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االمارات العربية المتحدة - دبي

ولنا كلمة

محمد فهد الشوابكة

نظرة على القطاع الطبي..

يؤثــر القطــاع الطبي على صحة األفراد وإنتاجيتهــم وبالتالي نمو االقتصــاد ككل، وكلما كان القطاع 

الطبــي أكثر تطورا؛ كلما انعكس ذلــك على معدالت النمو االقتصادي باإليجــاب، وتوضح تجربة الصين 

وســريالنكا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، أنه من الممكن تحقيق تحسينات مذهلة في 

توفير الرعاية الطبية والتوصل في نفس الوقت إلى تحسينات ملموسة في النتائج الطبية، مع اإلبقاء على 

إجمالي اإلنفاق العام على الصحة عند مستويات متواضعة، كما حقق انتقال كندا خالل عقد الستينات من 

سيادة التأمين الطبي الخاص، مع وجود أعداد كبيرة من السكان خارج مظلة التأمين، إلى التأمين الطبي 

القومي، إلى تحقيق تحسن ملموس في صحة السكان ومكاسب اقتصادية في نفس الوقت. 

من هنا تســعى جميع الدول إلى تحقيق معدالت نمو اقتصادي، وزيادة الناتج المحلي عن طريق آليات 

وخطــط محــددة، تهدف إلى زيادة مســاهمات األربع قطاعــات المؤثرة في الناتج المحلــي وهي القطاع 

االستهالكي، واالستثماري، وقطاع اإلنفاق العام، والتجارة الخارجية.

وتمثل الصحة محورًا أساســيًا من محاور التنمية البشــرية حيث يعتبر القطاع الطبي من أهم القطاعات التي 

تمس حياة اإلنسان ووجوده وهو قطاع أساسي لتمكين المواطن من التمتع بحياة مثمرة اجتماعيًا واقتصاديًا. 

وعليه فإن تحســين الحالة الصحيــة المحفوفة بالمخاطر، وتوفير أعلى مســتوى ممكــن من الحماية 

والرعاية للسكان يمثل إحدى األولويات األساسية لمجتمع التنمية محليًا وعالميًا في هذا العصر.

وهذا يعني على أرض الواقع تجميع سلسلة من الركائز األساسية لهذا القطاع كنظام تمويل الخدمات 

الطبية، قيادة القطاع، تنمية الكوادر البشــرية، تحسين تقديم الخدمات الطبية،دعم المعلومات الطبية، 

إطار تنظيمي للتعاون بين القطاع العام والخاص.

 وتدل المؤشرات الطبية األساسية فـي االردن على أن القطاع الطبي االردني قد حقق نجاحات متعددة 

في العقد الماضي من خالل تطوير بعض المؤشــرات األساسية كالمؤشرات المتعلقة بالطفولة، الصحة 

اإلنجابية، المراكز الطبية وتوفير االسرة والتطوير في الكوادر الطبية، وانخفاض انتشار األمراض السارية 

وغير الســارية. . ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع مستوى المعيشة، تطور الوعي لدى المواطنين، 

انخفـــاض نسب األمية وتحســن البنية التحتيـــة من ماء وكهرباء وصرف صحي. إضافة إلى التحسن في 

زيــادة نســب التغطية بخدمات الرعايــة الطبية األولية والتوســع في الخدمات الطبيــة العالجية وتوفر 

منظومة لخدمات اإلســعاف والطوارئ بالتزامن مع زيادة أعداد القوى البشرية العاملة في القطاع الطبي 

وتنوع تخصصاتها وزيادة اعداد المستشفيات وزيادة االنفاق على القطاع الطبي. 

اإلنفاق  ويعــد 

العام على القطاع الطبي من أهم أوجه االســتثمار في رأس المال البشري، الذي تسعى إليه جميع الدول، 

وتهــدف من خاللــه إلى تحقيق زيادة و كفاءة في إنتــاج األفراد، مما ينعكس إيجابــا على إجمالي الناتج 

المحلي، ومعدالت النمو االقتصادي.

حيث يسهم االستثمار الخاص في القطاع الطبي في تخفيف العبء عن القطاع العام، ويؤدي إلى إيجاد 

ســوق منافســة كاملة، وزيادة الكفاءة االقتصادية في تقديم الخدمات الطبية، باســتهالك اقل للموارد 

وإنتاج أفضل للخدمات.

وتشكل المكاسب العالمية التي أمكن تحقيقها في قطاع الصحة أحد أهم اإلنجازات التي حققتها البشرية 

مؤخــرا ومــن الممكن في هذا العصــر أن يتوقع كل فرد أن يحيــا حياة طويلة وخالية من المرض بشــكل 

ملمــوس... وهذا اإلنجاز يتجاوز الحاجة للتقييم االقتصادي، إذ أن الصحة الجيدة هي هدف هام في حد ذاته، 

نظرا لما يترتب عليها من تزايد في القدرات البشرية، وباعتبارها إحدى الحاجات اإلنسانية األساسية. 

محمد فهد الشوابكه
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ثمن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظــه اهلل ورعاه تصدر دولة 
اإلمارات عددًا من مؤشــرات التنافســية العالمية للعام الجاري، ونشــر ســموه، على حسابه الرســمي في موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، 
مقطع فيديو للهيئة االتحادية للتنافســية واإلحصاء باإلمارات يتناول أبرز المؤشرات التي تفوقت فيها الدولة عالميًا، والتي يأتي على رأسها 
صدارتها دول العالم في مؤشر توافر الخبرات العالمية، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2019، معلقًا سموه " أفضل دولة.. نحبها ونعشقها"

ونجحت اإلمارات العربية  المتحدة خالل 2019 في تحقيق نقلة نوعية وقفزات هائلة  على كافة المستويات ومع بداية العام الجديد تسابق 
االمــارات العربية  الزمن بجملة من اإلنجازات النوعية في قطاعات االســتثمار والصناعة والطاقــة والنقل والتقنية والبنية التحتية، وحصدت 
بذلك مراتب عالمية في مؤشرات اقتصادية ال يستهان بها، أبرزها المكانة اإلستراتيجية في القطاعات الحيوية على المستوى العالمي، وبدأت 
الدولــة فعليًا في اضافة انجازات جديدة الى سلســلة المنجازات التي حققتها خالل العــام المنقضي لتتربع على العرش بين اكثر دول العالم 
اســتقرارا اقتصاديا ولتقول للعالم ســتكون امارات المحبة والتسامح عروس العالم 2020 وســنجعل العالم باسره يتسابق للقدوم الى دبي 
لالحتفال باكسبو 2020 وفي هذا العدد من مجلة مال واعمال سنقدم ما استطعنا جمعه من انجازات حققها االقتصاد االماراتي خالل 2019.

الشيخ محمد بن راشد... الشيخ محمد بن راشد... 
االمارات أفضل دولة.. نحبها ونعشقهااالمارات أفضل دولة.. نحبها ونعشقها

2 % حجم النمو في االقتصاد االماراتي
حقــق االقتصاد االماراتي خــالل العام 2019 نموا وصل الى ما نســبته 2%، 
مقارنــة بـ %1.7 خالل عام 2018، حســب تقرير صادر عــن وزارة  االقتصاد 
االماراتيــة  والتي نوهت في تقريرها الــى ان حجم النمو هذا جاء بدعم من 
زيادة ناتج القطاع النفطي اإلنتاجي والتصديري خالل العام الماضي، بمعدل 
إنتاج بلغ 3.1 مليون برميل يومي، إضافة إلى تزايد وتيرة النمو في القطاع 
غير النفطي لتحســن أنشــطة الخدمات المالية واالســتثمارية والسياحية، 
وزيادة االســتثمارات في المشاريع االستراتيجية والبنية التحتية والقطاعات 

االقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة على النمو.
وأظهــر التقريــر االقتصادي الســنوي 2019، الصــادر عن الــوزارة أن 
العوامل المســاهمة في زيادة النمو تضمنت تنفيذ المشروعات الخاصة 
بالتجهيز لـ "إكسبو 2020 دبي"، وتفعيل االستراتيجية الوطنية لالبتكار 
والسياســة العليا في مجــال العلوم وتقنية االبتــكار، بما تتضمنه من 
مشروعات باســتثمارات تقدر بـ 300 مليار درهم، ومئوية 2071 كرؤية 
اســتراتيجية طويلة المدى، واالســتعداد لمرحلة ما بعد النفط وتفعيل 
البرنامــج الفضائي، وزيادة االســتفادة مــن تقنيات الثــورة الصناعية، 
وصدور قانون االستثمار األجنبي.. كما توقع التقرير تراجع التضخم إلى 
سالب %1.2 كمحصلة لعدد من العوامل، منها امتصاص ضريبة القيمة 
المضافــة، والتراجع في أســعار اإليجارات التي تمثــل حصة كبيرة من 
سلة المســتهلك. كما يتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية بنسبة 4.2% 
لتســجل 330.2 مليار دوالر، مقارنة بـ 316.9 مليار دوالر متحقق خالل 
عام 2018، كما يتوقع أن ترتفع الواردات الســلعية بنســبة %4.3 لتبلغ 
245.4 مليــار دوالر، مقابــل 235.4 مليار دوالر، كمــا يتوقع أن يرتفع 
الفائض في الميزان التجاري بنسبة %4.1 ليصل إلى 84.8 مليار دوالر.

نظرة على االقتصاد االماراتي خالل نظرة على االقتصاد االماراتي خالل 20192019
قفــزات ابهــرت العالــم ونمــو متواصــل واالقتصــاد االكثــر قفــزات ابهــرت العالــم ونمــو متواصــل واالقتصــاد االكثــر 

اســتقرارًا عالميــًا واالعلــى فــي معــدل النمــو عربيــًااســتقرارًا عالميــًا واالعلــى فــي معــدل النمــو عربيــًا

االمارات تتربع في المركز االول عربيا
جاءت دولة اإلمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشــرا عالميا، وضمن 
أول 20 دولــة علــى الصعيــد العالمي في 57 مؤشــرًا، أي أكثــر من نصف 

المؤشرات التي رصدها التقرير لهذا العام.
حيث واصلت  تقدمها المســتمر في تقارير التنافســية العالمية لهذا العام 
حيث أكدت صدارتها على المستوى العربي واحتلت المركز األول، فيما بلغت 
المركز الــ 25 على المســتوى العالمي متقدمة بمرتبتين عن الترتيب العام 
للسنة الســابقة، وذلك وفقًا لتقرير التنافســية العالمية 2019 الصادر عن 

المنتدى االقتصادي العالمي /دافوس/ الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
فعلى مستوى المحاور الرئيسية جاءت دولة اإلمارات في المركز األول عالميًا 
في محور “استقرار االقتصاد الوطني” والمركز الثاني عالميًا في “محور تبني 

تقنية المعلومات واالتصاالت” والرابع عالميًا في “محور أسواق السلع”.
وجــاءت الدولة في المركز األول عالميًا في أربعة مؤشــرات هي مؤشــر “قلة 
التغير السنوي في التضخم” ومؤشر “ديناميكيات الديون” ومؤشر “اشتراكات 
اإلنترنــت على الهاتف المتحرك” ومؤشــر “قلة فجوة االئتمــان”، وفي المركز 
الثاني عالميًا في كل من مؤشر “معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان” 

ومؤشر “نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك” ومؤشر “تنوع القوى العاملة”.
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انجاز 43 منطقة حرة
حقــق الســوق العقــاري االماراتــي، الكثيــر مــن النجاحــات والتطــورات التــي 
جســدت موقعه كمركز اســتثماري عالمي يســتقطب شتى شــرائح المستثمرين 

والمستخدمين النهائيين حول 200 دولة.
ووفرت اإلمارات 43 منطقة حرة توفــر مرونة كبيرة لألعمال التجارية والصناعية 
مــن أي مــكان في الدولة، وتشــمل هذه المناطــق بنية تحتية كاملــة المرافق، 
مربوطــة بشــبكة موانئ ومطــارات وطرق تعد مــن األفضل عالميــًا، فضاًل عن 
تشــريعات ولوائح إدارية متطورة جدًا، كما تسمح بملكية بنسبة %100 لالستثمار 

األجنبي في أكثر من 122 نشاطًا، و13 قطاعًا اقتصاديًا.
اقتصاد متين قادر على تخطي الصعاب

أثبت االقتصــاد اإلماراتي في عــام 2019 متانته وقدرته علــى تخطي التحديات 
والمتغيرات االقتصادية العالمية كافة فقد تابع االقتصاد االماراتي تقدمه بخطى 

متسارعة وثابتة نحو المستقبل، بالتنوع والمعرفة.
فمــع نهاية العام 2019 ارتفع الناتــج المحلي االماراتي إلى 1.65 تريليون درهم 
مقابل 1.59 تريليون درهم لعام 2018، بزيادة مقدارها 60 مليار درهم، وبنسبة 

نمو 3.77 في المائة.
وســجل الناتج المحلي الحقيقــي الكلي نموا بما  بنســبته 2،3 % في عام 2019، 
مدفوعًا بالنمو في القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى %1.4 مع 
نهايــة العام 2019 مقابل %1.3 في عــام 2018، وكذلك بقطاع النفط الذي من 

المتوقع أن ينمو بنسبة %5 في عام 2019 مقارنة بنسبة %2.8 في عام 2018.
واعتمدت اإلمارات الميزانية االتحاديــة لعام 2020 بإجمالي قدره 61.354 مليار 
درهــم ومن دون عجز والتي تُعد األكبر منذ تأســيس الدولة، حيث تم تخصيص 
ثلــث الميزانية لقطاع التنميــة االجتماعية، وثلثه للشــؤون الحكومية، والباقي 

للبنية التحتية والموارد االقتصادية والمنافع المعيشية.
ومــن اإلنجازات المتميزة التــي تحققت في القطاع المالي خــالل 2019 االرتفاع 
الكبير في أصول الجهاز المصرفي اإلماراتي بعدما قفز إلى فوق حاجز 3 تريليونات 
درهــم مما عزز من مكانته واالحتفاظ بالمركز األول على مســتوى منطقة الخليج 

العربي والشرق األوسط.
وشــهدت الدولة تنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة أسهمت في تحسن مستوى جودة 
الخدمات المقدمة للجمهور ووفرت اآلالف من فرص العمل، في حين زاد التوظيف 

في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة %0.1 في الربع الثاني من 2019.

االقتصاد االماراتي ينطلق بقوة نحو الريادة العالمية
اإلمارات مركز للتسامح

كرست دولة اإلمارات عام 2019 مكانتها كمركز عالمي للتسامح 
من خالل مبادرات وثيقة األخوة اإلنسانية، والقداس البابوي في 
أبوظبي، وبيت العائلة اإلبراهيمية، وقمة التســامح، وغيرها من 
المبادرات الفارقة التي عبرت عن القيم اإلنســانية العميقة التي 

تنطلق منها سياسة التسامح اإلماراتية.
والقت مبادرات التســامح اإلماراتية تأييدا وإعجابا عالميا وتركت 
تأثيــرا فارقا في تصفيــة األجواء بيــن أبناء األديــان المختلفة 

للوصول إلى عالم أكثر تعايشًا وتقباًل لآلخر.
في شــهر فبراير الماضي أهــدت أبوظبي العالــم وثيقة األخوة 
اإلنسانية التي شكلت إعالنًا مشترًكا ودلياًل لألجيال القادمة من 
أجل السالم العالمي والعيش المشــترك بمباركة فضيلة اإلمام 
األكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ األزهر الشــريف وقداسة البابا 

فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
واحتضن اســتاد مدينة زايد الرياضية في الخامس من الشهر نفسه أول 
قداس بابوي في المنطقة أحياه قداســة البابا فرنســيس بابا الكنيســة 
الكاثوليكية وبمشاركة أكثر من 180 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، 
حيث شــكل الحدث لحظة هامة في تاريخ المنطقة والعالم، لما له عظيم 

األثر في تعزيز أجواء التسامح والمحبة والسالم التي تتبناها اإلمارات.

اإلمارات تعانق الفضاء
دخلــت دولة اإلمــارات في عــام 2019 التاريخ من أوســع أبوابه 
بعد أن وصل رائد الفضــاء اإلماراتي هزاع المنصوري إلى محطة 
الفضــاء الدولية ليكــون بذلك أول إماراتــي وعربي تحط قدماه 

على تلك المحطة منذ إنشائها في عام 1998.
وأجرى المنصوري، خالل مهمته في المحطة الدولية للفضاء، 16 
تجربة علمية كما أجرى عدة جلسات تواصل عبر الفيديو وموجات 
الالسلكي حيث شارك في الجلسات عدد كبير من طالب المدارس 

من مختلف إمارات الدولة.
قطاع النفط

نمو القطاع النفطي 
أعلن المجلــس األعلى للبترول عن اكتشــاف وإضافة احتياطات 
هيدروكربونية جديدة تقدر بســبعة مليــارات برميل من النفط 
الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياســية من الغاز التقليدي، ما 
يضع دولة اإلمارات في المركز السادس عالميًا من حيث احتياطات 
النفط والغــاز العالمية، كمــا اعتمد قرارًا تاريخيــًا بإطالق آلية 
تســعير جديدة لـ”خام مربان” القياسي الذي تستخدمه “أدنوك” 
لبيــع إنتاجها من النفط الخام، وصادق على إلغاء القيود الحالية 

للوجهات على مبيعات “مربان”.
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الدكتور فوزي الحموري
فارس االنجاز والعطاء لعام 2019

في قاموس الكلمات مقوالت ال تفارق الذاكرة اطالقًا نظرًا لجمالها وال تمر في الخاطر دون 
أن تصنع لإلنســان طريقــًا مختلفًا يجعله يرى االمور من ناحية اخــرى، منها المقولة التي 
تتحدث عن شــخصية بألف شــخص فمن شمعة واحدة تســتطيع اضاءة آالف الشموع دون 
ان تقل اضاءة الشــمعة االصل تمامًا؛ كشخصيتنا هنا والتي لقبته مجلة مال واعمال بلقب 

فارس االنجاز لعام 2019.

ربان القطاع الطبي
ان الكتابة عن الشــخصيات ذات التأثيــر الحقيقي لها نكهة خاصــة وطعم مختلف عندما 
يكون الحديث عن شخصية بحجم الدكتور فوزي الحموري ربان القطاع الطبي االردني واحد 
بناة النهضــة الطبية في القطاع الخاص، فقد خدم وما زال يخــدم هذا القطاع بكل امانة 

وشرف ومسؤولية وتضحية.

القائد الفذ
اليــوم نكتب عن قائد صلب وطبيب بارع واداري يتســم بالحزم والصالبة والحكمة والعدل 
معا، فقد اســتطاع صنع معادلة النجاح بأفعاله وصدق انتمائه وتواصله مع جميع العاملين 
فــي القطاع الطبــي واحترامه لواجباته التي حملها على عاتقه ووضعها لنفســه بأن يبقى 
القطــاع الطبي االردني فــي الطليعة فكان يبذل جهــده ويتحمل مســؤوليته بكل امانة 
لتحقيق االنجاز، وليكون التاريخ خير شــاهد ومنصف ألكثر الشــخصيات تأثيرًا خالل 2019 
وقائد مســيرة النهضة الطبية في القطاع وطبيب امسك بزمام المبادرة وغاص في اعماق 

المعرفة واالنجاز.

خبرات متراكمة
يمتلك الدكتور فوزي الحموري ســجل ناصع وخبرات متراكمة من تجارب الحياة جعلت منه 
درع من دروع القطاع الطبي ال تزيده االيام اال صالبة في الموقف واخالصا لرســالته وقائد 

من طراز رفيع عشق الطب وجعل الرقي بالقطاع الطبي االردني همه االول.

احترام الرأي والرأي األخر
الدكتور فوزي الحموري شخصية مرنة يحترم الرأي والرأي األخر ويترجم القول الى عمل، من 
هنا فقد امتلك مســيرة طيبة مميزة على امتداد مســيرته التي امتازت بالعطاء والتضحية 

لخدمة القطاع الطبي عامة والمستشفى التخصصي على وجه الخصوص.
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موقف ثابت 
الدكتــور فوزي صاحب مواقف ثابتة عـُــرف عنــه الحنكة والحكمة والتوازن والوســطية في جميع 
توجهاتــه التي تخدم القطاع الطبي، ال يحب العيش اال في مواقع المســؤولية وفي ميدان العمل 

بعيدا عن بريق المجامالت وضوضاء المدائح.

االبداع نهجه
فعندما يصبح االبداع نهجا وطريقا ثابتا، تتوالى اإلنجازات ويتراكم االبتكار من هنا فإن فارســنا 
وضع بصمته االبداعية وعصارة خبراته في كل خطوة يخطوها وال ادل على ذلك من حمله مسؤولية 

الترويج للسياحة العالجية االردنية في مختلف المحافل الدولية.
وليكون بحق مدرســة في العمل والقيادة والريادة والعطــاء والفكر النير والمثال الحي والواقعي 

لصاحب الرسالة الطبية واالنسانية الصادقة واالقتصادي الناجح. 

الدقة في االنجاز
إن السر في مسيرة الدكتور فوزي الحموري الناجحة هي الدقة في االنجاز والسرعة في االداء وحسن 
التخطيــط والمواصلة والمتابعــة والتواصل مع الجميع وتحديد االهداف وتنفيذ االســتراتيجيات 
بمراحل زمنية محددة والتنوع في االساليب والصبر والعفو والتسامح والمرونة واإليثار وفوق ذلك 
كله االخالص لرســالته وتحــدي الظروف وقهر الصعب والمســتحيل، بعزيمة ال تلين وهمة تصل 

عنان السماء، وجهود مخلصة ال تبحث عن مصالح شخصية.

التناغم سر النجاح
 فكان التناغم الكبير بين الحموري وفريقه في المستشفى التخصصي وكذلك جمعية المستشفيات 
الخاصة االساس في تخطي الصعاب المتالحقة والعقبات التي ما كانت لتزول لوال الحكمة والرؤية 
الثاقبة التي يتمتع بها، فقد كرس جهده ووقته لخدمة القطاع الطبي االردني ساعيا وفريق عمله 
الذي اختاره بكل دقة وامانة من خيرة الخبرات لفتح الطريق على مصراعيه لنهضة طبية من أجل 

الولوج إلى المستقبل، بخطى ثابتة، وبثقة أهلته لالنطالق قدما بالبناء والتطوير.

الخالصة
وخالصة االمر ومن خالل غوصنا في مسيرة الدكتور فوزي الحموري الناجحة نجد حكاية تروى على 
فــم الدحنــون والرمان وبين ثنايا االبداع واالبتكار، مســيرة ترفض اال ان تكــون الحاضرة، تروي 
مسيرة طبيب قل مثيله وقائد تنحني امامه القامات ففي كل خطوة يخطوها مسيرة انجاز جمعنا 

خالصتها في هذا التقرير...

محطات مشرقة
من تاريخ حافل بالعطاء واالنجازات
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يعد الدكتور فوزي الحموري قامــة علمية يحتذى بها في قطاع الطب األردني، 
اســتطاع ان يترك بصمــة مميزة وجميلة فــي عالم الطب فقد لعــب دورًا مهمًا 
وقياديًا للغاية في تخصص طب االطفال والغدد الصماء والسكري، فهو استشاري 
طب األطفال والغدد الصماء والســكري وزميل الكلية الملكية البريطانية/ لندن 
ومدير عــام ورئيس هيئــة المديرين المستشــفى التخصصــي ورئيس جمعية 

المستشفيات الخاصة والرئيس الفخري للمجلس العالمي للسياحة العالجية.
وهــو علم من اعالم الطب األردني ارتبط اســمه بالكثيــر من االنجازات على 
كافة المستويات الطبية سواء على مستوى المستشفى الذي يديره بكل مهنية 
وحرفية وتميز او على المســتوى العام بمشــاركته الدائمة في كل ما يرفع اسم 
مهنة الطب في األردن فقد تجاوز اســمه حدود الوطن ليصبح شخصية معروفة 

في قطاع الصحة والسياحة العالجية على المستوى العربي والعالمي.

الدكتور فوزي الحموري
شخصية العام 2019 استحقاق مؤكد

مال واعمال تسلط الضوء على 
انجازات الدكتور فوزي الحموري

مسيرة علمية ناجحة
تخرج الدكتور فوزي الحموري من الجامعة األردنية وأكمل 
اختصاصه فــي بريطانيا وحصل على زمالــة الكلية الملكية 
البريطانيــة في طب االطفــال وكذلك حصــل على تخصص 
فرعي في الغدد الصماء والســكري لألطفال وكان أول طبيب 

أردني يحصل على هذا التخصص.

قيادي ناجح
في عام 1999 استلم الدكتور فوزي الحموري منصب رئيس 
هيئــة المديرين ومدير عام المستشــفى التخصصي، وخالل 
مســيرته وقيادته الريادية استطاع ان يصنع نقلة نوعية في 
المستشفى التخصصي حيث أصبح صرح طبي وتعليمي مميز 

على مستوى األردن واإلقليم. 

مستشفى وفق اعلى المعايير
وانطالقــا مــن إيمانــه وحرصــه الدائم علــى الجودة 

فقــد التــزم المستشــفى التخصصــي بتطبيــق أفضل 

معاييــر الجودة العالمية لتقديــم أرقى الخدمات الطبية 

والفندقية للمرضى وفق أحدث وســائل الصحة والسالمة 

واألمان، ونتيجة لذلك أصبح اسم المستشفى التخصصي 

من االســماء الرنانة وفي المقدمة على مســتوى اإلقليم 

واالكثر حصواًل على شهادات التميز واالعتمادية والجوائز 

المحلية والدولية.

الحصول على جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز
كما ويعد مستشــفى التخصصي المستشــفى الوحيد الذي فــاز بجائزة الملك 

عبــداهلل الثاني للتميــز ولدورتين متتاليتيــن، كما وحاصل على شــهادة الجودة 

العالمية من هيئة االعتماد الدوليةJCI ألربع دورات متتالية، ومن مجلس اعتماد 

المؤسسات الصحية HCAC ولخمس دورات متتالية. والمستشفى األول في األردن 

والسابع في العالم الذي تم اعتماده كمركز متميز من قبل هيئة االعتماد الدولية 

 .)Acute Myocardial and Heart Failure( في معالجة امراض القلب JCI
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وتوجت مســيرة التميز وتحسين جودة وســالمة الخدمات بحصول 
المستشفى على جائزة: "أفضل مستشــفى عربي في رعاية المرضى" 
خالل الملتقى الســادس عشــر التحاد المستشــفيات العربية وتزامنا 
مــع اجتماع مجلــس وزراء الصحــة العرب باإلضافة الــى حصوله على 
شــهادة الســياحة العالجية من MTQUA كأول مستشفى في االردن 
يحصل على هذه الشــهادة، وبهذا يصبح المستشفى التخصصي أول 
مستشفى في االردن معتمد دوليًا لخدمة ورعاية المرضى المسافرين 
الدوليين وتم تصنيف المستشــفى من أفضل 10 مستشــفيات على 
مســتوى العالم في الســياحة العالجيــة للعــام 2017 وللعام 2018 

و2019 تم تصنيفه بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم.

مقصدا للمرضى العرب واالجانب
ويســتقطب المستشــفى التخصصي المرضى من اكثــر من 100 
جنسية عربية واجنبية حيث استقبل خالل 26 عاما 5.5 مليون مريض 
منهــم 530 ألف حالــة إدخال و 1,350,000 زيارة طــوارئ و 280 ألف 
عملية جراحية وتقارب نسبة المرضى الغير اردنيين %40 من مرضانا 
ويتــم معالجتهم تحت إشــراف ما يزيد عن 750 استشــاري في جميع 

االختصاصات الطبية.

رئاسة جمعية المستشفيات الخاصة
لقد تــرأس الدكتور فوزي الحموري جمعية المستشــفيات الخاصة 
منــذ عــام 2004 وحققت الجمعية فــي عهده العديد مــن االنجازات 
والتي ســاهمت فــي تعزيز تنافســية قطــاع المستشــفيات الخاصة 

االردنية محليا واقليميا وعالميا ومن أهم هذه اإلنجازات:

المستشفى التخصصي يتوجالمستشفى التخصصي يتوج
بأفضل مستشفى عربي في رعاية المرضى

تمثيل قطاع المستشــفيات الخاصة في جميــع المجالس والهيئات الصحية 
واالقتصاديــة وجميع اللجــان ذات العالقة، ليس فقط فــي االردن ولكن على 
المســتوى العالمــي من خــالل عضوية اتحاد المستشــفيات العالمــي واتحاد 

المستشفيات العربية ورئاسة المجلس العالمي للسياحة للعالجية. 

جوائز تؤكد االنجاز
فوز الجمعية بسلســلة جوائز من أهمها جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز 
عن فئة أفضل الممارســات لدورتين متتاليتيــن وعن فئة ختم التميز لجمعية 
المستشفيات الخاصة. وجائزة أفضل مقصد للسياحة العالجية إلى جانب تكريم 
الجمعية من قبل جمعية الســياحة العالجية وانتخاب رئيس الجمعية لمنصب 
رئيس المجلس العالمي للســياحة العالجية ومن ثم توليه الرئاســة الفخرية 
للمجلس وتكريمه من قبل وزيرة الســياحة بلقب سفير سياحة المؤتمرات في 

األردن وغيرها العديد من الجوائز والشهادات.

وفي عام 2019 حصل رئيس جمعية المستشفيات الخاصة على جائزة التميز في 
التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في السياحة العالجية وذلك على هامش 
مؤتمر اتحاد المستشــفيات العربية الذي عقد بدولة الكويت حيث قام وزير الصحة 
الكويتي الدكتور الشــيخ باســل الصباح وامين عــام اتحاد المستشــفيات العربية 
البروفيســور توفيــق خواجة بتســليم الجائزة الــى رئيس الجمعيــة الدكتور فوزي 
الحمــوري ووزير الصحة األردني الدكتور غــازي الزبن وتأتي هذه الجائزة تقديرا لما 
حققــه القطاع الصحي االردني من نجاحات مميــزة جعلته يصبح قبلة العالج االولى 
في االقليم وقدرته على التعامل مع االوضاع االقليمية السياســية واالمنية في عدد 

من الدول العربية، وكذلك نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد شارك الدكتور الحموري كممثال عن الجمعية وعن األردن فيما يزيد 
عــن 200 مؤتمر محلي ودولي تعنى بالقطاع الصحي والســياحة العالجية 
ويحــث على اهمية تعزيــز ثقافة الجودة في المستشــفيات في المملكة. 
ويدعم االستثمار في قطاع المستشــفيات الخاصة لوجود بيئة استثمارية 

مميزة للمستثمرين االردنيين والعرب واالجانب. 

شــراكة حقيقية بيــن القطاعين 
العام والخاص تتوج بجائزة التميز
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تنظيم المؤتمرات الدولية
ونجحت الجمعية تحت رئاســة الحموري في تنظيم العديد من النشاطات 
والمؤتمرات الدولية وآخرها منتدى السياحة العالجية والسفر الصحي الدولي 
2019 الذي عقد في العاصمة االردنية عمان تحت رعاية جاللة الملك عبداهلل 
الثاني في شــهر تشرين األول 2019 الثاني وافتتحه مندوبًا عن جاللته دولة 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والذي حقق نجاحًا بارزًا على مختلف األصعدة 
وبمشاركة أكثر من 700 شخصًا من 48 دولة عربية وأجنبية يمثلون قطاعات 

مختلفة ذات صلة بالسياحة العالجية واالستشفائية.
وفي عام 2017 تم "إعالن عمان لتوســيع مظلة الســفر الصحي" ليشمل 
ثمانية محاور تخص مجاالت متنوعة لصحة االنسان وهم السياحة العالجية، 
سياحة طب األسنان، سياحة المنتجعات، السياحة االستشفائية، سياحة االكل 

الصحي، السياحة الرياضية، سياحة التقاعد، والسياحة المتاحة للجميع.
وترأس في شــهر تشرين الثاني الدكتور الحموري مؤتمر الجودة في 
الرعاية الصحية الخامس2019 الذي نظمه مجلس اعتماد المؤسســات 
الصحيــة تحت رعايــة جاللة الملك عبداهلل الثانــي وافتتحه مندوبا عن 
جاللته األميرة منى الحسين المعظمة. وترأس الحموري المؤتمر كونه 
نائــب رئيس مجلــس إدارة مجلــس اعتماد المؤسســات الصحية واحد 

مؤسسي المجلس منذ عام 2008.

الدكتور فوزي الحموري..
رئيسًا لمنتدى الســياحة العالجية 
والســفر الصحــي الدولــي 2019 

ومؤتمر الجود في الرعاية 2019 

بخطًا متسارعة...بخطًا متسارعة...
وتكريمــا لجهــوده في خدمــة القطاع الطبــي ودعم 
الســياحة العالجية حصل الدكتور الحموري على العديد 
مــن الجوائز منهــا جائزة "القيــادي الرائد فــي الجودة 
الصحيــة علــى مســتوى الوطــن العربــي" مــن اتحاد 
المستشــفيات العربية فــي عام 2010 كمــا حصل على 
جائزة "الريادي في ادارة المستشــفيات" من قبل جمعية 

السياحة العالجية في عام 2013. 
 وفي العام 2014 اســتطاع أن يحصل على جائزة بإسم 
األردن كأفضــل مقصد للســياحة العالجيــة للعام 2014، 
وقامــت جمعية الســياحة العالجيــة االمريكيــة بتكريم 
د.فــوزي لجهوده المبذولــة في مجال الســياحة العالجية 
خالل مؤتمر الســياحة العالجيــة العالمي 2015 الذي عقد 
 Sanjiv Malik Lifetime  فــي فلوريدا. وحصل على جائزة
Achievement Award خــالل مؤتمــر الســفر العالجي 
الدولي في مدريد لجهوده المتميزة في تطوير الســياحة 
العالجية في األردن وفي اإلقليم وعلى المستوى العالمي. 
ومنح لقب "ســفير سياحة المؤتمرات في األردن" من قِبل 

وزيرة السياحة واألثار.

الحموري القيادي الرائد 
فــي الجــودة الصحيــة علــى 

مستوى الوطن العربي



2021

• حملة من بعدي حياة: والتي يقودها ســمو االمير رعد بن زيد، حيث كان 
المستشــفى التخصصي الراعي الرئيســي لهذه الحملة والتي استطاعت أن 

تجمع 4368 متبرع باألعضاء خالل 8 ساعات.
• حملة من عيوني حياة: والتي يقودها سمو األمير رعد بن زيد، حيث كان 
المستشــفى التخصصي الراعي الرئيســي لهذه الحملة والتي استطاعت ان 
تجمع 3540 متبرع بالقرنيات خالل 8 ساعات ودخل األردن موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية.
• حملة البر واالحســان: التي تقودها ســمو األميرة بسمة بنت طالل حيث 
يشــارك المستشفى التخصصي في دعم نشــاطات الحملة منذ ما يزيد عن 

15 عاما في اجراء عمليات جراحية مجانية لمئات المرضى المحتاجين.
 :Operation Smile-Jordan تأســيس جمعيــة االبتســامة االردنيــة •
حيث كان أحد مؤسســي هذه الجمعية والتي قامــت بإجراء مئات العمليات 

الجراحية والتجميلية مجانا لألطفال المصابين بتشوهات خلقية.
• تأسيس جمعية الســنابل الخيرية للتوحد: حيث كان أحد مؤسسي هذه 
الجمعية والتي تقدم خدمات عالجية وتعليمية لألطفال المصابين بالتوحد.

• أحد مؤسسي جمعية أصدقاء الصندوق العالمي لمكافحة السل والمالريا واإليدز 
.MENA Friends of Global Fund لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

• أحد مؤسسي الصندوق األردني لعالج المريض الفقير: حيث يساهم هذا 
الصندوق في توفير العمليات الجراحية آلالف المرضى المحتاجين مجانًا.

• عضو لجنة دعم القطاع الصحي في غزة
• إقامة عشــرات االيام الطبيــة المجانية في مختلــف محافظات المملكة 
وأيضا خارج األردن في الســودان، واليمن، وتشــاد، وفلسطين، وإرسال أول 
فريــق طبي إلى بنغــازي خالل الثورة الليبية لمســاعدة االشــقاء الليبيين 

وارسال بعثة طبية لدعم الالجئين الروهينجا في بنغالدش.
• عضو جمعية البيئة األردنية وداعم رئيسي للحملة الوطنية لنظافة األرض.

انجازات د. فوزي الحموري.. 
في مجال العمل التطوعي واالنســاني 

وخدمة المجتمع المحلي والدولي

في مجــال دعم وتطوير القطاع الصحي والترويج للســياحة 
العالجية ودعم االستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة:

• عضو مؤســس في مجلس اعتماد المؤسســات الصحية وحاليا 
نائــب الرئيس: والــذي يعتبــر أول مجلس من نوعــه في الوطن 
العربي، يعمل على رفع جودة خدمات المؤسسات الصحية وتدريب 

الكوادر على معايير الجودة ومنح شهادات االعتمادية.
• مــن خــالل عضويته في المجلــس الصحي العالــي والمجلس 
الطبــي األردنــي والمجلــس التمريضي األردني حــرص على دعم 

وتطوير القطاع الصحي األردني في مختلف مكوناته.
• ومن خالل عضويته في المجلس الوطني للسياحة وفي الفريق 
الوطني لالستراتيجية الوطنية للسياحة العالجية كرئيس لجمعية 
المستشــفيات الخاصة يساهم بوضع خطة الســتمرارية تنافسية 

االردن كأفضل مقصد للسياحة العالجية في المنطقة.
• دعــم بنك الدم الوطنــي وجمعية أصدقاء بنــك الدم وتنظيم 

حمالت التبرع بالدم.
• ساهم في تأسيس مشروع حكيم لحوسبة القطاع الصحي الذي 

تم إنشاؤه بمكرمة ملكية سامية.
• من خالل عضويته في مجلس ادارة المركز األردني لإلسعاف الجوي 
والذي تم تأسيسه بمبادرة ملكية سامية يحرص على انجاح هذا المركز 

الذي يعتبر اضافة نوعية في مجال االسعاف الطبي في المملكة.

الدكتور فوزي الحموري في سطور..
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة 

رئيس هيئة المديرين ومدير عام المستشفى التخصصي
الرئيس الفخري وعضو مؤســس للمجلس العالمي للسياحة 

 GHTC العالجية
استشاري طب األطفال والغدد الصماء والسكري – بريطانيا

زميل الكلية الملكية البريطانية / لندن 
ACPE عضو جمعية مدراء المستشفيات التنفيذيين األمريكية

عضو االتحاد الدولي للمستشفيات
عضو اتحاد رجال األعمال العرب

ســاهم د. فوزي في تطوير القطاع الصحي األردني من 
خالل مساهمته وعضويته في كل من:

عضو المجلس الصحي العالي
عضو مجلس إدارة المجلس التمريضي األردني

عضو الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للسياحة العالجية
عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة

عضو مجلس أمناء السياحة الصحية واالستشفائية
عضو مجلس أمناء البوابة اإللكترونية للسياحة العالجية

عضو المجلس الوطني للتنافسية واالبتكار
HCAC نائب رئيس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

عضو مجلس إدارة البرنامج األردني لسرطان الثدي
عضو مجلس إدارة المركز األردني لإلسعاف الجوي
عضو مؤسس في شركة الحوسبة الصحية )حكيم(

عضو مجلس إدارة المجلس الطبي األردني )سابقًا(
عضو مجلس حماية المستهلك

عضو مجلس أمناء سياحة المؤتمرات والمعارض
عضو مجلس إدارة هيئة الترقيم األردنية

Operation Smile عضو مؤسس في جمعية االبتسامة – االردن
عضو مجلس أمناء جمعية األخوة األردنية الفلسطينية

عضويات أخرى:
• عضو نقابة األطباء األردنيين منذ 1985.

• عضو جمعية أطباء األطفال االردنية منذ 1990.
.ISQUA2001 عضو في جمعية جودة الخدمات الصحية - استراليا •

• عضو في مجلس ادارة مؤسسة تشجيع االستثمار 2010-2006.
• عضو في جمعية رجال األعمال األردنيين منذ 2004.
.USA - عضو في جمعية السياحة العالجية الدولية •

• عضو مجلس ادارة جمعية اصدقاء الصندوق العالمي لمكافحة السل 
والمالريا وااليدز 2013-2009

• عضو مجلس األعمال األردني السعودي
• عضو مجلس كلية الطب في الجامعة األردنية لعدة دورات

• عضو مجلس كلية العلوم في الجامعة األردنية 
• عضو مجلس امناء كلية الملك الحسين الجوية 

المؤهالت والشهادات:
• درجة البكالوريوس في الطب والجراحة / الجامعة األردنية 

• درجة الماجستير في طب االطفال - الجامعة االردنية / كلية الدراسات العليا
• شهادة االختصاص في طب االطفال من المجلس الطبي االردني

• شهادة اختصاص طب االطفال من الكلية الملكية البريطانية MRCP لندن 
• شهادة اختصاص الغدد الصماء والسكري من جامعة برمنغهام / بريطانيا 

• شهادة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية FRCP لندن 
ACPE شهادة عضوية جمعية المدراء االطباء االمريكية •
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سلطان بن سعيد 
مهندس نهضة عمان

بعد نحو 50 عاما حاكما، انسدل الستار في صمت على الحياة أقدم 
حاكم بالشــرق األوسط، تاركا عرشــه بال وريث، وبلدا بال اعداء من 
سياســية خارجية عرفت بالحياد، ودســتور داخلي جعل بالده هادئة 

عرفت استقرارا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، دون معارضة.
وفي هــذا العدد من مجلة مال واعمال ســنرصد لكم اهم االنجازات 
التي حققتها عُمان في عهد سلطانها الراحل... شهدت عمان في عهد 
ســلطانها الراحل وبانيها قابوس بن ســعيد تجربة تحدى في مسيرة 
كان اساســها ومرتكزها الرئيســي نهضة شــاملة على المســتويات 
السياســية واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافية كافــة وذلك بفضل 
الفكر النير والنظرة الصائبة والثاقبة للســلطان قابوس رحمه اهلل في 
التعامل مع كافة األمور والنظر إلى المســتقبل وهو ما أعطى التجربة 

قوة دفع ذاتية ليواصل قطار النهضة سيره صوب المستقبل.
سياسة الوسطية واالبتعاد عن النزاعات

الحديــث عن ســلطنة عمــان وانجازاتها في عهــد باني نهضتها 
الســلطان قابــوس رحمــه اهلل يبدأ من خــالل الحديث عن السياســة 
الخارجية لســلطنة عُمان التي رسّــخها الســلطان قابوس بن سعيد 
بمالمــح الشــخصية العُمانية القائمة على التســامح واعتمــاد الحوار 
والنأي بالنفس عن النزاعات، فمنذ توّلي الســلطان قابوس الحكم عام 
1970، كانــت عُمان محــدودة العالقات مع العالــم الخارجي، بما فيها 
الدول العربية المجاورة، لكن الســلطان ما لبث أن مد جسور الصداقة 
وفتح آفاق التعاون مع مختلف الدول وفق أسس من االحترام المتبادل.

فبعــد عام واحد مــن توليه الحكم عــام 1970م انضمــت عمان إلى 

جامعة الــدول العربية وفي عام 1981م انضمــت إلى مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية فيما امتازت تلك السياســة بالســعي إلى تحقيق 

السالم ونشر التسامح والتعايش .
وبالرغم مــن محدودية عالقاته الخارجية فقد أســس الســلطان 
الراحل منطلقات وأسس السياســة العمانية على قاعدة صلبة من 
العمل على تحقيق الســالم واألمن واالســتقرار، وقد أكدها بقوله 
إن الســلطنة "دولة سالم" تســعى إليه وتعمل من أجل تحقيقه وال 

تتردد في بذل كل ما يمكنها من أجل هذه الغاية النبيلة.
ومكن الهدوء والصراحة والوضوح الســلطنة مــن طرح مواقفها 
والتعبير عنها بثقة مع الحرص على بذل كل ما هو مُمكن لدعم أي 

تحركات خيّرة باتجاه تحقيق األمن واالستقرار.
وممــا يزيد من قدرة الســلطنة في هذا المجــال أنها تتعامل مع 
مختلــف األطراف في إطــار القانون والشــرعية الدوليــة وإدراكها 

العميق لألهمية االستراتيجية واالقتصادية لهذه المنطقة على كل 
المستويات والتحديات المحيطة بها والتي تؤثر عليها.

ممــا جعلها تحظى بثقــة وتقدير كبيرين، فكانت مســقط مقصدًا 
للعديــد من قيــادات المنطقــة والعالم للتشــاور وتبــادل الرأي مع 
الســلطان قابوس، واحتضنت جهودًا عدة معلنــة وغير معلنة للعمل 
على تقريب المواقف وتجاوز الخالفات بين األطراف المعنية بمشكالت 

عدة إقليمية وعربية ودولية.
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عُمان في عهد قابوس...              نهضة شاملة قادها السلطان الراحل
الدستور الداخلي

 وعلــى صعيد السياســة الداخلية يمكن تلخيص إرث الســلطان قابوس في ثالث 
محطات أساســية كبرى أهمها المصالحــة الوطنية التي أطلقها منــذ توليه الحكم 

وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد البالد تحت مسمى واحد "سلطنة عمان ".
تبعها بسياســة االنتقال المبكر إلى حكم دولة المؤسســات عبر إنشــاء المجالس 
التمثيلية وانتقلت الســلطنة بعدها بمعيته " رحمــه اهلل " إلى مرحلة مرحلة جديدة 
تمثلت في إنشاء المجالس االستشارية والشورى وإعالن أول دستور مكتوب في تاريخ 

عمان العام 1996 أو ما يعرف بالنظام األساسي للدولة.
التعليم اولى اهتماماته

والن التعليم هو اللبنة االولى في بناء المجتمع وركيزة اساســية في نموه وتطوره 
فقد اتخذ رحمه اهلل منذ اللحظة األولى لتوليه الحكم بالسلطنة قرار حكيما ومدروسا، 
باالهتمام بمحور التعليم وجعله األســاس الذي يتم البناء عليه، واعتبره أحد الركائز 
الضرورية للنهضة والتقدم والحضارة وقاطرة التنمية المســتدامة للبالد ورفع شعار 
" ســنعلم أبناءنا حتى لو تحت ظل الشــجر" وأخذ على عاتقه نشــر مظلة التعليم في 

مختلف أرجاء السلطنة.
فبعد أن كان عدد المدارس قبل 49 عاما من عمر النهضة ال يتجاوز 3 مدارس، وعدد 
التالميذ أقل من األلف و التعليم محصور بين التمهيدي والصف السادس االبتدائي، 
والتعليــم مقصور علي الذكــور دون اإلناث أصبحــت المدارس بــاآلالف وتالميذها 
بالمالييــن وهناك مســاواة في التعليم بيــن الذكور واإلناث وبــات التعليم ممتدا 
من التمهيدي لالبتدائي مــرورا باإلعدادي و الثانوي وصوال إلى الجامعات والمعاهد 
والدراسات العليا، وتم توزيع تلك المنشآت التعليمية بجميع أرجاء السلطنة وتنوعت 

المدارس بين التعليم العام والتقني واإلسالمي.
و يمثل التعليم العالي، وتوافر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار 
األول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وهو عامل أساسي لرسم استراتيجيات 
بناء اإلنسان والمكان، ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي و ال يزال من األبجديات 

التأسيسية لخطاب النهضة العمانية المعاصرة.
وتمثــل ذلك االهتمام بإنشــاء العديد من مؤسســات التعليــم العالي في مختلف 
المجاالت الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ واإلرشاد 

وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة.
القطاع الصحي

حققت الســلطنة إنجــازات جلية في مجــال تطوير الوضع الصحــي نتيجة للجهود 
الكبيرة التي بذلت بتوجيهات من الســلطان الراحل، وشهدت الخدمات الصحية في 
ســلطنة عمان تطورا ملحوظا طوال الســنوات الماضية بعدما أمــر "طيب اهلل ثراه" 
بإنشــاء أعداد كبيرة من المستشــفيات والعيــادات والمراكز الطبية فــي كل أرجاء 
عمان ومدها بكل احتياجاتها من أطباء ومعدات وأدوات وأدوية؛  ليؤمن بذلك صحة 

العمانيين في المدن والقرى واألرياف على حد سواء.

الثقافة والتراث
  "إن بناء دولة عصرية تأخذ باحداث اســاليب العلم والتقنية 
لــم تجعل هذا البلــد يتنكر لتراثه العريق وأمجــاده التليد بل 

سعى دائما الى دمج الحداثة بألصالة". 
مقولة حرص على قولها الســلطان قابوس بن ســعيد 

رحمه اهلل وترجمها على ارض الواقع.
ويعد ذلــك الجانب األبرز والذي ترك آثاره الواضحة في عمان 

فبفضل قراره أصبح لدى السلطنة جامعة السلطان قابوس.
وللسلطان قابوس اهتمامات واســعة بالدين واللغة واألدب 
والتاريخ والفلك وشــؤون البيئة وظهر ذلــك في الدعم الكبير 
والمســتمر للعديد من المشــروعات الثقافية وبشكل شخصي 
ومحليا وعربيا ودوليا، سواء من خـــالل منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة " اليونيسكو " أو غيرها من المنظمات 

اإلقليمية والعالمية.

في مجال االقتصاد
و على المستوى االقتصادي قامت النهضة العمانية على تحقيق التنمية 
الشاملة والمســتدامة التي تحافظ على الموارد لألجيال القادمة، وانطلق 
قطار التنمية االقتصادية في قطاعات الســلطنة كافة عبر ما يقارب نصف 

القرن وأصبحت التجربة االقتصادية العمانية نموذجا يحتذى .
فقد قامت النهضة والتنميــة االقتصادية على عدة ركائز أبرزها مواكبة 
متغيــرات العصر الحديث في المجال االقتصادي، والتخطيط الســليم عبر 
خطــة التنمية االقتصادية الخمســية المتتابعة وفقا الســتراتيجية ورؤية 
شــاملة واضحة ترجمت في اإلنجــازات االقتصادية الكبيــرة التي حققتها 
الســلطنة عبر الســنوات الماضية و التي تمثلت في ارتفاع معدالت النمو 
االقتصادي و حجم الموازنة العامة والمشروعات االقتصادية التي تزخر بها 
كل مناطق الســلطنة والمناطق االقتصادية والمناطق الحرة الضخمة في 
صاللــة وصحار والمنطقة االقتصادية بالدقــم والتي تمثل قاطرة التنمية 

المستقبلية في عمان.
وتعتبــر " عمــان " من أفضــل الدول التــي حققت إنجازات فــي التنويع 
االقتصادي عبر التوسع في قطاع الصناعات خاصة صناعة البتروكيماويات 
وقطاعــات الزراعــة والســياحة وصيــد األســماك والخدمات اللوجســتية 
والســياحة وغيرهــا، إضافة إلى التوســع في قطاع المشــروعات الصغيرة 

ومشروعات ريادة األعمال التي تتميز بها السلطنة.
واتســمت النهضة االقتصادية العمانية بوجود دور بارز للقطاع الخاص 
فــي التنميــة و دعم الدولة له في إطار الشــراكة القويــة بينهما واحتلت 
السلطنة المرتبة األولى عالميا في الحرية االقتصادية إلى جانب بناء عمان 
شــراكات اقتصادية مع مختلــف دول العالم وجذب االســتثمارات األجنبية 
مثل المدينة الصينية بالمنطقة االقتصادية بالدقم وكذلك االســتثمارات 

البريطانية واألمريكية واليابانية وغيرها.
وتوقــع صندوق النقد الدولي نمو االقتصاد العماني بنســبة %0.3 خالل 
العام الماضي إلى 77.6 مليار دوالر على أن ترتفع النسبة لتبلغ %5.9 خالل 

العام المقبل إلى 80.3 مليار دوالر أمريكي.
وشــجع الســلطان قابوس المزارعيــن وعمل على تطوير طــرق الزراعة 
و نقلهــا من الطــرق التقليدية القديمة إلى الطــرق الحديثة التي تعتمد 
علــى اآلالت والمعدات الحديثة، ال على المجهود اإلنســاني فقط وقد قدم 
المساعدات السخية للمزارعين ليتمكنوا من استغالل األرض واستثمارها 

ليتحقق لعمان االستقالل الغذائي.
وأصبحت البالد تنتج كل ما تحتاجه من غذاء من قمح وخضراوات وفواكه 
وغيرهــا على أن يصدر ما يفيــض عن حاجتها طازجــا أو بعد تعليبه إلى 

البلدان المجاورة.

وازدهــرت التجــارة في عهد الســلطان قابــوس في المجاليــن الداخلي 
والخارجــي وارتبط ازدهار التجارة بتطور المواصــالت التي تنقل المنتجات 
الزراعيــة من مناطق اإلنتاج إلى ســائر أرجاء عمان وإلــى الخارج كما تقوم 
وســائل المواصالت بنقل المنتجــات الصناعية من وإلى الــدول المجاورة 
وبقية األقطار اآلسيوية واإلفريقية والغربية خاصة إنجلترا وفرنسا وأمريكا.

وارتبطت عمان بشبكة من المواصالت البرية والبحرية، كما تم إنشاء 
موانئ بحرية وجوية لالتصاالت الداخلية والخارجية وتم افتتاح ميناءين 
كبيريــن هما ميناء الســلطان قابوس فــي مطرح وميناء ريســوت في 

المنطقة الجنوبية.

وأطلقت سلطنة عمان في ديسمبر 2013 "رؤية 2040"، بهدف تحفيز 
اقتصاد البالد، وتعزيز استدامة الثروات الطبيعية، لتحقيق الرفاهية.

وحصــل طيب اهلل ثراه على جائزة الســالم الدولية من قبل 33 جامعة 
ومركــز أبحاث ومنظمــة أمريكية ســنة 1988 وفي عــام 2007 منحته 
الجمعية الدولية الروسية جائزة السالم ، كما نال في العام نفسه جائزة 

جواهر الل نهرو للتفاهم الدولي في الهند .
وحصل على عشــرات األوسمة من بريطانيا وفرنســا وألمانيا والهند 
ومصــر والنمســا والســعودية واليابــان و إيطاليا وغيرها مــن الدول 

العربية واألجنبية
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شــهد الســوق العقــاري االردنــي ركــودا ملحوظًا 
فهــذا القطــاع الذي طالمــا كان يتصــدر القطاعات 
االقتصادية المختلفة من حيث االستثمارات والعمالة 
وقيمة األصــول وغيرها من المؤشــرات االقتصادية 
ذات الداللــة اصبــح االن من اكثــر القطاعات معاناة 

ونراه ينزف وكأنه ينتظر ان يزف الى مثواه االخير.

ازدهار ملحوظ
بعــد ان وصل ســوق العقــار االردني مع بدايــة االلفية 
الثالثة الى درجــة عالية من االزدهار في وقت كان القطاع 
ملئيا بالفرص استثمارية ولم يصل بعد إلى مرحلة التشبع  
بــل يرحب باســتثمارات جديدة،  فشــهد القطــاع اتجاها 
نحو بناء العقارات الفاخرة التي يســتقطب الطبقة الثرية 
ســواء من االردنييــن  أو األجانب مما ضاعــف الطلب على 
العقــار االردني،  كما أن ســاعد على نمو الســوق العقاري 
ايصا اكتشاف مناطق جديدة وقابلة للتطوير العقاري مما 
أعطــى فرصة جيدة لالســتثمار العقــاري وادى الى دخول 
المســتثمرين الجدد الى الســوق االردنــي والتركيز على 
مناطق محدودة أدى إلى ارتفاع األسعار في مناطق معينة 

دون غيرها.
ممــا جعلنا نضع الســوق العقــاري االردني فــي قائمة  

االسواق التي تعرف طريق  النمو واالمكانيات لذلك.

تراجع مُنحدر وواضح
اال ان هــذا النمــو الســريع والغيــر مألوف على ســوق 
متوســط او ناشــئء مثل االردن ســاهم بانحدار وتراجع 
كبيــر ايضــا، فقد شــهدت الســنوات القليلــة التي تلت 
االزدهــار العقــاري حالــة ركــود ارتفعــت حدتهــا خالل 
العامين المنقضيين اضطر على اثرها المســتثمرون في 
هذا القطاع الحيوي الذي يعد بمثابة الشــريان الرئيسي 
الذي يغذي اقتصاديات الدول الى عرض عقاراتهم للبيع 

وباسعار أقل من سعر الكلفة.

السوق العقاري في االردن.. رؤية وتحليل 
اقتصاديون وخبراء ومحللون رصدتهم مال واعمال...

انتعاش ملحوظ وقرارات صائبة
وكما حدث التراجع في القطاع العقاري سريعا فقد جاء انتعاشه كذلك وذلك خالل 
الربع االخير من العام 2019 فقد شــهد القطاع العقاري االردني نموا ملحوظًا جعله 

يصبح في قائمة اكثر  القطاعات االقتصادية حيوية وتـأثيرا في االقتصاد الوطني.
وقد جاء هذا االنتعاش مدفوعا  باإلعفاءات التي قدمتها الحكومة في شهر تشرين 
األول )أكتوبر( من العام الماضي والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي 2020 والتي 
جاءت ضمن حزمة تنشــيط االقتصاد الوطني وتحفيز االستثمار، وتضمنت  تخفيض 
أســعار األســاس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل 
بنسبة 50 بالمئة لجميع األحواض، وإعفاء 150 مترا من الشقق السكنيّة واألراضي 
من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع )سواء كان فردا أو شركة( 
أو مســاحة الشــقة، وعدد الشــقق لكل أردني حتى نهاية العــام الحالي، إضافة إلى 
إخضاع المســاحة الزائدة لرســم مخّفض وضريبة مخّفضــة مقدارها 50 بالمئة من 
النســبة المقررة قانونا ، وشــمولها لقرار تخفيض رسم بيع األراضي 50 بالمئة عن 
النســبة المقررة قانونًا، بما يشــمل البيع بين األقارب والشــركاء وغيرهم، وكذلك 
تخفيض ضريبة بيع العقار 50 بالمئة عن النســبة المحددة قانونا، فارتفعت بذلك 
حركة البيع على الشــقق الســكنية بنســبة بلغت 40 بالمئة، حيث بلغ عدد الشقق 

المباعة 8152 شقة.

نمو متزايد
يتوقع الخبراء أن يستمر االزدهار في سوق العقار االردني  قبل أن تهبط بمعدالت 
متوازنــة، مســتبعدين حدوث ركود عقاري مــرة اخرى ويرى الخبراء أيضا ان ســوق 
العقار االردني قد يصبح من أقوى األســواق العقارية العربية بعد فترة ركود دامت 
الكثر من أربع سنوات ومن المتوقع أن يستمر االنتعاش الحالي لمدة تتراوح ما بين 

خمس إلى عشر سنوات.

هل ستعيد االردن تجربة دبي
وصــف بعض الخبراء ما يحدث في الســوق العقاري االردني بعــد القرارات االخيرة 
بانه قد يصبح بمثابة بداية لحركة االنتعاش والقفزة العقارية  التي شــهدتها دبي 
حيث انه من المتوقع ان تتجه أنظار الشــركات الكبيرة إلى االردن إلقامة مشروعات 
عقارية ضخمة تستلهم من الطفرة العقارية التي شهدتها االمارات العربية المتحدة 
وبصفة خاصة إمارة دبي، لتعيد نســجها باالردن وتعمــل على  تطويرها بأحدث ما 

وصلت إليه التكنولوجيا.

حزمة االعفاءات الحكومية وتمديدها حزمة االعفاءات الحكومية وتمديدها 
ساهم في احياء هذا القطاع الحيوي

وتعليقــا على هــذا االمر أكــد رئيس الــوزراء الدكتور 
عمر الرزاز، على أن قــرار تمديد اإلعفاءات يأتي في إطار 
مراجعة الحكومــة للقرارات التــي اتخذتها ضمن الحزم 
التنفيذيــة للبرنامج االقتصادي، واســتجابًة للمالحظات 
الواردة مــن المواطنين، والمســتثمرين فــي قطاعات 
اإلنشــاءات والعقار واإلسكان، وبهدف تعظيم االستفادة 
من اإلجراءات التحفيزية التي شــملتها حزمة “تنشــيط 
االقتصاد وتحفيز االســتثمار”، وتمكيــن المواطنين من 

امتالك السكن المالئم.
ونوه رئيس الــوزراء اال انه ومنذ اتخــاذ القرار، تزدحم 
مديريــات دائــرة األراضــي والمســاحة بالمراجعين؛ إذ 
أظهرت البيانات الرســمية ارتفاع معامالت بيع األراضي 
المنجــزة منذ انطــالق الحزمة بتاريخ 21 تشــرين األول 
)أكتوبر( ولغايــة 18 كانون األول )ديســمبر( المنقضي 
بنســبة 48 % بواقــع 21839 معاملــة مقابــل 14790 

معاملة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الشقق المباعة خالل هذه الفترة 7078 شقة 
مقابل 5264 مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي 

بزيادة نسبتها 34 %..

الدكتور عمر الرزاز...
نهدف الى تعزيز حزمة البرامج االصالحية

ركود عام ثم انتعاش ملحوظ ركود عام ثم انتعاش ملحوظ 
وامال بازدهار مطلع وامال بازدهار مطلع 20202020
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بــدوره تطرق مديــر دائــرة األراضي والمســاحة بالوكالــة محمد 
الصوافين للحديث حول األرقام والمؤشرات التي تظهر األثر اإليجابي 
الذي تحقق من اإلجراءات والقرارات التي شــملتها الحزمة األولى من 

برنامج حزم التحفيز االقتصادي لتنشيط االقتصاد الوطني.
واكــد الصوافيــن على أن قــرار تمديد اإلعفــاءات المتعلقــة بقطاع 
اإلســكان والعقار جــاء بعد دراســة الحكومة للنتائج التــي تحققت من 

الحزمة المتعلقة بالقطاع.

الدكتور محمد العسعس...
قرار التمديد جاء نظرًا الهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع

ومن جهته أكــد وزير المالية االردنــي الدكتور محمد 
العســعس علــى أن قــرار التمديد هذا جــاء ليؤكد على 
اهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشــاط 

الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.
ونوه  العسعس الى النتائج المرضية التي جاءت نتيجة 
لهذا القرار والتي بدت واضحة  المالمح من خالل ارتفاع 
اإلقبال على شــراء الشــقق واألراضي مما شــكل ســببًا 
محفزا لتمديد هذا القرار، مشــيرًا إلى أن التمديد لعام 
إضافي يهــدف إلى تشــجيع حركة اإلنشــاءات والعقار، 
منوها ايضا إلى أن قرار مجلس الوزراء يشمل قرار إعفاء 
الورثة من رســوم االنتقال والتخارج الذي صدر في شهر 

أيار )مايو( الماضي.

محمد الصوافين
نتائج وارقام ايجابية

من جانبه  اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع االسكان األسبق زهير العمري 
على ان القطاع يشهد منذ اتخاذ حزمة اإلصالحات المتعلقة حالة نشاط كبيرة.
وقال العمري "لقد حققت الحزمة التحفيزية الخاصة بالقطاع المرجو منها بتنشــيط سوق 
العقار وعليه جاء تمديد اإلعفاءات لما لها من أهمية لالقتصاد الوطني بشكل كامل".. ودعا 
العمري، الحكومة إلى ضرورة االستمرار بما بدات به من خالل تعديل نظام األبنية السكنية 
في البلديات وأمانة عمان، إضافة إلى التخلي عن الحد األدنى المحدد للمساحات المخصصة 

لبناء الشقق وتسهيل شروط العمالة الخاصة بالقطاع وتخفيض رسوم التصاريح عليها.

زهير العمري
القطاع يشهد حالة نشاط كبيرة

ومن جانبه  أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع االسكان 
كمــال العواملة فــي تصريحات صحافية لــه ان الجمعية 
ســتمضي بفتح باب النقاش مع أمانة عمان ووزارة اإلدارة 
المحلية، لتعديل بعض بنود نظامي األبنية لمدينة عمان 
والبلديات، والتي على رأسها إلغاء نظام الكثافة والسماح 
ببناء الطابق الخامس والســادس، وفتــح مناطق تنظيم 
جديدة وخدمتهــا بالبنية التحتيــة والفوقية، وتخفيض 
كلفة رأس المال من خالل تســريع إجراءات الحصول على 

التراخيص الالزمة.
ودعا إلــى تفعيل قانون الشــراكة بين القطــاع العام 
والخــاص لخدمة المســتثمر والموظف العــام، باإلضافة 
إلى تأســيس نافذة اســتثمارية يتم مــن خاللها توحيد 

اإلجراءات في مكان واحد بمناطق أمانة عمان.
واوضــح أن مســتثمري القطاع على اســتعداد لتطبيق 
متطلبات الســالمة كافة، ســواء المهنية أو الفنية، األمر 
الذي سيخفض كلف الشقق، بسبب انخفاض نسبة تكلفة 

األرض إلى سعر الشقة.
وأشــار إلى أن البنية التحتية في العاصمة عمان تحتاج 
إلى توسعة ولم تشهد أي توسعه خالل 25 سنة الماضية.

وأوضــح أن أســعار األراضــي رغم حالــة الركــود التي 
يشــهدها قطاع العقار ما زالت مرتفعة وتشــكل النسبة 
األكبــر من تكلفة الشــقة وهي بحاجة إلــى إعادة تقييم 

وتخفيض في أسعار األساس.
ولفــت إلى أن هناك لقــاء قريبا ســيجمع مجلس إدارة 
الجمعيــة مع أمين عمان وأعضــاء المجلس للوقوف على 

المعيقات والتحديات التي تقف أمام أعضاء الجمعية.
وعلى صعيد متصل، بين أن دائرة األراضي والمساحة من 
المؤسسات التي ترتبط بشكل كبير بعمل قطاع اإلسكان، 
موضحا أن مكاتب الدائرة تعاني من ضغوطات كبيرة في 
أعداد المراجعين، داعيا إلى تفعيل وتوســيع مكتب دائرة 
األراضي والمســاحة الموجــود في مقــر الجمعية ومنحه 

صالحيات للبيع وتسجيل األراضي، خاصة للمستثمرين.

وحول قرار الحكومة األخير بتمديد فترة اإلعفاءات للقطاع العقاري لنهاية العام الحالي، 
أوضح العواملة أن هذا القرار سينعكس إيجابا على حركة التداول في سوق العقار.

وبيــن أن االســتثمار العقــاري طويل األمد ويحتــاج إلى فترة إعفــاء اكبر على أقل 
تقدير تكون 5 سنوات، ما يضفي مزيدا من االستقرار ويشكل حافزا رئيسيا في جذب 

االستثمار األجنبي والمحلي لهذا القطاع.
وطالــب العواملة بإعــادة النظر في مقدار اســعار الفائدة على القروض الســكنية 
ومســاواتها بالبرنامــج الذي أطلقــه البنك المركــزي أخيرا ضمن حزمــة اإلعفاءات 
بتخفيض أســعار الفائدة للقروض الســكنية إلى 4 بالمئة في عمان و5ر3 بالمئة في 
المحافظــات، باإلضافة الى دراســة القروض الموجهة لقطاع اإلســكان وفصلها عن 

القروض االخرى غير المخصصة للسكن
فقد اشــار كمــال العواملة الى وجود إقبال جيد على الشــقق الســكنية معلال ذلك 
باإلعفــاءات التــي اتخذتها الحكومة لتحفيــز القطاع، ومؤكدا علــى أن وتيرة اإلقبال 

ازدادت بشكل غير مسبوق منذ بداية الشهر الحالي.
وقال أن الجمعية بصدد إجراء دراسات فنية ستحدد مساهمة هذا القطاع في الناتج 

المحلي االجمالي ومقدار ما يتحمله من عبء ضريبي.
واوضح أن آخر دراســة أجريت قبل خمس ســنوات كان مقدار العبء الضريبي الذي 
يتحمله القطاع آنذاك نحــو 33 بالمئة، متوقعا أن يتراوح العبء الضريبي في الفترة 

الحالية بين 35 الى 38 بالمئة من سعر الشقة.

كمال العواملة...
جمعية مستثمري قطاع االسكان تسعى اليجاد حلول لمشاكل القطاع
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محمد فهيد الشوابكه...
احاديث وشجون للنهوض بالقطاع العقاري

اكد المســتثمر في القطاع العقــاري محمد فهيد 
الشــوابكة علــى ان القطــاع العقــاري يعتبــر من 
القطاعــات االقتصادية الحيوية فــي االردن وركيزة 
اساسية في عملية التنمية لتحقيق األمن االجتماعي 
الــذي يعتبر من اولويات الدولة، فلذا على الحكومة 
رعايــة هذا القطــاع وايالئه أهميــة كبيرة وتقديم 
الدعم المطلق له، فقد شــهدت االردن في السنوات 
االخيرة نمــوا مضطردا في حركة الســوق العقارية 
بدأ من احداث الكويــت مرورا بحرب العراق وانتهاء 
باالزمة الســورية، وهذا ان دل على شيء، انما يدل 
على قوة وثبات الســوق العقارية فــي االردن، مما 
اعطــى شــركات االســكان والمســتثمرين المزيد 
من الفــرص لإلســتثمار وتصويــب اهدافهم نحو 
االســتثمار في الســوق العقاري، وضخ اموال طائلة 
في االســتثمارات العقارية لتلبيــة هذه االحتياجات 
ومتطلباتهــا، فأصبح هنالك ماراثون يتســابق من 
خاللــة رافدوا أســواق العقار في انشــاء المشــاريع 
باختالف انواعها، وخصوصا الوحدات السكنية التي 
تعتبــر اولى اولويات االنســان، وهــذا الكم الهائل 
للمشاريع  الذي اصبح  يشهد زيادة مضطردة، االمر 
الذي يتطلب وجود خبراء ومختصون  لتنظيم شؤونه 
وادارته.. والن االقتصاد االردني شهد تراجعًا وتدني 
في دخل الفــرد اصبح هنالك زيادة في العرض على 
الطلب مما وضع المســتثمرين في قطاع االســكان 
وخصوصًا الذين اعتمدوا على االقتراض من البنوك 
بين المطرقة والســندان، ما بين تسديد االلتزامات 
المترتبة عليهم وتســديد القــروض للبنوك والذي 
قابله تراجع في الطلــب، فمن هنا كان حري بهوالء 
ان يعدوا الدراســات االزمــة لهذه المشــاريع قبل 
الدخول في استثمارات غير محسوبة وبالتالي تكون 

عواقبها وخيمة ونتائجها قاسية.

ونوه الشــوابكه على انه ومن خالل تجربتــه الطويلة وخبرته الكبيرة في 
الســوق العقاري توصل الى ان االســتثمار في القطاع العقاري في االردن له 
حســابات خاصة تختلف عن اي بلــد اخر الرتباطه بشــكل كبير في االوضاع 
السياســية في البلدان المجاوره ووقوعه في منطقة حساســة جدًا، من هنا 
فهنالك اربعة العبين رئيســيين فــي القطاع العقــاري باالضافة لالوضاع 
السابقة الذكر؛ الحكومة والمستثمر ومانحي القروض والمستهلكين، فيجب 
على المستثمرين في القطاع العقاري عمل موائمة بين هؤالء االربعة وعدم 
المراهنة على حسابات يحكمها علم الغيب لديمومة استثماراتهم والحفاظ 
عليها من المخاطر، فلالسف الكثير من المستثمرين يضخون االموال بدون 
عمل جدوى اقصادية للمشاريع التي ينشؤنها، وعدم التفكير بعوامل انجاح 

استثماراتهم في ظل ارتفاع الكلف عليهم. 
ورجح الشوابكة أن النهج الذي تتبعه الحكومة في التركيز او عدم التركيز 
على القطاع العقاري، له أكبر األثر في انتعاش او ركود سوق العقار، وتشجيع 
المســتثمرين إلى الدخول بقوة فــي قطاع العقارات باســتثمارات عمالقة 
او العــزوف عن االســتثمار فيه، فالحكومــة هي الالعب الرئيــس في تعزز 
ثقة العمالء بالســوق العقاري االردني ودفعهم إلى ضــرورة اقتناء عقارات 
فيه، واكــد ان القطاع الخاص ممثال بمســتثمري قطاع االســكان لهم دور 
كبيــر بالنهضة العمرانية في االردن من خالل اقامة العديد من المشــاريع 
العمالقــة، لتقديم منتجات عقاريــة ذات تصاميم تتؤام مــع كافة االذواق 
وتلبي جميــع االحتياجات، مــع مراعات معاييــر الجودة العالية والســالمة 
العامة للمنتجات التي يطرحونها في الســوق.. وتابع الشــوابكة اعود واكد 
على ان وجود دعم حكومي ووجود مســتثمرون محترفون، وإشراف هندسي 
على أعلى المســتويات، وبنوك تقدم تســهيالت حقيقية، كل هذا يعزز من 
الثقة بقطــاع العقارات وبالتالي يكون قطاعًا منتجًا ويحقق االمن بشــقية 
االجتماعي واالقتصادي، وهنا تتحقق الشراكة الحقيقية بين قطاع االسكان 

والبنوك والقطاع العام مما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.

االســتثمارات غيــر المحســوبة تكون 

عواقبها وخيمة ونتائجها قاسية

من ناحيتــه  نوه الخبيــر االقتصادي محمد البشــير الى ان 
الحزمة التحفيزية في جانبها الخاص بقطاع العقار عملت على 
توليد نشاط داخل القطاع، لكنها لم تنعكس بشكل كبير على 
مؤشــرات االقتصاد الكلي ألن هناك نواقص كثيرة في الحزمة 
كونها شملت أنشطة محددة ولم تأت على كامل أركان القطاع 
منوها الى حاجته الى نظــرة جذرية وكاملة يمكن من خاللها 

النهوض بالقطاع كليًا.

محمد البشير..
الحزمــة التحفيزيــة عملت 

على تنشيط القطاع
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عمر جويعد...
المــدن الصناعيــة تضم  800 شــركة 
صناعية باستثمار 2.3 مليار دوالر أمريكي

مال واعمال تلتقي الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية االردنية

يحتــل القطاع الصناعي أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعــات كافة، بغض النظر عن درجة تطورها 
واختالف أنظمتها ومفاهيمها االقتصادية، وتباين مراحل تحوالتها االجتماعية.

و تلعــب الصناعة دورًا مهمًا في عملية التنميــة االقتصادية واالجتماعية  في معظم دول العالم، وذلك 
لدورها الفعال في تشغيل العمالة، حيث توفر فرص عمل واسعة جدا بنسب مختلفة باختالف رأس المال 
المســتثمر للعامل ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها 

في والدة مشاريع جديدة تدعم النمو االقتصادي.
وعادة ما تناط مســؤولية توفير مكان إلقامة المشاريع الكبيرة نظرًا لحجم االحتياجات المالية والبشرية 
الكبيرة إضافة إلى المســتلزمات والمتطلبات األخرى، والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها، وهو ما 
تقوم به شركة المدن الصناعية االردنية والتي تطلع بدور حيوي ومهم في ذلك من خالل توفيرها لبيئة 

عمل مميزة وناجحة وفق اعلى المواصفات في العالم.
وتعــد التجربة األردنيــة في مجال المدن الصناعية نموذجا عربيا وإقليميــا يحتذى به ويقاس عليه في 
كافة الدول العربية الشــقيقة. . وهــذا يتمثل باعتماد التجربة األردنية في مجال إقامة وإنشــاء وتطوير 

المدن الصناعية كنموذج رائد لدول المنطقة.
وانطالقــًا مــن الدور المهــم الذي يمكن لهــذه المدن أن تلعبه في المســاهمة فــي تحقيق األهداف 
االقتصاديــة واالجتماعية لتلك الدول، فقد قامت الشــركة بتوفير كافة المتطلبــات للمصانع في داخلها 
وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين االقتصادي واالجتماعي في الدولة. 
وتــؤدي المدن الصناعيــة  دورًا مهمًا في تحقيق مســتهدفات التنمية االقتصاديــة واالجتماعية، حيث 
تشــكل نســبة كبيرة من المشــاريع الصناعية والزراعية والخدمية وفي مجاالت متنوعــة، وبالتالي فهي 
تسهم في امتصاص إعدادا كبيرة من األيدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة، كما تؤدي دورا مهما 
في اكتســاب المهارات الفنية والتقنية، وهي كذلك صاحبة الدور األكبر في تلبية احتياجات الســكان من 

السلع والخدمات.
فالمشــاريع الصناعية المقامة داخلها تعد األكثر عددا واألكثر اعتمادا على الخامات والكفاءات المحلية، 
واألكثر استخداما للتقنية المتوفرة محليا كذلك، وبالنظر لهذا الدور وهذه األهمية حظيت المدن الصناعية 
اهتمام ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية هذا ما اكده الرئيس التنفيذي لشركة 

المدن الصناعية عمر جويعد لمال واعمال واليكم باقي الحوار ....
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مال واعمال ... هال قدمت لنا نبذة عن شركة المدن الصناعية االردنية؟
عمر جويعد... أنشــئت شــركة المدن الصناعية االردنية فــي عام 1980، وتعمل 
الشــركة على تخطيط وإنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية في األردن  باإلضافة 
إلى تسويقها محليًا وخارجيًا، وتمتلك الشركة حاليًا )6( مدن صناعية عاملة تشمل 

مختلف أقاليم المملكة .
وتضم المدن الصناعية التابعة للشــركة أكثر من 800 شــركة صناعية باستثمار 
2.3 مليار دوالر أمريكي، منها استثمارات أجنبية من أكثر من 12 جنسية، من خالل 

توفير الشركة خيارات االستئجار أو شراء األراضي والمباني الصناعية.

مال واعمال... ماذا عن االمتيازات االخرى التي توفرها الشركة لإلستثمارات الصناعية؟
عمر جويعد... توفر الشركة العديد من االمتيازات للشركات المستثمرة داخلها منها:

• قطع أراضي مطورة ومخدومة ، مباني صناعية نمطية جاهزة.
• توفر خيار اإلستئجار أو تملك لألراضي والمباني الصناعية.

• بنية تحتية متميزة.
• سهولة الوصول إلى األسواق العالمية من خالل االتفاقيات التجارية العديدة.

• حرية تحويل عوائد اإلستثمار إلى الخارج.
• توفر حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة.
• عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة، السماح بتشغيل األيدي العاملة األجنبية.

• ظروف عمل مناسبة تتالئم وقانون العمل األردني.

مال وأعمال... هل لكم أن تطلعونا على  الحوافز 
واإلعفاءات التي تقدمونها حســب قانون تشــجيع 

االستثمار الجديد؟
عمر جويعد...  صدر قانون اإلســتثمار رقم )30( لعام 2014  
بهدف تعزيز البيئة اإلســتثمارية في األردن من خالل توحيد 
المرجعيات اإلستثمارية، وبموجب هذا القانون أصبحت شركة 
المــدن الصناعية األردنية تعمل رســميًا تحــت مظلة هيئة 
اإلســتثمار وتعتبر جميع المــدن الصناعية التابعة للشــركة 
مناطق تنمويــة، وتتمتع جميع المشــاريع الصناعية القائمة 

فيها بعدد من الحوافز واإلعفاءات وعلى النحو التالي:
5 %  ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من النشاط اإلقتصادي

0 %  ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات التي 
يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط اإلقتصادي

0 %  الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى جميــع المواد 
والمعــدات واآلالت وتجهيــزات الداخلــة فــي البناء وإنشــاء 

وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية
0 %   ضريبــة الخدمــات االجتماعية علــى الدخل المتحقق 

للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة
0 -   ضريبــة توزيع أرباح األســهم وحصص الشــركات على 
التحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة.

نسبة مساهمة المدن الصناعية االردنية في الصادرات 
الوطنية والصادرات الصناعية والعمالة وعدد الشركات.

نسبة المساهمة البيان
29 %الصادرات الوطنية

33 %الصادرات الصناعية
21 %عدد العمالة
5 %عدد الشركات

مال واعمال ... قامت الشــركة بزيادة حجم المشــاريع التابعة لها 
من خالل توســعة المدن القائمة وبنــاء اخرى جديدة اخبرنا عن ابرز 

انجازات الشركة في هذا السياق؟
عمر جويعد... نجحت الشــركة باســتقطاب 7 شــركات صناعية لمدنتي الســلط 
ومأدبا الصناعيتين وذلك في غضون اقل من شــهر على قرار مجلس ادارة الشركة 
القاضــي يتنفيــذ قرارر مجلس الــوزراء المتعلق بتخفيض اســعار البيــع وااليجار 
لالراضــي والمبانــي الصناعية فــي المدن الصناعيــة الجديدة )الســلط – مادبا- 
الطفيلة( تشــجيع إلســتقطاب اإلســتثمارات الصناعية اليها، خاصة وأن مراحلها 

األولى شارفت على اإلنتهاء.
كما وقعت الشــركة مؤخــرا  7 اتفاقيات اســتثمارية مع عدد من المســتثمرين 
الصناعيين في مدينتي مادبا والســلط الصناعيتين من جنسيات مختلفة منها 4 
اســتثمارات اردنية وواحد اردني عراقي مشــترك واآلخران يمني وسوري الجنسية 
بحجم استثمار يزيد عن 7 مليون دينار اردني ستوفر ما يزيد عن 170 فرصة عمل 
في مراحلها األولى عدا عن فرص العمل التي ستســتحدثها في مختلف القطاعات 

المساندة بمحافظات السلط ومأدبا.

مشــاريع راســمالية بقيمة 60 مليون دينــار تنفذها 
شركة المدن الصناعية االردنية في ثالثة مدن جديدة

مال واعمال... ماذا عن توزيع هذه االستثمارات الجديدة؟
عمــر جويعد... تتوزع هذه االســتثمارات على عدة قطاعات 
منها الغذائي والدوائي والبالســتيكي واإلنشــائي، حيث أن 
التخفيضــات فــي المدن الصناعيــة الجديدة ستشــمل اول 
)15( صناعي في كل مدينة وألول )5( دونمات بنســب تتراوح 
من 30-%50 الســعار األراضــي ومن %40 الــى %70 لبدالت 
االيجار للمباني  وبكلفة 7 ماليين دينار ستتحملها الحكومة 
تشجيعا لإلســتثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار 
التخفيض ان ال تقل نســبة العاملين االردنيين في الشــركة 
الصناعيــة والمســجلين في الضمــان االجتماعــي منذ بدء 
االســتثمار ولغاية تملك االرض عن %80 من اجمالي العمال، 
وأن ال تقل القيمة المضافة عن %40 ، و أن يكون اإلســتثمار 
جديد او نقل مع توســع ، وأن تصــل الصادرات الى%30 خالل 

الخمس سنوات األخيرة.
  كما وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ 14مشروعا إنشائيا تصل 
قيمتهــا الى )60( مليون دينار تشــمل إنشــاء مدن صناعية 
جديدة في محافظات ) مادبا والســلط والطفيلة( وتوسعات 
للبنى التحتيــة لعدد من المدن الصناعيــة القائمة وتجهيز 
عــدد من المبانــي الصناعيــة الجاهزة فيها على مســاحات 
واســعة وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على اإلســتثمار في 

المدن الصناعية االردنية.
  وتتضمــن هــذه المشــاريع بنيــة تحتية متكاملــة لجذب 
اإلســتثمارات الصناعية التي ستســتحدث فرص عمل إضافية 
ألبناء الوطن مما سيعمل على إقامة نهضة إقتصادية شمولية 
تســهم في دعم اإلقتصاد الوطني، حيث  أن نســب اإلنجاز في 
هذه المشــاريع وصلت الى مراحل متقدمــة ومن المتوقع أن 

تكون جاهزة إلستقطاب اإلستثمارات خالل العام القادم.

جدول مساحات المدن الصناعية الجديدة 
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المهندس عيد دحدل...
حرصنــا في شــركة عيد دحدل 
وشــركاه "رومو انترناشــونال" 
على ان نبقى الرواد في الصناعة 
تفخر شــركة عيد دحدل وشــركاه صاحبة العالمة التجارية رومو انترناشــونال بأنها تعمل 
وبشــكل متواصل على تعزيز تواجدها داخل األســواق المحلية والعالمية من خالل تقديمها 
ألفضــل المنتجات في صناعــة صوبات الغاز وكيــازر وافران الغاز والتــي جعلت من العالمة 

التجارية رومو انترناشونال الخيار األول لكل بيت.
ان الوصــول الى القمة امر ســهل ولكــن المحافظة عليه هو الصعــب معادلة تجعلنا نقف 
عندها بتمعن ونحلل احرف كلماتها.. فالوصول سهل  على من اراد الوصول  وصعب على من 
ال يستطيع.. فمنذ البداية وشركة عيد دحدل وشركاه تسعى الى تحقيق الريادة في اعمالها، 
مــن خــالل امتالكها لمقومــات النجاح من جودة ودقة فــي التصنيع  والصــدق في التعامل  
والتجدد المســتمر فكل خطوة تخطوها تعتبر بداية للخطوة التي تليها، من هنا اصبح اسم " 

رومو انترناشونال" موضع ثقة للمتعاملين معها في االسواق وبين المواطنين.
خبرات طورتها السنين

مــن ناحيــة اخرى يعد الوصول إلى هــذه المرحلة من التميز نتــاج حقيقي وخالصة خبرات 
متراكمة على مدار اربعين عاما  قادها خاللها المهندس عيد دحدل الى قمة مصنعي وسائل 
التدفئة في المنطقة، وذلك من خالل صناعة احترافية تميزت بدقة التصميم وجمال الشــكل 
وبمواصفات مطابقة ألعلى معايير الجودة العالمية مما جعلها تتفوق على منافسيها وتكون 
في مقدمة الركب وبمراحل كبيرة وان يصبح اســم رومو انترناشــونال االسم الصناعي االول 
في المنطقة واالســم الراســخ في صناعة صوبات وافران وكيازر الغاز ، وال أدل على ذلك من 
شعارها المالصق لعالمتها التجارية رومو انترناشونال "رواد التكنولوجيا الحديثة المتطورة".

شركة عيد دحدل وشركاه..
رواد التكنولوجيا الحديثة المتطورة 

منتجــي صوبــات وافــران وكيــازر الغــاز تحــت 
انترناشــونال" "رومــو  التجاريــة  العالمــة 
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الوصول الى العالمية
واألمر األهم الذي استطاعت " رومو انترناشونال " التميز به وأسهم بشكل 
كبير في نجاح خططها  في الدخول الى االســواق العالمية من خالل تقديم 
منتجات ذات جودة  عالية واســعار منافسة  مقرونة بدقة التصنيع، فالجودة 
العالية واالســعار المميزة ليست شعارات لدى الشركة بل ممارسة حقيقية 
وضعتها الشركة ضمن اولوياتها، حيث تفردت صوبات " رومو انترناشونال" 
بهذه النقاط مما أعطاها السمعة الطيبة واالنطالقة الجيدة وأسهم بشكل 
كبير فيما وصلت اليه من نجاحات، حيث ان ما قامت بزراعته حصدته اليوم، 
واســتطاعت أن تحصل على سجل من العمالء في معظم دول العالم.. فحقا 
ان عالمة " رومو انترناشــونال" خير ســفير للصناعة االردنية في االســواق 

العالمية بجودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية.

من ال يتقدم يتقادم
 وباطاللة بسيطة على شركة عيد دحدل وشركاه صاحبة العالمة التجارية 
" رومو انترناشــونال" تجد معلما صناعيا متميزا قاده رجل االعمال االردني 
المهندس عيد دحــدل بجدارة واقتدار واضعا جــدوال زمنيا دقيقا للوصول 
بها الى العالمية وااللتزام بتنفيذ الخطط التي تم وضعها منذ وضع اللبنة 
االولى من تاسيســها، من خالل وضع استراتيجيات واضحة المعالم هدفها 
تقديم منتجــات صنعت في االردن تتفوق على افضــل الصناعات العالمية 
عمادها االبتكار واساســها الريادة تحــت شــعار رواد التكنولوجيا الحديثة 

المتطورة؛ فمن ال يتقدم يتقادم.

االسواق العالمية
منذ انطالقة "رومو انترناشونال" اولت اهمية كبيرة  لفتح اسواق خارجية 
وتوســيع رقعة االنتشــار عالميًا، والنجاح هذه المهمة عمل الفريق االداري 
والتســويقي علــى وضــع الخطط للولــوج الى االســواق العالميــة، وخالل 
مسيرتها تمكنت من الوصول الى االسواق االقليمية ومن ثم االنطالق الى 
االسواق العالمية محققة شهرة كبيرة اينما حلت، واستطاعت ان تكون في 
االسواق التي تدخلها منافســا العرق العالمات التجارية العالمية، فال غرابة 
ان تصل شركة عيد دحدل وشــركاه بعالمتها التجارية "رومو انترناشونال" 

الى االسواق العالمية.

السوق المحلي
هنالك امر في غاية االهمية تسعى اليه شركة عيد دحدل وشركاه  
فبما تمتلك من قدرات وامكانيات استطاعت ان تكون الخيار االول 
للمستهلك في السوق المحلي وان تبقى في الصدارة، لتكون بذلك 
عقبــة امام اي منتجات مســتوردة ، الســباب عدة جــودة منتجاتها 

ومنافسة اسعارها وخدماتها المتميزة وكفالتها طويلة االجل .

خدمة ما بعد البيع 
ان أهم ما يميز »رومو انترناشــونال« توفر قطع الغيار االصلية 
بشــكل يســير وخدمات ما بعد البيــع، حيث اولت الشــركة ومنذ 
انطالقتها االولى اهمية كبيرة لهذه الغاية من خالل انشــاء مراكز 

صيانة لخدمة منتجاتها، فمنتجاتها تتمتع بكفالتين وهما:
• كفالة مدة عام من تاريخ الشراء تشمل قطع الغيار.

• كفالة دائمة تشمل خدمة الصيانة المجانية الدائمة.
والهدف مــن ذلك توفير خدمة الصيانة المجانية لمنتجاتها مما 

عزز ثقة المستهلك بها.

ثقة المستهلك
الشــركة بحالــة تواصل مــع كافــة المتعاملين معها والســعي 
للحصول علــى ثقتهم واخذ اي مالحظة فــي االعتبار وايالئها جل 
اهتمامها ويعد ســرعة انتشار منتجات رومو انترناشونال لهو خير 
دليل على ثقة الزبائن بأدائها ومتانتها وتأكيدا على تنافســيتها 
في االســعار التي يرافقها الجودة والمــان العالي، فدائما ما يؤكد 
المهندس عيد دحدل على كل من تعامل مع الشــركة هو شــريك 
في النجاح الذي وصلت اليه الشــركة، وســاهم في اعطاء الشــركة 

دفعة قوية نحو التميز والريادة

والسعر  العالية  الجودة 
المناسب وخدمة ما بعد 
البيع معادلــة صاغتها 
انترناشــونال  رومــو 

ونجحت فيها
توعية المستهلك

ودائما ما يشدد المهندس عيد دحدل على امر في غاية االهمية وهو السالمة 
العامة والدقة في التصنيع من خالل تقديم النصيحة للزبائن لشراء المنتجات 

ذات الجودة العالية التي تتوفر فيها  اعلى درجات السالمة العامة واالمان.
 فعلى المستهلك التحقق قبل شراء اي منتج كهربائي او غازي من توفر شروط  
الســالمة العامة باالضافــة الى معرفة منتجه وتاريخ الشــركة المصنعة له وما 
مدى مراعاتهــا للمعايير الدولية فــي التصنيع، فعلى ســبيل المثال ال الحصر 
فالصوبــات التي تنتجها شــركة عيد دحدل تتوافر فيها كافة اجهزة الســيطرة 
واالمان،  فهي تحتوي على  ســاعة غاز امنة اتوماتيكية تعمل على منع تســرب 
الغاز من االســطوانة، ففي حال ال ســمح اهلل حصل اي تسرب للغاز فانها تقفل 
اتوماتيكيا وكذلك فان الشبك المتواجد امام الصوبة والذي قد يالمسه االطفال 
فانه مصنوع من معادن ال يحرق، اضافة الى ذلك ففي حال نقص االوكســجين 
في المكان المتواجدة فيه وقبل ان يتأثر االنسان فان اجهزة االمان والسيطرة 
تعمــل اوتوماتيكيا على اغالق الغاز واطفاء الصوبــة وبذلك يمكننا القول بان 

صوبات غاز رومو انترناشونال امنة اقتصادية، صحية..
امنة ... يتوفر فيها اجهزة االمان والسيطرة.

اقتصادية... تعمل بنظام يوفر ما نسبته %15 من استهالك الغاز.
صحية... تحافظ على سالمة المستخدم عند نقص االوكسجين في مكان تواجدها.

 عالقات متينة مع عمالئها
اتبعت الشركة منذ البدايات سياسة مشاركة العمالء  من خالل بناء عالقات 
متينة معهم والوقوف على احتياجاتهم، فالشــركة تعتبر عمالئها شركائها 
في النجاح فبحســب ما يقول المهندس عيد دحدل:" ان عمالئنا المنتشرون 
في كل مكان هم شــركائنا في النجاح، فما كنــا لنحقق النجاح والتفوق لوال 

ثقتهم ومشاركتهم التي تدفعنا نحو التقدم والريادة.

تكنولوجيا متطورة
متابعــة البحــث والتطوير داخل الشــركة من اولويــات االدارة العليا، 
حيث ســعت الشركة منذ التأسيس اعتماد سياســات حصيفة في عملية 
التطويــر من خالل نهجين ســارت عليهــم، االول وهــو متعلق باالالت 
من خالل اســتخدامها الحدث ما توصلت اليــه تكنولوجيا عالم التصنيع 
واالخر في المنتجات من خالل التطوير المســتمر واســتخدام مواد اولية 
ذات جودة عالية تخضع لرقابة مشــددة قبل واثناء وبعد عملية التصنيع، 
من هنا فقد حصلت  الشــركة على االيزو 9001  وro one وااليزو 9001 
في نسخته 2015 كذلك فالشــركة حاصلة على شهادة الجودة االردنية، 
لتكون بذلك رومو انترناشونال  صناعة اردنية بجودة ومواصفات عالمية 

بافكار وسواعد اردنية وتحمل شعار صنع في االردن"صناعتنا عزتنا".

رسالة اجتماعية 
انطالقا من مسؤولياتها االجتماعية تســعى شركة رومو انترناشونال 
الى خدمــة المجتمع فــي طبقاته الوســطى والفقيرة من خــالل توفير 

وسائل التدفئة بما يتناسب مع قدراته ويوفر له االمان والسالمة.
ومــن الجدير بالذكر الشــركة تقوم كذلك ومن منطلق مســؤولياتها 
االجتماعية بتوفير فرص العمل والتشــغيل البنــاء الوطن، وال ادل على 

ذلك من ان %95 من العاملين في الشركة اردنيون.

ابتكارات رومو انترناشونال
تحرص شــركة رومو انترناشونال بشــكل متواصل على ابتكار منتجات 

ذات قيمة مضافة على الصناعات المحلية منها:
-  جهاز االوكسجين 

-  جهاز ثاني اكسيد الكربون
- اختراع جهاز االشــعال باللمس بطلب من المســتهلك لتخليصه من 
االزعاج وتم رفع شــعار "خلصنا من الطقطقة االشــعال بالمس"، والذي 

تنفرد الشركة باختراعه على مستوى العالم.
وقد ســجل هذا الجهاز بالرســم والحيازة الحصرية لشركة عيد دحدل 

وشركاه رومو انترناشونال لمدة 15 عامأ.. واليكم باقي الحوار...
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مال واعمال .... تشهد شركة عيد دحدل وشركاه حركة تطور مستمر كيف تقيمون هذا التطور واالداء؟
م.عيــد دحدل....منذ انطالقة الشــركة قبل حوالي اربعون عاما ونحن نســعى إلى امتــالك العديد من المميزات 
التي تجعلنا ننفرد عن المنافســين  لنا أبرزها حرصنا في شــركة عيد دحدل وشــركاه صاحبة العالمة التجارية رومو 
انترناشــونال على مواصلة البحث والتطوير بشــكل مستمر والمشــاركة في المعارض الدولية وهذا األمر عمل على 
تحسين مستوى وجودة منتجاتنا لتكون على درجة عالية من اإلتقان والجودة واألمان ولتلبي كافة متطلبات السوق 

باعلى المستويات واصبح اسم رومو انترناشونال مقرونا بالجودة العالمية.

مال واعمال .... كيف تقيمون أداء الشركة خالل الفترة السابقة؟
م.عيد دحدل....كما ذكرت في اجابة السؤال السابق فقد حرصت شركة عيد دحدل وشركاه صاحبة العالمة التجارية 
رومو انترناشــونال  على دراسة احتياجات الســوق قبل القيام بإنتاج اي صنف، وعليه فقد استطاعت الشركة تكوين 
صورة عن حاجات الســوق ومدى رضى المســتهلك عن منتجاتها ونحرص على اخذ اي مالحظة بمحمل الجد فنعمل 
على تطوير منتجاتنا بشــكل متواصل لتلبية متطلبات الســوق المتغيرة، فالشركة تسعى دائما الى تلبية احتياجات 
عمالئها بانتاج سلع تناسب متطلباتهم مثل افران الغاز وافران الكهرباء وصوبات الغاز وصوبات الكهرباء والمكانس 
الكهربائية وصوبات الحدائق.. من هنا فإن تقيمنا الدائنا جاء بما يلبي طموحاتنا وخير مقيم لنا هو اإلقبال المتزايد 

على عالمتنا التجارية رومو انترناشونال. 

مال واعمال .... النجاح الكبير الذي حققتموه في شــركة عيد دحدل وشــركاه أصبح مدعاة فخر بالمنتج 
الصناعي االردني وجعل من الصناعة األردنية منافســا للعالمية بشــكل عام هل تجد المنتج االردني قادر 

على المنافسة عالميا ؟
م.عيد دحدل....نعم،المنتج الصناعي االردني وصل االن الى مراحل متقدمة وأصبح على مســتوى عال من الجودة 
والفاعلية بحيث ال تقل جودته عن المنتجات العالمية بل تفوق عليها بســعره المنافس مقارنة بجودته، وبالنســبة 
لــي فإنني ومنذ فترة طويلة انصح المســتهلك بالتوجه نحو الصناعات المحلية وذلــك ايمانا مني بالجودة العالية 

والشروط المطابقة للمواصفات العالمية.
وفيمــا يتعلق بنا في شــركة عيد دحدل وشــركاه فإن منتجاتنــا أصبحت عالمة مميزة للجودة ومنافســا نديا في 

األسواق العالمية فحرصنا على السالمة العامة ونظام االمان المحكم جعلنا نتفوق على غيرنا بمراحل.

40 عامًا من العطاء واالنجاز لـ"رومو انترناشونال"

مال واعمال .... هل لك أن تضعنا  على أبرز مالمح الخطة القادمة للشركة؟
م.عيد دحدل....بكل تأكيد خطواتنا القادمة في شركة عيد دحدل وشركاه صاحبة العالمة التجارية رومو انترناشونال 
ترتكــز على اإلبداع واالبتكار والتميز وتوفير األيدي العاملة والمواد األوليــة عالية الجودة التي تلبي الطلب المتزايد 
على منتجاتنا في األســواق،من هنا فإننا نحرص بشــكل مســتمر على زيادة طاقتنا اإلنتاجية وتوفير البنية التحتية 

وخطوط اإلنتاج الحديثة المتطورة واعتماد نظام امان محكم بما يتالئم واألهداف القادمة لنا.
كما وتسعى الشركة إلى تطوير منتجاتها الحالية من خالل تقديم منتجات ذات قيمة مضافة ومواصفات افضل من 
حيث الجودة ونظام االمان وســهولة االستخدام متخذين من البحث العلمي واالبتكار منهجا لنا وطريقا للوصول إلى 
أهدافنا التي وضعناها وحرصنا على تحقيقها ومنذ البداية بأن نقدم منتجات متطورة تجعلنا نقود الركب ليس على 

المستوى المحلي بل العالمي أيضا.

مال واعمال .... تحدثت عن المنافسة والحرص على البقاء في المقدمة كيف تنظر إلى هذا االمر؟
م.عيد دحدل....المنافســة بشــكل عام ظاهرة صحية وتقع تحــت مظلة التعاون والتوافق بيــن العاملين في هذا 
القطاع سواء كانت من خالل العالقات المباشرة او من خالل غرف الصناعة اما بالنسبة للمنافسة غير الشريفة واللجوء 
إلى أســاليب خفض الســعر مقابل تقليل الجودة، فإن المستهلك االن أصبح يمتلك ثقافة شــرائية تجعله قادر على 

التميز فالسعر المنافس والجودة العالية ما يبحث عنه المستهلك.
من هنا ولكي نتميز عن غيرنا نحرص في شركة عيد دحدل وشركاه صاحبة العالمة التجارية رومو انترناشونال على عدم 
اللجوء إلى تقليل الجودة مقابل خفض السعر فما يميزنا الجودة العالية لمنتجنا والسعر المنافس واألمان العالي المحكم 

وأعود واكرر مقولة حرصت على قولها في كل مناسبة نحن رواد التكنولوجيا الحديثة المتطورة فمن ال يتقدم يتقادم.

مال واعمال .... ما هي الفلسفة التي وضعتها الشركة منذ البداية إلى االن؟
م.عيد دحدل....لدينا فلســفتنا أساســها المهنية العالية في عملنا والحرص على تقديم منتجات نوعية ذات جودة 
عالية قادرة على العمل لسنوات طويلة من خالل تقديم ضمانات للمستهلك تشمل الصيانة المجانية مدى العمر بما 
يؤمن لنا بناء سمعة طيبة وانتشار واسع من جهة أخرى لدينا فلسفة تهدف إلى تقديم منتجات مبتكرة عاما بعد عام 
وال أدل على ذلك من نظام االمان المحكم خاصتنا بإنتاج ساعات غاز على درجة عالية من االمان باإلضافة إلى ابتكرنا 

منتجا  جديد صوبات غاز تعمل باالمس جعلنا ننفرد على مستوى العالم.
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احمد بن سعيد آل مكتوم... 
صناعة الطيران بوابة النمو المستقبلية لدبي

ونوه ســموه بأن دولة اإلمارات تتابــع المحافظة على تصنيفهــا العالمي المتفوق على 

صعيد كل من ســالمة الطيران ومعايير األمن وهي ما تزال البلد الذي يتمتع بثاني أعلى 

رقــم لجهة اتفاقيات األجواء المفتوحة وذلك مع انضمام جزر ســولومون إلى قائمة الدول 

التي تم توقيع اتفاقيات معها والتي وصل عددها في العام 2019 إلى 122 دولة وبشــكل 

إجمالي كان العام 2019 عاما عظيما على صعيد صناعة الطيران فيما من المتوقع تحقيق 

نمو قوي وواســع هذا العام بالنسبة للطيران والسياحة وغيرها من القطاعات االقتصادية 

الرئيسية أيضا وذلك مع استضافة دولة اإلمارات لمعرض اكسبو 2020 في دبي اعتبارا من 

أكتوبر حيث ســيلعب اكسبو 2020 دورا هاما لجهة استقدام أكثر من 25 مليون زائر على 

مدى ســتة أشهر ومشاركة أكثر من 192 دولة في أول دورة من دورات هذا المعرض تقام 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ..معربا عن ثقته بان كافة أصحاب 

المصلحة سيواصلون جهودهم السخية لجهة كونهم مصدر إلهام ولجهة التزامهم بإعادة 

كتابة قصة نجاحنا بشكل أفضل بكثير.

اكد  ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم رئيــس هيئة دبي 

للطيــران الرئيــس األعلى لمجموعة طيــران اإلمارات علــى أن دبي 

قد حققت قفزة كبيــرة منذ افتتاح أجوائها فــي العام 1937 لتصبح 

االن مركــزا يعتد به على صعيد الطيران وكل ذلك جاء نتيجة حتمية 

وتجســيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي رعــاه اهلل لمراحة 

شــعارها تحــول اقتصــادي ال يمكن محــوه، مؤكدا علــى ان صناعة 

الطيران ستســهم بنحو 45 بالمائه في الناتج المحلي اإلجمالي لدبي 

بحلول العام 2030 وفقا لمؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس.

وتطرق ســموه الشــيخ أحمد الى ان المســيرة الحقيقية للنمو في 

قطاع الطيران قد بدات منذ ثمانينات القرن الماضي لتبدأ رحلة بناء 

بنية حقيقية ومميزة لهذا القطاع الحيوي.

واضاف بالرغم من امتالك دبي لمطار منذ العام 1960 فإن الرحلة 

الحقيقيــة بدات من خــالل ثالثة مبان بما فيهــا أول وأضخم مبنى 

في العالم الســتقبال الطائرات من طراز ايرباص ايه 380 عالوة على 

استقبال المطار في العام 2018 للمسافر رقم مليار.

وأشار ســموه إلى أن مطار دبي الدولي احتل المرتبة الثالثة عالميا 

على صعيد اجمالي حركة المســافرين فيما تابــع المطار نجاحه في 

العام 2019 من خالل اســتمرار احتاللــه للمركز األول كأكثر مطارات 

العالــم ازدحاما علــى صعيــد المســافرين الدوليين وذلــك للعام 

الســادس على التوالي وحققت هيئة دبي للطيران المدني أداء جيدا 

وهي مستمرة في المساهمة في رحلة نجاح دبي وهو ما ينطبق أيضا 

على كافة الالعبين الرئيسيين في قطاع الطيران بما في ذلك طيران 

اإلمارات ومؤسســة دبي لخدمات المالحة الجوية ومؤسســة مطارات 

دبي وسوق دبي الحرة وفالي دبي.. ولفت إلى أنه وخالل العام 2019 

تــم انتخاب اإلمــارات لعضوية مجلــس المنظمة الدوليــة للطيران 

المدني "ايكاو" للوالية الخامســة على التوالي. وتعتبر دولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة قوة يعتــد بها على صعيد الطيــران مع امتالكها 

ألربع ناقالت وطنية تســير رحالتها إلى أكثر من 224 مدينة في 108 

دول حول العالم وذلك من خالل اسطول يزيد عن 498 طائرة.

2000 شركة جديدة في دبي خالل 2019
أحمد بن سليم:  مركز دبي للسلع... مركزًا حيويًا الستثمار

وتشــمل قائمة الشــركات الجديدة التي انضمت إلى المركز شــركات ناشــئة وشــركات صغيرة 

ومتوســطة الحجم وشــركات متعددة الجنســيات تعمل في مجموعة متنوعة مــن القطاعات مما 

يعــزز تنوع بيئة األعمــال المتميزة التي يوفرها مركز دبي للســلع المتعــددة ضمن مجتمع أبراج 

بحيرات الجميرا الذي يحتضن اليوم أكثر من 100 ألف شخص يعيشون ويعملون في بيئة مفعمة 

بالحيوية ومدعومة بحلول وتقنيات ذكية تثري حياة الناس اليومية في إطار استراتيجية المنطقة 

الذكية للمركز.

ويتماشى نهج مركز دبي للســلع المتعددة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى دبي مع 

المبادئ الثمانية لوثيقة الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل في العام 2019.

جــاءت النتائج االحصائيــة  لمركز دبي للســلع المتعددة 

المنطقــة الحــرة الرائــدة على مســتوى العالم والســلطة 

التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة الســلع والمشــاريع 

ملبية للطموح من خالل تسجيل 1969 شركة جديدة خالل 

العام 2019 ما يمثل مؤشــرا على ثقة المستثمرين القوية 

باقتصاد دبــي ومكانة المركــز الرائدة باعتبــاره أحد أكثر 

مناطق التجارة واألعمال ترابطا في العالم.

واختتم مركز دبي للسلع المتعددة العام 2019 بأقوى أداء 

للربع الرابع في أربع سنوات من حيث عدد الشركات الجديدة 

المنضمــة إليه وانضمت 559 شــركة جديــدة إلى المنطقة 

الحرة التابعة للمركز خالل الربع الرابع ما يمثل نموا بنســبة 

20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وفــي أكتوبــر 2019 شــهد المركز انضمام 202 شــركة 

جديدة مسجال أعلى وتيرة نمو في شهر واحد خالل العامين 

الماضييــن وبشــكل عــام ارتفع عــدد الشــركات الجديدة 

المنضمة إلى المركز بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي.

وتعقيبا على ذلك قال أحمد بن ســليم الرئيس التنفيذي 

األول والمديــر التنفيــذي لمركــز دبــي للســلع المتعددة 

إن مركــز دبي للســلع المتعددة يعتبر مركــزا عالميا رائدا 

للتجــارة ومنطقة أعمال متصلة فــي قلب إمارة دبي، معربا 

عن ســعادته بانضمام 2000 شــركة جديدة من مجموعة 

متنوعة من التخصصات والقطاعات إلى المركز خالل العام 

2019 ليصبح اليوم مقرًا ألكثر من 17000 شــركة وال شك 

بأن األداء القوي الذي ســجلناه في العام الماضي جاء ثمرة 

لحرصنا الدائم على تلبية متطلبات الشركات المسجلة لدينا 

وجهودنا الدؤوبــة لتعزيز جودة وتميــز خدماتنا وتواصلنا 

الفعال مع مجتمعات األعمال في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ابن ســليم أن مركز دبي للسلع المتعددة يواصل 

جذب االســتثمارات األجنبية المباشرة إلى دبي من األسواق 

الدولية الرئيســية بما فيهــا الصين والهنــد ونتطلع إلى 

اســتقطاب مزيد من الشــركات خالل العام 2020 وبالتالي 

زيــادة حجم مســاهمتنا في الناتج المحلــي اإلجمالي لدبي 

وتعزيــز دورنــا في تحقيــق أهــداف اســتراتيجية التنويع 

االقتصادي لدولة اإلمارات ككل.
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سلطان الجابر... 
االمارات تضاعف انتاجها من الطاقة الشمسية بمقدار 400%

اكد معالي الدكتور ســلطان بــن أحمد الجابر الرئيس 
التنفيــذي لشــركة بتــرول أبوظبي الوطنيــة " أدنوك " 
ومجموعــة شــركاتها" علــى إن التوقعات المســتقبلية 
لالقتصاد العالمــي لعام 2020 تبدو مبشــرة وإيجابية 
مقارنة بالعام الماضي حتى مع بعض حاالت عدم اليقين 
التي تفرضهــا القضايا الجيوسياســية التي يشــهدها 
العالم.. ونوه  الجابر إلى هدوء التوترات الجيوسياســية 
على مــر األيــام القليلة الماضيــة حيث تبــدو الحكمة 

والتوازن والدبلوماسية سيدة الموقف حاليا.
قائال " في ظــل االنفراج وانخفاض حــدة التوترات 
التجاريــة والمؤشــرات بعــودة النمــو فــي القطاع 
الصناعــي وارتفــاع مســتوى االتفاق االســتهالكي 

يمكننا أن نتطلع للمستقبل بتفاؤل حذر".
التوجهــات  هــذه  تأثيــرات  معاليــه  وتنــاول      
االقتصاديــة علــى الطلب على الطاقة، مســتعرضا 
منهجيــة دولــة اإلمــارات وأدنوك في االســتجابة 
المرنة ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها 

قطاع الطاقة العالمي.   
وقال معاليه : " تشــير التوقعــات االقتصادية إلى 
أن الطلــب علــى الطاقة ســيظل قويا علــى المدى 
القصيــر وســيواصل االرتفاع لينمو خــالل العقدين 
القادمين بنسبة ال تقل عن %25، ولن يكون بمقدور 
مصدر واحــد تلبية هــذه الزيادة، ممــا يعني وجود 
تحدي رئيســي في كيفية إنتــاج مزيد من الطاقة مع 

المحافظة على أقل مستوى من االنبعاثات الضارة".
وأضــاف : " من خالل رؤية القيادة الرشــيدة، تنظر 
دولــة اإلمــارات إلى هــذا التحــدي باعتبــاره فرصة 
وامتدادا طبيعيا لدورنــا الريادي في المحافظة على 
البيئــة، فلقد نجحــت دولة اإلمارات خالل الســنوات 
العشــر األخيــرة في مضاعفــة إنتاجها مــن الطاقة 
الشمســية بمقدار %400، واســتثمرت في مشــاريع 
للطاقــة المتجــددة داخــل الدولــة وكذلــك في 25 
دولة حول العالم بطاقــة إنتاجية إجمالية تقارب 12 

جيجاوات من الطاقة النظيفة".

  وقــال: " ســنضيف الطاقة النووية الســلمية والنظيفة إلى محفظة مواردنــا المحلية، ومن 
خالل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستصبح دولة اإلمارات هذا العام أول دولة في 

المنطقة تدير محطة إلنتاج الطاقة النووية ألغراض تجارية بصورة آمنة وسلمية".
  وأكــد معاليــه أن دولة اإلمارات تعمل على زيادة إنتاجها مــن الطاقة النظيفة، كما تواصل 
في نفس الوقت جهودها لزيادة إنتاج الموارد الهيدروكربونية بشــكل مســؤول لضمان توفير 

إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة لألسواق العالمية.
  وقال : " تمضي " أدنوك " في خططها لزيادة السعة اإلنتاجية من النفط الخام إلى 4 ماليين 
برميــل يوميــا بنهاية هذا العام، ونقترب مــن تحقيق هدفنا بوصول دولــة اإلمارات لالكتفاء 
الذاتي من الغاز مع إمكانية تصديره في المستقبل، كما أعلنا في العام الماضي عن اكتشافات 
مهمة جديدة من الموارد الهيدروكربونية تقدمت دولة اإلمارات من خاللها من المركز السابع 

إلى السادس في الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط والغاز".
وســلط معالي الدكتور ســلطان بن أحمد الجابر الضوء على جهود " أدنــوك " لتعزيز دورها 
الريــادي في المحافظة على البيئة، مؤكدا التزام الشــركة بالســير على نهج الوالد المؤســس 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان /طيب اهلل ثراه/ الذي أرســى مبدأ اإلنتاج المسؤول للطاقة، 
وذلك في سعيها لتوسعة أعمالها في كافة مراحل وجوانب سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.

"أدنوك" تسعى لزيادة السعة اإلنتاجية من النفط 
الخام إلى 4 ماليين برميل

وقال : " لقد كان الشــيخ زايد رحمه اهلل/سابقا لعصره 
في إرســاء سياســة الحد من حرق الغاز، ووضع األســس 
والمبــادئ التــي جعلت أدنــوك واحدة من أقل شــركات 
النفــط في العالم من حيث االنبعاثات الكربونية .. ومن 
خالل االســتفادة من إرثنــا العريق في الريــادة البيئية، 
أطلقنا أول وأكبر منشــأة على نطاق تجاري في المنطقة 
اللتقاط واستخدام وتخزين الكربون، والتي تلتقط حاليا 
800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا .. ونخطط 
لمضاعفــة هــذه الكميات بنســبة تتجــاوز %500 خالل 

السنوات العشر القادمة".
وأكد معاليه استمرار جهود أدنوك لتوفير احتياجات 
العالم من الطاقة بشــكل مســؤول، منوهــا إلى أن 
الشــركة تســهم فــي تعزيز الشــفافية في أســواق 
الطاقــة. وأوضــح بأن أدنــوك أطلقت منذ شــهرين 
"بورصــة أبوظبــي انتركونتننتــال للعقــود اآلجلة" 
بالتعاون مع بورصة انتركونتننتال وشــركات عالمية 
كبرى ومتداولين ومنتجين رئيســين، حيث ســتكون 
هذه البورصة مقرا لتداول "خام مربان" عالي الجودة 

الذي تنفرد أبوظبي بإنتاجه.
وقال: "ســتقوم بورصة العقود المســتقبلية بتطبيق 
آلية تسعير مستقبلية عوضا عن البيع بسعر رجعي، مما 
يتيح للمشــترين التحوط من المخاطــر   ويعود بالفائدة 
على عمالئنا، ويحقق قيمة إضافية، ويخلق سوقا للنفط 

أكثر كفاءة وأقل تعرضا لتقلبات أسعار الطاقة".   

وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر  أن دولة 
اإلمارات كرســت هذا العام "عام االســتعداد للخمسين" 
إيذانا بانطالق مسيرة االستعداد للمستقبل الذي يحتاج 
إلنتاج المزيد من الطاقة مع مســتوى أقل من التأثيرات 
علــى البيئة، منوها إلى أهمية الحوار بين جميع األطراف 
مــن مســتثمرين وشــركات النفــط والغــاز ومنظمات 
المجتمع المدني والمؤسســات األكاديميــة للعمل على 
إيجاد حلول عملية وإبرام شراكات جديدة وتحديد فرص 

استثمار جديدة ومجدية.
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يعقوب العوضي...
للمراة البحرينية دور حيوي وفعال في المجتمع

الرئيس التنفيذي لـ "إن جي إن" الدولية المتخصصة بأنظمة المعلومات

قال يعقوب العوضي  الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" الدولية المتخصصة 
بأنظمة المعلومات" أن المرأة البحرينيــة تظهر براعة كبيرة في دخول مجاالت 
علوم المســتقبل، مثل الذكاء الصناعي وانترنت األشياء والروبوت والتكنولوجيا 
الماليــة واألمن الســيبراني وهو امر  يشــكل أهمية كبيرة في االســتفادة من 
طاقــات المزيد مــن النســاء البحرينيات من أجل تســريع عمليــة التحول نحو 
االقتصــاد الرقمي المنشــود في مملكــة البحرين".. واضــاف " أن تعزيز حضور 
المــرأة البحرينية فــي مختلف مجاالت اإلنتاج والعمــل االقتصادي في البحريني 

يسهم في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وازدهار التنمية الوطنية".
واشــاد العوضي بالجهود التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة برئاســة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك في مجال دعم المرأة 
وتفعيل طاقاتها وإزالة التحديات أمامها، ومهنِّئا سموها بمناسبة يوم المرأة البحرينية 

الذي جرى تخصيصه خالل 2019 للمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.

وأوضــح الرئيس التنفيذي لشــركة "إن جــي إن"  انه وفي هذا 
اإلطار فأن قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت يوفر فرصا نوعية 
أمــام المرأة المؤهلة تأهياًل عاليًا فــي المجاالت التقنية، خاصة 
مع تزايد عدد الفتيات اللواتي يدرســن الرياضيات والهندســة 
والعلــوم في مرحلة التعليم العالــي، ومؤكدا على أهمية توفير 
تدريب نوعي مســتمر يضمن تزويد المرأة بالمعارف والمهارات 
التــي يتطلبها ســوق العمل المتطور باســتمرار، مثــل تقنيات 

الواقع االفتراضي المعزز، وبلوك تشين، وغيرها. 
وأكــد العوضي علــى صعيد ذي صلــة أن دعم حضــور المرأة 
البحرينية في علوم المستقبل يتطلب توجه المزيد من شركات 
تكنولوجيا في تنويع القــوة العاملة مفيد ألعمالها، ويؤدي إلى 
تحســين جودة المنتجــات والخدمات التي تطرحها في الســوق، 
مشــددا علــى أهمية إتاحــة فــرص متكافئة داخل المؤسســة 
تسمح للنســاء باالرتقاء المهني وصوال إلى المستويات اإلدارية 
المتوســطة والعليــا، وذلك بما ينســجم مــع أهــداف التنمية 
المستدامة، وال ســيما الهدف 5 الذي يرنو إلى تحقيق المساواة 
بين الجنســين وتمكين جميع النســاء والفتيات من خالل عدة 

مجاالت منها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
ولفــت إلى أن االتحــاد الدولي لالتصــاالت، باعتبــاره وكالة األمم 
المتحــدة الرائــدة في مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
واالتصاالت، يشــجع العمل على تحقيق التوازن بين الجنســين في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على جميع المســتويات من 
خالل العديد من المبادرات ومنها مبادرة الشراكة العالمية للمساواة 
بين الجنســين فــي العصر الرقمــي، وهي شــراكة عالمية ألصحاب 

مصلحة متعددين تلتزم بسد الفجوة الرقمية بين الجنسين

تــرأس أمير منطقة مكــة المكرمة بالنيابة األمير بدر بن ســلطان 
في مقــر اإلمارة بجدة، اجتماع المجلس التنســيقي للغــرف التجارية 

الصناعية بالمنطقة.
وناقش األمير بدر بن سلطان بحضور رؤساء مجالس غرف العاصمة 
المقدســة وجدة والطائف، ســبل تطوير أعمال الغرف ليكون لها دور 
أكبر في تحفيز االســتثمارات في كافة محافظات المنطقة بالتنســيق 
مع هيئة تطوير المنطقة، كما استعرض آليات تنسيق األعمال بشكل 
تكاملــي بين الغرف الثالث بما يحقق النتائــج المرجوة ويعود بالنفع 

على المنطقة ومحافظاتها.
وخــالل االجتمــاع، قــدّم رئيس مجلــس غرفة جدة محمــد ناغي، 
ورئيس مجلس غرفة مكة هشام كعكعي، ونائب رئيس غرفة الطائف 
غازي القثامي، نبذة عن إســتراتيجيات الغــرف خالل الفترة القادمة، 
التي تمثلت في إنشــاء مراكــز للفعاليات والمعــارض، ووضع برامج 
لدعــم رواد ورائدات األعمال، وتنشــيط الجوانب الســياحية، ووضع 
آليات وخطط لجذب االســتثمارات، وغيرها من المبادرات التي تخدم 

المنطقة وسكانها.

االمير بدر بن سلطان...
يستعرض آليات التنسيق بين الغرف  في مكة

اكد وزيــر االقتصاد االماراتي ســلطان المنصوري علــى أن المســيرة التنموية لدولة 

اإلمارات لفتت أنظار الكثير من البلدان والشــعوب، فقــد قدمت الرؤية الواضحة للقيادة 

الرشــيدة نموذجا يحتَذى به، ورسخت لدى العالم َأجمع المكانَة المستحقَة لدولة اإلمارات 

فــي مصافّ أكثــر الدول  تقدمًا.. منوها  الى ان المحرك الرئيســي الــذي دارت به عجلة 

التنميــة في الدولة على مدار هذه الســنوات والعقود هو اإليمــان بالقدرة على تحقيق 

المستهدفات طالما تكامَلت المساعي وتضافرت الجهود.

وقــال وزير االقتصاد " لطالما كان انتماؤنا لهذا الوطن الغالي صورة مشــرقة نحملها 

في صدورنا، ونفخر بها في جميع أنحاء العالم، كيف ال ونحن نقطف اليوم ثمار ما حققته 

دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة خالل هذه العقــود القليلة من عمرهــا من نهضة عز 

نظيرهــا، وها نحن نختتم عام 2019 الذي رفع عنوان التســامح ليكون شــعارًا مترســخًا 

وممارســة مؤسســية وقيمة مجتمعية يعيشــها الناس في دولة اإلمــارات واقعًا يوميًا، 

ورسالة نبيلة نحملها للعالم". 

بفضل القيادة الرشيدة االمارات 
نموذجا عالمي يحتذى

سلطان المنصوري... 
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رصد لبعض االقتصاديات العربية
في وداع عام مضى وعلى أعتاب عاٍم جديد يقِف العالم وقفة تأمل بم حملت معها االيام الســابقة من 
احــداث، ويبدأ المحلــون في تحليل هذه االحداث ليجمعونها في كتب الذكريــات التي اردنا هنا ان نبحث 
فيهــا عن مواضيع تهم قرائنا االعزاء فــي عالم االقتصاد لنجد الكثير من االحــداث التي يصعب حصيها 
في اســطر معــدودات فقد جمحت اقتصاديــات العالم عن طبيعتها في العــام 2019. لعّله الوصف األدق 
في الكشــف عن االحداث االقتصادية المفاجاة التي حملها معه العام المنقضي 2019، حيث شــهد العام 

المنقضي سلسلة من األحداث التي كانت بمثابة الضربة القاضية لبعض الدول والقوة الضاربة لغيرها.
اما بالنسبة للمؤشرات العربية فقد تباينت وسط اشتعال موجات احتجاجية وإضرابات سياسية في 
بعض البلدان، إلى جانب الحرب التجارية  بين الصين وأمريكا والتي أثرت ســلبا على نمو االقتصاد 

العالمي بشكل عام. 
وفــي هــذا العدد مــن مجلة مال واعمال ســنقوم بتســليط الضوء بنظــرة علــى بانوراما بعض 

االقتصاديات العربية باالرقام...

الكويت تشهد احداث اقتصادية بارزة 
وحزمة اجراءات اصالحية في االردن 

ومرض اقتصادي يجتاح لبنان

األردن 
دخلــت األردن عام 2019 محملة بملفات من العام 2018 حيث بلغ إجمالي الدين العام حتى شــهر تشــرين 

األول/ أكتوبر لعام 2019 نحو 30.194 مليار دينار )42.59 مليار دوالر( مشــكاًل نســبة 96.9 بالمئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي، وبلغت قيمة الدين الخارجي 12.491 مليار دينار أردني )17.62 مليار دوالر(، بينما بلغ الدين 

الداخلي 17.703 مليار دينار أردني )24.97 مليار دوالر(.

وبعودة الى االحداث االقتصادية التي حملها هذا العام على االردن فقد زخر عام 2019 بالعديد من التطورات 

واالحــداث والتحديــات وفي خضم هــذه التحديات يجب ان ال ننســى االنجــازات التي تحققــت بالرغم من كل 

الظروف االقليمية المعقدة، اذا اطلقت حكومة الرزاز حزمة من االجراءات الحكومية الهادفة الى تحسين الوضع 

االقتصــادي تعادل جهود عام كامل وذلك بفضل التوجيهات المباشــرة من جاللــة الملك عبداهلل الثاني، الذي 

انخرط شخصيا بجلسات حوار مع ممثلي مختلف الفعاليات االقتصادية .

 من هنا جاءت الحزم االصالحية األربعة ومارافقها من قرارات، لتسهم في دفع عجلة التنمية في  قطاعات اقتصادية 

حيوية وزيادة رواتب العديد من القطاعات سواء متقاعدين او موظفين مما اعاد الحياة والحركة الى االسواق.

ومن اكثر القطاعات التي شهدت نموا خالل هذا العام  القطاع السياحي من خالل البدء باطالق مراحل مشروع 

»تلفريك عجلون« برعاية ملكية ســامية لمشــروع ضخم من شــأنه خلق العديد من المنتجات الســياحية التي 

ســيحدثها هذا المشروع الســياحي الضخم في عجلون للسنوات المقبلة ليس فقط على مستوى المحافظة بل 

على مستوى المملكة واالقليم. 

من القطاعات التي شــكلت أرقامها ومؤشرات 

إيجابيــة ايضا قطاع الصــادرات التي نمت خالل 

الشــهور العشــرة االولى مــن 2019 نحو 8.2% 

مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 ووصلت 

الى نحو 4.135 مليار دينار، وفي ذلك تأكيد على 

تنافســية المنتج االردني وبلوغ أســواق جديدة، 

عوضت شــيًئا من األســواق التقليدية المغلقة 

بسبب الظروف الجيوسياسية، مع تفاؤلنا بفتحها 

فــي العام المقبــل وفق ما ستشــهده المنطقة 

من تطــورات نأمل أن تكون نحو االنفراج.. ومن 

اإليجابيــات العديــدة ايضا التي شــهدها العام 

2019 االحتياطات األجنبيــة المريحة لدى البنك 

المركزي، وتقاريــر البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولــي اإليجابية تجاه االقتصاد األردني، إضافًة 

إلى ما شهده العام 2019 من تقدم األردن على 

مؤشر سهولة ممارسة األعمال... وغير ذلك.

الكويت 
شــهدت الكويــت العديد من األحــداث االقتصادية البــارزة خالل 

2019، كان أبرزها خصخصة بورصة الكويت وطرح أول شــركة وفق 

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكتتاب المواطنين.

من جهة اخرى يعد االقتصاد الكويتي واحد من اقوى االقتصاديات 

فــي العالم فهو قادر على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية، 

وهو  ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات االئتمانية العالمية 

للكويت واقتصادها.

هذا وقد  شــهد االقتصاد الكويتي سلســلة من األحــداث الهامة 

خالل عام 2019، كترقية البورصة بالمؤشرات العالمية، والتشريعات 

القانونية واالقتصادية التي شــهدتها البالد بغرض تحقيق أهداف 

الخطــة التنموية )كويت 2035(، مــرورًا باالندماجات المختلفة بين 

البنوك والشركات، وانتهاًء باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة 

تقود البــالد الفترة القادمة، مــع تضاعف التوقعــات ببقاء األوضاع 

المالية والخارجيــة للكويت قوية خالل العامين المقبلين، مدعومة 

بمخــزون ضخم من األصول األجنبيــة المتراكمة في صندوق الثروة 

الســيادية التي من شــأنها أن تســاهم جزئيا في تخفيف المخاطر 

المتعلقة بعدم تنويع االقتصاد الكويتي واعتماده على النفط.

ومــن ناحية اخرى  تمكنت الكويت من المضي قدما في تحســين 

هذه المؤشــرات، حيث شــكل العاميــن 2018 و2019 نقلة نوعية 

لبيئــة األعمــال الكويتية، بعد أن نجحــت وزارة التجــارة والصناعة 

فــي تذليل العديد مــن العقبات المزمنة، وذلك عبــر حزمة قرارات، 

وتعديــالت لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافســة، وقانون 

التأمين الجديد، وقانون الشــركات الجديد، وغيرهــا من القوانين 

والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين 

بيئة األعمال، واستقطبت االستمارات األجنبية للسوق الكويتي. 

وبالنســبة لعام 2019 فقــد كان عامًا اســتثنائيًا بقطاع االتصاالت 

الكويتــي، بعد أن قامت شــركات القطاع المدرجــة بالبورصة بإطالق 

شبكات الجيل الخامس G5 وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي والثورة 

اإللكترونية الهائلة التي تجتاح العالم.

مصر 
وقع المتابعون لتطورات االوضاع االقتصادية المصرية  في حيرة من امرهم بين تحليالت 

تشيد بالنمو االقتصادي وتبشر برخاء معيشي مرتقب، وأخرى تحذر من انهيار اقتصادي.

في من جهة بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 5.6 بالمئة خالل التســعة أشــهر 

األولي من عام 2019، وتراجع معدل التضخم األساســي السنوي إلى 2.1 بالمئة في تشرين 

الثاني/ نوفمبر، مقابل 2.7 بالمئة في تشرين األول/ أكتوبر السابق.

وبلغ الفائض األولي لمصر %2 في السنة المالية 2018-2019، ويعد االقتصاد المصري = 

األسرع نموا هذا العام بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت مصر تجني الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في العام 2016، 

وبالرغــم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنســبة للمصريين، إال أنه حول مصر إلى مركز 

مفضل للمستثمرين.

رافقه  تحســن بعض القطاعات الريعية غير المستدامة كالسياحة وتحويالت المصريين 

بالخارج، وانخفض ســعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري بنسبة 10 بالمئة، ليصبح شراء 

الدوالر الواحد مقابل العملة المصرية حوالي 16 جنيها، وذلك نتيجة التوسع في االقتراض 

الخارجي وليس نتيجة تدفقات إضافية بالعملة األجنبية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ومن جهة اخرى شهد العام المنقضي 2019 ارتفاع الدين العام وتراجع مخصصات الموازنة 

لصالح خدمة الدين العام، حيث شــهد الدين المحلي ارتفاع بحوالي 600 مليار جنيه، بنســبة 

زيادة بلغت 16 بالمئة مما كان عليه في نهاية السنة المالية السابقة، وارتفع الدين الخارجي  

ألكثر من 108 مليارات دوالر وذلك طبقا ألخر البيانات التي أصدرها البنك المركزي. 
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المغرب
مــن اكثر الدول ارتفاعا في االســتثمار فنتيجة لذلك شــهد قطاع الســيارات 

بالمغرب نموا ملحوظا حيث ســاهم في رفع القيمة اإلجمالية لصادرات المغرب 

بنسبة 26.79 بواقع 63.017 مليار درهم )6.56 مليارات دوالر( بنهاية تشرين 

األول/ أكتوبر من العام الماضي.

ويعود ذلك نتيجة لجهود الحكومة المغربية التي سمحت باالستثمار االجنبي  و تعزيز 

العديد من القطاعات، بما في ذلك السيارات والمالحة الجوية والطاقات المتجددة، حيث 

انعكس على بيئة األعمال المغربية التي تحســنت أيضا، ســاهم في تقدم الدولة تســع 

نقاط في ترتيب مناخ األعمال، لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة.

وفــي المقابل ارتفع الدين العام في المغرب، وبلغ الدين الخارجي 334.957 

مليــار درهم )34.366 مليــار دوالر(، في نهاية الربع الثالــث من العام 2019، 

بينما بلغ حجــم الدين الداخلي 561 مليار درهــم )59.05 مليار دوالر( بنهاية 

شــهر أيار/ مايو الماضي..  وتمثل المديونية الداخلية في المغرب أكثر من 51 

بالمئة من الناتج الداخلي اإلجمالي.

كما شــهد  معدل نمو االقتصاد المغربي تباطؤًا خالل الربع الثالث من العام 

2019، إلى 2.1 بالمئة، مقارنة بنمو 3 بالمئة في الربع الثالث من العام 2018، 

مقابل معدل مقدر بنحو 2.9 بالمئة بنهاية 2019.

وصعــد معدل التضخم خالل شــهر تشــرين الثاني / نوفمبر 2019، بنســبة 

0.6 بالمائة على أســاس سنوي، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، الذي تحركه 

أســعار األغذية باألساس، إلى 0.3 بالمئة في 2019 كما انخفض صرف الدرهم 

المغربي مقابل الدوالر بنســبة 2.2 بالمئة، ليصبح شــراء الدوالر الواحد مقابل 

العملة المغربية حوالي 9.61 دراهم مغربية.

تونس 
بــدء االقتصاد تونــس يتعافى لكنه مــا زال "هشــا"، وتؤكد الحكومة التونســية أن 

االحتجاجــات االجتماعية في القطاعات الحيوية لالقتصاد مثل قطاع الفوســفات تعرقل 

النمــو.. فقد ارتفع الدين العام في تونس، وبلغت قيمته من حيث أصل الدين والفوائد 

98.7 مليار دينار )34.8 مليار دوالر( وبما يعادل 70 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.

كما مثلــت الديون الخارجية النســبة األكبر من الدين العــام بتونس، حيث 

بلغــت وفق تقديــرات المالية التونســية نحو 69.9 مليار دينــار )25.19 مليار 

دوالر( في حين الديون المحلية بحدود 28.8 مليار دينار )مليار دوالر(.

ولم تتجاوز نســبة نمو االقتصاد التونســي 1.1 بالمئة خالل التســعة أشــهر 

األولــى من 2019، ولم يزد معدل النمــو االقتصادي على 2 بالمئة عام 2019.. 

اما  معدل التضخم فقد وصل الى  6.6 بالمئة خالل 2019، وتوقع صندوق النقد 

الدولــي انخفاض معدالت التضخم إلى 5.4 بالمئــة في 2020، ثم إلى حدود 4 

بالمئة في 2024.. وشــهد الدينار التونســي تغيرات طفيفــة ما بين الصعود 

والهبوط أمام الدوالراألمريكي خالل عام 2019.

لبنان
باختصار يوصف الوضع في لبنان بتحكم المرض االقتصادي – المالي بالجسد 

اللبنانــي المنهك، فقد زاد إجمالي الدين العام في لبنان 2.6 مليار دوالر خالل 

ســنة حتى نهاية آب/ أغسطس 2019، مسجاًل 86.29 مليار دوالر، والذي يشكل 

أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.. وبلغ حجم النمو في االقتصاد 

اللبناني 1 بالمئة خالل عام 2019.

ووصل ســعر صرف الدوالر إلى أكثــر من 2000 ليرة لبنانيــة للدوالر الواحد 

في ســوق الصرافين، الذي يختلف وفقًا للعرض والطلب، في حين بقي الســعر 

الرســمي مســتقرا في المصارف والمرافق العامة بحســب تســعيرة المصرف 

المركزي أي ما بين 1505 و1515 ليرة لبنانية. الجزائر 
بلغت نســبة نمو االقتصاد الجزائــري 2.6 فيما بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 

بالمئة حتى بلوغ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وتراجــع الدينار الجزائري مقابــل الدوالر األمريكي بنســبة 1.38 بالمئة من 

117.89 إلى 119.54 للدوالر الواحد خالل 2019.

قد ال نتعدى الحقيقة إذا قلنا إن في هنالك وفرة زائدة في المقاالت التي تناولت وتتناول موضوع العولمة والخصخصة، ولم يعد األمر 
يقتصر على االقتصاديين والسياســيين، بل تعدى األمر ليشمل االجتماعيين والفالســفة والفنيين واإلعالميين وغيرهم، ألن قضية 
العولمــة لها من الجوانب والــرؤى الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤالء، حيث إن كل مهتم بالعولمــة يركز في تحليله على جانب معين 

منها، لذلك ظهر ما يشبه التخصص في قضية العولمة.
ففــي البعــد االقتصادي، يقول البعــض إن ظاهرة العولمة ذات االتجــاه الليبرالي إن هي إال إحدى الحتميــات االقتصادية، والتقنية 
الشــبيهة باألحــداث الطبيعية التي ال يمكن الوقــوف في وجهها، وهنــاك رأي معاكس يجد أن العولمة هي نتيجــة حتمية أوجدتها 
سياسات معينة، بدافع من إرادة الحكومات، والبرلمانات التي تتطلع إللغاء الحواجز والحدود أمام حركات انتقال السلع وعناصر اإلنتاج 
)وعلــى األخــص منها رأس المال(، والتي انتهت بالتوقيع على شــهادة ميالد منظمــة التجارة العالمية  ، لتنادي بما يمكن تســميته 
"المنافســة المعولمة"  وضرورة إبعاد الدولة عن التدخل في الحياة االقتصادية، وضرورة أن تنظم األســواق نفسها، وتأتي الخصخصة 

لتكون إحدى آليات االنتقال لنظام السوق.
كما يرى خبراء "عولمة السوق"، وعلى رأسهم خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير أن المدخل الضروري لدعم 
وتعزيز االقتصاديات الوطنية، وبشكل خاص تلك التي تعاني من اختالالت هيكلية كبيرة، هو تقليص األهمية النسبية للقطاع العام، 
وتعزيز دور القطاع الخاص، إيمانًا منهم بأن القطاع العام يمثل مصدرًا متزايدًا لهذر الموارد االقتصادية النادرة بسبب تدني الكفاءة 
اإلنتاجية التي انعكســت على شــكل خسائر كبيرة في مؤسسات القطاع العام. إضافة لما ســبق – يضيف خبراء العولمة – فإن الدعوة 
للخصخصة يؤيدها ضرورة سيادة روح المنافسة التي تؤدي لتحسين الكفاءة اإلنتاجية، من حيث الكم والنوع، باعتبار أن جهاز السوق 
هو الذي يحدد من يبقى في الســوق، ومن عليه أن يغادر. ففي القطاع العام تنعدم روح المنافســة بين المؤسســات العامة بضمان 

الدعم الحكومي، مما يؤدي للتخصيص السيئ وسوء استعمال الموارد.
من هنا فقد حظيت توجهات وسياسات الخصخصة خالل السنوات السابقة ستنادًا لمفاهيم عولمة السوق باهتمام كبير في الغالبية 

العظمى من الدوائر االقتصادية العالمية واإلقليمية والمحلية. ولم 
يقتصر األمر على الدول النامية فقط بل انطلق أساســًا في الدول الصناعية المتقدمة، وانضمت أخيرًا إلى "مسيرة العولمة" مجموعة 
دول ما كان يسمى بالكتلة الشرقية بعد أن اهتز فيها نظام رأسمالية الدولة في إطار النظام االقتصادي العالمي الجديد، الذي تسيره 

الدول الرأسمالية المتقدمة )أو الدول الرأسمالية المتقدمة(، وتسانده المنظمات والمؤسسات العالمية. 
وجــاءت الدول الناميــة لتدرس التجربة وظروف نجاحها، وإمكانيــة تطبيق بعض طرقها الناجحة التي تالئــم أوضاعها االقتصادية، 
بحيث تخفف الحكومات عن كاهلها أعباء المشــاريع العامة، وبخاصة تلك التي تتصف بمعدالت إنتاجية متدنية )حتى ولو كانت رابحة( 
والمشاريع اإلنتاجية السلعية والخدمية األخرى الخاسرة، وصواًل لكفاءة توزيعية وفنية مثلى في استخدام مواردها االقتصادية النادرة.
فمنــذ أواســط الثمانينات كانت هناك محاوالت جادة إلعادة تعريف دور الدولة في النشــاط االقتصــادي، وضرورة تخليها عن بعض 
النشــاطات لصالح القطــاع الخاص، فجاءت الخصخصــة لتضع آلية للتحول من القطــاع العام إلى القطاع الخــاص واالبقاء على الدور 

التنظيمي للدولة فقط.

دور القطاع العام في زمن العولمة
بقلم عواد الطهراوي 

مدير عام شركة الصقر لالمن والحماية
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صيد مال واعمال...

ما زال المليونير أاللماني كارل ريبين يبحث عن 10 اصدقاء ليعيشــوا معه في عقاره، الذي 
تبلــغ قيمته 5.6 مليون دوالر، وفي جزيرته التي تتميز بوجود إســطبالت خيول وإطاللة على 

البحر بأنها “جنة”.
ويبــدو أن المليونير األلماني يرغب في الحصول على اصدقاء  لمشــاركته حلم العيش في 
جنته “أواكينو”، التي تقع على الســاحل الغربي للجزيرة الشــمالية فــي نيوزيلندا، وذهب به 

األمر إلى أن ينشر إعالنات في الصحف المحلية من أجل هذه الغاية.
وجــاء في واحد مــن اإلعالنات: “يمكن أن يعيش شــخصان في كل منزل فــي العقار، وأن 
يتناوال الطعام والمشــروبات في جلســات اجتماعية مع اآلخرين في العقار. فإذا كنت مهتما 
بعيــش حياة مع مجموعة من األشــخاص المثيرين لالهتمام، فقد تكــون هذه حياة جديدة 

بالنسبة لك”.
وأضاف اإلعالن: “يمكنك االســتمتاع بالمشي أو صيد األسماك أو التسوق أو ركوب القوارب 

أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة”.
 وأوضــح المليونير ريبيــن أنه بإمكان البالغيــن الذين تصل أعمارهم حتــى 70 عاما التقدم 
للحصول على منزل في العقار، كما أنهم مدعوون إلحضار خيولهم، إذا كانوا يمتلكون أيا منها.

قصص لرجال اعمال اغرب من الخيال
يبحث عن اصدقاء للعيش معه

قبضت الشــرطة األميركية على رجل اعمال  ســرق أشياء تقدر قيمتها بـ 300 دوالر 
من أحد المتاجر، بعد اسبوع من شراءه  جزيرة بنحو 8 ماليين دوالر.

وكانت الشــرطة االمريكية في والية فلوريدا قد القت القبض على المليونير أندرو 
فرانيس ليبي )59 عامًا(، لالشتباه في قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد عن 
300 دوالر وهي ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر "كمارت".
وقام ليبي بشراء هذه األشــياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها بسلع أخرى ثم 

إرجاعها واستبدال األموال، في طريقة احتيالية.
وقبل أســبوع، اشترى رجل األعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل "كي ويست"، 

حيث يتوسطها قصر فاخر.
ونفــى ليبي بشــدة االتهامــات الموجهة إليــه، قائال إن األمر معقــد ويفضل عدم 

الخوض فيه.

مليونير يسرق من متجر 300 دوالر 

قــدم المليارديــر وقطب صناعة األزيــاء الياباني يوســاكو مايزاوا، نحــو 9 ماليين دوالر 
لمتابعيه على تويتر، فيما وصفه بـ"تجربة اجتماعية" لمعرفة ما إذا كانت األموال ستســاعد 

في تعزيز سعادتهم.
ومنح  يوســاكو مايزاوا مليون ين، أو ما يعادل 9000 دوالر، أللف من متابعيه على تويتر 
تم اختيارهم عشــوائيا من بين أولئك الذين أعادوا نشر تغريدة له قام بنشرها على حسابه 
في تويتر في األول من يناير الجاري، حيث سيتم تعقب تأثير المال عليهم بواسطة استطالع 

عادي للرأي.
وقــال مايزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، على يوتيوب "إنها تجربة اجتماعية جادة"، مضيفا 

أنه يأمل أن تجذب اهتمام األكاديميين وخبراء االقتصاد.
ومن المعروف أن ميزاوا يشــتهر بإنفاقه الكبير على اللوحات الفنية والسيارات الرياضية، 

ولكن لديه أيضا ميل للتأمل في أفكار مثل عالم خال من المال.
وربط الملياردير الياباني الهبة بفكرة الدخل األساســي، أو نظرية توفير مدفوعات دورية 
بدون قيود لجميع المواطنين، والتي اكتســبت جاذبية في بعض األوساط السياسية وبدعم 

من المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية أندرو يانغ.
وتعد هذه المبادرة الثانية التي يقدمها رجل األعمال الياباني بشأن إعادة نشر تغريدة له، 

ولكن المكافأة هذه المرة كانت أكبر.
واستطاع مايزاوا كسر الرقم القياســي ألكثر التغريدات انتشارا على موقع "تويتر"، عندما 

وعد بتقديم مكافأة تقترب من مليون دوالر لمئة شخص مقابل إعادة تغريداته.
وفي غضون 48 ساعة، تمت إعادة تغريدات مايزاوا، نحو 5.6 ماليين مرة، لتصبح التغريدة 

األكثر مشاركة في تاريخ "تويتر".

تُوفي رئيس شركة منتجات صحية أثناء تقديمه نصائح لعدد من الحضور 

حول طول العمر االفتراضي لإلنسان وكيفية الحصول على حياة مديدة.

وأثارت وفاة صاحب شــركة األدوية، الذي يُدعى تشــن بيوين، دهشــة 

الحضــور مما حــدث أمامهم مــن مفارقة مذهلة؛ فبينمــا كان ينصحهم 

الرجل حول إطالة العمر فاجأه الموت وسقط على المسرح بشكل مفاجئ.

وحاول البعض التدخل إلنقاذ الرجل إال أن جميع المساعي قد فشلت بعد 

إصابته بسكتة قلبية قوية أدت إلى وفاته.

وُأثيــرت حالة من الجدل بعد وفاة بيوين؛ حيــث تزايدت التخوفات من 

أن تكون منتجات الشــركة الســبب في وفاته إال أنه تم نفي ذلك من قبل 

مسؤولي شركته.

وتعمل الشركة على إنتاج منشــطات ومنتجات طبية اعتمادًا على األعشاب 

الطبيعيــة التــي يتم اســتخدامها في عالج بعــض األمــراض، وتصل قيمة 

الزجاجة الواحدة إلى 75 دوالرًا.

واستطاع "بيوين" خالل مشوار حياته جمع ثروة تقدر قيمتها بـ860 ألف دوالر، 

وكان يحظى بشعبية وحب بين الكثيرين لتقديمه العديد من األعمال الخيرية.

توفي اثناء تقديمه ندوة حول طرق اطالة العمر

ملياردير يوزع 9 ماليين دوالر على متابعيه
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 سوسن المهتدي..

سوســن المهتدي نمــوذج حي للمــرأة الطموحة ذات االصــرار على التميز 
واالبــداع في كافــة المجاالت، متفوقة منــذ الصغر تحلم دائما وتســعى الى 
التميــز. عملت بوزارة الماليــة وتدرجت في المهام والمســؤوليات، ولطالما 
حاولت ايجــاد الطرق المناســبة والحلول المبتكرة لتســهيل الية العمل لذا 
التحقــت بالعديد مــن الدورات التدريبيــة المتعلقة في مجــال عملها، وفي 
عــام  2008 تم االعــالن عن طرح دبلوم الحكومــة االلكترونية وهو ما كانت 
تبحث عنه للمســاعدة كعضوة فاعلــة في هذا المجتمع فــي محاولة لتغيير 
النظام الكالســيكي التقليدي  في  االدارة الحكومية والتحول الى اســتخدام 
التكنولوجيــا الحديثة واســلوب عمل جديد؛ ولكن اثناء اعــداد بحوث التخرج 
واجهوا مشــكلة لجميع خريجي الفوج االول تمثلــت في ايجاد المراجع باللغة 

العربية التي تتحدث عن الحكومه االلكترونية.
وهنــا كانت اولــى خطواتها بعد التخــرج من دبلوم الحكومــة االلكترونية 
واول مــا فكرت به اعداد كتاب عن وضع الحكومــة االلكترونية في االردن لذا 
تــم اصدار الكتاب عــام 2011 وهو اول كتاب في االردن يســلط الضوء على 
اهم اســتخدامات االنترنت والتعليم االلكتروني والتجارة االلكترونية والنقود 
االلكترونية وكافــة االمور المتعلقة بالحكومــة االلكترونية وتطبيقاتها في 

العالم العربي. 
وقــد حاز الكتــاب على اعجاب العديد من الدول وحــاز على جائزة افضل 

كتاب لعام 2011.
هذا الحافز كان بمثابة خطوة حقيقية نحو التميز وحّفزها على اعداد العديد 
من االبحاث والكتب وجعلها تبدع في عملها فكانت اولى الثمار حصولها على 
جائــزة الموظف المثالي عــن الفئة االولى على مســتوى المملكة، كما قامت 

ايضًا باعداد العديد من الكتب المرتبطه بمواضيع العصر مثل :
1.ثورة النانو في عصر التكنولوجيا والذي يتحدث عن كل ما يتعلق بهذه 

التكنولوجيا. 
2.المحاسبة الحكوميه واليات التدقيق في القطاع العام.

3.برامج االصالح المالي واالداري في االردن.
4.دليل موظفي القطاع العام. 

5.المدينة الذكية )بحث(.
6.الدليل التشريعي لوحدات الرقابة في القطاع العام

7.دور حوكمة الجامعات في تحقيق الشفافية والعدالة )بحث محكم(
8.دور المؤسســات التعليمية في تعزيز مفهــوم المواطنة الرقمية )بحث(             
9.بحــث بعنــوان القدس في الشــعر العربي وهي مســابقة التحــاد الكتّاب 

واالدباء االردنيين وقد حاز على المرتبة االولى لجائزة افضل بحث.

مــال واعمال...ما بين عالم المال واالقتصاد والفن تباعد قد يصل 
مسافات عده كيف جمعتي بينهما؟

سوســن المهتدي... اعتبر نفســي وهلل الحمد شــخصيّة منظمــة احاول دائمًا 

التــوازن فــي كل ما يتعلــق بحياتي وهــذا من فضــل اهلل ســبحانه وتعالى 

عليّ بأن ســخّر ويسّــر لي االشــخاص والظــروف والوقت فأتيحــت لي فرص 

التعلــم واالســتمرار ممــا جعلنــي اســتطيع الموازنــة  بالجمع بيــن العمل 

والبيت وهواياتي التي اعشــقها كالكتابة والقراءة واالعمــال الفنية اليدوية.

مال واعمــال... كواحدة من ابرز الباحثــات في عالم المال 
واالقتصاد كيف تصفين خارطة العالم االقتصادية الجديدة؟
سوسن المهتدي... ذات يوم واثناء ذهابي للتسوق صدمت من حالة الركود الذي 

يعاني منه السوق فقد كنت في اكبر الموالت في االردن وكانت اعداد الزائرين 

في جميع الطوابق ال تتجاوز المائة وعند عودتي وقيادتي للسيارة وبحكم عملي 

بوزارة المالية جال بخاطري االزمــة االقتصادية التي واجهت االردن وانخفاض 

سعر صرف الدينار عام  1989وكيف اتبعت حينها الدولة سياسة ماليّة تقضي 

بالمحافظة على ســعر الفائدة والنفع وبغض النظــر عن ما قامت به الحكومة 

حينها اال انني جلست افكر اين نحن اآلن؟ هل سندخل المنافسة والتحدي لتكون 

االردن ضمن االسواق الناشئة والتي تسيطر على االقتصادات االكبر في العالم.

ففي بدايات عام 2018 كان النشــاط االقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل 

مناطــق العالم تقريبًا وفقًا لتقرير نشــره صندوق النقــد الدولي )تقرير افاق 

االقتصــاد( العالمي فانه من المتوقع ان ينمو  االقتصاد العالمي بمعدل 3.9% 

فــي العامين 2018 و 2019 ، ولكن مع تصاعد التوترات التجارية بين الواليات 

المتحده والصين وبين االضطرابات في دول العالم وعودة السياسة النقدية الى 

طبيعتها في االقتصادات المتقدمة الكبرى كل هذا  ساهم في اضعاف التوسع 

العالمــي  على الرغم من ان تقرير البنك الدولي الذي اصدر في حزيران 2019 

قــد توقع ان ينتعش معــدل النمو في اقتصادات االســواق الصاعده والبلدان 

الناميــة العام القادم مع انحســار االضطرابات على الرغــم من تراجع معدالت 

نمو التجارة العالمية الى ادنى مستوى لها منذ االزمة المالية قبل 10 سنوات.

من هنا فانني  اعتقد وبناءًا على التقارير التي اتصفحها باستمرار يتعين على الدول 

اتخاذ اجراءات عاجلة وملموسة للحد من المخاطر المحدقة باالقتصاد العالمي 

ويتعين على صانعي السياسات ان يعملوا على احتواء المخاطر القصيرة االجل.

وكنت قد قرأت تقرير عن بعض الدول التي ستتصدر اقتصاد العالم بحلول 2030 

وكان من بينها الصين والهند واندونيسيا وتركيا والبرازيل واليابان والمانيا 

ومصر وكنت اتمنى ان ارى االردن ضمن هذه المجموعة وتأتي التنبؤات بتغيير 

الترتيب من حيث الناتج المحلي االجمالي على اســاس قياس القوه الشــرائية 

وهذا بدوره سينعكس سلبًا على بعض الدول منخفضة الدخل لذا على واضعي 

السياسات والمواطنين والمجتمع الدولي االهتمام اكثر للحد من المخاطر عن 

طريق ايجاد انظمة ماليه قويّة وتقوية مستويات الحوكمة وتشجيع االستثمار.

مــال واعمال...مــع اقتــراب اكســبو دبي الى ايــن يتجه 
االقتصاد االماراتي؟

ســهير المهتــدي... دعونــي أواًل اوضح للقــراء نبذة بســيطه عن ما هو 

مفعهوم اكســبو، مــاذا تعني ؟.. EXPO: وهو معــرض عالمي يقام كل 

خمس ســنوات يضم العديــد من بلدان العالم باشــراف المكتب الدولي 

للمعــارض وذلك للوصــول آلفاق مســتقبليّة والمشــاركون هم الدول 

والحكومات ثم الجمعيات والشــركات والمؤسســات والهيئات وكان اول 

معرض اقيم فــي عام 1851 في لندن وقد تم انشــاء المعارض لتقديم 

االختراعات الصناعية لمختلف الــدول والتي بدورها تعكس التقدم الذي 

تحققه الثورة الصناعية.

وتعتبــر دبــي اول مدينــة عربية في منطقة الشــرق االوســط وافريقيا 

وجنوب اســيا تستضيف هذا الحدث العالمي وشعارها هو تواصل العقول 

وصنع المستقبل خالل المدة الزمنية من اكتوبر 2020 الى ابريل 2021 

اما تأثيــره على االقتصاد االماراتي فقد بدا بالفعل حيث ســيعززه بنحو 

)33( مليار دوالر ويسهم بما يعادل %1.50 من الناتج المحلي االجمالي و 

4.7 مليار درهم حجم انفاق الشــركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص 

عمل كبيرة تعادل )45.7000( وظيفة بدوام كامل ســنويًا لغاية )2030( 

و40 مليــار درهم مجموع االســتثمار في البنية التحتيــة  اي )122( مليار 

درهم حصيلة اثر اكسبو 2020 ويشكل استثمار طويل االمد وهذا يعني 

ان االقتصاد االماراتي سيســتفيد كثيرا خاصة في ظل التطبيقات الذكية 

حيث انه يشــكل منصة عالمية الســتعراض التكنولوجيــا المبتكرة في 

العديد من المجــاالت فالبنية التحتية بحد ذاتها في موقع الحدث خطوة 

هامة في مسيرة المدن الرقمية والمستدامة مستقباًل.

ومثال على ذلك مبادرة دبي الذكية التي تعتمد على اســتخدام تطبيقات 

التحول الرقمي المتطورة التي تعد حدثًا هامًا سيجعل من اكسبو 2020 

دبــي معرضا مختلفــًا ومتميزا عــن كل المعارض نظــرًا لتركيزها على 

التعاون واالبتكارات التكنولوجية القامة مدينة ذكية والمحاور االساسية 

للمعرض هي االستدامة والنقل والفرص.

 وهــي االن بصدد االنتهاء من كتاب اســتخدامات النانو 
في الطاقة المتجدة وكتاب االمن الســيبراني والحوسبة 
الســحابية، وبالرغــم مــن حبهــا للكتابــة وقــراءة اخر 
المســتجدات اال انها لم تنســى هواياتهــا الفنية ولكن 
لضيــق الوقت لم تكن تشــبع رغباتها فــي انجاز وتعلم 
الجديــد، وفي عــام 2019 وبعــد انقضــاء 28 عامًا من 
العمل الجاد وجدت نفســها تتجه الــى ما كانت تحلم به 
من خالل االعمال اليدوية كالرســم على الحرير والزجاج 
وعمل ورد الســيراميك والتطريز بالصــوف وخيطان ال 
)DMC( واخيرا التطريز بشــرائط الساتان.  مال واعمال 
كان لهــا لقــاء مع ســهير المهتــدي واليكم الحــوار...

الحرب التجارية بين امريكا والصين احدث اضطرابات في االقتصاد العالمي
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مال واعمال... اذا كيف ترين واقع المؤسسات االردنيه؟
سوســن المهتدي... في االونه االخيرة قد تم دمج بعض المؤسسات 
ضمــن المرحلة الثانية من البرنامج االقتصــادي الحكومي الذي اعلنته 
الحكومه تنفيذًا لتوجيهات ملكية بضرورة تحسين المستوى المعيشي 

للمواطنين واالرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وهذه الخطــوة تعد خطوة ممتازة حيث ســيتم دمــج جميع الهيئات 
المنظمــة للقطاع ذاتــه وابرزهــا قطاع النقــل وايضًا دمــج الهيئات 
التابعه لقطــاع الطاقة باالضافة الى دمج الدوائــر ببعضها مثل دائرة 
الشــراء الموحد للــوازم العامه بدائرة واحدة، وتعــد عملية الدمج هذه 
خطوة جيدة حيث ســتحقق دخرا ماليًا ولكن ال اعلم ماذا سيكون وضع 
الموظفين العاملين في هذه المؤسسات، اضافة الى ان االمر يستغرق 
وقتًا لتعديل التشــريعات المعمول بها ليتم تطبيق الحوكمة بشــكل 

صحيح.

قمتــي  كتــاب  االلكترونيــة  الحكومــة  واعمــال...  مــال 
بتأليفــه مــع بدايــات انطــالق الحكومــة االلكترونية االن 
وبعد هــذه التطــورات الكبيــرة التي طرأت علــى مفهوم 
الحكومــة االلكترونية اخبرينا ما هي نظرتك المســتقبلية؟
سوســن المهتدي... نظرتي المســتقبلية للحكومــة االلكترونية في 
االردن بدات منذ ان صدرت مبادرة انشــاء برنامج الحكومه االلكترونية 
من قبل جاللة الملك عبد اهلل الثاني والتي جاءت ضمن مســاعي جاللته 
الدؤوبه لالرتقاء باالجراءات الحكومية فقد تم انشاء العديد من البرامج 
والمبادرات التي من شــأنها تسهيل العمل وتنظيمه في القطاع العام، 
فاآلن جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة قد قامت بأرشفة 
ملفاتها ولها مواقع الكترونية يستطيع المواطن من خاللها االستخدام 
بسهولة والبحث عن االوراق المطلوبة العداد اي وثيقة وبعض المعامالت 
اصبحــت الكترونية من حيث تحصيل اي معاملــة وطبعها دون الحاجة 
للذهاب الى المؤسســة الحكومية؛ ولكن اعتقد بأنه مازال هناك الكثير 
من المعامالت بحاجة الى تكون الكترونية دون الحاجة للذهاب للدائرة 
المعنية ومواجهــة االزدحام المروري وعدم وجــود اماكن لالصطفاف.
فعلــى ســبيل المثال؛ واثنــاء عملي كمراقــب مالي فــي العديد من 
القطاعــات الحكومية كنت اتمنى بأن ننصــف المراجعين الذين يأتون 
من مســافات بعيدة لالستفســار عــن معامالتهم فمــن وجهة نظري 
المتواضعــه مازال لدينا العديــد النجازه للوصــول لحكومة الكترونية 
مائــة فــي المائه وذلــك من خــالل ان يســتطيع المراجع االســتعالم 
عــن معاملتــه واين وصلت من خــالل هاتفه الخلــوي او يحجز مواعيد 
المستشــفى من خــالل الهاتــف بمعنى اصــح انجاز كافــة المعامالت 
الكترونيــًا واســتالم نســخة منهــا عــن طريــق الهاتــف واالصل عن 
طريــق البريد خاصــة واننا على ابــواب اطالق مشــروع خارطة الطريق 
لعمــان مدينــة ذكيّة وقد تــم بالفعل انجاز %70 من مشــروع التحول 
االلكترونــي والذي يمثــل البنية التحتية لمشــروع المدينــة الذكيّة.

االردن ينجز 70 % من 
اجراءات التحول االلكتروني

قصة نجاح مكتوبة بالتعب سوسن المهتدي عندما تلتقي الخبرة واالبداع
والتحدي ترسمها نسرين 

حداد بالصبر واإلرادة
قصــة تحدٍ نســج فصولهــا بالعزيمــة واإلرادة والعصامية 
لســيدة في مقتبل العمر إْذ تســلحت بالتصميم على الســير 
نحو بناء مستقبلها بنفســها؛ لتكون نموذجا للسيدات ذوات 
الطموح، انها نسرين حداد تلك السيدة الشرقية التي تسلحت 
بالعزيمة والعلم والخبرة عاقدة العزم؛ لتكون اسما المعا في 

مجال الصناعة والتجارة  واالستثمار.
فمنذ بداية حياتها المهنية اتصفت نسرين حداد بالمثابرة، 
وابدعت في العثورعلى فرص في مجاالت مميزة. حيث اعتادت 

على الخوض في أعمال متعددة في آن واحد.  

نســرين حداد بدات مشوارها من خالل عملها في كبرى الشــركات العاملة في قطاع االتصاالت قبل ان 
تقرر االستقالة منها نظرا للظروف المحيطة بعملها والتي كانت ستطرها الى االنتقال لعمل في بلد اخر 

فاختارت االستقالة وفضلت البقاء بجانب ابنتها.
وبعدهــا انتقلت للعمل في التجارة فاصبحت وكيلة الحدى الشــركات المصنعــة لمنتجات البحر الميت 
في لبنان اال ان ضعف الترويج لمثل هذه المنتجات جعلها تترك تلك الوكالة وتتجه الى العمل في مهنة 
احبتها وتعمل على تطوير هوايتها في العناية بالبشــرة والمكياج لتصبح واحدة من اكثر خبراء البشــرة 
والمكياج شــهرة في المنطقة فقد تدربت  على ايدي اشــهر خبراء التجميل في العالم لتضيف الشهادات 

والخبرات الى المهارات التي تمتلكها.
منــذ اللحظة التي بدات فيها نســرين حــداد كان الجميع مــن حولها يمدحون عملهــا  ويعبرون عن 

شعورهم بمحبة ما تقوم بعمله وهذا ما جعلها تتخذ القرار بأن تعمل على تطوير نفسها باستمرار.
ونتيجة لتجربة شــخصية عانت منها اثر المواد الكيماوية المســتخدمة في الصالونات، بدات نســرين 

حداد بتطوير زيوت طبيعية للعناية بالشعر والبشرة 
واول ما جربتها على نفسها ونظرا لرضاها عن النتائج التي كانت تحصل عليها في كل مرة، بدات بانتاج 
هذه الزيوت من منزلها ونتيجة القبال الكبير على شرائها انتقلت من مشروع صغيرة الى شركة متوسطة 
حاملة اســم العالمة التجارية Nisa lisa والتي القت قبوال كبيرا داخل االردن مما جعلها تبحث عن وكالء 

لها في الخارج.
وتشير نسرين حداد إال أنها تعمل وبجدية للتواصل مع وكالء لتوزيع منتجاتها خارج حدود الوطن فعلى 

من يمتلك الجدية التامة التواصل ٠٠٩٦٢٧٧٥٨٧٨٦٨٦
وفي الختام نقول ان نسرين حداد برغم النجاح الكبير الذي حققته تؤمن بان الطريق ال يزال في بدايته 
وان احالمهــا لن تتوقف عند حدود وتطلعاتها وامالها تعانق الســماء  ولديها من  االرادة والتصميم ما 

يكفي للبدء في قصة نجاح جديدة تشرق بها  روحها الوثابة.
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د. عماد ابو الرب...
المجلــس بوابــة لتعزيز حركة 
التبادل التجاري العربي االوكراني

رئيس المجلس األوكراني العربي التجاري لمال واعمال

منذ اســتقالل أوكرانيــا عن االتحاد الســوفييتي 
الســابق عــام 1991م اتّجهــت الدولة نحــو انفتاح 
على العالم وتوســيع عالقاتها مع دول الجوار وسائر 
الدّول بهدف تحقيق األهداف المشــتركة ومدّ آفاق 

التعاون اإلنساني.
وتتالــى افتتــاح ســفارات لبعض الــدول العربية 
إضافة لفتح أوكرانيا العديد من ســفارتها في أغلب 
الــدول العربيــة لتلبي طموحات الشــعب االوكراني 

باالنفتاح على العالم.
ولتعزيــز هــذه العالقات ومــدّ جســور التواصل 
الحضاري تم تأســيس " المجلــس األوكراني العربي 
التجــاري في شــهر فبراير 2016م ليكون مؤسســة 
أوكرانية اجتماعية غيــر ربحية يهدف البراز الفرص 
التجارية التــي تهم الطرفين ومواجهــة التحدّيات 

التي تعيق التبادل التجاري واالستثمار االقتصادية.

1 -  المســاهمة في نهضــة أوكرانيا من خالل دعم 
النهضة االقتصادية فيها وتشــجيع االستثمار األجنبي 

عامة والعربي خاصة.
2 -  المساهمة في نقل التوصيات والمقترحات بين 

المستثمرين العرب و الجهات الحكومية المعنية.
3 -  رعايــة مصالح المؤسســات التجارية األوكرانية 

والعربية المنتسبة له وتعزيز التعاون بينها.

يحمل المجلس األوكراني العربي رسالة واضحة من خالل المشاركة 
الفاعلــة فــي تنمية االقتصــاد األوكرانــي وتوفير مناخ تجــاري آمن 
للمستثمرين العرب واألوكران؛ ويهدف الى أن يصبح مؤسسة عالمية 
معتبرة تعزّز التبادل التجاري األوكراني العربي ويحظى باحترام وثقة 
القطاع الحكومي والخاص، مع محافظته على القيم التي تســاهم في 
تطويــر العمل ونمائــه والتي تتمحور حول األمانــة، اإلتقان، الجدية، 

اإلبداع والتميز؛ ضمن األهداف التالية :- 

ويعد المجلس بوابة للعمل المشــترك بين العالم العربي واوكرانيا 
حيث يعمل على الكثير من النشاطات ابرزها:

 1 -  إقامــة المؤتمرات والندوات والطاوالت المســتديرة والمعارض 
التجارية في أوكرانيا والمشاركة في البرامج المشابهة دوليًا.

 2 -  إصــدار الكتــب واألبحاث والدراســات والمجالت والنشــرات ذات 
العالقة بالمجال التجاري.

3 -  إنشــاء مركز معلومات تجــاري واقعي بالتعاون مع المؤسســات 
الرسمية ومراكز المعلومات المحلية والعربية والدّولية.

4 - تقديم االستشــارات التجارية والشــرعية اإلســالمية للمؤسسات 
التجارية الحكومية والخاصة.

5 -  السعي لفضّ النزاعات التجارية من خالل التسوية الودّية أو بالتحكيم.
هذا ما اكده رئيس المجلس األوكراني العربي لمال واعمال وللوقوف 
على االنجازات التي قام بها المركز والمزيد من النشــاطات التقت مال 

واعمال رئيس المجلس الدكتور عماد ابو الرب في الحوار التالي:

مــال واعمال: هل لكم أن تقدّموا لنا موجزًا عن أهم ما قمتم به منذ 
تأسيس المجلس إلى يومنا هذا ؟

د. عمــاد ابو الرب: نشــكركم على اســتضافتكم في مجّلتكــم العريقة " مال 

وأعمال " والتي بات لها حضورها لدى رجال األعمال العرب واألوكران.

جاءت فكرة تأســيس المجلس بعد أن حاول العديــد من رجال األعمال العرب 

واألوكران عقد مشاريع اقتصادية كبرى وتفعيل التبادل التجاري ولكنهم لألسف 

لــم يُحققوا النتائج المرجوّة لمقصدهم إما لقّلــة معرفة ثقافة وطبيعة تفكير 

اآلخر، أو لوجود شركات وهمية نصبت على طرف منهم أو للشائعات التي يثيرها 

البعض بقصد إجهاض أية بوادر للعمل التجاري األوكراني العربي.

وقد عقدنا مؤتمرنا االفتتاحي في وكالة األنباء الحكومية في شهر 12من عام 

2016م بحضور مســؤولين من مكتب الرّئاســة ورئاسة الوزراء ومساعدي وزراء 

وسفراء عرب وبرلمانيين أوكران إضافة لرجال األعمال العرب واألوكران وقدّمنا 

فيــه تصوّرًا عن فكــر المجلس وأهدافه ووســائل عمله وبدأنــا بعقد اللقاءات 

المشــتركة واستقبال وزيارة ممثلي القطاع الحكومي والخاص لتقديم المشورة 

الالزمة لهم في العمل المشترك.

ومنــذ بداية 2018م أصبحنا مستشــارين لنائب رئيس الوزراء الســيد بافلو 

ريزنكو وأعضاء اللجان العربية الحكومية في مكتب رئاســة الوزراء ونشارك في 

اجتماعــات هذه اللجان في مقرّ مكتب رئاســة الوزراء قدّمنــا فيها العديد من 

االستشــارات التي القت تقدير وترحيب المســؤولين إضافة لما قدّمناه لكبرى 

الشركات األوكرانية التي ترغب بفتح أسواق لمنتجاتها أو العكس.

المجلس األوكراني العربي التجاري
يقيم اربعة فعاليات كبرى
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مال واعمال: ما هو تقييمكم لمستوى التبادل التجاري األوكراني العربي ؟
د. عماد ابو الرب: حقيقة المســتوى يظهر بشكل جيد لكن المأمول أن يتطوّر ويتوسّع 

لمــا تتميز به أوكرانيا من غناها في منتجات الحبــوب واألعالف وبعض الخضار إضافة أنها 

الدولة الثالثة عالمية في برامج IT وتصنّع أكبر طائرة شحن في العالم " أنطونف " وتصنّع 

القمر الفضائي بالكامل ناهيكم عن وجود ثلث مخزون التربة السوداء الخصبة على مستوى 

العالم، كما أنها تحتوي على مناجم الفحم والحديد وغابات تنتج العديد من أنواع األخشــاب 

التي يحتاجها السوق العربي والدّولي.

وبذلــت الحكومات المتعاقبة جهــود متباينة لتعزيــز هذه العالقــة، وقدّمنا للحكومة 

برنامجًا خاصّا لتحقيق نتائج مع الدول العربية ناقشناه بلقاء خاص مع معالي وزير الصناعة 

والتنمية التجارية األوكراني وبحضور الرئيس األوكراني األسبق فيكتر يوشنكو.

مــال واعمال: هل بدأت الدّول العربية باالســتثمار فــي أوكرانيا ؟ وما هي أبرز 
المجاالت التي القت اهتمامهم؟

د. عماد ابو الرب: بالّطبع وهذا ليس بالجديد فمنذ بداية التســعينات تأسســت شــركة 

سعودية للمنتجات الزراعية برأسمال يزيد عن 150 مليون دوالر، وتمّ فتح شركات مختصّة 

في البناء والنّقل والتصدير إضافة للعقارات، مما شجّع العديد من رجال األعمال العرب على 

فتح شركات لهم هنا واستقرّوا وحققوا النجاح الذي أبرز حضورهم على الساحة األوكرانية.

وترّكز الدول العربية على االســتثمار في مجال الزراعة بالشــكل المباشــر إضافة لشــراء 

المحاصيــل الزراعية المختلفة ويقوم البعض بتصدير أغلب المنتجات األوكرانية من حبوب 

وأعالف ومنتجات غذائية ولحوم وأجبان ودواجن وأخشــاب وحديد لمختلف دول العالم، كما 

بدأ البعض في االستثمار في مجال الطاقة الشمسية.

هذا وسنقيم بالتعاون مع شركائنا 4 معارض دولية أولها في شهر مارس في السعودية 

تحت رعاية سمو األميرة ريم بنت طالل آل سعود وفي شهر أبريل المعرض الزراعي الدولي 

في األردن تحت رعاية وزير الزراعة األردني وكذلك في مايو معرض الغذاء الدّولي " الحالل 

" تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة األردني وفي شــهر يوليو المعرض األوكراني السعودي 

األردني تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة األردني.

مال واعمال: ما هي رسالتكم لرجال األعمال المهتمّين في العمل في أوكرانيا؟
د. عماد ابو الرب: حقيقة اعتبر أن أوكرانيا بلد غنيٌّ جدّا بالثروات التي يحتاجها الســوق 

العربــي إضافــة لوجود مشــاريع متميزة في أوكرانيا مــن مصارف ومشــاريع إنتاج الطاقة 

الشمســية وتربية المواشي وبالتالي سيعود ذلك بالخير على الدول العربية التي تبحث عن 

تحقيق منظومة األمن الغذائي الالزم.

وبالتالــي أجد أن هذا الوقت هو فرصة ذهبيــة لرجال األعمال األوكران الرّاغبين بعرض 

منتجاهم في السوق العربي وبنفس الوقت فرصة ذهبية لمن يريد بيع وتوزيع منتجاته في 

أوكرانيا، ومجلسنا على استعداد لتقديم العون والمساعدة للمهتمين بالعمل مع أوكرانيا.

2020 سيكون عامًا 
حافاًل باالنجازات 

ونقطة تحول 
للمجلس
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جامعة عمان االهلية حكاية تميز

حفل مميز لمواهب طلبة 
جامعــة عمــان األهلية 
Talents of AAU 
وســط أجواء مثيرة وحماسية من قبل الجمهور، 
اقيمت الثالثــاء الجولة النهائيــة لحفل المواهب 
لطلبة جامعة عمان االهليــة ” للعام الثالث ” على 
مســرح االرينا الثقافــي الرياضي برعاية األســتاذ 
الدكتور ســاري حمدان رئيس الجامعة وبدعم من 
الســيدة ايناس الحوراني مديرة دائــرة العالقات 
العامة والدولية وتنظيم قســم النشاطات الفنية 
وعمــادة شــؤون الطلبــة بحضــور لجنــة الحكام 

الممثلين بعدد من أعمدة الفن األردني.
وقدمت – في الحفــل – الفنانة قمر بدوان “على 
مســرح االرينا ” فقرة غنائية جميلة.كما شــاركت 
ايضــا فرقة دبكــة جامعة عمان األهليــة بلوحات 
فنيــة فولكلوريــة حــازت جميعهــا علــى اعجاب 

الجمهورالحاشد من طلبة وضيوف.
واختتــم الحفل بتكريم لجنــة التحكيم من قبل 
رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتور ســاري حمدان 
الجوائــز لجميــع الطلبة المشــاركين  وبتســليم 

واعالن الفائزين.

بدعــوة من المركز العربــي للوعي بالقانون، شــارك الدكتور محمد الذنيبــات عميد كلية 
الحقــوق بجامعة عمان األهلية في منتدى ” التحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي” 
الــذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الــدول العربية في القاهرة خالل الفترة من 14 الى 
16 ديســمبر 2019، حيث قدم ورقة باســم جامعة عمان األهلية بعنوان ” دور مبدأ سيادة 

القانون في بناء الدولة المدنية” في الجلسة االفتتاحية في المنتدى.

كلية الحقوق بجامعة عمان االهلية 
تشارك في منتدى تحديات الثقافة 
القانونيــة فــي الوطــن العربــي  

وقعت جامعة عمان االهلية ممثلة برئيســها االســتاذ الدكتور ساري حمدان 
وجامعة لومونوســوف موسكو الحكومية الروســية ممثلة برئيسها األستاذ 
الدكتور فكتور ســادوفنج اتفاقية تعــاون اكاديمي في مجال البحث العلمي، 
وتبادل خبــرات التدريس والتعليم اإللكتروني. وذلــك اثناء انعقاد الملتقى 
الثاني للجامعات العربية و الجامعات الروسية في العاصمة الروسية موسكو.
والجدير بالذكر أن جامعة لومونوســوف موســكو الحكوميــة تحتل المرتبة 

األولى على الجامعات الروسية و84 على العالم.

اتفاقيــة تعــاون اكاديمي 
بين عمــان االهلية وجامعة 

موسكو الحكومية

ضمــن قرارات مجلــس هيئة اعتماد مؤسســات التعليــم العالي 
وضمان جودتها في جلســته رقم )2020/2( التي عقدها برئاســة 
االستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس تمت الموافقة على 
رفع الطاقة االســتيعابية العامة في جامعة عمان األهلية لتصبح 

)10000( طالبًا وطالبة.

رفــع الطاقة االســتيعابية 
العامــة في جامعــة عمان 
 )10000( لتصبــح  األهلية 

طالبًا وطالبة

استقبل االستاذ الدكتور ســاري حمدان رئيس جامعة عمان االهلية الدكتور 
راندال بوســتن رئيس معهد الخرســانة األمريكي والوفــد المرافق بحضور 
نائب رئيس الجامعة االســتاذ الدكتور ميشــيل سويدان واالســتاذ الدكتور 

بســام محاســنة عميد كلية الهندســة في الجامعة .حيث تم توقيع مذكرة 
تفاهم بين الجامعة والمعهد للتعاون المشترك في مجال االبحاث الهندسية 
والمؤتمرات العالمية .. وقد قام الوفد الضيف بزيارة مختبرات كلية الهندسة 
/ قســم الهندسة المدنية بحضور رئيس القســم الدكتور عمرغزاوي واجتمع 
الوفد مع عدد من أعضاء الهيئة التدريســية ومع طالب القســم الذين قاموا 

بالتسجيل كأعضاء في المعهد فيما يخص الطلبة.
كمــا قام الوفد الضيــف بزيارة الى مجمع االرينا فــي الجامعة وابدى اعجابه 
بتجهيزاتــه ومحتوياتــه ، فيما تم التباحــث بامكانية عقــد المؤتمرالقادم 

للمعهد في جامعة عمان االهلية .

اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمان االهلية ومعهد الخرسانة االمريكي



تأسس مستشــفى العيون التخصصي في ســنة 1998،وهو أول مستشفى تخصصي 
لطب وجراحة العيون في المملكة االردنية الهاشــمية ويعد من المستشــفيات االكثر 
تقدمــًا وتطــورًا من حيــث التقنيات الطبية المســتخدمة فــي االجهزة التشــخيصية 
والعالجيــة والتي تغطي جميع االحتياجات الالزمة لتشــخيص ومعالجة مختلف أمراض 
العيــون، ويشــرف عليه طاقم طبي وتمريضي متخصص يســانده طاقــم فني و إداري 

ويعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.
كما ان المستشــفى يوجد به حاليًا أربع صاالت للجراحــات المتطورة وصالة لعمليات 
االنف واالذن والحنجرة، وأربع صاالت لعمليات العيون و ثالث صاالت للعمليات الصغرى 

وقسم تخدير متخصص تتبعه وحدة متكاملة للعناية الحثيثة.
وقد شــهد مستشــفى العيون ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المرضــى المراجعين من مختلف 
أنحاء العالم لمختلف أقسام المستشفى والذي يعكس ثقة المواطن في الخدمات المقدمة 
مما فرض على إدارة المستشــفى مســؤوليات وأعباء جديدة لتطوير العمل نحو األحســن 
واألفضل والتطور المستمر ألحدث التقنيات لخدمة المرضى حيث قدمت مستشفى العيون 

التخصصي الخدمة الطبية للعديد من األشخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفــي مطلع العــام 2017 قامت إدارة المستشــفى العيون التخصصي بإفتتاح قســم 
الجراحــات المتطــورة الذي يقــدم الخدمات الطبية فــي الجراحات العامــة وخاصة في 
الجراحــات التجميليــة وجراحات مكافحة الســمنة و عمليــات األنــف واألذن والحنجرة 
وعمليــات زراعة القوقعة والجراحات المتطورة بالمنظار وجراحات االطفال و المســالك 

البولية و غيرها من الجراحات في العديد من التخصصات الطبية المختلفة.

وكذلك سعت إدارة المستشفى للحصول على أحدث 
التقنيات الطبية لتقديم الخدمات العالجية من خالل 
تطبيق كل ما هــو جديد بعلوم طب وجراحة العيون 
في العالــم، وللوصول لهذا الهدف فقد حرصت ادارة 
المستشــفى على انتهاج سياســة التدريب والتعليم 
المســتمر لكافة كوادرها الطبيــة والفنية واالدارية 
لتواكب أعلى المستويات العالمية في هذه المجاالت 
ومن ضمن هــذا التوجه فقد تم توقيــع إتفاقية مع 
كلية الجراحين الملكية لجامعة اسكتلندا البريطانية 
إلعتماد مستشــفى العيون مركزًا إلمتحانات الزمالة 
البريطانية في طب وجراحة العيون )FRCS( كما تم 
إعتماد المستشفى كمستشفى تدريبي للحصول على 
شــهادة الزمالة العربية في طب وجراحة العيون من 

المجلس الطبي التابع لجامعة الدول العربية.
ولتنفيــذ سياســة التدريــب والتطوير فــإن إدارة 
المستشــفى تقــوم وبصورة مســتمرة باســتضافة 
مشاهير األطباء لتقديم المحاضرات وإقامة الورشات 
العلمية والتدريبيــة وكذلك إجــراء عمليات جراحية 
إلطالع الكــوادر الطبية في مستشــفى العيون على 
أحدث التقنيات المستخدمة في طب و جراحة العيون. 
ولتعزيــز الثقــة في الخدمــات العالجيــة المقدمة 
للمرضى مــن االردن والــدول العربيــة اآلخرى فقد 
اتبع مستشــفى العيــون التخصصي اســلوب تعامل 
يرتكزعلــى مفاهيم واعيــة ومبادىء طبية ســامية 
يســعى المستشــفى من خاللها الــى تقديم افضل 
الخدمــات للرعايــة العينية وبكلف مناســبة مقارنة 
بتكاليف العــالج في باقي الدول االخــرى لتكون في 

مقدور اوسع شريحة من المواطنين.

أما بالنســبة لألقسام الطبية في المستشفى واالجراءات الطبية 
فيها نرفق لكم موجز عن هذه االقسام وهي كما يلي :-

1. قسم عمليات العيون و غرف إقامة المرضى.
2. قسم تصحيح البصر.

3. قسم العيادات الخارجية الخاصة بالعيون والتصوير الطبي.
4. قسم البصريات و ضعاف البصر وصناعة وتركيب العيون الزجاجية.

5. قسم الصيدلية والتزويد الطبي.
6. قسم المختبر الطبي.

7. قسم الباطنية والقلبية.
8. قسم أمراض الجلدية و التجميل.

9. قسم التنظير وأمراض الجهاز الهضمي.
10. قسم األشعة والتشخيص الطبي.

11. قسم العمليات الصغرى.
12. قسم الجراحات المتطورة والعيادات الخارجية الخاصة بها.

13. قسم األنف و األذن و الحنجرة و مختبر السمعيات ومساعدات السمع.
14. وحدة االخصاب و المساعدة على الحمل.

15. أقسام الخدمات الغير طبية المساندة.

مستشـفى العيـون التخصصي مستشـفى العيـون التخصصي  نبذة عن األقسام الطبية ومراحل تطورها 
في مستشفى العيون التخصصي
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د.باسم الزعبي
االرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة من اولوياتنا
يعد  مستشــفى االمير حمزة مستشــفيا حكوميًا  يعتمد النظام الخاص الذي يمنح اإلستقاللية اإلدارية ويعطي مرونة الالمركزية 
في تقديم الخدمات الطبية اإلضافية بسعر التكلفة، وفي هذا المجال فقد أثبت مستشفى األمير حمزة نجاحًا في تطبيق نظام خاص 
يســتحق التعميم.. هذا ما اكده الدكتور باســم الزعبي مدير عام  مستشــفى االمير حمزة منوها الى إنه منذ توليه مهام مدير عام 
المستشــفى وهو يبذل قصارى جهده للقيام بمهامه خير  قيام بتقديم العالج لجميع المرضى الذين يترددون على المستشــفى، 
وتقديم خدمة طبية جيدة واالهتمام بالمريض، وتطوير البنية التحتية للمستشفى ليكون مركزا طبيا يحتضن المرضى من مختلف 

انحاء المملكة.. مال واعمال كان لها لقاء مطول مع د.باسم الزعبي مدير عام مستشفى االمير حمزة اليكم تفاصيله...

مال واعمال تلتقي مدير عام مستشفى االمير حمزة

انجــازات عديــدة حققها المستشــفى 
توجت بالحصول على العديد من الجوائز

مال وأعمال ... بســطور قليلــة نريد منكم نبذة 
عن مستشفى االمير حمزة منذ التأسيس الى االن؟
د.باســم الزعبي... تفضل صاحب الجاللة الهاشمية 
الملك عبداهلل الثاني ابن الحســين  المعظم بافتتاح  
هذا المستشــفى بتاريخ 2006/6/25 والذي يقع  في 

منطقة طارق شمال شرق  العاصمة عمان .
وذلــك على مســاحة تبلــغ 68 دونم  بمســاحة بناء 
المستشــفى )70000( متر مربع  ويحتوي المستشفى  
على أســرة وصل عددها االن الى )446( ســرير قابله 
للتوســع  موزعة على مبنى المستشــفى المكون من 
تســعة طوابــق كما ويوجــد داخل حرم المستشــفى 
مهبط للطائرات العامودية وذلك امام قسم االسعاف 

والطوارئ. 
هذا وقــد صــدرت اإلرادة الملكية الســامية باقرار 
نظام مستشــفى االمير حمزة رقم )90( لســنة 2008 
صادر بمقتضى المادتين )114( و)120( من الدستور  

بتاريخ 2008/8/19 وتعديالته لعام 2014.
مال واعمال...  ماذا عن عــدد الكوادر  العاملة 

لديكم في المستشفى؟
د.باســم الزعبي... يبلــغ عدد الكــوادر العاملة في 
المستشــفى )1509( باالضافــة الــى )43( طبيب من 
اعضاء الهيئة التدريســية بالجامعة الهاشمية و)63( 

موظف على حساب شراء الخدمات .

مال واعمال ... ما هي ابرز االنجازات التي حققتموها منذ التأسيس الى االن؟
د.باســم الزعبي... اطلق جاللة الملك عبداهلل الثاني المرحلة التجريبية لبرنامج الحوسبة الصحية )حكيم( 

بتاريخ 2009/9/26 في مستشــفى االمير حمزة ويعمل ضمن برنامج حوسبة متكامل بدعم ومكرمة ملكية 

سامية باشراف شركة حكيم  حيث تم تدريب الكوادر الالزمة واعدادها بشكل سليم للتعامل مع هذا النظام 

الجديد ، كما اوعز جاللة الملك عبداهلل الثاني بتاريخ 2011/6/21 من مستشــفى االمير حمزة بتعميم هذا 

البرنامج على المســتوى الوطني ليشمل جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية 

ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية بهدف االرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين . 

 كما وحصل المستشــفى على شــهادة االعتماديــة 2011/6/7 وللمرة الثانيــة بتاريخ 7/15/ 2013 

وللمرة الثالثة بتاريخ 2015/10/29 وللمرة الرابعة في العام 2017 .

كما حصلنا على شــهادة االعتمادية الخاصة بوحدات الفحص التصويــري للثدي بتاريخ 2013/4/23  

وعلى االعتراف من المجلس الطبي االردني كمستشــفى تعليمي بتاريخ  2010/10/11 وعلى شــهادة 

االعتماد على االعتراف لقســم الجراحة من المجلس الطبي االردنــي بتاريخ 2011/7/4  وعلى االعتراف 

لقسم الباطني من المجلس الطبي االردني بتاريخ  2011/7/4.

 كما وتم اســتقطاب كفــاءات طبية متميزة من القطاعات الطبية المختلفــة لتطوير الخدمة الطبية 

المقدمة 

بالمستشــفى كمًا نوعًا، حيث يتوفر االختصاصات المختلفة  وتم توقيع اتفاقية تعاون بين مستشــفى 

والجامعة الهاشمية لتدريب طلبة الجامعة تهدف الى تحقيق االهداف التالية :

• التعاون والتنســيق من اجل رفع مســتوى الخدمات الطبية المقدمــة للمواطنين. 2( توفير فرص 

التعليم والتدريب لطلبة كليات الطب والتمريض والعلوم الطبية المساندة.

 • دعــم البحوث الطبية والســريرية وتشــجيع االبحاث المشــتركة بين الفريقين باســتثمار وتنمية 

االمكانيات المتوفرة لدى كل فريق.

• دعم وتنمية مفهوم التعليم الطبي المستمر.

كما ويتم تدريب طلبة من كافة الجامعات والكليات .

 وقد اصبح المستشــفى هو المستشــفى المعتمد لعمــل اعضاء الهيئة التدريســية في كلية الطب 

ولتدريب طلبة الجامعه في التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلية والفنية .
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مــال واعمال...  هل هناك حــاالت متميزة قمتم بمعالجتها 
في المستشفى؟

د.باســم الزعبــي...  نعم، هناك كثيــر من العمليات التي تســمى فوق 
الكبرى جراحينا نجحوا فيها.

واريد ان اضعكم وباالرقام على ابرز الجراحات التي حققتها المستشفى 
فقــد بدأ العمل في اجراء جراحات القلب بتاريخ 2010/1/30 حيث بلغ عدد 

الحاالت) 1567( حالة .
البدء ببرنامج زراعة الكلى 2009/10/7و بلغ عدد الحاالت )285( حالة.

بدأ العمل في اجراء اول عملية قســطرة قلب بـ2011/3/3 وعدد الحاالت 
العالجية والتشخيصية )51265( حالة .

بلغ مجموع عدد حاالت زراعة القوقعة وحتى تاريخه  )450( عملية زراعة.
وقد زود قســم العيون بأحدث األجهزة والمعــدات التي تلبي احتياجات 
أخصائيــو العيون إلجراء زراعة القرنيات  بدقــة أكثر، حيث بلغ عدد حاالت 

)428( حالة .
مــال واعمال... ذكرت فــي البداية ان المستشــفى يتمتع بنظام 

مالي مستقل ما هي مزايا لهذا النظام لمستشفى االمير حمزة؟
د.باسم الزعبي... صدرت اإلرادة الملكية السامية بقرار نظام مستشفى 
االمير حمزة رقم )90( لسنة 2008 صادر بمقتضى المادتين )114( و)120( 
من الدســتور  بتاريخ 2008/8/19  وقــد منح هذا  النظام الخاص المرونة 

التامة والتحول من المركزية الى الالمركزية ممــا ادى الى:
• تخصيص موازنة مســتقلة للمستشــفى خــارج موازنــة وزارة الصحة 

بايرادات ونفقات خاصة به.
• توفير األدوية والمســتهلكات الطبية وكذلك األجهزة الطبية الحديثة 
من خالل العطــاءات الخاصة بذلك مباشرة عن طريق المستشفى لغايات 

خدمة االختصاصات واالجراءات الطبية المتقدمة.
• المرونة والســرعة في االســتعانة بالخبراء والفنيين من داخل وخارج 
المستشفى  لالستفادة من خبراتهم في جميع النواحي سواءًا كانت علميه 

او هندسيه او قانونيه او في مجال اللوازم .

 مال واعمال... منذ توليك المهمة.. ماهي أولوياتك؟
د.باســم الزعبي... منذ توليتي مهام العمل كان لدينا مشكلة فى قسم العناية 
المركــزة، وهي عدم توافر أســرة كافية الســتقبال المرضــى، وحرصت على حل 
مشــكلة العجز في األســرة بالعناية المركزة، وكان ذلك على رأس أولوياتي، حتى 
يتمتع كل مريض يأتى المستشــفى بالخدمة الطبية، واالهتمام بأن يقوم بإجراء 
التحاليل الكاملة والفحوصات واإلشاعات بجميع أنواعها داخل المستشفى، عالوة 

على العمل على توسعة األقسام األخرى والعمل على تكييف مبنى العيادات. 
مال واعمال... ما هي ابرز معوقات عملكم ؟

د.باسم الزعبي... الحمد هلل ال توجد االن تلك المعوقات الكبيرة في العمل، حيث 
تمكنــا في االونة االخيرة من توفير عدد كبيــر من االجهزة الطبية التي يحتاجها 
المريض، ولكننا نطمح الى المزيد، الن المواطن االردني يستحق منا كل الخدمة، 
وانا اود زيادة عدد االســرة خاصة في قســم العناية الحثيثة من اجل ان استطيع 

تغطية جميع االعداد التي تأتي الى المستشفى من المرضى.

مال واعمال... وماذا عن اقسام المستشفى؟
د.باسم الزعبي...يضم المستشفى جميع التخصصات وفق مايلي:

1. قسم الباطني
2.قسم الجراحة العامة

3. قسم امراض و جراحة القلب .
4 0 قسم األطفال ويضم:

)أطفال عام، أمراض صدرية و تنفســية، قلب اطفال،غــدد صماء ،الكلى، و 
أمراض الدم( 

Automated Peritoneal Dialysis •
 Hemophilia Care and Center •

و يشــمل القسم على غرفة العاب لألطفال مجهزة بالكمبيوتر والوسائل 
المرئية و الصوتية، و مكتبة مليئة بقصص األطفال( باستثناء الخداج .

5 0 قسم النسائية واالورام باستثناء التوليد.
6 قسم األنف واألذن والحنجرة .

7. قسم العظام .

8. قسم العيون .
9 0 قسم األشعة .

10. قسم التخدير واإلنعاش .
11. قسم المختبر وبنك الدم .
12. قسم اإلسعاف والطوارئ .

13. قسم الطب الشرعي

14.  قسم العيادات الخارجية ويضم معظم التخصصات الرئيسية والفرعية 
في الطب

15. قسم االسنان .
16. قسم الصحة العامة والبيئة .

17. قسم الصيدلة السريرية.
I.C.I ،C.C.U ،C.I.C.U :18. اقسام العناية المركزة

19.  قسم العمليات: 
للعمليات الجراحية مجهزة بكافة التجهيزات موزعة على النحو التالي:

- العمليات  الرئيسية 9 + 2 غرفه
- جراحة القلب 2 غرفة

- العمليات اليومية 3 غرفه
- العمليات الصغرى 1

- عمليات االشعة التداخلية 1
- قسطرة القلب 3 

20. مركــز الســكري  والغــدد الصــم : حيــث تم افتتاحــه رســميًا بتاريخ 
2017/2/4 وقــد تم تجهيزه بعيادات تخصصية للغدد الصماء والســكري ، 
امراض االعصاب ، امراض النســائية ،وجراحة القــدم ، والعيون ، واالطفال 

والتغذية الصحية والتثقيف الصحي.
21. قسم امراض وجراحة الكلى 

مستشفى االمير حمزة... 
عمليات نوعية تنفرد بها...يقدم خدمات متطورة ومتكاملة
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بيسان الباسل...
التصميم نمط حياة ولغة عالمية مشتركة

التصميم... االدراك الواسع والوعي بكافة األمور المعمارية

اســتطاعت بيسان الباســل وضع بصمة خاصّة لها في عالم التصميم الدّاخليّ، 
وتمكنت من تأســيس عالمتهــا التجاريّــة BB DESIGN BOUTIQUE ، لتكون 
البدايــة لقصّة نجاح ملهمة، فتوســعت في هذا المجال الــذي أحبته وأبدعت فيه 
حتى صار لها خطها الخاص وأسلوب يعرّف عنها. وألنها تتدخل في أدق التفاصيل 
الخاصة بعملها وكل ما يرتبط بها، يبدو عملها متكاماًل من كل النواحي وبمختلف 
تفاصيله مما ســاهم في إنجاحهــا أكثر، خصوصًا أنها عملت على تطوير نفســها 

وعملها عن بداياتها ومسيرتها في هذا العالم كان لنا معها هذا اللقاء...

مال واعمال... من هي بيسان الباسل؟
بيسان الباسل ... مهندسة معمارية خريجة الجامعة األردنية سنة 
2011، انخرطــت في ســوق العمل األردني منــذ تخرجي الى  يومنا 
 BB DESIGN BOUTIQUE هــذا واالن المديرة تنفيذية لشــركة

ومقرها العاصمة االردنية عمان.

مال واعمال... ماذا يعني لك عالم التصميم؟
بيســان الباســل ...  التصميم هــو”Life Style”  ولغــة عالمية 
مشــتركة، وهو شــغف البتــكار وايجــاد الحلــول للمشــاكل التي 
تواجه المســتخدمين عــن طريق  تحليل وتفصيــل جميع العناصر 

والمعطيات المتوفرة.
كمــا ان تجربة التصميم تتكون من خطوات تتبع لفكرة معمارية 
والتــي تمثل "أداة ربط" بيــن كافة تفاصيل المشــروع مهما كان 

حجمه اليصال الوظيفة المطلوبة بأجمل صورة.
كمــا ان التصميــم هــو االدراك الواســع والوعــي بكافــة األمور 
المعماريــة وتفاصيلهــا مــن معالجــة الصعوبــات مــن تخطيط 
الفراغــات، معالجة الصعوبات في مجــال الحركة واخراجها الى حيز 

الوجود وتنفيذها.

مال واعمال... من أين تستوحين تصاميمك؟
 ،”Seek for Perfection“ بيسان الباسل ... منهجي كبيسان  هو
التركيز على التصميــم التفصيلي، أي العمل اليجــاد الحلول ألدق 
التفاصيــل للوصول الى الكمالية المســتوحاة مــن الفهم العميق 

الحتياجات وتوقعات "المستخدم األخير" للمشروع.
 كل مشــروع يتأثــر بجغرافية المــكان من أجــل المحافظة على 
الروح الواحدة ليتجانس مــع الهوية المعمارية، باالضافة لبصمتي 

المعمارية الخاصة لصقل المنتج المطلوب.

مــال واعمال... اختالف الرأي مــا بينك وبين العميل  
كيف تتغلبين عليه؟

بيسان الباسل ... اختالف الرأي يتم حله بايجاد صيغة مشتركة 
مع العميــل وبتبســيط مفاهيــم التصميم وأســبابه للعميل 
)المســتخدم األخير(،حيث أهم محدد للتصميــم هي احتياجات 
العميل،فمســتوى رضــى العميــل يعتبر أكبر دليــل على نجاح 
المشروع بالصيغة المعمارية التي تعبر عن بصمتي كمعماري.

باالضافة الى الحوار والنقاش مع العميل للوصول الى تصميم 
يشــبع رغبات جميع األطراف، بالتأكيد هذا الموضوع يحتاج الى 
صبر ومرونة في طرح التصاميم والمواضيع المتعلقة بالمشروع.

مال واعمال... ما هي أبرز نصحائك لمن يعمل بهذا المجال؟
بيســان الباســل ... المصمم يجب أن يمتلك قــدرة "االدارة" 
لجميع مراحل التصميم مع وضع أهداف واضحة لمشــروعك،مع 
وجود خطة تنفيذ واضحة مع أهمية خلق بصمة خاصة لمشاريعه 
تميــزه عن غيره مــن المصممين والتحلي بالــذكاء االجتماعي 

،السرعة في اقتباس و تنفيذ األفكار الرجوة من العميل.
 الدقة في العمل مــن أجل اعطاء الراحة المرجوة للعميل هي 
أهم عوامل النجاح باالضافة الى أهمية التمرس في العمل حتى 

يمكن المصمم من القيام بأعمال قيمة.
كمــا يجب الخــوض  في مراحــل التصميم  كاملــة من جميع 
أبوابها ابتــداءا من الفكرة المعمارية و انتهــاءا بالتنفيذ الذي 
يتطلب مجهود عالي و قدرات قوية ولكن يعطي شــعور االشباع 

لرؤية التصاميم على أرض الواقع.
باالضافة الى أهمية البحث عن كل ما هو جديد و االطالع على 

التصاميم العالمية.

مال واعمال... ما هي نصائحك للمرأة العاملة ؟
بيسان الباســل ... دائما ابحثي عن مصدر الهامك للعمل ،اسعي لتحقيق االستقالل 

باالعتماد على النفس و كوني الداعم لنفسك من أجل انجاز طموحاتك و أحالمك.
اســتثمري طاقاتك بالعمل من أجل الشعور بالرضا و السعادة ،عملية البحث الدائم و 

الشغف لمعرفة الجديد في مجال عملك يؤهلك للوصول الى القمة.

مال واعمال... كيف توظفين االبتكار وأدوات التكنولوجيا في عملك؟
بيســان الباسل ... وجود التكنولوجيا وفرت العديد من األدوات  التي أقوم بتوظيفها 
الظهــار التصاميم والتفنن بطرق العرض لكافة التفاصيــل، ناهيك عن أهمية القدرة 
علــى التخيل والحس الفني من أجل الوصول ألقصى حدود االبداع باالضافة الى ايماني 

بأهمية العمل ضمن روح الفريق لفتح مجاالت لالبداع والمشاركة من جميع األطراف.

مال واعمال... رسالة ترغبين بتوجيهها.
بيسان الباســل ... التصميم المعماري من أكثر المهن ارهاقا والتي تحتاج الى وقت 
و جهــد كبيرين  لذا أتمنى من جميــع العمالء تقدير هذا الموضوع وأن يقومو بانتقاء 

المصممين بطريقة اختيارية وليست عشوائية للوصول الى الراحة التي يتمنوها .

b e e s a n  al  b a s e l
d e s i g n  b o u t i q u e 

FB-Page: BB Design Boutique - Instagram page: BB_DESIGNBOUTIQUE
Email Address:Beesan-alremawi@hotmail.com - Mobile: 00962 79 70 13 298



72

يُعد فن اســتغالل الوقت مؤشــرًا مهمًا يرافق المرء عندما يبدأ 
التحكم في مجريات حياته؛ فالزمن متغير خارجي ال يخضع لســلطة 

أو قوة، وأنت الوحيد المسيطر عليه.
ويمكن لعملية إتقان فن اســتغالل الوقت أن ترفع بآفاقك حدود 
الســماء؛ حتى ال تندم على اللبن المسكوب؛ فالدقائق التي تعبرها 
عقارب الســاعة، ال يمكن اســترجاعها أو تعويضهــا، ومن ثم يجب 
أن يتم اســتثمارها بطريقة جيدة للتطــور على الصعيدين العملي 

والشخصي، على حد سواء.
وقبل اســتغالل وقتك عليــك معرفة أن الوقت مــن أهم الموارد 
التي يمكن لإلنسان استغاللها بطريقة صحيحة؛ من أجل الوصول 
إلــى هدفه، وتحقيق النجاح؛ وفًقــا للمخططات التي يضعها بصفة 

محكمة إلدارة حياته.
لذا؛ عليك اإللمام ببعض النقاط التي تخضع لها عملية استخدام 
الوقــت لصالحك العام، والتي توفر لــك إمكانية التعرف على ذاتك 
بطريقة أفضل؛ إذ إن تنظيم الزمن وترتيب األولويات من شأنه أن 

يعيد الشغف إلى مساره الصحيح

• خطط يومية
يجب وضع خطط يومية قبل النوم وحتى االستيقاظ في الصباح الباكر، 
وهــي الخطــوة التي يمكنهــا أن توفر لك نظرة ســريعة علــى مجريات 

األحداث في حياتك، وبذلك فإنك ستلتزم بالمهام الواجب فعلها.
•  تحديد وقت كل مهمة

تجنــب وضع مــدة مفتوحة إلنجــاز المهام الضروريــة، فهذا األمر 
يكلفك الكثير من الوقت، ويســتهلك قدراتك بطريقة بخسة الثمن، 
وســتجد نفســك منهًكا مقابل بذل مجهود ضعيف فــي فترة زمنية 
طويلة؛ لذا فإن تحديد الوقت الكافي لكل مهمة يمكنه أن يساعدك 

في االنتهاء منها خالل فترة قياسية.
•  تحليل األعمال

يمكنك تحليل األعمال بطريقة تســمح بتنفيذها خطوة بخطوة؛ حتى 
تنهيها بالكامل تدريجيًا؛ ما يساعدك في الحفاظ على حماسك، نتيجة 

الشعور باإلنجاز.
• تسجيل اإلنجازات

عليــك أن تضع قائمة للمهــام اليومية الخاصة بــك، وترتيبها وفًقا 
لألولويــات وتنظيمها، ومــن ثم؛ االنتقــال من مهمة إلــى أخرى، مع 

الحفاظ على السالسة في العمل.
•  التركيز في العمل

البــد أن تركز في كل عمل، وإعطائــه االهتمام الكافي مع تحديد المدة 
الزمنية الخاصة به؛ ما يســاهم في تعزيز قدرتك على التركيز، األمر الذي 
ينعكس على زيادة إنتاجيتك، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الوقت.

• االبتعاد عن عناصر اإللهاء
يمكن تحديد األمور التي من شــأنها أن تلهيك عن إتمام أعمالك، 
إضافة إلى األمور التي تُضيّع الوقت، وتُشوش أفكارك؛ حتى ال تترك 

العمل دون إنجازه.
• الجداول

قد تكــون طريقة وضع الجــداول العملية من أقــدم الطرق المتبعة 
لتنظيــم الوقــت؛ لكنهــا تضمــن أفضــل أداء، فالخطة المســتقبلية 
الموضوعة وفًقا للجدول غالبًا ما تسير كما تريد، وتساعدك في التقليل 

من الوقت المهدر، علمًا بأن ذلك األمر يتطلب بالطبع التزامًا كبيرًا.
• مقارنة المدة الزمنية

تُعتبــر عمليــة تحليل الوقت ومقارنــة المدة الزمنيــة بمثابة محفز 
لتُقدم أداء ماهرًا، وتحديد الطرق المناسبة الستغالل مهاراتك تزامنًا 

مع المهام التي ترغب في االنتهاء منها.

كيف تستثمر وقتك

الثــراء حلم  يرواد الكثيرين  والعديدون يفشــلوا في ذلــك نظرا ال اعتقادهم  أن 
امتالك الكثير من المال والوصول إلى الحرية المالية من األحالم التي ال تتحقق في 

هذا العصر، كما ان البعض يجزم  أن الثروة تتوارث فقط.
  فــإذا كنت واحد من الذين يتمنون الثراء ولكنك ال تعرف كيف تحقق ذلك، فاعلم أنك 

ال تعرف كيف تصبح غنيا ألنك ال تدرك أن المال لعبة لها قواعد وأسرار.
نؤكــد لك أنه يوجد مفاتيح و ســبل حقيقيــة للوصول إلى الثــروة والغنى، لكن في 
الواقع أشخاص قليلون جدًا هم من ينتقلون من حيّز الرغبة في الغنى إلى العمل على 
جني الثروة فعليًا.. وفي هذا المقال سنقدم لك الخطوات االساسية للوصول الى الثراء.

غير نظرتك التشائمية تجاه المال
عليك أن تسأل نفسك بكل صدق: لماذا لست غنيا إلى اآلن؟ كن صادقا مع نفسك 
و ابحث عن االفكار والمواقف السلبية التي ال تدعم هدفك في تحقيق الثراء، وتخلص 

منها. عندما تفكر بجدية في كســب المال، وعندما ال تســيء 
الظن بالمال، وعندما تؤمن أن هناك وفرة في المال والموارد والفرص، وعندما تثق 
بقدرتك على تأهيل نفســك لكسب المال، حينها ستصبح مؤهال بالفعل لكي تصبح 

غنيا وتحصل على نصيبك الوافر من المال.
انظر إلى المال و الثراء كنتيجة وليست سببا

كل االنجــازات وكل الثروات هي نتائج ألســباب و أعمال محــدَّدة. من الغريب أن 
نجد غالبيــة الناس تعكف أغلب األوقــات و دون جدوى على تغييــر الواقع/النتيجة 
دون االلتفات إلى االســباب و العمل على تغييرهــا. الحكمة تقول : إنه من الجنون 

االستمرار بالقيام بنفس الشيء وتوقع الحصول على نتائج مختلفة!

5 خطوات تقف بينك وبين الثراء تعرف عليها

الناجحون األغنياء يرون فــي المال نتيجة لألفكار 
الجيــدة و االعمــال المثمــرة، لذلــك تجدهــم على 
استعداد الحداث قيمة كبيرة لالخرين، وفي المقابل 
يجنــون ثرواتهم، فابحث وركز على ما ســتقدم في 

األساس حتى تحصل على المال نتيجة لذلك.

عزز شعورك باستحقاق الثراء
يكون شــعور االســتحقاق في جميع مناحي الحياة 
قوي في فترة الطفولة، لكن ما يحدث هو ان الطفل 
يبدأ بالتبرمج على مــا حوله من المعلومات و طبعا 
الناس فــي معظمهم تركيزهم نحو أفكار النقص و 

الفقر. 

تخلص من التفكير التقليدي لكسب المال

االبتعــاد عن التفكير التقليدي لبنــاء الثروة أيضا 
يعد أمرا حاسما في رحلة الثراء التي أصبحت تتطلب 

اليوم أفكارا إبداعية غير تقليدية.

التنوع في االستثمار
يهدف أي مشــروع مربح او عمل تجاري إلى النمو و 
تحقيق الربح، لكن النجاح ال يتحقق دائما، لذلك احذر 
أن تدفعك رغبتك في الثراء السريع إلى وضع كل ما 
تملكه في مشــروع واحد. فالنهوض بعد الفشل في 

هذه الحالة يكون صعبًا، وقد تصاب باالحباط.
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خدمة الحدائق ما بعد الزراعة                            
عملية تزويد التربة بكميّةٍ مناســبة من المياه اّلتي تحتاجها، من شــأنه المحافظة على مستوى رطوبة التربة التي تساعد على نموّ 
النباتات، فعمليّة الري تغســل التربة من األمالح الزائدة عن حاجة التربة، وتبقي الكميّة المناســبة التي يحتاجها جذر النبات، وتقوم 
بنقلها إلى باطن األرض، كما أنّها تســاعد النبات على امتصاص المواد الغذائية الموجودة في التربة من خالل تذويبها. ويقوم الري 
بمهمّة تنشيط البكتيريا الموجودة في التربة، ووظيفة هذه البكتيريا تحليل المواد العضويّة؛ حيث إّن وصول الماء إلى جذور التربة 
وانتشــاره فيها يحافظ على درجة الحرارة فيها بما يتناســب مع النبات، ويخّفف من حدّة الصقيع وآثاره، و مع التقدم والتطور تحدثت 

اليات الري وأصبحت أكثر سهولة  و دقة ومالئمة..
تعّد المياه ســرًا من أســرار الحياة بأنواعها ســواًء أكانت جوفيّة، أو من األمطار، أو غيرها، وبسبب مصادر المياه المحدودة ظهرت 
أهميّــة البحث وإيجاد طرق للري؛ بحيث تكون حديثًة وجيّدًة لالســتغالل األفضل للمياه ولتقليل كميــة المياه المهدورة بأكبر قدر 
ممكــن، وتمّ اختيار الطرق باالعتماد على عدّة أمور، منهــا: طبوغرافيّة األرض، وهيكل التربة، والزمن بين وقت عمليّة الري األولى 

والعملية التالية، ونوع النبات المراد ريّه، وتوّفر المياه في تلك المنطقة، وتوّفر األيدي العاملة.
طرق الري الحديثة

هناك عدّة طرق للري، وهي: الري باســتخدام الرشاشــات، والري بالتنقيط، والري السطحي. وســنذكر مواصفات كّل نوع من هذه الطرق ولندرة 
المياه في األردن ننصح دائما بتركيب شبكة ري بدل من أستخدام الخرطوم لتوفير كمية اكبر من المياه و اختيار التكرارات المناسبة .

الري بالرشاشات
بــدأ اســتعمال هذه الطريقة الحديثــة للري في آواخر القرن الحالي، وزاد انتشــارها بعــد الحرب العالمية الثانيــة بعد توّفر كفاءة 
المضخّات والمواســير والمرشــات خفيفة الحمل، في هــذه الطريقة يتمّ رش الماء في الهواء من خــالل الثقوب الصغيرة الموجودة 
في األنابيب والمواســير حتى يســقط على سطح التربة والنباتات على شــكل رذاذ من المطر. من مميّزات هذه الطريقة أنّها تمّكن 
المزارعين من إضافة الســماد والمبيدات مع الماء، كما أنّه يمكن اســتخدامها في األراضي غير المســتوية، وهي ال تحتاج إلى أيادٍ 
عاملة، وتحمي النباتات من الصقيع، وتعمل في المحافظة على درجة حرارتها، ومن أضرار هذه الطريقة أنها تؤدي إلى ظهور األمالح 

على سطح التربة.

الري بالتنقيطالفصول االربعة لمستلزمات الحدائق
 في هــذه الطريقة تتــمّ إضافة 
المياه على شكل قطرات من المياه 
تحــت النباتــات مباشــرة، ويتــمّ 
وضعهــا ضمن شــبكة ري تنتهي 
بنقــاط لخروج الميــاه، تفيد هذه 
الطريقة في أنّها تكون مناســبًة 
والصحراويــة،  الرمليــة  لــألرض 
وتعمل علــى توفير الميــاه، لكن 
من أضرار هذه الطريقة أّن إنشــاء 
شــبكات الــري فيهــا تكــون ذات 
تكلفة مرتفعــة، وأنّها تحتاج إلى 

أيادٍ عاملة ذات كفاءة عالية. 
الري السطحي

 يتــمّ عن طريــق غمــر التربة 
بالمياه، ولهذه الطريقة مميّزات؛ 
حيــث إنّها ســهلة االســتخدام، 
وتكلفتهــا قليلــة، وال تحتاج إلى 
أيــادٍ عاملــة مدربــة، لكــن لها 
مساوئ منها أنّه ال يمكن التحّكم 
المســتخدمة  الميــاه  بكميّــة 
للنبــات، فبذلك تؤدّي إلى فقدان 

كميّات كبيرة من المياه.
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االطفال يسيطرون على يوتيوباالطفال يسيطرون على يوتيوب
طفل يكسب طفل يكسب 2626 مليون دوالر من  مليون دوالر من 
"يوتيوب""يوتيوب"   واخرى  واخرى 1818 مليون دوالر مليون دوالر

تمكن طفــل يبلغ من العمر 8 ســنوات من 
ان يكســب 26 مليــون دوالر في عــام واحد، 
من قناته  التي خصصهــا لعرض فيديوهاته 
علــى موقع "يوتيــوب" مما جعلــه في صدارة 

مستخدمي هذا الموقع.
ويتابع 22.9 مليون مشــترك قنــاة "راين وورلد"، 
التــي أطلقها والــدا الطفل راين غــوان عام 2015 

عندما لم يكن عمره يتجاوز 3 سنوات.
وحققت بعــض فيديوهات رايــن عددا كبيرا 
من المشــاهدات، وتخطت مليار مشــاهدة في 
المجموع، واقتربت قناته من تســجيل 35 مليار 

مشاهدة منذ إنشائها .
وجــاءت  قنــاة "ديــود بيرفكــت"، العائدة 
لمجموعة من األشــخاص الذيــن برزوا في 
أمور كان النجــاح فيها قليــل االحتمال في 

المركز الثاني.
وفــي المركــز الثالــث، جــاءت قنــاة الطفلة 
الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 

5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دوالر.

على  على تعرفــوا  تعرفــوا 
االكبر  االكبر الزهرة  الزهرة 

في العالمفي العالم

عثر مســؤولو الحياة البرية في إندونيســيا على نوع عمالق من "زهرة الوحش"، وهي أكبر زهرة 
مسجلة في العالم حاليا اذ يتجاوز قطرها المتر وتمتلك مواصفات غريبة ونادرة في عالم النباتات،
وعادة ما يشــار إلى زهرة رافليسيا باســم "زهرة الوحش"، بسبب خصائصها الطفيلية ورائحتها 

الكريهة، وهي الزهرة التي عثر عليها في غابة وسط جزيرة سومطرة.
ويبلــغ قطر الزهرة حوالي 1.2 مترا، وازدهرت مؤخرا في الغابة اإلندونيســية، مما يجعلها أكبر 

زهرة تم تسجيلها على اإلطالق، وفقا لمركز الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.
ومــن الغريب أن نفس الغابة أنتجت أكبر زهرة رافليســيا تم تســجيلها علــى اإلطالق في عام 

2017، لكن "زهرة الوحش" الجديدة تفوقت على سابقتها بـ4 بوصات.
وال تمتلــك الزهــرة جذورا ألنها طفيليــة، وتتغذى على نبــات مضيف، حيث تمتــص منه الماء 

والعناصر الغذائية، قبل أن تزهر بشكل كامل وتكشف عن "فمها" الكبير.
ويبعــث الفم المفتوح للزهرة برائحة كريهة تشــبه رائحة اللحــوم المتعفنة، مما جعل البعض 

يلقبها بـ"الزهرة الجثة"، علما أن تلك الرائحة تجذب الحشرات التي تساعد على تلقيحها.
لكن رغم حجمها وشــكلها الالفت، فإن حياة زهرة رافليســيا قصيرة للغايــة، حيث يظل فمها 
مفتوحا لمدة أســبوع واحد فقط قبل أن تتعفن وتموت، مما يعني أن أكبر زهرة على وجه األرض 

تزهر بشكلها الكامل "في الوقت الضائع".

1.8 مليون دوالر ثمنا 
لسمكة تونة عمالقة 

8 مليون دوالر كان ثمنا لســمكة تونة ذات زعنفــة زرقاء بيعت في أول 
مزادات العام 2020، في سوق تويوسو لألسماك، في العاصمة اليابانية.

وقد تم اصطياد هذه  الســمكة قبالة ســاحل مقاطعة أوموري، شــمالي 
اليابان، ويصل وزنها إلى 276 كيلوغراما، أي أن ســعر الكيلوغرام الواحد 

منها بلغ حوالي 6476 دوالر.
هذا وقد اشــترى هذه الســمكة مالك سلســلة مطاعم "سوشي زانماي" 
الشــهيرة كيوشي كيمورا، وهو نفســه الذي اشترى أغلى سمكة تونة ذات 

زعنفة زرقاء في التاريخ ببداية العام الماضي.
وكان كيمورا قد دفع ســعرا قياســيا بلغ نحو 3 ماليين دوالر، في أول مزاد 
في العام 2019، لشــراء ســمكة تونــة، والذي كان أول مزاد منذ نقل ســوق 
تسوكيغي الشهير في طوكيو إلى موقع جديد على الواجهة البحرية للمدينة.

وبشراء ســمكة 2019، تجاوز كيموار سعرا قياســيا كان قد دفعه نظير 
سمكة تونة أخرى في العام 2013.

وهذا العــام هو الثالث علــى التوالي الذي يتمكن فيــه كيمورا من 
الفوز بمزاد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، التي تباع عادة بسعر يصل 
إلى 40 دوالر للرطل الواحد )88 دوالرا للكيلوغرام( لكن الســعر يرتفع إلى 
مــا يزيد على 200 دوالر للرطل قرب نهاية العام، خاصة بالنســبة للصيد 

الثمين القادم من أوما في شمال اليابان.
يشــار إلى أن اليابانيين هم أكبر مستهلكي ســمك التونة ذات الزعانف 
الزرقــاء، وقد أدى ارتفاع االســتهالك هنــاك وفي الخارج إلــى اإلفراط في 
صيــد هذه األنــواع، التي يحذر الخبراء من أنها قــد تواجه خطر االنقراض 
المحتمل، حيث انخفض هذا النوع في المحيط الهادئ بنسبة 96 في المئة 

عن مستويات ما قبل الصناعة.

اغلــى اغلــى 1010 نجــوم الكــرة   نجــوم الكــرة  
قيمة سوقية  خالل قيمة سوقية  خالل 20192019

تصــدر النجم الفرنســي كيليــان مبابي قائمــة أغلى عشــرة نجوم في 
الدوريــات األوروبية الخمســة الكبرى لكــرة القدم  وذلك حســب القيمة 

السوقية لالعبين. 
حيث حافظ مبابي هداف باريس سان جيرمان البالغ 21 عاما على تصدره 
قائمة األغلى بالعالم وأوروبا بالطبع بقيمة سوقية بلغت نحو 265 مليون 
يورو، يليه النجم اإلنجليزي رحيم ســتيرلينغ، العب فريق مانشستر سيتي، 

في المركز الثاني بقيمة بلغت نحو 223 مليون يورو.
وجاء النجم المصري محمد صالح مهاجم ليفربول، بالمركز الثالث بقيمة 
بلغــت 175 مليــون يورو، متفوقا علــى النجم اإلنجليــزي الصاعد جادون 
سانشــو )169 مليون يورو(، والنجم الســنغالي ســاديو مانــي )نحو 156 

مليون يورو(.
وتأخــر ترتيــب النجــم األرجنتيني ليونيل ميســي إلى المرتبــة الثامنة 
)125.5 مليون يورو(، خلف الســادس النجم اإلنجليزي هاري كين )150.5 

مليون يورو(، والسابع مواطنه ماركوس راشفورد )134 مليون يورو(.

وحل بالمرتبة التاسعة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان )123.6 مليون 
يــورو(، يليه الهــداف األرجنتينــي الصاعد الوتارو مارتينيــز )115 مليون 

يورو(.
وخلت القائمة الول مرة من النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، الذي 
تراجعت قيمته الســوقية كثيرا، وذلك بسبب التقدم في السن اضافة الى 

نسبة اإلصابات والمشاركات أيضا.
وتشــمل القائمة الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى، الدوري اإلنجليزي 
الممتــاز ونظيــره اإلســباني واإليطالــي واأللمانــي، إضافة إلــى الدوري 

الفرنسي.
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لم يعد الحصــول على الوظيفــة هو الفرصة الوحيــدة للمردود 
المالي ولم تعد كذلك الفرصة الوحيدة اما الفتيات الثبات انفسهن 
في ســوق العمل وهو ما ادركته خبيرة البشــرة منــار زيتون حينما 
اســتقالت من وظيفتها بعد ان اكتســبت منها خبرة زادت عن 29 
في مجال البشــرة لتنتقل بعدها الى العمــل الحر في مجالها الذي 
اكتســبت فيه هذه الخبــرات المتراكمة وان تضيــف عليه عمل اخر 
ارادت مــن خالله ابراز مواهبها وابداعاتهــا في تصميم الحلي بان 
تحولها الى مهنة تستمتع بها في إبراز قدرتها على اإلنتاج واإلبداع 

في  الوقت ذاته.
فقد عملت منار زيتون على تتويج  موهبتها في عمل االكسسوارات 
والتــي تعلم جيــدا ان هنالك إقبااًل كبيرًا عليــه خاصة اذا كانت قد 

صممت بالحب وباشكال قلما تتكرر وباسعار تناسب الجميع.
والبداية مع رحلة منار زيتون كانت من خالل الرســم على الزجاج 
والمرايــا ونظرا المتالء الســوق بمن يعملن بهــذا المجال لم تجد 
نفســها فيه لتنتقل الى تصميم االكسســوارات وكما كل البدايات 
فقــد كانت بدايتها صعبة اال انها ومع تمســكها باالصرار والتحدي 
اســتطاعت ان تثبت نفســها وتطورها بما يتناسب وذوقها وأذواق 
السيدات، وبالفعل قامت بتصميم بعض من القطع الفنية وعندما 

وجدت االقبال الكبير عليها قررت ان تنتج المزيد .

منار زيتون ..منار زيتون ..

وتقول منار  زيتون ”عندما وجدت نفسي قادرة على انتاج االكسسوار باشكالها البدائية 
لــم اقــف عندهذا الحد بل عملــت على تطوير نفســي اال ان اصبحت اســتخدم االحجار 

الكريمة واعمل على تطوير المعادن واشكل الذهب والفضة ايضا".
وتضيف " كل انســان يمكن أن يجد طريقة ما ينمي فيهــا أفكاره ويحولها إلى مهنة، 
وان تصبح مصدر دخل مميز خاصة اذا ما عمل على تطوير ذاته كما فعلت هي من خالل 
البحث المســتمر عن كل ما هو جديد لتدخــل في عالم االحجار الكريمة والطاقة وتصل 

الى ما وصلت اليه االن من قدرة على معرفة معاني االحجار الكريمة كلن على حدى.
وتشــيد منــار زيتون  بــدور والدتها في تشــجيعها على العمل في هــذه المجال، 
موضحة أنــه كان لها كبير األثر في دعمها معنويًا فــي بداية انطالقتها في عمل 

التصميمات المتنوعة.
وعــن ذلك تقول “كانت والدتي هو المحفز الرئيســي لي لتتويج هوايتي وتحويلها إلى 
مشــروع تجاري خاص بي، فبدأت من خالل صفحة خاصة على موقع التواصل اإلجتماعي 
الفيسبوك، بعرض الكثير من منتجاتي الفنية، والتي عادًة ما أختار تصميماتها معتمدة 

على ذوقي أو ما أجده جمياًل ومنتشرا بشكل عام في األسواق".
وتقــوم منار زيتــون كذلك بتصميم مجموعــات أو قطع بناًء على طلــب الزبائن، فهي 

تفسح المجال ألن تختار “الزبونه” القطعة التي تناسبها أو تريدها لمناسبة ما.

انامل ذهبية ترسم لنا اجمل التصاميم انامل ذهبية ترسم لنا اجمل التصاميم 

Email: manarzeitun@gmail.com
Facebook: Manarzeitunjewelry
Instagram: Manarzeitunjewelry

نضيف الى الجمال... جمااًلنضيف الى الجمال... جمااًل
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بسمة الدجاني... 
حولت هوايتي الى شغف 

ورسمت سمفونية تناسب الجميع

بعيدًا عن الضوضاء، تجلس بسمة الدجاني في غرفة جهزتها بعيدًا عن الضوضاء، تجلس بسمة الدجاني في غرفة جهزتها 
لتمارس هواية اصبحت شغف ومهنة  أرادت الخروج من خاللها لتمارس هواية اصبحت شغف ومهنة  أرادت الخروج من خاللها 

عن المألوف، والتميز بأعمالها الفنية. عن المألوف، والتميز بأعمالها الفنية. 
فصممــت لوحات فنيــة ابداعيــة مميزة، تعكــس تصورات فصممــت لوحات فنيــة ابداعيــة مميزة، تعكــس تصورات 

وتعابير أقرب للواقع من الخيال....وتعابير أقرب للواقع من الخيال....
دعونا نتعرف عليها اكثر من خالل هذا اللقاء....دعونا نتعرف عليها اكثر من خالل هذا اللقاء....

مال واعمال... اخبرينا عن بداياتك؟
بسمة الدجاني... بداياتي بهذا العمل بالذات كانت مع بداية العام 2019 
وكانت لمجرد التســلية وإمالء اوقات الفــراغ لكنها تطورت إلى ما هي عليه 

حاليا نتيجة إعجابي وادماني على العمل بهذه اللوحات الجميلة.
مال واعمــال... من خالل رؤيتنــا لهذه الوحــات االبداعية هنالك 

سؤال يتراود الى الذهن من اين تستمدين افكارك؟
بســمة الدجانــي... أفكاري اســتمدها من المناســبات التــي تكون على 
األبواب وأيضا حاجــات المنزل من لوحات واغراض للضيافة، مبدئيا أفكاري 
اســتمدها من حاجة المرأة في منزلها حتى تتالق بشــكل جميل و فريد من 
نوعه ، فقد حولت هوايتي الى شــغف ورسمت ســمفونية من االعمال التي 

تناسب جميع االذواق.
مال واعمال... كيف تنظرين الى المراة العاملة في الحرف اليدوية؟

بســمة الدجاني... المرأه العاملــة بالحرف اليدوية لهــا مني كل تقدير 
واحتــرام ألنها تضحي بوقتها وتعبهــا لتنتج كل ما هو جميل ورائع ليقدره 
كل من حولها والسوق الذي تستهدفه وتستحق التقدير الكامل من الجميع.

مال واعمال... ما هي النصيحة التي توجهينها لها؟
 بســمة الدجاني... اي مرأه تمتلك وقت فراغ انصحها بامالؤه بكل ما هو  
مفيــد و فعال و أيضا انصحها بعدم الســماح ألي كان باحباطها او التقليل 
مــن عزيمتها بعملها الذي تحبه وترغبــه وان تحاول أن ترتقي بعملها إلى 

أعلى المناصب وابعد الحدود اذا تمكنت من ذلك.
مال واعمال ... رسالة ترغبين بتوجيهها عبر هذه السطور؟

بسمة الدجاني... رسالتي التي ارغب بتوجيهها عبر هذه السطور هي على 
اي كان ان يقــدر الفن والعمل اليــدوي النه كل من يعمل عمل يدوي ينتج 

قطع جميلة وتعتبر قطعة من الروح والقلب.

TEL:009626795666603للمراة العاملة كل تقدير واحترام
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ثائرة عربيات...
الهدب  حكاية عشقي لوطني ولتاريخه 

هدبت الشماغ االحمر بيدها وغزلت علم

وعــن ذلك تقول ثائرة:لم اشــعر في يوم من االيــام انها حماتي ولم 
اعيــش حياة الكنة والحمــاة فقد كانت امي وصديقتي وســندي ولم اجد 
تشــجيعا من احد بالقدر الذي وجدته من حماتــي وكانت تقول لي دائما 
ســتقدمين الفائدة لجميع من حولك فانت تمتلكين طاقات عليك العمل 
علــى اخراجها".. وتضيف بعد وفاتها احسســت اني فقدت كل شــيء ولم 
استطيع ايجاد نفسي بســهولة وكما كانت في حياتها فقد ساندتني في 
مماتها ايضا وطالما حلمت بها تحثني على االستمرار فيما بدات به فكنت 

اخاطب روحها ومنها استمد القوة.
تســكت ثائرة لبرهة وتضيف بعد خروجي من صدمة وفاة حماتي بدات 
اعــود الى طبيعتي واعمل على تطوير نفســي حيث بدات باخذ دورات في 
مجــاالت مختلفة اال ان قصة عشــقي للهدب طغت على جميع الحرف التي 
تعلمتهــا فاخذت اقــرا في تاريخ الهدب ومن كان اول من هدب الشــماغ 
اصبحت اجالس كبار السن الحصل على ذخيرة كافية من المعلومات التي 
تنمي ذاتــي وتزيد من المخزون التراثــي والمعلوماتي الذي تعلمته عن 
الهدب، وبالمناســبة انا قارئة التاريخ فقد قرات ما يزيد عن 11 الف كتاب 
خالل 28ى عاما..  وتضيف حينها بدات عملي بالتهديب وكنت  اجسد روح 
حماتــي في كل حبــة اقوم بغزها  لدرجة اصبح ابنائــي يتجنبون الحديث 

معي وانا اقوم بعملي.
بعد ذلك مــررت بفترة عانيت فيها من المرض وتم اســتئصال جزء كبير 
مــن امعائي اال ان هذا المرض لم يزدني اال اصــرار على النجاح وزدت تعلقا 
بوطنــي بعائلتــي بعملي بالهدب الذي يحمل اســمى الــدالالت فهو يحمل 
حديث الجندي المتوشــح بالشماغ وهو يخاطب والدته قبل خروجه الى واجبه 
يحمل صورة الفالح وهو يتلثم بالشماغ قبل ذهابه الى عمله يحمل مجموعة 
من المشــاعر المتناقضــة هو جزء من وطني ومصدر ســاعدتي وفخري فهو 
جزء من تاريخ وحاضر المجتمع األردني الذي يزيّن تناغم نســيجه االجتماعي 
حياكــة يدوية على أطراف الشــماغ الذي يجمع أبناؤه، مــن هنا قمت بعمل 
دورات تدريبية للســيدات على الهدب وكذلك قمت بتخصيص جزء كبير من 

ريع مشروعي للعمل الخيري واطلقت عليه اسم مهدبات الهدب.

عرف الشــماغ منذ ســنوات طويلــة في كثير 
مــن البلــدان العربية، وحــرص األردنيون على 
لبسه في المناسبات المختلفة، اما هدب الشماغ 
فهــو تاريخ وقصة عربيــة أردنية، فبين خيوطه 
قيم وّقعتها أيــادي أمهاتنا وجدّاتنا؛ اذ امضت 
أمهات منتســبي قــوات البادية أيامًا في نســج 
حواف الشماغ األربع يدويًا في عمل شاق ودقيق 
ومتقن، فكان الهدب نيشان حب واعتزاز تحيكه 
األم على شــماغ ولدها الذي سيغيب عنها ألداء 
واجبــه الوطني، ثم ما لبــث ان تحول إلى حرفة 
لربات البيوت ذات داللــة على قيمة الصبر التي 

تمتاز به المرأة األردنية.
امــا ثائــرة عربيــات وحكايتهــا مــع الهدب 
ومشــروع مهدبــات الهدب فهي حكاية عشــق 
لالرض والتراث والشــماغ االردني روتها لنا فقد 
بدات فصولها مبكرا وذلك عندما بلغت االربعة 
عشــر ربيعا فرغــم تفوقها في دراســتها اال ان 
مشوارها التعليمي انتهى فقد تزوجت ثائرة، اال 
ان الثقافة والحرص علــى التعلم بقي مغروس 
داخلها لذا حرصت على قراءة الكتب من ثقافات 
مختلفــة ممــا دفــع والــدة زوجها علــى حثها 
على التعلــم والبحث عن ذاتها ليبدأ المشــوار 
الحقيقي لثائرة عربيات من خالل المشاركة في 
االعمال تطوعية  وســط تشجيع كل من حولها 
وخصوصــا والــدة زوجها التي كانــت تقول لها 
دائما "ثائرة في داخلك جوهرة عليك اخراجها".

ثائرة عربيات قرأت 11 الف كتاب في التاريخ



أهال وسهال بكم في
PALMAF 

ألول مرة في المملكة األردنية الهاشمية نقدم 
لكم ســالمي ومرتديال بالتكنولوجيا الســوفيتية 

السابقة األصيلة المميزة.
ونحن على يقين أنه لم يسبق أن تذوقتم مثلها.

ونقانــق،  ومرتديــال،  ســالمي،  لدينــا  يوجــد 
وبسطورة، وسمك مدخن، ودجاج مدخن.

منتجاتنا صحية ومعتمدة من دائرة الغذاء والدواء.

وشعارنا: "ال نقدّم لزائرينا إال ما نرضى به ألنفسنا".
مصنعنا في منطقة الموقر التنموية

ومعرضنا في عمان خلف شارع المكة قريب من 
مجمع جبر التجاري

palmaf.jordan@gmail.com
www.instagram.com/palmaf.jordan
www.facebook.com/palmaf78

عمان –  االردن - شارع المهارة – مجمع الحجبي التجاري
 قريب من مجمع الجبر 

رقم هاتف:  962797073636+

  Letoilegiveaways
قصه شغف وعشق للفن بكافة تفاصيله

دراسه التصميم الداخلي
 كانت بداية المشوار، 

لقصه شغف وعشق للفن بكل 
تفاصيله... فيارا ووالدتها قررتا البدء 

بمشروعهما العائلي   
 Letoilegiveaways

 الذي يعد  تجسيد
 لمعنى اإلبداع. 

وهو  عبارة 
عن قطع مميزة مشغولة بكل حب 
وتوزيعات تالئم جميع المناسبات 
قدوم بيبي وتخرج وزواج وهدايا 

خاصه ألعياد ميالد.. وعيد االم.. من 
خالل قطع فنية صممت من الحجر 
المعطر او الصابون المعطر بالعطر 

واللون  والتصميم الذي تفضله

@Letoilegiveaways :انستجرام -  L’etoile :واتساب: 00962791521703  -  فيسبوك 
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YAMO GALLERY

PHONE: 00962797673026
FACEBOOK & INSTEGRAM: Yamo_gallery

SAMA Embroidery works
سما ألعمال التطريز

AmmAn-JordAn - Tel: 00962796912928AmmAn-JordAn - Tel: 00962796912928
FACeBooK & insTAgrAm:sAmA emBroidery worKsFACeBooK & insTAgrAm:sAmA emBroidery worKs
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 Serving is an art and at Wood, we understand that
 the way present yourself is a reflection of your business
 and your service. No matter what you need, Wood will
 offer you a lifetime supply of beauty, durability and
 uniqueness that will transform your hotel, restaurant,
 office space, supermarket, salon and even your bakery
 into a living work of art and nature, reflecting the image
 of beauty and class you strive to achieveMade with love
 from Teak wood, our range of products will guarantee
 an experience you’ve never had before and one that
 will take your business to the next level of excellence.
 From magnificent garden décor and fences, different
 kinds of benches, stools, chairs and sofas, as well as
 wall designs, lighting, tables, desks, closets or even
 beds and bed headboards to tableware, dishware
 and complete buffet and kitchen setups; Wood will
 cover endless possibilities and open you up to great
 new visions that will transform your business into the
 masterpiece you have always wanted it to be. Designed
 to impress, no two pieces at Wood are the same and
 you’ll always stand out with a vision of beauty that
reflects the magnificence of nature in every corner

 في ود، هنالك دائما قصة خيالية من تصميمك 

بانتظار أتصبح حقيقة.

في  ونحن  إتقانه،  يمكن  فن  هو  المميزة  الخدمة  تقديم  إن 
لعملك  انعكاس  هي  نفسك  بها  تقدم  التي  الطريقة  بأن  نيقن  ود 
ومتينة  جميلة  قطع  لك  سنقدم  احتياجاتك  كانت  فمهما  وخدمتك. 
متجرك  أو  شركتك  أو  مطعمك  أو  فندقك  لينعم  نوعها  من  وفريدة 
تحقيقهما. إلى  تسعى  الذي  والروعة  الرقي  يعكس  فني  عمل  إلى 

ستضمن لك مجموعة منتجاتنا المصنوعة بكل حب من خشب الساج، 
من  جديد  ًمستوى  إلى  بأعمالك  سترتقي  نوعها  من  فريدة  تجربة 
التميز. فبدء ًا من ديكور الحديقــة الرائع واألسوار المتقنة وتصاميم 
مختلفة من المقاعد الطويلة والمقاعد المرتفعة والكراسي واألرائك 
والمكاتب  والطاوالت  واإلضاءة  الجدران  تصميمات  إلى  باإلضافة 
المائدة  وأدوات  األمامية  األسرة  والواح  األسرة  حتى  أو  والخزائن 
واألطباقً  وتجهيزات البوفيهات وادوات المطبخ، فستفتح لك ود آفاقا 

جديدة لتحويل شركتك أو أعمالك إلى التحفة الفنية التي لطالما 
أردتها أن تكون. 

مع  قطعة  أي  تتشابه  ال  حيث  الصنع،  بدقة  ود  في  قطعة  كل  تتميز 
من  فريدة  بلمسة  بها  المحيطة  المساحة  جمال  لتبرز  نظيرتها 

الطبيعة. 

At Wood, it’s always a fairytale of your own design
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على مر الزمان وليومنا هذا اتخذت النســاء حرفة حياكة الصوف هواية 
لتقضية ليل الشــتاء الطويل بطرق الحياكــة المتعددة وبإتقان مبدع 
وبلمســات فنية وابتــكار راٍق متوارث عبــر األجيال ومــا زال ابداعهن 
فــي حياكة الصــوف بأشــكال جميلة محــور إهتمــام العائلــة وراينا 
العديــدات يبرعن في حياكــة المالبس الصوفية اال ان هاله االســدي 
اخترت لنفســها طريقا مختلفا فلم تســتغني عن الصــوف تلك الثروة 
الطبيعيــة التي ســخرها اهلل لنا لنســتفيد منها في كل امــور حياتنا،
فمــع بدايــة الحرف اليدويــة كانت البدايــة من خالل االســتفادة من 
الثــروات الطبيعية ومنهــا صوف االغنام، فــكان الرعــاة يقوموا بجز 
الصــوف وتقديمهــا للصنــاع لصناعــة الســجاد والمالبــس وايضــا 
االلعــاب وحتــى الديكــورات المنزليــة ومــع مــرور الزمــن تطــورت 
الحــرف اليدويــة حتــى وصلــت الــى عالــم طغــت عليــه الماكنة اال 
انهــا ولقيمتهــا المعنويــة والتــي تصنع من عــرق االنســان ووقته 
وجهــده ما زالت تحمــل طابعا مختلفــا تجعلها تتفوق علــى الماكنة 
بدرجــات كبيرة هذا ما بدات به هاله االســدي حديثهــا لمال واعمال.
واضافــت ما زالــت ارى امامــي جدتي ووالدتــي تصنعان لنــا االلعاب 
مــن الصــوف وكنــت أعشــق مراقبــة أناملهمــا وهي تنقــل الصوف 
بحــركات فنيــة وســريعة لصنــع قطعــة جميلــة فــي زمن لــم تكن 
االمراض فيه منتشــرة بالشــكل الذي نــراه اليوم فكانــت كل حياتنا 
بعيــدة عــن المــواد المســرطنة وكنــا فــي كل امــور حياتنــا نلجــا 
الــى الطبيعــة االم التــي لم تبخــل في يوم بمــا لديها مــن خيرات.

امــا عن مشــروعها الشــخصي تقــول هالــه "عملــت على ان ارســم 
لالطفــال ذكرياتهم وازيــن اوقاتهم من خالل العــاب صحية صنعتها 
بحــب لتكــون صديقــة للبيئــة وتذكرنــا بمــا مضــى مــن الزمان".
وتضيف حرصت على ان الونها بالوان زاهية تتشــابه مع الشــخصيات 
الكرتونيــة العالميــة المحببــة لهــم، تقف هالــه لبرهة عــن الكالم 
وتضيــف بحمدهلل لقد راى مشــروعي النــور ورايت الفرحــة في عيون 
االطفال الذيــن يحصلوا على هذه االلعاب وما ينقصني بلكي اســتمر 
بهــذا المشــروع الذي حرصــت فيه على النظــر الى الجانــب المعنوي 
اكثر من المــادة وكان هدفي ومنذ البداية حمايــة اطفالنا من المواد 
المســرطنة هــو الدعــم المــادي لكي اســتمر فــي ايصال رســالتي".

للتواصل مع هاله االسدي
00962785646446

تلبيد الصوف ابداع متوارث وفن مستلهم من الطبيعة
هالة االسدي... 
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مي صالح قطاش في سطور 
-ماجستير علم نفس تربوي قياس وتقويم 

-عضو المجلس العالمي للموهوبين والمتفوقين 
-عضو المجلس العربي للمهوبين والمتفوقين
- عضو ماسي في مركز اليوبيل للتميز التربوي 

-زميل البورد الدولي لعلماء التنمية البشرية 
-فاحص ذكاء معتمد منذ 2006

- مدرب دولي ذكاء وذاكرة 

مي صالح قطاش... 

مي صالح قطاش... 

االستثمار في العقل البشري  افضل استثمار

اسعى الى تقديم افضل الخدمات التدريبية لمجتمعي

)962+(777277951 info@rightchoicejo.com www.rightchoicejo.com rightchoicejo

التميــز واإلبداع والنجاح هي أهم الســمات التي تميز مــي صالح قطاش  
التي تســعي دائما إلى تحقيق ما تصبو إليه لالستفادة من العصر الجديد 
للمــرأة التي أكــدت وجودها بالعلــم والعمل فــي المياديــن المختلفة
وتمتلك مي صالح قطاش خبرات متراكمة، اكتســبتها من العمل ســنوات 
فــي بيئات ومراكز متعددة، واســتطاعت أن تتميز بجدارة تســتحقها  في 
مجــال التدريب والبرامج التي تهدف تنميــة العقول واخراج ما في داخلها 
مــن مهــارات فاطلقت برنامــج العقــل العبقري الــذي  يســعى لتنمية 
وتطويــر المهــارات والقدرات لدى الجميــع من مختلف الفئــات العمرية  
والعمــل على ابراز الــذكاء المتبلــور المســؤول عن تســخير ماتعلمناه 
خبــرات ومعلومات والهادف الى تطوير وتنمية الــذكاء المتبلور والذاكرة 
بأشــكالها وربط المهارات واالستراتيجيات المتعلمة بالمناهج الدراسية.
وعن ذلك تقول يهدف هذا البرنامج الى تحقيق االهداف التفصيلية التالية : 

1- تطوير وتنمية الذكاء المتبلور
2- تطوير وتنمية التركيز وقوة المالحظة 

3-تطوير وتنمية التصور والتخيل 
4- تطوير وتنمية ذاكرة الكلمات والصور 

-5 -تطوير وتنمية ذاكرة األرقام )العشوائية واالستثنائية( 
6- تطوير وتنمية ذاكرة الخرائط الذهنية 

7-تطوير وتنمية الذاكرة السمعية 
8- تطوير وتنمية الذاكرة العاملة.

وردا على ســؤال مال  واعمال حــول القدرات التي تملكها المراة بشــكل 
عــام قالــت مــي قطاش " قــد يعتقــد البعض أن عمــل المرأة كســيدة 
أعمال هــو وراثة وهذا يأتي ضمــن الهجوم الذي يمــارس ضدها أو من 
المعوقــات التي توجه للمرأة، مما يصيبهــا باإلحباط، والحقيقة الواقعية 
أن هذا الــكالم يفتقد المصداقية فالمرأة التــي تخوض هذا المجال هي 
امــرأة لديهــا خبرة حقيقيــة ورغبة في خــوض غمار عالم األعمــال الحر،
وليس شــرطا أن تكون وارثة عن أبيها بعض األموال أو أنها تســعى إلى 
استثمار بعض من أمواله، وإنما هي سيدة أعمال جادة تشتغل وتبذل الجهد 
من أجل إثبات وجودها في هذا القطاع الذي اختارته عن رغبة مؤكدة، في 
مجتمع االردني استطاعت المرأة أن تتواجد وبقوة في جميع قطاعات العمل.
وقبل 14 قرنا من الزمن منح ديننا اإلســالمي المرأة حقوقها كاملة ولكن 
ربمــا الظــروف التي مر بها الوطــن العربي عبر التاريخ هــي التي أبعدت 
المرأة عن الساحة وســلبت حقوقها أو بعضا منها، ولكن ديننا اإلسالمي 
ســاوى بين الرجل والمرأة، بل ومنحهــا حقوقها كاملة، وفي مجال العمل 
كســيدة أعمال فلدينا أفضل مثال نحتذي به جميعا وهي السيدة خديجة 
رضــي اهلل عنهــا زوجة الرســول )ص( فهي مــن أوائل ســيدات األعمال.
والمــرأة في االردن ومنذ القدم أيام عصر الجدات وهي تمتلك اســتعدادا 
فطريــا للبزنس، فمن يطلع على تاريخها يجدها كانت تقف جنبا إلى جنب 
بجانــب الرجل بل وفــي غيابه أيضــًا عندما كان يذهــب الرجال للغوص 
ويتركــون زوجاتهم على البر، كانت المرأة تقــوم بكل األدوار باقتدار من 
رعايــة بيتها وأوالدهــا والعمل لكســب لقمة العيش، وذلــك في ظروف 
اقتصادية صعبة جدًا إال أنها كانت تســعى وبقوة من أجل أوالدها، لذلك 
كان لديها ميواًل فطرية لكسب المال عن طريق التجارة ولو كانت بسيطة.

امــا عــن الفئــات المســتهدفة في هــذا البرنامج فقــد اكدت مي قطــاش علــى ان البرنامج يســتهدف كل من ســعى إلــى تطويــر ذكاءه وذاكرته 
للفئــات العمريــة مــن -10 85 عام في مدة تقارب الـ 100 ســاعة تدريبية مقســمة على 6 مســتويات بمعدل 4 ســاعات أســبوعيًا لمدة 6 شــهور .

وعــن باقــي البرامــج التــي يقدمهــا المركــز اكــدت مــي قطــاش علــى ان المركــز وانطالقــا مــن المســؤولية االجتماعيــة تجــاه ابنــاء الوطن 
فقــد اعلــن المركــز عــن دورات متقدمــة ومميــزة فــي اللغــة االنجليزيــة  مــن خــالل تدريــس جميــع المســتويات مــن التأســيس حتــى 
االحتــراف والتدريــب علــى الكتابــة المتخصصــة والتدريــب علــى المحادثــة والتحضيــر لالمتحانــات الدوليــة كمــا تــم اطــالق برنامــج أســرار 
الرياضيــات  Secrets of Math الــذي يســعى الــى تشــجيع  الطلبــة علــى بنــاء صــورة جديــدة مشــجعة ومشــرقة عــن الرياضيــات واالرقــام.
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قال اهلل تعالى )يخرج من بطونها شــرابا مختلفا الوانه فيه شــفاء 
للنــاس(، وحيــث أن المملكة حاضنــة بجبالها وســهولها لخيرات 
متعــددة من مــاء وخضرة وجمــال ومن الزهــور ورحيــق الورود 
والفل واالشــجار ذات األلــوان المختلفة، فجبالها المليئة بأشــجار 
جعلــت منها مرتعآ خصبــا ألطيب وافخر انواع العســل الطبيعي .
وتعتبــر هوايــة النحالة مــن الهوايــات المحببة رغم مــا يواجهه 
النحالين من مشــقة للبحث عن العســل وجنيــه ليقينهم بفوائد 
العســل الطبيعي حيث تزخر االردن  بالمناحل الطبيعية وتشــكل 
ارثآ تناقلــه األبناء عن األباء واألجداد  وبالرغم من ان هذه المهنة 
نراها مقتصرة على الرجال االقوياء اال انها اصبحت هدفا للمهندسة 
االء الديات التي صنعت لنفســها قصة نجــاح بداتها بخليتين من 
النحــل ليصبح  عددها االن 27 خلية برغم من رفض المجتمع ومن 
حولها لهذا العمل المقتصر على الرجال فقط بما يحتاجه من قوة 
عضلية وجســمانية كبيرة والحاجة الــى التنقل من مكان الى اخر.
اال ان اصــرار االء علــى تحقيــق اهدافها والمســاهمة فــي توفير 
مصــدر دخــل لعائلتها وذلــك بعد وفــاة والدها ورؤيتهــا الختها 
المقعدة ووالدتها الطاعنة في الســن جعلها تسارع الخطوات في 
تخطي الصعاب وتســير بخطى ال رجعة فيها نحــو االمام فهدفها 
ومنذ البداية ان تثبت لنفســها ولمجتمعهــا ان المراة قادرة على 
النجــاح وان من تمتلك ارادة قوية واصــرار ال تقف امام اي عقبات.
وعــن ذلــك تقــول كان هدفــي ان اكــون منفــردة ومتميزة عن 
غيــري وهــو ما اســتطعت بالفعــل تحقيقــه فقد وضعــت نصب 
اعينــي ان اكون مثــاال يحتذى للمــراة الريفية المقيمــة باالغوار 
الوســطى وان اتميــز عن غيــري من الرجــال العامليــن في هذه 
المهنــة من خالل الحرص علــى انتاج اجود انواع العســل الصحي 
والطبيعــي والعضــوي "ORGAINC" ومنتجاتــه المتنوعة ايضا.
وتضيف بالفعل لقد حققت جزءا من طموحي باالصرار والتحدي ونسجت 
لنفسي فصوال جعلتني مصدر فخرا لعائلتي واطمح االن بالحصول 
على الدعم الكافي النقل هدفي من  دعم عائلتي الى دعم مجتمعي.

وتختتــم المهندســة االء الديــات حديثهــا باالشــارة الــى انهــا 
تمتلــك طموحــا ال يقف عنــد حد معيــن فطموحها يصــل عنان 
الســماء ولتحقيــق ذلــك تنتقل بيــن المحافظــات للحصول على 
احــدث الــدورات فــي مجــال تربيــة النحل رغــم طول المســافة 
والعائــق المــادي الــذي يشــكل التحــدي االكبــر بالنســبة لها.

وتســكت برهة وتضيف بالرغم من ذلــك تجاوزت مرحلة كبيرة في 
قصة نجاحي واستطعت الحصول على شهادة مدرب مدربين معتمد 
دوليــا وتقدمت الى العديد من الدورات من مختلف المجاالت منها 
دبلــوم النحل فقاعدتي ان على االنســان ان يعرف شــيئا عن كل 
شــيء والتعلم ال يقف عن حد معيــن ففي كل يوم هنالك الجديد.

للتواصل مع المهندسة الديات
00962777273224

االء الديات ... 
قصة نجاح ولدت 

من الصفر

حكاية اصرار وتحدي 
الول نحالة في االردن
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ما بين العمل في المؤسسات المصرفية وعالم المال واالعمال والنقود 
والسيولة والفوائد وكل االمور التي تتعلق بالمصطلحات التي تستخدمها 
المؤسســات المصرفية وبين العمل في الشــوكوالته وتصنيعها تناقض 
غريب استطاعت ســدير التل تجاوزه لتصنع من هذا التناقض حكاية نجاح 

لخصناها لكم في هذه السطور...
هــي قطعٌ فاتنــة بها عبــقٌ لم نألفــه تضيفــه الفاكهــة المجففة 
والمكسرات و المكونات الطازجة المستوردة من افضل المصانع االوروبية 
فــي تجهيــز الشــوكوالته تجعلــك ال تقــاوم مقاومــة تنــاول قطعة من 
الشوكوالته وهنالك أيضًا ماء ورد، وشاي أخضر وكراميل، وزنجبيل وعسل، 
وحليــب طازج، كلها تصنع محليا مما يُضاعف التأثير العاطفي لكل قطعة 

عندما تُذوب في الفم.
"Demoiselle Chocolat" صناعة اردنية كان لها السبق في صناعة 
الشــوكوالته، فــي انتهاج خطٍ جــريء يعتمد على نكهات مميــزة تجعلنا 

نتخيل انفسنا في افضل المتاجرالبلجيكية و السويسرية والفرنسية.
قد ال يُحسن المرء تمييز الشوكوالته المصنعة يدويًا عن سواها، لكن 
الذواقة والخبراء حتمًا يجدون الفرق ومن أول قضمة، كما تقول سدير التل 
مؤكدة على وجود الفروقات التي يمكن مالحظتها في النكهة المستخدمة، 
ونسبة السكر إذ تتميز الشوكوالته اليدوية بنسبة معتدلة من السكر، في 
حين تظهر نكهة الحليب بوضوح في نظيرتها المُصنعة عن طريق اآلالت 

بُغية خفض التكلفة.

هذا باالضافة الى الفن التي تضيفه في الطباعة على الشوكوالته من 
المميــزة والدعايــات  للهدايــا  وشــعارات  وصــور  اســماء  طباعــة 
االبتســامة لها لّذة في هذا العمل؛ لذا تشــعر ســدير التل بالسعادة 
والفرح، مما ينقــل البهجة إلى الزبون فيضحــك وجهه هو أيضًا عند 
تناولهــا. وعن ذلك تقــول يهمني أن يعجبني مذاق مــا اصنعه قبل 

إعجاب أي أحد آخر

Success Storyحكاية نجاح بطلها االصرار
...Sadeer AL-Talسدير التل...

 Between the world of financial institutions and the world of chocolates! Sadeer Al Tal is able to balance
 the demanding nature of each world and overcome the contradiction of each world with her passion and
 persistence to create a success story with Belgian chocolates Small charming chocolate pieces with a
 magical aroma added by healthy dried fruits, fresh nuts, natural ingredients such as rose water, caramel,
 ginger and fresh milk, to be mixed with the best imported Belgian chocolates to create masterpieces that
 cannot be resisted all of these augment the emotional effect when these pieces of chocolate are melted in
.your mouth

 Demoiselle Chocolat" is a Jordanian product making hand-made Belgian chocolates with many flavors“
.that carry you to the chocolate boutiques in Belgium, France and Switzerland

 Also the art she adds in printing on each piece of chocolate such as logos, names and photos for
 .distinguished giveaways and customized gifts
 Any ordinary person might not distinguish the real quality and taste of the hand-made chocolates but
 .gourmets and taste experts can tell this from the first bite, as Sadeer Al Tal says
 Smile is the outcome of her work, that’s what Sadeer Al Tal believes in; she feels the pleasure when she
 sees the customers smile after tasting her chocolates. And therefore she says that; it is very important to
.admire what she makes before other’s admiration
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 المورينجــا االردنيــة قصــة نجــاح تــروي فصولها 
بنفســها صاغتهــا اروى المقابلــة بالبحــث والتطويــر 
والسعي لتقديم منتوجات صحية بجودة عالمية وبافكار 
وابتكارات ريادية لتقدم للعالم نموذج حي ومثالي لمراة 

خرجت بفكرة اصبحت فخرا للصناعة االردنية ...
مال واعمال وخــالل تغطيتها الحدى الفعاليات في 
العاصمــة االردنيــة عمان كان لها لقاء مع اروى ســالم 
المقابلــة لتخبرنا اكثر عــن المورينجا االردنية تركيبها 

وفوائدها في السطور التالية...

اروى سالم المقابلة..اروى سالم المقابلة..
قصة نجاح ومصدر فخر للصناعة االردنيةقصة نجاح ومصدر فخر للصناعة االردنية

مال واعمال .. العالم باجمعه يعلم ان المورينجا شجرة هندية كيف اصبحت اردنية؟
اروى سالم المقابلة... قسم علماء النبات المورينجا الى نوعين:

   MORIENGACEAE" المورينجــا بريجرينا والمورينجا اوليفيرا وذلك حســب الفصيلة البانية

" حيث وجد النوع االول بريجرينا في منطقة وادي عربة جنوب االردن منذ االف الســنين  ويعرف 

محليا باسم اليسر او البان وعند تحليله من قبل علماء النبات االردنيين وجدوا بانه يحمل صفات 

افضل من المورينجا اوليفرا هندية المنشا والتي ادخلت الى االردن حديثا.

مال واعمال ... منتاجاتك تدلل بانك قطعتي شــوطا علميا ســاعد في االنتشار الواسع لمنتجك 

في االسواق اخبرينا عن الحكاية؟

اروى ســالم المقابلة... تم التعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية في االردن وتم االجابة 

علميا على كافة تساؤالتي وحصلت على اسرار كل جزء في هذه النبتة وفوائده ومخاطره بالنسب 

الكيميائية الحقيقية  واســتطعت التعامل بها على شــكل منتجات صنعت وفق نســب مدروسة 

وباســس علمية ســليمة بحيث نحصل على فوائدها ونبتعد عن مضارها كون هذه النبتة تحوي 

علــى تراكيز عالية من المعادن والفيتامينات توجب على مــن يصنعها الحذر في التعامل معها 

مما اوجد لدي قاعدة تســويقية واســعة بحيث اصبح زبائني خير مسوق لي فثقة الزبون وقناعته 

بمنتجك اولى خطوات النجاح ومن جهة اخرى فانا بطبعي انســانة نشــطة احرص على المشاركة 

بمنتجــي في مختلف الفعاليــات والمعارض الغذائية وســتكون المورينجــا االردنية حاضرة في 

  ."GULF FOOD" معرض الخليج للمنتجات الغذائية

مــال واعمال... اخبرينا عن الكنوز الطبيــة والغذائية الموجودة في هذه النبتة والتي 
ساهمت في ايجاد هذه القاعدة الواسعة من المستهلكين؟

اروى ســالم المقابلــة... المورينجــا تحوي كمية كبيرة مــن المعادن والفيتامينــات واالحماض 

االمينية ومضادات االكســدة التي تســاعد على رفع مناعة الجسم واكســابه الصحة والعافية، وقد 

اثبتت فعالياتها في الوقاية من االمراض ومنها السرطان.

مال واعمال... ما هي ابرزت المنتجات التي ابتكرتها اروى المقابلة من المورينجا االردنية؟
اروى ســالم المقابلــة... الزعتر االردني، خبز القمــح، زيت المورينجا، كريم البوتكس، العســل 

وجميعها بالمورينجا االردنية.

ــة الطبيعــة  ــة هدي المورينجــا االردني
والنبتــة االكثــر فائــدة فــي العالــم 

VELVETYPLANT@GMAIL.COM
FACEBOOK: MORINGA.JO
INSTEGRAM: MORINGA.JO

Bambi natural hand made

 Facebook & Instagram
Bambi natural hand made

HealtHy and natural products
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غادة امراة عراقيــة عانت في بداية حياتها ماديًا وخاصة 
بعد وفاة زوجها تاركا وراءه ابناءه االربعة، فصارعت ظروف 
الحياة التي قست عليها في تلك المرحلة، وصبرت متناسية 
انها ارملة صغيرة الســن اذ لم يتجــاوز عمرها حينها 37 
عامــا...  نقطة التحول في حياتها جــاءت مع اصرارها على 
التجارة فقامت بافتتاح اكثر من مشــغل لخياطة المالبس 
لتبــدأ بعدها مرحلــة جديدة مــن الحياة اســتطاعت من 
خاللها تربية ابناءها االربعة وتزويج ابنتيها البكر والعيش 
حيــاة كريمة في بلدها العراق اال ان االحداث ابت ان تديم 
عليها سعادتها فاضطرت امام التهديدات باختطاف ابنها 
الوحيد الــى االنتقال للعيش بســوريا حيــث عملت ايضا 
بالتجارة من منزلها، اال ان معاناتها لم تنتهي هناك لتطر 
بعدها الى االنتقال الى االردن وتبدأ حياة جديدة اساســها 
وعمادهــا التميــز واالبداع حيــث عملت في مجــاالت عدة  
في الســياحة والســفر وكذلك في تجارة السيارات،  اذ  ان 
غادة شــريكة في احدى الشركات الخاصة بشحن السيارات 
االمريكية من االردن الى العــراق وبعد زواج ابنائها بدات 
بعملها في احدى الشــركات الماليزية من خالل التسويق 
الشــبكي للمنتجــات الغذائيــة الصحية وكذلــك تصنيع 
الصابــون الطبيعــي ذو الجودة العالية والــذي تطمح الى 
تأســيس مصنع خاصا النتاجه هادفة الى ابعاد المستهلك 

عن المنتجات الضارة والمواد المسرطنة.

غادة النداوي... 
عندمــا تتحــول المعاناة 

الــى ابــداع وتميز

00962798842311

مهندسة ديكور، تميزت بالتصاميم والخطوط واستخدام 
األلوان في إظهار المشاريع والتصاميم الداخلية.

ونتيجة لهذا الشــغف والقدرة علــى التميز واالبداع 
انتقلــت لعمل تصاميــم فريدة وقطــع فنية مميزة 
مواجهة لــكل التحديــات التي تواجهها ومتمســكة 
باصرار على الوصول الى المصادر التي تساعدها على 

تطبيق وتنفيذ أعمالها الفنية بحرفية عالية.
بدأت بعمل لوحات فنية بألوان االكريليك  واأللوان 
المائية ومادة الريزن، ومن ثم طباعتها على األقمشة 
لعمل أوجه مخدات وعلى اقمشة المفروشات، وبذلك 
تمكنت مــن تصميم  قطــع مميزة غيــر مألوفة في 

السوق المحلي.
انتقلــت م. غادة للعيش فــي االردن مؤخرا، بعد أن 
كانت تعيش وتعمل بنفس المجال في دولة من دول 
الخليــج العربي؛وها هي  تبــدأ عملها من جديد هنا، 
وتنال اهتمــام الكثيرين من5 خالل اعمالها المميزة 

التي تتميز بحرفية عالية.

غادة الكيالني.. 
ابداعيــة  فنيــة  لوحــات 
تضيــف جماليــات لــكل بيــت 

 Email:farah7us@yahoo.com
Mobile:0797367406
 Instagram: Glowing_Gifts
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هكذا تعرف الشــيف زينه البياري عن نفسها في 

بدايــة مقابلتها مع مــال و أعمال، مشــوار االلف 

الميل يبدأ بخطوة هكذا بدات الشيف زينة البياري 

رحلتها في عالم الطهــي لتصبح اليوم واحدة من 

االســماء اللماعة في هذا المجــال وأضحت نجمة 

تسطع في المهرجانات والفعاليات الدولية.

تعــود البيــاري  بذاكرتهــا للخلف قليــال وتروي 

لمــال واعمــال رحلتها مــع عالم الطهــي  وكيف 

شــقت طريقها وتقول "منذ  صغري وانا اشــاهد  

أمــي تحضر بوفيهات الطعام مــن كافة االصناف 

فاســتمديت هذا الحب والشــغف منها! .. واليكم 

باقي حوارنا معها...

الشيف زينة البياري... 
اذا اردت الوصــول الــى القمــة عليــك االتصــاف 

والعمــل بجهــد وصــدق!! بالتواضــع 

مال واعمال... وراء كل قصة نجاح حكاية اخبرينا عن رحلتك مع عالم الطهي؟
الشــيف زينة البيــاري ... بدات في دولة االمارات العربيــة المتحدة حيث كنت اقيم 
مع عائلتي في امارة دبــي وكانت والدتي طباخة ماهرة تجهز جميع انواع البوفيهات 
الشرقية والغربية والحلويات، فكنت اراقبها وارى كيف تعد هذه المأكوالت فاكتشفت 
والدتي مهارتي وحبي في تعلم وأكتشــاف تقنيات مختلفة في فنون  الطهي  ومن بلدان 
مختلفة، ومنذ ذلك الوقت وانا اقوم بمساعدتها في الطبخ وفنه، وبعد زواجي واستقراري 
فــي االردن بدات العمل من خــالل منزلي وتميزت باعداد الحلويات والكيك التي تجســد 
شخصيات اصحابها، من خالل تحضير القوالب والبدء بتشكيلها ورسمها وما ساعدني في 

ذلك اتقاني للرسم وكنت اول من يقوم بتحضيرها في االردن.

مال واعمــال... تخصصت في الحلويــات بجميع اصنافها الشــرقية والغربية معا 
وابدعت في تحضير الشوكوالته اخبرينا عن هذا المجال وحرصك على جودة المواد 

الخام التي تستخدمينها؟
هنــاك  و  متعــددة  وبلــدان  أماكــن  فــي  الطبــخ  درســت   : البيــاري  زينــة  الشــيف 

ألتعلــم  عديــدة  بــالد  الــى  ســافرت  ومعرفتــي  خبرتــي  ألزيــد  الطهــو.  فــن  تعلمــت 

 حضــارات وأنــواع أطباقهــم المختلفــة بطــرق عديــدة وتحــت إشــراف أهــم الطباخيــن

أمــا بالنســبه لمجــال  تحضيــر الشــوكالته فالعالــم كان وال زال متيمــًا بالشــوكوالته 

أمريــكا  ســكان  قِبَــل  مــن  مــرة  ألول  تــزرع  كانــت  عندمــا   ، الســنين  االالف  منــذ 

ذاتــه!! بحــد  عريــق  وتاريــخ  فــن  فهــيَّ  المكســيك  فــي  المنتشــرين   الوســطى 

بعد تعلمي صناعة الشوكالته في اشهر  مدارس  بلجيكية وسويسرية متخصصه في صناعة 

الشوكالته  حرصت على اختيار مواد الخام لصناعتها من افضل مصادر في  بلجيكيا التي تعتبر جنة 

 من جنات الشوكالته في العالم وأيضًا من سويسرا التي تتربع  على عرش  الشوكالته العالمي .

اما بالنســبة للجودة فانني احرص على ان تكون صناعة الشــوكوالته وفق ادق المواصفات 

والمعايير  التي  تضاهي افضل المصانع في العالم.

مــال واعمــال: قبــل فتــرة وجيزة كان لــك مشــاركة في معــرض "صالون دو شــوكوال" 
 فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت اخبرينــا عــن هــذه المشــاركة ومــاذا اضافــت لــك؟
الشــيف زينــة البيــاري.. حــدث دولــي ســنوي  يقــام فــي مختلــف أنحــاء العالــم مثــل  

ولبنــان  ومصــر  الســعوديه  مثــل  أيضــًا  عديــده  عربيــه  ودول  ونيويــورك    باريــس 

فهو متخصص بجميع اصناف الشــوكوالته المختلفة ويستقبل صانعي الشوكوالتة والحلوى 

من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث الصيحات في عالم الحلويات الشهية وبمشاركة واسعة 

لجميــع مصنعي الشــوكوالته حول  العالم كمــا ويضم المعرض عرض ازياء بالشــوكوالته 

وذلك من خالل تعاون بين اشهر مصممي االزياء وافضل الشيفات على مستوى العالم حيث 

شــاركت في "صالون دو شــوكوال"  في لبنان وافتتح الحدث بعــرض أزياء مالبس مصنوعة 

من الشــوكوالتة، صُممت بالتعاون مع مصممي أزياء مختلفين وطهاة مختصين في مجال 

صناعة الشوكوالتة , من خالل عمل فستان من الشوكوالته التي قمت بالرسم عليها قطعة 

 تلوى األخرى لصناعة فســتان بلغ وزنه 17 كغم و كان الفســتان االطول بين المشــاركين.

مال واعمال : بعد احتكاك  بأفضل  الشــيفات على مســتوى العالم من خالل مشاركتك في 
معارض ومهرجانات عديده  ما الذي ينقص الشيف االردني ليصل الى العالمية؟

الشــيف زينة البياري : اختصــر اجابتي بجملة  واحدة ان يتمتــع بالتواضع وان يكون لديه 

حس العمل الجماعي والتعاون.

مال واعمال.. من واقع خبرتك في التعامل مع الزبائن.. هل تشعرين بأن المتذوق 
االردني مثقف غذائيا؟ ؟

زينة البياري.. نعم، ليس من الســهل خداع المســتهلك فقد اصبح علــى دراية كاملة بما 

يقــدم له من اصناف وقادر على التمييز بين الصنف االول والثاني وكذلك الجودة والمصادر 

التي تم اخذ المواد االولية منها.

مــال واعمال.. اخبرينا عن Zainaz chocolate & cake center ما هي ابرز 
 الخدمات التي تقدمونها في مركز الطهي باالضافة الى صناعة الكيك والشوكوالته؟
الشــيف زينة البيــاري.. يعتبر مركزنا مركز طهــي متكامل العداد جميــع اصناف الحلويات 

والماكوالت الغربية والشــرقية  باالضافة انه يقدم العديد من الخدمات مثل : عقد العديد 

مــن الدورات التدريبييــة المختلفة فنحن مركز تدريبي متكامــل ومعتمد حيث نقوم بعقد 

دورات متقدمه دورية للسيدات والرجال في كيفية اعداد االطعمة من مختلف مطابخ العالم 

وكيفيــة تحضير الطعــام الصحي فنحن على اطالع كامل في كل ما هــو جديد في البرامج 

الغذائية الصحية تحت إشراف متخصصون ، أما بالنسبه لألطفال فنقوم بعمل نادي لتعليم 

الطبخ خالل االجازات المدرســيه بتقديــم دورات متكاملة لالطفال فــي كيفية التعامل مع 

المطبــخ واالدوات وما هو االكل الصحي واالصناف التي يجب علينا تجنبها ، وكيفية ترتيب 

وتنظيــف المطبخ بعد االنتهاء من اعداد الطبخ، كما نقوم بتدريبهم على تحضير الوجبات 

السريعة بشكل صحي.كما ونقدم دورات تعليم الرسم  بالشوكالته بشكل متقدم على شكل 

 دورات جماعيه او دورات فرديه، وبالمناسبة فان شهادتنا معتمدة دوليا وباسعار تفضيلية!!

و اننــا نقــوم بتأجير المركز لجلســات التصويــر وكذلك لمــن يرغب من الشــيفات بعقد 

دورات تدريبيــة متكاملــة ,باالضافة الــى تنظيم اعيــاد ميالد لألطفال فــي داخل المركز 

 وخارجــه بطريقة مختلفة بحيث يقوم االطفال بتنــاول ما حضروه لتحقيق المتعة والفائدة! 

 ونحن أيضًا على اســتعداد تام لتقديم وتزين جميع أنواع  بوفيهات األعراس وجميع أنواع 

الحفالت بشكل كامل من األلف إلى الياء

Zaina chocolate & cake center
Mob: 00962788880212
Um Uthaina SHAT Alarab St. BLDG 13 3RD FLOOR
EMAIL: ZAINAZCAKES@GMAIL.COM
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أتقنت دينا نفاع مهارة صناعة مختلف أنواع الحلويات إلى درجة 
االحتراف وخالل فترة قصيرة تمكنت  دينا نفاع من تطوير عملها 
المنزلي في اعداد الحلويات المنزليــة المختلفة وذلك بدعم من 
االهل واالصدقاء فاســتطاعت تخطي العديــد من العقبات بدعم 

وتشجيع منهم.
والننــا في مــال واعمال نســعى دائما الى تســليط الضوء على 
السيدات اللواتي يســعين لترك بصمة في قطاع ما، كان لنا هذا 

اللقاء مع دينا نفاع اليكم تفاصيله...

دينا نفاع... 
مهارة وفن وابداع في عالم الحلويات

مال واعمال... أخبرينا عن مشروعك وكيف كانت البداية؟
دينــا نفاع... بيتنا طول عمره ال يخلو من الحلويات، وأنا كنت المســؤولة عن 

صنــع الحلويات في المنزل لدرجة أنى كنــت اعمل على تصنيع الحلويات لالهل 

واالصدقاء في كافة االوقات والمناسبات.

اما بالنسبة لمشروعي فهو اعداد الحلويات بكافة اصنافها.

مال واعمال...ما هي أبرز االصناف التي تقومين بتحضيرها

 دينا نفاع... اقوم بتحضير جميع االصناف مثل:

• تشيز كيك بأصناف مختلفة    • كيك أعياد ميالد مزين بالكريمة

• كب كيك   • كيك بوبس   • دوناتس

و اصناف اخرى للنباتيين وكذلك اصناف خالية من السكر مثل الكيك المزين 

بكريمة خالية من السكر والكوكيز الصحي وغيرها. 

مال واعمال... ما هو السر الذي يقف خلف نجاحك؟
دينا نفاع... الثبات على الهدف وحبي وعشقي للحلوى، إلى جانب حرصي على 

نجاح عملي في مجال تحضير وبيع الحلوى بمختلف أصنافها، اضافة إلى حرصي 

على جودة المنتج الذي أقدمه.

مال واعمال ... ما هي خطواتك القادمة
 دينــا نفــاع... الطموح ال يقف عند حد معين، فالمــرء يمضي قدما في خطى 

ثابتة للوصــول إلى عالم التميز واالبداع،  اما بالنســبة لخطوتي القادمة فهي 

افتتاح متجر خاص وطموحي األكبر أن أقوم بافتتاح سلسلة من المتاجر ليكون 

للنجاح طعم ونتيجة مختلفة.

مال واعمال ... رسالة توجهينها للمراة؟
دينا نفاع... اتمنى ان تلهم الفتيات والنســاء بالســعي وراء أحالمهم والعمل 

بجهد لتحقيقها فنجاح المرأة ال يكون باالعتماد على غيرها فهي تمتلك قدرات 

عديدة وقوة داخلية تساعدها في الوصول للشيء الذي تريده. 

MOBILE: 00962797018826
EMAIL: DIDIZYUMMIZ@GMAIL.COM
@ FACEBOOK& INSTEGRAM: DIDIZ_YUMMIZ

دانية شرف...

تعشــق دانية شــرف الفن منذ الطفولــة وتحرص على تعلم كل ما هو جديد فيه، وهو ما قادها الــى البحث والتحري لتصل الى الفن 
الروسي واالوكراني الذي ال يتقنه الكثيرون.

تتميز االشــكال "الهاند ميد" التي تنفذها دانية عن المتوفرة باألســواق؛ بالفكرة وجودة المنتــج وغرابته، فجودتها عالية من حيث 
نوعية خيــوط الصــوف المســتخدمة واتقان الشــخصيات، كما 
وتختلف بنوع الخيوط؛ فهي تستخدم خيوط الصوف الخام والتي 
تضيف جمالية على االشــكال التي تصنعها، بداياتنا في الحديث 
عن دانية شرف جاءت بعيدا عن المألوف فما شدني لهذه السيدة 
لم يكــن مجرد خيوط ومناظر فقط بل شــدتني بما تمتلكه من 
حمــاس واصرار على التميــز واالبداع، فالمبدع يســتطيع ابتكار 
صيحات ألعماله الفنية، فهي تتجــه للتجديد بين الحين واآلخر، 
باختيار اشــكال جديــدة تلقى إعجاب اآلخرين ورضاهم، فتنســج 
من خيوطها مفردات فنيةترضي جميع االذواق.وما يشــغل بالها 
دائما الحــرص على التطوير والتجديد، والبحث عن فكرة جديدة، 
والعمل علــى إتقانها، ثــم تختبرها عند اآلخرين، وتشــكل من 
خيــوط الصوف أفــكارًا تختلف من فصل آلخــر؛ ففصل الربيع له 
قطع خاصة، وكذلك الخريف والصيف والشــتاء.وتتميز بتجســيد 
الشــخصيات التي تجوب في مخيلتها لترسمها من خالل الصوف 
بأشــكال وشخصيات تحاكي الواقع سنضعكم معها من خالل هذ 

الصور.

احرص على ابراز الفكرة والجودة معًا

Needlefelted _craft



 Two friends who have been together with their friends for many
years، having a home project for preparing sweets and gifts
Of the finest and most luxurious types

 We had a meeting with them، they said on it..
We love everything Hand Made

 We are pleased to make beautiful hand crafts and super
 special homemade sweetsIt is just the start، and much more
surprising Hand Made items yet to come

 Try our unique gifts and sweets، we promise you won’t stop...
graving for more

Lamia & Rula for sweets and gifts

For order..
TEL: 00962790767872

00962796292990

SHEAS BEAUTY

PHONE: 00962795340765  - Email: sheasbeauty2019@gmail.com

  FACEBOOK: NATURAL BEAUTY –WA - INSTEGRAM: sheas _ beauty

هبة أفريقيا للمرأة 

بدات فكرة المشروع  بعد بحث طويل في السوق االردني 
عن مواد عناية للبشــرة خاصة والجســم عامــة طبيعية 
وترتكــز على زبدة الشــيا فــي تركيبتها نظــرا الهميتها 
وفوائدهــا الكثيــرة وباالســعار التي تكون فــي متناول 

الجميع حيث يفتقر السوق لهذه المنتجات.

منتجات طبيعية للعناية البشرة

زبدة الشيا.. هبة أفريقيا للمرأة 
البشــرة المشرقة، الخالية من العيوب هي حلم كل امرأة ،حيث تسعى 
للحصول عليها باستخدام الكثير من مستحضرات التجميل التي قد تفي 
بالغرض أحيانا. ومهما تعددت الكريمات واختلفت، فان جميعها، تدخل 

في تركيبتها إحدى أهم مكونات الطبيعة، أال وهي زبدة الشيا.
تلــك الزبدة العاجية اللون، التي أثبتت كفاءتها في األغراض العالجية 
والتجميليــة منــذ آالف الســنين،حيث  قدمت أســرارها لملــكات مصر 
القدامى، فقد استخدمتها الملكة نيفرتيتي كواحدة من أسباب جمالها، 
وأحضرتهــا الملكة كليوباترا خصيصــًا، مع القوافــل التجارية القادمة 
من دول جنوب إفريقيا، لتحافظ بهــا على جمالها وتزيده. مما جعلهم 
يطلقــون عليها “ذهب المرأة” لغنى قيمتها، وفوائدها التي الحصر لها، 
ونحن في sheas beauty قمنــا بعمل مجموعتنا الخاصة من منتجات 
العناية بالشــعر و البشرة والشــفاه والقدم والتي تعتمد في تركيبتها 
على زبدة الشــيا الخام كعنصر رئيسيي  وعالجنا كل منتج بزيوت و مواد 
طبيعية مثل زيت االرجان واالولفيرا وأخرى  لتزيد من فعاليتها حســب  
اســتخدام كل منتج وحرصنا على عدم اســتخدام أيــة مركبات صناعية 

ومواد حافظة  لتبقى منتجاتنا آمنة للجميع بما فيهم األطفال .

 : sheas beauty فوائد منتجات
• تستخدم لعالج االكزيما بشكل فعال وعالج حاالت الصدفية في مراحلها االولى 
• تســتخدم لمقاومة عالمات التقدم في الســن كتلــك التي تظهر على 

شكل خطوط دقيقة حول الفم والعينين
• تعمل على تفتيح و توحيد لون البشرة

• مغذي و مرطب فعال
• تساعد على تحفيز بصيالت الشعر والتخفيف من تساقط و جفاف الشعر

sheas beauty انواع منتجات
• مقشر ومرطب ومفتح الجسممقشر ومرطب ومفتح الجسم

• كريم معالجة تشققات القدم والكعب تحديداكريم معالجة تشققات القدم والكعب تحديدا
• كريم العناية بالشعركريم العناية بالشعر

• مرطب شفاه مرطب شفاه 
• مقشر شفاه مقشر شفاه 

• قطع لوشين الشيا الطبيعيقطع لوشين الشيا الطبيعي
• كريم الوجه المسائيكريم الوجه المسائي

• زبدة الشيا الخام معالجة بنسبة زبدة الشيا الخام معالجة بنسبة ٢٢% زيوت عطرية طبيعية% زيوت عطرية طبيعية
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ضمن خططها التوسعية داخل االمارات افتتحت مجموعة 
كانا كافيه فرعها الجديد  في واحة الســيلكون دبي والذي 
جــاء تزاما مــع اقتــراب الحدث االكبــر في منطقة الشــرق 
االوسط "اكسبو دبي"، ليلبي الطلب المتزايد على السلسلة  
من عشــاق كانا كافيه حول العالم خاصــة في ظل الحركة 
النشطة التي يشهدها قطاع السياحة في االمارة، وقد جهز 
الفرع الجديد ليقدم كما هو معروف عن كانا اجود االصناف 
وليتيح ارقى الجلســات العائليــة المتميزة، وذلك في موقع 

إستراتيجي، وبمواصفات فاخرة ال مثيل لها .
ويعتبــر كانا كافيه األبرز حاليا، لمــا يقدمه من تنوع في 
الخدمــات التــي تلبي ال محالــة جميع مطالــب الزبائن من 

مختلف األجناس واألعمار.
فمن عالم اإلبــداع واالختالف ومن ســحر الدف والفخامة 
ومن جمال دبي وعصريتها جاءت مجموعة كانا كافيه لتزيد 
جمالها والقها وتشــعل نمــط مختلف في عالــم المقاهي 
والمطاعم، لتكون كانا حكاية فريدة وعصرية حيث أشــهى 
المأكوالت الشرقية والغربية بنكهات كانا الخاصة و بروعة 

المذاق الخاص به في جلساته الداخلية والخارجية.

سلسلة كانا كافيه
 تستمر في مسيرتها نحو التوسع

كانا كافيه...             كانا كافيه...             حكاية فريدة وعصرية في آن واحدحكاية فريدة وعصرية في آن واحد
وفي تعليقه على افتتاح الفرع قال المدير التنفيذي لمجموعة كانا طارق فهيد الشوابكة:"يســعدنا 

تقديــم مفهوم جديد كليًا يســتند على تقديــم أطباق مختلفة لنتميز بتوفيــر تجربة جديدة مغايرة 

لعروض سالسل المطاعم أو الفروع التقليدية. كما يمنحنا االفتتاح أمرًا مميزًا إضافيًا، ونحن بتواجدنا 

فــي مثل هــذا الموقع الجذاب نرحب بجميع روادنا وندعوهم لتذوق تشــكيلتنا الواســعة من خيارات 

االطعمة  والمشروبات اللذيذة التي تلبي جميع األذواق، واالستمتاع بأرجيلة كانا المميزة".

واضاف الشــوابكة لقد أعتدنا على رؤية عمالئنا يتواردون لفروعنا المتعددة ، لذلك أوليناهم عناية 

خاصــة الختيار مواقعنــا بالقرب منهم لتلبي احتياجاتهــم دون تكبد أي عناء عنــد الذهاب للعمل أو 

المنزل أو لتنزه أو حتى على خطوط الســفر الطويلة، عندما تحتاج إلى االســتمتاع بتناول قهوتك  في 

الفرع األقرب لطريقك".

 واســتطرد الشــوابكه بالقول "ويمثل هذا الفرع وجهة نموذجية للباحثين 

عن المذاق اللذيذ، ومحبي األجواء االجتماعية الفاخرة، من هنا يســرنا في مجموعة كانا  أن نعلن عن 

افتتاح فرعنا الجديد في واحة السيلكون دبي ، كأحد أحدث وأجمل المقاهي في المنطقة ولينضم الى 

سلسة كانا كافيه المتميزة". 

واكد الشــوابكة حرصه وفريق كانا المتميز على تقديم أفضل تجربة ممكنة في عالم المقاهي من 

خالل تقديم منتجات عالية المســتوى وباجواء مثالية فكانا كان وما زال ملتقى الشــعوب والحضارات، 

من هنا نحرص في مجموعة كانا لالســتثمار على الجودة الراجحة في كل منتجاتنا، بحيث يكون الزائر 

قادرا على التمتع بكل ما نقدمه لك بأجواء مميزّة تلبّي احتياجات مختلف األذواق.

ومــن الجدير بالذكر ان مجموعة كانــا كافيه تتميز بتصميمها العصرية األنيقة المســتوحى من ثقافات 

مختلفة  والتي تحمل في ثنايناها العديد من اللمســات العصريّة، ويقدّم مجموعة من المقبالت واألطباق 

الرئيسية والحلويات واالراجيل بأنواعها، كل ذلك  بأجواء فريدة وبخدمة تصنّف ضمن أعلى المستويات. .



مطعم ايلينا...
االيطالي  المطبــخ  مراة 

وسحره في عمان

ايلينا البلة...

ايلينا حكاية المراة شــرقية عاشــت فترة من حياتها فــي الغربة وبعد عودتها 
ارادت ان تدخل في مجال عشقته وهو قطاع المطاعم والضيافة وان تنقل تجربة 

المدن االيطالية الى عمان لتنطلق بعدها سلسلة مطاعم ايلينا الى العالم.
 ويشــبه مطعم ايلينــا الذي تهدف فكرتــه الى أن يكون مــرأة للمطبخ 
االيطالــي من ناحية، ومن أخــرى نقل المطعم فكرة تقديــم خدمة نادرة 
ومميزة للزبائن ليعيشوا اجواء تجعلهم يشعرون بانهم في بيتهم، داخل 
مدينــة ايطالية اقرب الى شــواطئ البندقية او ربما داخــل روما باجواءها 
العصرية والتراثية في ان معــا، حيث ينفرد الديكور بإيحاءات أوروبية من 
القرن الثامن عشــر، صمم بناءا على ذوق مؤسســته ايلينا ليجســد عصرًا 
جمياًل مــن الماضي تميــز بالكالســيكية والفخامة، ويتكامــل بتفاصيله 
الدقيقة ليخلق شيئا يشد الخيال ويشعل روح المحادثة، حيث يجمع األثاث 
الفخــم والثريا الكالســيكية وقطع الديكــور المميزة بجو كالســيكي راق 
واستثنائي، وليكون بحق نقلة نوعية باالرثقاء بخدمات استثنائية لجمهور 
زبائــن المطاعم الغربية علــى أمل أن تنال ثقتهم وتكــون قيمة اضافية 
ونوعيــة بما تقدمــه التجربة االســتثنائية الى زبائن ومرتــادي المطعم ، 

ومظهرا مميزا يعكس تنوع وتميز االطباق التي يقدمها. 

وعــن ذلك تقــول صاحبة ومبتكــرة كل ركن فيــه ايلينا البلة "ســيأخذ المطعم 
ضيوفه في رحلة مذاقية مع أشهى أطباق الباستا والبيتزا وباقي انواع االطعمة التي 
نقدمهــا، ويقدم له اجواء مثالية لقراءة كتاب مثال او ربما التأمل بعيدا عن الصخب 
مع فنجان قهوة يستمتع باحتسائه او كاسة كابتشينو او هوت شوكلت والتي اعدت 
على طريقتنا الخاصة بحيث يستطيع قضاء اطول فترة ممكنة داخل مطعم ايلينا".

وتضيف ويشــكل هذا المطعم مكانًا مثاليًا لتجمعات األصدقاء الكبيرة أو حتى 
لموعد رومانسي حيث يمكن للضيوف االختيار ما بين األطباق الصغيرة أو الكبيرة، 
أو اختيــار تجرية طعام على طاولة الوالئم حيث تعرض أمامهم أفخر االطباق التي 
نحرص على اعدادها بطريقتنا الخاصة فضاًل عن تشكيلة من المشروبات المبتكرة 
المحضرة على أيدي اختصاصيي مزج المشــروبات وسيختبر الضيوف روعة األجواء 
االيطاليــة مع الديكورات الداخلية المذهلة، والمفروشــات التــي اخترتها بعناية 

وكانني اقوم بتأثيث بيتي ليكون مطعم ايلينا هو بيت ايلينا".
اما بالنســبة لجمالية المكان وســحره الذي يجعلك ال تفكر في مغادرته تقول 
ايلينــا في العصر الحالــي لم يعد الطعام هو العامل الرئيســي الحاســم لنجاح 
المطاعــم وإنما التصميم؛ إذ يتســم عمالء اليــوم عمومًا بســعة اإلطالع، وهم 

يبحثون دومًا عن تجربة فريدة في عالم المطاعم.

وتتمثل أحدث توجهات التصميم في العالم الى مفهوم “المطعم الشــامل” الذي يســتطيع 
الناس فيه تناول وجباتهم، واالستمتاع بالمشروبات برفقة األصدقاء والعائلة، وكذلك االستماع 
الى الموســيقى الهادئة وتوفير مناخ مالئم الطفالهم ايضا، من هنا يجد الناس متعة حقيقة 
في ارتياد بيت ايلينا الذي يحمل مفهومًا خاصًا يوحي بقصة معينة، فقد تم استخدام تصاميم 

ذات مفاهيم محددة في مختلف الزوايا جعلته يبعث أجواًء حيوية تشجع الناس على زيارته".
وفيما يتعلق باختيار االضاءة تؤكد ايلينا على ان الناس ينظرون إلى اإلضاءة على أنها أكثر 
من مجرد مصدر للنور، حيث يعتبرونها إبداعًا فنيًا بحد ذاته، من هنا فقد حرصت على اختيار 

االضاءة التي تريح النظر وتجعل من يدخل الى مطعم ايلينا يستمتع وبكل حواسه داخله.
وتضيــف لتشــكل االضاءة ومع انعــكاس المأكــوالت والديكور المســتوحى فكرة مميزة 
وفريــدة مــن نوعها تجمع الرقيّ والراحة بطريقة كالســيكية وأنيقة حيــث يمكن لروادنا  

التمتع بجمالية المكان ومن ثم االستمتاع بوجبتهم داخل المطعم األنيق. 
وباإلضافة إلــى ذلك، يقدم ايلينا قائمة مختارة ومتنوعة مــن األكالت العالمية المحببة، 
ومــن الوجبــات الخفيفة والمقبالت، والمخبــوزات التي تميزه وخاصة الخبز بالعســل الذي 
يحمل حكاية خاصة ومميزة من ايلينا، وحتى أشــهى األطباق األوروبية والحلويات الفاخرة، 

إلى جانب تشكيلة مختارة من المشروبات الحارة والباردة والمشروبات الروحية. 
وبالنســبة لالطفال فلم تغفل ايلينــا امرهم بل وفرت لهم بوفيهــات خاصة ترضي اذواقهم 
وتناســب اعمارهم متوفرة عند الطلب باالضافة الى تحضير مجموعة من الكتب والقصص التي 

تجعلهم يستمتعون بوقتهم بعيدة عن ازعاج االهل وصخب التكنولوجيا.

ايلينا اسمٌ.. يعني الجودة

Facebook...eleena restaurant
Info@eleenarestaurant.com

TEL:00962797878233



112113

سوائل األذن الوسطى من أكثر الظواهر شيوعا عند األطفال في العادة 
األذن الوســطى مليئة بالهواء وهذا األمثل لنقل الصوت عندما تتجمع 
السوائل بدل الهواء فان هذا يعيق السمع تنتشر خاصة في األعمار التي 
تقل عن سنتين وتبلغ نسبة انتشارها بين 15 – 25 % في بعض الدول 
تقل هذه الظاهرة عند ما يتجاوز عمر األوالد الستة سنوات.تتكون األذن 
البشــرية من ثالثة أجزاء هي األذن الخارجية واألذن الوســطى واألذن 
الداخلية تتصل األذن الوسطى باألنف عن طريق قناة استاكيوس التي 
يكون هدفها موازنة الضغط الهوائي وتصريف إفرازات األذن الوسطى 
هو يفتح ويقفل بطريقة مدروســة في حالة إغالقه بشكل دائم يحدث 

تجمع للسوائل في األذن الوسطى.

لماذا تتجمع السوائل في األذن الوسطى :
لعــدة  لإلغــالق  اســتاكيوس  قنــاة  تتعــرض  األطفــال  عنــد 
أهمهــا: ومــن  مجتمعــة  األســباب  تكــون  مــا  وغالبــا  أســباب 
وليــس  أفقــي  بشــكل  تكــون  األطفــال  عنــد  القنــاة  أن   -1
األنــف  مــن  اإلفــرازات  رجــوع  إلــى  يــؤدي  ممــا  عمــودي  بشــكل 
الوســطى اإلذن  فــي  الســوائل  تصريــف  وعــدم  األذن  إلــى 

2- التعرض لاللتهابات الفيروسية في األنف يؤدي إلغالق القناة 
وانسدادها 

3-وجود اللحميات خلف األنفية يؤدي النسداد البلعوم األنفي وانغالق 
قناة استاكيوس.

كل هــذا يــؤدي إلى تجمع الســوائل في األذن الوســطى لفترة طويلة.

األعراض :
فــي العــادة ال يشــكو الطفــل مــن أعــراض وال يــال حــظ األهــل 
شــيء خاصــة فــي األعمــار التــي تقل عــن عمر الســنة فــي الحاالت 
األخرى يشــكو األهــل من نقص ســمع الطفــل طبعا بقاء الســوائل 
الوســطى. األذن  فــي  حــادة متكــررة  بالتهابــات  يــؤدي لإلصابــة 

التشخيص : 
عــادة يتــم التشــخيص عنــد اختصاصــي األنــف واألذن والحنجرة أو 
اختصاصــي األطفال ويتم ذلــك بالعين المجردة حيــث تظهر تغيرات 
واضحــة على طبلــة األذن. يتــم تأكيد التشــخيص عــن طريق جهاز 
تخطيــط الطبلة حيث يعطي دقة بنســبة 90 %.ال ينصــح عادة بإجراء 
فحــص الســمع إال إذا تجاوزت فترة بقاء الســوائل مدة ثالثة شــهور.

المضاعفات :
1-نقص في السمع ويكون عادة من 15 – 50 %.

2- التهابات األذن الوسطى المتكررة
3-صعوبات في النطق والتعلم

4-التصاقات في طبلة األذن ونخر عظيمات السمع
5-التهاب األذن الوسطى المزمن.

هنالك بعض العوامل التي تجعل إصابة األطفال أكثر من 
غيرهم ومن أهم هذه العوامل :

*التدخين عند أحد أو كال الوالدين.
*الرضاعة الصناعية بالزجاجة

*تكرر اإلصابة بنزالت البرد والرشح والتهابات اللوز واللحميات 
المتكررة

* تضخم اللحميات خلف األنفية
*العمر وخاصة األطفال أقل من عمر ثالثة سنوات

*اإلصابة بأمراض الحساسية واألزمة الصدرية 
* الذكور يصابوا أكثر من اإلناث 

* العوامل الوراثية واضحة في بعض العائالت
* المتالزمات الخلقية وتشوهات الحلق مثل شق سقف الحلق. 

العالج :
عــادة يتم العــالج تحفظيــا ومراقبة الطفــل لغاية ثالثة أشــهر. لم 
يثبــت علميــا أيــة فائدة مــن إعطــاء المضــادات الحيويــة أو أدوية 
االحتقــان أو الرشــح أو غيرها وال تســاعد علــى تصريف الســوائل. ال 
ينصــح بأي تدخــل جراحي قبل عمر الثالثة أشــهر حيــث أنه في أغلب 
الحــاالت تختفي الســوائل لوحدهــا دون عالج خالل ثالثة أشــهر. في 
حالــة بقاء الســوائل لفترة أكثر من ثالثة أشــهر فانه ينصح بشــفط 
الســوائل ووضع أنابيب تهوية فــي طبلة األذن في الحــاالت التالية :

1 -وجود نقص في السمع يالحظه األهل.
2- وجود مشاكل في تعلم الولد واستيعابه.

3- وجود تأخر أو مشاكل في النطق.
4- حدوث تغيرات في طبلة األذن أو األذن الوسطى.

5- وجود مشــاكل عند الطفل أو أمراض أخرى أو متالزمات خلقية أخرى 
تؤخر نموه وتطوره أذا كان الطفل يعاني من تضخم واضح في اللحميات 
الخلف أنفية وأعراض انســداد األنف بســببها فانه ينصــح بإزالة تلك 
اللحميات بنفس الوقت الذي تتم به عملية شفط سوائل األذن الوسطى.

الخالصة :
إن سوائل األذن الوسطى ظاهرة ال ينبغي السكوت عليها في األطفال 
وتســبب العديد من المضاعفات تعتبر من أهم أســباب نقص السمع 
عنــد األطفــال تختفي هذه الســوائل فــي العادة خالل ثالثة أشــهر 
وبعد ذلك يتم اللجوء إلى شــفط تلك الســوائل فــي بعض الحاالت.

سوائل األذن الوسطى...
بقلم...د.سمية الطوالبة

العوامل المساعده على حدوث األلتهابات المتوسطه عند االطفال :

طريقة وضع ألنبوب أنابيب التهوية لطبلة األذن سوائل األذن الوسطى وتظهر فقاقيع الهواء

األنبوب في الطبلة الشق باللون األزرق في الطبلة

طبلة األذن الطبيعية
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عملية تجميل األنف
بقلم الدكتور: باعث الرواشدة

عمليــة تجميل األنف هــي عملية جراحية تهدف لتغير شــكل األنف، وقد يكون 
الدافــع من عملية تجميــل األنف هو تغيير شــكل األنف أو تحســين التنفس أو 
كليهمــا. ويتكــون الجزء العلــوي من األنف من هيــكل عظمي، ويتكــون الجزء 
الســفلي من مجموعة مــن الغضاريف، ويمكن أن تشــمل عمليــة تعديل األنف 
تعديــل العظام والغضاريف والجلد وتُعد عملية صعبة تنطوي على مجموعة من 
التحديــات. غالبًا ما تكون التغييرات التي يتم إجراؤها خالل جراحة تجميل األنف 
صغيرة للغاية. لكن هذه التغييرات قادرة على إحداث فرٍق هائٍل في مظهر األنف 

ووظائفه. ونظرًا ألن هذه التغييرات صغيرة، فإن هامش الخطأ صغير أيضًا.

تطور عمليات تجميل األنف
أول وصف لعملية تجميل األنف المكســورة وجد في بردية إدوين ســميث وهي 
أقدم بردية طبية معروفة في العالم وتعود إلى عهد الفراعنة. كما وجدت كتابات 
تصفها من الحضارة الهندية القديمة منذ أكثر من ثالثة آالف ســنة قبل الميالد. 
أما فــي العصر الحديث فقد قــام أخصائي األنف واألذن والحنجــرة جون أورالندو 
بأول عمليــة تجميل أنف حديثة عام 1887 في الواليات المتحدة، وظلت العمليات 
الجراحيــة التجميلية لألنف في تطــور دائم خاصة منذ منتصف القرن العشــرين 

وصواًل للتقنيات الحديثة المختلفة. 

دواعي عملية تجميل األنف
يقوم الطبيب المعالج بإجراء عملية تجميل األنف من أجل:

١. تغيير شكل األنف
٢. تغيير حجم األنف

٣. إصالح التشوهات الناجمة عن التعرض لإلصابات
٤. إصالح بعض العيوب الخلقية

٥. إصالح وتحسين مسببات صعوبة التنفس من األنف
المخاطر:

كما هو الحال مع أي عملية جراحية تحمل عملية تجميل األنف مخاطر، مثل:

• النزيف
• العدوى وااللتهابات اإلنتانية

• التفاعل العكسي مع أدوية التخدير
وتشــمل المخاطر المحتملــة األخرى الخاصــة بعمليات تجميل 

األنف، على سبيل المثال ال الحصر:
• صعوبة التنفس من األنف   • تنميل وخدران في األنف وحوله
• احتمال ظهور األنف بمظهر غير مستقيم      • تكوّن الندبات
• ألم أو تغيّر في اللون أو انتفاخ يستمر فترة أطول من العادة
• ثقب في حاجز األنف                     • الحاجة إلى جراحة إضافية

قبل العملية:
ســيقوم الجراح بمعاينة المريــض والقيام بأخذ الســيرة المرضية والتاريخ 
الطبي بما في ذلك تاريخ انسداد األنف والجراحات وأية أدوية تتناولها لمعرفة 
إذا ما كان هناك أدوية تتعــارض مع الجراحة أو أمراض تؤدي إلى النزيف مثل 
لناعور مثاًل. ثم ســيقوم الجراح بإجراء الفحص السريري لجميع أعضاء الجسم 

مع تركيز خاص على منطقة األنف 
واألذن والحنجرة وخاصة األنف وســمات الوجه وسمك الجلد وقوة الغضاريف 
األنفية ووضع التنفس فى األنف وتأثير كل ذلك على نتيجة التجميل المطلوبة. 
يقــوم الجراح عــادًة بأخذ صور لألنف مــن زوايا متعددة لدراســتها ووضع خطة 
للعملية وقد يســتخدم برنامج حاســوب إلجراء تعديالت على الصور وعرضها على 
المريض كنتائج متوقعة. وسيقوم الجراح أيضًا بمناقشة دوافع المريض وتوقعاته 
ومــا يمكن أو ال يمكــن الحصول عليه من عملية التجميل ومــن المهم أن يكون 

المريض واضحًا في تطلعاته لما يريد أن يحصل عليه من خالل إجراء العملية.
خالل العملية الجراحية:

تجــرى هذه العملية عادًة تحت التخدير العــام بالطريقة المغلقة دون وجود 
جــرح خارجــي أو في الحاالت التي تســتدعي ذلــك بالطريقــة المفتوحة حيث 
يستطيع الجراح التحكم أكثر وإجراء تعديالت أدق من خالل الطريقة المفتوحة 

ويلتئم عادًة الجرح الخارجي دون مضاعفات ويكون غير ملحوظ فيما بعد.

بعد الجراحة:
ســيقوم الجــراح بصــرف مجموعة مــن األدوية مثــل المضــاد الحيوي 
ومســكنات األلم ومضاد للتورم واالحتقان وبخاخات لتحسين نفس األنف. 
كما ســينصحك بتنظيف األنف باســتخدام المــاء واألمالح. ســتحتاج بعد 
الجراحــة إلى الراحة في الســرير مع رفع رأســك أعلى من مســتوى الصدر 
لتقليــل النزيف والتــورم. قد يحتقن أنفك بســبب التــورم أو من الجبائر 

الموضوعة على األنف أثناء الجراحة.
في أغلب الحــاالت، تظل الضمادات الداخلية في موضعها لمدة يوم بعد 
الجراحــة. كما يثبّت طبيبك جبيــرة على أنفك للحمايــة والدعم. عادًة ما 

تكون في موضعها لحوالي أسبوع.
من الشائع حدوث النزيف الخفيف وتصريف المخاط والدم القديم لبضعة 

أيام بعد الجراحة أو بعد إزالة الضمادة.
لتقليل فــرص النزيف والتورم على نحو أفضل، قــد يطلب منك الطبيب 

اتباع التدابير الوقائية لعدة أسابيع بعد الجراحة:
تجنب األنشطة العنيفة مثل الرياضة الهوائية والركض.

استحمّ بالحوض بدل الدُّش أثناء وجود الضمادات على أنفك.
ال تتمخط بعنف

تناول األطعمــة الغنية باأللياف، مثل الفاكهة والخضروات لتجنب اإلمســاك. 
من الممكن أن يتسبب اإلمساك في اإلرهاق والضغط على موقع الجراحة.

تجنب تعبيرات الوجه الشديدة مثل االبتسام أو الضحك.
اغسل أسنانك بلطف للحد من حركة الشفة العليا.

ارتدِ المالبس التي تُربط من األمام. ال تســحب المالبس مثل القمصان 
أو الكنزات فوق رأسك.

باإلضافة إلى ذلك، ال تضع نظارات، بما فيها الشمسية، على أنفك ألربعة 
أســابيع على األقل بعد الجراحة لمنع الضغط على أنفك. يمكنك استخدام 

سنادات الوجنات أو لصق النظارات بجبهتك حتى يتعافى أنفك.
اســتخدم واقيًا من الشــمس بعامل حماية من الشمس مقداره 30 عند 
الخروج، خاصًة على أنفك. فقد يتسبب التعرض للشمس لفترات طويلة في 

تبدل للون غير طبيعي بشكٍل دائم في جلد األنف.

مــن الممكن أن يحــدث بعض التــورم المؤقت أو تغيــر اللون لألزرق 
واألســود بجفونك من أســبوعين إلى ثالثة أســابيع بعــد جراحة األنف. 
يســتغرق التــورم باألنــف فترة أطــول للتعافــي. سيســاعدك الحد من 
الصوديوم في نظامك الغذائي على التخلص من التورم على نحٍو أسرع. 

عادًة يكون األشخاص الذين أجروا جراحة تجميلية في األنف قادرين 
على مغادرة المستشفى بأمان في نفس اليوم بعد الجراحة. في حاالت 
نادرة، قد يبقون في المستشــفى ليلة واحدة إن كانوا يمرون بحاالت 
صعبة من الغثيان أو لديهم مشاكل صحية أخرى تحتاج إلى المراقبة.

فترة التعافي:
خطط للحصول على أســبوع إجازة من العمل أو الدراسة أو االلتزامات 
األخرى. ستشعر بالتحسن بالتدريج كل يوم خالل األسبوع األول. عادًة ما 

يشعر الناس برجوعهم إلى حالتهم الطبيعية بعد أسبوع من الجراحة.
بعد الجراحة، ســيكون هناك بعــض التورم. قد يســتغرق التعافي من 
هذا التورم عدة شــهور، على الرغم من أن أغلب األشــخاص يتوقفون عن 
مالحظته بعد شــهرين. عادًة ما يعود األشــخاص لمزاولة أغلب األنشطة 
بعد أسبوع واستئناف جميع األنشطة بعد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

email: drbraw@gmail.com
Work Tel.: 962797291964

الدكتور باعث محمد الرواشدة
استشاري جراحة األنف واألذن والحنجرة

اختصاصي تجميل األنف وجراحة الجيوب األنفية بالمنظار
الزمالة األلمانية في جراحة األذن وزراعة القوقعة

أستاذ مساعد في كلية الطب في الجامعة األردنية
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بإمكانك استعادة شبابك من دمك!زراعة القرنية بين الماضي والحاضر 

القرنية هي الجزء األمامي الشــفاف للعين وهي نافذة العين 
ومرآتها للخارج.

اال ان شفافية القرنية تتأثر بعدة أمراض واعتالالت مما يؤدي 
إلى هبوط حــدة اإلبصار. وفي كثير من الحــاالت يكون العالج 
الوحيد استبدال القرنية بقرنية تؤخذ من شخص متوفي حديثا 

وهو ما نسميه بزراعة القرنية.
 وتعــد زراعة القرنيات من أقدم الجراحــات في العالم  اذا تم 
اجــراء أول زراعــة ناجحة لإلنســان عام 1906، وهــي من أكثر 

عمليات زراعة األعضاء شيوعا في العالم.
ولســنوات طويلة كانت زراعة القرنيــة الكاملة هي الطريقة 
الســائدة،  أما فــي العصر الحديث ومع تطــور مجهر العمليات 
وأجهــزة الليزر، أصبحت عمليــات زراعة القرنيــة الجزئية أكثر 

شيوعا من زراعة القرنية الكاملة.
طريقة اجراء العملية

نقــوم بتغير الطبقة المعتلــة فقط من قرنية المريض ســواء كانت 
البطانة الداخلية أو الطبقــة الخارجية من القرنية وبالرغم من أن هذه 
العلميات تحتاج إلى وقت أطول وقدرات جراحية متميزة  وبوجود أجهزة 
متطورة جدا مثل الفيمتوســكند ليزر إال أنها تتفوق على زراعة القرنية 
الكاملــة بالنتائج وفتــرة تعافي النظر أســرع بكثيــر، ومضاعفات أقل، 
ونسبة رفض الجسم للقرنية أقل بكثير وتكاد تنعدم في حاالت استبدال 

الطبقة الخارجية فقط ، كما أنها تحافظ على بنية العين سليمة. 
وبالرغم من ذلك فان هنالك حاالت  قليلة جدا يستحيل أن تنجح فيها 
زراعة قرنية طبيعي  وفي حاالت قليلة مثل تعرض ســطح العين لحرق 
كيميائي أو حاالت متالزمة ستيفن جونسن وعدد من األمراض النادرة. 
وفي هذه الحاالت يجرى تثبيت ســن من أســنان المريض على سطح 
العين بعد معالجته وتركيب عدســة بداخله يبصر من خاللها المريض 
جزء بســيط من الســاحة البصرية،  وهي عملية معقدة تجرى على عدة 
مراحل، يقوم بها فريق من أطباء العيون واالســنان ويجب أنه تتم في 

مراكز متخصصة وليس كعمل فردي .
وأخيــرا يعد التطور في عمليات زراعة القرنية من أهم االبتكارات في 

القرن العشرين.    

بقلم د.رانيا شلباية
هل تعلم ان دم االنسان يحتوي على عدة مواد 

يمكن استخدامها العادة مظهرك الشاب ؟
مع تطور العلم والتقنيات المستعملة في عالم 
الحقــن التجميلي يطمح الطبيب الى اســتعمال 

كل ما هو آمن وفعّال .
اما عن المريض فيرغــب دائمًا بالحصول على 
افضل النتائــج وبنفس الوقت المظهر الطبيعي 

وبال مضاعفات .
لــذا ولــدت هــذه التقنيــة أال وهــي تقنيــة 
استخالص جميع المواد المختصة بالتجميل من 

دم المريض ومنها :

BIO FILLER: .1 ) الفيلر الطبيعي (
هي مادة فيلر تســتخدم الخفــاء التجاعيد واعادة الحجم للوجــه الذي فقده بفعل 
عوامــل تقدم الســن وهي مادة طبيعيه من دم المريض نفســه وتتميــز بأمانها ، 

وديمومتها االطول وايضًا تضفي الشكل الطبيعي للوجه.
CONCENTRATE GROWTH FACTORS( CGF( .2

عبارة عــن الصفائح الغنيه بمحفــزات النمو المركزة التي تعمل علــى اعادة افراز 
الكوالجين وااليالســتين في الجلد وبالتالي تعيد النضــارة وتعالج التصبغات واثار 

تقدم العمر في الجلد وينصح بها في سن صغيره كـإجراء وقائي.
:INDUCATION OF COLLAGEN FORMATIO ( ICF( .3

هي ايضًا ماده مســتخرجة من الدم تعمل على اعادة تنشيط خاليا البشرة كمضاد 
لألكسدة ، تستخدم للتخلص من التصبغات والسواد تحت العينين وايضا تعمل على 

تجديد خاليا البشرة .
CUSTOMIZED CREAM .4 )كريمات العناية اليومية الخاصة بكل مريض(

اآلن أصبــح بامكانك الحصول على كريمك المضاد للتجاعيد اليومي المســتخلص 
من دمــك ، وذلك عن طريق خلط مواد من الدم مع كريمــات خاصة ، وممكن ايضًا 

عمل قناع خاص يعطي الرطوبة للبشرة والجلد بشكل عام.
يتميز مركز د. ريم شــلباية بكونه أول مركز بالشــرق األوســط يقوم بهذا اإلجراء 

التجميلي ، حيث نحرص دائمًا على وجود أحدث التقنيات وأكثرها أمانًا للمريض.
DR_NATURAL_CONCEPT#   وشعارنا دائمًا الجمال الطبيعي

بقلم د.ريم شلباية
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استشاري طب وجراحة العيون

القرنية  جراحــة  فــي  الزمالــة 

وتصحيح البصر ٢٠٠٨ 

البورد األردني والعربي في طب 

العيون 

االردن - عمان – الخالدي مجمع البيروني عمارة ٢٢ شارع أبو فراس الحمداني/ هاتف :0776348874

د. رانيا شلبايةد. رانيا شلباية

مركــز الدكتورة ريم شــلباية استشــارية األمراض 

الجلدية والتجميل والليزر 
االردن - عمان – الدوار الخامس مقابل مدخل طوارئ المركز العربي، مجمع يافا الطابق األرضي   

هاتف:00962776348874

د. ريم شلباية

الدنيا حلوه بعيون
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د. االء فايز الربيع 
استشارية طب اسنان أطفال واحتياجات خاصة

مستشفى العيون التخصصي
Alaa_alrabie@hotmail.co.uk

مال واعمال... من هي الدكتورة االء الربيع؟
االبنة الكبرى لعائلة يحمل جميع افرادها درجة الدكتوراة أنهيت دراسة طب 

األسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا وحصلت على شهادة اإلختصاص العالي 

في طب أســنان األطفال، وعملت لفترة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وفي 

كليــة طب األســنان في الجامعة األردنية، ثم  للقطــاع الخاص، حيث أملك مركز 

متقدم ومتخصص يحوي جميع التخصصات الطبية السنية في مستشفى العيون 

التخصصي وقد أجريت أكثر من 2500 عملية جراحية لألسنان وركزت على ذوي 

اإلحتياجات الخاصة.

مــال واعمال... بســطور قليلة ما هي ابــرز الخدمات 
التي تقدمونها؟

مركــز الدكتورة االء الربيــع مركز متخصص يقدم جميع الخدمات الســنية، 

فلدينــا اختصاصات الجراحة وجراحة الفكين وما حولها التي تتضمن تشــوهات 

الفكين والزراعات الســنية واالمراض الســرطانية وقلع االســنان وامراض الغدد 

اللعابية، والتركيباتالســنية فلدينا قســم التركيبات ســواء الثابتــة او المتحركة 

كـ"ابتسامة المشــاهير" وتبييض االسنان، وقسم العصب، جراحة اللثة، التقويم، 

وتخصص اسنان االطفال وذوي االحتياجات الخاصة الذي قمت بالتخصص به.

ذوي  وموازرة  دعم 
الخاصة  االحتياجات 
واجب على المجتمع
شــعورها ممزوج بدالئل النجاح واهمية العمل 
فهــي واحدة مــن ابــرز الطبيبــات العامالت في 
القطاع الطبي وهي سيدة اعمال ناجحة استطاعت 
ان تبني لها اســم مميــز في عالم شــركات ادارة 
التأمين، الطبيبة االنســانة االء الربيع ضيفتنا في 

هذا اللقاء...

د. االء الربيع.. 

مال واعمال... التعامل مع األشــخاص ذوي التحدي ليس 
باالمر الســهل وهــو من التخصصــات النادرة فــي األردن 
اخبرينا لما لمــا اخترتي هذا التخصص وكيف تتعاملين مع 

هذه الحاالت؟
نعم هذا صحيح فقلة من يقوموا بدراسة هذا التخصص ليس فقط 
فــي األردن بل فــي العالم العربــي أيضا، وما يميزه اإلنســانية البحتة 
الموجودة فيه ففي بداياتي اكنت ابكي على كل حالة اتعامل معها،وما 
كان يبكــي هو تهميــش المجتمع لهذه الفئة وظلمه لها فمع األســف 
الشديد وعدم ادراكهم بامكانية بناء مواطنين فاعلين من هذه الفئة، 
متناسين انه ومع التقدم العلم والتقني اصبح من السهل السيطرة على 
الحاالت المتوسطة والبسيطة ودمجمهم في المجتمع ولكن ذلك يحتاج 
الى وقــت وجهد وأيضا راس مــال أيضا وهو ما يعيــق معظم األهالي 
عــن عالج ابنائم اذ ان عالج هذه الفئــات مكلف بقدر كبير اذ ان معظم 
االجراءات الطبية العالجية لهذه الحاالت تتم تحت تأثير البنج العام.اما 
بالنسبة لي شخصيا فقد قمت باجراء ما يزيد 2500 عملية تعاملنا فيها 
مع هذه الحاالت واستطعت ايضا ان اعمل على تطوير التواصل النفسي 
معهم فمريض التوحد على ســبيل المثال يحتــاج الى مدة تزيد عن 6 
اشــهر حتى يســتطيع النظر الى عينيك فكان النجاح الحقيقي لنا عمل 
اجراءات عالجية لمثل هذه الحاالت ويعود هذا االمر الى ان االردن تعتبر 
مركزا متميزا لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.وبالنســبة للشق 
االخير من ســؤالكم فيمكننا القول ان التعامل مع هذه الفئات وغيرها 

يحتاج الى ان تعمل بما يمليه عليك ضميرك واخالقك لتتنجح.

مال واعمال... زوجة وام وسيدة اعمال وطبيبة كيف 
جمعتي بين كل هذه االمور ونجحتي فيها؟

دخولي عالم االعمال جاء بالصدفة، وبنفس الوقت طالما ســعيت الى 
ترك بصمات واضحة في حياتي فانا ممن يســعون الى استثمار الوقت فال 
صعوبــات تقف امامي، بالمقابل ال شــيء يأتي بالســهل ما في عمل يأتي 
لبيتك ويقول هأنا فعلى االنسان ان يتعب ويسعى ليصل الى طموحه وال 
يلتفت لالشــخاص السلبين الذين يسعون الى تكســير مجاذيف االنسان 
واعود مرة اخرى الى ســؤالكم فالى جانــب عملي في القطاع الطبي امتلك 
شــركة الدارة التأمين ولدينا فــروع في الخارج، ولقد دخلــت هذا المجال 
بحكــم كوني طبيبــة وتربطينــي عالقات متميــزة مع شــركات التأمين 
وبالمناســبة فانني اســعى من خالل هذه الشــركة الى تحســين مستوى 
الخدمــات الطبية التي تقدم للمواطن بحيث نعطي المريض حقه وكذلك 
الطبيب.اما بالنســبة لكيفية توفيقي بين كل هذه االمور فاتتي اشبه ما 
اقوم به بالســهل الممتنع خاصة ان لدي مسؤولية عائلة واطفال ولكنني 
انجــح من خالل اســتمتاعي بما اقوم به وبمجرد رؤيتــي للنتائج االيجابية 

التي احققها يزول التعب  فال اجمل من لحظة االنتصار.

اســعار  فــي  الكبيــر  التفــاوت  واعمــال...  مــال   
تنظريــن  كيــف  واخــر  طبيــب  بيــن  الطبيبــة  االجــراءات 
الجانــب؟ هــذا  معالجــة  يمكننــا  وكيــف  االمــر  هــذا  الــى 
بالنســبة لنا في مركزنا نحرص على الجودة اكثر من الحرص على المنافســة 
من خالل تخفيض االجور، فعلى ســبيل المثال قبل الشــروع باالجراء الطبي نخبر 
المريض عــن انواع الزرعات او التركيبات الســنية التي نســتخدمها، بحيث نبين 
لــه ســبب التكلفة العالية في االســعار فــي حال اختيــار النوعية الممتــازة، وهذا 
الســبب الرئيســي للتفاوت في االســعار.من هنا فانني انصح كل مريض بالتركيز 
على الجودة اكثر من الســعر خاصة في الزرعات التي ســتدوم معــه طوال العمر، 
حتــى ال يضطــر ال تبديــل الزرعــة ويدفع اضعــاف ما قــام بتوفيره فــي البداية، 
هــذا باالضافــة الى حســن اختيــار الطبيــب ذو التخصــص والخبــرات الطويلة.

اجريت 2500 عملية لم اخفق بواحدة منها
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استشاري جراحة 
وأمراض األنف 

واألذن والحنجرة

عمان، مرج الحمام، دوار الدلة - مجمع حسن البردني الطابق األول عيادة رقم 112
5106955107

د. محمد الرواشدة.. 

د. إبراهيم السعودي
إستشاري جراحة العظام والمفاصل والكسور 

متخصص في جراحة عظام كبار، جراحة 
عظام اطفال، عظام اليد والكتف، 

عظام القدم والكاحل، تغيير المفاصل، 
اصابات مالعب وتنظير مفاصل

االردن/عمان/ مرج الحمــام/ دوار الدلة/ مجمع 

حسن البردني ط 1/  هاتف 0096265001616
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 التثدي عند الرجال اسبابه وطرق عالجه
بقلم: الدكتور سامر عبدالفتاح 

الفحوصات المخبرية الالزمة لمعرفة السبب الكامل وراء التثدي: 
ALT، AST

الكرياتينين
TSH ،T3، T4

هرمون التستستيرون، استراديول
FSH، LH

17 كيتوستيرويد 
التصوير الشعاعي

فحص التلفزيوني للثدي
عالج التثدي: 

• استئصال التثدي جراحيا.
• استئصال التثدي بمساعدة شفط الدهون.

اقسام التثدي حسب الحدة:
درجة اولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة.

انتشــرت مشــكلة التثدي عند الرجال بكثرة في اآلونة االخيرة، بالرغم  من  

ان هذه الحالة كانت تتواجد في الماضي باألجيال السابقة.

 حيــث  يبدأ ظهورها في ســن المراهقــة واختفائها في غضون ســنتين 

عند قســم كبير من المراهقين، وقد تبقى بنســبة تتراوح ما بين 25-30% 

، يتعايشون معها .

 اما االجيال الجديدة فبســبب توجههم لألندية الرياضية وتناول الوجبات 

السريعة المنتشرة في اآلونة االخيرة اصبحت هذه الحالة تتفاقم وتزداد.

انواع التثدي عند الرجال

 تثــدي حقيقي: وهــو تضخم حميد للثدي ناجم عن تكاثر غير ســرطاني 
في غدد الثدي ويظهر بشــكل كتلة مطاطية  و متماســكة تمتد من الحلمة 

بصورة مركزية وقد تصيب جهة واحدة او كلتا الجهتين، وينتج بسبب اختالل 

التوازن بين هرمونات الذكورية واالنثوية، وقد يحصل احيانا عند االشخاص 

المصابين بأورام المفرزة للبروالكتين. 

تثــدي وهمي )كاذب(: وهو ناتــج عن تراكم الدهــون دون تكاثر الغدد  
ويكثر عند مرضى السمنة المفرطة.

اسباب التثدي
• السمنة المفرطة وتراكم الدهون في منطقة الصدر. 

• سبب فسيولوجي عند االطفال حديثي الوالدة في االسابيع االولى من الحياة 

في كال الجنسين ،و في مرحلة المراهقة بين سن العاشرة والثانية عشر.

اسباب هرمونية:
• خلل في نسبة هرمون االستروجين لالندروجين.

• انخفاض مستوى هرمون التستستيرون كما هو الحال في الشيخوخة عند الرجال.

• االمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وامراض الكبد )تليف الكبد(.  

• تناول االدوية مثل الميثادول والعالج الكيميائي للسرطان، العالج الهرموني 

لســرطان البروســتات، ادوية عالج قرحة المعدة، محصرات قنوات الكالســيوم، 

االدويــة المضــادة للفطريات، مضــادات االكتئاب، اورام الخصيــة، اورام الغدة 

النخامية )البروالكتينيوما(، اورام القشرة الكظرية، سرطان الرئتين. 

وتختص عيادة الدكتور سامر عبد الفتاح 
بعالج التثدي بمختلف درجاته

أن التمكين المراة في المجال اإلقتصادي ال يعني إدخال المرأة إلى 
ســوق العمل فحســب، وإنما يرتبط بأمور أخرى مثل شروط دخولها 
السوق، ونوع العمل، واإلطار القانوني الناظم لعملها، وقدرة المرأة 
علــى تملك األصول والتصــرف فيها، ومدى المســاواة بينها وبين 
الرجل في الحقوق والواجبات وهو ما اســتطاعت ريم القاسم اثباته 
من خــالل نجاحها بان تصبح اصغر مدير بنك من النســاء ونجاحها 
في تأســيس بوتيك خاص بها لتجمع بين عالم البنوك والتعامالت 

النقدية والموضة واالزياء وهو ما لخصناه لكم في هذه السطور...

مال واعمال... هال قدمت لنا نبذة عن نفسك وعن بلو بوتيك؟
ريم القاســم ... درست تخصص اداره األعمال وعملت في  القطاع المصرفي لمدة 

تزيد عن ١٠ سنوات في ٣ بنوك محلية  الى ان وصلت االن الى ان اكون اصغر مدير 

فرع في البنك الذي اعمل فيه.. وبالنســبة الفتتاح بلو بوتيك فبلو فكرة خطرت في 

مخيلتي وترجمتها من مبدا عشــقي للتصميم  واالقمشة وتنسيق االلوان، واحب ان 

ارى النساء يرتدين المالبس االنيقة التي تناسبها.

مال واعمال... ما هو الهدف الرئيسي من افتتاح بلو بوتيك؟
ريم القاســم ... الهدف من المشــروع ان اقضي جزء مــن يومي في مكان يحتوي 

على فن وابداع وجمال والوان متناسقة بعيدا عن البنوك وعالم الصرافة.

مــال واعمــال... الجمع بيــن عالم المصــارف والموضه أمــر صعب كيف 
استطعت ذلك؟

ريــم القاســم ... انا بطبعي شــخصية  اجتماعية، بحب الناس كتيــر ، اعيش جوء 

اســري مع  زمالئي في العمل  واعتبرهم عائلتي الثانية والقطاع البنكي أضاف  الى 

شــخصيتي كثير  واشــعر باالمتنان لكل من قابلته في مســيرتي ، وأرى نفسي في 

المستقبل في مواقع اكبر ..

 اما بالنســبة  للموضة فهي هواية و شــغف منذ الصغر وانا سعيدة انني استعت  

ان اقــوم بخطوه فتح البوتيك بمســاعدة والدي والدتــي صاحبا الفضل علي.. ومن 

الشــخصيات ذات التاثير الكبير علي  واسباب في نجاحي وكانت مثال للمرأة القوية 

والناجحــة الصديقــة العزيزة الصحافية واول ســيدة تتســلم موقع رئيســة تحرير 

صحيفة عربية و وزيرة اإلعالم معالي جمانه غنيمات.     

BLUE BOUTIQUE FOR EVENING DRESS - PHONE: 00962798161672
FACEBOOK: BLUE BOUTIQUE - INSTEGRAM: BLUE 1 BOUTIQUE

WASFI AL-TALL ST. BUILDING 349 FOURTH FLOOR.  KHALDA- AMMAN -JORDAN

ريم القاسم... ريم القاسم... بلو بوتيك بلو بوتيك 
  خالصة افكاري وشغفي بالموضة  خالصة افكاري وشغفي بالموضة
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الشرق والغرب يلتقيان في...        ...مطعم وكافيه بيل موندوا

ال تكتمل زيارتك للعاصمة االردنية عمان دون احتســاء فنجان 
قهــوة  وتذوق ارجيلة واطباق مطعم وكافيه بيل موندوا ، والذي 
دوما ما يقصده السياح اللتقاط أجمل الصور التذكارية ، فإن كنت 
من محبي هــذا المكان الرائع وتخطط لزيارته مســتقبال، فاليك 

المزيد من المعلومات عنه...
يعد بيل مونــدوا أحد أفضل المقاهي  فــي العاصمة االردنية 
عمان، خاصة مع كونه يقدم مجموعة واسعة من األطباق المحببة 
للكثيريــن وذلك على أنغام أغاني فيــروز الرائعة، فضال عن ذلك 
يمتاز هذا المطعم بكونه يقدم لزائريه اســعار تفضيلية وخاصة 

بالنظر إلى مستوى العالي من الخدمة المقدمة فيه.

يقــع مبنى مطعم وكافيه بيل موندوا  في شــارع 
مكة فــي واحد من اكثر شــوارع العاصمــة االردنية 

عمان حيوية.
ويتميــز "بيــل مونــدوا " بتصميمــه العصــري األنيق 
المستوحى من الثقافة العربية والغربية والتي تحمل في 
ثنايناها العديد من اللمسات العصريّة، ويقدّم مجموعة 
من المقبــالت واألطباق الرئيســية والحلويــات بأنواعها 
المختلفة،  كل ذلــك  بأجواء فريدة وبخدمة تصنّف ضمن 
أعلى المســتويات انســجاما مع حرص ادارة المطعم على 
ربــط الثقافات والحضارات المختلفــة مع بعضها البعض، 
وارضــاء الذواق مختلفــة ترغب في تــذوّق نكهات غربية 
واالســتمتاع باالجــواء العائليــة المميــزة التــي يوفرها 
بلوموندو الذي يســعى دائما الى مواكبة التطور  والحظي 

بثقة العمالء والرواد.
ويتمتع بيل موندوا   كافيه بشــهرة واسعة في المنطقة 
منذ تأسيســه فقــد حقق نجاحًا باهرًا خالل مســيرته  و مما 
يميز مطعم وكافيه بيل موندوا  هو قائمة الطعام المنتقى 
بعنايــة فائقــة مــن األصنــاف  المتنوعــة والمختلفة من 
المقبــالت وأفضل أنــواع االراجيل التي تلبي رغبات عشــاق 
االراجيل باالضافة الى األطباق الرئيسية ومشاوي المختلفة 

مع تقديم تشكيلة واسعة من الحلويات األكثر تميزا.
استمتعوا بجلســات مقهى ومطعم بيل موندوا وتذوقوا 

اشهى االطباق والمشروبات.
للحجز واإلستفسار: 0096265533021
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حاكورة...

TEL:009627 9936 4432
المذاق والجودة يلتقيان
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عشــقها لالزيــاء قادهــا للخــوض فــي تجربــة جعلتهــا 
تجلــي الغبــار عــن الكنــوز التراثيــة المطمــورة وتضيف 
عليهــا وتشــكلها كيفمــا تشــاء لتنشــئ دار امل عيســى 
لصناعــة وتصميــم االزيــاء مــن خالل مــزج مــا توارثناه 
بلمســات عصرية؛ انها امل عيســى التي كان لنا وقفة مع 
ازياءها نترككم مــع تفاصيلها في التي جمعناها من خالل 

هذه الصور...
للتواصل

00962799175604

ازياء المصممة امل عيسى ... 
لمسات ابداعية تحاكي المراة العصرية

Amal issa designs
دانتيال للعبايات
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@sura_fashion    00962 7 8932 1883 
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تطلع المرأة بمكانة عظيمة في األســرة والمجتمع من خالل حمل رســالة 
نبيلــة في نهضة األمة من خالل تربية المجتمــع على القيم والمبادئ والفكر 
المتزن،مــن جهة ال يمكن انكار ان  المرأة العربية بصفة عامة واالردنية على 
وجه الخصوص قد تبوأت مكانة متميزة، واعتلت مراكز قيادية رئيســة، جعلت 
منها نموذجًا يحتذي به الغير،بل أصبحت المرأة صانعة قرار يعتمد عليها في 

جميع المجاالت وصواًل نحو المناصب القيادية العليا.
وال يمكن انكار دور المجتمع والتجارب الشــخصية في صقل الشــخصية 
القيادية للمراة من خالل دعم المراة والمســاهمة فــي صقل بذرة القيادية 
المرتبطة بقوة اإليمان، والجرأة والطموح.. وفي هذه السطور سنسلط الضوء 
علــى مثال حي وواقعي علــى المراة القيادية الناجحة انهــا هبة خصاونة تلك 
المــراة واإليجابية والفاعلة بكل ما تحملــه الكلمة من معنى، فقد علمت جيدا 
مســؤوليتها اتجاه مجتمعها، وعلمت أنها فرد فعال في المجتمع من هنا فقد 
اتخذت من اإلتقان شعارا لها في عملها، دراستها، أفكارها ومشاريعها رسالتها 

في ذلك المساهمة في نهضة وطنها وأمتها.

هبة خصاونة..هبة خصاونة..

فقــد  مثلت  االردن خير تمثيل  فــي العديد من المؤتمرات منها مؤتمر 
المرأة وحوار الحضــارات الذي عقد في مبنى البرلمان الدنماركي وعرضت 

خالله اهم منجزات المرأة االردنية 
كما وتعمل مــن خالل الجمعية التي تديرها على إشــراك الالجئين في 
المجتمــع المحلــي بعقــد دورات التوعيــة والتدريب المهنــي والتمكين 
االقتصادي للســيدات، باالضافة الى توعية الســيدات في القرى واالطياف 
االردنية على معرفة  حقوقهــن القانونية والمدنية، باالضافة الى عملها 
في برامج تمكين المرأة والشــباب ودعم كافة المشاريع الساعية لتمكين 

ودعم المرأة األردنية الى جانب عملها في االعالم.
وتعــد هبة خصاونة من مؤسســي تحالف حق مــع العديد من منظمات 
المجتمع المدني وهو تحالف يرفع من خالل الحشــد من مشــاركة المرأة 
االقتصاديــة ودعــم بيئة عمــل صديقة للمــرأة واألســرة العاملة وعمل 

التحالف على تعديل بعض القوانين لصالح المرأة واألسرة .

عندما تجتمع الخبرات عندما تجتمع الخبرات 
والكفاءات والمسؤولية االجتماعيةوالكفاءات والمسؤولية االجتماعية

ونتيجة لذلك تم تكريمها كرئيســة جمعية الشمال للتنمية المستدامة 

مــن قبل جاللة الملكة نور الحســين لحصول الجمعية علــى منحة االتحاد 

األوروبي من خالل تقديم مشــروع التوعية على برامــج العنف القائم على 

النــوع االجتماعي من خالل الدراما كما تــم تكريمها من عدة جهات دولية 

ومحلية لنشاطها المتميز في مجال العمل على الحد من العنف ضد المرأة 

ونشاطاتها المتنوعة على مستوى االردن.

اما عــن الجانب االجتماعي فتعيــش هبة خصاونة حياة ســعيدة برفقة 

والدتها التي تعجز عن وصفها ووصف تضحياتها الســعاد ابنائها والسعي  

اليصالهم إلى ماهم عليه االن.. ودائما ما تردد "رضى الوالدين هي غايتي 

مــن الحياة بعد رضى اهلل تعالــى"..  حاليا تطمح الخصاونة  بالحصول على 

شــهادة الماجســتير في دراســات المرأة رغــم الكثير مــن العقبات ولكن 

باالرادة والعزيمهة ووجود والدتها إلى جانبها فإن كل العقبات تتالشي.

هبة خصاونة في سطور
• خريجة معهد القيادات النسائيه من المعهد الجمهوري االمريكي

• حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال
• ناشطة اجتماعية بحقوق المرأة والطفل 

• رئيسة جمعية الشمال للتنمية المستدامه
• موظفة في وزارة البلديات

• خبيرة ومدربه في قضايا الجندر 
• حاصلة على الدبلوم االحترافي إلعداد قيادات المرأه العربيه دوليا 

واقليميا 
• عضــو فــي قــرار مجلــس االمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقم  
1325)2000(  المــرأة واألمــن والســالم/ اللجنة الوطنيــة االردنية 

لشؤن المرأة.
• شــاركت في العديد من الدورات والمؤتمــرات العربيه واالجنبيه 
في أوروبــا بخصوص  االندماج والهجرة لالجئين  وخلق فرص وآفاق 

متكافئة من أجل تمهيد الطريق لحياتهم المدرسين والمهنيه
• مؤسسي تحالف حق مع العديد من منظمات المجتمع المدني

• عملت في تجمع لجان المرأة الوطني االردني الذي ترأســه ســمو 
األميرة بسمة بنت طالل المعظمة

• واحدة من األعضاء الفاعلين في العديد من التحالفات والشبكات 
الوطنية والدولية

• مراسلة ومقدمة برامج لدى شركة إنتاج فني 

ــتدامة  ــة المس ــمال للتنمي ــة الش ــة لجمعي رئس
ــين ــور الحس ــة ن ــن الملك ــا م تكريمه

Tel: 00962797303867 
Email: Hibaali325@gmail.com






