــن القالئــل القــادرات علــى فعــل مــا
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مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت ســواء علــى الصعيــد السياســي أو
علــى الصعيــد االقتصــادي ،فقــد امتلكــت كريســتين وباقتــدار كل مقومــات
النجــاح ،وعملــت مــن اجــل مجتمــع ينبــض بالحيــاه وليــس مــن أجــل شــهرة أو
مــال فشــكلت نقطــة تحــول فــي كل مــكان وزمــان وغــادرت اللحظــات األولــى

أهميــة الــوالء الوطنــي و عــدم تشــجيع الفســاد .

• المحافظة على الثروة البيئة و ادراك أهمية المصلحة الوطنية.

• تمكيــن المــرأة االقتصــادي ألنــه ال يمكــن للمــرأة ان تكــون
مســتقلة و فعالــة فــي المجتمــع دون تحســين وضعهــا المــادي .
• تمكين المرأة ثقافياً كي تستطيع أن تتجنب التعنيف األسري.

• العمــل علــى توعيــة المجتمــع علــى أهميــة عــدم التشــجيع الفســاد

و هــدر المــال العــام.

• العمــل علــى فهــم و تقديــر المواقــع الســياحية و التراثيــة المحلية
و اســتغالل المــوارد القوميــة و تشــجيع الســياحة الداخليــة لتعزيــز
االقتصــاد الوطنــي األردنــي.

اليمكــن للرجــل ان يفعلــه.
لذلــك فــإن كريســتين امــراة خاضــت العمــل السياســي واالقتصــادي بتميــز

• تعليــم االجيــال الجديــدة مــن خــال المناهــج المدرســية علــى

• العمل على تعزيز نشر التعليم اإللكتروني .

ومــا كان لنصــف المجتمــع االردنــي بــأن ينهــض بهــذا الــدور الحيــوي لــوال
وجــود نســاء قــادرات علــى ان يتخــذن خــط المواجهــة مــع الرجــل الــذي يجــد

قدمت العديد من االطروحات لخدمة الوطن
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• تشــجيع الفنــون و المســرح و العمــل علــى دعــم وتقويــة التمثيــل
االخــراج و اإلنتــاج األردنــي.

• العمل على تعزيز مواهب الشباب و صقل القوة الشبابية.

• تعزيــز التقديــر لــدى المواطــن للمواقــع الســياحية والتراثيــة
كثــروة وطنيــة

مــن حياتهــا لتحــل فــي مســتهل الوطــن والتاريــخ.
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م.رغدى الزهار...
قصة نجاح تنحني لها االقالم
هادئــة هــدوء الواثــق مــن نفســه ،قويــة لتتحمــل كل شــيء ،رقيقــة
وشــفافة وعمليــة للدرجــة التــي يحبهــا الجميــع فــي شــخصية المــرأة،
عنــوان حضــاري فــي مجتمــع متنــوع الثقافــات.
حالمــة ومتميــزة بــل أكثــر مــن ذلــك بكثيــر صاحبــة رســالة،
والجميــل فــي المشــهد أن رغــدى الزهارواحــدة مــن أولئــك المبدعــات
اللواتــي يرقيــن ألن يكــن رائــدات فــي العمــل ،راقيــات فــي العمــل
المنظــم ،شــغوفات وحالمــات ،مصممــات ومثقفــات ،وللنســاء رســالة ومــا
أجمــل أن توجــه مــن هــذه الســيدة األردنيــة الرائعــة.
قلنــا منــذ زمــن بعيــد أن للمــرأة االردنيــة دورهــا المهــم فــي تنميــة
المجتمــع واالســهام فــي تقدمــه وقــد اخــذ هــذا الــدور فــي التعاظــم
بعــد ان اثبتــت أنهــا أهــل للمنافســة والقــدرة علــى االبــداع والمشــاركة
فــي تحمــل المســؤولية فــي مجتمــع ذكــوري قــادر علــى التفــوق.
ومــا كان لنصــف المجتمــع االردنــي بــأن ينهــض بهــذا الــدور

مــال وأعمــال ...لمــاذا اخترتــي تخصــص الهندســة المعماريــة ،وهــل هــو
اختيــار ام قــدر؟
م .رغــدى الزهــار  ...شــغفي بالعمــارة والرســم والجمــال والتنســيق ،علــى الرغــم مــن
ان حلمــي كان دراســة الطــب مثــل والــدي لكنــه رفــض ذلــك بســبب صعوبــة ممارســة
المهنــة.
وقــد كنــت مــن أوائــل مدرســتي وحصلــت علــى قبــول فــي جامعــة دمشــق كليــة
الهندســة مــن خــال بعثــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم
وبالصدفــة وجــدت اســمي فــي الجريــدة مقبولــة ببعثــة الــى ســوريا لدراســة الهندســة
علــى الرغــم مــن عــدم تقديمــي لذلــك ،فجــاء القــدر وكأنــه يرســم لــي طريقــا حببتــه.
مــال وأعمــال ...علــى الرغــم مــن صغــر ســنك وانتعــاش ســوق البنــاء و النهضــة
العمرانيــة انــذاك ،كيــف اســتطاعت رغــدى الزهــار خــوض مثــل هــذه التجربــة فــي البدايــة ؟
م .رغــدى الزهــار  ...كانــت تجربــة ســهلة بالنســبة لــي وخضتهــا ألنــي كنــت أملــك ثقــة
بالنفــس وعقــل متفتــح وكان لــدي قــدرة علــى التعامــل مــع كل صنــف بمجتمــع العمــل بمــا
يناســبه وعلــى حســب قدراتــه العقليــة.
هدوئي وبساطتي كانت سبب في سهولة تعاملي مع من حولي .
وفــي تعاملــي ايضــا كنــت بعيــدة كل البعــد عــن الفوقيــة واتعامــل مــع النــاس بمحبــة
والســوق لــم يكــن ســهال ووقتهــا المــرأة المتعلمــة كان لهــا احترامهــا وقيمتهــا ومكانتها.

الحيــوي لــوال وجــود نســاء قــادرات علــى ان يتخــذن خــط المواجهــة مــع

مال وأعمال ...اسم والدك "شاكر الزهار" كم كان له تأثير في حياة رغدى ؟

الرجــل الــذي يجــد نفســه االقــدر بينمــا تثبــت رغــدى انهــا مــن القالئــل

م .رغــدى الزهــار  ...اســمه كان لــه دور كبيــر فــي المجتمــع وحتــى االن ،هــو اول طبيــب فــي االردن واالســتفادة منــه كانــت معنويــة أكثــر منهــا

القــادرات علــى فعــل مــا اليمكــن للرجــل ان يفعلــه.

مــا بيــن االبــداع والتميــز هنــاك ســحر خــاص يتــراءى للناظريــن ،يشــع نــوراً ويمــأ المــكان دفئـاً مــن نــوع خــاص ،بــرزت رغــدى الزهــار خاللهــا
كواحــدة مــن ابــرز المهندســات فــي المنطقــة.
هــدوء ،ثقــة ،أناقــة ،ثقافــة ،جمــال ،وحضــور ،هــذه هــي الصفــات التــي تميّــز واحــدة مــن الســيدات اللواتــي قدمــن عصــارة جهدهــن مــن أجــل
تحقيــق مبتغــى جميــل،
رغدى الزهار ضيفتنا في هذه السطور واليكم الحوار...

ماديــة ،حتــى والــدي شــخصيا لــم تكــن لــه نظــرة ماديــة ولــم يكــن همــه أن يصنــع المــال ،كان طبيــب مهمتــه أن يخــدم المجتمــع وتعلمــت هــذا
الشــيء منــه وانــا كمهندســة ال يهمنــي المــردود المــادي بقــدر مــا يهمنــي تقديــم شــيء بحــب واخــاص.
ومــا زلــت حتــى اآلن مســتمرة مــن قبــل جائحــة كورونــا وبعدهــا لتقديــم االفــادة لمــن حولــي والنهــوض بالبلــد والحفــاظ علــى العجلــة
مســتمرة.

مــال وأعمــال ...المهنــدس المعمــاري هــو أســاس أي بنــاء ،مــا هــو دورك كمهندســة معماريــة فــي تغييــر نظــرة النــاس بأن
عمــل المهنــدس المعمــاري أهــم نقطــة فــي البنــاء وليــس رســم صــورة وتطبيقها ؟
م .رغــدى الزهــار  ...االســكانات واالبنيــة ال تســتطيع تجــاوز عمــل المهندســين وذلــك بســبب وجــود انظمــة وقوانيــن ونقابــة ،ولكــن المعظــم
االن اصبــح يلجــأ لصاحــب الخبــرة اكثــر مــن المهندســين ممــا يــؤدي إلــى أخطــاء ال تغتفــر واهــم مــا فــي الوظيفــة اإلخــاص.

للتواصل..

مال وأعمال ...امرأة عاملة و ربة منزل ومربية أجيال ايضا ،كيف تستطيع رغدة الزهار التنسيق بين كل هذه األمور؟
م .رغــدى الزهــار  ...ال شــك أن األمومــة رقــم  1بالنســبة للمــرأة ،والمــرأة العاملــة هــي أكثــر قــدرة علــى تنظيــم وقتهــا وعلــى االنجــاز والموازنــة
بيــن احتياجــات بيتهــا وأوالدهــا وبيــن عملهــا وانــا شــخصيا لــم يكــن لــدي وقــت فــراغ يذهــب سُــدى بســبب تنظيمــي للوقــت .
و فــي بدايــة االمرعنــدكا كان اطفالــي صغــارا بــدأت العمــل بنظــام  part timeبعــد ذلــك قمــت بإنشــاء مكتبــي وعملــي الخــاص بــي عندمــا
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أصبحــوا كبــاراً .
مال وأعمال ...هل كان لركود سوق العمل أثر على عملكم كمهندسين ؟
م .رغــدى الزهــار  ...كان لــه أثــر بفتــرة التســعينات والفتــرة الحاليــة  ،وال ننســى انــه البلــد تعتمــد علــى الموضــات وحســب موضــة العمــل
الدارجــة لــكل فتــرة  ،وايضــا الهجــرات التــي شــهدها األردن مطلــع االلفيــن ســاهمت فــي نهضــة عمرانيــة تحولــت الــى ركــود.
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سهيلة البشابشة...

قصة نجاح فريدة من نوعها
عند الحديث عن ابنة الرمثا ودورها في قضايا المجتمع تبرز هذه الخاصية فهي خادمة لمجتمعها بشكل واسع،
فقضايا المرأة واألسرة وحتى الوطن تشغلها ،وتجدها حاضرة دائما للدفاع عنها ،وفي مجال حقوق اإلنسان كانت
لمبادراتها وتأثيرها في المجتمع اثر في تفوقها ليس فقط على النساء انما على الرجال ايضا ،وهذا ان اظهر فانه
يظهر القضية التي تحملها فلحا للدفاع عن العنصر المواطن ودوره في قضايا المجتمع
تعتبر البشاشــة من النســاء الرائدات في مجتمع واسع ،وهي معروفة بحماســتها واعمالها في كافة المجاالت،
وليس فقط في عالم االعمال التطوعية وهي شــيخة وبنت اصل وحسب ونسب وال ادل على ذلك من انها اول من
شــغلت منصب رئيس بلدية في االردن ومقررة للجان المراة ،وما زال لها السبق الدائم في مساعدة اآلخرين عن
طريــق عالقاتها المتعددة بالمواقع التي تحرص على التواصل معها ،وهي معروفة في كافة المحافل السياســية
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية على مستوى المملكة.

يقولون عندما يمنحك أحدهم ثمرة فاصنع منها شــراب ًا ،بمعنى أنه يجب عليك

وجود ام صفوان على رأس الهرم رئيســا للبلدية ،اكد نظرتها الراســخة عن دور المرأة في المشاركة بالعملية

اســتغالل أى موارد متاحة أمامك مهما كانت بسيطة لتستطيع أن تحقق شىء مهم

التنموية النابعة من االحســاس باالنتماء الوطني ،وبال شك فإن هذا دليل على ثقتها بنفسها وجرأتها ،وبأهمية

فى حياتك.

تواجد المرأة بالحياة السياسية واإلجتماعية والثقافية في المجتمع األردني.

سقت تلك الكلمات ألقدم عبر صفحات مجلتنا اليوم مقال عن سيدة مهمة لعبت

وبحصولها على حق مكتســب ستتوج نفســها على عرش الفخر واالعتزاز كونها المرأة التي حازت وبجدارة على

وال زالت تلعب دوراً مهم ًا في عالم المراة ،وفي عالم الســلطة والخدمة المجتمعية،

االمتياز المهني ،حيث ستصبح المثال الذي يحتذى به في مجابهة التحديات وتذليلها ،خاصة في المجال التطوعي
والصالونات السياسية والثقافي واالجتماعي الذي يتطلب من المرأة أن تكون أكثر اطالعا واجتهادا وقوة.

هذه الشــخصية التى سنســتعرضها لم تكن إال ثمرة ناضجة زرعت في أرض طيبة،

ونســتطيع القول ان البشاشــة اليوم في القمة بعد أن أثبتت جدارة علمية وأدبية واجتماعية وسياسية عززت

وحصدت بمنجــل الفخر واالعتزاز ،توجت بتاج الكرامــة والكبرياء أب ًا عن جد ،ثابرت

مكانتها في المجتمع في ظل التحديات الكبيرة بتنافســية مع الرجل وهي مهيأة لتتبؤا أرفع المناصب كما نجحت

وتســلقت الســلم خطوة خطوة للوصول للقمة ،دون أن تنظر لألســفل ،لم تولد و

في كل المناصب التي تقلدتها.

فى فمها ملعقة من الذهب ،لكنها قــررت أن تصنع بكبرياء الفالحة حكاية حياتها

دعونا نتعرف على ســهيلة البشابشة من خالل هذه الخاتمة التي اخترتها لها وهي من وحي الحقيقة والواقع،

لتكتشــف أن معظم موروثاتها الثقافية تتجه نحو أفق الخدمة المجتمعية ،فحولت

دعوني اقول :

موهبتهــا وأوقات فراغها الى مهنه ،دشــنت كغيرها مهنتها تحــت عنوان "المرأة

رائحتها تشــبه رائحة الشــيح والقيصوم والزيزفون كرائحة الرمثا ،نكهتها كدحنونة في ســهل حوران ،عابقة

المثالية" ،لتكبر بعد ذلك أكثر وتصبح واحدة من ابرز االسماء في المنطقة.

بسماء الشمال ،تبتهل من مقامات االولياء بعض أدعية وأذكار ،هي نسمة من نسمات بالدي ،وعنق مطرز بخارطة

ارتبط اسم المرأة المطيعة التي تتعامل بمرونة مع من حولها ،واالسم معناه في
اللغة " المرأة المطيعة التــي تتعامل بمرونة مع من حولها" ،بالعديد من القضايا
المصيرية التي عايشــها المجتمع ،ليعرفهــا الجميع في كل مكان ،فهي صاحبة يد
ناصعة البياض ،وبســمة ال تنضب تخبئ وراءها االصالة والكرم ،ولها حديث شــيق
يحمل بين طياته كلمات جميلة تنم عن عمق االقتران باألرض والوطن.
عند الحديث عن ابنــة الرمثا ودورها في قضايا المجتمع تبرز هذه الخاصية
فهي خادمة لمجتمعها بشــكل واســع ،فقضايا المرأة واألســرة وحتى الوطن
تشــغلها ،وتجدها حاضرة دائما للدفاع عنها ،وفي مجال حقوق اإلنســان كانت
لمبادراتهــا وتأثيرها في المجتمع اثر في تفوقها ليس فقط على النســاء انما
علــى الرجال ايضا ،وهذا ان اظهر فانه يظهر القضية التي تحملها فلحا للدفاع
عن العنصر المواطن ودوره في قضايا المجتمع
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الوطن.

مال وأعمال تسلط
الضوء على اول امراة
تتراس بلدية في االردن

ام صفــوان التــي بها اعتز وافتخر بمعرفتهــا ،عمر يتجلى في جنبات الطريق الذي تســلكه منذ ان ايقنت انها
قد اشــبعت األردن حبا وشــوقا ولهفة ،انطلقت وكأنها الســهم النافذ في قلب الوطن ،لم تأن ولم تصرخ يوما إال
بحنجرة االردن ،تألقت وتألألت بابداعها األســطوري وحشدت طاقاتها من أجل حلم لم يتبدد ،فكانت على الموعد
تســبح في بحر مجتمع كان بحاجة المثالها ،ايقنت ان اهلل الذي يتربع على عرش الســموات واألرض سيكون معها
في خدمة وطن تحمله في احشــائها كما تحمل المرأة طفلها ،جســدت كل معاني الوفــاء لبلدها الذي يتربع على
عرش قلبها.
سهيلة البشابشة تلك الدحنونة التي عاشت تفاصيل وطنها ،ستبقى تحاكي سماء عطره وتجاهر بأعلى صوتها
هذا علم معشوقتي األردن فتلقفيه واحرصي ان يكون في كبدك عاليا خفاقا.
من حقنا أن يكون في وطننا إمرأة ذات بصمة وواحدة من ابرز الســيدات ،وأي إمرأة فهي شــخصية استثنائية
قل مثيلها.
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سريع ..قصة ولدت بفكرة تحولت الى نجاح

طاقة االرقام..الرقم الطاقي .معجزات االرقام
بمجرد ان تعرف كودك السري ستنطلق نحو الوعي ..
بمعنى أخر اذا عرفت كود شــبكة ما سوف تدخل الشبكة بمجرد ان وضعت
مفتاح الدخول بمانسمية الشفرة..

في يونيو  2020تم تأسيس خدمات سريع لخدمة المجتمع بشتى الطرق.

ولــو ضربنا مثال بســيط عندما تملــك بيت وتخرج وتعــود ولكنك اضعت

أو ًال تلبيــة احتياجات الناس لصيانــة منازلهم وعمل ديكور المنــازل  ،وثانياً

المفتاح ســوف تتوتر وتقلق وستتخذ عدد حلول لكسر القفل وتتجه الشبهات

توظيف مواطنين أردنيين لمساعدتهم على توفير سبل عيشهم اليومية ،والحد

لــك مع ان ذلك المنزل هــو منزلك ولكنك اضعت المفتــاح ..هكذا تمامآ هو

من البطالة ،وثالثاً خلق فرص عمل للنساء لتمكينهن في السوق المحلي.

الوعي بكل الشــفرات والمفاتيــح التي تأتي لك في حياتــك وانت التلقى لها

تُقدم مؤسسة سريع خدمات متكاملة للمنازل والشركات سواء صيانة دورية

بال ..

أو صيانة وقائية للتخلص من األعباء وتقليل التكاليف واألعطال.

بل تستقبلها دون وعي ..فبعض المفاتيح والشفرات ليس لها نسخة اخرى

قصة سريع

والتقبل ذلك ..

النجــاح من االمور الممتنعة والســهلة التــي تحتاج الى الكثيــر من المثابرة

وعندما نقرأ اخر الكتب السماوية التي انزلت سنجد القران منزل بكل إتقان
كِتَاب مِنْ شَيْ ٍء }
{ مَا َفرَّ ْطنَا فِي ا ْل
ِ

والعزم من الناس الذين يحلمون دائما بالوصول اليها.

َ
لِتَعْجَل ِبهِ)
وقال العظيم (ال تُحَ ِّركْ ِبهِ لِسَانَكَ

وتتطلب عملية الوصول إلى النجاح شــخصًا على دراية بأهدافه ؛ جاءت فكرة
إنشاء نظام سريع خالل جائحة كورونا ،حيث الحظت أن هناك الكثير من الرجال

وسنسرد القليل من عجائب األرقام في القرآن الكريم :

والنســاء فقــدوا وظائفهم ،األمر الــذي أجبر بعض معيلي األســر بالتناوب على

مــن العجيب أن القران الكريم يحوي معجزة رقمية مذهلة تتجلى في عالم

العمل.

الماستر سهير شحادة

وكمثال إلحدى النساء اللواتي التقيت بهن في الشارع والتي أرادت أن تبيع لي

ياسبحان اهلل في هذا االعجاز الذي يفوق العقب البشري وكل علوم الفيزياء والمادة ..

بعض األشــياء للتعاون مع زوجها في تأمين لقمة أطفالهن اليومية ،وكم تركت
هذه الســيدة اثراً "إيجابيًا" في إظهار اإلصرار ،حيث التضامن بين العائالت في

ذكرت كلمة صلوات خمس مرات

هذه الظروف الصعبة ،عناصر متجانسة ذات أهمية في المجتمع المحلي.

وهي عدد صالة الفرائض في اليوم
ذكر الشهر  12مرة وهى عدد شهور السنة.

مهمتنا
نسعى لصيانة المنازل والمرافق والمهام الموكلة إلينا وتصميم الديكور الالزم للمنازل من خالل االستعانة بفريق فني مدرب من كال الجنسين مع
التركيز على كسب ثقة عمالئنا وموظفينا ومجتمعنا.

ذكر اليوم  365مرة وهي عدد أيام السنة
ذكرت الدنيا  115مرة واآلخرة  115مرة
ذكرت المالئكة  88مرة والشيطان  88مرة

رؤيتنا

ذكرت الحياة  145مرة والموت  145مرة

الوصول الســريع إلى أســواق العمل لمختلف الشــرائح وقيادة ريادة األعمال المحلية من خالل استراتيجية دعم الحرفيين الشباب والنساء للحد من

ذكر الرجل  24مرة والمرأة  24مرة

البطالة وتمكين المرأة في المجتمع المحلي.

للتواصل..
00962798639377

األرقام ونحمد اهلل تعالى على ذلك فلنكتشف بعضا من هذه االرقام المعجزة .

ذكرت الزكاة  32مرة والبركة  32مرة
ذكرت الشدة  114مرة والصبر  114مرة
ذكرت الرغبة  8مرات والرهبة  8مرات
ذكرت و المصيبة  75مرة والشكر  75مرة
ذكر إبليس  11مرة واالستعاذة من إبليس  11مرة

ونالحــظ ان بعــض االذكار واالعياد والخزائن كلها عبارة عــن ارقام ..فهذا علم
غزير جدا ويحتاج بحث بكل شغف ووعي.
فاالرقام الطاقية تبدا من رقم ..1
وهذا هو رقم الواحد االحد الذي اوجد كل شــي..اذآ اصل االعداد هو  1وتبدا كل
االعداد من هنا ...
فعندما كتبنا 2=1+1
 3=2+1وهكذا ...
فإذا نظرنا الى ارقامنا الطاقية البشرية تتكون من الرقم 1الى الرقم  9وهذا هو
مكوثنا في بطون امهاتنا ...
سأعطي لكم صفات االرقام الطاقية من  ١الى  ٩حسب كتب اسرار االرقام :
1القائــد 2..الحســي 3...المتعدد4....البنأء5....المغامــر 6..صانــع الســام
7...الغامض 8....المادي 9....الخيالي ..
حيث ان لكل رقم مواصفات والوان يجب ان يقترب منها وشــاكرات قوية حســب
الرقم الطاقي ..
من انت بين هذة االرقام
ادا أردت األســتفادة واألشــتراك بالــدورات التي نقدمها قم بزيــارة صفحة وعي

الفيسبوك :وعي Studi

 studioعلى الفيسبوك
للمزيــد مــن األستشــارات ولحجــز الجلســات الخاصــة واالشــتراك بالــدورات
المقدمــة من قبلنا يرجــى التواصل على االرقــام التاليــة /00962786666187
00962795676176
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د.هدايا فريحات ..امراة بألف رجل
مـن منـا ال يعـرف هدايـا فريحـات ،السـيدة التـي خاضـت االنتخابـات
البرلمانيـة األخيـرة مرشـحة فوق العادة ،السـيدة التي وجدت نفسـها
بالفطـرة مهتمـة ألمـر بلدهـا الـذي فيه ولـدت وعلى أرضـه تعيش.
ومنحـت األفـكار التـي قدمتهـا الفريحـات تقدمـا فـي المجتمـع،
خاصـة وانها تشـكل حالة اسـتثنائية ،فـي وجهها الشـبابي الجديد.
وقدمـت الفريحـات ،برنامجـا يعتمـد علـى خبراتهـا السـابقة
وينسـجم مـع دورهـا االعالمـي ،وينطبـق مـع صـوت الشـباب فـي
الشـارع ،ورسـالة التغييـر بالنظـر إلـى حقـوق المـرأة ودورهـا الفعال
فـي المجتمـع ،فهـي داعمـة لقضايـا حقـوق اإلنسـان ،وناشـطة فـي
المجـال االجتماعـي والقانونـي.
وللحقيقـة فـإن الفريحـات التـي ارتكـزت فـي نجاحهـا علـى صـوت
الشـباب وصـوت المحتـاج والفئـة المسـتضعفة كانـت علـى درايـة
تامـة بـأن الصـراع بيـن الطبقـات سـيكون صراعـاً محمومـاً ،وان

وفـي االنتخابات النيابية للمجلس التاسـع عشـر قـررت الفريحـات أن ترفع صوتها،
ال مـن أجـل أن تسـمع ،ولكـن من أجل سـماع كل هؤالء الذين ال صـوت لهم ،فهي

واصـرار وذكائهـا واصـرار علـى النجـاح فـي القضايـا التـي تعمـل بهـا ومناصرتهـا
للضعيـف والمظلـوم اهلهـا لتكـون امـراة بالـف رجـل.

المنافسـة سـتكون صعبـة ،اال أنهـا أصـرت علـى خـوض التجربـة

تـدرك أن ال مفـر مـن بعـض الفشـل في الحيـاة وخاصة حيـن تواجه مجتمـع ذكري

فـي حيـاة الفريحـات األحلام جميلـة ،لكنهـا مجـرد أحلام ،عابـرة ،زائلة وسـاحرة،

ولعـدم تقبـل العديـد مـن ابنـاء عشـيرتها ان تقـوم امـراة بتمثيلهـم لذلـك كلـه

لكـن األحلام ال تتحـول إلـى واقـع ألنهـا فقـط حلمت بهـا ،إنـه العمل الشـاق الذي

واالنحيـاز للوطـن والمواطـن.

حولـت حياتهـا لنجـاح دائـم ،ورفدتهـا بتفاصيـل أكثر ممـا كان اآلخـرون يتوقعون،

يجعـل األمـور تتحقـق ،إنـه العمل الشـاق الـذي يصنـع التغييـر ،لهذا صنعـت هدايا

فاثبتـت لهـم أنهـم واهمـون ،وأن الفشـل ال يعرف طريقـه إليها.

التغييـر ،موقنـة أنـه أمـر ال بـد منـه ،فكانـت مـن اوائـل فرسـان التغييـر فكرمتهـا

لهدايـا الفريحـات دور فاعـل وعظيـم فـي زمـن النهضـة الوطنيـة ،فهـي

امتحانـات القبـول المتحـان النقابـة االردنيـة ومن ثم تكمل المسـيرة في

مـن النسـوة اللواتـي حفرن الصخـر بأصابعهن سـعيا وراء أهداف سـامية

تخصـص احبتـه فحصلـت علـى درجة الماجسـتير بتقديـر امتيـاز ومن ثم

ومثـل عليـا ،ولكنني وسـعيا مني إللقـاء الضوء على نموذج نسـوي خاص،

حصلـت علـى الدكتـوارة الفخريـة فـي حقـوق االنسـان والتنمية البشـرية

آثـرت أن يكـون الحديـث عـن هـذه الشـابة المتميـزة ،ومـا لهـا مـن دور

وهـي منسـق لجان حقوق االنسـان الدولية فـي االردن ،ومحكـم النزاعات

حافـل فـي البنـاء الحضـاري والمجتمعـي وبمـا تتميز به من صبر مشـهود

الدوليـة فـي المحكمـة الدوليـة لتسـوية النزاعـات ومستشـار قانونـي

وثقـة عاليـة بالنفـس وإسـتعداد جـم وغريـزي وبشـكل يخالـف بالكامـل

للتحالـف العالمـي "سـفراء النوايـا الحسـنة وحقـوق االنسـان" وعضـو

كل الدعايـات المشـوهة والمشـبوهة والمرفوضـة والتـي سـوقت لصورة

دائـرة الشـؤون القانونيـة للهيئـة العليـا التحـاد القبائـل العربيـة وسـفير

المـرأة األردنيـة بشـكل مزيـف علـى كونها عنـوان لالتكاليـة والتمرد وما

سلام فـي اكثـر من منظمـة معتمـدة لالمم المتحـدة وممثـل االردن في

الدكتــورة هدايــا الفريحــات ،تلــك المــرأة األربعينيــة التــي تتمتــع بوافــر مــن الجمــال عرفهــا الجميــع

شـابه ذلـك مـن التصانيف الغريبـة والبعيـدة كل البعد عن عوالـم الواقع

منظمـة مكافحـة الجريمة العالمية ،ومؤسـس الوحـدة الوطنية لالصالح،

فــي كل مــكان ،فهــي صاحبــة يــد بيضــاء ،وبســمة ال تنضــب تخبــئ وراءهــا االصالــة والكــرم ،ولهــا

و مراراتـه و إشـكالياته المعقـدة .وهـو مـا كان فـي شـخصية فارسـتنا

وعضـو فـي اكثـر مـن جمعيـة ومنظمة للدفـاع عن حقـوق المـراة وطفل.

حديــث شــيق يحمــل بيــن طياتــه كلمــات جميلــة تنــم عــن عمــق االقتــران بــاألرض والوطــن ،وعنــد

د.هدايـا الفريحـات التـي كانـت مثاال يحتـذى في االصـرار فهدايـا الزوجة

ولعـل الفريحـات التـي خرجـت مـن رحـم المجتمـع األردني ،قـد بنت على

واالم لخمسـة اطفـال اسـتطاعت ان تكـون الرقـم الصعـب وان تتحـدى

مـدار سـنوات عديـدة سـياجا مـن الثقة بينهـا وبيـن اآلخرين ،ممـا أهلها

الصعـاب وان تضيـف الـى دراسـتها بكالوريـوس اللغـة االنجليزيةوالتـي

لتكـون ذات رؤيـة واضحـة وثاقبـة في إطار مسـاعيها لنشـر ثقافـة العمل

تحمل شـهادة في ادارة المشـاريع من المعهد العالي االمريكي والحاملة

التطوعـي ،ولنشـر عطاؤهـا الـذي ال ينضـب مسـتندة إلـى خبـرة طويلـة،

لعشـرات الـدورات فـي ادارة االعمال والعالقـات العامة والتنمية البشـرية

وسـاعدها بذلـك قدرتهـا علـى إدارة األزمـات وتوحيـد مفـردات العمـل

بكالوريـوس القانـون حيـث حصلـت علـى المرتبـة االولـى فـي امتحـان

العـام ،فتخيلـوا معـي عندمـا تكـون امـراة قاضيـا عشـائريا وسـط مجتمع

الكفـاءة الجامعيـة علـى مسـتوى الجامعـات االردنيـة والمرتبـة االولى في

ذكـوري ،جعلـت الجميـع يلقبونهـا بالشـيخة.
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انعـم اهلل عليهـا بمواجهـة اللحظـات الحرجة فـي رحلتها ،وتمكنت من لمّ شـتات
نفسـها مـن جديـد ،لتصبـح متواضعـة بمـا يكفـي للتع ّلـم ،فشـخصيتها القويـة

جاللـة الملكـة رانيـا العبـد اهلل ومندوب جاللة الملـك عبد اهلل الثانـي حفظهما اهلل
ورعاهمـا فـي بداية مسـيرتها.

وخالصــة االمــر فــي الحيــاة العامــة تجدهــا ،فــي المجتمــع المدنــي تجدهــا ،فــي الســياحة تجدهــا ،فــي
البــر واإلحســان تجدهــا ،فــي المناســبات الوطنيــة تجدهــا ،شــعلة متقــدة تســير علــى األرض ،حكايتهــا
مرويــة بلســان الحــال ،وصورتهــا لرســام كانــت آخــر لوحاتــه ،لــم تتعــود الخــذالن ،لــم تخــذل ،ولكنهــا
خُذلــت ،خذلهــا أعــداء النجــاح ،لكنهــم قدمــوا لهــا خدمــة جليلــة بــأن جعلوهــا تواصــل المســيرة رغــم
كل مــا مــرت بــه مــن عثــرات.

الحديــث عــن دورهــا فــي قضايــا المجتمــع تبــرز هــذه الخاصيــة فهــي خادمــة لمجتمعهــا بشــكل واســع،
ولهــا بــاع طويــل فــي العمــل العاموتنفســت هــواء االردن منــذ والدتهــا ،وفــي عجلــون عاشــت طفولتهــا
وتعلمــت فــي ثقافــة البيــت كيــف تمــد الخواطــر واألحــام جســراً لمحبــة النــاس والتواصــل معهــم
،فكانــت حصيلــة كل هــذا ،تجــارب وأنشــطة وفعاليــات كلهــا رســمت طــرق المحبــة والنــور مــع الذيــن
كانــوا ومازالــوا يحتاجــون منهــا العــون والفكــرة والنصيحــة وهــذا كلــه بعــض مــن ســيرتها الذاتيــة
المليئــة بالشــغف ومحبــة النــاس.
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فايزة الزعبي ...اقحوانة الشمال
ليس أمراًسهالً أن تكتب عن قامة من قامات الوطن ،فاللسان والقلم يعجزان

عن اعطاءها حقها ،كيف ال وانت تكتب عن إمرأة بحجم الوطن ،تكتب عن سيدة
المئويــة من هنــا يجب على الكاتب ان يكون عالماً فــي ابجديات الوطن حتى
يتمكن من معرفة وتفكيك اسرار هذه المرأة وعشقها للوطن.

ال يمكن ألي إن كان أن يتخيل مدى نضوج ضيفتنا اليوم ،سيدة دائماً ما تعقد
العزم على تحقيق هدفها بتصميم ال مثيل له ،ففايزة الزعبي لديها ما يكفي من
احتــرام الذات واحترام اآلخرين أيضــاً ،كما أن لديها ما يكفي من الثقة والحزم،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن صفات الوداعة ،األناقة ،والرقي تنعكس من شخصيتها.
تحرص دائماً على أن تكون على دراية بكل ما هو جديد ،وما يحدث في العالم
مــن حولها ،تعمل على توســيع نطاق معارفها واهتماماتهــا ،ودائما ما تحتفظ
بهدوءها ،ورباطة جأشها ،تعبر عن نفسها بطريقة لطيفة ومهذبة للغاية.
أســتطيع تشــبيه فايزة الزعبي بمن يرغب ان يبني مجتمعًا متماســكا مؤمناً
بمبدأ المشــاركة والمناصفة ،فالرجل نصف المجتمع والمرأة نصفه اآلخر ،دون
أن يطغى دور أحدهما على اآلخر ،وقد يبدو األمر مثاليًا ولكنه لم يكن يومًا من
المســتحيالت وما تجتهد ضيفتنا على فعله هو تنميــة الوعي لدى اآلخر ووضع
المرأة على الخريطة.

تفوح منها رائحة الوطن ،تتوشــح بكوفية حمراء تزين رأســها وبثوب أردني يزين قامتها الوطنية الشــامخة  ،بهية الطلة ،باســمة المحيا ،
كريمة االصل ،نموذج حي لكل امرأة أردنية ،قلبها الكبير موطن للجميع ،نادراً ما تكون في موقع ما وال تجدها على رأسه ،ليس حباً في الظهور
اإلعالمي وهي أبعد ما تكون عنه ،وال بحثا عن مجد شــخصي – وهو ال ينقصها  -بل ترجمة لمبدأ إنســاني تنادي به دائماً انطالقاً من قناعتها
ومبادئها الوطنية االصيلة.
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سيدة المئوية بعيون مال وأعمال
تقــول فايزة نظــرت في ميــدان العمــل فوجدت تقديــم الخدمة
اإلنســانية من أشــرف القربات الــى اهلل حيث بدأت العمــل التطوعي
واإلنســاني منذ طفولتي هكــذا علمني أبي وأكدت لــي أمي رحمهما
اهلل ســبحانه وتعالــى  .المجتمع األردنــي في بحر من المآســي جوع
وعــري ومرض وفقر ال يرحم وصبية ينتظرون إلــى الحياة بحلم جائع
والمتمني  .هي الحياة كما شاهدتها في طفولتي حينها وأنا في أواخر
الطفولة وأوائل الشباب.
تخرجت من الصفوف األول وأنا في قمة حبي للحياة والناس فصارت
حياتي كما سأصورها لكم اآلن:
• عضو في ملتقى اربد الثقافي.
• عضو في منتدى اربد الثقافي.
• عضو لجنة عليا في مؤسسة بحر العلوم للعالقات العامة والدولية.
• عضو في مجلس األمناء في مركز األردني للدراسات واإلبدعات.

المشاركات التربوية

•

عضو في المجلس الوطني لحزب الجبهة األردنية الموحدة .

•
• داعم رئيســي للطلبة المتفوقيــن والمحتاجين في جميع المراحل األساســية والثانوية • ساهمت في الكثير من إعمار المساجد.
• دعمت مراكز تحفيظ القرآن بما يسر اهلل سبحانه وتعالى .
والجامعية .
األوسمة والشهادات والدروع
• مستشارة في ملتقى الشباب األردني ومجموعة الكشافة األردنين.
• حصلت على وسام التربية والتعليم من المغفور له الملك حسين رحمه اهلل.
المشتركات الدولية
• أما الشهادات والدروع ال حصر لها .
• شاركت في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية .
• من مؤسسين مبرة الملك الحسين من ثالثة وستين عاما .
• مؤتمر الطفل والمدينة بدعوة من أمانة عمان الكبرى .
• رئيس ملتقى المرأة للعمل الثقافي منذ التأسيس الى يومنا هذا.
• شاركت في مؤتمر الشبكة العربية بالمنظمات غير الحكومية في لبنان
• عضو في المجلس البلدي لثالث دورات متتالية.
• شاركت في مؤتمر الخير في بيروت .
• عضو في اتحاد الجمعيات الخيرية لعدة دورات مدة سبعة وأربعين عاما.
• شاركت في مؤتمر المنظمات غير الحكومية في القاهرة .
• رئيسة لجمعية األسرة البيضاء في اربد.
• شاركت في مؤتمر حرب الخليج وأثره على البيئة العراقية في بغداد
• شاركت في إحدى المؤتمرات مع وفد من بلدية اربد في دولة الصين الشعبية والتوقيع • رئيسة لجنة عليا لجمعية بيت الحكمة لرعاية مرضى السرطان عدة دورات.
• رئيسة اللجنة العليا للمركز الطبي لجمعية السرطان في اربد .
على المعاهدة بين بلدية اربد وبلدية شينغ شو الصينية.
• رئيسة لجنة المرأة في االتحاد العام لجمعيات الخيرية في األردن.
• شاركت في مؤتمرات سوريا ولبنان ومصر وتونس والعراق مع وفود عربية مختلفة .
• مؤسسة للعديد من الجمعيات والمبادرات.
• عضو في الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية .
• معلمة ومديرة في وزارة التربية والتعليم طيلة واحد وثالثين عاما.
• عضو في الملتقى العربي للعلوم اإلجتماعية والصحة .
• نائب رئيس اللجنة الثقافية في نادي الحسين .
• عضو في المجلس العربي للطوفلة والتنمية .
• عضو في اللجنة السياحية في اربد.
المشاركات الفنية
• عضو في لجنة البحث عن اإلنسان في عمادة كلية الطب لثالث دورات.
• رعيت ودعمت الكثير من الفنانين األردنيين على امتداد الوطن .
• حصلت على وسام االستقالل من جاللة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل.
المشاركات السياسية
• سفيرة النوايا الحسنة من األمم المتحدة عن الشرق األوسط.
مدرسة ومديرة في مدارس التربية والتعليم لمدة ثالثين عاما .

المشاركات الدينية
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اخبار المجتمع
الهيئــة العامــة لإلحصــاء
الســعودية تعيــن فهــد
الدوسري رئيس ًا جديداً لها

دلة الصحية السعودية
توسع تواجدها
شــهدت شــركة دلــه الصحيــة الســعودية زيــادة فــي
عــدد المرضــى مــن حوالــي  715000فــي عــام 2012
إلــى أكثــر مــن  1.7مليــون بحلــول عــام  ،2021ممــا
يعــزز ســيناريو الرعايــة الصحيــة فــي المنطقــة.
وفــي حديثــه لمــال واعمــال قــال طــارق عثمــان
القصبــي ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة دلــة الصحيــة ،إن
الزيــادة فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة يمكــن أن يعــزى
إلــى توســعها مــن مستشــفى واحــد إلــى خمســة.
حيــث أضافــت الشــركة أيضًــا  13عيــادة تجميــل
وأطلقــت شــركة توزيــع أدويــة كبــرى ،دلــة فارمــا ،منــذ
إدراجهــا فــي بورصــة تــداول فــي عــام .2012
وخــال الفتــرة نفســها ،ارتفعــت اإليــرادات بشــكل

الثروة في الصحة
وكجــزء مــن خططهــا التوســعية ،أشــار المديــر التنفيــذي
إلــى أن دلــة تســعى لتأســيس عملياتهــا فــي الريــاض لتلبيــة
الطلــب المتزايــد علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة وتوزيعهــا
وإنتــاج األدويــة.
وقــال القصبــي" :نحــن نركــز أيضًــا علــى التوســع فــي
ً
اكتظاظــا بالســكان فــي المملكــة ،مثــل
المناطــق األكثــر
المنطقتيــن الشــرقية والغربيــة".
وأضــاف" :فيمــا يتعلــق بالتوســع الدولــي ،تتركــز جهودنــا
مــن خــال شــركة دلــة فارمــا ،وهــي شــركة تابعــة مباشــرة
لدلــة الصحيــة ،والتــي لديهــا ترخيــص إلنتــاج  40منتجًــا
صيدالنيًــا ومســتحضرات التجميــل للتســويق فــي جميــع
أنحــاء المملكــة وتتطلــع إلــى التوســع فــي األســواق الدوليــة".
فيمــا يتعلــق باالســتثمارات وعمليــات االســتحواذ،
اســتحوذت دلــة مؤخــرًا علــى  8.2٪مــن أســهم الشــركة
الطبيــة الدوليــة كجــزء مــن إســتراتيجية لتعزيــز وجودهــا
فــي جــدة.

كبيــر مــن حوالــي  637مليــون ريــال ســعودي (169.7

وقــال القصبــي إن الشــركة تســعى فــي نهايــة المطــاف

مليــون دوالر) فــي عــام  2012إلــى  2.11مليــار ريــال

إلــى االســتحواذ علــى  27.2فــي المائــة فــي الطــب الدولــي،

ســعودي فــي عــام ً ،2021
وفقــا للقصبــي.

ً
مضيفــا أنهــا "تق ِّيــم باســتمرار الفــرص التــي ســتتيح لنــا

وتقــدم دلــه الصحيــة حاليًــا خدمــات طبيــة عبــر
المــدن الســعودية الرئيســية مثــل الريــاض ومكــة
المكرمــة وجــدة.

تقديــم رعايــة عاليــة الجــودة إلــى المجتمــع الســعودي
األوســع".
عندمــا ســئل عمــا إذا كانــت الشــركة لديهــا أي خطــط
لالقتــراض ،قــال" :إن خيــار االســتفادة مــن ســوق الديــون
مفتــوح دائمًــا ،ولدينــا عالقــات طويلــة األمــد يمكننــا

عينــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة العربية الســعودية
فهــد بــن عبــد اهلل الدوســري رئيسًــاً ،
خلفــا لكونراد بيســندورفر.

االســتفادة منهــا إذا أردنــا ذلــك".

الطريق الى االمام

أطلقــت قيــادة دلــه مؤخــرًا إســتراتيجية مدتهــا خمس ســنوات لتحقيق
األهــداف اإلســتراتيجية بحلــول عــام  ،2026بمــا فــي ذلــك تحســين
تجربــة المريــض فــي مرافــق دلــه مــن خــال إعــادة تصميــم الرحــات
التــي تتمحــور حــول المريــض ،واســتخدام البيانــات لتحديــد التغييــرات
المطلوبــة ،ورقمنــة العمليــات فــي جميــع أنحــاء شــبكة مؤسســتنا.
ً
وفقــا لالســتراتيجية الخمســية الجديــدة لدلــة الصحيــة ،ستســتثمر
الشــركة فــي رقمنــة تجــارب المرضــى والعمليات فــي جميع المستشــفيات
والمرافــق مــن خــال تنفيــذ أحــدث الحلــول األساســية والبنيــة التحتيــة
الرقميــة الشــاملة.
كجــزء مــن اســتراتيجية وزارة الصحــة للصحــة اإللكترونيــة ،تســعى دلــة
جاهــدة لتعزيــز راحــة المرضــى مــن خــال اســتخدام التطبيــب عــن بعــد
والمواعيــد عبــر اإلنترنــت لتحســين اعتمــاد الصحــة اإللكترونيــة.
وقــال القصبــي" :نشــهد حاليًــا زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
الرعايــة الصحيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة".
ويتوقــع أن يســتمر هــذا االتجــاه مــع تقــدم المملكــة فــي تحولهــا
لقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي إطــار مخطــط رؤيــة .2030
وحققــت شــركة دلــه الصحيــة نتائــج ماليــة قويــة خــال عــام ،2021
حيــث ســجلت زيــادة بنســبة  104فــي المائــة فــي األربــاح لتصــل إلــى 275
مليــون ريــال ســعودي ،فــي حيــن نمــت اإليــرادات بنســبة  60فــي المائــة
لتصــل إلــى  2.11مليــار ريــال ســعودي بنهايــة عــام .2021
فــي الربــع الثانــي مــن هــذا العــام ،أعلنــت دلــة عــن زيــادة بنســبة 59
فــي المائــة فــي أرباحهــا بقيمــة  82.8مليــون ريــال ســعودي ،مدفوعــة
بشــكل أساســي بارتفــاع اإليــرادات بســبب اســتمرار زيــادة عــدد المرضــى
وتحســين الكفــاءة.
وقفــزت أســهم الشــركة الســعودية المدرجــة  54بالمئــة منــذ بدايــة
العــام لتغلــق عنــد  116ريــاال فــي  15يونيــو حزيــران.

وســيقود الدوســري عمــل الهيئــة لتحقيــق أهــداف التحــول
واســتكمال تطويــر منظومــة العمــل اإلحصائــي ،بحســب بيــان.
وتقلــد الدوســري الــذي كان يشــغل سـ ً
ـابقا منصــب نائــب محافظ
البنــك المركــزي الســعودي وعــدد مــن المناصــب القياديــة فــي
مجــاالت تحليــل النظــم والبحــوث االقتصاديــة واإلحصــاء ورئاســة
اللجــان الحكوميــة والمهنيــة.
يذكــر ان الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي هيئــة حكوميــة مســؤولة
عــن تنفيــذ األعمــال اإلحصائيــة بمــا فــي ذلــك إجــراء المســوح
الوطنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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كمــا وتقــوم بكتابــة ســيناريوهات لفيديوهــات تتعلــق بموضــوع رفــع الوعــي

أفنان خالد ح ّلوش قصة نجاح لشابة ريادية أردنية
أفنــان خالــد حلــوش قصــة نجــاح لشــابة رياديــة أردنيــة فــي مجــال قضايا
المجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق المــرأة واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة (المصطلــح المعتمــد مــن قبــل األمــم المتحــدة) بشــكل خاص،
مؤمنــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ودورهــا فــي تحويــل عالمنــا وتحســينه

مثلــت أفنــان األردن بالعديــد مــن التدريبــات والمؤتمــرات واللقــاءات
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وتمــت مقابلتهــا مــن قبــل العديــد مــن البرامــج
المتلفــزة والصحــف علــى مســتويات مختلفــة.
أمــا علــى المســتوى الشــخصي فأفنــان جــزء ال يتجــزأ مــن مشــاريع ومبــادرات
حقوقيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتحديــدا الســمعية والبصريــة ،حيــث ســنبدأ
مــن هنــا بتســليط الضــوء أكثرعلــى أفنــان كناشــطة حقوقيــة ورياديــة،

ليصبــح أفضــل ،شــغوفة بتعلــم اللغــات واللهجــات ،مغرمــة بالســفر ألنــه

شــخص أصم باألردن أقرب له شــخص أصم آخر خارج األردن أكثر من

مُمارســة ألنــواع مختلفــة مــن الرياضــات ،باإلضافــة الــى كتابــة النثريــات.

أردني/ة يعيشوا معه بنفس البلد ( فريق صبّورة)

يقــدم لهــا مســاحة إلكتشــاف نفســها أكثــر واكتشــاف االخــر المختلــف أيضــا،
حصلــت أفنــان علــى درجــة اإلمتيــاز فــي اللغــة الفرنســية مــن كليــة
االداب وتخصــص العالقــات العامــة مــن كليــة الصحافــة واإلعــام فــي جامعة
اليرمــوك\األردن ،وحاصلــة علــى شــهادة حــول موضــوع الديموقراطيــة
وحقــوق اإلنســان مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ضمــن زمالــة القــادة
الشــباب.
بــدأت أفنــان أثنــاء دراســتها الجامعيــة التطــوع مــع جهــات عديــدة والتــي
منهــا منظمــات المجتمــع المدنــي ،والتــي بــدأت العمــل معهــم بعــد التخــرج
مباشــرة ،وتسلســلت أفنــان فــي مســيرتها المهنيــة حتــى وصلــت بعمــر ال
 26عــام لمنصــب مديــرة مشــروع متعلــق بمفهــوم العمــل الالئــق وحقــوق
العمــل والعمــال األردنييــن\ات لفئــة المــرأة وفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

قامــت أفنــان خــال مســيرتها المهنيــة بالمســاهمة بــإدارة أكثــر مــن  10مشــاريع و  20مبــادرة و 6حمــات كســب تأييــد فــي مجــال المشــاركة
السياســية ،حقــوق اإلنســان ،التربيــة المدنيــة ،العمــل الالئــق ،الحــوار وادارة التنــوع ومحاربــة التطــرف وخطــاب الكراهيــة اتجــاه االخــر المختلــف.،
حريــة التعبيــر ...الــخ وذلــك أثنــاء عملهــا مــع مركــز الشــرق والغــرب للتنميــة المســتدامة\األردن ،مؤسســة األميــرة تغريــد للتنميــة والتدريــب/
األردن ،جمعيــة انقــاذ الطفل/لبنــان ،كمــا وأنهــا بصــدد البــدء مــع منظمــة شــركاء نحــو األفضــل\األردن بمنصــب مديــرة تطويــر األعمــال.

كمــا ولهــا تدخــات فــي مجــال
قضايــا النــوع اإلجتماعــي باألخــص مع
اإلعالميــات واإلعالميــن الشــباب ،كمــا
وتقــوم بتيســير جلســات وملتقيــات
حواريــة حــول مواضيــع مختلفــة.
ســاهمت أفنــان بكتابــة مشــاريع
حصلــت علــى الموافقــة مــن جهــات
مختلفــة حــول مواضيــع انتهــاكات
حقــوق االنســان وتمكيــن الشــباب/ات.
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وكســب التأييــد ،باإلضافــة لترجمتهــا للغــة اإلنجليزية.

أفنــان شــريك مؤســس بمشــروع صبــورة  Sabbouraمنــذ ثالثــة ســنوات ،والــذي يهــدف الــى عمــل منهــاج
اوناليــن بشــكل أساســي ســهل الوصــول اليــه لتعلــم وتعليــم لغــة اإلشــارة العربية\األردنيــة بنــاءا علــى (المنهــاج
العربــي الموحــد) وبمســاعدة مترجمــي لغــة اشــارة مختصيــن لتحقيــق الدمــج بيــن مجتمــع الناطقيــن ومجتمــع الصم
اللذيــن يتشــاركوا نفــس العــادات والتقالييــد بإســتخدام اســلوب تعليمــي بطريقــة مختلفــة وجاذبــة وتشــاركية تعــد
األولــى مــن نوعهــا علــى المســتوى العربــي ولربمــا العالمــي مــن خــال اســتخدام مقاطــع لمــدة دقيقــة مــن أغانــي
ومســرحيات وبرامــج أغلبهــا مــن الزمــن الجميــل إلضفــاء الفــرح ولجــذب الفئــة المســتهدفة للتعلــم.
كتبــت صبــورة بالســين وليــس بالصــاد  :لتســليط الضــوء علــى التحديــات والصعوبــات التــي يواجههــا الصــم في
التعليــم بالمــدارس والتــي ينتــج عنهــا صعوبــة بالقــراءة بســبب غيــاب التعليــم الدامج.
المشروع موجود على منصة الفيسبوك ويوتيوب وانستغرام.

Sabboura.sl

ذوي اإلعاقة السمعية احدى مكونات المجتمع والتي يجب دعمها بمواد
مترجمة بلغة بريل سهل الوصول اليها (أفنان)
أنشــأت أفنــان بودكاســت تحــت اســم ( ، Manara By Afnan Halloushمنــارة) بمعنــى دليــل يهــدف الــى
تقديــم خدمــة التســجيالت الصوتيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة ســواء مــن فئــة األطفــال مــن خــال تســجيل
قصــص بأصــوات كرتونيــة مختلفــة أو لفئــة الكبــار مــن خــال تســجيل كتــب وروايــات وشــعر وغيرهــا مــن المــوارد
القابلــة للتســجيل بالصــوت باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية بهــدف توفيــر مــواد صوتيــة مختلفــة متاحــة
للجميــع حتــى مــن غيــر ذوي اإلعاقــة.
مــن الملفــت أن شــعار منــارة يحتــوي علــى لغــة بريــل  ،وهــي اللغــة اللــي بقــرأ فيهــا المكفوفيــن مــن خــال
اللمــس.
منارة موجودة على منصة ساوند كالود وفيسبوك ويوتيوب.

Manara by Afnan Halloush

تنهــي أفنــان القــول بأننــا جميعنــا خيــوط ضمــن نســيج
المجتمــع وعلــى كل منــا القيــام بالمبــادرة والعمــل ضمــن
اختصاصــة إلكمــال منظومــة الحقــوق المهمشــة وتوســيع
النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان.

للتواصل:

االيميل:

afnanhalosuh@yahoo.com
لينكد ان:
www.linkedin.com/in/afnan-halloush-a99125a6
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مثال حي لمن يبحث عن النجاح
ســيدة يميزهــا التصميــم واإلرادة وقصتهــا أكبــر شــهادة لهــا،
امـــرأة كافحـــت مـــن اجـــل الوصول الـــى درجـــة علميـة عاليـــة حاملـة
معهـــا شــغف الطفولــة بمــا يــدور فــي عقــل االنســان وأحــام مراهقــة
بــأن تكــون اســــتاذة جامعيــــة .أثــارت فضولهــا منــذ الصغــر احــدى
نســـاء الحـــي التـي كانت تعانـي مـن مـرض عقلـي فحولت خوفها ،الى
رغبــة جامحــة لفهــم النفــس البشــرية ورســم درب المســتقبل .ورغــم
انهــا تزوجــت ولــم تكمــل دراســتها اال انهــا كافحــت وحصلــت علــى
شــهادة الثانويــة العامــة بالدراســة المنزليــة وبترتيبــات الهيــة أدت
النتقالهــا الــى كنــدا اســتطاعت ان تحصــل علــى شــهادة بكالوريــوس
فــي علــم النفــس مــن جامعــة وينيبــغ فــي واليــة مانيتوبــا الكنديــة.
النجاح يحققه الذين يواصلون المسيرة
وبعــد عودتهــا ،عملــت الدكتــورة افتخــار جــاداهلل فــي معهــد
النجــاح بالكويــت فــي مجــال التدريــب واالستشــارات ونظــرا لتميزهــا
أســند اليهــا تدريــب اللغــة اإلنجليزيــة وتدريــب دبلــوم الســكرتارية
التنفيذيــة ،وتقديــم االستشــارات للطــاب الذيــن يرغبــون فــي
الدراســة خــارج الكويــت.
وبعــد انتقالهــا الــى الســعودية ،عملــت فــي البعثـــة االمريكيــة
لمــدة  35عامــا ،تــم تقليدهــا مناصــب عــدة كان اخرهــا نائــب مديــر
العالقــات بالبعثــة.

عندما تلتقي عصارة الخبرات لتقدم اجود الخدمات
التدريــب وتقديــم االستشــارات هــو أول عمــل قامــت بــه الدكتــورة
افتخــار جــاداهلل وهــو ذاتــه الهــدف الــذي تبلــورت حولــه المســيرة
المهنيــة .ففــي  2018أصبحــت شــريكا فــي شــركة صــات لالستشــارات
والتدريــب بعالمتهــا التجاريــة "لينكــس" والتــي تأسســت  2009وكان
مقرهــا مقابــل الجامعــة األردنيــة وتركــزت نشــاطاتها علــى تأهيــل
خريجــي الجامعــات واعدادهــم لســوق العمــل وامتــدت أنشــطتها إلــى
تقديــم التدريــب واالستشــارات لمؤسســات داخل األردن وخارجه شــملت
مؤسســات وطنيــة وأجنبيــة مثــل اتحــاد شــركات التأميــن وشــركة زيــن
وســفارة الفلبيــن .ورغــم العقبــات والخســائر الكبيــرة التــي مــرت بهــا
الشــركة كغيرهــا مــن الشــركات فــي  2020بســبب االغــاق الــذي
فرضتــه الــدول للتصــدي لفيــروس كورونــا ،أصــرت الدكتــورة علــى
اســتكمال المســيرة ولــو بمفردهــا فأصبحــت المالكــة الوحيــدة للشــركة
ونهضــت بهــا بحلــة جديــدة.
شــركة صــات اليــوم محطــة واحــدة تقــدم خدمــة ثالثيــة لدعــم
رواد األعمــال بــد ًءا مــن إيجــاد مســاحات العمــل المناســبة ألعمالهــم
ووصــوال الــى تحقيــق أهــداف المؤسســات التــي تســعى الــى االبتــكار
التنظيمــي والتميــز بتوفيــر االستشــارات وحلــول األعمــال والتدريــب فــي
المجــاالت اإلداريــة والماليــة واالقتصاديــة ،والمــوارد البشــرية المختلفــة
لتشــمل طــرق التحســين والتطويــر وتصميــم المشــاريع ووضــع
مؤشــرات األداء الرئيســية وإعــادة الهيكلــة.

الرؤية المستقبلية
تطمــح الدكتــــورة افتخــــار جــــاد اهلل الوصــول بلينكــس الـــى
الريــادة والتميــز فــي نشــر العلــم وتطويــر المهــارات وتحســين األداء
لألفــراد والمؤسســات وأن يصبــح مصــدرا للخيــر ومســاعدة الغيــر

ولــم يثنيهــا العمــل  8ســاعات يوميــا ،وال وجــود  3أطفــال عــن

فــي الوصــــول الــــى صحــــة نفســية أفضــل وأن يتميــز بتقديــم كافة

عزمهــا علــى اكمــال دراســتها ،فالتحقــت بجامعــة أوكالهومــا

خدماتــه بمصداقيــة واحترافيــة واحتــرام .نصيحــة الدكتــورة افتخــار

االمريكيــة للدراســة عــن بعــد وحصلــت علــى شــهادة الماجســتير

جــاداهلل للقــراء “ال تبحــروا فــي الحيــاة بــا وجهــة فمــن ال وجهــة لــه

فــي الدراســات الحــرة ،تخصــص ارشــاد نفســي وكان عنــوان البحــث" ،

ال يصــل الــى هــدف"

منظــور ثقافــي فــي توفيــر االرشــاد النفســي للعــرب".
عملــت بعدهــا بجامعــة ماريالنــد االمريكيــة ،القســم األوروبــي لمــدة  12عامــا وتــم ترفيعهــا مــن محاضــر الــى أســتاذ مســاعد ،وقامــت بتدريــس
دورات مبــادئ علــم النفــس والتعامــل مــع الضغــوط النفســية وعلــم النفــس المتقــدم واللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا.
كمــا قدمــت فــي عملهــا اليومــي مبــادرات عــدة أهمهــا تصميــم برنامــج تدريبــي ثقافــي مكثــف لتحضيــر االفــراد للعمــل بالبعثــة تــم اعتمــاده من
قبــل الهيئــات الحكوميــة االمريكيــة كبرنامــج إلزامــي حــال اســتالم االفــراد لعملهم.
ورغــم زخــم العمــل والحيــاة االســرية والعمــل اإلضافــي التحقــت ببرنامــج الدكتــوراه فــي جامعــة أرغوســي االمريكيــة حيــث قدمــت بحــث بعنــوان
"ســلوك العــرب نحــو اســتخدام خدمــات الصحــة النفســية الرســمية" قارنــت فيــه بيــن تقبــل طــاب الجامعــات الســعودية واالردنيــة الســتخدام
مرافــق الصحــة النفســية.
الدكتــورة افتخــار جــاداهلل اليــوم حاصلــة ليــس فقــط علــى شــهادة الدكتــوراة ،بــل علــى شــهادات مهــارات حيــاة فــي عــدة برامــج متخصصــة
وشــهادة المــدرب الدولــي المعتمــد مــن كليــة لنــدن الدوليــة.
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وسن بارحيم..
كل ما حولنا طاقة علينا
استغاللها

ابرز ما تقوم بتقديمه
• برانك هيلينج
تعتمــد مدرســة برانك هيلينج على المراكز الرئيســية "الشــاكرات" الســبعة وتنظيفها
وشحنها وكذلك تنظيف الهالة االثيرية للشخص.
هذا وتتضمن الهالة الجسم االثيري والعاطفي والروحي.

عندما نشــعر بألم ما نضع أيدينا على مكان الوجع برفق بشــكل فطري ،حيث ان أجسامنا تتصرف وحدها بتلقائية ،وأحيان ًا يبدأ
األلم بالتالشي .. .إنها الطاقة اإليجابية التي تهبها أجسامنا بذكاء إلى المكان المصاب.
كان العالج بالطاقة شــائع ًا منذ آالف الســنين ،اشتهرت به دول آســيوية عدّة ،منها الصين واليابان والهند .وعاد ليأخذ حيّزاً
كبيراً في العالم في العقدين الماضيين ،وليجذب محبي العالجات الطبيعية.
تختلف تقنيات العالج بالطاقة بين اختصاصات عدة ،كلها تصّب في غاية واحدة هي حســن مســير الطاقة في الجسم ،وتخطي

وذلك باســتخدام اليد والكريســتال التي تمتلــك القدرة على امتصاص الطاقة الســلبية
وشحن المراكز الطاقية.

• ثيتا هيلينج
احد موجات الدماغ من خاللها نصل الى فتح العقل الالواعي من خالل ادخال الشخص في

الحواجز.

حالة تأملوية وباستخراء تام ولكن بوعي.

وهو ما حدثتنا عنه وسن بارحيم..

مما يســهل الدخول في العقــل الالواعي ونبدا نغــوص بالعقل الالواعــي ونعرف جذور

نحن وكل ما حولنا طاقة

المشــكلة ونعمــل على حلها قــد تكون من الطفولــة او من االجداد او ربما االســاف او

وسن بارحيم ،درست التحاليل طبية ،وعملت في مجاالت عدة من ضمنها العمل مع المنظمات االنسانية ،وأعادتها سكة الحياة

الجينات.

إلى شــغفها في أســرار الكون ،وقدرات اإلنســان وقوة الفكر فدرست  ،...ثم توسّــعت في علوم أخرى في الطاقة وقوة العقل،
وعلوم تطوير الذات والبرمجة اللغوية العصبية ،وأنماط الشخصيات ،والتدريب على الحياة وغيرها.
ترى وسن ،أن الطاقة مكوّن أساسي ّ
لكل شيء ،إذ تحتوي كل الذرات المكونة لألجسام الحيّة وغير الحيّة على الطاقة ،وذبذباتها،
بما في ذلك أفكارنا التي تعدّ طاقة قويّة ،وفعّالة تؤثر في سير حياتنا.
فإذا ّ
فكرنا بطريقة إيجابية نحصد نتائج ذلك ،والعكس صحيح ،على قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه.

• اكسس بارز
عبارة عــن  32نقطة مركز طاقي على الراس ونقاط مركزيــة على اليدين ونقاط مركزية
على القدمين.
وهي نقاط تســمى مســارات الوعي ،حيث نقوم بتفعيل هذه المسارات من خالل الضغط

وتعتبر ،أنه من الضروري أن يفهم اإلنســان نفســه ويتعرّف إلى قدرته ،وأســرار الكون كي يعرف كيف يحسّن قدراتهّ ،
مذكرة

عليها مما يؤدي الى تحرير الشحنة الممغنطة ما بين الفصين االيمن وااليسر.

بمقولة اعرف نفسك حتى تعرف أسرار الكون.

من افكار ومعتقدات ..الخ،مما يؤدي الى تعافي الشخص جسديا ونفسيا.

وتقول إنه يجب أن نتعرف على أنفســنا وتكويننا ،وهذه هي البداية لتحســين حياتنا كما بدات بنفسها حيث وجدت ان التفكير
خارج الصندوق ساعدها في اكتشاف ذاتها.
كما تشير إلى أن المشاعر تؤثر في الصحة.
وتشبّه الطاقة ببطارية تشغل االجهزة ،فإذا كانت قوية يعمل الجهاز بشكل جيد ،ومثلها طاقة الجسم التي نستطيع السيطرة
عليها وتقويتها ،وإزالة العوائق لتحسين حياتنا.

wasanbaraheem@icloud.com
Tel:009627 99646028
wasanbarahimw

• تنمية ذاتية

• برانك هيلينج

• استشارية نفسية

• ثيتا هيلينج

•أخصائية تنفس عالجي

• معالجة بالطاقة الحيوية

• ارهاتك يوجا

• اكسس بارز

Open skies international academy
أكاديمية اوسيا للتدريب واالستشارات

نعمل وفق خطط مدروسة واستراتيجيات تناسب سوق العمل
قد ال نكــون األفضل ولكننا نخطوا خطــوات ثابتة نحو التميز
والمراتب االولى..
معتمدين من عدة جهات منها:

البداية:

البورد األلماني
مستشفى االسراء

بدأت بفكرة ،والفكرة بدأت تكبر شــيئا فشيئا ،واجهنا الكثير

مجلس الصحة

من العقبات وما زلنا نواجه العقبات بشكل مستمر

جمعية المختبرات الطبية

إال أن اصرارنا على النجاح لم يقل ولم يتناقص..

كلها خطوات نخطوها بإرادة الوصول داعين المولى أن يسدد

جهــود بُذلت ،وقت ُقــدم دون كلل أو ملــل ،محاوالت دائمة

خطانا لنصل إلى ما نتمنى ونريد...

للوصول وبحمد اهلل وكرمه نلقى بعد التعب نجاحا..

الدكتورة سالي أبو زيد في سطور

لم تكن فكرة اوســيا فكرة ســهلة التنفيذ إنما هي حصيدة

مدير عام أكاديمية اوسيا و مؤسس مساهم

جهــد وعمل دؤوب وإيمان بالهدف والفكرة وســعي ال يموت

في شركة زهرة كومبيون (تحت التأسيس)

للوصول ..

مواليد 1995/11/24

اوســيا أكاديميــة تعليميــة تهتــم بتطوير جيل من الشــباب

خريجة بكالوريوس تحاليل طبية وصيدلة

المتمكين مــن تخصصاتهم ومجاالت عملهم ،نعمل مع أفضل

بدأت مشــوارها في عالم التدريب و االعمال

المدربين لنُخرج لسوق العمل من يستطيع التغيير والتقديم..

في جائحة كورونا

بإدارة الدكتورة :سالي أبو زيد

بــدأت بطــرح دورات تدريبية بشــكل منفرد
بمجال الصناعــات الدوائية بناءا على خبرتها
السابقة في المجال
مــن ثــم تطــورت الفكــرة لتبــدأ مشــوار

تدريباتٌ في مجاالت مختلفة منها:
التحاليل الطبية والمخبرية
الصناعات الدوائية
الصيدلة والكيمياء
التربية والتعليم
التربية الخاصة
اإلدارة والمحاسبة
اإلعالم
التمريض
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األكاديميــة االولى فــي دوراتهــا التدريبية
المختلفــة و المعتمدة دوليــا ومصدقة من
البورد االلماني
و االن بصدد بناء و تطوير مشروعها الجديد
في عالم التصنيع الدوائي و المواد التجميلية
تحت اسم زهرة الكومبيون و بعالمة تجارية
(اوليفا)
الجيــن الجديــد والذي يحتوي علــى بروتين
ّ
ســيحفز الخاليــا التّائية لدى
معيّن وبدوره
المريض لقتل الخاليا السرطانيّة.
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كيفية إنهاء أزمة البطالة
بقلم :عواد الطهراوي مدير عام مؤسسة الصقر لألمن والحماية

رباب رمضان...

أصبحــت البطالــة فــي العالــم العربــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المنطقــة،ال
ســيما فــي حقبــة مــا بعــد الجائحــة حيــث تشــير البيانــات الــواردة مــن منظمــة العمــل
الدوليــة إلــى أن معــدل البطالــة فــي العالــم العربــي ارتفــع مــن متوســط  9.9٪فــي 2018
إلــى  11٪فــي .2021

تطلق مشروعها الريادي

وإذا أردنــا اســتبعاد دول الخليج،فــإن المعــدل الحالــي  -وف ًقــا لبيانــات منظمــة العمــل
الدوليــة  -ســوف يبقــى كمــا هوبنســبة  15.2فــي المائــة،أي واحــد مــن كل ســتة أشــخاص.
ووف ًقــا لدراســة أجرتهــا مؤسســة كارنيجــي فــي عــام ،2017فقــد انخفــض عــدد الوظائــف
الجديــدة فــي األردن مــن متوســط  70ألــف فرصــة عمــل جديــدة تــم إنشــاؤها ســنويًا بحلــول
عــام  2008إلــى متوســط ســنوي قــدره  48ألــف وظيفــة جديــدة اعتبــارًا مــن عــام .2015
إضافــة إلــى ذلك،فــإن عــدد الوظائــف الجديــدة نســبة الــى عــدد الوافــدون إلــى ســوق
العمــل فــي انخفاض،حيــث يقــدر عــدد الوافديــن الجــدد إلــى األردن بـــ  120أل ًفا،باســتثناء

فــي السياســات الضريبيــة الوطنيــة ..وعــاوة علــى ذلك،فــإن تراكــم رأس

 200ألــف الجــئ ســوري حصلــوا علــى تصاريــح عمــل.

المــال والعمالة،بغــض النظــر عــن زيــادة اإلنتاجيــة،ال يمكــن أن يحافــظ

وبالمثل،اســتحدث لبنــان مــا معدلــه  13ألــف وظيفــة جديــدة ســنويًا علــى مــدى

علــى النموطويــل األجــل .وبالتالي،فــإن الجانــب الثالــث مــن مثلــث إجمالــي

الســنوات العشــر الماضيــة بينمــا دخــل حوالــي  33ألــف خريــج جامعــي جديــد إلــى ســوق

ً
محــركا
إنتاجيــة العامــل ( - )TFPالتقــدم التكنولوجــي  -يجــب أن يكــون

العمل،وف ًقــا لدراســة أجرتهــا مؤسســة التعــاون الدولــي.

أفضــل للنموطويــل األجــل.

والصناعــات وأصحــاب العمــل بمتطلبــات ســوق العمــل الحالية والمســتقبلية

وفــي الواقع،توضــح دراســة أجراهــا الخبيــر االقتصــادي YiLi Chien
وجــود عالقــة إيجابيــة بيــن  TFPالماضــي المدفــوع بالتكنولوجيــا

وإذا أردنــا دراســة هــذا الوضــع مــن وجهــة نظــر العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل

والنموالمســتقبلي .ويؤكــد أن الدافــع وراء النمواألكثــر اســتدامة

البحتة،مــع زيــادة المعــروض مــن العمالــة وانخفــاض خلــق فــرص العمل،ســنجد ان هنالــك

هوالتطــورات التكنولوجيــة وليــس العمالــة أورأس المال،اللذيــن تميــل

ليــس فقــط عجــز هبوطــي ومســتدام،ولكننا نتوقــع أيضًــا أن نــرى أجــور أقل،وظــروف عمــل

عائداتهمــا إلــى التناقــص بمــرور الوقــت .ربمــا يكــون االســتنتاج األكثــر

أســوأ،واقتصاد متدهــور فــي نهايــة المطــاف ..ومــن المؤســف إلــى حــد مــا أن هــذا الوضــع

صلــة هــوأن النمواالقتصــادي المدفــوع بالتقــدم التكنولوجــي مــن

الكئيــب يعيــق التغييــر اإليجابــي فــي مواقــف العمــل.

المرجــح أن يتعافــى بســرعة أكبــر بعــد فتــرات الركــود.

جامعــة العلــوم التطبيقيــة تخصــص ماليــة ومصرفيــة.

ووف ًقــا لبيانــات مســح القيــم العالمية،ذكــر  92بالمائــة مــن المشــاركين العــرب مــن

ومــع وجــود اقتصــاد عالمــي يتجه،بــكل المؤشــرات،نحوالركود،من

الــدول التــي شــملها االســتطالع فــي عــام  2020فــأن العمــل مهــم فــي الحياة،مقارنــة بـــ

الضــروري أن تكــون اقتصاداتنــا مجهــزة لتحمــل الصمــود والنهــوض

مــن هواياتهــا الطبــخ وصنــع الحلويــات عشــقت تجربــة وابتــكار وصفــات

 88بالمائــة فــي عــام .2014

باقتدار،مــع كــون التكنولوجيــا هــي حجــر الزاويــة .يمكــن للتكنولوجيــا أن

جديدة.
وقبــل عــام بــدأت مشــروعها الخــاص الصغيــر لعمــل دبــس الفليفلــة
الســادة وبعــدة نكهــات (مدخــن  -حــار معتــدل ,-بالزعتــر  -بالثــوم-
شــطة -معجــون الفلفــل األخضــر الحــار -ودبــس الفليفلــة الصفــراء)
ووتميــزت بصلصــة ال  Peri Periوصلصــة البيتــزا.
وفكــرة المشــروع لمعــت بعــد تشــجيعها مــن قبــل زوجهــا وعائلتهــا
وأصدقائهــا لطعمــه المميــز وإيمانهــم بأنــه منتــج يســتحق أن يعلــن عنه.
شــاركت ببــازارات عــدة وكان لهــا الفضــل فــي التعريــف عــن المنتــج،
وبالرغــم مــن التعــب وضغوطــات الحيــاة التــي ال تنتهــي إال أنهــا
مســتمرة لتصــل لهــدف رســمته بمخيلتهــا.
وعــن ذلــك تقــول الحمــدهلل فخــورة بهــذا االنجــاز وأشــجع اي شــخص

لمخابز
مروان الحموي
السفراءـراده.
ليصــل إلــى مـ
العامـتمرار
المديرـى االسـ
علـ
للتواصل 00962796604789 :
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عــن االســتفادة مــن مخرجاتــه ،فــإن مســاهمة القطــاع غيــر الرســمي فــي
النمواالقتصــادي محــدودة بشــكل جوهري،ناهيــك عــن صعوبــة إدماجــه

مــن هنــا فــان هنالــك حاجــة فوريــة لخطــة متكاملــة متعــددة القطاعــات تربــط الجامعــات

ربــاب بــدري رمضــان ،مواليــد  1981متزوجــة ولديهــا  3أطفــال خريجــة

ومــع ذلــك ،مــع انخفــاض األجــور واالفتقــار إلــى التنظيــم والعجــز العــام

ويقتــرن ذلــك بـــ  69بالمائــة ممــن يعتقــدون أن وضــع قيمــة أقــل للعمــل في المســتقبل
شــيء ســيء،مقارنة بنســبة  63فــي المائــة فــي عــام .2014
وعــاوة علــى ذلك،يمكننــا إجــراء تقييــم معيــاري مفــاده أنــه بالنســبة لمــن لديهــم
وظائف،حيــث يعتقــد الكثيــر مــن النــاس أنهــم يعملــون بجــد أكثــر وأكثــر فــي الوقــت

تســاعد فــي اإلنتــاج بشــكل أســرع وأفضــل وأرخــص .فهــي ليســت قــادرة
علــى دفــع نمواقتصــادي مســتدام وطويــل األجــل فحســب،بل إنهــا أيضًــا
قائمــة علــى العمالــة بطبيعتها،وبالتالــي االســتفادة مــن أعظــم أصــول
العالــم العربــي  -شــعبه.

الحاضــر ممــا كانــوا يفعلــون مــن قبل،ممــا يعنــي إنتاجيــة أعلــى  -مــن حيــث المبــدأ ،حيــث

مــن جانــب اخــر فــان التقــدم التكنولوجــي الســريع أمــر ال مفــر منه،ومــن

ترتبــط زيــادة اإلنتاجيــة عمومًــا بالنموالســريع .الســؤال الملــح إذن هولمــاذا ال تترجــم

الضــروري أن تطــور اقتصاداتنــا البصيــرة للتكيــف .إذا واصلنــا التخلف،فإننــا

زيــادة اإلنتاجيــة فــي المنطقــة إلــى نمواقتصــادي وطنــي؟

نخاطــر بفقــدان مــا ال يقــل عــن  29مليــون وظيفــة فــي العالــم العربــي بحلــول

وهنالــك عــدد مــن اإلجابــات المحتملــة ،اإلجابــة المختصــرة والواقعيــة هــي اآلثــار

عــام  2030بســبب األتمتة،وف ًقــا لدراســة أجرتهــا شــركة ماكينــزي .قــد يكــون

االقتصاديــة للوبــاء ومعــدالت البطالــة المرتفعــة فــي جميــع أنحــاء المنطقة،إلــى جانــب

الوضــع أســوأ،حيث ألغــت العديــد مــن الجامعــات البرامــج الضروريــة لســوق

ارتفــاع األســعار ..وهــذا يعنــي أن األفــراد أقــل قــدرة علــى االنخــراط فــي المعامــات

العمــل فــي المســتقبل،بما فــي ذلــك برامــج تكنولوجيــا المعلومــات.

االقتصاديــة بصــرف النظــر عــن الضروريــات مثــل اإليجــار والمرافــق وســداد الديــون.

حيــث ان هنالــك حاجــة فوريــة لخطــة متكاملــة متعــددة القطاعــات

ويرتكــز تفســير محتمــل آخــر حــول حجــم القطــاع غيــر الرســمي فــي الــدول غيــر

تربــط الجامعــات والصناعــات وأربــاب العمــل بمتطلبــات ســوق العمــل

الخليجية،والــذي يصــل إلــى مــا يقــرب مــن ربــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الرســمي،وذلك

الحاليــة والمســتقبلية .مثــل هــذه الخطــة يجــب أن تدمــج بشــكل أفضــل

وف ًقــا لتقريــر البنــك الدولــي لعــام .2019

قطــاع المعلومــات وتســهل التقــدم التكنولوجــي.
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ماجدة الشويات ..
زيزفونة
الشمال ورائدة
العمل التطوعي
ماجــدة الشــويات مهندســة لهــا بــاع طويــل فــي العمــل التطوعــي والبيئــي وخدمــة المجتمــع
المجتمــع المحلــي ،تــرى الواقــع مــن خــال مــا تصنــع وتســجل مــن نجاحــات فهــي تجــد هــذا الواقــع
بــكل مــا فيــه فــا تبالــي لمــا قــد يحصــل حولهــا ،أنهــا الرجولــة االنثويــة بــكل معنــى الكلمــة.
وتصغــي الماســة الرائعــة لصــوت موهبتهــا الحاضــرة وتســتجيب لنــداء كيانهــا األنثــوي لتعبــر
عــن همــوم نســويه حقيقيــة جعلــت مــن فضائهــا الســردي افقــأ مرئي ـاً يعكــس مباهــج وتشــظيات
الــذات ،ليكــون الحــرف عندهــا طقســا مــن طقــوس الوجــد الــذي يعكــس عالــم األنثــى المرهــف،
متمــردة علــى واقعهــا بــكل مافيــه مــن حلــو ومــر فالواقــع لديهــا إمــا إن يكــون وإمــا إال يكــون.
وهنــاك حيــث تجــد ماجــدة نفســها فــي اماكنهــا التــي افنــت عمرهــا فيهــا ،حيــث تبتســم لهــا
الحيــاة تــارة ،وتخدعهــا تــارة اخــرى ،اال ان فتــاة الوجــد االردنيــة ترقــب بفــرح شــديد احــام النــاس
وتحــاول ان تســعى فــي تحقيــق المســتطاع منهــا ،اال انهــا مــا غابــت يومـاً عــن قضيــة تهــم النــاس،
او حالــة ارادت مناصرتهــا ،كيــف يكــون ذلــك وهــي التــي نــذرت نفســها مــن اجلهــم.

ماجدة
الشويات...
ال تعرف معنى
المستحيل
المهندسة ماجدة صالح الدين شويات في سطور..
مهندسة معمارية بخبرة تصل الى  23عاما وهي رئيس اختصاص قطاع هندسة خاصة
عضو مجلس بلدية اربد الكبرى عام 2013
خبرة جودة قطاع خاص مستوى اقليمي
مديرة عالقات دولية لحقوق االنسان للمرصد الوطني لحقوق االنسان عمل تطوعي
عضو نقابه المهندسين االردنيين
عضو اللجنة المعمارية نقابة المهندسين عضو ناشط
عضو منظمة االمم المتحدة مع النساء المدافعات عن المراة بالشرق االوسط
رئيس الجمعية البيئة االردنية فرع اربد سابقا
رئيس فخري لمؤسسة ال ميديا ارت تطوير الفنون
رئيس فخري لمؤسسة اربد اجمل للتدريب والتطوير

ماجــدة الشــويات يــا مــن غســل شــرايينها طوفــان نــوح فشــهدت كل االســرار ،المســت هامتهــا

عضو سابق في اتحاد المراة االردنية

ريــاح الزمــن وامطــاره ،لــم تبخــل بعطاءهــا حــد االرواح ،تنمقــت بهالهــل البواســق ولــم ينــدى فيهــا

عضو في تجمع لجان المراة االردنية

جفــن او تصــدر مــن صدرهــا حســرة ،لــم تلبــس يومــا ذال وال رثــاء ،تمــد ذراعيهــا لتحتضــن التاريــخ

عضو في مجلس االمن الغربي الشرطة المجتمعية

والزمــن ،ومــن تحــت قدميهــا ينزلــق القصــب والبــردي ليتباهــى بخضرتــه العذريــة وهــو يتمايــل مــع

عضو في شبكة النساء القياديات في االردن تكامل

نســائم المســاء ورائحــة الــورود ،وبيــن اصابعهــا الورديــة يلمــع مــرأى عينيهــا حيــن تنــداح دوائــر

عضو في اللجنة العليا لجمعية بيت الحكمة لرعاية مرضى السرطان

المــاء التــي تحركهــا اناملهــا.

داعمة ومتطوعة لقرى األطفال منذ  ٢٠عاما

وتنحنــي ســيدة النســاء وماســتهن بجمالهــا االســطوري المهيــب علــى ابهــر الغــراف بسلســبيله
االلهــي وهــو ينســاب منحــدرا نحــو العشــق العــذري ويحــي بذراعــه الطويــل بنــات جيلهــا ويتلفــت
يمينــا وشــماال ليطبــع قبلــة علــى جبيــن الحــي واخــرى علــى جبيــن الوطــن ،ويقبــل عــرى االمــل
وعذريــة الكــرم والبســاطة والــدأب المؤجــج فــي تفاصيلهــا.

مستشارة االردن لنادي اليونسكو
مديرة إقليمية للمنظمات والعالقات الخارجية للمرصد الوطني لحقوق االنسان
عضو بلجنة تطوير وسط مدينة اربد
عضو باللجنة الدولية لبلدية اربد الكبرى
عضو هيئة مركزية نقابة المهندسين االردنية
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ريم خرفان...
نصيحتي
لكل امراة
الحقي
احالمك
وطموحاتك
المصداقيــة والموضوعيــة والدقــة فــي المواعيــد ،أهــم ثــاث عوامــل لنجاحهــا ،فمــا أن عرفــت بتلــك الصفــات حتــى
أيقنــت انهــا ســتصل الــى أعلــى درجــات االحتــرام والتميــز ،ويزيدهــا نجاحــا انهــا لــم تتأثــر يومـ ًا باالنتمــاءات الجانبيــة،
وإنمــا وضعــت نصــب عينيهــا خدمــة مجتمعهــا بعيــدا عــن المصالــح الشــخصية.
تبــرز قيمــة ريــم خرفــان فــي المجتمــع انطالقــا مــن محبتهــا للخيــر والعمــل علــى مســاعدة المحتــاج ومــد يــد العــون
لمــن يعــف بنفســه عــن طلبهــا ،فهــي تمتلــك قيمــة وتحضــر وأخالقيــات انعكســت ذلــك علــى واقــع المــرأة ،فاصبحــت

مال واعمال ...من هي ريم خرفان؟

ولكنــي تعرضــت لخطــأ طبــي كاد ان يــودي بحياتــي ولكــن مــن

اســمي ريــم هاني حســني خرفــان ولدت في شــهر تمــوز من عام

لطــف اهلل وســتره نجــوت منــه باعجوبــه .ذلــك ادى الــى تاخــري

١٩٦٥فــي عمــان االردن .عائلتــي مكونــه مــن امي و ابــي و اختان و

فــي اكمــال مســيرتي العلميــه ولكنــه لــم يوقفنــي فقــد بــدات

 ٣اخــوه .درســت فــي مدرســة الملكــه زيــن الشــرف فــي جبــل عمــان

عملــي التطوعــي الخــاص فــي بدايــة  ٢٠٠٨والــى االن بدعــم مــن

الــدوار االول.كان للمدرســه دور كبيــر تغييــر و صقــل شــخصيتي و

االصدقــاء والمقربيــن والمعــارف فقــد قدمنــا المســاعدات الماليــة

حياتــي فقــد تعرفــت علــى صديقــات العمــر .بــدأ مشــواري الدراســي

والماديــة والمعنويــة للعائــات المحتاجــة واالطفــال االيتــام

فــي الكليــة العربيــه تخصــص ادب انجليــزي و بعدهــا تزوجــت و هنا

والنســاء اللواتــي لديهــن مشــاريع صغيــرة.

اتخــذت قــرار بنــاء عائلتــي الحبيبــه المكونــه مــن  ٣اوالد و بنــت..
بعــد ذلــك رجعــت للمقاعــد الدراســيه هــام  ١٩٩٧بكامــل الدعــم
مــن زوجــي الحبيــب و تخرجــت عــام  ٢٠٠٢و حصلــت علــى درجــة
البكالوريــوس فــي االدب االنجليــزي و بعــد ذلــك بــدء مشــواري

فــي البدايــة كان العــدد قليــا جــدا ولكــن االن ندعــم عــدد ال
بئــس بــه مــن العائــات المحتاجــه ( وهــذا العمــل تطوعــي ).

مــال واعمــال ...االهتمــام بقضايــا المــراة جــزءا ال يتجــزء
مــن حيــاة ريــم اخبرينــا عــن ذلــك؟

مــن تشــجيع اســاتذتي وتشــجيعهم لــي لخــوض انتخابــات مجلــس

ريــم خرفــان ...فــي ال  ٢٠٢٠شــجعتني ابنــة اختــي علــى

النــواب التكميلــي الــذي شــغر لوفــاه النائــب البرغوثــي  .فــي الحياه

اكمــال دراســتي العليــا( الدكتــوراه) ولكــن لــم يحالفنــي الحــظ

السياســيه التــي خضتهــا مــن خــال الترشــح لمجلــس النــواب

الن التخصصــات التــي كانــت مطروحــه ال تتناســب مــع مســيرتي

مال وأعمال ...اخبرينا عن تجربتك مع السياسة؟

التعليميــه.

ريــم خرفــان ...تخللــت مســيرتي عــدة خطابــات وجهــت العضــاء

ولكــن اشــارت ابنــة اختــي ( حال)علــي ان اكمــل فــي برنامــج

المجلــس خصيصــا حيــث اقتصــر خطابــي علــى اهمية دور الشــباب

دراســات المــراه (ماجســتير)في الجامعــه االردنيــه وبالرغــم مــن ان

فــي المجتمــع ودمجهــم فيــه وضــرورة ادراجهــم فــي مجريــات

البرنامــج كان ماجســتير فانــا لــم امانــع ان احصــل علــى شــهاده

العمليــة السياســية وضــرورة مشــاركتهم فــي اتخــاذ القــرارات

ماجســتير اخــرى تعرفــت خاللهــا علــى العديــد مــن االســاتذه

النهــم يمثلــون اغلــب المجتمــع حيــث ان المجتمــع االردنــي يعتبــر

والبروفيســورات الرائعــات اللواتــي زادو مــن معارفــي العلميــه

مجتمعــا فتيــا ولكــن لالســف لــم يحالفنــي الحــظ بالرغــم مــن اننــي

والحياتيــه بالرغــم مــن انهــن كــن اصغــر منــي عمــرا ولكــن اكبــر

حصــدت الكثيــر مــن االصــوات وكانــت هــذه مــن التجــارب التــي

منــي خبــرة وعلمــا… .واالن وبحمــد اهلل انــا فــي المراحــل النهائيــه

اضافــت الــي خبرتــي ومعرفتــي فقــد كان للعديــد مــن النــواب اثــر

مــن التحضيــر للرســاله ( اطروحــه الماجســتير ) التــي يتمحــور

ايجابــي علــى مســيرتي والبعــض االخــر لــم يكــن لــه اي تاثيــر.

موضوعهــا عــن المشــاكل االجتماعيــه والنفســيه التــي تواجــه

مال وأعمال تقاطع ريم ،ماذا قررتي بعد ذلك؟

النســاء فــي حرمانهــم مــن حقهــم بــاالرث .

ريــم خرفــان ...بعــد ذلــك قــررت ان اكمــل دراســتي العليــا فــي

مــال واعمــال ...الحديــث فــي اغلبــه معــك عــن ســيادة

جامعــة ال  NYITبتخصــص ادارة المــوارد البشــريه تعرفــت خاللهــا

ارادت ان ترتــوي علمــا ومعرفــة ،ايــن انــت مــن الحيــاة

علــى العديــد مــن االســاتذه مــن خــارج االردن ومــن داخلهــا الذيــن

العمليــة؟

حقيقــة ال تحتــاج منــا إلــى جهــد يذكــر فــي تدبرهــا ،ويكفــي فقــط أن نعــرف أن لهــا بصمــات واضحة فــي فــي مجتمعها،

اضافــوا الكثيــر مــن الخبــرات المعرفيــه والعلميــه والحياتيــه.

ريــم خرفــان  ...انــا االن اتجهــت بمنحنــى اخــر بحياتــي

وتطويــر ذاتهــا لتجنــي ثمــار ذلــك حاضــرا ومســتقبال.

واجهــت العديــد مــن العقبــات خــال دراســتي لهــذا التخصــص

واسســت شــركه اســتيراد صغيــره تســتورد الشــكوالته والعصائــر

ولكــن اصــراري وعزيمتــي ودعــم زوجــي وعائلتــي جعلونــي اتخطــى

والبســكويت (..اســبانية الصنــع )

ريــم خرفــان تلــك الســيدة التــي والول مــرة اجــد قلمــي عاجــزا عــن التعبيــر عــن احــد الســيدات اللواتــي قابلتهــن،
بــل يجعــل كالماتــي ال تــدري مــن ايــن البدايــة والــى ايــن اريــد الوصــول فشــهادتي بهــذه الســيدة ذات القلــب الطيــب
والمعشــر اللطيــف مجروحــة وال اجــد اي مــن كلمــات شــكرا تفيهــا حقهــا  ...دعونــا نتعــرف ســويا علــى ريــم خرفــان فــي
هــذا اللقــاء...
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كل مــا اعتقــدت انــه كان مســتحيل .

مــال واعمــال  ...مــا هــي الصعوبــات والتحديــات التــي
تعرضتــي لهــا ،وكيــف اســتطعتي تجاوزهــا؟

لمرضــى الســكر والذيــن يتبعــون الحميــات ولمرضــى حساســية
القمــح وهــذا خــط جديــد اتمنــى النجــاح فيــه وشــعاري دائمــا ال
تستســلم وجــازف وتــوكل علــى رب العالميــن .

ريــم خرفــان ...خطتــي كانت ان اكمــل دراســتي العليا(الدكتوراه)
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مــال واعمــال ...بموجــز بســيط مــن هــي ايمــان يكيــرات
ومتــى دخلتــي عالــم الشــحن ؟

ايمان بكيرات...
اصرار وتحــدي ونجاح في
اصعب القطاعات

ايمــان يكيــرات ...ام وجــدة ،عملــت لفتــرة فــي أتمتــت العمليــات ومــن ثــم انتقلــت
الــى العمــل اللوجســتي والشــحن عــام  ،2006باالضافــة الــى العمــل فــي الجانــب
التطوعــي ومؤسســة جمعيــة خيريــة (فكــرك بغيــرك) .
ومؤسســة ومديــر عــام لشــركة نيــو جيرســي حاملــة للعالمــة التجاريــة ترايســتار
كارجــو  ،ونعمــل بــكل بكافــة الشــحن والخدمــات التــي تقدمهــا اللوجســتيات.

مال واعمال  ...ما الذي يميز نيوجيرسي للشحن؟
ايمــان يكيــرات ...تتميــز الشــركة باألشــخاص الذيــن يعملــون فيهــا  ،حيــث ان
فريــق العمــل هــو الــذي يميــز شــركة عــن شــركة آخــرى الن المنتــج او الخدمــة النهاية
واحــدة لكــنَ كيــف ســيتم تقديــم خدمــة والمتابعــة فهــو الــذي يميــز نيوجرســي.

مــال واعمــال ...مــا هــي تطلعاتكــم كشــركة
نيوجرســي ومــا هــي ابــرز خدماتكــم؟
ايمــان يكيــرات ...يهمنــا ان نوســع قاعــدة  Market Shareلدينــا وان
لــم اقابلهــا ســوا مرتيــن فــي االولــى رفضــت اجــراء المقابلــة فهــي بعيــدة كل

شــكلن بصمــة واضحــة فــي خــط ســيرهن ،تفكــر بغيرهــا بــكل صــدق لتأتــي

نكــون نكــون رائديــن فــي الســوق االردنيــة وهــو مــا تطمــح اليــه أي وخاصــة

البعــد عــن االعــام واالضــواء ،وامــام اصــراري بعــد مكالمــة هاتفيــة جــأت بعــد مــا

باكــورة مــن بواكيــر العمــل التطوعــي " فكــر بغيــرك " برؤيــة جديــدة وفكــر

يقــارب العاميــن مــن مقابلتــي قبلــت ان تجــري المقابلــة ،قــد يســتغرب البعــض

جديــد ،امــرأة مــن زمــن نتــوق لعودتــه ،تدخــل فــي عالــم ليــس لــه قــرار ،بعيــد

فــي القطــاع النقــل وان نوســع الدائــرة لعمالئنــا.

مــن اصــراري علــى اجــراء المقابلــة ولكــن؛ دعونــي اضعكــم علــى التفاصيــل

عــن عالــم النســيان لتضــع نفســها أمــام الواقــع الــذي تعيشــه المــراة التــي كانــت

واغــوص معكــم فــي خفايــا واحــدة مــن ابــرز ســيدات المجتمــع ،انهــا ســيدة

حتــى وقــت قريــب فــي طــي النســيان.

االعمــال واالحســان ايمــان البكيــرات.
الســيدة التــي اســتطاعت دخــول مجــال يصعــب دخولــه علــى المــراة فعالــم
الشــحن والخدمــات اللوجســتية مــن اصعــب القطاعــات والتــي تحتــاج الــى التعامــل

ســنقدمها هــي الشــحن البحــري والبــري والجــوي  ،كمــا وندخــل عالــم التخليص
ايض ـاً ونقــوم بتقديــم الخدمــات البريــة وخدمــات آخــرى وهــي قيمــة مضافــة

ســيدة لهــا بــاع طويــل فــي عالــم الشــحن تــرى الواقــع مــن خــال االنجــاز فهــي

إلنجــاح عمليــة النقــل.

تجــد هــذا الواقــع بــكل مافيــه فــا تبالــي لمــا قــد يحصــل حولهــا ،أنهــا بحــق

مــال وأعمــال ...مــا الــدور الــذي تقــوم بــه ايمــان
بكيــرات فــي المجتمــع ومــا النصيحــة التــي تقدمينهــا
للشــباب؟

امــراة اســتطاعت التفــوق واجتيــاز الصعــاب.

مــع مختلــف فئــات المجتمــع ،ناهيــك عــن الوقــت والجهــد الطــول الــذي يحتــاج
العامليــن بــه الــى بذلــه.

بالنســبة لنــا فــي عالــم النقــل ولوجيســتكس أهــم األساســيات التــي

وتصغــي الماســة الرائعــة لصــوت انســانيتها الحاضــرة وتســتجيب لنــداء
كيانهــا األنثــوي لتعبــر عــن همــوم نســويه حقيقيــة جعلــت مــن فضائهــا الســردي

اال ان مــا فــي داخــل ايمــان مــن طاقــة إيجابيــة ورغبــة فــي اإلبــداع والتميــز

افقــأ مرئي ـاً يعكــس مباهــج ونكــران الــذات ،ليكــون الحــرف عندهــا طقســا مــن

فــي المســار الــذي يبعــث فــي قلبهــا فرحـاً ويجعلهــا تشــعر بانهــا قامــت بإيصــال

طقــوس الوجــد ســاعية الــى ان تقــدم لغيرهــا مــا تحبــه لنفهســها لتجعلهــم

رســالتها بــكل امانــة ،فهــي دائمــة الســعي لنشــر رســالة اإليجابيــة قــو ًال وفع ـ ً
ا،

يتفوقــون علــى واقعهــم بــكل مافيــه مــن حلــو ومــر فالواقــع لديهــا إمــا إن يكــون

وال تؤمــن باألحــام بــل بوضــع األهــداف واالجتهــاد لتحقيقهــا ،وتســأل اهلل

وإمــا إال يكــون.

التوفيــق فــي تحقيــق الجــزء اآلخــر مــن امنياتهــا.
مــن جانــب اخــر نراهــا تأتــي إلــى الواقــع لتضــع نفســها بيــن أخواتهــا اللواتــي

مــال وأعمــال  ...مــا مــدى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى
قطــاع الشــحن ،وكيــف تجاوزتــم هــذه المشــكلة؟
ايمــان يكيــرات ...اثــرت جائحــة كورونــا علــى قطــاع النقــل بشــكل كبيــر ،حيــث تــم
تصنيفهــا مــن قبــل مؤسســة الضمــان االجتماعــي بانهــا مــن اكثــر القطاعــات تضــررا
وجــاء التأثيــر مــن اكثــر مــن جانــب مــن ناحيــة النقــل البحــري ارتفــاع اســعار الشــحن
البحــري تأثــرت وجعلــت عــزوف التجــار االقبــال علــى الشــحن البحــري .

ســيدة لهــا بــاع طويــل فــي عالــم الشــحن تــرى الواقــع مــن خــال االنجــاز فهــي

امــا بالنســبة للشــحن الجــوي فــان خطــوط الطيــران الكبــرى لــم تعــد تأتــي الــى

تجــد هــذا الواقــع بــكل مافيــه فــا تبالــي لمــا قــد يحصــل حولهــا ،أنهــا بحــق امــراة

األردن  ،كمــا ان هنالــك أكثــر مــن عامــل ســاهم فــي تعطــل عمليــة الشــحن لفتــرة

اســتطاعت التفــوق واجتيــاز الصعــاب.

محــدودة  ،وعملــت زعزعــة امورنــا كثيــرا لكننــا مــا زلنــا موجوديــن.

وتصغــي الماســة الرائعــة لصــوت انســانيتها الحاضــرة وتســتجيب لنــداء كيانهــا
األنثــوي لتعبــر عــن همــوم نســويه حقيقيــة جعلــت مــن فضائهــا الســردي افقــأ مرئيـاً
يعكــس مباهــج وتشــظيات الــذات ،ليكــون الحــرف عندهــا طقســا مــن طقــوس الوجــد
ســاعية الــى ان تقــدم لغيرهــا مــا تحبــه لنفهســها لتجعلهــم يتفوقــون علــى واقعهــم
بــكل مافيــه مــن حلــو ومــر فالواقــع لديهــا إمــا إن يكــون وإمــا إال يكــون.
ايمان بيكرات ضيفتنا في هذه السطور واليكم ما دار بيننا من حوار:
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حيــث اســتطعنا تجــاوز الصعــاب مــن خــال األدارة القويــة والفريــق الــذي اســتطاع
بإصــراره تحمــل الصعوبــات جميعهــا  ،حيــث انــه مــرت علينــا فتــرات أو اســابيع لــم
نجــد العمــل ولكــن اســتطعنا أن نتكاثــف ونتعــاون مــع بعضنــا البعــض كــي نتجــاوز
هــذه المرحلــة الصعبــة.
واالن وبعــد انتهــاء الجائحــة والتــي تجاوزنــا باصرارنــا وعزيمتنــا عدنــا بــروح
جديــدة وبعزيمــة ال تليــن ســاعين الــى ان نكــون فــي مقدمــة الركــب وحامليــن معنــا
طموحــات تصــل عنــان الســماء ،فالقمــة هدفنــا وطموحنــا.

ايمــان يكيرات...قمــت بإطــاق برنامــج فكــر فــي اآلخريــن فــي أكتوبــر
 ، 2018ومــع ذلــك فنحــن نشــارك بشــكل كبيــر فــي خدمــة المجتمــع وجهــود
الدعــم منــذ أكثــر مــن  15عامًــا  ،حيــث كانــت هنــاك حاجــة إلــى المســاعدة
فــي جميــع أنحــاء المملكــة.
امــا نصيحتــي للشــباب فأنصحهــم بــأن يلجــأوا الــى التدريــب فــي مجــال
الــذي يرغبــون العمــل فيــه ســواء كان حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس او
لــم يحصلــوا عليهــا والشــيء الــذي ســيؤهله الــى وظيفــة بشــكل ســريع والــذي
ســيحققله مصــدر عيــش لــه هــو بــأن يتــدرب فــي المحــال الــذي يتطــوع لــه
يختصــر مســافات كثيــرة وال يوجــد مــن يطلــب منــه ســنوات خبــرة ســابقة.
من جانب انا عضو في لجنة التدريب في النقابة اللوجستية،

للتواصل..
009626582879

Iman.Bkyrat@amm.tristarcargo.com
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ميساء السلطي فنانة من طراز فريد

ابداعات بال حدود

موغلــة في مجرة قريبــة ،متمردة ،جامحة فــي افكارها ،تبتعد عن
الرتابة والتقليد وتســعى دائم ًا الى التجديد ،تحب الحياة والحرية،
تعشق الطبيعة ،وتحب البساطة وتبتعد عن التكلف.
يكفيها أن تكــون بحد ذاتها إبداعا من رحيــق االمل وندى الفجر
الجميل ،هكذا تظهر ميســاء السلطي بكتاب اإلنسان ال الذكور أو
النســاء ،وهكذا تواصل بهاء القول والفعل ،تبشر بالربيع الزاحف ،
بالشــارع الممتد حتى السماء ،باإلنسان بكل العنوان ،تنشد وتردد
أحلى نشيد على درب بلوغها لتحقيق حلم طالما راودها ،حلم إمرأة
ليست عادية ،حلم أنثى درست الحياة رغم ما عانته ،حلم سيدة من
بنات وطن جبلنا على حبه ،وهمن به شوقا ولهفة.
تســتعمل عقلهــا الباطن إلبــداع لوحــات فنية غاية فــي الروعة
والجمــال ،شــقت طريقها بــكل ثبات وعزيمــة ،فنانــة عصامية،
موهوبة ،أحبت األلوان والريشــة في سن مبكرة مما جعلها تفهم
عن قــرب عالقة اللوحة والظواهر االجتماعيــة كي تعبر عنها بكل
عمق ،فتناولت الحياة الالماديــة كأحد تيماتها إلى جانب الطبيعة
من خالل رسم وجوه ومعالم تزخر بها المنطقة العربية ،إلى جانب
أننا تتفاعل بشــكل كبير من خالل أنشــطتها مــع المتعلمين من
برامج تحسيســية وأنشــطة بيئية ،حيث أبدعت وتلقت تنويها من
قبــل المهتمين ،إنها فنانة بكل ما تحمله الكلمات من معاني ألن

معلمة فنون في مدرسة خاصة

حبها للتشكيل هو ما يجعلها دائمة البحث والتطوير.

ومديرة ومدربة فنون مرسم ارت الند

فنانة اســتهوتها الطبيعة بجميع ألوانها وأشــكالها ،فاستطاعت

لدى خبرة طويلة في تدريس الفنون

بألوانهــا البهية اختراق صمــت الطبيعة والتعبيــر عما يروم في

ألكثر من  ١٥ســنة اقمت العديد مــن الدورات الفنية

وجدانهــا من هواجــس وتخيالت وأحاســيس لتغيير هــذا الواقع

على مدار سنوات عديدة

البيئــي بإيحاءاتهــا الشــاعرية الحالمة ،حيث لم تجــد أمامها من

مشــاركة في عدة معــارض منها تابع لــوزارة الثقافة

ســبيل إال لغــة اللون كلغــة كونيــة مشــتركة وأداة للتواصل مع
محيطها وتحقيق طموحها وأمنيـــاتها بدل اللغة المتعارف عليها
بنقل هذه اإلحساسات واإليحاءات ،وهي فنانة جادة وعاشقة بعمق
لالنطباعية ،ترســم كل ما تقــع عليه العين ويشــغف إليه القلب،
انطباعية تقوم على تســجيل االنطباع اللحظي الطبيعي الذي تقع
عليهــا عينها ،ودون عناء تقوم بإعادة تشــكيل عناصره وتوزيعها
عبــر مســاحات اللوحة في تناغــم لوني وضوئي مفحــم بالحيوية
والروح ،يكشف عن تداخل وتقاطع ضربات الفرشاة بشكل متوازن،
يعبر عن هدوء وصفاء روح الفنانة وســموها النفسي ،واضعة أدق
التفاصيل المفضية إلى هارمونية عالية ،تجعل من المتلقي يشعر
بأنه أمام لوحات متحركة وناطقة ،إنها البصمة التي ميزت ميســاء
السلطي من خاللها أعمالها.
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ووزارة التربيــة والتعليم للمعلميــن المتميزين فنيا
ومعارض أخرى..
وحصلت على مراكز أولى في مشــاركات على مســتوى
المدارس .
حاصلة على عدة دروع التميز فنيا
اعلــم الفنــون بكل طاقــة معلم يحب مهنتــة ويبدع
فيها ...حب الرسم يشعرني بالسعادة الحقيقة وفرحة
المشاركين بالمرسم تمدني بطاقة كبيرة جدا
مرســمنا يقدم افضل الخدمــات التعليمية الفنية من
دورات اساســيات الرســم بالرصاص والرسم بمختلف
انواع األلوان المائي االكراليك والباستيل وغيرها.

Tel:00962799615544
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رجاء الربابعة ..
قصة نجاح بدات من الصفر
الحديــث عــن رجــاء الربابعــة يقودنــا للحديــث عــن
الطمــوح ،فمــا هــي طموحاتهــا؟ ،هــل تتمنــى أن تكــون شــيئاً
مــا لمــاذا ال تفكــر قبــا فــى أن تصبــح مــا ترغــب بــه ،األمــر
ممكــن جــداً ،خاصــة انهــا مــن النمــاذج العديــدة المتقدمــة،
التــي تتــرك الفرصــة للشــباب ،وتغــذى أحالمهــم بالتواجــد
فــي األماكــن التــي يرغبــون بــأن يكونــوا فيهــا بعــد إكمــال
اربعــة عقــود مــن الزمــن،
ومن يعلم ربما نراهم بعد ذلك في مركب متقدم.

وهــي دائمــا فــي تحســن بفضــل أخــذ مالحظــات الجميــع بعيــن اإلعتبــار.
رجــاء ذات إرادة قويــة تمكنــت بمجهودهــا الخــاص وبموهبتهــا مــن الوصــول
الــى تحقيــق هدفهــا ورســم مالمــح مســتقبلها بشــكل نموذجــي.
رجــاء صاحبــة الموهبــة الرائعــة تســتحق كل التشــجيع ألنهــا دائمــا تبهرنــا
بأعمالهــا الرائعــة إلــى جانــب أنهــا قمــة فــي التواضــع.
تعشــق البســاطة ،مهتمــة بالتفاصيــل مــن صلــب أبيهــا ،مــن رائحــة أمهــا،
تحــب اللــون االزرق ،وكانــه نبــراس حياتهــا.
لذلــك نجــد ان ابنــة الشــمال دائمــاً متجــددة ،متوهجــة ،متفاعلــة ،شــعارها
كونــي اســتثنائي ،مــن أجــل اإلرتقــاء بــاألدوار الطبيعيــة للمــرأة ،ورفــع مكانتهــا
وتعزيــز دورهــا فــي كافــة المجــاالت والمياديــن.

مــا يهمنــي اليــوم هــو رجــاء ،او لنقــل المــاك الربــداوي،

النجــاح يبــدا مــن الطفولــة هكــذا بــدات رجــاء الربابعــة حديثهــا لمــال واعمــال،

التــي منحهــا اهلل ســبحانه وتعالــى قــدرة فائقــة على التســامح

مؤكــدة علــى انهــا منــذ طفولتهــا تعشــق التجــارة وتحــب البيــع والشــراء ،وكنــت

والســمو بروحهــا ،واالرتفــاع عــن صغائــر األمــور وفتاتهــا

اشــتري اشــياء وابيعهــا حينهــا تولــدت فــي داخلــي محبــة البيــع والشــراء فبــدات

الــذي قــد يتحــول فــي لحظــة مــا إلــى معيــق لمســيرتها

بالتفكيــر بمنتــج اصنعــه ومــن ثــم ابيعــه.

اإلبداعيــة ،وبذلــك فقــط تمكنــت مــن إحــداث تــوازن
جميــل فــي شــخصيتها ،بتراكــم إصــرار لــم يأتــي بيــن ليلــة
وضحاهــا ،إيمان ـاً منهــا بــأن الحيــاة نزهــة قصيــرة جــداً ،وال
بــد أن تســتثمر كل دقيقــة فيهــا مــن أجــل تــرك أثــر جميــل،
وإضافــة شــيء مــا ،وحتــى ال تكــون عبئـاً علــى المجتمــع الــذي
عاشــت فــي ظاللــه منــذ ان ولــدت.
رجاء تلك الزهرة تبرعمت في كل مكان ،فتميزت في كل شيء ،حتى ارتوت ،رجاءاسم أردني كالنخلة في سماء اإلبداع.
اســتطاعت رجــاء أن تســجل اســمها بحــروف مــن ذهــب ،لتضيــف للمشــهد الوطنــي مشــهدا يســاهم فــي تنشــيط حركتهــا علــى
مســتوى أعلــى ،ومــا يميــز رجــاء أنهــا مــن الجنــس القابــل للدعــك.

ومــن مميزاتهــا أنهــا ســريعة التطــور وهــذا نالحظــه مــن خــال نشــاطها،

واضافــت ورغــم تفوقــي فــي دراســتي اال ان هنالــك ظــروف خاصــة منعتنــي مــن اكمــال
مســيرتي حينهــا اتجهــت الــى العمــل رغــم اننــي كنــت اعيــش فــي مجتمــع مغلــق ،كنــت اصنــع
مزيــل الشــعر بدايــة بالتصنيــع مــن المــواد االوليــة الموجــودة بالبيــت وبــدات خطــوه بخطــوة
فــي تصنيــع هــذا المنتــج وبيعــه الــى ان عــدت الــى االردن عــام .1992
تســكت برهــة وتضيــف والن قــوة االنســان تنبــع مــن وجــوده بيــن اهلــه وناســه حينهــا
امتلكــت قــوه وارادة مــن حديــد البــدا مــرة اخــرى من عمــان المحبــة والتآخــي ،وبــدات بالتفكير
فــي العمــل بطريقــة منظمــة وان انشــئ مشــروعي الخــاص.
وتشــير الــى انــه ورغــم محــاوالت البعــض الحباطهــل اال ان ارادتهــل تحــدت كل ذلــك
لتصــور لنفســها طريقــا وتســير بــه طريقــا مليئــا بالنجــاح والتميــز.
وبمساعده من حولها بدات في مشروعها.

للتواصل..

ورغم صغر سن ابنائها استطعت ان تبدا الخطوة االولى نحو ريادة االعمال.
وكمــا بــدات فــي الخليــج مــن منزلهــا بــدات فــي االردن ايضــا مــن منزلهــا مســتخدمة
مطبخهــا الخــاص.
وبطــرق بدائيــة اعتمــدت فيهــا علــى التصنيــع اليــدوي وكانــت تتنقــل مــن مــكان الــى مــكان
اليصــال منتجهــا لمــن يرغــب بــه ســواء مــن التجــار او مــن االفــراد.
وعــن ذلــك تقــول كنــت ابحــث عــن تجمعــات الســيدات العــرض عليهــن هــذا المنتــج الــذي
اســميته كيلوبتــرا ليضــم الجمــال والقوةمعــا وهــو مــا اتمنــى ان اراه فــي كل ســيدة.
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الوراثة والعالج الجيني
بقلم:االستشاري هالل ابو غوش
الوراثــة تعرّف بأنهــا انتقال الصّفات مــن األبوين
لألبناء عن طريق الجينات  -والجين يتكوّن

باســتخدام آليّة العالج الجينــي ّطور العلماء ثالث طرق للعالج تعتمد على ماهيّة المشــكلة
المسبّبة للمرض ،حيث تتضمن:
ّ
المعتل بنسخة أخرى صحيحة.
•استبدال الجين
•تعطيل عمل الجين المسبّب للمرض.
•إدخال جين جديد للجسم للمساعدة في عالج المرض.
ً
فمثل يتم إدخال الجين
حيث يتم اســتبدال \ تعطيل أو إدخال الجين من خالل أســاليب عدّة،
باستخدام ناقل

مــن المــادة الوراثيّــة  DNAالتــي تمتلــك جميــع

(باإلنجليزيّة )Vector :معدّل جينيًا ووظيفته إيصال الجين لداخل خاليا الجسم،

معلوماتنا،-

وتختلف النواقل حســب معاييرمعيّنة يحدّدها العالِم أو الطبيب فيمكن اســتخدام أنواع من

األمثلة على الوراثة عديدة وملموســة فكثيرًا ما يتم

البكتيريا أو الفيروسات كنواقل ً
مثل!

تشــبيهنا بأحد الوالدين أو بوجود صفاتٍ متشــابهة
مثل لون العينين،
الشــعر أو الطــول ولكــن ّ
بالطبع كما يمكــن توريث
الصّفات الشكليّة فاألمراض تورّث

في حين لدينا أيضًا تقنيات لتعديل الجينات مثل  CRISPR-Cas 9وتســتخدم هذه التنقية
لتعديل وإصالح منطقة معيّنة من المادة الوراثيّة،
وفي حاالتٍ أخرى يتم فيها إزالة بعض األنســجة من الجســم وتعديلها جينيًّا ومن ثم إعادة
إدخالها إلى خاليا المريض.

أيضًا مثل مرض فقــر الدم المنجلــي (باإلنجليزيّة:
،)sickle cell disease
ّ
وألن من الصعب وجود أدوية تعالج األمراض الوراثيّة

االستشاري د.هالل ابو غوش

والتي تكون سببها وجود طفرات أو اعتالل معيّن في

االسم االبرز في طب النسائية

الجين فكان من المهم ظهور
طــرق عالج أخرى مثــل العالج الجينــي (باإلنجليزيّة:
)Gene therapy
وهي آلية تســتخدم لتعديل جينات المريض كطريقة
لعالج أو منع حدوث مرض معيّن،

أمراض تمّ استخدام العالج الجيني فيها
أمراض تمّ استخدام العالج الجيني فيها

سعى العلماء على مدار عقود طويلة إليجاد طرق فعّالة وآمنة يتم فيها عالج األمراض الوراثيّة وغيرها ،لتتم الموافقة أخيراً على استخدام

ولم يقتصر اســتخدام العالج الجينــي على األمراض

العالج الجيني في ثالث حاالت من قبل ّ
منظمة الغذاء والدّواء في عام  ،2017ومن ضمن هذه الحاالت:

من السرطانات وبعض اإللتهابات الفيروسيّة.

البصر بشكل كامل لدى بعض المرضى،

الوراثيّة فقط ،بل تتم دراســة استخدامه لعالج أنواع

واطفال االنابيب...

• ّ
الطفرة المســبّبة لفقدان البصر وتسمّى  biallelic RPE65 mutationحيث ترتبط بضمور الشبكيّة والتي من المحتمل أن تؤدّي إلى فقدان
تتواجد هذه الطفرة في حوالي  2000-1000شخص في الواليات المتحدة األمريكية ،وتقوم آليّة العالج الجيني

آليّة العالج الجيني

والذي أخذ مسمّى  Luxturnaعلى إدخال النسخة الصحيحة من جين  RPE65عن طريق ناقل فيروسي تم تعديله جينيًّا إلى خاليا الشبكيّة،

في كثير من األحيان يولد اإلنســان بطفرات أو علل موجودة في

ومن ثمّ تقوم الخاليا الشبكيّة بإنتاج البروتين الطبيعي إلعادة البصر للمريض.

جيناته ،في حين أيضًا يمكن أن تحدث بعض الطفرات خالل فترة
حياته،
ولكــن أي تغيّــر يحدث في الجينــات من الممكــن أن يؤ ّثر على
تصنيــع البروتين –وهي المــادة التي يتم صنعهــا ً
وفقا للمادة
الوراثيّــة المكوّنــة للجيــن – مما يؤدّي ً
الحقــا لحدوث أمراض
معيّنة.
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• ابيضاض الدم ال ّلمفاوي الحاد (باإلنجليزيّة،)acute lymphoblastic leukemia :
أحد أنواع سرطان الدم ونخاع العظم والذي
يسبب تصنيع خاليا دم بيضاء غير طبيعيّة داخل الجسم مما يؤدي إلى حدوث السرطان ،ويعتبر من أكثر السّرطانات المنتشرة عند األطفال،
تقــوم آلية العالج الجيني والذي أخذ مســمّى  Kymriahعلى جمع عيّنة من الخاليــا التائيّة من المريض (باإلنجليزيّة - ( T cells :وهي نوع من
أنواع خاليا الدم البيضاء
ولها دور مهم في اإلستجابة المناعيّة -ومن ثم تعديلها جينيّا بحيث يتم إدخال
ّ
سيحفز الخاليا التّائية لدى المريض لقتل الخاليا السرطانيّة.
الجين الجديد والذي يحتوي على بروتين معيّن وبدوره
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نعمت الناصر الفن رسالة ادتها بامانة
مدى أمان وفعاليّة العالج الجيني
إلــى اآلن يتم دراســة ومتابعة مدى أمــان وفعاليّة العالج
الجيني وإذا ما سيتم استخدامه كعالج لألمراض،

الحديث عن الفنانــة الملتزمة نعمة الناصر حديــث يأخذنا إلى الفن
األصيل ،حيث الفن القومــي النقي ،وحيث الطلة التي تميزها النكهة
األردنية بكل ما تحمله من مقومات النجاح واإلبداع والتألق.

مستقبل العالج الجيني

وعندمــا يتعلــق األمر باالبــداع ،والتأثير في الحيــاة العامة ،وعندما
يكون الفن دائما هدفا يسمو على كل شيء في الحياة ،وعندما يكون

دراســات عديدة أوضحت ّ
أن العالج الجيني يمكنه التسبّب

ً
ســابقا مــن المخاطر
وعلــى الرغم ممّا أوردناه

هناك فنانات قادرات على صناعة المســتحيل ،دائما يقفز إســم نعمة

بعــدّة مخاطر صحيّــة مثل حــدوث تســمّم ،التهابات أو

واآلثــار الجانبيّة للعالج الجينــي ّ ،
إل أن العلماء

للواجهة ،حيث يتبادر للذهن ،إن هذا اإلســم يحمل في ثناياه ،الكثير

سرطان وذلك لكونه

يرون فيه

من األشياء التي ال يمكن تجاوزها.

جديد نســبيًّا والكثيــر من آثاره الجانبيّــة غير متوقعة أو
معروفــة ،إلى جانب ذلك أيضًا يعتبــر العالج الجيني ً
حقل
ّ
معقدًا ويحتاج للعديد من التجارب طويلة األمد للتأكد من

الفنانــة األردنية نعمت الناصر صاحبة الريشــة الذهبية  ،قفزت فوق

نســبة نجاح عالية لعالج العديد من األمراض في

المســتحيل ،وتعمدت بماء الورد حتى أصبحت قطعة سرمدية أردنية،

المســتقبل بعد تفادي المخاطــر الناتجة عنه أو

وهي ممن يوصفن حق ًا بالمطربات.

الحد منها ّ
بالطبع،

نعمــت امرأة طموحة ،تعــودت ارتياد القمة ،ناجحــة بكل المقاييس،

مخاطر العالج الجيني

فالتجارب السّريرية والدراســات التزال موجودة

تتمتــع بصفة اإلقدام ،تصنع حياتهــا وتمهد دربها ،دون أن تنتظر ما

ً
ســابقا يوجد العديد من المخاطر عند استخدام
كما ذكرنا

ويتم تطويرهــا والعمل على تحســين نتائجها،

قد يمن به عليها شخصا ما.

مدى فعاليّته.

ً
فمثل يواجه العلماء صعوبة في إدخال
العالج الجيني،
جين معيّن للخليّة المعنيّة مباشــرة بواسطة الناقل وغالبًا
ما يكون الناقل عبارة عن فيروس -بحيث يتم إزالة أي
جينات مســبّبة للمرض من الفيروس واستبدالها بالجين
المطلوب قبل إدخاله لجسم المريض – ولكن

ً
فمثل أوضحت الدراسات
نجاحًــا للعالج الجينــي في معالجــة مرض عوز

ثقتها بنفســها كبيرة ،فنجاحها ،دائما يدفعها إلى العمل والتميز ،تمتلك
ذكاءا ،اجتماعيا ال مثيل له ،امرأة ذات قلب ساحر ،وصوت رائع يستحوذ على

المناعة المشــترك الشــديد ،نزيف الدم الوراثي،

نواصي القلوب والعقول.

التهاب الشبكيّة الصباغي وسرطان الدم.

نعمت الناصر في سطور..

مــع اتخاذ جميع اإلجــراءات ّ
إل ّ
أن حدوث بعــض التحدّيات

وبالتأكيــد ّ
فإن منظمــة الغذاء والــدواء ()FDA

.مواليد عمان 1956

مازال موجودًا ومنها:

والمعهــد الوطنــي للصحة فــي أميــركا ()NIH

 .تخرجت من جامعةدمشق  -فنون جميلة  -قسم الحفر 1981

ومجلس المراجعة المؤسسي ( )IRBلن يوافقوا

 .اقامــت اكثر من  15معرضا شــخصيا منذ عــام  2022 1989-في كل من

• تحفيــز جهاز المناعة لدى المريض بســبب إدخال جســم
غريب مما قد يسبب بحدوث التهابات أو فشل في األعضاء.
• استهداف خاليا غير الخاليا المطلوبة.
• حدوث عددوى فيروسيّة.
• احتماليّة حدوث ســرطان بســبب إدخــال الجين إلى غير
مكانه المطلوب في المادة الوراثيّة.

علــى أي عــاج جينــي ّ
إل بعــد التأكــد من مدى
فعاليّتــه وأمانه علــى المريض ودراســة اآلثار
الجانبيّة له بشكل دقيق.

عمان و اربد و ضمن مهرجانات في:
الكرك-االردن ،مهرجان بيشيلية-ايطاليا  ،مهرجان طيبة-أسوان  -مصر.
.مثلــت األردن في ملتقيات عديدة مثل المحرس ،تونــس ،بغداد  -العراق ،
ملتقى الجرافيك األقصر  -مصر - ،مهرجان فنون أسيا في بنغالدش ،وفيينا
 النمسا باإلضافة للمشاركة بملتقيات الفنون في كل أنحاء االردن. .عملت بتعليم الرســم وفن الجرافيك في كليــات المجتمع و معهد الفنون
الجميلة منذ عام 1992-1983
 .قامــت بالتدريس في مدارس وزارة التربية منــذ عام  2005-1990وألفت
وحدة تدريبية عن الحفر على اللينو للصف العاشــر .عملت مع فريق وطني
لحماية الطفل من اإلساءة.
 .عملــت في محترف الجرافيك الــذي كان بالمتحف الوطني للفنون الجميلة
منذ عام 2016-2007
.أسست في منزل والدها القديم (بيت نجم الدين للثقافة والفنون) في اربد
 .2013اقامــت فيه اكثر من  10معارض جماعيــة لفنانين عرب و أردنيين
ومعارض شخصية فنانين لمبدعي اربد
باالضافة لورشات الرسم وفنانين من اربد .واالمسيات الثقافية
متفرغة حاليا للعمل الفن
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العالج التحويلي السريع ...

مــال واعمــال  ..ما هي الحــاالت التي نســتخدم معها العــاج التحولي
السريع؟
المعالج شــادي اليوســف ..القضايــا العاطفية أو العقلية أو الجســدية

ثورة في عالم العالج

المزمنة مثل (على سبيل المثال ال الحصر):
أالرق ،التدمير الذاتي ،تدمير العالقات ،االكتئاب  /الحزن ،إدارة الغضب
وكذلك ضعف االنتصاب عند الذكور ،خصوبة ،الزيادة المفرطة في الوزن

ثــورة حقيقية في علــم العالج في العالم والشــرق

واضطرابات األكل ،القلق والتوتــر ،الصداع النصفي ،اإلدمان (التدخين،

االوســط ،هي تلــك الطريقــة التي قــام بإدخالها

الكحول ،المخدرات).

المعالــج شــادي اليوســف الــى المنطقة "الشــرق

وكذلك زرع الثقة واحترام الذات والمخاوف والرهاب.
وايضا ضعف األداء (االمتحانات ،المقابالت ،الخطابة ،الرياضة ،المبيعات)

األوسط".

و عض األظافر ،الوسواس القهري ،اضطراب ما بعد الصدمة  /الصدمات

وتقوم هذه الطريقة التي سنتحدث عنها تفصيال في

تقوية الجنس والعالقات ،عالج الصحة البدنية  /أمراض المناعة الذاتية

هذه السطور بالعالج من خالل التنويم االيحائي..

وعالج السلوك القهري وإيذاء النفس.

دعونا نتعرف من خالل المعالج ّ
الفذ والمبدع شادي

مال واعمــال ...ما هي الحاالت التي ال نســتخدم معهــا العالج التحولي

اليوسف على خفايا العالج التحويل السريع من خالل

السريع؟

هذه السطور..

المعالج شادي اليوسف ..النرجسية ،تجويع الذات ،الفصام

يذكر ان العالج التحولي السريع فاز بعدة جوائز دولية منها:
جائزة ســتيفي الذهبيــة ألفضل رائد أعمــال للعام  -المنتجــات والخدمات

مال وأعمال  ..ما هوا العالج التحولي السريع؟

ومن ثم نصل إلى السبب الجذري للمشكلة ،مما يؤدي إلى فهم االسباب،

الصحية

المعالج شادي اليوسف ..العالج التحولي السريع هو عالج هجين طور في

ثــم نعمل معا مــن خالل عملية مســاعدة الشــخص علــى التخلي عن

جوائز األعمال الدولية

لندن ،حيث يجمــع بين أفضل ما بين العــاج بالتنويم االيحائي وطرق

المشــكلة إلى األبد ،لكي يكونوا أحرارا وأن يمضوا قدما بشكل إيجابي،

جائــزة اإلنجــاز مدى الحيــاة  -جائــزة ســتيفيالذهبية لصناعــات الخدمات

فريدة من نوعها للتغيير السريع والدائم.

مما يساعد في ايجاد الحياة التي يريدونها.

االستهالكية

وهــي معروفة بكفاءتها في اكتشــاف جذر المشــكلة من خــال العقل

بعد جلسة العالج التحولي السريع ،يتم تسجيل صوت تحويل شخصي تم

جوائز أميركان بيزنس الذهبية ستيفي

الباطن ومســاعدته على التخلص منها إلى لالبد ،وهو يجمع بين أفضل

إنشاؤه خصيصا لكل شخص.

جائزة اإلنجاز مدى الحياة

ما بين العالج بالتنويم االيحائي وطرق فريدة من نوعها للتغيير السريع

ويتعلم العقل عن طريق التكرار فالتســجيل يعيد توصيل الدماغ لقبول

جوائز األعمال الدولية جائزة ستيفي الذهبية

والدائم.

المعتقدات الجديدة بحيث يكون التغيير دائما وقويا.

جائزة ستيفي الذهبية

كما انها معروفة بكفاءتها في اكتشــاف جذر مشــكلة العميل من خالل

كما ويجب االســتماع إلى هذا التســجيل يوميا لمدة  30يوما على األقل

أنا كاف  -قسم الدعم للعام  ،جائزة ستيفي البرونزية

العقل الباطن ومساعدتهم على تركها تذهب إلى األبد.

ومن ثم يقوم المعالج بتســجيل الوصول مع المريض خالل ذلك الوقت

جوائز األعمال األمريكية جائزة ستيفيالبرونزية

مال وأعمال  ..كيف يعمل العالج التحولي السريع على العقل؟

لضمان حصوله على الدعم والتشجيع خالل هذه المرحلة االنتقالية.

جوائز األعمال األمريكية جائزة ستيفي البرونزية

المعالج شــادي اليوســف ..من خالل المســاعدة على تغييــر التصورات

مال واعمال  ..هل العالج بالتنويم المغناطيسي آمن؟

جائزة اختيار الشعب ستيفي للمنتجات الجديدة المفضلة

واألفكار على مســتوى الالوعي واستخراج المعتقدات أو العادات السلبية

المعالج شــادي اليوســف ..نعم! التامل او االيحاء هي حالة طبيعية من

جائزة ستيفي الذهبية للمنتج والخدمة الجديدة  -العالج

أو غيــر المرغوب فيها واســتبدالها بافــكار إيجابية ،فهــي مثل البذور،

التركيز الداخلي ،فموجة ألفا ســتتعامل مع الدمــاغ وتجعله درجة عالية

مزروعة فــي العقل الباطــن بحيث يمكننــا ازالة المعتقــدات القديمة

من الوعي واإليحاء.

واستبادلها باخرى جديدة.

مال واعمال  ..كم جلسة عالجية مطلوبة للعالج؟

مال وأعمال  ..كيف تتم عملية المعالجة؟

المعالج شادي اليوســف ..بين  3-1جلسات للوصول إلى السبب الجذري،

المعالج شــادي اليوسف ..من خالل التواصل المباشرة مع العقل الباطن

اعتمادا على مدى عمق المشكلة مما سيتضح ويكتشف من خالل الجلسة.

 -وهــو المكان الذي توجد فيه معظم القضايا والكتل والعمل على الحد

مال واعمال  ..ما طول زمن كل جلسة عالجية؟

من المعتقدات الخاطئة.

المعالج شادي اليوسف ..الجلسة العالجية تاخذ بين  120 – 90دقيقة .

تواصلوا معنا...

WhatsApp: 00962795607222 / 00962797161617
Contact number: 00962795607222 / 00962797161617
Email: alpha_waves_center@yahoo.com / alpha.waves.center@gmail.com
Facebook: Alpha Waves Center
Instagram: alpha_waves_center
Linkedin:: Alpha Waves Center
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زراعة
االسنان
في حاالت
ذوبان
العظم
الشديد

implants in severe
atrophied jaws
دون الحاجة الى زراعة عظم
بقلم :د.خالد حرب
مع تقدم العمر واالصابة ببعض االمراض يتعرض العظم الحامل لالسنان
في الفكيــن للذوبــان و خصوصا بعد قلع االســنان ممــا يصعب عملية
زراعة االســنان .ان مــادة التيتانيــوم المصنع منها الزرعــات لها القدرة
علــى االندمــاج العظمي و متوافق حيوي ًا و يتقبله جســم االنســان و من
اجل زيادة فرص االندماج العظمي يتم تعديل ســطح الزرعة مثل رشــها
بالبالزما او تعريضها لالحماض لتخشــين السطح و زيادة فرص االندماج
العظمي و لذلك يجب وضع الزرعة في العظم بشــكل كامل من خالل فتح
اللثة و التاكد ان جميع اســطح الزرعة مغطاه داخل العظم اذ ان انكشاف
جزء من ســطح الزرعة يعطي الفرصة للبكتيريا ان تلتصق في هذا السطح
الخشــن و هذا صعب تحقيقه في حاالت ذوبان العظم ,مما يوجب عملية
طعــم عظمي لتعويض ذوبان العظــم و هذا يقلل من فرص نجاح الزرعة
و تعريــض المريض لعملية زراعة عظم او رفع للجيوب مما يزيد من مدة
العالج والتكاليف و ايضا معاناة المريض.

د.خالد الحرب...
استشاري الزراعة الفورية
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ومن البدائل الجيدة استخدام زرعات تيتانيوم ذات سطح املس غير معدل يكون التثبيت في العظم الصلب compact
 boneوليــس في العظم االســفنجي spongy boneوذلك الن العظم الصلب شــديد التكلــس وهواقل في التروية
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الدموية حيث ان عند وضع الزرعة في العظم االســفنجي نتحصل على ثبات اولى قوي يتناقص تدريجيا خالل االسابيع
االولــى بفعل عملية الريمودلنج  remodelingوالتي يتم بها خروج االستيوكالســت osteoclstمن االوعية الدموية
داخل العظم لتقوم بازالة العظم حول الزرعة وذلك يؤدي الى زوال الثبات االولي المتحصل عند الزراعة وبعد شهر تبدا
الخاليا البانية للعظم osteoblastببناء عظم حول الزرعة يتم تكلســه خالل شــهرين وتكون الزرعة جاهزة للتركيب
عليها وهذا سبب االنتظار لمدة  3اشهر للتركيب على الزرعة العادية .اما في حالة الزرعات ذات السطح االملس(الزرعات
الفورية) والتي توضع في العظم الصلب شديد التكلس قليل التروية الدموية فان الثبات االولي المتحصل عند الزراعة
يبقــى مــن ال يتغير كثيرا ويمكن التحميل الفوري مباشــرة وال داعي لالتظار  3اشــهروايضا الحاجة لزراعة عظم الن

وايضــا من البدائل للزراعة العادية في حالت ذوبان العظم
الشــديد استحدام زرعات تحت الســمحاق subperiosteal
 implantsوهي زرعات تصنع بطريقه مخصصة وفق تشريح
عظام المريض حيــث يتم اخذ صورة ثالثية االبعاد لفكين
المريض ثم تصميم صفيحه مــن التيتانيوم مع الدعامات
وتثبت ببراغي تيتانيوم صغيــرة في العظم ويتم التحميل

ب

سطحها املس وفرص استعمارها بالبكتيريا اقل بكثير من الزرعة العادية ذات السطح الخشن.

زراعة األسنان
والتركيب مباشرة
من غير زراعة عظم
حتى في حاالت
ذوبان العظم
الشديد كمرضى
السكري

الزراعة الفورية
فن واتقان وابداع

الفوري عليها دون فترة انتظار ومباشرة وحل عملي وسريع
لمرضى ضمــور العظام أوفقدانهــا دون الحاجة إلى ترقيع
العظام ويسمح بمعالجة مرضى السكري أوهشاشة العظام
أوغيرهــا من الحــاالت الصحية التي عادة مــا يصعب اجراء
تطعيم عظامي لها.
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00962798663132

Dr.KhalidHarb

الدكتور مهند السراحنة
أخصائي الجراحة العامة وجراحة المنظار والسمنة

العمليات الجراحية التي نجريها:

الدراسة والخبرات:

• جراحات السمنة وتكميم المعدة بالمنظار

• حاصــل على شــهادة زمالــة كلية

• إصالح فتق الحجاب الحاجر بالمنظار

الجراحين األمرايكية ()FACS

• إستئصال المرارة بالمنظار

• حاصل على شهادة البورد األردني

• إصالح الفتق بأنواعه بالمنظار

في الجراحة العامة ()JBGS

• جراحة منطقة الشــرج (البواســير والنواسير

• مصنف ومسجل إستشــاري جراحة

والشق الشرجي)

عامــة لــدى الهيئــة الســعودية

• جراحة الثدي وامراضه

للتخصصات الصحية

• إســتئصال أكياس الشــعر والكتــل الجلدية

• حصل على شــهادة البكالوريوس

والظفر الناشب

فــي الطــب مــن جامعــة صوفيا –

• إستئصال األكياس واألنسجة الرخوة تحت الجلد

بلغاريا

• عمليــة أخــذ خزعة مــن العقــد الليمفاوية

• عضو جمعية الجراحين األردنية

المتضخمة

• عضو نقابة األطباء األردنية

• إستئصال الطحال

• مستشفى األمير حمزة ومستشفى

• إستكشاف وتحرير التصاقات البطن بالمنظار

البشير سابق ًا

• جراحة الغدة الدرقية وأورامها
• جراحة األمعاء الدقيقة وجراحة القولون
• متابعة وعالج التهابات القدم السكرية
• والجروح المزمنة وجراحتها

عمان  -الشميساني  -شارع جابر بن حيان  -مجمع نصر بالزا  -ط1

قرب المستشفى التخصصي

dr.mohanadalsarahneh

Tel:00962798004147

جراحة السمنة
بقلم :د.مهند السراحنة

ما هي جراحة السمنة؟
بداية يمكننا تعريف السمنة على أنها تراكم مفرط أو غير طبيعي
للدهون والذي يلحق الضرر بصحةالفرد .ويعدّ الســبب الرئيسي
لزيادة الوزن والســمنة و أيضا تعرف بانها اختالل توازن الطاقة
بين الســعرات الحرارية التي تدخل الجســم والســعرات الحرارية

مــن هــم المرضــى المؤهلــون إلجراء

*ايجابيات هذه العملية:
ان المريض يخسر ما يقارب  ٪٨٠من الوزن الزائد خالل سنة من إجراء العملية
يتخلــص المريض من االمراض المصاحبة كليا او جزئيا مثل مرض الســكري و ارتفاع
ضغط الدموارتفاع الكولسترول ومن اآلم المفاصل و اإلختناق اثناء النوم
ال تؤثر هذه العملية على عملية امتصاص الغذاء أو أي من وظائف المعدة واالمعاء
يتخلص المريض من االحســاس بالجوع بعد العملية ،ويعود ذلك إلى أن الجزء المزال
من المعدة هوذلك الذي يحتوي على هرمون الجوع
تعتبــر فترة التعافي قصيــرة بحيث يتمكن المريض من العودة الى عمله و ممارســة
حياته الطبيعيةخالل األسبوع األول من إجراء العملية

مضاعفات عمليات تحويل المسار:
حدوث التصاقات في البطن واالمعاء
حدوث انسداد االمعاء
حدوث تسريب مكان التوصيالت المعمولة
حدوث نزف مكان العملية
حدوث التهابات
اإلصابة بفقر الدم نتيجة ســوء التغذية وذلك نتيجة عن صغر
حجم المعدة.
يصاب الشعر بالضعف والتقصف.
اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل اإلمساك أو اإلسهال.

التي يحرقها.

الشعور بالراحة النفسية والثقة بالنفس

إنتاج حصى في المعدة والمرارة في بعض األحيان.

ال يوجد اي قص او توصيل لالمعاء او مضاعفاتها في هذا النوع من العمليات

تشتمل جراحات تحويل مسار المعدة وغيرها من جراحات إنقاص

عملية تحويل المسار المصغر:

مالحظة :ال تجرى عملية قص المعدة للمرضى الذين يعانون من االرتجاع المعدي المريئي عملية تحويل مسار المعدة المصغر:

الوزن المعروفة مجتمعة باســم جراحات عالج السمنة ،على إجراء

لوحظ ان اعراض هذا المرض تزيد وتتفاقم بعد اجراء هذا النوع من العمليات لهؤالء

هــي عملية يقــوم الطبيب فيها بتقليل حجــم المعدة وكمية

تغييرات على الجهاز الهضمي لمساعدتك على فقدان الوزن.

المرضى ويمكن اجراءنوع اخر من العمليات

امتصاص الطعام والشراب لتحقيق فقدان الوزن.

تُجــرى جراحــات الســمنة عندمــا ال تُجــدي األنظمــة الغذائية

لهم مثل عملية تحويل المسار

و تعتبر اجراء محدود يتضمن تصغير حجم المعدة بتقســيمها

والتمرينات الرياضية نفعًا ،أو عندما تكون مصابًا بمشكلةصحية

مضاعفات عملية قص المعدة :

إلــى جيبة صغيــرة تســتقبل الطعام ثــم وصلهامــع األمعاء

خطيرة ناتجة عن وزنك الزائد.

ردود الفعل التحسسية لألدوية المستخدمة في التخدير العام.

الدقيقــة بعد تجاوز ما يُقارب  150ســم من طولها ،أمّا الجزء

عمليات الســمنة:

صعوبة في التنفس.
احتمالية اإلصابة بالعدوى أو اإلنتان.
احتمالية حدوث جلطات الدم في االطراف السفلى و التي يُمكن أن تنتقل إلى الرئتين.

يتم تحديد المرضى المؤهلون الجراء عمليات السمنة بناءا على

زيارة خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أثناء الجراحة.

مؤشر كتلة الجسم يُمكن أن تكون جراحة السمنة خيارًا لك إذا

تهيج وتلف أعصاب المعدة بعد الجراحة.

كان مؤشر كتلة الجسم لديك على النحو اآلتي:

التسرب في موقع تدبيس المعدة.

األكبر مــن المعدة فيواصل إرســال العصــارة الهضمية التي
تلتقــي مع الطعام القادم من الجيبــة الصغيرةّ ،
يمكن تحويل
مســار المعدة المصغرمن تقليل كمية الطعــام المُتناول ثم
تقليل امتصاصه ليسهّل بذلك خسارة الوزن.
تُجرى هــذه العملية بالمنظار عبر  4إلى  5شــقوق وال تتط ّلب
فصل األمعاء الدقيقة كما عملية تحويل المســارالتقليدية ما
يخفف من معدل المضاعفات المرافقة.

مؤشر كتلة الجسم لديك  BMI 40أو أكبر ،مما يعني أنك تُعاني

حدوث نزيف مكان العملية

من السمنة المفرطة.

 -٢عمليات تحويل مسار المعدة:

 bypassأحَــد العمليّات الشــائعة واآلمنة التــي قد يلجأ لها

مؤشــر كتلة جسمك من  35إلى ( 39.9سمنة) ،وتُعاني أيضًا من مشكالت صحية

وتشمل عملية تحويل المسار الكالسيكي و تحويل المسار المصغر

جرّاحي الســمنة وتخفف الوزن؛ وذلك بغرض مســاعدة بعض

خطيرة تتعلق بالوزن ،مثل :داء السكري من النوع ،2وارتفاع ضغط الدم أو انقطاع

تعتبر عملية تحويل مسار المعدة من أبرز جراحات السمنة لقدرتها على التخلص من

األشــخاص في فقــدان أوزانهــم دون الحاجة التبّــاع حميات

النفس النومي.

الســمنة بشــكل نهائي وتعمل على تحسين مرض الســكري و تعتبر الخيار الجراحي

غذائية قاســية ،أيضًا هي تســاهم في الســيطرة على بعض

مؤشــر كتلة جســمك مــن  30إلــى  ،34وتُعاني من مشــكالت صحية خطيــرة تتعلق

االنسب للفئات التالية:

المشــاكل الصحية التي قــد تترافق مع السُــمنة ،مثل ارتفاع

بالوزن،مثل :ارتفاع نسبة الكوليسترول ،ومرض في القلب ،والسكتة الدماغية ،والعقم.

لعالج مرضى السكري-المرضى ذوي االوزان العالية و الذين يعانون من السمنة المفرطة جدا

انواع عمليات جراحة السمنة:

-المرضى الذين يعانون من االرتجاع المعدي المريئي

 -١عملية تكميم المعدة (قص المعدة):

-المرضى الذين اجرو عملية قص المعدة و عادو بزيادة الوزن من جديد

تعتبــر إجراء جراحي إلنقــاص الوزن .ويتم تنفيذ هــذا اإلجراء باســتخدام المنظار ،الذي

من خالل عملية تحويل المســار يتم أوال التخلص مــن الهرمونات لما لها من تأثير

يتضمن إدخال أدوات دقيقة عبر شقوق صغيرة متعددة في الجزء العلوي من البطن

ســلبي على البنكريــاس ،وبعزل هذا الجزء مــن المعدة ال يمرالطعــام فيه وبالتالي

تتم العملية بواســطة المنظار الجراحي بعمل أربع فتحات صغيرة في البطن حيث ال يزيد

يتحسن أداء ونشاط البنكرياس مما يساعد في القضاء على مرض السكري.

طول الفتحة الواحدة عن  ١ســم وإدخال المنظار إلى تجويف البطن حيث يتم إزالة الجزء

وممــا يجدر به الذكر أن من الهرمونات المعزولة هرمون الجوع وبذلك تقلل شــهية

األكبــر من المعــدة بما يقارب ٪٨٠من حجمها األصلي بحيــث يتبقى ما يقارب  ٪٢٠من
حجم المعدة.

المريض اتجاه الطعام ومنحه الشعور بالشبع.
ثانيا يتم توصيل المعدة على بعد  2متر من األمعاء مما يعمل على سوء امتصاص الطعام
للجسم وبذلكيقل امتصاص السكريات و ال يحدث زيادة في مستوى السكر في الدم

تُعــد عملية تحويل مســار المعــدة المصغــر Mini-gastric

ضغط الدم ومرض السكري.
تتشــابه عمليّــة تحويل مســار المعدة المصغر مــع العمليّة
التقليديّة لتحويل المســارّ ،إل أنّها عملية أبسط،أسرع وذات
مخاطر أقل.

عمليات جراحة السمنة والحمل:
لوحــظ من خالل الدراســات ان اجراء عمليات جراحة الســمنة
تلعــب دورا مهما في زيادة الخصوبة عن طريق حل مشــاكل
الخصوبة عند النساء المرتبطة بالسمنة.
و ينصــح بالتفكير في الحمل بعد اســتقرار الــوزن بعد عملية
تحويــل المعدة ،وذلك بســبب التغيرات التي يمربها الجســم
واالضطرابات الغذائية وبذلك يوصي األطباء المرأة التي ترغب
في الحمل أن تنتظر  18شهراً قبل حدوث الحمل.
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ما هو  Dermafill؟
فيلر فرنســي مكون من حمض الهيالورونيك أسيد
مــن مصدر غير حيواني وهو جل متجانس ونقي ويتم
ربطه  cross- linkedباستخدام مادة  BDDEبنسب
آمنة ,هو أحدث جيل من الفيلر  -نتائج فورية وسريعة
بعد الحقن مباشرة.
 حجم أكبر ونتائج تستمر لمدة طويلة بسبب اللزوجةالعالية
 سهولة في الحقن بسبب مرونته العالية. ال ينتشر بالجلد ويبقى ثابتا في موقع الحقن. حجــم الجزئيات كبير وروابط ال  BDDEقليلة ممايجعله أكثر آمانا.
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يوجد  3أنواع من ديرمافيل Dermafill

00962790807228
mobadarah100@yahoo.com

مبادرة للتجهيزات الطبية

dermafill manificare jo

الدكتور هيثم المصري
اخصائي امراض النسائية والتوليد
والعقم واطفال االنابيب
• عضو الجمعية االوروبية
للخصوبة والمساعدة على االنجاب
• عضوالجمعية االردنية للخصوبة والوراثة
• عضوالجمعية االردنية المراض النسائية والتوليد

احدث طرق التشخيص
عالج حاالت العقم المعقدة والبسيطة والغير مفسرة
عالج حاالت الفشل المتكرر الطفال االنابيب
تشخيص معظم حاالت االمراض الوراثية وعالجها
اختيار جنس الجنين
عمليات المنظار الرحمي والبطني

المميزة.
اكتشف المزيد مع شبكتنا
ّ

تنقلك شبكتنا التي تشمل أكثر من  90وجهة رائعة إلى المكان الذي تنشده ،سواء كنت
شيقة أو
تريد
التجول الستكشاف المدينة في عطلة نهاية األسبوع أو اختبار مغامرات ّ
ّ
األحباء.
تمضية عطلة مريحة قرب الشاطئ أو العودة إلى الديار لرؤية
ّ

عمان/جبل الحسين/

0096279814554

خطط لرحلتك المقبلة واحجز تذاكرك اليوم.
ّ

مجمع الحياة ط/2مقابل
مستشفى االمل للتوليد

flydubai.com

00962795352524

96

د.مهند معين الناصر

اســتخراج حصــوات الكلــى
والحالب والمثانة بالمنظار
اســتئصال تضخم البروستات
واورام المثانة بالمنظار
اســتئصال أورام البروســتات
والكلى والخصية جراحيا

عالج الســلس البولي والتبول
الال إرادي لدى األطفال والنساء
عــاج الضعــف الجنســي وضعــف
االنتصاب وعالج حاالت العقم االولى

استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض العقم
الخدمات الطبية الملكية سابقا

الخالدي شارع ابو فراس الحمداني _ بناية رقم _٢١
مجمع السخاء الطابق الرابع _ مقابل طوارئ مستشفى فرح
للمواعيد ٠٠٩٦٢٧٩٦٣٦٩٣٩١:
Mohandnaser@yahoo.com

* البورد األردني في جراحة المسالك
* البورد األردني في الجراحة العامة
* الجراحة المتقدمة في جراحة الكلى والمسألة من جامعة هايدلبرج _ ألمانيا
* زميل كلية جراحيين المسالك االوروبية
* زميل كلية جراحيين المسالك األمريكية

للطوارئ٠٠٩٦٢٧٩٩٠٣٩٠٨٤ :

وصمة العار المرتبطة
بالمرض النفسي
بقلم :د.خالد بني هاني
بالرغــم مــن التقبّــل الكبيــر والفهــم الــذي شــهده ميــدان
األمــراض العقليــة خــال الســنوات األخيــرة إال ّ
أن الشــعور بالوصمــة
االجتماعيــة إثــر اإلصابــة بمــرض عقلــي ال يــزال مُالزمــاً للمريــض
ً
نتيجــة لقصــور إدراك المجتمــع فيمــا يتعلــق باألمــراض العقليّــة.
• ما هي وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي؟
تنقســم وصمــة العــار المرتبطــة بالمــرض النفســي أو الـــ Mental
 Health Stigmaإلــى قســمين رئيســيين:
وصمــة العــار االجتماعيــة :ويقصــد بهــا جميــع الســلوكيات
المتحيّــزة والتصرّفــات العنصريــة الموجّهــة ضــدّ األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن المشــاكل النفســية أيًّــا كانــت درجتهــا أو نوعهــا.
وصمــة العــار الشــخصية :وهــي مــا يشــعر بــه الشــخص المصــاب
الــذي يعانــي مــن اضطرابــات نفســية اتجــاه مرضــه أو مشــكلته
النفســية .حيــث تؤثــر هــذه الوصمــة بشــكل كبيــر علــى مشــاعر
الشــخص مــن حــرج وخــوف ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تراجــع النتائــج
المرجــوّة مــن العــاج.
• ما هي آثار وصمة العار للمرض النفسي؟

الجســدية؟

االضطرابــات النفســية ،فقــد تميــل إلــى العزلــة واالبتعــاد عــن

ال يجــب تعريــف النــاس مــن خــال أمراضهــم ،ســواء كانــت

أصدقائــك وعائلتــك ،بــل قــد تجــد أنّــه مــن األفضــل أ ّ
ال تخبرهــم

جســدية أو نفســية .غالبــاً مــا نســمع أحدهــم يقــول" :مــرض

شــي ًئا عــن حالتــك .لكــن تصرّفــك هــذا ليــس صحيحًــا تمامًــا

السـ ّ
ـكري يســري فــي عائلتنــا" ،أو "لدينــا تاريــخ من أمــراض القلب

فمثــل هــؤالء األشــخاص قــد يكونــون مصــدر دعــم معنــوي مفيد

فــي عائلتنــا" .لكــنّ نــادراً مــا يُقــال إن المــرض النفســي يســري

للغايــة .ليــس عليــك أن تنشــر خبــر إصابتــك بمــرض نفســي فــي

فــي عائلتنــا .وكمــا يمكــن لشــجرة عائلتنــا أن تعطينــا جســماً غيــر

ّ
كل الجرائــد اليوميــة بالطبــع! لكــن احــرص علــى إخبــار عــدد مــن

صحــي ،يمكــن أن تعطينــا أيضـاً عقـ ً
ا غيــر صحــي .وكمــا نتقبّــل

األشــخاص المقرّبيــن منــك ممّــن تثــق بهــم حتــى يقدّمــوا لــك

أن نــرث أمراضـاً مثــل الســرطان والقلــب والســكري ،علينــا تقبّــل

الدعــم الــازم عنــد الحاجــة

وراثــة االضطــراب ثنائــي القطــب أو الفصــام أو غيرهمــا مــن

 5-ال تســاوي نفســك بمرضــك أحســن اســتخدام الكلمــات

األمــراض النفســية .ال ينبغــي أن نخجــل مــن االســتعداد الوراثــي

للتعبيــر عــن مرضــك أو االضطــراب النفســي الــذي تعانــي منــه،

لألمــراض العقليــة ،وال ينبغــي أن تكــون هنــاك وصمــة عــار

وال تســاوي نفســك بالمــرض الــذي تعانــي منــه ،بــد ًال مــن القول:

مرتبطــة بهــا.

"أنــا مكتئــب" ،اســتخدم جملــة" :أنــا أعانــي مــن االكتئــاب".

•مــا هــي الخطــوات التــي يمكــن اتباعهــا للتعامــل مــع
الوصمــة االجتماعيــة لألمــراض العقليّــة؟

ّ
تذكــر ...أنــت لســت مرضــك ،وإنمــا أنــت تعانــي مــن أعــراض أو
اضطــراب منفصــل تمامًــا عنــك ،ويمكــن أن يختفــي مــع العــاج.

 1-تذكــر المريــض بأنّــه ليــس الشــخص الوحيــد الــذي

 6-انضــمّ إلــى جماعــات دعــم هنالــك العديــد مــن المراكــز

مــرض عقلــي :قــد يتأقلــم الكثيــر مــن األشــخاص
يعانــي مــن
ٍ

والجماعــات المحليــة أو الدوليــة التــي تقــدّم برامــج دعــم

ـرض عقلــي كاالكتئــاب والقلــق وإدمــان
مــع فكــرة إصابتهــم بمـ ٍ

المخــدرات وغيــر ذلــك مــن مشــاكل الصحــة العقليــة الشــائعة
فــي المجتمــع.
 2طلــب المســاعدة :ال يتلقــى الكثيــر مــن األشــخاصالمصابيــن باألمــراض العقليــة العنايــة الطبيــة الالزمــة حتــى

للمصابيــن باألمــراض واالضطرابــات النفســية .اختــر مــن هــذه
المراكــز مــا تــراه مناســبًا لــك ،واحــرص علــى زيارتهــا بشــكل
دوري وحضــور االجتماعــات أو الفعاليــات التــي تعقدهــا ،ســوا ًء
للتثقيــف حــول حالتــك المرضيــة أو لتقديــم المشــورة أو للتعــرف
علــى أشــخاص آخريــن يعانــون مــن مشــكالت مماثلــة.

اليــوم ويعــود الســبب فــي ذلــك نوعـاً مــا إلــى الشــعور بالوصمّــة

عــادة مــا ال نصنّــف أي شــخص مصــاب بــداء الســكري أو

االجتماعيــة المصاحبــة لطلــب المســاعدة .ويجــدر بالذكــر

نصــوره بطريقــة نمطيّــة وســلبية ،لكــن نميــل إلــى القيــام

بنتائــج ســلبية للغايــة علــى الشــخص المصــاب ،نذكــر منهــا مــا يلــي:
العــزوف عــن البحــث عــن عــاج وااللتــزام بــه .انعــدام التفهّــم مــن

مــرض آخــر يســتلزم
أن األمــراض العقليــة ال تختلــف عــن أيّ
ٍ

بذلــك عندمــا يعانــي شــخص مــا مــن مــرض نفســي مثــل

المعالجــة تحقيقـاً للشــفاء ،إذ ك ّلمــا بــدأت المعالجــة بوقــتٍ مبكــر

قبــل أفــراد العائلــة ،األصدقــاء ،أو الزمــاء فــي العمــل .تراجــع الفــرص

كلمــا كان الشــفاء أســرع ،وبالتالــي يتحتــم علــى المريــض طلــب

ســوا ًء كانــت وصمــة العــار هــذه شــخصية مــن المصــاب نفســه
أو اجتماعيــة مــن اآلخريــن حولــه ،فهــي فــي كلتــا الحالتيــن تعــود

المتاحــة للشــخص المصــاب ،ســوا ًء كانــت فــرص عمــل أو دراســة
أو فــرص المشــاركة فــي النشــاطات االجتماعيــة أو حتــى فرصــة
الحصــول علــى ســكن مناســب .التعــرّض للتنمــر ،العنــف الجســدي
أو المضايقــات واإلزعــاج .الصعوبــات الماديــة نظــرًا ألن أغلــب برامــج
التأميــن ال ّ
تغطــي عــاج األمــراض النفســية .فقــدان الثقــة واألمــل
فــي أن تتحسّــن األمــور أو فــي أن ّ
يتمكــن الشــخص المصــاب نفســه
مــن التعافــي والتغ ّلــب علــى مختلــف التحديّــات التــي تواجهــه.
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•لمــاذا ترتبــط وصمــة العــار باألمــراض النفســية وليــس

 4-ال تعــزل نفســك عــن اآلخريــن إن كنــت تعانــي مــن إحــدى

المســاعدة مــن اآلخريــن دون خــوف.
 3التفــاؤل والتذكــر بــأن العــاج مفيــد دومـاً :تتوفــر األدويــةاآلمنــة والناجحــة وطــرق المعالجــة النفســيّة واالجتماعيــة أيضـاً،
كمــا ّ
أن هنــاك طــرق عالجيــة مســتحدثة قيــد التطويــر ،وبالتالــي

االكتئــاب .فــي الحالتيــن ،هنــاك خلــل فــي الجســم .لذلــك ،يجــب
علينــا تغييــر طريقــة تفكيرنــا حــول المــرض العقلــي.
وبــد ًال مــن النظــر إليــه علــى أنــه عيــب أو ضعــف ،نحتــاج إلــى
إعــادة صياغــة أفكارنــا.
أولئــك الذيــن يعانــون مــن مــرض عقلــي يعانــون مــن خلــل
وظيفــي ،مثــل أي شــخص يعانــي مــن مــرض جســدي.

بأمــراض عقليــة بحيــاةٍ
ينعــم معظــم األشــخاص المصابيــن
ٍ
كريمــة مــع ذويّهــم فــي المجتمــع.
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وأكــد الســيد علــى أهميــة التعــاون فــي مجــاالت األمــراض الوراثيــة والجينــات
والتطبيــب عــن بعــد والتجــارب الســريرية.
كمــا اســتعرض الجانبــان الجهــود المشــتركة فــي مجــال التأميــن الصحــي
وتجربــة الرعايــة الصحيــة المتنقلــة فــي البحريــن.
وفــي وقــت الحــق ،قــام الوزيــر البحرينــي بجولــة فــي مستشــفى صحــة
االفتراضــي وقــدم شــرحاً مفصـ ً
ا عــن خدمــات المنشــأة .كمــا زارت مركــز القيــادة
والســيطرة.
مــع شــبكة حيــة متناميــة مــن  130مستشــفى متصــل ،تعــد مستشــفى صحــة
االفتراضيــة األكبــر مــن نوعهــا فــي العالــم .المستشــفى االفتراضــي الوحيــد اآلخــر
الــذي ينافســه موجــود فــي الواليــات المتحــدة ،مــع  43مستشــفى متصــل.
مــن جانــب اخــر لــن يحتــاج مرضــى المستشــفى االفتراضــي بعــد اآلن إلــى
الســفر إلــى أجــزاء مختلفــة مــن المملكــة لمعاينتهــم مــن قبــل أطبــاء متخصصين،
ولــن يتــم تقييدهــم مــن الســاعة  9صباحًــا إلــى  5مســا ًء ســاعات العيــادة.

وزراء سعوديون
وبحرينيون
يناقشون صفقة
االنضمــام إلى
الشبكة الرقمية

مــن المقــرر أن تصبــح البحريــن أول دولــة توقــع مــع مستشــفى صحــة
االفتراضــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وهــي أكبــر شــبكة مــن
نوعهــا فــي العالــم.
حيــث تــم إطــاق المستشــفى فــي فبرايــر مــن هــذا العــام كجــزء مــن
جهــود المملكــة العربيــة الســعودية لرقمنــة قطــاع الرعايــة الصحيــة.
هــذا والتقــى وزيــر الصحــة الســعودي فهــد الجالجــل مؤخــرا مــع
نظيرتــه البحرينيــة الدكتــورة جليلــة الســيد ،التــي تقــوم بزيــارة للمملكــة،
إلجــراء محادثــات حــول اتفاقيــة تربــط البحريــن بالمستشــفى االفتراضــي.
وأوضــح الجالجــل وظائــف مستشــفى صحــة االفتراضــي ومركــز القيــادة
والتحكــم التابــع لهــا ،ورحــب باحتمــال أن تصبــح البحريــن أول دولــة يتــم
ربطهــا بالمرفــق.
كمــا ناقــش الــوزراء تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي مجموعــة مــن

البحريــن أول مــن
يتصل بمستشــفى
صحة االفتراضي في
المملكــة العربيــة

السعودية

فــي وقــت ســابق ،اكــد مســؤول أنــه يمكــن للمرضــى اآلن الحصــول علــى رأي طبــي
ثانــي وثالــث مــن نفــس غرفــة االستشــارات.
وعلــى عكــس مكالمــات الفيديــو البســيطة مــع األطبــاء ،يســمح المستشــفى
االفتراضــي للمرضــى بزيــارة مستشــفياتهم المحليــة وحضــور جلســة ســريرية حيــة
بالفيديــو فــي الوقــت الفعلــي مــع كبــار المتخصصيــن مــن جميــع أنحــاء المملكــة .خــال
الجلســة ،يمكــن مشــاركة العالمــات الحيويــة ،بينمــا يمكــن أيضًــا إجــراء االختبــارات
واألشــعة الســينية ومشــاركتها مــع شــبكة المتخصصيــن.
ويمكــن توفيــر التدخــات فــي حــاالت الطــوارئ علــى مــدار الســاعة ،وســتقوم
المشــاورات فــي الوقــت الفعلــي مــع كبــار المتخصصيــن بتوجيــه الموظفيــن المحلييــن
المبتدئيــن فــي التعامــل مــع الحــاالت المعقــدة.
ويغطــي مستشــفى صحــة االفتراضــي  12تخصصًــا رئيســيًا وأكثــر مــن  35تخصصًــا
فرعيًــا ،بمــا فــي ذلــك المتابعــة فــي المستشــفى فــي المنــزل ،حيــث يمكــن للمرضــى
المصابيــن بأمــراض مزمنــة ،مــن منازلهــم ،البقــاء علــى اتصــال مــع األطبــاء.

المجــاالت الصحيــة ،مثــل البحــوث الطبيــة واألمــراض الناشــئة ومراقبــة
مضاعفــات مــا بعــد اللقــاح.
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الدكتور قيس البلبيسي

الدكتور
كريستي الياس جنحو

MD, FACC, FSCAI
استشاري طب امراض القلب و الشرايين
والقسطرة التداخلية
•البورد األمريكي للطب الباطني
في أمراض القلب التداخلية
•البورد األمريكي للطب الباطني
في طب القلب واألوعية
الدموية
•البورد األمريكي للطب الباطني
في الطب الباطني
•بورد المجلس الوطني
األمريكي لتخطيط صدى القلب
•شهادة البورد األمريكي
مجلس أمراض القلب النووية
•شهادة التصوير الطبقي للقلب
•البورد العربي لالختصاصات
الصحية في أمراض طب القلب
واألوعية الدموية
•البورد األردني في أمراض طب
القلب واألوعية الدموية

مستشار جراحة األوعية الدموية والشرايين
MBBS. FACS. JBS. JBVS. SVS
*الزمالة االسترالية  /جامعة سيدني
* رئيس اختصاص جراحة األوعية الدموية والشرايين  /الخدمات الطبية سابقاً

متخصص في قلب وشرايين كبار

تقوم العيادة بتقديم العالجات التالية:

* دوالي الساقين بالليزر،التردد الحراري ،الحقن والجراحة
*القدم السكري والجروح المزمنة
*نقص التروية  /تضيق وتوسع الشرايين بالشبكات والجراحة
*زراعة الكلى ووصالت الغسيل
*تجلط األوردة والورم الليمفاوي

عمان  /االردن/شارع م .الخالدي  /مجمع الزنبقة الطبي  /بناية رقم  / 60الطابق األول

للمواعيد 00962799305140

ar.kaisalbalbissi.com

DrKaisBalbissi
Tel: 00962799944896
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أخصائي الطب النفسي ومعالجة اإلدمان

م

*البورد األردني في الطب النفسي
*أخصائي الطب النفسي ومعالجة اإلدمان
عضو جمعية االمراض النفسية األردنية
االردن – عمان  -جبل عمان – شارع ابن خلدون -عمارة رقم ( )19مجمع ماغي الطبي-الطابق الثالث

00962799997269/00962799991569

مركز متخصص في زراعة األسنان الصفائح السنية السويسرية التي
تعتبر البديل لزراعة العظم وتستخدم في حاالت ذوبان وترقق
عظام الفك ويمكن استعمالها في مضغ الطعام مباشرة.
يمكن تعويض األسنان المفقودة والتركيب على الزرعات السنية
واستخدامها في مضغ الطعام مباشرة في كثير من الحاالت .
يمكن وضع الزرعات السنية دون اجراء شق جراحي بفضل تقنية
التصوير الطبقي المحوسب  Cbctمما يقلل احتمالية األلم واالنتفاخ
بعد االجراء
ماجستير جراحة الفم واألسنان فيينا النمسا
Master in oral surgery and implantology (MSc) Vienna Austria
محاضر ومدرب دولي في زراعة األسنان
خبرة  20عام في زراعة األسنان
الدبلوم األمريكي في تجميل الوجه
عضو الجمعية األمريكية في تجميل الوجه

عمان – الدوار السابع – خلف مبنى الملكية – مبنى رائد خلف  – 2الطابق األول

00962797004427
0096065810712
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منتجع رويال مون ...فخامة المكان عنوان

يستقبل رويال مون ضيوفه بباقة من التجارب التي ستغير منظورك للرقي
والفخامة والشغـــف صمّم هذا المنتجع على مساحة  850دونم والذي يعتبر
األضخم فــي تاريــخ األردن وتم إختيار منطقــة شــمال األردن لجمال وهدوء
المنطقة وتم التخطيط وتصميم هذا المشــروع على يــد أفضل المصممين
والمهندسين والمستشارين ،ممّا سيجعله من الوجهات المتميّزة والمعالم
األساسية في المملكة األردنية الهاشمية.
تجمع هذه الوجهة ما بين مساحات المعيشة اآلسرة واإلطالالت الرائعة على
المشــاريع الترفيهية والفندقية والخدمية ومراكز الطعام التي ســتوفر لهذه
المدينــة المتكاملة كافــة اإلحتياجات والرفاهية التي تســتحقها  ،عالوة على
ذلك يقدم رويال مون إمكانية إستثمار رائعة في مساحته حتى يكون الوجهة
التي تحقق المستحيل كن شريك ًا في صناعة المستقبل.
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منتجع سياحي يوفر سبل الراحة واالستجمام

يهدف هذا المشروع على استقطاب السياح والراغبين في االستجمام والهدوء
من خارج وداخل المملكة  ،حيث تم تبني الفكرة لوجود حاجة ماسة إلنشاء هذه
المدينة الســياحية في المنطقة التي تمتاز بالبيئة المثالية واألمن المجتمعي
لالستثمار في األردن في مساحة ممتده على مد البصر بما يقدر بـ 850دونم.
ووفرنــا أعلى مســتويات الرفاهية والخدمــات عالية الجودة والمســاحات
المخصصة لالســتثمار الســكني والتجــاري التي تمتاز بكل مــا يطمح إليه أي
مستثمر من خارج وداخل األردن.
يحتــوي هذا المنتجع الســياحي على خدمــات فندقية تتمثــل في المبيت
وخدمات الطعام والشراب للنزالء والضيوف  ،ويحتوي على مدن مائية ترفيهية
للعائالت والشــباب والســيدات ومدينة ألعاب  ،كما يوفر المطاعم والمقاهي
ومراكز التســوق المميزة ونوفر الراحة الالزمة للزوار والسياح وتقديم جوالت
سياحية لجميع المواقع األثرية في شمال األردن.
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مرافق فندقية ذات جودة عالية وخدمات متكاملة

نوفر الراحة الالزمة للزوار والسياح وتقديم جوالت سياحية لجميع المواقع األثرية في شمال األردن
المدينة المائية
وفرنــا وبــكل فخر أكبــر مدينة مائيــة للعائالت في
األردن لتستوعب أكثر من  10آالف زائر يومي ًا  ،باإلضافة
إلى برك السباحة المتعددة للعائالت والشباب والسيدات
والبــرك المغلقة مــع كل ما تحتاجه مــن مرافق خدمية
حتى توفر كل ســبل الراحة والسعادة للزوار والمقيمين
المدينة المائية
• مدينة مائية للعائالت ١
• مدينة مائية للعائالت ٢
• مدينة مائية مغلقة للسيدات

مدينة المالهي واأللعاب الترفيهية
تم إنشــاء الخطة األولى من مدينة المالهي واأللعاب
في المشروع وكما هو مخطط توسعة هذه المدينة على
خطــط يتم األن العمل على إتمامها بمساحـــة كبيـــرة
تحتوي على أعلى مستوى من الشغف والرفاهية واألمان.

مطاعم ومقاهي رويال مون
دلل براعم ذوقك بأروع األطباق المحضرة في مطاعم
رويــال مون والتي تحتوي على أطعمة شــرقية وغربية
متعــددة  ،كمــا تحتــوي على جلســات مميــزة داخلية
وخارجية مطلة على كافة مرافق المنتجع.

اسطبالت ومرابط الخيول
مشروع قيد اإلنشاء سيتم توفير بيئة مناسبة لتربية

الخدمات الفندقية

الخيول والعناية بها بأعلى المســتويات كما سيحتوي

يحتوي المنتجع على مرافق فندقية عالية الجودة تحتوي

على مركز للمهــارات والتدريب للهواة والمهتمين في

على كل ســبل الراحة واالســترخاء كما يقترب المنتجع من
إنهاء مشروع فندق رويال مون الذي يتطابق مع مواصفات
ومتطلبات الفنادق المصنفة من قبل وزارة السياحة.
ســيحتوي الفندق على  30غرفة ماستر بمساحة  42متر
لكل غرفة وبمرافق مميزة وعالية الجودة والخدمة.
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اذا اردت الســياحة فــي الشــمال فعليــك بمنتجع رويــال مون

ركوب الخيل.

مخيم بيوت الشعر

حرص ًا منا على الثقافة والتراث األردني العريق وطابع
األجــداد  ،يحتوي المنتجع على جلســات بيوت الشــعر
الرائعة ذات أجواء خاصة.
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ابدأ استثمارك اآلن
واحجز موقعك على خارطة االستثمار
وكن أحد رواد األعمال في مجموعة رويال موون العمالقة
المشروع الترفيهي األول واألضخم على مستوى الشرق األوسط
واهلل الموفق

appiness

•••••••••••••••

الموقع  :األردن – منطقة الشمال – بعد جامعة العلوم والتكنولوجيا ب  15كم
خط جابر الطريق الدولي الواصل بين الرمثا وسوريا – منطقة سويلمة
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