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من نحن

ما الذي يميزنا

شركتنا
بعد خبرة طويلة في مجال العقارات، اطلقنا النظام االول من نوعه 
وضمان  العقارات  الصحاب  حلول  اليجاد  المنطقة،  مستوى  على 
حقوقهم، وذلك من خالل اتمتة و توثيق حالة العقار ومحتوياته في 
مصدر واحد، وتسهيل التسليم و االستالم للعقار باستخدام نماذج 
لممتلكاتك،  فعالة  الدارة  لك  مخصص  ونظام  متقدمة  رقمية 

وإدارة المرافق وعمليات التفتيش.

جودة وتقنية عالية

الوصول األمثل للبيانات
يتم الوصول إلى البيانات على موقعنا 

اإللكتروني أو من خالل تطبيق الهاتف الذكي 
الخاص بنا. كالهما يعمالن بتناغم تام.

ادارة العقارات
توفير لوحات التحكم بعقاراتك ومتابعتها 
مما يتيح لك اتخاذ القرارات االسترتيجية 

االمثل.

معلومات العناصر
يمكنك االطالع على معلومات العناصر 

من خالل زر المعلومات، مع اضافة بيانات 
كل عنصر مسبقا و مراعات االختالفات.

صور مختومة بالوقت
لتوثيق  الدقة لكل عنصر  ارفاق صور عالية 

الوقت والحالة بدقة.

االشعارات المنبثقه
لن يفوتك أي تحديث الننا نوفر االشعارات 

. Android و iOS .المنبثقة على أجهزة

تعدد اللغات
واالنجليزي  العربي  باللغتين  الخدمة  توفير 

واكثر قريبا.

مراقبة عن بعد
رؤية نتائج الفحص كما تم جمعها.

التحكم بالنماذج
رؤية تخصيص النماذج الخاصة بك لتناسب 

حاجة مالك العقار.

التقييم
يمكن قياس جودة العناصر بدقة وتقدير 
التكاليف من خالل وضع تقييم للعناصر 

ضمن المعايير الخاصة بمالك العقار.

تقارير التفتيش
شفافية في توفير تقارير المغادرة 

للمقيمين لحفظ حقوق المقيم ومالك 
العقار.

المحتوى خاص بك وآمن وال يتم استخدامه باإلعالنات مطلًقا

جميع ما يلزم لعمليات التفتيش في مجال العقارات

وصول سهل وآمن لكل المحتوى الخاص بك

الجهـــــات التــــى يمـــكنها
االستفادة من التطبيق 

شاليهاتالمجمعات التجاريه

شركات ادارة
العقارات

شركات تأجير
العقارات

مراكز االعمالالمكاتب المفروشة

شركات فحص
العقار



Arda's Products

We make the finest Armenian:
1. Sausage 2. Pastrami 3. Nakanek

ardasproducts
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سعر المجلة 7 دوالر اوما يعادلها

اإلشتراك السنوي 200 دوالر

+971  56 9442 229-
+962 77 5004 105

E-mai l  :  info@fbmjo.com
fbmjo@hotmai l .com

االمارات العربية المتحدة - دبي

ولنا كلمة

محمد فهد الشوابكة

التراجع عن التكامل العالمي

محمد فهد الشوابكه
تواجه أوروبا اضطرابات في إمداداتها من الطاقة...

 تعاني منطقة الشرق األوسط وأفريقيا من نقص الحبوب...
 وعمليًا الجميع يكافحون من أجل الحصول على أشباه الموصالت...

و مع تزايد انتشــار االضطرابات في تدفقات المنتجات الحيوية أصبح أمام االقتصادات والشركات خيارات 
مهمة يتعين عليها القيام بها اهمها  التراجع عن التكامل العالمي أو إعادة هيكلته.

بالنسبة للكثيرين قد يكون إغراء التراجع قويًا.
 ولكن فإن االنســحاب من سالســل القيمة لن يكون بالسهولة التي قد يفترضها المرء، على مدى عقود 
ســعى العالم إلى تحقيق تكامل اقتصادي ســريع وشــامل - و من خالل تمكين قدر أكبر من التخصص 
ووفــورات الحجم عززت سالســل القيمة العالمية الكفاءة وخفضت األســعار وزادت نطاق وجودة الســلع 
والخدمــات المتاحة ودعــم النمو االقتصادي  فزاد الدخل وفرص العمل وإن لم يكن للجميع مما ســاعد 

على انتشال الكثرين من براثن الفقر.
ومع التكامل جاء الترابط، فال ال توجد منطقة اليوم قريبة حتى من االكتفاء الذاتي.

حيث  تســتورد كل منطقة من مناطق العالم الرئيسية أكثر من 25 في المائة من مورد واحد مهم على 
األقل أو سلعة مصنّعة.

وفي كثير من الحاالت تكون األرقام أعلى من ذلك بكثير.
اذ  تستورد أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكثر من 50 بالمائة 
من األجهزة اإللكترونية التي يحتاجونها و يستورد االتحاد األوروبي أكثر من 50 بالمائة من موارده من 
الطاقة، وتســتورد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 25 في المائة من مواردها من الطاقة، و حتى 
أمريكا الشمالية التي يوجد بها عدد أقل من مناطق التبعية الشديدة تعتمد على واردات الموارد والسلع 

المصنعة، وهذا بال شك يولد مخاطر خاصة عندما يتعلق األمر بالسلع التي يتركز إنتاجها بشكل كبير.
 على ســبيل المثال يتم اســتخراج معظم الليثيوم والجرافيت في العالم وكالهما يستخدم في بطاريات 

السيارات الكهربائية إلى حد كبير من ثالثة بلدان أو أقل.
و يتركز الجرافيت الطبيعي بدرجة عالية ليس بسبب االحتياطيات ولكن ألن أكثر من 80 في المائة يتم 

تكريره في الصين.
وبالمثــل تســتخرج جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة 69 في المائة مــن الكوبالت فــي العالم وتمثل 

إندونيسيا 32 في المائة من النيكل في العالم وتنتج شيلي 28 في المائة من النحاس في العالم.
من هنا فإن انقطاع اإلمدادات من أي من هذه المصادر سيكون له عواقب بعيدة المدى.

والسؤال الذي يطرح نفسه يتعلق في  ما إذا كانت البلدان والشركات يمكنها التخفيف من هذه المخاطر 
دون التخلي عن المزايا العديدة للتجارة العالمية.

من هنا قامت العديد من شــركات اإللكترونيات االســتهالكية بتوســيع بصمتها التصنيعية في الهند 
وفيتنام لتقليل االعتماد على الصين واالستفادة من األسواق الناشئة.

 وبالمثل أعلنت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية والصين واليابان عن تدابير لزيادة 
اإلنتاج المحلي من أشــباه الموصالت، و على الرغم من أن أشباه الموصالت تمثل أقل من 10 في المائة 
من إجمالي التجارة فإن المنتجات التي تعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تمثل ما يقدر بنحو 65 
في المائة من جميع صادرات الســلع، لكن التنويع قد يستغرق وقتًا وغالبًا ما يتطلب استثمارات كبيرة 

مقدمًا، وقد يمّكن االبتكار الجهات الفاعلة من تجاوز هذه العقبات.
و بالفعل تُبــذل جهود لتطوير تقنيات أقل اعتمادًا على الجرافيت الطبيعي ويقوم مصنعو الســيارات 

الكهربائية بتجربة األساليب التي تستخدم كمية أقل من الكوبالت أو ال تستخدم على اإلطالق.
و يمكن للشــركات العمل مع بعضها البعض ومع الحكومات من خالل الشــراكات بين القطاعين العام 
والخاص لالستفادة من قوتها الشــرائية المجمعة وتعزيز إمداداتها من السلع الحيوية والمساعدة في 

بناء اقتصادات أكثر استدامة.
وتُظهر مثل هذه االستراتيجيات أنه يمكننا التخفيف من المخاطر وبناء المرونة االقتصادية دون التخلي 

عن الترابط الذي مّكن أكثر من مليار شخص من الهروب من الفقر في العقود األخيرة.
و بداًل من محاولة التراجع عن االقتصاد العالمي يجب أن نعيد هيكلته من جديد.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
ل  رعاه اهلل، إطــالق "نحن اإلمارات 2031" والتي تشــكّ
رؤيــة جديدة وخطة عمل وطنية تســتكمل من خاللها 
دولة اإلمارات مســيرتها التنمويــة للعقد القادم ونحو 

الخمسين عامًا القادمة.
وتعد "نحــن اإلمارات 2031" بمثابــة برنامج تنموي 
متكامل للسنوات العشــر المقبلة يرتكز على الجوانب 
االجتماعية واالقتصادية واالســتثمارية والتنموية في 
دولة اإلمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، 
تســعى إلى تعزيــز مكانة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب 
إبراز النمــوذج االقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي 

توفرها لجميع الشركاء العالميين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أن " نحن اإلمارات 2031" تمهد الطريق نحو مســتقبل 
أكثــر إنجازًا وتنمية للدولة تتعاون خالله جميع الجهات 
والمؤسســات ضمن منظومــة عمل واحــدة لمواصلة 
النجاحــات والحفــاظ على المنجزات التــي تم تحقيقها 

خالل العقود الماضية.
وقــال ســموه " أطلقنا اليــوم وضمــن االجتماعات 
الســنوية لحكومة دولة اإلمارات "نحن اإلمارات 2031" 
والتــي تمثل رؤيتنــا الحكومية للعقد القــادم.. أنهينا 
دورتنا االســتراتيجية السابقة في 2021 .. واليوم نبدأ 
مســيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي 

محمد بن زايد حفظه اهلل".

   محمد بن راشد.. 
"نحــن اإلمــارات 2031" رؤيــة وطنية 
كما قــال ســموه "بدأنا فــي 2007 تضيف ازدهارا الى ازدهار

أول دورة استراتيجية للحكومة واليوم 
"نحــن اإلمــارات 2031" تمثــل مرحلة 
جديــدة نحــو مســتقبل أكثــر إنجــازًا 
وضمــن منظومة عمل واحــدة وفريق 

واحد لمواصلة النجاحات ".
وأضــاف ســموه" " نحــن اإلمــارات 
2031" تمثــل رؤيــة وطنيــة ومرحلة 
جديــدة تســتكمل مــن خاللهــا دولة 
اإلمارات مســيرة التنمية للعقد القادم 
وتتشــارك فــي تحقيقها كافــة جهات 

الدولة".
كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد أن الخمسين الجديدة 
ســيكون التركيــز فيهــا علــى تعزيز 
المجتمعيــة وبناء منظومة  المنظومة 
اقتصادية هي األقوى واألكثر استدامة 
واألســرع نموًا وتطــورًا واألكثر مرونة 
فــي المنطقــة عبــر تعزيز شــراكاتنا 
االقتصادية مع العالم وترسيخ نموذجنا 
التنموي وبناء عالقات اقتصادية دائمة 
وراسخة مع أكبر االقتصادات العالمية.

وأشــار ســموه إلى أن دولة رســخت 
مكانتهــا إقليميًا ودوليــًا كواحدة من 
أفضل الــدول وأكثرها تميزًا في الرفاه 
المجتمعــي، وكمركز اقتصــادي حيوي 
تنافســي، وســتكون المهمة الوطنية 
في الســنوات المقبلــة البناء على هذه 
المكانة وتعظيــم المنجزات واالنتقال 

باقتصادنا إلى آفاق جديدة.
وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم أن "نحن اإلمارات 

2031" ترســم المســار االســتراتيجي 
لدولــة اإلمــارات فــي العقــد المقبل 
والخمســين عامــًا القادمة، في شــتى 
والسياســية  االقتصاديــة  المجــاالت 
والتنموية بهدف تعزيز االســتعدادات 
للمستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات 

بما يلبي الطموح اإلماراتي.
جاء ذلك خالل االجتماعات الســنوية 
التــي تعقدهــا حكومــة اإلمــارات في 
العاصمــة أبوظبي بحضــور الحكومات 
بمجالســها  ممثلــة  كافــة  المحليــة 
التنفيذيــة، ومختلف الجهات االتحادية 
والمحلية، لمناقشة التحديات التنموية 
الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل 
إلــى مئويتها  دولة اإلمــارات وصــواًل 

.2071
ووّقع صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، علــى هامش إطالق 
"نحن اإلمارات 2031" على وثيقة تمثل 
أهم مالمــح الرؤية الوطنية، وما تمثله 
من مبادئ وتوجهات لحكومة اإلمارات 
وتجســد الترابــط والتكامــل والتطلع 
للمســتقبل، حيث تنطلــق الرؤية من 
كلمــة "نحن اإلمارات" والتي اقتبســت 
من كلمة "نحــن" والتي تعد أول كلمة 
فــي دســتور اإلمــارات، والذي شــّكل 
خارطة طريق ترســم مالمح وتوجهات 
الدولة والحكومة خالل العقود الخمس 
الماضيــة، ومــن ثــم تنطلــق الرؤية 
لتكون بمثابــة خارطة طريــق جديدة 

للمستقبل.-
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البنك الدولي ..

 االقتصاد االردني يواصل النمو

ــذ  ــي اخ ــاد األردن ــو االقتص ــى إن نم ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــد صن اك
ــن  ــل م ــم الهائ ــن الك ــم م ــام 2022، بالرغ ــالل الع ــارع خ ــي الـــ تس ف

االضطرابــات االقتصاديــة التــي اثــرت علــى العالــم اجمــع.
وبحســب صنــدوق النقــد الدولــي فقــد جاء هــذا النمــو مدفوعا بتســارع 
اإلصالحــات الهيكليــة المدعومــة مــن الصنــدوق، والتــي خففــت التداعيات 

علــى االقتصــاد وعــززت اســتقرار االقتصــاد الكلــي.
حيــث جــاء هــذا النمــو مدفوعــا ايضــا بقــوة التدفقــات الماليــة بفضــل 
ــتثمارات  ــارج واالس ــن بالخ ــالت العاملي ــياحي وتحوي ــاط الس ــاء النش إحي

القادمــة مــن الــدول الخليجيــة.

ويُنظــر إلــى تســارع النمــو علــى أنــه عامــل مهــم فــي خفــض معــدل 
البطالــة المرتفــع بالبــالد الــذي يبلــغ نحــو 22% حاليــا.

وبالرغــم مــن هــذا النمــو الــى ان االردن يواجــه التحــدي األكبــر 
المتمثــل فــي كيفيــة الحفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي فــي الفتــرة 

ــة". ــديدة الصعوب ــة الش المقبل
مــن جانــب اخــر فــان األردن حقــق معظــم األهــداف الماليــة والنقديــة 
المحــددة منــذ بــدأ برنامــج صنــدوق النقــد فــي مــارس 2020، حيــث ســد 
الثغــرات الضريبيــة ووســع القاعــدة الضريبيــة وحافــظ علــى احتياطيــات 

أجنبيــة مناســبة تبلــغ 16 مليــار دوالر.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ اجمالــي الدفعــات التــي حصــل عليهــا األردن 
مــن برنامــج تســهيل مدعــوم مــن صنــدوق النقــد مليــاري دوالر بحلــول 

موعــد انتهــاء أجلــه فــي مــارس 2024.
مــن جانــب اخــر فانــه ومــن المتوقــع مــن الحكومــة أن تقلــص العجــز 
األولــي إلــى 3.7% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، باســتبعاد المنــح 

بانوراما االقتصاد العربي 2022
مال واعمال ترصد ابرز األحداث االقتصادية العربية لعام 2022

األجنبيــة التــي يقــول مســؤولون إنهــا عــادة مــا 
تغطــي العجــز.

البنك الدولي ...

 تغيــر المنــاخ فرصــة حقيقيــة 

لتدفق االســتثمارات الــى االردن

الخــاص  والتنميــة  المنــاخ  تقريــر  اظهــر 
بــاألردن الصــادر عــن البنــك الدولــي  بالشــراكة 

ــة. ــة األردني ــع الحكوم م
لمســارات  تقييمــًا  التقريــر  ويقــدم 
علــى  القــادرة  واالســتثمارات  السياســات 
ــى  ــتنادًا إل ــاخ اس ــر المن ــه تغي ــي وج ــود ف الصم
أدلــة وشــواهد، وهــذه المســارات يمكــن أن 
تطلــق الطاقــات االقتصاديــة الكامنــة للمملكــة، 
وتعمــل علــى تحســين النواتــج التــي يســعى 
األردن إلــى تحقيقهــا، ويشــمل ذلــك الحلــول 
المتكاملــة للعالقــة المتداخلــة بيــن الميــاه 
قــدرة  وتعزيــز  الغذائــي،  واألمــن  والطاقــة 
الكربونيــة  االنبعاثــات  خفــض  علــى  المــدن 
والصمــود فــي مواجهــة الصدمــات، وإطــالق 
التمويــل لتحقيــق التنميــة المراعيــة للمنــاخ 

وإيجــاد فــرص العمــل.
ويدعــم هــذا التقريــر اإلجــراءات المتخــذة 
لتحديــث  العشــرية  األردن  رؤيــة  إطــار  فــي 
ــي تضــع الممارســات المســتدامة  االقتصــاد، الت
النمــو  صميــم  فــي  الخضــراء  واالســتثمارات 

المســتقبل. فــي  للمملكــة  االقتصــادي 
وفــي هــذا الصــدد، قــال نائــب رئيــس البنــك 
األوســط  الشــرق  منطقــة  لشــؤون  الدولــي 
ــرز  ــاج، إن األردن ب ــد بلح ــا، فري ــمال أفريقي وش
بالفعــل كبلــد إقليمــي رائــد فــي مجــال العمــل 
ــث  ــة التحدي ــذ الجماعــي لرؤي المناخــي، والتنفي
والقطــاع  الحكومــة  جانــب  )مــن  االقتصــادي 

ــن(. ــركاء الدوليي ــعب والش ــاص والش الخ
الــوزراء  رئيــس  نائــب  قــال  جانبــه،  مــن 

ــث  ــة لتحدي ــر الدول ــة ووزي ــؤون االقتصادي للش
تغيــر  إن  الشــريدة،  ناصــر  العــام،  القطــاع 
ــكل  ــة وبش ــى المملك ــل عل ــر بالفع ــاخ يؤث المن
كبيــر؛ لذلــك تضــع رؤيــة التحديــث االقتصــادي 
المســتدامة  الممارســات  مــن  كاًل  الجديــدة 
واالســتثمارات الخضــراء ركيزتيــن محوريتيــن 
المســتقبل،  فــي  األردنــي  االقتصــاد  لنمــو 
ــة  ــاء بنوعي ــة لالرتق ــة بالغ ــا أهمي ــا توليهم كم

الحيــاة.
مــن جهتهــا، أكــدت نائبــة رئيــس مؤسســة 
الشــرق  منطقــة  لشــؤون  الدوليــة  التمويــل 
ــو،  ــيخ روح ــة ش ــطى، هال ــيا الوس ــط وآس األوس
ــرة  ــل والخب ــز بالتموي ــاص مجه ــاع الخ أن القط
مــن أجــل التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، مبينــة 
أن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
بنــاء  علــى  األردن  مســاعدة  فــي  ستســاهم 
ــه  ــي وج ــود ف ــى الصم ــادر عل ــرن ق ــاد م اقتص

تغيــر المنــاخ وعلــى خلــق الفــرص للجميــع.
ويواجــه األردن شــحًا شــديدًا فــي مــوارد 
ــك  ــا يمتل ــريعًا، كم ــكانيًا س ــوًا س ــاه، ونم المي
قاعــدة مــوارد طبيعيــة محــدودة، وعلــى الرغــم 
مــن أن التأخيــر فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ 
التحديــات  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن 
المنــاخ  تقريــر  فــإن  األردن،  فــي  اإلنمائيــة 
ــى أن  ــوء عل ــلط الض ــه يس ــاص ب ــة الخ والتنمي
التنميــة المراعيــة للمنــاخ يمكــن أن تقلــص 
أوجــه عــدم المســاواة، وتحمــي ســبل كســب 

االجتماعــي. التماســك  وتعــزز  العيــش، 
ووفقــا للتقريــر، ســيتحدد مســار األردن نحــو 
تحقيــق أهدافــه المناخيــة واإلنمائيــة، وإلــى حــد 

كبيــر، مــن خــالل مــا يحــدده مــن خيــارات علــى 
ــة  ــي خمس ــتثمارات ف ــات واالس ــد السياس صعي
والطاقــة  الميــاه  وهــي  رئيســية،  قطاعــات 

ــة. ــة الحضري ــل والتنمي ــة والنق والزراع



1415

يرتبــط األمن الغذائي ارتباطًا وثيقــًا باألمن الوطني، وهو ينطوي 
بشــكل رئيس على درء مخاطر الجوع وســوء التغذية من خالل توفير 
ما يلزم لسد حاجات الناس من المواد الغذائية األساسية من مصادر 
مأمونة على المدى البعيد مــن حيث الكميات واألنواع، وضمان الحد 

األدنى منها بشكل منتظم.

ويســتند األمن الغذائي، في أبســط 
معانيه، إلى 4 أعمدة رئيسة هي:

- الوفرة؛ بشــكل يضمن وجود المواد الغذائية لتأمين االحتياجات 
الغذائية للمواطنين.

- الديمومة؛ من خالل استقرار عملية اإلمداد بشكل مستمر.
- الســهولة؛ وتعني أن تكــون عملية اإلمداد ســهلًة وفي متناول 

المواطنين بأسعار مقبولة.
- ســالمة الغــذاء؛ وتفيد بأن يكــون الغذاء المقدم يشــتمل على 

محتوى غذائي يفي باحتياجات الجسم.

األمن الغذائي واألمن الوطنياألمن الغذائي واألمن الوطني
بقلم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حدادبقلم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد

إن الخيــار االســتراتيجي األول لتحقيق األمن الغذائي هو التنمية الزراعية المســتدامة، وتتأثر األخيرة 

بعدد من التحديات لعل أهمها محدودية الموارد وخاصًة المائية منها، التغير المناخي، النمو الســكاني. 

إال أن هذه التحديات ال تجعلها غير قابلة للتطبيق؛ فإن البحث العلمي الزراعي وتبني السياسات السليمة 

كفيالن باستقطاب االستثمارات الزراعية، وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

تحقيق األمن الغذائي ال يتحقق إال بتلبية احتياجات القطاع الزراعي والمزارعين، مع التركيز على البحث 

العلمي ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مفهوم البحوث التطبيقية لدى المزارعين، كما أن تبني خيارات بديلة 

غير تقليدية لتنمية المصادر المائية يسهم في تحقيق األمن الغذائي.

من جهة أخرى، فإن المشــاريع التنموية التي تســتهدف المناطق الهامشية وجيوب الفقر وذوي الدخل 

المحدود، كمشــاريع إدارة المياه وتطوير المحاصيل الحقلية ومشاريع تنمية الثروة الحيوانية تسهم في 

توفير مستوى معيشي وغذائي أفضل للمواطنين، إال أنها بحاجة ماسة للدعم من قبل الدولة والصناديق 

التنموية، فال بد من تذليل العقبات لدى المؤسسات اإلقراضية والتنموية وتكامل أدوارها معًا.

المركــز الوطني للبحــوث الزراعية، وبعد جهود اســتمرت 15 عامًا من البحــوث العلمية وبالتعاون مع 

مؤسســات دولية، توصل العتماد 6 أصناف جديدة من القمح والشــعير، ثالثة لكل منها، تميزت بتكيفها 

مع الظروف األردنية ويجري العمل حاليًا على إكثارها بشــكل أوســع لدى المزارعين، ما يعزز دور المركز 

األساسي في كونه المزود لبذار األساس للمحاصيل االستراتيجية من القمح والشعير في المملكة، ولكافة 

المزارعيــن في كافة المحافظات، في إطار جهوده الحثيثة لتعزيز األمن الغذائي الوطني والمحافظة على 

ديمومة اإلنتاج الزراعي.

وتعــد المشــاريع الرقمية بمثابة ثورة في كيفية تأمين وتحســين المجتمعات لســبل عيشــها؛ حيث 

يمكنها أن تساعد العديد من المزارعين بتمكينهم من الوصول عن بُعد للمشورة والمدخالت واألسواق، 

والتســريع في تبني اســتراتيجية مجرّبة وفعّالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسُّع لزيادة اإلنتاج الزراعي 

طويل األجل وتحسين سبل العيش. وقد عكف المركز على تبني سياسات الزراعة الذكيّة من خالل تعزيز 

العمل، وتبادل المعرفة واألفكار حول تكنولوجيا إنترنت األشــياء، وإدراج تكنولوجيا االتصال والمعلومات 

كعامل أساسي للتنمية الزراعة المستدامة بالتعاون مع عدد من المنظمات والشركاء الدوليين.

وبالنظر إلى األمن الغذائي العالمي، فإنه في اآلونة األخيرة، تأثر بشكل كبير في ضوء األزمة األوكرانية 

الروســية، حيث أن أوكرانيا تعد خامس أكبر مصدّر للقمح عالميًا، ما قد يؤثر بشــكل ســلبي على بعض 

الدول العربية، لكون صادرات بعض الدول العربية من القمح من منشــأ أوكراني كاليمن ولبنان وليبيا. 

ومن أهم تداعيات هذه األزمة، ارتفاع األســعار العالمية، وضعف الدول المستوردة على تلبية احتياجاتها 

من االستيراد بمعدالت األسعار العالمية االعتيادية، وتذبذب أسعار البيع اآلجل، مما يهدد األمن الغذائي 

العالمي ويؤثر على االقتصاد الوطني وتكاليف استيراد المحاصيل االستراتيجية.
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اكدت وزيرة االســتثمار االردنية خلود السقاف، على أن الهند 
تعتبــر من ابــرز المســتثمرين فــي األردن، حيــث وصل حجم 
االســتثمارات الهندية بحســب الوزيرة إلى أكثر من 1.3 مليار 
دوالر أميركي تستثمر في  قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة 
عاليــة، بينما بلــغ حجم التبادل التجاري بيــن البلدين أكثر من 

1.9 مليار دوالر في عام 2021.
واشــارت الســقاف الى  إن العالقات األردنية الهندية تشهد 

تطورًا متزايدًا خاصة في القطاع االستثماري والتجاري.
ودعت الوزيرة الشــركات الهندية إلى االســتثمار في األردن، 
مســتندة فــي دعوتها الــى مزايا اســتثمارية عديــدة يقدمها 
االردن تجعلــه وجهة مفضلة لرجال المال واألعمال، إضافة إلى 
وجود فرص اســتثمارية واعدة وتنافسية يمكن االستثمار بها، 
كتكنولوجيا المعلومــات، والطاقة المتجــددة، والبنى التحتية، 
والســياحة، والخدمــات الطبيــة والصحية والصناعــة، وقطاع 
التعدين، مشــيرة إلى أهمية االســتفادة مــن اتفاقيات التجارة 
الحــرة التي تربط األردن مع الواليــات المتحدة وأوروبا والدول 

العربية.

خلود 
السقاف 

 ...
ونوهــت الى أن الحكومة األردنية تبذل جهودا كبيرة بتوجيهات ملكية ســامية الســتقطاب 
االســتثمارات لوضع المملكة على الخريطة العالمية لالستثمار، مبينة أنه رغم مختلف التحديات 
الخارجية، إال أن األردن نتيجة لهذه الجهود وبفضل البيئة والتشــريعات االستثمارية المتطورة 
والمنافســة ونعمة األمن واألمان والعديد من المزايا االســتثمارية، أصبح من أكثر الدول التي 
يقصدها المســتثمرون، ومركزًا إقليميًا للتجارة واالســتثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.
وتطرقت الســقاف إلى دور وزارة االستثمار في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، والسعي 
لتمكين وتطوير اســتثماراتهم، من خالل االرتقاء بنوعية الخدمات وطريقة تقديمها واإلســراع 
فــي تنفيذ متطلبات المســتثمرين، كما اســتعرضت خطة عمل الوزارة لتوفير بيئة اســتثمارية 

منافسة وجاذبة للمستثمرين.

1.3 مليار دوالر أميركي حجم االستثمارات الهندية في األردن

قطر تجني ثمار استضافتها لكأس العالم

تعد اســتضافة نهائيــات كأس العالم FIFA قطر 2022™، جــزءًا ال يتجزء  من رؤية 

قطــر الوطنيــة 2030، التي تهــدف لتحويل قطر إلــى مجتمع عالمي وتوفير مســتوى 

معيشــة أعلى مــن خالل زيادة حجم االقتصــاد، حيث تطمح قطر إلــى أن تصبح مركزًا 

تجاريــًا وســياحيًا في المنطقة، وتعد اســتضافة كأس العالم أمرًا أساســيًا لتحقيق هذا 

الطموح.

حيث بلغت العوائد المالية المحققة من اســتضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 

نحــو 17 مليــار دوالر، وهي عوائد مختلفة آنية ومســتقبلية، كان قــد توقع المنظمون 

أن تتحقــق من خــالل تنظيم أحداث البطولــة الرياضية األكبر واألشــهر على اإلطالق 

على مســتوى العالم، وفي مقدمة هــذه العائدات اآلنية تلك التي ســتتحقق من خالل 

الدخل المالي من إنفاق القادمين إلى قطر لمتابعة كأس العالم الذين أكدت تقديرات 

إحصائيــات اللجنــة المنظمة أن عددهم بلغ نحو 1.2 مليــون زائر، وكذلك من مبيعات 

التذاكر التي قاربت حاجز الثالثة ماليين تذكرة.

ومن الجدير بالذكر ان حجم العائدات المقدر بـ 17 مليار دوالر، هو رقم لم تصل إليه 

أي دولة استضافت البطولة من قبل، ويمثل أعلى عوائد في تاريخ كأس العالم.

 ولم تتوقف العوائد والفوائد المالية المحققة على ذلك، حيث انه ووفقًا للجنة المنظمة 

للبطولة وخبراء االقتصاد فإن اســتضافة الحدث عززت مقومات التنمية المستدامة في 

االقتصاد القطري من خالل انعكاس عائدات البطولة على األداء االقتصادي لدولة قطر 

على المديين المتوسط والبعيد. 

هــذا وتقدر العائدات المالية المباشــرة من تنظيم بطولــة كأس العالم FIFA قطر 

2022™بنحو 8 مليارات ريال )2.2 مليار دوالر(، فيما تقدر العائدات االقتصادية طويلة 

األجل، خالل الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليار ريال )2.7 مليار دوالر(، وســط 

ارتفاع عائدات السياحة، خالل فعاليات كأس العالم وما بعدها.

ويعــد قطاعا الطيران والضيافة من أكبر المســتفيدين مــن تنظيم الحدث الرياضي 

األبرز، ذلك أنه بســبب االنطبــاع الجيد عن دولة قطر في قدرتهــا على التنظيم الرائع 

ألفضل نسخة من نهائيات كأس عالم على اإلطالق، وعلى تميزها وتطورها وقوة بنيتها 

التحتية فإن هذه االســتفادة ســتتواصل بعد البطولة، وذلك سيؤثر إيجابًا على الزيادة 

في تدفق السياح لزيارة الدولة، وبالتالي زيادة في دخل قطاعي الطيران والضيافة.

وتشــير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر ســينمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2022 و2023، 

بفضــل زخــم اســتضافة كأس العالم الذي ســيعزز مركــز قطر على خريطة الســياحة 

العالميــة، وهو ما ظهر بوضوح على تطور ونمو قطاع الســياحة في الدولة في النصف 

األول من عام 2022، إذ ظلت مقصدًا سياحيًا حيويًا في المنطقة.

وبحســب االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" فأن نحو 5 مليارات شــخص عبر العالم 

شــاهدوا مباريــات كأس العالم FIFA قطــر 2022، ومن الممكن أن يســعى نحو 40 

مليون شــخص لزيارة الدولة بعد انتهــاء البطولة، وكل هذا يعزز مــن حجم العائدات 

المالية المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم.

وبهذا السياق كشف ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022™، عــن أن العائدات االقتصادية المتوقع أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم 

المونديال ستصل إلى 17 مليار دوالر.

واكــد  الخاطر إن قطر ســتجني عائدات في أثناء البطولة وبعدهــا، ومنها زيادة عدد 

السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي.

وأضاف أن “المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط، لكن ســيتم التركيز على الدولة 

واألماكن الســياحية والترفيهية” مشــيرًا إلى أن “كافة الدول التي استضافت البطولة 

استفادت من زيادة السياحة، مثل البرازيل وروسيا”.

 وأوضــح الخاطر أن مقــدار التذاكر لدخــول المالعب، بلغ 3.1 مليــون تذكرة، بيعت 

جميعها، وهو ما أكده االتحاد الدولي لكرة القدم  رســميًا، كما أكد رئيســه السويسري 

جيانــي إنفانتينو أن البطولة ســاعدت في زيادة اإليرادات المالية على مدى الســنوات 

األربع الماضية إلى مســتوى قياســي بلــغ 7.5 مليار دوالر، إذ تعــد كأس العالم مصدر 

الدخل األكبر لـ”فيفا” التي لم تتجاوز ميزانيتها للبطولة 1.7 مليار دوالر، موزعة ما بين 

440 مليون دوالر للجوائز المالية، و322 مليونًا للمصروفات التشــغيلية، و247 مليونًا 

للنقل التلفزيوني، و209 ماليين لبرنامج عوائد األندية، و478 مليون دوالر لمصروفات 

أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها.

17 مليار دوالر عوائد المونديال المالية



اسماء تركت بصمة في عام 2022

• محمد العقدة
ــه  ــد لدي ــا تول ــط، وحينه ــا فق ــغ ١٥ عامً ــو يبل ــده وه ــي وال ــث توف ــاة حي ــم المعان ــن رح ــت م ــاح خرج ــة نج قص

الشــعور بالمســؤولية تجــاه اخوانــه األصغــر منــه ســنًا ، حيــث أكمــل دراســته الثانويــة وخدمــة العلــم ومــن ثــم حصــل 

علــى فرصــة عمــل فــي الســعودية وكانــت بدايتــه عــام ١٩٨٠ مــن خــال العمــل فــي مجــال التســويق والمبيعــات 

ليبــدأ رحلــة نجــاح مكوكيــة مــن خــال اصــراره علــى التطــور ليســتمر حتــى عــام ١٩٩٨ ويعــود الــى األردن وليعلــن 

عــن والدة قائــد مــن قــادة الصناعــة المحليــة  وكانــت البدايــة بافتتــاح اول مصنــع فــي ســحاب لصناعــة الكيــك وكان 

ــح  ــة، ففت ــي القم ــع ف ــح بالترب ــتطاع ان ينج ــات اس ــم الصعوب ــاح ، ورغ ــى النج ــرار عل ــت االص ــك الوق ــي ذل ــاحه ف س

ــا فــي الســعوديه وآخــر فــي ســوريا ومصــر وكذلــك فــي بغــداد.  مصنعً

• نضال برجس الحديد
االســم االكثــر تــداوال فــي االوســاط الرياضيــة خــال العــام 2022 فعمــدة عمــان الســابق اصبــح رئيســا لمؤقتــة النــادي 

الفيصلــي ليســتقيل بعدهــا ويعــود كأول رئيــس منتخــب الكثــر االنديــة االردنيــة حصــدا لالقــاب.

ــة  ــدم األردني ــخ كــرة الق ــي تاري ــي لمــع اســمها ف ــرز الشــخصيات الت ــد، مــن أب ــدس نضــال الحدي ــد المهن هــذا ويع

ــي. ــاد األردن ــي رئاســة االتح ــن الحســين ف ــي ب ــر عل ــب الســابق لســمو االمي ــيوية، فهــو النائ واالس

اذ تمكــن الحديــد خــال تواجــده باالتحــاد، مــن الولــوج الــى  قلــوب الجميــع دون اســتئذان، مســتندا علــى عراقــة اســم 

والــده الشــيخ برجــس الحديــد وعلــى قربــه مــن الجميــع فهــو نصيــر الغابــة والمســتضعفين وهــو مــا اكــده كل مــن خــدم 

معــه فــي امانــة عمــان.

سيرته ودراسته
بــدأ الحديــد دراســته فــي الكليــة العمليــة اإلســامية، ثــم درس الهندســة فــي 

جامعــة كاليفورنيــا، وتــوج جهــوده وطموحــه بالحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس 

ــًا  ــه فــي عــام 1998 أمين ــم تعيين ــم ت ــة عــام 1981.ومــن ث فــي الهندســة المدني

لعمــان الكبــرى، وبقــي فــي منصبــه لثمانــي ســنوات، كأصغــر اميــن لعمــان، 

فشــهدت فتــرة تواجــده انجــازات مــا زالــت عالقــة فــي االذهــان الــى االن، فســاهم 

فــي انجــاز العديــد مــن المشــاريع منهــا تقاطــع دوار الداخليــة، كمــا اســهم فــي 

رفــد الحركــة الفنيــة والثقافيــة، وتــم اعــان عمــان عاصمــة للثقافــة العربيــة عــام 

2002، وعمــل علــى تطويــر العاصمــة فــي شــتى المجــاالت. وخــال فتــرة وجــوده 

امينــا لعمــان تــم البدء بمشــروع وســط عمــان الجديــد  او مشــروع العبدلي" وانشــاء 

جســر عبــدون والعديــد مــن التقاطعــات والجســور.. هــذا وانتهــج ابــو برجــس خــال 

تلــك الفتــرة سياســة البــاب المفتــوح.

عصام السلفيتي 
عقليــة اقتصاديــة فــّذة وماليــة نابغــة وصاحب خبرة ســاهمت في صنع االنجاز ونقــل بنك االتحاد الى قمة المؤسســات 

 االقتصاديــة فــي المنطقــة، فهــو شــخص يتمتــع بخبــرة مصرفيــة كبيــرة وشــخصية قياديــة تحظــى باحتــرام الجميــع.

ــة اســتثنائية اســتطاعت  ــى القمــة، ليشــكل حال ــوا ال ــا فــان  عصــام الســلفيتي يعــد مــن القائــل الذيــن وصل مــن هن

ان تســتفيد مــن ارث عائلتهــا ورحلــة  كفاحهــم الغنــي بالنجاحــات، فلــم يكــن النجــاح لهــم  وصفــه ســحريه يمكــن ان 

يســير عليهــا جميــع االشــخاص بــل هــي تاســطم يصعــب تفســيرها وضعهــا متنبــؤن درســوا اســاطير النجــاح وقدموهــا 

علــى طبــق مــن المــاس لعائلــة الســلفيتي التــي احســنت اســتغالها، مــن هنــا فــان عصــام الســلفيتي شــعر بانــه ولــد 

بامتيــازات خاصــه تفــرض عليــه ان يواصــل مســيرة النجــاح فــكان لــه مــا اراد وكان االتحــاد درة فــي العمــل التطوعــي 

ــى المخرجــات  ــم االعمــال والمــال وركــز عل ــي، فــكان مــن أنجــح التجــارب فــي عال وخدمــة المجتمــع قبــل النجــاح المال

والنتائــج فــكان لــه مــا اراد.

ــة حيــث تصــدر  ــة والعالمي ــر االقليمي ــى أســواق التصدي ــوج إل ــدأ فــي الول وب

ــة. ــد عــن ٢٢ دول ــى مــا يزي ــا منتجاتهــا اآلن إل جارديني

كمــا و تتميــز جاردينيــا مــن خــال حرصهــا علــى توظيــف الشــباب األردنــي إذ 

يعمــل فيهــا حوالــي ١٠٠٠ موظــف أردنــي الجنســية، وبــأن البيــض المســتخدم 

فــي صناعــة الكيــك يتــم انتاجــه فــي مــزارع جاردينيــا الخاصــة والتــي تضــم علــى 

نصــف مليــون طائــر دجــاج تقريبــا.

وحتــى فــي تغليفهــا؛ تملــك الشــركة مطابــع خاصــة لطباعــة الكرتــون 

ــان  ــول ب ــا الق ــا يمكنن ــن هن ــا، م ــات جارديني ــي منتج ــتخدمة ف ــات المس والتغليف

محمــد العقــدة مــن خــال فكــره النيــر اســتطاع أن يجعــل جاردينيــا تحقــق 

االكتفــاء الذاتــي .



المهندس عيد دحدل...
يقود رومو انترناشونال الى العالمية
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الرقم الصعب
ــة  ــركاه" بدق ــدل وش ــد دح ــركة عي ــونال "ش ــو انترناش ــركة روم ــات ش ــزت منتج تمي
التصميــم وجمــــال المنظــر والمطابقــة" للمواصفــــات األردنيــة والعالميــة مــن هنــا فقــد 
ــم وحــازت علــى شــهادة  ــواًل واســعًا مــن كافــة المواطنيــن فــي المملكــة والعال القــت قب
ــهورة  ــماء المش ــاف األس ــي مص ــاري األول ف ــم التج ــح اإلس ــث اصب ــة حي ــودة العالمي الج
ــن  ــة المنتجي ــن كاف ــز ع ــا ألن تتمي ــا اهله ــم مم ــوى األردن والعال ــى مستــ ــة عل والالمع
والمســتوردين ســواء فــي األردن أو فــي الخــارج فتحقــق المــراد وجابــت رومــو انترناشــونال 

ــونال". ــو انترناش ــة "روم ــا التجاري ــرة بعالمته ــم مفتخ العال
العراقة عنوان 

ــة رســالة فخــر  ــة حامل ــي المنطق ــد دحــدل وشــركاه االســم االعــرق ف تعــد شــركة عي
واعتــزاز بمنتجاتهــا التــي تفخــر بصناعتهــا الرائــدة ال بــل الســباقة فــي االبتــكار فعلــى مدى 
مــا يزيــد عــن 40 عامــا مــن العطــاء واالنجــاز اصبحــت شــركة عيــد دحــدل وشــركاه اصحــاب 
ــي تعمــل  ــة الت ــة وســائل التدفئ ــي صناع ــرواد ف ــو انترناشــونال ال ــة روم ــة التجاري العالم
ــاز فــي االردن وهــي منتجــات  ــران الغ ــازر واف ــات وكي ــع االول للصوب ــاز ، فهــي المصن بالغ
ــة   ــة والعالمي ــات االردني ــال المنظــر ومطابقتهــا للمواصفــ ــم وجمــ ــة التصمي ــز بدق تتمي
ممــا اهلهــا الن نتميــز عــن كافــة المنتجيــن والمســتوردين ســوا اكان فــي االردن او فــي 

الخــارج لذلــك حققــت الهــدف وانطلقــت للعالــم. 
ــت مــن خــالل وســائل  ــي كل بي ــو انترناشــونال ف ــة روم ــك وجــود عالم ــزز ذل ــا يع وم
ــة  ــم االجتماعي ــالف طبقاته ــى اخت ــع عل ــراد المجتم ــع اف ــة جمي ــبت ثق ــي كس ــة الت التدفئ
واالقتصاديــة، باإلضافــة الــى انتشــار منتجاتهــا فــي األســواق األخــرى فهــي تســعى 
ــة  ــاد العالمي ــهادات االعتم ــى ش ــا عل ــة وحصوله ــورات الحديث ــة التط ــتمرار لمواكب باس
للجــودة وكل هــذه األمــور أصبحــت خيــر مــروج لمنتجاتهــا فنحــن ننتــج وفــق المواصفــات 

ــم.  ــن دول العال ــد م ــي العدي ــجل ف ــا تس ــت عالمته ــي جعل ــة الت العالمي
ــم  ــري ول ــد وعص ــو جدي ــا ه ــة كل م ــى إضاف ــركة ال ــعى الش ــوم تس ــي كل ي ــا وف كم
يتوقــف نجاحهــا علــى هــذا فقــط بــان اصبحــوا متخصصــون فــي صوبــات الغــاز  وطــورات 
انتاجهــا الــى ابتــكار منتجــات كهربائيــة ومنتجــات تعمــل بالغــاز وفــق احــدث التكنولوجيات 

العالميــة.
وكمــا بــدات اســتمرت شــركة رومــو انترناشــول لتجمــع خالصــة خبرة الســنوات وترســم 
صــورة للمصنــع االول لصوبــات وكيــازر وافــران الغــاز فــي االردن برؤيــة إســتراتيجية، 
واحترافيــة عاليــة، وقاعــدة عريضــة مــن العمــالء البارزيــن مــن مختلــف الجنســيات، لتقــدم 

ابــداع يرتكــز فــي جوهــره علــى قيــم التفانــي والــوالء وااللتــزام تجــاه العمــالء. 

شركة عيد دحدل وشركاه 
وصلت القمة وحافظت عليها

رجــل عصامــي، محــب لوطنــه، صانــع للتحديــات، حطــم قيــود المســتحيالت، تحقيقــًا لرؤيتــه، اســتطاع أن يغيــر مفهــوم 
الصناعــة وخارطتهــا رجــل أحــب الجميــع، وأحبــه الجميــع، ورغــم ذلــك بقــي بعيــدا عــن االضــواء.

المهنــدس عيــد دحــدل الــذي أدار شــركة عيــد دحــدل وشــركاه اصحــاب العالمــة التجاريــة "رومــو انترناشــونال" بإقتــدار، 
صاحــب فكــر مــن الطــراز الفريــد، ســعى دائمــًا إلــى إبــراز مواطــن القــوة فــي الصناعــة المحليــة، المتعطــش لرؤيــة العالمــة 

التجاريــة صنــع فــي االردن دومــا فــي القمــة.
شــكل المهنــدس عيــد دحــدل بعصاميتــه المثــال الحــي لمــن يســعى الــى التميــز فهــو القــوي صاحــب النظــرة الثاقبــة 
ــو  ــة روم ــة التجاري ــالل العالم ــن خ ــي م ــي والعالم ــارع االردن ــة الش ــتحقاق ثق ــال باس ــاء لين ــداع والبن ــى االب ــدرة عل والق

ــة. ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــان ب ــر واالنس ــوح، المبتك ــل الطم ــو الرج ــت، وه ــى كل بي ــت ال ــي وصل ــونال الت انترناش
واألهــم فــي هــذا كلــه إصــراره علــى النجــاح والتطــور والوصــول إلــى بيــوت البســطاء والنــاس العادييــن، االمــر الــذي حقــق 
لــه نوعــا مــن التكامــل فدخــل القلــوب مــن اوســع االبــواب واحتــل مكانــة مرموقــه لــدى الجميــع مــن خــالل العالمــة التجاريــة 

ــونال". "رومو انترناش
انســان عصامــي رســم طريــق نجاحــه بثبــات، وتألــق فــي كل عمــل انجــزه، يرفــض الظهــور واالضــواء فلقــد حاولــت مــررا 
وتكــررا ان اجعلــه يســمح لــي بالكتابــة ولــو جــزء بســيط مــن ســيرته فــكان جوابــه دائمــا الرفــض... فاســمح لــي يــا صديقــي 

ان اكتــب عنــك هنــا دون اســتئذنك فلــم اجــد باالســماء التــي اســتحضرتني ســواك لتكــون فــارس االنجــاز لعــام 2022.
ــه اســتطاع ان يجعــل مــن  ــد مــن رواد الصناعــة وان ــه بحــق رائ ــه، اال ان فالمهنــدس عيــد رجــل ال تســتطيع أن تقــول عن

ــع. ــي يطلبهــا الجمي ــة رومــو انترناشــونال العالمــة الت ــه التجاري عالمت
مــن هنــا فــان الحديــث عــن شــركة عيــد دحــدل وشــركاه صاحبــة العالمــة التجاريــة رومــو انترناشــونال حديــث يطــول عــن 
االصالــة والحضــارة وعــن خبــرات متراكمــة جعلــت منهــا االســم التجــاري االول فــي عالــم وســائل التدفئــة التــي تعمــل بالغــاز 
فعلــى مــدار مــا يزيــد عــن 40 عامــا قادهــا ربانهــا المهنــدس عيــد دحــدل الــى القمــة تاركيــن خلفهــم المنافســين فــي حيــرة 

حــول الســر الــذي بســببه وصلــت رومــو انترناشــونال الــى القمــة .
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ومــن هنــا فــأن صوبــات رومــو انترناشــيونال تالقــي قبــوال واســعا وموثوقــا مــن كافــة 

ــث أن رومــو انترناشــيونال أصبحــت االســم األول فــي مصــاف  ــن فــي المملكــة حي المواطني

ــو  ــات روم ــل منتج ــا أه ــم ، مم ــتوى األردن والعال ــى مس ــهورة عل ــة والمش ــماء الموثوق األس

انترناشــيونال الن تتميــز علــى كافــة المنتجيــن المحلييــن والمســتوردين مــن الخــارج وبذلــك 

ــم . ــا للعال ــا الهــدف وانطلقن حققن

ومــن الواضــح أن صوبــات رومــو انترناشــيونال متوفــرة فــي أســواق المؤسســة االســتهالكية 

والعســكرية ولــدى التجــار وهــي تخــدم البيــت األردنــي بالتدفئــة اآلمنــة واالقتصاديــة 

والصحيــة  ، حيــث أنهــا تحتــوي علــى كافــة أجهــزة الســيطرة واألمــان عاليــة الدقــة ، باإلضافــة 

إلــى توفــر الصيانــة وقطــع الغيــار لكافــة المنتجــات وهــذا بضمــان مــن رومــو انترناشــيونال.

العصرية واالبتكار  
 تتبنــى شــركة عيــد دحــدل وشــركاه سياســة تســعى الــى استكشــاف األفــكار الجديــدة 

ــو  ــعار روم ــزة فش ــة ومتمي ــات متنوع ــات وخدم ــاء منتج ــكار وإنش ــات البت ــات والعملي والتقني

ــرون. ــى االخ ــث انته ــن حي ــدأ م ــونال نب انترناش

التطور عنوان
اســتمرارا لمســيرة االنجــاز والعطــاء بــدات رومــو انترناشــونال بتصنيــع أعمــدة االنــارة 

التــي تعمــل علــى نظــام توفيــر الطاقــة LED وكذلــك أعمــدة االنــارة التــي تعمــل بالطاقــة 

ــدة. ــالت ع ــددة وبمودي ــتهلك المتج ــات المس ــب احتياج ــية حس الشمس

تعتبر شركة رومو انترناشونال أقدم شركة باألردن تعنى بصوبات الغاز ..

المنافسة العالمية 
نهجهــا التطــور وفــي المنافســة المركــز االول وفــي المنافســة العالميــة اســتطاعت الشــركة 

اراسء القواعــد الفنيــة العالميــة االساســية للمنافســة مثــل الحصــول علــى الشــهادات )األيــزو( 

فحصلنــا علــى شــهادة األيــزو البريطانيــة 9001 2008 .

كمــا حصلــت الشــركة علــى األيــزو السويســري 9001 الــذي يختــص باألمــور الفنيــة واإلدارية، 

ــالت  ــي مدخ ــواء ف ــدًا س ــق ج ــق و دقي ــام موث ــونال بنظ ــو انترناش ــركة روم ــل ش ــث تعم حي

ــا  ــي دقته ــة وف ــا العالمي ــي جودته ــواد وف ــذه الم ــادر ه ــي مص ــة أو ف ــواد األولي ــاج للم االنت

ــا. ومواصفاته

رسالة اجتماعية هادفة 
ــة  ــبة وتوفيري ــعار مناس ــت وباس ــي كل بي ــدت ف ــونال وج ــو انترناش روم

ــاة ــدى الحي ــان م ــي الضم ــل ف تتمث

المحــدود  الدخــل  ذوي  علــى  يعتمــد  ســوق  األردنــي  الســوق  والن   

والمتدنــي فكانــت رســالة رومــو انترنالشــونال كمصنــع أن تتنــج ســلعة 

يســتطيع المســتهلك األردنــي أن يقتنيهــا فــي أمــان ودفء، وقمنــا 

بتطويــر هــذه الســلعة مــن ســلعة فقــط للتدفئــة وعملنــا للتدفئــة 

والطبــخ وهــي صوبــة رومــو انترناشــونال المــدورة فــي عــدة موديــالت 

وعــدد شــعالت مختلفــة وهــذه خفضــت مــن الكلفــة فــي هــذه الرســالة 

ــى جــودة  ــي أعل ــة الســلعة مناســبة ف ــا أن تكــون كلف أيضــًا نحــن راعين

وفــي أداء دائــم مســتمر، بمعنــى نعمــل صيانــة للصوبــات خدمــة مجانيــة 

ــر. ــوال العم ــة وط الدائم

والن مــن ال يتقــدم يتقــادم قامــت الشــركة بادخــال التطويــرات الحديثــة 

ــا  ــى الشــكل الخارجــي المــدورة 3 شــعالت اإلشــعال باللمــس ) خلصن عل

مــن الطقطقــة (، غطــاء ظهــر كامــل ســحاب متيــن وســهل االســتخدام 

فقــط بــأن تقــوم بالســحب إلــى األعلــى، غطــاء للمفاتيــح لحمايــة األطفال 

مــن العبــث، وفتحــة علويــة لفتــح وإغــالق إســطوانة الغــاز، منصــب كبيــر 

للطبــخ وعاكســة حراريــة واســعة، شــبك آمــن ال يحــرق يمنــع دخــول أيــدي 

ــارة واحتــراق كامــل  ــًا حــرارة جب األطفــال، جهــاز اإلشــعال األحــدث عالمي

ــة أجهــزة الســيطرة واألمــان ، وشــبك آمــن  ــه كاف ــاز وفي ــر فــي الغ توفي

ــن  ــون متي ــالف نايل ــة غ ــال، والتعبئ ــدي األطف ــول أي ــع دخ ــرق يمن ال يح

مــع عــزل ) بوليســترين ( للتأكــد مــن ســالمة الصوبــة عنــد الشــراء 

ــر  ــي أكث ــات. وه ــة االتجاه ــرك بكاف ــالت تتح ــى عج ــوي عل ــع، وتحت والبي

ــو  ــة روم ــاز البرتقالي ــاعة الغ ــأن س ــة ب ــم، وخاص ــي العال ــة ف ــة آمن صوب

ــطوانة  ــى أس ــي عل ــان األتوماتيك ــاز األم ــى جه ــوي عل ــونال تحت انترناش

الجــرة  وتغلــق  للصوبــة  الالزمــة  الغــاز  تعطــي كميــة  بحيــث  الغــاز 

ــاز.. ــد تســرب الغ ــًا عن أتوماتيكي

رسالة رومو انترناشونال
ــر  ــة لمجــارات و تطوي ــا مســتقبلية واعي تســعى شــركة رومــو انترناشــونال لرؤي
كل مــا يتعلــق بانظمــة التدفئــة المختلفــة للبيــوت  والمنشــئات وخاصــة وســائل 
ــع  ــب م ــا يتناس ــف وبم ــل التكالي ــن وبأق ــى المواط ــر عل ــاز للتوفي ــة بالغ التدفئ

ــية. ــة والمعيش ــروف االقتصادي الظ

منتجات عصرية 
ــال  ــم وجمــ ــة التصمي ــز منتجــات شــركة رومــو انترناشــونال وشــركاه بدق تتمي
المنظــر ومطابقتهــا للمواصفــــات االردنيــة والعالميــة مــن هنــا القــت منتوجــات 
ــول  ــت بحص ــة توج ــي المملك ــن ف ــة المواطني ــن كاف ــعا م ــوال واس ــركة قب الش
ــي  ــاري األول ف ــم التج ــح االس ــة  واصب ــودة العالمي ــهادة الج ــى ش ــركة عل الش
مصــاف االســماء المشــهورة والالمعــة علــى مستــــوى االردن والعالــم ممــا اهلهــا 
ــي االردن او  ــواء كان ف ــتوردين س ــن والمس ــة المنتجي ــن كاف ــز بي ــون االمي لتك

فــي الخــارج .

كادر ذو كفاءة 
تتمتــع شــركة رومــو انترناشــونال بكــوادر يتمتعــون بخبــرات واســعة ومتنوعــة 
فــي مجــال تصنيــع وســائل التهدفئــة واألجهــزة الكهربائيــة، وتطويرهــا وإنتاجها 
وضبــط جودتهــا وصيانتهــا، وتوفــر الشــركة مرافــق تصنيــع كمــا وتتبنــى شــركة 
عيــد دحــدل وشــركاه رومــو انترناشــونال ثقافــة تعــزز التميــز فــي األداء والعمــل 

الجماعــي والقيــادة والنمــو والتطويــر الذاتــي.

تجهيزات عالية الدقة
جهــز مصنــع شــركة عيــد دحــدل وشــركاه رومــو انترناشــونال بأحــدث خطــوط 
اإلنتــاج والتــي تــدار بإشــراف أمهــر المهندســين والفنييــن، ويتــم تصنيــع جميــع 

ــة لضمــان جــودة  ــة والدولي ــى المواصفــات األردني ــا ألعل منتوجــات الشــكة وفق
وكفــاءة عاليــة لجميــع المنتجــات.

 النزاهة والمصداقية
تتمســك شــركة عيــد دحــدل وشــركاه “رومــو انترناشــونال” بأعلــى معاييــر 
ــبة 100%  ــز بنس ــة تتمي ــاع سياس ــالل اتب ــن خ ــه م ــا تقدم ــي كل م ــة ف النزاه

شــفافية تضمــن لــك الحصــول علــى أفضــل الخبــرات.

االستدامة
تســعى الشــركة الــى االســتمرارية مــن خــالل تقديــم منتجــات وخدمــات وحلــول 
تتميــز باالســتدامة، تســاعد عمالئهــا علــى تحســين كفــاءة المنتجــات وبأســعار 

منافســة.

إرضا العمالء 
ــرة  ــة العميقــة والخب ــاح النجــاح فالمعرفــة التقني إ رضــاء العمــالء هــو مفت
تكويــن  فــي  المنافــس ســاهم  والســعر  المدربــة  والكــوادر  اإلداريــة 
شــبكة عمــالء واســعة لنســتطيع القــول رومــو انترناشــونال موجــودة 
فــي كل بيت..هــي. المنتــج األول لصوبــات الغــاز رومــو انترناشــيونال 
األولــى فــي األردن وبخبــرة 40 عامــا .. وقــد تميــزت منتجــات رومــو 
ــل  ــان الكام ــر واألم ــال المنظ ــم وجم ــي التصمي ــة ف ــيونال بالدق انترناش
ومطابقتهــا للمواصفــات األردنيــة والعالميــة مثــل االيــزو البريطانــي 
ــت منتجــات  ــد توجّ ــزو السويســري 2015/9001  ، وق 2008/9001 واالي
رومــو انترناشــيونال مــن صوبــات الغــاز بأنواعهــا بحصولهــا علــى شــهادة 
ــم  ــة رق ــس األردني ــات والمقايي ــن المواصف ــادرة ع ــة الص ــودة األردني الج
2016/3 فــي مطابقــة المنتــج للمتطلبــات الفنيــة لعالمــة الجــودة األردنية 

ــات . ــى المواصف بأعل

رومو انترناشونال الرواد في صناعة وسائل التدفئة التي تعمل بالغاز
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مزرعة صبرة لتربية وتدريب الخيول مزرعة صبرة لتربية وتدريب الخيول 
وتدريب الناس على الركوب اآلمنوتدريب الناس على الركوب اآلمن

الخيول خلقت للركوب وليست للعروضالخيول خلقت للركوب وليست للعروض

   عندما تزداد المعرفة في أي مجال يقل الفشل فيه.
وحتــى تســتطيع الدخــول فــي عالــم الخيــول و تعطــي الخيــول قيمتهــا 
الحقيقيــه وتتعامــل معهــا بشــكل آمــن البــد أن تكــون علــى درايــه كافيــة 
ــة  ــة علمي ــو دراس ــم وه ــاص به ــس الخ ــم النف ــا أوال عل ــن وهم بنقطتي
للعقــل والتفكيــر  والشــخصية والســلوك بهــدف التوصــل إلــى فهــم هــذا 
الســلوك وتفســريه والتنبــؤ بــه والتحكــم فيــه، ثانيــا علــم شــارات الخيــول 
وهــي المعرفــة بالعامــات والحــركات التــي يظهرهــا الخيــل بفطرتــه عنــد 

التعــرض لموقــف مــا أو التعامــل مــع العــوارض المحيطــه بــه.
ــباب  ــى أس ــرف عل ــل وتتع ــر الخي ــة تفكي ــم طريق ــا تفه ــك عندم  ولذل
ــب  ــف تكس ــلبيه، وكي ــه أو س ــواء إيجابي ــا س ــوم به ــي يق ــل الت ردود الفع
إحتــرام الخيــل، تصبــح لــك القــدره علــى التعامــل معــه وانجــاز أي تمريــن 
وإال ســيكون مــن الصعــب أن تبــدأ ببنــاء نظــام تدريبــي وبالتالــي سينشــأ 

صــراع بينــك كمــدرب والحصــان كمســتقبل لهــذا التمريــن. 

المعرفة قوة
   عندمــا نتحــدث عــن االصالــه نشــتقها مــن كلمــة أصيــل ومنــذ 
آالف الســنين عــرف العــرب أصالــة الخيــول وقــد كانــت العــون والســند 

لهــم فــي رحالهــم وترحالهــم باإلضافــة إلــى حروبهــم وغزواتهــم.
 وتعتبــر الخيــول مــن الحيوانــات األليفــة المســالمة وصاحبــة 
الفراســه ومــن أولــى الحيوانــات التــي تحاكــي اإلنســان بلغــات مختلفــه 
دون أن تنطــق ولهــا القــدره علــى أن تميــز مقــدار االحتــرام المقــدم 

ــه بالمثــل... مــن اإلنســان لهــا لتبادل
   والخيــول صاحبــة احســاس مرهــف وجمــال هيئــي ويزيدهــا جمــاال 
ألوانهــا الزاهيــة التــي تســر الناظــر إليهــا وتعتبــر رمــز  القــوه والكــرم 
ــي  ــأن ف ــت ب ــا وصف ــار والشــموخ... كم ــا الوق ــود وتعطــي راكبه والج

ظهورهــا عــز وبطونهــا كنــز، وقــال العــرب إكــرام الخيــل ركوبهــا.
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الولوج الى القمة والتربع فيها
ــت تلــك المدرســه التــي يرعاهــا  ومــن خــال ذلــك تمكن

ســامر صبــره مــن تشــكيل دورات ذات مســتويات تدريجيــه 

تناســب الجميــع إبتدأتهــا مــن مســتوى تأسيســي لغايــة مســتوى 

محتــرف هدفهــا تدريــب التاميــذ علــى الركــوب الســليم والتمتع 

بمــا يعشــقون مــن رياضــة ركــوب الخيــل...

وقــد وضعــت مزرعــة صبــره علــى ســلم أنشــطتها 
ــم رحــات مــن شــأنها  ــه مــن خــال تنظي برامــج ترفيهي
أن تصفــي الفكــر البشــري بمــا تختــاره مــن مناطــق 
ذات طابــع هاديــئ ليعانــق ذاك الخيــل ومــن يمتطيــه 
ــوق  ــرج ف ــق ويتدح ــا الطل ــيم هوائه ــراء بنس ــك الصح تل
رمالهــا النديــه ويحاكــي آثــار الســلف فــي تلــك المناطــق 
الحرجيــه بمناطــق ذات طابــع فلكلــوري كجــرش ووادي رم 
ــال  ــن خ ــال م ــموخ الجب ــة ش ــه ومعانق ــه الوردي والمدين

ــبوعيًا. ــه أس ــات منظم رح
دورات  عمــل  للخيــول  صبــرة  مزرعــة  تنظــم  كمــا 
خاصــة ومكثفــة لتدريــب الخيــول والفرســان وتحضيرهــم 
كلعبــة  والمتميــزه  المختلفــة  والمســابقات  للمنافســة 
ــي  ــده، وه ــة االعم ــاحه ولعب ــباق الس ــة س ــل ولعب البرامي
مــا تســمى مســابقة الخيــل المفتوحــة، والتــي تقــام فــي 
ــي  ــدرب اكاديم ــراف م ــت إش ــام تح ــن كل ع ــهر آب م ش
علــى درجــه عاليــه مــن الفــن والحرفيــه اال وهــو الدكتــور 

ــره... ــد صب محم
أن مزرعــة صبــره  للخيــول قدمــت لعالــم الخيــول 
انظمــه ذات ذوق فكــري قــل مــا تجــده فــي مــزارع الخيــول 
ــن  ــل أم ــن نق ــم م ــا العال ــه ولربم ــتوى المنطق ــى مس عل
للخيــول وأنظمــة الفندقــه واإلقامــة والســامه العامــه 
والطــب والتطبيــب البيطــري مــن اســعافات أوليــه ســريعه 
فــي حــال تعــرض الخيــل أو المتــدرب ألي حــادث كان 

ــص... ــب المخت ــول الطبي ــن وص لحي

أن ماتقــوم بــه مزرعــة صبــره للخيــول مــن كل تلــك األنشــطة حصلــت علــى اشــاده مجتمعيه 
وعربيــه وعالميــة وأصبحــت نبــراس يضيــئ دروب كل مــزارع الخيــول وكل ذاك الفضــل يعــود 
لــذاك الفكــر المتطــور الــذي حاكــي كل األســاليب الحديثــه فــي تربيــة وتدريــب الخيــول وإنشــاء 
جيــل لــه القــدره علــى مواجهــة كل معوقــات الركــوب الغيــر أمــن ليصبــح ركوبــآ أمــن  اال وهــو 

المــدرب األكاديمــي ســامر صبــره...

القيادة سيطرة
ــة، فالوضــوح فــي طريقــة إصــدار  ــة وليــس وظيف ــة حرفي ــول يجــب أن تكــون مهن التعامــل مــع الخي

األوامــر بــكل أســاليب الرقــة واالحســاس والحــزم عنــد الضــرورة هــي أساســيات حتــى يتقبلــوك كقائــد لــك 

الســمع والطاعــة وهــذا يحتــاج  أنــاس ذو كفائــه عاليــة بفــن التدريــب والقــدرة علــى فهــم لغــة الجســد 

الخاصــة بهــم ليكــون هنــاك لغــة حــوار بينهــم...

ــول فهــا هــو  ــه للخي ــه التدريبي     وال يوجــد أي عاقــه مرتبطــه مابيــن التخصــص الدراســي والهواي

المصمــم الجرافيكــي ســامر صبــره يمــارس هوايتــه بعشــقه وحبــه للخيــول، بــل صقلهــا بالعلــم والدراســة 

ــب  ــون صاح ــون أندرس ــيد كلينت ــو الس ــم وه ــتوى العال ــى مس ــن عل ــر المدربي ــد أمه ــى ي ــدرب عل والت

ــه  ــذى ب ــوذج يحت ــح نم ــول أصب ــه للخي ــون مزرع ــة وك ــاس األمريكي ــة تكس ــترالية بوالي ــة اإلس المدرس

بتدريــب الخيــول وقــد رفــع شــعارآ عنوانــه الركــوب الســليم فــي الحصــان اآلمــن وهــذا العنــوان لــم يآتــي 

مــن فــراغ ألن الخيــول مــع أنهــا مســالمة إال أنهــا قــد تصبــح خطــرة وشرســة إذا أســأت التعامــل معهــا 

ــآ منظمــآ... ــه تدريب ــم تكــن مدرب ــؤذي راكبهــا أن ل ويمكنهــا أن ت

اإلستمتاع بالخيول    
مزرعة صبرة لتربية وتدريب الخيول وتدريب الناس على الركوب اآلمن

ــق  ــان ناط ــه ولس ــتوى المنطق ــى مس ــول عل ــزارع الخي ــي م ــآ تعتل ــون تاج ــا لتك ــد رحاه ــت تم  أصبح

اعاميــآ ألنــه اســتطاع بحنكتــه وذكائــه أن يدخــل أحــدث أســاليب تربيــة وتدريــب الخيــول بطــرق حديثــه 

ــواع  ــتى ان ــة بش ــابقات المدجج ــة المس ــز بإقام ــه تتمي ــه تدريبي ــه مدرس ــن مزرعت ــع م ــه صن ــث ان بحي

المهــارات والتــي تقــام فــي شــهر اغســطس مــن كل عــام، رغــم أنــه لجــآ لهــذا المشــروع الريــادي ليــس 

ــال إشــادة  ــى ن ــول حت ــم الخي ــح حديــث المهتميــن بعال ــه واصب ــات ذات ــه نجــح بإثب ــد اال ان بالزمــن البعي

الجميــع بمهارتــه الفنيــه بالتدريــب والقبــول واالســتقبال وتوثيــق العاقــه مابيــن راكــب الخيــل والخيــل 

بشــكل آمــن...

مهارات الخيول    
عندمــا تحدثنــا عــن تميــزه الســاليب تدريبيــه حديثــه فهــذا يعنــي أنــه لجــآ إلــى برامــج تدريبيــه بمجــال 

الكابــوي االســترالي وهــذا النــوع مــن التدريــب ينمــي مهــارات الفــارس والحصــان فــي آن واحــد و يعتبــر 

ــم  ــآ بعال ــرآ اردني ــا وفخ ــانآ ناطق ــرآ ولس ــه باه ــذا كان نجاح ــه وله ــتوى المنطق ــى مس ــب األول عل التدري

تدريــب الخيــول وقــد اعتلــى اســمه أعلــى ســفوح جبــال عمــان وســهول اربــد خاصــه ألن مزرعتــه بمدينــة 

اربــد أصبحــت ايقونــه يتغنــى بهــا كل عشــاق الخيــول...



أسماء الجعيب عضو مجلس إدارة -والعضو المنتدب لمجموعة الجعيب

أســماء واحــدة مــن أوائــل النســاء العامــات فــي قطــاع المقاولــة، وعضــو فــي مجلــس ســيدات األعمــال الشــرقية. 

كمــا أنهــا عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الجعيــب المتخصصــة فــي قطــاع المقــاوالت. وكــون أســماء عضــو فــي مجلــس 

ســيدات األعمــال الشــرقية، فهــي تركــز علــى تمكيــن المــرأة فــي مجــال األعمــال، كما أنهــا عضــو مجلــس إدارة مجموعة 

الجعيــب التــي تأسســت كمصنــع لألثــاث فــي عــام 1979، ثــم توســعت فيمــا بعــد لتشــكل الباســتيك والتعبئــة. 

تقــول الجعيــب أن “رؤيــة المملكــة 2030 تركــز علــى تنويــع مصــادر الدخــل ومنهــا اســتغال األماكــن ذات الجــذب 

الســياحي لتســتقطب شــريحة كبيــرة مــن هــواة الســياحة مــن داخــل المملكــة وخارجهــا يتطلــب ذلــك توفيــر الخدمــات 

اللوجســتية ومنهــا خدمــات المطاعــم والمقاهــي.

 وهــذه الفــرص أثبتــت فاعليتهــا فــي الوقــت والمســتقبل. لــذا لدينــا خطــط التواجــد فــي األماكــن ذات الفــرص 

فــي هــذا النشــاط.

خلــود محمــد الســقاف وزيــرة لاســتثمار، شــغلت منصــب رئيســة صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي 

منــذ 2018، ونائبــة رئيــس مجلــس االســتثمار.

وتحمــل شــهادة الماجســتير فــي االقتصــاد، ولديهــا خبــرة أكثــر مــن 25 عامــا فــي مجــال األعمــال المصرفيــة 

والماليــة والرقابــة الماليــة.

بــدأت الســقاف عملهــا عــام 1993 فــي دائــرة األبحــاث والتطويــر فــي شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة حيــث 

اســتمرت فيهــا لمــدة أربع ســنوات.

ــا  ــن ضمنه ــرات 1993 - 2004 و2006 2012-، م ــال الفت ــزي خ ــك المرك ــي البن ــب ف ــدة مناص ــدت ع تقل

المديــرة التنفيذيــة لدائــرة الرقابــة المصرفيــة ونائبــة محافــظ البنــك المركــزي األردنــي، حيــث كانــت بذلــك أول 

امــرأة عربيــة شــغلت هــذا المنصــب.

وشــغلت منصــب مديــرة دائــرة االبحــاث فــي هيئــة التأميــن األردنيــة خــال الفتــرة 2004-2006، وشــغلت 

أيضــا منصــة نائبــة الرئيــس التنفيــذي / مديــر منطقــة األردن وفلســطين فــي البنــك العربــي فــي عــام 2012.

وشــغلت عضويــة العديــد مــن مجالــس ادارات المؤسســات والشــركات الماليــة، منهــا نائبــة رئيــس مجلــس 

إدارة البنــك المركــزي األردنــي ورئيســة مجلــس ادارة الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري، وعضويــة 

ــي  ــان االجتماع ــوال الضم ــدوق أم ــتثمار صن ــس اس ــي ومجل ــان االجتماع ــة الضم ــن مؤسس ــس إدارة كل م مجل

كنائبــة رئيــس، هيئــة التأميــن، الشــركة العربيــة الوطنيــة للتأجيــر، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب وغســل 

ــتراتيجية،  ــات االس ــز الدراس ــاء مرك ــس أمن ــة، ومجل ــة األردني ــة الملكي ــوط الجوي ــس إدارة الخط ــوال، ومجل األم

ــرأة  ــن الم ــة تمكي ــس هيئ ــة رئي ــب نائب ــى منص ــة إل ــرب، إضاف ــن الع ــي للمصرفيي ــاد الدول ــس إدارة االتح مجل

ــة المنبثقــة عــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب. العربي

عطوفة ميرفت المهيرات
نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في "أمانة عمّان الكبرى"، المملكة األردنية الهاشمية

وهي المسؤولة عن تطبيق المعايير الصحية في مدينة عمان.

ــي األردن،  ــة" ف ــامية العالمي ــوم اإلس ــة العل ــن "جامع ــام 2016 م ــاريع ع ــي إدارة المش ــوراه ف ــى دكت ــة عل حاصل

وماجســتير فــي إدارة المشــاريع عــام 2010 مــن "جامعــة درم" فــي المملكــة المتحــدة، ودبلــوم دراســات عليــا فــي إدارة 

المشــاريع التنفيذيــة عــام 2009 مــن "معهــد تشــارترد لــإدارة"، وبكالوريــوس فــي الطــب البيطــري عــام 1995 مــن 

"جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة".

ــي  ــاع الصح ــم القط ــي وإدارة وتقيي ــب الفن ــارات والتدري ــم االستش ــي تقدي ــًا ف ــى 20 عام ــد إل ــرة تمت ــا خب لديه

ــس  ــة رئي ــب نائب ــي"، ومنص ــادي األردن ــدى االقتص ــاء "المنت ــس أمن ــة مجل ــغلت عضوي ــث ش ــي، حي ــي والبيئ والزراع

"جمعيــة المطاعــم الســياحية"، ومستشــارة لمخاطــر االتصــال لـ"مبــادرة المــدن الصحيــة"، ومديــرة فنيــة لـ"مدينة عمان 

ــة". ــرغ الخيري ــن" بالتعــاون مــع "مؤسســة بلومبي ــة مــن التدخي ــة خالي مدين

معالي خلود السقاف

سيدات ملهمات استطعن ان يكن 
الرقم الصعب

مال واعمال تسلط الضوء على رائدات العام 2022

نســاء رائــدات قياديــات لمــع اســمهن فــي ســماء اإلنجــازات وســاهمن فــي إضافــة 

بصمــة إيجابيــة علــى القطــاع الــذي يعملــن بــه. 

ــا كان مجالهــا ومهمــا  ــخ فــي حــد ذاتهــا، أينمــا كانــت وأيً فــكل امــرأة منهــن تاري

ــه.  ــا تصنع كان م
ــن  ــر بالناجحي ــرء  يتأث ــطر، وألن الم ــب أن تُس ــات يج ــروى وحكاي ــتحق أن تُ ــة تس ــا قص لديه

المؤثريــن، كــم مــن أمثلــة لنســاء عربيــات كافحــن وعانيــن لرســم مجدهــن بأيديهــن! بــدًءا مــن 

أولئــك الاتــي كرســن حياتهــن لألعمــال المنزليــة وتربيــة الصغــار ووصــواًل إلــى مــن اختــرن أن 

ــا فــي منافســات ســوق العمــل أو مــن جمعــن بيــن الدوريــن معًــا.  يُكــنّ طرًف

األمــر كلــه متعلــق بانتهــاز الفــرص التــي تقدمهــا الحيــاة، والقــرارات واالختيــارات التــي 

تحددهــا كل منــا بمــا يناســبها.

لســنا بحاجــة أبــدًا ألن تكــون هنــاك مناســبة حتــى نذكــر نســاءنا، بــل ينبغــي علينــا اإلشــادة 

بإنجازاتهــنّ متــى اســتطعنا… واليــوم حــان الوقــت لنخصــص جانبًــا مــن صفحــات مجلتنــا لنتحــدث 

فيــه عــن قصــص نجــاح لســيدات اطلقنــا عليهــن لقــب رائــدات العــام 2022 ســيدات ســيذكرهن 

ــه، ســيدات ذوات بصمــة  ــذي تركن ــر ال ــد متذكريــن األث ــى األب ــخ، وســنبقى نفتخــر بهــن إل التاري

كلــن فــي قطاعهــا..

معالي نورة بنت محمد الكعبي

تشــغل معالــي نــورة محمــد الكعبــي حاليــًا منصــب 

ــس  ــو 2020، ورئي ــذ يولي ــباب من ــة والش ــرة الثقاف وزي

ــة فــي أبوظبــي  ــة المنطقــة اإلعامي مجلــس إدارة هيئ

أبوظبــي  فــي  والترفيــه  اإلعــام  صانعــي  ومنطقــة 

ــب  ــغلت منص ــد ش ــا ق ــر أن معاليه ــور54(، ويُذك )توف

وزيــرة دولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي، 

إذ كانــت حلقــة الوصــل بيــن الحكومــة والمجلــس 

الوطنــي االتحــادي.

إضافــة إلــى مــا ســبق، تملــك معالــي نــورة الكعبــي 

مثــل  اإلدارات  مجالــس  مــن  العديــد  فــي  عضويــة 

المجلــس الوطنــي لإعــام وشــركة أبوظبــي لإعــام، 

إلــى جانــب إيمــج نيشــن ومجلــس أبوظبــي الرياضــي 

ــارات.  ــة اإلم وجامع
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مال واعمال ... من أين اتت فكرة انشاء شركة منازل كن؟

بســمة عريقــات ... تأسســت هــذه الشــركة ســنة 2020 كفــرع مــن شــركة عريقــات 

معماريــون والتــي هــي شــركة تصميــم معمــاري مــن 2009، ومــن مؤسســيها انــا وشــريكي 

باســل عريقــات، وذلــك للبحــث فــي مشــاكل البنــاء ومحاولــة ايجــاد حلــول ســكنية باســتخدام 

ــة. ــي األردن والمنطق ــتدام ف ــكن المس ــا للس التكنولوجي

مال واعمال ... لماذا تم اختيار اسم منازل كن؟

م.بســمة عريقــات ... تــم اختيــار االســم كونــه خليــط مــن اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة، 

 ""con-technology

 technology”" وتعنــي فــرع االنشــاءات و "  ”construction Conاختصــار لكلمــة   

بمعنــى التكنولوجيــا أي بمعنــى تكنولوجيــا البنــاء الحديثــة لصناعــة المبانــي، وباللغــة العربيــة 

ُكــن تأتــي بمعنــى الكينونــة والســكينة فــي المنــزل وهدفنــا أن تكــون منازلنــا مريحــة وســاكنة 

وجعــل المســكن اآلمــن المســتدام الجميــل بمتنــاول الجميــع.

مال واعمال ... ما أهداف شركة كن ونظرتها المستقبلية؟

م.بســمة عريقــات ... هدفنــا أن نكــون القــادة فــي مســتقبل األبنيــة فــي األردن والمنطقــة 

ــت  ــس الوق ــي نف ــوب وف ــة والعي ــن الرطوب ــة م ــة خالي ــودة عالي ــريعة وبج ــوت س ــل البي وجع

يســتطيع الفــرد العيــش فيهــا كمــا يعيــش فــي المســتقبل وذلــك مــن خــال منصــة الكترونيــة 

وأن تكــون ممّكنــة مــن التكنولوجيــا.

فروعنا اآلن في األردن والسعودية ونطمح بالتوسع في كل البلدان.

مصممة 

لتناسب حياتك، 

بشكل  مصنعة 

مثالــي في كل 

مرة.

 مال واعمال تلتقي الرئيس التنفيذي لشركة منازل كن

نسعى لتقديم افضل الحلول االسكانية المستدامة والمتكاملة

م.بسمة عريقات... 

شــركة  مــن  كفــرع  كــن  منــازل  شــركة  تأسســت 

ــم  ــة للتصمي ــركة أردني ــي ش ــون، وه ــات المعماري عريق

عريقــات،  وبســمة  باســل  تأســيس  مــن  المعمــاري 

وعمــل.   حيــاة  وشــركاء  معماريــان  مهندســان 

حيــث بــدأت الفكــرة كمشــروع بحــث تجريبــي داخــل 

ــي  ــة ف ــدات النمطي ــم الوح ــاف مفاهي ــركة، الستكش الش

بنــاء المنــازل، وكيــف يمكــن للتكنولوجيــا والمنصــات 

الذكيــة أن تمكــن تصميــم وتصنيــع وتســليم منــازل 

ــر. ــت قصي ــي وق ــودة ف ــة الج عالي

بدمــج  تقــوم  شــركة  كــن  منــازل  شــركة  واالن 

التصميــم والهندســة والتصنيــع مــن خــال التكنولوجيــا 

حلــول ســكنية مســتدامة ومتكاملــة. لتقديــم 

انطاقــا مــن ايمانهــا بــأن المنــازل األفضــل هــي 

مســتقبل  لتغييــر  وتســعى  أفضــل،  لحيــاة  األســاس 

تطويــر  كيفيــة  تصــور  إعــادة  طريــق  عــن  المعيشــة 

وصيانتهــا. وبنائهــا  المنــازل 

ــول  ــات الحص ــع متطلب ــن جمي ــازل ك ــر من ــذا وتوف ه

ــى تســليم  ــاء إل ــل وبن ــم وتموي ــزل مــن تصمي ــى المن عل

المفتــاح وخدمــات مــا بعــد البيــع فــي محطــة واحــدة 

ــة. ــة ذكي ومنص

ــا تقدمــه كان  ــرز م ــر عــن الشــركة واب ــث اكث وللحدي

ــازل  ــركة من ــذي لش ــس التنفي ــع الرئي ــاء م ــذا اللق ــا ه لن

ــوار... ــم الح ــات واليك ــمة عريق ــن م.بس ك
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تعمــل بصمت بعيدا عن االضواء  وضجيج 

االعالم، ال تبحث عن شــعبوية زائله، فارسة 

عطاء ممتد بحجم الوطن من الحد الى الحد 

، نشــمية ورائدة من رائدات  الخير والعطاء، 

ال تتوانــى ان  تبحــث عن البؤســاء في كل 

الزوايــا وجيوب الحرمــان، فاقــت بعطائها 

الوصف، تجــاوز ابداعها حــدود الوطن الى 

المنطقة العربية ووصلت الى العالمية، فهي 

باختصار سيدة العمل االجتماعي والتطوعي 

واالبداع الوظيفي،  يشــهد لهــا عملها في 

مواجهة الجوع والتصدي للفقر الموجع، من 

خالل مؤسستها درة المنال التي تعد عصارة 

عملهــا التطوعي لمدة طويلة زرعت خاللها 

محبتهــا في قلــوب الناس كزراعتهــا لنبتة 

اليسر "المورينجا" والتي سقتها محبة الخير 

والعطاء واالنســانية وروتها برســالة عطرة 

عمادها العطاء الالمحدود.

جلســت معها جلســة مطولة محتــارة اما 

ســيدة احترت في وصفها واجتاحني شــعور 

بشــموخ امرأة وهي تروي رحلة حياة مفعمة 

بالكفــاح والعطاء،  بداتهــا قبل ما يقارب الـ 

20 عام من خالل مشروع استهدف االطفال 

اللذين يعانون من تشوهات خلقية لتجعلهم 

يروا الحياة بطعم اخر  بمذاق الفرح، وتوالت 

االنجــازات والنجاح تلو النجاح، لتعمل بعدها 

في احد المنظمــات العالميــة المتخصصة 

في رعايــة الطفولــة ومن ثم تبــدا مرحلة 

جديدة مــن العطاء لســيدة العطاء باطالق 

مشــروع درة المنال الذي حمل عصارة خبرة 

منــال الوزني في العمــل التطوعي والخيري 

ولــم تنتهي الحكاية بعــد فقد اطلقت منال  

لخطوها الواثق عنــان التحدي واخذت تزرع 

االمل في نفوس بائســة وترسم االبتسامة 

على شــفاه ضامئة، جاهدة في طريق العمل 

الخيري التطوعــي وتكرس بقية حياتها من 

اجل ان  تمسح دمعة طفل يتيم وتفرح قلب 

ام حزين وتوفر لقمة لجائع  فقير وحبة دواء 

لعاجز مريض عبر اطالق مشاريع هادفة الى 

تمكيــن المجتمعــات البائســة،  درة المنال 

اســم لم يأتي عبثــا بل كانت خطــوة فيها 

الكثيــر من التحــدي الذي يجعــل من منال 

الوزني وشريكتها وصديقتها وفريق عملها  

رموز ابــداع وقصص نجاح تــروي فصولها  

المشاريع التي نفذتها وقصة نجاح ال حدود 

لها .

انها حكاية منال الوزني ...
تلك السيدة الواثقة الخطى والتي اطلقت 

لنفســها عنــان االبداع وتدرجــت في تنفيذ 

المشــاريع الطوعية والمساهمة في نهضة 

المجتمعات البائســة ويظهر ذلك من خالل 

المشــاريع التــي نفذتهــا درة المنــال ومن 

ضمنها ما هو متعلق باالحداث والســيدات 

الغارمات وريادة االعمال والطفولة.

رائدة العمل الخيري والتطوعي

منال الوزني..
مال واعمال ... ما ابرز المشاريع التي تم تنفيذها؟

م.بســمة عريقــات ... منــذ بدايــة انطاقنــا فــي 2020 تــم التعاقــد مــع مــا يقــارب ال30 منــزل، وتــم انجــاز 20 منــزل منهــم حتــى اآلن والباقــي 

ــا حتــى  ــا بالتوســع فــي منتجاتن ــا كانــت فــي بيــوت غيــر اساســية مثــل بيــوت المــزارع، بعــد ذلــك قمن ســيتم انجــازه فــي األســابيع المقبلــة، بداياتن

اصبحنــا ننجــز البيــوت األساســية القابلــة للســكن، مثــل الفيــا التــي تتكــون مــن طابقيــن وتحتــوي علــى أربــع غــرف نــوم وجميــع األنظمــة المطلوبــة، 

وأطلقنــا اآلن منتــج جديــد صغيــر جــدًا وهــو عبــارة عــن غرفــة واحــدة قابلــة للســكن تحتــوي علــى جميــع الخدمــات، ممكــن أن تكــون مبنــى اضافــي أو 

حتــى مبنــى ســكني صغيــر.

مشاريعنا تقام في الضواحي في مختلف مناطق األردن، وال زالت قائمة الى اآلن والزبائن في رضا تام عن هذه المنازل.

تعتبــر هــذه المنــازل صديقــة للبيئــة وذلــك ألنهــا توفــر فــي اســتهاك الطاقــة بنســبة مــا يقــارب ال %70 وطــرق بنائهــا تخفــف مــن التلــوث والهــدر 

فــي البنــاء بنســبة أكثــر مــن 30%.

هذه المنازل خالية من الرطوبة والتي هي من أسوأ المؤثرات على صحة الناس، وهي خالية من العيوب أيضًا.

ونشــير بالذكــر بــأن صناعتنــا صناعــة محليــة ممــا يســاهم فــي رفــع االقتصــاد الوطنــي، ونتعامــل مــع شــبكة مــن المصنعيــن الموجوديــن فــي 

الســوق المحليــة ولــم نلجــأ للصناعــة الخارجيــة، وقمنــا بتوزيــع القيمــة علــى المنتجيــن المحلييــن مــن خــال مواصفاتنــا.

وال ننســى ان هــذه المشــاريع توفــر اكثــر مــن 100 فرصــة عمــل مــن خالنــا نحــن وشــركاءنا فــي ظــل ظــروف افضــل مناســبة للعمالــة والمهــارات 

األردنية.

ايضــًا ال ننســى العنصــر النســائي فــي مشــاريعنا، ففريقنــا يتكــون مــن %40 مــن النســاء، وذلــك الهتمامنــا بدعــم النســاء ودخولهــم فــي قطــاع 

االنشــاءات.
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مال واعمال ... ما الذي جعلك تخطين هذه الخطوة؟
ــة  ــة ال الخالي ــى الكاســة كامل ــا بطبعــي انظــر ال ــن... ان ــة القراعي زين

وال المليانــة وأومــن بوجودنــا دائمــا بالمــكان الصحيــح والوقــت الصحيــح 

ودوري ان اتعلــم مــن تجاربــي واتخــد قــرارات افضــل لكــي اوصــل لنتائــج 

افضــل. 

فمــن خــال كل موقــف يحــدث معنــا نتعلــم منــه، والــذي تعلمتــه ان 

الوظيفــة ســوف تجعلنــي دائمــا معتمــدة علــى غيــري ببنــاء حياتــي، ولــو 

غيرنــا الوظيفــة لــن تتغيــر النتيجــة.

 وهــذا االمــر جعلنــي اقــرأ وافهــم اكثــر التســويق الشــبكي ولــم 

ــر  ــق مــن خــال مــن هــم أكث ــت عــن الحقائ ــل بحث ــى اآلراء ب اســتمع  ال

ــس  ــي لي ــري وعقليت ــور تفكي ــر واط ــل اخ ــدر دخ ــي مص ــا. ألبن ــرة من خب

ــاة. ــى بالحي ــل حت ــل ب ــي العم ــط ف فق

وهــذا االمــر جعلنــي اعــرف شــغفي الحقيقــي وهــو ان اصنــع فــرق بحياة 

 BISET ــدا شــركة ــي اب ــر جعلن ــي، وهــذا االم ــر ايجاب ــرك أث ــن وت االخري

بمجــال التبــادل الثقافــي للطــاب الجامعييــن مــع أمريــكا، الننــي وجــدت 

الفــرق وكيــف تنصقــل شــخصية الطالــب مــن خــال هــذه التجربــة.
مــال واعمــال .. اخبرينــا عــن شــركه BISET ومــا الــذي يميزهــا 

عــن غيرهــا؟
زينــة القراعيــن... هــي عصــارة خبرتــي وبوابــة احامــي وطموحاتــي 

بــان يكــون للتبــادل الثقافــي معنــى اخــر واســلوب جديــد غيــر المتعــارف 

ــى  ــي عل ــي وحصول ــتي الجامع ــاء دراس ــي اثن ــى تجربت ــدة عل ــه معتم علي

ــرك  ــن وت ــاة االخري ــرق بحي ــع ف ــة وصن ــات مختلف ــكاك ببيئ ــة لاحت فرص

ــي  ــادل الثقاف ــال التب ــركتي بمج ــدا ش ــي اب ــا جعلن ــو م ــي، وه ــر ايجاب أث

للطــاب الجامعييــن مــع أمريــكا، الننــي رايــت الفــرق وكيــف يتــم صقــل 

ــي  ــل خبرت ــاردت ان انق ــة، ف ــذه التجرب ــال ه ــن خ ــب م ــخصية الطال ش

لغيــري وان اقــدم فرصــة حقيقيــة للطلبــة لقضــاء فتــرة فــي الخــارج 

ــث ان هــذه الفكــرة تســاهم  والعمــل فــي مجــاالت ابرزهــا الســياحة، حي

فــي تغييــر الطــاب؛ لكونهــم يســتغلون العطلــة الصيفيــة للذهــاب إلــى 

أمريــكا للعمــل، ممــا يســاعدهم علــى تحســين لغتهــم االنجليزيــة، وتعلــم 

ــى أنفســهم. االعتمــاد عل
ــن  ــى اي ــتقبلية وال ــك المس ــي طموحات ــا ه ــال... م ــال واعم م

ترغبيــن فــي ايصــال شــركه BISET؟
ــع  ــان اوس ــح ب ــا اطم ــه .. فان ــدود ل ــي ال ح ــن... طموح ــة القراعي زين

مشــروعي خــارج األردن، وألن البدايــة يجــب أن تكــون مــن الوطــن 

ــل  ــي جب ــاة ف ــارة الحي ــن عم ــان م ــن عم ــا م ــن هن ــروعي م ــدأت مش ب

 BISET الحســين مقابــل كشــك االمــل لتكــون زينــة ومــن خــال شــركه

ــة  ــن االتكالي ــاد ع ــباب االبتع ــم الش ــع  وتعلي ــكار المجتم ــر أف ــل لتغيي ام

ــى  ــا ال ــر دوم ــتقبل والنظ ــر بالمس ــذات، والتفكي ــى ال ــًا عل ــاد كلي واالعتم

ــام. االم
مال واعمال... بماذا تختمين هذا اللقاء؟

زينــة القراعيــن... هنــاك اشــخاص يتركــون فــي حياتنــا بصمــة 

ــن  ــت والڤــي مم ــركة كيون ــت ش ــز، فكان ــدم وننج ــا لنتق ــع لن ــون داف تك

تركــوا بصمــة كبيــرة فــي حياتــي، وذلــك لمــا كان لهــم مــن فضــل لمــا 

وصلــت لــه مــن تغييــر فــي طريقــة تفكيــري، فــكل الشــكر لــكل القائميــن 

والعامليــن فيهــا، واعــود واجــدد اعتــزازي وبالرغــم مــن افتتاحــي لمكتبــي 

ــع  ــي مســتمرة فــي نقــل رســالتها ورؤيتهــا وفكرهــا بصن الخــاص اال انن

فــرق بالمجتمعــات، واعتــز باننــي جــزء منهــا، وهــذا يؤكــد قناعتــي بــان 

مــن يســعى الــى النجــاح عليــه البحــث عــن مصــادر دخــل متعــددة.

وال انســى عائلتــي فقــد كانــوا مــن الداعميــن لــي نفســيًا فــي بدايــات 

مشواري.     

نجحت مــن خالل نظري الى 
الكاسة بالكامل للتواصل...
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زينة القراعين..
تعلمت الكثير من التسويق الشبكي

زينــة القراعيــن فتــاة  قويــة وشــجاعة وحديديــة قــادرة علــى أن تُحــدث نمطــًا 
جديــدًا وســتكون رقمــًا صعبــًا فــي برامــج التبــادل الثقافــي لطلبــة الجامعــات مــن 
ــى  ــم ال ــا وادعوك ــة اكتبه ــا مقول ــاص به ــز الخ ــلوبها الممي ــا الس ــال ابتكاره خ

ــرة. ــون مختلــف لتذكروهــا بعــد فت تخطيطهــا بل
مبدعــة تحمــل فكــرًا إيجابيــًا وإبتســامة ال تفــارق وجههــا، لقبتهــا بســيدة 
االيجابيــة، فانــا االن اكتــب عــن انثــى تفوقــت علــى نفســها لثبــت للجميــع بأنهــا 
شــخصية متجــددة وحاضــرة بقــوة فــي جميــع المجــاالت، فهــي التــي تركــت بصمــة 
ــه مــن  ــه، واثبتــت إنهــا أســمًا علــى مســمى ألن ــزة فــي كل مــكان وجــدت في ممي
يعرفهــا جيــدًا ســيتأكد كــم هــي إنســانة تحمــل فكــرًا إيجابيــًا وإبتســامة ال تفــارق 

وجههــا  وهــي زينــة توضــع فــي درب مــن يبحــث عــن االمــل والنجــاح.
الحديــث هنــا عــن شــخصية وازنــه ورائــدة مميــزة، وشــخصية لهــا وزنهــا 
واعتبارهــا واحترامهــا،، ال تســتطيع ان توفيهــا حقهــا، خاصــه وان هــذه الشــخصية 
ــة،  ــة، ذات شــخصية قوي اســتطاعت ان تدخــل قلــوب كل مــن يعرفهــا فهــي، ذكي
ولســان فصــح، فلــم تكــن زينــة بيــوم مــن االيــام، رقمــًا ســهًا فــي الحيــاة العمليــة 
او المجتمعيــة، او االنســانيه، وخاصــة اذا كان االمــر يتعلــق بشــخصية نســائية 
اســتطاعت ان تقلــب الموازيــن لتثبــت للجميــع ان االنســان يســتطيع التفــوق 

ــر. ــى التغيي ــدرة عل ــاك الق ــذات وامت ــى ال بشــرط االعتمــاد عل

زينــة القراعيــن ضيفتنــا فــي هــذه الســطور واليكــم 
الحــوار...

مال واعمال ...من هي زينة القراعين؟
زينــة القراعيــن... انــا فتــاة اردنيــة امتلــك طموحا واســعا مــن مواليد 
عــام الـــ 1984 درســت تخصص لــم يناســبني فغيرت تخصصــات عديدة 
مــن بنــوك شــركات تأميــن تبــادل ثقافــي وحتــى مــدارس، الننــي كنــت 
مومنــة انــه ونحــن فــي الثامنــة عشــر مــن العمــر غيــر مؤهليــن لكــي 
نختــار مــاذا يمكننــا ان نفعــل خــال الـــ40 عامــا القادمــة  وهــذا جعلنــي  
ــة  وأبحــث عــن شــغفي الواقعــي،  ــر علــى الفــرص الحقيقي منفتحــة اكث
ووجدتــه بالتســويق الشــبكي مــع شــركة كيونــت والڤــي بعــد مــا قــرأت 
عنــه لمــدة 4  اعــوام وذلــك  لخبــراء مالييــن نصحــوا فيــه وبعضهــم كان 
جــزء منــه وبعضهــم الــف كتــب عنــه ويســمونه ايضــا حاضنة/مدرســة 

رواد األعمــال وانــا اطلــق عليــه "مدرســة حيــاة".
مــال واعمــال ... بمــاذا تصفيــن االنتقــال الــى التســويق 

منــه؟ تحذيرالكثيريــن  رغــم  الشــبكي 
زينــة القراعيــن... نعــم، الكثيريــن يحــذرون منــه  النهــم لــم يعرفــوا 

حقيقتــه فمــع االســف هنالــك تمثيــل خاطــئ وخطــأ واضــح فــي طريقــة 

ــع  ــح، ولاســف الجمي ــه اقصــر طــرق الرب ــه بوصف ــث عن ــه والحدي وصف
يبحــث عــن الحصــول الســريع علــى المــال وليــس بنــاء مهــارات تمكنــه 
ــد  ــخصية،  فق ــي الش ــى تجربت ــأضعكم عل ــا س ــال، وهن ــب الم ــن كس م
كانــت انطاقتــي حقيقيــة مــن خالــه عندمــا تعلمــت كيــف أفكــر؟ 
وكيــف أتعامــل مــع التحديــات؟ واضــع طاقتــي بالشــيء الــذي اســتطيع 
ــف نفكــر  ــه هــو كي ــك ســيطرة علي ــر شــيء نمتل ــه، واكت الســيطرة علي
ــى فرصــة  ــا ال ــات والبحــث عــن بصيــص يقودن خــال مواجهــة التحدي
حقيقيــة للنجــاح والتطــور  والنمــو ؟. وان ال نعتمــد علــى مصــدر دخــل 

واحــد.
ــى  ــوي عل ــة  تحت ــكل رحل ــة ، ف ــى الرحل ــز عل ــا التركي ــت دائم وتعلم
ــة كل  ــن خاص ــخ ولك ــرح وحزن...ال ــات وف ــاح وخيب ــل ونج ــر وفش تعث
رحلــة هــي  تطــور ونمــو وجمــع مهــارات حياتيــة، فالنتائــج قــد تــزول امــا  

ــاة . ــا مــدى الحي المهــارات تبقــى ثابتــة فــي خدمتن
 وتعلمــت مــع كيونــت و الڤــي القيــادة الخادمــة و ان النجــاح الحقيقــي 
هــو رفعــة ومســاعدة االخريــن لكــي ينجحــوا كمــا نجحنــا وليــس النجــاح 

علــى حســاب االخريــن.
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ــه  ــة العربي ــفيرة الطفول ــا س ــاب  منه ــن االلق ــد م ــا العدي ــق عليه أطل

وســندريا ادب الطفــل والنحلــة والكاتبــة الطفلــه وحبيبــة االيتــام وغيرهــا 

مــن االلقــاب .. 

حصلــت الكاتبــة ســارة الســهيل علــى العديــد مــن دروع التكريــم 

وشــهادات التقديــر علــى ســبيل المثــال ال للحصــر مــن العديــد مــن 

الــدول العربيــة واالجنبيــة وكذلــك مــن مؤسســات عديــدة تهتــم بالمــرأة 

ــة وكــذا مــن المراكــز  والطفــل والشــعر وكــذا مــن وزارات الثقافــة العربي

ــة . ــة واالجنبي ــفارات العربي ــة للس ــة التابع ــة العربي الثقافي

ــة لشــئون  ــة الدولي ــة مــن اللجن ــوراة الفخري ــى الدكت ــت عل كمــا حصل

ــي  ــا ف ــرا له ــس اخ ــرا ولي ــا واخي ــط وافريقي ــرق االوس ــدول الش ــة ل االعاق

مســيرة التكريمــات . فقــد حصلــت علــى وســام كــراون مــن الدرجــة 

االولــى وذلــك بعــد دراســة ســيرتها االدبيــة التــى اســتحقت بــكل قــدارة 

ــم فــي اضخــم مهرجــان تكريمــى لهــا فــي الشــرق االوســط  هــذا التكري

ــا  ــا معه ــذا كان لن ــارى . وله ــر الج ــهر اكتوب ــال  ش ــان االردن خ ــي عم ف

هــذا الحــوار حــول المســيرة االدبيــة واالبداعيــة للكاتبــة ســارة الســهيل 

ــل . ــراة والطف ــع والم ــا المجتم ــن قضاي ــد م ــول العدي ــا ح ــك رايه وكذل

هــي ســارة طالــب الســهيل الفتــاة التــي تلبــس ثــوب العصريــة لكنــه 

ــة  ــة والعراقــة والبعــد التاريخــي المتأصــل بجــذور القبيل مطــرز باالصال

والعشــيرة واألهــل والــدم االزرق فهــي ابنــة اإلمــارة وابنــة اميــر قبيلــة 

بنــي تميــم 

وهــي نفســها ســارة الســهيل التــي ابتعــدت عــن السياســة كسياســة 

وانمــا لــم تبتعــد عــن قضايــا النــاس فهــي ابنــة الزعيــم الوطنــي 

ــة  ــا طفل ــذي فارقه ــهيل ال ــب الس ــيخ طال ــهيد الش ــل والش والمناض

حيــث ذكــرت ســارة انهــا بقيــت طفلــة ولــم تكبــر ابــدا لعــل والدهــا 

يعــود يومــا مــا فيعرفهــا مــن جدائلهــا الذهبيــة 

ــا  ــم أنه ــددة رغ ــة متع ــانية واجتماعي ــا إنس ــارة بقضاي ــت س واهتم

تنحــدر مــن عائلــة سياســية، بينمــا وجــدت نفســها وهــي ابنــة الزعيــم 

ــدة بيــن  ــم الممت ــة بنــي تمي ــي العراقــي والمناضــل وشــيخ قبيل الوطن

ــداع واألدب. ــي اإلب ــهيل( ف ــي الس ــب عل ــيخ طال ــة )الش ــدول العربي ال

ــي  ــه العراق ــوم وطن ــنغل بهم ــذى  اش ــا ال ــت والده ــي بي ــات  ف نش

وقضايــا شــعبه واهلــه  فوالدهــا حبــه للجميــع مــن كــرم عطــاءه 

ــهيل  ــب الس ــيخ طال ــا الش ــث ان والده ــا حي ــا وقدوته ــيبقى مثله وس

ــة التــي  بالتواضــع واخــاق الفرســان الشــجعان واخــاق األصــول النبيل

تعطــي وتخــدم دون أهــداف او اطمــاع وكان يحمــل قلــب طاهــر ونيــة 

صافيــة نقيــة الــى جانــب حنكتــه السياســية ورؤيتــه العميقــه لمــا كان 

ــه . ــي وطن ــدث ف يح

سارة من مواليد األردن عمان 

ــة فــي  ودرســت فــي مدارســها ومــن ثــم اكملــت دراســتها الجامعي

ــا وبعدهــا  بريطاني

أنتقلــت للقاهــرة لتــدرس االعــام  وانفتحــت علــى عالــم األدب 

ــت  ــس وأكمل ــم النف ــت عل ــت ودرس ــه وتخرج ــي المحروس ــه ف والثقاف

ماجيســتير حقــوق االنســان مــن لنــدن وصــدرت لهــا العديــد مــن 

ــة  ــال وترجــم بعضهــا لانجليزي ــي الشــعر وقصــص االطف ــات ف المؤلف

والكرديــة والصينيــة .

فهى دائما مهمومة بقضايا المرأة والطفل والتعليم والثقافة. 

ــي  ــة الت ــد البالي ــادات والتقالي ــا الع ــال مقاالته ــن خ ــت م وناهض

تنتقــص مــن قــدر المرأةالعربيــة وحافظــت علــي التقاليــد التــي تنتصــر 

ــعر واالدب  ــقت الش ــاق. عش ــية واالخ ــة والفروس للعروب

وشــرفت بانتمائهــا لعضويــة لعــدد مــن اتحــادت الكتــاب فــي العــراق 

واالردن ومصــر وعضويــة عــدد مــن الجمعيــات االدبيــة والثقافيــة 

والنســانية، وكانــت  عضــوا فــي لجــان تحكيــم العديــد مــن المهرجانــات 

الثقافيــه ولهــا مشــاركات عديــدة فــي نــدوات ومؤتمــرات 

ــل  ــة للطف ــن 20 قص ــر م ــل ألكث ــددت لتص ــا وتع ــورت أعماله تط

ــب  ــاف الكت ــة بخ ــة الحضان ــي مرحل ــي ف ــاب تعليم ــن 25 كت ــر م وأكث

ــة ــة المختلف ــل العمري ــري للمراح ــة األخ الثقافي

سارة السهيل...
 حالة استثنائية وكاتبة من طراز فريد 
لقاءنا اليوم مع الكاتبة واالديبة سارة السهيل

ضيفتنــا اليــوم طيبــة القلــب بشوشــة الوجــه تحــب 
جميــع النــاس وتدافــع عــن الضعفــاء فــي كل مــكان حتــى 

ــه  ــوان والطبيع ــات والحي النب
ــاد  ــرة عب ــب زه ــوازي واح ــض والترك ــون االبي ــب الل تح

ــا  ــمس والجارديني الش
تعيــش فــي عالــم بــريء وحالــم اال انهــا قويــة مــن 
الداخــل اســتطاعت ان تتحــدى كل الصعوبــات بنفســها 
دون دعــم عائلــي اواســري اوغيــره عصاميــة رغــم مــا 
تملكــه اســرتها مــن قــوى اجتماعيــة وماديــة اال انهــا 
تحــدت الجميــع لتحفــر طريقهــا الخــاص رغــم كل العوائــق 

ــع . ــن الجمي م
وشــاعرة  الروائيــة  فهــي  اســتثنائية  حالــة  ســارة 
والباحثــه فــي مجــال المــرأة والطفــل واألســرة ومتخصصــه 

فــي مســائل العنــف واحقــاق الحقــوق االســرية 
ســارة الســهيل كاتبــة قصــص األطفــال المحبوبــة التــي 

نجدهــا تطيــر مثــل الفراشــه مــن بســتان الــى بســتان 
ــال  ــن اطف ــان بي ــه والحن ــة والعاطف ــق المحب ــر عب تنش
المــدارس والمكتبــات والعامــة وبيــن االطفــال االيتــام 

ــع  ــي المجتم ــا ف ــل حظ واالق
هــي نفســها ســارة الســهيل التــي تكتــب المقــاالت 
ــة  ــة بمصداقي ــا األم ــش قضاي ــة وتناق ــانية والوطني االنس

ودون اجنــدات وتبعــات.
التــي تناجــي  هــي ذاتهــا ســارة الســهيل الشــاعرة 
الحــب واألمــان والســام  الوطــن األكبــر وتبحــث عــن 
ــذه  ــم اكل اخ واخــر لهــا فــي االنســانية ناب والعيــش الكري
والتســامح  االنســانية  فــي  االخــاء  متبنيــة  العنصريــة 
والرحمــة مــع الجميــع بعيــدا عــن العــرق واللــون والمذهــب 

والديــن.
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انســانة متواضعــة جــدًا رغــم مــا تملكــه مــن خبــرات علميــة وعمليــة، 
ــا  ــهود له ــة فهــي مش ــام المئوي ــا بوس ــاد له ــيد الب ــم س ورغــم تكري

ــب. ــد الطل ــن عن ــا أول الحاضري ــانة فتجده ــة، انس ــف اإلجتماعي بالمواق
هــي اخــت للجميــع ورفيقــة مــن ال تُضيّــع رفيقهــا أبــدًا، تســعى الــى 
االســتمرار فــي العمــل بمنتهــى التفانــي واالخــاص، يدفعهــا والء ال 
متناهــي للوطــن وقائــده وللدولــة األردنيــة وقوانينهــا، تهــدف الــى خدمــة 
بلدهــا وتبحــث عــن خدمــة وطنهــا ومجتمعهــا بــا مــأرب شــخصي، تملــك 
األفــكار الرياديــة والمشــاريع النوعيــة والخطــط االســتثمارية والرؤيــة 

ــى نهضــة الوطــن وتطــوره. ــرة التــي تهــدف ال ــة واألفــكار الني الثاقب

تســتقبل اي انســان فــي اي مــكان، تســلم وترحــب بــه بشــدة وكأنهــا 
تعرفــه منــذ ســنوات وتقــدم لــه كل مــا يمكــن مــن مســاعدة.

د.دنيا ذياب العوران
أردنيــة الهــوى والهويــة تعشــق بلدهــا بالفطــرة منــذ الصغــر، وال 
عجــب فقــد تربــت فــي كنــف أســرة تنتمــي وتعشــق هــذا الوطــن، لديهــا 
الشــغف والرغبــة فــي خدمــة وطنهــا دون مــأرب شــخصي بــل حبــًا لوطــن 

عشــقته وفــي كنفــه نشــأت وترعرعــت.

الحديث عن الدكتورة دينا ذياب  العوران 
استشارية امراض القلب وطبيبة االنسانية 

ومحيية االمال وصاحبة االنجازات التي 
تطرز بااللماس 

كللــت بالعديــد مــن التكريمــات واخرهــا وســام المئويــة مــن 
قائــد البــاد، حديــث تجعلــك تذهــب بعيــدا تبحــث مصطلحــات تــوازي 
ــزو  ــا تغ ــي نراه ــا الت ــة مرضاه ــن محب ــك م ــن ذل ــا وال ادل م اجنازه
ــة ال توصــف  ــة معهــا محب ــف باســمها حامل ــة لتهت الشــبكة العنكبوتي
ــي تشــعر  ــة الت ــة الغاب ــر لمرضاهــا فهــي طبيب ــة قدمــت الكثي لطبيب
بظروفهــم وتســعى لرســم البســمة علــى شــفاههم ويظهــر ذلــك 
ــاص  ــادة دون انتق ــه بزي ــض حق ــي المري ــى ان تعط ــا عل ــن حرصه م
ودون اي اهــداف ماديــة فهدفهــا اداء رســالة الطــب االنســانية، وتكلــل 
تعبهــا مــع مريــض بكثــرة الســؤال عنــه ومتابعــة احوالــه هاتفيــا، 
ــن  ــف ع ــيق يختل ــث ش ــب حدي ــدات الط ــن رائ ــدة م ــن رائ ــا ع حديثن
ــاد مــن اللقــاءات الصحفيــة التــي تــدور حــول مهنــة شــخص او  المعت
انجــاز؛ فهــو حديــث يأخــذك فــي رحلــة ابــداع وانجــازات ال تعــد؛ فهــي 
مــن الشــخصيات المشــهود لهــا بالوطنيــة والعمــل الصــادق المخلــص 
لوطنهــا وعملهــا ومــن الرائــدات اللواتــي لهــن مواقــف تظهــر وقــت 

ــاب. الصع

ــاء  ــن األطب ــة م ــة النخب ــن نخب ــراز األول وم ــن الط ــدة م ــي رائ وه
وصفــوة الســيدات اللواتــي ال غبــار عليهــن واللواتــي يســعين لخدمــة 

وطنهــن بــكل اخــاص.
ــًا  ــح وقت ــن يمن ــرى م ــن أن ن ــذا الزم ــي ه ــدًا ف ــب ج ــن الغري فم
وجهــدًا مضاعفــًا للعمــل واإلنجــاز وال يبحــث عــن برســتيج او صــور، او 

ــك. ماي
العقبــات  عــن  وتبحــث  والعمــل  العطــاء  تقــدر  أنهــا  واألجمــل 

انهائهــا. علــى  والعمــل  لهــا  الحلــول  وايجــاد  الستكشــافها 

االستشارية دينا ذياب العوران..
      رائدة من رائدات الطب في االردن

ضمن حفل تكريم رائدات الطب في 
األردن في نقابه األطباء تم تكريم د 

دينا ذياب العوران تحت رعايه معالي 
وزير الصحه انذاك تقديرا لمجهودها 

في مجال اختصاص امراض القلب

مــال واعمــال ... تجربتــك الشــعرية ذاخــرة بالعديــد مــن القضايــا التــى كان 

يعانــى منهــا االنســان فــي بــاده ...فكيــف نصــف هــذه التجربــة ؟

ســارة الســهيل ... الشــعر يولــد مــع االنســان يمكنــك تطويــر ملكاتــك لكــن 

ال يمكنــك ان تكــون شــاعرا بــاالرادة ، انهــا موهبــه االهيــه وكانــت بدايتــي مــع 

الشــعر مــن طفولتــي بــدات بتجــارب بســيطه تطــورت مــع الزمــن بحكــم الخبــرة 

واالطــاع والقــراءة 

أغلبيــة قصائــدي وطنيــة تتحــدث عــن الوطــن والوحــدة والمحبــة ونبــذ 

ــلها  ــون ارس ــة للك ــائل محب ــدي رس ــة قصائ ــذ الطائفي ــة ونب ــب والعنصري التعص

ــوب  ــل للقل ــا يص ــل صداه ــون عَ ــى الك ــر  ال ــن مص ــن االردن م ــراق م ــن الع م

ــا  ــا عــن روابطن ــا عــن مشــتركاتنا ال نزاعاتن ــا ويقربن ــا يربطن ــي تبحــث عــن م الت

ال مشــاكلنا.

مــال واعمــال ... الكتابــة للطفــل ليــس بالســهل المعــروف ... كيــف اســتطعتى 

ان تتجنبــى صعوبــة هــذا هــذا النــوع مــن االدب ؟

ســارة الســهيل ... الحقيقــة ان حقــل أدب الطفــل اختارنــي قبــل ان اختــاره، فأنا 

عاشــقة لــكل مــا يخــص الطفولــة وخيالهــا  الــذي يتســم بالفضــاء الواســع واالفــق 

المفتــوح بــا ســقف وال نهايــة، فهــذا الخيــال الخصــب لاطفــال أجدنــي منجذبــة 

نحــوه بشــكل عفــوي، النــه يمــس الفطــرة البشــرية فــي مهدهــا وال يحدهــا حــد 

وال يوقــف أحامهــا اي عائــق. وعالــم الفاتنازيــا واالســطورة المتحقــق فــي فضــاء 

أدب الطفــل بصفــة خاصــة يطلــق ملــكات النفــس البشــرية للغــوص فــي عالــم 

متخيــل يصنعــه االنســان لنفســه يحلــم بــه ويشــاركه فيــه كل ذي خيــال خصــب.

ــر  ــة انســانية تعشــق الخي ــي طفول ــة اخــري فانــي استشــعر بداخل ومــن ناحي

ــي  ــعر وكأنن ــل أش ــيئا للطف ــب ش ــا اكت ــة، وعندم ــن بالبري ــر الكام ــض الش وتناه

اكتــب لنفســي ايضــا وعــن حلمــي وخيالــي الطفولــي الكائــن بداخلــي ولــم 

ــاة. ــي الحي ــة ف ــرات المؤلم ــه الخب تزعزع

وفــي يقينــي ان الطفولــة بمــا فيهــا مــن مــرح وحــب االكتشــاف ولــذة المغامرة 

هــي عنصــر مهــم لبقــاء االنســان علــي االرض فلــوال هــذه الــروح الطفوليــة فــي 

كل واحــد فينــا لمــا اكتشــفنا العالــم، ولمــا تولــد بداخلنــا النــزوع الدائــم للمعرفــة 

والتجديــد واالبتــكار والتغييــر الــذي هوســنة اهلل فــي كونــه.

مــال واعمــال ... لــك الكثيــر مــن المقــاالت حــول قضايــا المجتمــع بواالخــص 

حــول المــراة .. ومــاذا تتوقعيــن ان يصــل دور المــراة فــى المســتقبل؟

البيــت  فــي  االساســي  الركــن  العربيــة، هــي  المــرأة   ... الســهيل  ســارة 

ــاء للوطــن  ــا خــرج العلم ــا لم ــي وهــي الســكن والمــودة والرحمــة،  فلواله العرب

وال المفكريــن وال ابــدع الشــعراء، وتغنــوا بهــا حبيبــة وام واخــت وزوجــة، وكيــان 

قائــم بحــد ذاتهــا بعيــدا عــن انتســابها كونهــا ام فــان اواخــت فــان فهــي قيمــه 

معهــم وهــي قيمــه بحــد ذاتهــا فــي نفــس الوقــت ولوالهــا مــا خــرج للوطــن جنود 

بواســل يدافعــون عــن االرض والعــرض والمــال والوطــن، فالمــرأة هــي كل شــئ.

ورغــم دور المــرأة الصامــدة فــي فلســطين وســوريا واليمــن والعــراق وتحملهــا 

تبعــات محــاوالت تقســيم اوطانهــا ومســئوليتها تربيــة اليتامــي، بجانــب دورهــا 

فــي اعالــة االســر الفقيــرة كمــا هوالحــال فــي الكثيــر مــن اقطارنــا العربيــة، ورغــم 

ايضــا مــا حققتــه مــن منجــزات تختــص بحقوقهــا وتبوأهــا العديــد مــن المناصــب 

ــا  ــي حياتن ــي ف ــري وابداع ــي وفك ــي وسياس ــل علم ــن حق ــر م ــي اكث ــادة ف القي

العربيــة، اال انهــا ال تــزال تعانــي مــن معطيــات ثقافــات شــعبية باليــة تتنتقــص 

مــن قدرهــا ومــن قيمتهــا االنســانية ومــن احقيتهــا فــي المســاواة بالرجــل فــي 

مجــال العمــل والترقــي.

ــة وهــي تناضــل مــن اجــل الحصــول  ــأن المــرأة العربي ــن ب ــي يقي ــي عل ولكن

علــي حقوقهــا ســتنال مــا تصبواليــه ايمانــا مــن حقيقــة انــه ال يضيــع حــق ورائــه 

مطالــب. وانــا دايمــا احــب ان تحــل المشــكله مــن جذورهــا فالجــذر بهــذا االمــر 

ــي  ــا ف ــذ حقه ــى ان تأخ ــه االول ــراة بالدرج ــاج الم ــي تحت ــي بيئ ــي اجتماع هوعائل

ــي  ــاه الت ــذه المعان ــه دون كل ه ــه الصحيح ــا بالطريق ــم تمكينه ــى يت ــا حت بيته

تواجههــا

مــال واعمــال ... اعمالــك االدبيــة اوالعلميــة اوالتعليميــة لاطفــال مــن خــال 

االســلوب القصصــى الخــاص بــك . ترســل العديــد مــن الرســائل  لقرائهــا … 

ــا عــن اهــم هــذه الرســائل ؟ حديثن

 ســارة الســهيل ... أؤكــد أن أســرع وســيلة فــي توصيــل الرســالة التعليميــة 

ــلوب  ــا هواالس ــرا أوطف ــان كبي ــة لانس ــدارك الفكري ــيع الم ــة وتوس أواالخاقي

القصصــي، ولذلــك نجــد خالقنــا العظيــم قــد أســتخدم هــذا االســلوب فــي تعليمنــا 

ــه  ــه ودفع ــيطان علي ــيطرة الش ــة وس ــان الداخلي ــس االنس ــاة وهواج ــى الحي معن

الرتــكاب الجرائــم، وتعليمنــا معنــى االبتــاء والصبــر والصــدق مــن خــال ســورة 

ــيدنا  ــه س ــزن أبي ــجن وح ــي الس ــه وف ــع أخوت ــه م ــام  وقصت ــه الس ــف علي يوس

يعقــوب عليــه، ثــم يجبــر اهلل صبــره ويجعلــه أمينــا علــى خزائــن االرض فــي مصــر. 

ــت جــدران  ــة حكمــة فمازال ــة الممتلئ ــيء بالقصــص التعليمي ــراث مل ــا أن الت كم

ــى التقــدم الحضــاري  ــراق وســوريا شــاهدة عل ــد القديمــة فــي مصــر والع المعاب

ــن  ــن ذاك الزم ــومة م ــة والمرس ــص المكتوب ــق القص ــن طري ــا ع ــذي روي لن ال

القديــم، كمــا أن كل الديانــات دونــت أفكارهــا وتعاليمهــا عبــر قصــص متداولــة 

ــار والصغــار للكب
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  وكــم كانــت تنظــر للحيــاة بمنظــار العشــق والحــب المدقــع كلمــا 
ــر  ــو ينظ ــرق وه ــل المش ــرات األم ــه نظ ــا وبعيني ــذة كبده ــاهدت فل ش

ــاه... ــة امــي انتــي الحي إليهــا بــكل تفــاؤل مــرددا مقول
       ومــن ثــم تصــب كل رحــى تفكيرهــا بزوجهــا الذي اشــغل منصب 
األب واألخ والــزوج والصديــق الــذي كان يتصــدى لــكل المعوقــات التــي 
تواجــه زوجتــه خــال مراحــل إصابتهــا بهــذا المــرض عندهــا توصلــت 
ــاط  ــع النق ــاة لتض ــم للحي ــو نع ــرئ اال وه ــرار ج ــى ق ــة إل ــك الصحفي تل
علــى الحــروف وتقــرر الخــوض بمعركــه حاســمة لمواجهــة هــذا العــدو 
ــواع األســلحة لتضــع اســم مشــرقا لـــ معركتهــا اال وهــو نعــم  ــكل أن ب

للحيــاة نعــم لألمــل...
   دارت رحــى المعركــة مــا بيــن تلــك الصحفيــة وعدوهــا اللــدود دون 
أن يتولــد لديهــا أي أنــواع البــؤس وتحطيــم المشــاعر عندمــا تجرعــت 
ــس  ــي األمل ــعرها الليل ــاقط ش ــه لـــ تس ــم تأب ــاوي ول ــة كيم اول جرع
المــزدان بلونــه الخروبــي... ألنهــا وضعــت أمامهــا هــدف االنتصــار....
    وبعــد معركــة شرســة بيــن تلــك الصحفيــة وهــذا العــدو اللــدود 
اســتطاعت أن ترفــع رايــة النصــر لتــزف بشــرى للبشــرية جمعــاء بأنهــا 
ــرض  ــذا الم ــي ه ــع مصاب ــد جمي ــة أن توح ــرار والعزيم ــت باالص تمكن
ــة  ــذه المناضل ــت ه ــد أصبح ــار وق ــاة ال لانكس ــم للحي ــة نع ــع راي برف
ســفيرة مرشــدة وموجهــة ومدرســة تحمــل جميــع مقومــات الحيــاة بـــ 

ــل.... ــدو الثقي ــذا الع ــى ه ــا عل ــا وانتصاره ــا ونضاله كفاحه
ــى أن  ــعى مــن خالهــا ال ــة تس ــدة مرحل ــة جدي ــى مرحل ــل ال وتنتق
ــرة،  ــة معهــا أحامهــا الكثي ــة بشــرية حامل ــاة وتنمي ــة حي ــح مدرب تصب

لتعمــل ليــل نهــار، علمتنــا ” روال عصفــور ” الكثيــر مــن تجاربهــا ومــن 
ــادت بهــا وطبقتهــا. ــي ن ــادئ الت ــاة والمب منظورهــا للحي

ــن،  ــر الفاعلي ــن غي ــر مــن المتحدثي ــأن تكــون كالكثي ــم ترغــب ب فل
علــى العكــس تمامــًا وأصــداء أعمالهــا هــي التــي تحدثــت عنهــا 
ــى  ــب عل ــة التغل ــة وكيفي ــة اإليجابي ــور التنمي ــرحها لمنظ ــة ش وطريق

ــي. ــان تنته ــب ب ــة ال ترغ ــي رحل ــا ف ــب معه ــك تذه ــاب تجعل الصع
وبالرغــم مــن النجــاح ” الباهــر الــذي حققتــه، لــم يتغيــر حبهــا 
ــي  ــا الت ــن تجاربه ــًا م ــؤولية انطاق ــعورها بالمس ــر وش ــاعدة الغي لمس
ــاء   ــانية والعط ــفيرة لإنس ــق س ــون بح ــا، لتك ــا لغيره أرادت أن تقدمه

  peat ــات ــج بتقني ــش و معال ــف كوت ــاة- الي ــة حي ــح مدرب لتصب
ــات  ــي جلس ــتخدم ف ــي تس ــات الت ــوى التقني ــدث وأق ــن أح ــي م وه
الكوتشــنج بهــدف تحريــر وتخلــص اإلنســان مــن أثــر الصدمــات، 
األفــكار  والمشــاعر الســلبية، المشــاكل، العاقــات المؤلمــة، الفقــدان، 
التعلــق ، الفوبيــا، المعتقــدات المعيقــة، الطفــل الداخلــي، كمــا وتســاعد 
ــك  ــن وبذل ــل الباط ــي العق ــة ف ــكلة المخزن ــذور المش ــاف ج ــي اكتش ف
ــا  ــن كل م ــة ع ــلبية الناتج ــاعر الس ــر المش ــن أث ــص م ــتطيع التخل نس

ســبق ذكــره.
باالضافــة اال انهــا استشــارية أســرية وتربويــة ومدربــة تدريــب 

ــة. ــاء والمحب ــفيرة العط ــون س ــا ألن تك ــا اهله ــو م ــدة، وه معتم
    ونحــن بدورنــا ســنكون ســفراء للعالــم لنــردد أجمــل ماقالتــه روال 

لجميــع مرضــى الســرطان نعــم للحيــاة ال لانكســار..

00962775597575

روال عصفور ...
مثااًل يحتذى للعزيمة واالصرار

مال واعمال تسلط الضوء على مدربة الحياة والصحفية روال عصفور

ــب  ــع وتص ــا تتجم ــي حروف ــال وال ه ــت مق ــة وليس ــت رواي ليس
ــام.. ــا رؤوس  أق ــى أوراق تخطه ــا عل رحاه

ــن  ــرآ م ــب كثي ــرج وداع ــع تدح ــو إال واق ــا ه ــأمليه م ــا س أن م
ــع.. ــم أجم ــي والعال ــا العرب ــي وطنن ــاد ف األجس

 انه سرطان الثدي....
  أن كلمــة ســرطان بمعناهــا الشــمولي هــي مصــاب جلل يصيب 

اإلنســان وبمعنــاه المجازي نطلــق عليه المــرض الخبيث....
وبواقــع الحــال الســرطان ليــس مرضــا بمقــدار مــا هــو معركــه 
مــا بيــن انســان وعــدو لــدود يغــزو الجســد وهــذا العــدو ليــس لــه 
ــاع  ــادئ الطب ــلس وه ــه س ــره ألن ــه المباش ــى المواجه ــدره عل الق

ــي األمــراض... ــم كباق يخلخــل الجســد دون إذن مســبق ودون أل
  أن المعركــة البشــرية الســرطانية تتطلــب االســتعداد لهــا 

ــا... ــب عليه ــة للتغل ــة محكم ــع خط ووض
ــاز بـــ  ــى تمت ــبحانه وتعال ــا اهلل س ــرية خلقه ــة البش  أن الطبيع
الفكــر المتــزن و الحكمــة الفطريــة وكل هــذا يصــب بمصلحــة 

اإلنســان.....
فكــم... مــن إنســان كان قــد غــزا جســده هــذا العــدو اللــدود لكــن 
اســتطاع أن ينتصــر عليــه بعــد معركــة شرســة وعــاد ليمــارس حياتــه 

ــة.... االعتيادي
وهنــاك صــورآ وقصــص وحكايــات تطــرق لهــا العديــد عــن كيفيــة 
ــه  ــاب الصح ــة باكتس ــم المتمثل ــد الغنائ ــة وحص ــذه المعرك ــوض ه خ

ــديه.... الجس
واآلن ســنتطرق لمعركــة دارت رحاهــا مــا بيــن انســانه تســتحق 
أن نطلــق عليهــا مناضلــة وبطلــة بشــرية اســتطاعت بقــوة اإلرادة 
ــه  ــر أن تواجــه هــذا العــدو اللــدود لتــدور بينهــا وبين والعزيمــة والصب
معركــة مــن أشــد أنــواع المعــارك شراســة لتســتخدم معركتهــا أقــوى 
ــة  ــاإلرادة والعزيم ــل ب ــلحة تتمث ــذه األس ــه وه ــلحه الفتاك ــواع االس أن

ــخصية... ــوة  الش ــرة وق ــر والمثاب والصب
  نعــم انهــا الصحفيــة روال عصفــور التــي ســطرت مثــاال يحتــذى بــه 
علــى مســتوى البشــرية عندمــا واجهــت عــدو البشــرية ســرطان الثــدي 

وبمفردهــا..
بحيــث انهــا ابــت إيصــال مرضهــا ألهلهــا بشــكل مباشــر وكلفــت 
شــقيقتها الخبيــرة النفســية واالجتماعيــة بإيصــال أصعــب خبــر يمكــن 
ــاه اإلنســان إال وهــو إصابتهــا بهــذا المــرض الخبيــث وكانــت  أن يتلق
ــداء الــذي  تكفكــف دموعهــا داخــل حجــرات عينيهــا معتبــرة أن هــذا ال

حــل بهــا مــا هــو إال زائــر ثقيــل وصديــق حميــم لجســدها...



واســتطردت القول "حققت العديد من االنجازات فانا اول امرأة مهندســة تتولى منصب مدير مديرية 

التخطيط في تاريخ المركز، واول نائب مدير عام مهندسة في تاريخ المركز الجغرافي الملكي، كما انها 

عضو في الهيئة ااالدارية للجمعية الجغرافية االردنية.

واكملت المهندسة نيڤين حديثها المليء بالنجاحات بالقول "ومن اهم المحطات في مسيرتي المهنية 

اختياري من قبل مكتب االمم المتحدة لالستخدامات السلمية )UNOOSA( في فيينا من ضمن 5 طالب 

من 66 دولة بعد اجتيازي العديد من االختبارات للحصول على درجة الماجســتير في تخصص فريد من 

نوعه على مســتوى االردن والمنطقة وهو تخصص المالحة الفضائية باستخدام االقمار الصناعية، حيث 

كنت انا السيدة العربية الوحيدة التي تم اختيارها لدراسة هذه التخصص وحصلت على درجة الماجستير 

بتفوق والحمدهلل.

عملت كمحاضرة في كلية المركز الجغرافي بعد حصولي على درجة الماجســتير ودرســت العديد من 

المســاقات العلمية وكان هدفــي توعية الجيل الناشــىء باهمية علوم وتطبيقــات تكنولوجيا الفضاء 

واالستشعار عن بعد والتي تدخل في التنمية المستدامة لكافة الدول وفي العديد من القطاعات.

واضافــت "محطة نجاح اخرى تكريمي عام 2016 من قبل الســفيرة االمريكية في عمان ووزارة تطوير 

القطــاع العام والوكالــة االمريكية للتنمية الدوليــة )USAID( وذلك بعد ان تــم اختياري من ضمن 8 

سيدات من اصل 375 سيدة، حيث تم عرض قصة نجاحي وكفاحي المهنية ضمن ملتقى قصص النجاح 

والتحديات التي تواجه المراة العاملة في القطاع العام وحصلت على كتاب شكر بهذه المناسبة من وزير 

 ،) USAID( تطوير القطاع العام اضافة الى نشر قصة نجاحي على موقع

هذا ومثلت المهندسة نيڤين االردن في العديد من المحافل الدولية وقدمت العديد من اوراق العمل 

كما وترأســت العديد من اللجان الفنية واالدارية الهامة في المركز منهــا اللجنة الفنية، لجنة مراجعة 

الخطة السنوية للمركز، لجنة استالم وشراء اللوازم، لجنة وضع مواصفات المحطات الدائمة في المملكة.

وعملــت كعضو في العديد من اللجان ومنها لجنة الموارد البشــرية، لجنة اعداد اســتراتيجية وطنية 

لنظــام )GNSS(، لجان التحضيــر الجتماعات اللجنة العليــا للمركز، لجنة المعرفة، لجنــة اعتماد كلية 

المركــز الجغرافــي، وضابط ارتباط المركــز مع وزارة التخطيــط والتعاون الدولــي، وزارة البيئة، هيئة 

.)IAU( الطيران المدني، جامعة ال البيت والمكتب الدولي لعلوم الفلك

كما وحصلت المهندســة نيڤين على الوســام البالتيني العالمي لصانعات التغييــر لعام 2021، وهو 

اعلى وســام ضمن فعاليات المسابقة التي ينظمها صناع التغيير في الوطن العربي وذلك لمساهمتها 

المتميــزة بتغيير الصورة النمطية عن المــرأة االردنية، وبصمتها المتميزة في تطور علوم وتكنولوجيا 

الفضاء في االردن والوطن العربي، وذلك بمشــاركة ســيدات قياديات من مختلف الدول العربية اضافة 

الــى الجمهوريــة التركية، حيث تــم تكريمها من قبل نقابة المهندســين ااالردنين فــي 2022 وذلك 

لحصولها على هذا الوسام.

تم اختيار م.نيڤين حســن لتمثيل االردن من قبل منظمة العالم ااالســالمي للتربية والعلوم والثقافة 

مــن 22  دولة لحضور دورة متخصصة في تصميم ااالقمار الصناعية) Can- Sat(  في مدينة الرباط في 

المغرب عام 2022.

وختمت المهندسة نيڤين حديثها برسالة للمراة العربية بان تكون مميزة وواثقة بنفسها وقدراتها ايا 

كانت مكانتها او منصبها وان تساهم في بناء وطنها وان تبدأ بنفسها وتصنع التغيير من خالل مواكبة 

العلوم والتكنولوجيا وتطبيقها في وطنها وان تكون المرأة القدوة لغيرها من الســيدات وتحترم الرأي 

االخر وتتقبل االختالف وان ال تنســي عائلتها حتى في ذروة االنشغال فدعم العائلة هو السبب الرئيسي 

للنجاح، وكلي أمل ان اكون قدوة للعديد من المهندســات لدراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء ونشر هذا 

العلم في عالمنا العربي وطموحي بان اكون احد مؤسسي وكالة فضاء اردنية عربية حيث يقال من ليس 

له موطىء قدم في الفضاء فلن يكون له موطىء قدم على االرض.

مال واعمال ...
في لقاء مع المهندسة نيڤين حسن

عرفناها من خــالل إنجازاتها الرائعة التي يصعب حصرها، انجــازات جعلتني ال اعرف من اين 
البداية واحترت كيف انهي الراوية فحديثنا عن المهندســة نيڤين حســن نائب مدير عام المركز 
الجغرافــي الملكــي األردني ســابقا، حيث انها فضلــت تحقيق حلمها وحصلــت على منحة من 

الحكومة االردنية وجامعة بيهان في الصين لدراسة درجة الدكتوراة.
حديثنا اليوم عن امراة اســتثنائية ال لكلمة مســتحيل في قاموســها، تؤمــن ان امراة واحدة 
تستطيع صنع التاريخ، وتؤمن ان الذكاء العاطفي من اهم مفاتيح الشخصية الناجحة،  تقدم لك 
أجمل الدروس التي يستفاد منها في الحياة، فهي صاحبة تجارب رائعه في كل مجال، ومن أهم 
التجــارب تلك التي اعتبرها البعض معوقات ومصاعب ثم اســتطاعت ان تتجاوزها بصبر وكفاح 
ونضال، فالمواقــف الصعبة هي التي تخلق المتميزين وتبرز العصاميين والمبدعين في جميع 
المجتمعــات في العالم، وعلى مر العصور يظهر بعض المتميزين والمبدعين الذين نحترمهم 
ونقــدر عصاميتهــم ويجهل بعضنا تاريخهم وســجل كفاحهــم الذي تجاوزوا فيــه المعوقات 

والصعاب حتى وصلوا إلى القمة.
هــي امراة غير عاديــة الجميع يقفون احترامــا لها ويرفعــون قبعاتهم احتراما لكفاحهــا وعصاميتها 

وقدرتها على النجاح التي  جعلت لها دورها المهم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وقد اخذ هذا الدور 

في التعاظم بعد ان اثبتت أنها أهل للمنافســة والقدرة على االبداع والمشــاركة في تحمل المســؤولية، 

قــادرة على التفوق وما كان لها أن تنهض بهذا الدور الحيوي لوال أنها قادرة ووجدت نفســها االقدر على 

فعل ما اليمكن لغيرها ان يفعله.

نعم لقد شــكلت المهندســة نيڤين حالة اســتثنائية اكســبتها محبة االخرين وجعلت منها قبلة وطنيه 

ارتســمت على طول لحظات حياتها الحالمة، نعم هذه  واحدة من بذرات الوطن وواحدة من ابناء المجتمع 

الذي يبذر الخير كل اليوم، فدعونا نتعرف معا على م. نيڤين عبدالرحيم حســن الخبيرة والباحثة في مجال 

علوم وتكنولوجيا الفضاء في هذه السطور التي تروي جزء قليل من سيرتها.

بدات المهندسة نيڤين حديثها بالقول درست الهندسة المدنية في تخصص الهندسة المدنية تخصص 

المســاحة في جامعة دمشــق حيث حدثتنا بانه في ذلك الوقت لم يكن يوجد مهندسات او مهندسين في 

عائلتها وكانت دراســة الهندسة بشــكل عام تعتبر للذكور وكان معها في ذلك الوقت 3 طالبات فقط في 

تخصصها الجامعي، اكملت دراســتي العليا في ايطاليا حيث حصلت على منحة من االمم المتحدة لدراسة 

ماجستير في المالحة الفضائية وتطبيقاتها من جامعة بوليتكنيكو تورينو، ولذلك قصة اخرى،  حيث كنت 

انا السيدة الوحيدة مع اربع شباب تم اختيارنا للحصول على هذه المنحة.

ورغم ما وصلت اليه من نجاحات الى ان حلم اكمال دراســتي ظل يراودني وحققت حلمي في عام 2019 

وانا االن طالبة دكتوراة في جامعة بيهان- الصين- تخصص علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

واضافت" بدات بعد تخرجي من جامعة دمشــق بالعمل كمهندســة ورئيســة قســم هندســة انشائية 

فــي مكتــب خاص، ثم عينت في المركز الجغرافــي الملكي االردني في اواخرعــام 2000، وكنت من اوائل 

المهندسات االناث الالتي عملن في المركز حيث كانت المناصب القيادية في ذلك الوقت حكرا على الرجال 

فقط، تدرجت في العمل في المركز من مهندسة رئيسية حتى اصبحت رئيسة قسم ومن ثم مدير مديرية، 

وترأســت العديد من االقســام من اهمها: قسم الرسم الخرائطي، قسم دراســة المشاريع، قسم  االشراف 

والمتابعة والتدقيق وقسم التدريب.

واصبحــت قدوة لزميالتي في العمل، حيث أكملت العديد منهن دراســتهن اضافة الى انني اســتطعت 

تغيير قناعتهن بانهن يستطعن استالم مناصب عليا في المركز بالجد واالجتهاد، 

كما وعينت كمديرة مشــروع للعديد من المشــاريع الهامة في المركز منها: مشروع الخرائط السياحية، 

مشــروع كتاب االردن صور وخرائط، مشروع كتاب االشجار التاريخية والتابع لمؤسسة نهر االردن، ومشروع 

انشــاء المقر الدائم للمركــز االقليمي لعلوم وتكنولوجبا الفضاء لغرب أســيا للناطقيــت باللغة العربية 

والتابع لالمم المتحدة وحصلت والحمدهلل على العديد من كتب الشكر من داخل وخارج االردن.
nivin1000@yahoo.com

نائب مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني سابقا ... 
انموذجا حقيقيا للمرأة 

القيادية الناجحة
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سآلوني عن غربتي فأجبتهم  بلسانآ غير متلعثمي....

     هلل در غربتي احييتها برغيف خبز امي فزالت وحدتي.....

   قرص عيدآ فوق صاجآ تحت نارآ توقدي....

    زاد شوقي وحنيآ وسط جوفي حتى اصبح جوفي اثملي...

   تراث امي في باد الغربه اشعلتها بشعاع اردني....

   خبــز أمــي الــذي صنعتــه تلــك األيــادي المخمليــه والجبهــه الســمراء االردنيــه علــى ذاك الصــاج الحديــدي الــذي توقــد تحتــه نيرانــآ 
حطبيــه ... ذاك الرغيــف الــذي أضــاء ماضينــا كخيــوط شــمس النهــار وبريــق نجــوم ليليــه .

   خبز امي الذي تغنت به اجياآل عقب اجيال أبى هذا الفن التراثي أن يندثر ليكون تاريخآ تعاصره كل األجيال....
    خبــز أمــي ذاك المنتــج الريــادي الــذي إختارتــه تلــك النشــميه فــي بــاد الغربــة ليكــون اســمآ علــى مســمى لنقــل إرث وتاريــخ 

األجــداد نحــو العالميــة.
    ســوزان إنهــا النشــمية األردنيــه رغــم اغترابهــا فــي بــاد الحضــارة والتقــدم الزمنــي أبــت إال أن تكــون ســفيرة لتــراث األجــداد 

لتنقــل هــذا المشــروع الريــادي علــى كفيهــا العربيــة وتحــاور تاريخــآ مليــئ بالذكريــات.
   نعــم انهــا ســوزان ابــو نعمــة التــي تذوقــت خبــز امــي بــكل مكوناتــه التقليديــه ففاحــت مــن جوفهــا رائحــة الماضــي العريــق وتراثــآ 
ــوان الشــوق ممــا دفعهــا  ــه بــكل أل ــآ ترســخ بأعمــاق الماضــي عندهــا شــعرت بالحنيــن والشــوق لهــذا اإلرث التاريخــي لتحتضن اردني
بــآن تشــغل اناملهــا الذهبيــة لتنتــج خبــز أمــي بأســمى وأرقــى أنــواع الفــن التحضيــري حتــى غــزا خبــز أمــي األســواق العالميــة بطعمــه 

الفريــد وبريقــه الذهبــي فتلعثمــت الحناجــر الذواقــة لمــا وجدتــه مــن متعــة تذوقــه .
    سوزان تلك النشمية التي ابتكرت لخبز أمي نكهات متعددة حتى يامس كل االذواق .

    مــن هــذا االبتــكار التراثــي الراقــي اســتطاعت ســفيرة التــراث االردنــي ســوزان ان تنعــش وتعيــد االبتســامة الرائعــة علــى شــفاه 
االطفــال ذوي متازمــة داون بعــد مشــاركتهم بمنتجــات خبــز أمــي المغــذي بطعمــه اللذيــذ وقيمتــه الغذائيــة العاليــة لتتحــول مــن 

ابتــكار خبــز أمــي الــى ســفيرة اإلنســانية .
   نعــم انهــا ســوزان ابــو نعمــة التــي أشــاد بهــا كل مــن عاصــر إبتكارهــا الريــادي بمشــروع خبــز أمــي هــذا المشــروع البســيط الــذي 

أحيــا  تاريــخ منتــج عمــره مئــات الســنين .
   خبــز أمــي مســماه الوظيفــي أمــا مســماه الشــعبي وكمــا اعتــادت عليــه االجيــال فهــو أقــراص العيــد الــذي يعجــن ويخبــز ليلــة 
العيــد ليزيــد العيــد بهجــة ولــن يطيــب طعمــه إال علــى أنغــام الفلكلــور الشــعبي وأهازيــج أمــي وزغاريــد نســاء الحــي لتتناولــه االفــواه 

كطقــس مــن طقــوس العيــد.

خبز امي ...

عنوانآ تفوح منه رائحة عبق الماضي وفن الحاضر
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فــي الحيــاة العامــة تجدهــا، فــي المجتمــع المدنــي تجدهــا،  

فــي التجــارة واالقتصــاد تجدهــا، فــي البــر واإلحســان تجدهــا، 

فــي المناســبات الوطنيــة تجدهــا، شــعلة متقــدة تســير علــى 

ــام  ــا لرس ــال، وصورته ــان الح ــة بلس ــا مروي األرض، حكايته

ــد  ــذل، اح ــم تخ ــذالن، ل ــود الخ ــم تتع ــه، ل ــر لوحات ــت آخ كان

ــه احــد. ســيدة تمتلــك طيبــة ورقــة وذكاء ال ينافســها علي

ســوزران ابــو نعمــة، تلــك المــرأة تتمتــع بوافــر مــن الجمــال عرفهــا الجميــع فــي كل مــكان، فهــي صاحبــة يــد بيضــاء، 
ــن  ــم ع ــة تن ــات جميل ــه كلم ــن طيات ــل بي ــيق يحم ــث ش ــا حدي ــرم، وله ــة والك ــا االصال ــئ وراءه ــب تخب ــمة ال تنض وبس
ــا المجتمــع تبــرز هــذه الخاصيــة فهــي خادمــة  عمــق االقتــران بــاألرض والوطــن، وعنــد الحديــث عــن دورهــا فــي قضاي
لمجتمعهــا بشــكل واســع، ولهــا بــاع طويــل فــي العمــل التطوعــي، وتنفســت هــواء االردن منــذ والدتهــا، وعاشــت طفولتهــا 
وتعلمــت فــي ثقافــة البيــت كيــف تمــد الخواطــر واألحــام جســرًا 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 فلــم تباعــد المســافات بينهــا 

وبيــن ابنــاء وطنهــا فكانــت فــي غربتهــا تمــد يــد العــون لــكل مــن يحتــاج الــى المســاعدة.

سوزان ابو نعمة.. 
ومن الخبز حكاية
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سالمٌ عليكَ يا صديق، مِن على مشارفِ نهايةِ عاٍم من قصتي و حكايتك. 
كنتُ قد أمسيتُ اليومَ أتصفح في دفتر مذكرات العام 2022، وأخدتُ بالتمتمةِ هائمًة: 

ياااه قد مرت كل تلك األيام! 
يا لدهشــتي؛ فكثيرٌ من تلك الصفحات قد نُســيَت من البال و الفؤاد، و كأني لستُ أنا 
بكاتبتها وال بمحرّرتها، و كأّن هناك شخصًا ما، انتحَل خطي و تعبيري، و كتب الذي كتب. 
     نعم ودّعنا أحبّة، و صافحنا أيادِّ. وجوهٌ جديدة.. و عيوٌن ما كانت في ســبيلنا، لكنها 

عَبَرَته
أدركتُ معها أن هناك قصصًا لم تُقَفل

وحكايا لم تغلق، هي بمثابةِ ملفاتٍ مفتوحة و كأنها في السماء عُلَِّقت.
     أهدافٌ و نوايا مؤجّلة .. صناديق منسيّة للمستقبل، و أيُّ مستقبٍل ذاك الذي خُدِعنا 

به. أجل قد "خدعونا فقالوا " ..
 فال وجود يا صديق لشيٍء اسمه المستقبل! بل كاَن مجرد وهٍم ألقمونا إياهُ بالمِلعَقةِ 

الالمعة؛ لننتظر ونُسَوِّف، ونؤجّل، ونأكَل من أعمارنا غصاتٍ ُكُثر.
     كم انتظرنا ذلك المســتقبل الضائع مع ذاك األفِق البعيد، و كأنه أضحى محطًة بعيدَة 

الوصول.
 في تلك المحطة كبَبنا األماني، واألحالم، ونوايا، ومآربَ ُكُثر.

فالحقيقُة باتت بأن ال شيء يدعى ِب مستقبل، بل هناك ما يدعى حاضرًا نبني فيه واقعًا.
     أعتذر من نفسي ومن نفِسك؛ أننا جِهلنا أن أساسَ الوجود هو الحضور اآلن، أن تكوَن 
حاضرًا بذهنك و مشــاعرك وحواسّك في اللحظة الراهنة، وليس كما فعلنا و ما زلنا نفعل 
ونفعل بأن نتشــتت تركيزنا ونبعثر طاقتنا في التفكير فــي الماضي و ال حتى في التفكير 

في القادم الذي ما جاء بعد.
فالماضي مضى بكل أبطاله و مخرجيه.. و القادم هو من صُنع الحاضر و والدته.

نعم أنت بمقدورك يا صديقي أن تبنيَ و تزرعَ اآلن في هذي الدقيقة، بذرة تلك األمنية 
التي رميتها في بلدٍ بعيدٍ أسميته ِب المستقبل

إبدأ اآلن يا صاح بأصغر فعٍل يمَّكنكَ من تثبيتِ أمنيتك و ترســيخها، و مارس الحضورَ 
في اللحظة؛ لترّكز على ما تصنع.

فأمنيتــك أو هدفك أم كانت نيّتك، هي بمثابة اللقمة الكبيرة التي لن تســتطيع بلعها 
لِكِبَِر حجمها.

 فعليكَ أن تُصغّرَنّها إلى ُلقيماتٍ صُغُر حتى تستسيغ بلعها.
    صديقــي القــارئ .. فالنقتنص هذا الوقت الذهبي من الســنة لنغلقَ األهداف التي ما 
سارَت، وننهيَ النوايا التي ما خَدَمت في العاِم المنصرم .. فالنغلق تلك العالقة المُعّلقة 
و لنحســم أمرها؛ حتى نُتيحَ الحيّزَ ليُشــغََل بفرٍص جديدة و خيــاراتٍ عديدة فيها من 

األهداف ما نشاء و من النوايا ما نرغب و من العالقات ما نشتهي.
عامٌ سعيدٌ أدعوه لك يذخرُ بركًة و يُسرًا و توفيًقا من الباري تعالى.

مشارف نهاية..أعتاب بداية
م. رشا نذير عطيات

مدربة مهارات حياة و تشافي عالقات معتمدة و عضو في اتحاد المدربين العرب
كاتبة و رسامة و صانعة محتوى

رشا نذير عطيات 
مدربة مهارات حياة وتشافي عالقات 

عضو في اتحاد المدربين العرب 
صاحبة مبادرة "أحيي نفسك"

ناشطة و مؤثرة اجتماعية
كاتبة و صانعة محتوى على السوشال ميديا 

 Instagram: rasha.atiyat
Facebook: المدربة رشا عطيات

00962795807742

ضيفتنــا لهــا دور فاعــل فــي احــداث نقلــة نوعيــة فــي 
ظــل مــا نشــهده مــن تغيــر فــي موازيــن االحــداث وهــي 
ــة ورائعــة ومبدعــة بــكل مــا  التــي تملــك شــخصية راقي

تحملــه الكلمــة مــن معنــى.
إمــرأة مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت 
فــي مختلــف المحافــل، امتلكــت كل مقومــات اإلقنــاع 
ــع وحقــوق اإلنســان،  ــز وعملــت مــن اجــل الجمي والتحفي
االحتياجــات  ذوي  وخاصــة  البائــس  اإلنســان  ورعايــة 
الخاصــة، وشــكلت نقطــة تحــول فــي كل مــكان وزمــان.

نعــم لقــد شــكلت ســوزان حالــة اكســبتها محبــة 
االخريــن وجعلــت منهــا قبلــة ارتســمت علــى طــول 
لحظــات حياتهــا الحالمــة، نعــم هــذه واحــدة مــن بــذرات 
الوطــن وواحــدة مــن ســيدات المجتمــع اللواتــي يحاولــن 

ــوم. ــر الي ــذرن الخي ان يب
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مال واعمال... كيف تصفين واقع القطاع الزراعي في مصر؟

د.هالة حسين...أستطيع القول بأن القطاع الزراعي في مصر 

معقــول بين الدول العربية ولكنــه ال يصل لمرحلة القول بأن 

ترجع مصر بلد زراعية مرة اخرى ألنها باألصل بلد زراعي، ولكن 

لألسف حصلت تجاوزات وبناءات على األراضي الزراعية مما أدى 

الى تقليل الرقعة الزراعية وهذا ما دعانا لعمل إصالح لألراضي 

الزراعية في الصحراء مما يؤدي الى زيادة التكلفة، وقمنا بوضع 

الغرامات على اي شخص يقوم بالبناء على ارض زراعية للحفاظ 

على األرض الخصبة الموجودة حول النيل والدلتا تحديدًا.

وهنالك تجربة أقيمت بالتعاون مع األســكوا والفا في مرسى 

مطــروح لزراعة القمح ونجحــت هذه التجربة، وبســبب حاجتنا 

لصوامع تخزين القمح بالرغم من التكلفة العالية ومصر تعاني 

بعــد الثورة اقتصاديًا، وكثرة المشــاريع التي تم عملها ممكن 

أن تقــوم بتعويض الفترة الماضية، وال اســتطيع القول بأنني 

كهالة مقتنعة بأننــا وصلنا للحد األعلى وال يزال أمامنا الكثير 

حتى نستطيع ان نصل.

لذلك، من األمور الواجــب العمل عليها أواًل؛ مخلفات الزراعة 

فهي مهمة جدًا بالنســبة لتكلفة ازالتها واســتثمارها على أي 

فالح لذلك يجب أن نوفر له االدوات واألســمدة بأسعار مناسبة 

لمســاعدته بسبب دخله الموســمي، ويجب أن تتضمن سياسة 

الدولة ما يدعم الفالح ويشجعه.

مال واعمال... كيف اثرت حــرب اوكرانيا على القطاء الزراعي 

العربي؟

د.هالة حســين...حرب أوكرانيا وروســيا كان لها تأثير على 

االســتيراد مما يدعونا كدول عربيــة أن نتعلم كيفية االكتفاء 

الذاتــي، ويجب على كثير مــن المنظمات مثل األســكوا والفا 

والجامعة العربية وضع االســتراتيجيات والعمل بها وتمويلها، 

ألن المــزارع الصغيــر عندما يصل الى مرحلــة االكتفاء الذاتي 

سيخفف عبء عن الدولة.

مــال واعمال ... نــرى الباحثين يجتهدون في عمل االبحاث فــي العديد من القطاعات ومنها 

الزراعة كيف ترين العالقة بين هذه االبحاث وترجمتها الواقع في الواقع؟

د.هالة حســين...هناك فجوة بين األبحاث وبين تطبيقها على أرض الواقع لذلك، يجب أن يكون 

هنالك ربط بين الباحثين وبين الصناعة؛ فعلى سبيل المثال: هنالك مصنعين لعجينة الياسمين 

في قريتي بني ســويف وطنطا في مصر تقوم بصنع عجينة الياســمين ومن ثم تصديرها لشــركة 

شانيل للعطور في فرنسا.

مال واعمال ... الصناعة والزراعة يرتبطان برباط قوي اخبرينا عن هذا الترابط؟

د.هالة حســين...ربط الصناعة بالمنتج الزراعي يؤدي الى تســهيل عملية التسويق، وال نستطيع 

تهميش دور الثروات الحيوانية والسمكية ويجب النظر في معوقاتها والعمل على حلها. 

وهنالك حلول وخبرات ودراســات في المركز القومي للبحوث بحاجة للتطبيق ويجب الربط بينها 

وبين الصناعة.

مال واعمــال ... انت االمين العام التحاد قيادات المرأة العربية اخبرينا عن هذا االتحاد وابرز 

برامجه؟

د.هالة حسين... هو اتحاد عربي مؤسس من أعضاء مختلفة من دول عربية يعمل ضمن منظومة 

العمل العربي المشتركة مع جامعة الدول العربية ومن شروط هذه االتحادات أن يكون مقرها أحد 

الــدول العربية، مقرنا في الســودان واألمانة العامة في مصر وأنا األميــن العام والدكتورة بدرية 

سليمان رئيسة االتحاد وهي سودانية األصل كونها مؤسسة اإلتحاد.

يعمــل االتحاد على عدة محــاور وأهداف اهمها التنمية المســتدامة، التعليــم، الصحة، التحول 

الرقمي، وأدخلنا مؤخرًا موضوع المناخ واألمن الغذائي.

أمــا فيمــا يتعلق بمحور الصحــة قمنا بعمل ندوة عن ســرطان عنق الرحم وهــو مرض انتقالي 

يصيب النســاء والرجال، وعن المطعوم الخاص به كونه مرض فيروســي يحتاج الى تطعيم، وكان 

هذا الفيروس له ميزتان األولى أن تغيرات الخاليا له تحتاج وقت مما يســاعد في سهولة اكتشافه 

قبل أن يصل الى مراحل متقدمة والميزة الثانية أن له مطعوم.

وبالتعــاون مع جمعية منظار عنــق الرحم وهي جمعية أهلية في مصر وعضو جمعية منظار عنق 

الرحم الدولية ومن خالل الشراكات وصلنا الى الهدف رقم 17، وهناك شراكة ما بين هذه الجمعية 

وبين االتحاد حتى نســتطيع أن نكمل التوعية، واســتطعنا بفضل اهلل أن ندخلها كمبادرة رئيسية 

في جميع محافظات مصر.

أي منطقــة ريفيــة في أي بلد يكــون اهتمامها بالصحــة قليل ويعاني من نقــص باإلمكانيات 

ولكنني أنوه بالقول بأن وســائل التقنية الحديثة واالنترنت ووســائل التواصل االجتماعي لها دور 

كبير حاليًا في إيصال كل شيء بشكل أسرع مما كانت عليه قديمًا من وسائل تقليدية مثل التلفاز 

والصحف اليومية.

وضمــن مبادرة "حياة كريمــة" في مصر تم االهتمام بمناطق الصعيــد والريف وتهدف المبادرة 

الــى تنمية القرى من الناحية الصحية واالجتماعية والبيئية من خالل تحســين البيوت وســقوفها 

ضد األمطار وألن الدولة وحدها ال تســتطيع القيام بهذا وحدها تمت االستعانة بجمعيات المجتمع 

المدني لتحقيق هذه األهداف.

تأخــذ هذه الجمعيات ميزانيتها من وزارة التضامن وتبدأ العمل على تحقيق األهداف في القرية 

التابعة لها، فبالتالي يصبح الموضوع أســهل وألن التواصل مع جمعية معينة أســهل وأســرع من 

التواصل مع قرية ككل.

هــذا هو عمل هــذه الجمعيات وهي بحاجة إلــى امكانيات تنفيذية بمعنى أن المحافظ يســاند 

ويساعد ليس في األمور المادية وإنما في الخدمات وأمور التصاريح كعمل تشاركي بين القطاعين 

العام والخاص.

مال واعمال...
 في لقاء مع 

الدكتور ة هالة حسين
الزراعــي  القطــاع  واقــع  حــول 

ي لمصــر ا
ال يــزال قطاع الزراعة يمثل قطاعا هاما في مصر 
وبالرغم مــن الركود االقتصادي منــذ عام 2011 
فــإن قطــاع الزراعة قــد اســتطاع أن يظهر درجة 
عالية من المرونة في النمو واستطاع ان يستوعب 

نصيب متزايد من عملية تشغيل العمالة. 
 ويعتبر قطــاع الزراعة أحد القطاعات الهامة في 

عملية تنمية مصر.
وللحديث اكثر حول واقع القطاع الزراعي المصري 
ودور المــراة فــي التنمية االقتصادية بشــكل عام 
كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورة هالة حسين واليكم 

الحوار...

مال واعمال ... من هي هالة حسين؟

د.هالة حسين... صيدالنية، تعمل في صناعة الدواء وصناعة المطاعيم وعضو منتدب 

في بكســيرا ) الشــركة القابضة لألمصال واللقاحات ومشــتقات الدم( لمدة 3 سنوات، 

وعضو منتدب لشركة خدمات الدم لمدة 3 سنوات.

لألســف ليس لدينا مصنع ينتج مشــتقات الدم )أدوية منقذة للحياة( في مصر أو في 

الشرق األوســط كامل، لذلك تعتمد الدول العربية على اســتيراد هذه المنتجات وهي 

ليست موجودة إال في إيران وإسرائيل.

مما دفعني الى القيام بعمل دراســة في بكسيرا إلنشاء مصنع إلنتاج هذه المنتجات 

وتم الموافقة عليه من دراســة الجمهورية، وتم انشاء أول مركز للتجميع، وبذلك أكون 

أول من يؤسس دراسة أول مركز لتصنيع مشتقات الدم.

ويتــم تصنيع هذه المشــتقات عــن طريق أخذ البالزمــا )المادة الخــام(، وتصنيعها 

لمنتجــات مثل األلبومين، وحقــن خاصة للذين يعانون من مــرض نقص جين تجلط 

الــدم؛ وهو مرض وراثي يســبب النزيف حتى المــوت، بدورها تمنع هــذه الحقن هذا 

المرض، وأيضا تصنيع حقن المناعة والتي تسمى)IVIG(، وهذا المشروع يعتبر مشروع 

دولة وليس مشروع أفراد؛ فهو بحاجة الى التشريعات.

وبجانب عملــي كصيدالنية وصانعة للدواء والمطاعيم، فأنا أخصائية تغذية عالجية، 

وقمت بأخذ الدبلوم في هذا المجال للمســاعدة في نشــاطات االتحاد، لتقديم التوعية 

للسيدات الحوامل والمرضعات، وكانت ندوات التوعية هذه مهمة بالنسبة لي، باإلضافة 

إلى أنني مدرب دولي معتمد في التنمية البشرية.

وأدرت شــركة أدوية كبيرة تضم 2500 موظف المتالكي درجة الماجيســتير في إدارة 

األعمال من األكاديمية البحرية، في تخصصيّ ريادة األعمال والموارد البشرية.

باإلضافة إلى ذلك، انا محكم في حاضنات األعمال والمشروعات التي يقدمها الشباب؛ 

ليتمكنوا من الحصول على الدعم لمشاريعهم. 
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مال واعمال...
 تلتقي المدير العام لشركة مناولة للخدمات اللوجستية

اســتطاعت ســيدة األعمــال ســوزان شــحادة خــال مســيرتها 

ــرعة  ــير بس ــحن وتس ــم الش ــي عال ــمها ف ــر اس ــة أن تحف الناجح

مكوكيــة الــى العالميــة مــن خــال مشــروعتها المتميــزة، وتنــال 

إشــادات الجميــع، وتصبــح أنموذجــًا عالميــًا للمــرأة العربيــة 

المكافحــة، حيــث بــدأت مــن الصفــر، ومــن ســكرتيرة فــي شــركة 

شــحن الــى صاحبــة شــركة مناولــة الرائــدة فــي مجــال الشــحن 

ــتية.  ــات اللوجس والخدم

وخــال اســتعراض مســيرتها مــع مجلــة مــال واعمــال أكــدت 

ــات والتحديــات لفــرص  شــحادة أنهــا حولــت الصعوبــات والعقب

بابتــكار افــكار جديــدة، نســبت الفضــل فيمــا وصلــت إليــه إلــى 

ــي  ــا الت ــا وعائلته ــا وزوجه ــى اهله ــم ال ــى ث ــبحانه وتعال اهلل س

ــز.  ــكار والتمي ــدَت الطريــق أمامهــا للنجــاح واالبت عبَّ

واليكم باقي الحوار...

مال وأعمال ... من هي سوزان شحادة؟

ــاد شــحادة، عمــري  ســوزان شــحادة... اســمي ســوزان زي

42 عامــا، متزوجــة وام لطفليــن بمعنــى اخــر انــا ربــة منــزل 

وامــراة عاملــة ايضــا، فانــا المديــر العــام المؤســس لشــركة 

مناولــة للخدمــات اللوجســتية،  وقــد قمت بتأســيس الشــركة 

الضــع فيهــا عصــارة خبــرة 22 عامــا فــي مجــال الشــحن 

ــتك. واللوجس

مــال وأعمــال ... تتحدثيــن عــن مســيرة طويلــة فــي عالــم 

الشــحن رغــم صغــر ســنك مقابــل خبراتــك، هــا حدثتنــا 

بايجــاز عــن هــذه المســيرة؟

ســوزان شــحادة... بــدأت اول مشــواري بالعمــل ســكرتيرة 

فــي مكتــب شــحن، حيــث تعلمــت فيهــا أساســيات بســيطة 

عــن الشــحن و تنقلــت بعدهــا بعــدة شــركات عملــت بجميــع 

والتــي  الــدورات  مــن  العديــد  فــي  ســجلت  و  األقســام 

ــه االن و الحمــد  ــا علي ــى مــا أن ــت ال ــى ان وصل ســاعدتني ال

هلل بعــد ســنوات طويلــة مــن العمــل والنجــاح تمكنــت مــن 

ــاص . ــي الخ ــيس عمل تأس

مــال واعمــال ... هــا قدمتــي لنــا نبــذة عــن شــركة 

مناولــة؟ 

ســوزان شــحادة... تأسســت شــركة مناولــة للخدمــات 

ــرة  ــرة قصي ــون فت ــي غض ــام 2021، وف ــي ع ــتية ف اللوجس

ــات  ــزودي خدم ــر م ــن اكب ــدة م ــركتنا واح ــت ش ــدًا اصبح ج

ــاءة  ــًا وكف ــر احتراف ــري واألكث ــري و الب ــوي، البح ــحن الج الش

ــانده  ــات مس ــن خدم ــركتنا م ــه ش ــا تقدم ــى م ــة ال باألضاف

لعمليــة الشــحن كالتخليــص و التخزيــن .

ــراف  ــه ســابقا حــول االحت ــى مــا ذكرتي ــة ال مــال واعمــال .. باالضاف

ــة؟ ــز شــركة مناول ــذي يمي والكفــاءة مــا ال

ســوزان شــحادة...  أســعارنا تنافســية للغايــة وخدماتنــا تتجــاوز رضــا 

عمائنــا، حيــث تلعــب تكاليــف الشــحن دورا كبيــرا فــي تحديــد مكاســب 

وخســائر العميــل. 

ــبة  ــر نس ــة وتوفي ــعار منافس ــوق بأس ــول الس ــن دخ صصصصم

ــى. ــح أعل رب

 لــذا فإننــا نحــرص دائمــا علــى توفيــر أقــل اســعار الشــحن للعميــل، 

والتــي تشــمل جميــع انــواع الشــحن ســواء بريــا او جويــا او بحريــا مــع 

ــك  ــا، وذل ــه الين ــة المهــام الموكل ــزام بالدقــه و الســرعه فــي تأدي االلت

مــن خــال الخبــرة الواســعة المكتســبة مــن التعامــل مــع افضــل 

ــم. ــي االردن و العال ــحن ف ــركات الش ش

مــن هنــا فقــد اصبحنــا مــزود رئيســي للعديــد مــن الشــركات الرائــدة 

فــي األردن فــي العديــد مــن القطاعــات وخاصــة القطــاع الطبــي،، قطــاع 

المابــس، قطــاع األغذيــة، باإلضافــة إلــى أنــه لديهــا عاقــات ممتــازة 

مــع خطــوط الشــحن و وكاء معتمــدون لخطــوط الطيــران.

مــال واعمــال ... ســوزان زالمطبــخ حكايــة عشــق ال حــدود لهــا كمــا 

ــا  ــتعرضين به ــتجرام تس ــى االنس ــة عل ــة خاص ــك صفح ــمعنا ان لدي س

اشــهى المأكــوالت؟

ســوزان شــحادة...  نعــم، علــى الصعيــد الشــخصي، انــا محترفــة فــي 

مجــال الطبــخ، حيــث ابتــدأت شــغفي بالطهــي والطعــام منــذ حوالــي 10 

اعــوام. وخــال هــذه الســنوات تمكنــت مــن تطويــر أســلوبي الخــاص 

فــي الطهــي و ابتــكار أطبــاق جديــدة مــن  بيــن األطبــاق العربيــة 

ــى  ــت فيهمــا عل ــة و حصل ــخ محلي ــة، شــاركت بمســابقتين طب والعالمي

ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــات عل ــك صفح ــي، وامتل ــز الثان المرك

اشــارك فيهــا وصفاتــي و بعــض النصائــح التــي تخــص الطبــخ و المطبخ  

مــع متابعيينــي .

 وهدفــي القــادم انشــاهلل أن احصــل علــى شــهادة شــيف مــن 

معتمــده.   طبــخ  أكاديميــة 

التــي  الكلمــة  مــا هــي  اللقــاء  واعمال...فــي ختــام هــذا  مــال   

للمــراة؟ توجهينهــا 

ســوزان شــحادة...  أطلــب مــن كل أمــراه أن تثــق بنفســها، فالثقــة 

بالنفــس ســتغير طريــق حياتــك إلــى األفضــل وعليــك أن تكتشــفي 

ــة. ــك الحقيقي ــدى قوت ــي م ــن أن تعرف ــي م ــى تتمكن ــك حت ذات

و ان ال تجعلــي العمرعائقــا أبــدا أمــام تحقيــق األهــداف، فليــس 

هنــاك شــي مســتحيل، قومــي بتنميــة ثقتــك بنفســك واحرصــي علــى أن 

تتحلــي بالشــجاعة فــي رحلــة الحيــاة حتــى تحصلــي علــى نتائــج مبهــرة 

ــة . و تكونــي أنــت البطل

s.shehadeh@munawalajo.com
munawalajo.com
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لقــد اختــص اهلل فراشــة الزنبــق بلحظــات قدســية عظيمــة، واي قدســية واي 

تكريــم يمكــن يفــي هــذه المــرأة حقهــا، ولكــن وبفضــل تلــك اللحظــات العظيمة 

اســتطاعت ايقونــة التعليــم الرائــدة أن تكــون الميثــاق الغليــظ الــذي أخــذه اهلل 

ــى  ــا عل ــر حرص ــانية، واألكث ــر واإلنس ــام والخي ــة للس ــر نزع ــي األكث ــا، فه عليه

الســام والتوافــق المجتمعــي ولــم الشــمل وإنــكار الــذات.

اينــاس رياديــة مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت ســواء علــى 

الصعيــد االكاديمــي أو علــى صعيــد صناعــة النهــج التعليمــي المبكــر، فقــد 

امتلكــت وباقتــدار كل مقومــات النجــاح، وعملــت مــن اجــل مجتمــع ينبــض 

بالحيــاه وليــس مــن أجــل شــهرة أو مــال فشــكلت نقطــة تحــول فــي كل مــكان 

ــن  ــتهل الوط ــي مس ــل ف ــا لتح ــن حياته ــى م ــات األول ــادرت اللحظ ــان وغ وزم

والتاريــخ.

إنهــا تشــبه عناقيــد اللؤلــؤ إلــى حــد بعيــد، ليــس فقــط بالشــكل، بــل 

ــر  ــي غي ــل الحقيق ــن الجمي ــك الزم ــاء ذل ــن نس ــي م ــق، وه ــون والعم بالمضم

الممــوه والمشــوه، إنهــا مــن زمــن الحقيقــة واألحــام فــي اآلن عينــه.

ــز  ــات قادمــة مــن دهالي ــق بذكري ــراب رائحــة تعشــقها تعب ــاس للت ــد اين عن

طفولــة ال تنســى، ومــا بقــي مــن زمــن جميــل يربــط ماضيهــا بحاضرهــا 

المكتــوب، يمســك بهــا قبــل الغــوص فــي تفاصيــل حياتهــا الملونــة بألــوان رايــة 

ــر. ــماغ األحم ــدب الش ــة به ــن والمهدب الوط

هــذه الســيدة تعتبــر إضافــة نوعيــة متميــزة ألرشــيف التعليــم المعاصــر، إذ 

أنــه بتســليطها الضــوء علــى مــا حققــه المجتمــع مــن رفــض للثقافــة المجتمعيــة 

النمطيــة، فــإن اينــاس تقــدم لنــا نماذجًــا حُــرة الــروح، تســتحق أن تكــون قــدوة 

لكفــاح مجتمعــي، وإنســاني، وفكــري، وإبداعــي، يقتبــس مــن حكاياتهــا وقــودًا 

معنويًــا لخطواتــه فيشــجع ترددهــا، ويؤكــد علــى صحــة وجهتهــا.

الشــخصيات  مــن  الزنبــق  فراشــة  لقــب  عليهــا  يطلــق  والتــي  ضيفتنــا 

المكافحــة الملهمــة التــي بــدأت مــن الصفــر، ال بــل مــن تحــت الصفــر لتتجــاوزه 

وتنتصــر علــى عقباتــه، وقــد بــدا ذلــك واضحــًا فــي اختــاف مشــاربها وتوجهاتهــا 

التــي تجمــع بيــن صفــات معنويــة طبعــت بصماتهــا علــى كيانهــا فميزتهــا عــن 

بقيــة االكاديمييــن، ومنهــا الــروح التواقــة للكمــال قــدر المســتطاع، واألحاســيس 

ــغف  ــاق، والش ــم أو النف ــل الضي ــي ال تقب ــزة الت ــة العزي ــس األبي ــة، والنف المرهف

تجــاه المعرفــة والســعي فــي طلبهــا مــن كل طريــق، والشــعور بالغربــة الداخليــة 

الموجعــة تجــاه مــا يحــدث فــي مجتمعنــا مــن أخطــاء.

ان حكايــة اينــاس التــي تجمــع بيــن صــور البهجــة والســام واألمــل، كانــت 

ســببا فــي ان اغــوص بيــن ســطور حياتهــا الكتشــف عالمًــا جديــدًا نعيــش أيامــه 

مــع شــخصيات قدمــت الكثيــر، واســتحقت جهودهــا أكثــر مــن كثيــر.

انســانة واقعيــة تــدرك أن مكاشــفة نفســها ال تقيهــا حرجــا ان تعتــرف امــام 

ــداث  ــى اح ــة عل ــرأة األردني ــدرة الم ــت ق ــد اثبت ــذا فق ــأت، له ــا اخط ــاس انه الن

تغييــر تنمــوي فــي المجتمــع األردنــي واســتطاعت ان تكــون "رائــدة وقائــدة" فيــه.

ومــن صغرهــا اطلقــت الفراشــة لنفســها العنــان لتحقيــق رغباتهــا فــي الريــادة 

والقيــادة فــي ظــل نظــرة مجتمعيــة "ايجابيــة" لمــا تمتلكــه مــن مقومــات عززتهــا 

تجــارب ناجحــة للمــرأة األردنيــة فــي مجــال التعليــم المبكــر وفــي مختلــف مياديــن 

ــل ومجاالته. العم

فــي داخلهــا ال تختبــئ ايــة اســرار فســتائره تنســدل وفضــاءه احامهــا، وكل 

ــل ان  ــا اجم ــاة، فم ــل حي ــا، تفاصي ــقها لوطنه ــل عش ــو تفاصي ــمعه ه ــوت تس ص

تكــون اردنيــة، فهــي أمــراه تعشــق الوطــن واليــه تحــن.

ايناس الحنبلي.. 
المصداقيــة والموضوعيــة والدقــة فــي المواعيــد، أهــم ثــاث 
ــت  ــى أيقن ــات حت ــك الصف ــت بتل ــا أن عرف ــا، فم ــل لنجاحه عوام
ــا  ــز، ويزيده ــرام والتمي ــات االحت ــى درج ــى أعل ــتصل ال ــا س انه
نجاحــا انهــا لــم تتأثــر يومــًا باالنتمــاءات الجانبيــة، وإنمــا وضعــت 
نصــب عينيهــا النهــوض باســاليب التعليــم بعيــدا عــن المصالــح 

الشــخصية.
تبــرز قيمــة اينــاس فــي المجتمــع مقترنــة باســاليب التدريــس 
وأخاقيــات  وتحضــر  قيمــة  تمتلــك  فهــي  تنتهجهــا،  التــي 
ــاج  ــة ال تحت ــت حقيق ــرأة، فاصبح ــع الم ــى واق ــك عل ــت ذل انعكس
منــا إلــى جهــد يذكــر فــي تدبرهــا، ويكفــي فقــط أن نعــرف 
ــج  ــودة البرام ــين ج ــبيل تحس ــي س ــة ف ــات واضح ــا بصم أن له
ــتقبا. ــرا ومس ــك حاض ــار ذل ــي ثم ــا لتجن ــة، وتطويره التلفزيوني

ــي حكاية اصرار وقصة نجاح يشار لها بالبنان ــدأت عمل ــال وب ــطة الح ــة متوس ــي عائل ــأت ف ــاس "نش ــول اين تق
خــال دراســتي الثانويــة فــي احــد المستشــفيات وكنــت اعمــل وادرس 
فــي ذات الوقــت لكــي أتمكــن مــن تأميــن مصاريفــي الشــخصية، مــن 
ثــم أنهيــت دراســتي الجامعيــة فــي تخصــص التمريــض وتزوجــت ومــن 
ثــم ســافرت الــى الكويــت وعملــت بشــهادتي فــي احــدى المستشــفيات 

ــة" الحكومي

ــي  ــال وكان حب ــم االطف ــي قس ــت ف ــي كان ــة توظيف ــف "بداي وتضي
ألحبــاب اهلل ال يوصــف، فبالنســبه الــي انهــم الكائــن الوحيــد الــذي يظــل 
محافــظ علــى براءتــه فــي ظــل كل ســموم الحيــاة، ومــن هنــا قــررت أن 
ــا   ــن هن ــع، م ــة بالمجتم ــانة فعال ــح انس ــى اصب ــي حت ــن نفس ــور م اط
حصلــت علــى دورات عديــدة منهــا دورة تعديــل ســلوك، ودورة تطويــر 
االنمــاط الحركيــه والحســيه عنــد االطفــال، ودورة برمجــه عصبيــة 

ــوي. ــي ترب ــاد نفس ــة، ودورة ارش لغوي

ــف  ــع اوالدي اوال كي ــي م ــدأت عمل ــا ب ــن هن ــول "وم ــتطرد الق وتس
اجعلهــم نمــوذج نافــع للمجتمــع وعندهــم تفكيــر دينــي واخاقــي 
ــأن  ــتطيعوا ب ــى يس ــح حت ــي صحي ــي ونفس ــي وعاطف ــري واجتماع وفك
يقدمــوا االفــادة ألنفســهم ومــن ثــم المجتمــع، وبعــد ان نجــاح تجربتــي 
ــي  ــام اهل ــم أم ــر به ــتطعت أن افتخ ــم اس ــن صغره ــال وم ــع ٣ اطف م
ومدرســتهم والنــاس، قــررت أن افتــح حضانــه اطفــال أن أبــدأ بتأســيس 
وتعديــل ســلوك لاطفــال مــن عمــر صغيــر بشــكٍل عــام وكيــف يكونــون 

ــي ضغرهــم". ــى ف ــن حت نافعي
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ام شــهم العبدالــات، ناشــطة اجتماعيــة اســتطاعت ان تقــود مبــادرات تطوعيــة ونســوية 
بإقتــدار، مثقفــة مــن طــراز فاخــر، تجيــد أداء المنــوط بهــا بأســلوب متمكــن، تســعى دائمــًا 

إلــى إبــراز مواطــن القــوة فــي فــي المــراة، وتقودهــا لتحقيــق نجاحــًا كبيــرًا.
تعــد ام شــهم العبدالــات واحــدة مــن أبــرز الســيدات فــي المجتمــع، بالرغــم مــن صغــر 
ــى انهــا تمتلــك ارادة حديــدة جعلتهــا تتعمــق فــي العديــد مــن المجــاالت وتحقــق  ســنها ال

االنجــاز تلــو االنجــاز.
دعونــا نعــود الــى اصــل الحكايــة ونبحــث فــي فصــول روايــة لطفلــة اعتمــدت علــى 
ذاتهــا منــذ الصغــر فبــدات العمــل فــي ســن مبكــرة لــم تتجــاوز حينهــا االربعــة عشــر ربيعــا، 
وامكنــت مــن الموازنــة بيــن عملهــا ودراســتها فانهــت دراســتها الجامعيــة فــي تخصــص ادارة 
مستشــفيات ومــن ثــم تزوجــت وانجبــت طفليهــا جــوري وشــهم ورغــم مســؤولياتها الجمــة 
كأم وزوجــة اال ان ام الشــهم وبمســاعدة زوجهــا اســتطاعت تجــاوز الصعــاب واالنطــاق فــي 
رحلــة مكوكيــة الــى عالــم النجــاح مــن بــاب العمــل التطوعــي واالجتماعــي وقيــادة المبــادرات 
ــة اجتثاثهــا، وعــن ذلــك  الســاعية الــى تمكيــن المجتمــع والبحــث عــن جيــوب الفقــر ومحاول
تقــول" زوجــي ســندي والداعــم االكبــر لــي فهــو االخ والصديــق والــزوج واالب ولــوال مســاندته 
ودعمــه المعنــوي لــي لمــا اســتطاعت ان اصــل الــى مــا انــا عليــه االن، وال انســى دعــم  والدتــي 
ــي  ــند ل ــر س ــا خي ــون دائم ــعها لتك ــا بوس ــت كل م ــي قدم ــي" الت ــور عيون ــي ون ــة قلب "حبيب

والخواتــي وايضــا ابنائــي".
ــتحيل والن  ــراق المس ــى اخت ــادرة عل ــرة وق ــهم كبي ــا ام الش ــي تمتلكه ــة الت والن الطاق
عملهــا قائــم علــى التعامــل مــع النــاس فقــد قــررت ان تكمــل دراســتها الجامعيــة فــي تخصص 

احبتــه ووجدتــه جــزء مــن نفســها "علــم النفــس".
ــه  فقــد شــكلت  ــرك  بصمــة فــي كل مــكان تذهــب الي ــات ال نراهــا تت ام شــهم العبدال
بعصاميتهــا المثــال الحــي للمــراة المثابــرة القويــة ولطموحهــا المشــروع والبنــاء لتنــال 
ــة مختلفــة، فهــي الطوحــة، متعــددة المواهــب،  ــع فــي مياديــن حياتي باســتحقاق ثقــة الجمي
ــه  ــة الوج ــف ببشاش ــا تتص ــر، فيم ــن اداة التعبي ــث ع ــور البح ــي ط ــزال ف ــا ت ــت وم ــي كان الت
ــون منهــا  ــذي يشــيعه حضورهــا وبســاطتها وتلقائيتهــا وهــو مــا يؤكــده  المقرب ــدفء ال وال

ــة. ــى الكلم ــانة بمعن ــب وانس ــة القل ــا طيب بأنه
واألهــم فــي هــذا كلــه إصــرار ام الشــهم علــى النجــاح والفــوز، ليــس بالجوائــز العالميــة، 
ــي  ــا مــن التكامــل الذات ــذي حقــق لهــا نوع ــر ال ــن، االم ــوب العاديي ــى قل وإنمــا بالوصــول إل
معبــرة عــن نفســها بنفســها، فدخلــت القلــوب مــن اوســع االبــواب واحتلــت مكانــة مرموقــه 

فــي العمــل التطوعــي الــذي اسســت لهــا فيــه مكانــًا صلبــًا.
ــكل  ــة بالش ــه، جميل ــل انجزت ــي كل عم ــق ف ــات، وتأل ــا بثب ــق نجاحه ــمت طري ــث رس حي
والمضمــون، روحهــا المرحــة تعطــي طاقــة إيجابيــة لمــن حولــه، تتمتــع بعزيمــة قويــة وبــذكاء 

حــادّ.
وام الشــهم امــراة  ال تســتطيع أن تقــول عنهــا ســوى أنــه راقيــة اإلحســاس، رفيعــة الــذوق، 

تشــعرك باألمــان، وبأنــك فــي حضــرة امــراة حلــوة المعشــر طيبــة الذكــر والعشــرة.

زوجي الداعم لي وسر نجاحي

للتواصل... 00962797202730

ام شهم العبدالالت .. 
تحطم الصعب وتلين المستحيل

مال أعمال تسلط الضوء على الناشطة االجتماعية

عصاميــة، وناشــطة اجتماعيــة محبــة للعمــل التطوعي 
والخيــري وداعمــة للمشــاريع الرياديــة، صانعــة للتحديات، 
حطمــت قيــود المســتحيات، تحقيقــًا لرؤيتهــا، اســتطاعت 
أن تغيــر مفهــوم العمــل التطوعــي وخارطتهــا امــراة  
ــرة  ــي فت ــع، واســتطاعت ف ــع، وأحبهــا الجمي ــت الجمي أحب
قياســية ان تكــون الرقــم الصعــب فــي العمــل والنســوي 
وتصبــح مثــاال يحتــذى لرائــدة اســتطاعت ان تكســر قيــود 

المســتحيل لتحلــق قائلــة هــا انــا تلــك.
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ــا عــن حكايتهــا بــدءا مــن  ــا اطــراف الحديــث حدثتن ــة وتناولن جلســنا ســويا لمــدة طويل
ــاة  ــة حي ــد رحل ــا بع ــاة والدته ــندها بالحي ــا وس ــة قلبه ــد حبيب ــر تفق ــل العم ــي مقتب ــاة ف فت

ــرض. ــاب والم ــا الصع ملؤه
وعــن ذلــك تقــول "كانــت مامــا مثلــي األعلــى دائمًــا تعلمــت منهــا الكثيــر واخــذت الكثيــر 
ــر  ــدة أذك ــنين عدي ــرض س ــت الم ــة حارب ــرأة الفوالذي ــًا الم ــت فع ــا كان ــا؛ مام ــن صفاته م
إصابتهــا بالســرطان منــذ طفولتــي اذكــر كيــف كانــت تعــود جلســة الكيمــاوي وتقــاوم التعــب 
واأللــم لتفتــح صالونهــا بــاب رزقنــا لــم تتوانــى لحظــة عــن التضحيــة بــكل عمرهــا وصحتهــا 
لتؤمــن لنــا حيــاة كريمــة؛ فقدانهــا كان بمثابــة الوُقــوف طيلــة العُمــر فــي مُنتصــف غرفــةٍ 

ال يُســمح لــكَ فيهــا باإلســتنادِ علــى أيِّ شــيء."
 Permanent makeup ــون ــت فن ــها فدرس ــر نفس ــيد بتطوي ــورا الس ــدأت ن ــا ب بعده

التاتــو والميكروبليدنــج
ــة  ــا رحل ــل بدأه ــرة قب ــا لفت ــت فيه ــي عمل ــن الت ــك ديزاي ــتها الجرافي ــب دراس ــى جان ال

ــب. ــت ميك ــم البيرمنن ــي عال ــز ف ــداع والتمي اإلب
تزوجــت وأنجبــت ابنتهــا البكــر جنــى ومــن بعدهــا كــرم وهنــا بــدأت رحلــة تحــدي وعــذاب 
جديــدة عنــد إصابــة جنــى بالســرطان فــي عمــر الســنتين و٨ شــهور صدمــة جعلتهــا تعتــزل 
العالــم لتنطــوي فقــط علــى ابنتهــا وعاجهــا الــذي اســتمر لعــام ونصــف تكلــل بالمشــاحنات 

والمشــاكل األســرية
عام ونصف من العاج انتهى بأوجع النتائج.

ــنَ  ــقَ مِ ــت لِتنْبَثِ ــا " احْتَرََق ــن بعده ــر م ــورا الكثي ــت ن ــاة وفارق ــى الحي ــت جن فارق
َاْلرَمَــادْ ... ُأسْــُطورَُة اْلعَنَْقــاْء"

كانــت وفــاة ابنتهــا جنــى تجديــدًا لوجــع فــراق امهــا ولكــن فــي هــذه المــرة ذلــك األلــم 
خلــق إمــرأة أصلــب تحــدت ورفضــت واختــارت طريقهــا بعــد اإلنفصــال متمســكة بحضانــة 

ابنهــا كــرم وكانــت لــه ولنفســها الســند القــوة واألمــان
لتبدأ رحلة جديدة عنوانها التحدي واإلبداع

طــوّرت مــن عملهــا وأضافــت لخبراتهــا الســابقة دراســة البشــرة والجلــد وحصلــت علــى 
شــهادة خبيــرة بشــرة؛ تميــزت فــي عملهــا فــي التاتــو والميكروبليدنــج وأصبــح لهــا اســم ذو 
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نجاحهــا وتميزهــا فــي عملهــا لــم يُنســها الجانــب اإلنســاني شــاركت فــي مبــادرات العمل 
التطوعــي ومبــادرات تهــدف لدعــم المشــاريع الصغيــرة والســيدات وانشــأت باالشــتراك مــع 
ــا  ــة حياته ــن قص ــمه م ــتوحت اس ــذي اس ــهرة ال ــداع والش ــت اإلب ــة اي…ن ــطة اجتماعي ناش

فاالبــداع يســتحق الشــهرة 
نــورا الســيد حكايــة إصــرار ونجــاح لمثلها تنحنــي القامــات احترامًــا وترفع القبعــات لدورها 
ــة  ــت والصديق ــم األخ ــم األم ونع ــة ونع ــم االبن ــا نع ــت دائمً ــد كان ــري فق ــاني التنوي اإلنس

والداعمــة لــكل مــن حولهــا.

نورا السيد.. 
المراة الفوالذية

حكاية اصرار نسجها الزمان

تحــدي  االلــم  يتحــول  ان  يومــا  اتخيــل  لــم 
وان تصبــح الدمــوع نســيجا لــوالدة امــراة خارفــة 
اســتطاعت تجــاوز الصعــاب ورســمت لنفســها طريقــا 
ــن  ــن ع ــا يعل ــو نجاح ــائكة نح ــورود الش ــا بال مفروش
والدة امــراة فوالذيــة قصــة تطــول فنــورا الســيد 
ــم  ــي حبيســة دمــوع الفخــر واالل ــت عيون ــراة جعل ام
فمــا مــرت بــه مــن تحديــات يجعــل مــن الصعــب ان 
تصــدق ان هــذه القصــة حقيقــة بــل هــي قصــة مــن 

ــال. ــن الخي ــرب م ــة تقت ــة وليل ــف ليل ــص ال قص
دعونــا نبحــث فــي اصــل الحكايــة ... حكايــة نــورا 
الســيد التــي اراهــا مثــل فارســة تمتطــي صهــوة 
المجــد، وقفــت امــام الصعــاب لتتجــاوز الصعــاب 

ــاز. ــو االنج ــاز تل ــق االنج وتحق
 أطلــت علينــا راعيــة المبــادرات وداعمة المشــاريع 
الصغيــرة ومنصفــة المظلــوم تظهــر قــوة وتصميــم 
تقهــر الصعــاب،  تقــدم دعمهــا للمــرأة والطفــل، 

ــتضعفين.. وللمس
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م.هديل العفيف ..
والــدي ووالدتــي خيــر ســند لــي ومنهمــا 

اســتمد القــوة
مهنة المحاماة من المهن التي تســاعد فى تحقيق العدالة وضبط المســافات 
بين المؤسســات و األفراد و المساعدة فى إســتقرار المجتمعات فهي مهنة هدفها 

االول الوقوف إلى جانب المظلوم واألخذ بنصرة الضعيف. 
و طريق النجاح بها يحتاج للصبر و الجهد ولكنها ال تكفى..

فالبداية لم تكن سهلة على األطالق للمحامية الشابة التي نراها تسابق الزمن 
هديــل العفيف .. لكنها تعلمــت الكثير من الحياة منطلقة مــن مقولة صادقة ان 
المرأة العربية إذا أتيحت لها الفرصة للنجاح فأنها تنجح و تتميز و تتفوق فى مجال 

عملها أى كان هذا المجال.
وها نحن االن أمام شــخصية متميــزة و ناجحة بكل المقاييس حتى باتت قدوة 
لقريناتهــا، واصبح حلمهــا األكبر هو الوصول إلى القمة بعد أن اســتطاعت خوض 
مســيرة نجاحها من خالل دراستها للقانون، واستطاعت ورغم صغر سنها ان تحقق 
فيه النجاح تلو النجاح... هديل العفيف ضيفتنا في هذه السطور واليكم التفاصيل..

مال واعمال.. من هي هديل العفيف؟

هديل العفيــف.. هديل عوني العفيف من جرش عمري 26 ســنه خريجه 

جامعه اليرموك 201٨ ســنه تدربت في جرش سنتين وحاليا اعمل في مكتبي 

في العاصمة عمان.

مال واعمال.. رغم ســنك نــراك تملكين إنجازات كبيــرة حتى بات يطلق 

عليك المحامية التي ال تخسر من أين تستمدين هذه القوة؟

هديل العفيف.. استمد قوتي  من والدي ومن والدتي حفظهما اهلل واطال 

عمرهما.

مال واعمال.. أين ترين نفسك بعد ٥ سنوات؟

هديــل العفيف.. ارى نفســي بعد فتره بمنصب يمثلني واكون اســتحقه 

وقادره ان اعمل تغيير جذري من خالله يؤثر على جميع فئات المجتمع.

مال واعمال... لمن توجهين كلمة الشكر؟

هديل العفيف.. كل الشــكر لـ والدي على دعمهــا الدائم والمتواصل لي 

وكل من وقف وقف معي سواء كان اخ اخت او صديق ودعمني بكلمه او موقف.

مال واعمال ... كيف تنظرين آلى دور المرأة في المجتمع؟

هديــل العفيــف.. يقولون المــرأه نصف المجتمــع وانا اقول انــا المرأه 

المجتمع بأكمله فقد أصبح للمرأه دور في جميع االتجاهات سواء على الصعيد 

التعليمي او االقتصادي او السياسي وغيرها من االتجاهات وساهمت مساهمة 

فاعلة ومجدية في نهضة المجتمع.

مال  واعمال ... كلمة اخيرة.

هديــل العفيف.. ادعو االنســان الــى االيمان بذاته وان يســعى المتالك  

القدرة ع التغيير بالرغم من اية صعوبات قد تواجهه.  00962778109353

امســكت بيــد الكثيريــن وراهنــت علــى ارادة االنســان وامنــت 

ــع  ــواة المجتم ــو ن ــرد ه ــرد وان الف ــن الف ــدا م ــر يب ــان التغيي ب

وهــو حلقــة  الوصــل مــع العالــم والعالــم جميعــه يتمحــور حــول 

الفــرد.

مثــال القمــة والصمــود كانــت ووجــدت الجــل االخريــن ةيــدا 

بيــد نصــل معــا الــى  درب الســامة .

االخصائية دالل الظاهر...

للتواصل ...
00962796071433

االخصائية النفسية ... دالل الظاهر
هــذه الفتــاة الطموحــة التــي كانــت وال زالــت تســير ضمــن خطــوات 

متناســقة اجتــازت درب تملئــه العثــرات والمطبــات وخطــوة الــى االمــام 

واخــرى الــى الخلــف ولكــن اهلل كان ولــي التوفيــق .

لــم يقــف الــزواج عائــق لطموحهــا بــل لقــد كان هــو الدافــع القــوي 

ــداع. للمســير واالب

ــع  ــت م ــن فتعامل ــأوى للكثيري ــت م ــا كان ــنها اال انه ــر س ــم صغ رغ

جميــع االعمــار واالجنــاس واخــذت ترســم البســمة مــن جديــد علــى 

وجوهــا ارهقتهــا الحياة؟واتعبهــا ثقــل المســؤوليات وكثــر الضغوطــات.

صاحبة الرسالة االنسانية ...

االخصائية النفسية  دالل الظاهر
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وقعت ثالث شــركات من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة واليابان مذكرة تفاهم كخطوة أولى لتشــكيل كونسورتيوم من شأنه تعزيز التقدم في 

أول مصنع لتحويل النفايات إلى هيدروجين في الشرق األوسط في الشارقة.  

وتــم توقيــع مذكرة التفاهم بين مجموعــة BEEAH في اإلمارات العربية المتحــدة، والتكتل اليابانــي Air Water و Chinook Sciences، وهو مبتكر في 

المملكة المتحدة في تقنيات تحويل النفايات إلى وقود، إلنتاج الهيدروجين من فئة خاليا الوقود من نفايات الخشب والبالستيك. 

وتتمتع BEEAH بخبرة في إدارة النفايات واســتعادة المواد، وحصلت Chinook Sciences على بــراءة اختراع لنظام المعالجة الحرارية العالمي الوحيد في 

العالم وعملية التغويز، وتمتلك شركة Air Water اليابانية تقنية تكرير الهيدروجين. 

وسيستخدم مصنع تحويل النفايات إلى هيدروجين خبرة هذه الشركات لتحويل نفايات الخشب والبالستيك إلى هيدروجين أخضر من فئة خاليا الوقود. 

وتتضمــن خطــط محطة تحويل النفايات إلى الهيدروجين محطة توزيع هيدروجين خضراء في الموقع قــادرة على تزويد العديد من المركبات بالوقود، وفًقا 

لبيان صحفي.  

وأعلنت اإلمارات العام الماضي عن مبصادرة Net Zero بحلول عام 2050 اإلســتراتيجية بعد COP26 في غالســكو، مما يجعلها أول دولة في الشرق األوسط 

تعلن عن استراتيجية انبعاثات صافية صفرية.  

هذا وتم اإلعالن عن مصنع تحويل النفايات إلى هيدروجين في الشارقة ألول مرة من قبل مجموعة BEEAH و Chinook Sciences Green في مايو 2021 

وتم إضفاء الطابع الرسمي في وقت الحق من نفس العام مع بدء خطط التطوير.  

بلغ إجمالي حجم المعامالت الســكنية في دبي 10505 في نوفمبر ، مسجاًل زيادة بنسبة 60.8 في 

 .CBRE المائة مقارنة بالعام السابق ، وفًقا لالستشارات العقارية العالمية

وأضــاف التقرير أن االرتفاع في حجم التداول كان مدعوما بزيادة 63.3 بالمئة في المعامالت على 

الخارطة وزيادة 58.4 بالمئة في معامالت السوق الثانوية. في العام حتى تاريخه حتى نوفمبر 2022 

، سجلت دبي ما مجموعه 81،919 معاملة سكنية ، متجاوزة بذلك المستويات القياسية المسجلة في 

عام 2009 خالل نفس الفترة. 

هذا على الرغم من حقيقة أن متوســط أســعار العقارات الســكنية في دبي ارتفع بنسبة 9.5 في 

المائة في األشــهر الـ 12 حتى نوفمبر. خالل هذه الفترة ، أظهر تقرير CBRE أن متوســط أســعار 

الشقق والفيالت في اإلمارة ارتفع بنسبة %9 و %12.7 على التوالي.  

ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوســط أســعار الشــقق في دبي 1161 درهمًا )316 دوالرًا( 

للقدم المربع ، في حين بلغ متوســط أسعار الفلل 1.374 درهمًا للقدم المربع. وأشارت CBRE إلى 

أن متوســط األسعار للشقق والفيالت ال يزال أقل من المستويات المرتفعة المسجلة في عام 2014 

بنسبة %22 و %4.9 على التوالي.

ارتفاع أحجام سوق العقارات السكنية في دبي 

أول مصنع لتحويل النفايات إلى هيدروجين في الشرق األوسط  

مجتمع االعمال 
شعاع تطلق صناديق جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
أطلقت شركة الخدمات المصرفية االســتثمارية شعاع كابيتال، ومقرها 
اإلمارات العربيــة المتحدة، ثالثة صناديق جديدة متوافقة مع الشــريعة 
اإلســالمية في خطوة لتقديــم المزيد من خيارات االســتثمار لألفراد من 

أصحاب الثروات المؤسسية والشركات.
وقالت الشــركة في بيــان صحفــي إن الصناديق الجديدة التي تشــمل 
صنــدوق شــعاع للصكــوك العالمية وصندوق شــعاع لألســهم العالمية 
وصندوق شــعاع ألسهم أمريكا الشــمالية، تم إطالقها تحت مظلة شركة 

إنكوربوريتد سيل.
وسيسعى صندوق شعاع للصكوك العالمية إلى تعظيم العائد اإلجمالي 
على المدى المتوســط إلــى الطويل من خالل مزيج مــن نمو رأس المال 
والدخل من خالل االســتثمار في الصكوك وأدوات الدين األخرى المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية. 
وحيث أن صندوق شــعاع لألسهم العالمية سوف يستثمر بشكل أساسي 
في األســهم العالمية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وسيركز صندوق 
شعاع ألسهم أمريكا الشمالية على األسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة 

في أمريكا الشمالية.   
تتم إدارة الصناديق من قبل شعاع جي إم سي، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالكامل لمنظمة شعاع، والتي أنشأت هيكل صندوق غرفة التجارة الدولية 
في ســوق أبوظبي العالمي في عام 2020 إلطالق استراتيجيات الصناديق 

المتمايزة في إطار منصة غرفة التجارة الدولية.
تعمل شــعاع جي إم ســي، التي تدير اآلن ما مجموعه 200 مليون دوالر 
من األصول الخاضعة لإلدارة، والتي تغطي خمســة صناديق مختلفة تحت 
مظلة غرفة التجارة الدوليــة، على إطالق ثالثة صناديق إضافية في الربع 

األول من عام 2023. 
ومع هذه الصناديق الجديدة، فــإن أصولها تحت إدارة ومن المتوقع أن 

تتجاوز منصة غرفة التجارة الدولية 400 مليون دوالر. 
وكجــزء من خط األنابيب الجديــد للصناديق، قالت شــعاع إنها تخطط 
أيضًا إلضافــة األموال التي تركز على المملكة العربية الســعودية ودول 

مجلس التعاون الخليجي إلى منصة غرفة التجارة الدولية الخاصة بها. 
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حكاية مريم فريحات "ام حمزة" حكاية نجاح لمراة شقت الصخر واصرت على 
النجاح فكان لها ما ارادت  هي رائدة من رائدات الوطن اصرت على النجاح فسيرت 
لها دروب قادتها الى ان تكون مثاال يحتذى للعديد من السيدات... اتحدث هنا عن 

سيدة قائد بمعنى الكلمة، عندما تراها ألول مرة تشعر بصفاء السماء وروعة الغروب 
وعذوبة المكان ، تعانقك ارادتها وكأنها قوة وسند ليس لها ند وليس عليها مأخذ اال 

وطنية زائدة وحبا وانتماء وعطاء مستمر ، تكاد أن تاحظه من الجلسة االولى معها 
... يعشقها الوطن ويعش امثالها من النشميات، وبامثالها تضرب االمثال والحكم ، 

انها سيدة عظيمة احتوت وطن بأكمله بكل تفاصيله وشجونه وجباله وسهوله .
تعلمتُ منها الكثير في حديثها عن بيت جدي ، تعلمت منها االحتواء والبساطة 

والتواضع ؛ وكأني أقول بداخلي ليتني اشبه جزءا منها ، فقد جعلت من بيت جدها 
حكاية شموخ واصرار،  وحولته الى نزل شعبي يقدم اجود المنتجات الصحية فتشعر 

وكأنك جزء ال يتجزاء من الطبيعة.
تتميز مريم فريحات بعملها في مسار سياحي مع مديرية السياحة باالضافة الى 

عملها مطبخها االنتاجي والحرف اليدوية وصناعتها لمنتجات االلبان والصابون 
البلدي وصابون االلفيرا.

00962772603424

مريم فريحات .. امراة شقت الصخر

 تفوح من عملهن رائحة المثابرة والنجاح والسعي والريادة هن سيدات أردن ان يرسمن 
النفسهن دروب النجاح بجد واجتهاد.

 سيدات يقفن على مسافة واحدة من سيدات العالم القياديات، فكلهن يقدن بيوتا ويحفرن 
الصخر لتسطير النجاح وتمهيد طريق أبنائهن. وبفضل عزيمتهن وإصرارهن، تمّكن من تخطي 

كل العقبات وتسجيل أسمائهن باألحرف العريضة في ُكتب االبداع واالنجاز. 
هن نساء يمثلن األمل ويمنحن القوة والشجاعة لمن حولهن. 

مثابرات صابرات مكافحات ملهمات ينسجن حكايات فيها الكثير من االبداع؛ منهن أمهات 
أفنين حياتهن من أجل عائلتهن، ولتوفير تعليم جيد لألبناء مع متطلبات العيش الكريم بعزة 

وكرامة.
 فكان البد لنا في هذا العدد من مال واعمال والذي خصصنا صفحاته للحديث حول الريادة ان 

يكون لنا وقفة مع قصص نجاح لنساء مبدعات حولن هواياتهن الى قصص نجاح تدرس دعونا 
معا نتعرف على قصصهن في هذا الملف الخاص..

مال واعمال تسلط الضوء ....
على قصص نجاح لسيدات مبدعات

انهــا عاليــه خالــد الصحــن ابنــه خالــد الصحــن مستشــار الملــك حســين التــي عشــقت الفــن منــد نعومــه 
ــل  ــه االه ــدم موافق ــن وع ــقها للف ــه لعش ــه االردني ــزي بالجامع ــه األدب االنجلي ــن دراس ــت ع ــا فامتنع اظفاره
علــى دراســه الفنــون الجميلــه رغــم المعــدل العالــي بالتوجيهــي. بــدأت حياتهــا الفنيــه برســم اللوحــات 
الزيتيــه وســرعان مــا اكتشــفت عــدم تــذوق النــاس لهــذا النــوع مــن الفــن ففكــرت بترجمــه تصاميمهــا علــى 
أشــياء يســتفيد منهــا النــاس فبــدأت رحلتهــا مــع الديكــورات االرابيســك العجمــي وبــدأت تصمــم االنتريهــات 
والمكاتــب والمجالــس وغيرهــا مــن قطــع األثــاث المرســومه يدويــا ثــم توســعت فــي ترجمــه أفكارهــا في الرســم 
علــى الزجــاج والجلــد والمابــس وقواويــر الزراعــة وكل رســوماتها مــن تصميمهــا وتنفيذهــا ... مســتندة علــى 
موهبتهــا فــى الرســم التــي تمتلكهــا منــذ الصغــر، والتــي جعلتهــا تفكــر فــى تنميــة موهبتهــا أكثــر وأكثــر لتصبح 
رســامة متميــزة، فلمــع اســمها فــى االردن والوطــن العربــي،  واصبحــت رمــز للســعي ورا الشــغف والهــدف  وهــذا 
االمــر لــم يأتــي مــن فــراغ، بــل الن عاليــة اصبحــت ايقونــة الفــن واســتطاعت تغيــر مفهــوم الرســم عنــد النــاس، 
وباتــت ترســم البســمة و تــزرع األمــل لــدى الجميــع برســوماتها االبداعــة التــي ميزتهــا عــن غيرهــا فلــم اجــد 
رســم علــى الخشــب او علــى الزجــاج يشــابه ابداعهــا، فقــد اســرتني بصفحتهــا قبــل ان ازوررهــا الجــد نفســي امــام 
متحــف فنــي يجعلــك تحتــار فكيــف تصــف الجمــال وكيــف تعــرف مــن ايــن البدايــة اهــي مــن فنــون االرابيســك 
التــي قــل مثليهــا ام فــي التشــكيات المبهــرة التــي تحتــاج الكبــر النقــاد لكــي يســتطيعوا تفســير رموزهــا... قــف 

قليــا وشــاهد الرســم علــى الزجــاج صدقــا ســتقف مندهشــا امــام ابــداع قــل مثيلــه...
والنهم يقولون الصور اكثر تعبيرا من الكام دعونا نشاهد معا ما استطعنا جمعه

هذا وتقوم عالية  باعطاء دورات خاصه وفي الجمعيات والمراكز. 
وتصــرح حتــى بعــد بلوغــي الســتين ال زلــت أرى فنــي شــاب فــي مقتبــل العمــر يطمــح الــى العالميــه بــاذن 

اهلل.

ولالبداع حكاية

00962772280369arabiskart alia.alsahen
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ثــاث ســاعات كاملــة قضيتهــا أمــس فــي النظــر الــى صفحتهــا علــى 
االنســتجرام ورؤيــة التحــف الفنيــة التــي صممتهــا ميرفــت مبتدئــة مــن 
علــى  التعــرف  اجــل  مــن  وذلــك  وآخرهــا  التفاصيــل  أقــل  الــى  الرســم 
مامــح هــذه الفتــاة التــي طوعــت المســتحيل لتصبــح واحــدة مــن أبــرز 
ــا  ــدة انطاقه ــر م ــن ان قص ــم م ــن، وبالرغ ــتوى الوط ــى مس ــات عل المصمم
ــي  ــر ف ــداث تغيي ــى إح ــا عل ــت قدرته ــت ميرف ــد أثبت ــم، فق ــم التصمي ــي عال ف
مفهــوم التصميــم واســتطاعت أن تكــون "رائــدة وقائــدة" فيــه، وقدمــت 
ــة. ــة الملتزم ــاة الملهم ــي للفت ــدور الحقيق ــد ال ــًا يجس ــًا رائع ــها نموذج  نفس

المجموعــة مــن  الــكام دعونــا مــع هــذه  والن الصــور تعبــر اكثــر مــن 
. ميمهــا تصا

تصاميم عصرية تناسب المراة الشرقية

للتواصل...
00962796787164

هادئــة هــدوء الواثــق مــن نفســه، قويــة تتحمــل 
كل شــيء، حالمــة تســعى الــى التميــز بــل أكثــر 
ــل  ــالة، والجمي ــة رس ــي صاحب ــر فه ــك بكثي ــن ذل م
فــي المشــهد أن ميرفــت النشــاش يجــد نفســه 
أمــام واحــدة مــن أولئــك المبدعــات اللواتــي يرقيــن 
ألن يكــن رائــدات وراقيــات فــي العمــل المنظــم، 
شــغوفات وحالمــات، مصممــات ومثقفــات وحيــن 
ــادرة  ــتقبل ، ق ــح المس ــا مام ــم بعينيه ــون ترس تك
علــى التغييــر وإحــداث فــرق حقيقــي فــي عالــم 

التصميــم.
ــا  ــن غيره ــاش ع ــت النش ــخصية ميرف ــف ش تختل
مــن المصممــات وهــو مــا جعــل اســتاذها فــي احــدى 
ــم  ــا لتترج ــت اليه ــي انضم ــم الت ــدارس التصمي م
ــي  ــن تحتاج ــا "ل ــول له ــم ان يق ــى عال ــا ال موهبته

ــر مــن عاميــن لتكونــي فــي القمــة". ــى أكث ال

ميرفت النشاش...

 ترفــض النشــاش مــا هــو متعــارف عليــه مــن التصاميــم وتســعى الــى الخــروج عــن 
النمــط التقليــدي لتقــدم أزيــاء تجعلــك تقــف أمامهــا وكأنهــا تنظــر الــى لوحــة فنيــة 

خُطــت بريشــة "بيكاســو".
ال تســتغرب مــن التشــبيه فقــد أســرتني النشــاش بأزياءهــا وجعلــت استرســل فــي 
حــواري معهــا لمــدة تتجــاوز الســاعتين اضطــررت خالهــا اللغــاء موعــد لكــي اســتمع 
ــة وكأنهــا تتحــدث عــن جــزء منهــا،  اليهــا وهــي تتحــدث عــن مجموعتهــا التصميمي
حينهــا  بــدأت برؤيــة األمــور مــن حولهــا، وبــدأت فــي النظــر الــى تلــك المجموعــة التــي 
صممــت لتناســب المــراة الشــرقية بمنظــور اخــر منظــور عاشــق للفــن الجميــل ينظــر 

الــى ازياءهــا نظــرة متــذوق لفــن قــل نظيــره.

ابداع المتناهي

mervatalnashash

Mervat Alnashash )mervat designers(
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ســقت تلــك الكلمــات ألقــدم عبــر صفحــات مجلتنــا شــخصية مهمــة لعبــت دورا فــي حياتــي وعندمــا زارتنــي شــدتني بمــا تمتلكــه مــن ايجابية وقــوة فــي ارادتهــا، ومن 

خــال كلمتهــا اصبحــت بلســم شــفاء لــكل عليــل ومــن عالــم االبــراج رســمت حكايــة لــدروب نجــاح يصعب نســيانها، هــذه الشــخصية التى سنســتعرضها لــم تكــن إال ثمرة 

ناضجــة زرعــت فــي أرض طيبــة، وحصــدت بمنجــل الفخــر واالعتــزاز، توجــت بتــاج الكرامــة والكبريــاء أبــًا عــن جــد، ثابــرت وتســلقت الســلم خطــوة خطــوة للوصــول للقمــة، 

دون أن تنظــر لألســفل، لــم تولــد و فــى فمهــا ملعقــة مــن الذهــب، لكنهــا قــررت أن تصنــع بكبريــاء الفاحــة حكايــة حياتهــا لتكتشــف أن معظــم موروثاتهــا الثقافيــة تتجه 

نحــو أفــق النجــاح، فحولــت موهبتهــا وأوقــات فراغهــا الــى مهنــه، دشــنت كغيرهــا مهنتهــا تحــت عنــوان "المــرأة المثاليــة"، لتكبــر بعــد ذلــك أكثر وتصبــح من أكبــر وأفضل 

مشــاريع المــرأة العربية فــي بلدهــا األردن.

عنــد الحديــث عــن ابنــة مادبــا ودورهــا فــي قضايــا المجتمــع تبــرز هــذه الخاصيــة فهــي خادمــة لمجتمعهــا بشــكل واســع، فقضايــا المــرأة واألســرة وحتــى الوطــن 

تشــغلها، وتجدهــا حاضــرة دائمــا للدفــاع عنهــا، وفــي مجــال حقــوق اإلنســان كانــت لمبادراتهــا وتأثيرهــا فــي المجتمــع اثــر فــي تفوقهــا ليــس فقــط على النســاء انمــا على 

الرجــال ايضــا، وهــذا ان اظهــر فانــه يظهــر القضيــة التــي تحملهــا رهــام للدفــاع عــن العنصــر المواطــن ودوره فــي قضايــا المجتمــع.

رهــام المتعقــة بدراســتها لعلــم األبــراج القائــم موقــع الكواكــب بالنســبة للنجوم، والــذي يعد وفقا لـــما يقوله أرمــاس العالم الفلكــى القديــم،" إن األرض مرآة الســماء"، 

وهــذا يعنــى أن وضــع الكواكــب بالنســبة للســماء يتحقــق فــى األرض حيــث تعطى مؤشــرات لما يحدث بــاألرض.

وعــن ذلــك تقــول علــم األبــراج ال يتعــارض مــع القــرآن الكريــم، فيقــول اهلل عــز وجــل فــى ســورة البــروج " والســماء ذات البــروج"، وتفســير الطبــري للبــروج أنهــا منــازل 

الشــمس والقمــر، وتضيــف ورب العبــاد عــز وجــل يقســم بالبــروج فعلينــا ان نحترمهــا ونقدرهــا ".

و تضيــف فــي ســورة الواقعــة يقــول تعالــى " فــا أقســم بمواقــع النجــوم وإنــه لقســم لــو تعلمــون عظيــم "، كمــا أن علــم الفلــك هــو أســاس األرصــاد الجويــة، ويــدرس 

فــى البحريــة لمعرفــة المــد والجــذر وتجهيــز األجــواء لذلــك، كمــا أن هنــاك بعــض الدراســات التــى تكشــف أن المــد والجــذر ناتــج عــن حركــة الشــمس والقمــر وتتأثــر بهــا 

الميــاه وكذلــك كل جــزء فــى األرض، فنحــن نتأثــر بذلــك أيضــًا خاصــة أن اإلنســان 3/4 مــاء ولــذا فنحــن األكثــر تأثــراً بحركــة الشــمس والقمــر . 

رهام القيسي ... 
ايقونة االيجابية 

وسيمفونية الجمال

للتواصل ...0096798554174

المحامية أماني الخمايسة..

ــت  ــد، حصل ــة ارب ــي محافظ ــة ف ــة مزاول ــة، محامي ــي الخمايس ــتاذة أمان األس

علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة آل البيــت تخصــص الفقــه وأصولــه لعــام 

ــه  ــص الفق ــوك تخص ــة اليرم ــن جامع ــتير م ــة الماجس ــى درج ــة عل 2003، حاصل

ــاز مــن جامعــة اليرمــوك  ــة أيضــًا علــى درجــة االمتي ــه لعــام 2007، حاصل وأصول

ــام 2020. ــون لع ــص القان ــي تخص ف

ــه  ــو عاقت ــه ه ــال عمل ــا كان مج ــان مهم ــاح أي إنس ــر نج ــي أن س ــرى أمان ت

ــم. ــه لديه ــذي يترك ــاع ال ــاس، واالنطب ــدة بالن الجي

ــال  ــص أي مج ــة وال تخ ــي متنوع ــتلمها؛ فه ــي تس ــا الت ــبة للقضاي ــا بالنس أم

معيــن، مــن الممكــن أن تكــون شــرعية، أو أن تكــون حقوقيــة فــي محاكــم الصلح.

أمــا بالنســبة لرؤيتهــا المســتقبلية لمراحــل تطــور القانــون بــاألردن، فأوضحت 

الخمايســة أنهــا ال تــرى أي تطــور فــي الوقــت الراهــن، وأن هنالــك تعديــات يجــب 

اجراءهــا، مثــل قانــون العقوبــات وقانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

وأضافــت، أن أهــم القضايــا العالقــة فــي المحاكــم خصوصــًا فــي ظــل جائحــة 

كورونــا؛ قانــون حبــس المديــن و قضايــا اإلعســار علــى شــركات التأميــن، وقضايــا 

الطــاق فــي المحاكــم الشــرعية.

سر النجاح العالقة الجيدة بالناس

للتواصل..00962772512716



استعيدي شبابك وحافظي على نظارة بشرتك بتقنية الخاليا الجذعية

سر الجمال الحقيقي والشباب الدائم
مع ...الصيدالنية دانية الشربجي

0096798724432

منتجات امريكية ومرخصة

حبها للجمال ودراسة كل ما يتعلق بالبشرة وجمالها والمحافظة عليها، زاد من شغفها لدراسة 

هذه األمور، لمساعدة النساء اللواتي ال يستطعن أن يذهبن إلى مراكز التجميل، فقامت فريال بأخذ 

الدورات التي تساهم في تنمية موهبتها وحبها لما تقدم، فلم يكن تفكيرها يومًا بالبيع والربح 

وإنما اهتمامها وحبها للجمال، حيث ساعدتها الدورات في تنمية مهاراتها في صناعة منتجاتها 

الطبيعية للبشرة، فبدأت بدورة عن كيفية تصنيع الصابون بأنواعه المختلفة، ودورة أخرى عن 

صنع الكريمات الطبيعية المعالجة المفيدة للبشرة وهي كريمات تحتوي على الفيتامينات والمواد 

الحافظة المناسبة.

هذا وتعد منتجاتها طبيعية مناسبة لجميع أنواع البشرة، وبعيدة عن المواد الكيماوية التي تضر 

بالبشرة.

وكأي امرأة تحتاج الى الدعم والتشجيع، فكان لزوجها البصمة في حياتها، وذلك من خال 

تشجيعها ودعمها ماديًا ومعنويًا من خال الوقوف بجانبها واستخدام منتجاتها بشكل شخصي.

وال تنسى فريال والدها رحمه اهلل، فهو من زرع بداخلها القيم والمبادئ التي نشأت وترعرعت 

عليها كحب الناس ومساعدتهم وعمل الخير.

00962770600600

حب الجمال يقود فريال منيب الى صناعة افضل...

 منتجات العناية بالبشرة الطبيعية

األفضل على االطالق

heavenlyswirls
Heavenly Swirls

األختان ساره وسوار اللوزي بدآ المهنة كممارسة لهواية نشأت أثناء الفترة الجامعية.
 لم نعلم ان االمر سيكون ممتعا حين تحولت الهواية الى مشروع كبير بدعم االصدقاء والمحبين. 

مررنا بصعوبات جعلت منا أشخاص ذوي همة وشغف لجعل العالم أكثر تحديا.
ــخاص  ــن األش ــد م ــا هلل عدي ــل ذريع ــا كان الفش ــل. لطالم ــر الطوي ــد والصب ــك الجه ــد كل ذل ــا بع ــا وصلن ــول انن ــا نق ــل دعن ــهال، ب ــر س ــن االم ــم يك  ل

ــدم والنجــاح. ــز للتق ــه يجــب ان يكــون حاف بالرغــم مــن ان
 النجــاح ال يأتــي مــن المــرة االولــى، بــل انــه يحتــاج الــى الكثيــر مــن المثابــرة وعــزم وثقــة فــي النفــس. نوجــه رســالة شــكر لــكل مــن دعمنــا 

ــع. ــد حســن ظــن الجمي ــأن نكــون عن ــن، ونعدكــم ب ــاء والمقربي مــن األهــل واألصدق
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للتواصل..

لمسات فنية توازي اجمل اللوحات الفنية

kufiyaa

هــدى جــودة ســيدة أردنيــة فلســطينية، مدرســة لغــة عربيــة، 

عشــقت التــراث والمطــرزات منــذ الصغــر 

شــقت طريقهــا بعــزم وإصــرار يدفعهــا حــب الوطــن واألرض 

وإثبــات للهويــة التــي يحاولــون طمســها

بــدأت بتصميمــات الكوفيــة بألوانهــا المختلفــة ثــم أبــرزت 

ــة  جمالهــا بالمطــرزات الحريري

وممــا شــجعها علــى اإلســتمرار وشــحذ همتهــا اإلقبــال 

الكبيــر مــن جميــع الجنســيات وخاصــة األجانــب فــي جميــع 

البــازارات التــي شــاركت فيهــا .

هدى جودة عاشقة التراث
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قصة ارادة تتحدى المستحيل تستحق القراءة

00962798179056



ــة بالتوحــد للبحــث عــن نمــط  ــور المصاب دفعهــا مــرض ابنتهــا ن
غذائــي صحــي وســليم فقــررت طــرح منتجاتهــا المصنعــة  زبــدة الفــول 
الســوداني واللــوز والفســتق الحلبــي والبيــكان والبنــدق الخاليــة مــن 
المــواد الحافظــة والملونــة والمهدرجــة فــي عــام ٢٠١٧ بالرغــم 
مــن وجــود تحديــات كثيــرة كعــدم توفــر اآلالت المناســبة اال انهــا بـــ 
اإلرادة والعزيمــة واإلصــرار علــى ابتــكار منتــج جديــد خــاٍل مــن الســكر 
والزيــت ليكــون منتــج صحــي بامتيــاز مــن خــال اجــراء فحوصــات 
مخبريــة لبعــض المعــادن والفيتامينــات الغنيــة بهــذة المســكرات 
ومرضــى  األطفــال  فئــة  اســتهداف  الــى  تســعى  لكونهــا  وذلــك 
حساســية القمــح والرياضييــن واالشــخاص النباتييــن لكونهــا مصنعــة 
ــن  ــل م ــي  التقلي ــاعد ف ــي تس ــدة والت ــة المفي ــون الصحي ــن الده م
ــج  ــه منت ــا يجعل ــد مم ــترول الجي ــادة الكولس ــيء وزي ــترول الس الكلوس

صحــي  بنســبة ١٠٠/ ١٠٠.
وعــن ذلــك تقــول "بــدأت االهتمــام ومتابعــة فوائــد زبــدة الفــول 
ــوز والبنــدق والكاجــو والفســتق الحلبــي والتــي تتميــز  الســوداني والل
ــح أو الســكر والزيــت،  ــة الطبيعيــة دون اضافــة المل بفوائدهــا المذهل
حيــث  المحيطــة،  والبيئــة  لعائلتــي  المنــزل  فــي  تجربتــه  فقــررت 

وجــدت الترحيــب بالفكــرة والثنــاء علــى المنتــج والعمــل علــى تطويــره 
ــتمرار". باس

وتؤكــد اســماء ان منتجاتهــا تســتهدف فئــة أطفــال التوحــد، مرضى 
ــى  ــام ومرض ــكل ع ــن بش ــام، الرياضيي ــاء األجس ــح، بن ــية القم حساس
القلــب والســكري الحتوائهــا علــى فوائــد عديــدة وفيتامينــات طبيعيــة 

تعمــل علــى رفــع المناعــة والتقليــل مــن الكوليســترول الضــار.
 وتأمــل الســيدة أســماء بدعمهــا بتســويق منتجاتهــا لكونهــا هــي 

المســؤولة عــن التعبئــة والتغليــف.
سناك التمر الصحي

ــج  ــماء إن تدم ــتطاعت اس ــرات اس ــدة المكس ــج زب ــرار منت ــى غ وعل
ــي  ــي والغن ــر الطبيع ــن التم ــد م ــج جدي ــي منت ــة ف ــا الصحي منتجاته
ــوا وبــذور القــرع والتــوت البــري  بالبــذور الطبيعيــة مــن الشــيا والكين
مــع معجــون زبــدة اللــوز ليضفــي نكهــة وفوائــد غنيــة مســتبعدة 
الحليــب والســمنة والقشــطة ليصبــح خالــي مــن الغلوتيــن والكازيــن 
مــا آخــذة بعيــن االعتبــار الفئــة التــى تعانــي مــن الحساســية بأشــكالها 

ــة. المختلف

أسماء السالم...
استهدف االطفال المصابين بالتوحد من خالل منتج صحي

00962772057567

فنانة ومبدعة تعد اصناف المثيل لها من الحلويات الصحية المخصصة لمرضى 
السكري ومتبعي حميات الكيتو،لترسم حكاية شغف وهيام باعداد وتقديم الحلويات 
وهو ما جاء من خال اطلقها مشروعها لتصنيع الحلويات الصحية تحت اسم
sweet to taste  
 فأبدعت في صناعتها واصبحت مطلبا لكبرى الفعليات والمؤتمرات وجعلت الجميع 
ينبهرون من مذاق حلوياتها كما حصل لنا حين زيارتنا الحدى المؤتمرات المقامة 
 تحت رعاية ملكية سامية في العاصمة االردنية عمان.

تميزت النا في اعداد الحلويات الصحية التي يمكن لمرضى السكري تناولها فنسبة 
السكر فيها صفر ذات المذاق الفريد المتميز والذي يجعلك تعتقد ان اعداد تم في 
احد كبريات المتاجر العالمية المتخصصة في صناعة الحلويات، كما ابدعت في طريقة 
تقديم وتغليفها كما أنها تهتم كثيرًا بالشكل النهائي للصنف الذي تقدمه،وقد أدى 
 تميزها إلى إقبال الكثيرين لتذوق حلوياتها وتجربتها مرات ومرات .

وعن ذلك تقول " اقوم باعداد اصنافي بكل حب واسعى الى ان يقوم الجميع 
.sweet to taste بتجربتها حتى قبل الشراء لذا اطلقت على مشروعي 
والن الصور اكثر تعبيرا من الكام دعونا مع هذه الصور من منتجاتها.

 “sweet to taste” عندما يتحول الى االبداع والشغف الى رحلة نجاح

sweet_to_taste_by_lana

النا ابو سارة ... حكاية نجاح تدرس

فن الفيلوغرافيا أو الرسم بالخيوط والمسامير String art(، هو أحد الفنون التي 
ظهرت ابان العهد العثماني وتعتبر أحد فروع الرسم وفيها يتم استخدام الخيوط 
والمسامير بدال عن االقام واالوراق حيث تثبت المسامير على قطعة خشب ومن ثم يتم 
مشابكة الخيوط بالمسامير النتاج اللوحة المطلوبة ويعتبر من الفنون الصعبة ألنها 
تحتاج إلى مهارة ودقة و جهد بدني في تثبيت المسامير بالمكان المطلوب.
قامت السيدة ميس الموسى بإعادة أحياء هذا الفن من خال لوحات فنية تغطي 
كافة المناسبات من أعياد المياد وحفات الوالدة واكسسوارات البيت وتقوم بالترويج 
لهذه األعمال من خال صفحتها .....

fairytale_handmade_m

ميس الموسى تحيي فن الفيلوغرافيا

Fairytalehandmademais
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استشاري الجراحة العامة والمنظار
  "البورد األردني / العربي" 

استشاري جراحة أورام وتجميل الثدي 
 "الزمالة األلمانية-جامعة هايدلبرغ "

* المدير الطبي / مستشفى األميرة بسمة التعليمي سابًقا 
* مدرس سريري كلية الطب / جامعة العلوم والتكنولوجيا سابًقا 

* عضو جمعية اختصاصي أورام الثدي األوروبية

00962798661245

الدكتور محمود بني هاني 

العيادة األولى في الشمال الختصاص جراحة أورام وتجميل الثدي 

مستشفى اربد االسالمي - مبنى العيادات الجديد - الطابق الرابع

أصبح الســفر من أجل الصحة واالستشفاء من أهم األنماط السياحية للعوائد االقتصادية لرفد خزينة 
الدول. 

ومع النهضة الطبية التي تشــهدها المملكة االردنية الهاشــمية والتطور الكبير في الخدمات الطبية 
فإن نمط ســياحة الصحة واالستشــفاء من أكثر األنماط الســياحية القابلة للنمــو والتطوير لما تتمتع 
به المملكة من مقومات مناســبة ســواء الطبيعية منها أو تلك التي أنشــأتها الدولة والقطاع الخاص 
مــن خالل تطويــر المواصفات والمعاييــر واإلجراءات الخاصة ببرامج ســياحة الصحة واإلستشــفاء في 

المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة.
وبــرزت أهمية القطــاع الطبي، كمحرك رئيس لالقتصاد الوطني خالل فتــرة جائحة كورونا، حيث بات 

يعتبر واحد من  أبرز القطاعات الحيوية، والتي تقدم الخدمات االنسانية واالقتصادية في ذات الوقت.
هذا وقد تميز القطاع الطبــي االردني خالل عقود انقضت، بتقديمه خدمات صحية ذات جودة وكفاءة 
عاليتيــن، جعلته من أميز القطاعــات محليا وعربيا وإقليميا، وجعلــت االردن تتقدم دول المنطقة في 

السياحة العالجية.
مــن هنا والهمية القطاع الطبي بوصفه رافدا مهمــا وحيويا من روافد االقتصاد الوطني فقط ارتينا 
فــي مجلة مال واعمال ان يكون لدينا في نهاية كل عام ملف خاص نســلط من خالله الضوء على رواد 

القطاع الطبي في االردن.

ملف خاصملف خاص
مال واعمال تسلط الضوء على رواد القطاع الطبي في االردنمال واعمال تسلط الضوء على رواد القطاع الطبي في االردن

االردن واجهة طبية رائدة في المنطقة
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الدكتورة روان الشديفات ضيفتنا
 في هذه السطور واليكم 

التفاصيل...
مال واعمال... من هي الدكتورة روان الشديفات؟

د.روان محمــد الشــديفات... طبيبــة اســنان حاصلــة علــى 
ــن  ــنان م ــم و األس ــة الف ــب و جراح ــي ط ــوس ف ــة البكالوري درج
ــى  ــة عل ــا األردنيــة ٢٠١١، و حاصل ــوم و التكنولوجي جامعــة العل
بكالوريــوس فــي اللغــة الفرنســية و آدابهــا مــن جامعــة آل البيــت 
٢٠١٧، تتحــدث بثــاث لغــات العربيــة و االنجليزية و الفرنســية،و 
حاصلــة علــى شــهادات عديــدة فــي مجــال طــب األســنان و زراعــة  

االســنان و الليــزر و االجــراءات التجميليــة غيــر الجراحيــة .

ــت  ــل كان ــنان وه ــب االس ــاذا ط ــال... لم ــال واعم م
ــص ؟ ــذا التخص ــة ه ــي دراس ــخصية ف ــك الش رغبت

د.روان محمــد الشــديفات... أهــوى الرســم واألعمــال الحرفيــة 
و اليدويــة، و هــو الــذي زرع الشــغف و حــب مهنــة طــب األســنان 
ــوم  ــن العل ــر م ــى كثي ــذ إل ــه نواف ــم ل ــنان عل ــب األس ــدي، فط ل

ــاء و الهندســة و الفــن و غيرهــا. ــاء و الكيمي كالفيزي
إيمانــي  هــو  لــدي  المهنــة  حــب  زرع  الــذي  االخــر  األمــر 
ــاء  ــى إنه ــادر عل ــل ق ــص نبي ــنان تخص ــب األس ــانية، فط باإلنس

أشــد اآلالم حــدة اال و هــو ألــم األســنان.

التــي  الخدمــات  ابــرز  هــي  مــا  واعمــال...  مــال 
العيــادة؟ داخــل  تقدمينهــا 

د.روان محمــد الشــديفات... بــدأت تأســيس عيادتــي فــي 

ــن  ــتقالتي م ــد إس ــا- بع ــة كورون ــدء جائح ــع ب ــة ٢٠٢٠-م بداي
ــى  ــك اســتطعنا بفضــل اهلل تعال وزارة الصحــة، وبالرغــم مــن ذل

ــروف . ــب الظ ــي أصع ــدم ف ــتمرار و التق ــن اإلس م

هذا ونقدم في العيادة الخدمات التالية..
• تقويم األسنان
• زراعة األسنان

• كافة العاجات السنية بالليزر:
توريد اللثة

عاج االبتسامة اللثوية
 تبييض األسنان

• عاج العصب بجلسة واحدة
• إبتسامة هوليوود

تقديم اإلجراءات التجميلية
بوتكس / فيلر / ميزوثيرابي

مال واعمال... كلمة اخيرة
د.روان محمــد الشــديفات... فــي النهايــة ،النجــاح الــذي نصــل 
ــه، كل  ــت ب ــه و آمن ــاهمت في ــرة س ــادي كثي ــو إال أي ــا ه ــه م إلي
الشــكر لوالــديّ و عائلتــي ، شــكرًا لــكل مــن وقــف معنــا و دعمنــا 

و آمــن بنــا، كل المحبــة مــن القلــب لكــم .

االردن - المفرق - حي الضباط 00962789168615
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ايقونة طب االسنان

الدكتورة روان محمد الشديفات..

ــي  ــة ف ــا الفائق ــع لبراعته ــوب الجمي ــت قل دخل
ــم  ــا، وتقدي ــزة لمرضاه ــا المتمي ــا، ورعايته عمله
افضــل الخدمــات لهــم، ومتابعتهــا لــكل صغيــرة 

ــرة يشــكو منهــا مرضاهــا. وكبي
طبيبــة االســنان الدكتــورة روان الشــديفات، 
صاحبــة الوجــه البشــوش واالبتســامة التــي ال 
ــراق،  ــلوبها ال ــزت باس ــي تمي ــا والت ــارق وجهه تف
وحرفيتهــا العاليــة فــي العــاج ممــا جعــل  الجميــع 

يثــق بهــا.
ــا  ــق عليه ــا يطل ــنان" كم ــب االس ــة ط "ايقون
المقربــون منهــا فــي العمــل، لــم تــكل ولــم تمــل 
واســتطاعت النجــاح وتجــاوزت الكثيــر مــن اقرانهــا 
لتحلــق فــي القمــة ورغــم نجاخهــا لــم تنســى 
"محافظتهــا" المفــرق يومــًا فاصــرت ان تكــون 
مــن  الكثيــر  ورفضــت  بهــا  الخاصــة  عيادتهــا 

االغــراءات الفتتاحهــا خــارج المحافظــة؟
اليــوم  تعتبــر  الشــديفات  روان  الدكتــورة 
انموذجــًا رائعــًا بخلقهــا وتميزهــا في عملهــا،  ولها 
ــا  ــام، لم ــف س ــف ال ــا ال ــات، ونهديه ــع القبع ترف
قدمتــه وتقدمــه  لخدمــة قطــاع الطــب االردنــي، 
فقــد روت الدكتــورة روان شــديفات قصــة نجاحهــا 
ــا  ــق طموحه ــتحيل لتحقي ــرف المس ــم تع ــي ل الت
وهــو مــا نــراه االن مــن خــال صعودهــا الــى ســلم 

ــا خطــوة تســارع خطــوة. العلي



آالم الظهــر والرقبــة والعمــود الفقــري واالنزالق 
الغضروفي: األســباب واألعراض والعــالج والتقنيات 

الحديثة وعالمات الخطر واألخطاء الشائعة:
آالم الظهــر والعمــود الفقــري هي مــن األمراض 
الشائعة إذ تصيب تسعين بالمئة من الناس في فترة 
ما من حياتهم. لهذه اآلالم العديد من األسباب منها 
آالم العضــالت واألربطــة وتهيج المفاصــل واألوتار 
وذلــك ينتج عن أســباب عديدة منها الشــد العضلي 
أو اإلجهــاد الزائد مع ضعف اللياقة البدنية والجلوس 
لفتــرات طويلــة أو االنتقال الفجائي بيــن الجو الحار 
والبارد أو تمزق العضالت أو األربطة الناتج عن حركة 
عنيفة إضافة إلى أسباب أخرى منها أمراض المفاصل 

الرثوية.
ومــن أســباب آالم العمــود الفقري أيضــا االنزالق 
الغضروفــي المســمى بالدســك وهو بــروز جزء من 
القــرص الغضروفي بيــن الفقرات إلى خــارج مكانه 
الطبيعي والذي قد يســبب انضغاط للقناة الشوكية 
أو لألعصاب الخارجة منها مما يسبب آالما في الظهر 
تمتــد عادة إلــى األطــراف يصحبه أحيانا خــدران أو 
تنميل أو لســعات وقد يرافق ذلك صعوبة أو خلل في 
المشــي أو ضعف في حركة األطراف أو في الســيطرة 
علــى اإلخراج. تســمى هــذه األعراض شــعبيا بعرق 

النسا. 
ما هو عــالج آالم العمــود الفقري وعــالج االنزالق 

الغضروفي؟
يختلــف العالج مــن مريض إلى اخــر تبعا الختالف 
مســبب األلم ومكانه وشدته وأعراضه وعوامل أخرى 
عديــدة. يتم اختيار العالج المناســب بعد تشــخيص 
أســباب األلم وذلك بعــد معاينة المريــض وفحصه 
ســريريا وأحيانا بعد إجــراء فحوصات مخبرية أو صور 
شــعاعية أو صور رنين مغناطيسي. قد يشمل العالج 
واحدا أو مجموعة من األشياء منها تغيير نمط الحياة 

والحركة والعالج الطبيعي والتمارين أو أدوية أو حقن 
إبر أو عمليات جراحية.

من التقنيات الحديثة في عالج االنزالق الغضروفي 
هــي الجراحــة باســتخدام المنظــار والتــي يمكــن 
اســتخدامها لعالج بعــض المرضى الذيــن يعانون 
من االنــزالق الغضروفــي الضاغط علــى األعصاب. 
من فوائد هذه التقنية مقارنــة بالعمليات التقليدية 
أّن جــرح العملية يكــون صغيرا جــدا وبالتالي يكون 
األلم بعد العملية طفيفا ويكون التعافي بعد العملية 
أســرع للعودة للحياة الطبيعية كما يمكن في بعض 
المرضى إجــراء العملية تحت البنــج الموضعي دون 
الحاجــة إلى تخدير وتكون الرؤية أثناء العملية أوضح 
وأدق وبالتالــي تكــون العمليــة أكثــر أمانــا ويكون 
احتمال حــدوث مضاعفــات مثل التهــاب الجرح أقل 
بكثير مقارنة بالعمليات التقليدية. من فوائدها أيضا 
عدم الحاجة إلى إزالة جــزء كبير من العظم للوصول 
إلــى الديســك وبالتالــي يلغــي الحاجة إلــى تثبيت 
الفقــرات بالبراغي عنــد بعض المرضــى ويقلل من 

احتمال حدوث عدم استقرار في الفقرات مستقبال.
ما هــي األخطاء الشــائعة لدى المرضــى في فهم 

وعالج آالم العمود الفقري واالنزالق الغضروفي؟
مــن أكثــر األخطــاء شــيوعا لــدى المرضــى هي 
المقارنــة والقياس مع المرضــى اآلخرين وتقليدهم 
في أســلوب العالج. إّن آالم العمــود الفقري و مرض 
االنــزالق الغضروفي هــم من أكثر األمــراض تنوّعا 
واختالفا بين المرضى إذ تختلف بين المرضى طبيعة 
المرض وســبب األلم ومكان المرض وشدته ومدته 
ومضاعفاته واألعراض التي تنتج عنه والحالة الصحية 
العامــة للمريــض. إّن التنوّع الواســع فــي كل هذه 
العوامل وغيرها يجعل من المرض ســمة خاصة لكّل 
مريض تتبايــن تبعا لها طريقة العــالج وتجعل لكّل 

مريض عالجه الخاص.

مــا هــي عالمات الخطــر التــي تســتدعي مراجعة 
الطبيب مباشرة دون تأخير؟

من عالمــات الخطر التي تســتدعي أحيانا التدخّل 
المباشر للعالج هي آالم العمود الفقري التي يصحبها 
تدهور فــي القدرة على حركة أحــد مفاصل األطراف 
وتشــمل الضعف أو الشلل. ومن عالمات الخطر أيضا 
فقدان السيطرة على اإلخراج أو حصر البول أو الحمّى 
التي تصاحب األلم. تعتبر هذه األعراض عالمات خطر 
ألنهــا قد تكون ناتجة عن ضــرر مؤقت في األعصاب 
قــد يتحوّل إلى ضرر دائم وأبدي إن لم يتمّ التدخّل 
ســريعا إلنقاذ العصب. يســتدعي وجود أحد عالمات 
الخطر مراجعة الطبيب دون أي تأخير إذا كان التدهور 
على مدى أيام أو أكثر أو مراجعة طوارئ المستشــفى 
مباشــرة ذا إذا كان التدهور سريعا على مدى ساعات 

أو أقل.

 

بقلم الدكتور فراس رواقه
معلومات عامة عن الدسك وألم الظهر وعرق النسا

 أخصائي جراحة األعصاب والعمود الفقري وجراحة الدسك بالمنظار

الدكتور
فراس رواقه

)FEBNS( البورد االوروبي في جراحة األعصاب

اختصــاص جراحــة العمــود الفقــري بالمنظار-سويســرا دافــوس 

)AO Spine, Endoscopy(

االختصــاص العالــي فــي جراحــة الدمــاغ واألعصــاب فــي جامعــة 

العلــوم والتكنولوجيــا االردنيــة 

البــورد االردنــي فــي جراحــة األعصــاب والبــورد العربــي فــي 

جراحــة األعصــاب 

ــة لجراحــة العمــود الفقــري  عضــو الرابطــة السويســريه العالمي

)AO Spine(

الفقــري  والعمــود  واألعصــاب  الدمــاغ  جراحــة  أخصائــي 
بالمنظــار الدســك  وجراحــة 

والعمــود  والرقبــة  الظهــر  االم  عــاج 

الفقــري 

عاج االنزالق الغضروفي )الديسك(

عاج تضيق القناة الشوكية 

تنظير العمود الفقري 

جراحة العمود الفقري 

عاج كسور العمود الفقري 

عاج أورام العمود الفقري 

عاج أورام النخاع الشوكي 

عاج متازمة القناة الرسغية

00962792800198 Dr-Feras-Rawagah-Clinic www.ferawclinic.com

االردن - اربد - مستشفى اربد اإلسالمي العيادات الخارجي

جراحة العمود الفقري بالمنظار 
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Mohandnaser@yahoo.com

الدكتور...

بهاءالدين محسن

جراحة اورام الدماغ بالتداخل المحدود
جراحة قاعدة الجمجمة

جراحة الدماغ لالطفال
االستسقاء الدماغي

جراحة العمود الفقري بالتداخل المحدود
متالزمة أرنولد كياري

تسرب السائل الشوكي الدماغي 
جراحة اورام الغدة النخامية

جراحة الصرع

King Al- Hussein street, Amman, Jordan 00962777990888

جهاز الليزر لكي البؤر الصرعية واالورام الدماغية:  
ــاج  ــزر لع ــتخدام اللي ــي اس ــرة ف ــادة كبي ــر زي ــد االخي ــهد العق ش
بعــض االورام الدماغيــة والبــؤر الصرعيــة، يعــد احــد اهــم التداخــات 
ــذه  ــي له ــاج موضع ــن ع ــة م ــذه التقني ــن ه ــث تمك ــدودة. حي المح

ــراض.  األم

استخدام الرقائق الشعاعية: 
اظهــرت الدراســات ان اســتخدامها بعــد اســتئصال اورام الدمــاغ 

الســرطانية اســهم بإطالــة العمــر. 

االدوات التي اسهمت في رفع كفائتها: 

استخدام جهاز الماحة: 
يســهل اســتخدام جهــاز الماحــة الوصــول الــى االورام الدماغيــة. 
إزداد االعتمــاد علــى هــذه التقنيــة فــي الفتــرة االخيــرة بســبب امكانية 
دمــج صــور الرنيــن التــي تظهــر منطقــة الــورم وعاقتــة مــع االمــكان 
ــكام والحركــة،  ــة المســؤولة عــن ال ــي الدماغ،كالمنطق الحساســة ف

داخــل غــرف العمليــات وبالتالــي اســتئصال االورام بشــكل آمــن

استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي: 
اســهم فــي زيــادة اســتئصال االورام بشــكٍل كامــل وبالتالــي 

اطالــة العمــر

 استخدام الصبغات: 
ــي حــاالت االورام  ــوم الجراحة،ف ــل ي ــة قب تعطــى كبســولة الصبغ
العمليــة  أثنــاء  االســتئصال  نســبة  زيــادة  وتســهم  الســرطانية، 

الجراحيــة وبالتالــي فــي اطالــة العمــر. 

استخدام جهاز الروبوت : 
ــة  ــى االماكــن العميق ــة الوصــول ال ــي دق ــر ف اســهم بشــكل كبي
فــي الدمــاغ وبتالــي رفــع كفــاءة جراحــة الصــرع، والجراحــة الوظيفيــة 

المــراض الدمــاغ. 

أستخدام جهاز المراقبة العصبية: 
يســاعد فــي مراقبــة االعصــاب ووظائفهــا خــال االجــراء الجراحــي 

وبالتالــي تجنــب المضاعفــات.

بقلم: د.بهاءالدين محسن
ــورات  ــن التط ــر م ــاغ الكثي ــة الدم ــهدت جراح ش

ــر  ــة اكث ــت الجراح ــث اصبح ــرة حي ــرة االخي ــي الفت ف

ــة  ــى امكاني ــة ال ــل، باالضاف ــت اق ــتلزم وق ــا، تس امان

ــروح  ــال ج ــن خ ــة م ــن العميق ــى االماك ــول ال الوص

صغيــرة الحجــم نســبيا وبالتالــي تعــرض اقــل كميــة 

مــن الدمــاغ لاجــراء الجراحــي ممــا اســهم فــي ســرعة 

ــر.  ــة اقص ــرة نقاه ــى فت ــة ال ــي والحاج التعاف

اهم االدوات المستخدمة: 

الجراحة باستخدام المنظار: 

اســهم فــي زيــادة كفــاءة جراحــة اورام الدمــاغ 

والغــدة النخاميــة باإلضافــة الــى عــاج االستســقاء 

الدماغــي. 

 التداخالت المحدودة في جراحة الدماغ 
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تقويم االسنان..
حاجة جمالية ام وظيفية!

أهميــة تموضــع األســنان والفكيــن الصحيحــة تتجــاوز 
ممارســة  تعتبــر  حيــث   ، فقــط  الجمالــي  الجانــب  بكثيــر 
ــى المريــض فــي  ــر عل ــي تؤث أساســية فــي صحــة الفــم، والت

جوانــب مختلفــة، مثــل المضــغ والــكالم.
ــن الســيئ  ــإن وضــع االســنان والفكي  وبطبيعــة الحــال، ف
يؤثــر ســلبا علــى الثقــة بالنفــس. لهــذا الســبب فــإن أهميــة 
ــم األســنان وظيفيــة وجماليــة علــى حــد ســواء، كمــا  تقوي

ــا. ــنرى الحق س

ما هو تقويم االسنان ؟
ــه  ــب اهتمام ــنان ينص ــب األس ــوم ط ــن عل ــص م ــرع متخص ــو ف ه
علــى االســنان والوجــه و الفكيــن وطــرق معالجــة التشــوهات فــي كل 

منهــا.
ما هو الهدف من تقويم االسنان؟

تهــدف المعالجــة التقويميــة إلــى تحقيــق صحــة مثاليــة للفــم عــن 
طريــق الحصــول علــى إطبــاق مثالــي لألســنان وعالقــة طبيعيــة للفكين 
مــع بعضهمــا البعــض وعالقــة االســنان بالفكيــن، وبالتالــي تحســين 
ــة  ــى مقاوم ــنية عل ــة والس ــجة الفموي ــدرة األنس ــة وق ــة الفموي الصح
األمــراض واآلفــات، وتحســين المظهــر العــام للوجــه واالبتســامة، 

وتحســين المضــغ والنطــق، ممــا يعــزز ثقــة الشــخص بنفســه.
ما هي دواعي اجراء تقويم االسنان؟

يتمحور اجراء تقويم االسنان على عالج جانبيين رئيسيين :
ــق،  ــغ، والنط ــح المض ــى تصحي ــل عل ــذي يعم ــي ال ــب الوظيف الجان
اللســان،  يحتــاج  الصحيــح  بصوتهــا  الحــروف  فخــروج  والــكالم؛ 
واألســنان، وحركــة عضــالت الفــم معــًا، كمــا أن احتيــاج اإلنســان إلــى 
المضــغ بشــكل صحيــح وســليم مــن االحتياجــات الضروريــة لتحســين 

ــة  ــة الفموي الصح
الجانــب الجمالــي الــذي يعمــل علــى إعــادة اصطفــاف األســنان 
بالشــكل الطبيعــي، وتوجيــه نمــو الفكيــن وتصحيــح عالقتهــا ببعضهــا 

ــن. ــن األســنان والفكي ــة بي ــح العالق ــك تصحي البعــض، وكذل

تقويــم  إجــراء  تســتدعي  التــي  األســباب  مــن  العديــد  هنــاك 
وتشــمل: لألســنان، 

ــوس  ــن الق ــي ضم ــليم وطبيع ــكل س ــنان بش ــام األس ــدم انتظ ع
ــدة،  ــنان الزائ ــنان، واألس ــار األس ــا انطم ــدة منه ــباب عدي ــني ألس الس

ــك. ــم الف ــق حج وضي

تزاحــم األســنان وعــدم تناســقها الناجــم عــن كبــر حجــم األســنان 
وصغــر حجــم الفــك.

اختــالف حجــم الفــك ممــا ينتــج عنــه بــروز، أو تراجــع، أو تضيــق، أو 
توســع األســنان.

وجود مسافات بين األسنان.
وجــود تشــوهات عظميــة بســبب عــادات ســلبية مثــل عــادة دفــع 
اللســان، أو مــص األصبــع، أو وجــود تشــوهات خلقيــة جينيــة المنشــأ.

ايضــا يعتبــر إجــراء تقويــم االســنان حــل للكثيــر مــن مشــاكل 
األســنان والوجــه والفكيــن الناجمــة عــن ســوء ارتصــاف االســنان 

واطبــاق الفكيــن، مثــل:
ــر  ــى المظه ــنان عل ــكل األس ــر ش ــس لتأثي ــي النف ــة ف ــف الثق ضع

الخارجــي.
مشاكل في النطق، أو الكالم، أو المضغ.

مشاكل في المفصل الصدغي والفكي.
عــدم القــدرة علــى العنايــة باألســنان واللثــة نتيجــة صعوبــة 
تنظيفهــا الجيــد كمــا فــي حالــة االزدحــام الشــديد لألســنان؛ ممــا ينتــج 

ــة. ــات اللث ــنان، والتهاب ــوس األس ــك تس ــن ذل ع

ــض،  ــب والمري ــه الطبي ــترك في ــنان يش ــم االس ــار تقوي ــرار اختي ق
حيــث يعتمــد علــى عــدة أمــور منهــا العمــر، المشــكلة التقويميــة 
تقبــل  ومــدى  التقويمــي،  الجهــاز  كفــاءة  والجماليــة،  الوظيفيــة 

الســلبيات لــكل جهازعلــى اختــالف أنواعــه، وغيــر ذلــك.

د.نجيب محمد ابوالرُّب

طب وجراحة الفم واالسنان

ماجستير تقويم الوجه والفكين

د.نجيب محمد ابوالرُّب الدكتور نجيب أبو  الرب
 طب وجراحة الفم واألسنان  

- بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان

- ماجستير تقويم االسنان والوجه والفكين

- محاضر في جامعة العلوم الماليزية- سابقا

- اخصائــي تقويــم االســنان- مستشــفى االميــر 

فهــد بــن ســلطان /الســعودية -ســابقا

- رئيــس قســم االســنان/ اخصائي تقويم االســنان- 

مستشــفى االنصــاري التخصصي/ الســعودية- حاليا

-عيــادة الدكتــور نجيــب محمــد ابوالــرب/ االردن 

ــا ــد- حالي ارب

نقدم لكم أفضل خدمات طب وجراحة الفم واألسنان:

- المعالجات السنية كامله )خلع - حشوات - عالج عصب(.

- تبييض األسنان بالليزر.

- عالج أمراض اللثة وخدمة تنظيف األسنان.

- جراحة الوجه والفكين.

- التركيبات السنية الثابتة والمتحركة وزراعة االسنان.

- تقويم االسنان.

- التصوير اإلشعاعي.

- طب اسنان االطفال.

- ابتسامة هوليود والقشور الخزفية.
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الدكتورة  ..
راية نادر أبوشيخة

أخصائية األمراض الجلدية 

والتجميل الطبي غير الجراحي 

والليزر

*حاصلة على البورد األردني في األمراض 
الجلدية والتناسلية

*مستشفى الجامعة األردنية سابقا
* حاصلة على دورات متقدمة في الحقن 

التجميلي غير الجراحي

خلدا -شارع وصفي التل-مجمع فتح الله -مقابل ون مينت الطابق الخامس 

00962797199113Drrayaabusheikha

الدكتور ..
غاندي عايد العمايرة

 The first doctor to
 introducer  laparoscopy
in colorectal procedure

أخصائــي الجراحــة العامــة  
وجراحــة الســمنة

أول طبيب يدخل جراحة المناظير في عملية القولون والمستقيم

00962799107102 ghandi.amayrah@gmail.com



طب وجراحة عامة 
طبيب في خدمات طب األسرة /الطب العام في 

شركة أرامكو السعودية 
عمل في مركز أرامكو الطبي 

طبيب وعضو الهيئة التدريسية ألطباء األسرة 
عضو األكاديمية  األمريكية ألطباء األسرة

طبيب وعضو هيئة تدريب األطباء المقيمين في 
برنامح اختصاص

الخدمات المقدمة: 
عاج الحاالت الحادة 

عاج االمراض 

المزمنة: الضفط - السكرى - السمنة 

الملتهبة المزمنة 

واالنسجة الناعمة 

الجراحة الجلدية. 

 00962778347176

طب وجراحة عامة/ الجامعة الألردنية 
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تعريف السمنة:

الســمنة وعلــى نحــو تقليــدي يتــم تعريفهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة 
العالميــة )WHO( بأنهــا حالــة تراكــم الدهــون المفــرط فــي الجســم إلــى 
المــدى الــذي تتأثــر فيــه صحــة الفــرد ســلبا. فــإذا كانــت كميــة الدهــون 
فــي الجســم تتجــاوز القيمــة الفســيولوجية الطبيعيــة إذا فالشــخص يعانــي 
ــة مــن  ــة الطبيعي ــإن الكمي ــة الفســيولوجية ف مــن الســمنة. ومــن الناحي
الدهــون فــي الجســم تعتمــد علــى العمــر والجنــس مــع تبايــن كبيــر بيــن 

األفــراد. 
ــا  ــادة فهمن ــى زي ــف الســمنة إعتمــادا عل ــا تطــور مفهــوم وتعري حديث
ومعرفتنــا لمــا يحــدث فــي جســم اإلنســان وبعــد عمــل دراســات وأبحــاث 
مســتفيضة تــم تعريفهــا علــى أنهــا مــرض مزمــن يرتبــط بحــاالت 

التهابيــة مزمنــة منخفضــة الدرجــة وبضعــف المناعــة.

أسباب وتشخيص السمنة:

وبيئيــة،  وفســيولوجية  وراثيــة  عوامــل  عــن  عــادة  تنتــج  الســمنة 
ــة  ــي وممارس ــاط البدن ــي والنش ــام الغذائ ــارات النظ ــى اختي ــة إل باإلضاف
الرياضــة، وهــذا يؤكــد علــى أن المصــاب بمــرض الســمنة وأمــراض 
ــع أو أن  ــل المجتم ــن قب ــه م ــبء مرض ــب وع ــه ذن ــوز تحميل ــض ال يج األي

ــرض.   ــذا الم ــه به ــه إلصابت ــوم نفس ــو بل ــوم ه يق
غالبًــا ما يُســتخدم مؤشــر كتلة الجســم لتشــخيص الســمنة. ولحســاب 
مؤشــر كتلــة الجســم يقســم الــوزن بالكيلوغــرام علــى الطــول بالمتــر، ثــم 

يُقســم الناتــج مــرة أخــرى علــى الطــول بالمتــر.

عاج السمنة:

هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تجعــل البعــض يواجهــون صعوبــة 
فــي إنقــاص الــوزن، حيــث يمكــن أن يســاعد فــي هــذا األمــر اتبــاع نظــام 
غذائــي صحــي وزيــادة مســتوى النشــاط البدنــي وإدخــال بعــض التغييــرات 
الســلوكية، وأيضــا تنــاول األدويــة الموصوفــة طبيًــا إلنقــاص الــوزن 
ــى  ــة إل ــائل العاجي ــرق والوس ــذه الط ــاع كل ه ــؤدي إتب ــا ال ي ــن غالب ولك
ــى اإلجــراء الجراحــي  ــك نلجــأ إل عــاج الســمنة بشــكل ناجــح وفعــال ولذل
للحصــول علــى النتيجــة المطلوبــة والتــي تــؤدي إلــى تقليــل وزن المريــض 

وإلــى الشــفاء أو تحســن  أمــراض األيــض المصاحبــة لهــا غالبــا.
2022 حقبة جديدة في التصدي لداء السمنة وأمراض األيض:

منــذ أن نشــرت المؤسســات الوطنيــة الصحيــة )NIH( اإلرشــادات 
والمعاييــر الواجــب إتباعهــا لجراحــة الســمنة المفرطــة عــام 1991 تطــورت 
ونمــت جراحــة الســمنة وأمــراض األيــض بشــكل ملحــوظ وكبيــر وهــذا مــا 
أظهــره نشــر مجموعــة كبيــرة ومهمــة مــن البحــوث الســريرية باإلضافــة 

إلــى تراكــم الخبــرات حيــث أظهــرت بيانــات طويلــة المــدى بفعاليــة وقــوة 
متانــة وأهميــة جراحــة الســمنة واأليــض فــي العــاج الســريري للســمنة 
ــج عنهــا مــن انخفــاض  ــا ينت ــة لهــا مــع م المفرطــة واألمــراض المصاحب

معــدل الوفيــات مقارنــة بالعــاج غيــر الجراحــي بطــرق آمنــة وســليمة.
فــي شــهر أغســطس مــن هــذا العــام 2022 فــي مدينــة ميامــي فــي 
واليــة فلوريــدا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عقــد المؤتمــر العالمــي 
الخامــس والعشــرون لاتحــاد الدولــي لجراحــة الســمنة واضطرابــات 
ــض  ــمنة واألي ــة الس ــة لجراح ــة األمريكي ــع الجمعي ــاون م ــض وبالتع األي
حيــث تــم تحديــث وإصــدار إرشــادات وتوصيــات جديــدة لجراحــة الســمنة 

ــا : ــض ومنه واألي
يوصــى باجــراء MBS جراحــة الســمنة واأليــض لألفــراد الذيــن لديهــم 
ــة الجســم 35 كجــم /م 2 ، بغــض النظــر عــن وجــود أو  BMI مؤشــر كتل

غيــاب األمــراض المصاحبــة.
يوصــى أيضــا باجــراء MBS جراحــة الســمنة واأليــض للمرضــى الذيــن 
يعانــون مــن داء الســكري مــن النــوع الثانــي T2D و لديهــم BMI مؤشــر 

كتلــة الجســم 30 كجــم/م2 وأكثــر.
  ويجــب أخــذ MBS جراحــة الســمنة واأليــض فــي االعتبــار عنــد األفــراد 

الذيــن يبلــغ مؤشــر كتلة الجســم لديهــم 30–
أو مهمــة  نتائــج كبيــرة  2 والذيــن ال يحققــون  / م    34.9 كجــم 
بالنســبة لفقــدان الــوزن أو تحســين األمــراض المصاحبــة باســتخدام 

الطــرق العاجيــة غيــر الجراحيــة.
ــمنة  ــات الس ــق تعريف ــب أن تنطب ــه ال يج ــا بأن ــر أيض ــى المؤتم وأوص
ــع  ــى نحــو مشــابه لجمي ــة الجســم BMI عل باســتخدام حــدود مؤشــر كتل
األفــراد وبالتالــي ال ينبغــي رفــض إجــراء MBS جراحــة الســمنة واأليــض 
ــة الجســم. وتوصــل  ــة لمؤشــر كتل ــى الحــدود التقليدي إعتمــادا فقــط عل
المؤتمــر بأنــه ال يوجــد حــد أقصــى لســن المريــض إلجــراء جراحــة الســمنة 
واأليــض وذلــك بعــد عمــل التقييــم الدقيــق لألمــراض المصاحبــة وقــوة 

وصحــة الفــرد العامــة.
بالنســبة لألطفــال والمراهقيــن يتــم إجــراء جراحــة الســمنة واأليــض 
لمــن لديهــم مؤشــر كتلــة الجســم ٪120 مــن الـــ 95 بالمائــة مــع وجــود 
، أو مؤشــر كتلــة الجســم ٪140 مــن ال95  مــرض مشــارك رئيســي 
بالمائــة ، وذلــك بعــد التقييــم مــن قبــل فريــق متعــدد التخصصــات فــي 

ــض. ــراض األي ــمنة وأم ــز جراحةالس مرك
وأخيــرا فــإن جراحــة الســمنة واأليــض MBS هــي عــاج فعــال للســمنة 
المفرطــة للمرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى إجــراء جراحــة تخصصيــة أخــرى 
، مثــل جراحــة المفاصــل، إصــاح فتــق جــدار البطــن ، أو زراعــة األعضــاء، 
ــي  ــات ف ــدد التخصص ــق متع ــع فري ــاور م ــاعد التش ــن أن يس ــك يمك ولذل
ــل  ــدف التقلي ــض به ــدى المري ــل ل ــة للتعدي ــر القابل ــل الخط إدارة عوام
مــن مخاطــر المضاعفــات المحيطــة بالجراحــة وتحســين النتائــج ويجــب أن 

يحــدد الجــراح القــرار النهائــي والجاهزيــة للجراحــة .

2022 بداية حقبة جديدة
 لجراحة السمنة وأمراض األيض 

إجتمــاع عالمــي فــي ميامــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإرشــادات جديــدة تحــل محــل القديمــة حــول مؤشــر كتلــة الجســم 
)NIH( والتــي وضعــت عــام 1991 مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة الصحيــة

نبذة عن السمنة:

أصبحــت الســمنة واحــدة مــن أهــم المشــاكل  الصحيــة العامــة فهــي ليســت مجــرد مصــدر قلــق بشــأن المظهــر الجمالــي، بــل 
إنهــا مشــكلة طبيــة تزيــد مــن عوامــل خطــر اإلصابــة بأمــراض ومشــكات صحيــة أخــرى مثــل داء الســكري، وارتفــاع ضغــط الــدم 
ــس المبايــض  ــوم وداء تكي ــاء الن ــد وإنقطــاع التنفــس أثن ــة وتشــحم الكب ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــدم وأم ــاع شــحوم ال وإرتف
ــة،  ــة عام ــاة بصف ــى جــودة الحي ــى تدن ــؤدي الســمنة إل ــد ت ــة مــن الســرطان والتهــاب المفاصــل وغيرهــا، وق ــواع معين ــم وأن والعق
وتشــمل االكتئــاب، اإلعاقــة، الشــعور باإلحــراج والذنــب، العزلــة االجتماعيــة، وانخفــاض اإلنجــاز فــي العمــل وقــد يتعــرض األشــخاص 

ــى التمييــز. المصابــون بالســمنة إل
وهــي أيضــا تشــكل أصعــب التحديــات مــن ناحيــة التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول الناميــة وفــي كل مناطــق العالــم. ففــي عــام 
2016، كان أكثــر مــن 1.9 مليــار بالــغ فــي جميــع أنحــاء العالــم يعانــون مــن زيــادة الــوزن، ومــن بيــن هــؤالء، أكثــر مــن 650 مليــون 

شــخص يعانــون مــن الســمنة المفرطــة، وهــو رقــم تضاعــف ثــاث مــرات منــذ الســبعينيات.
يترتــب علــى هــذه اآلفــة المرضيــة تكلفــة باهظــة بالنســبة للفــرد والــدول ناهيــك عــن حــدوث اآلثــار والمضاعفــات المرتبطــة 
بــداء الســمنة بشــكل مباشــر أو بأمــراض األيــض المرتبطــة بهــا مــن مــرض الســكري وإرتفــاع ضغــط الــدم وإرتفــاع الكوليســترول 
وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وغيرهــا، ولذلــك فــإن علــى المجتمــع والمســؤولين وأصحــاب القــرار عمــل كل مــا يمكــن عملــه 

لمكافحــة هــذه اآلفــة المرضيــة.

د. محمد عزيز الهيجاوي
MD,FACS

إستشاري جراحة السمنة والمنظار والجراحة العامة



الدكتور

 محمد عزيز الهيجاوي
MD,FACS

الشهادات:
زمالة كلية الجراحين األمريكية

زمالــة جراحــة الســمنة المتقدمــة بالمنظــار وجراحــة الجهــاز 

ــا  ــي أوروب ــفيات ف ــدم المستش ــرق وأق ــن أع ــوي م ــي العل الهضم

مستشــفى ســانتيان فــي بــروج - بلجيــكا

البورد األردني في جراحة المنظار والسمنة

الســمنة واألمــراض  الســريري مــن مركــز جراحــة  التدريــب 

بالريــاض الطبيــة  ســعود  الملــك  بمدينــة  اإلســتقابية 

زمالــة ودبلــوم جراحــة المناظيــر مــن مستشــفى المناظيــر 

العالمــي فــي ســايبر ســتي - هاريانــا

البورد العربي في الجراحة العامة

إستشاري جراحة السمنة والمنظار والجراحة العامة

العيادات الخارجية - مستشفى العبدلي - 
شارع اإلستثمار - بوليفارد العبدلي - عمان 

11191 - األردن

العضويات المهنية:
األمريكيــة  الجراحيــن  كليــة  زميــل 

)FACS (

عضــو االتحــاد الدولــي لجراحــة الســمنة 

)IFSO( واالضطرابــات األيضيــة

لطــب  الســعودية  الجمعيــة  عضــو 

)SASMBS( الســمنة  وجراحــة 

عضــو جمعيــة جراحــة الســمنة األردنيــة 

)JSOS(

عضــو جمعيــة جراحــة المناظيــر العالميــة 

)WALS(

)JSS( عضو جمعية الجراحة األردنية

الدكتور
مأمون بني هاني

الفــــــورية  االســــــنان  زراعــة 
وعــــلى مرحلتين.

أقــــــــوى انواع الزرعات الفرنسية 
والسويسرية.

 معتمد لزرعات Glob D الفرنســية 
في الشمال.

*تركيبــات الزيركــون االقــوى واألجمــل صديــق 
اللثــة 

* ابتســـامة هوليود

*سحــــــــــب العصب بجلسة واحدة

األردن - اربد - مقابل سامح مول

00962775719100



الدكتور عاصم قندح 
جراحة التجميل والترميم والحروق 

*الزمالة اإليطالية في 
جراحة التجميل والترميم 

والحروق 
*ماجستير متقدم في 
جراحة تجميل وترميم 

الثدي روما- ايطاليا 
*بروفيسور مساعد 

في كلية الطب الجامعة 
الهاشمية 

0776916834 /0799559420
االردن - إربد – مجمع عيادات مستشفى ابن النفيس  

الطابق الثالث 

00962791004052

)CBC( تعداد الدم الكامل•
)ESR( معدل ترسب كريات الدم الحمراء•

•زمرة الدم
•الخايا الشبكية

•الجلوكوز
•الهيموغلوبين السكري

•مستوى الدهون
•إختبارات وظائف الكلى
•إختبارات وظائف الكبد

•الكالسيوم
•الفوسفور

•حديد
•اختبار جهاز الغدد الصماء
•اختبارات المناعة الذاتية
•اختبار االجسام المضادة

•االختبارات الجينية
•اختبار فيروس كورونا

شراكة اردنية عراقيةالخدمات التي توفرها مختبرات المدينة الخضراء

فــي  الخضــراء  المدينــة  مختبــر  تأســس 
ــى  ــة عل ــتثمارات عراقي ــام 2020 باس ــة ع نهاي

الهاشــمية األردنيــة  المملكــة  أرض 

ــة  ــودة الدولي ــة الج ــان مراقب ــج ضم ــر لبرام ــع المختب يخض
ــى  ــول عل ــي الحص ــاعد ف ــي تس ــر الت ــى المعايي ــي أعل ــي تلب الت
)Turn Around Time( ــر ــة فــي وقــت قصي ــج دق ــر النتائ أكث

ــع  ــة جمي ــد لتلبي ــكل جي ــه بش ــل وموج ــل مؤه ــم العم طاق
احتياجــات المرضــى

تــم اختيــار أجهــزة التحليــل واألدوات بعنايــة مــع أفضــل 
طــرق التحليــل حيــث أن هدفنــا هــو الحصــول علــى أكثــر النتائــج 

دقــة فــي أقصــر وقــت

يتوفر لدينا خدمة المكالمات المنزلية التي نقدمها مجانًا 
لمساعدة المرضى في مناطقهم المختلفة

االردن - عمان الرابية – شارع صقلية – مجمع مسك التجاري



 تــم العــاج علــى عــدة مراحــل  أولهــا مرحلــة ترميــم منطقــة عظمــة الخــد وتصحيــح حجــم 
الدهــون فــي الوجــه باســتخدام حقــن بلوريــال كونتــور لتصحيــح عــدم تماثــل الخديــن و جعــل 
المامــح متناســقة وجميلــة، ثــم تــم حقــن الشــفاه علــى اكثــر مــن جلســه للحصــول علــى شــفاه 
ــي  ــم ف ــيك ث ــال كاس ــن بلوري ــن حق ــم الحق ــث ت ــج حي ــة النتائ ــع ديموم ــة م ــة وجميل متماثل

ــرة تــم ترميــم وتصحيــح منطقــة تجويــف العيــن ــة األخي المرحل
كمــا أوضــح الدكتــور مجــدي الشــلبي إن هــذه العمليــة  الغيــر الجراحيــة  كانــت تحدي بالنســبة 
لــه خــال فتــرة العــاج الســتعادة حجــم الوجــه واســتدارته باإلضافة الــى تصحيــح الشــفاه وترميم 

منطقــة منتصــف الوجــه وتحــت العيــن مــع الحفــاظ الحفــاظ علــى نتائــج متماثلــة فــي جهتي 
تقنية بلوريال كونتور

نــوع مــن أنــواع الفيلــر الخــاص والمميــز و لتجميــل شــكل الوجــه  وشــد الترهــات العميقــة  
يحقــن فــي مناطــق مختلفــة فــي الوجــه ونحــت وإبــراز تفاصيــل الوجــه بشــكل جــذاب كإعطــاء 
ــق  ــذاب ومتناس ــه ج ــفلي لوج ــك الس ــت الف ــن ونح ــراز الذق ــدود  و إب ــور للخ ــت و كونت هاياي
المامــح بشــكل طبيعــي وايضــا فــي حــاالت فقــدان الــوزن التــي تؤثــر علــى حجــم الوجــه 
واســتدارته  Gloden Ratio Face   والوجــه المتعــب وغيــر المتماثــل لتحصلــي علــى النســبة 

ــل ــي أجم ــه  و ه ــة للوج الذهبي
اجمل شكل للوجه يمكن الحصول عليه بطريقة طبيبعيه

زراعــة خــد بطريقــة غيــر جراحيــة عــن طريــق الحقــن الطبيــه التجميليــه بيــد طبيــب التجميــل د.مجدي 
الشــلبي لمريضــة كانــت تعانــي مــن ضعــف وتخســفات فــي الخــد مــن جهــة اليميــن وعــدم تماثــل بيــن 
الخديــن, الشــفاه وتحــت العيــن  وذلــك أثــر عمليــة  جراحيــة ســابقة لهــا فــي الوجــه أدى إلــى الحصــول 

علــى عــدم تطابــق فــي مامــح الوجــه
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الدكتور فرناس إميل سهاونة

•البورد االردني في النسائية والتوليد 
•عضو جمعية النسائية والتوليد االردنية 

•االختصــاص العالــي فــي النســائية والتوليــد _ جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
ــة  االردني

•مدرس سريري في كلية الطب سابقا
•مالحاالت التي نتعامل معها ونعالجها 

•الوالدة بجميع حاالتها )الطبيعية والقيصرية(
•مشاكل العقم وتاخر الحمل واالجهاضات المتكررة 

•الحقن الصناعي واطفال االنابيب
•النزيف المهبلي واضطرابات الدورة الشهرية واألورام النسائية 

4D متابعة الحمل وفحص السونار وسالمة الجنين بجهاز رباعي االبعاد•
•تنظيم االسرة وموانع الحمل 

•مشاكل التهبيطات النسائية والسلس البولي 
•جراحة المنظار البطني والرحمي التشخيصي والعالجي 

•تكيس المبايض 

اخصائي جراحة النسائية والتوليد والعقم وجراحة المنظار

شــركات  لــدى  معتمــدون 
ــة  ــي الخاص ــن الصح التأمي

اربد-العيادات الخارجية / مستشفى راهبات الوردية
المفرق- عمارة صيدا/ مقابل مستشفى المفرق الحكومي

dr.firnassahawneh

00962798201866

dr-firnassahawneh

dr.firnasOBGYN

ان كان للنجوم أفاك، وللعبير شذى، وللبحر لؤلؤ وصدف ..فإن للتميّز أهله ..

ورواده مــن هنــا مــن الواجــب علينــا ان نتحــدث ســراء صاحبــة مشــروع "عيــش" ... 

والتــي  بــدأت شــغفها بالتغذيــة منــذ ايــام الطفولــة اذ كانــت مــن الــوزن الزائــد،  حيــث 

اســتطاعت انقــاص 14 كيلــو مــن وزنهــا باالســتعانة باخصائيــة تغذيــة 

وعــن ذلــك تقــول" هنــا تأكــدت انــه بامكاننــا الوصــول إلــى نتائــج بــاالرادة، لذلــك 

قــررت دراســة التغذيــة فالجامعــة".

وتضيــف "وجــاء عيــش ليكــون بوابــة لطموحنــا وتحقيــق غايتنــا وامتــداد  لتجربتنــا 

وحامــا لرســالتنا .. بــدات منــذ عــام 2017 .. ومــن وقتهــا وأنــا أســيرة هذا الحلم وســائرة 

علــى خطــى تحقيــق كل مــا هــو مفيــد فــي هــذا العلــم، عيــش عمــره ســنوات ولكــن فــي 

ــع المنتجــات  ــي لتصني ــا 2017 كمتجــر الكترون ــر بشــكل اســرع، فقــد بدأن ــي يكب داخل

الغذائيــة وكمنصــة لدعــم العلــم فــي مجــال التغذيــة والحميــات ، ومــن ثم قمنا بتوســيع 

لتشــمل كل مــا هــو مفيــد فــي عالــم التغذيــة والحميــات ، ومــن ثم قمنــا باففتــاح العيادة 

التغذويــة ســنة 2022 لتقديــم جميــع الخدمــات الصحيــة والتغذويــة تحــت ســقف واحد".

وردا علــى ســؤال مــال واعمــال حــول مــا يعنيــه عيــش لهــا؟ اجابت:احبه، النه شــغفي، 

والننــي احــب االســتقالية والقياديــة لــم اجــد افضــل مــن عيش لبلــورة هذا العشــق على 

الواقع|. ارض 

وفيمــا يتعلــق برســالة شــكر توجهها، تقول ســراء: شــكرا للجنــود المجهوليــن الذين 

دعمونــي وعلــى راســهم ابنــي يحيــى الــذي صبــر علــى قضائــي معظــم الوقت فــي العمل 

بعيــدا عنــه، ولــكل شــخص ســاعدني ودعمنــي فــي مشــروعي، شــكرا مــن القلــب  لكــم 

جميعــا فانتــم اهلــي وناســي ومــن امن  برســالتي.

هــذا وتوجــه ســراء رســالة تقــول جســمكم يســتحق ان يقضــي عمــره االفتراضــي 

وهــو ســليم معافــى ..وانتــم قــادرون علــى ذلــك مــن خــال االرادة .. فالدنيــا جميلــة .. 

فــا تجعلــوا االبتســامة تفارقكــم .. ونحــن فــي عيــش جاهــزون لاجابــة علــى اســئلتكم 

ومســاعدتكم.

سراء السايق..
عيش قصة شغف اصبحت نجاح

للتواصل ...

00962796418970

saraasayeq.aish

saraasayeq.aish

aishnutrition.net



استشاري الجراحة العامة وجراحة المنظار زميل جمعية 
الجراحين بالمنظار/مومباي

البورد األردني في الجراحة العامة 
استشاري الجراحة العامة في قسم الجراحة وقسم 

الحوادث واإلصابات وزارة الصحة اإلمارات العربية 
المتحدة 

المدير الطبي في عيادات مستشفيات اإلمارات والمدير 
الطبي في عيادات شفاء الجزيره - اإلمارات العربية 

المتحدة 
اختصاص الجراحة العامة في مستشفى األميرة بسمة/ 

وزارة الصحة 
مدرس سريري في جامعة العلوم والتكنولوجيا سابًقا 

دورات متقدمة في مجال الجراحة بالمنظار وعالج 
الجروح المزمنة 

العمليات الجراحية 
معالجة وجراحة أمراض الجهاز الهضمي

المعدة والقولون والكبد والبنكرياس والعصارة المرارية
عمليات استئصال المرارة بالمنظار

عمليات استئصال الزائدة الدودية بالمنظار 
معالجة وجراحة أمراض الشرج والمستقيم:

البواسير الشرجية، الجروح، الناسور الشرجي، أكياس الشعر
عمليات فتق جدار البطن بالمنظار أو بالجراحة التقليدية 

عمليات جراحة الثدي 
عمليات وأمراض الغدة الدرقية والغدد جارات الدرقية 

معالجة القدم السكرية والتقرحات الجلدية
عمليات استئصال الكتل الجلدية واألنسجة الرخوة

االردن – اربد - ش. راتب البطاينة - جنوب دوار القيروان - مجمع عيادات المستشفى اإلسالمي - الطابق الثالث

احجز موعدك على األرقام... 
00962227273111 فرعي 2303 / 

00962778110012
ysbakkar@yahoo.com


