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واحــد مــن اســرع اللقــاءات ذلــك الــذي جمعنــي بــاالء ابــو ميــزر 
عندمــا كنــا نشــطب العــدد الرســاله للطباعــة ابهرتنــي بتلــك 
ــا.  ــع به ــكارم تصن ــل م ــن قب ــهد م ــم اش ــي ل ــة الت ــوان الجذاب االل
ابعدتنــا عــن التقاليــد واخذتنــا فــي رحلــة عصريــة ابداعيــة جعلتنــي 
ــمس  ــوط الش ــن خي ــزر م ــو مي ــت االء اب ــد صنع ــوة  لق ــا وبق اقوله

ــة. ــكارم ابداعي م
ــرى  ــن ن ــا ونح ــوت جدادتن ــى بي ــة ال ــي رحل ــا االء ف ــم اخذتن نع
المــكارم تتدلــى علــى الحيطــان لتدمــج مــا بيــن العصــارة واالصالــة 

ــوط ... بمكرمــة مــن الخي
دعونا نشاهد معا هذه الصور لما نسجته االء.

للتواصل... 00962799773554

@macramia.art

االء ابو ميزر...
من خيوط الشمس تصنع مكارم عصرية بلمسة ابداعية 

ياسمين المال... 
الحجر يتكلم ابداعًا

روحها العفوية وبراءتها التي تشــبه احاديث طفلة ترنو الى المســتقبل مع 
رصانة وثقــة بالنفس قلما تجدها في غيرها كل هذه االمور جعلتني اســابق 
الخطوات في لقاء ســيدة جذبني حديثها قبل عملها واجعل اشــعر بســعادة 
غامــرة لمقابلتي معها، نعم انها ياســمين تلك الســيدة التــي جعلت الحجر 
يتكلم ابداعا ورســمت من الحجارة القاســية لوحات ابداعية  دعونا نشاهدها 

في هذه المجموعة من اعمالها الفنية.
للتواصل...00962796017358

      @MyStonesjo
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محمد فهد الشوابكه

قــد ال نتعدى الحقيقة إذا قلنــا إن في هنالك وفرة زائدة في المقاالت التــي تناولت وتتناول موضوع 

العولمــة والخصخصة، ولم يعد األمر يقتصر على االقتصاديين والسياســيين، بل تعدى األمر ليشــمل 

االجتماعيين والفالســفة والفنيين واإلعالميين وغيرهم، ألن قضية العولمــة لها من الجوانب والرؤى 

الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤالء، حيث إن كل مهتم بالعولمة يركز في تحليله على جانب معين منها، 

لذلك ظهر ما يشبه التخصص في قضية العولمة.

ففــي البعد االقتصــادي، يقول البعض إن ظاهــرة العولمــة ذات االتجاه الليبرالــي إن هي إال إحدى 

الحتميات االقتصادية، والتقنية الشــبيهة باألحداث الطبيعية التي ال يمكن الوقوف في وجهها، وهناك 

رأي معاكــس يجد أن العولمة هي نتيجة حتمية أوجدتها سياســات معينــة، بدافع من إرادة الحكومات، 

والبرلمانات التي تتطلع إللغاء الحواجز والحدود أمام حركات انتقال السلع وعناصر اإلنتاج )وعلى األخص 

منها رأس المال(، والتي انتهت بالتوقيع على شهادة ميالد منظمة التجارة العالمية ، لتنادي بما يمكن 

تســميته “المنافســة المعولمة” وضرورة إبعاد الدولة عن التدخل في الحيــاة االقتصادية، وضرورة أن 

تنظم األسواق نفسها، وتأتي الخصخصة لتكون إحدى آليات االنتقال لنظام السوق.

كما يرى خبراء “عولمة الســوق”، وعلى رأســهم خبــراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشــاء 

والتعمير أن المدخل الضروري لدعم وتعزيز االقتصاديات الوطنية، وبشــكل خاص تلك التي تعاني من 

اختالالت هيكلية كبيرة، هو تقليص األهمية النســبية للقطاع العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، إيمانًا 

منهــم بأن القطاع العام يمثل مصــدرًا متزايدًا لهذر الموارد االقتصادية النادرة بســبب تدني الكفاءة 

اإلنتاجية التي انعكســت على شكل خســائر كبيرة في مؤسسات القطاع العام. إضافة لما سبق – يضيف 

خبــراء العولمــة – فإن الدعوة للخصخصة يؤيدها ضرورة ســيادة روح المنافســة التي تؤدي لتحســين 

الكفاءة اإلنتاجية، من حيث الكم والنوع، باعتبار أن جهاز الســوق هو الذي يحدد من يبقى في الســوق، 

ومــن 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 وسياســات الخصخصة خالل السنوات الســابقة ستنادًا لمفاهيم عولمة 

الســوق باهتمام كبير في الغالبية العظمى من الدوائر االقتصادية العالمية واإلقليمية والمحلية. ولم 

يقتصر األمر على الدول النامية فقط بل انطلق أساســًا فــي الدول الصناعية المتقدمة، وانضمت أخيرًا 

إلى “مســيرة العولمة” مجموعة دول ما كان يســمى بالكتلة الشرقية بعد أن اهتز فيها نظام رأسمالية 

الدولة في إطار النظام االقتصادي العالمي الجديد، الذي تســيره الدول الرأســمالية المتقدمة )أو الدول 

الرأسمالية المتقدمة(، وتسانده المنظمات والمؤسسات العالمية.

وجــاءت الدول النامية لتدرس التجربة وظروف نجاحها، وإمكانيــة تطبيق بعض طرقها الناجحة التي 

تالئــم أوضاعها االقتصاديــة، بحيث تخفف الحكومات عن كاهلها أعباء المشــاريع العامة، وبخاصة تلك 

التي تتصف بمعدالت إنتاجية متدنية )حتى ولو كانت رابحة( والمشــاريع اإلنتاجية الســلعية والخدمية 

األخرى الخاسرة، وصواًل لكفاءة توزيعية وفنية مثلى في استخدام مواردها االقتصادية النادرة.

فمنذ أواســط الثمانينات كانت هناك محاوالت جادة إلعادة تعريف دور الدولة في النشاط االقتصادي، 

وضرورة تخليها عن بعض النشــاطات لصالح القطاع الخاص، فجاءت الخصخصة لتضع آلية للتحول من 

القطاع العام إلى القطاع الخاص واالبقاء على الدور التنظيمي للدولة فقط.
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مسيرة نجاح وحكاية تميز وريادة

د.ماهر الحوراني

تعيش في وجدانه واألعز على قلبه بين المدن، عشقها وعشقته، وترجم عشقه لها واقعا ملموسا ليكتب 
اسمها على صفحات المجد والعلياء، ويجعلها منارة علم، من خالل إطالق أول صرح تعليمي جامعي خاص 
فــي االردن والمنطقة على ثرى أرضها... إنه الراحل الكبير الدكتورأحمد الحوراني.... فجاءت عمان االهلية 

من قلب البلقاء الى العالم وعلى طريق السلط كانت البداية أليقونة الجامعات الخاصة في المنطقة.
 وكمــا يقولــون "اللي خلف ما مات".... حمــل الراية من بعد أباه وأكمل مســيرة الحب والعطاء فهو خير 
خلف لخير ســلف، إنه حامل لواء الريادة وبلدوزر الشــباب الدكتور ماهر الحوراني الذي زاد النور اتقادا وزاد 
عمــان االهلية شــهرة وتميزا ... فهــا نحن نراه كالدينامــو ال يهدأ ،ومن إنجاز إلنجاز ...مســيرة الجامعة 
توثق، وباتفاقيات ومعاهدات عالميــة وإقليمية ومحلية... عمان االهلية تتميز وبغير القمة ال تقبل، إنها 
حكاية استثنائية وليست قصة تأسيس جامعة أكاديمية... إنها قصة نجاح لمسيرة إنجاز وعطاء ،إنها رواية 
لتطويــر وملتقىّ لالبداع ، إنها عمان االهليــة ...نبراس العلم ومنارة الطريق لخارطة التعليم الخاص في 

المنطقة.
فعمــان االهليــة ..وما أدراك ما "األهلية" ، انهــا باكورة الجامعات الخاصة فــي االردن والمنطقة، وحين 
تكون فالماضي والحاضر و مالمح المســتقبل فيها، وعلى رأســها رئيس هيئة مديرين قادر على التغيير 
وإحداث فرق في مجتمعه وهو ما كان ... فلم يتوقف دور الجامعة على الجانب االكاديمي بل تعداه إلى أمر 
ال يقل  أهمية تتمثل في خدمة المجتمع المحلي والذي نالت منه البلقاء وسلطانتها السلط الجانب االكبر.

فعندما يتعلق األمر بالريادة واالبداع، والتأثير في الحياة العامة، وعندما تكون الريادة دائما هدفا يسمو 
على كل شــيء في الحياة، وعندما يكون هناك شخصيات قادرة على صناعة المستحيل، يقفز إسم د.ماهر 
الحوراني وعمان االهلية للواجهة، حيث يتبادر للذهن، إن هذا اإلســم يحمل في ثناياه، الكثير من األشياء 

التي ال يمكن تجاوزها.
وعندما يتعلق األمر بخدمة المجتمع المحلي واالحساس مع أبناء الوطن، فإن أول من يظهر على السطح 

عمان االهلية وربانها ماهر الحوراني.
افكار كثيرة وحيرة روادتنا ونحن نعد عددنا الخاص المتعلق باختيار السلط مدينة لتراث العالمي، وبدأنا 
نعاود شــريط الذكريات بحثا عن شــخصية تستحق أن يتوشــح بصورتها غالف هذا العدد وعندما نتعمق 
فــي تفكيرنا تقطع صورة عمان االهلية بقيادة البلدوزر ماهر الحوراني شــريط الذكريات، لتأتي صورتها 
وكأنها تقول "ها أنا ذا " وكأن الطرق جميعها تقود الى منطقة الســرو حيث تقبع بوابتها شــامخة تعانق 
المجد.. فأرى كوادرها وفي عزاالزمة العالمية ونكبة كورونا يتسابقون لمساعدة أبناء البلقاء واالردن، وأرى 
الدكتــور ماهر الحوراني يمد يده لالعالميين في وقت عصيب على الجميع، وأرى باصات الجامعات تنتشــر 
في األرجاء لتنشر الخير والمحبة لدى أبناء البلقاء وعروسها السلط، وأقرأ قرارت بتقديم منح ألبناء المدينة، 

أمور عدة تراودنا وتجعلنا نقف في منطقة السرو، فعمان االهلية جزء ال يتجزأ من حكاية السلط...
وكان اختيارنا أن يتوشح غالف مجلتنا بصورة رجل قدم ويقدم الكثير ألبناء وطنه ، ومن هنا كان لنا معه 

هذا الحوار.........
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مــال واعمــال ... اوقفــت كورونا عجلــة النمو 
العالمــي وحولت القاعــات الدراســية الى قاعات 
لالشــباح في معظم دول العالــم، وهو ما رفضته 
عمــان االهلية التي اصبحت خليــة نحل ال تنضب 
محققــة العديد من االنجازات، اخبــر بايجاز حول 

الجامعة واهم انجازاتها مؤخرا؟
د.ماهــر الحورانــي... 2020 كان عامــًا صعبــا على 
العالم بأســره فقد ألقت جائحــة كورونا بظاللها على 
كافة المؤسسات الحكومية والخاصة فى االردن بصفة 
عامة والمؤسسات التعليمية بصفة خاصة التي حاولت 
عدم تعطيل مسيرتها ورسالتها االكاديمية بالمقابل 

الحرص على الحفاظ على سالمة طالبها وكوادرها.
مــن هنا حرصت  عمــان االهلية  على تســخير كافة 
إمكاناتها مــن أجل مواجهة الفيــروس والحفاظ على 
مكانتهــا االكاديميــة المتميــزة وهو مــا كان، حيث 
عملت الجامعة على تطوير منصاتها ومحاضراتها عبر 
الشــبكة العنكبوتية وتعقد اتفاقيات هنــا وفعاليات 
هنــاك، وتحقق االنجازات وتحصــد االعتمادات العربية 

والدولية وتوقع اتفاقيات شراكة.
كما  شهد العام 2020  جهود مكثفة من أجل تدريب 
الطالب على استخدام المنصات اإللكترونية تزامنًا مع 
اندالع الجائحة ، والعمل على مواصلة الحركة التعليمية 
من أجل اســتفادة الطــالب مع الحفــاظ على صحتهم 
وســالمتهم ، والذي تم اختتامه بإجراء امتحانات نهاية 
الفصل الجامعي للفرق النهائية على أعلى مستوى من 

التنظيم والدقة ووفق اإلجراءات االحترازية المعلنة .

د. ماهر الحوراني ...
إطاللة بوابة عمان االهلية على طريق السلط تشمخ بشموخ 

سلطانة البلقاء .. مدينة "الذهب" ..مدينة المحبة والسالم

والن من يزرع يجني حصاد زرعه فقد حقق طالب وطالبات عمان االهلية نجاحات اســتثنائية ضمن مجاالت عدة خالل الفترة الســابقة في تحدٍ 
للظروف والعقبات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وذلك من خالل  آليات التعليم وتوفير االمكانات واألدوات التي شــكلت بيئة داعمة لإلبداع وبتشــجيع وتعاون األساتذة وإيمانهم أن التعليم ال 
يقتصر على المناهج الدراسية بل هو صناعة لعلماء وتأهيل للباحثين.

ومــن اإلنجــازات التي تحققت خالل عامي 2020 و2021، والتي تنبع من ان  جامعة عمان األهلية ليســت أول جامعة تم تأسيســها ) في األردن 
والمنطقة( ، بل هي قصة ريادة وعالم ابداع ومسيرة انجاز وتطلعات تميز على مختلف االصعدة، حيث تتميز الجامعة في شتى المجاالت من حيث 
تقديم برامج أكاديمية نوعية معتمدة محليًا وعامليًا ومن خالل أحدث أساليب التعليم والتعلم إلعداد كوادر قادرة على مواكبة التطور االكاديمي 

والتقني الذي يشهده التعليم العالي في العالم والموائمة بين البرامج األكاديمية ومتطلبات سوق العمل محليًا وعربيًا وحتى عالميًا .
ثالثون عاما من االنجاز والعطاء، ثالثون عاما حملت انجازات تتوالى ومســيرة تميز تســجل فال يمكن ان تختزلها وال يمكن وضعها في سطور 

صغيرة على الورق ، ولكن ساركز على أهم االنجازات وخصوصًا في السنوات األخيرة ومنها:
-  تعزيز اســتراتيجية الجامعة بتفعيل محاورها حول اإلدارة الجامعية والعمليــة التعليمية و البحث العلمي والبيئة الجامعية وخدمة المجتمع 

واإلسهام في التنمية .
- العمل على الوصول لتكون جامعة عمان األهلية جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة داعمة لالبتكار.

- تحقيــق الجامعة لمعايير ضمان الجودة في مؤسســات التعليم العالــي محليًا إلى جانب حصول الجامعة على مواقــع متقدمة وفق المعايير 
والتصنيفات الدولية ونذكر منها:

صنفت الجامعة بالمرتبة األولى عربيًا بالنســبة لعدد الطلبة الوافدين واألولى عربيًا بالنســبة لألســاتذة وكفاءتهم وحصولهم على الدرجات 
الجامعيــة العليا وذلك وفق تصنيف)كيو اس( العالمي للجامعات العربية 2021/2020.وهــو األمر الذي يدل على البيئة التعليمية المميزة التي 
توفرها الجامعة ووفرتها على مر الســنوات لتكون الوجهة األولى للطلبة الوافدين ، إلى جانب حســن اختيارها ألساتذتها والعمل على تأهيلهم 

ليكونوا األفضل في إدارة العملية التعليمية .
كما حازت الجامعة وفق تصنيف )كيو اس ( العالمي للعام 2021/2020 على المرتبة الثانية محليًا على الجامعات الخاصة .

حازت الجامعة على المرتبة األولى محليًا وعلى المرتبة 301-400 عالميًا في تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات .
حصــدت الجامعــة التيجان البالتينية الخمس من هيئة االعتماد الدولية ASIC، إلى جانب حصولهــا على جائزة )ASIC( الدولية الفضل جامعة 

دعمت مجتمعها المحلي خالله بداية جائحة كورونا.
تمكنت عمادة البحث العلمي في الجامعة من إطالق مشروع نظام األتمته لجميع المعامالت وكذلك أتمته مجلة البقاء للبحوث والدراسات .

تمكنت الجامعة من تصميم جهاز لتعقيم األوراق في ظل جائحة كورونا )كلية العمارة والتصميم(. .
كمــا تمكنت من تصنيع جهاز تنفس اصطناعي بكلفة زهيدة وكذلك اختراع كرســي كهربائي لــذوي االحتياجات الخاصة يعمل بااليماء وحركة 

األصابع ) كلية الهندسة (.
وقد تم إنشاء مركز البحوث الدوائية والتشخيصية وتجهيزه بأحدث المعدات المطلوبة والتي قاربت كلفته نصف مليون دينار.

تمكن باحثون من الجامعة بكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية بالتعاون مع نظرائهم في جامعة برادفورد )بريطانيا( من اكتشاف دواء جديد 
لمعالجة والتغلب على مقاومة األدوية المستخدمة في عالج أورام الثدي ، وكذلك التعاون مع مركز الحسين للسرطان وجامعة برادفورد من انجاز 

التجارب النهائية الختبار تشخيصي جديد للتشخيص المبكر النتشار سرطان الثدي في أعضاء الجسم األخرى.
توقيع عشرات االتفاقيات مع الجامعات األمريكية واألوروبية المرموقة والتعاون المشترك مع تلك الجامعات ومنها هارفرد و MIT األمريكيتين .

كما قامت الجامعة بتأسيس شركات في مجاالت االنتاج لالختراعات واالبتكارات في الكليات المتخصصة المختلفة .
كان التوجيه مبكرًا لدى الجامعة بإنشــاء مركز الحوراني للتعليم االلكتروني منذ ســنوات طويلة وهو األمر الذي أعطى ثماره االيجابية في ظل 

التعليم عن بعد مع جائحة كورونا .
هــذا وتقوم الجامعة بافتتاح تخصصات جديدة تواكب التطور العلمي وســوق العمل حيث افتتحت تخصصــات عديدة منها الذكاء االصطناعي 

وعلم البيانات واألنظمة الذكية والتجميل وغيرها.
كما تم افتتاح مركز االمن السيبراني بالجامعة مؤخرا.
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مال واعمال ...  لم يتوقف دور عمان االهلية عند الجانب االكاديمي بل تعداه الى ان تكون الجامعة مساهما حقيقيا في خدمة المجتمع 
المحلي، ما الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع المحلي؟

د.ماهر الحوراني...  لم تكن عمان االهلية يوما مكان علم فقط بل هي مجتمع واسرة كبيرة تضم ابناء الوطن وبناة المستقبل، من هنا تعمل الجامعة 
بشكل مستمر على استقطاب اكفا أعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات المختلفة ، كما تقوم الجامعة بتوفير الكفاية الالزمة لمستحقاتهم المادية 

ومكافئاتهم ، إلى جانب القيام بدورات تأهيلية وبشكل دائم لألساتذة ليواكبوا مختلف التطورات التعليمية.
كما تشــجع الجامعة مدرســيها على المشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية ، وكذلك تشــجيعهم على القيام باألبحاث العلمية الهادفة 
حيــث تخصص الجامعة مبالغ ضخمة لدعم أنشــطة البحث العلمي .وفي ظل جائحة كورونا قامت الجامعة مــن خالل مركز الحوراني للتعلم االلكتروني 

بعمل دورات تدريبية لألساتذة الستخدام المنصات االفتراضية المتوفرة .
أما بالنســبة للطلبة ، فتقدم الجامعة لهم كافة المتطلبات البناءة والمشاركة في األنشــطة الالمنهجية لصقل مهاراتهم وشخصياتهم بحيث يكون 
الخريج مؤهاًل ليس فقط لناحية اإللمام بتخصصه العلمي ومساراته بل كذلك يتمتع بشخصية لها حضور في شتى المهارات والمجاالت المختلفة .ومن 
هنــا نجــد أن ما يقــارب )27( ألف خريج تخرجوا من جامعة عمان األهلية ، هم اآلن في ســوق العمل وبعضهم قياديون فــي بلدانهم ، وبعضهم أنهى 
الدراســات العليا وعاد ليدرس في جامعته األم ...فخريج جامعة عمان األهلية مطلوب في ســوق العمل محليًا وعربيًا نظرًا للســمعة األكاديمية الجيدة 

التي تتمتع بها الجامعة .
وتقــوم الجامعــة في ظل جائحة كورونــا بتوفير واعتماد المنصات المناســبة للتعليم عن بعد وكذلك ربط تلك األنظمة بأنظمة التســجيل والمالية 

وغيرها .
طبعًا ال ننسى مساهمات الطلبة ) المتعددة ( في األنشطة المتنوعة التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة في خدمة المجتمع المحلي

ذلك إلى جانب دعم الجامعة لمشاريع التنمية والتطوير لبلدية السلط ومحافظة البلقاء وكذلك األندية الرياضية ومنها نادي السلط الرياضي.

عمان االهلية ...
منارة علم ومعرفة بجهود ربانها ماهر 

الحوراني

مال واعمــال ... الرياضة غذاء الجســد كما العلم غذاء 
الــروح وهو ما اولته الجامعة جــل اهتمامها، نريد منكم 
ان تطلع القراء على الدور الذي تعلعبه الجامعة في دعم 
الرياضــة المحليــة والعربية )بطولة كــرة اليد( وكذلك 
الدعــم االخيــر بـــ “50” ألف دينــار أردني الــذي قدمته 

الجامعة لنادي السلط ... وماذا عن االنشطة القادمة؟
 عمان االهلية ومنذ تاســيس وضعت نصب اعينها االهتمام 
باالنشــطة الالمنهجيــة وتعزيز انخراط طلبتهــا في المجتمع 
المحلي، والعمل على تخريج جيل يتمتع بالســالمة الجســدية 
الــى جانب العمل والمعرفة مــن هنا كان البد لنا ان نضع جل 
اهتمامنا على الرياضة والشباب وال ادل على ذلك من فوز العب 
المنتخب والعب االهلية صالح الشــرباتي بفضية التايكواندو 
بأولمبياد طوكيو، كما احتضنت الجامعة ايضا بطولة كرة اليد 
العربية، هذا وكان لجامعة ايضا دور بارز  بالتعاون مع االتحاد 
الرياضــي للجامعــات األردنيــة واالتحادين األردنــي والدولي 
لرياضــة الـ  )Teqball(، من خالل احتضان دورة تدريب ودورة 
تحكيم في رياضة الـ )Teqball(  لمشــرفي الجامعات األعضاء 
باالتحــاد، فــي مجمع األرينــا / جامعة عمان األهلية بإشــراف 

رئيس لجنة الحكام في االتحاد الدولي السيد نوربيرت.
وتعــد هــذه الخطوة من أهم ســبل تعزيز قــدرات مدربين 
اللعبــة فــي الجامعــات بهدف نشــرها على نطاق واســع في 

المملكة األردنية الهاشمية،
والن االهلية تفخر وتعتز  بوجودها في مدينة االوائل مدينة 
الســلط التي تربط االردن بفلســطين والتي تشــكل النبض 
للوطــن والن نادي الســلط جــزءا ال يتجزا من تلــك المدينة 
القديمة "مدينة الذهب" فقد قامت جامعة عمان االهلية ومن 
منطلق مســؤولياتها االجتماعية تجاه ابنــاء البلقاء ومركزها 
الســلط والتــي تعد جزءا ال يتجــزأ منها قالمــت بدعم النادي 
وحرصا من الجامعة ان تكون كما رسالتها ملتقى للرياضيين 

وحاضنة للشباب.

مال واعمال... االهلية والبلقاء حكاية تاريخ ورواية حب ازلي بدءا من الراحل 
الكبير الدكتور احمد الحوراني وها انتم تكملون مســيرة المحبة والوالء ، ماذا 
تعني لكم البلقاء عامة والســلط خاصة ووالدك من اختار طريق السلط مركزا 

ألولى الجامعات الخاصة في المنطقة؟
د.ماهر الحوراني... الســلط سلطانة البلقاء وعروسها النقية مدينة المحبة والسالم 
مدينة التعايــش والوئام، والرابط بيــن قلب نهر االردن"االردن وفلســطين"  ، انها 
مدينة السلط التي منحتها الطبيعة ميزة استثنائية تميزت بطبيعتها الخالبة وبمياه 

وينبوع جار يغازل أهلها بمياهه العذبة والصافية.
انها مدينة التاريخ العصية على األعداء رفيعة الكرامة يحن اليها القادم اليها تكرم 
الضيــف وتغيث الملهوف.... بها من الصفات ما يجعلها فريدة بين البلدان فكيف لنا 
ان ال نعشق مدينة الذهب، وهو ما اراده الراحل الكبير حين اختار ان تطل بوابة عمان 
االهلية على طريق الســلط لتشمخ بشموخها ولتكون شاهدة على عصور ذهبية مرت 

على "مدينة المحبة والسالم".



1213

تغريد النفيسي...

امراة بالف رجل

شــقت طريقها في عالــم االعمال واحتضنت مولود طموحها البكر، بعــد خطوات وجهد ومثابرة، 
إنسانة بسيطة تطمح دومًا لإلرتقاء وذلك كله ال يكون إال بتوفيق اهلل عزوجل، هدفها سامي، وتجد 
نفســها بين االسهم تارًة تدندنها بلحٍن جميل، وتارًة تحســب االرباح وتارة تبكي حال مساهمين 

خسروا امالهم وطموحاتهم.
مبدعــة خالقــة صاغت اســمها من المــاس ومن قطــع المجوهــرات الثمينة المرصعــة بالحب 
ســيدة شــقت طريقها بعبق ابتســامتها الســاحرة وأناملها التي إن شبهناها فنشــبهها بنخلة 
باســقة تمــد جذورهــا الرض الوطــن ثــم نحصــد ماثمر به من أشــهى األنــواع ها هي ســيدة 
 االعمــال الرائــدة واول بــل المرأه الوحيــدة التى تترأس مجلس اداره شــركة فى الســوق المالى
 تغريد النفيسي التي ماتزال حاضرة بأذهاننا وبقلوبنا وأسماعنا ألنها حطمت قيود التعنت ورسمت 
األمــل بنجاحها الحقيقي ال الزائف كتومة ال تتحدث عن نجاحها وتؤمن بان الصيت الحقيقي ليس 
التباهي وانما صعود دروب المجد خطوة بخطوة حتى أصبحت المرأة الوحيده التى تدير و تســاهم 

في شركه استثماريه مرخصه من هيئه االوراق الماليه في االردن نجحت و صمدت واستمرت .
 بــدات رحلتهــا في عالم االرقام منــذ الثمانين وحققت ذاكرة متألقة في ســماء الوطن وبجدارة 
استحقت أن تكون من سيدات االعمال الرائدات في المنطقة  لتصبح إسم يضاف لقائمة الناجحين 
و البارزيــن المتألقين المبدعين، بل تفوقت وابدعت لتكون في قائمة اقوى ســيدات االعمال في 

العالم العربي.
و لطالما آمنت تغريد  أن أفضل انشــغال ينشــغل به اإلنســان هو العمل على نفســه، وذلك من 
سِــمَات الرُقــيّ، فال يعنيــه تتبُّع اآلخريــن، وما قالوا، ومــا فعلوا، فهي مُنهمكــة في عوالمها 
الخاصّــة، مُحَلِّقة فــي آفاقِها التي تعنيها، مُدِركة أن االنشــغال بحياة الغير اســتنزاف، وفراغ، 

وانعدام للجدوى.
نعــم هي تغريد العطاء وهي  تغريد النجاح وهي المراة التــي بحق بالف رجل، امراة ال تهاب، وال 

تتردد بل تسير بدروب النجاح حاملة امل وحلم وطموحات تصل عنان السماء بان تبقى رقم  1.
 أمــا عن قصتها في عالم االرقام فقد بدات منذ الثمانين حينها كانت ال تتجاوز العشــرين ربيعا 
لتطير حاملة امال واحالم لشــابة في مقتبل العمر طموحهــا ان تكون الرقم الصعب وهو ما كان 
حين استطاعت ان تصبح رقما صعبا بين حيتان البورصة بل تفوقت عليهم في الكثير من االحيان، 

ولتصنف في قائمة اقوى سيدات االعمال العرب
    فبــدأت تتدرج فــي عملها حتى اصبحت صاحبة احدى اكبر شــركات البورصة  في بورصة عمان 
وتراســت ملتقى صاحبات االعمال والمهن الكثر مــن دورة حيث حقق الملتقى في عهدها انجازات 
عديدة ونتائج باهرة، وقادته الى نقلة نوعية في برامجه وكيف  ال وهي ســيدة مهووســة بالنجاح 

وهو رفيقها الدائم الى العلياء.
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تغريــد نفيســي ضيفتنــا فــي هــذا العــدد فــي لقــاءا تميــز بالــكالم العــذب المشــوق فاخذتنــا معهــا فــي رحلــة بيــن 
ــكل  ــة ف ــة او النهاي ــة البداي ــى معرف ــوق ال ــي اتش ــة جعلتن ــدة رحل ــاق والمزاي ــن النف ــدا ع ــادق بعي ــاح الص دروب النج

خطــوة هــي البدايــة للخطــوة التــي تليهــا...
الرقم الصعب واالول دوما

ــي  ــهم ف ــداول االس ــم  ت ــي عال ــن ف ــي يعمل ــة واللوات ــي المنطق ــيدات ف ــل الس ــن اوائ ــت م ــي كان ــد النفيس   تغري
البورصــات العالميــة و قــد عملــت  فــي العديــد مــن الشــركات اإلقليميــة والدوليــة علــى مــدار الثالثيــن عامًــا الماضيــة 
حيــث شــغلت بشــكل خــاص منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة الملتقــى للوســاطة واالســتثمار التــي تأسســت عــام 

2005 مــع مجموعــة ســيدات أعمــال أردنيــات.

ــة، واول ســيدة  ــداول بالســندات الدولي ــي للت ــى االعتمــاد الدول ــت اول ســيدة فــي المنطقــة تحصــل عل  كمــا وكان

ــس ادارة بورصــة عمــان. ــة مجل تنتخــب لعضوي
كمــا وعملــت مــع باكــورة انطــالق المجلــس االستشــاري و االجتماعــي لـــ UN Women  ومجلــس نقابــة الشــركات 

الماليــة، باالضافــة الــى العديــد مــن مجالــس االدارة للشــركات  العامــة و الخاصــة.
ــات للنجــاح و شــغلت منصــب رئيســة  ــات األردني ــي دعــم ســيدات األعمــال والمهني ــا وكان لهــا دور رئيســي ف كم

ــام ٢٠٢١ ــى ع ــام ٢٠١٥ال ــذ ع ــي من ــات االعمــال والمهــن االردن ــة ملتقــى صاحب جمعي
وتقديــرا لدورهــا الكبيــر فــي عالــم المــال واالعمــال تــم تكريمهــا مــن العديــد مــن المؤسســات المحليــة و الدوليــة 

. Forbes M.E وتــم اختيارهــا ثــالث مــرات بيــن ســيدات االعمــال العــرب مــن قبــل
هــذه هــي تغريــد التــي اســتحقت بحــق الرقــم واحــد فقــد وصلتــه بجهــد وكــد وتعــب كبيــر لتحلــق فــي ســماء العالــم 

حاملــة اســهم االســتثمار الــى دروب العطــاء والنجــاح.

تغريــد النفيســي  الرقــم 

ــم االســهم  ــي عال الصعــب ف

ــام  واالرق

مال واعمال تلتقي بالسيدة االولى والوحيدة 
التي تتراس ادارة شركة تداول في بورصة 

عمان 
انطالقة خالقة والدخول في عالم االلبسة

 وصلــت تغريــد الــى ارض الوطــن بعــد ســنوات غربــة طويلــة بيــن الكويــت و كنــدا وأمريــكا حاملــة معهــا خبــرات واســعة 
ــي  ــاد دول ــى اعتم ــت عل ــو، وحصل ــدن و طوكي ــورك ولن ــة نيوي ــن بورص ــبتها م ــة اكتس ــة العالمي ــال األوراق المالي ــي مج ف
لتــداول الســندات العالميــة وادارتهــا مــن سويســرا فــي منتصــف التســعينيات لــم يكــن فــي األردن أي مجــال لهــذا النــوع مــن 
الخبــرة، فهنالــك قيــود لهــذا تمنــع هــذا النــوع مــن االســتثمار وأصابهــا احبــاط كبيــر بحيــث انهــا ترغــب دائمــا فــي العمــل 
والتحــدي والنجــاح والريــادة، فاتجهــت الــى التجــارة ونجحــت نجاحــا كبيــرا فــي اســتيراد المــاركات العالميــة وبيعهــا بالتجزئــة 
ــا  ــا إليه ــال وجذبه ــيدات األعم ــى س ــة  ملتق ــى جمعي ــت إل ــاء توجه ــذه االثن ــي ه ــرع ، وف ــعة اف ــركتها تس ــح لش ــى أصب حت
العمــل التطوعــي لدعــم الفتيــات و ســيدات األعمــال ، فوجــدت أن الطريــق األول لفتــح المجــال لعمــل الســيدات هــو العمــل 
علــى جعــل القوانيــن مناســبة أكثــر لعمــل النســاء ، وانخرطــت فــي هــذا الــرأي لتغييــر قوانيــن فــي وزارة العمــل والضمــان 
اإلجتماعــي ووزارة الصناعــة والتجــارة ، وكان هنالــك الكثيــر مــن الدعــم مــن الجهــات الرســمية وحصلــت الكثيــر مــن التغييــر 

لصالــح النســاء العامــالت.
وال تــزال تغريــد النفيســي الســيدة التــي اخــذت علــى عاتقهــا حمــل مســؤولية تجــاه قضايــا المــراة تســعى مــع مثيــالت 
ــص  ــل باألخ ــب الرج ــي جان ــزال ف ــر ال ت ــة اكث ــوق عمالي ــى حق ــول عل ــام للحص ــرأي الع ــب ال ــات لكس ــيدات الناجح ــن الس م

التســاوي باألجــر.

تغريد النفيسي ... 
تحقق نقلة نوعية لمتلقى سيدات االعمال والمهن
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العودة الى عالم االسهم من جديد
شــغفها رغم النجاح يقودها الى عالم االوراق المالية فال تزال شاشــة االســهم 
تطل امامها وال يزال نجاحها في عالم األوراق المالية التي أبدعت فيها وحققت ما 
عجز عنه الرجال يلوح امامها ليقود الى العودة الى هذا القطاع حاملة معها اصرار 
وارادة يصعب ايجاد مثلها لتكون بحق امراة بالف رجل، امراة ال يوجد في قاموس 
لغتها كلمة صعب ومســتحيل لتعود الى التداول ولتحقق نجاحات صعب لمثيلها 
مثيل، فبعد اســناد األوراق المالية اسست مع مجموعة من سيدات األعمال شركة 
وســاطة واستشارات في سوق عمان المالي لتكون األولى من نوعها في المنطقة 
برأســمال نسائي وهيئة إدارية نسائية وكانت البداية صعبة جدا واستنكر الرجال 
وجود المرأة في عقر دارهم كما يدعون، فصمدت في وجه العاصفة و تحدت جميع 
العقبات وبعد انهيار الســوق المالي عــام 2008 راهن الجميع على أن تكون من 
الخاسرين، وخرجت نصف الشــركات التي كانت تعمل في السوق المالي وصمدنا 
رغم كل الصعــاب، والمضحك والمبكي حين قام المتداولين بالســوق بمقاضاة 
الشركة لدفع خســائرهم كون أن اإلدارة نسائية وسترضخ لألمر اال ان محاولتهم 

باءت بالخسارة والخذالن.
وعن ذلك تقول لن ولم أستســلم فدخلت من جوالت وجوالت في محاكم األردن 
لتبقى شــركتنا قائمة ولنحافظ على نجاحنا، ويعــود المتداولين لما وجدوا بيننا 

من كفاءة ومصداقية ، بغض النظر عن الجنس .
وتضيف بعد ذلك رشــحت نفســي لعضوية مجلــس إدارة بورصة عمان  وطلب 
مني أن أنســحب ألنني لن أنجح ولكن أخذت ســيرتي الذاتية الى جميع الشركات 
ليروا فيها انجازات لم يسمعوا حتى فيها في سوق عمان المالي، وكان لي النجاح 

ألكون أول سيدة في مجلس إدارة البورصة. 
وتختتم تغريد النفيســي حديثها بالقول أحب عائلتي التي كانت دائما سندا لي 
وورائي في تعليمي حب العمل والنجاح ، فكم أنا فخورة بهم، وطالما كانوا دائما 

يقولون لي انت قدوة لنا ال نستطيع إال أن نكون مثلك .
فهكــذا تربينا االم التي تعمل ليال نهــارا وال تقبل الهزيمة ، أحب الكويت التي 
تربيت ونشأت فيها، وكندا التي أعطت أبنائي هوية ووطن، واألردن أهلي و ناسي 

وموطني.    

تغريد النفسي ...
اجد نفسي بين االسهم ولعبتي االرقام 

نقلة نوعية لمتلقى سيدات االعمال والمهن

وتســتمر المســيرة الناجحــة لســيدة كانــت ومــا زالــت الرقــم 
الصعــب فــي عالــم االعمــال مســيرة تميــزت بنجاحــات متتاليــة 
يصعــب الوصــول اليهــا لتكــون فارســة مــن فارســات النجــاح وقصــة 

ــزة. ــاز ممي ــه انج ــا قص ــجل له ــاس وليس ــب بااللم ــاح تكت نج



19

مروان الحمود...
والحديث عن الرجال الر جال

اربعون عاما من العطاء في الدولة، تلك السنوات التي قضاها رمزا من رموز السلط ورجاالتها، 
هو رجل قدم الكثير لهذا الوطن واعطى ابا عن جد دون دون اي اســتعراضات .. فهدفه خدمة االردن فقط وليس لغير االردن لديه 
بديال، رجال لم نراه يوما يختال ويتفاخر، بل نراه ياخذ من شــارع الســتين مكانا الســتجمامه وفي زي والعيزارية والســاحة القديمة 
افضل االماكن ليقابل احبابه، رجال النراه الى بين ادراج الســلط يتفقد ازقتها وشــوارعها ، رجال دائما مانراه على يشارك اهل السلط 
افراحهم واتراحهم وحتى امراضهم ، فنراه يتراس جاهة لالصالح ، او يتنقل بين الدوائر الحكومية لتشــغيل الشــباب ، او فاتحا ابواب 
بيته الســتقبال الناس وتلبية احتياجتهم مااستطاع ، انه مروان الحمود القامة السلطية التي قل نظيرها والشخص الذي احبه اهلها 

بصدق.
هو ســفير السلط "عمدتها”من الرجال الذين صدقوا العهد والوعد، للوطن والقيادة فهو حق من الرجال الصادقين بحق واالوفياء 

صادقين.

مروان الحمود في سطور...
ولد مروان الحمود في مدينة الســلط عام م1942 ودرس المرحلة االبتدائية في مدرســتها ثم تابع هذه المرحلة في بيرزيت قضاء 
رام اهلل حتى الســادس االبتدائي ليعود إلى ثانوية الســلط "مصنع الرجال” ثم في طولكرم بعد ذلك التحق بمعهد الحســين الزراعي 

لمدة سنتين وتخرج منه عام 1964م.

انتخب السيد مروان الحمود رئيسًا لبلدية السلط عام 1968 ، وقد عَمًل جاهدًا لخدمة الناس وتلبية احتياجاتهم ونظرًا لتفانيه في 
العمل وإخالصه المطلق لوطنه وللمواطنين فقد أحبه جميع من تعامل معه أو سَمًع به كونه عًرف بصفات عدة كسعة أفقه وطيبة 
قلبه ودماثة خلقه ، يبذل كل جهده لخدمة الناس دون تفريق بينهم ، وذلك استكمااًل لما بدأه والده ، عُين في عام 1971 عضوًا في 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الوطني ثم تم انتخابه رئيســًا له وعندما شــكل الســيد زيد الرفاعي حكومته األولى عام م1973 جاء السيد 
كلة في 23 ـ 11 ـ م1974 وزيرًا للزراعة وقد شغل  مروان الحمود وزير داخلية للشؤون البلدية والقروية ثم شارك في الحكومة المشَّ
المنصب نفسه في حكومة الرئيس زيد الرفاعي والتي تم تشكيلها في 8ـ  2ـ  1976م. وجاء من جديد وزيرًا للشؤون البلدية والقروية 
في حكومة الرئيس مضر بدران المشكلة في 13ـ  7ـ  م19576 وفي حكومة الرئيس زيد الرفاعي المشكلة في 4ـ  4ـ  م1985 جاء وزيرًا 
للشؤون البلدية والقروية والبيئية ثم أصبح وزيرًا للزراعة في تعديل جرى عليها في 4 ـ 1 ـ م1986 وعندما شكل السيد عبد الرؤوف 

الروابده حكومته في 4 ـ 3 ـ م1999 جاء السيد مروان الحمود نائبًا لرئيس الوزراء في هذه الحكومة.
اختيــر عضــوًا في المجلس الوطني االستشــاري األول والثاني والثالث خالل الفترة الواقعة بيــن 1978) – 1984 م( وقد تم انتخاب 
الســيد مــروان الحمود كعضو في مجلس النواب عن قضاء الســلط في الفترة ما بيــن 1984) – 1988م( وانتخب مرة أخرى نائبًا عن 

محافظة البلقاء 1989) – 1993م(. وفي عام م1993 اختير عضوًا في مجلس األعيان وال يزال أحد أعضائه إلى اليوم.
وقد ارتبط معالي مروان الحمود بعالقة طيبة ومميزة بالراحل الكبير الحسين بن طالل طيب اهلل ثراه وقد قال فيه: "الملك الحسين 
بن طالل الذي أحببناه وعاصرناه وعشــنا معه في هذا الوطن الذي أحببناه كحبنا له. فقد ســعى المرحوم طيلة ما يقارب النصف قرن 
في بناء األردن الحديث واهتم بإنســانه فبنى وطور ووضع أســس نهضة علمية وثقافية وصناعية وتجارية عمرانية عمالقة. سنذكره 
ونتذكر سعيه الحثيث بأن يكون األردن القدوة في الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وهذا ما نتمتع به اآلن. وها هو جالل الملك 

عبد اهلل الثاني يسير على نهجه بخطى ثابتة قوية ألنه تخرج من مدرسة الحسين ويحيط به شعب وفيّ صادق أمين”.
يرتبط معالي السيد مروان الحمود برجل الوطن والدولة السيد زيد الرفاعي بعالقة صداقة قلما تجد لها مثيل ومن الجدير بالذكر 
أن الســيد زيد الرفاعي أحد رجاالت الرعيل األول الذين ساهموا في بناء وتطوير الدولة األردنية وخالل مسيرة حياته المكللة بالنجاح 
والعطاء ما عرف ال طريق الحق والصواب ، طريق الصدق واإلخالص فكان ذا حس شــخصي وشــعور بالمسؤولية وتحمل للواجب ، نال 
ثقة الهاشــميين بكل جدارة عُرف عنه الحزم والعزم والقدرة على تســيير دفة األمور ، وقد عمل السيد مروان الحمود مع دولة السيد 

زيد الرفاعي في عدة حكومات وكانا متفقان على القضايا الداخلية والخارجية.



الشركة في السطور...

-نشأت شركة جميل الساحوري واخوانه في البداية كمستورد لألدوات 
المنزلية.

-عام 1978 ابتدأ نشاطها الصناعي  بإنتاج عدد محدود من االثاث 
البالستيكي  واالدوات المنزلية.

-مع حلول عام 1990 وبالتدريج تم اضافة  اصناف كثيرة ومتنوعة من 
االثاث البالستيكي. 

-في نهاية التسعينات اصبح خط اإلنتاج يحتوي على األقل على اربعين 
صنف من الكراسي والطاوالت الداخلية والخارجية من مختلف الموديالت 

والذي يتناسب مع جميع االذواق. 
-   ثم في السنوات الالحقة تم اضافة أطقم االدراج والخزائن البالستيكيه 

بأحجامها المختلفة.
-تحمل أصناف الشركة جميعها اإلسم التجاري المسجـــل  " سامبا".

-وفي عام 2013 اضيف لخط االنتاج نوع جديد من االثاث البالستيكي 
وهو األول من نوعه في المنطقة وهو عبارة عن طقم كنب وطربيزات راتان 

الشكل.

شركة جميل الساحوري وأخوانه للصناعات  البالستيكية
 "سامبا"

"سامبا" الجودة واالتقان والسعر المنافس

 Gas( وفي عام 2016 قمنا بتطوير خطوط انتاج جديده تسمي-
injection system( وهي عباره عن تقنيه حديثه تساعد على انتاج 

منتجات ذات مظهر انيق و صالبه وجوده عاليه, لنكون من أوائل المصانع 
في المنطقه  التي بدأت العمل بهذه التقنيه في عالم االثاث البالستكيه. 
-ان شركتنا تقوم باضافه اصناف جديده بشكل مستمر,اما عن جميع 

التواريخ السابقه فهي عباره عن نقاط  تحول و تطور في تاريخ الشركه 
الصناعي حيث تسعى الشركه باستمرار لتطويرماكيناتها ومصانعها لتصل 

الى على مستويات التصنيع واإلنتاج والجودة والتميز. 
-على الرغم من كون هدفنا األساسي هو تزويد السوق األردني بانتاجنا 

اال ان هدفنا أيضا" التصدير للخارج. 
-صادراتنا وصلت الى االسواق العربيه لتجدها في عدة دول عربية منها 

المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، الكويت ، قطر، العراق، 
الضفة الغربية وقطاع غزة , لبنان . باإلضافة الى بعض دول اوروبا والواليات 

المتحدة االمريكية. 
-لشركة مشاركات عديدة ومستمرة في المعارض المحلية ، العربية 

والدولية.
-أهم ما يميز منتجات الشركة الجودة، كونها يتم تصنيعها من مواد خام 

اولية ذات درجة عالية من المواصفات، وتصنع وفقا ألعلى معايير الجودة 
العالمية.

-ان جميع اصنافنا تم تصميمها على يد فنيصون مختصون في القسم 
الفني للشركة وتم تصنيعها على قدر عالي من الدقة واإلتقان والمتانه 

لنصل الى اقصى حد في ارضاء الزبائن. الن رضا الزبائن هو هدفنا االساسي 
باالضافه    لكون رضا الزبائن هو العامل الرئيسي على تحفيز الشركه في 

زيادة منتجاتها و توسعها المستمر.
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مخابز السفراء ... 
واصبحت سنابل القمح حكاية ريادة وعنوان محبة

كان ذلك في العام 1922، عندما قدم ” المؤسس 

حســن محمــد الحموي” الــى المفرق حامال رســالة 

قائمــة ان يكــون الســفراء ســفيرا للخبــز العربي 

ومختلــف انــواع المخبــوزات ليســتقطب عاما بعد 

عام – بما يمتــاز به من بســاطة الديكور والموقع 

المميز- كل من يــزور ويقصد  المدينة صانعا منه 

اسما عريقا جمع ” االصالة” و ” البساطة” و” الجودة” 

واالســعار المنافسة ونتيجة لجهوده حاز على وسام 

رواد وبناة الصناعة األردنية ســنة 1998 من جاللة 

المرحوم الملك حسين طيب اهلل ثراه.

لتبدا بعدها حكاية عز ومجد وشــموخ واباء تلك 

الحكاية التــي تحملها حروف الســفراء في ثناياها 

باجمل وارق الحروف، ســبعة حروف قومية ورســالة 

انســانية في الحب والعطاء ورحلــة ملئية بالتحدي 

حاملــة من ســنابل القمح رســالة عروبيــة مفادها 

وجدنا لنبقى ولنكون الرقم 1 في االسواق.

منذ 1922 بدات 
رحلة افضل المخابز 

في المنطقة مروان الحموي المدير العام لمخابز السفراء

اجود انواع المخبوزات تجدونها تحت سقف واحد 

قصة مخابز السفراء، وصمود وتطور هذا االسم العريق على مدار 

80 عاما ، قصة ريادة حقيقية، تروي لشبابنا كيفية تاسيس االعمال 

الخاصة اليوم، فريادة االعمال تبــدا بفكرة وتركز عليه وتعمل بجد 

وايمان. لتصل الى النجاح وصناعة اسم كاسم ” السفراء”.

وتنهض الذاكرة من جديد لتعود الى االالف الســنين ففي شعار 

الســفراء تكمن الفكرة بأن االنســان العربي قام بزراعة بذرة القمح 

منذ آالف الســنين ، وأنتج منه الخبــز العربي والخبز الفرنجي وتطور 

معه الى كل ما هو صحي.

واســتكماال لمسيرة بداها والدهم اسس ابناء  الحاج حسن محمد 

الحموي مخبز الســفراء استكمااًل للمسيرة وذلك في عام 1980 تحت 

اسم )شركة عبد االله حسن الحموي وشركاه( ليحمل الراية من بعد 

اباهم ابناء حسن الحموي مروان وعبد االله و د.عدنان اخذين العهد 

بان يكملوا المســيرة ليكون اسم اباهم والسفراء الرقم الصعب في 

عالم المخبوزات.

ليأتي السفراء المخبز العماني العريق، حاملة قصة فكرة  واصناف 

مــن الحلويات والمخبــوزات التي تنم عن  الكــرم األردني المعهود 

وطاوالت تزخر بما لذ وطاب وتجمع الغني والفقير فالسفراء قام على 

اساس واضح بان زبائنه  شركاء في تطوره.
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السفراء ومن الخبز رسالة عربية قومية 

وبرغــم ان المخبز حافظ على طرازه الذي بــدا عليه اال انه واكب 

التطور والعصرية من خالل توظيــف التكنولوجيا الحديثة واالبتكار 

فالســفراء قائم على فكرة ان من ال يتقدم يفقد ثابته وليس فقط 

يتقادم.

ونظــرا الن كل من يمــر بصويفية البد له من ان يزور الســفراء 

ويتذوق الخبز باصنافه ويشــم رائحــة الكعك وهو يخبز ليخرج طازة 

وباجود انتاج قد تتخيله امتدت شــعبيته فــي كل دول العالم وكان 

مقصدا لزيــارات الجميع وليحلق في الســماء حامال رســالة عروبية 

بناءها االجداد وسار على نهجهها االحفاد.

الدكتور خلف الجادر السرحان 

مدير الخدمات الطبية الملكية سابقا 
برتبة فريق 

حاصل على البورد األردني في الجراحة 
العامة وجراحة الكلى والمسالك البولية 

حاصل على الدبلوم في المسالك البولية 
من جامعة لندن

 عضوالجمعية األمريكية لجراحة المسالك 
البولية 

 عضوجراحي الكلى والمسالك البولية 
والتناسلية األردنية وعضوالكلية الملكية 

لألطباء. 
يعمل حاليا في عيادته الخاصة )العيادة 

اإلستشارية لجراحة الكلى والمسالك البولية 
وعقم الرجال وزراعة الكلى(. 

بكالوريوس الطب والجراحة جامعة 
أرسطو)سالونيك(، اليونان 

التخصصات مسالك بولية جراحة كلى 
وجراحة مسالك بولية كبار 

)JBU( البورد األردني - مسالك بولية
البورد األردني - جراحة عامة

عضوالكلية الطبية الملكية )لندن( 
 FRCP

عضوالجمعية األمريكة للمسالك البولية 
 AUA

JAU عضوجمعية المسالك األردنية

استشاري أول جراحة الكلى والمسالك البولية 

االردن/ عمان/ شارع أبو فراس الحمداني )امتداد شارع مستشفى فرح للتوليد( / مجمع البسمة الطبي/ الطابق  3

0096264658051/00962795570809

kmjader@yahoo.com
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مركز الشميساني لإلخصاب والوراثة

لنطمس اليأس 
وننير درب األمل في قلوب المحتاجين.........

على درب االمل مشــينا لنحقق االف االحالم المتكســرة لعائالت تحلم بإنجــاب طفل ينير حياتها 
ويدخــل البهجة فيها، وقد كنا منذ عام ٢٠١٥ الرائدين فــي مجال االخصاب والوراثة وعالج العقم 
باســتخدام كل ما جد في عالم الطب والتكنولوجيا المســاعد على الحمل واالنجاب، ولقد لمع اسمنا 
فــي هذا المجال لما حققنــاه من إنجازات منذ بدايتنــا ولغاية اآلن بقيادة الدكتــور المتميز هالل 
أبوغوش المختص بأمراض النسائية والتوليد وعالج العقم لكال الجنسين وجراحات المناظير الغني 
عن التعريف، فال يكاد احد لم يســمع باســمه او ما حققــه من نجاحات بابتســامته الواثقة وعلمه 
وأخالقــه ودأبــه على زرع البهجة في قلوب المحتاجين دوما، ومعــه وبالتعاون مع مركزه الواقع في 
الشميساني بجانب مستشفى التخصصي كنا نحن وحدة االخصاب والوراثة في مستشفى الشميساني 
نكمل بعضنا بعضا ونحقق حلمنا ونلون حياة كل اسرة بدأت معنا باستخدام بروتوكول طبي خاص 
معتمــد لدينا لضمان الجودة وافضل النتائج، فتعالــوا معنا لتتعرفوا على قصتنا... معا وبعون اهلل 

نعيد األمل.... 

بدأت قصتنا بحلم الدكتور هالل أبوغوش وهو طفل صغير 
حينمــا كان ينظــر الى جيرانــه ويرى حســرتهم ودموعهم 
وحرمانهــم من كلمة بابا وكلمة ماما، وهذا ما دفعه ليكون 
طبيبًا استشــاريًا في أمراض النســاء والتوليــد والعقم، وان 
يحصل علــى درجة الدكتــوراه في أمراض النســاء والتوليد 
والخصوبة وعلم الوراثة في اإلنجاب، ومشــاركته في العديد 
من المؤتمرات الدولية التي تســمح باستخدام أحدث تقنيات 

اإلخصاب والوراثة لمساعدة األزواج في مشاكل العقم.
وهذا ما جعله عضوًا في:

الجمعية األوروبية للخصوبة واإلنجاب المساعد.  •
الجمعية األردنية ألمراض النساء والتوليد.  •

أستاذ مشارك سابقا في كلية الطب.  •
أستاذ مشارك سابق في مستشفيات ليبيا.  •

وأن يشمل عمله اإلجراءات التالية:
جميع أنواع العمليات الرئيســية في أمراض النســاء   •

والتوليد.
استئصال الرحم عن طريق المهبل.  •

اإلجراءات الفنية لبرامج تحريض اإلباضة المحدثة.  •
)ET، IUI( استرجاع البويضات، نقل األجنة  •

تنظير البطن والتشخيص والعالج.  •
تنظير الرحم والتشخيص والعالج.  •

ومع شــعلة الطموح المتقدة لديه استطاع ان يكون منارة 
االمــل ل ٦٠٠٠ حالــة وما زال الرقــم في تزايــد، وفي عام 
٢٠١٥ تــم افتتــاح مركزنا المجهــز بأحدث مــا توصل اليه 
العلــم من اجهــزة وتقنيات على يد الدكتــور المتميز هالل 
أبوغــوش، ويتم تطبيق نظــام جودة صــارم لضمان أفضل 
النتائج، وتتميز وحدتنا )وحدة الشميساني لإلخصاب( بأحدث 
الوسائل لتشــخيص وعالج حاالت العقم البسيطة والمعقدة 

وغير المفسرة وحاالت الفشل المتكررة ألطفال االنابيب. 

حين يصبح الحلم حقيقة 
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يتميز مركزنا بتقديم الخدمات التالية:
نقوم بعملية ســحب البويضات O.P.U من المبيضين مباشــرة، وهــذا االجراء هو الخطوة   •

األولى في برنامج أطفال االنابيب.
ارجــاع االجنة والتي هي مرحلة مهمة جدا من برنامج أطفال االنابيب، فبعد تلقيح البويضة   •
ســيوضع ناتج اإلخصاب في بيئة مالئمة وتحت ظروف صارمة من حيث درجة الحرارة والرطوبة، كما 
ســتضاف مواد مغذيــة خاصة حرصًا على نمو البويضات الملقحة بشــكٍل جيد، وبعد ذلك ســنختار 

أفضل االجنة المتكونة إلرجاعها للرحم.
ارجاع االجنة المجمدة: في حال تكون فائض من االجنة الممتازة نقوم في مركزنا باالحتفاظ   •
بها من خالل بروتكول طبي للتجميد، وبعدها في حال قرر الزوجان إعادة برنامج أطفال االنابيب من 

الممكن استخدام االجنة المجمدة وفك تجميدها وارجاعاها الى الرحم مرة أخرى.
كمــا نقوم أيضا بتجميد البويضات لدينا، وهي تقنية حديثة نلجأ اليها لالحتفاظ ببويضات   •

السيدة وذلك للقيام بعملية اإلخصاب في وقتٍ الحق في المختبر.
كما اننا نستخدم تقنية تحديد جنس الجنين إذا أراد الزوجان ذكرا او انثى من خالل برنامج   •

الحقن المجهري.
وأيضا نقوم باستخدام فحص االجنة كروموسوميا وانتقاء سالمة الجنين في برنامج الحقن   •

المجهري لتفادي االمراض الوراثية.
وأيضــا نقوم بتقنية ال IUI، وهو التلقيح داخل الرحم من خالل وضع نطاف الزوج وتنظيفه   •

داخل رحم الزوجة مباشرة.
ويوجد لدينا اجراء التفتيش في الخصية عن الحيوان المنوي ألخذ خزعة منها الحقا وهو ما   •

.TESE بعرف ب
.TESA   ويوجد لدينا أيضا الخزعة من الخصية عن طريق السحب  •

كما يوجد لدينا اإلجراءات الجراحية التالية وهي: ربط عنق الرحم، وسحب الجنين، وتنظيفات   •
الرحم، وسحب كيس عن المبيض.

هذه حكايتنا منذ بدايتنا الى غاية اآلن نحلم فيها بتحقيق المســاعدة لكل 
محتاج طرق بابنا لنكون منبع البهجة والســعادة لكل من يعاني األلم والحزن 

واليأس، وشعارنا دائما معا وبعون اهلل نعيد األمل............

نتميز بعطاءنا ونفخر بنتائجنا
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زيزفونة الفن وارزته تروي قصتها لمال واعمال
ميا خباز ...

مــن النادر أن تجد من يجمع بين المجد والكبرياء، ومن النادر أن تجد مجموعة الصفات الثمانية 

في شــخص واحد، الذكاء، االحترام، القوة، المرح، االبتســامة، الطموح، الجمال واألناقة، ولكن هذه 

الصفات تتوافر في ضيفتنا اليوم ميا ، هذه المرأة التي اســتطاعت أن تحقق اكبر قدر من التميز، 

ووضعت الكثير من المبادرات الخالقة التي تركت أثرها في مجتمعنا العربي.

ولمن لم يســعفه حظه اإلطالع على الســيرة العطرة لميا فإن مجلتنا تتشرف اليوم بإطالق هذه 

السيرة عبر هذه السطور.

درست ميا علم االجتماع وتعلمت منه الكثير لتنتقل بعدها الى مجاالت مختلفة،فذكريات الطفولة 

كانــت تالزمها حاملة معها امال واحالم طموحات بان تكون واحدة من ابرز االســماء العالمية في 

عالــم الفن واالبداع متســلحة بطموحات واحالم وقدرات تجعل تســبق غيرها من اقرانها بمراحل 

عديدة.  

كانات دراستها الجامعية محطة الثبات الوجود، تعلمت منها الكثير وساعدتها لترتقي سلم النجاح 

خطــوة تلو االخرى، لتنتقل الى مرحلــة متقدمة ومختلفة، مرحلة تخرج فيهــا كل ما كانت تخبئه، 

فهي ليست شخصية عادية، فعندما تقف امامها وتحدثك تجد نفسك امام شخصية استثنائية في 

طرحها وثقافتها وبعد نظرها حول واقعنا الذي نعيشه بحلوه ومره، تجد نفسك امام موسوعة قل 

ما تجد مثلها في وطننا العربي ، تدهشــك عند سرد تفاصيل الحياة، متنقلة بين تفاصيل وأخرى، 

هنا يقف المحاور لها منصتا عندما تحدثه عن المستقبل الذي كانت تهيء نفسها له. 

ليســت ككل النســاء، فهي واحدة من القليالت اللواتي صنعن المجد، تميزت ال بل واتقنت صنع 

المســتحيل، فطوعته بذكاء وحسن تقدير، سيدة اعمال، وفنانة، وسيدة مجتمع، وريادية، ومبدعة، 

كلها القاب تليق بها. 

ميا الرائعة إنســانة حقيقية، مرهفة الحس، تشعر مع اآلخرين وترى الجمال في الناس واألماكن 

واألشياء، وتشعر بالفخر النتمائها لهذه األرض الطيبة وتعشق رمالها وبحرها وتراثها. 

وعلــى الجانب اآلخر ترى ميــا أن نجاح المرأة الحقيقــي يكمن في تحقيق التــوازن  بين حياتها 

العملية وتلك االجتماعية والعائلية، وشــخصيا تقوم بتنظيم الوقت بشكل فعال، بحيث تجد أيضا 

الوقت للراحة وشحن الطاقة التي تحتاج اليها للمضي في حياة متوازنة وناجحة. 

هدفهــا هو تحقيق طموحاتها على الصعيد الشــخصي والعملي، وتحقيق النجاح الذي ترى أنه ال 

يتحقق إال من خالل القيام بواجبها كإمرأة وإنسانة وجزء من هذا المجتمع بكل إخالص وصدق. 
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تتجــول ميــا كالفراشــات، تحلــق بثقافتهــا وأفكارهــا فــي فضــاءات ال حــدود لهــا، وتنتقــل بيــن زهــرة وأخــرى لتنشــر 
لمســاتها اإلنســانية الســاحرة هنــا وهنــاك، فتــداوي جــراح هــذا، وتشــارك النــاس أفراحهــم وأحزانهــم، وتتبــادل معهــم 

الحــب والتقديــر. 
ــدود األردن،  ــا ح ــت طموحاته ــل، تخط ــر لألفض ــغف بالتغيي ــوح والش ــا الطم ــد، جمعه ــراز فري ــن ط ــيدة م ــي س ه
لتُفاجــأ بــأن صداقــة عميقــة جمعــت بينهــا وبيــن عالمهــا العربــي، وجعلــت منهــا رائــدة مــن رائــدات العصــر الحديــث 

علــى مســتوى عــال. 
ــك الصفــات  ــد ، أهــم ثــالث عوامــل لنجاحهــا، فمــا أن عرفــت بتل ــة فــي المواعي ــة والدق ــة والموضوعي فالمصداقي
حتــى أيقنــت انهــا ســتصل الــى أعلــى درجــات االحتــرام والتميــز، ويزيدهــا نجاحــا انهــا ســيدة مثابــرة، طموحــة، تمتلــك 

كاريزمــا النجــاح. 
تبــرز قيمتهــا فــي المجتمــع مقترنــة بقيمــة الرجــل، فهــي تمتلــك قيمــة وتحضــر وأخالقيــات انعكســت علــى واقــع 
المــرأة، فاصبحــت حقيقــة ال تحتــاج منــا إلــى جهــد يذكــر فــي تدبرهــا، ويكفــي فقــط أن نعــرف أنهــا كافحــت ورســمت 

مســتقبلها ونســجته بالــوان قــوس قــزح، فقدرهــا الزمــن لتجنــي ثمــار ذلــك حاضــرا ومســتقبال. 
لقــد اختــص اهلل ميــا بلحظــات قدســية عظيمــة، واي قدســية واي تكريــم يمكــن يفــي هــذه المــرأة حقهــا، ولكــن 
ــذه اهلل  ــذي أخ ــظ ال ــاق الغلي ــون الميث ــدة أن تك ــيدة  الرائ ــذه الس ــتطاعت ه ــة اس ــات العظيم ــك اللحظ ــل تل وبفض
عليهــا، فهــي األكثــر نزعــة للســالم والخيــر واإلنســانية، واألكثــر حرصــا علــى الســالم والتوافــق المجتمعــي ولــم الشــمل 

وإنــكار الــذات. 

وبقي أن نقول لميا اإلنسانة، 
والمرأة المتميزة، العصامية، ما قاله 

الشاعر : 
وقال لها البدرُ المنيرُ أال اسفري

   
             فإنَّك مْثلي في الَكمال وفي 

السَّعْدِ

ــان،  ــه، وارزة لبن ــا األردن، وزيزفونت ــي مي ــذه ه ه
عطرهــا  بعبيــر  فازدانــت  جمالهــا،  منحتهــا  التــي 

وتألقــت فــي كل ميــدان مــن مياديــن الكبريــاء.

ميا خباز ابداع بال حدود

وتضيــف هــا الفــن يعتمــد علــى الخيــال الواســع ويحتــاج الــى فتــرة طويلــة ودقــة 
عاليــة لتنفيــذ تفاصيلــه باالضافــة الــى االبحــار فــي عالــم الســحر والجمــال، وفتــرة 

عمــل طويلــة.
تســتطرد ميــا خبــاز حديثهــا بالقــول لكــي اســتطيع ان اصــل بفنــي الــى الدرجــة 
ــا  ــات المتحــدة واوروب ــوم باســتيراد المــواد الخــام مــن الوالي ــو اليهــا اق ــي اصب الت
وانتقيهــا بــكل عنايــة، كمــا حصلــت علــى دورات عاليــة المســتوى علــى يــد الفنانــة 
ــم  ــى التعلي ــة عل ــت حريص ــا زال ــدا، وم ــا وهولن ــي ايطالي ــن ف ــذا الف ــي ه ــدة ف الرائ
ــم مــن وجهــة نظرهــا ال ينتهــي،  ــم والتعل ــن فالعل ــى دورات اون الي ــام ال واالنضم
حينهــا اصبحــت علــى درايــة عاليــة بهــذا الفــن وبــدات اقــوم بعمــل جميــع تفاصيــل 
ــى  ــون االول ــا ولتك ــا وتفاصيله ــن نوعه ــدة م ــة فري ــون كل لوح ــدي لتك ــة بي اللوح
علــى مســتوى الشــرق كمــا كنــت انــا منــذ ان بــدات قبــل ثمانيــة اعــوام حيــث كنــت 

االولــى والوحيــدة فــي الشــرق االوســط والمنطقــة.

االولى في المنطقة

ميــا ضيفتنــا فــي هــذا العــدد بــدات حديثهــا الــى 
مــال واعمــال بالقــول خلقــت الكــون فنانــة والتميــز 
بمــا اقدمــه مــن فــن رفيــع ومتميــز وفريــد مــن هنــا 
ــه  ــع ب ــتطيع ان اجم ــن اس ــن ف ــي ع ــث ف ــدات ابح ب
بيــن كل مــا تعلمتــه فــي فنــون فــي لوحــة واحــدة 
تعبــر عنــي واجــد وراهــا حكايــة تنبــض بالحيــاة 
وتــروي قصــص مــن االســالف ومــن الحاضــر وتنظــر 
بشــغف نحــو المســتقبل، وهــو مــا وجدتــه فــي 
مختلــف  بيــن  يجمــع  الــذي   Mixed media art

ومــن خاللــه  واحــدة  لوحــة  فــي  الفنــون  انــواع 
اســتطعت ابتــكار قطــع فنيــة فريــدة مــن نوعهــا فــي 

ــدة. ــة واح قطع
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ــذا  ــي له ــى تصميم ــة ال ــول واالن باالضاف ــتطرد الق وتس
اللوحــات اقــوم بالتعامــل مــع افضــل المهندســين المعماريــن 
ــم  ــى تصمي ــي عل ــال فن ــل ادخ ــن اج ــور م ــي الديك ومهندس
المنــازل مــن خــالل الحيطــان واالعمــدة واالبــواب وتبليســها 

بهــذه القطــع الفنيــة.
ــة،  ــي الخاص ــمي مملكت ــون مرس ــت ان يك ــف حرص وتضي
وبذلــت جهــدي لتكــون تفاصيلــه مشــابهة لشــخصيتي التــي 

تعشــق الفــن واالبــداع.
وردا علــى ســؤال مــال واعمــال حــول امكانيــة  شــحن 
اللوحــات الــى دول الخليــج والعالــم اجابــت ميــا اقــوم بشــحن 
هــذه اللوحــات بالتعــاون مــع افضــل شــركات الشــحن لتصــل 

ــا. ــا وجودته ــي بتفاصيله ــا ه ــة كم اللوح

هــو شــغف يقــود إلــى المجــد والعليــاء، شــغف يبــدأ ببــذرة تتطــور 
وتنمــو، لتصبــح فكــرة تقــود الــى النجــاح .

هــذا مــا يمكننــا أن نقولــه عــن فــرح الحيــاري، التــي حولــت 
ــن  ــاح، وم ــة نج ــس لقص ــوان والمالب ــيق األل ــا لتنس ــغفها وحبه ش
ــي  ــة ف ــالت المتخصص ــرز المح ــن أب ــد م ــى واح ــي إل ــروع منزل مش
اســتيراد وتجــارة المالبــس مــن افضــل المتاجــر حــول العالــم، 
ــاء  ــم المالبــس واالزي ــح اســم متجرهــا عالمــة فارقــة فــي عال ليصب
ــا نبهــر   ــادة تــدرس، جعلتن ــاري قصــة نجــاح وري ــة ، فــرح الحي الراقي
مــن خبراتهــا فــي اختيــار تنســيقيات األلــوان والمالبــس، وألن 
الصــورة أكثــر تعبيــرا مــن الــكالم اخترنــا لكــم هــذه المجموعــة ممــا 

ــة. ــع العالمي ــل البضائ ــن أفض ــا م ــه متجره ــر ب يزخ

فرح الحياري... 
عندما يصبح الشغف نجاح
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انطلق مشــروع روابي فرح من 
ثوابــت وطنية وقوميــة بقيادة 
الســيد ليث وذلك ضمن رؤيته 
الواضحــة لســير هــذا اإلنجــاز 
الوطنــي القومــي والــذي بــدأ 
يشــغَله منــذ أن كان طالبًا في 
الجامعــة حيــث جــذب انتباهه 
القــوات األمريكية على  دخــول 
العــراق وتدمير صوامــع القمح 
وبنوك البذور واألصول الوراثية 
للنباتــات والحيوانــات وقد أخذ 
يبحث بشــكل مطول عن ســبب 
هــذا اإلهتمــام بتدميــر مراكز 
الغذاء وقام بعمل دراساته وبدأ 
بتصــور ورؤيــة مشــروعه يلوح 

باألفق. 

من البذور حكاية من البذور حكاية 

روابي فرح

واســتهل مشــواره بالذهاب إلى الدول العربيــة لجمع البذور 
واألصــول الوراثية النباتية والحيوانية وجمــع العديد من اآلراء 
من العلماء، المختصين وذوي الخبرة في هذا المجال حتى وصل 
فكره إلــى عامة الناس وأصبح من المؤثريــن في مجال الزراعة 
والسياســة وهذا ليــس بغريب عن ابن الشــيخ " عوض توفيق 
الزيود" ألن والده كان من شيوخ بني عبّاد )أكبر عشائر األردن ( 

وكان من األشخاص الموهوبين الذين سعوا خلف النجاح .
بــدأ ليث على توســيع إطار مفهوم األمن الغذائي واســتخدم 
الوســائل المتاحة لجعل المواطن يؤمــن بأهمية قضية اإلنتاج 
الزراعي وديمومته وهوجزء ال يتجزأ من اســتقاللية األمم وحجر 

األساس في بناء مستقبلها ونمواقتصادها.
وقــام بناءًا على نظرته وتصوره لمشــروعه المبتكر بالتواصل 
الميدانــي مــع المزارعين على اختــالف مناطقهم فــي الوطن 
إليجــاد حل لمشــاكلهم عن طريق إيجاد أنمــاط زراعية مبتكرة 
تراعي متطلبات األسواق المحلية والخارجية وتراعي الكم والنوع 
والجودة وتســتطيع منافسة المنتجات الخارجية بقوة مستغلين 
قدرتنــا على اإلنتاج على مــدار العام بين زراعات غورية وشــفا 
غورية ومناطق الشــفا بمســاعدة أمهر العلمــاء والمختصيين 

والمختبرات.
كما يســعى لخلق شــراكات مؤثرة مع جميع الجهات المهتمة 
وصاحبة المسؤولية في هذا الشأن ضمن مبادئ وطنية وقومية.

رؤيته:
- إنشاء بنك وطني للبذور األصيلة 

- توعية المزارع وتنظيم أجندة زراعية تساعد على رفع اإلنتاج وجودته وذلك من خالل إنشاء 
منصة للتعريف بقيمة األمن الزراعي

- خلق فــرص مبتكرة للعمالة والمختصييــن باألمور الزراعية وجذب المشــاريع اإلبداعية 
والعقول المتميزة بعيدًا عن العشوائية 

روابي فرح بين اإلنجاز والطموح
من أبرز المؤشــرات على نشــاط روابــي فرح هووجــود متابعين بالمالييــن على منصتنا 
اإللكترونية وهي تمثل إطار واسع للحوار والنقاش الحر وطرح التحديات والعمل على تذليلها 
بتفاعل مســتمر بيــن المتابعين والقائمين على هذا المشــروع بقيادته وهذا يســاعد على 
تحقيــق جزء كبير من من أهدافه ونشــر الوعي والثقافة وتوجيــه المهتمين لمواطن القوة 

والضعف، والتشاركية بالتفكير إليجاد الحلول ومواجهة التحديات 
وبالنتيجــة لكل ما تقــدم نحن اليوم نعمل يدًا بيد مــع 18,000 متطوع من داخل الوطن 
وخارجــه اللذين هبّــوا من جميــع أنحاء الدولــة ليقدموا أنموذجــًا قاباًل للتقــدم والتطور 

والتحديث ومن إنجازات روابي فرح التي تمت خالل فترة وجيزة :
- توزيع 200,000 شــجرة من أصول وراثية كانت على وشــك اإلنقراض مثل التين الزراقي 

األردني، عنب حلحول الفلسطيني وشجر النبق السوري 
- تــم توزيع 2 طن بذور أصيلة تم جمعها من ســوريا، فلســطين، المغرب، تونس، العراق 

وإيران لوجه اهلل تعالى 
-تم توزيع 20,000 علبة قمح روماني 

- تم إنشــاء منصة إلكترونية للخدمات والتسوق والتي تضم العديد من المنتجات الوطنية 
حتى تصل لجميع فئات المجتمع وهي من المنصات الغير ربحية لخدمة أبناء الوطن 

- تــم عمل 25,000 كــرة طينية من بذور النباتــات العطرية ونثرها فــي الجبال إلعادتها 
لموطنها الحقيقي 

- تــم عمل 3 حفائر مائية فــي المناطق الصحراوية لتكون عامل جذب ألصحاب المواشــي 
والزراعة المحلية 

- نشــر أصبعيات ســمكية عددها ما يقــارب 10,000 أصبع ورميها في الســدود والحفائر 
المائية

- جمــع الطيور النادرة وشــراء بعضها مــن الصيادين بدل قتلها ونشــرها في المحميات 
والغابات الوطنية وكان عددها ما يقارب 8,000 طير

- تــم توزيع 800 زوج أرانب من االنــواع المختلفة لتكون دخل للعائالت المســتورة بحيث 
تكون نواة لزيادة الثروة الحيوانية 

- تم توزيع فقاســات بيض طيور على أكثر من 50 عائلــة من العاطلين عن العمل لتكون 
دخل لهم وتكون زيادة لتعداد الطيور التي أوشكت على اإلنقراض 

- زراعــة 500 دونم فــي منطقة الحالبات وتوزيــع أنتاج المزرعة على العائالت المســتورة 
لتكون رأس مال لهم لبدء مشاريع صغيرة وكان عدد العائالت ما يقارب 638 عائلة .

الرؤى المستقبلية 
إن حلم السيد ليث الذي بدأ بكتابة سطوره االولى في أرضه ) في منطقة دابوق ( 

هــذ المشــروع يبرهن نجاح فكره ومســاره الصحيــح ومصداقيته بالرغم مــن الصعوبات 
والمتطلبــات والمجهود المالي الذي مر به والوقت اللــذي قضاه في البحث والبناء وهذا كله 
للوصــول إلى هدفه األساســي المتمثل بتحقيق مبدأ الخالفة فــي األرض وإنفاذ تعاليم اهلل 

وذلك بخدمته للوطن العربي واإلسالمي..
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ليث دويكات في 
سطور...

ليــث عوض توفيق الزيود ابن المرحوم الشــيخ عوض توفيق 
الزيود شيخ مشايخ عشيرة الزيود و قبيلة عباد و هو االبن األكبر 
للشــيخ عوض انهى دراســاته الجامعية و بدأ مشواره المهني و 
هــو رجل أعمال و مالك مجموعة شــركات روابــي دابوق و التي 

تشمل:
-  شــركة فزعتــك للمواطنــة الحقيقيــة الغير ربحيــة و التي 
ينحصر نشــاطها في تنفيذ المبــادرات المجتمعية الهادفة إلى 

مساعدة المجتمع المحلي و إكسابه المهارات الالزمة لتطويره.

- شــركة الدويــكات العقارية للتطوير و التســويق العقاري و 
هي شــركة معنية بجلب الفرص اإلستثمارية في مجال التطوير 
العقاري و تعتبر من الشــركات الرائدة في الســوق األردني منذ 

ثالثة عقود.

-  شــركة روابي فرح المتخصصة بتطويــر القطاع الزراعي في 
الوطن العربي و ذلك من خالل إنشــاء أول بنك بذور في الوطن 
العربــي لجمع البــذور األصيلــة و إكثارها بمســاعدة نخبة من 
العلماء من كافة األقطار العربية باإلضافة إلى تطوير ممارسات 
الزراعة الحديثة من خالل التدريــب و إدخال الماكينات الحديثة 

واألساليب الزراعية المتطورة.

- انطلق مشــروع روابي فرح بقيادة الســيد ليث و متطوعين 
عددهم يقــارب ال 18،000 متطوع من داخــل الدولة و خارجها 
ليقــدم نموذجــًا قابــاًل للتقدم و التطــور و التحديــث و يتفرع 

المشروع إلى 3 محاور رئيسية:
- منصــة للتعريــف و التدريب على ســبل الزراعــة و التعريف 
بقيمة األمن الغذائــي و البذور األصيلة و جمع األصول الوراثية 
و الحيوانيــة و النباتيــة الخاصة بالدول العربية و اإلســالمية و 

المحافظة عليها.

- خلق فرص مبتكرة للعمالــة و المختصيين باألمور الزراعية 
و جذب للمشــاريع اإلبداعية و العقــول المتميزة و التميز بعيدًا 

عن العشوائية.

- إنشــاء بنك وطنــي للبذور األصيلة حيــث أن البذور األصيلة 
تعبــر عن هوية وطنية و كنزًا إســتراتيجيًا يجــب الحصول عليه 
و الحفــاظ عليــه كجــزء ال يتجزأ مــن مفهوم األمــن الغذائي و 
هــو الهدف األساســي لجميع الدول العربية لمــا له أهمية على 

استقرارها.

خيرات الطبيعة بين يديكم

الجودة شعارنا والحياة الصحية غايتنا والسعر 

المنافس سالحنا 
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اقدم بيوت السلط تحت مجهر مال واعمال
لقــاءا بمحض الصدفة جمعني مــع واحدة من ابرز ســيدات البلقاء 
واســم لمع في ســماء العلمــاء الخيريــة والتطوعية وخدمــة وتنمية 
المجتمــع المحلي انها علم من اعالم الســلط ورمــزا من رموزه حالها 
حال جميع ابناء ال قاقيش االكرام منذ القدم، جلســة ممتعة جمعتني 
واياها اثناء قضائهم اجازة نهاية نهاية االسبوع في مزرعتهم الخاصة 
فــي كفر هودا ، نعم قطعــت عليهم خلوتهم وصفو جلســتهم بعيدا 
عن صخــب المدينة الخرج بحــوار صحفي يحســدني عليهم الكثيرين 

ويتمحور حول اقدم بيوت السلط "بيت قاقيش"...
ال اريد االطالة واتركم مع فصول الرواية والتي ســمعناها من رهام 

قاقيش...
بدات رهام حديثها باالشــارة الى االســاس في ترميم بيت قاقيش 
اقــدم بيوت الســلط بالقول تبلورت فكرة ترميــم وإحياء بيت قاقيش 
في مدينة السلط الخالدة لدى شقيقي باسم عيد قاقيش المغترب في 
اســبانيا للمحافظة على بيت اجداده وليبقــى معلمًا من معالم مدينة 
الســلط الحضارية، فقد قــرر باإلتفاق مع اخوته البــدء بترميم المبنى 
وذلــك على نفقته الخاصة والتي بلغت القيمــة اإلجمالية لهذه الغاية 
مبلغًا تجاوز المائة ألف دينار اردني وتمت المباشــرة بإشــراف شقيقه 
عصام يســاعده ابن عمه إســحق جميــل قاقيش حيــث كانت الخطوة 
األولى جمع المعلومــات عن تكوين البيت وتركيبتــه العمرانية ممن 
كان لهــم عالقة حميمــة بالمبنى من اصحابه ورواده او ممن عاشــوا 
به والى ما شــابه ذلك وبدأت بتلك المرحلة األولى وبوشر الترميم عام 
1989 واستمر لغاية عام 1993 حيث اخذت هذه المرحلة الحجم األكبر 

وذلك لعوامل كثيرة كانت الســبب الرئيســي فــي الصعوبة والمعاناة 
واذكر للتوضيح ان الصعوبات كانت...

انعدام معالم البيت بشكل شبه كامل.
- نقــل األتربة والركام كانت مــن المراحل المعقــدة وذلك لموقع 
المبنى البعيد عن الشارع، حيث لجأنا الى تعبئته بأكياس األرز والسكر 
والطحيــن ونقلها بإســتخدام الطــرق البدائية وهي النقل بواســطة 

الدواب الى الشارع الرئيسي ومن ثم الى سيارات النقل
- نقــص مادة الحجر األصفر وهذا كان من اهم األســباب التي أخرت 
عملية الترميم وزيادة الكلفة اإلجمالية للمشــروع حيث كنا نبحث في 
كل مكان حتى في مكبات النفايات او الشراء او هدم بعض البيوت التي 

يرغب اصحابها بذلك وأخذ الحجر مقابل الهدم ونقل الركام.
- عالوة على ما تقدم فقد كانت معاناة من نوع خاص اال وهي انتقاء 
األيــدي العاملة الماهرة وتمكنا من ان نعتمد على العدد القليل منها 
حتى إستطعنا انجاز المهمة الصعبة، حيث تحدينا انفسنا وقهرنا كافة 

الظروف الصعبة للوصول الى النجاح والحصول على ما وصلنا اليه.

عائلــة قاقيش تقــدم منزلهــا لبلدية 
الســلط الســتعماله دون مقابل بعقد 

يجدد كل 3 سنوات 

- باإلضافة الى ذلك لم نجد من يســتطيع مساعدتنا في تصنيع قوالب 
البالط بأشــكال خاصــة لذلك قصدنا بعض الصناعيين الســوريين حيث 
تمكنا مــن انتاج القوالب الخاصــة وقمنا بتنفيذ حاجتنــا من البالط في 
عمان وهذا ايضًا كان له أثر كبير في إرتفاع الكلفة هذا بالنسبة للمرحلة 

األولى للترميم واعمال الكهرباء والحدادة والنجارة والتكحيل وغيرها..

واضافت اما المرحلة الثانية للترميم فقد كانت أســهل نوعًا ما حيث 
لــم نحتاج اال المواد الالزمة للداخل ولم تأخذ وقتًا طوياًل لذلك. وكانت 

المرحلة الثانية عام 2000م
لهــذا كان الترميــم بنظرنا عاماًل عظيمًا في تشــجيع الكثيرين من 
أبناء المدينــة للمحافظة على المباني التراثيــة القديمة القيمة حيث 

تظهر تاريخ وحضارة المدينة العظيمه..
فكلنا ذاهبون وتبقى الســلط الخالدة علمًا شامخًا مرفوعًا في سماء 

األردن الغالي
ولنــا الفخر بأننا كنا الســباقين للخوض في هذا المشــروع الوطني 
الرائع وال ننســى ماكان من قيمة كبرى لتعاون بلدية الســلط الكبرى 

معنا حتى انجزنا هذا المشروع.
وانهت حديثها باالشارة الى امر في غاية االهمية هو قيامها اسرتها 
بتقديم بيت قاقيش الى البلدية الســتخدامه كمكاتب لها مما كان له 
اكبر االثر في وصول الســلط الى العالمية وتتوجيهــا كمدينة للتراث 

على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وقالــت كيف ال تكــون كذلك وبلديتهــا تخرج من واحــدة من اقدم 

البيوت في المنطقة "بيت قاقيش".

رهام قاقيش... قدمنا بيتنا الستخدام البلدية 
الجل السلط
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نوزت النجداوي...انجازات تسطر باأللماس

منجز إنســاني فريد من نوعه بزغ في صورته المُثلى من هنالك من السلط سلطانة 

البلقــاء حيث الفنانة النهمة، المفكرة الجريئة، مرهفة األحاســيس والروح االســتثنائية 

التي اســتطاعت التسلل بخفة ورشاقة إلى عقول وقلوب كل من صادفتهم بحياتها كبارًا 

وصغارًا.

إســتطاعت تحقيق تلك المُعادلة الصعبة في شــخصيتها فظهرت بثوبها الســلطي 

الجميل "  خلقة جدتها" جامعة األلق من اوســع ابوابه ولتظهر في ثوب ذو مذاق إنساني 

وأجتماعي مشــوق بعيدًا عن المجامالت، وهو ما نجحت درة من درر الســلط  في تجاوزه 

بتقديمها عماًل يكون في متناول الجميع، اإلنسان العادي، والمسؤول.

تعتبر نوزت النجداوي إضافة نوعية متميزة ألرشيف المرأة المعاصرة، إذ أنه بتسليطه 

الضوء على ما حققته في الماضي والحاضر، نجد أن إنجازاتها تسطر بااللماس.

وتعد نوزت النجداوي فنانة تشــكلية_ مدربة أشــغال يدوية _رئيسة جمعية الياقوت 

للثقافة والتمكين الحرفي.

حملت على عاتقها رسالة المحافظةعلى التراث واألبنية والموروث الثقافي. 

فبريشتها الفنية قامت بتدريب 16 مدرسة بمدينة السلط باإلضافة الى تدريب مركز 

االمل لذوي االحتياجات الخاصة /مركز الصم والبكم الديار المقدسة. 

وتحــت عنوان الســلط بعيــون محبيها.....كانت رســالة المحبين  من خــالل قيامها 

بتأسيس فريق الرسامين  المبدعين الصغار الذين قاموا بالتجول  في المدينه  لرسمها 

واظهار جمالها وجمال االلبســة التراثية فيها  )الخلقة الســلطية /الكحل /شجرة الدالية 

/الحجــر االصفر الذي جعلها تلقب بمدينة الذهب /صنــدوق العروس االقواس /االبواب /

ساحاتها /حواريها واالزقة.

حيث اقيمت مســابقة الجمل الرسومات التي تجســد مدينة السلط بحتفال كبير ضم 

جميع الطلبة والجهات المعنية مثل مديرية الســياحة/البلدية /مؤسســة اعمار السلط/

وزارة البيئة/ومجموعة من المفكرين ورجاالت الدولة.

وعلى مدى سنوات عملها في مجاالت الثقافة، رفضت دعاء ما يسمى )البرمجة العقلية(، 

ورفضت االنتماء للثقافة المجتمة النمطية، فقدمت على مدى تلك السنوات نماذجًا حُرة 

الروح، تســتحق أن تكون قدوة لكفاح مجتمعي، وإنســاني، وفكري، وإبداعي. يقتبس من 

حكاياتها وقودًا معنويًا لخطواته فيشجع ترددها، ويؤكد على صحة وجهتها.

نوزت النجداوي...انجازات تسطر باأللماس

منجز إنســاني فريد من نوعه بزغ في صورته المُثلى من هنالك من السلط سلطانة 

البلقــاء حيث الفنانة النهمة، المفكرة الجريئة، مرهفة األحاســيس والروح االســتثنائية 

التي اســتطاعت التسلل بخفة ورشاقة إلى عقول وقلوب كل من صادفتهم بحياتها كبارًا 

وصغارًا.

إســتطاعت تحقيق تلك المُعادلة الصعبة في شــخصيتها فظهرت بثوبها الســلطي 

الجميل "  خلقة جدتها" جامعة األلق من اوســع ابوابه ولتظهر في ثوب ذو مذاق إنساني 

وأجتماعي مشــوق بعيدًا عن المجامالت، وهو ما نجحت درة من درر الســلط  في تجاوزه 

بتقديمها عماًل يكون في متناول الجميع، اإلنسان العادي، والمسؤول.

تعتبر نوزت النجداوي إضافة نوعية متميزة ألرشيف المرأة المعاصرة، إذ أنه بتسليطه 

الضوء على ما حققته في الماضي والحاضر، نجد أن إنجازاتها تسطر بااللماس.

وتعد نوزت النجداوي فنانة تشــكيلة  مدربة أشــغال يدوية _رئيسة جمعية الياقوت 

للثقافة والتمكين الحرفي.

حملت على عاتقها رسالة المحافظةعلى التراث واألبنية والموروث الثقافي. 

فبريشتها الفنية قامت بتدريب 16 مدرسة بمدينة السلط باإلضافة الى تدريب مركز 

االمل لذوي االحتياجات الخاصة /مركز الصم والبكم الديار المقدسة. 

وتحــت عنوان الســلط بعيــون محبيها.....كانت رســالة المحبين  من خــالل قيامها 

بتأسيس فريق الرسامين  المبدعين الصغار الذين قاموا بالتجول  في المدينه  لرسمها 

واظهار جمالها وجمال االلبســة التراثية فيها  )الخلقة الســلطية /الكحل /شجرة الدالية 

/الحجــر االصفر الذي جعلها تلقب بمدينة الذهب /صنــدوق العروس االقواس /االبواب /

ساحاتها /حواريها واالزقة.

حيث اقيمت مســابقة الجمل الرســومات التي تجسد مدينة السلط باحتفال كبير ضم 

جميع الطلبة والجهات المعنية مثل مديرية الســياحة/البلدية /مؤسســة اعمار السلط/

وزارة البيئة/ومجموعة من المفكرين ورجاالت الدولة.

وعلى مدى سنوات عملها في مجاالت الثقافة، رفضت دعاء ما يسمى )البرمجة العقلية(، 

ورفضت االنتماء للثقافة المجتمة النمطية، فقدمت على مدى تلك السنوات نماذجًا حُرة 

الروح، تســتحق أن تكون قدوة لكفاح مجتمعي، وإنســاني، وفكري، وإبداعي. يقتبس من 

حكاياتها وقودًا معنويًا لخطواته فيشجع ترددها، ويؤكد على صحة وجهتها.

سكاب العطيات ...
فارسة من السلط

في هذه العدد الخاص الذي خصصناه للحديث حول ســلطانة البلقاء وعروسه الغراء والذي 

سندور في ربوع وديانه وسهوله وجباله بين ادراجه وجدرانه لنختار منه اشخاصا حملوا السلط 

بقلبهم وعقلهم ووجدانهم وقادوه الى العلياء سنتناول في هذه السطور شخصية إستثنائية 

بكل مــا تحمله الكلمة من معنى، إســتثنائية بالعطــاء الالمحدود، إســتثنائية بعصاميتها، 

إستثنائية بما تتمتع به من خلق قويم.

ام الفقراء والمســاكين، التي ولدت لعائلة عصامية، درســت في مدارس السلط، فرضعت 

حبها وغرس داخلها السلط في القلب والعقل والوجدان ، ثم اتمت دراستها في جامعة عمان 

االهلية،  تمتلك ســيرة عطرة وهي واحدة من أبــرز اركان العمل التطوعي والخيري، ولو اتيح 

لها أن تتبؤا منصبًا لكانت قدمت عصارة خبرتها التي تلقى كل التقدير واالحترام لدى الجميع 

ولكنها ترفض الظهور وتبحث عن تكون اعمالها في الخفاء.

فمن النادر جدا ان تجد ســيدة  رائعة وحينما تجدها تبحث عن كالم جميل لوصفها وهذه 

هي فارسة السلط كما اطلقوا عليها هذا االسم 

ومنهم من يســمها ام الفقــراء وااليتام واالرامل اخت الرجال وبنت االصوال هي ســفيرة 

الســالم والمحبة واالنســانية صاحبة القلب الطيب الكبير وااليدي البيضاء الممدودة للجميع 

دون كلل او ممل. 

ناشطة اجتماعية درجة اولى محافظة على التراث عاشقة للمجتمع المحلي.

ولــم تقــف حكايتها الى هنا بل اســمها اصبح متداول على مســتوى العالم فهي من بين 

١٠٠ شــخصية انسانية على مســتوى العالم ومحبوبة ايضا عند الجميع مدربة دولية تعطي 

محاضــرات عن الســالم والمحبة واالنســانيه في اكثر من منتدى دولــي واكاديمية عضو في 

معظم المنظمات الدولي للسالم والمحبة.

ممثلة المنظمة األلمانية الدولية للتنمية والسالم باالردن. 

ممثلة المبادرة اللبنانية بااالردن 

ممثلة منتدى السالم الدولي باالردن ويوجد لديها الكثير الكثير عاشقة االردن .

حاصلة على عدة شهادات دكتورة فخرية دولية. 

حاصلة على كم هائل من شهادات التقدير واالواسمة.

فبطاقة شــكر وثناء نرفعها الى  فارسة مدينة السلط الناشــطة الرائعة  المعطاءة األخت 

الفاضلة سكاب العطيات..

...وإننــي ألعجز في وصفك من تعبير لكلمات الشــكر والثناء لجهودك الرائعة والموصولة 

والمســتمرة في كل أوقاتك وتفانيكي يغمر أبناء مدينتك الفقراء وزرع االبتســامه على تلك 

الوجوه.

طموحها  بان تكون سفيرة االردن الحبيب لجميع انحاء العالم .

تهتم بالتعايش الذي يربطها بالمسحين وتقول نحن اخوان منذو االزال

دمتي سكاب العطيات ودام ابداعك وشغفك وعطاءك الالمحدود...
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اذا كانــت عبــارة ال تيــاس عبــارة اســتخدمها الكثيــر مــن االثريــاء واصبحــت المفتــاح لقصص نجــاح تســطر بااللماس، 
قصــص نجــاح الشــخاص اصبحــوا فــي القمــة وبــدؤوا مــن الصفــر اثبتــوا جدارتهــم وعلــو كعبهــم حتــى وصلــوا الــى  
مرحلــه اصبــح يشــار لهــم بالبنــان  ويقولــون هــؤالء مــن صنعــوا االعجــاز، وقصتنــا هنــا يــا ســادة قصــة امــراة ليســت 
مــن وحــي الخيــال بــل هــي امــراة تحــدت الصعــاب لتكــون الرقــم االصعــب فــي عالــم االعمــال ولتســتحق بحــق لقــب 
امــراة مــن فــوالذ، رنــا األكحــل فارســتنا فــي هــذه الســطور والتــي تعرفــت عليهــا بمحــض الصدفــة الجــري واحــدة مــن 
اطــول اللقــاءات الصحافيــة التــي اجريتهــا فــي حياتــي حيــث تجــاوزت مدتهــا الـــ 4 ســاعات، وانــا اســتمع وكلــي الفخــر 
بــان رنــا األكحــل ضيفتــي، هــذه الســيدة التــي جعلتنــي انظــر امامــي مــرات عــدة واقــول هــل مــن الممكــن ان تكــون 
امــراة مــن هــذا الزمــان ام اننــي فــي جلســة اســتماع لحكايــة الــف ليلــة والليلــة ترويهــا لــي شــهرزاد ، قصــه نجــاح ال 

يمكــن لالســطر ان تفيهــا حقهــا وال اعــرف مــن ايــن البدايــة وال كيــف ســيكون الختــام...
ــة، فهــي  ــة ال النهاي ــكل خطــوة هــي البداي ــف ســيصيغ فصولهــا ف ــار كي ــم عــن وصفهــا ويح ــا  يعجــز القل فقصتن
إمــرأة تعلــم كيــف تتعامــل مــع النفــس البشــرية وناشــطة حقوقيــة لــم تغفــل بنــات جنســها بــل نــادت بالمســاواة منــذ 
صغرهــا ولــم تنســى رؤيتهــا عنــد نضجهــا بــل اكملــت مســيرتها لتكــون إمــرأة بألــف رجــل، إمــراة كانــت أول ســيدة 
عربيــة تمتلــك شــركة فــي العــراق، وأول إمــراة تنــادي بحقــوق المهندســات الزراعيــات وأول مــن أدار صياغــة السياســة 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــاص ف ــاع الخ ــن القط ــد م ــن تعاق ــي األردن، وأول م ــباب ف ــى للش ــة األول ــتراتيجية الوطني واالس
مــع المنظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة لتأهيــل مقيمــي جــودة علــى أرض الوطــن، وغيرهــا الكثيــر، حتــى ظننــت وانــا 

احادثهــا واضطلــع علــى الواقــع بــان كلمــة االول خلقــت لهــا.
ال أريد االطالة واترككم مع فصول حكاية فارســتنا التي تســتحق بحق لقب امراة من فوالذ .

حلم طفلة يصبح واقع 
لــم تكــن طفولــة فارســتنا رنــا األكحــل كاي طفلــة فــي ســنها فقــد تنقلــت مــن مــكان الــى اخــر بحكــم عمــل والدهــا وكذلــك 
تبعــا لظروفــه الماليــة، ولعــل المرحلــة االجمــل فــي طفولتهــا كانــت الســنوات التــي قضتهــا فــي ســلطنة عمــان ودراســتها فــي 
واحــدة مــن ابــرز المــدارس فيهــا قبــل ان تعــود الــى االردن وتســتقر بهــا ويباشــر والدهــا مشــروع جديــد وضــع فيــه كل مدخراتــه 
ــا  ــت لرن ــه باصعــب المراحــل التــي صقل ــه يمــر مــع عائلت ــذي جعل ــر احــد المســؤولين وال ــه ليتفاجــأ بعدهــا بانعــدام ضمي وامال
شــخصية فوالذيــة بتحديهــا لظــروف اقتصاديــة صعبــة عاشــتها االســرة لـــ 7 ســنين لعــل نقطــة التحــول فيهــا كانــت عندمــا لــم 
ــر بالمــاء. فــي  يجــدوا مــا يكفــي مــن الطعــام وأمــام مطالبــة األوالد بالزيــت تقــول لهــم والدتهــم اليوجــد زيــت اغمســو الزعت
تلــك الفتــرة الصعبــة، اهتــزت كل مشــاعر واحساســيس الطفلــة رنــا وجعلتهــا طفلــة متمــردة ال تقبــل الظلــم وال التمييــز بســبب 
الجنــس وال أيــة تمييــزات اخــرى. أرادت ان تســاعد أســرتها المكونــة مــن والديهــا وخمســة أطفــال هــي اكبرهــم، حتــى وإن كان 
األمــر يتعلــق بمصاريفهــا الشــخصية، فمــا كان منهــا اال ان تعمــل فخاضــت تجربــة بيــع الصحــف لمــدة يوميــن، ومــن ثــم قــررت 
فارســتنا ان تســتغل موهبتهــا فــي الرســم والتطريــز فاســتثمرت بضــع دنانيــر لشــراء المحافــظ "الجزاديــن" مــن ســوق الحميديــة 
فــي وســط البلــد بســعر الجملــة لتقــوم بالرســم والتطريــز عليهــا  وتبيعهــا الــى المدرســات والطالبــات فــي المدرســة، ممــا مّكنهــا 
مــن توفيــر بعضــا مــن مصاريــف دراســتها واحتياجتهــا المدرســية وكانــت بــوادر الريــادة هنــا والتــي ظهــرت الحقــا فــي مراحــل 

أخــرى مــن حياتهــا. 

رنا األكحل إمرأه من فوالذ

كمــا ذكرنــا ســابقا فــان طفولــة رنــا األكحــل لــم تكــن طفولــة عاديــة بــل كانــت 
ــى التمــرد والســعي  ــرز مــا يميزهــا ميلهــا ال ــة فــي فصــول ال تنتهــي ولعــل أب رواي
الــى اثبــات رأيهــا ومطالبتهــا بالمســاواة بيــن الجنســين فكانــت تعشــق اللعــب فــي 
الحــارات وان تتمتــع بالحريــة التــي يتمــع بهــا اقرانهــا الذكــور ولــم تكــن ترضــى بــان 
تُهضــم حقوقهــا او ان يفــرض عليهــا امــر ال تريــده، وهــو مــا تبلــور بعــد ان انهــت 
ــات  ــد الجامع ــي أح ــوم ف ــص العل ــي تخص ــا ف ــم قبوله ــث ت ــة حي ــتها الثانوي دراس
ــن  ــم تك ــي ل ــون والت ــة الفن ــا دراس ــم تمنيه ــة"، رغ ــة االردني ــي "الجامع ــة ف والزراع
موجــودة اال فــي جامعــة اليرمــوك فــي اربــد، وهــو مــا رفضــه والدهــا تمامــا مقابــل 
رفضهــا التــام لدراســة العلــوم، فــكان قرارهــا بدراســة الزراعــة. ومــرًة أخــرى تصــر 
علــى رأيهــا فــي قــرار التخصــص فــي الوقايــة والمعاكــس لرغبــة والدهــا فــي دراســة 
ــا  ــرض ذاته ــة بف ــات الريادي ــتمرت الصف ــة، اس ــة الجامعي ــالل الدراس ــة. وخ التغذي
ــج  ــن برنام ــة ضم ــتها الجامعي ــاء دراس ــل أثن ــا اال ان تعم ــا كان منه ــا، فم وأدواته
تشــغيل الطلبــة وكذلــك فــي الرســم )البورتريــه( والــذي مكنهــا مــن تحصيــل 

ــك . ــة جــزء مــن مصاريــف الدراســة كذل مصروفهــا وتغطي

بداية التمرد
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رنا األكحل وانطالقة مهنية متميزة
كمــا تبيــن ســابقا، بــدأت فارســتنا بالعمــل وتوفيــر دخلهــا الخــاص منــذ المرحلــة 
المدرســية ومــن ثــم الجامعيــة إال أن مســيرتها المهنيــة بــدأت رســميا بعــد التخــرج 
مــن الجامعــة فــي تخصــص الهندســة الزراعيــة والتــي كانــت غنيــة باألحــداث 
والــدروس، النجاحــات والعثــرات، حيــث أصــرت أن تبــدأ مشــروعها الخــاص فــي بيــع 
ــا  ــت منه ــرات صنع ــى عث ــول ال ــاح تح ــه بنج ــذي بدأت ــة وال ــة الداخلي ــات الزين نبات

ــادة.  ــي الري دروســا ف
ــات  ــم االمكاني ــن حج ــر م ــع ينبه ــت الجمي ــاز جعل ــات امتي ــات ورواي ــكارا وابداع أف

ــبابها. ــان ش ــي ريع ــابة ف ــا ش ــي تمتلكه ــة الت ــة العالي ــة والفكري الذهني
ــة لبورصــة  ــرة قيامهــا باســتئجار الســاحة الداخلي ــكار الني ومــن ضمــن هــذه االف
ــن  ــا م ــت تحضره ــي كان ــة الت ــات الزين ــزادا لنبات ــا وم ــا معرض ــان وجعله ــور عم زه
المشــاتل وتبيعهــا لتجــار المفــرق. وهــو مــا جعلهــا تحقــق الربــح االعلــى لفتــاة فــي 
عمرهــا فتخيــل خريجــة جديــدة تحصــد اربــاح بقيمــة 4200 دينــار فــي ذلــك الوقــت، 
ــا  ــدرس األول فــي حياته ــى وال ــرة األول ــى العث ــا ال ــذا النجــاح تحــول ايض اال ان ه
المهنيــة وهــو المخاطــرة المحســوبة فبعــض التجــارب ال تكــرر وبعــض االعمــال تنفــذ 

لمــرة واحــدة فقــط.
بعدهــا زاوجــت بيــن شــغفها بالرســم والهندســة الزراعيــة فدرســت برامــج التصميــم 
الهندســي وبــدأت فــي تصميــم الحدائــق وادارة تعهــدات صيانــة النباتــات فــي البنــوك 
والمجمعــات التجاريــة ونجحــت بشــكل مبهــر ليتحــول العمــل مــن عمــل فــردي الدارة 
مجموعــات مــن العمــال تجــاوزت العشــرين فــي اليــوم الواحــد وفــي مناطــق مختلفــة، 
ليتبــع ذلــك النجــاح العثــرة الثانيــة والــدرس الثانــي فــي األعمــال والمتمثــل فــي أهميــة 

الموائمــة بيــن حجــم العمــل وامكانيــات التنفيــذ واإلدارة.
ــا  ــت محله ــم افتتح ــن ث ــور وم ــال الزه ــد مح ــي إدارة أح ــا ف ــت الحق ــم  عمل ــن ث وم
الخــاص بالشــراكة مــع مســتثمر ليكــون الــدرس الثالــث فــي عالــم األعمــال والمتمثــل 

ــًا".  ــا وثالث ــع أوال وثاني ــع "الموق ــة الموق بأهمي
اســتمرت مســيرتها فــي ريــادة األعمــال الزراعيــة منــذ التخــرج عــام 1992 وحتــى 
عــام 1999 حيــث كانــت النقلــة المفصليــة فــي حياتهــا المهنيــة مــن عالــم الزراعــة 

الــى التنميــة والتدريــب  ...

 الدخول في عالم التنمية والتدريب  
ــن  ــة زي ــد الملك ــي معه ــمي ف ــي الهاش ــدوق األردن ــا الصن ــل عرضه ــة عم فرص
ــا،  ــها به ــا نفس ــدت رن ــة، وج ــرأة والبيئ ــول الم ــروع ح ــوي، الدارة مش ــرف التنم الش
حيــث اشــترطت الوظيفــة  امريــن متوفريــن لديهــا، وهمــا ان تكــون ناشــطة 
ــت  ــة، فتقدم ــة الزراعي ــي الهندس ــس ف ــهادة بكالوري ــل ش ــرأة وان تحم ــوق الم بحق
الــى الوظيفــة ونتيجــة قدراتهــا وكفاءتهــا تــم قبولهــا بالوظيفــة وبهــا بــدأت مرحلــة 

ــك. ــم كذل ــتكمال التعلي ــاق الس ــت اآلف ــدة فتح ــة جدي مهني
إدارة مشــاريع  الــى  مــن منســقة مشــروع  انتقلــت  المعهــد  فــي  فخــالل عملهــا 
ــب  ــج تدري ــوّر لبرام ــى مط ــب ال ــس التدري ــم ألس ــي ومتعل ــن متلق ــة وم ــج تنموي وبرام
ــة مــن  ــي. كمــا ســاهمت خــالل هــذه المرحل ــوى تدريب للمــرأة والشــباب وصانعــة لمحت
ــدرات  ــاء ق ــباب وبن ــو الش ــة نح ــي التنمي ــتراتيجي ف ــول االس ــي التح ــة ف ــا المهني حياته
الشــباب والعامليــن مــع الشــباب لتكــون التمهيــد لعملهــا الحقــا كخبيــر وطنــي لتطويــر 
االســتراتيجية األولــى للشــباب فــي األردن ضمــن منحــة صنــدوق األمــم المتحــدة لإلنمــاء. 

وكأن الحــظ يفتــح ابوابــه مــن جديــد لســيدة لــم تقصــر بحــق نفســها او مجتمعهــا 
فجــاءت فرصــة ذهبيــة لــم تتوانــى فارســتنا عــن اســتثمارها للحصــول علــى دبلــوم 
مــن ايطاليــا، فكانــت واحــدة مــن 6 مشــاركات أردنيــات حصلــن علــى فرصــة 
لتحصيــل دبلــوم فــي التدريــب بمنحــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة مخصصة للنســاء 
األردنيــات، تبعهــا مباشــرة حصولهــا علــى منحــة للدراســة لمــدة عاميــن )دوام جزئي( 
ضمــن برنامــج القيــادة فــي التنميــة والبيئــة )LEAD( وهــو برنامــج تعليمــي يعتبــر 
أعلــى مــن الماجســتير فــي العديــد مــن الــدول وينتســب اليــه مهنيــون فــي التنميــة 
ــة  ــب التنمي ــف جوان ــي مختل ــة ف ــرات عملي ــن بخب ــوا قياديي ــة، ليتخرج ــن 52 دول م

المســتدامة ويتــم تنفيــذ التطبيــق العملــي لــه فــي دول متعــددة. 
ــي والبحــث العلمــي  ــق العمل ــى التطبي ــى عل وألن البرنامــج يعتمــد بالدرجــة األول
ــم  ــي ل ــة والت ــر مــن 52 دول ــي أكث ــة ف ــز بحثي ــات ومراك ــع جامع ــات م ضمــن اتفاقي
ــة  ــن دراس ــتنا م ــت فارس ــا، تمكن ــن ضمنه ــط م ــرق األوس ــن دول الش ــن أي م تك
ــد  ــا وتايالن ــي الباكســتان وبريطاني ــع ف ــى أرض الواق ــة المســتدامة عل ــاد التنمي أبع
والمكســيك باالضافــة الــى موطنهــا األردن ممــا صقــل تجربتهــا المهنيــة وقدراتهــا 
العمليــة بشــكل غيــر عــادي ليمكنهــا ذلــك مــن تحقيــق النقلــة التاليــة فــي حياتهــا 

ــة.     ــي استشــارات التنمي ــة نحــو العمــل الخــاص ف المهني
وكانــت فارســتنا خريجــة الفــوج العاشــر 2002-2004 الــى جانــب زميلها البروفيســور 
ــط.  ــرق األوس ــن الش ــج م ــذا البرنام ــن ه ــن م ــوان، أول خريجيي ــد رض ــري أحم المص
وتقديــرا النجازاتهــا المهنيــة، تــم تكريــم فارســتنا بالدكتــوراة الفخريــة فــي األعمــال 

مــن كليــة كامبريــدج لدراســات الدكتــوراة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2004. 

استكمال الدراسة والتعّلم المستمر 
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ــة  ــي التنمي ــادة ف ــج القي ــن برنام ــا م ــد تخرجه ــا بع ــا واضح ــتنا هدف ــام فارس كان أم
ــا األردن  ــى بلده ــا ال ــي تعلمته ــرات الت ــة والخب ــل المعرف ــرورة نق ــي ض ــل ف ــة يتمث والبيئ
فعملــت فــي تقديــم االستشــارات التنمويــة وظهــر ميولهــا وتمكنهــا فــي مجــال التخطيــط 
تحديــدا والــذي دعمتــه بالعديــد مــن برامــج التدريــب المهنيــة المتخصصــة والشــهادات 
ــن  ــا كان م ــط فم ــة والتخطي ــارات التنمي ــي استش ــا ف ــر تميزه ــذي أظه ــر ال ــة، األم المهني
الهيئــة االداريــة فــي ملتقــى ســيدات األعمــال والمهــن األردنــي متمثلــة برئيســته آنــذاك 
ســعادة العيــن وجــدان التلهونــي اال االصــرار علــى ان تســتلم فارســتنا ادارة الملتقــى بعــد 
االنتهــاء مــن تقديــم االستشــارة لــه. وهــذا مــا كان حيــث أدارت فارســتنا ملتقــى ســيدات 
ــو  ــز واحــدا تل ــن ســطر خاللهمــا الملتقــى النجــاح والتمي ــي لعامي األعمــال والمهــن األردن
اآلخــر بــدءا مــن اعــداد الدراســة الوطنيــة األولــى مــن نوعهــا حــول المشــاركة االقتصاديــة 

للمــرأة فــي األردن وانتهــاء بتحصيــل الملتقــى عالمــة التميــز مــن مركــز الملــك عبــد اهلل 
الثانــي للتميــز لعاميــن علــى التوالــي. 

ومــاكان للتعامــل مــع ســيدات متميــزات فــي قطاعــات مختلفــة مــن 
ــل  ــعال فتي ــواء اش ــذه األج ــادت ه ــال، إال أن أع األعم

الريــادة بــكل مــا فيهــا مــن آالم ونجاحــات 
فــي نفــس فارســتنا، فقــررت العــودة 

الــى الريــادة ولكــن هــذه المــرة 
فــي مجــال تعشــقه ومســتندة الــى 
كل مــا تعلمتــه خــالل الســنوات 
الســابقة فــكان تأســيس شــركتها 
)الوســام(  لالستشــارات  ميــدال 

منتصــف عــام 2007

إدارة ملتقى سيدات األعمال والمهن األردني 
بــدأت كمــا الفينيــق مــن جديــد وأسســت شــركة الوســام دون أن تملــك مايكفــي لذلــك، فمــا كان مــن زوجهــا ورفيــق دربهــا إال أن يدعمهــا بالشــراكة 
وأيضــا بتحصيــل قــرض شــخصي للتمكــن مــن البــدء. وهكــذا كان؛ تأسســت الشــركة وحصلــت علــى أول عقــد عمــل قبــل أن ينتهــي تجهيــز المكتــب 
فتحــول المنــزل الــى مكاتــب؛ فاكــس يــرن فــي غرفــة النــوم وطابعــة تطبــع فــي غرفــة الضيــوف وملفــات مكدســة فــي غرفــة األوالد ... حاســوب هنــا 
وطابعــة هنــاك ومكالمــات واتصــاالت، وأول موظفــة فــي الشــركة تقضــي ســاعات دوامهــا فــي منــزل هــو أشــبه بوكالــة خدمــات منــه إلــى منــزل. اســتمر 
الوضــع علــى هــذا الحــال شــهور قليلــة الــى ان انتقلــت الشــركة بــكل ضوضائهــا وشــغفها وورقهــا إلــى مقرهــا الرســمي لينتظــم العمــل هنــاك ويكبــر 

الفريــق ويمتــد بخدماتــه خــارج حــدود الوطــن.
اتيحــت الفرصــة لفارســتنا لخــوض غمــار مجازفــة رياديــة جديــدة مــن خــالل ربــح عطــاء خدمــات تنميــة للعــراق يشــترط تنفيــذه علــى أرض العــراق 
حيــث كان ذلــك فــي فتــرة مبكــرة بعــد انتهــاء الحــرب وبــدء إعــادة التأهيــل والتــي لــم تكــن فتــرة مســتقرة تمامــا. فمــا كان مــن رنــا األكحــل اال أن قــادت 
فريــق مــن خيــرة المستشــارين وكانــت أولهــم فــي الســفر الــى العــراق، فــي الوقــت الــذي تــردد الكثيــر مــن الرجــال فــي فعــل ذلــك. وهكــذا كانــت أول 

شــركة أردنيــة تنفــذ برامجهــا علــى أرض العــراق، ومــن ثــم أول أردنيــة تؤســس شــركة استشــارية علــى األراضــي العراقيــة. 
ــري ال  ــذ صغ ــا ومن ــي، فأن ــد يزعجن ــم يع ــك ل ــة أن ذل ــى درج ــال ال ــن رج ــدة ضم ــيدة الوحي ــون الس ــوّدت أن أك ــتنا؛ تع ــول فارس تق
ــا، ففــي  ــة والمضحكــة أحيان ــف الغريب ــد مــن المواق ــي للعدي ــرق. ممــا عرضن ــا أصــر أن ال أرى الف ــرت وأن ــرق، وكب أرى الف
ــل  ــن العم ــي م ــا ننته ــي كن ــراق والت ــي الع ــة ف ــة والطويل ــج المرهق ــد البرام ــذ أح ــالل تنفي ــرات وخ ــد الم أح
فيهــا متأخــرا، خرجنــا الستكشــاف المنطقــة المجــاورة؛ فريقنــا مــن المستشــارين وأنــا، وفجــأة توقــف أحــد 
المستشــارين ليقــول لــي: أال تالحظيــن شــيئا غريبــًا؟! ألتفــت حولــي وأجبــت: ال أبــدا، مــا هــو؟ ليضحــك 
ــي،  ــرعة المش ــك بس ــاول مجارات ــن نح ــاعة ونح ــف س ــذ نص ــا، ومن ــدة بينن ــيدة الوحي ــت الس ــول أن ويق
ــا.  ــا فــي مقهــى للشــاي واليوجــد أي إمــرأة أخــرى هن ــا كضابــط جيــش، وتجلســين معن تســيرين أمامن
ــه: أكان لزامــا عليــك تنبيهــي لذلــك! كنــت أرى النــاس بشــرا فقــط  ــي مــن جديــد وقلــت ل التفــت حول

ــا!.  ــا أدراجن ــا وضحكــت وعدن ــا ذكــورا واناث واآلن أصبحــت أران

تأسيس الوسام لالستشارات )ميدال( في األردن واالنتقال الى العراق 
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فــي  المهنيــة  مســيرتها  وخــالل 
االستشــارات والتدريــب حققــت نجاحــات 
باهــرة فــي مجــاالت التنميــة أهلتهــا 
الن تصبــح مستشــارا للتخطيــط لوزيــر 
ــي  ــي ف ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
االســتثمار  لوزيــر  ومستشــارا  األردن 
فــي اقليــم كوردســتان العــراق. وتفتخــر 
متمســكة  التــزال  بأنهــا  األكحــل 
األردنيــة  العقــول  بــأن  بقناعاتهــا 
وقــدرة  تنافســية  ذات  والعربيــة 
الســوق  فــي  التميّــز  علــى  عاليــة 
الفكريــة  الخدمــات  فــي  وبخاصــة 
المتخصصــة مثــل االستشــارات، ممــا 
اســتراتيجي  شــريك  لتكــون  يؤهلهــا 
العالميــة  االستشــارات  شــركات  مــع 
ووكاالت  المتحــدة  األمــم  ومنظمــات 
التعــاون الدولــي و اإلنمــاء. وهــو مــا 
"الوســام"  شــركتها  شــعار  يعكســه 
فــي  دوليــة  بمعاييــر  )حلــول محليــة 
والتطويــر(  المســتدامة  التنميــة 
ــب  ــارات والتدري ــدّم االستش ــي تق والت
الدوليــة  المعاييــر  المتخصــص وفــق 
االجتماعيــة  التنميــة  مجــاالت؛  فــي 

االقتصاديــة، تقييــم وقيــاس الجاهزيــة 
االســتراتيجي  التخطيــط  للتصديــر، 
وتقييــم المشــاريع واألثــر االجتماعــي 
واالقتصــادي لبرامــج اإلعمــار والتنميــة.
وحاليــا تجهّــز األكحــل لنقلــة نوعية 
جديــدة فــي خدمــات الشــركة باســتثمار 
التكنولوجيــا والشــراكات الدوليــة، ومــن 
ــوال  ــة حل ــذه النقل ــر ه ــع أن توّف المتوق
مهمــة ألولويــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
فــي مرحلــة التعافــي مــن آثــار وبــاء 

ــد 19.      كوفي
رنــا األكحــل اآلن عضــو هيئــة عامــة 
فــي ملتقــى ســيدات األعمــال والمهــن 
األردنــي منــذ عــام 2005 وعضــو هيئــة 
ــة  ــب النائب ــغلت منص ــابق ش ــة س إداري
اإلداريــة  الهيئــة  لرئيســة  الثانيــة 
للملتقــى وهــي ناشــطة نســوية فاعلــة 
فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة للمــرأة 
وخبيــرة فــي قيــاس األثــر علــى التنميــة 
مركزيــة  ال  االجتماعية-االقتصاديــة، 
اإلعمــار  برامــج  تقييــم  و  التنميــة، 

ومشــاريع الــوكاالت الدوليــة.  

رنا األكحل...
ترسم من النجاح 
قصة ابداع وتميز

هــي عضــو مؤســس للجنــة التوجيهيــة لســكرتاريا 
لقطــاع  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الحــوار 
ــبكة  ــو الش ــارة األردن، وعض ــة تج ــي غرف ــارات ف االستش
ــبكة  ــد(، والش ــة )أنج ــي والتنمي ــوع االجتماع ــة للن العربي
العالميــة لصانعــات الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة، 

لالقتصادييــن.  األوروبيــة  العربيــة  والشــبكة 
ــم  وعلــى مســتوى الكفــاءات الشــخصية، األكحــل مقيّ
ــا مــن  ــز المؤسســي محلي ــز التميّ ــر وجوائ معتمــد لمعايي
قبــل مركــز الملــك عبــد اهلل الثانــي للتميّــز، ودوليــا 
بلجيــكا.  فــي  للتميــز  األوروبيــة  المنظمــة  قبــل  مــن 
وهــي مــدرّب مدربيــن مرخّــص مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة - ايطاليــا، مــدرّب رئيســي مرخّــص مــن األمــم 
المتحــدة فــي النــوع االجتماعــي والتخطيــط االســتراتيجي 
البنــك  مــن  مرخّــص  ومــدّرب  الحياتيــة،  والمهــارات 
الدولــي لبرامــج دعــم األعمــال الصغيــرة والمتوســطة 
المؤلفــات  مــن  العديــد  ولهــا   ،Business Edge(  (

والمطبوعــات المنشــورة فــي مجــاالت التنميــة أبرزهــا 
األولــى  الوطنيــة  لالســتراتيجية  ووضعهــا  صياغتهــا 
للشــباب فــي األردن، وتقييــم تجربــة الالمركزيــة فــي 
األردن "الالمركزيــة: التجربــة األردنية الناشــئة" والدراســة 
الوطنيــة حــول المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة "الرياديــات 

األردنيــات: الخصائــص والتحديــات والطمــوح"
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نهان صيام ... 
ارادة تحدت الصعب وصنعت االمل

الــرواد الكبار، هذا اللقب الــذي ينضوي تحته نهان صيام التي تحدت الظروف وســارت في 

دروب المجد حاملة معها احالمها بان تقود ابناءها الى ســلم المجد والعلياء، ويمجد حضورها 

القــوي بيــن أركان العمل اليــدوي واالبداع، والذي ارتقــت به إلى مصاف المــرأة التي أبدعت 

وتفوقــت وحملت في طياتها اجمل ما قدمته عبر ســنوات عمرها الجميل حيث اســتطاعت أن 

تحقــق اكبر إنجاز بكونها واحــدة من الرواد األوائل في عالم االبــداع، لتكون واغحدة من ابرز 

الحرفيات اللواتي تركن بصمة في عالم الفن ...

نهــان صيام ضيفتنا بهذه الســطور بدات حديثها لمال واعمال بالقــول انا ام الربعة ابناء 

ولدين وبنتين وهم درة انتاجي ومصدر فخري

خريجة ادب انجليزي

وقالت بداياتي كانت بعد وفاة زوجي ...لم يكن الجلوس في المنزل وانتظار احدهم ليصرف 

علي او على ابنائي قرارا متاحا ابدا

كان يتحتم علي االنخراط بسوق العمل الصرف علي وعلى اوالدي....

وردا على ســؤال مال واعمال حول الســر في هذا االبداع تقول والدتي فنانة تركيه معروفه 

تعشــق وطنها الثاني االردن وفلســطين وزرعت فــي داخلي انا واخوتي حــب الوطن واالرض 

والتعلق بالهوية واالفتخار بهما كان لها اكبر االثر في دعمي في مسيرتي الفنيه 

وتســتطرد القول دعم اخوتي الشــباب والعائلة وثقتهم وتقبلهم وافتخارهم بي وبانتاجي 

جعلني اقف على ارض صلبه واتقدم دون تردد 

امــا عن الخبــرات والدورات التدريبيــة الحاصلة عليهــا تقول نهان انتخبــت كعضو هيئة 

اداريه في جمعية صناع الحرف التقليدية لثالث دورات...وســفيرة سالم دولي لدوري كناشطة 

اجتماعية وانسانيه من قبل االكاديميه الدوليه لحقوق االنسان

عملــت فــي ارادة لتعزيز االنتاجيــة كمدربة معتمــدة لديهم وجبت معهــم كل محافظات 

المملكــة في دورات تهدف لتدريب ســيدات المجتمع المحلي على حرف كتصميم االكسســوار 

،الديكوباج، التنجيد ،الشموع المعطرة،الصابون وغيرها وكانوا هم اساس بداياتي ودعميةفي 

عملي كمدربة....

اصبحــت قصة نجاح من ســيدة منزل مغمورة لســيدة اعمال تســعى لدعــم كل زميالتها 

واخواتها وحثهم لالعتماد على انفسهم عن طريق العمل واالنتاج

تطوعت في مخيم الزعتري واالزرق للالجئين مع المصممه العالميه هيلين ستوري

مثلت المملكة في اكثر من معرض دولي كتركيا واوزبكستان.

00962795464383
للتواصل...

بونيكا من الطبيعة ...

Bonicabeauty.jo@gmail.com

للتواصل...

www.instagram.com/bonica.jo

خالل فترة كورونا تم تأســيس عالمة بونيكا التجارية لمستحضرات العناية بالبشرة من 

قبل عائلة اردنية حيث كان هدفهم  استثمار الوقت وتوفير أسلوب حياة أكثر صحي.

وبدأت مهمتهم كهوايــة بالمنتجات الطبيعية التي تحضر في المنزل وتجربتها، وإثبات 

جودتها وفاعليتها لترطيب البشــرة والجلد، مشــيرين إلى أنه في بعض األحيان يتم شراء 

منتجــات تجميل باهظة الثمن، وقد ال تؤدي الغرض المطلــوب منها. بعد فترة من الخبرة 

والتجارب، تم افتتاح مشروع بيتي صغير من خالل صفحة انستغرام باسم "بونيكا".

ســاعدهن في ذلك دراســة ابنتهم لجين للهندســة الكميائية والصيدالنية والتي 

قالــت عــن ذلك : " الهدف هو تعزيــز اهمية الجمال الطبيعــي دون اللجوء إلى المواد 

الكيميائيــة الضارة و إعادة تعريف معايير العناية الطبيعية للبشــرة. مع االســف، في 

معظــم األحيان نالحظ عدم اهتمام او انجذاب النــاس للمنتجات الطبيعية و المحلية 

بســبب عدم االهتمام بشــكل المنتج او فائدته. لذلك نحن نهتم بأدق التفاصيل لكي 

توفــر المنتجات فائدة عالية، وتبــدو لذيذة كالحلوى، وتكــون ذو رائحة جميلة تدوم! 

شــهرة بونيكا تكمن بشكل أساسي بزبدة الجسم المخفوقة ، حيث كنا أول من قدمها 

هنا في األردن".

وتضيف: " لدى بونيكا تشكيلة واسعة من المنتجات التي تشمل زبدة الجسم،  مقشر 

الجســم، عطور للشــعر، ماسك وحمام زيت للشــعر، زيت االظافر، مرهم عالجي للقدم، 

مسك للجسم، مرطب شفاه، مقشر شفاه، شمع المساج، والعديد من المنتجات االخرى". 

مــن هنا كان اختيارهم ان تكــون منتجاتهم مصنوعة بأعلى جــودة من المكونات 

الطبيعية الخام لتمنح كل امرأة الحب والرعاية والفائدة التي تستحقها.

اخترنا لكم افضل مستحضرات العناية بالبشرة
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بثينا الزعبي.. 
بلدوزر العمل التطوعي

Eikhair.2009@yahoo.com

للتواصل...

إنســانة فريدة من نوعها، ظهرت في صورة زاهية، نهمة، مفكرة جريئة، مرهفة األحاسيس 

والروح، إســتثنائية، اســتطاعت التســلل بخفة ورشــاقة إلى عقول وقلــوب كل من صادفتهم 

بحياتها كبارًا وصغارًا.

حققت أمانة مُعادلة الصعبة في شخصيتها فظهرت بثوبها األردني جامعة األلق من اوسع 

ابوابــه فظهرت في ثوب ذو مذاق إنســاني وأجتماعي مشــوق بعيدًا عــن المجامالت، وهو ما 

نجحت به درة في تحقيقه بتقديمها عماًل يساعد الجميع، اإلنسان العادي، والمسؤول.

بثينــة الزعبي، إضافة نوعية متميزة ألرشــيف المــرأة المعاصرة، فمــا حققته في الماضي 

والحاضر، يعد إنجازًا سبق عمرها بسنوات.

وعلى مدى سنوات عملها في العمل التطوعي، رفضت ما يسمى بالبرمجة العقلية، ورفضت 

االنتمــاء للثقافة المجتمعية النمطية، فقدمــت على مدى تلك الســنوات نماذجًا حُرة الروح، 

تستحق أن تكون قدوة لكفاح مجتمعي، وإنساني، وفكري، وإبداعي.

 يقتبس من حكاياتها وقودًا معنويًا لخطواتها فيشــجعها على المضي قدمًا، ويؤكد على 

صحة وجهتها.

ولتســمح لي بثينا أن أطلق عليها لقب القاطرة التي تعمل دون كلل أو ملل وبلدوزر، بل إن 

طموحها يزيدها إصرارًا على المضي قدمًا لخدمة وطنها أواًل ولتحقيق أمانيها وتطلعاتها.

وتعــد بثينــة الزعبي من الشــخصيات المكافحة الملهمة التي بدأت مــن الصفر، ال بل من 

تحت الصفر لتتجاوز كل العقبات التي واجهتها وتنتصر عليها، وقد بدا ذلك واضحًا في اختالف 

مشــاربها وتوجهاتها التي تجمــع بين صفات معنوية طبعت بصماتهــا على كيانها فميزتها 

بين بقية من ظهرن على الســاحة بثقة واعتداد بالنفس، كيــف ال وهي الروح التواقة للكمال 

قدر المســتطاع، واألحاســيس المرهفة، والنفس األبية العزيزة التي ال تقبل الضيم أو النفاق، 

والشغف تجاه المعرفة والسعي في طلبها من كل طريق.

مــن أهم ما يلفت نظر مــن يعرف بثينة هو أن هذه المرأة كافحــت لتحويل "أحالمها" إلى 

"واقع" يكســر المســتحيل ويقهره، بل كانت تغــوص في عالمها لتشــق طريقها الخاص في 

رحلة بحثها لإلجابة عن تســاؤالت عقلها الكثيرة، ومن ثم محاولة النهوض من عثرات التخلف 

والتقليدية واالرتقاء بكيانهت على الصعيد المعرفي، ودون استثناءات.

ارادة تصنع الصعب 
وتحدي يحقق 

المستحيل

بثينا الزعبي في سطور.. 

جمعية سيدات بصمة الخير  الخيرية )2009(ولغاية األن - السلط / عالن كمدير ورئيس اللجمعية حيث تم النهوض بعمل الجمعية و جلب القروض و المشاريع 
و تقديم القروض للمستفيدين و تقديم المساعدات المادية و المعنوية و توفير فرص عمل لعدد من السيدات 

بلدية عالن )من 2016(و لغاية األن الســلط /عالن كنائب رئيس مجلس بلدي محلي حيث تم التواصل مع اهالي المنطقة و دراســة مشــاكلهم وتزفيت العديد 
من الطرق الفرعية و الرئيسية و توفير حاويات القمامة الغلب السكان 

اتحاد الجمعيات الخيرية في المملكة األردنية الهاشمية )2014 ولغاية 2019(اول 3 سنوات كامين سر حيث تم تدوين محاضر األجتماع و التواصل مع الجلسات 
الحوارية و الهيئة األدارية و متابعة المخاطبات الرسمية و تحضير جدول األعمال لالجتماعات ومن سنة 2017 ولغاية األن كأمين صندوق حيث تم عمليات القبض 

و الصرف لالتحاد و استالم الميزانيات و تدقيقها و االطالع على مصاريف االتحاد 
االتحاد النسائي )من 2012ؤ ولغاية األن ( السلط كعضو بالهيئة االدارية حيث تتم متابعة النشاطات و االجتماعات و الفعاليات 

عضو لجنة اليانصيب الخيري في اتحاد الجمعيات 
عضو مجلس كلية في كلية االميرة رحمة الجامعية لمدة سنتين

عضو في صناع التغير للتنمية و التطوير 
عضو في لجنة حقوق االنسان 

عضو في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
عملت كمدير مشروع ممول من االتحاد االوروبي بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين عام 2020

الدورات العلمية / شهادات
الجمعية الملكية للتوعية الصحية )االعتماد الوطني للمدارس الصحية (2017-2016

منظمة هابيتات من اجل االنسانية  بتاريخ 2016/10/15
المنتدى الثقافي العربي /زي )التمييز في المجال االجتماعي و االنساني و النهوض بمستوى المرأه الريفية (2017/10/15

المركز الثقافي االلماني )دكتوراه فخرية كسفيرة سالم عالمي و مستشارة للعديد من  الهيئات الخيرية و االجتماعية 2016/9/23
منظمة اوكسفام رواد المستقبل )مشروع رصد االحتياجات المائية للمجتماعات المستضيفة المحلية في االردن ( 2016/11/27 لغاية 2016/12/1

قعوار للطاقة )الية تشغيل البرنامج الخاص بمشروع ال 1000 منزل ( 2018/8/14
االتحاد الدولي )البحث السريع بالمشاركة ( 2014/10

المجلس االردني لالبنية الخضراء )االسكانات بتكلفة ميسورة  و مستدامة (8/14 /2014
برنامج تعزيز و تطوير المجتمع المدني )المتابعة و التقييم ( 

مركز اية التربية الخاصة )تعديل السلوك االنساني (2012/12/11/11
االكادمية االممية لالبداع )االوراق النقاشية الملكية لصاحب الجاللة الملك عبد اهلل بن الحسين الثاني (1013/11/10

برنامج اكادمية نصار الهاشميين )شهادة دكتوراة بالثقافة الوطنية (
قناة نورمينا )درع التميز الوطني (

معهد القيادات النسائية العربية )فهم البحوث و االستطالعات السياسية ( 
معهد العناية بصحة االسرة / نور الحسين )وضع المراة في االردن

المركز الوطني للبحث و االرشاد الزراعي )معرض منتجات المرأة الريفية (
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المهندسة رنا ابو سعد... 
تصنع من االسمنت قصة نجاح ورواية شموخ

ما بين التصميم والعمــارة هنالك حكاية تقف امام 
المهندســة رنــا لتروي لنــا فصول حكايــة نجاح من 
نــوع اخر، وهنالك تصاميم  منحوتــة بصخرة األصالة 
والكبريــاء، عنفوانها اكبــر من ان يوصــف، رائحتها 

الزكية تمأل كل مكان لتروي حكاية التاريخ والمجد.

كثيرة هي األشياء التي تدفع هذه السيدة المكتنزة 
بالريادة واإلبداع للظهور وأحيانا لوعيها، وبديهيتها 
تــكاد تلتصق مع الفكــر والتميز واالبــداع، وأهم ما 
يجسدها، هي الرغبة في التعبير عن الذات وهي رغبة 
وحاجة كحاجتنا للتنفس العميق تكبر معها وتتضخم 
حتى تتفجر حين تتهيأ لها الظروف واألدوات الفكرية 
والمجتمعية، هي رغبة تتجاوز أحيانا تخطيطها لتختار 
الجمال عنوان لها، لعل ابــرز تفاصيلها حكاية حلم، 
نعم هو حلــم الطفل وقصة الزمــان وبداية التعرف 
علــى المكان ورســم مالمحــه كما تشــتهي النفس 
وتختار، هي حكاية مجد اليوم ورواية الماضي واحالم 
المستقبل وهو ما يحق للمهندسة رنا ان توصف به، 
وجعلنا نغوص معها في هــذا الرحلة والتي اطلعتنا 
على حديثها بسرد ممتع جعلنا نغوص في تفاصيلها 

واليكم القصة....

بداية الحكاية
تقــول رنا ابتدأ األمــر منذ الطفولــة حين عثرت علــى صندوق العــاب تركيبية 
بالصدفة بين العاب قديمة كانت مخصصة ألخوتي الذكور، وبقيت الهو بها ساعات 

وساعات دون االنتباه للوقت. تارة ابني عمارات عالية وتارة اخرى ابني منازل. 
جوائز ريادية

وتضيــف لقد كان حــب التصميم يالزمنــي منذ نعومة اظافــري واذكر تجميعي 
لالشــياء الغريبة التــي يعجبني شــكلها وملمســها ووضعها فــي تكاوين معينة 
للحصول على مظهر جميل . كل هذا ولم أكن قد تجاوزت الســابعه من عمري . ثم 
ظهرت موهبة الرســم والتي الحظتها معلمة الفنون في مدرســتي في ذلك الوقت 
وحصلت على أثرها على العديد  من جوائز الرســم المحلية والعالمية . ثم انصرفت 
بعد ذلك  الى الدراســة والتحصيل العلمي فحصلت علــى عالمة عالية  في الثانوية 

العامة وأخترت دخول كلية الهندسة المعمارية في الجامعة األردنية.

هندسة العمارة
واما عما قدمت لها هندســة العمارة تقول رنا ساهمت كلية العمارة بصقل هذه 
المواهب الدفينــة وتخرجت منها بتحصيل عالي بعد أن حصدت اهتمام اســاتذتي 

في الجامعه. 
واقتحمت غمار ســوق العمل االردني وســاهمت في تصميم مطــار الملكة علياء 
الدولــي ولــم اكن قد تعديــت ال ٢٣ من عمري . ســاهمت اســفاري واطالعي على 
العديــد من الحضارات  بصقل قدراتي التصميميــة مما جعلني محط انظار العديد 
من المصممين األوروبيين الذين تعجبوا من مدى تطور المرأة العربية وقد ساهم 

ذلك بتغيير فكرتهم النمطية عن المرأة في مجتماعاتنا .

خبرات واسعة
وتستطرد القول بعد الحصول على الخبرة الكافية قررت الدخول الى سوق العمل 
األردنــي بمكتبي الخاص ووضع عالمتي الفارقة في ســماء االردن وفي بيوت اهلها 
الذين دعوني لدفء منازلهم ؛الذي اعتبرته شــرف عظيم هذه البيوت التي ســتحوي 
اجمــل لحظاتهم مــع عوائلهم ، فعندمــا يدعوني احدهم لتصميــم الفيال الخاصه 
بــه اقابل افــراد العائلة واتعــرف على شــخصياتهم ومايحبون وطريقــة تفاعلهم 
مــع بعضهم البعض واســاهم في توفيــر بيئة هادئة ومريحة لهم تســاعدهم في 
االنفصال عن صخب الحياة اليومية والتركيز على حياتهم الشخصية لحظة دخولهم 

الى البيت.
وتختتــم حديثها بالقول اثنــاء انكبابي على عملي التصميمــي انعزل تماما عن 
العالم الخارجي واتخيل نفســي امشــي في هــذه المباني التــي اصممها حتى اني 
اتقمص شــخصية هذه المباني بطرازها التي هي عليــه . فعند العمل على البيوت 
الكالسيكية اقوم باالستماع الى مقطوعات مختارة من االوبرا واتخيل نفسي امشي 
بين شــرفاتها ، امــا عند  تصميم مباني حديثة اســتمع الى ايقــاع حديث. واتخيل 
االشــكال وااللوان الحديثة التي ســوف يضمها هذا البيت بين جدرانه . ال عجب في 
ذلك إذ ان الفنون مرتبطة ببعضها البعض وهي جميعها تعبر عن الحالة االنسانية 
التي يعيشــها الفرد . وهنا تكمن  اهمية ان يكون المصمم واعي للروح االنســانية 

وما ترنو اليه لتصميم فراغات مريحة تساهم في شفاء األرواح .
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مشاريع محلية بمواصفات عالمية 

 Dynamic space المهندسة رنا ابو سعد  
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مستثمرون سعوديون وأردنيون يطلقون فالي العقبة

وقعت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة األردنية اتفاقية استثمار إلنشاء 

شركة طيران سعودية أردنية مملوكة للقطاع الخاص برأسمال 20 مليون دوالر.

كان هذا المشــروع االســتثماري الضخم نتيجة تعاون مشــترك بيــن البلدين ، 

األردن والمملكة العربية السعودية.

وهذا الســياق قال نايف بخيت رئيس مجلس مفوضي الهيئة “ستســير شــركة 

الطيــران الجديدة رحالت إلى العاصمة عمان وإلــى دول أوروبية وعربية وخليجية 

تحت اسم فالي العقبة”.

وأضاف بخيت أن فالي العقبة ستشغل طائرتين في المرحلة األولى.سيكون مقر 

الشركة الرئيسي في مدينة العقبة.

من جانبه قال فادي أبو عريش المدير العام التنفيذي لشركة الطيران “االتفاقية 

تدعم السياحة في العقبة من خالل ربطها بدول العالم بأسعار تنافسية”.

وقال ناصر علياني ، المدير العام لشــركة فالي العقبة ، إن المشروع االستثماري 

جاء نتيجة تعاون بين المملكة العربية السعودية واألردن لخدمة مصالح الشعبين 

ودعم االقتصاد األردني.

اما المستشــار القانوني للشــركة االســتاذ حمزة خوالده فقد اعرب عن شــكره 

وتقديره لثقة الشــركة بــه وبمكتبه والكادر المعاون مؤكــدا على ان فالي العقبة 

ونظرا لالمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كادرها والقائمين عليها ستشــكل نقلة 

نوعية في النقل الجوي. االستاذ المحامي حمزة خوالده

التقاضي عن بعد...

 حاجة ام ضرورة؟

يعد التقاضي اإللكتروني الســمة األساســية للمستقبل بعد ان فرضت جائحة كورونا جلسات المحاكم عن بُعد، مما جعل جميع دول العالم تسعى لبناء أنظمة ذكية للتقاضي 

عن بُعد خالل جائحة كورونا؛ وحتى لما بعد الجائحة حتى تبقى المنظومة القضائية قادرة على اداء دورها المحوري في الدولة من اجل ترسيخ أسس العدالة وسيادة القانون بين 

أفراد المجتمع في اي ظروف قد تمر الحقا.

من ناحية اخرى فإن مفهوم التقاضي  بصيغته التي ظهرت خالل الجائحة يتجه نحوعصرنة القضاء وضمان إســتمراريته التي قد تتاح من خالل تفعيل مبدأ التقاضي عن بعد 

بإعتباره نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق أجهزة الحاســوب المرتبطة بشــبكة االنترنت وقواعد البيانات االلكترونية لغرض ســرعة 

الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين مع دعوتي الى تطبيق بعض االحكام الكترونية فيما يتعلق بالمطالبات المالية.

 لكي نكون أمام آلية ناجحة ومســتمرة لتكون االســاس لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد  تشريعية وأحكام قضائية وقادر على مواجهة كل التحديات التي 

قد تعيق حق المواطنين في اخذ حقهم الدستوري في التقاضي.

وهو ما ال يتحقق اال من خالل ترجمة التصور في اسرع وقت من خالل االنتقال من مستوى التصور التنظيري إلى مستوى تطبيق المحكمة الرقمية في أقرب وقت كان، وخاصة 

أنها تشكل بندا مهما من البنود الدولية الحديثة للتقاضي. 

وانســجاما مــع ذلك بادرت المملكة إلى إدخال تغييرات على نظام العمــل داخل الدولة ومالءمته مع الحالة الوبائية للبالد،  وذلك بإقــرار حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر 

الصحي على المواطنين والمواطنات بغية محاصرة الوباء والحفاظ على صحة الجميع على حد سواء.

ولعل االبرز في ذلك هوقرار تعليق الجلســات بالمحاكم الذي تبعه اعتماد نظام التقاضي عن بعد باســتعمال الوســائط اإللكترونية كألية بدلية للمحاكمات العادية في ظل 

هــذه الجائحــة، حيث أنه قبل هذه الجائحة وإن كان التقاضي عن بعد باســتعمال الوســائل التكنولوجية قد فرضته الثورة المعلوماتية إال أنــه كان خيارا ال ينفذ مادام التقاضي 

الوجاهي متاحا.

والســؤال هنــا والذي يثير لبس يتعلق  بمدى قدرة نظام التقاضي عن بعد على خلق التوازن ما بين ضمان اســتمرارية الخدمات القضائيــة وتعزيز حماية حقوق االفراد  في 

نفس الوقت؟

من هنا فإن اعتماد التقاضي عن بعد ووضع أسس المحكمة الرقمية المنفتحة لى المتقاضين والتعميم التدريجي الستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم 

وتسهيل تطبيقها على المتقاضيين ، يعد من بين ابرز النقاط التي تقوم على اساسها العدالة والمساواة.

ولتســتطيع االردن ان تواكب العالم وتســتطيع ان تثبت وجودها في ظل العالم االلكتروني القادم ال محالة علينا العمل على تأســيس بنية تحتية رقمية متقدمة اساسا صلبًا 

لتوسيع المجاالت التي تتبنّى الحلول الرقمية؛ لتقديم الخدمات القضائية بالورة المثلى.

فالتغيير سيفرض ذاته على الجميع اجال او عاجال وإن كان البعض يجدصعوبة في التأقلم مع التعامل اإللكتروني والذكي، فإن الجيل القادم قادر على التعامل بذلك بمنتهى 

السهولة نشأوا وتربوا على التعامل معها، وسيكون االمر سهال جدا عليهم.

وبما ان الحاجة أم االختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا اســراع وتيرة مضينا نحومحكمة رقمية تســتجيب لمتطلبات العدالة وأحقية المتقاضين في ممارســة 

حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يالمس التطلعات الى تحقيق العدالة المثلى.

بقلم المحامي: محمد الشوابكة
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رحلة الى جنة من جنان اهلل في االردن
قيرغيزستان وللجمال حكاية ورواية

حّطت طائرة فالي دبي على أرض مطار بشكيك الدولي الساعة الحادية عشر صباحا، حيث كانت زيارتي 

األولى إلى تلك الدولة، بعد أن تلّقيت دعوة من أخي عدالت صديقوف - قنصل للجمهورية القيرغيزية بدبي 

سابقًا - لزيارة بلده، التي طالما سمعت عن سحرها وجمال طبيعتها الخاّلبة وشعبها الطيب المضياف.

 ما إن أنهيت إجراءات الدخول حتى استقبلني المرشد السياحي ذ. خضر أبو حمزة بابتسامة عريضة مرحبا 

بي ضيفًا على بالده.

بداية المشوار

   انطلقنا باتجاه العاصمة، والتي تبعد تقريبًا 25 دقيقة بالسيارة، عبر شوارع نظيفة واسعة ألرى مساحات 

خضراء على مدّ البصر.

     الحظ المرافق السياحي نظرات اإلعجاب التي على وجهي، ليبدأ شرحًا بسيطًا عن وطنه، حيث أشار 

أنها تشتهر بزراعة معظم المحاصيل من قمح وشعير وذرة وفول، وتزرع فيها الفواكه المختلفة، حيث تنتج 

المشمش والبرقوق والخوخ والدراق والفراولة والتفاح بألوانه والكرز والعنب والبطيخ.

   كما تشتهر بكثرة المراعي والثروة الحيوانية من البقر والماعز والخيول. ويعد لحوم الماشية القيرغيزية 

من أفضل أنواع اللحوم في المنطقة، ويتم تصديره إلى دول الجوار ودول الخليج العربي.

 كما أن اراضيها تصلح للزراعة مع توافر للمياه، فأصبحت وجهة لالستثمار الزراعي والحيواني للمستثمرين، 

حيث سهّلت الدولة إجراءات االستثمار عبر سلسلة تسهيالت واعفاءات منحت للمستثمرين فرصة ذهبية للربح.

كما تشتهر بأجود أنواع العسل، إن لم يكن أفضلها وهو العسل األبيض الذي يندر في العالم كله، ويتم 

جلبه من قمم الجبال الشاهقة.

  سُررت من الملخّص السريع الذي قدّمه لي، والذي رسم صورة في ذهني عن تلك البالد، حيث الطبيعة 

الخضراء التي حباها اهلل بها.

وصلنا إلى الفندق، واتصل صديقي عدالت ليرحب بي ويخبرني أنه ينتظرني لتقديم واجب الضيافة في 

مطعم شعبي مشهور لديهم وأن المرشد السياحي سيقّلني إليه.

    حاولت اإلعتذار ولكن كل محاوالتي باءت بالفشل أمام إصراره على تقديم واجب الضيافة.

أخذت قسطًا من الراحة، لننطلق بعدها إلى مطعم شعبي مشهور باسم "ناوت"، يتم فيه تقديم األكالت 

الشعبية اللذيذة.

طعام قيرغيزستان

  يتكــون الطعــام القيرغيــزي التقليدي بشــكل أساســي مــن اللحوم، 

باإلضافــة إلى منتجــات األلبان التي لها حصّتها الكبيــرة أيضًا، ويعدّ لحم 

الخــروف والبقر األكثــر تفضيــاًل، يليه لحم الحصــان، أما طريقــة تحضير 

القيرغيز لمأكوالتهم ومكوناتها الرئيسية فهي متأثرة بقوة بطريقة الحياة 

التاريخية لهذا الشعب.

قدّم لي مضيفــي طبقًا كبيرًا من األرز تم إضافة قطع من اللحم المقلي 

والمشوي عليه والجزر والثوم والبصل، ثم أضيف إليه مجموعة من األعشاب 

والفلفل، ومعه الشــاي األســود والفاكهة، وتســمّى هذه األكلة الشعبية " 

بلوف "، وهي قريبة من أكلة المندي اليمنية.

بعد أن انتهينا من الغداء، أخبرني أننا متوجهون إلى زيارة الســيد تيمور 

عبدالجليــل قنصــل عام قيرغيزســتان في دبــي واالمارات الشــمالية وأنه 

ينتظرنا في مكتبه الحتساء فنجان من القهوة.

رحّب بنا وأصر على أن يقوم بواجب الضيافة خالل األيام القليلة القادمة، 

وقد التقينا بعد ذلك بيومين، وبعد أن تناولنا طعام العشاء، قدّم لي شرحًا 

مفصاّل عن قيرغيزستان.
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قيرغيزستان  ... 
تقع في الجزء الشرقي من وسط آسيا، وتتمتع بطبيعة خاّلبة

        هي دولة ذات تضاريس جبلية غير ساحلية تقع في آسيا الوسطى، تتكون من هضبة 
عالية تضم مجموعة سالسل جبلية شهيرة على مستوى العالم.

تضم من الغرب سالسل جبال تيان شان، ومن الجنوب جبال بامير آالي.
      أما وسط قيرغيزستان فهي تتكون من مجموعة من الوديان النهرية، وفي الشمال 

تقع بحيرة كبيرة مشهورة تسمّى بحيرة "إيسيك-كول".
       نالت دولة قيرغيزستان استقاللها سنة 1991م، ونظامها رئاسي.

        يحدها من الدول كازاخستان شماال، أوزبكستان من الغرب والجنوب الغربي، 
طاجيكستان من الجنوب الشرقي والصين شرقا، وأغلب جيرانها بلدان ذات طابع إسالمي.

       عاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة "بشكيك".
بشكيك بالقيرغيزية والروسية: é وكانت تدعى سابقًا بيشبيك وفرونزه، هي عاصمة 

قيرغيزستان وأكبر مدنها. وتبلغ مساحتة قيرغيزستان 199,951 ألف كيلومتر مربع.

تقع بشكيك العاصمة على ارتفاع حوالي 800 متر )2,600 قدم(، قبالة الطرف الشمالي من 
سلسلة جبال قيرغيز أالتو، وهي امتداد لسلسلة جبال تيان شان. ترتفع هذه الجبال 4,855 

متر )15,928 قدم( عن سطح البحر وتوفر خلفية طبيعية للمدينة.
إلى الشمال من المدينة، تمتد السهول الخصبة والممتدة شمال حتى كازاخستان 

المجاورة، ويعبر بها نهر تشو.
تتصل بيشكيك بخط سكك حديد تركستان-سيبيريا.

المحافظات: 

تنقسم قيرغيزستان إدارية ســبع محافظات، وهي: تشوي، ايسيك-كول، 

طالس، نارين، أوش، جالل أباد، باتكين.

المناخ :

المناخ قاري حاد في المناطق المرتفعة، ومعدل هطول األمطار الســنوي 

يبلــغ من 100 إلى 1000 ملم، بحســب مناطق الهطــول. درجة الحرارة في 

فصل الشتاء تصل الى 20- تحت صفر وفي فصل الصيف تصل الى 35+ فوق 

صفر. ومتوسط هطول األمطار حوالي 440 ملليمتر )17 بوصة( في السنة.

بشكيك هي المدينة األكثر كثافة سكانية في قرغيزستان.

السكان: 

يبلغ عدد الســكان 6,5 ماليين نســمة، عدد ســكان بشــكيك يقدر في 

يناير عام 2021م 1,088,900 نســمة وتضم المجموعات العرقية : 73,69٪ 

قيرغيز ، 16,64 ٪ روس، 1,57 ٪ أوغور، وعرقيات أخرى 8,10 ٪.
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نظرة عامة الى قيرغيزستان

اللغة:
اللغــة الدوليــة هي اللغــة القيرغيزيــة، وهي من 
اللغــات التركيــة ، كما تســتخدم اللغة الروســية في 

نطاق واسع. 

الدين: 
غالبية السكان مســلمون؛ إذ يشكلون نسبة 80 ٪، 
معظمهــم على مذهب أبو حنيفــة النعمان رضي اهلل 
عنه، وتنتشــر المســاجد في العاصمــة وباقي مدنها، 
بينما يمثل المســيحيون نســبة 16 ٪، و 4 ٪ ديانات 

أخرى. 

تعرف رسميا باسم 
الجمهورية القيرغيزية أو 

باختصار قيرغيزستان.
مروان الحموي المدير العام لمخابز السفراء

االقتصاد

عملة قيرغيزســتان هي سوم، وتتقلب قيمة سوم بشكل منتظم، 

ولكن يبلغ متوسطها حوالي 84 سومًا لكل دوالر أمريكي.

يعتمــد اقتصــاد قيرغيزســتان اعتمــادًا كبيــرًا علــى القطاع 

الزراعــي، وأبــرز المنتجــات الزراعية هــي القطن والتبــغ والصوف 

واللحوم. ويعتمد اقتصاد قيرغيزســتان اعتمادًا كبيرا وفًقا لهيلي 

لالستشــارات على قوة الصادرات الصناعية ذات االحتياطي الفائض 

من الذهب والزئبق واليورانيوم. كانت قيرغيزستان بعد االستقالل 

متقدمة في تنفيذ استصالح األسواق مثل تحسين الجهاز التنظيمي 

واســتصالح األراضي، وفي 1998م كانت أول دولــة من دول رابطة 

الدول المستقلة )CIS( تحظى بالقبول في منظمة التجارة العالمية.

التجارة العالمية:

مواد التصدير:

  الذهــب والزئبق والقطــن والكهرباء والصــوف واللحوم والتبغ 

واليورانيوم واألنتيمون والمالبس إلخ.

مواد  االستيراد:

  المنتجــات البترولية والبترول والبالســتيك، واآلالت والمعدات ، 

والصناعات الدوائية، ورصيف األدوية الصيدالني إلخ
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تراث يمتد الى القدم
التعليم في قيرغيزستان:

نسبة األمية تكاد أن تكون معدومة، حيث تصل إلى %1.3،  وعليه فإن 98,7 ٪ يعرفون القراءة والكتابة.

تولي قيرغيزستان اهتماما كبيرا بملف التعليم، وتذلل كافة العقبات إلعداد جيل يستطيع أن ينهض باألمة عبر توفير فرص التعليم لمواطنيها.

توجد في قيرغيزستان جامعات كثيرة متنوعة، وعلى سبيل المثال:

- الجامعة القيرغيزية الوطنية

- الجامعة األمريكية في آسيا الوسطى

- الجامعة الكويتية الدولية

- جامعة بشكيك للعلوم اإلنسانية

- جامعة قيرغيزستان الدولية

- الجامعة القرغيزية-الروسية-السالفية

- الجامعة التقنية في قيرغيزستان

- جامعة القيرغيزية-التركية "ماناس"

باإلضافة إلى ذلك، توجد بعض المدارس الدولية ببشكيك:

- مدرسة "أوكسفورد" الدولية 

- مدرسة "طريق الحرير" الدولية

 ""تينساي" المدرسة القيرغيزية- الياباني"-

-مدارس القرغيزية- التركية للبنين والبنات

- مدرسة "هارفارد" الدولية

تقاليد البداوة:

تمثل البداوة طابعا مالزمًا للمجتمع القيرغيزي منذ نشأته األولى، بما يشمل ذلك من ترحال دائم  نسج المجتمع على غراره ثقافة شعبية وعادات 

قوية، عكست ما كان يعيشه في السابق ويعانيه من شظف العيش، وانتقاله من مكان إلى آخر، واستخدموا الخيام التي تعد رمز البداوة والحياة في 

الطبيعة في تنقالتهم؛ لســهولة حملها ونقلها، كما اســتخدموا "بوزُأي"، وهو سكن تقليدي مُحاط بإطار من الخشب المقوس، ويمكن فكه وتركيبه 

بسهولة، ونقله على ظهور الجمال والخيول، ويختلف بحسب الوضع المادي لكل أسرة، وله تقاليد معروفة لدى القيرغيزيين حفظتها الذاكرة الشعبية 

على امتداد القرون.

المطبخ القيرغيزي:

يقــوم المطبــخ القيرغيزي على ثقافة المجتمــع ذات الطابع البدوي، وتوقه دائما إلــى الترحال؛ بحثا عن الكأل والماء؛ لذلــك تعد معظم األطعمة 

الشعبية القيرغيزية من لحم الغنم والبقر والخيل، كما تصنع األطعمة واألشربة اللبنية بطرق المختلفة، تماشيا مع حياة شعب القيرغيز الرّحّال.

الصيد بالنسور: 

هو ثقافة عريقة توارثها اإلنســان القيرغيزي عن آبائه وأجداده، واســتخدم العقبان الذهبية في الصيد منذ القرون الوســطى؛ ففي آســيا ، كانت 

الشعوب المرتحلة من قيرغيز وكازاخ ومغول وترك، تستخدم هذه الطيور في صيد ضروب مختلفة من الحيوانات، مثل: الثعالب الحمراء، األيائل، ظباء 

الســايغا، الغزالن، األرانب البرية، الذئاب، كما اســتخدم القيرغيزيون الصقور والنســور في الصيد، وروّضوها، واحتفوا بأشكالها وحركاتها وأنواعها 

وأجناسها.
مروان الحموي المدير العام لمخابز السفراء

أهم المنتزهات واألمكان الطبيعية:
أالرتشا: 

تقــع جنوب العاصمة بيشــكيك وتبعد عنها حوالــى 35 كيلو متر، وبها 
جبــال رائعة تتــرواح ارتفاعاتها من 1600 متر إلــى 4860 متر تقريبا، بها 
أشــجار الصنوبــر الرائعة خالبــة المنظر والخيــم  والخيــول وبها محمية 
طبيعيــة رائعة مســاحتها 2280  هكتــار ويخترقها 20 جــدوال من جداول 

المياة النهرية.
والننســى أن نذكر نهر أالرشا الرائع والجميل والبالغ طوله 76كم طول 
ويمكنك االســتمتاع بمنظر النهر الرائع أثناء الغروب والكثير من االنشطة 

السياحية الرائعة على ضفاف النهر.
بحيرة إيسيك-كول:

بحيرة إيسيك-كول  هي بحيرة جبلية تتبع مقاطعة إيسيك كول بالقرب 
من جبال تيان شــان شمالي شرقي قيرغيزســتان. وهي سابع أعمق بحيرة 
في العالم، وعاشر أكبر بحيرة في العالم من حيث الحجم وثاني أكبر بحيرة 

مالحة بعد بحر قزوين.
لتشــّكل الجبال الشــاهقة المغطاة بالثلوج، والتي يبلغ ارتفاعها 7 آالف 
مترًا، مع التالل الخضراء والبحيــرات الفيروزية، اجتمعت كل هذه المناظر 

الخالبة لتعطي إطاللة مذهلة تهيمن على األفق في شتي االتجاهات.
سوسامير:

طريقها جبلــى متعرج،  فهى منطقة جبلية وهضاب يكســوها الخضرة 
يمكنــك التعــرف على المنطقــة أكثر من خــالل التخيم بها واالســتمتاع 

بالهدوء والطبيعة الريفية الجميلة واالستمتاع بركوب الخيول والتخيم.
أهم المدن :

مدينة "أوش"
تعتبر مدينة أوش ثرية بمعالم الســياحية في قرغيزستان ، وثاني أكبر 
مدنها وأقدمهــا أيضًا، فعند النظر إليها من أعلــى تبدو المدينة واضحة 
بكل معالمها المميزة وهي: متحف على جبل ســليمان، مسجد بابور، شالل 

أبشير-أنا"، وادي "آالي" وإلخ"
تضم أوش جبل ســليمان تلك النواة الصخريــة التي يمكن رؤيتها من 
جميــع أنحاء المدينة والمُــدرج ضمن مواقع التــراث العالمي من منظمة 

اليونيسكو، كما تضم سوق أوش الممتد على جانبي النهر.

مدينة "تشولبون-أتا":

تُعد مدينة تشولبون-أتا من أهم مدن السياحة في قرغيزستان ، فهناك 

العديد من المواقع التاريخية، المعالم الثقافية، وأماكن السياحة الطبيعية 

التي تُتيح األنشطة المتنوعة لزوّار المدينة من مغامرة، وأنشطة ترفيهية، 

وتشــتهر بالســياحة الجماعية، كما تطل على بحيرة ايســك كــول الرائعة 

وتمتلــك متحف النقوش المميز، عجلة فيريــس، وغيرهم من معالم الجذب 

الفريدة.

مدينة "قاراقول"

تعتبر مدينة قاراقول واحدة من وجهات الســياحة في قرغيزستان ، ورابع 

أكبر مدنها، فهي بمثابة نقطة انطالق جيدة لممارسة العديد من األنشطة 

الممتعة، ومن بينها رياضة المشي لمسافات طويلة، التزلج، وتسلق الجبال 

وســط سلسلة تيان شان الشاهقة، كما يمكنك االستمتاع بركوب الخيل في 

مناطق الغابات.

تتمتــع مدينــة قاراقول بمجموعــة مميزة مــن األماكن الســياحية في 

قرغيزستان، فتضم مسجد دونجان الذي تم تسجيله كمعلم تاريخي، ومتحف 

قاراقــول التاريخــي، والكاتدرائيــة الروســية األرثوذكســية، وأيضًا متحف 

برزيفالسكي، وغيرهم من المواقع الهامة في هذه المدينة الثرية.

مدينة "نارين": 

هي المركز الجبلي في قرغيزستان التي تقدم للمسافرين فرص ال مثيل 

لها لالستكشــاف مثل الممرات الخالبة، الوديات العميقة، وشــالالت المياه، 

فضاًل عن وجــود المراعي الصيفية التي تذهب إليها ســيرًا على األقدام أو 

علــى ظهور الخيــل، أو رحلة رائعة إلــى محمية نارين الطبيعية والشــاطئ 

الجنوبــي لبحيرة ايســك كول، كما يشــق قلب هــذه المدينة أطــول أنهار 

قرغيزستان، وهو نهر نارين الذي يُعد المكان المثالي للتجديف.

كما يوجد بها حديقة ســالكن تور الوطنية عجيبة من عجائب الطبيعية، 

وادي إيكــي نارين من أجمل معالــم المدينة الذي يمكــن التخييم به، أما 

المسجد األزرق فيتمتع بهندسة معمارية فريدة.

تنعم نارين بأماكن طبيعية خالبة متعددة، ومعالم سياحية فريدة.

صدقًا الحديث عن قيرغيزســتان ال يتسع له المجال، فليس من رأى كمن 

سمع، تستحق الزيارة ومشــاهدة معالمها وجمال طبيعتها، وطيب شعبها، 

والتمتــع ببيئتها الخضراء وجبالها الشــاهقة وأنهارهــا الجارية وبحيراتها 

الساحرة.

إنها جنة على األرض، ال يسعنا وصفها مهما استخدمنا من العبارات.

وفي نهاية الرحلــة ودّعني صديقي عداالت وقدّم لي هديتين، أحداهما 

تذكارية والثانية تشــكيلة من أنواع العســل القيرغيــزي، وأقّلني أبو حمزة 

إلى المطار وهو يدعوني إلى تكرار الزيارة، ووعدته إن كان لنا عمر ســنلبي 

الدعوة، فمثل بلدهم يجب اغتنام الفرصة كلما حانت لزيارتها.
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ــا اليوميــة فــي الوقــت الحالــي، ومــا  ــي عنــه فــي مشــاهد حياتن تُعتبــر الحقائــب بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا جــزًءا أساســيًا ال يمكــن التخّل
بيــن حملهــا واســتخدامها للحاجــة أو كقطعــة زينــةٍ تكمــل الثيــاب وتعطــي مظهــرًا أنيًقــا جّذابًــا، فقــد مــرّت هــذه الحقائــب والمحافــظ التــي 

نســتخدمها فــي يومنــا هــذا عبــر العديــد مــن المراحــل التطوّريــة.
ــرة، حيــث  ــة األخي ــدى الشــباب فــى اآلون ــى المهــارة والحرفــة هــى المــالذ األول ل ــا أصبحــت المشــروعات الخاصــة التــى تعتمــد عل مــن هن
ظهــرت الكثيــر مــن النمــاذج ممــن قــرروا البعــد عــن مجــال عملهــم األساســي وفتــح مشــروع خــاص بهــم يعتمــد علــى اهتماماتهــم واحتياجاتهــم 

الخاصــة.
“كل ما اشــترى شــنطة تقشــر حتى لو غالية ومن براند فقررت أعمل الشنط لنفسي”.

هكــذا بــدأت ســهى قرقــش حديثهــا لمــال واعمــال عــن بداياتهــا مــع صناعــة الحقائــب والتــي بداتهــا بالتعــاون مــع شــقيقتها تحــت اســمها  
"Sisters"، قائلــة إنهــا واجهــت مشــكلة فــى تلــف كافــة الحقائــب التــي تشــريها مهمــا كانــت باهظــة الثمــن ومصنوعــة مــن خامــات جيــدة، 

ولكنهــا فــى النهايــة تتعــرض للتلــف قبــل حتــى مــرور بضعــة أشــهر علــى اســتخدامها.
وتضيــف “بــدأت مشــروعي بالبحــث عــن يمكننــى أن أتعلــم منــه حرفــة تصنيــع الحقائــب والتعامــل مــع القمــاش والجلــود بشــكل عــام، وكيفيــة 
شــراء االقمشــة ومعرفــة األنــواع الجيــدة التــى يمكننــى اســتخدامها، وبالفعــل تعلمــت الكثيــر عنــى كيفيــة اســتخدام االقمشــة وتعلمــت العديــد 

مــن الــدورات التدريبيــة علــى االنترنــت مــن خــالل  فيديوهــات يمكنهــا أن تثقــل خبرتــي فــى األمــر، وبالفعــل هــذا مــا حــدث.”
ــم  ــًا ث ــا تمام ــوم بفكه ــت أق ــى كن ــة الت ــي القديم ــالل حقائب ــن خ ــا م ــب وحياكته ــذ الحقائ ــة تنفي ــى طريق ــت عل ــا “تعرف ــتكمل حديثه وتس

ــة.” ــة القديم ــذ الحقيب ــي تنفي ــه ف ــا رأيت ــد م ــالل تقلي ــن خ ــا م ــن خالله ــدة م ــب جدي ــذ حقائ ــى تنفي ــرون” يمكنن ــتخدامها كـــ “بت اس
حاولت أن أخلق لنفســي خط انتاج مختلف ومبتكر من حيث الشــكل والخامة والتنفيذ.

عالــم  فــي  الرائــد  االســم  سســترز  وليصبــح  
ــًا  ــر طلب ــح األكث ــر  وأن تصب ــي وقــت قصي ــب ف الحقائ
فــي االردن مــن قبــل الســيدات والفتيــات المهتمــات 
بالموضــة، وذلــك مــن خــالل موهبــة بــرزت فــي 
تصميــم حقائــب اليــد، و خاصــة تلــك التــي تصممهــا 
ــعر  ــزًا ويش ــة تمي ــح الحقيب ــا يمن ــب، مم ــب الطل حس
تصاميمهــا  خــالل  مــن  وذلــك  بالتفــرد،  المــرأة 
فــي رحلــة خياليــة تغيــر فيهــا مفهــوم  الفريــدة، 
حقيبــة اليــد ليصبــح أقــرب إلــى القطعــة الفنيــة منــه 

إلــى قطعــة أكسســوار عاديــة.

واليكم باقي الحوار...سسترز وللحقيبة طقوس
ــذي  ــي ال ــدر الوح ــو مص ــا ه ــال ...م ــال واعم م

اســتقيت منــه اإللهــام  لهــذه المجموعــة؟
 SISTERS  ســهى قرقــش ... تصميــم حقائــب
مســتوحى مــن مفهــوم األناقــة فــي البســاطة، فعنــد 
النظــر إليهــا تعطــي االنطبــاع بالنعومــة و لكــن عنــد 
تمريــر اليــد عليهــا يمكــن الشــعور بملمــس خشــن 

نوعــًا مــا.
ــن  ــد م ــود العدي ــل وج ــي ظ ــال... ف ــال واعم م
الــدور الفاخــرة ومصمّمــي الحقائــب، مــا الــذي يميّز 
تصاميمــك عــن غيرهــا ويجعلهــا تبــرز وتنافــس فــي 

الســوق؟
هــو  تصميمنــا  يبــرز  ...مــا  قرقــش  ســهى 
نفســها  للحقيبــة  األمامــي  التصميــم  اســتثنائية 
والتبايــن فــي الملمــس دون التخلــي عــن البســاطة 

فــي التصميــم.
مواصفــات  هــي  مــا  برأيــك  واعمــال...  مــال 

الحقيبــة؟ هــذه  ســتختار  التــي  الســيدة 
ســهى قرقــش ...أيّ مــرأة تســير علــى مبــدأ 
فهــي  حقائبنــا،  ســتحمل  البســاطة  فــي  األناقــة 
ليســت حقيبــة يــد فقــط و لكنهــا قطعــة فنيــة فــي 

نفــس الوقــت مــن ناحيــة التصميــم.
ــم  ــف يجــب أن يكــون تصمي ــال واعمــال... كي م
الحقيبــة لتتمكــن الســيدة مــن حملهــا خــالل النهار؟ 
ــا  ــل حقابن ــرأة حم ــن للم ــش ... يمك ــهى قرق س
ــد للمناســبات، او  بثــالث طــرق. يمكــن حملهــا بالي
ــى  ــا عل ــة أو حمله ــة العادي ــل الحقيب ــتراب مث بالس
الخصــر، و ألن الســيدات يحملــن الحقائــب الصغيــرة 
مــع  لتتناســب  حقائبنــا  صُمّمــت  المتوســطة  أو 

ــك. ذل
مــال واعمــال ...مــا الــذي اضفتمــاه الــى حقائــب 

اليــد؟
ســهى قرقــش... قمنــا باضافــة حقائــب لالرجيلــة 
وخامــات  مميــزة  بطريقــة  الموســيقية  ولــالالت 

ــة. ــودة عالي وج
للتواصل ...

www.sisters-handmade.com
00962795573962
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 We do not claim that

 we are the best but

we DISTINCT



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


