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تحية اردنية هاشــمية ملئها المحبة والســالم ارســلها الى قائد البالد المفدى جاللة الملك عبد اهلل 

الثاني بن الحســين حفظه اهلل ورعاه والى االسرة الهاشمية والى كل من قال وهتف انا اردني ابن هذه 

البالد  حامال لهويتها  ومفتخرا بمئويتها ومعتزا بانها دوله امن وامان ومحبة وسالم ودولة العدل الذي 

هو اســاس الحكم  وهو يا ســيدي صاحب الجالله اما جعلنا نفخر بحكم العادل ووحكمة ورؤيتك الثاقبة 

في النظر باستشراف الى االمور.

انا يا موالي امراه اردنيه اعتز وافتخر بانني هذا الوطن وابنة عائلة منتمية للثرى االردن ومعلنة والئها 

المطلق لالســرة الهاشمية منذ بزوغ شمس الثورة العربية الكبرى نظرت موالي وكغيري من الغيورين 

على وطنهم لالســتثمار في بالدي االردن وهو ما كان فاتجهت الى االســتثمار فــي العقارات الذي يعد 

اساس  التوازن في الميزان االقتصادي فكان قراري ان اقوم بشراء االراضي بالمناطق االستراتيجية من 

وجهة نظري وان اقوم بالمســاهمه في عمران بالدي وان اكون واحده ممن نذروا  انفسهم جنودا لهذا 

الوطن.

 اال اننــي يا موالي تعرضت لظلم  تمثل باســتمالك امانه عمان الكبــرى جزء من قطعة ارض امتلكها 

وتقييمها بمبلغ زهيد والتقرير ال تمت بصلة الى الواقع الحقيقي للقطعة.

والمبلغ الذي تم تقيمها به ال يعادل ولو جزء بسيط من قيمة هذه االرض.

 موالي ال اريد ان اخوض في التفاصيل ولكن اتمنى من جاللتكم ان تنظر الي بعيون االخ الذي ينظر 

الى جميع االردنيين بانهم اسرته الكبيرة الواحده وينصفهم ويعيد لهم حقوقهم.

 يا موالي لقد سبق لي اللجوء الى القضاء اال انه تم التبخيس في قيمة اراضي ولم يتم وصف وضعها 

الحقيقــي وبالتالي قيمت باقل من قيمتها كثير، كونه تم الحكم وفــق التقارير التي قدمت والمغايرة 

للواقع الحقيقي للقطعة.

واالن يا موالي قضيتي قد وصلت التمييز من هنا اناشدكم بالنظر الى قضيتي وتقييم ارضي بقيمتها 

الحقيقية.

انقذني يا جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين
مستثمرة اردنية تناشد جاللة الملك عبد اهلل الثاني المعظم

العدد 51/172 - اكتوبر  2022 

سعر المجلة 7 دوالر اوما يعادلها

اإلشتراك السنوي 200 دوالر

+971  56 9442 229-
+962 77 5004 105

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

االمارات العربية المتحدة - دبي

ولنا كلمة

محمد فهد الشوابكة

االستهالك المفرط والطبيعة

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

الموقف الكارثي الذي وضعنا أنفسنا فيه.

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

واالستهالك المفرط.

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

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

عاداتنا، وليس األساليب المتالعبة للمعلنين والذكاء االصطناعي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والطاقة والمياه في حياتنا اليومية.

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

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

للمعلنين والذكاء االصطناعي. نحن نفقد السيطرة تدريجيا.

وقت  حان  لقد 

العمــل! ال يتعلق األمر فقط بخفض االنبعاثات ولكن بفرز أذهاننا وتغيير ســلوكياتنا. عندما تســوء 

األمور، نتحدث عن الحاجة إلى إقامة نظام عالمي جديد. أعتقد أن الوقت قد حان إلنشاء نظام اقتصادي 

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

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

نفسه.

 لقد حان الوقت ألن نمنح الطبيعة وسادة وبعض الراحة.

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

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

يتعلق األمر بتغيير نظام كامل من االستهالك المفرط والنفايات.

المدير المسؤول
محمد فهد الشوابكة

المدير العام
فيصل سليمان أبومزيد

سكرتير التحرير
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د. اسراء الشوابكة
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وفاء شعبان

التصميم واإلخراج الفني
مال واعمال

المستشار القانوني
محمد عبد الرحمن الشوابكة

General Manager
Moh'd Shawabkeh 

General Manager
Faisal S. Abu Meziad

Editor Secretary
Rasha Al-Khawaldeh

Editorial Advisor
Wafaa Dweikat

Deputy Managing Editor
Dr. Esraa Al-Shawabkeh

Puplic Relation  Manager
Wafaa Shaaban
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كيف اكتب
كتبت وشطبت، كتبت وغيرت، كتبت وبدلت، كتبت وما اكملت، وقفت طوياًل ثم نظرت وتأملت وهنا اعترفت لقد

احترت! عجزت! استسلمت! 

ــال للنجــاح والطمــوح  ــوح والوصــف واإلنصــاف، باختصــار هــي مث ــرة عــن الب ــب كلمــات لكنهــا تبدوعاجــزة حائ ــررت ان اكت ــة ق وبالنهاي

الوفــي المخلــص المبــدع المجتهــد المثابــر القــوي، هــي فتــاة تعشــق عملهــا وايقونــة علمهــا وماجــدة عراقيــة ونشــمية اردنيــة قــل مثيلهــا.

دائمــآ مــا تكــون الكلمــات فــي غايــة الصعوبــة عنــد صياغتهــا ربمــا ألنهــا تشــعرنا دائمــًا بقصورهــا وعــدم إيفائهــا حــق مــن نهديــه تلــك 

الكلمــات واليــوم تقــف امامــي الصعوبــة ذاتهــا وانــا احــاول صياغــة بضــع كلمــات إلــى ينبــوع عطــاء تدفــق بالخيــر الكثيــر ليــروي اإلنســان 

والمــكان ويصنــع اإلنجــاز باحتــراف وتخطيــط وســهر وحســن عمــل وانتمــاء للوطــن وعشــق وحــب لالبــداع بــال حــدود .

ايــة رمضــان تطــل علينــا كل يــوم متفائلــة متألقــة كمــا النجمــة العاليــة فــي ســماء فيروزيــة اللــون أثنــاء انجــالء الليــل وبــزوغ الفجــر ال 

يشــاركها صفــاء ونقــاء تلــك الفيروزيــة غيــر جمــال روحهــا النقيــة الصفيــة العذبــة.

ايــة رمضــان القائــدة فــي عملهــا ، رغــم صغــر ســنها، ســيدة اإلبــداع والريــادة واالنجــاز، الســيدة التــي تعطــي روح المــكان ذات القلــب 

الطيــب،  صاحبــة القــدرة علــى العمــل ووالريــادة والتميــز لتكــون قــادرة علــى مواصلــة النجــاح أينمــا تواجــدت، فردهــا هوانجــاز  واخــالص 

وصــدق وقــوة فــي ظــل منظومــة قيــم وأخــالق، ورؤيــا للمســتقبل ســارت بهــا إلــى األمــام دون النظــر للخلــف فكانــت غيــر أبهــة الي شــيئ 

ســواءالنجاح.

ايــة رمضــان فتــاة شــامخة تعطــي مثــااًل حيــآ علــى القــدرة علــى الســير بخطــى ثابتــة وجريئــه تقودهــا لنجــاح باهــر مهمــا كان الطريــق 

صعــب.

اعطي مثاآل اليحتاج تفسيرًا وال تأوياًل مثال مميز بعمل وفكر واحتراف منتج، وأخالق وحب للناس يدرس.

انــا وهــذه الكلمــات نقــدم الشــكر لهــذه النشــمية الماجــدة ابنــة االردن والعــراق صاحبــه الجهــد الكبيــر والعطــاء اال محــدود والمثــال الحــي 

لــكل فتــاة فــي االعتمــاد علــى الــذات. 

اية رمضان
تملكتنــي الحيــرة كيــف وبمــا أنهــى كلماتــي المتواضعــة التــي لــن تفــي جــزء مــن شــخصك الرائــع فــي كل إطاللــة لــك فنحــن نــزدان 

بتواجــدك الراقــي وطيبــة قلبــك الغيــر معهــوده وذوقــك الرفيــع الممــزوج بوقفتــك الصادقــة مــع الجميــع وبالــروح الطفولــة واالقــدام الــذي 

تتمتعيــن بــه  فاســتطعتي بذلــك أن تحصلــي علــى احتــرام قــل نظيــره فــي وســط صاخــب،

كلماتي مهما تعالت لن توفي حقك ألنها ستكون قاصرة أمام وصفك، اعذرني واعذري حرفي.

اية رمضان... 
مثال للنجاح والطموح واالقدام
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ــداع ان يرســم خريطــة لمســتقبل انســان،  ــف يســتطيع االب ــذور وكي ــك الب ــف تتبرعــم االزهــار مــن تل كي
ــا ولكنهــا  ــم تتجــاوز الـــ 22 ربيع ــاة بعمــور الزهــور ل ــة مختلفــة فنحــن نتحــدث عــن فت ــوم حكاي ــة الي حكاي
اســتطعت مــن خاللهــا عشــقها للفــن ان ترســم حكايــة نجــاح مــن خــالل الفــن الــذي يعشــق مــن يعشــقه 
ويتشــكل بيــده الــى اجمــل اللوحــات هــي حكايــة فتــاة عراقيــة اردنيــة تقــول عــن ذلــك االردن والعــراق بلــداي 

فكمــا للقلــب بطيــن واذيــن فانــا امتلــك بلديــن.
ــيء  ــتقبل مل ــال لمس ــكل االم ــا تش ــموع وكأنه ــم والش ــرزن والرس ــن ال ــالل ف ــن خ ــال م ــه االم ــع اي تصن
باالحــالم واالمنيــات التــي اصبحــت تتســارع لتصبــح واقــع يزيــن حياتهــا ويجعلهــا مطلبــا لكبــرى الفضائيــات 

ووســائل االعــالم.
والن الصور اشد تعبيرا من الكالم دعونا مع هذه الصور من اعمالها..

ومن الفن حكاية
 تســتلهم ايــة رمضــان اعمالهــا ونماذجهــا المختلفــة مــن بنــات افكارهــا  لتجعــل القطــع الفنيــة الناتجــة 
تنبــض بالحيــاة بألوانهــا وأشــكالها التجريديــة، بخاصــة فــي األعمــال التــي تدمــج فيهــا العناصــر الطبيعيــة 
مــن زهــور وأحجــار ومــواد طبيعيــة، أو التــي تنتــج صــورًا طبيعيــة، إذ اومــن خــالل الرســم والبغداديــات التــي 

تصبــح حكايــة المثيــل لهــا.

_theartlounge
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مال واعمال...
 تلتقي المدير العام لشركة مناولة للخدمات اللوجستية

اســتطاعت ســيدة األعمــال ســوزان شــحادة خــالل مســيرتها 

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

مكوكيــة الــى العالميــة مــن خــالل مشــروعتها المتميــزة، وتنــال 

إشــادات الجميــع، وتصبــح أنموذجــًا عالميــًا للمــرأة العربيــة 

المكافحــة، حيــث بــدأت مــن الصفــر، ومــن ســكرتيرة فــي شــركة 

شــحن الــى صاحبــة شــركة مناولــة الرائــدة فــي مجــال الشــحن 

ــتية.  ــات اللوجس والخدم

وخــالل اســتعراض مســيرتها مــع مجلــة مــال واعمــال أكــدت 

ــات والتحديــات لفــرص  شــحادة أنهــا حولــت الصعوبــات والعقب

بابتــكار افــكار جديــدة، نســبت الفضــل فيمــا وصلــت إليــه إلــى 

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

ــز.  ــدَت الطريــق أمامهــا للنجــاح واالبتــكار والتمي عبَّ

واليكم باقي الحوار...

مال وأعمال ... من هي سوزان شحادة؟
ــاد شــحادة، عمــري  ســوزان شــحادة... اســمي ســوزان زي
42 عامــا، متزوجــة وام لطفليــن بمعنــى اخــر انــا ربــة منــزل 

وامــراة عاملــة ايضــا، فانــا المديــر العــام المؤســس لشــركة 
مناولــة للخدمــات اللوجســتية،  وقــد قمت بتأســيس الشــركة 
الضــع فيهــا عصــارة خبــرة 22 عامــا فــي مجــال الشــحن 

ــتك. واللوجس
مــال وأعمــال ... تتحدثيــن عــن مســيرة طويلــة فــي عالــم 
الشــحن رغــم صغــر ســنك مقابــل خبراتــك، هــال حدثتنــا 

بايجــاز عــن هــذه المســيرة؟
ســوزان شــحادة... بــدأت اول مشــواري بالعمــل ســكرتيرة 
فــي مكتــب شــحن، حيــث تعلمــت فيهــا أساســيات بســيطة 
عــن الشــحن و تنقلــت بعدهــا بعــدة شــركات عملــت بجميــع 

والتــي  الــدورات  مــن  العديــد  فــي  ســجلت  و  األقســام 
ــه االن و الحمــد  ــا علي ــى مــا أن ــت ال ــى ان وصل ســاعدتني ال
هلل بعــد ســنوات طويلــة مــن العمــل والنجــاح تمكنــت مــن 

ــاص . ــي الخ ــيس عمل تأس
مــال واعمــال ... هــال قدمتــي لنــا نبــذة عــن شــركة 

مناولــة؟ 
ســوزان شــحادة... تأسســت شــركة مناولــة للخدمــات 
ــرة  ــرة قصي ــون فت ــي غض ــام 2021، وف ــي ع ــتية ف اللوجس
ــات  ــزودي خدم ــر م ــن اكب ــدة م ــركتنا واح ــت ش ــدًا اصبح ج
ــاءة  ــًا وكف ــر احتراف ــري واألكث ــري و الب ــوي، البح ــحن الج الش
ــانده  ــات مس ــن خدم ــركتنا م ــه ش ــا تقدم ــى م ــة ال باألضاف

لعمليــة الشــحن كالتخليــص و التخزيــن .

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

ــة؟ ــز شــركة مناول ــذي يمي والكفــاءة مــا ال

ســوزان شــحادة...  أســعارنا تنافســية للغايــة وخدماتنــا تتجــاوز رضــا 

عمالئنــا، حيــث تلعــب تكاليــف الشــحن دورا كبيــرا فــي تحديــد مكاســب 

وخســائر العميــل. 

فالتقليــل الكلــي مــن تلــك التكاليــف يســاهم فــي تمكيــن العميــل 

مــن دخــول الســوق بأســعار منافســة وتوفيــر نســبة ربــح أعلــى.

 لــذا فإننــا نحــرص دائمــا علــى توفيــر أقــل اســعار الشــحن للعميــل، 

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

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

مــن خــالل الخبــرة الواســعة المكتســبة مــن التعامــل مــع افضــل 

ــم. ــي االردن و العال ــحن ف ــركات الش ش

مــن هنــا فقــد اصبحنــا مــزود رئيســي للعديــد مــن الشــركات الرائــدة 

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

المالبــس، قطــاع األغذيــة، باإلضافــة إلــى أنــه لديهــا عالقــات ممتــازة 

مــع خطــوط الشــحن و وكالء معتمــدون لخطــوط الطيــران.

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

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

اشــهى المأكــوالت؟

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

مجــال الطبــخ، حيــث ابتــدأت شــغفي بالطهــي والطعــام منــذ حوالــي 10 

اعــوام. وخــالل هــذه الســنوات تمكنــت مــن تطويــر أســلوبي الخــاص 

فــي الطهــي و ابتــكار أطبــاق جديــدة مــن  بيــن األطبــاق العربيــة 

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

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

اشــارك فيهــا وصفاتــي و بعــض النصائــح التــي تخــص الطبــخ و المطبخ  

مــع متابعيينــي .

 وهدفــي القــادم انشــاهلل أن احصــل علــى شــهادة شــيف مــن 

معتمــده.   طبــخ  أكاديميــة 

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

للمــراة؟ توجهينهــا 

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

بالنفــس ســتغير طريــق حياتــك إلــى األفضــل وعليــك أن تكتشــفي 

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

و ان ال تجعلــي العمرعائقــا أبــدا أمــام تحقيــق األهــداف، فليــس 

هنــاك شــي مســتحيل، قومــي بتنميــة ثقتــك بنفســك واحرصــي علــى أن 

تتحلــي بالشــجاعة فــي رحلــة الحيــاة حتــى تحصلــي علــى نتائــج مبهــرة 

ــة . و تكونــي أنــت البطل

s.shehadeh@munawalajo.com

munawalajo.com



1617

مال واعمال تلتقي المهندسة كرستين حنا خليل نصر...

ــررت  ــم وق درســت بافضــل الجامعــات فــي العال
االســتقرار فــي وطنــي الغالــي االردن  وان اضــع 
ــي،  ــي وعصــارة علمــي لخدمــة وطن خالصــة خبرات
هكــذا بــدات المهندســة كرســتين حنــا خليــل 
نصــر حفيــدة خليــل فــارس نصــر  شــيخ الصحافــة 
االردنيــة وصاحــب جريــدة اهلــة تأسســت فــي 

ــال. ــال واعم ــا لم ــارة حديثه ــد  االم عه
فــي حديــث ينــم عــن خبــرات عاليــة وفكــر 
ــرق  ــط لط ــم وتخطي ــي ورس ــداع ال متناه ــر واب ني
والمــدن وكأنهــا بيكاســو يخــط اجمــل اللوحــات... 
حديــث شــيق خضنــاه مــع المهندســة كرســتين 

حنــا خليــل نصــر واليكــم نــص الحــوار....

مال وأعمال ... من هي كرستين نصر؟
ــا خليــل  كرســتين نصــر... انــا المهندســة كرســتين حن
نصــر،  درســت الهندســة المعماريــة فــي الواليــات المتحدة 
ــم  ــن ث ــن وم ــن زم ــرة م ــت فت ــم عمل ــن ث ــة، وم االمريكي
عــدت الــى االردن وعملــت فتــرة مــن زمــن ومــن ثــم قمــت 

بافتتــاح مكتبــي الهندســي الخــاص .
ــي  ــزة ف ــيرة متمي ــن مس ــن ع ــال ... تتحدثي ــال وأعم م
ــد  ــرة وتحدي ــة فك ــك صاحب ــن ان ــة وتقولي ــم الهندس عال

ــر؟ ــذا االم ــن ه ــا ع ــة اخبرين ــع المدين موق
ــة  ــع المدين ــاء وموق ــر انش ــة فك ــا صاحب ــتين... ان كرس
ــي قــد قمــت باالســتثمار  ــدة فــي شــرق عمــان، كون الجدي
ــط  ــي درســت تخطي ــة الشــمالية وكون ــة البادي ــي منطق ف

الــى  يكــون  ان  يجــب  االمتــداد  ان  وجــدت  المــدن،  
ان معظــم  ووجــدت  فيهــا   اســتثمرت  الشــرق  كونــي 
الوقــت  ذات  وفــي  للدولــة،  ملــك  هــي  االراضــي  تلــك 
ــة  ــا منطق ــدت انه ــة وج ــة للمنطق ــتي العميق ــد دراس وبع
حيويــة واســتراتيجية ووجــدت ان هنالــك امتــداد عشــوائي 
للمــدن وخاصــة االبــراج التــي يتــم تصميمهــا فــي وســط 
وســط المدينــة وخاصــة فــي  فــي المناطــق الســكنية 
ــة  `األقســام  ــاء مدين ــة، وافضــل لبن ــة الجبلي وذات الطبيع
وســجلت فــي العديــد مــن الــدورات والتــي ســاعدتني الــى 
ان وصلــت الــى مــا أنــا عليــه االن و الحمــد هلل بعــد ســنوات 
طويلــة مــن العمــل والنجــاح تمكنــت مــن تأســيس عملــي 

ــاص . الخ

المهندسة كرستين...
 انا اول من فكرت بالمدينة الجديدة وحددت موقها

اختــرت هــذه المنطقــة لكونهــا مســطحة واســهل لبنــاء 
مدينــة جديــدة تحــل ازمــة الســير ويتــم بنــاء ناطحــات 
ســحاب  وتصميــم مدينــة ذكيــة قريبــة مــن المطــار وتربــط 
ــمالية  ــة الش ــع البادي ــط م ــك ترب ــر وكذل ــط الحري ــع خ م
والتــي تعــد مركــز مميــز يربــط العــراق وســوريا والســعودية 
ــي  ــة ايضــا قربهــا مــن مدينت ــع المدين ــزات موق ومــن ممي
العاصمــة والزرقــاء وفــي ذات الوقــت تكــون قريبــة مــن 

ــوي. ــارع التنم ــن الش ــة م ــة القؤيب ــة الماضون منطق
ويأتــي هــذا مــن يقينــي مــن ان عمــان عبــارة عــن محطــة 
ــة  ــذه المدين ــالل ه ــن خ ــاظ وم ــات واالكتظ ــعة لالزم واس
يمكــن بنــاء ناطحــات ســحاب وفــي ذات الوقــت يتــم تحديــد 

ــدة  ــة جدي ــاء مدين ــي للمــدن وبن النمــو الســكاني والعمران
ذكيــة تربــط طريــق الحريــر وفــي ذات الوقــت يبعــد موقعها 
نصــف ســاعة عــن مطــار عمــان وتضــم فــي داخلهــا جميــع 
ــا  ــكانية وبه ــة س ــا منطق ــوي ايض ــة تحت ــر الحكومي الدوائ
حدائــق ومبانــي وناطحــات ســحاب ومراكــز تجاريــة لتصبــح 

مدينــة ذكيــة.
ــتطيع  ــة تس ــان الدول ــة ف ــك للدول ــي مل ــون االراض وك
تقــدم  ان  الشــخصية  الحكوميــة  العقــود  طريــق  وعــن 
الدولــة  تقــوم  عامــا   25 وبعــد  للمســتثمرين  االراضــي 

عليهــا. ومــا  االرض  باســترداد 

هذا ما افادت به المهندســة كرســتين حنا خليل نصر لمجلة مال واعمال ويمتلك اي طرف 

اخر حق الرد، وكمؤسســة اعالمية قمنا بنشر ما اكدته المهندسة كرستين نصر لمجلة مال 

واعمال حرفيا دون اي مسؤولية.
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الدكتورة روان قمر الدين...

قصــة نجــاح اســتثنائية للدكتــورة روان؛ صاحبــة 
مختبــرات المدينــة الخضــراء والتــي اســتطاعت 
ورغــم صغــر ســنها ان تؤســس مختبــرات علــى 
للمرضــى  المختبريــة  الخدمــات  وتقــدم  ســوية 
ــم  ــل اس ــا جع ــو م ــة وه ــل كلف ــودة وباق ــى ج باعل
مختبــرات المدينــة الخضــراء بيــن اســماء لهــا بــاع 
طويــل فــي عالــم المختبــرات وخاصــة خــالل جائحة 
كورونــا مــن خــالل ادق النتائــج وباســعار تنافســية.
مــال واعمــال التقــت الدكتــورة روان قمــر الديــن 

وكان لنــا معهــا هــذا الحــوار...

ــم  ــكل ل ــوء بش ــد- 19« الض ــة »كوفي ــلطت جائح س
يســبق لــه مثيــل، علــى صناعــة المختبــرات الطبيــة 
فــي العالــم، ودورهــا فــي مكافحــة األوبئــة والفيروســات 
الحاليــة والمســتقبلية التــي قــد تواجــه البشــرية، حيــث 
أدت الجائحــة لالهتمــام بالمختبــرات الطبيــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم وإيالئهــا التركيــز الــذي تشــتد الحاجــة إليــه 

ــي.  ويســتحقه هــذا المجــال الطب
ــة، دورًا حاســمًا فــي الطــب  ــرات الطبي وتلعــب المختب
القائــم علــى األدلــة اليــوم، وخــالل الجائحــة مثلــت أحــد 
أعمــدة خــط الدفــاع األول ضــد جائحــة »كوفيــد- 19«، 
فيــروس  اكتشــاف  عــن  لإلعــالن  األول  اليــوم  فمنــذ 
الصحــي  القطــاع  اســتنفار  تــم  المســتجد،  كورونــا 
ــة، للمســاعدة  ــرات الطبي ــه المختب بالكامــل، ومــن ضمن

ــتباه   ــة اش ــخيص أي حال ــي تش ــة ف العاجل

ــواء  ــك مــن أجــل ســرعة احت ــة بالمــرض، وذل لإلصاب
لــه وتعقيــم  والمخالطيــن  المريــض  بعــزل  المــرض 

المــكان، ثــم متابعــة حالتهــم الصحيــة. 
خيــل  تكــون  أن  الطبيــة،  المختبــرات  واســتطاعت 
رهــان رابــح والرقــم الصعــب والمؤثــر األول فــي ســرعة 
تشــخيص اإلصابــة بالمــرض والكشــف المبكــر عنــه، 
المدينــة  لمختبــرات  العــام  المديــر  اكدتــه  مــا  هــذا 

الخضــراء الدكتــورة روان قمــر الديــن .
المدينــة دور فعــال فــي  واضافــت كان لمختبــرات 
الجائحــة حيــث قمنــا باجــراء فحوصــات كورونــا بمنتهــى 
ــص  ــة الفح ــر خدم ــع توفي ــية م ــعار تنافس ــة وباس الدق

المنزلــي دون تكاليــف اضافيــة.

لعبت مختبرات المدينة الخضراء دورا فعاال خالل الجائحة

دانا الحوامدة ... 

دانــا الحوامــدة فنانــة متميــزة فموهبتهــا التــي صقلتهــا جعلتهــا 
تحلــق الــى فضــاء واســع ســعيا لتحقيــق الطموحــات واآلمــال التــي تســيطر 

عليهــا. 
لتســتحق لقــب  "مايســتر االرتيريــا" فنانــة ومصممــة متميزة، ورســامة 
عشــقت الفــن منــذ نعومــة أظفارهــا، تعشــق التصميــم واالبــداع والفــن 

بــكل تفاصيلــه وهــو مــا قادنــا الن تكــون ضيفتنــا فــي هــذه الســطور...
مال واعمال .. كيف كانت البداية؟

دانــا الحوامــدة .. بدايتــي كانــت فــي نهايــة عــام 2021 عندمــا 
ــي انســانة اعشــق الفــن  قــررت ان احــول الفــن لشــيء ملمــوس وبصفت
بــكل شــي حتــى بــادق التفاصيــل قــررت مــع نفســي  انــه وحتــى القطــع 
الموجــودة بالبيــت مــن الجميــل جــدا ان تكــون بتحمــل طابــع فنــي حتــى 

ــا. ــط تفاصيله بابس
وهــو مــا شــاهدته علــى ارض الواقــع عندمــا كان كبــار المهندســيين 
التفاصيــل  ويتأملــوا  معروضاتــي  طاولــة  امــام  يقفــون  المعماريــن 

ــي. ــي قطع ــودة ف الموج

مال واعمال.. اخبرينا اكثر عن هذه القطع وكيف تنتقيها؟
دانــا الحوامــدة.. القطــع جميعهــا عمــل يــدوي مــن منطلــق عشــقي للعمــل اليــدوي، فهــي تحمــل روح الحرفــي 
الــذي يصنعهــا وهنالــك قطــع تعــرف مــن خاللهــا نفســية الفنــي  القائــم عليهــا هــل هــو واحاسيســه فــرح متوتــر ام 

حزيــن ام غضبــان ويأتــي ذلــك مــن خــالل  الخبــرة.
مال واعمال.. اين يتم تصنيع هذه القطع؟

دانا الحوامدة..هنالك  قطع يتم تصنيعها باالردن وقطع اخرى في الخارج، وقطع اخرى اصنعها بنفسي.
مال واعمال.. اي المواسم كان االفضل لكم؟ 

. arteria دانا الحوامدة..رمضان كان موسم رائع لـ
مال وأعمال..ماذا يعني ارتيريا؟

.)art and criteria( دانا الحوامدة..اسم ارتيريا مشتق من كلمتين
)الفــن والطريقــة (النــه كل قطعهــا فيهــا فــن وفيهــا حرفيــة وطريقــة لالنجــاز مــع الوقــت عرفــت انــه كل قطعــة 

الهــا محبيهــا وطريقــة تفســيرها او كيــف تقــدر يســتخدمونها.
مال وأعمال .. ما هي الخطوة القادمة؟

دانــا الحوامــدة..  ارتيريــا مكملــة بــاذن اهلل وســتكبر يومــا بعــد يــوم بجمــال القطــع الموجــودة وبثقــة النــاس 
الذيــن يتعاملــوا معنــا فهــذه القطــع المميــزة دائمــا لدينــا ونســعى للتجديــد.

عشقت الفن فأسست ارتيريا

00962777055604
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ســقت تلــك الكلمــات ألقــدم عبــر صفحــات مجلتنــا شــخصية مهمــة لعبــت 
دورا فــي حياتــي وعندمــا زارتنــي شــدتني بمــا تمتلكــه مــن ايجابيــة وقــوة فــي 
ــم  ــن عال ــل وم ــكل علي ــفاء ل ــم ش ــت بلس ــا اصبح ــالل كلمته ــن خ ــا، وم ارادته
االبــراج رســمت حكايــة لــدروب نجــاح يصعــب نســيانها، هــذه الشــخصية التــى 
ــدت  ــة، وحص ــي أرض طيب ــت ف ــة زرع ــرة ناضج ــن إال ثم ــم تك ــتعرضها ل سنس
بمنجــل الفخــر واالعتــزاز، توجــت بتــاج الكرامــة والكبريــاء أبــًا عــن جــد، ثابــرت 
وتســلقت الســلم خطــوة خطــوة للوصــول للقمــة، دون أن تنظــر لألســفل، لــم 
تولــد و فــى فمهــا ملعقــة مــن الذهــب، لكنهــا قــررت أن تصنــع بكبريــاء الفالحــة 
حكايــة حياتهــا لتكتشــف أن معظــم موروثاتهــا الثقافيــة تتجــه نحــو أفــق النجاح، 
فحولــت موهبتهــا وأوقــات فراغهــا الــى مهنــه، دشــنت كغيرهــا مهنتهــا تحــت 
ــر وأفضــل  ــح مــن أكب ــر وتصب ــك أكث ــر بعــد ذل ــة"، لتكب ــوان "المــرأة المثالي عن

مشــاريع المــرأة العربيــة فــي بلدهــا األردن.
ــذه  ــرز ه ــع تب ــا المجتم ــي قضاي ــا ف ــا ودوره ــة مادب ــن ابن ــث ع ــد الحدي عن
الخاصيــة فهــي خادمــة لمجتمعهــا بشــكل واســع، فقضايا المــرأة واألســرة وحتى 
ــوق  ــال حق ــي مج ــا، وف ــاع عنه ــا للدف ــرة دائم ــا حاض ــغلها، وتجده ــن تش الوط
اإلنســان كانــت لمبادراتهــا وتأثيرهــا فــي المجتمــع اثــر فــي تفوقهــا ليــس فقــط 
علــى النســاء انمــا علــى الرجــال ايضــا، وهــذا ان اظهــر فانــه يظهــر القضيــة التي 

تحملهــا رهــام للدفــاع عــن العنصــر المواطــن ودوره فــي قضايــا المجتمــع.
ــع الكواكــب بالنســبة  ــم موق ــراج القائ ــم األب رهــام المتعقــة بدراســتها لعل
للنجــوم، والــذي يعــد وفقا لـــما يقوله أرمــاس العالم الفلكــى القديــم،" إن األرض 
مــرآة الســماء"، وهــذا يعنــى أن وضــع الكواكــب بالنســبة للســماء يتحقــق فــى 

األرض حيــث تعطــى مؤشــرات لمــا يحــدث بــاألرض.
وعــن ذلــك تقــول علــم األبــراج ال يتعــارض مــع القــرآن الكريــم، فيقــول اهلل 
عــز وجــل فــى ســورة البــروج " والســماء ذات البــروج"، وتفســير الطبــري للبــروج 
ــروج  ــاد عــز وجــل يقســم بالب ــازل الشــمس والقمــر، وتضيــف ورب العب أنهــا من

فعلينــا ان نحترمهــا ونقدرهــا ".
و تضيــف فــي ســورة الواقعــة يقــول تعالــى " فــال أقســم بمواقــع النجــوم وإنه 
لقســم لــو تعلمــون عظيــم "، كمــا أن علــم الفلــك هــو أســاس األرصــاد الجويــة، 
ــك، كمــا أن  ــز األجــواء لذل ــة لمعرفــة المــد والجــذر وتجهي ويــدرس فــى البحري
هنــاك بعــض الدراســات التــى تكشــف أن المــد والجــذر ناتــج عــن حركة الشــمس 
والقمــر وتتأثــر بهــا الميــاه وكذلــك كل جــزء فــى األرض، فنحــن نتأثر بذلــك أيضًا 
خاصــة أن اإلنســان 3/4 مــاء ولــذا فنحــن األكثــر تأثــراً بحركــة الشــمس والقمــر . 

رهام القيسي ... 
ايقونة االيجابية وسيمفونية الجمال

للتواصل ...
00962795008576

ليندا ضمرة ..
قصة نجاح ولدت في اصعب االوقات

وباترونيســت  ازيــاء  مصممــة  ضمــرة  مفيــد  لينــدا 
ــي  ــهل ف ــيط الس ــا البس ــزت بمنهجه ــة تمي ــة خياط ومدرب
رســم البترونــات وحــل مشــاكل فــي التصماميــم غفــل عنهــا 

ــدة. ــرة وجدي ــة مبتك ــه بطريق ــوا ل ــم يتطرق ــرن ول الكثي
ــن  ــات م ــم البترون ــة ورس ــة خياط ــا كمدرب ــل حالي تعم
ــود  ــب الموج ــنتر للتدري ــدا س ــاص لين ــا الخ ــالل مركزه خ
فــي عمــان وكانــت قــد عرفــت مــن قبــل كمدربــة عــن بعــد 
ومــا مازالــت تعمــل فــي التدريــب عــن بعــد منــذ عــام 2013 

ــى االن. وحت
تخــرج علــى يديهــا المئــات مــن المتدربــات منهــن 
مــن بــدأت مشــروعها ليكــون مصــدر رزقهــا الخــاص مــن 
ــح  ــاء لتصب ــم االزي ــى عال ــت ال ــن انطلق ــن م ــا ومنه منزله
اســماء معروفــه ومنهــن مــن اكتفــت بــه لنفســها واســرتها.

ــال  ــى م ــل عل ــة الظ ــة خفيف ــت ضيف ــرة كان ــدا ضم لين
واعمــال حدثتنــا عــن نجاحهــا فــي فتــرة الكورونــا وعــن ذلك 
تقــول "باللحظــة اللــي انطفئــت فيــه الكتيــر مــن المجــاالت 
ــروعي  ــت والدة مش ــات كان ــن المؤسس ــد م ــت العدي واغلق
الواقعــي فــي االردن وكانــت بدايــة نجاحــي فــي االردن 
بحيــث ان هــذه الجائحــة كانــت فرصــة كبيــرة ايضــا للنجــاح 
خــارج االردن اكثــر واكثــر بحيــث تســلط الضــوء اكثــر علــى 
ــب مــن االســتفادة مــن  ــي نصي ــد وكان ل ــم عــن بع التعلي

هــذا الشــيء.
وتختتــم حديثهــا اســعى حاليــا لتوســيع نطــاق الــدورات 
وتوصيــل المنهــج البســيط فــي رســم البترونــات والتخلــص 
حلــول  دون  المتوارثــة  واخطائــه  البتــرون  عقــدة  مــن 
وتبســيط امــور الخياطــة والتفصيــل بعيــدًا عــن التعقيــدات.

00962799278801
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ــاف  ــة ) االلي ــر المرن ــرة ومــع تالحــق التطــور العلمــي فــي مجــال االنــف واالذن والحنجــرة خاصــة المناظي فــي الســنوات االخي
الضوئيــة ( تطــور فهمنــا للكثيــر مــن االمــراض ومنهــا مرضنــا الــذي نتحــدث عنــه اليــوم االرتجــاع ) االرتــداد  المريئــي وتأثيراتــه 
علــى امــراض االنــف واالذن والحنجــرة، مثــل التهــاب الحنجــرة المزمــن والتهــاب الجيــوب االنفيــة المزمن والمتكــرر  والتهــاب االذن 

الوســطى المزمــن، حتــى ســرطانات البلعــوم والحنجــرة. 
والمشكلة ان 60 بالمئة من المرضى اليعانون من اي اعراض للك اليثير انتباه المرضى حتى يتفاقم.

 إن مالحل،  الحل هو في الوقاية.
 فهــذا المــرض كثــر أخيــرآ بســبب ســرعة الحيــاة ولجــوء النــاس للوجبــات الســريعة كثيــرة الدهــن والمقليــة بزيــوت غيــر صحية، 

إضافــة لشــرب المنبهــات بكثــرة والتدخين.
و فيما يلي قائمة بما يجب االبتعاد عنه للوقاية من المرض فما زال درهم الوقاية اغلى واثمن من العالج :

1.االكل المقلي.
2.االكل المطبوخ بصلصة البندورة.

3.االكل والمشروبات الحامضة.
4.االكل الحار.

5.المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
6.االكل الدسم.

7.المنبهات كالشاي والقهوة.
8.الشوكالته  والحلويات.

9.العشاء المتأخر ) اخر وجبة قبل النوم بثالث ساعات (.

المرض الصامت

بقلم الدكتور شادي مرجي
استشاري طب وجراحة االنف واألذن والحنجرة والرأس والعنق

الدكتور 

شادي مرجي

استشاري طب وجراحة االنف 

واألذن والحنجرة والرأس والعنق

خدمات العيادة 

منظار األذن.

ميكروسكوب األذن الجراحي.

عمليات سحب السوائل ووضع أنابيب تهوية يف األذن بالتخدير املوضعي. 

منظار الحنجرة اللني.تشخيص مبكر لرسطان وأمراض الحنجرة.

جهاز فحص مرونة الطبلة. 

جهاز غسيل األذن الرقمي.

يك األنف البارد والحار.

االردن - اربد 
مجمع العيادات التخصصي 
مقابــل مستشــفى إربــد 

التخصصي الطابق األول

shadi.marji@gmail.com

marjiclinic.gcs.jo

+962796394939
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مــن خــالل خبراتهــا الواســعة التــي بــدأت فــي قطــر إلــى جانب دراســتها 
وأبحاثهــا فــي مجــالت البشــرة، حصلــت فاتــن الطيــب اخصائيــة التجميــل 
وعالجــات الليــزر علــى شــهرة كبيــرة حتــى قبــل انشــاءها عيادتهــا الخاصــة.
ــرة  ــة بالبش ــرق عناي ــكار ط ــي ابت ــة ف ــا العمليّ ــتغلت خبرته ــد اس  فق

ــة.  ــج مثالي ــى نتائ ــول عل ــات للحص ــدث التقني بأح
ــن  ــزر فات ــرة واللي ــة البش ــي باخصائي ــذي جمعن ــك ال ــز ذل ــاء متمي لق
الطيــب الحاصلــة علــى ترخيــص وزارتــي الصحــة االردنيــة واالماراتيــة، 

ــدران. ــفا ب ــي ش ــك ف ــال كلين ــادة اودي ــة عي ومالك
ــذ  ــي من ــأ مع ــر نش ــن ام ــول فات ــل تق ــم التجمي ــي عال ــا ف ــن بدايته ع
ــرق  ــي الش ــة ف ــة عالجي ــات تجميلي ــل لمنتج ــدي وكي ــري فوال ــة اظاف نعوم

ــط. االوس
ــات والي  ــذه الكريم ــواع ه ــة ان ــول لمعرف ــب الفض ــي ح وكان يمتلكن
انــواع البشــرة تناســب، جــاءت بدايتــي مــن دولــة قطــر وعملــت مــع والــدي 
فــي عــدة عيــادات تجميليــة ومــن ثــم انتقلــت الــى دولــة االمــارات العربيــة 

وكذلــك  اإلماراتيــة،  الصحــة  وزارة  ترخيــص  علــى  وحصلــت  المتحــدة 
ــة. ــة االردني ــص وزارة الصح ترخي

ــا االن  ــى عــدة دبلومــات فــي مجــال البشــرة وان ــت عل ــم حصل ومــن ث
ــب. ــل للتدري ــة صق ــرة اكاديمي ــك مدي ــرة وكذل ــة للبش مدرب

ــرة  ــص البش ــال فح ــادات اودي ــا عي ــي نقدمه ــات الت ــرز الخدم ــن اب وع
بــن  والديرمــا  والهيدروفيشــل  والســطحي  العميــق  البشــرة  وتنظيــف 
ــق  ــالل وف ــن خ ــز م ــي نتمي ــرز الت ــات اللي ــا وخدم ــي والبالزم ــزو ثرب بالمي
ــا "جهــاز ديــكا  احــدث االجهــزة الموجــودة فــي العالــم، ومــن ابــرز اجهزتن

".2022

 وتضيــف طموحاتــي كبيــرة وهدفــي ان احافــظ علــى ثقــة النــاس 
والتــي اكتســبتها مــن خــالل ســنوات الخبــرة الطويلــة والعمــل علــى تطويــر 

ذاتــي ومتابعــة كل مــا هــو جديــد.

فاتن الطيب .. 
قصة نجاح ورحلة ابداع

للتواصل ...
00962791956798

امســكت بيــد الكثيريــن وراهنــت علــى ارادة االنســان وامنــت 
ــع  ــواة المجتم ــو ن ــرد ه ــرد وان الف ــن الف ــدا م ــر يب ــان التغيي ب
وهــو حلقــة  الوصــل مــع العالــم والعالــم جميعــه يتمحــور حــول 

الفــرد.
مثــال القمــة والصمــود كانــت ووجــدت الجــل االخريــن ةيــدا 

بيــد نصــل معــا الــى  درب الســالمة .

االخصائية دالل الظاهر...
حكاية فكر وابداع وريادة

للتواصل ...
00962796071433

االخصائية النفسية ... دالل الظاهر
هــذه الفتــاة الطموحــة التــي كانــت وال زالــت تســير ضمــن خطــوات 
متناســقة اجتــازت درب تملئــه العثــرات والمطبــات وخطــوة الــى االمــام 

واخــرى الــى الخلــف ولكــن اهلل كان ولــي التوفيــق .
لــم يقــف الــزواج عائــق لطموحهــا بــل لقــد كان هــو الدافــع القــوي 

ــداع. للمســير واالب
ــع  ــت م ــن فتعامل ــأوى للكثيري ــت م ــا كان ــنها اال انه ــر س ــم صغ رغ
جميــع االعمــار واالجنــاس واخــذت ترســم البســمة مــن جديــد علــى 
وجوهــا ارهقتهــا الحياة؟واتعبهــا ثقــل المســؤوليات وكثــر الضغوطــات.

صاحبة الرسالة االنسانية ...

االخصائية النفسية  دالل الظاهر
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قصة ارادة تتحدى المستحيل تستحق القراءة
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تحويل وابتكار الطب التقليدي
غالبــا مــا يكــون لــدى النــاس إنطباعــا بــان جيناتهــم قــد تــم حفرهــا فــي الصخــر، ولهــذا ينتهــي بهــم االمــر بقبــول العــوارض الصحيــة التــي 
يتعرضــون لهــا  كحــدث ال يمكــن الســيطرة عليــه، ويبــدو ان مــا يفتقــده الكثيــر مــن النــاس بــإن جيناتنــا وبالرغــم مــن انهــا موروثــة بالفعــل مــن 
ابائنــا وامهاتنــا اال ان هــذه الجينــات  ذاتهــا تكتســب اختالفــات مــن خــالل عمليــة تكــرار الحمــض  النــووي وتتأثــر بشــكل مباشــر بســلوكياتنا اليوميــة، 
بــل ان وجــود هــذه االختالفــات  المكتســبة حديثــا هــو الــذي يزيــد مــن فــرص اصابــة الشــخص بمجموعــة متنوعــة مــن االمــراض المزمنــة وانــواع 

عديــدة مــن الســرطانات حتــى وان لــم تكــن موجــودة فــي العائلــة.
وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال ان تحــل اســاليب التمكيــن الجينيــة الخاصــة بالرعايــة الصحيــةى محــل الطــب التقليــدي، ولكنهــا موجــودة هنــا 

لتكملهــا مــن خــالل جعــل الوقايــة اكثــر تخصصــا واســتهدافا ودقــة، وهــذا امــر صحيــح خاصــة مــع وجــود تقنيــة تسلســل الجيــل التالــي....
)  Next Generation Sequencing(  الــذي يعــد اســلوب اختبــار جينــي يفــك 100 % مــن شــيفرة الحمــض النــووي، مقابــل 0.02 % التــي كانــت 

تفكهــا التقنيــات القديمة.
إذا كنا قادرين على االجابة عن اسئلتنا الحالية والمستقبلية فلماذا تبقى مجهولة؟؟

غالبا ما تستخدم اختبارات التشخيص الوراثية لالشخاص الذين تظهر عليهم عالمات واعراض اضطراب.
اذ تســتخدم هــذه االختبــارات للتأكــد او اســتبعاد حــاالت وراثيــة مشــتبه بهــا، كمــا تســاعد االختبــارات التشــخصية ايضــا فــي اعــالم الشــخص 

بفرصــة تطويــر حالــة وراثيــة لديــه او نقــل حالــة وراثيــة الــى اطفالــه.
ــاالت  ــع الح ــات او جمي ــة الجين ــرة لكاف ــر متوف ــخص،ولكنها غي ــاة الش ــالل حي ــت خ ــي اي وق ــوالدة او ف ــل ال ــات قب ــذه الفحوص ــراء ه ــن اج ويمك

ــة. الوراثي
ويمكن استخدام نتائج االختبار التشخصي لتوجيه اختبارات الشخص فيما يتعلق بالرعاية الصحية إدارة االضطراب.

كما تستخدم االختبارات الجينية للفحص الوقائي بشكل عام لدى االشخاض الذين ال تظهر عليهم عالمات او اعراض اضطراب.

الدكتورة رزان ابو جابر
تجاوز ما بعد العالج 

هنالــك تحــول فــي نظــام الرعايــة الصحيــة يحــدث فــي عالمنــا 
اليــوم يتجــاوز مرحلــة العــالج، إذ تســهم التطــورات التكنولوجيــة 
ــخيص  ــي التش ــة ف ــز الدق ــي تعزي ــووي ف ــض الن ــل الحم وتسلس
والممارســات الطبيــة مــن خــالل تقليــل االخطــاء الطبيــة وبالتالي 

مســاعدة النــاس علــى تحقيــق انمــاط حيــاة أكثــر صحــة.
ــرًا مــن حياتــي للبحــث فــي  ــا فقــد كرســت جــزءًا كبي مــن هن
الوراثيــة، حيــث أومــن وبشــدة بالحيــاة الصحيــة  الدراســات 
وبأمكانيــة توفيــر نوعيــة حيــاة أفضــل بمجــرد التعمــق فــي 

فحــص الحمــض النــووي لدينــا.
وبعــد العمــل فــي االبحــاث الوراثيــة وإتقــان الشــيفرة )الكــود( 
الجينيــة، قــررت ان اســتفيد مــن خبراتــي فــي بلــدي "االردن"، مــن 
هنــا عملــت علــى تأســيس شــركة  جيناتــك )GeneTech( والتــي 
ــام  ــي نظ ــة ف ــرة حقيقي ــق طف ــى تحقي ــا  ال ــن خالله ــط م اخط

الرعايــة الصحيــة لدينــا.

علم الوراثة طفرة حقيقية في عالم الطب

الوقاية ليس فقط من االمراض ولكن ايضا من االخطاء الطبية
تكرس جيناتك "Gene TECH" قدرا كبيرا من اهدافها لالختبارات الوراثية الوقائية التي تغطي 4 جوانب رئيسية هي:

- علــم الصيدلــة الجينيــة: هــو دراســة دور الجينيــوم فــي االســتجابة الدوائيــة  وذلــك بتحليــل كيفيــة تأثيــر التشــكيل الوراثــي علــى اســتجابة 
الفــرد لالدويــة.

وتكمــن اهميــة هــذا العلــم فــي تحســين ســالمة االدويــة بتحديــد الظــروف المســبقة مثــل فــرط الحساســية، عــدم االســتجابة للعــالج واألثــار 
الجانبيــة الكبيــرة قبــل حصولهــا، وبذلــك تقليــل التفاعــالت الدوائيــة الضــارة ونســتطيع ايضــا تلبيــة االســتعداد الجينــي الفريــد وتحديــد الجرعــى 

المثلــى.
- علــم الوراثــة التغذويــة: واحــد مــن االختبــارات التشــخصية الوراثيــة الفرديــة لفهــم كيفيــة اســتجابة جســم الفــرد للمغذيــات الكليــة والدقيقــة 
ومــع النتائــج  المأخــوذة يمكــن اعــادة تنظيــم البرنامــج الغذائــي الخــاص بالفــرد مــع الخبــراء المختصينوتقليــل مخاطــر االصابــة باالمــراض مثــل 

امــراض القلــب واالوعيــة الدمويــة  والســكري وارتفــاع  ضغــط الــدم وهشاشــة العظــام والســرطان.
ــن  ــي المخرجــات بي ــرق ف ــى 72 % مــن الف ــا يصــل ال ــات يمكــن ان تفســر م ــام 2021 وجــدت دراســة ان الجين ــة الرياضية:فــي ع ــم الوراث -عل
ــاب  ــواع االلع ــرد وان ــة للف ــة بدني ــام لياق ــل نظ ــد  افض ــارات بتحدي ــذه االختب ــمح ه ــث تس ــة معين،حي ــة بدني ــن لياق ــد  تمري ــخاص،وذلك بع االش
الرياضيــة التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى العضــالت  وزيــادة معــدل االستشــفاء العضلي،وشــكل البنيــة العضليــة وقوتهــا ومعــدل االيــض االساســي.
ــة  ــد زاد او انخفــض مقارن ــة ق ــة معين ــرد بحال ــة الف ــا اذا كان خطــر اصاب ــارات م ــدر هــذه االختب ــة: تق ــات الوراثي ــارات فحــص االضطراب  - اختب
بالخطــر لــدى األشــخاص االخريــن فــي مجموعــة مماثلــة، وتعنــي النتيجــة االيجابيــة ان خطــر االجابــة  ان خطــر اصابــة  الشــخص بالحالــة اعلــى مــن 
المتوســط، فــي حيــن يعنــي اختبــار الفحــص الســلبي ان خطــر اصابــة الشــخص اقــل مــن المتوســط، ومــع ذلــك فــان  وجــود نتيجــة فحــص  ايجابيــة 

ال  تعانــي بالضــرورة ان الشــخص مصــاب بهــذه الحالــة. 
عندمــا نقــرن كل مــا جــاء اعــاله فاننــا نلبــي احتياجــات العمليــات الطبيــة المخصصــة التــي تفتــح اعيننــا علــى االجــراءات والعالجــات التــي تقلــل 

التجــارب واالخطــاء التــي قــد تحــدث فــي الطــب.
ومــع ذلــك، نضمــن ان  يتــم التعامــل مــع النــاس بالطريقــة التــي مــن المفتــرض ان يعاملــوا بهــا بالضبــط بــدال مــن القاعــدة المقــاس الواحــد 
الــذي  يناســب الجميــع، النــه فــي بعــض االحيــان، يمكــن ان العــالج ببســاطة فــي تعديــل نمــط الحيــاة، بــدال مــن اختيــار االدويــة التــي قــد تضــر 

اكثــر ممــا تنفــع، وهــذا مــا يســلط االختبــار الوراثــي  الوقائــي الضــوء عليــه- المقاييــس االكثــر مالئمــة.
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ــت  ــام ١٩٩١ وكان ــي ع ــة ف ــة االردني ــن الجامع ــب م ــة الط ــت دراس انهي
العيــون وبــدأت مســيرتي فــي برنامــج  لــدي رغبــة قويــة فــي تخصــص 
ــة  ــى زمال ــت عل ــدا وحصل ــى إيرلن ــت ال ــم انتقل ــة ث ــة االردني ــة  بالجامع االقام
كليــة الجراحيــن الملكيــة فــي دبلــن عــام ١٩٩٦ وانتقلــت بعدهــا للعمــل فــي 

بريطانيــا. 
ــت  ــة وحصل ــده اآلمريكي ــات المتح ــي الوالي ــص ف ــي ان اتخص كان طموح
علــى مقعــد التخصــص فــي جامعــة ميســوري فــي عــام ١٩٩٨ وحصلــت علــى 

ــي عــام ٢٠٠٢ . ــون ف ــورد االمريكــي فــي طــب وجراحــة العي الب
ــة  ــي جامع ــر ف ــح النظ ــة وتصحي ــة القرني ــراض وجراح ــي ام ــت ف تخصص

ميســوري اآلمريكيــة وبعدهــا عــدت الــى بلــدي االردن وعملــت فــي مستشــفى 
الجامعــة االردنيــة كاســتاذ مســاعد فــي قســم العيــون لمــدة اربــع ســنوات وفــي 

ــت للقطــاع الخــاص.  عــام ٢٠٠٨ انتقل
قمــت بالعمــل فــي العديــد مــن المستشــفيات واجريــت الكثيــر مــن 
عمليــات المــاء االبيــض وتصحيــح النظــر وزراعــة القرنيــة باالضافــة الــى العمــل 

ــت  ــا والكوي ــراق وليبي ــا الع ــدان منه ــن البل ــد م ــي العدي ــار ف كمستش
احببــت تخصــص العيــون وكافحــت لتحقيــق حلمــي الــذي رافقنــي منــذ ان 

كنــت طالبــا فــي كليــة الطــب 
ال يوجد شيء مستحيل مع العزيمة واالصرار. 

حكايتي كطبيب

 الدكتور شريف شاكر
يروي رحلته مع عالم الطب
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 نقص مخزون
المبيض

بقلم: الدكتور سامر ياغي

إختصاصي الجراحة النسائية والتوليد 

وإختصاصي العقم و أطفال األنابيب

 الزمالة اإلسبانية بالعقم وأطفال األنابيب عضو الجمعية

األمريكية

 عضو جمعية الخصوبة األردنية عضو جمعية الخصوبة

 والوراثة األروبية البورد األردني في

 اختصاص العقم و أطفال األنابيب البورد األردني في

إختصاص األمراض النسائية والتوليد

أستاذ سريري سابقا" بكلية طب مؤتة

 عمل في وحدة اإلخصاب والوراثة /جامعة برشلونه الطبية

clinico hospital

 عمل في مستشفيات وزارة الصحة األردنية كإختصاصي

بااألمراض النسائية والتوليد

yaghi ivf clinic مؤسس عيادة 

 لتقديم خدمات العقم وأطفال األنابيب وطرق المساعدة على

اإلنجاب

ــر التحديــات التــي تواجهــه طبيــب النســائية فــي مجــال  مــن أكب
ــل  ــكل مفص ــرف بش ــض وللتع ــزون المبي ــص مخ ــي نق ــة ه الخصوب

عــن مخــزون المبيــض  
ال مــن  العلــم بــأن كافــة الســيدات تولــد بعــدد معيــن مــن 
البويضــات فــي المبيــض ويبــدأ هــذا العــدد بالتناقــص خــالل الفتــرة 

ــي  ــث ف ــوغ، حي ــن البل ــى س ــة أو عل العمري
كل دورة شــهرية يســتعد المبيــض لتجهيــز وحــدوث اإلباضــة 
وذلــك عــن طريــق إطــالق عــدد معيــن مــن البويضــات فــي كل 
ــص  ــهري تتناق ــكل دوري وش ــة  بش ــدوث اإلباض ــال ح ــي ح ــهر .ف ش
ــص  ــر ال 35 يتناق ــي عم ــات ف ــزون للبويض ــح المخ ــات ليصب البويض
ــرص  ــى ف ــي دالالت عل ــات يعط ــدد البويض ــاد وع ــر وح ــكل كبي بش
الحمــل .ونظــرا" إلنشــغال الســيدات باألمــور الحياتيــة أصبــح واضــح" 
ــي  ــات اللوات ــح اآلنس ــك ننص ــن 30 لذل ــد س ــزواج بع ــر ال ــر عم تأخ
تأخــرن بالــزواج إجــراء فحــص مخــزون المبيــض إن مســتوى تحليــل 

ــون هرم

ــد  ــض عن ــي المبي ــزون احتياط ــدأ لمخ ــرا" جي ــر مؤش AMHيعتب

المــرأة. وهــذا الهرمــون ال يتغيــر أثنــاء الــدورة الشــهرية، لذلــك 
ــدم أو  ــق ال ــا عــن طري ــأي وقــت مــن الشــهر إم ــه ب ــام ب يمكــن القي
بجهــاز الموجــات الصوتيــة )االلتراســاوند ( ونشــير بالذكرخاصــة" 
الســيدات اللواتــي يعانــون مــن عــدم إنتظــام بالــدورة الشــهرية،ومن 
لديهــا أكيــاس دموية،ومــن شــخصت بمــرض الســرطان وبــدأت 
بالعالــج الكيميائــي أو،اإلشــعاعي، ومــن ســبق أن أجــري لهــا عمليــات 
بالحــوض وكذلــك وجــود عامــل وراثــي فــي انقطــاع الطمــث فــي ســن 

ــب إلجــل إجــراء  ــة الطبي مبكــره مراجع
ــادة  ــة لزي ــدم اإلمكاني ــرا" لع ــض، ونظ ــزون المبي ــات مخ فحوص
مخــزون المبيــض كمــا تحدثنــأ ســابقا" بــأن الســيدات يولــدن بعــدد 
ــي  ــر إلخصائي ــدي األكب ــكل التح ــذا يش ــات، وه ــن البويض ــن م معي
ــة  ــم األموم ــق حل ــل وتحقي ــرص الحم ــادة ف ــل زي ــن أج ــة م الخصوب

ــة . ــات الحديث ــور التقني ــع تط ــر، وم ــر مبك ــي عم ــأ ف وخصوص

ــات  ــحب البويض ــن س ــن الممك ــح م ــات أصب ــد البويض ــي تجمي ف
وتجميدهــا إلــى حيــن التفكيــر فــي اإلنجــاب للمســتقبل وبذلــك 
تكــون الســيدة قــد ســاهمت بتقديــم خطــة لتخزيــن البويضــات 
ــح  ــم النصائ ــا تقدي ــب علين ــة يج ــاء خصوب ــن أطب ــة، نح ــودة عالي بج
للســيدة المقبلــة علــى الــزواج أو لمــن تأخرنصيبهــا حتــى ال تواجهــه 
مشــكلة فــي الحمــل ويجــب أال تتأخــر لفتــرة طويلــة للتفكيــر بالحمــل 
. حتــى ال يصبــح مصــدر قلــق للزوجيــن، فالتشــخيص األولــي  بطلــب 
اختبــارات لخصوبــة  عــن سلســلة  عبــارة  فحوصاتالخصوبــة هــي 
النســاء والرجــال وهــي تتضمــن نظــرة عامــة وأوليــة علــى اإلمكانيــة 
اإلنجابيــة لــألزواج ممــا يســاعد  فــي التخفيــف مــن حالــة التوتــر 
ــل ــدوث الحم ــرص ح ــد ف ــة لتحدي ــارات تنبوئي ــي اختب ــتمر وه المس

ــد البويضــات هــو فــي ســنوات اإلنجــاب  الوقــت المناســب لتجمي
األولــى  –فــي العشــرينات وأوائــل الثالثينيــات – لإلســتفادة مــن 

ــدة . ــات الجي ــة البويض ــودة وكمي ج

ــداد  ــك تع ــي ذل ــا ف ــي بم ــة األساس ــار الخصوب ــاعد إختب ــا يس كم
الجريــب الغرينــي والهرمونــات وفحــص مخــزون المبيــض . بتقييــم 

ــض.  ــي المبي احتياط
 ويعتبــر تجميــد البويضــات عــالج آمــن أســتنادا" إلــى المعلومــات 
ــادة  ــط بزي ــا:" واليرتب ــد البويضــات هــو آمــن تمام ــة إن تجمي الطبي
أو  بالكروموســومات  تشــوهات  أو  خلقيــة  عيــوب  حــدوث  خطــر 
مضاعفــات الحمــل مقارنــة بالحمــل الطبيعــي وكذلــك لهــذه العمليــة 
ــة داون  ــاض ومتالزم ــدالت اإلجه ــاض مع ــل انخف ــة مث ــد صحي فوائ
عنــد اســتعمال بويضــة ثــم اســتردادها فــي عمــر أصغــر، يتــم إذابــة 
البويضــات المجمــدة وتخصيبهــا مــن خــالل عمليــة الحقــن المجهــري 
فــي مختبــرات اإلخصــاب ممــا يخلــق أجنــة يتــم نقلهــا مــرة أخــرى إلــى 
الرحــم وهــي عمليــة غيــر جراحيــة .لذلــك نقــدم نصائحنــا لــكل آنســة 
ــا  ــتمربتحقيق أهدافه ــأن تس ــتقبل ب ــاب بالمس ــر باإلنج ــيدة تفك وس
التعليميــة والمهنيــة وأهمهــا بتوعيتهــا أن تحافــط علــى خصوبتــه، 



دكتور يوسف ابوعودة 
استشاري جراحة عظام و مفاصل 

ــل  ــام و المفاص ــة العظ ــي جراح ــة ف ــة االمريكي الزمال
واورام العظــام و ترميــم العظــام

الزمالــة السويســرية فــي جراحــة الكســور وكســور 
الحــوض

زمالة جراحة كسور العظام المتقدمة 
البورد العربي في جراحة العظام والمفاصل 

عضو الجمعية االمريكية لجراحة العظام 
عضــو الجمعيــة االمريكيــة لتبديــل مفصــل الركبــة 

والــورك
عضو الجمعية االردنية لجراحة العظام 

جراحة تبديل المفاصل االصطناعية 
جراحة االصابات الرياضية و مناظير الركبة

جراحــة الكســور و الحــوادث و كســور الحــوض و الــورك 
و االطــراف

جراحة اورام العظام و ترميمها

مجمع فرح الطبي ، شارع مي زيادة ، عمان
Appointment: +962 6 460 3555 ext 8121

WhatsApp: +962 79 0700 111
Website: Abuodehmd.com

سهر كتانه... 

ولــدت االســتاذة ســهر ســهيل كتانــه فــي نابلــس عــام 1986/3/16 
ــات  ــص اللغ ــة تخص ــة الجامعي ــت المرحل ــة واتم ــت االبتدائي ــث درس حي
ــط  ــر المتوس ــم البح ــى اقلي ــى عل ــة االول ــى درج ــازت عل ــي االردن وح ف
ــر  ــى الكثي ــة وحــازت عل بالرســم كمــا تــن تكريمهــا فــي عــدد دول عربي

ــز.  مــن الجوائ
درســت التصميــم واسســت مشــغل خــزف ومــن هنــا انطلقــت رحلتهــا 

وكان اول انتــاج لهــا ســنة 2010 .
بــدات مشــروعها فــي الخــزف بعــد الرســم ودراســه االزيــاء عــام 2010 

.

وعــن ذلــك تقــول وجــدت شــغفي بتشــكيله فهــو عبــارة عــن مــادة غير 
عضويــة بنفــس الوقــت صلبــة وهشــة هــذا االختــالف جذبنــي لتصميــم 
قطــع فنيــة  مختلفــه جذابــة  ومــن هنــا انطلقــت مســيرتي وحبــي لدراســة 
النحــت بجانــب الخــزف  لتطويــر مشــروعي باناملــي المحبــة لهــذا النــوع 
ــر  مــن الفــن واالهــم مــن ذلــك وجــود دافــع العزيمــة واالصــرار والتفكي

بكيفيــة دمــج الفكــرة بالفــن وانتــاج قطــع جميلــة تزيــن زوايــا المــكان.

رحلة ابداع من اللغات الى الفنون والخزفيات

00962796017770



بــدات الســيدة نــور عبيــد التفكيــر فــي صناعــة 
خــاص  كمشــروع  واطالقهــا  الخمســة  البهــارات 
بعــد ان قامــت بتجربتهــا بنفســها ووجــدت االقبــال 
مشــروعها  بعدهــا  اطلقــت  حيــث  كبيــر  عليهــا 
ــز  ــي تتمي ــذي اســمته "البهــارات الخمســة "  والت ال
بالنكهــة و الرائحــة القويــة الشــهية وهــي بهــارات 
ــا  ــم تحضيره ــد ت ــيدة وق ــا كل س ــكلة تحتاجه مش
مــن اجــود انــواع البهــارات والتــي يتــم طحنهــا فــي 
ــزل بعــد تنظيفهــا وغربلتهــا مــن كل شــوائب  المن
او حجــارة ويتــم توزيعهــا يدويــا فــي لعــب مخصصــة 

ــع. ــب الجمي ــعار تناس ــارات وباس للبه
بهاراتــي  جــرب  مــن  تقــول"كل  ذلــك  وعــن 
اعجــب بهــا وقــد شــاركت فــي العديــد مــن البــازارات 
والقــت اعجــاب كل مــن جربهــا واعــاد طلبهــا ممــا 

ــروعي." ــي مش ــا ف ــتمرار قدم ــى االس ــي ال دفعن

البهارات الخمسة السر الحقيقي في كل طبخة

مروان الحموي المدير العام لمخابز السفراء

   Brigadeiro ــل وهــو ــي البرازي ــي االول ف ــو البرازيل  يختــص بعمــل الحل
وكــرات التمــر الصحيــه Energy Balls بــدون إضافــة الســكر االبيــض 
ــكاكاو والشــكوالته الســوداء  %83   وكذلــكLazy cake  مــن اجــود انــواع ال
باالضافــه إلــى الكوكيــزcookies  بالمكســرات والزبيــب وبــدون إضافــة 

ــكر. الس
بــدأت المهندســة ســهام الربضــي التفكيــر بالمشــروع بعــد التقاعــد مــن 
JOFDA المؤسســه العامــه للغــذاء والــدواء بعــد االنتهــاء مــن رحلــة طويلــة 

فــي العمــل الحكومــي لتنطلــق فــي بدايــه وحيــاة جديــدة فــي عملهــا او 
.CocoaBites ــو ــاص وه ــروعها الخ مش

وعــن ذلــك تقــول " بدايتــي قبــل ٨ اشــهر مــن خــالل العمــل مــن المنــزل 
ــائل  ــى وس ــا عل ــق صفحته ــن طري ــاء، ع ــارف واالصدق ــن للمع ــع اونالي والبي
ــف  ــيطه للتعري ــازارت البس ــي الب ــاركه ف ــا المش ــي ،وبعده ــل االجتماع التواص
ــازرات  ــي احــدى الب ــه وبعدهــا شــاركت ف ــرأي في ــرب واخــذ ال ــج عــن ق بالمنت
والــذي اتــاح لــي الفرصــة للقــاء اشــهر الشــفات واعالمييــن مــن مختلــف 
القطاعــات حيــث ابــدوا اعجابهــم بالشــكل والطعــم والتغليــف ممــا يعــزز الثقــه 
بالمنتــج  وطموحــي الوصــول إلــى منتجــات صحيــة جديــدة حســب متطلبــات 

خاصــة".

Cocoabites. Jo

00962785085014



الدكتور...
 رعد العبادي

فيلربوتكس
وجميع الخدمات التجميلية بكفاءة عالية

Mohandnaser@yahoo.com

الدكتور...
بهاءالدين محسن

جراحة اورام الدماغ بالتداخل المحدود
جراحة قاعدة الجمجمة

جراحة الدماغ لالطفال
االستسقاء الدماغي

جراحة العمود الفقري بالتداخل المحدود
متالزمة أرنولد كياري

تسرب السائل الشوكي الدماغي 
جراحة اورام الغدة النخامية

جراحة الصرع

King Al- Hussein street, Amman, Jordan
00962777990888



طب وجراحة عامة 
طبيب في خدمات طب األسرة /الطب العام في 

شركة أرامكو السعودية 
عمل في مركز أرامكو الطبي 

طبيب وعضو الهيئة التدريسية ألطباء األسرة 
عضو األكاديمية  األمريكية ألطباء األسرة

طبيب وعضو هيئة تدريب األطباء المقيمين في 
برنامح اختصاص

الخدمات المقدمة: 
عالج الحاالت الحادة 

عالج االمراض 
المزمنة: الضفط - السكرى - السمنة 

الملتهبة المزمنة 
واالنسجة الناعمة 
الجراحة الجلدية. 

 00962778347176

طب وجراحة عامة/ الجامعة الألردنية 

الكتور
 حلمي ابو عليا
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جراحة الصدر بالمنظار

     قبــل العــام 1940 كان التركيــز فــي جراحــة الصــدر ينصــب علــى جراحــة عالج 
التــدرن الرئــوي و توســع القصبــات الهوائيــة الناتــج عــن االلتهابــات المزمنــه, منــذ 
ذلــك التاريــخ وحتــى الســتينيات و بعــد اكتشــاف المضــادات الحيويــه لعــالج التــدرن 
، اصبــح التركيــز ينصــب اكثــر علــى جراحــة  اورام الرئتيــن والمــرئ و بنفــس هــذه 
الفتــره بــدأ انفصــال جراحــة الصــدر غيــر القلبيــه عــن جراحــة القلــب حيــث اصبحــت 
جراحــة القلــب  تعنــى بزراعــة الشــرايين والصمامــات القلبيــه ,واصــالح التشــوهت 

القلبيــه الخلقيــه و الكثيــر مــن العمليــات المتخصصــه بالقلــب.
هــذا االنفصــال ســاهم بتطــور جراحــة الصــدر ليزيــد مــن التركيــز علــى جراحــات 

غيــر جراحــة الرئــه والمــرئ.
ــد  ــبيا", وق ــدة نس ــات الجدي ــن االختصاص ــدر م ــة الص ــاص جراح ــر اختص يعتب
يجهــل الكثيــر مــن النــاس بمــاذا يتعامــل هــذا االختصــاص و مــا هــي االمــراض 
او الحــاالت التــي تجــرى و متــى يســتوجب استشــارة او مراجعــة اختصاصــي جراحــة 

الصــدر. 
بهــذا المقــال نلقــي بعــض الضــؤ علــى الحــاالت التي يتعامــل معهــا االختصاص 

للتســهيل علــى المرضــى و اختصار الوقــت والجهد.

بقلم: د. فواز احمد الخماش

يتم تقسيم امراض الصدر حسب التقسيم التشريحي بما يلي ..
جدار الصدر: والذي يحتوي على االضالع والغضاريف, العضالت المسؤله عن عملية التنفس.

من اهم االمراض التي يجب عالجها عن طريق اختصاص جراحة الصدر هي :
•حــاالت الرضــوض والكســور الناتجــه عــن الحــوادث و حــاالت الســقوط التــي تــؤدي لكســور االضــالع والــم المصاحــب 

. لها
•تشــوهات جــدار الصــدر مثــل الصــدر الغائــر و صــدر الحمامــه, وهــي تشــوهات خلقيــه قــد تــؤدي لقصــور وظائــف الرئــه 

و تــؤدي الــى االحراجــات النفســية الناتجــة عــن تشــوه شــكل الصدر.
•االورام بجميع انواعها الحميدة والخبيثة.

•اضالع العنق الزائدة التي تؤدي للضغط على اعصاب او شراين االطراف العليا.
الغشــاء البلــوري: و هــو الغشــاء المغلــف لجــدار الصــدر مــن الــداخ و المغلــف للرئتيــن. و مــن اهــم االمــراض التــي يتــم 

جها  عال
•التهاب الغشاء البلوري و الجنب الناتج عن التهاب الرئة و تجمع السوائل الصديدية .

ــه و قصــور فــي  ــؤدي النكمــاش الرئ ــذي ي •األســترواح الصــدري , وهــو تجمــع الهــواء داخــل التجويــف الصــدري و ال
ــة التنفــس الطبيعــي. عملي

•تجمع السوائل بالتجويف الصدري الناتج عن قصور عضلة القلب او هبوط الكلى.
•اورام الغشاء البلوري.

المنصــف: وهــي المنطقــة الواقعــة بيــن الرئتيــن و يوجــد بهــا الغشــاء المغلــف للقلــب, مجموعــات مــن الغــدد اللمفاويــه 
و الغــدة الزعتريــه و الجملــه العصبيــة الوديــه.

ــه  ــل االورام اللمفاوي ــه مث ــده او خبيث ــون حمي ــد تك ــا اورام ق ــدث فيه ــا يح ــرا م ــة كثي ــودة بالمنطق ــجة الموج •الالنس
ــة  ــدة الزعتري ــم الغ وتضخ

•مرض الوهن العضلي يتم عالجه عن طريق استئصال الغدة الزعترية.
•حاالت تعرق اليدين و االبط المفرط يتم عالجها عن طريق قطع العصب الودي.

الرئتين:
كثير من االمراض التي تصيب الرئتين تستوجب التدخل الجراحي لعالجها 

•مــن اهــم هــذه االمــراض و اكثرهــا شــيوعا خصوصــا بيــن المدخنيــن هــي اورام الرئــة, وهــي عــدة انــواع وقبــل اجــراء 
الجراحــة يتــم تحديــد النــوع و الدرجــة لوضــع خطــة عالجيــه لهــا.

•انتفاخات القصبات الناتج عن االلتهابات المزمنة.
•االكياس الكلبيه الناتجه عن الطفيليات.

•االكياس الهوائيه و انتفاخات الرئة.
القصبة الهوائية:

•احــد اهــم الحــاالت التــي قــد تصيــب القصبــة الهوائيــة هــو التضيــق الناتــج عــن اســتعمال اجهــزة التنفــس الصناعــي 
لفتــرات طويلــة خــالل االقامــة فــي العنايــة الحثيثــة.

المرئ: امراض المرئ التي يتم التعامل معها ضمن اختصاص جراحة الصدر 
•اورام المرئ الحميدة والخبيثة.

•تضيقات اسفل المرئ .
•انبعاجات المرئ 

الحجاب الحاجز:
•ارتخاء الحجاب الحاجز الناتج عن شلل العصب المغذي لعضلة الحجاب الحاجز.

•حاالت فتق الحجاب الحاجز الخلقية والمكتسبة.
•تمزق الحجاب الحاجز الناتج عن الحوادث و الصدمات

فــي الماضــي كانــت الجراحــات المفتوحــه  هــي الســائده 
حتــى نهايــة التســعينيات حيــث اثبتــت عمليــات المنظــار كفاءتهــا 
بمختلــف التخصصــات الجراحيــه مثــل الجراحــة العامــة و النســائيه 

ــا. و غيره
دخلــت هــذه التقنيــة لجراحــة الصــدر , و بالتطــور الســريع 
ــة و االدوات  ــزة الحديث ــة و االجه ــرات الجراحي ــا الكامي لتكنولوجي
الجراحيــة الخاصــة، تطــورت التقنيــات الجراحيــة بالمنظــار الصدري 
و اصبحــت فــي هــذه االيــام هــي الســائدة و تمثــل الجــزء االكبــر 

ــات.   مــن العملي
تتميز جراحة الصدر بالمنظار بما يلي:

1 ســم مقارنــة  التــي تكــون بطــول  صغــر حجــم الجــروح 
بالعمليــات المفتوحــه التــي يصــل حجــم الجــرح فيهــا ل 30 ســم. 
صغــر الجــرح يعطــي المريــض فرصــة للعــودة لحياتــه الطبيعية 
ــض  ــة المري ــن حاج ــل م ــم و تقل ــم االل ــل حج ــت تقل ــرعة حي بس

للمســكنات بعــد العمليــه.
* مــن الناحيــة التقنيــة، جراحــات المنظــار تعطــي الجــراح رؤيــا 

أوضــح و أدق.

*مــن الناحيــة التجميليــة فهــي تقلــل مــن النتــوءات و النــدب 
الجراحيــة بعــد العمليــة نتيجــة لصغــر الجــرح.

*التقليــل مــن التكلفــة الماديــة حيــث تقلــل الحاجــة للمكــوث 
بالمستشــفى لفتــرات طويلــة بعــد العمليــة.

ــث يمكــن  ــر حي ــه اكب ــات المنظــار فرصــة تعليمي ــح عملي *تتي
للــكادر التمريضــي و االطبــاء المتدربيــن متابعــة العمليــة بوضــوح 
ــة  ــة المكاني ــات باالضاف ــى الشاشــات الموجــوده بغــرف العملي عل
بــث العمليــة الي مــكان و االحتفــاظ بالعمليــة العــادة المشــاهدة 

بــأي وقــت.
مــن أهــم العمليــات التــي اثبتــت تميّــز هــذه التقنيــة وأحدثــت 
ــدة  ــتئصال الغ ــا، اس ــزء منه ــة او ج ــتئصال الرئ ــة: اس ــة نوعي نقل

الزعتريــة و تقويــم تشــوهات جــدار الصــدر.
الدكتور فواز احمد الخماش

مستشار جراحة الصدر و جراحة المناظير
البورد االردني بالجلراحة العامة

البورد االردني بجراحة الصدر 
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The queen massageمركز

بإدارة الدكتورة ملك سامي

 للعالج الطبيعي  والحجامة النبوية

ــك  ــع تل ــالء م ــة انج ــش لحظ ــي اعي ــكان وجعلتن ــي بالم ابهرتن
الروائــح العطــرة التــي تفــوح منــه... انهــا الدكتــورة ملــك ســامي..

* حاصلة على شهادة العالج الطبيعي من جامعة القاهرة 
Enternational college in lonoon /شهادات من *

*شــهادة البــورد الدولــي  لعلمــاء التنميــة البشــرية  لــدي األمــم 
لمتحدة   ا

* شهادة  مزاولة المهنة في األردن 
*شهادة من اكاديمية بيت الشرق 

خبــره علــى مــدار الســنين فــي مستشــفى القصــر العينــي 
الطبيعــي  العــالج  ومراكــز 

الصحيــة  المشــاكل  مــن  كثيــر  الطبيعــي  العــالج  يشــمل 
والنفســية وأهمهــا عــالج الديســك واالنــزالق الغضروفــي والتاهيــل 
مــن  وغيرهــا  الرياضيــن   واصابــات  العمليــات_  وبعــد  ماقبــل 
األمــراض النفيســة والعصبيــة وازالــة التوتــر والقلــق الــخ..... 

ــي  ــر ف ــح منتش ــذي أصب ــي ال ــب التكامل ــال الط ــذا المج ــد ه ويع
ــع . ــي المجتم ــه ف ــبب أهميت ــم بس ــاء العال ــه أنح كاف

العــالج يتــم بطــرق عديــدة منهــا اســتعمال االجهــزه االلزمــه لــكل 
تشــخيص عالجــي ويتــم اســتخدام بعــض مــن الزيــوت الطبيعيــه 
العــالج  طريقــه  فــي  للمســاعده  واألعشــاب  الطبيــه  والكريمــات 

الصحيحــة  .
ــف  ــي مختل ــور ف ــات العص ــذ ميئ ــه من ــرق عالجي ــد ط ــا يوج وايض

ــم ــاء العال أنح
 والعالج  بالسنه النبويه للحجامه والعالج باالعشاب .

يقوم المركز بعمل جلسات عالجيه 
يتميز المركز بالنظافة والرقي في التعامل مع المريض 

للتواصل..
 0796217312

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075746391149

جهاز الليزر لكي البؤر الصرعية واالورام الدماغية:  
ــالج  ــزر لع ــتخدام اللي ــي اس ــرة ف ــادة كبي ــر زي ــد االخي ــهد العق ش
بعــض االورام الدماغيــة والبــؤر الصرعيــة، يعــد احــد اهــم التداخــالت 
ــذه  ــي له ــالج موضع ــن ع ــة م ــذه التقني ــن ه ــث تمك ــدودة. حي المح

ــراض.  األم

استخدام الرقائق الشعاعية: 
اظهــرت الدراســات ان اســتخدامها بعــد اســتئصال اورام الدمــاغ 

الســرطانية اســهم بإطالــة العمــر. 

االدوات التي اسهمت في رفع كفائتها: 

استخدام جهاز المالحة: 
يســهل اســتخدام جهــاز المالحــة الوصــول الــى االورام الدماغيــة. 
إزداد االعتمــاد علــى هــذه التقنيــة فــي الفتــرة االخيــرة بســبب امكانية 
دمــج صــور الرنيــن التــي تظهــر منطقــة الــورم وعالقتــة مــع االمــكان 
ــكالم والحركــة،  ــة المســؤولة عــن ال ــي الدماغ،كالمنطق الحساســة ف

داخــل غــرف العمليــات وبالتالــي اســتئصال االورام بشــكل آمــن

استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي: 
اســهم فــي زيــادة اســتئصال االورام بشــكٍل كامــل وبالتالــي 

اطالــة العمــر

 استخدام الصبغات: 
ــي حــاالت االورام  ــوم الجراحة،ف ــل ي ــة قب تعطــى كبســولة الصبغ
العمليــة  أثنــاء  االســتئصال  نســبة  زيــادة  وتســهم  الســرطانية، 

الجراحيــة وبالتالــي فــي اطالــة العمــر. 

استخدام جهاز الروبوت : 
ــة  ــى االماكــن العميق ــة الوصــول ال ــي دق ــر ف اســهم بشــكل كبي
فــي الدمــاغ وبتالــي رفــع كفــاءة جراحــة الصــرع، والجراحــة الوظيفيــة 

المــراض الدمــاغ. 

أستخدام جهاز المراقبة العصبية: 
يســاعد فــي مراقبــة االعصــاب ووظائفهــا خــالل االجــراء الجراحــي 

وبالتالــي تجنــب المضاعفــات.

بقلم: د.بهاءالدين محسن
ــورات  ــن التط ــر م ــاغ الكثي ــة الدم ــهدت جراح ش

ــر  ــة اكث ــت الجراح ــث اصبح ــرة حي ــرة االخي ــي الفت ف

ــة  ــى امكاني ــة ال ــل، باالضاف ــت اق ــتلزم وق ــا، تس امان

ــروح  ــالل ج ــن خ ــة م ــن العميق ــى االماك ــول ال الوص

صغيــرة الحجــم نســبيا وبالتالــي تعــرض اقــل كميــة 

مــن الدمــاغ لالجــراء الجراحــي ممــا اســهم فــي ســرعة 

ــر.  ــة اقص ــرة نقاه ــى فت ــة ال ــي والحاج التعاف

اهم االدوات المستخدمة: 

الجراحة باستخدام المنظار: 

اســهم فــي زيــادة كفــاءة جراحــة اورام الدمــاغ 

والغــدة النخاميــة باإلضافــة الــى عــالج االستســقاء 

الدماغــي. 

 التداخالت المحدودة في جراحة الدماغ 



الدكتور ..
غاندي عايد العمايرة

 The first doctor to

 introducer  laparoscopy

in colorectal procedure

أخصائــي الجراحــة العامــة  
وجراحــة الســمنة

أول طبيب يدخل جراحة المناظير في عملية القولون والمستقيم

00962799107102 ghandi.amayrah@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

كطقــس مــن طقــوس العيــد.

خبز امي ...

عنوانآ تفوح منه رائحة عبق الماضي وفن الحاضر

سآلوني عن غربتي فأجبتهم  بلسانآ غير متلعثمي....

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

   قرص عيدآ فوق صاجآ تحت نارآ توقدي....

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

   تراث امي في بالد الغربه اشعلتها بشعاع اردني....
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فــي الحيــاة العامــة تجدهــا، فــي المجتمــع المدنــي تجدهــا،  
فــي التجــارة واالقتصــاد تجدهــا، فــي البــر واإلحســان تجدهــا، 
فــي المناســبات الوطنيــة تجدهــا، شــعلة متقــدة تســير علــى 
ــام  ــا لرس ــال، وصورته ــان الح ــة بلس ــا مروي األرض، حكايته
ــد  ــذل، اح ــم تخ ــذالن، ل ــود الخ ــم تتع ــه، ل ــر لوحات ــت آخ كان

ــه احــد. ســيدة تمتلــك طيبــة ورقــة وذكاء ال ينافســها علي

ســوزران ابــو نعيمــة، تلــك المــرأة تتمتــع بوافــر مــن الجمــال عرفهــا الجميــع فــي كل مــكان، فهــي صاحبــة يــد بيضــاء، 
ــن  ــم ع ــة تن ــات جميل ــه كلم ــن طيات ــل بي ــيق يحم ــث ش ــا حدي ــرم، وله ــة والك ــا االصال ــئ وراءه ــب تخب ــمة ال تنض وبس
ــا المجتمــع تبــرز هــذه الخاصيــة فهــي خادمــة  عمــق االقتــران بــاألرض والوطــن، وعنــد الحديــث عــن دورهــا فــي قضاي
لمجتمعهــا بشــكل واســع، ولهــا بــاع طويــل فــي العمــل التطوعــي، وتنفســت هــواء االردن منــذ والدتهــا، وعاشــت طفولتهــا 
وتعلمــت فــي ثقافــة البيــت كيــف تمــد الخواطــر واألحــالم جســرًا لمحبــة النــاس والتواصــل معهــم ،فكانــت حصيلــة كل 
هــذا، تجــارب وأنشــطة وفعاليــات كلهــا رســمت طــرق المحبــة والنــور مــع الذيــن كانــوا ومازالــوا يحتاجــون منهــا العــون 
والفكــرة والنصيحــة وهــذا كلــه بعــض مــن ســيرتها الذاتيــة المليئــة بالشــغف ومحبــة النــاس فلــم تباعــد المســافات بينهــا 

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

سوزان ابو نعمة.. 
ومن الخبز حكاية



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

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

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

ــوم. ــر الي ــذرن الخي ان يب

الدكتور نزيه الجالد
استشاري امراض وتخطيط الدماغ 

واالعصاب والعضالت

رئيس قسم 
االعصاب في 

مستشفى المركز 
التخصصي الطبي 
في الرياض سابقا

البــورد االردنــي فــي امراض 
الدماغ واالعصاب 

دبلوم امراض االعصاب الســريري من 
معهد االعصاب - جامعة لندن

خبرة عشرين عامًا 

عمــان - الــدوار الخامــس - مقابل المركز العربي - شــارع ســليمان 
الحديدي - مجمع ايوب الطبي - الطابق الرابع - عيادة رقم 408

00962797391271

 0096265928884

االردني  البورد 
امــراض  فــي 

الداخلية 
العامة 
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الدكتور
مأمون بني هاني

الفــــــورية  االســــــنان  زراعــة 
وعــــلى مرحلتين.

أقــــــــوى انواع الزرعات الفرنسية 
والسويسرية.

 معتمد لزرعات Glob D الفرنســية 
في الشمال.

*تركيبــات الزيركون 
االقــوى واألجمــل صديق 

للثة  ا
* ابتســـامة هوليود

*سحــــــــــــب العصب 
بجلســة واحــدة

األردن - اربد - مقابل سامح مول
00962775719100

الدكتور
جهاد بني هاني

الفــــــورية  زراعــة االســــــنان 
وعــــلى مرحلتين.

أقــــــوى انواع الزرعات الفرنسية 
والسويسرية.

 معتمد لزرعات Glob D الفرنسية 
في الشمال.

ــل  ــوى واألجم ــون االق ــات الزيرك *تركيب
ــة  ــق اللث صدي

* ابتســـامة هوليود
*سحــــــــــب العصب بجلسة واحدة

األردن - اربد - مقابل سامح مول

00962795719220



اكتشف المزيد مع شبكتنا الممّيزة.
تنقلك شبكتنا التي تشمل أكثر من 90 وجهة رائعة إلى المكان الذي تنشده، سواء كنت 

تريد التجّول الستكشاف المدينة في عطلة نهاية األسبوع أو اختبار مغامرات شّيقة أو 
تمضية عطلة مريحة قرب الشاطئ أو العودة إلى الديار لرؤية األحّباء.

خّطط لرحلتك المقبلة واحجز تذاكرك اليوم.

flydubai.com


