
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 والمالبــس 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 التشــكيالت المبهــرة التــي تحتــاج الكبــر النقــاد لكــي يســتطيعوا تفســير رموزهــا... قــف 

قليــال وشــاهد الرســم علــى الزجــاج صدقــا ســتقف مندهشــا امــام ابــداع قــل مثيلــه...
والنهم يقولون الصور اكثر تعبيرا من الكالم 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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Are your teeth severely chipped or worn out? Do you have very crowded teeth? Or are you unhappy with your

Old, metal-ceramic crowns?

If you want to protect your teeth and maintain an aesthetic and natural white look at the same time, Zirconium 

Crowns in BaniHani clinic might be the right treatment for you.

Crowns made of zirconia are becoming increasingly common, and they do offer some advantages.

Strength
One of the biggest advantages of zirconia is its strength and durability. Consider how much force your back teeth 

exert on the food that you chew.

Your crowns need to be made of a strong material, so zirconia may be a good choice for crowns in the back of 

your mouth. Also, because zirconia is so strong, a dentist won’t have to do as much preparation of your tooth.

Longevity
Zirconia-based crowns fared just as well over the course of 5 years as metal-based crowns, according to a 2017 

randomized controlled trial published in the Journal of Dentistry. And crowns made of zirconia, called monolithic 

zirconia crowns, are especially durable.

Dr.Mamoun BaniHANI

Zirconia dental crown benefits
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Biocompatibility
Zirconia is the choice of many dentists for its 

biocompatibility, which means it’s less likely to provoke 

the body into producing a reaction or immunological 

response like inflammation.

A 2016 in vitro study Trusted Source confirms this, and 

it also found only a limited amount of cytotoxicity.

Can be hard to match

One potential disadvantage of a zirconia crown is its 

opaque appearance, which can make it look less than 

natural. This is especially true for monolithic zirconia 

crowns, which are made just from zirconia, although 

it may be less of an issue for teeth in the back of your 

mouth.

Reasons to Get a Zirconia 
Crown

Several factors can make your teeth wear down or 

break. Tooth decay, injuries, and natural aging are among 

the leading causes of tooth damage.  Grinding your teeth, 

a crossbite, and chewing on hard objects might cause 

your teeth to lose their shape or reduce in size. Getting a 

zirconia crown won't help grow your natural tooth back 

to health, but it'll prevent further decay and improve the 

affected tooth's appearance. Your dentist may use a dental 

crown to fix many oral problems. The most common are:

 Preventing fractures on a
week tooth

 Keeping a tooth together
when it's in bad shape
 Improving the look of

your smile
 Restoring a broken or

worn-down tooth

Improving your bite
 Covering large fillings,

 dental implants, and root
canals

 Capping misshapen or
discolored teeth
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الدكتور
مأمون بني هاني

*تركيبات الزيركون االقوى واألجمل صديق اللثة 

* ابتســـامة هوليود
*سحــــــــــب العصب بجلسة واحدة

األردن - اربد - مقابل سامح مول

00962775719100
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 رجل المواقف صاحب اليد البيضاء في قضاء حوائج الناس ومن الرجال الذين ال يريدون من أعمالهم ومواقفهم رياء وال سمعة .

لكل شخص منا حكاية وموقف ، اما ان ينجح واما ان يسقط من خاللها ، لكن النجاح ال يمكن له ان يتحقق اذا ما واصل الشخص تخطي 

 العوائق والعقبات والتغلب عليها واالصرار نحو تحقيق الهدف.

هنا قصة نجاح تختلف عن سابقتها للدكتور مأمون بني هاني، صاحب االبتسامة العذبة والقلب الطيب والروح المرحة واالبداعات التي يشهد 

 له القاصي والداني انه حقق ما لم يستطيع احد تحقيقه .

 يفخر ويعتز بتفوقه وابداعه في عمله وتميزه بالزيركون حتى غدا يطلق عليه ملك الزيركون.

الدكتور مأمون بني هاني يعتبر اليوم انموذجًا رائعًا بخلقه وادبه، الذي ميز عمله، واعطاه صفة جميلة تضاف الى سمعته الطيبة وتميزه 

 بالعمل.

لهذه الرجال ترفع القبعات ، ونهديها الف الف سالم ، لما قدمه ويقدمه لخدمة القطاع الطبي لهذا استحق ان يكون طبيب العام 2023.

ملك الزيركون وطبيب العام 2023
الدكتور مأمون بني هاني..
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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 خالل 

تشجيعها ودعمها ماديًا ومعنويًا من خالل 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
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ــا استعيدي شبابك وحافظي على نظارة بشرتك بتقنية الخاليا الجذعية ــت له ــي قدم ــارات الت ــع المه ــة جمي ــبت اميم ــا ان اكتس وم
والتــي أهلتهــا لتوســيع عملهــا ورفــع مســتوى نســبة األربــاح عمــا 
كانــت عليــه مــن خــالل عملهــا، تبيــن الفــارق الواضــح فــي ارتفــاع 
ــويق  ــال اإلدارة والتس ــي مج ــرة ف ــور الخب ــات وتط ــات المبيع درج
لديهــا، كمــا انهــا زودت فريــق المتابعــة بتفاصيــل نجاحهــا الــذي 
ــس  ــالل األس ــن خ ــذا م ــا، وكان ه ــدد زبائنه ــي ع ــادة ف ــاز بزي امت
ــدة  ــون قائ ــؤولية لتك ــس المس ــالك ح ــى امت ــاعدتها عل ــي س الت
ــل  ــة ووجهــات نظرهــا وأفكارهــا لتفعي تســاهم بمســيرتها الفردي

ــتدام. ــروع مس ــول لمش ــا للوص ــق هدفه ــروعها وتحقي مش
كمــا وانهــا طــورت مــن عملهــا اذ تعــد اشــهى البوفيهــات 

لجميــع المناســبات.

فــي  ومجتهــدة  ناشــطة  أعمــال  رائــدة  اميمــة 
مجتمعهــا المحلــي ذات شــخصية نابضــة بالحيــاه، 
فهــي تمتلــك مطبــخ انتاجــي ناجــح يتميــز بالمأكــوالت 
ــزت بإســم مشــروعها  ــا انهــا تمي ــي ، كم ــة ف التقليدي
الــذي اســتخلصته مــن اللقمة الهنيــة واللمة االســرية.

اللقمة الهنية... اشهى البوفيهات لكل المناسبات

0096279978817000962780296170
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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  عــالج 

الفقــري 

عالج االنزالق الغضروفي )الديسك(

عالج تضيق القناة الشوكية 

تنظير العمود الفقري 

جراحة العمود الفقري 

عالج كسور العمود الفقري 

عالج أورام العمود الفقري 

عالج أورام النخاع الشوكي 

عالج متالزمة 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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العدد 57/175 - يناير  2023 

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

محمد فهد الشوابكهاالستهالك المفرط والطبيعة
لقد ســئمت الطبيعة األم من حديثنا المســتمر ومشــاحناتنا ؛ اليوم تريد رؤيتنا نفعل شــيًئا لعكس 

الموقف الكارثي الذي وضعنا أنفسنا فيه.

هــذا وتتمثل المشــكلة المركزية في نموذجنــا االقتصادي الحالــي في مدى تشــجيعه على التبديد 

واالستهالك المفرط.

 وافضــل طــرق البدء هو التخلــص من النفايات والوابل المســتمر مــن اإلعالنات وروبوتــات الذكاء 

االصطناعــي التي تحثنا على اإلفراط في االســتهالك. يجــب أن نكون نحن من نقنع أنفســنا بتغيير 

عاداتنا، وليس األساليب المتالعبة للمعلنين والذكاء االصطناعي.

هذه ليست المرة األولى التي أذكر فيها أن ثلث الطعام الذي ننتجه يضيع.

 وهــذا يعنــي أن نفايات الطعام ســتكون ثالث أكبر مصــدر النبعاثات غازات االحتبــاس الحراري، إذا 

أخذناها في االعتبار جنبًا إلى جنب مع االنبعاثات التي تنتجها البلدان.

وعلــى الرغم من أن البشــر يحتاجون فقط مــن 15 إلى 20 لترًا من الماء يوميًــا لتلبية احتياجاتهم 

األساســية، فإن متوسط اســتهالك األمريكيين يبلغ 8300 لتر )أو 2200 جالون( من الماء يوميًا، مع 

مراعاة المياه المستخدمة إلنتاج الطعام والسلع التي نستهلكها كل يوم. .

وفي الوقت نفسه، نقوم حاليًا بإعادة استخدام 9 في المائة فقط من ما يقرب من 100 مليار طن من 

المعــادن والوقود األحفوري والمعادن والكتلة الحيوية التــي تدخل االقتصاد كل عام، على الرغم من 

أن 62 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية يتم إنشــاؤها أثناء اســتخراج السلع ومعالجتها 

وتصنيعهــا . وأخيــرًا، يتم حاليًا إعادة تدوير 10 بالمائة فقط من نفايات البالســتيك التي ســتمثل 

13 بالمائــة من ميزانية الكربون لدينا بحلول عام 2050. بحلــول ذلك الوقت، من المرجح أن تحتوي 

محيطاتنا على المزيد من البالستيك، من حيث الوزن، أكثر من األسماك.

فقط تخيل الفرق الذي يمكن أن نحدثه إذا قرر كل واحد منا ببساطة أن يهدر كميات أقل من الطعام 

والطاقة والمياه في حياتنا اليومية.

و يمكــن أن نســتخدم ما يقرب من نصف عدد الموارد التي نســتخدمها اليــوم، حتى قبل أن نبدأ في 

معالجة بقية نظامنا االقتصادي المشــوه. ومع ذلك، لألسف يتم اســتبدال أدمغتنا باإلرادة المحقونة 

للمعلنين والذكاء االصطناعي. نحن نفقد السيطرة تدريجيا.

لقــد حان وقت العمل! ال يتعلق األمر فقط بخفض االنبعاثات ولكن بفرز أذهاننا وتغيير ســلوكياتنا. 

عندما تســوء األمور، نتحدث عن الحاجة إلى إقامة نظام عالمي جديد. أعتقد أن الوقت قد حان إلنشــاء 

نظام اقتصادي واقتصادي جديد يحفزنا على حماية كوكبنا ومواردنا بداًل من تدميرها وإهدارها.

إذا كان اإلعالن يمكن أن يغير عاداتنا، فربما يمكن للكارثة البيئية التي نشــهدها أن تفعل الشــيء 

نفسه.

 لقد حان الوقت ألن نمنح الطبيعة وسادة وبعض الراحة.

وإذا أردنــا تقليــل النفايات، فعلينــا أن نتحرك حيث نحتاج إلــى تغيير النظام الــذي ينتج الكثير من 

النفايات في المقام األول. ال مزيد من المشــتتات فيمــا يتعلق بالتغيرات غير المهمة في انبعاثاتنا ؛ 

يتعلق األمر بتغيير نظام كامل من االستهالك المفرط والنفايات.
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*أخصائي الطب النفسي  ومعالجة االدمان 
*البورد األردني في الطب النفسي
*الجمعية األردنية للطب النفسي 

*مركز مستشفى الرشيد سابقا

الدكتور خالد بني هاني

شــمولية  عالجيــة  خدمــات  لكــم  نقــدم 

ــل ... ــية مث ــات النفس ــف االضطراب لمختل

القلــق واالكتئــاب والوســواس القهــري واضطــراب 

ــام  ــع والفص ــات الهل ــب ونوب ــي القط ــزاج ثنائ الم

واالمــراض الذهانيــة باالضافــة لجلســات تعديــل 

والتوحــد   التعلــم  وصعوبــات  لالطفــال  الســلوك 

واالستشــارات األســرية والزوجيــة. 

ــت  ــر االنترن ــد عب ــر خدمــة حجــز المواعي مــع توف

ــك.  وانــت فــي منزل

00962799997269
00962777775520

األردن – عمان – الدوار الرابع شارع الخالدي مجمع  ماغي كومبلكس -  الطابق الثالث 
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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

00962799997269
00962777775520
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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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للتواصل..

لمسات فنية توازي اجمل اللوحات الفنية

00962798179056 kufiyaa
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فريق تناغم.. 
بدات بفكرة لتولد بذرة تنبت زرعا

تمتلــك قلبــًا كبيــرا فــي حــب الخيــر والعطــاء ممــا أهلهــا لتكــون ســفيرة 
لنشــر الســالم والمحبــة دائبــة تعمــل الخيــر دومــا أينمــا كانــت ، تمــأ الدنيــا 
ــد اهلل  ــر ميــس عب ــن بهــا تعتب ــن كل المحيطي ــاؤل وتنشــر الســعادة بي تف
ــانية  ــا اإلنس ــل أعماله ــا تواص ــن فـــ دوم ــا الفعالي ــطاء اجتماعي ــن النش م
ــزرع  التــي بدأتهــا منــذ ســنوات دون كلــل أو ملــل وهــي تســعى جاهــدة ل
قيــم اإلنســانية بــكل معانيهــا الســامية ، وهــي صاحبــة فكــرة تناغــم التــي 
ــق  ــف بعم ــع، تتص ــي المجتم ــة ف ــخاص ذوي االعاق ــج االش ــى دم ــدف ال ته
ثقافتهــا وصراحتهــا وجرأتهــا وتفهمهــا العميــق لضــرورة تحقيــق التكافــل 

فــي المجتمــع.
ــع  ــاني م ــي واإلنس ــل االجتماع ــال العم ــي مج ــدات ف ــاء الرائ ــن النس م
ــت  ــوع، وعمل ــال التط ــت مج ــي األردن، أحبَّ ــة ف ــن ذوي اإلعاق ــخاص م األش
ناشــطًة فــي خدمــة المجتمــع، رغبــًة منهــا فــي تطويــر مهــارات أبنائــه، وبنــاء 

ــا االردن. وطنه
 فتبنَّــت إطــالق عديــدٍ مــن المبــادرات واألعمــال الخيريــة، وكمــا تكللــت 
ــادرة اطلقتهــا الناشــطة  ــي اطــالق )تناغــم( وهــي  مب مســاعيها بالنجــاح ف
ميــس ابــو عبــداهلل، ومهمتهــا إبــراز الــدور الفاعــل والحيــوي وتهــدف الــى 

دمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المجتمــع.

وتأتــي مبــادرة )تناغــم( ترجمــة للقيــم األخالقيــة الســائدة 
فــي المجتمــع االردنــي وتجســيدًا للتــآزر والتكافــل بيــن كافــة 
ــة االشــخاص ذوي اإلعاقــة، وقــد انضــم  ــه بمــا فيهــم فئ فئات
إليهــا حتــى اآلن الكثيــر مــن االشــخاص مــن هــذه الفئــة 

ــن. والمتطوعي
ــراز  ــم سلســلة مــن الحمــالت إلب ــادرة لتنظي وتســتعد المب
ــة  ــة الجوانــب االجتماعي دور األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي كاف

ــة. ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة واألكاديمي والخيري
ــون  ــي أن تك ــا ف ــة رؤيته ــم( لترجم ــادرة )تناغ ــعى مب وتس
المجتمعيــة،  المســؤولية  تحقيــق  فــي  للدمــج  نموذجًــا 
ــة  ــة فاعل ــة كفئ ــخاص ذوي اإلعاق ــز دور األش ــا تعزي ومهمته
وحيويــة مــن المجتمــع مــن خــالل تســليط الضــوء علــى 
دورهــم فــي التكافــل والتكامــل المجتمعــي ومســاهماتهم فــي 

ــاره. ــن وازده ــاء الوط بن
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ــة ذوي  ــج الطلب ــن ودم ــم وتمكي ــي دع ــادرة ف ــداف المب ــص أه وتتلخ
ــع. ــي المجتم ــم ف ــك دمجه ــة وكذل ــن الطلب ــم م ــع أقرانه ــة م اإلعاق

ــة  ــدور الفاعــل والحيــوي لهــذه الفئ ــراز ال ــى إب ــادرة إل كمــا تهــدف المب
فــي خدمــة المجتمــع وبنــاء الوطــن وازدهــاره، ورفــع الوعــي وتغييــر المواقف 
واألفــكار النمطيــة المغلوطــة وتوعيــة المجتمــع بحقوقهــا وواجباتهــا، 

ــل المجتمعــي. ــز التكامــل والتكاف وتعزي
ــة  ــزة التنمي ــى ركي ــل عل ــن العم ــى ُكٍل م ــادرة عل ــج المب ــز برنام ويرتك
ــم  ــة وأصدقائه ــة ذوي اإلعاق ــراز دور الطلب ــم وإب ــالل دع ــن خ ــرية م البش
فــي البرامــج التعليميــة والمشــاركة الفاعلــة فــي األبحــاث والدراســات 

واالبتــكارات.
ــى  ــي عل ــل التطوع ــال العم ــا إلكم ــا وعزيمته ــت إرادته ــا يثب ــا أن م كم
أحســن مــا يــرام مــا صرحــت بــه ميــس أبــو عبــداهلل بأنهــا ترغــب بتعلــم 
ــوي يدعــم مجــال تعاملهــا  ــل نفســي وترب لغــة االشــارة وأخــذ دورات تأهي

ــات. ــة اإلعاق ــة مــن كاف مــع ذوي اإلعاق
ــى إقامــة مركــز  ومــن ضمــن المخططــات المســتقبلية التــي تســعى ال
ونــادي تأهيــل وتدريــب وترفيــه لــذوي اإلعاقــة يحمــل تفــس اســم الفريــق 

ونهجــه )تناغــم(.

هدفي مساعدة المحتاج 
ومد يد العون للضعيف

للتواصل...
00962789661162

ميس ابو عبد اهلل ...
خطوتي التالية تعلم لغة الصم
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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 ــالم والخي ــة للس ــر نزع ــي األكث ــا، فه عليه

الســالم 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 واألحــالم 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 اختــالف 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 والســالم 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 احالمهــا، 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 ثــالث 
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 
وأخالقيــات  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
ــتقبال. ــرا ومس ــك حاض ــار ذل ــي ثم ــا لتجن ــة، وتطويره التلفزيوني

حكاية اصرار وقصة نجاح يشار لها بالبنان
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ــي  ــدأت عمل ــال وب ــطة الح ــة متوس ــي عائل ــأت ف ــاس "نش ــول اين تق
خــالل 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 واخالقــي 
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 لالطفــال مــن عمــر صغيــر بشــكٍل عــام وكيــف يكونــون 

ــي ضغرهــم". ــى ف ــن حت نافعي
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فــي عُــرف حنــان فــإن أي خطــوة داعمــة للمــرأة األردنيــة هــي غايــة فــي األهميــة وخصوصــًا 

بعــد وصــول الصــراع الطبقــي فــي المجتمــع العربــي العنــف والتفرقــة كأدوات لمعالجــة األمــور، 

ومــن هنــا أصبــح وصــول صــوت حــر  للمــرأة األردنيــة  ضــرورة لــم تتحقــق بشــكل كامــل لغايــة 

اليــوم، إال أن عــواد اســتطاعت التعمــق فــي كافــة النواحــي مؤكــدة علــى رؤيتهــا الســاعية االبــداع.

تعــد حنــان منجــز نســائي فريــد مــن نوعــه بــزغ فــي صورتــه المُثلــى بعــد أن اشــتغلت عليــه 

وقدمتــه ســيدة نهمــة، جريئــة، وفنانــة مرهفــة األحاســيس وروح اســتثنائية اســتطاعت التســلل 

بخفــة ورشــاقة إلــى عقــول الجميــع.

ــة  ــي جامع ــا األردن ــرت بثوبه ــخصيتها فظه ــي ش ــة ف ــة الصعب ــق المُعادل ــتطاعت تحقي إس

ــدًا عــن  ــه ولتظهــر فــي ثــوب ذو مــذاق إنســاني وأجتماعــي مشــوق بعي ــق مــن اوســع ابواب االل

المجامــالت، وهــو مــا نجحــت فــي تجــاوزه بتقديمهــا أعمــااًل تكــون فــي متنــاول الجميــع، االنســان 

ــداع . العاشــق لالي

تعــد ضيفتنــا اليــوم مــن الشــخصيات المكافحــة الملهمــة  لتتجــاوز الصعوبــات وتنتصــر علــى 

ــات  ــن صف ــع بي ــي تجم ــا الت ــاربها وتوجهاته ــالف مش ــي اخت ــًا ف ــك واضح ــدا ذل ــد ب ــه، وق عقبات

معنويــة طبعــت بصماتهــا علــى كيانهــا فميزتهــا عــن  بقيــة اقرانهــا بثقتهــا واعتدادهــا بنفســها، 

كيــف ال وهــي الــروح التواقــة للكمــال قــدر المســتطاع، واألحاســيس المرهفــة، والنفــس األبيــة 

العزيــزة التــي ال تقبــل الضيــم أو النفــاق، والشــغف تجــاه المعرفــة والســعي فــي طلبهــا مــن كل 

طريــق، والشــعور بالغربــة الداخليــة الموجعــة تجــاه مــا يحــدث فــي مجتمعنــا العربــي مــن أخطــاء.

حنان عواد...
ــة، نســتحضر  نعــود اليــوم لنغــرف مــن الذاكــرة الجميل
الوطــن فــي صــورة واحــدة مــن أبــرز الشــخصيات النســوية، 
نقــف علــى تفاصيلهــا الجميلــة، ونتكــىء علــى رؤيــة واضحة 

وثابتــة، فــي ســيرتها العطــرة.
هــدوء، ثقــة، أناقــة، ثقافــة، جمــال، وحضــور، هــذه 
ــز واحــدة مــن الســيدات اللواتــي  هــي الصفــات التــي تميّ
قدمــن عصــارة جهدهــن مــن أجــل تحقيــق مبتغــى جميــل، 

ــي. ــوى راق ومحت
نعــرف أن النســاء قــد تكــون معزولــة عــن محيطهــا، فــي 
ــخص  ــرأة بش ــّكل الم ــن تُش ــن حي ــواها، لك ــن س ــأى ع من
حنــان عــواد، وهــي التــي نبــت كيانهــا  بيــن جيليــن، 
لتكــون قــد أخــذت مــن الجانبيــن، مكونــة إطــارًا ال يشــبه 
ســواه، هــذه حــال سوســنة األردن، المتأثــرة بالســمات 

ــًا. ــة أيض العربي

تعزف قصة نجاح يشار لها بالبنان
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حنــان اليــوم تعلــم أن خطواتهــا األولــى كانــت مفتــاح نجاحهــا، فــي لــم تتــرك 

بابــًا لإلبــداع والتميــز اال وفتحتــه ودخلــت منــه، فــي طريقهــا نحو تشــكيل الشــخصية 

النســائية المحببــة للجميــع.

حنــان عــواد امــراة تمتلــك عزيمــة واصــرار وارادة تصــل عنــان الســماء، درســت 

ادب انجليــزي وعملــت بالمجــال ك معلمــة ومســؤولة انشــطة ووتدرجــت فــي 

ــة  ــا  مختلف ــت هواياتيته ــن كان ــة ؛ ولك ــة انجليزي ــرفة لغ ــرت مش ــى ص ــا حت عمله

فهــي تعشــق كل مــا يتعلــق بـــ الفــن وااللــوان .. فاخــدت دورات كتيــرة بالخياطــة 

والصابــون والشــوكوالته والتجميــل وكروشــيه.

وكانــت تســتغل العطــل الصيفيــة حتــى تســجل بالــدورات  .. وبقيــت علــى هــذا 

الحــال حتــى  بــدات بمشــروعها الخــاص @banner planner party حيــث  كانــت 

تواصــل  ليــل مــع نهــار بعــد ان قــررت دراســة هــذا المجــال.  

ــم  ــي تدع ــاالت الت ــزت بالمج ــا رك ــدورات ولكنه ــجيل بال ــت بالتس ــا اكمل  منهن

المشــروع  منهــا دورة TOT  وحصلــت علــى  رخصــة التدريــب الدولــي ودورة ادارة 

المشــاريع والتســويق والتصميــم وواهمهــا كانــت دورات  خبــز الكيــك  والحلويــات  ..

وبعــد مــا ان نجحــت بمشــروعها .. نظمــت مبــادرة "حققــي ذاتــك" حتــى تســاعد 

ســيدات المجتمــع المحلــي ليأسســوا مشــاريعهم الخاصــة .

واليــوم حصلــت علــى شــهادة الدبلــوم بفنــون الطهــي الحديــث المعتمــد مــن 

واكــس الفرنســي ودورة االســتدامة الغذائيــة واالمــن الغذائــي.. لتصبــح قصــة نجــاح 

حقيقيــة وقــدوة للعديــد مــن الســيدات.

للتواصل...

00962787420685
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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
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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: 
عالج الحاالت الحادة 

عالج االمراض 

المزمنة: الضفط - السكرى - السمنة 

الملتهبة المزمنة 

واالنسجة الناعمة 

الجراحة الجلدية. 

 00962778347176

طب وجراحة عامة/ الجامعة الألردنية 

الدكتور
 حلمي ابو عليا

عمان - ابو نصير - الشارع الرئيسي -بناية 170 - فوق محمص الشعب - ط1
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الدكتورة أميمه كمال األلوسي 
اخصائية تركيبات االسنان التجميلية

• البورد االمريكي لطب وجراحة الفم واالسنان
ADA عضو جمعية اطباء االسنان االمريكيه •

• المستشفى االردني الفنلندي الحديث
االردن - عمان - دوار الداخليه قرب فندق الريجنسي

Mobile: 00962798283003  Phon: 0096265655050
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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
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00962791004052

)CBC( تعداد الدم الكامل•
)ESR( معدل ترسب كريات الدم الحمراء•

•زمرة الدم
•الخاليا 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
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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  اإلســتقالبية 

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
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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 مالمــح الوجــه
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 تــم العــالج علــى عــدة مراحــل  أولهــا مرحلــة ترميــم منطقــة عظمــة الخــد وتصحيــح حجــم 
الدهــون فــي الوجــه باســتخدام حقــن بلوريــال كونتــور لتصحيــح عــدم تماثــل الخديــن و جعــل 
المالمــح متناســقة وجميلــة، ثــم تــم حقــن الشــفاه علــى اكثــر مــن جلســه للحصــول علــى شــفاه 
ــي  ــم ف ــيك ث ــال كالس 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 خــالل فتــرة العــالج 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 الترهــالت 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 هايالي
المالمــح 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
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قصة ارادة تتحدى المستحيل تستحق القراءة
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حرصــت المستشــارة فاطمــة الصمــادي علــى تقديــم يــد العــون 

ومســاعدة أفــراد المجتمــع مــن خــالل تقديــم استشــارات اجتماعيــة 

وأســرية ونفســية مــن خــالل التواصــل مــع كافــة شــرائحه، حيــث تؤمــن 

بــأن تغييــر حيــاة اآلخريــن لأفضــل وإســعادهم هوأفضــل عمــل يقدمــه 

اإلنســان ألخيــه اإلنســان، ومــن هنــا كانــت بدايــة وضــع حجــر األســاس 

 Gold Minds ــة ــول الذهبي ــة العق ــاء أكاديمي ــي بن ف

ــة  ــدوى تفصيلي ــة ج ــداد دراس ــالل إع ــن خ ــوق م ــت الس ــث درس حي

إلنشــاء االكاديميــة، التــي بينــت نتائجهــا مــدى ضــرورة وجــود اكاديميــة 

تعنــى بالعقــول وتكــون  األولــى مــن نوعهــا. 

حيــث ووضعــت الصمــادي علــى عاتقهــا تشــجيع أفــراد المجتمــع ممن 

يعانــون مــن مشــاكل نفســية أوأســرية مــن خــالل تقديــم االستشــارات 

لهــم ممــا يعــود عليهــم بالنفــع وتحقيــق الرعايــة الصحيــة الالزمــة. 

عملــت الكوتــش فاطمــة ليــاًل ونهــارا علــى تطويــر عملهــا مــن خــالل 

ــر  ــزة وتوفي ــة وســرية ممي ــة مريحــة لمــن يلجــأ اليهــا وعناي ــر بيئ توفي

افضــل الخدمــات مســتندة علــى أحــدث المعاييــر العالميــة، وعملــت 

ــى  ــت عل ــي وحافط ــار النفس ــارة المستش ــة زي ــر ثقاف ــى نش ــاد عل باجته

ــن  ــي الوط ــرة ف ــماء كثي ــخصي الس ــش ش ــا ككوت ــن عمله ــرية م الس

ــا . ــكا وأوروب ــي وأمري العرب

مطبات تجارية 
ــاعدة  ــق مس ــا تعش ــات لنه ــن الصعوب ــر م ــادي الكثي ــت الصم واجه

ــذه  ــض ه ــة لدح ــت خط ــدي لها،فوضع ــا تح ــة وتعتبره ــاالت الصعب الح

ــات. التحدي

 وعملــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة مــن خــالل تنظيــم العديــد 

الــدورات، وتنظيــم زيــارات ميدانيــة لبعــض الحــاالت مــن أفــراد المجتمــع 

ــع  ــات مواق ــر منص ــة عب ــائل اإليجابي ــث الرس ــى ب ــت عل ــر، وعمل واألس

التواصــل االجتماعــي والقنــوات اإلعالميــة هادفــة لتغييــر فكــرة الخجــل 

ــات.  ــن وجودالتحدي م

الهــدف  تحقيــق  فــي  الجهــد  مــن  الكثيــر  المستشــارة  وبذلــت 

المجتمــع  أفــراد  أال وهومســاعدة  االكاديميــة   تأســيس  المرجومــن 

ــا  ــق حرصه ــن منطل ــك م ــرح، وذل ــعادة والف ــا الس ــاة تملؤه ــش حي لعي

ــق  ــع لتحقي ــراد المجتم ــع أف ــة م ــم والمعرف ــاركة العل ــة مش ــى أهمي عل

مجتمــع مثقــف علميــاً  ومتماســك اجتماعيــا وســعيد أســريا ...

ارادة وتصميم تقهر المستحيل

ــأت  ــادي، ونش ــد الصم ــة احم ــارة فاطم ــدت المستش ول

فــي بيــت يؤمــن بإطــالق القــدرات وتنميتهــا، ويدعــم 

ــي،  ــداع العلم ــز واإلب ــارب التمي ــه لتج ــه وبنات ــوض أبنائ خ

ــز  ــن تمي ــه م ــا حققت ــك بم ــة بذل ــدر الثق ــى ق ــت عل وكان

ــهادة  ــى ش ــت عل ــث حصل ــي، حي ــي وعمل ــي وأكاديم علم

للطفــل  المبكــر  التعليــم  امريــكا  مــن  البكالوريــوس 

وأكملــت دراســتها بنيلهــا وماســتر الكوتشــنغ االكاديميــة 

ــف  ــم يتوق ــم ل ــغف العل ــة ، إال أن ش ــة واالمريكي البريطاني

يومــا حيــث حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه فــي التنميــة 

البشــرية

المستشارة فاطمة الصمادي...
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دروس وعبر

مــن  خــالل تجربــة الاليــف كوتــش فاطمــة، أيقنــت بــأن ســبب نجــاح 

أي مشــروع يعتمــد علــى مــدى قــرب فكــرة المشــروع مــن هوايــات 

وميــول صاحــب المشــروع نفســه، فهــي كانــت منــذ الطفولــة تحــب علــم 

النفــس وتقــدم يــد العــون لمســاعدة جميــع أفــراد المجتمــع وهــا هــي 

ــا  ــة غذته ــات مجتمعي ــن خدم ــه م ــا تقدم ــا وم ــر بإنجازاته ــوم تفتخ الي

مــن خــالل عملهــا كـــ ناشــطة اجتماعيــة بالكثيــر مــن الجمعيــات التــي 

تمكــن وتخــدم المجتمــع المحلــي والعالمــي، كمــا يوجــد لديهــا مبــادرات 

ــى  ــادرة األمــل والمحبة،كمــا تعمــل عل شــخصية خاصــة فــي ومنهــا مب

ــة للمــدارس والســيدات. ــدورات المجاني اعطــاء ال

المستشارة  فاطمة أحمد 

الصمادي في سطور...

صاحبة ورئيس مجلس اداراة

Gold Minds أكاديمية العقول الذهبية

مستشارة نفسية وأسرية

ــكا  ــا وأمري ــف كوتشــنج معتمــدة مــن بريطاني ماســتر الي

أكثــر مــن 1٨ســنة

مدربــة دوليــة بالتنميــة البشــرية باعتمــاد دولــي ورســمي 

١٣ اعتمــادات

ماستر واليڤ كوتش فاطمة أحمد الصمادي

مدرب معتمد من IPPDبريطانيا

من البورد االلماني للتدريب

مدرب معتمد بورد امريكي 

البريطانيــة  االكاديميــة  الكوتشــنغ  وماســتر  دبلــوم 

واالمريكيــة

جراند ماستر ريكي ومعلمة

جراند ماستر بالفنج شوي وطاقة المكان

مدربة تطوير وتحسين العالقات

مدربة في مجال المال والعالقات 

اول مدربة اردنية باالكسس بارز

ممارس معتمدة بالثيتا هيلنج

للتواصل..

00962790258548
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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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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 خــالل العمــل فــي مجــال التســويق والمبيعــات 

ليبــدأ رحلــة نجــاح مكوكيــة مــن خــالل 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 ــالحه ف س

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

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

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

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 خــالل تواجــده باالتحــاد، مــن الولــوج الــى  قلــوب الجميــع دون اســتئذان، مســتندا علــى عراقــة اســم 

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

معــه فــي امانــة عمــان.

سيرته ودراسته
بــدأ الحديــد دراســته فــي الكليــة العمليــة اإلســالمية، 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 اعــالن عمــان عاصمــة للثقافــة العربيــة عــام 

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

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

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

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 القالئــل 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 تالســطم يصعــب تفســيرها وضعهــا متنبــؤن درســوا اســاطير النجــاح وقدموهــا 

علــى طبــق مــن المــاس لعائلــة الســلفيتي التــي احســنت اســتغاللها، 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 خــالل 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 خــالل فكــره النيــر اســتطاع أن يجعــل جاردينيــا تحقــق 

االكتفــاء الذاتــي .
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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 مالم 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 خاللهــا 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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ثــالث 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 
مالمــح هــذه الفتــاة التــي طوعــت المســتحيل لتصبــح واحــدة مــن أبــرز 
ــا  ــدة انطالقه 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  الــكالم دعونــا مــع هــذه  والن الصــور تعبــر اكثــر مــن 
. ميمهــا تصا

تصاميم عصرية تناسب المراة الشرقية

للتواصل...
00962796787164
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مدارس الراي... ولدت لتكون مختلفة

T-00962778899060
T-00962665693261 

عمان / االردن
دوار المدينة  مقابل المختار مول 

Alraischools
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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
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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 
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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 

خــالل 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 لأســفل، لــم تولــد و فــى فمهــا ملعقــة مــن الذهــب، لكنهــا قــررت أن تصنــع بكبريــاء الفالحــة 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 " فــال 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
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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 عالقت 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 تعديــالت 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 

الطــالق فــي المحاكــم الشــرعية.

سر النجاح العالقة الجيدة بالناس

للتواصل..00962772512716
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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 خالل 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 الكالم 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 االقالم 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 خالل لوحات فنية تغطي 

كافة المناسبات من أعياد الميالد وحفالت الوالدة واكسسوارات البيت وتقوم بالترويج 
لهذه األعمال من خالل صفحتها .....

fairytale_handmade_m

ميس الموسى تحيي فن الفيلوغرافيا

Fairytalehandmademais

copy.indd   45 171 ديدج نوم لايورcopy.indd   45 171 ديدج نوم لايور 1/19/2023   5:17:23 PM1/19/2023   5:17:23 PM



46

   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.

copy.indd   46 171 ديدج نوم لايورcopy.indd   46 171 ديدج نوم لايور 1/19/2023   5:17:30 PM1/19/2023   5:17:30 PM



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 بالعالمــات 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
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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 عالقــه 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

اعالميــآ 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 العالقــه 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...
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الولوج الى القمة والتربع فيها
ــت تلــك المدرســه التــي يرعاهــا  ومــن خــالل ذلــك تمكن

ســامر صبــره مــن تشــكيل دورات ذات مســتويات تدريجيــه 

تناســب الجميــع إبتدأتهــا مــن مســتوى تأسيســي لغايــة مســتوى 

محتــرف هدفهــا تدريــب التالميــذ علــى الركــوب الســليم والتمتع 

بمــا يعشــقون مــن رياضــة ركــوب الخيــل...

وقــد وضعــت مزرعــة صبــره علــى ســلم أنشــطتها 
ــم رحــالت مــن شــأنها  ــه مــن خــالل 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 
ــالل  ــن خ ــال م ــموخ الجب ــة ش ــه ومعانق ــه الوردي والمدين

ــبوعيًا. ــه أس ــالت 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 والســالمه 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...
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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 ــالل 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 ســهاًل 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 ــالك 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 خــالل 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، ولالســف 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 انطالقتــي حقيقيــة مــن خاللــه 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 خــالل 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 خالص 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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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 خــالل 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 خــالل 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 للطــالب الجامعييــن مــع أمريــكا، الننــي وجــدت 

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

عــن غيرهــا؟
زينــة القراعيــن... هــي عصــارة خبرتــي وبوابــة احالمــي 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 لالحت فرص

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

للطــالب الجامعييــن مــع أمريــكا، الننــي رايــت الفــرق وكيــف يتــم صقــل 

ــي  ــل خبرت ــاردت ان انق ــة، ف ــذه التجرب ــالل 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 الطــالب؛ 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 خــالل 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...

00962775721621
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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
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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
copy.indd   53 171 ديدج نوم لايورcopy.indd   53 171 ديدج نوم لايور 1/19/2023   5:17:59 PM1/19/2023   5:17:59 PM



design.konn.tech

2020
25

%70 BuildME

10-8

   
+962  79 956  1222    

info@konn.tech@konn.homes@konn.technologies

www.konnhomes.com
9

11821

10

copy.indd   54 171 ديدج نوم لايورcopy.indd   54 171 ديدج نوم لايور 1/19/2023   5:18:00 PM1/19/2023   5:18:00 PM



design.konn.tech

2020
25

%70 BuildME

10-8

   
+962  79 956  1222    

info@konn.tech@konn.homes@konn.technologies

www.konnhomes.com
9

11821

10

copy.indd   55 171 ديدج نوم لايورcopy.indd   55 171 ديدج نوم لايور 1/19/2023   5:18:01 PM1/19/2023   5:18:01 PM



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

ardasproducts

ArdasProducts

00962776969691
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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..
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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 خــالل 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
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