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تطوير  �إل��ى  لال�ستثمار  �لأردين  �ل�سعودي  �ل�سندوق  �سركة  تهدف 
�لقطاعات  مبختلف  �قت�سادياً  وجمدية  م�ستد�مة  ��سرت�تيجية  م�ساريع 
�ل�ستثمارية  �ل�سرت�تيجية  ت��رك��ز  حيث  �لأردن،  يف  و�ل��و�ع��دة  �حليوية 
لل�سركة على ثالثة حماور رئي�سية هي م�ساريع �لبنية �لتحتية، وم�ساريع 

جديدة قيد �لتطوير، و��ستثمار�ت ر�أ�س �ملال �لتو�سعي.

 2017 عام  يف  لال�ستثمار  �لأردين  �ل�سعودي  �ل�سندوق  �سركة  تاأ�س�ست 
مبوجب قانون �سندوق �ل�ستثمار �لأردين رقم )16( لعام 2016، وذلك من 
ِقَبل �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سر�كة 

مع 16 بنكاً �أردنياً من �لبنوك �لتجارية و�لإ�سالمية.
وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم

واألسرة الهاشمية والشعب األردني 
بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 

وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 

العزيز باليمن والخري والربكات.

ممثلة برئيس مجلس اإلدارة
الدكتور فطني البداد

والرئيس التنفيذي زايد البداد 
وأسرة املجموعة يتقدمون

تهنئة وتربيك
مجموعة البداد
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�ملر��سالت با�سم �ملدير �لعام/ تلفاك�س 5826953
بريد �لكرتوين:

 alhattabsultan@gmail.com – d.oroba@yahoo.com 

�ملر��سلون
�لقاهرة /فريال عطا �هلل
�لبحرين/ جعفر ح�سني 

توزع �لر�ية �لها�سمية يف : �لأردن ،فل�سطني، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، تون�س، 
ُعمان، م�سر، �لبحرين، �لكويت، �جلز�ئر، قطر، �ل�سعودية، على طبعتني 
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من �ملئوية �لثانية ننطلق، ونعود �لى �لور�ء لنقر�أ ونعترب ونر�سد 
و�سول  منذ  �لزمان  من  قرن  م�سافة  قطعت  �لتي  �لطويلة  �مل�سرية 
ويوؤ�س�س  �ل��دول��ة  ه��ذه  بنيان  ليقيم  �لردن��ي��ة  �لر����س  �ل��ى  �ملوؤ�س�س 
�لر�بعة  �ململكة  يف  �ليوم  عليه  هي  ما  على  لتغدو  �ل�سيا�سي  لكيانها 

�لها�سمية بقيادة عبد �هلل �لثاين بن �حل�سني…
�سبقت  �لدولة قد زرعت قبل قرن، ولكنها  �لبذرة لهذه  مل تكن 
ذلك منذ كانت فكرة جرى �لتعبري عنها من خالل �لثورة �لعربية 
بعد خما�س حمل   1916 عام  �نطلقت  �أن  �إل��ى  تبلورت  �لتي  �لكربى 

هموم �لمة ومعاناتها.
مل تكن �مل�سرية هينة ول �سهلة بل كانت قد �سلكت يف منعطفات 
�لردنيني  و�سرب  �لها�سميني  حكمة  لكّن  �لتعقيد،  و�سديدة  خطرة 

ووفائهم مكنت هذه �مل�سرية من �جناز �هد�فها..
�لدولة  بناء  �ل�سا�س يف  ��سا�سي يف و�سع حجر  و�إذ� كان من دور 
�لول  �هلل  عبد  �سخ�سية  ف��ذة، هي  عبقرية  ل�سخ�سية  فهو  �لردنية 
�لذي جاء �لى عمان وهو ل ميلك �لعدة و�لعتاد و�إمنا �لر�دة و�لفكرة 
�لى  وق��ف��و�  �ل��ذي��ن  �لردن��ي��ني  ر�ه���ن على  وق��د  و�لت�سميم،  و�ل��ع��زم 
جانبه ودعمو� توجهاتة فكانو� خري عون وخري نا�سح متثل ذلك يف 
زعمائهم على �ختالف مو�قفهم من معار�سة ومو�لة ومن �حز�ب 

قامت، كانت هي �لولى يف �لعامل �لعربي.
لكنه  وخيار�ته،  م�ستقبله  فيها  تهدد  �سعبة  �ياما  �لردن  عا�س 
��ستطاع �ن ينه�س و�ن ينادي بامللك �لثاين للمملكة �لثانية )طالل 
�إل لوقت ق�سري حني  بن عبد �هلل ( ملكا، و�ن كان ذلك مل ي�ستمر 
جرى  ول���ذ�  عمله  م��ز�ول��ة  ي�ستطيع  ل  مري�سا  ك��ان  �مل��ل��ك  �ن  ظهر 
�حل�سني  بالمري  ن��ودي  �ن  �ل��ى  �لعر�س  على  و�ساية  جلنة  تن�سيب 

�لذي مل يبلغ بعد �سنه �لقانونية ملكا على �لبالد..
ومع مغادرة �مللك طالل للعالج وتولى �مللك �حل�سني وهو �لبن 
�لثالثة حني  �ململكة  ب��د�أ عهد جديد يف  �لد�ستورية  �سلطاته  �لك��رب 
��ستطاع �حل�سني �لباين �ن ينجز �لكثري على �ل�سعيد �لد�خلي وعلى 
ل�سعبة  وحمبة  ج��ذ�ب��ة  �سخ�سية  ل��ه  يكون  و�ن  �خل��ارج��ي،  �ل�سعيد 
فقد  �ل�سعبة،  �لتحديات  م�سافات من  به  ليقطع  �لتف حوله  �ل��ذي 
و��ستقطابات  حت��دي��ات  وه��ن��اك  �مل�سوؤولية  �إل��ى  �ل�ساب  �حل�سني  ج��اء 
و�سيا�سات حماور وهناك �ل�ستعمار �لذي ماز�ل يجثم على كثري من 

�لديار و�لبلد�ن �لعربية..
�مللك �حل�سني كان �ساحب نف�س عروبي وعقيدة قومية و�ساحب 
من  كثري  و���س��ط  روؤي��ت��ه  يف  م�سى  و�مل�����س��ارك��ة  بالدميقر�طية  �مي���ان 

�ل�سعوبات …
�إ�سرت�تيجية �ساملة تاأخذ بعني  كان �مللك �حل�سني �ساحب روؤية 

�لعتبار تقدم �ملجتمع �لردين يف كافة �ملناحي .
�لعربية  �لق�سايا  يف  �ملميز  دوره  ي��اأخ��ذ  �ن  �لأردن  ��ستطاع  لقد 
�لدول  من  عديد  مع  و�يجابية  متو�زنة  دولية  بعالقات  يتمتع  و�ن 
�لأجنبية ويف �لقليم ظل د�ئما حري�سا على ت�سغري �خلالفات وعلى 

�سناعة �ملبادر�ت �لتي �رتبطت غالبا با�سمه.

�بنه  �إل��ى  �ل�سلطة  �نتقلت  �ل��ب��اين  �حل�سني  رحيل  وم��ع 
�نتقال  �سال�سة  فريد من  �لثاين يف من��وذج  �هلل  عبد  �مللك 
�ل�سلطة حني مت ذلك يف �ل�ساعات �لأخ��رية من حياة �مللك 
�مللك  �لعهد �لأم��ري �حل�سن ليعود  �حل�سني حيث كان ويل 
كان  ما  وي�سوب  �لعهد منه  ليتولى ولية  �بنه  �ختيار  �إلى 

�لد�ستور يدعو �إليه فيكون �لأمري عبد �هلل ملكاً…
�لتي  �ل��ر�ب��ع��ة  �ململكة  ب���د�أ عهد  �ل��ث��اين  �هلل  عبد  �مل��ل��ك 
�لن  تعي�س  وه��ي  عقدين  م��ن  �ك��ر  م�سريتها  على  م�سى 
�ملئوية �لثانية من تاأ�سي�س �لدولة �لردنية حيث �ت�سم عهد 
�مللك عبد �هلل �لثاين مبزيد من �لنفتاح وتطور �لعالقات 
�ل�سناعية  �مل�ساريع  من  �لعديد  و�إقامة  و�لدولية  �لردنية 

و�لتقنية. 
�مل��ن��اد�ة باحل�سني بن عبد �هلل  �ملرحلة  كما عرفت ه��ذه 
�ل��ث��اين ول��ي��ا للعهد وق���د ت��ول��ى �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����س��وؤول��ي��ات 
وال���رام���ج وخ���اط���ب ال��ع��دي��د م���ن االو����س���اط م���ن امل��ح��اف��ل 
�لأمري �حل�سني باحرت�م وتقدير يف  �سمو  �لدولية وحظي 
كثري من �ملحافل �لدولية �لتي ز�رها وخا�سة �لأمم �ملتحدة 
و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة �لخ���رى وح��ر���س على فتح ح���و�ر�ت 

و��سعة مع �ل�سباب �لأردين و�لعربي…
�ل�سباب  جاللته  �أول��ى  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  عهد  ويف 
م�ساهمات  وك��ان��ت  و�ل��ت��ف��وق،  �لإب����د�ع  وتعهد  كبرية  عناية 
�مللك عبد �هلل �لثاين يف جمال �لثقافة �ل�سيا�سية ملمو�سة 
ق�سايا  تناولت  �ل��ت��ي  �مللكية  �لنقا�سية  �لأور�ق  ب��اإ���س��د�ره 
و�لأح����ز�ب  �لن��ت��خ��اب  وق��ان��ون  كالت�سريعات  ه��ام��ة  وطنية 
و�لإ���س��الح  و�حل��ري��ات  �لعامة  للحياة  �لناظمة  و�لقو�نني 
�قت�ساد  وب��ن��اء  �ل���ذ�ت  على  و�لع��ت��م��اد  �لأردين  �ل�سيا�سي 

وطني منتج.
�لكثري  �لثاين  �مللك عبد �هلل  �لأردن يف عهد  ق��اوم  لقد 
بحقه  ومت�سك  �ل��ق��رن  �سفقة  رف�����س  فقد  �لتحديات  م��ن 
و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  �ملقد�سة  �لأم��اك��ن  على  �ل��ولي��ة  يف 
�لأردن على  �لها�سمية كما ظل  �لو�ساية  �لقد�س �سمن  يف 
موقفه من دعم �ل�سعب �لفل�سطيني و�سلطته �لوطنية وظل 
الدولتني  اأج��ل حل  ويعمل من  ال�سغوط يطالب  رغم كل 
و��ستئناف عملية �ل�سالم �ملف�سية �إلى ذلك وتطبيق قر�ر�ت 
�إقامة  �ن  يرى  وظل  �لعربية  و�ملبادر�ت  �لدولية  �ل�سرعية 
�لدولة �لفل�سطينية على �لرت�ب �لوطني �لفل�سطيني هي 

م�سلحة وطنية �ردنية ل ميكن �لتخلي عنها….
�إل���ى  ن��ع��رب  �ل���ي���وم ون��ح��ن  �مل��ن�����س��ف  �ل���د�ر����س  ي�ستطيع 
�ملئوية �لثانية من عمر �لدولة �لأردنية �ن يرى كيف �أدى 
منذ  �لردن��ي��ة  �ل��دول��ة  عا�سته  �ل���ذي  �ل�سيا�سي  �ل���س��ت��ق��ر�ر 
�جتماعي  عقد  خ��الل  م��ن  ق��ام  و�ل���ذي  �لآن  حتى  بد�يتها 
�ل�سعب �لأردين �ن يكون يف ذلك حفاظ  ثابت ور�سني مع 
على �ملكا�سب �لتي حتققت ودفاع عنها…. لقد ظل �لأردن 
حقوقه  عن  و�لدفاع  �لإن�سان  وبناء  بالإن�سان  يوؤمن  د�ئما 
وظل يرى �ن �لن�سان هو من تقوم من �أجله �لتنمية وهو 
�أغلى ما ميلك �لوطن و�ن �لتنمية يف خدمة �لإن�سان و�ن 
و�ن  �لوطني  لالأمن  �حلقيقية  �لر�فعة  هي  �لدميقر�طية 
�إل بالر�سى و�ل�سر�كة و�لتفاعل �لوطني  �لأمن ل يتحقق 
منه  و�لأردين  �لعربي  �لربيع  ف��رتة  يف  ذل��ك  لحظت  وق��د 

على وجه �لتحديد…
ك��ي��ف ك���ان رج����ال �لأم�����ن �ل���ع���ام ي�����س��ن��دون �ح��ت��ج��اج��ات 
�سليمة  �ل�سلمية  م�سري�تهم  على  وي��ح��اف��ظ��ون  �مل��و�ط��ن��ني 
وي��ق��دم��ون ل��ه��م �مل���اء وه���ي �سمة ن����ادرة �ح��ت��ف��ى ب��ه��ا �ل��ع��امل 
جعل  �ل��ذي  �لأ�سلوب  بهذ�  يتم�سك  �لأردن  وظل  ولحظها 
و�لتدمري  و�لقتل  �لعنف  عن  بعيدة  �سلمية  �لحتجاجات 
وهو ما نرجو �ن ي�ستمر من خالل �حلو�ر ومن خالل قدرة 

�لهيئات �لتمثيلية على متثيل مطالب كل �لأردنيني…
�لطويلة  �مل�سرية  ه��ذه  وبعد  �لثانية  �ملئوية  ق��دوم  وم��ع 
�ل�ساعدة عرب �ملمالك �لأربعة �لها�سمية فاإن �لأمل يحدونا 
يف  ي�ستمر  و�ن  �لوطنية  �أه��د�ف��ه  و�سعبنا  دولتنا  حتقق  �ن 
وحمفوظ  �لكرمي  بالعي�س  متمتعا  �لأردين  �ملو�طن  جعل 
�لدفاع عن وطنه ومنت�سر�  وق��ادر� على  �لكر�مة و�حلرية 

لمته �إلى �ن ياأتي يوم َوحدتها ومنعتها….
�حلديثة  �لأردن���ي���ة  �ل��دول��ة  ب���اين  ل�سعبنا  �لتحية  ك��ل 
ولقيادتنا �لها�سمية �لتي قادت هذه �مل�سرية بعدل و�ن�ساف 

رغم كل �ل�سعوبات و�لعر�قيل…
و�لتهنئة مو�سولة لكل مو�طن �ساهم يف �لبناء �لوطني 
�ملنيعة تتقدم  �لأردن��ي��ة  �ل��دول��ة  ومتتع به حتى غ��دت ه��ذه 

وظلت ر�ياتها �لها�سمية خفاقة يف مقدمة �مل�سرية. 

سلطان الحطاب
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الملك:
األردن سيواصل مسيرة 

البناء في مئويته الثانية
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�لوقائية  بالإجر�ء�ت  �للتز�م  �أن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �أكد جاللة 
ف�سيئاً، حيث  �سيئاً  �لوبائية  �إلى حت�سن �حلالة  �أدى  �لكمامات  و�رت��د�ء 

�نخف�ست �أرقام �مل�سابني بفريو�س كورونا يف �ململكة.
من  �سخ�سيات  �حل�سينية،  ق�سر  يف  لقائه  خ��الل  جاللته،  و�أ���س��ار 
�لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  مو��سلة  �أهمية  �إل��ى  خمتلفة،  حمافظات 

لتفادي �أي �نعكا�س �سلبي قد يفاقم �حلالة �لوبائية.
وبني جاللة �مللك �أنه جرى �لتو��سل مع عدد من �لدول �لتي تعمل 
�إنتاج �للقاحات لتاأمني �لأردن بكميات منها يف �أقرب وقت ممكن،  على 

و�سيحظى كبار �ل�سن و�لعاملون طبياً يف �مليد�ن بالأولوية.
ولفت جاللته اإلى اأن احلكومة تعمل على برنامج حلماية عدد من 
�لقطاعات �لقت�سادية، م�سري�ً �إلى �أن �لأردن وهو جزء من هذ� �لعامل 

دفع ثمناً �قت�سادياً جر�ء �أزمة كورونا بخا�سة يف �لفقر و�لبطالة.
و�أ����س���ار ج��الل��ة �مل��ل��ك �إل���ى ���س��رورة ت��ط��وي��ر ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة للقطاع 
�لزر�عي خالل �لعام 2021، موؤكد�ً �أهمية �لعمل ب�سكل جماعي لإجناح 
�خلريطة �لزر�عية و�إ�سر�ك �أكرب عدد ممكن من �ملو�طنني يف �مل�ساريع 

�لتي ن�سعى �إليها، حيث توجد فر�س يف كل منطقة باململكة.
و�أكد رئي�س �لوزر�ء �لدكتور ب�سر �خل�ساونة �أن �حلكومة �ست�ساعد 

يف متويل بع�س �لقطاعات و�لأ�سخا�س للمحافظة على نحو 180 �ألف 
�سخ�س يعملون بنحو 20 �ألف موؤ�س�سة قطاع خا�س بجميع ت�سنيفاته 
�ل�سناعي و�لتجاري وغريهما، مثلما �سيتم �أي�سا توجيه نحو 20 مليون 
من  �ملت�سررة  �لقطاعات  كاأحد  �ل�سياحي  للقطاع  ح�سن  بقر�س  دينار 

�جلائحة.
وقال �خل�ساونة �إن �حلكومة عملت �سمن �لإجر�ء�ت �جلديدة على 
تو�سيع مظلة �مل�ستفيدين من �سندوق �ملعونة �لوطنية لت�سمل 100 �ألف 

�أ�سرة �أي نحو 400 �ألف �سخ�س وبكلفة ت�سل �إلى 100 مليون دينار.
�مل��ت��خ��ذة حكومياً  �لإج�����ر�ء�ت  �أن ه��ذه  �إل���ى  �ل����وزر�ء  و�أ���س��ار رئي�س 
�إج��ر�ء�ت �سابقة طالت  �إلى  للتخفيف عن �لقطاعات �ملت�سررة، ت�ساف 
�إعادة �لعالو�ت للجهازين �ملدين و�لع�سكري، و�إجر�ء�ت �لبنك �ملركزي 

�لأردين يف �لنافذة �لتمويلية.
من جهتهم، �أ�ساد �حل�سور مب�سي �لأردن يف م�سريته �لدميقر�طية 
�لنتخابات  �إج����ر�ء  خ��الل  م��ن  �لد�ستورية  بال�ستحقاقات  و�لل���ت���ز�م 

�لنيابية بنجاح وباأعلى درجات �ل�سالمة �لعامة.
كورونا،  �أزم��ة  نتيجة  ت�سررت  �لتي  �لقطاعات  دعم  �أهمية  و�أك��دو� 

مطالبني بخلق برامج طويلة االأمد للحد من الفقر والبطالة.

�مللك:�للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية �أدى 
�إلى حت�شن �حلالة �لوبائية �شيئًا ف�شيئًا

�لأعلى  �لقائد  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �فتتح 
ح��رم  يف  �لأول  �مل���ي���د�ين  �مل�ست�سفى  �مل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��و�ت 
م�ست�سفى �لأمري ها�سم بن �حل�سني مبحافظة �لزرقاء، 

�لتابع للخدمات �لطبية �مللكية.
بكلفة  �أن�����س��ئ  �ل���ذي  �مل��ي��د�ين،  �مل�ست�سفى  وُخ�س�س 
�حل���الت  ل�ستقبال  دي��ن��ار،  م��الي��ني   9 بلغت  �إج��م��ال��ي��ة 
�لطاقة  تعزيز  بهدف  كورونا،  بفريو�س  �إ�سابتها  �ملثبت 
�ل�ستيعابية ودعم وم�ساندة جهود �حلكومة يف مو�جهة 

�جلائحة.
يت�سع �ل��ذي  �مل��ي��د�ين،  �مل�ست�سفى   وج��ال جاللته يف 

و12  �حلثيثة،  للعناية  ���س��ري��ر�ً   48 منها  �سرير   300 ل��� 
�أ�سرة  �إل��ى  للتحويل  ج��اه��زة  �ملتو�سطة  للعناية  �سرير�ً 

عناية حثيثة.
�لأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  بح�سور  ج��الل��ت��ه،  و����س��ت��م��ع 
�مل�سرتكة �للو�ء �لركن يو�سف �أحمد �حلنيطي، �إلى �سرح 
من مدير عام �خلدمات �لطبية �مللكية بالإنابة �لعميد 
�مل�ست�سفى  جت��ه��ي��ز�ت  ع��ن  �خل�����س��اون��ة  ن�����س��ال  �لطبيب 
�مليد�ين �لطبية و�لعالجية و�لإد�رية و�لكو�در �لطبية 

�ملوؤهلة للتعامل مع �حلالت �ملر�سية �ملختلفة.
تبلغ  م�ساحة  على  �ملقام  �مل��ي��د�ين،  �مل�ست�سفى  وُنفذ 
باإ�سر�ف مبا�سر من  5200 مرت مربع، خالل 14 يوماً، 
وجهز  �لع�سكرية،  و�لأ�سغال  �لإ�سكان  موؤ�س�سة  مديرية 

بجميع �لأنظمة �لكهربائية و�مليكانيكية �لالزمة.
�ل��ت��ز�م��اً  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �مل�ست�سفيات  ه��ذه  �إن�����س��اء  وي��اأت��ي 
ب��ال��و�ج��ب �لإن�����س��اين و�ل��وط��ن��ي �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه �ل��ق��و�ت 
مبديرية  ممثلة  �لعربي،  – �جلي�س  �لأردن��ي��ة  �مل�سلحة 
�خلدمات �لطبية �مللكية، �لتي تقدم خدماتها �ل�سحية 
و�ل��ع��الج��ي��ة ب�����س��ك��ل ع����ام ل��ن��ح��و 38 ب��امل��ائ��ة م���ن ���س��ك��ان 
�ململكة، من خالل �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �لطبية �لأولية 

و�ل�ساملة.
ك��م��ا حت���ر����س �مل���دي���ري���ة ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ث �مل�����س��ت��م��ر 
�ملتحركة  �لع�سكرية  �مليد�نية  وعياد�تها  مل�ست�سفياتها 
و�لبالغ عددها 6 م�ست�سفيات منت�سرة يف خمتلف �ملناطق 
تخدم  طرفية  م�ست�سفيات   8 �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ن��ائ��ي��ة، 

�ملحافظات وتتعامل مع حالت م�سابي كورونا.

الملك 
يفتتح في 
الزرقاء أول 
مستشفى 

ميداني 
عسكري 
مخصص 
لمصابي 
»كورونا«
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الملك واألمير الحسن 
وولي العهد يتلقون 

اللقاح المضاد لكورونا

�أّكد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �أن �لأردن �لذي يحتفل 
مبا  �ل��ب��ن��اء،  م�سرية  �سيو��سل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل��دول��ة  مبئوية 
باملجتمع  �لنهو�س  �إل��ى  تهدف  وف��ر���س  �أف��ك��ار  م��ن  ميتلكه 

�لأردين وتعزيز مكانة �ململكة يف �لإقليم و�لعامل.
�سخ�سيات من حمافظات  لقائه  وع��رّب جاللته خالل 
عدة بح�سور �سمو �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل �لثاين ويل 
مو��سلة  يف  �جلديد  �لعام  با�ستهالل  �ع��ت��ز�زه  عن  �لعهد، 

لقاء �لأهل من �أبناء �لوطن وبناته.
�ل��ذي ُعقد يف ق�سر  �للقاء  �مللك خ��الل  و�أ���س��اد جاللة 
�نت�سار  من  �حل��د  يف  وم�ساهمته  �ملو�طن  بوعي  �حل�سينية 
�لو�سع  حت�سن  �إل���ى  �أدى  م��ا  باململكة،  »ك���ورون���ا«  ف��ريو���س 
�أن  �إل��ى  ذ�ت��ه  �لوقت  ُمنبهاً يف  �لأخ���رية،  �لآون���ة  �لوبائي يف 

�حلرب على »كورونا« مل تنتِه بعد.
و�أ����س���ار ج��الل��ة �مل��ل��ك �إل����ى ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة و�ل��ق��و�ت 
�مل�ست�سفيات  �فتتاح  �لعربي يف  – �جلي�س  �لأردنية  �مل�سلحة 
و�لتوعية  �جلميع  بني  �لتن�سيق  �سرورة  م��وؤك��د�ً  �مليد�نية، 

حول لقاح »كورونا«.
�لدولة  مئوية  مبنا�سبة  �مللك  جاللة  �ملتحدثون  وهناأ 

�لها�سميني،  وق��ي��ادة  �لأردن��ي��ني  بعزم  ُبنيت  �لتي  �لأردن��ي��ة 
على  و�إجناز�تهم  ها�سم  بني  ق��ادة  م�ساهمات  م�ستعر�سني 

مدى �لعقود �ملا�سية.
»كورونا«  �آث��ار جائحة  �أهمية معاجلة  و�أك��د متحدثون 
�جلهود  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  مثمنني  �ل�سياحي،  �ل��ق��ط��اع  على 

�لر�سمية �ل�سريعة يف بناء �مل�ست�سفيات �مليد�نية.
و�أ����س���ار م��ت��ح��دث��ون �إل����ى �أه��م��ي��ة �له��ت��م��ام ب��الأر���س��ي��ف 
�ل��وط��ن��ي و�ل��ت��وث��ي��ق، فيما ���س��دد �آخ����رون على �أه��م��ي��ة طرح 
�ملهنية،  خا�سة  �لأردن��ي��ة  باجلامعات  ج��دي��دة  تخ�س�سات 

منوهني بتعزيز �أدو�ت �لتعليم �لإلكرتوين.
من جهته، قال رئي�س �لديو�ن �مللكي �لها�سمي يو�سف 
�للقاء  خالل  ُعر�ست  �لتي  �ملقرتحات  �إن  �لعي�سوي  ح�سن 
متعلقة  ط��روح��ات  �أن  �إل���ى  م�سري�ً  �حل��ك��وم��ة،  �إل���ى  �ستنقل 
�لعليا  �للجنة  ع��م��ل  خل��ط��ة  ت�سمينها  �سيجري  ب��امل��ئ��وي��ة 

�مل�سكلة لغايات �حتفالت �ملئوية.
لل�سيا�سات،  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  م�ست�سارة  �ل��ل��ق��اء  وح�����س��ر 
هيئة  ورئ��ي�����س  �لع�سائر،  ل�����س��وؤون  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  وم�ست�سار 

�لأركان �مل�سرتكة.

الملك: األردن سيواصل مسيرة البناء في مئويته الثانية

تلقى جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، و�سمو �لأمري 
�حل�سن بن طالل، و�سمو �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل 
فريو�س  �سد  �ملخ�س�س  �للقاح  �لعهد،  ويل  �ل��ث��اين، 
بالديو�ن  �مللكية  �لطبية  �خلدمات  عيادة  يف  كورونا، 

�مللكي �لها�سمي.
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�مللك  �لأعلى  �لقائد  �سارك جاللة 
ع���ب���د�هلل �ل���ث���اين ب���ن �حل�����س��ني، و�سمو 
�لأمري �حل�سني بن عبد�هلل �لثاين ويل 
�لقو�ت  ن�سامى  م��ع  مترين  يف  �لعهد، 

�خلا�سة.

الملك وولي 
العهد يشاركان 

في تمرين مع 
نشامى القوات 

الخاصة 
�لعقبة  يف  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  ��ستقبل 
بحثا  ح��ي��ث  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  �لفل�سطيني  �ل��رئ��ي�����س 
�إطار  يف  �لفل�سطينية،  بالق�سية  �ملتعلقة  �مل�ستجد�ت 

�لتن�سيق و�لت�ساور �مل�ستمرين بني �جلانبني.
�ل��ذي ح�سره  �للقاء  �مل��ل��ك، خ��الل  و�أك���د جاللة 
���س��م��و �لأم�������ري �حل�������س���ني ب����ن ع����ب����د�هلل �ل����ث����اين ويل 
لتحقيق  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  تكثيف  ����س���رورة  �ل��ع��ه��د، 
�لفل�سطيني  �ل�سر�ع  و�إنهاء  و�لد�ئم  �لعادل  �ل�سالم 

�لإ�سر�ئيلي، على �أ�سا�س حل �لدولتني.
طاقاته  بكل  �لأردن  وق��وف  على  جاللته  و���س��دد 
نيل  يف  �لفل�سطينيني  �لأ�سقاء  جانب  �إل��ى  و�إمكاناته 
حقوقهم �لعادلة و�مل�سروعة و�إقامة دولتهم �مل�ستقلة، 
ذات ال�سيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من 

حزير�ن عام 1967، وعا�سمتها �لقد�س �ل�سرقية.
�لو�سع  �حل��ف��اظ على  ���س��رورة  �أك��د جاللته  كما 
�ل��ق��ان��وين و�ل��ت��اري��خ��ي �ل��ق��ائ��م يف �ل��ق��د���س، م�����س��دد�ً 
�لتي  على رف�س �ململكة جلميع �لإج��ر�ء�ت �لأحادية 

ت�ستهدف تغيري هوية �ملدينة ومقد�ساتها وحماولت 
�لأق�����س��ى  للم�سجد  �مل���ك���اين،  �أو  �ل���زم���اين  �لتق�سيم 

�ملبارك/ �حلرم �لقد�سي �ل�سريف.

�لأردن  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  وج����دد 
حماية  يف  و�ل��دي��ن��ي  �لتاريخي  دوره  ب��ت��اأدي��ة  م�ستمر 
من  �ل��ق��د���س،  يف  و�مل�سيحية  �لإ���س��الم��ي��ة  �مل��ق��د���س��ات 

منطلق �لو�ساية �لها�سمية على هذه �ملقد�سات.

�ل��ث��اب��ت��ة  �مل���و�ق���ف  �لفل�سطيني  �ل��رئ��ي�����س  وث��م��ن 
و�لو��سحة لالأردن بقيادة جاللة �مللك يف �لدفاع عن 

حقوق �لفل�سطينيني ودعم ق�سيتهم �لعادلة.

�أن  �لفل�سطيني  �لرئي�س  �أك���د  �ل�����س��دد،  ه��ذ�  ويف 
مو�قف جاللة �مللك �لد�عمة وتاأكيده �ملتو��سل على 
�ل�ستمر�ر  و�أهمية  �لفل�سطينية،  �لق�سية  مركزية 
توؤكد  و�ل�سامل،  �لعادل  �ل�سالم  بال�سعي نحو حتقيق 
�ل�سقيقني. و�ل�سعبني  �لقيادتني  �لعالقات بني  عمق 

و�سدر بيان م�سرتك �أردين فل�سطيني عقب �للقاء.

الملك 

يستقبل 

الرئيس 

الفلسطيني 

في العقبة

ب��ع��ث �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل���ث���اين، ب��رق��ي��ة تهنئة �إل����ى �أخ��ي��ه 
�ل��ذك��رى  مبنا�سبة  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  �لفل�سطيني  �ل��رئ��ي�����س 
�لثانية و�لثالثني لإعالن ��ستقالل دولة فل�سطني �ل�سقيقة.

و�أكد يف �لربقية ��ستمر�ر �لأردن يف �لعمل مع �لأ�سقاء 
�مل�ستقلة،  �لفل�سطينية  �ل��دول��ة  لتج�سيد  �لفل�سطينيني، 
 1967 ع��ام  ح��زي��ران  ال��راب��ع من  ال�سيادة، على خطوط  ذات 
وعا�سمتها �لقد�س �ل�سرقية، على �أ�سا�س حل �لدولتني، وفق 
�لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية ومبادرة �ل�سالم 
و�لد�ئم  و�ل�سامل  �لعادل  �ل�سالم  لتحقيق  �سبياًل  �لعربية، 

و�مل�ستقبل �لآمن و�ملزدهر.

و�سدد �مللك على دعمه كل �أوجه �لتعاون و�لتن�سيق بني 

�لأخوية  �لعالقات  تعزيز  و�حلر�س على  وفل�سطني  �لأردن 

و�لرتقاء بها، ملا فيه م�سلحة �ل�سعبني �ل�سقيقني.

�لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  �سعب  وبا�سم  با�سمه  و�أع��رب 

وحكومتها عن متنياته �أن يعيد هذه �ملنا�سبة على �لرئي�س 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب������دو�م �ل�����س��ح��ة و�ل���ع���اف���ي���ة، وع���ل���ى �ل�����س��ع��ب 

بنيل  وتطلعاته  �أمنياته  حتققت  وقد  �ل�سقيق  �لفل�سطيني 

حقوقه �لعادلة و�مل�سروعة.

الملك يهنئ عباس بذكرى إعالن استقالل فلسطين
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�لرئي�س  م��ع  هاتفياً  �ت�ساًل  �ل��ث��اين،  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  �أج���رى 
�ل�سد�قة  عالقات  بحث  خالله  ج��رى  ب��اي��دن،  جو  �ملنتخب  �لأمريكي 

�ملتينة بني �لبلدين. 
�لرئي�س  مع  للعمل  تطلعه  عن  �لت�سال،  خ��الل  جاللته،  و�أع���رب 
�لأمريكي �ملنتخب لتوطيد عالقات �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني �لأردن 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لبناء عليها لتو�سيع �لتعاون يف خمتلف 

وتعزيز  للبلدين،  �مل�سرتكة  �مل�سالح  حتقيق  يف  ي�سهم  ومب��ا  �مل��ج��الت، 
�لأمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.

و�أكد جاللة �مللك �أهمية مو��سلة تن�سيق �جلهود ملو�جهة �لتحديات 
�مل�سرتكة، مبا يف ذلك تد�عيات وباء كورونا.

بالتوفيق،  ب��اي��دن  �ملنتخب  للرئي�س  متنياته  ع��ن  جاللته  وع��رب 
ولل�سعب �لأمريكي �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

الملك يجري اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس األمريكي المنتخب الملك في السلط يتابع حادثة نقص األوكسجين

�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك   بحث 
و�ل��رئ��ي�����س �مل�����س��ري ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 
�ل�����س��ي�����س��ي، �ل���ع���الق���ات �لأخ���وي���ة 
و�لتطور�ت  �لبلدين،  بني  �ملتينة 
�لق�سية  �لإقليمية ويف مقدمتها 

�لفل�سطينية.
و�أكد �مللك و�لرئي�س �مل�سري، 
خ����الل �ت�������س���ال ه���ات���ف���ي، �أه��م��ي��ة 
�إد�م�����ة �ل��ت��ن�����س��ي��ق و�ل��ت�����س��اور بني 
خمتلف  �إز�ء  �ل�سقيقني  �لبلدين 
�مل�سرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا 
ومب���������ا ي������خ������دم م�������س���احل���ه���م���ا، 

و�لق�سايا �لعربية.

الملك 
والسيسي 

يبحثان العالقات 
الثنائية 

والتطورات 
اإلقليمية
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الملك يوجه رسالة إلى مدير المخابرات العامة
بعث جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، ر�سالة �إلى مدير �ملخابر�ت �لعامة 
لال�ستمر�ر  �لعامة  �مل��خ��اب��ر�ت  د�ئ���رة  فيها  وج��ه  ح�سني،  �أح��م��د  �ل��ل��و�ء 
ب��ال��ع��م��ل وب���وت���رية �أ����س���رع وخ��ط��ى ث��اب��ت��ة، يف �إجن�����از ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ط��وي��ر 
و�لتحديث، ليبقى هذ� �جلهاز �لعريق، يف طليعة �لأجهزة �ل�ستخبارية، 

قدرة وكفاءة ومتيز�.
طاقاتها  ك��ل  لرتكيز  �ل��ع��ام��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  د�ئ���رة  جاللته  وج��ه  كما 
و�لعمل  �ل��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  و�حل��ي��وي��ة  �مل��ه��م��ة  �خت�سا�سها  جم���الت  يف 
�ل�ستخباري �ملحرتف مبفهومه �لع�سري �ل�سامل، وتكري�س �لإمكانيات 
�لالزمة، لتظل عنو�نا �ساخماً للكفاءة �ل�ستخبارية يف جمال مكافحة 

�لإرهاب و�لت�سدي للمخاطر �لأمنية.
وتاليا ن�س �لر�سالة:

»عطوفة �لأخ �للو�ء �أحمد ح�سني
مدير �ملخابر�ت �لعامة حفظه �هلل

 �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد،
�ل�سالح  �إلى رفاق  �أتوجه بتحية �لعتز�ز،  �أن   في�سرين يف �لبد�ية، 
من منت�سبي د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة – فر�سان �حلق وفار�ساته عاملني 
ومتقاعدين، �لذين نذرو� حياتهم، خلدمة وطننا �لغايل بكل �إخال�س 
و�أخو�تهم  �إخو�نهم  �إلى جانب  و�لتز�م،  وت�سحية  و�إيثار  وكفاءة ومتيز 
�ل��ق��و�ت   – البا�سل  العربي  جي�سنا  ومتقاعدي  وم��رت��ب��ات  �سباط  م��ن 
�عتز�زي برفاق  �أن  �أوؤك��د  و�أن  �لعام.  �لأم��ن  �لأردن��ي��ة، ون�سامى  �مل�سلحة 
بهم،  و�لأردن��ي��ني جميعاً  ثقتي،  و�أن  �ع��ت��ز�ز،  يد�نيه  ه��وؤلء، ل  �ل�سالح 
هي ثقة ر��سخة وقد ��ستحقوها عن جد�رة، نظري ما قدمو� وما ز�لو� 
يقدمون من عمل دوؤوب، يف �لذود عن �أمن �أردننا �لغايل و�سعبنا �لويف، 
�لذي ي�ساركني �لتقدير �لعايل و�ملحبة �ل�سادقة لل�ساهرين و�ل�ساهر�ت 
على حماية �أمن �لوطن ومنجز�ته و�سون كر�مة �ملو�طن وحقوقه، يف 

ظل �سيادة �لقانون وحتقيق �لعد�لة و�مل�ساو�ة للجميع.
 عطوفة �لأخ �لعزيز،

ل��ق��د حت��ق��ق ق���در ك��ب��ري م��ن �لإجن����از ع��ل��ى م�����س��ار عملية �لتجديد 
�إليك  عهدت  عندما  بها،  كلفتك  �لتي  �مل�ستمرة  و�لتطوير  و�لتحديث 
�جلهاز  ه��ذ�  يظل  �أن  على  حلر�سنا  جت�سيد�ً  �لعامة،  �ملخابر�ت  ب���اإد�رة 
العريق، و�ساحب االإجنازات التي نفاخر بها، عنوانا للمهنية واالن�سباط 

و�لكفاءة و�ل�سفافية و�لنز�هة باإذن �هلل.
و�لتحديث هذه،  �لتطوير  �ل�ستمر�ر يف عملية  �إلى  يدعونا  وهذ�   
و�أن ت�سري بوترية �أ�سرع، لكي تظل �ملخابر�ت �لعامة �لأردنية، يف طليعة 
و�إنني  د�ئ��م��اً.  كانت  وك��ف��اءًة ومت��ي��ز�ً، كما  ق��درة  �ل�ستخبارية  �لأج��ه��زة 
على ثقة كاملة باأنك لن تاألو جهد�ً يف حتقيق هذ� �لهدف وغريه من 
�لأه��د�ف، �لتي كنت قد وجهتك لتحقيقها عندما توليت موقعك قبل 
وو�ثقة  ثابتة  بخطى  يتقدم  �ل��غ��ايل  بلدنا  و�أن  �سيما  ل  ع��ام��ني،  نحو 
�جلاد  �ملخل�س  �لعمل  جميعاً  منا  ت�ستدعي  و�لتي  �لثانية،  مئويته  �إلى 
قيم  وتر�سيخ  ملو�طنينا،  �لأف�����س��ل  و�حل��ي��اة  و�لتنمية  �ل��رف��اه  لتحقيق 
وتعزيز  و�ل��ق��درة،  �ل��ك��ف��اءة  �أ���س��ا���س  على  و�ل�ستحقاق  �ملنتجة  �مل��و�ط��ن��ة 
للمرتكز�ت  وفقاً  و�ملوؤ�س�سات،  �لأف��ر�د  جميع  على  �لقانون  �سيادة  مبد�أ 
لالخت�سا�سات  �لدقيق  و�لتحديد  د�ستورنا،  عليها  ن�س  �لتي  �لعظيمة 
�لتي و�سعها لل�سلطات �لد�ستورية، �لت�سريعية و�لتنفيذية و�لق�سائية.

�ل��ذي حتقق يف  �لغايل، خالل م�سرية �لإجن��از  �لأردن  لقد تعر�س 
موؤ�س�ساتنا  بع�س  تكن  ومل  جمة،  خماطر  �إل��ى  للدولة  �لأول���ى  �ملئوية 
ول  �لأدو�ت،  ول  �ل��و���س��ائ��ل  مت��ت��ل��ك  �لأ���س��ي��ل  �لخ��ت�����س��ا���س  ���س��اح��ب��ة 
تلك  مثل  مع  �لتعامل  من  متّكنها  �لتي  �لأحيان،  بع�س  يف  �لإمكانيات 
خا�س  ب�سكل  مبنطقتنا  ع�سفت  �لتي  �ل�ستثنائية  و�لتحديات  �ملخاطر 
خالل �ملائة عام �ملا�سية، و�لتي �أ�سابت �آثارها وطننا �لعزيز، مثل �حلروب 

�ملتو�لية و�لهجر�ت �لق�سرية �لتي و�كبتها باجتاه وطننا، �لذي مل يو�سد 
بابه يوما بوجه �أي مكروب �أو حمتاج، بالإ�سافة �إلى حتديات �لإرهاب 
وغريه من �جلر�ئم �ملنظمة و�لعابرة للحدود، �لتي تتالزم مع �حلروب 
و�لغياب �ملزمن لال�ستقر�ر �لإقليمي يف �إطاره �لعري�س، وقد �جتهدت 
�ل��ف��ر�غ  مل��لء  �لت�سدي  �ل��ع��ام��ة، م�سكورة وم��ق��درة، يف  �مل��خ��اب��ر�ت  د�ئ���رة 
�خلطري �لنا�سئ عن عدم �متالك بع�س �ملوؤ�س�سات �ساحبة �لخت�سا�س 
�لنهو�س مب�سوؤولياتها و�خت�سا�ساتها، وبخا�سة  �لأ�سيل، للقدرة على 
�حلقبة،  تلك  خالل  و�لرقابية،  و�ل�ستثمارية  �لقت�سادية  �ملجالت  يف 
وجزى �هلل د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة، ومنت�سبيها من عاملني ومتقاعدين، 
عن بلدنا كل �خلري، لتوليهم مهمة وم�سقة �سد �لفجو�ت يف هذ� �ل�سدد، 
�لإ�سهام  و�ملتمثل يف  لها،  �ملو�سوعي  �لخت�سا�س  د�ئرة  �أنها خارج  رغم 
�ملحرتف  �ل�ستخباري  �لعمل  عرب  �لوطني،  �لأم��ن  تعزيز  يف  �مل��رك��زي 
ود�خلياً، و�لعمل  �مل�ستهدف مل�سادر �خلطر على بلدنا �حلبيب خارجياً 
و�لتقييمات  باملعلومات  �ل��دول��ة  م��د  �إل���ى  �أي�����س��اً  �ل��ه��ادف  �ل�ستخباري 
�لقومي  �أمننا  تعزيز  �لتي متكنها من  �ل�ساملة،  �لدقيقة  �ل�ستخبارية 

يف �ملجالت �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية.
عطوفة �لأخ،

و�آم���ال  ك��ب��رية  بثقة  �ل��ث��ان��ي��ة،  مئويته  �لآن  �لأردن  دخ���ل  وق���د  �أم���ا 
عري�سة، وبعد �أن �أجنزنا �لكثري من �أ�سباب �لتمكني ملوؤ�س�ساتنا �ساحبة 
�لتي  �لق�سايا  بع�س  مع  �لتعامل  يف  �لأ�سيل،  �لت�سريعي  �لخت�سا�س 
�أ�سرُت �إليها، وخا�سًة �لق�سايا �ملرتبطة بالتثبت من �سالمة �ل�ستثمار 
و�سال�سته، و�سرعية م�سادر �لتمويل، وبعد �أن ��ستكملنا بناء موؤ�س�سات 
ملوؤ�س�ساتنا  تطوير  عملية  و�أجن��زن��ا  �لف�ساد،  وحت���ارب  �ل��ن��ز�ه��ة  تر�سخ 
مثل  �لت�سريعات،  م��ن  وغ��ريه  �لد�ستور  يف  عليها  �ملن�سو�س  �لرقابية 
دي�����و�ن �مل��ح��ا���س��ب��ة، ف�����س��ال ع���ن ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا �ل��ق�����س��ائ��ي��ة، ف��اإن��ه 
لخت�سا�ساتها  ف��ور�  تت�سدى  �أن  و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  هذه  على  يتعني 
�لد�ستورية و�لت�سريعية �لأ�سيلة هذه، لتتحرر د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة 
ومدفوعة  وم�����س��ك��ورة  م�سطرة  ب��ه،  نه�ست  �ل���ذي  �لكبري  �ل��ع��بء  م��ن 
�خل��ارج��ة عن  �مل��ج��الت  ه��ذه  �ل��غ��ايل، يف  بلدنا  على  �لعميق  باحلر�س 
�خت�سا�ساتها، ل�سد �لثغر�ت، ولكي تتفرغ للعمل �ل�ستخباري �ملحرتف 
مبفهومه �لع�سري �ل�سامل، و�أن تركز كل طاقاتها فيه، و�أن تكر�س كل 

�ل�ستخبارية يف  للكفاءة  �ساخماً  عنو�نا  لتظل  لها  �لالزمة  �لإمكانيات 
جمال مكافحة �لإرهاب و�لت�سدي للمخاطر �لأمنية �مل�ستهدفة لبلدنا، 
ولتطوير �أ�ساليبها وو�سائل عملها لتقدم للجهات �سانعة �لقر�ر �أف�سل 
و�ل�سيا�سية  �لأمنية  �مل��ج��الت  يف  �لع�سرية،  �ل�ستخبارية  �لتقييمات 
�ل��ذي  �أح��ي��ان��ا،  �ل��رق��اب��ي، و�لتنظيمي  �ل���دور  ع��ن  و�لق��ت�����س��ادي��ة، بعيد�ً 
�خت�سا�س  �سمن  �لو�قعة  �مل��ج��الت  بع�س  يف  عليها  �ل��ظ��روف  فر�سته 
جهات �أخرى، مل تكن متتلك و�سائل و�أدو�ت ممار�سة هذه �لخت�سا�سات 
�ليوم متتلكها ويتعني  �لرقابية كما ذكرُت �سابقاً، وباتت  �أو  �لتنظيمية 

عليها �أن تبا�سرها وتتولها بالكامل ودون �إبطاء.
عطوفة �لأخ �لعزيز،

�إنني لعلى ثقة باأنك لن تدخر جهد�ً يف �ل�ستمر�ر، وبوترية �أ�سرع 
وخطى ثابتة، يف �إجناز عملية تطوير وحتديث د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة، 
و�لتميز  و�لق��ت��د�ر  للكفاءة  كعنو�ن  بالبنان  لها  ي�سار  موؤ�س�سة  لتظل 
ومواكبة الع�سر ومتطلباته وتطور اأمناط العمل اال�ستخباري، و�سمن 
ز�ل ينجز يف  �أجن��ز، وما  �ل��ذي  �ل�سامل  و�لتحديثي  �لتطويري  �لإط��ار 
قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة – اجلي�ش العربي، واالإ�سالح ال�سامل الذي اأنتج 
مديرية �لأمن �لعام لت�ستوعب �لأمن �لعام، و�لدرك و�لدفاع �ملدين يف 
�إطار موؤ�س�سي و�حد، وباأنك �ستعمل على �أن تركز جهودها يف جمالت 
�لدعم  كل  و�ستلقى مني  �لوطني،  لأمننا  �ملهمة و�حليوية  �خت�سا�سها 

و�ملوؤ�زرة.
و�إنني �إذ �أحيي من خاللك جميع منت�سبي د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة، 
و�أنتم حمل ثقتي �لكبرية ومو�سع �لتقدير من قبل بنات و�أبناء �سعبنا 
�لبا�سل  �لعربي  جي�سنا  منت�سبي  من  �ل�سالح  يف  ورفاقنا  �أنتم  �لغايل، 
ومديرية �لأمن �لعام، لأ�ساأل �ملولى عز وجل �أن يوفقكم و�أن ي�سدد على 
طريق �خلري خطاكم، يف خدمة �لأردن �لعزيز، حتى يظل، كما كان على 

�لدو�م، حمى منيعاً، �ساخماً و�آمناً، يليق ب�سعبنا �لأبّي �لأ�سيل.
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني
عمان 5 رجب 1442 هجرية

�ملو�فق 17 �سباط 2021 ميالدية".
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عقد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، وجاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليفة، ملك مملكة �لبحرين، و�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، قمة ثالثية يف �لعا�سمة �أبوظبي.
و�أكد �لقادة، خالل �لقمة، عمق �لعالقات �لأخوية و�ل�سرت�تيجية 
بني �لبلد�ن �لثالث، و�سبل �لرتقاء بها �إلى �أعلى �مل�ستويات، مبا يحقق 

م�ساحلها �مل�سرتكة.
و�لتكامل يف  �لتعاون  �لنهو�س يف جم��الت  �سبل  على  �لقادة  ورك��ز 
�ل�سحة  بقطاعي  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً  �حليوية،  �لقطاعات  من  عدد 

و�لأمن �لغذ�ئي و�لدو�ئي، و�جلهود �مل�سرتكة ملو�جهة �أزمة وباء كورونا 
وتد�عياته �لقت�سادية و�ل�سحية و�لجتماعية.

و�أكدو� �أهمية مو��سلة �لتن�سيق و�لت�ساور بني �لبلد�ن �لثالث حيال 
خمتلف �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك، مبا يخدم �لق�سايا �لعربية.

مقدمتها  ويف  و�لدولية،  �لإقليمية  �لتطور�ت  �آخ��ر  �ل��ق��ادة  وبحث 
على  و�ل�سامل  �لعادل  �ل�سالم  حتقيق  و�سرورة  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
�أ�سا�س حل �لدولتني، �لذي ي�سمن �إقامة �لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة، 
عام  ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات 

1967، وعا�سمتها �لقد�س �ل�سرقية.

�أكد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �أهمية �لرتكيز على �إقامة �مل�ساريع 
فر�س  وت��وف��ري  �لتنمية  يف  ل��دوره��ا  و�ل��زر�ع��ي��ة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

�لعمل.
عدة،  حمافظات  من  �سخ�سيات  لقائه  خ��الل  �مللك،  جاللة  ولفت 
دعم  موا�سلة  عنه، يف  اأعلن  ال��ذي  ال�سالح«  »رف��اق  برنامج  اأهمية  اإل��ى 

�ملتقاعدين �لع�سكريني و�ملحاربني �لقد�مى و�أ�سرهم.
�حل�سينية،  ق�سر  ُعقد يف  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل  �مل��ل��ك،  و�أك���د جاللة 
�ل��وط��ن وب��ن��ات��ه، ���س��رورة  �أب��ن��اء  �مل�ستمر م��ع  ت��و����س��ل جاللته  �إط���ار  يف 
مو��سلة م�سرية �لتنمية �ل�سيا�سية و�لنظر يف �لقو�نني �لناظمة للحياة 

�ل�سيا�سية.
ك��م��ا ���س��دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ����س��ت��م��ر�ر �حل��ك��وم��ة يف �ل���زي���ار�ت 
على  و�لوقوف  �ملو�طنني  �إل��ى  و�ل�ستماع  �ملحافظات،  ملختلف  �مليد�نية 

�حتياجاتهم.
و�أ�سار جاللته �إلى �أن �رتفاع �أرقام �لإ�سابات بفريو�س كورونا �أخري�ً 

و�رت���د�ء  �ل�سالمة  ب���اإج���ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  مو��سلة  �جلميع  م��ن  يتطلب 
�لكمامة.

نهجه  على  �مللك  تقديرهم جلاللة  �أع��رب �حل�سور عن  ب��دوره��م، 
ملو��سلة  �أفكارهم  �إل��ى  و�ل�ستماع  و�لأردن��ي��ات  �لأردنيني  مع  �لتو��سلي 

�لبناء على �لإجناز يف مئوية �لدولة �لثانية.

ولفتو� �إلى �أهمية �ل�ستفادة من �لأر��سي يف خمتلف مناطق �ململكة 
و�لرتكيز  �لوطني،  �لغذ�ئي  �لأم��ن  لتعزيز  �لزر�عية  �مل�ساريع  لإقامة 
على �لتخ�س�سات �ملهنية و�لتقنية يف �لتعليم، و�ل�ستفادة من �لفر�س 

�ملتوفرة يف قطاع �لطاقة �ملتجددة.

�ل�سيا�سية.  �مل�ساركة  على  �ل�سباب  ت�سجيع  �سرورة  �إلى  �أ�سارو�  كما 
وثمنو� �لتوجيهات �مللكية لدعم �ملتقاعدين �لع�سكريني.

�لها�سمي،  �مللكي  �ل��دي��و�ن  ورئي�س  �ل����وزر�ء،  رئي�س  �للقاء  وح�سر 
وعدد من م�ست�ساري جاللة �مللك، ورئي�س هيئة �لأركان �مل�سرتكة.

الملك والعاهل البحريني وولي عهد أبوظبي
يعقدون قمة ثالثية في أبوظبي

الملك يؤكد أهمية التركيز على إقامة المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة والزراعية
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�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أك��د 
تاأدية  يف  �لعام  �لأم��ن  مديرية  منت�سبو  يبذلها  �لتي  للجهود  تقديره 

�لو�جب، خ�سو�ساً خالل �أزمة »كورونا«. 
و�سدد جاللته، خالل زيارته �إلى مديرية �لأمن �لعام، ولقائه مع 
مدير �لأمن �لعام �للو�ء �لركن ح�سني �حلو�متة وم�ساعديه، بح�سور 
�ل��ك��ام��ل جلميع مرتبات  دع��م��ه  ب��ن �حل�����س��ن، على  ر����س��د  �لأم���ري  �سمو 
مديرية االأمن العام، وقال اأحيي كل رفاق ال�سالح من ال�سباط و�سباط 

�ل�سف و�لأفر�د يف �لأجهزة �لأمنية.
واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة دم���ج االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة يف رف���ع ك��ف��اءة 

�ل�ستخد�م  يف  و�مل�ساهمة  �ملرتبات،  خمتلف  بني  و�لتكاملية  �لتن�سيق 
�لأمثل للقوى �لب�سرية وتخفي�س �لنفقات.

�ملتخذة من قبل  و�لإج���ر�ء�ت  و�طماأن جاللته على �سري �خلطط 
�سيادة  وتعزيز  و�أمنهم،  �ملو�طنني  �سحة  حلماية  �لعام  �لأم��ن  مديرية 

�لقانون.
وج���دد ج��الل��ت��ه �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���س��رورة �ل��ت��ز�م �جل��م��ي��ع ب���اإج���ر�ء�ت 
�لجتماعي،  �لتباعد  على  و�حلفاظ  �لكمامة  وو�سع  �لعامة  �ل�سالمة 

ملو�جهة وباء كورونا.
�لركن  �ل��ل��و�ء  �إي��ج��از قدمه  �إل��ى  �ل��زي��ارة،  و��ستمع جاللته، خ��الل 
�لتي  �لإد�ري����ة  و�لإج�����ر�ء�ت  �لأم��ن��ي��ة  �ل�سرت�تيجيات  �حل��و�مت��ة ح��ول 
تنفذها  �لتي  و�لو�جبات  منت�سبيها،  ب��اأد�ء  لالرتقاء  �ملديرية  تتخذها 
�لعربي  �جلي�س   – �لأردن��ي��ة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  م��ع  و�لتن�سيق  بالتعاون 
وفقاً  �سيادته  وتر�سيخ  �لقانون  �إن��ف��اذ  ل�سمان  و�ملوؤ�س�سات،  و�ل����وز�ر�ت 
مل��ب��ادئ �ل��ع��دل و�مل�����س��او�ة و�حل��ي��ادي��ة، ويف �إط���ار م��ن �ل�سفافية و�ح��رت�م 

حقوق �لإن�سان.
�ع��ت��ز�زه وجميع منت�سبي مديرية  �ل��رك��ن �حل��و�مت��ة  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 
�لأمن �لعام بالقيادة �لها�سمية �حلكيمة، و�لدعم �ملو�سول من جاللة 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ورعايته لأبنائه و�إخو�نه رفاق �ل�سالح.
كما �أكد على �ملعنويات �لعالية �لتي يتحلى بها منت�سبو �لأمن �لعام 
�ملديرية  �أن  �إل��ى  لفتاً  جاللته،  دع��م  من  ي�ستمدونها  �لتي  وعزميتهم 
�سخرت جميع �لإمكانات و�لطاقات �لب�سرية و�لتقنية �ملتاحة يف �سبيل 
�ملقدمة  و�لجتماعية  و�ل�سرطية  �لأمنية  �خلدمة  مب�ستويات  �لرتقاء 

للمو�طنني.
وبني �أن منت�سبي �لأمن �لعام �سيبقون على �لدو�م عند ح�سن ظن 

قيادتهم �لها�سمية، عونا للوطن و�ملو�طنني.

����س���ارك ج���الل���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل���ث���اين، 
جمموعة  دول  ق����ادة  ق��م��ة  يف  ���س��رف  ك�سيف 
�ل��ع�����س��ري��ن �ل���ت���ي ع��ق��دت��ه��ا �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأم��ري  �سمو  بح�سور  �فرت��سياً،  �ل�سعودية 

�حل�سني بن عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد.
وتاأتي م�ساركة جاللة �مللك يف �لقمة تلبية 
ل��دع��وة م��ن �أخ��ي��ه خ��ادم �حل��رم��ني �ل�سريفني 
ملك  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.
و�أع������رب ج���الل���ة �مل���ل���ك يف ك��ل��م��ت��ه خ��الل 
�حلرمني  خل��ادم  وتقديره  �سكره  عن  �لقمة، 
�ل��ك��رمي��ة، م�سيد�ً  �ل���دع���وة  ع��ل��ى  �ل�����س��ري��ف��ني 
�لعربية  للمملكة  �لكبرية  باجلهود  جاللته 
�لع�سرين  ملجموعة  تروؤ�سها  خالل  �ل�سعودية 
�لتي  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف  �ل��ع��ام، يف ظ��ل  ل��ه��ذ� 

ي�سهدها �لعامل.
و�أك������د ج���الل���ة �مل���ل���ك ����س���رورة �ل��ت�����س��دي 
و�لقت�سادية  �لإن�سانية  �لعاملية  للتد�عيات 
جلائحة كورونا، خ�سو�ساً يف جمالت حيوية 
كالأمن �لغذ�ئي، و�لفقر، و�لبطالة، و�لتعليم.

ولفت جاللته �إلى �سرورة �لعمل ل�سمان 
�ل��ت��وزي��ع �ل���ع���ادل و�ل��ف��ع��ال ل��ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا 
�أن ق��ط��اع  ل��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، م���وؤك���د�ً 
�أه��ب��ة  ع��ل��ى  �لأردن  �ل��دو�ئ��ي��ة يف  �ل�����س��ن��اع��ات 

�ل�ستعد�د للم�ساهمة يف هذه �ملهمة.

حماية  ���س��رورة  على  �مللك  جاللة  و�سدد 
�لفئات �لأكر �سعفاً حول �لعامل كالالجئني 

و�لأ�سر �لتي تعي�س حتت خط �لفقر.

�ل��ذي يعد  �أن �لأردن  �إل��ى  و�أ���س��ار جاللته 
�ل��ع��امل  يف  ل��الج��ئ��ني  م�ست�سيف  �أك����رب  ث���اين 
�هتماماً  ي���ويل  �ل�����س��ك��ان،  ع���دد  �إل���ى  بالن�سبة 

خا�ساً حلمايتهم خالل هذه �جلائحة.

�ل��الج��ئ��ني  ح���م���اي���ة  �أن  ج���الل���ت���ه  و�أك�������د 
هي  �ل��ع��امل  ح��ول  �سعفاً  �لأك���ر  و�ملجتمعات 
جمموعة  دول  ق��ادة  د�ع��ي��اً  دول��ي��ة،  م�سوؤولية 
لتدعيم  �لعوملة«  »�إع��ادة �سبط  �إل��ى  �لع�سرين 
�لنظم  و�إ���س��الح  �ل���دويل،  و�لتكامل  �ل��ت��ع��اون 
�إلى تعاٍف �أكر  �لقت�سادية �لعاملية للو�سول 

عدًل و�سموًل.

الملك يؤكد تقديره 
لجهود منتسبي 

مديرية األمن العام 
في أداء الواجب

الملك يشارك 

بحضور ولي 

العهد في 

قمة قادة 

دول مجموعة 

العشرين
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الملكة:
الوباء أدى إلى أكبر خلل في 

التعليم في تاريخ البشرية

الملكة رانيا تشارك 
من عمان عبر تقنية 

االتصال المرئي 
في قمة وارويك 

االقتصادية

دعت جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل �ملجتمع �لدويل �إلى معاجلة �لق�سايا �لتي 
�إلى توزيع  �ملتز�يدة خالل جائحة كورونا، موؤكدة �حلاجة  �مل�ساو�ة  تغذي عدم 

عاملي عادل للقاح فريو�س كورونا.
�لبع�س«،  بع�سنا  �سد  ولي�س  �ل��وب��اء،  �سد  �سباق  يف  جميعاً  »نحن  وقالت 
م�سيفة �أن عدم قدرة �أي دولة على �لتعايف من هذه �لأزمة قد يوؤدي �إلى عدم 

�ل�ستقر�ر و�نعد�م �لأمان للجميع.
�ملرئي  �لت�سال  تقنية  م�ساركة جاللتها من عمان عرب  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�أجرتها مذيعة  ت�سمنت مقابلة  و�لتي  �لع�سرين،  �لقت�سادية  و�روي��ك  يف قمة 

�لأخبار يف �سي �إن �إن بيكي �أندر�سون ومت بثها يف جل�سات �لقمة.
و�أو�سحت جاللة �مللكة �أنه يف حني �أن بع�س �لدول �لغنية قد طلبت م�سبقاً 
�أغلبية  ف��اإن  م��ر�ت،  ث��الث  �سكانها  جميع  لتح�سني  كافية  �للقاح  من  جرعات 
�لدول �لفقرية �ستتمكن يف �أح�سن �لأحو�ل من حت�سني ُع�سر �سكانها هذ� �لعام.

من  كميات  ��سرتت  �لتي  �ل��دول  مينع  ما  هناك  لي�س  جاللتها:  و�أ�سافت 
�ملطعوم تفوق حاجتها من �لتربع للدول �لتي تفتقر لها، معربة عن �سعادتها 
�مللك  جاللة  دع��وة  م�ستذكرة  ذل��ك،  بفعل  تعهدت  �ل���دول  م��ن  �لعديد  ل��روؤي��ة 

عبد�هلل �لثاين �إلى�أن يتم �لتعامل مع �ملطاعيم باعتبارها منفعة عامة عاملية.
وقالت »�إذ� مل تدفعنا �مل�سوؤولية �لأخالقية �إلى ذلك، على �لأقل يجب �أن 

يكون د�فعنا من منطلق حتقيق �ل�سحة �لعاملية«.
�لعاملي،  ���س��روخ يف نظامنا  ع��ن  ك�سفت  �لأزم���ة  ه��ذه  �أن  و�أ���س��اف��ت جاللتها 
واأظهرت اأي�ساً نقاط قوة لدينا كمجتمع دويل. فقد يكون اجلهد العاملي ملحاولة 
�حتو�ء و�إيجاد عالج لهذ� �لفريو�س �أنظم و�أف�سل ��ستجابة على �مل�ستوى �لعاملي 

لأي �أزمة يف �لتاريخ �لإن�ساين على �لإطالق.
وقالت »تطوير �للقاح كان �سي�ستغرق �سنو�ت لول �لتعاون �لطبي �لعاملي، 

تغذي  �أن  لأزم��ة  �إن��ك��اره على كيف ميكن  ول ميكن  و��سحاً  ك��ان مثاًل  و�ل��ذي 
�لبتكار، وكيف عندما ن�سع �ل�سيا�سات و�لهويات �لوطنية جانباً ونعمل معاً من 

�أجل حتقيق هدف م�سرتك، ميكننا �إجناز �لكثري لالإن�سانية«.
لي�س  �جلميع  على  بظالله  يلقي  �مل�ساو�ة  �نعد�م  �ن  �ل��ى  جاللتها  ونبهت 
ر �لنا�س فقط ولكن �أي�ساً بالقدرة على �لتعايف فالدول ذ�ت �لدخل  بتباين تاأثُّ
�ملرتفع لديها �لقدرة على توفري �لتحفيز �لقت�سادي، بينما �لبلد�ن ذ�ت �لدخل 
�ملحدود و�لأ�سو�ق �لنا�سئة لي�س لديها �حليز �ملايل مل�ساعدتها على �لتعايف مما 

قد ي�سبب �سعور�ً بانعد�م �لمان وعدم �ل�ستقر�ر.
وقالت: بينما ي�ستمتع �لبع�س بفو�ئد �نتعا�س �لأ�سو�ق �لعاملية، يعاين عدد 
كبري حول �لعامل من �أوبئة مو�زية مثل �جلوع و�لعنف و�لأمية، وللمرة �لأولى 

منذ 20 عاماً يزد�د �لفقر �ملدقع من جديد.
وفيما يتعلق بجعل �لتعليم �أكر مرونة و�إن�سافاً يف عامل ما بعد �جلائحة، 
قالت جاللتها �إن �لوباء �أدى �إلى �أكرب خلل يف �لتعليم يف تاريخ �لب�سرية، حيث 
�أثر �إغالق �ملد�ر�س على حو�يل 1،6 مليار متعلم، وحتى يف �أف�سل �لأوقات، مل 
�ليوم  ن��ر�ه��ا  �لتي  �ل��ف��و�رق  لكن  متكافئة،  �لتعليم  على  �حل�سول  فر�س  تكن 
هائلة. وخالل فرت�ت �لإغالق، قدمت حو�يل 70% من �لدول نوعاً من �لتعليم 
�لرقمي. لكن بح�سب �ليوني�سف �أكر من 460 مليون طالب مدر�سة �نقطعو� 
عن �لتعليم عن ُبعد �لعام �ملا�سي. وهذ� غري مفاجئ، كون 40% من �سكان �لعامل 

ما ز�لو� غري مت�سلني بالنرتنت. 
للكثريين من  كان حبل جناة  ُبعد  عن  �لتعلم  �أن  �لو��سح،  و�أ�سافت: من 
�لطلبة حول �لعامل، لكن مبا �أنه غري متاح للجميع فهو حل منقو�س، م�سرية 
�لى �ن �إحدى طرق بناء قدرة �لنظمة �لتعليمية على �لتكيف مع �ملتغري�ت هي 

من خالل �لتو�سع يف تهجني �لتعليم.
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ه���ن���اأت �مل��ل��ك��ة ر�ن���ي���ا �ل��ع��ب��د�هلل �مل��ع��ل��م��ني ع���رب ت��وي��رت وذل���ك 
مبنا�سبة يومهم �لعاملي.

يعلمون  من  �إل��ى  �لأن��ب��ي��اء،  ر�سالة  حملة  �إل��ى  �مللكة:  وقالت 
بني  و�سبابنا  �أطفالنا  �أح��الم  ويحملون  و�ملحبة،  طالبهم �خلري 

�أيديهم، �إلى كل معلم ومعلمة، كل عام و�أنتم باألف خري.

الملكة: إلى كل 
معلم ومعلمة

 كل عام وأنتم 
بألف خير

ه��ن��اأت ج��الل��ة �مللكة ر�ن��ي��ا �ل��ع��ب��د�هلل، �لم��ريت��ني �إمي��ان 

و�سلمى بعيد ميالدهما �ل�سعيد

وقالت �مللكة ر�نيا عرب ح�سابها بان�ستغر�م : » �سعادة �لدنيا 

كلها و�أنتو حو�يل، كل عام و�إميان و�سلمى باألف خري«.

الملكة رانيا تهنئ 

األميرتين إيمان وسلمى

�ل��ع��ب��د�هلل مهنئة  ق��ال��ت ج��الل��ة �مللكة ر�ن��ي��ا 
مبئوية تاأ�سي�س �ململكة على ح�سابها �لإن�ستغر�م 
) يف ذكرى مئوية تاأ�سي�س �لدولة �لأردنية، نقف 
بنو�  �لذين  و�لأج���د�د  لالآباء  و�حرت�ما  �إج��الل 
و�سحو� م��ن �أج���ل �ل��وط��ن، ون��ب��د�أ ق��رن��ا جديد� 
من م�سرية �لبناء و�لجناز ب�سو�عد �أبناء �لأردن 
وبناته، فبهم ومعهم يكرب ويعلو �لأردن. مئوية 

�لدولة �لأردنية وت�ستمر �مل�سرية(.

الملكة رانيا : نبدأ قرًنا جديًدا 
من مسيرة البناء واإلنجاز
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�لتقت جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل عرب تقنية �لت�سال 
�ملرئي بعدد من �أ�سحاب �مل�ساريع �ملدرة للدخل،  بح�سور 
موؤ�س�س جمعية مر�كز �لمناء �لجتماعي �لدكتور �سري 
حلقت  �لتي  �لآث���ار  ح��ول  منهم  لال�ستماع  وذل��ك  نا�سر، 

مب�ساريعهم جر�ء جائحة كورونا.
مر�كز  �د�رة  رئي�سة جمل�س  قدمت  �للقاء،  بد�ية  ويف 
�لمناء �لجتماعي �لدكتورة فريال �سالح ملخ�ساً حول 
�لجتماعي  �لمن���اء  م��ر�ك��ز  جمعية  �أج��رت��ه  �ل���ذي  �مل�سح 
للدخل،  �مل��درة  �مل�ساريع  على  كورونا  جائحة  �أث��ر  لتقييم 

و�ملنهجية �لتي �تبعت يف هذه �لدر��سة.
وت��ب��ادل��ت ج��الل��ة �مللكة ر�ن��ي��ا �ل��ع��ب��د�هلل �حل��دي��ث مع 
�حل�سور من �أ�سحاب �مل�ساريع �لتي �ساهمت جمعية �ملر�كز 
�لتخطيط  ووز�رة  �مللكية  �ملكرمة  من  بدعم  تنفيذها  يف 
�مل�ساريع بني زر�عية  �ل��دويل. وتنوعت جمالت  و�لتعاون 
وحيو�نية وحرفية وخياطة و�سالونات جتميل ومقاولت 

�ن�سائية وغريها من �ملجالت.

�ملجموعة  ه��ذه  بلقاء  �سعادتها  عن  جاللتها  وع��ربت 
�خلرية يف هذ� �لظرف �لذي فر�ست فيه جائحة كورونا 
نف�سها علينا وغريت حياتنا. و�أعلنت جاللتها عن دعمها 
لزيادة ر�أ�سمال 100 م�سروع مدر للدخل قائم يف حمافظات 
وحت��وي��ل  �ملحلية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �أث��ره��ا  لتو�سيع  �ململكة 

�لتحديات �لتي تو�جهها نتيجة كورونا �لى فر�س.

�لوقاية  و���س��ائ��ل  �ت��ب��اع  �همية  �ل��ى  جاللتها  ون��وه��ت 
�نت�سار فريو�س  للحد من  و�لر���س��اد�ت  �لعامة  و�ل�سالمة 
�مل�ساريع  تلك  يف  �لعاملني  �سحة  على  و�ملحافظة  كورونا 

و�مل�ستفيدين منها.

�مل�ساريع لدعمها وفقا لدر��سة مر�كز  و�سيتم حتديد 
�لمناء �لجتماعي من خالل منح غري م�سرتدة للتخفيف 
من �آثار كورونا على �أ�سحاب هذه �مل�ساريع وتو�سيع نطاق 

عملها.

الملكة 
رانيا تدعم 
100 مشروع 
قائم ومدر 

للدخل في 
محافظات 

المملكة

�ملتطوعني يف يومهم  ر�نيا  �مللكة  هناأت جاللة 
�لدويل وذلك يف تغريدة عرب تويرت جاء فيها: 

مهما كانت �لظروف �لتي مير بها �لعامل، جند 
د�ئما من يبادر مل�ساعدة من حوله مبحبة. يف �ليوم 
�لدويل للمتطوعني نحييكم جميعا، فاأنتم قوة ل 

ي�ستهان بطيب �أثرها.

الملكة رانيا: في اليوم 
الدولي للمتطوعين.. 

نحييكم جميعًا

ق��ال��ت ج��الل��ة �مل��ل��ك��ة ر�ن��ي��ا �ل��ع��ب��د�هلل �إن �هلل �أن��ع��م 
علينا بالكو�در �لطبية و�لتي مل تبخل باجلهد وتقدمي 

�لرعاية.
�لأبي�س«:  »�جلي�س  و��سفة  تويرت،  عرب  و�أ�سافت 
�بتعدو� عن �أبنائهم وبناتهم ليفرح كل �بن و�بنة ب�سفاء 

�أهلهم.
وق���دم���ت ج��الل��ت��ه��ا �ل��ت��ع��ازي ب���وف���اة م���ن ف��ق��دن��اه��م 
م��ن �ل��ك��و�در �لطبية، د�ع��ي��ة �إل��ى �لل��ت��ز�م ب��الإج��ر�ء�ت 

�ل�سحية.

الملكة رانيا: 

أنعم اهلل على وطننا 
بجيش أبيض لم يبخل 

على أبنائه بالجهد 
والرعاية
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قالت جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل، �إن جائحة كورونا فر�ست 
نف�سها علينا وعلى �أنفا�ِسنا ونف�سياتنا و�أولوياتنا.

و�أ�سافت يف من�سور لها على ح�سابها �خلا�س على �لفي�سبوك:
كم �ختلفت حياتنا يف عام؟

ونف�سياتنا  �أنفا�ِسنا  وع��ل��ى  علينا  نف�سها  �جل��ائ��ح��ة  فر�ست 
و�أولوياتنا، فكلنا يف هذ� �لَهم معا، حفظكم �هلل وذويكم من كل 

�سوء.
طغى حديث �لكورونا على كل �ملو��سيع، ويتلوه �ل�سوؤ�ل �مللح 

»ماذ� بعد؟«.
يتعلق  فيما  �ل�سباب، وخا�سة  �سنو�ت من  �أ�سمعه منذ  �سوؤ�ل 
�أحد  يكون  �أن  علّي  ويعز  و�لتعليم.  �لعمل  وفر�س  مب�ستقبلهم 
�أكر ما يقلق �سباب بلدي هو »حاجز �للغة« »طلبو� لغة �جنليزية« 

»�سرط االجنليزي«.
لهذا طلبت من فريق العمل يف من�سة اإدراك تطوير برنامج 

عايل �لكفاءة بجودة و�أ�ساليب عاملية لتعليم �لإجنليزية.
اأمتنى اأن ت�ستفيدوا من هذا الرنامج الذي �سمم خ�سي�سا 
لكم، ومتاح جمانا لكل ر�غب يف �لَتَعلُّم على من�سة �إدر�ك. همتكم 
�ل���ذي �سينري ل��ك��م �لطريق  �ل��ن��ور  وم��ث��اب��رت��ك��م وط��م��وح��ك��م ه��ي 

لتبتكرو� وتناف�سو�.
بانتظار �سماع �أخبار طيبة عنكم د�ئما.

مع فخري بكم و�إمياين بهمتكم وحمبتي لكم.
ر�نيا �لعبد�هلل

 »كورونا« 
فرضت نفسها 

علينا .. 

و يعز علي 
أن أكثر ما 

يقلق الشباب 
في بلدي 

حاجز اللغة 
االنجليزية

�إين  �إنو تعبنا، ول  �إلى يدها وقالت »ما بندم  نظرت 
بعت دبلتي، بيكفيني �إنو حياتنا تغريت«.

»�أم جمد«… ��ستبدلت دبلتها بوعٍد قطعته لزوجها 
»�ب���و جم��د« تعليمه  �ك��م��ل  �ل��ى ج��ن��ب.  ب���اأن ي�سري� جنبا 
�جلامعي ليوفر حياة �أف�سل لعائلتهما. مل ت�سعر يوماً �أن 
يدها عارية، لأن �ساعديها د�ئما �حلر�ك؛ يف �حلقل، ويف 
دكانها �ل�سغري .. ويف �مل�ساء، تت�سابك �أ�سابعها مع �أ�سابع 

�سغارها وهي تر�جع لهم درو�سهم.
����س��م��ه��ا »����س���ف���اء«.. وه����ي ك����ذل����ك.. ب��ل�����س��م ل��زوج��ه��ا 
و�أولدها. وكل من يجل�س معها - ولو لوهلة- ل ي�ستطيع 

�إل �أن ين�ست �إليها، وي�ستلهم من عزميتها وهمتها.
�ليوم، يحتفل �لعامل بيوم �ملر�أة �لعاملي. �ملر�أة �لتي ل 
تلد لالأردن بنات و�أولد�ً فح�سب .. بل تهدي �لوطن ن�ساء 
وهمتهم  بعلمهم  متميزين  بالبنان،  �إليهم  ي�سار  ورج��ال 

وقدرتهم على حت�سني حياة من حولهم.
 .. و�أم��ه��ات  باأردنيات ج��ّد�ت وعّمات وخ��الت  نحتفل 
كفة  ترجح  �أن  دون  وعملهن  منزلهن  يجمعن بني  ن�ساء 
على �لأخرى... ويف هذ� �ليوم �لذي يتحدث فيه �لعامل 
عن �إجناز�ت وحتديات �ملر�أة، �أتوقف حلظة لأقول جلميع 

�لأردنيات »�سكر�ً«.
�إي���اه���ا.. ن�ساء  ع��ل��ى ك��ل حل��ظ��ة ق���وة منحنني  ���س��ك��ر�ً 
و�إذ  م�ساعدتهن،  باأمل  لحتياجاتهن  لال�ستماع  توجهت 
�أتردد  عندما  ن�ساء  و�لعزمية.  �ل�سرب  منهن  ��ستلهم  بي 
ل  كي  جناح  كنماذج  ق�س�سهن  ��ستذكر  �لتحديات،  �أم��ام 
�أتعر. ن�ساء يف حديثي عن �لأردن، �أردد �إجناز�تهن بفخر.
كثرية هي ق�س�س �لن�ساء �للو�تي �ألتقيهن يف وطننا 
�إم����ر�أة حتيك �لأث���و�ب  �ل��غ��ايل، يف مدننا وق��ر�ن��ا .. م��ن 
��ستاذة  من   .. �لعدل  مبيز�ن  حتكم  قا�سية  �إل��ى  بيديها 
حتا�سر يف �سفوف جامعاتنا �إلى معلمة يف �سفوف حمو 
�لطريق  تعبِّد  وعطائها  بطريقتها  و�ح���دة  ك��ل  �لأم��ي��ة. 
لغريها. ن�ساء ل ينظرن �إلى طول �لطريق �لذي يقطعن 
ول يثني عزميتهن، لكن من يتتبَّع خطاهن يرى وعورة 

�لطريق وحجم �لإيثار، و�أنا �أر�هما �أي�ساً.
�ملبت�سمة،  �سفاههن  برقة على  �لعطاء مر�سوماً  �أرى 

و�لإجناز منقو�ساً بكربياء على جباههن �لعالية.
�ليوم مئوية يوم �ملر�أة، وهو �أي�سا يوم �لرجل �ملوؤمن 
بل  فح�سب،  بتعد�دهن  �ملجتمع  ن�سف  ل�سن  �لن�ساء  ب��اأن 

الأن ن�سج املجتمع ال يكتمل اإال بهن وبعطائهن.
كل عام ون�ساء �أردننا بخري ويف عزميتهن وطموحهن 
وبرجاله  بهن  وبلدنا  ع��ام  … وك��ل  »���س��ف��اء«  وعطائهن 

عامر.

نساء األردن 
شفاء

بقلم: جاللة الملكة رانيا 
العبداهلل

الملكة 
رانيا:
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ولي العهد:
القدس قضية شخصية 

بالنسبة للهاشميين وخط 

أحمر عند كل أردني
" لقد �أكرمني �هلل باأٍب وقائد، �أحمد �هلل عليه، كّر�س 
ي��اأُل جهد�ً حلماية وطنه،  و�أهله، مل  بلده  حياته خلدمة 
فكّل عام وجاللة �سّيدنا بخري، �أطال �هلل يف عمره و�ألب�سه 

حة و�لعافية". ثوب �ل�سّ

  سمو ولي العهد األمير الحسين بن
عبداهلل الثاني عبر حسابه على 

انستقرام :
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�أجرى �سمو �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد، لقاًء عرب 
�سا�سة �لتلفزيون �لأردين، مبنا�سبة ذكرى تعريب قيادة �جلي�س �لعربي.

وحتدث �سموه، خالل �للقاء عن �لقو�ت �مل�سلحة �لأردنية – �جلي�س 
�لأعلى  �لقائد  �ل��ث��اين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  فخر  عن  معرباً  �لعربي، 

للقو�ت �مل�سلحة، برفاق �ل�سالح.
ولفت �سمو ويل �لعهد، خالل �للقاء، �إلى �لدور �لكبري للمغفور له، 
باإذن �هلل، جاللة �مللك �حل�سني بن طالل، طيب �هلل ثر�ه، يف �تخاذ قر�ر 

تعريب قيادة �جلي�س �لتاريخي، وما تركه �مللك �حل�سني من �إرث كبري.
�ل��دول��ة  مئوية  منها  ع���دة،  مو��سيع  �إل���ى  لقائه  يف  �سموه  وت��ط��رق 

�لأردنية، وتد�عيات �أزمة كورونا.
وفيما يلي �لن�س �لكامل للقاء، �لذي �أجر�ه �لإعالمي �أن�س �ملجايل: 
بن  �حل�سني  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  م��ع  �خل��ا���س،  �للقاء  ه��ذ�  يف 
ذك��رى  �ملنا�سبات:  م��ن  �لعديد  على  نعرج  �لعهد،  ويل  �ل��ث��اين،  ع��ب��د�هلل 
من  �لعديد  �إلى  �إ�سافة  �لدولة،  ومئوية  �لعربي،  �جلي�س  قيادة  تعريب 

�ملو��سيع.
�ساحب �ل�سمو �مللكي �أهاًل ومرحباً بك �سيدي �سمو ويل �لعهد. �سكر�ً 
�سيدي على هذ� �للقاء، وحتياتي من خاللكم للم�ساهدين، و�إذ� �سمحت 
يل قبل كل �سيء، �أن �أوجه حتية �عتز�ز جلميع �لعاملني يف مكافحة وباء 
 ُ )َف��اهلَلّ �أهلنا، وحمى �هلل �جلميع.  توّفو� من  �لذين  ورح��م �هلل  كورونا، 

�ِحِمنَي(. َخرْيٌ َحاِفًظا َوُهَو �أَْرَحُم �لَرّ
ذك��رى  م��ع  يتز�من  �للقاء  ه��ذ�  �لأم���ري،  �سمو  �لأردين:  �لتلفزيون 
عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى تعريب قيادة �جلي�س، وللقو�ت 
�مل�سلحة كما نعلم جميعاً �لدور �لأكرب و�لأبرز يف حماية وطننا، �سيدي 
كويٍل للعهد �أنت ترتبط بعالقة مميزة بالقو�ت �مل�سلحة، نتحدث ب�سكٍل 

�أكرب عن هذه �لعالقة؟.
�أنا  للعهد،  ولياً  ل�ست  �أن��ا  �جلي�س  يف  �سيدي،  �أوًل  �لعهد:  ويل  �سمو 
تعلم  مدر�سة  امل�سلحة  وال��ق��وات  ال�سباط،  بقية  �ساأن  �ساأين  اأول  م��الزم 
االلتزام والت�سحية واالن�سباط. وب�سراحة الزمالة التي مل�ستها باجلي�ش 

مل �أَر مثلها باأي مكان �آخر.
وهذ�  �ل��دول��ة،  م�سرية  يف  تاريخي  بيوم  نحتفل  نحن  تف�سلت  وكما 

�إجناز يح�سب جلدي �حل�سني رحمه �هلل، �لذي وّرثنا حب �لع�سكرية.
وكما تعلم و�لدي، جاللة �سيدنا، ع�سكري قبل كل �سيء، وخدم فرتة 
طويلة يف �جلي�س �لعربي وت�سل�سل بالرتب و�ملو�قع �لقيادية حتى �أ�سبح 

قائد�ً للعمليات �خلا�سة برتبة لو�ء.
�أرى كيف تتغرّي مالحمه عندما  �أر�فق �سّيدنا،  لغاية �ليوم، عندما 
يلتقي �لذين خدمو� معه و�أ�سعر مبدى �سعادته عندما ي�سرتجع ذكرياته 

معهم.
�لتلفزيون �لأردين: �سمو �لأمري، هذ� �إرث جميل ور�ٍق، و�لعالقة بني 
وقبل فرتة وجيزة  تاريخياً.  �مل�سلحة مميزة  و�لقو�ت  �لها�سمية  �لعائلة 
�سهدنا اإطالق برنامج رفاق ال�سالح، لدعم املتقاعدين الع�سكريني وهذا 
عاملني  �مل�سلحة  بالقو�ت  �لعميق  �لإمي��ان  على  فيدل  �سيء  على  دل  �إن 

ومتقاعدين، �ألي�س كذلك �سمو �لأمري؟.
هذ�  �إط��الق  عند  و�سفه  ميكن  ل  �سعادتي  حجم  �لعهد:  ويل  �سمو 
الرنامج  وه��ذا  خ��دم��وا.  الذين  اإخواننا  حياة  يالم�ش  الأّن��ه  الرنامج، 
�أولوية لدى �سّيدنا، بحكم معرفته بهم وقربه �لد�ئم منهم يعلم مدى 
املتقاعدين  تطلعات  الرنامج  ه��ذا  يلبي  اهلل  �ساء  واإن  للبلد.  عطائهم 

�لع�سكريني.

�لر�حل  ذكرت  بد�ية �حلديث  �لأم��ري. يف  �سمو  �لأردين:  �لتلفزيون 
�لكبري، �لر�حل �لباين، �مللك �حل�سني، طيب �هلل ثر�ه، و�أنت حتمل ��سم 

�حل�سني، و�لنا�س ت�سبهك به، هل من كلمات حمددة بهذ� �خل�سو�س؟.
�ل�سبه  لي�س  �مل��و���س��وع  لكن  يل،  كبري  �سرف  ه��ذ�  �لعهد:  ويل  �سمو 

بال�سكل، �لأهم �أن �أحمل مبادئه.
جدي �حل�سني كان �سخ�سية فريدة، وتعلمنا منه �أن يكون لدينا فكر 
ونهج م�ستقالن، �سمن الثوابت التي تربينا عليها، رحمه اهلل. كان قيادياً 
�أ�سعر  فهذ� يجعلني  ��سمه  �أحمل  �أنني  �لنا�س. ومبا  من  وقريباً  وُملهماً 

مب�سوؤولية كبرية، وبارتباط قوي به.
بي،  و�هتمامه  طفولتي  �أتذكر  معه  �سوري  �أرى  كلما  �ليوم،  لغاية 

وب�سر�حة �أتاأثر ب�سكل كبري.
ومو�قفه،  خطاباته  يتذكرون  �حل�سني،  جدي  �لنا�س  يتذكر  عندما 
لكن عندما �أرى �سمود �لأردن رغم كل �سيء، �أقول هذ� هو �لإرث �لذي 

تركه جدي رحمة �هلل عليه.
 �لتلفزيون �لأردين: هذ� �إرث جميل �سمو �لأمري. �أي�ساً دوماً نر�ك 
على ميني جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، وبالتاأكيد هذ� �لقرب يرتك �أثر�ً 

يف خربتك �ليومية، �ألي�س كذلك؟.
�سمو ويل �لعهد: بالطبع وكما ُيقال »�ملجال�س مد�ر�س«، و�أنا �أعترب 
يكون  �سّيدنا  جاللة  كيف  د�ئماً  �أرى  منه.  �أتعّلم  لأين  حمظوظاً  نف�سي 
حازماً بالظروف �ل�سعبة لكنه عطوٌف باملو�قف �لإن�سانية، وكيف يحافظ 

د�ئما على هدوئه ويّتخذ �لقر�ر�ت �لالزمة بالوقت �ملنا�سب.
�مل��ل��ك، م��ن �ل�سعب  �ل��ت��ي تقع على ع��ات��ق ج��الل��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة  حجم 
�لتز�مات ب�سيطة ول ينامون  �ملثال، �لبع�س لديهم  و�سفها. على �سبيل 
�لليل، فما بالك بالذي تكون م�سوؤوليته بلد�ً باأكمله. حفظه �هلل ووفقنا 

لنكون عند ح�سن ظنه، ونخدم �لبلد كما ربانا.
�لتلفزيون �لأردين: �سمو �لأمري، نتحدث عن تد�عيات �أزمة كورونا 
بعد مرور �أكر من عام على ظهور هذه �جلائحة �لتي غريت �لكثري يف 

�لعامل، هل �سن�سهد بد�ية لالنفر�ج؟
�سمو ويل �لعهد: هذ� �ملو�سوع جديد على �لعامل، ومل يعلم �أحد �سكل 
�لعدو �لذي نو�جهه. ولالأ�سف �لكثري من �لعائالت فقدت �أ�سخا�ساً �أعز�ء 
�لنا�س  �أرز�ق  �أثرت على  �أن �لإغالقات و�لإ�سابات  �إلى  عليهم، بالإ�سافة 
�سنتمكن من  �للَّقاح  �ساء �هلل مع وج��ود  �إن  و�أث��رت على �لقت�ساد. لكن، 

�لتعايف تدريجياً من �أثر �لأزمة.

�لتلفزيون �لأردين: �سمو �لأمري، �إن �ساء �هلل بهمة �جلميع ن�ستطيع 
�أن نتعافى قريباً.

�سمو ويل �لعهد: �لأردن من �أو�ئل �لدول �لتي ح�سلت على �ملطعوم 
�مل�سنعة  �ل�سركات  ه��و  �لتطعيم  عملية  ت��اأخ��ري  �سبب  لكن  �ملنطقة،  يف 
�ساء �هلل.  �إن  �ملطعوم  ب�سدد توفري كميات كبرية من  و�لأردن  للقاحات، 
�للقاح.  لأخ��ذ  و�لت�سجيل  بالأ�سباب،  �جلميع  ياأخذ  �أن  �ل�سروري  فمن 

لذلك �ل�سرب مطلوب و«�إَنّ َمَع �لُع�ْسِر ُي�ْسر�ً«.
�لو�سع  ع��ن  نتحدث  �أن  ب��د  ل  �أي�����س��اً  ���س��ي��دي،  �لأردين:  �لتلفزيون 
�لقت�سادي، هذ� �لو�سع �لذي ل يخفى على �أحد، �سوؤ�يل ب�سكل مبا�سر 
�لتي  �لتحديات  �ملحلي يف ظل  �قت�سادنا  �أن نعّزز  لنا  �لأم��ري، كيف  �سمو 

تو�جهنا؟.
باأزمات  �لعهد: جوهر حتدينا هو �لقت�ساد. و�لأردن مر  �سمو ويل 
متتالية: من حرب �لعر�ق �إلى �نقطاع �إمد�د�ت �لغاز �إلى �لأزمة �ل�سورية، 
�لإ�سالح  �أث��رت على م�سار  �لأزم���ات  ه��ذه  ك��ورون��ا، وجميع  �أزم��ة  وحالياً 
�لتي يجب  �لأخ��ط��اء،  بع�س  �ل���دول ح�سلت  م��ن  وكغرينا  �لق��ت�����س��ادي. 
مر�جعتها و�لتعلم منها، لذلك؛ ل بد من وجود هدف و��سح وماأ�س�سة 
امللفات  م��ع  بالتعامل  ال��دول��ة  نهج  يف  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  يف  وج����راأة  العمل 
ل  عنها، حتى  �مل�سوؤول  بتغرّي  �ملوؤ�س�سات  �سيا�سة  تتغري  و�أّل  �لقت�سادية، 

تتاأخر �مل�ساريع.
ويف املح�سلة، ال�سيء االأهم، هو اأن نلم�ش نتائج على اأر�ش الواقع، واأن 
يكون �لعتبار �لوحيد �أمام �أي م�سوؤول هو �ملو�طن. وب�سر�حة، ل يوجد 

لدينا �لوقت و�ل�سرب لأي �عتبار�ت ثانية.
ترى  كيف  �ل�سباب،  ب��ني  د�ئ��م��ا  ن��ر�ك  �سيدي،  �لأردين:  �لتلفزيون 

فر�س متكني �ل�سباب وتاأهيلهم لدخول �سوق �لعمل؟.
�سمو ويل �لعهد: �أوًل »�سبابنا قد حالهم«، و�أنا �ألتقي بهم با�ستمر�ر. 
جميعهم ميتلكون �لّطاقة، ولكنهم يحتاجون �لفر�سة، لذلك ل بد من 

�لرتكيز على تطوير مهار�تهم.
حت��اول  �ل��ت��ي  �ملوؤ�س�سات  م��ن  �لعهد  ويل  موؤ�س�سة  �مل��ث��ال  �سبيل  على 
�لتقني،  �لتعليم  جم��ال  يف  و�مل�ساهمة  �ملناطق،  كل  يف  لل�سباب  �لو�سول 
من خالل مبادر�ت عديدة مثل جامعة �حل�سني �لّتقنية. وهذه �ملهار�ت 

�ست�ساهم يف تاأهيل �ل�سباب ل�سوق �لعمل.

ولي العهد:

 في الجيش أنا لست »ولي عهد«.. أنا مالزم أول كباقي 
زمالئي من الضباط

ولي العهد: 
متفائل 

بالمستقبل

»بلدنا زاخر 

بالقدرات 

البشرية، ولدينا 

كل المكونات 

األساسية 

للتقدم«
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هذ� �لو�قع �جلديد، ل مي�س حياتنا �ليومية فح�سب، بل �إن تاأثريه 
لب نظامنا �لعاملي. ميتد �إلى �سُ

�لنعز�لية  �إل��ى  �لبع�س  جل��اأ  عاملنا،  باجتياح  �لفريو�س  ب��د�أ  عندما 
عن  مب��ع��زٍل  �لعمل  يعني  �أل  يجب  �جل�����س��دي  �لتباعد  �إّن  و�لن���غ���الق، 
وق��ت م�سى،  �أي  �أك��ر من  �لآن  �لبع�س،  لبع�سنا  نحتاج  نحن  �ل��ع��امل، 

لنتمكن بالفعل من �لتغلب على »كورونا« و�آثاره بعيدة �ملدى.
نتمكن  عندما  �إل  �لفريو�س،  هذ�  على  �لن�سر  نّدعي  �أن  ميكننا  ل 
من ت�سوية �ملنحنى )تخفي�س عدد �لإ�سابات( يف جميع �لدول، فاإن بقي 
�إن قوة �ل�سل�سلة تقا�س بقوة  �إذ  �أحدنا مهدد�ً، �سنبقى جميعاً مهددين، 

�أ�سعف حلقاتها.
و�أن  »ك��ورون��ا«،  ملو�جهة  قا�سية  تد�بري  �تخاذ  �لأردن  يف  علينا  ك��ان 
نت�سرف بحزم، بل ��سطررنا للمخاطرة يف بع�س �لأحيان، ولكن تعلمنا 
كالفحو�سات  �ل�ستباقية،  �لتد�بري  وبف�سل  �لتجربة،  �أخطاء هذه  من 
�ملكثفة، وتتبع �ملخالطني بفاعلية، و�ل�ستجابة �ل�سمولية لالأزمة على 
�أ�سا�س �ل�سر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س، متكّنا من ت�سوية �ملنحنى 

يف �ملوجة �لأولى للوباء.
عندما  لأ�سدقائنا  و�خل���رب�ت  �ل��دع��م  تقدمي  يف  م�ستمرون  نحن 

يحتاجونها، كما �أّننا ممتنون ملن وقفو� بجانبنا عندما كنا بحاجتهم.
ظلٍم  من  عاملنا،  �سعف  نقاط  االأزم���ة  ه��ذه  ك�سفت  اأ�سدقائي،لقد 
�جتماعي، وغياب �مل�ساو�ة يف �لدخل، و�لفقر، ولكّن هذه �لأزمة بينت لنا 

�أي�ساً ما ميكننا فعله من �أجل عامٍل �أف�سل.
فبدًل من �لتخلي عن نظامنا �لعاملي �ملبني على �لتعاون و�لتعددية، 
�إلى  �لطريق  ب��اأّن  �ل��ث��اين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  بقيادة  �لأردن،  يوؤمن 
�أي باإعادة �سبط �لعوملة للبناء على  �لأمام مبنيٌّ على �لتكامل �لعاملي، 
مو�طن �لقوة و�ملو�رد �لتي ميتلكها كلٌّ منا، ملنفعة �جلميع، مّما يوؤدي 

�إلى تاآزٍر و�زدهاٍر عامليني.
باإمكاننا  و�لنق�سام،  �ل�سّيقة  �لقوميات  فخ  يف  �ل��وق��وع  من  وب��دًل 

وب��دًل من عمل كل  بناء �لقت�ساد،  و�إع��ادة  �لعاملي  �لت�سامن  �أن نختار 
�لطبية،  و�ملعد�ت  �لغذ�ئية  للمو�د  وتكدي�سها  �لعامل،  دولة مبعزل عن 

باإمكاننا �أن ن�سعى �إلى تو�زن �أف�سل، بني �لكتفاء �لذ�تي و�لتكافل.
ب��دوره،  للقيام  م�ستعٌد  �لأردن  و�إّن  تقدمه،  ما  لديها  دول��ة  كل  �إّن 
وحتدياته  وتد�عياته  ك��ورون��ا  فريو�س  ملحاربة  �إقليمياً  م��رك��ز�ً  ليكون 
و�ملنتجات  �لطبية  �ملعد�ت  قطاعات  على  �لبناء  خالل  من  �مل�ستقبلية، 

�لدو�ئية وتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت.
قدر  لدينا، على  و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  كان قطاع  لقد 
�ملوهوبون  �إذ عمل مربجمونا  �لع�سيبة؛  �لأوق��ات  �لتحدي خالل هذه 
على ت�سميم وبناء بنية حتتية للتعلم عن بعد، و�لت�سوق عرب �لإنرتنت، 

وغريها من �حللول �لرقمية.
وعلى نحٍو مماثل، متكّنا من زيادة �لقدرة �لإنتاجية ملعد�ت �لوقاية 
�لآخرين،  وم�ساعدة  �حتياجاتنا  لتغطية  �لطبية،  و�ملعد�ت  �ل�سخ�سية 
وبحجم ��ستثمار تر�كمي يبلغ نحو 1،8 مليار دولر، فاإن قطاع �سناعاتنا 
�لدو�ئية، لديه �لإمكانيات لزيادة قدر�ته على �لبحث و�لتطوير، ملنفعة 

منطقتنا باأكملها.
�أ�سدقائي،لطاملا �أظهرت �لأزمات �لعاملية، وعلى مر �لتاريخ، �أف�سل 
و�أ�سو�أ ما يف �لب�سرية يف �آٍن و�حد، كما �ختربت �ملعدن �حلقيقي للبلد�ن 
و�ل�سعوب، دعونا جنتاز �لختبار هذه �ملرة، دعونا نختار �أن نكون �أف�سل 

ما ميكن �أن نكون عليه، لنحقق �لزدهار �مل�سرتك لعاملنا.
�سكر�ً جزياًل«.

و�سارك يف �لقمة قادة دول و�سيا�سيون و�أكادمييون وروؤ�ساء تنفيذيون 
�ل�سناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  �لقمة  وبحثت  �لعاملية،  �ل�سركات  ل��ك��ربى 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لن�ساطات  �إط��الق  �إع��ادة  يف  ودوره��ا  �لر�بعة 
للمجتمعات �لعاملية، يف مرحلة ما بعد وباء كورونا. و�أطلقت �لقمة، قبل 
ثالث �سنو�ت، بهدف حتقيق عوملة �ساملة و��ستد�مة بيئية، من خالل 

حتقيق �لتنمية �ل�سناعية، و�حلد من �لفقر.

ولي العهد في 
القمة العالمية 

للصناعة والتصنيع:

 األردن يؤمن بقيادة 
الملك أن الطريق إلى 

األمام مبني على 
التكامل العالمي

لل�سناعة  �لعاملية  �لقمة  يف  �ل��ث��اين  �هلل  عبد  ب��ن  �حل�سني  �لأم���ري  �سمو  ���س��ارك 
و�لت�سنيع، �لتي عقدت مببادرة م�سرتكة بني دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنظمة 

�لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية )يونيدو(.
على  مبني  �لم���ام  �إل��ى  �لطريق  �أن  �مللك  بقيادة  ي��وؤم��ن  �لأردن  �إن  �سموه  وق��ال   

�لتكامل �لعاملي.
تالياً ن�س كلمة �سموه:

»ب�سم �هلل �لرحمن �لّرحيم، �حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي 
�لعربي �لها�سمي، حممد بن عبد�هلل �ل�سادق �لأمني، �للهم �حفظنا بحفظك، ونرجو 

�ل�سالمة و�لرخاء للعامل �أجمع.
لدولة  بال�سكر  و�أت��ق��ّدم  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  قمة  يف  �إليكم  �أن�سم  �أن  �أ�سدقائي،ي�سعدين 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومنظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية، على جهودهم 

يف تنظيم هذ� �لجتماع �ليوم.
يحمل �جتماعنا �أهمية م�سافة يف هذه �لظروف �ل�ستثنائية، �لتي يو�جه عاملنا 

فيها �أزمة غري م�سبوقة، مل تتجل تبعاتها كلياً لنا بعد.
لقد فر�ست علينا جائحة فريو�س كورونا، �لتاأقلم مع و�قع جديد، ففي غ�سون 
�أ�سهٍر قليلة، وجدنا �أنف�سنا منار�س روتيناً جديد�ً من �لأن�سطة عن بعد، كالعمل من 
�ملنزل، وح�سور �جتماعات بو�ساطة تقنية »زوم«، بالإ�سافة �إلى ح�سور �لقمم عن بعد، 

يف بع�س �لأحيان.

»األردن مستعد للقيام بدوره ليكون مركزًا إقليميًا لمحاربة كورونا«

ولي العهد: 
ال يمكننا ادعاء النصر على 

الفيروس إال بتسوية منحنى 
عدد اإلصابات في العالم

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

على قدر التحدي خالل هذه األوقات العصيبة
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ولي العهد يفتتح 

مستشفى معان 

الميداني المخصص 

لـ »كورونا«

تنفيذا للتوجيهات الملكية

ولي العهد يتابع سير 
إعداد برنامج مخصص 

لدعم المتقاعدين 
العسكريين

�فتتح �سمو �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل �لثاين ويل �لعهد، م�ست�سفى 
�مل�سابني  ل�ستقبال  و�ملخ�س�س  �ل�سحة،  ل��وز�رة  �لتابع  �مليد�ين  معان 

بفريو�س كورونا. 
�مل�ست�سفى �لو�قع يف حرم  �أق�سام وجتهيز�ت  و�ّطلع ويل �لعهد على 
م�ست�سفى معان �حلكومي، و�لذي �أن�سئ خالل 26 يوماً، مب�ساحة 4400 

مرت مربع وي�سم 246 �سرير�ً؛ منها 48 �سرير�ً للعناية �حلثيثة.
و��ستمع �سموه �إلى �إيجاز قّدمه وزير �ل�سحة �ل�سابق �لدكتور نذير 
عبيد�ت، �أ�سار فيه �إلى �أن �مل�ست�سفى �ملخ�س�س لإقليم �جلنوب �أن�سئ وفقاً 
لأحدث معايري �جلودة، �لتي ت�سمن توفر �لقوى �لب�سرية و�لتجهيز�ت 

�لطبية و�لأدوية و�خلدمات �لإد�رية.
570 من  �إل��ى  ي�سل  �مل�ست�سفى  ع��دد طو�قم  �أن  �ل�سحة  وزي��ر  وب��ني 
�إ�سافة  و�أ�سعة،  وتخدير  خمترب�ت  وفنيي  و�سيادلة  وممر�سني  �أطباء 

�إلى �إد�ريني وكو�در خدمات.

�لأ���س��ّرة  من  ك��اٍف  بعدد  �جلنوب  �إقليم  �سريفد  �مل�ست�سفى  �إن  وق��ال 
�سو�ء �أكانت �لعناية �حلثيثة �أو �لعزل �لعادي، كما �أنه ي�سّكل قفزة يف عدد 
�ملقدمة  �إيجاباً على �خلدمة  �أ�سّرة وز�رة �ل�سحة ب�سكل عام ومبا يوؤثر 

للمو�طنني.

�أقاليم �ململكة  �ملنت�سرة يف  �مليد�نية  �مل�ست�سفيات  �أن  و�أو�سح عبيد�ت 
�لثالثة، �ستقدم �خلدمات �لعالجية ملختلف �لأمر��س بعد �لنتهاء من 

�جلائحة، مما ي�ساهم يف تعزيز قدر�ت �لقطاع �ل�سحي يف �لأردن.

�ل��دك��ت��ور ح�سني  �مل��ي��د�ين  م��ع��ان  م��دي��ر م�ست�سفى  لفت  م��ن جهته، 
�لطبية  و�ل��ك��و�در  �لتجهيز�ت  بجميع  زّود  �مل�ست�سفى  �أن  �إل��ى  كري�سان 
الالزمة، وهو ي�سم اأجهزة عناية حثيثة وخطوط اأوك�سجني، م�سرياً اإلى 
�أن تقدمي �لرعاية �ل�سحية مل�سابي »كورونا« يف هذ� �مل�ست�سفى �سُيخفف 

�حِلمل عن �ملو�طنني وعن �مل�ست�سفيات �لأخرى.

�لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  �ل��ث��اين،  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  لتوجيهات ج��الل��ة  تنفيذ� 
ويل  �لثاين  عبد�هلل  بن  �حل�سني  �لأم��ري  �سمو  تر�أ�س  �مل�سلحة،  للقو�ت 
املتقاعدين  اإعداد برنامج خم�س�ش لدعم  العهد، اجتماعا ملتابعة �سري 

�لع�سكريني و�ملحاربني �لقد�مى.

و�أكد �سمو ويل �لعهد، خالل �للقاء �لذي عقد يف ق�سر �حل�سينية، 
حر�س و�هتمام جاللة �مللك برفاق �ل�سالح من �ملتقاعدين �لع�سكريني، 

تقدير� لعطائهم وت�سحياتهم يف �لدفاع عن �لوطن.

و�سدد �سموه على �سرورة و�سع ال�سيغة النهائية للرنامج، لرفعها 
�إلى جاللة �مللك قريبا، منوها �إلى �أهمية �أن يلم�س �ملتقاعد �لع�سكري 

اأثر الرنامج على اأر�ش الواقع.

وح�سر �لجتماع، رئي�س �لوزر�ء، ورئي�س �لديو�ن �مللكي �لها�سمي، 
وم�ست�سارة جاللة �مللك لل�سيا�سات، ووزير �لدولة ل�سوؤون رئا�سة �لوزر�ء، 
ووزير �ملالية، ورئي�س هيئة �لأركان �مل�سرتكة، ومدير �ملخابر�ت �لعامة، 
ومدير �لأمن �لعام، وحمافظ �لبنك �ملركزي، ومديرو �ملوؤ�س�سات �ملعنية.

خالل  �لعهد  ويل  �لثاين  عبد�هلل  بن  �حل�سني  �لأم��ري  �سمو  �طلع 
م�سروع  على  عّمان،  �لعا�سمة  و�سط  يف  �حل�سيني  �مل�سجد  �إل��ى  زيارته، 
�مللك  لتوجيهات جاللة  �إجن��ازه تنفيذ�ً  �ل��ذي مت  �مل�سجد،  تاأهيل  �إع��ادة 

عبد�هلل �لثاين، عقب تعر�س �مل�سجد للحريق يف عام 2019.
وثقافياً  دينياً  �لذي يعد معلماً  �مل�سجد،  �مل�سروع يف  �أعمال  و�سملت 
ب����ارز�ً يف ت��اري��خ �ل��دول��ة �لأردن���ي���ة، جتهيز م��ن��رب وحم����ر�ب ج��دي��دي��ن، 
وو�جهات خ�سبية مزخرفة، وتغطية �أعمدة �مل�سجد بالف�سيف�ساء �ملقطعة 
�لتطبيقية،  �لبلقاء  جامعة  ك���و�در  قبل  م��ن  ون��ف��ذت  ممت  �سُ ي��دوي��اً، 

بالتن�سيق مع جلنة ُمتابعة تنفيذ مبادر�ت جاللة �مللك.
و�ملقد�سات  و�ل�سوؤون  �لأوق���اف  وزي��ر  من  �سرح  �إل��ى  �سموه  و��ستمع 
�لتاريخية  �ملكانة  فيه  عر�س  �خل��الي��ل��ة،  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لإ�سالمية 
�أعيد  حيث  عمان،  يف  �أقيم  عمر�ين  م�سروع  �أول  يعد  �ل��ذي  للم�سجد، 
بن  �ملوؤ�س�س عبد�هلل  �مللك  �هلل، جاللة  ب��اإذن  ل��ه،  �ملغفور  ب��ن��اوؤه يف عهد 

�حل�سني، طيب �هلل ثر�ه، عام 1923 ميالدية.
�لعربية  �ل��ث��ورة  قائد  �إل��ى  ن�سبة  »�حل�سيني«  ��سم  �مل�سجد  ويحمل 
�لكربى �ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�سريف �حل�سني بن علي، طيب �هلل ثر�ه، 
فيما يعود �لبناء �لقدمي له �إلى عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب، ر�سي 

�هلل عنه. 

�لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  رئي�س  قدمه  ل�سرح  �سموه  ��ستمع  كما 
و�لتنفيذ  و�لت�سميم  �لتخطيط  مر�حل  عن  �لزعبي،  عبد�هلل  �لدكتور 

لأعمال �إعادة تاأهيل �مل�سجد �حل�سيني.

وقال �لزعبي �إن كو�در �جلامعة جّهزت منرب�ً م�سنوعاً من خ�سب 
اجلوز والبلوط الطبيعي، ويعد من اجليل الثالث ملنر �سالح الدين يف 
�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، ويتطابق �ملنرب�ن يف عدد �لدرجات و�لرتفاع، 
لفتاً �إلى �أن �جليل �لثاين للمنرب مت تركيبه يف م�سجد �ملغفور له، باإذن 

�هلل، جاللة �مللك �حل�سني بن طالل، طيب �هلل ثر�ه. 

ويتكون �ملنرب من 3 �آلف قطعة خ�سبية مت تركيبها يدوياً من دون 
حتمل  هند�سية  باأ�سكال  مزخرفاً  ل�سقة،  م��و�د  �أو  »ب��ر�غ��ي«  ��ستخد�م 

دللت وطنية ودينية.

ب� 450 قطعة مزخرفة من خ�سب اجلوز والبلوط  وُغّطي �ملحر�ب 
�لطبيعي، ومت ت�سفيح �جلدر�ن بخ�سب مغطى بق�سرة �جلوز مزخرفاً 
�إ���س��الم��ي��ة، وج����رى ����س��ت��خ��د�م 12500 ق��ط��ع��ة من  ب��اأ���س��ك��ال ه��ن��د���س��ي��ة 

�لف�سيف�ساء �ملغربية �مل�سنعة يدوياً، لتزيني �أعمدة �مل�سجد.

�حل�سرة  و�إم����ام  �لها�سمي،  �مللكي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  ���س��م��وه،  ور�ف���ق 
�لها�سمية.

ولي العهد يطلع على مشروع إعادة تأهيل 
المسجد الحسيني
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مندوباً عن �مللك عبد�هلل �لثاين، �سارك �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل 
جمموعة  دول  ق���ادة  لقمة  �خلتامية  �جلل�سة  يف  �ل��ع��ه��د،  ويل  �ل��ث��اين، 

�لع�سرين �لتي عقدتها �ململكة �لعربية �ل�سعودية �فرت��سياً.

وكان �مللك �ألقى كلمة خالل م�ساركته يف �لقمة ك�سيف �سرف، تلبية 
لدعوة من �أخيه خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �سعود، ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.

وركز جدول �أعمال قمة قادة دول جمموعة �لع�سرين �لتي تر�أ�ستها 
جائحة  �أزم���ة  جت��اوز  �سبل  على  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

عنها،  �لناجتة  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتحديات  وجمابهة  كورونا، 

و�إيجاد طرق ل�ستعادة �لنمو وبناء م�ستقبل �أف�سل.

و�ل��ولي��ات  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �لع�سرين  جمموعة  وت�سم 

و�لأرج��ن��ت��ني  و�ل��رب�زي��ل  و�ملك�سيك  وك��ن��د�  وتركيا  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ملتحدة 

و�ل�سني  ورو�سيا  �أفريقيا  وجنوب  و�إيطاليا  و�أملانيا  وبريطانيا  وفرن�سا 

و�لحت��اد  و�أ���س��رت�ل��ي��ا  و�إندوني�سيا  و�لهند  �جلنوبية  وك��وري��ا  و�ل��ي��اب��ان 

�لأوروبي.

 ولي العهد
ينوب عن الملك بالجلسة الختامية

لقمة مجموعة العشرين

تفّقد �سمو �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد، 
ل�ساب  يعود  م��اأدب��ا،  مبحافظة  ذيبان  ل��و�ء  يف  �إنتاجياً  م�سروعاً 

ا�ستفاد من الرنامج الوطني للت�سغيل الذاتي »انه�ش«.

و�أكد �سموه، خالل زيارته م�سروع تربية وت�سمني �أ�سماك يف 
منطقة و�دي �لو�لة، �أهمية هذه �مل�ساريع �لإنتاجية، �لتي توّفر 

فر�س عمل لل�سباب يف �ململكة.

�للو�ء  و�أ�سار �سموه، بح�سور رئي�س هيئة �لأركان �مل�سرتكة 
�لركن يو�سف �أحمد �حلنيطي، �إلى �أهمّية دعم ثقافة �لت�سغيل 

�ل���ذ�ت���ي، و�إن�����س��اء �مل�����س��اري��ع �لإن��ت��اج��ي��ة يف خمتلف �ل��ق��ط��اع��ات، 
لتحقيق �لتنمية �لقت�سادية.

�مل�سروع  موؤ�س�س  م��ن  ���س��رح  �إل���ى  �لعهد  ويل  �سمو  و��ستمع 
قبل عامني  بد�أ  �لذي  �ل�سخانبة حول جتربة م�سروعه،  كا�سب 
بركة مائية واحدة، ومت تو�سيعه بعد التقدم لرنامج »انه�ش«، 
وتلقيه  وت��ط��وي��ره،  �مل�سروع  لدعم  م��ايل  قر�س  على  وح�سوله 
دور�ت تدريبية متخ�س�سة يف جمال �لإد�رة �ملالية للم�سروعات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.

ولي العهد يتفقد مشروعًا إنتاجيًا بلواء ذيبان

استفاد من برنامج »انهض«
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

رئيس غرفة تجارة االردن نائل 
الكباريتي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة
ورؤساء ومنتسبو الغرف التجارية 
وممثلو القطاعات التجارية يف كافة 
محافظات اململكة وموظفو الغرفة 

يتقدمون

تهنئة وتربيك

غرفة تجارة األردن

بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

تاأ�س�ست �سركة ميناء �لعقبة للخدمات �لبحرية وبا�سرت �لعمل يف 
ميناء �لعقبة عام 2007 بهدف خدمة �مليناء وتعزيز �ملنظومة �ملينائية، 
باإدخال قطع بحرية متطورة �دت �لى رفع كفاءة �مليناء �لتناف�سية مع 
�ملو�نئ �ملجاورة وعززت �خلدمات �لبحرية �لآمنة وذلك بالرتكيز على 
رفع كفاءة �لعاملني وتطوير مهار�تهم و�سقلها عرب �لتدريب �مل�ستمر 

و�حلاقهم بالدور�ت �ملختلفة على كافة �لأ�سعدة و�ملجالت.
ل��ل�����س��ر�ك��ة ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام  وت��ع��ت��رب �ل�����س��رك��ة م��ث��اًل حقيقياً 
�لعقبة  تطوير  �سركة  �أبرمتها  تطوير م�سرتكة  �تفاقية  بعد  و�خلا�س 
مع ائتالف )�سركة �سميت ملنالكو و�سركة اخلطوط البحرية الوطنية 
�لأردنية( لتاأ�سي�س �سركة يعهد �إليها �إعادة تاأهيل وتطوير و�إد�رة وت�سغيل 
�خلدمات �لبحرية يف ميناء �لعقبة، حيث ��سبحت من �ل�سركات �لر�ئدة 
يف جمال �خلدمات �لبحرية �ل�سا�سية و�لتي بدونها ل ميكن لأي ميناء 
�لر�ئدة يف  �ل�سركات  �هم  و�ح��دة من  �ليوم  باأمان، فهي  تاأدية وظيفته 
جمال �خلدمات �للوج�ستية يف �ملنطقة، و�خلدمات �مل�ساندة �لأخرى يف 

ميناء �لعقبة.
�لقطر  وه��ي  �ن��و�ع��ه��ا  بكافة  �لبحرية  �خل��دم��ات  �ل�سركة  وت��ق��دم 
تزويد  احل��ري��ق،  ومكافحة  االن��ق��اذ  ال�سفن،  رب��اط  عمليات  واالر���س��اد، 
خدمات  �لى  بالإ�سافة   )VTS( �ل�سفن  حركة  خدمة  باملياه،  �لبو�خر 
�ل��ر�ئ��دة  �ل�����س��رك��ات  �ل��ب��ح��ري ح��ي��ث تعترب م��ن  �مل��ن��زل��ق  ع��ل��ى  �ل�سيانة 
مل��ا متلكه م��ن م��ق��وم��ات �ساهمت ب��ن��ج��اح �ل��ع��دي��د من  و�مل��ت��م��ي��زة ن��ظ��ر�ً 

�ن�سطتها يف ميناء �لعقبة.
�لغاز  ر�سيف  على  �لالزمة  �لبحرية  �خلدمات  �ل�سركة  تقدم  كما 
بن  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  تف�سل  وذل���ك منذ  �مل�سال  �لطبيعي 
�حل�سني بافتتاحه بتاريخ 2015/7/30، حيث �ن�سم �إلى �أ�سطول �سركة 

)ق��و�رب  جديدة  بحرية  قطع  �سبع  �لبحرية  للخدمات  �لعقبة  ميناء 
�لطبيعي  �ل��غ��از  مليناء  �لبحرية  �خل��دم��ات  بتقدمي  خا�سة  وق��اط��ر�ت( 
�مل�����س��ال، ب��ه��دف ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث �خل��دم��ة �مل��ق��دم��ة يف م��ي��ن��اء �لعقبة، 
�لطاقة، وقد  �سيما يف مو�نىء  �لعمل، ل  ومو�كبة تطور�ت ومتطلبات 
مت ت�سميم وبناء هذه �لقطع يف مدينة ��سطنبول �لرتكية وفقا لأحدث 
�ملحافظة على  �جل��ودة، مع  عالية  لتقدمي خدمات  �لعاملية،  �ملو��سفات 

�أعلى م�ستويات �ل�سالمة و�لأمان و�ملحافظة على �لبيئة.
�لى  �لطاقة  م��و�ن��ئ  ملنظومة  �لبحرية  �خل��دم��ات  ر�سيف  وي�سعى 
يف  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  �سفن  وتفريغ  ل�ستقبال  فنية  من�سة  توفري 
�أعلى  على  لها  �ملتخ�س�سة  �لبحرية  �خل��دم��ات  وتقدمي  �لعقبة  ميناء 
�مل�ستويات �لعاملية يف جمال �لقطر و�لإر�ساد، حيث حتتاج هذه �ملنظومة 
�لى خرب�ت مهنية وعملية متخ�س�سة تتو�فر يف �لطو�قم �لعاملة على 

قاطر�ت �ل�سركة �ملخ�س�سة لهذه �لغاية. 
كافة  �د�رة  يف  �لبحرية  للخدمات  �لعقبة  ميناء  �سركة  وتعتمد 
و�مل�ساعدة  �لبيئة  بحماية  �لبيئة  �سد�قة  م��ب��د�أ  وعملياتها  �ن�سطتها 
مبكافحة �ل��ت��ل��وث يف �حل����الت �ل��ط��ارئ��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة �جل��ه��ات 
�مل�سوؤولة وو�سائل تنفيذها مع مر�عاة �لربوتوكولت �خلا�سة بالتعاون 
�لدويل �لقليمي �لتي ترتبط بها �ململكة يف هذ� �ملجال نتيجة �لن�سطة 

�ملتز�يدة و�ملتد�خلة على طول �ل�سريط �ل�ساحلي مليناء �لعقبة.
يذكر �ن �سركة ميناء �لعقبة للخدمات �لبحرية ح�سلت على �عتماد 
منطقة  يف  �سركة  �أول  لت�سبح  �لآم��ن��ة  �لإد�رة  لنظم  �لدولية  �ل�سهادة 
و�لقطر  و�لإر���س��اد  �ل�سفن  م��رور  خ��دم��ات حركة  تدير  �لأح��م��ر  �لبحر 
و�خلدمات �لبحرية �مل�ساندة وعمليات �لت�سعيد على �ملنزلق �لبحري/ 

لل�سيانة و�لإ�سالح.



وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة عصام بدير
وأعضاء مجلس االدارة

واملدير العام حسن عبداهلل
وكافة العاملني يف شركة الكهرباء االردنية

تهنئة وتربيك

شركة الكهرباء 
األردنية

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
عزيزنا دولة �لأخ �لدكتور ب�سر هاين �خل�ساونة، حفظه �هلل،

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،
�أبعث �إليك بتحية �ملودة و�لتقدير و�لعتز�ز وبعد،

فاإنني  �ل���رز�ز،  عمر  �لدكتور  �لأخ  دول��ة  حكومة  ��ستقالة  على  بناء 
�أعهد �إليك برئا�سة وت�سكيل حكومة جديدة، على �أن ت�سم قياد�ت كفوؤة 

ومتميزة، قادرة على حمل �مل�سوؤولية �ملوكولة �إليها مبوجب �لد�ستور.
لقد عرفتك رج��ال وطنيا، نزيها وك��ف��وؤ�، و�ساحب روؤي��ة و�إجن��از يف 
جميع مو�قع �مل�سوؤولية �لتي تبو�أتها يف خمتلف موؤ�س�سات �لدولة، وما 
نتج عنها من خرات كبرية خالل خدمتك املمتدة يف الدولة منذ عقود، 
�لوطنية  و�مل�سوؤولية  �لأم��ان��ة  ق��در  على  وتوفيقه،  �هلل  ب���اإذن  و�ستكون، 

�لكبرية �مللقاة على عاتقك.
دولة �لأخ،

ياأتي ت�سكيل هذه �حلكومة يف ظرف ��ستثنائي مل ي�سهد له �لعامل 
م�ست  �لتي  وتد�عياتها،  ك��ورون��ا  جائحة  يف  يتمثل  خلت،  لعقود  مثيال 
معها،  �لتعامل  يف  جتتهد  �ل��دول  خمتلف  ت��ز�ل  ل  حيث  باأ�سره،  �لعامل 

و�لتخفيف من �آثارها �ل�سحية و�لجتماعية و�لقت�سادية.
وبالن�سبة يل، فلطاملا كانت و�ستظل �سحة �ملو�طن و�سالمته �أولوية 
ق�����س��وى، �لأم���ر �ل���ذي يتطلب م��ن �حل��ك��وم��ة �ل���س��ت��م��ر�ر يف �ت��خ��اذ كل 
�لإجر�ء�ت و�لتد�بري �ملدرو�سة يف �لتعامل مع جائحة كورونا ب�سكل يو�زن 
بني �لعتبار�ت �ل�سحية، وت�سغيل �لقطاعات �لقت�سادية، و�حلفاظ على 

�أرز�ق �ملو�طنني.

لتح�سني  �جلهود  �أق�سى  بذل  �ل�ستثنائي  �لظرف  هذ�  يتطلب  كما 
�ملبا�سرة  �إل���ى  �أوج��ه��ك��م  ل��ذ�  وق��درت��ه،  جاهزيته  ورف���ع  �ل�سحي  �ل��ن��ظ��ام 
�ملركزة  �لعناية  و�أ�سرة  للم�ست�سفيات،  �ل�ستيعابية  �لطاقة  رفع  يف  فور� 
قدما  و�مل�سي  �ل��ق��ادم��ة،  �لقليلة  �لأ�سابيع  خ��الل  �ململكة  م�ستوى  على 
توفري  يف  و�لتو�سع  �لفحو�سات  لإج���ر�ء  م��ر�ك��ز  و�إن�����س��اء  تخ�سي�س  يف 
و�ملبا�سرة  �جل��ودة،  �ملحافظات، وفقا لأعلى معايري  �ملخترب�ت يف جميع 
لتعزيز  �ل�سارية،  و�لأمر��س  لالأوبئة  �لوطني  �ملركز  �إن�ساء  يف  �لفورية 
قدرتنا على �لتعامل مع هذه �جلائحة �أو �أي حتد م�ستقبلي مماثل، ل 

قدر �هلل.
�سمن  �ل�سحي،  �لقطاع  ق���در�ت  ت�سخري  �إل��ى  �حلكومة  �أوج���ه  كما 
�جلائحة  لهذه  �ل�سريعة  �ل�ستجابة  من  ميكننا  متنا�سق  مركزي  �سياق 

ومتغري�تها وتطور�تها.
التاأمني  برنامج  يف  امل�سمولني  قاعدة  تو�سيع  يف  اال�ستمرار  ويجب 
�ملر�كز  منظومة  تطوير  على  و�لعمل  �ملوؤمنني،  غري  ل��الأف��ر�د  �ل�سحي 
وقدرتها  �ملحافظات  يف  توزيعها  عد�لة  من  و�لتاأكد  �ل�ساملة،  �ل�سحية 

على تقدمي �أف�سل �سبل �لرعاية �ملمكنة للمو�طنني.
دولة �لأخ،

لقد �عتدنا على مدى مائة عام م�ست من عمر دولتنا �لعزيزة �أن 
�إل��ى فر�س،  �لتحديات  و�أن نحول  تو�جهنا،  �أزم��ة  كل  بعد  �أق��وى  نخرج 
�إل �إحدى هذه �ملحطات �لتي �سنتخطاها -ب��اإذن �هلل-  �أزمة كورونا  وما 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  �جلهود  تكر�س  �أن  يجب  لذلك  ومنعة،  �سالبة  �أك��ر 
زمنية  ب��اأط��ر  وا�سحة  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  االق��ت�����س��ادي  التعايف  لتحقيق 
لها  ويكون  و�ملتابعة،  و�لتقييم  للقيا�س  قابلة  خطو�ت  تت�سمن  حمددة 
�لناجتة عن �جلائحة  �لتد�عيات �لقت�سادية  �أثر ملمو�س يف �حلد من 

وحتفيز �لنمو وزيادة �لتناف�سية للقطاعات �لإنتاجية.
عن  بديل  ف��ال  للدولة،  �لثانية  �ملئوية  �أع��ت��اب  على  ونحن  و�ل��ي��وم، 
اال�ستمرار يف تعزيز نهج االعتماد على الذات، من خالل متكني مواردنا 
من  ترفع  وتقنية  مهنية  وم��ه��ار�ت  بعلوم  وتزويدها  �ل��و�ع��دة  �لب�سرية 
ميزتهم �لتناف�سية، و�ل�ستثمار �لأمثل يف �ملو�رد �ملتاحة و�ل�ستفادة من 
�لإ�سالحات  يف  �ل�ستمر�ر  وكذلك  �لقطاعات،  كل  يف  �ملتوفرة  �لفر�س 
و�مل�ستد�م،  �ل�سامل  �لنمو  حتقيق  بهدف  و�لهيكلية  و�ملالية  �لقت�سادية 

ومبا يدعم بيئة �لأعمال وتناف�سية �لأردن �إقليمياً وعاملياً.
�أظ��ه��رت مكامن ق��وة وفر�سا  �أن��ه��ا  �إل  �أزم���ة ك��ورون��ا،  رغ��م تد�عيات 
و�عدة يف قطاعات عدة، خ�سو�سا �ل�سناعات �لغذ�ئية و�لدو�ئية و�ملعد�ت 
الطبية، التي يجب ا�ستثمارها وفق نهج موؤ�س�سي قابل للتنفيذ، لتحديد 
دور  لعب  من  �لأردن  وميكن  �لعمل  فر�س  يوفر  ومبا  �ملتاحة،  �لفر�س 

مهم كمركز �إقليمي يف �ملنطقة.
دولة �لأخ،

لقد فر�ست علينا جائحة كورونا، مثلما فر�ست على غرينا من دول 
�لعامل، �إغالق �ملد�ر�س لفرت�ت، لكن �أبو�ب �لعلم يف هذ� �لوطن مل تغلق، 
�لتعلم  وهنا يجب على �حلكومة مو��سلة �لعمل على تطوير منظومة 
عن بعد وتقييم �لتجربة و�إن�ساجها، وفق �أف�سل �ملمار�سات �لتي ت�سمن 
حق �لطلبة يف �لتعليم، �إلى جانب �ل�ستمر�ر يف تطوير منظومة �لتعليم 

برمتها.
�ملا�سية  �لفرتة  يف  �لأردن  ��ستطاع  فقد  �لجتماعية،  �حلماية  �أم��ا 
تو��سل  �أن  �ملهم  ومن  �مل�ستهدفة،  �لفئات  �إل��ى  للو�سول  نطاقها  تو�سيع 
�حلكومة تطوير منظومة �لأمان �لجتماعي ل�سمان حياة كرمية لكل 
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و�ل�سعي  و�لعمل  و�ل�سحة  �لتعليم  مبنظومة  وربطها  �لأردن���ي���ني، 
للو�سول باآثارها �لإيجابية لكل فئات �ملجتمع. ول بد من �ل�ستفادة 
و�ل�ستمر�ر  ك��ورون��ا  ف��رتة جائحة  خ��الل  �ل��ذي ح�سل  �لتطوير  من 
الوطنية،  املعونة  التكميلي من خالل �سندوق  الدعم  بتنفيذ برامج 
و�ل��ت��اأك��د م��ن �ن��ت��ه��اج �أف�����س��ل �ل��ط��رق، ����س��ت��ن��اد� �إل���ى ق��اع��دة �لبيانات 

�لوطنية.
دولة �لأخ،

�لنهو�س  مو��سلة  �حلكومة  فعلى  �ل��زر�ع��ة،  لقطاع  وبالن�سبة 
لتطوير  �حلديثة  �لتقنيات  ��ستخد�م  وتعزيز  وتنظيمه  بالقطاع، 
وتنويع �إنتاجية �لقطاع وفتح �أ�سو�ق ت�سديرية جديدة، وتعزيز �لأمن 

�لغذ�ئي يف �ململكة.
�لوطني  �قت�سادنا  رف��د  يف  �لقطاعات  �أه���م  م��ن  �ل�سياحة  ولأن 
و�أكرها تاأثر� باجلائحة، فال بد من ت�سافر �جلهود و�إيجاد �حللول 
�ملبتكرة لتخفيف �ل�سرر، و�لرتكيز على �ل�سياحة �لد�خلية وحت�سني 
املنتج ال�سياحي وتنويعه، مبا يحافظ على املن�ساآت ال�سياحية وي�سمن 
��ستمر�ر فر�س �لعمل يف �لقطاع، و��ستغالل هذه �لفرتة �لتي ت�سهد 
��ستباقية  خطط  لو�سع  كله،  �ل��ع��امل  يف  �ل�سياح  �أع���د�د  يف  �نخفا�سا 
بعد  �ل�سياح  ل�ستقبال  �جل��ي��د  و�لإع����د�د  �مل���دى،  وط��وي��ل��ة  متو�سطة 

حت�سن �لأو�ساع �لوبائية يف �لعامل.
بهيكلة  �ل�ستمر�ر  �لطاقة، فيجب على �حلكومة  �أما بخ�سو�س 
�لقطاع مبا ينعك�س على زيادة كفاءة ��ستخد�م �لطاقة يف �لقطاعات 
منظومة  وت��ط��وي��ر  �ل��وط��ن��ي،  �لق��ت�����س��اد  على  كلفها  وخف�س  ك��اف��ة، 
�مل�سادر  على  �لعتماد  وزي��ادة  بالطاقة  �لتزود  �أم��ن  ل�سمان  �لقطاع 

�ملحلية.
منظومة  وتفعيل  حت�سني  يف  �لإ���س��ر�ع  �حلكومة  على  يجب  كما 
م��ن خالل  �ل��ع��ام،  �لنقل  و�سائل  ك��ف��اءة  وزي���ادة  �مل�ستد�م  �ل��ع��ام  �لنقل 
�لذكية  و�حللول  �ملتجددة  �لطاقة  و��ستخد�م  �لتكنولوجيا  توظيف 
وبناء قدر�ت �لعاملني بهذ� �لقطاع، ملا لذلك من �أثر كبري يف زيادة 

�إقبال �ملر�أة و�ل�سباب على �لعمل.
�أما �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�لتي هي من دعائم �لقت�ساد 
ملا  ال�سركات  ه��ذه  لتمكني  ب��رام��ج  ت�سميم  احلكومة  فعلى  الوطني، 
يتطلب  وه��ذ�  و�لت�سغيل،  �لقت�سادي  �لنمو  على  كبري  �أث��ر  من  لها 
�لنا�سئة  �ل�سركات  تاأ�سي�س  �لرياديني  على  ت�سهل  �لتي  �لبيئة  توفري 

و�ل�ستمر�ر بعملها خلدمة �لوطن و�ملنطقة.
دولة �لأخ،

يف  اأ�سا�سي  عامل  الدولة  قطاعات  خمتلف  بني  ال�سراكة  نهج  اإن 
جناح اخلطط والرامج، وال بد اأن ت�ستمر احلكومة يف جهد وطني 
ت�ساركي عماده تفعيل �لتعاون و�ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س، لر�سم 

خارطة طريق و��سحة باأطر زمنية حمددة.
و�لأجنبي،  �لوطني  �ل�ستثمار  �أم���ام  �لعقبات  تذليل  يجب  كما 
�ل�سرت�تيجية  �مل�����س��اري��ع  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت يف  ج���ذب  ق��دم��ا يف  و�مل�����س��ي 
و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة  م�ساريع  و�إجن���از  �ل��ك��ربى، 

لتحقيق �لتنمية يف خمتلف مناطق �ململكة.
وتنفيذ  للدولة،  �لإد�ري  �جل��ه��از  بتطوير  �ل��ب��دء  م��ن  ب��د  ل  كما 
�ل��ق��ادم��ة،  �ل��ث��الث��ة  �ل�سهور  خ��الل  علمية  �أ���س�����س  على  مبنية  در����س��ة 
وتقدمي مطالعات حول اإمكانية دمج بع�ش الوزارات والهيئات، لرفع 

كفاءة �لقطاع �لعام وحت�سني م�ستوى �خلدمات و�سبط �لنفقات.
كل ما �سبق يتطلب �إعد�د� منا�سبا وو�قعيا ملو�زنة �لدولة، بحيث 
�لإنتاجية  حتفيز  على  وتركز  �ملتوقعة،  و�لنفقات  �لإي���ر�د�ت  تعك�س 
و��ستمر�رية حت�سني �خلدمات، وحتقق �لكفاءة يف �إد�رة مو�رد �لدولة 
و�سبط �لإنفاق، بالإ�سافة �إلى حت�سني �لإير�د�ت عرب مكافحة �لتهرب 
و�لقطاع  �ملو�طن  على  مغالة  دون  و�جلمركي  �ل�سريبي  و�لتجنب 
�ل�سريبية  �ملنظومتني  تطوير  يف  �ل�ستمر�ر  يتطلب  وهذ�  �خلا�س، 
و�جلمركية و�أدو�تهما، ب�سكل ي�سمن حقوق �خلزينة �لعامة وميكنها 
على  و�لرتكيز  �ملو�طن،  ي�ستحقها  �لتي  �ملثلى  �خلدمات  تقدمي  من 
من  �لوطني  �لقت�ساد  وحت�سني  و�لنقدي  �مل��ايل  �ل�ستقر�ر  تعزيز 

�لأزمات وحالت �لطو�رئ.
دولة �لأخ،

�إن جوهر �لعد�لة و�مل�ساو�ة بني �ملو�طنني يتمثل يف تر�سيخ مبد�أ 
�حلكومة  وعلى  و�مل�����س��اءل��ة،  �ل�سفافية  م��ن  �إط���ار  يف  �ل��ق��ان��ون،  �سيادة 
�إعمال هذ� �ملبد�أ يف كل معامالتها و�إجر�ء�تها، فالأردن دولة �لقانون 
وموؤ�س�سات  �أف����ر�د�ً  �جلميع،  خ�سوع  يعني  �مل��ب��د�أ  وه��ذ�  و�ملوؤ�س�سات، 

و�سلطات، حلكم �لقانون، �لذي ل ميكن �أن ميار�س بانتقائية.
و�أن  ُم�����س��ان،  �ل��ع��ام  �مل���ال  �أن  �أن يطمئنو� على  �ل��ن��ا���س  وم��ن ح��ق 
�حلكومة  �إج���ر�ء�ت  تكون  و�أن  عالية،  بكفاءة  ت��د�ر  �لعامة  �ملوؤ�س�سات 
خا�سعة للرقابة و�لتقييم من خالل موؤ�س�سات رقابية قوية وفاعلة، 
ت�سهل  �أولوية  �لإلكرتونية  �حلكومة  تطبيق  يف  قدما  �مل�سي  �أن  كما 
�لإجر�ء�ت على �ملو�طنني وتف�سي لالإ�سهام يف جهود حماربة �لف�ساد 

�لذي ل تهاون يف حماربته و�لت�سدي له.
دولة �لأخ،

�حلكومة  �أوج��ه  فاإنني  �ملقبلة،  �لنيابية  بالنتخابات  يتعلق  فيما 
لالنتخاب،  �مل�ستقلة  �لهيئة  عمل  لدعم  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات  وجميع 
وتزويدها بكل �ل�سبل �لكفيلة ب�سمان �إجر�ء �نتخابات نزيهة و�سفافة 
تليق ب�سمعة �لأردن وم�سريته �لدميقر�طية، و�تخاذ جميع �لتد�بري 
�لفرتة  �ملو�طنني يف  �ل��الزم��ة، حلماية �سحة  �لوقائية  و�لإج���ر�ء�ت 

�لقادمة وخالل عملية �لقرت�ع.
 دولة �لأخ،

�إن منت�سبي قو�تنا �مل�سلحة �لأردنية - �جلي�س �لعربي و�أجهزتنا 
�لأمنية، هم مو�سع �لفخر و�لعتز�ز، ولهم منا كل �ل�سكر و�لتقدير 
�أ�سيل، ول بد  �أردين  و�إيثار وخلق  ملا يتحلون به من مهنية و�قتد�ر 
من مو��سلة �لرعاية و�لهتمام بهم تدريبا و�إعد�د� وت�سليحا وتوفري 
�أم��ان��ة  بحمل  �ل���س��ت��م��ر�ر  م��ن  لتمكنيهم  ل��ه��م،  �ل��ك��رمي  �لعي�س  �سبل 

وم�سوؤولية حماية وطننا �لعزيز.
�أما رفاق �ل�سالح من �ملتقاعدين �لع�سكريني و�ملحاربني �لقد�مى، 
�لأمنية،  و�أجهزتنا  �مل�سلحة  للقو�ت  و�لقريب  �لقوي  �ل��ردي��ف  فهم 
�حلكومة  على  لذلك  �لوطني،  �لأم���ن  منظومة  يف  �أ�سا�سي  وحم��ور 

�لعمل على حت�سني �لو�قع �ملعي�سي لهم.
دولة �لأخ،

�إن موقفنا من �لق�سية �لفل�سطينية و��سح وثابت، فهي يف �سد�رة 
�لفل�سطينية  �لدولة  لقيام  �جلهود  كل  بذل  يف  و�سن�ستمر  �أولوياتنا، 
من  ال��راب��ع  خ��ط��وط  على  ال�سرقية،  ال��ق��د���ش  وعا�سمتها  امل�ستقلة، 

حزير�ن عام 1967، وفقا حلل �لدولتني.
و���س��ن��و����س��ل �ل��ق��ي��ام ب�����س��رف م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف حماية 
منطلق  م��ن  �ل�سريف،  �لقد�س  يف  و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  �ملقد�سات 
لكل  �لت�سدي  و�سن�ستمر يف  �ملقد�سات،  �لها�سمية على هذه  �لو�ساية 
يف  �لقائم  و�لقانوين  �لتاريخي  �لو�سع  لتغيري  �ل�ساعية  �مل��ح��اولت 
�ملدينة، ونوؤكد �سرورة تقدمي جميع �أ�سكال �لدعم و�مل�ساندة لالأ�سقاء 

�لفل�سطينيني.
تعزيز  على  للعمل  �لأول��وي��ة  �إع��ط��اء  ب�سرورة  �حلكومة  و�أوج���ه 
�لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون  وتو�سيع  �مل�����س��رتك،  �لعربي  و�لعمل  �لتن�سيق 
و�لتجاري و�ل�ستثماري بت�ساركية عالية، مبا يحقق �مل�سالح �مل�سرتكة، 

ويخدم �لق�سايا �لعربية ويعود بالأثر �لإيجابي على �لأردن.
دولة �لأخ،

�أنتم �ليوم �أمام م�سوؤولية كبرية ويف ظرف ��ستثنائي يفر�س على 
�حلكومة وجميع موؤ�س�سات �لدولة �لعمل بروح �لفريق �لو�حد، قول 
وفعال، لتحقيق �لإجناز �لذي ي�ستحقه وطننا �لغايل و�سعبنا �لعزيز، 

فاحر�سو� على بذل كل �جلهود من �أجل خدمة �لوطن و�ملو�طن.
ويف �نتظار تن�سيبكم �أ�سماء فريقكم �لوز�ري، ندعو لكم بالتوفيق 
و�سد�د �لر�أي يف �ختيار من تثقون باأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على 

حمل �مل�سوؤولية.
و�هلل ويل �لتوفيق

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
�أخوكم

عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة 
املهندس شحادة أبو هديب واملدير 
العام املهندس بسام الزعمط وإدارة 

الشركة والعاملون فيها 

تهنئة وتربيك
شركة صناعة األسمدة 

والكيماويات العربية

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع السيد خالد أبو حسان 
رئيس مجلس اإلدارة

والعاملون فيها

تهنئة وتربيك

شركة الشرق للمالحة

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى
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جديد�ً  �إجن����از�ً  �لأه��ل��ي��ة  عمان  جامعة  حققت 
على  بح�سولها  �ل��ع��امل��ي  و�ل��ت�����س��ن��ي��ف  �لتقييم  يف 
�للكرتوين  للتعليم    QS تقييم  يف  جنوم  خم�سة 
جاهزية  لتاأكد  �لنتيجة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �جلامعة،  يف 
فيها  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  و�أهلية  �جلامعة 

لعملية �لتعليم �للكرتوين.
و�أو�سح رئي�س �جلامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �ساري 
رفع  على  عملت  �لأهلية  عمان  جامعة  �أن  حمد�ن 
و�لبنية  �لل��ك��رتون��ي��ة  �لتعليمية  �لعملية  ���س��وي��ة 
وقامت  ���س��ن��و�ت،  منذ  لدعمها  �ل��الزم��ة  �لتحتية 

�جلامعة بتعزيزها خالل جائحة كورونا.
ع��ل��ى جم��م��وع��ة من  �لآن  �جل���ام���ع���ة  وت��ع��م��ل 
باآلية تقدمي �خلدمة  �مل�ساريع �لتي �ست�سكل فارقاً 

�لتعليمية �ملميزة لطلبة �جلامعة.
ن��ائ��ب رئي�س �جل��ام��ع��ة مدير  ق��ال   م��ن جهته 
�لأ���س��ت��اذ  �لل���ك���رتوين  للتعليم  �حل�����ور�ين  م��رك��ز 
�لدكتور خالد �لكعابنة �إن مركز �حلور�ين للتعليم 
�للكرتوين و�لذي �أ�س�س عام 2007 يعمل على دعم 
كافة �لعمليات �للكرتونية �لالزمة لتقدمي تعليم 

�لكرتوين مميز لطلبة �جلامعة.
و�أ�ساف �أن �ملركز عمل خالل �لعامني �ملا�سيني 
�ملتعلقة  و�لإج����ر�ء�ت  �لعمليات  معظم  �أمتتة  على 

بالعملية �لكادميية.
�أم������ا ع����ن ه�����ذ� �ل��ت��ق��ي��ي��م، ف���اأو����س���ح �ل���دك���ت���ور 
�لعتماد  ل�����س��وؤون  �لرئي�س  م�ساعد  �ل�سعود  �أن�����س 

�أن �جلامعة وبناًء على توجيه  و�لت�سنيف �لدويل 
 QS  رئي�س �جلامعة قدمت طلب �لتقييم ملنظمة
و�لذي ي�سم ع�سرة حماور منها تقييم �أد�ء �أع�ساء 
�لبنية  ج��اه��زي��ة  �ل��ك��رتون��ي��اً،  �ل��ت��دري�����س��ي��ة  �لهيئة 
�لتحتية، �خلدمات �للكرتونية �ملقدمة، وغريها.

وقامت �جلامعة بتزويد كافة �لبيانات و�لأدلة 
�لدو�ئر  يف  �لعاملني  جميع  من  بتعاون  �ل��الزم��ة 
للتعليم  �حل����ور�ين  م��رك��ز  و�أه��م��ه��ا  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
على  �لعمل  يف  �جلامعة  و�ستم�سي  �لل��ك��رتوين. 
تطوير كافة �ملعايري �لهامة وعلى ر�أ�سها �خلدمات 
�لتعليمية و�لبحثية �لتي تقدمها لرتتقي يف �سلم 

�لت�سنيف �لدويل للجامعات.

تحصد

5 نجوم
في تقييم 

QS للتعليم 
االلكتروني

جامعة عمان األهلية

�أ. د. �ساري حمد�ن 
رئي�س �جلامعة
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تهنئة وتربيك

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

جامعة
عمان األهلية

رئيس واعضاء مجلس أمناء جامعة عمان االهلية
ورئيس وأعضاء هيئة المديرين

ورئيس الجامعة
وأعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية

وطلبة الجامعة



مقاالت

�لدولة  وقيام  تاأ�سي�س  بذكرى  �لها�سمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  حتتفل 
�لأردنية �حلديثة، هذه �لدولة �لتي نفخر بالنتماء �ليها ونفاخر بها 

الدنيا يف ظل النهج الها�سمي الكرمي كابراً عن كابر .
يف  ليكونو�  منيعاً  و�سياجاً  ب��روج��اً  و���س��ي��دو�  �لأردن���ي���ون  �سنع  لقد 
مقدمة �ل�سعوب �لعربية و�لإ�سالمية و�لعاملية بفكر �ردين وها�سمي ذي 
متانة بالعلم و�لعمل و�لتخطيط مل�ستقبل ز�هر لبناء هذ� �ل�سعب �لذي 
�سكن يف قلوب �لها�سميني و�سكن �لها�سميون يف فكر وقلوب هذ� �ل�سعب.
�ل��دول��ة �لردن��ي��ة م��ا ه��ي �ل  �ملئوية لتا�سي�س  �ل��ذك��رى  ف��اإن  وعليه 
ها�سمية  دول��ة  بناء  يف  �لها�سميني  وت�سحية  �لها�سمي  للفكر  ح�سائد 
قوية متينة �لركان حتوي جي�سها �لعربي �ل�سامخ و�سعباً له �ر�دة قوية 

ع�سق �لها�سميني بكل مبادئه وت�سحياته.
معان  �إل��ى  �لع�سكرية  قوته  ر�أ���س  على  عبد�هلل  �لأم��ري  �سمو  و�سل 
�لدولتني  ��ستحالة مو�جهة  �لأمري  �لأول 1920م، وعلم  ت�سرين  يف 21 
من  قليلة  �أع���د�د  م��ن  ل��دي��ه  مب��ا  وبريطانيا  فرن�سا  �آن���ذ�ك  �لعظميني 

�ملقاتلني، وبال �أ�سلحة ثقيلة �أو دبابات وطائر�ت.
لكن ذلك مل يثن �لأمري عن �ل�ستمر�ر بال�ستعد�د، وح�سد �لقو�ت، 
حوله،  لاللتفاف  �ملحلية  وحكوماتها  �لأردن  �سرق  �أه��ايل  بدعوة  فبد�أ 
�إلى �سرق �لأردن  مما حد� بالفرن�سيني �عتبار و�سول �لأمري عبد �هلل 
�مر�ً خطري�ً يهدد وجودهم يف �سوريا، وذلك ب�سبب ت�سريح �لأمري عبد 
�هلل �أنه جاء لإحياء �لثورة �لتي خمدت يف حور�ن، و�أعلن �أنه جاء وكيال 

ونائبا لالأمري في�سل.
 فكر �لأمري يف �أن تكون معان �لعا�سمة �ملوؤقتة حلكومة �سوريا يف 
�ملنفى، ودعا �أع�ساء �ملوؤمتر �ل�سوري للح�سور �إلى معان، و�أر�سل �ل�سريف 
�أبنية  �أح��د  �لأم��ري من  �تخذ  له يف عمان، مثلما  �حلارثي ممثال  علي 
1904م،  عام  �ُسيد  و�لتي  معان،  يف  �حلجازية  �حلديدية  �ل�سكة  حمطة 
مقر�ً له و�أطلق على هذ� �ملبنى ��سم »مقر �لدفاع �لوطني«، ح�سبما ورد 
ي�سرف  وك��ان  �لأردن  �سرق  �أول جريدة يف  وه��ي  يعلو،  �حل��ق  يف جريدة 
على حتريرها حممد �لأن�سي، وعبد�للطيف �ساكر، وهي جريدة عربية 

�أ�سبوعية، �سدر منها خم�سة �أعد�د، �أربعة يف معان، وعدد يف عمان.
ومن مبنى مقر �لدفاع �لوطني، �لذي �سمي فيما ب�عد »ق�سر �مللك 

و�تخاذ  ن�ساطاته  ممار�سة  �حل�سني  بن  عبد�هلل  �لأم��ري  ب��د�أ  �ملوؤ�س�س«، 
قر�ر�ته �ل�سيا�سية، نائبا عن �أخية في�سل ملك �سوريا �ل�سرعي.

يف هذ� �لوقت كان ون�ستون ت�سريت�سل وزير �مل�ستعمر�ت �لربيطاين 
عقد موؤمتر �لقاهرة، وو�سع مقرتحات حول �لأردن و�لعر�ق لعر�سها 

على �لأمريين عبد�هلل وفي�سل.
يف  �سيا�سي  كيان  تاأ�سي�س  على  �لت�ساور  عملية  ب��د�أت  �ملوؤمتر،  عقب 
ب��الأم��ري،  �ملحيطني  �ل��ع��رب  و�أح���ر�ر  ث��و�ر  م��ن  ومب�سورة  �لأردن،  �سرق 
�لكيان  تاأ�سي�س  على  �لأم��ري  و�فق  و�أحمد مريود،  ر�سيد طليع،  ومنهم 
�ل�سيا�سي. وبعد مبايعة �لأمري يف معان، طلب زعماء �لأردن من �لأمري 
و�سول  قبيل  �حلارثي  �ل�سريف  فيها  تو�جد  �لتي  عمان،  �إل��ى  �لتوجه 

�لأمري.

تأسيس إمارة شرق األردن
�إل��ى عمان، وبحلول  �لأم��ري عبد�هلل بن �حل�سني من معان  �نطلق 

�آذ�ر 1921م، مت تاأ�سي�س �إمارة �سرق �لأردن.
بعد و�سول �لأمري عبد �هلل �إلى عمان، �أوفدت �حلكومة �لربيطانية 
�إن�ساء  على  �لت��ف��اق  ومت  �لأم���ري،  ملقابلة  ت�سريت�سل  �مل�ستعمر�ت  وزي��ر 
حكومة د�ستورية مت �إعالنها يف 11 ني�سان 1921م، وكان �أول رئي�س لها 
ر�سيد طليع، وبذلك �ندجمت �حلكومات �ملحلية يف حكومة و�حدة هي 

حكومة �إمارة �سرق �لأردن .

إعالن االستقالل وقيام المملكة األردنية الهاشمية
��ستمر �لن�سال �لوطني على �مل�ستويني �لر�سمي و�ل�سعبي من �أجل 
�حل�سول على �ل�ستقالل، وبقيت بريطانيا متاطل يف حتقيق �ملطالب 
وعقد  �لأردن.  ��ستقالل  باإعالن  �جلهود  ه��ذه  توجت  �أن  �إل��ى  �لوطنية 
جمل�س  ق��ر�ر  خاللها  ق��دم  خا�سة  جل�سة  �لأردين  �لت�سريعي  �ملجل�س 
�لوزر�ء، وقر�ر�ت �ملجال�س �لبلدية �ملت�سمنة رغبة �لبالد يف �ل�ستقالل. 

كما �أعلن قر�ر بالإجماع يق�سي مبا يلي:

مئة عام
على تأسيس وقيام الدولة 

األردنية الحديثة

العقيد المتقاعد عارف الطراونه

-    �إعالن ��ستقالل �لبالد �لأردنية با�سم: �ململكة �لأردنية �لها�سمية.
ا. -    �لبيعة ل�سيد �لبالد وموؤ�س�سها عبد �هلل �لأول بن �حل�سني ملًكا د�ستورًيّ

-    تعديل �لقانون �لأ�سا�سي.
�لن��ت��د�ب  نهاية  بعد  �ملتحدة  �لأم���م  و�ف��ق��ت  ي��وم 25 مايو 1946  يف 
�أعلن  �سيادة.  ذ�ت  م�ستقلة  ب��الأردن مملكًة  �لع��رت�ف  على  �لربيطاين 
يف  ��ستمر  �ل���ذي  عليها،  ملًكا  �لأول  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  �لأردين  �ل��ربمل��ان 
�حلكم حتى مت �غتياله يف عام 1951 بينما كان يغادر �مل�سجد �لأق�سى 

يف �لقد�س.
��ست�سهد  �ل��ذي  لو�لده  خلفا  عبد�هلل  بن  طالل  �لر�حل  �مللك  جاء 
و�سرعان ما تبني عدم قدرة �مللك �جلديد على �أد�ء مهامه ب�سبب و�سعه 
�ل�سحي، فنودي باحل�سني �ل�ساب ملكا. وبالتايل �بتد�أت �ملرحلة �لأهم 
يف تاريخ �لأردن، هي مرحلة �لبناء و�إقامة �ملوؤ�س�سات �لقادرة على �إد�رة 
�سوؤون �لدولة، ف�سال عن �إعادة تاأهيل وتنظيم وتدريب وت�سليح �لقو�ت 
وتنظيم  تاأ�سي�س  �إلى  �إ�سافة  �لعربي،  �جلي�س  تاج  حملت  �لتي  �مل�سلحة 
�لدو�ئر �لأمنية �لتي حتافظ على وحدة و�أمن �لوطن. فاأجنز �حل�سني 
ين�سب  عامليا  زعيما  منه  جعل  ما  �ل�سعبة،  مهمته  و�ق��ت��د�ر  كفاءة  بكل 

�لأردن �إليه وتعلو ر�ياته على ما بنى و�أجنز .

عهد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
عبد  �مللك  بجاللة  ن��ودي  1999م   ع��ام  �سباط  �سهر  من  ال�سابع  يف 
ب���اإذن �هلل �مللك ل��ه  �ملغفور  ُبعيد وف��اة و�ل���ده  ل���الأردن  �ل��ث��اين ملكا   �هلل 

ليعزز  للمملكة،  �ل��ر�ب��ع  �لعهد  جاللته  ليتولى  ط���الل،  ب��ن  �حل�سني 
م�سرية بناء �لأردن �حلديث .   

�سار �لأردن بقيادة جاللته وتوجيهاته �ل�سامية للحكومات �ملتعاقبة 
و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �حلياة  مناحي  �سملت  جذرية  �إ�سالحات  نحو 

و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  م��وؤث��رة  دول���ة  �لأردن  م��ن  لتجعل  و�لق��ت�����س��ادي��ة، 
�سيادة  و�ح���رت�م  �لدميقر�طية  وتر�سيخ  �لنوعي  �لإجن���از  على  ترتكز 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  وحتقيق  �لإن�سان  وحقوق  �لقانون 
و�لإد�رية ��سافة �لى �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي يف �ملنطقة، ومكافحة �لإرهاب 

و�لتطرف، ون�سر �ل�سلم و�لأمن �لدوليني.

حيث  �مللك  جاللة  �هتمامات  �أب��رز  �مل��و�ط��ن،  معي�سة  م�ستوى  رف��ع 
جلاللته،  �أول��وي��ة  له  �ملعي�سي  �لو�قع  وحت�سني  �لأردين،  �ملو�طن  �سكل 
قاعدة  تو�سيع  �لإ�سالح بخطو�ت مت�سارعة عرب  �نطلقت م�سرية  فقد 
�مل�ساركة �ل�سعبية و�إ�سر�ك �ملو�طنني يف �سنع �لقر�ر، من خالل حزمة 

من �لقو�نني و�لت�سريعات �لإ�سالحية .

وي���وؤك���د ج��الل��ت��ه ����س���رورة ح��م��اي��ة �ل��ف��ئ��ات �لأق����ل دخ���ال و�لطبقة 
�ل��و���س��ط��ى، ووج����ه �حل���ك���وم���ات �مل��ت��ع��اق��ب��ة ب����اأن ت�����س��م��ن يف �إج���ر�ء�ت���ه���ا 
بل  �ملحدود  �لدخل  �لو�سطى وفئات  بالطبقة  �مل�سا�س  �ل�سالحية عدم 

حمايتها وتوجيه �لدعم لها �أثناء تطبيق �لإ�سالحات �ملالية.    

�لأردنية  �أ�سرته  �أبناء  مع  �ملبا�سرة  �للقاء�ت  على  جاللته،  حر�س 
نظريها  عز  �سورة  يف  وهمومهم  ق�ساياهم  �إل��ى  و�ل�ستماع  �ل��و�ح��دة، 
وتفقد  ومو�قعهم،  �سكناهم  �أم��اك��ن  خمتلف  ويف  �ملبا�سر  �حل��و�ر  حيث 
احتياجاتهم واالإيعاز باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم، يف نهج 

حكم ر�سيد عزز عالقة �لقائد ب�سعبه.   

على  ه��م  ك��م��ا  جميعا،  �لردن���ي���ون  ي��ق��ف  �ل��غ��ال��ي��ة،  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
�لدو�م، متم�سكني مببادئهم �لتاريخية �لنبيلة، حاملني ر�سالة �ل�سالم 
�لعزم  عاقدين  �لها�سمية،  للقيادة  و�لوفاء  �لعهد  وجمددين  و�لإ�سالم 

على دميومة مناء و��ستقر�ر و�سمود وطنهم.
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مقاالت

منا�سبة تاريخية ت�سعر �لأردنيني بالفخر و�لعتز�ز... هي منا�سبة 
مائة عام على تاأ�سي�س وقيام �لدولة �لأردنية �حلديثة. ومع �أن �أ�سباب 
�لفخر كثرية �إّل �أن �أهمها بالتاأكيد وجود �لنظام �لها�سمي �لذي �أر�سى 
و�أعلى مد�ميك هذه �لدولة بناء وجناحا �أ�سطوريا يف �إقامة موؤ�س�ساتها، 

وبخا�سة جي�سها �لعربي و�أجهزتها �لأمنية.
على نف�ش الدرجة من االأهمية ا�ستقرار الدولة و�سط اإقليم هائج 
�لتي  و�لنقالبات،  وباحلروب  و�لطائفية  �لفئوية  بالنق�سامات  مثقل 
ب�ّسرت �أنها جاءت لتوؤ�س�س حلكم �ل�سعب بينما كّل ما �أجنزته �أنها زرعت 
�لنتماء  تعزيز  بدعوى  �أقامتها  �لتي  �لأنظمة  و�نهيار  �لقتتال  ب��ذور 

للعروبة و�حلقيقة �أنها كانت تفعل �لعك�س.
�أك���ّرر فخر و�ع��ت��ز�ز �لأردن��ي��ني ب��اأن �لنظام �لها�سمي  وم��رة �أخ��رى 
�لذي و�سع لبناته �لأولى �مللك �ملوؤ�س�س �سهيد �لأق�سى عبد�هلل �لأول، 
لياأتي من بعده حفيده �حل�سني �لعظيم طّيب �هلل ثر�ه ليبني �لدولة 
�لأردنية �حلديثة مبوؤ�س�ساتها وقو�تها �مل�سلحة و�أجهزتها �لأمنية �لتي 
�لذي  و�لأم��ن و�ل�ستقر�ر  �ل�ستقالل  وف��رت لهم  �أنها  �لأردن��ي��ون  يعتز 
�لأردنية �حلديثة  �لدولة  و�أي�سا مّكنت  يعي�سون يف فيئه وخري�ته. بل 
�أم��ام كل �ملوؤ�مر�ت، فيما ف�سلت كثري من دول �ملنطقة يف  من �ل�سمود 
حتقيق �أّي �إجناز ت�ستطيع �سعوبها �أن تفاخر به، �أو �أن ترتكه لالأجيال 
�جلديدة كي تبني فوقه مثلما فعل �لها�سميون، فحق لل�سهيد عبد�هلل 
�لباين  �أن يو�سف بامللك  �ملوؤ�س�س وللح�سني  �مللك  �أنه  �أن يو�سف  �لأول 
وفيما قلوب اأبناء هذا الوطن الغايل تلهج بالدعاء لهما بالرحمة تدعو 
لعبد�هلل �لثاين بن �حل�سني بال�سحة وطول �لعمر لتحقيق �ملزيد من 
�ملطلق  �لأردن��ي��ني  وولء  حمبة  بحق  �أك�سبه  �ل��ذي  دوره  يف  �لإجن����از�ت 

وو�سفه باأنه �مللك �ملعّزز.
�أغ��ف��ل �إجن���از �مللك �ل��ر�ح��ل ط��الل ب��ن ع��ب��د�هلل على ق�سر  ولكيال 
ويف  �سحته،  �عتالل  ورغ��م  �أن��ه  �أذّك���ر  �لعر�س  فيها  �عتلى  �لتي  �لفرتة 
م�سرية  يحكم  �ل��ذي  �لعتيد  �لأردين  �لد�ستور  و�سع  �لق�سرية  حقبته 

حياتنا حتى هذه �لأيام.
ر�أ����س جي�س  �لأردن على  �إل��ى  ق��د ج��اء  �ملوؤ�س�س  �لأول  ع��ب��د�هلل  ك��ان 
�سعوب  �أبناء  ع��روق  يف  بعثت  �لتي  �لكربى  �لعربية  �لثورة  جيو�س  من 
�نتماءهم �حل�ساري  و�أع��ادت لهم  �لعربية  �لقومية  �لأمة م�ساعر  هذه 
�لعربي بعد �سنو�ت طويلة من ظالم �حلكم �لعثماين، �لذي مل ي�ستطع 
�لتي  �ل�ستعمارية  �ل��ق��وى  �أم���ام  �لإ���س��الم��ي  �نتمائه  رغ��م  ي�سمد،  �أن 
�لدولة  و�إقامة  ثرو�ته  ونهب  وتق�سيمه  �لعربي  عاملنا  ل�ستعمار  �سعت 
�إلى �لأردن ��ستجابة ملنا�سدة  �لإ�سر�ئيلية يف قلبه، و�سل عبد�هلل �لأول 
�مل�ستعمر  ي��ح��ارب  لإر���س��ال جي�س  ل��ه  �ل�����س��ام  ب��الد  �لقوميني يف  �ل��ق��ادة 
�لفرن�سي �لذي متّكن يف معركة مي�سلون من �إخر�ج في�سل �لأول �لذي 

�أقام �ململكة �لعربية �ل�سورية. كانت تيجان جنود عبد�هلل �لأول حتتوي 
عل كلمتني "�جلي�س �لعربي" ما ز�لتا فخر� لكل من يحمل هذ� �لتاج. 
لكن كان لالأقد�ر دورها غري �ملح�سوب. فحني و�سل �سهيد �لأق�سى �إلى 
�ملدرج  يف  �لأردن  ووجهاء  و�أعيان  �لع�سائر  وزعماء  �سيوخ  �جتمع  عمان 
�لإم��ارة  �لأردن.. وه��ي  �أم��ري� على �سرق  ع��ام 1921 وبايعوه  �ل��روم��اين 
�لأردن��ي��ة  �ململكة  لحقا  لت�سبح  �ملتني  هيكلها  �ملوؤ�س�س  �مللك  بنى  �لتي 
�لها�سمية، فحمل �لعنو�ن �جلديد �سفة �لوطن �لأردين ون�سب �لر�سول 

�لأعظم �سلو�ت �هلل عليه و�سالمه.. "�ململكة �لأردنية �لها�سمية".
��ست�سهد  �ل��ذي  لو�لده  خلفا  عبد�هلل  بن  طالل  �لر�حل  �مللك  جاء 
و�سرعان ما تبني عدم قدرة �مللك �جلديد على �أد�ء مهامه ب�سبب و�سعه 
�ل�سحي، فنودي باحل�سني �ل�ساب ملكا. وبالتايل �بتد�أت �ملرحلة �لأهم 
يف تاريخ �لأردن، هي مرحلة �لبناء و�إقامة �ملوؤ�س�سات �لقادرة على �إد�رة 
�سوؤون �لدولة، ف�سال عن �إعادة تاأهيل وتنظيم وتدريب وت�سليح �لقو�ت 
وتنظيم  تاأ�سي�س  �إلى  �إ�سافة  �لعربي،  �جلي�س  تاج  حملت  �لتي  �مل�سلحة 
�لدو�ئر �لأمنية �لتي حتافظ على وحدة و�أمن �لوطن. فاأجنز �حل�سني 
ين�سب  عامليا  زعيما  منه  جعل  ما  �ل�سعبة،  مهمته  و�ق��ت��د�ر  كفاءة  بكل 
لياأتي من  و�أجن��ز خفاقة عالية،  ر�ياته على ما بنى  �إليه وتعلو  �لأردن 
نن�سى  هل  �لأول..  �ليوم  منذ  �لعاملية  �لزعامة  �سفة  �كت�سب  من  بعده 
�أن ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ب��ن �حل�����س��ني ك���ان �ل��زع��ي��م �ل��ع��رب��ي �ل��وح��ي��د �ل��ذي 
خاطب جمل�سي �لكونغر�س �لأمريكي ليحظى بوقوف �لنو�ب و�ل�سيوخ 

للت�سفيق له على �أد�ئه ومنهجه �لعاملي �لعديد من �ملر�ت؟
�لدولة  تاأ�سي�س  على  ع��ام  مائة  م��رور  مبنا�سبة  نحتفل  �أننا  وحيث 
�أن  �أقرتح  �لأردنية وقيامها يف هذه �لبقعة �لغالية من �لوطن �لعربي 
و�أعيان  ووجهاء  و�سيوخها  �لع�سائر  زعماء  يجتمع  بحيث  �مل�سهد،  يعاد 
�لبالد يف ��ستاد عمان �لدويل مبدينة �حل�سني لل�سباب  وجتديد �لبيعة 
بد�ية  �ملنا�سبة  ت�سبح  لكي  �حل�سني  ب��ن  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ع��ّزز  للملك 

لحتفالت �لدولة �لأردنية بالذكرى �ملئوية لتاأ�سي�سها وقيامها.
 �أعرف �أن مليكنا �مللهم يدرك �أننا نبايعه يف قلوبنا �سبيحة كل يوم 
قبل  و�لح���رت�م من  �لرفعة  �لأردن من  ما حققه  بكل  �ع��رت�ف��ا  �أردين 
كافة �لقوى �لعربية و�لدولية. ول �أمّل من �لتذكري بجولت �لوقوف 
نو�ب  يقف  �أن   ... �لأمريكي  �لكونغر�س  يف  ملليكنا  �حرت�ما  و�لت�سفيق 
�أردين  �أي�سا فخر لكل  و�سيوخ �لكونغر�س �لأمريكي كل هذه �ملر�ت هو 
�أو  و�أردنية. ورو�ي��ة هذ� �ملثل تدفعنا للفخر و�سط كل ما نقر�أ ون�سمع 
ن�ساهد على �سا�سات �لتلفزيون من مقابالت ت�سعى للح�سول على �سرح 
�أح���د�ث تدمي  ي��دور حولنا م��ن  �مل��ع��ّزز فيما  �مللك  روؤى ووج��ه��ات نظر 

�لقلب.

مئوية الدولة 
األردنية

د. سمير مطاوع
�لّر�أ�س �سدمة يف فرن�سا؟ هذه  �أن ُيحدَث غطاء  �أّي حدٍّ ميكن  �إلى 
�لأّيام، �جلو�ب هو »�إلى حدٍّ كبري جّد�ً«. �أثناء رحلة مدر�سّية �إلى �ملجل�س 
�سرخ  فرن�سا،  ب�سرق  »ديجون«  يف  كومتيه،  لبورغون-فر�ن�س  �لإقليمّي 
ترتدي  �م��ر�أة  وجه  يف  للمجل�س،  �جتماع  منت�سف  يف  حكومّي،  م�سوؤول 

غطاًء للّر�أ�س.
كانت �ملر�أة ُتر�فق �بنها وزمالءه يف �لف�سل يف جولة مدينّية عندما 
�ليمينّي  �لوطنّية"  "�جلبهة  ح��زب  ع��ن  ُمنتَخب  م�����س��وؤول  منها  طلب 
�ل��ّر�أ���س و�لمتثال  ل��وب��ان، خلع غطاء  �ّل���ذي تتزعمه م��اري��ن  �مل��ت��ط��ّرف، 
غ��ادر  جانبهم،  وم��ن  �جلمهورّية".  و"قانون  �لعلمانّية"  "للمبادئ 
 ،15 ع��دده��م  و�لبالغ  �لوطنّية"،  "للجبهة  �لّتابعون  �ملجل�س  م�سوؤولو 
�جلل�سة �حتجاجاً على �ل� »voile« )وهو م�سطلح فرن�سّي يعني �حلجاب 
�أو غطاء �لّر�أ�س(. وقد �نت�سرت ب�سكل هائل �سورة �ملر�أة وهي ُتعانق �بنها، 

�ّلذي كان يبكي من ��ستهد�فهما وحماولة �إحلاق �لعار بهما عالنية.
�إّن �لعلمانّية، �أو كما تعرف بالفرن�سّية »laïcité«، كّر�ست يف �لقانون 
بهدف  و�ل��ّدول��ة،  �لكني�سة  بني  يف�سل  مر�سوم  يف   ،1905 ع��ام  �لفرن�سّي 
"مركز  ويعّرف  �لّدين.  ممار�سة  حّرّية  و�سمان  مري  �ل�سّ حّرّية  حماية 
مر�قبة �لعلمانّية" يف فرن�سا �لعلمانّية على �أّنها "لي�ست ر�أياً بني �آر�ء، بل 
حّرّية �أن يكون لك ر�أيك"، وي�سيف: "�إّنها لي�ست معتقد�ً، بل �ملبد�أ �ّلذي 
مري و�مل�ساو�ة  يجيز جميع �ملعتقد�ت، �سريطة �حرت�م مبادئ حّرّية �ل�سّ
يف �حلقوق. ولهذ� �ل�ّسبب، فاإّنها لي�ست موؤّيدة ول معادية للّدين. وعلى 
هذ� �لأ�سا�س، فاإّن �للتز�م باإمياٍن �أو معتقد فل�سفّي ُيعّد م�ساألة تخ�سع 
حلّرّية �سمري كّل رجل �أو �مر�أة". ويقول �ملركز �إّن �جلمهورّية �لعلمانّية 
هي تلك �ّلتي ت�سمن �مل�ساو�ة بني �ملو�طنني �أمام �خلدمات �لعاّمة، بغ�ّس 

�لّنظر عن قناعاتهم ومعتقد�تهم.
ومع ذلك، يخلق �حلجاب بانتظام خالفات يف فرن�سا، ومل يكن هذ� 
�حلدث ��ستثناًء: فقد تناوب �لعديد من وزر�ء حكومة �إميانويل ماكرون 
على �نتقاد غطاء �لّر�أ�س، حيث �أعلن وزير �لّتعليم، جان-مي�سيل بالنكر، 
على �سا�سة �لّتلفزيون �لفرن�سّي �أّنه بالّرغم من عدم حظره، فاإّن �حلجاب 
لو  برونو  �لقت�ساد،  وزي��ر  و�أ���س��اف  جمتمعنا".  يف  فيه  مرغوب  "غري 

ماير، �أّنه يوّد روؤية جمتمٍع بدون طائفّية.
جري�لد  ب��ه  �أدل���ى  �ّل���ذي  ذ�ك  �ل�ّسلبّية  �لّتعليقات  �أك���ر  ك��ان  رمّب���ا 
د�رمانني، وزير �مليز�نّية، �ّلذي قال �إّن "�مل�سكلة �لكربى" مل تكن �أّن �لأّم 
ذهاب  "عدم  حقيقة  ولكن  مدر�سّية،  رحلة  خالل  �لّر�أ�س  غطاء  ترتدي 
�ملعنّيات،  �لفتيات  وتنحدر  �لإطالق".  على  �ملدر�سة  �إلى  �لفتيات  بع�س 

�سمنّياً، من �أ�سر م�سلمة.
وم���ع ذل���ك، مل ي��ك��ن ي��ت��ب��ّن��ى ك���ّل م��ن يف ح��ك��وم��ة م���اك���رون �لكلمات 
نف�سها: فاملتحّدثة با�سم �حلكومة، �سيبيث ندياي، و�ل�ّسكرتري �لّرقمّي، 
�سيدريك �أوه )وكالهما من �لأع�ساء �لقالئل غري �لبي�س يف �حلكومة( 
�سّرحا بتعليقات �أكر �نفتاحاً، و�أ�سار� �إلى �أّنه لي�س لديهما م�سكلة مع 
غطاء �لّر�أ�س. ومع ذلك، فاإّن �لّر�أي �ملعاك�س و��سع �لنت�سار يف �ل�ّسيا�سة 

و�ملجتمع �لفرن�سّيني.

يف �ّللغة �لفرن�سّية، ُتعّد كلمة »voile« �خت�سار�ً للحجاب �لإ�سالمّي، 
ونقطة. وقد حدثت خالفات مماثلة يف  �خت�سار لالإ�سالم،  و�ّل��ذي هو 
�لّن�سخة  يف  �ملت�سابقات  و�إح���دى  �ل��ّط��الب  �حّت��اد  با�سم  �ملتحّدثة  حالتْي 
الفرن�سّية من برنامج "ذي فوي�س"، وكلتاهما ترتدي �حلجاب. ويف كّل 
م�ست�سهدة  "�لبوركيني"،  �لفرن�سّية  �ل�ّسباحة  حّمامات  حتظر  �سيف، 
غر�سه  يهزم  للمبد�أ  �مللتوي  �لّتف�سري  هذ�  �أّن  من  بالّرغم  بالعلمانّية، 

�لّرئي�س: �سمان �مل�ساو�ة يف �حلقوق وح�سول �جلميع عليها.
باري�س، يف  �ل�ّسرطة، يف  �ّلتي ح�سلت يف مقّر  �لقتل  وكانت عملّيات 
�لإ�سالم  يف  ُمعتقٍد  ٍف  موظَّ يد  على  �ملا�سي،  )�أكتوبر(  �لأّول  ت�سرين   7
م�سوؤول  و�أعلن  �لّدين.  حول  �لفرن�سّي  �جل��دل  �سّممت  قد  �لّر�ديكايّل، 
"�جلبهة �لوطنّية" يف ديجون قائاًل: "ل ميكننا �أن نبد�أ �جلل�سة بالتز�م 
مت ملّدة دقيقة لأجل �سحايا �ملقّر �ل�ّسرطّي، ثّم نقبل بهذ� )يف �إ�سارة  �ل�سّ
�إلى وجود �سّيدة حمّجبة(" - خالطاً بني �أّم م�سلمة، تطّوعت للم�ساعدة 

يف رحلة مدر�سّية، وقاتل ر�ديكايّل عنيف.
 90 عليها  ووّق��ع��ت  "لوموند"  �سحيفة  ن�سرتها  �فتتاحّية  ودع���ت 
ب�سّدة"  "يدين  �أن  �إل��ى  م��اك��رون  فرن�سّية،  و�إع��الم��ّي��ة  ثقافّية  �سخ�سّية 
�لهجوم �ّلذي حلق بالأّم �ملحّجبة يف ديجون. وحّذرت، كذلك، من تز�يد 

�مل�سلمني«. "كر�هية 
عليها  من�سو�س  ه��و  كما  �لعلمانّية  ر  "ُنقدِّ �لفتتاحّية:  يف  وج��اء 
ورئي�س  �حلكومة  من  �ل�ّسرعة  وجه  على  ونطلب  �لفرن�سّي  �لقانون  يف 
�جلمهورّية �أن يدينو� عالنية �لهجوم �ّلذي كانت هذه �ملر�أة �سحّية له، 
�أمام �بنها. ونطلب منهم �أن يقولو� ب�سكل جازم �أّن للّن�ساء �مل�سلمات، �سو�ء 
كّن حمّجبات �أم ل، و�مل�سلمني عموماً، مكاناً يف جمتمعنا. وندعوهم �إلى 
بهم  و�لّتنديد  وو�سمهم،  �مل�سلمني،  مو�طنينا  مبر�قبة  �ل�ّسماح  رف�س 

ملجّرد ممار�ستهم لدينهم«.
ب�����س��اأن ح��ادث��ة دي��ج��ون. وُب��ع��ي��د ه��ج��وم �ملقّر  وب��ق��ي م��اك��رون �سامتاً 
�ل�سرطّي يف باري�س، دعا �لفرن�سّيني �إلى "حماربة �ل�ّسّر �لإ�سالموّي" من 
خالل "بناء جمتمع يقظ" و�لإبالغ عن "�أّي عالمات تدّل على �لّتطّرف 
مهما كانت �سغرية". ويف عام 2018، قال �إّن "�رتد�ء �حلجاب ل يتو�فق 

مع �لتمدين يف بلدنا".
و�ل�ّسكوك �لفرن�سّية نحو �لإ�سالم و�لّنقا�س �ملطّول حول �لعلمانّية 
وغطاء �لّر�أ�س جميعها ت�سبق رئا�سة ماكرون بفرتة طويلة. فمن رئي�س 
�لإ�سالم  �إّن   ،2016 ع��ام  يف  ق��ال،  �ّل��ذي  فال�س،  مانويل  �ل�ّسابق،  �ل���وزر�ء 
�مل�سلمني  م��ن  وطلب  للمر�أة"،  �ل��ّزم��ن  عليها  عفا  "روؤية  على  ينطوي 
و�سف،  �ّل��ذي  �سري�ك،  جاك  �إل��ى  لدينهم،  ممار�ستهم  عند  "�ل�ّسّرّية" 

عندما كان رئي�ساً عام 2003، غطاء �لّر�أ�س يف �ملد�ر�س باأّنه "عدو�ن".
يجب على �ملجتمع �لفرن�سّي ككّل �أن ي�سّكك يف حتّيز�ته �مل�سّللة �سّد 
�لقيام بذلك قد يكون له تد�عيات �سيا�سّية  �لإ�سالمّية. وعدم  �لعقيدة 

و��سعة �لّنطاق بحلول عام 2022.
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دور ريادي 

في  خدمات 

ادارة مراكز 

االتصال 

اكستنسيا

محمد صقر / المدير العام
مكانتها  على  حتافظ  �ك�ستن�سيا  ز�ل��ت  ما  �لها�سمية-  �لر�ية 
�ل�سناد،  وخدمات  �لت�سال   مر�كز  خدمة  يف  �نطالقتها  وجت��دد 
خمتزنة  �لتناف�س  خريطة  على  نف�سها  ت�سع  �ن  ��ستطاعت  وق��د 
�ك�ستن�سيا ما  �إد�رت��ه��ا  يف جمال �لت�سالت  ليكون ل�سركة  خربة 

بلغته من دور.
مر�كز  �إد�رة  خدمات  يف  متخ�س�سة  �أردن��ي��ة  �سركة  �ك�ستن�سيا 
�لت�����س��ال وخ��دم��ات �لإ���س��ن��اد �خل���ارج���ي، وق���د مت �ن�����س��اء �ل�سركة 
وتاأ�سي�سها وفق �لروؤية �خلا�سة بتحويل �لأردن �إلى مركز ريادي يف 
�ملنطقة لتقدمي خدمات �ل�سناد �خلارجي ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
بالعمل  �ل�سركة  ه��ذه  ع��ن  �مل�����س��وؤول  �لفريق  با�سر  وق��د  و�ل��ع��امل، 
من  �لنوع  لهذ�  قيادياً  مركز�ً  �لأردن  حتقيق  �أعينه  ن�سب  و��سعاً 
يف  �لنمو  ل�ستد�مة  �لأ�سا�س  حجر  و�سع  يف  و�مل�ساعدة  �خلدمات، 

هذه �لقطاع. 
�لنمو  ��ستمرت يف  �ك�ستن�سيا عام 2008، حيث  �سركة   تاأ�س�ست 
منذ ذلك �حلني لت�سبح �ليوم �حد �كرب �ل�سركات �ملتخ�س�سة يف 
�د�رة مر�كز �لت�سال يف �ملنطقة، تقوم �ل�سركة حالياً بت�سغيل خم�سة 
و�ململكة  �لها�سمية  �لردن��ي��ة  �ململكة  يف  �خل��دم��ة  لتقدمي  م��ر�ك��ز 
كما  موظف   1500 على  يزيد  ما  فيها  ويعمل  �ل�سعودية،  �لعربية 
تقوم �إك�ستن�سيا بالتعاون مع �سندوق �لت�سغيل و�لتدريب و�لتعليم 
�لطاقات  من  �أردين  �أل��ف  توظيف  م�سروع  بدعم  و�لتقني  �ملهني 
�ل�سركة  عمالء  �إل��ى  �ملتميزة  خدماتهم  يقدمون  �ل��ذي��ن  �ل�سابة 
�ملقدمة يف  �أف�سل �خلدمات  وكفاءة عن  ج��ودة  يقل  ومب�ستوى ل 

�أنحاء �أخرى خمتلفة من �لعامل.
يف  ملحوظاً  جن��اح��اً  �ك�ستن�سيا  �سركة  حققت  تاأ�سي�سها  منذ 
�ختارت  و�ل��ت��ي  �ملنطقة،  يف  �ل�سركات  ك��ربى  م��ن  �لكثري  �ج��ت��ذ�ب 

�لتعهيد  خ��دم��ات  م��ن  �حتياجاتها  لتلبية  رئي�ساً  م��رك��ز�ً  �لأردن 
�ك�ستن�سيا  �سركة  تقدم  و�ليوم  �لت�سال،  مر�كز  و�د�رة  �خلارجي 
�ملنطقة تعمل يف جمالت  �سركات عدة يف  �إل��ى  �ملختلفة  خدماتها 
و�لت�����س��الت  �ل��ط��ري�ن  �سناعة  م��ث��ل  متنوعة  و�أن�����س��ط��ة جت��اري��ة 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لتجارة �لإلكرتونية و�ل�سحن.

حتقيق  يف  �مل�����س��اع��دة  ه��ي  �ك�ستن�سيا  يف  �ل���س��ا���س��ي��ة  �مل��ه��م��ة  �ن 
�لتقدم و�لنجاح ل�سركائها من خالل منظومة متكاملة من حلول 
�لأعمال  �إلى حتويل وظائف  تهدف  و�لتي  �لت�سال،  �إد�رة مر�كز 
�لرئي�سية لالرتقاء مب�ستويات �لأد�ء و�لتميز �لت�سغيلي، ولتحقيق 
�ملو�هب  حيث  م��ن  ج��دي��دة  معايري  بو�سع  �ك�ستن�سيا  قامت  ه��ذ� 
لتقنية  �لتحتية  و�لبنية  �مل�ستويات،  �ع��ل��ى  على  �مل��درب��ة  �ل�سابة 
�ف�سل  وفق  �ملتكاملة  �لت�سغيلية  و�لعمليات  �ملتطورة،   �ملعلومات 

�ملعايري �لدولية .

االلتزام بالمعايير العالمية
جميع  يف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  بتطبيق  �ك�ستن�سيا  ت��ق��وم 
�أعمالها وذلك ل�سمان تقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية لعمالئها 
خالل  �ك�ستن�سيا  جنحت  حيث  �لعاملية  �ل�سركات  ك��ربى  ت�ساهي 
�لعام 2016 يف �حل�سول على �لعتمادية �لدولية وذلك من خالل 
�إد�رة  ون��ظ��ام   2701  ISO �مل��ع��ل��وم��ات  حماية  �إد�رة  ن��ظ��ام  تطبيق 
و�إج���ر�ء�ت  �نظمة  تطوير جميع  بعد  وذل��ك   9001  ISO �جل��ودة 
�ل�سركة  �ل�سركة �لد�خلية و�خل�سوع للتدقيق �خلارجي من قبل 

. DNV لعاملية �لرنويجية�

�لتكنولوجيا  �لر�ئدة يف جمال  للربجمّيات  ��سكدنيا  �سركة  �أعلنت 
و�حلُلول �لربجميّة يف �لأردن عن  �إجناز م�سروعها �لتقنيّ �لطبّي مع 
 .)Extensya( �لت�سال  ومر�كز  �لإ�سناد  خلدمات  �مل�ساندة  �ل�سركة 
من  مبجموعة  �إك�ستن�سيا  �سركة  بتزويد  ��سكدنيا  �سركة  قامت  حيث 
�ملوظفني  �أعمال  �ملتطّورة لت�سهيل  �لإد�رّي��ة و�ملالّية  �حللول �لربجمّية 
�آيل  ب�سكل  �لطبّية  للجهات  �لتاأمينّية  �ملطالبات  �إد�رة  على  و�لعمل 
وتوفري قاعدة بيانات منظّمة حلفظ �ملعلومات �لطبّية و�لو�سول �إليها 

و�لتعامل معها ب�سورة �سهلة و�سريعة.
وقد جاء هذ� �مل�سروع تاأكيد�ً من �لطرفني على �أهمّية �لتكنولوجيا 
با�ستخد�م  �لتاأمينّية  �لطبّية  �ملُطالبات  �إد�رة  عملّيات  يف  وتوظيفها 
�أ�سرع و�أكر دّقة،  �إد�رة ُمتكاملة ل�سمان �سري �لأعمال بطريقة  �أنظمة 
�لعمل  ع��بء  وتقليل  �جل��ودة  وحت�سني  �لإنتاجّية  زي��ادة  �إل��ى  بالإ�سافة 

وتطوير طرق �لت�سال.
الإدارة  ا�سكدنيا  ب��رن��ام��ج  اإك�ستن�سيا  �سركة  ا�سكدنيا  زودت  فقد 
�لقطاع �ل�سحي »ESKA® Carenet« و�لذي  ي�سمل �أمتتة �لعملّيات 
�ملُتعّلقة باإد�رة �ملطالبات �لتاأمينّية للجهات �لطبّية مبا فيها �مل�ست�سفيات 
و�لعياد�ت �لطبّية و�ل�سيدلّيات و�ملخترب�ت. كما ي�سمح �لنظام للجهات 
�لطبّية مبتابعة مطالباتهم �لتاأمينّية، بالإ�سافة �إلى نظام ��سكا �ملايل 
�ملُتعلقة  �مل��ال��ّي��ة  �لعملّيات  لإد�رة   »ESKA® Financial« �مل��ت��ط��ور 
بال�سركة ل�سمان �سريجميع �لإجر�ء�ت و�لأعمال بكفاءة و�سرعة عالية.
�إك�ستن�سيا  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���س��ق��ر  حم��م��د  �ل�����س��ّي��د  و����س���ّرح  
على  و�حلا�سلة   2008 �سنة  يف  تاأ�س�ست  �لتي  �إك�ستن�سيا  �أن  �لتنفيذي 
 International Association of Outsourcing« ���س��ه��ادة 
تكون  �أن  �إل���ى  �لت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ت�سعى   »Professionals
�ل�سركة �لأولى يف تقدمي مثل هذه �خلدمات للجهات �لطبّية وذلك من 
�أجل ت�سهيل عملّيات �لتدقيق و�لتح�سيل للمطالبات �لتاأمينّية، �لأمر 

�لذي يحتاج عادة �إلى فريق عمل كبري ملتابعة مثل هذه �لإجر�ء�ت مما 
�سيوفر �جلهد و�ملال على �جلهات �لطبّية.

 و�أ����س���اف »ن��ح��ُن ���س��ع��د�ء ج���د�ً ب��ه��ذ� �ل��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ��سكدنيا 
عن  �لتاأمينّية  �ملطالبات  �إد�رة  يف  يز  �لتمُّ درج���ات  �أع��ل��ى  �إل��ى  للو�سول 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �لتكنولوجيا  �إل��ي��ه  و�سلت  م��ا  �أح���دث  ��ستخد�م  ط��ري��ق 

وتوفري �أحدث �لأنظمة لتقدمي �أف�سل �خلدمات لزبائننا �لكر�م«.
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سالح  نائل  �ل�سّيد  �أع��رب  جهته،  من 
��سكدنيا للربجمّيات عن فخر �ل�سركة بالثقة �لتي منحتها �إّياها �إد�رة 
يف  ��سكدنيا  لها  و�سلت  �لتي  �ملكانة  على  ت��دل  و�لتي  �إك�ستن�سيا  �سركة 
بتوفري  ��سكدنيا  تتمّيز  �ملعلومات، حيث  قطاع �لت�سالت وتكنولوجيا 
�أحدث حلول �لربجمة �ملتكاملة من �أجل دعم عملية �لتحّول �لرقمّي 

�لذي ي�سهده �لعامل ب�سكل عام و�لأردن ب�سكل خا�س.

»اكستنسيا«  تطلق خدمة جديدة للمطالبة الطبية مدعومة 

باالنظمة المبتكرة لبرمجيات اسكادينيا
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مقاالت

�أعرتف �أنني معجب باأد�ء �لبا�سا ح�سني �حلو�متة مدير �لأمن �لعام 
�لذي جمع يف م�سوؤولياته مديرية �لدرك �أي�سا، بعد �أن قادها وخربها، 
و�لنهار  بالنهار  �لليل  فريبط  �لقيادي  دوره  يف  يتجلى  �ل��ي��وم  ه��و  وه��ا 
�لأردن،  �سورة  �سوهو�  �لذين  �ل��زع��ر�ن  �أوك��ار  جنوده  مع  يطارد  بالليل 

و�حتلو� م�ساحات من �سمعته وحاولو� �أن يجعلوه قبيحا..
�أ���س��و�ق��ن��ا وح��ي��ات��ن��ا وخم��ي��م��ات��ن��ا وح��ت��ى  �أوك����اره����م يف  ل��ق��د ع�س�ست 
بو�دينا وقر�نا، ومل نعد ناأمنهم، وخفنا على �أطفالنا ون�سائنا و��سو�قنا 
�لت�سدي لها باجلملة  �أ�سبحو� ظاهرة كان ل بد من  وم�ساحلنا، فقد 
ولي�س بالقطاعي كما يحدث من قبل، لقد حان �لآن مو�جهتهم وغ�سل 
جمتمعنا من جر�ئمهم ومن ما �عتاله من �أمر��س �جتماعية �سببوها 

�أو نقلوها..
ولأن " �لولد �لهامل بجيب لأهله �مل�سّبة" فاإن �ملرجو من عائالتهم 
�أو ع�سائرهم �أو ذويهم �لذين ت�سررو� منهم، �أن ل يوفرو� لهم �حلماية 
و�أن ل يفزعو� لهم �أو يد�فعو� عنهم، فال�سرر من ذلك �أعظم و�خل�سارة 

من ذلك �أفدح..
�أعرف �جلهد �لعظيم �لذي يبذله مدير �لأمن �لعام �لبا�سا ح�سني 
احلوامتة من خالل املتابعة، فهو يوؤمن بالنتائج الأعمال اجلهاز ولي�ش 
تريد  هل  وقعت:  حادثة  �أم��ام  م��رة  �ساألني  وق��د  �لعالمية،  باحلمالت 
�لع���الم �أم ت��ري��د تطبيق �ل��ق��ان��ون؟ ف��وج��دين �أن��ح��از �إل���ى م��ا ي��وؤم��ن به 
ُي�سوه �لع��الم �حلقائق،  �آمنت به حني ر�أي��ت كيف  و�أتخلى للحظة عما 
وكيف كنت �أغ�سب من ذلك و�أتاأمل حني كنت �أرى يف بع�س �لعالميني 

من ل ميلك �سمري� ول يحر�س على م�سلحة وطنية ..
�ت�سلت به ذ�ت ليلة لنقاذ �أ�سخا�س حما�سرين من زعر�ن ُيطلقون 
و�أن��ه مل  بيته  �لآن يدخل  �أن��ه  �لنار يف منطقة جر�س، فعرفت وهو يرد 
يذق �لز�د منذ �ل�سباح، وقد كانت �ل�ساعة �لثانية ع�سرة ليال، فاأ�سفقت 
من �لت�سال و�عتذرت، ولكنه �أبلغني مع �لفجر �أن �ملعنيني �أ�سبحو� يف 
�مل�ساءلة و�أن �لذر�ع �لقوية �ملتمثلة يف مدير �لبحث �جلنائي ذي �لهمة 
�لعالية قد جلبهم، كنت م�سرور� لذلك لكن ما خّيب �سروري بعد �ساعة 
م��ن ذل��ك ه��و �خل��رب �مل��اأج��ور �ل��ذي د�سه �أح��ده��م يف �أح��د �مل��و�ق��ع مقابل 
فاأح�س�ست  �لق�سية،  نف�س  يف  �لعام  �لأم��ن  بجهاز  ُي�سهر  دي��ن��ار�  �أرب��ع��ني 
م����ر�رة �ل��ظ��رف �ل���ذي ي�ستغل ف��ي��ه رج���ل �لم���ن �ل��ع��ام ح��ني ل ين�سف 

وتذكرت قول عنرتة بن �سد�د :
د�ِم �خَليِل يا ِ�بَن �لأَطاِيِب ُينادوَنني يف �ل�ِسلِم يا ِ�بَن َزبيَبٍة َوِعنَد �سِ

فنحن نقول �لآن يا �أولد �لأطايب �أيها �ملنت�سبون جلهاز لأمن �لعام 

�أنتم حماة �لوطن و�ل�سعب و�ملقدر�ت من  و�لدرك و�ملخابر�ت و�جلي�س 
�لعدو�ن �خلارجي، ومن �لأمر��س �لد�خلية وعدو�نها �لتي ي�سببها نفر 
من �لزعر�ن �نحرف لعو�مل عديدة نناق�سها يف موقع �آخر من �لكتابة..
لقد كان من االأف�سل جتربة دمج االجهزة االأمنية والتن�سيق بينها 
وتاأ�سي�س غرفة عمليات م�سرتكة لجناز �ملهمة �لكبرية �لتي وجه �إليها 
جاللة �مللك، وهو ��ستئ�سال �ساأفة �لرهاب �لجتماعي �لذي نعي�سه من 
هوؤلء �لزعر�ن �لذين �سّمو� يف �لرت�ث يف �لعهد �لعبا�سي و�أيام �ملعت�سم 
على وجه �لتحديد ب� "�ل�سطار و�لعيارين" وقد خربو� بغد�د و�أحرقوها 
بعد �أن ��ستغلو� خالفات مذهبية وفكرية فاأرهبو� �لنا�س ومنعوهم من 

�خلروج من بيوتهم، وهم يف �متد�د ظاهرتهم �لجتماعية .
�ل��ي��وم ي��ح��م��ل��ون ����س��م �ل���زع���ر�ن ويف ���س��وري��ا �ل�����س��ب��ي��ح��ة، ويف م�سر 
�لبلطجية وكذلك يف �ليمن وهي كلمة تركية مكونة من مقطعني من 
"بلطة" وهي �لأد�ة و"جي" وهو �حلامل �أو حامل �لبلطة، �أما �ل�سبيح 
و�جل��م��ع  �خل���ري،  قليل  �خل��ل��ق  �سيئ  "�لأزعر" ف��ه��و  و�م���ا  �ل�سبح  ف��م��ن 
ُزعر.. وهناك "�لقب�ساي" ودللتها �يجابية و�ن كانت للق�سوة، وكلمة 

�لدللة.. نف�س  "�لفتوة" ولها  و�أي�سا  �لدللة  نف�س  "�زكرت" ولها 
بائن،  �جتماعي  خلل  يحدث  حني  �لزعر�ن  ويتكاثر  �لزعرنة  تنمو 
وحني تختل مو�زين �لعد�لة ويرت�جع �لقانون يف �لتطبيق، �أو �أن يوؤخذ 
بجريرة �أحد على ح�ساب �لآخر، وحني يحدث �ل�ستقو�ء خارج �لعد�لة 

�ل�سرعية وتطبيق �لقانون..
فهناك  جمتمعنا،  يف  توظيفها  ج��رى  ح��ال��ة  و�ل��زع��رن��ة  و�ل���زع���ر�ن 
�أو  ي�سغلهم  من  وهناك  فيتزعرنون،  حاجاتهم  ل�سد  �مل��ال  يريدون  من 
على  وتطاولهم  للنا�س  وترويعهم  و�رهابهم  عنفهم  ويف  فيهم  ي�ستثمر 
�لقانون ليحقق �أهد�فه، ومن بني هذه �لفئة م�ستوزرون ووزر�ء ونو�ب 
و�سخ�سيات عامة تقوم بحمايتهم وهم يحققون لها بع�س �هد�فها خارج 

�لقانون ودون �أن يظهرو� �أنهم يوؤيدون �أعمالهم ..
�لأح���د�ث �لأخ���رية و�مل��د�ه��م��ات و�لع��رت�ف��ات ك�سفت ع��ن م�سائب، 
لنعرف �أن �سخ�سيات عامة حمت �لزعر�ن و�حتمت بهم وتبادلت معهم 
�لأدو�ر "حكلي بحكلك"، ولذ� كنا نرى ور�ء �أي �أزعر �أو بلطجي �أو مبتز 
يكفلونهم  �أو  �أو �حلجز،  �لتوقيف  ليخل�سوهم من  ور�ءه��م  يقفون  من 
باملحاكم �لتي ي�سلونها ب�سيار�تهم �لفارهة مع �سو�قيهم وربطات �لعنق 
�لفخمة و�لبدلت �ملميزة و�ملر�فقني و�لنفوذ و�للقاب �لتي يحملون من 
�أو �سعادة وه��وؤلء ي�سكلون �ملظلة وهم  �أو عطوفة  �أو بك  با�سا  �أو  معايل 
�حلو��سن، وهم من ننا�سد �لبا�سا �لآن بالك�سف عنهم للنا�س من خالل 

الحواتمة .. »فأتبع رأسها الذنبا«

سلطان الحطاب

�أزعر حممي له ع�سر�ت �لقيود �سخ�سية  �عرت�فات �لزعر�ن، وور�ء كل 
�لزعر�ن  �لذن��اب من  تتبع  ب��اأن يجري  ول��ذ� نطالب  �أو مد�فعة  حامية 

للو�سول �إلى روؤو�سهم �حلامية ونقول:
ل تقطعن ذنب �لأفعى وتر�سلها �إن كنت �سهماً فاأتبع ر�أ�سها �لذنبا

لقد بد�أت �لأجهزة �لأمنية حملة مد�همات ومالحقات ي�ساعد على 
ذلك  ي�ساعد على  كما  �ل��ك��ورون��ا،  �سببته  �ل��ذي  �ل��دف��اع  ق��ان��ون  �جناحها 
�ل��زع��ر�ن،  ظهر  ق�سمت  �لتي  �ل�سعرة  كانت  �لتي  �ل��زرق��اء  طفل  حادثة 
بعد �أن فا�س �لكيل وبلغت �لقلوب �ل�سعبية �حلناجر خوفا من ��ست�سر�ء 

ظاهرتهم..
موؤقتة  فزعة  �سكل  على  �لن  �لقائمة  �حلملة  تكون  ل  �أن  �مل��اأم��ول 
ت�سبه"ق�س �لنجيل" �لذي ل يلبث �أن يخ�سب مرة �أخرى ويعود لينمو، 
ولذ� نطالب �أن تتو�لى �حلمالت و�أن ي�سبح �أد�ءها موؤ�س�سيا و�أن ت�سكل 
�أذرع �أمنية متفرعة ومتدربة لهذه �ملهمة �لتي حتدث عنها مدير �لأمن 

�لعام ووعد �أن ل تكون مو�سمية..
على  و�لت�سييق  �مل��د�ه��م��ات  لقبول  �ل��ب��الد  �ل��ق��ر�ر  متخذ  ه��ي��اأ  لقد 
�ملجرمني و�ل�سماح بتفتي�س �لأحياء و�قتحامها، وحتى ما �سمي "�لدو�س 
على �لرقاب و�لروؤو�س" وحتى �طالق �لنار على من يقاوم، وكل ذلك مل 
يتاأت �إل بظروف حادثة �لزرقاء �لتي �أعطت لل�سلطة �لأمنية ورقة ميكن 
�إلى مز�ج موؤيد لجر�ء�ت  �لعام  �ملز�ج  ��ستثمارها ب�سكل و��سع، وحتويل 

االمن العام والرتحيب بها وت�سجيلها بل واالنخراط للتعاون معها ..
�أعتقد �أن �لجهزة �لن من�سجمة متاما خلف وزير �لد�خلية �لذي 

�لذي  �لبا�سا �حلو�متة  �ل�سابقني، ولعل ت�سريح  و�أح��د قادتها  هو منها 
حّيا فيها زميله وزير �لد�خلية و�أكد دور �لوز�رة ما يعك�س هذ� �لن�سجام 
�لذي كان مفقود� قبل عدة �سنو�ت، و�أدى �إلى متغري�ت �أ�سابت �لروؤو�س 
�لكبرية حني كان �لتناف�س و�ل�سر�ع على ح�ساب �لد�ء و�مل�سوؤولية فدفع 

�جلميع �لثمن.
ونعيد  �لد�خلي  �لبيت  ننظف  �أن  بد  ول  �أ���س��ده  يبلغ  �لآن  �لتحدي 
ومب�سوؤوليات  و�جتماعية  و�قت�سادية  �سيا�سية  عامة  بتو�زنات  ترتيبه 
�لفريق  �سكل  �لعمل  �سكل  ي��ك��ون  و�أن  وم��ت��ع��اون��ني،  �أك��ف��اء  وم�����س��وؤول��ني 
�ملتناغم حتى ل تكون هناك مو�قف ن�ساز يعرب منها �لف�ساد �مل�ستهدف 

مرة �أخرى..
�أن ت�سرب  مل��ا ه��و لح��ق، ف��اإم��ا  ه��ذه جملة ق��د ت�سكل مفرتق ط��رق 
�لزعرنة وهذ� �جلزء من �لف�ساد و�لذي �لتهب وتفجر على �سكل دمامل 
�أن ي�سبب بقاوؤه وعدم �جتثاثه بخربة وحزم  و�إما  �أزمن وتعفن  �أن  بعد 

"�لغرغرينا" �لجتماعية..
لأول مرة ي�سبح م�سطلح "�سن�سرب بيد من حديد" ذ� وقع عادي 
وكاأنه مطلع ق�سيدة مدح يف حني كان وقعه فيما م�سى دمويا ودر�ميا 

ومطلعا لق�سيدة هجاء..
�مل�سرع �لآن مهياأ وغرفة �لعمليات جاهزة، فليتقدم �جلر�حون من 

�لأمن ل�ستئ�سال هذ� �لورم �خلبيث قبل فو�ت �لو�ن.
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى
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ترفع أسرة
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كرم مدير عام موؤ�س�سة �خلط �حلديدي �حلجازي جت

�ملوؤ�س�سة  �د�رة  �للوزي يف مبنى  �ملهند�س �سالح  �لردين 

تقدير�  “جت”  �لردن���ي���ة  �ل�سياحية  �لنقليات  ���س��رك��ة 

للدعم �ملتو��سل للموؤ�س�سة.

�ل��ل��وزي يف مكتبه معايل  ��ستقبال  ج��اء ذل��ك خ��الل 

وزير �لنقل �ل�سبق مدير عام �سركة �لنقليات �ل�سياحية 

�ملهند�س  �لربي  للنقل  �لعربي  ورئي�س �لحتاد  �لردنية 

مالك حد�د .

�لتي  �لكبرية  �لوطنية  �جل��ه��ود  �ل��ل��وزي  �سكر  وق��د 

�ملوؤ�س�سة  دع��م  يف  ج��ت  �سركة  تبذلها  ز�ل���ت  ول  بذلتها 

�ل�سركة  �مكانيات  كل  وو�سع  �سابقة  �سنو�ت  م��دى  على 

�ملوؤ�س�سة  قاطر�ت  جتهيز  خالل  من  �ملوؤ�س�سة  خدمة  يف 

باملقاعد �حلديثة و�ملريحة.

وبهذه �ملنا�سبة �علن �للوزي عن �طالق ��سم �سركة 

جت على �حدى قاطر�ت �ملوؤ�س�سة تقدير� للدور �لكبري 

�لذي قامت به �ل�سركة بدعم �ملوؤ�س�سة .

ك��م��ا ق���دم �ل��ل��وزي �ل���ى م��دي��ر ع���ام �ل�����س��رك��ة �ل��وزي��ر 

�ل�سبق مالك حد�د درعا تقديرية بهذه �ملنا�سبة.

�ع��ت��ز�زه وك��اف��ة �لعاملني يف  �ك��د ح���د�د  م��ن جانبه 

يف  ممثلة  �ملوؤ�س�سة  قدمته  �ل��ذي  بالتقدير  ج��ت  �سركة 

�لدرع �لتقديري وكذلك �طالق ��سم �ل�سركة على �حدى 

قاطر�ت �ملوؤ�س�سة.

و����س��اف ح���د�د �ن �ل��ت��ع��اون �ل��ب��ن��اء م��ا ب��ني �ل�سركة 

�ردننا  خدمة  فيه  مل��ا  ويتطور  ي�ستمر  �سوف  و�ملوؤ�س�سة 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاع  بني  لل�سر�كة  وترجمة  �لعزيز 

و�لتي طاملا نادى بها جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين حفظه 

�هلل.

و�ع��ل��ن ح���د�د ع��ن ق���رب �لت��ف��اق م��ع �مل��وؤ���س�����س��ة على 

و�مل��وؤ���س�����س��ة من  �ل�����س��رك��ة  ب��ني  رح���الت م�سرتكة  ت�سيري 

خ���الل ن��ق��ل �مل��و�ط��ن��ني يف رح��ل��ة ب��ال��ق��ط��ار م��ن �ملحطة 

�لعا�سمة  يف  �سياحية  م�سرتكة  جولة  �سمن  �لرئي�سية 

عمان بالبا�س �ل�سياحي �لحمر �ملك�سوف �لتابع ل�سركة 

جت و�لقطار وفق ترتيبات ومو�عيد �سيتم �لتفاق عليها 

بني �لطرفني خالل �لفرتة �لقريبة �لقادمة .

كما مت �لطالع على م�سروع �ملتحف �لكبري و�لذي 

وهي  �ل  �لغ��ل��ى  �ملنا�سبة  �سمن  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  �سيفتتح 

مئوية تاأ�سي�س �ململكة.

مؤسسة 
الخط الحديدي 

الحجازي 
األردني 

تكرم 
شركة 

جت
وتطلق اسمها 

على احدى 
قاطراتها
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يسرنا يا موالي
أن نرفع لمقامكم السامي أسمى آيات التهنئة 

والتبريك بمناسبة عيد ميالدكم الـ »59« 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

فانتم يا سيدي فينا الوفاء بل أنتم فينا كسفينة نوح 
من ركب معكم نجا

دمتم يا سيدي خيمة هاشمية نستظل فيها نعمة 
األمن و االستقرار التي نعيشها في ظل قيادتكم 

الهاشمية المظفره

عشتم وعاش األردن حرا ابيا
وكل عام وانتم بالف خري موالنا املعظم

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع  رئيس مجلس اإلدارة 
الدكتور عادل الشركـــس

واملدير العام عبد الرزاق طبيشات  
والعاملون يف الشركة  

تهنئة وتربيك

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري 

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



الشركة األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري 

   المساهمة العامة المحدودة

»الرهن العقاري« تحقق نتائج غير مسبوقة في العام 2020

الشركة تقوم بدور كبير في تفعيل وتطوير سوق التمويل 
اإلسكاني وتشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة 

عبد الرزاق طبيشات
المدير العام

)243.5( مليون 
دينار  قيمة القروض 

الممنوحة  خالل العام 
2020 وهي األعلى منذ 

تأسيس الشركة

�سرح �ملدير �لعام �ل�سيد عبد�لرز�ق طبي�سات باأنه وعلى �لرغم من 
خالل  �ل�سركة  متكنت  فقد   ، �ململكة  يف  �ل�سعبة  �لإقت�سادية  �لأو�ساع 
�لعام 2020  من منح قرو�س �إعادة متويل مببلغ )243.5( مليون دينار 
�سكنية  ق��رو���س  متويل  لإع���ادة  �لتمويلي  �لتاأجري  ول�سركات  للبنوك 
لغايات  للمو�طنني  قبلها  تاأجري متويلي عقارية ممنوحة من  وعقود 
منذ  �ل�سركة  منحتها  �لتي  �لقرو�س  قيمة  لت�سبح  �مل�سكن،  �إم��ت��الك 

�لتاأ�سي�س ما جمموعه )1.933( مليار دينار . 

 – دينار  مليون   )243.5( مبلغ   2020 �لعام  خالل  �ل�سركة  منحت 
للبنوك    - �ل�سركة  تاأ�سي�س  منذ  �سنة  خ��الل  منح  �ل��ذي  �لأع��ل��ى  وه��و 
عقارية  و  �سكنية  قرو�س  متويل  لإع��ادة  �لتمويلي  �لتاأجري  ول�سركات 
�إتفاقية   )32( بتوقيع  قامت  حيث  �ملوؤ�س�سات.  ه��ذه  قبل  من  ممنوحة 
مع )17( موؤ�س�سة مالية لي�سبح ع�دد �إتفاقيات قرو�س �إعادة �لتمويل 
�لتي �أبرمتها �ل�سركة من�ذ تاأ�سي�سها ولغاية 31/12/2020 ما جمموعه 
ز�دت  حيث  دينار  مليار   )1.933( قدره  �إجم�ايل  مببلغ  �إتفاقية   )326(

قيمة �أر�سدة �لقرو�س �ل�سكنية وعقود �لتاأجري �لتمويلي �لعقارية �لتي 
متت �إعادة متويلها من قبل �ل�سركة عن )2.3( مليار دينار.

�إع�ادة �لتمويل بتاريخ 31/12/2020 ما  �أر�س�دة قرو�س  وقد بلغ�ت 
تاأ�سي�س  منذ  �لأع��ل��ى  �لر�سيد  وه��و  دينار  مليون   )582.509( مق�د�ره 

�ل�سركة.
�لتمويل  ���س��وق  وتن�سيط  تفعيل  يف  �ل��ق��رو���س  ه���ذه  �ساهمت  وق���د 
  – �ل�سركة تاأ�سي�س  ور�ء  من  رئي�سي  ه��دف  وه��و   - �ململكة  يف  �لإ�سكاين 
�لتاأجري  و�سركات  �لبنوك  قبل  من  �ملخ�س�سة  �ملبالغ  زي��ادة  خالل  من 
�لتي  �ملناف�سة  وت���رية  رف��ع  ويف  �لإ���س��ك��اين  �لتمويل  ���س��وق  يف  �لتمويلي 
ي�سهدها ال�سوق امل�سريف يف جماالت حت�سني �سروط االإقرا�ش ال�سكني 
االأق�ساط �سمن  قيمة  تكون  اأن  على  �ساعد  ، مما  �سداده  اآج��ال  وزي��ادة 
�أ�سحاب  وخا�سة  �ملو�طنني  من  �لأو�سع  لل�سريحة  �ل�سد�د  على  �ملقدرة 

�لدخول �ملتدنية و�ملتو�سطة مما مكنهم من �إمتالك �ل�سكن �ملالئم

قامت �ل�سركة خالل  �لربع �لأول من عام 2021 ببيع )8( �إ�سد�ر�ت 
�إ�سمية  بقيمة  �ملحلي  �مل���ال  ر�أ����س  ���س��وق  يف  �ل�سركة  ق��ر���س  �أ���س��ن��اد  م��ن 
منذ  �ل�سركة  �أ�سدرته  ما  عدد  �إرتفع  وبذلك  دينار.  مليون   )56.500(
لآج��ال  دينار  مليار   )2.086( �إل��ى   31/3/2021 تاريخ  وحتى  تاأ�سي�سها 
)�سنة فاأكر( ، )2( ، )3( و )5( �سنو�ت . وقد مت تنفيذ عمليات �إ�سد�ر�ت 
�ل�سركة من �أ�سناد �لقر�س باأ�سلوب �لكتتاب �خلا�س علماً باأن �لر�سيد 
مليون   )568( بلغ   31/3/2021 يف  كما  �ل�سركة  قر�س  لأ�سناد  �لقائم 

دينار. 

وم���ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أ���س��ن��اد �ل��ق��ر���س �ل�����س��ادرة ع��ن �ل�سركة 
�لتمويل  �إع��ادة  �لتي من �سمنها قرو�س  �ل�سركة  م�سمونة مبوجود�ت 
لأمر  �أ�سولياً  حمولة  عقارية  برهونات  و�مل�سمونة  للبنوك  �ملمنوحة 
من   )%120( ع��ن  �ل�سمانات  لهذه  �ملتبقية  �لقيمة  تقل  ول  �ل�سركة، 

�أر�سدة هذه �لقرو�س.

)1.933( مليار دينار إجمالي قيمة القروض التي منحتها الشركة منذ التأسيس

)2.086( مليار دينار إجمالي قيمة االسناد الصادرة منذ التأسيس
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  م.م.مستشفى عمان ذ

  مستشفى عمان صرح طبي متمیز لما یحویھ من خبرات طبیة وتكنولوجیا متقدمة
  :أثبت كفاءة وإقتدار في الحقل الطبیة یضم في أرجاءه الدوائر واألقسام التالیة

 
  أنواعھاالجراحة بالتنظیر بكافة   •          جراحة التجمیل والترمیم وزراعة األعضاء المبتورة       •
  عملیات زراعة وغسیل الكلى •        أمراض وجراحة المسالك البولیة والتناسلیة                    •
  أمراض وجراحة العظام  •       أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة وزراعة القوقعة    •
  أمراض وجراحة األطفال  •       أمراض وجراحة العیون وزراعة القرنیات                       •
 أمراض وجراحة القلب واألوعیة والصدر  •       أمراض وجراحة األعصاب والدماغ                               •
  المعدة وشفط الدھونعملیات ربط  •      الجراحة العامة بمختلف جوانبھا                                    •
  تنظیر أمراض الجھاز الھضمي والكبد •أمراض وجراحة النسائیة والتولید والجراحة النسائیة بالمنظار      •

  األردن ١١١٨٠عمان، ٨١٥٤٤٧صندوق برید -الدوار الثالث-جبل عمان
  ٠٠٩٦٢٦٤٦٤١٢٦٠فاكس  ٠٠٩٦٢٦٤٦٤١٢٦١تلفون 

  ٧١٦-٧١٥فرعي /للحجز واإلستفسار قسم شؤون المرضى
ash@nets.com.jomail: -E 

www.ammanhospital.com 
  
 

تهنئة وتربيك

مستشفى عمان الجراحي

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس هيئة املديرين الباشا الدكتور يوسف القسوس
واملدير العام الدكتور باسم السعيد

وكافة كوادر املستشفى

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



مقاالت

مل �أكن �أتوقع �أن ي�سبقني �لقدر �إليه بع�سرة �أيام، فقد كنت �ساأقابله 
يف �أملانيا بعد منت�سف �سهر �أكتوبر… �ذ حدثني قبل �أ�سبوعني من هذه 
�لكتابة وكان �إلى جو�ره �سديقه �ل�سوري، قال يل: "هو يريدك �أن تاأتي 
لتجل�س معه ب�سعة �أيام وتر�جع مذكر�ته �لتي كتبتها ومل يبَق منها �إل 

�لقليل"…
�إليه،  ��ستاأنف رحالته لأتوجه  �إذ� ما �ملطار يف عمان قد  ��ساأل  كنت 

ولكنهم قالو� لي�س قبل �لعا�سر من �أكتوبر، فقلت �أنتظر.
ق��ر�أت  �لإلكرتونية  ر�سائلي  و�أقلب  �ل�سباح  قهوة  �أ�سرب  كنت  حني 
)تويف �ساهر عبد �حلق هذ� �ل�سباح( ف�سقط �لهاتف من يدي وتوقفت 
عن �حلركة وكدت �جمد مبكاين.. هل يعقل �أن ميوت؟ وملاذ� وكيف؟ ثم 
�نتزعت نف�سي من �حلالة �لتي خلفتني كتلة هامدة، وبد�أت �أتذكر وقائع 
�آخر رحلة �لى �أملانيا �لتقيته فيها يف مقر �إقامته بالفندق وجلو�سي معه 
�أي��ام، كنا نخرج نتم�سى يف �سو�رع �ملدينة �لأملانية �جلميلة �لتي  لثالثة 

�أحبها وحتدث عنها وقد جتولنا يف �أ�سو�قها…
�أبابا  �أدي�س  يف  �لتقينا  قد  بال�سرطان  �إ�سابته  خرب  و�سول  قبل  كنا 
حيث زرته فيها ثالث مر�ت يف �أوقات خمتلفة على مد�ر ثالث �سنو�ت، 
�إلى  ليهديه  �أن �جن��زه  كان رغب  )�أثيوبيا(  كتاب عن  باإجناز  وقد قمت 
�حلكومة �لإثيوبية �لتي كان يتمتع بعالقات طيبة مع معظم �مل�سوؤولني 

فيها بحكم ��ستثمار�ته �لعديدة منذ �كر من ثالثني �سنة…
كان �ساهر ل ينقطع عن �أثيوبيا، �لتي كان يقيم يف عا�سمتها �دي�س 
�بابا طو�ل �سهر رم�سان، خا�سة بعد �أن كانت �أحد�ث �ليمن قد �أوقفت 
�لرحالت �إلى �سنعاء… وكان يف �أدي�س �أبابا يف �لفندق ي�ستقبل �لعديد 
وطقو�س  �لإف��ط��ار  ولئ��م  لهم  ويقيم  و�ل��ع��رب  �ليمنيني  �أ�سدقائه  م��ن 
لقد  �إفطار،  موعد  كل  يف  �ل�سالة  ليقيم  �لأئمة  �أح��د  وي�ستقدم  �ل�سهر 

�نتباه  تلفت  بامتياز  رم�سانية  �أج���و�ء  �ل��ى  �لفندق  �أج���و�ء  يحول  ك��ان 
�ملقيمني…

مذكر�ته،  �أكتب  �أن  علّي  �ق��رتح  �أبابا  �أدي�س  يف  �لثالثة  �للقاء�ت  يف 
�أن �لرجل مل يكن �قت�ساديا فقط  �إليه و�أ�سجل، فاأدركت  وب��د�أت ��ستمع 
من  عديدة  ومناطق  و�أثيوبيا  وم�سر  �ليمن  يف  ��ستثمار�ت  �ساحب  �أو 
العامل، بل تعرفت اإلى �سخ�سية ع�سامية مثابرة ون�سطة وذكية انخرط 
�لدر��سة  ترك مقاعد  وقد  �ملدر�سة،  كان �سبيا يف  �لعمل مبكر� منذ  يف 
بالتجارة  تعلق  يحبها… فقد  كان  �قت�سادية  ن�ساطات  ليمار�س  مبكر� 
�لتي بد�أها موزعا للم�سروبات �لغازية و�نتهى بامتالك �أكرب م�سانع لها 

على م�ستوى م�سر كلها…
�لثورة  وق��وع  بعد  �ليمنيني  �ل�سيا�سيني  �إل��ى  يتعرف  ب��د�أ  حياته  يف 
�ليمنية عام 1962، حيث عاد من �ملهجر يف كينيا �إلى �ليمن بعد �سماعه 
ويف  و�لع�سرين…  �خلام�سة  يبلغ  مل  يافعا  �سابا  وك��ان  ثورتها  بوقوع 
من  ك��ب��رية  وجم��م��وع��ة  �ل�����س��الل  �هلل  عبد  �لرئي�س  �إل���ى  ت��ع��رف  �سنعاء 
ق�سر  وه��ي  �لب�سائر(  )د�ر  ��ستاأجر  وق��د  و�لق��ت�����س��ادي��ني،  �ل�سيا�سيني 
و�رت��ب��ط  تعلو  �سهرته  وب����د�أت  ون���زل،  فيه مطعما  �ق���ام  �ل��ب��در  ل��الإم��ام 
مي��ّول  ك��ان  ك��ث��رية،  �أح��ي��ان  ويف  بهم  ويلتقي  يدعوهم  وك���ان  ب�سيا�سيني 
رحالت لهم حني اأخذ ينخرط اأكرث يف اأعمال التجارة بعد قيام الثورة 
و�ل�ستفادة من �لعالقات �جلديدة مع م�سر �لتي رعت �لثورة �ليمنية 

و�أمدتها بكل �أ�سباب �حلياة…
ور�ء  مبا�سر ومن  ب�سكل غري  فيها  �لتي عمل  �ل�سيا�سة  ت�ستطع  مل 
وبينها  بينه  ي�سع  ظل  فقد  �لقت�سادي،  ن�ساطه  من  تاأخذه  �أن  حجاب 
فو��سل وهو يرى طبيعة �ل�سيا�سيني و�أ�ساليبهم، ولكنه ظل يتعامل مع 
�لو�جهات �ل�سيا�سية �لنافذة وقد متكن من ت�سويق �ليمن وثورتها، وكان 

شاهر »أبا خالد« ..
على �سلة طيبة مع دول جو�ر �ليمن ل�سالح �ليمن، فاحتفظ بعالقات كلنا فاقد وأنت فقيد

مع �مللوك �ل�سعوديني �بتد�ء بامللك في�سل و�مللك خالد و�لأمري �سلطان 
بال�ساأن  �ملعنيني  �ل�سعوديني  �مل�سوؤولني  من  وغريهم  �هلل  عبد  و�لأم��ري 
�ليمني، كما وفر بنية لوج�ستية للتفاو�س على �حلدود وحل �خلالفات 
ونقل �لر�سائل وكان قد و�سع طائرته �خلا�سة، �إذ �أنه كان �أول �سخ�سية 
�سديقه  رحيل  وبعد  ذلك….  خدمة  يف  خا�سة  طائرة  متتلك  مينية 
�ل��ذي��ن ج��اءو�  �ل��روؤ���س��اء  م��ع  ع��الق��ات طيبة  ك��ان على  �ل�سالل  �لرئي�س 
�ل��ذي كان  من بعده… �لري���اين.. ثم �حلمدي وعلي عبد �هلل �سالح 
قريبا منه وم�ست�سار� غري معني يف كثري من �لق�سايا �لتي تهم �ليمن 
�لديون  جدولة  على  �ساعد  فقد  و�خلارجية،  �لقت�سادية  عالقاتها  يف 
�ليمنية لرو�سيا و�ساعد على متويل �ليمن باأ�سكال خمتلفة من �ل�سلع، 

وكان من قبل قد بنى �أول فندق كبري يف �سنعاء هو فندق �سباأ…
كان دقيقا وهو ي�سرد ذكرياته وكاأنه يزن ذهبا فقد كان يعيد �لتعبري 
�أكر من مرة ويعدل وي�سيف وي�ساأل �أ�سدقاءه �جلال�سني ممن عا�سرو� 
�لفرت�ت �لتي يتحدث عن وقائعها، كنت �ح�سده على ذ�كرته �لقوية وعلى 
قدرته على حفظ �لأرقام و�لأ�سماء و��ستدعاء �لأحد�ث �ملهمة، وبع�سها 
�إل عنده خا�سة  تفا�سيل  لها  �أج��د  �إل من خالله ومل  عنها  يك�سف  مل 
مفاو�سات �حلدود �ليمنية �ل�سعودية و�تفاقية جدة عام 2000 وقبل ذلك 
مع �ت�سالت وحمل ر�سائل �لى �لعقيد �لقذ�يف و�إلى �سد�م ح�سني �لذي 
�أك��ر من م��رة قبل �حل��رب على �لعر�ق وحتى حني ك��ان �لعر�ق  �لتقاه 
حما�سر�، له ذكريات �سخ�سية حميمة مع �مللوك �ل�سعوديني وخا�سة مع 
�لأمري �سلطان… وكان يزكي كثري� من �مل�سوؤولني �ليمنيني للمنا�سب 
وكان يحتفظ بعالقات طيبة مع �ليمنيني يف �ل�سمال من �أ�سحاب �لفكر 
�إب��ن �لأح��م��ر وحتى م��ع زع��م��اء �جل��ن��وب ممن  �أم��ث��ال  �ليميني و�لديني 
فقد  وغريهم،  �ساملني  و�لرئي�س  �ل�سعبي  �لرئي�س  مثل  �مل�سوؤولية  تولو� 
بندية  يتعامل  وك��ان  لها  ود�عما  للوحدة  وحمبا  �ليمن  لكل  مينيا  كان 
مع علي عبد �هلل �سالح وكان يقول: "مل يكن �لرئي�س يغم�س عينه عن 
�أي �سيء �أقوم به بل كان يتبعني ويعني من يتبعني ليظهر �أنه يعرف كل 

حركاتي وكل �ساردة وو�ردة عني" …
وفيها  �حل��ق  عبد  �ساهر  م��ذك��ر�ت  كتبت  �سفحة   150 �م��ت��د�د  على 
وقائع مهمة وخطرية و�أخرى طريفة وجميلة، فقد عرفت �لرجل عن 
قرب قبل �ن �أكتب عنه وكان حمبا لالأردن و�لأردنيني فقد عرفني �إليه 
�سديقي عبد �حلي �ملجايل قبل �أكر من ثالثني �سنة، وقد �ساحبته يف 
رحالت �إلى ماليزيا و�لعر�ق و�سوي�سر� وم�سر و�ليمن و�ثيوبيا وُعمان 
و�أملانيا و�لتقيته يف عمان -�لأردن عديد �ملر�ت، وكان يحب جمال�ستي كما 

ذكر يل وقد �أحب �أن �أكتب مذكر�ته.

كان �ساهر عبد �حلق يحب �لرت�ث �لعربي و�لتاريخ و�سري �لعظماء 
�ملتابعة و�ل�سماع، وكان  وكان يتابع م�سل�سالتهم ويجرب جمال�سيه على 
يحّول جمال�س "�لقات" �لى �سالونات �أدبية وفكرية وتر�ثية، كان يقر�أ 

ويتابع وكانت �أكر ثقافته �سماعية…
كنت قر�أت عليه ما كتبت عنه يف مذكر�ته �لتي �مالها علّي بلهجته 
�لف�سحى  م��ن  �لقريبة  �أو  بالف�سحى  �جعلها  �أن  ع��ل��ٌي  وك���ان  �ليمنية، 
باأ�سلوب حمبب ولكنه كان يرف�س �أن �خرج عن م�سمون �لن�س ويقيد 
حتى حركة �لأ�سلوب لأنه كان يخ�سى �ن يكون قد روى �أ�سياء على غري 

�لدقة…
ظل  ف�سال  �إل  ��ستكملت  فقد  �حل��ق،  عبد  �ساهر  م��ذك��ر�ت  �ساأن�سر 
يوؤجله وظل حمتار� فيه وذلك عن �يامه مع علي عبد �هلل �سالح، لكنني 
يف  تغرق  كانت  �لتي  �لعجيبة  طفولته  عن  مذكر�ته  �أدون  �ن  ��ستطعت 
�لفقر و�لعوز وده�سة �لطفل �لذي حاول �أن يكت�سف �لعامل، و�أن يقارعه 
و�ن ينت�سر على �حلياة و�أن ينتقل من طفل كان يحلم �أن يلب�س حذ�ء 
�أن �متلك طائرة خا�سة وث��روة طائلة وما بني ذلك وه��ذه م�سرية  �إل��ى 
ليتاأملو�  وحمبيه  �أ�سدقائه  يدي  بني  �ساأ�سعها  �لتي  �حلق  عبد  �ساهر 
�أدع����ي فيها  ب��اأ���س��ي��اء مده�سة �ذ ل  ح��ي��اة ه���ذ� �ل��رج��ل �ل��ك��ب��ري �حل��اف��ل��ة 
وقد  ي�سردها  وه��و  حمافظا  �لرجل  ظل  فقد  �سيء  كل  عنه  كتبت  �أنني 
�لإع��الم  يحب  �لرجل  يكن  فلم  يقول،  �ن  دون  لنف�سه  بالكثري  �حتفظ 
�أقنعه �ن ينفتح على ما يقول فكان  �أو �لظهور �لإعالمي، وبالكاد كنت 
يرف�س �أحيانا وي�ستجيب �أحيانا ويقول: لولك ما حتدثت، وينظر �إلى 
�ل�سرد حني كان يذهب  �لذين كانو� ي�سجعونه على مو��سلة  �أ�سدقائه 
باجتاه �لرد على تلفونات �لبزن�س و�لعمل �أو ��ستكمال م�سل�سل تاريخي 
يع�سقه فيوؤجل �لكتابة، وكان يقول يل: ملاذ� �نت م�ستعجل؟ فكنت ��سمت 

و�أعاود �لطلب.
�لقدر موعدنا  �سبق  فقد  يتم  �ل��ذي مل  �للقاء  على  �تفقنا  قد  كنا   
ليخطف هذ� �لرجل �لذي �سيرتك فر�غا هائال وجرحا من �لأمل عميقا 
و�أ���س��اء  ع��رف��وه  م��ن  �حبه  فقد  تعامل معه،  �أو  م��ن عرفه  ك��ل  نفو�س  يف 
معرفته من مل يعرفوه، فقد كان رجال خالفيا جعلت �سهرته �لعارمة 
له �عد�ء مل ي�سئ �ليهم وحتى مل يعرف �كرهم كما هو �حلال يف عاملنا 

�لعربي ويف �ليمن حتديد�…
�ل��ذي��ن مل يعرفوه  �أن  و�أن���ا م��ت��اأك��د  �ساأن�سر م��ذك��ر�ت��ه  �أن��ن��ي  �ع��دك��م 
كما  �أك��ر  و�سيحبونه  �أك��ر  �سيعرفونه  عرفوه  �لذين  و�ن  �سيعرفونه، 
يتغمده  �أن  �هلل  �إل��ى  �لبتهال  غري  �ملك  ل  لرحيله..  وحزنت  �أحببته 

برحمته وي�سكنه ف�سيح جناته. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

دار العروبة للدرا�شات وال�شت�شارات الإعالمية
ال�شويفية- عمارة ال�شرقية - الطابق االول- تلفاك�ص:5826953 - �ص.ب 922284 عمان 11192 االردن

Swafieh - Al- Sharqia Bldj.- 1 st Floor - Telefax 5826953 - B.O.Box 922284 Amman 11192 Jordan

والقبائل  والديان  والقوميات  اللغات  يف  التنوع  بلد  اثيوبيا 
واجلمال,  التداخل  يف  غاية  ف�شيف�شائية  لوحة  وهي  والثقافات 
قومية  اأو  واحد  بلد  يف  تعي�ش  ل  اثيوبيا  يف  فانت  التعقيد,  واي�شا 
واحدة اأو حتى يف مناخ واحد, بل يف عامل كامل هو �شورة عن العامل 

ككل, �شمالها يختلف متاما عن جنوبها, و�شرقها يختلف عن غربها.
 كما ان فيها اأديانًا ثالثة ملمو�شة التاأثري, ومن هنا ابدع ال�شا�شة 
يف ال�شنوات الخرية يف زمن الراحل ملي�ش زيناأوي وبعده ممن امنوا 
نظامها  يف  الالمركزية  وبناء  د�شتورها  �شناعة  يف  ونهجه  بحزبه 
ال�شيا�شي الجتماعي والداري, وجعلها فيدرالية يف تق�شيماتها, يتاح 
لكل قومية ان تدخل يف الفيدرالية ويحفظ للداخلني خط الرجوع 
با�شلوب دميوقراطي وهو اخلروج الذي مل يتحم�ش الكثريون له يف 

اثيوبيا, ولكنه كان الكفيل ب�شون ا�شتقرارها وتاألقها حتى الن.
كنت يف كل زيارة اعود بكم هائل من املعلومات وال�شور التي ل 
اأراها على الورق اأو مدونة من قبل وكان ذلك يذهلني ويجعلني ا�شعر 
باملعرفة واقرتب من التخ�ش�ش يف ال�شـاأن الثيوبي, الذي اعتقد ان 
التخ�ش�ش فيه م�شاألة متميزة ومهمة, خا�شة وان اثيوبيا لعبت دورا 
مهما يف تاريخ العرب وامل�شلمني, و�شالتهم التجارية وطرق ات�شالهم, 
فقد انتقل اليها عرب كثريون على �شكل افراد اأو جمموعات اأو حتى 

قبائل قبل ال�شالم وبعده.

املوؤلف

�شلطان احلطاب 
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مقاالت

�أو  �ل�سغري  �لعنو�ن  هذ�  يل  بالن�سبة  معني  يكون  ل  �أن  �ملفرو�س  من 
جمرد مقال عادي �أن�سره يف جملة �أو �سحيفة وقد كان مر�سحا لأن يكون 

�سخ�سية �أطروحة �ملاج�ستري .
لكن �لظروف غالبا ما تقف حائلة دون حتقيق �أهد�فنا . �أو رمبا نعلق 

عجزنا و�سعف �أر�دتنا على م�سجب �لظروف
�لتمهيدية  لل�سنة  �لأدب����ي����ات  ف���رع  م����و�د  در�����س���ة  م���ن  ف��رغ��ت  ع��ن��دم��ا 
للماج�ستري �قرتح علي �أ�ستاذي وهو �سوري �جلن�سية و�لذي حاولت جاهدة 
�أن ��ستذكر �أ�سمة لكني ف�سلت ‘رمبا لأين و�سلت �إلى �سن ممكن �أن تتاأثر فيه 
ذ�كرتي �أو رمبا �لأ�سخا�س �لذين ل يرتكون �أثر� �سو�ء �سلبيا �أو �يجابيا يف 
حياتنا ي�سقطون من ذ�كرتنا رغما عنا بدليل �أين ما زلت �أذكر جيد� جميع 
�أ�ساتذتي �لذين تتلمذت على �أيديهم ومع ذلك كان هذ� �لأ�ستاذ معجبا جد�ً 
�إح�سان عبا�س وكان يعتربه �سيخ �لنقاد و�ملحققني على م�ستوى  بالدكتور 
�لعربي متجاهال جن�سيته وخ�سني دونا عن كل �لطالب وباإحلاح  �لوطن 
�أتناول  �أن  ‘كان يف ذهني وقتها  �أطروحتي  ب�سي�سو مو�سوع  �أن يكون معني 
مو�سوع )�ملر�أة يف �ل�سعر �لأندل�سي ( مل يتحقق هذ� ول ذ�ك نتيجة ل�سعف 
وجود �ملر�جع يف �ملكتبات �لليبية وجلهة �حل�سار �لدويل �لذي كانت تعاين 
منه �لبالد وفوق كل ذلك �حل�سار �لثقايف �لذي فر�سته �لقيادة على �لبالد 

حني ذ�ك.
يف  ت�سبح  �سعوبها  تبقي  �أن  على  حتر�س  �لعربية  �لأنظمة  م��ن  كثري 
غياهب �جلهل وهي ل تدرك �أن �جلهل ��سد فتكا بها وبكر��سيها وما نر�ه 

�لآن من و�قع مزري هو نتيجة لهذه �ل�سيا�سات �خلاطئة لهذه �لأنظمة.
فكرة  هي  وطنهم  خ��ارج  �لفل�سطينيني  توطني  فكرة  �أو  �لقرن  �سفقة 
قدمية منذ بد�ية �لنكبة وبالتحديد �سنة 1953 . كان هناك م�سروع م�سري 
�أمريكي بالتعاون مع وكالة غوث �لالجئني )�لأون��رو�( هو توطني لجئي 

غزة يف غرب �سيناء
�مل�سروع  لهذ�  �ل��ف��رتة  تلك  يف  �لفل�سطيني  �ل�سيوعي  �حل��زب  ت�سدى 
بقيادة اأمينة العام معني ب�سي�سو وبذل جهدا كبريا هو وحزبه الإ�سقاط هذا 

�مل�سروع .
يف �سنة 1955 ��ستعلت �نتفا�سة غزة وكانت �أكرب مظاهرة عرفها قطاع 

غزة بقيادة معني ب�سي�سو وكانت مطالب �ملتظاهرين تتلخ�س بالآتي :
1- �إلغاء �لتوطني يف �سيناء فور�.

2- تدريب وت�سليح �ملخيمات للت�سدي للهجمات �لإ�سر�ئيلية �ملتتالية.
3- فر�س �لتجنيد �لإجباري وت�سكيل جي�س وطني فل�سطيني.

حيث  �ملتظاهرين  على  �لر�سا�س  �إط��الق  عن  �مل�سئولني  حما�سبة   -4
�سقط ما يقارب من ع�سرين �سهيد�ً باأو�مر من �حلاكم �لع�سكري �مل�سري .

ظلت �ملظاهر�ت م�ستعلة حتى قام �لرئي�س عبد �لنا�سر بزيارة �لقطاع 
�سر� ً ووعد بالرت�جع عن م�سروع توطني �لالجئني يف �سيناء بعدها �عتقل 

معني ب�سي�سو ومن معه من قادة �ملظاهر�ت يف �سجن �لو�حات.
�لنهاية قد  �ل�سجون، كان هاج�س  �أدب  �أول من ج�سد  ب�سي�سو(  )معني 
طرق قلبه حني جمع دو�وينه �لتي كانت موزعة منذ �أن ظل يو�يل �إ�سد�رها 
يف مطلع �خلم�سينيات معول يف �لغالب على جهوده �ل�سخ�سية، هل كان هذ� 
�مل�ستتة  �أ�سرته  باله و�سيطر على تفكريه حني جمع  �لهاج�س قد طاف يف 
لت�ستقر يف مكان و�حد وهي ما عرفت �ل�ستقر�ر يوما منذ كارثة 1948 ومن 
انغما�سه يف معركة  بحكم  ك��ان معني  لقد   . راأ�سه  غ��زة م�سقط  �سقوط  ثم 
�لثورة �لعربية و�كتو�ئه بلهيبها �سديد �لإح�سا�س باحتمال �لنهاية غري �أن 
�لتي  �لت�ساوؤمية  �مل�سحة  تلك  �ساعرية معني  ي�سبغ على  �لإح�سا�س مل  هذ� 
كثري� ما يقع �سحيتها �أولئك �لذين يخ�سون قرب �لنهاية بل �لعك�س معني 
�لرهان على ج��و�ده �جل�سور  بامل�ستقبل د�ئم  �ساعر متفائل �سديد �لمي��ان 
قالها يف ظ��روف خمتلفة  عاما  �لزمن ثالثني  ع��د�د  كتاباته يف  ��ستغرقت 

و�نتهت بال�ستقر�ر �لن�سبي يف بريوت .
وهذ� ل ينفي كونه عا�س قبلها ظروفا �سعبة ذ�ق خاللها مر�رة �ل�سجن 
و�لإكر�ه على �ل�سمت و�لعي�س يف �ملنايف و�لو�حات )�سجن �لو�حات �ملوجود 
يف م�سر( كان �لن�س �ل�سعري ترجمانا �سادقا ملوقفه �ل�سيا�سي وعلى �لرغم 
ذ�ت��ه  �إن معني جت��اوز  �إل  �مل�سرية  �ل�سجون  �مل��ري��رة يف  �لتجربة  ه��ذه  م��ن 
�إلى م�ستوى �لق�سية �لكبرية ويف معاجلاته بد�أ تفهما كثري� على  و�رتفع 
�لرت�ث �ل�سعري �لتقليدي على نحو ما نرى يف معاجلاته حلقيقة �ل�سعر 
�سورة  �سعره  ك��ان  �ل��ذي  �ملتنبي  �لطيب  �أب��ي  �سورة  م�ستح�سر�  و�ل�سعر�ء 

ملحنة �لع�سر وملحنة �لعن�سر �ملثقف على وجه �لتحديد
كل من لطخ باحلرب �لأظافر

كل من مل يعرف �خليل ول �لليل
وبيد�ء �ملخاطر

و�لقو�يف وهي كالبي�س �لبو�تر
جاءنا يركب �سهو�ت �لق�سائد

كافور  هجاء  يف  �ملتنبي  بق�سيدة  متاأثر�  معني  قالها  �لق�سيدة  ه��ذه 
�لإخ�سيدي.

��ستدعى حمنة �ملتنبي �لذي حاول �أن يج�سد مطاحمه ومثله �لكبرية 
يف �سعره وما كان من خ�سومه �إل �أن �أخذو� يتبارون بالو�ساية به وحتميل 
كلماته ما ل حتتمل . وهذه كانت م�سكلة �ل�ساعر �ملجدد يف فرتة معني، لقد 

كتب معني ق�سيدة:
�لأر�س �ساعت

مل يعد لنا يف وتد جلام
و�ل�سيف �ساع مل تعد لنا طاحونة

ول برج من �حلمام
مل يبق غري �لطبل �أو�سيكم

بطبل �أول
وثانيا بالطبل
وثالث بالطبل

وهذه �لق�سيدة تعترب من �أجمل ما عر�سة �ل�سعر �حلديث لأنها من 
�لق�سائد �لتي ج�سدت حقيقة �لو�قع �لعربي .

جتربة معني ب�سي�سو من �لتجارب �ملهمة يف رحلة �ل�سعر �لعربي، وعلى 
�أو مماته بذكر ��سمه  �لرغم من هذه �لتجربة �لغنية فلم يكرم يف حياته 
�أن يظلمو�  �أبناء غزة  �أو حتى مكتبة، وكاأنه قدر  �أو مركز ثقايف  على �سارع 

يف حياتهم ومماتهم مع �أن معني من �لقامات �لعالية بالن�سال و�ل�سعر.

معين بسيسو.. المناضل واإلنسان 
وأول من جسد أدب السجون

سمية أبو عطايا   

مقاالت

President-elect Joe Biden Announces 
Members of White House Senior Staff

DURBIN STATEMENT ON BIDEN ADMINISTRATION 
HIRING REEMA DODIN, DURBIN FLOOR DIRECTOR, AS 
SENATE LIAISON IN OFFICE OF LEGISLATIVE AFFAIRS
SPRINGFIELD – U.S. Senate Democratic Whip Dick 
Durbin (D-IL) today released the following statement 
regarding the incoming Biden Administration hire 
of Reema Dodin, Durbin’s Floor Director, as Senate 
Liaison in the Office of Legislative Affairs:
“Reema began as a law school intern in my office 
fourteen years ago and progressed to become one of 
the most respected staffers on the Hill. She is smart, 
trusted, and has the respect of members and staff on 
both sides of the aisle. In short, Reema is just what 
our new President needs to help him in the Senate. 
My loss is the President-elect’s and the nation’s gain,” 
Durbin said.
WASHINGTON – President-elect Joe Biden today 
announced new members of his White House senior 
staff. These diverse, experienced, and talented 
individuals demonstrate President-elect Biden’s 
continued commitment to building an administration 
that looks like America and is ready to deliver results 
for working families on day one.
“The American people are eager for our Administration 
to get to work, and today’s appointees will help 
advance our agenda and ensure every American has 
a fair shot. In a Biden administration, we will have an 
open door to the Hill and this team will make sure their 
views are always represented in the White House,” said 
President-elect Joe Biden.
“President-elect Biden and Vice President-elect 
Harris share a bold agenda that will build our nation 
back better than before. Our team will work with the 
president-elect and vice president-elect to implement 
that agenda and deliver results for American families,” 
said incoming White House Chief of Staff Ron Klain.
Biographies of the appointees are listed below in 
alphabetical order:
Reema Dodin, Deputy Director of the White House 
Office of Legislative Affairs
Reema Dodin currently serves as a volunteer on 
the Biden-Harris Transition Team leading legislative 
engagement for the confirmations process. She also 
serves as Deputy Chief of Staff and Floor Director to 

the Senate Democratic Whip, Senator Richard Durbin 
(D-IL). Prior to that, Dodin served as Senator Durbin’s 
Floor Counsel, Research Director and as an aide to his 
Judiciary Subcommittee on Human Rights and the 
Law. Dodin has served as a volunteer voter-protection 
counsel on a number of campaigns, including the 
Obama for America campaign. She is a Truman 
National Security Fellow, a New Leaders Council Fellow, 
an Aspen Socrates alum, a former term member of 
the Council on Foreign Relations, and a member of 
the Jenkins Hill Society – a consortium of women in 
politics supporting female politicians. Dodin is the 
co-author of a primer on House and Senate Floor 
procedures through Brookings publications. Originally 
from California, Dodin is a graduate of the University 
of California at Berkeley and the University of Illinois at 
Urbana-Champaign.
Shuwanza Goff, Deputy Director of the White House 
Office of Legislative Affairs
Shuwanza Goff served as Floor Director for the House 
of Representatives under House Majority Leader 
Steny H. Hoyer. The first Black woman to hold the 
position, Goff determined which bills came to the 
House floor, set the legislative schedule, and helped 
craft the overall House Democratic agenda. Prior to 
that, Goff was Director of Legislative Operations for 
Representative Hoyer when he was minority whip. 
Goff has also served as Floor Aide, Floor Assistant, and 
Staff Assistant for Representative Hoyer. Originally 
from Virginia, Goff is a graduate of the University of 
Tennessee and American University.
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�لعادي  �ل�سنوي  �جتماعها  �لعربية  �لبوتا�س  �سركة  مل�ساهمي  �لعامة  �لهيئة  عقدت 
جمل�س  رئي�س  برئا�سة  و�لإلكرتوين  �ملرئي  �لت�سال  تقنية  بو��سطة   2021/4/8 بتاريخ 
�أع�ساء  من  ع��دد  وبح�سور  هديب،  �أب��و  �سحادة  �ملهند�س  �لعربية  �لبوتا�س  �سركة  �إد�رة 
جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة �لدكتور معن �لن�سور، وم�ساهمني يحملون 
�أ�سهما بالأ�سالة و�لإنابة و�لوكالة ي�سكلون حو�يل )94.1%( من ر�أ�س �ملال، كما وح�سر 

�لجتماع مر�قب عام �ل�سركات عطوفة �لدكتور و�ئل �لعرموطي.
�لإد�رة  جمل�س  تو�سية  على  �لعربية،  �لبوتا�س  ل�سركة  �لعامة  �لهيئة  و�سادقت 
يعادل )83.3(  �أي ما  �مل��ال؛  ر�أ���س  بو�قع 100% من  �مل�ساهمني  �أرب��اح نقدية على  بتوزيع 
مليون دينار، كما �سادقت على تقرير جمل�س �لإد�رة و�لبيانات �ملالية لل�سركة للعام 2020 

وخططها �مل�ستقبلية.

�إد�رة �سركة �لبوتا�س �لعربية، �ملهند�س �سحادة  �ملنا�سبة، قال رئي�س جمل�س  وبهذه 
�إّن تف�سي وباء كورونا خالل �لعام �ملا�سي �ساعف من حجم �لتحديات �لتي  �أبو هديب، 
تواجه اأعمال �سركة البوتا�ش العربية نظراً للطبيعة اال�سرتاتيجية ملنتج ال�سركة – �سماد 
�لقطاع  �أو  �سو�ء على م�ستوى �حلكومات  لأي من عمالئها  و�ل��ذي ل ميكن  �لبوتا�س- 
�خلا�س �لتوقف عن ��ستري�ده وذلك لأهميته �ل�سرت�تيجية على �سعيد توفري �لغذ�ء 
�لالزم لل�سعوب حول �لعامل، و�سمان توفري �لغذ�ء �ل�سحي �لذي يعد وبح�سب منظمة 
�ل�سحة �لعاملية �أحد �لو�سائل ملحاربة تف�سي وباء فريو�س كورونا، م�سري�ً �إلى �أن جمل�س 
��ستمر�ر  �آلية ميكن من خاللها �سمان  �سعيا لإيجاد  �لتنفيذية،  و�إد�رتها  �ل�سركة  �إد�رة 
�أنو�ع �حلظر �لذي فر�سته حكومات  عمليات �لإنتاج و�لنقل و�لت�سدير يف ظل خمتلف 
دول �لعامل �بتد�ًء من قر�ر حظر �لعمليات �ل�سناعية يف �لأردن و�لتحرك على �لطرق 

و��ستخد�م مو�نئ �لت�سدير و�نتهاًء بقيود �حلظر على �مل�ستهلكني و�لعمليات �للوج�ستية 
يف �لدول و�لأ�سو�ق �لعاملية �لتي ت�ستهدفها �سركة �لبوتا�س �لعربية.

خالل  كبري�ً  جناحاً  حققت  �لعربية  �لبوتا�س  �سركة  �أن  هديب،  �أب��و  �ملهند�س  و�أك��د 
��ستمر�ر  ل�سمان  �ملبذولة  �جلهود  عظم  مع  وبالتو�زي  �أن��ه  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  ف��رتة 
�لعمليات �لإنتاجية و�لت�سديرية ل�سركة �لبوتا�س �لعربية، كان هنالك �سال�سة ومرونة 
يف تنفيذ �لأعمال على �أر�س �لو�قع مرده �إلى �ل�سرت�تيجية �ملحكمة �لتي متلكها �ل�سركة  
مع  �لتعامل  �سمنها  من  ك��ان  و�لتي  �لفّعال  �لتنفيذ  على  و�ل��ق��درة  �ل�سليم  و�لتخطيط 
�ملخاطر �ملختلفة �لتي قد تو�جهها �ل�سركة، مو�سحاً �أن خطط �ل�سركة �خلا�سة ب�سمان 
من  �لإن��ت��اج  �أعمال  ��ستمر�ر  ل�سمان  �ملثلى  �لآلية  تفعيل  من  مّكنها  �لإنتاجية  �لعملية 
خالل �لتناوب بني �لقوى �لعاملة �لتز�ماً بقر�ر �لعمل باحلد �لأدنى من �لأيدي �لعاملة 
�لذي فر�سته �حلكومة �لأردنية، وذلك يف �إطار �حلر�س �ل�سديد وعدم �ملخاطرة ب�سالمة 
�لعاملني يف �ل�سركة، مثنياً على دور �حلكومة �لأردنية يف تذليل �لعقبات �أمام �ل�سركة من 

�أجل ��ستمر�رها يف �لإنتاج و�لت�سدير خالل فرت�ت �حلظر.
مو�جهة  �ل�سرت�تيجية وخطط  �ل�سركة  �أن خطة  على  �أبو هديب،  �ملهند�س  و�سدد 
�ملخاطر �لتي و�سعتها �لإد�رة �لتنفيذية �أثبتت جناعة ل مثيل لها، حيث حققت �ل�سركة 
اإنتاٍج قيا�سي  ورغم ما تعر�ست له من حتديات و�سغوط مل تواجه مثلها باملا�سي، رقم 
تاريخي من �سماد �لبوتا�س بلغ )2.62( مليون طن، كما مت حتقيق حجم مبيعات من �سماد 
�لنجاح  �إلى )2.55( مليون طن. وُترجم هذ�  �ل�سركة و�سل  بتاريخ  �لأعلى  �لبوتا�س هو 
�أرب��اح بلغت )127( مليون دينار مل تكن لتتحقق لول �خلطط  من خالل حتقيق �سايف 
ومبيعات  �إن��ت��اج  �أرق���ام  وحتقيق  �لكلف  خف�س  يف  �ل�سركة  �إد�رة  و�سعتها  �لتي  �لناجحة 

تاريخية قيا�سية.
وبني �ملهند�س �أبو هديب، �أن �سركة �لبوتا�س �لعربية حققت هذه �لأرباح �لتي تعد 
�ل�سركة  �أن  �مل��ايل، مو�سحاً  �سوق عمان  �ملدرجة يف   �ل�سركات  �لأعلى على �سعيد  �سمن 
جمابهة  يف  �ململكة  مل�ساعدة  �مل�ساهمات  م��ن  �لعديد  بتقدمي   2020 �ل��ع��ام  خ��الل  ق��ام��ت 
�أعمال  �أثرها على �لقت�ساد �لأردين وبالتايل على  جائحة كورونا و�لتخفي�س من حدة 
�ل�سركة، حيث و�سل مبلغ �ملدفوعات �إلى )30( مليون دينار هو �لأعلى مقارنة مبا ُقدم 
من ال�سركات العاملة يف اململكة ومقارنة مبا قدمته ال�سركة تاريخياً على �سعيد برامج 
امل�سوؤولية االجتماعية، م�سيداً بالدعم غري امل�سروط مل�ساهمي ال�سركة الكبار وهم �سركة 
�ل�سينية  �سي  �أي  دي  �إ���س  ل�سركة  بالكامل  �ململوكة  ديفيلومبنت  �ند�سرتيال  ماجنيا 
و�ل�سركة �لعربية للتعدين و�حلكومة �لعر�قية و�ل�سركة �لليبية لال�ستثمار�ت �خلارجية 
�إد�رة  و�سركة  �لجتماعي  لل�سمان  �لعامة  للموؤ�س�سة  �إ�سافة  �لكويت   - �ل�ستثمار  وهيئة 

�ل�ستثمار�ت �حلكومية �لذين مل يتو�نو� يف �لتربع بهذ� �ملبلغ غري �لعتيادي.
و�أ�سار �ملهند�س �أبو هديب، �إلى �أن جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين قد منح يف �سهر متوز 
من �لعام �ملا�سي  �سركة �لبوتا�س �لعربية و�سام �لتميز من �لدرجة �لأولى، تقدير�ً لدورها 
�لعملة �ل�سعبة من خالل  �لأرب��اح وجلب  يف دعم �لقت�ساد �لوطني ومو��سلتها حتقيق 
�ل�سركة و�سركاتها �لتابعة و�حلليفة خلزينة �لدولة �لتي و�سلت �لى حو�يل مليار دولر 
�مريكي يف �لظروف �ل�سعبة �لتي مير بها �لأردن، مما يجعلها �سمن �أف�سل �ل�سركات يف 
�لأردن من حيث �ل�ستمر�رية و�حلفاظ على �لعمليات �لإنتاجية و�ل�ستقر�ر يف م�ستوى 
�لعاملي  �لأ�سمدة  �سوق  بها  مير  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف  من  �لرغم  على  وذل��ك  �لربحية، 
فريو�س  لوباء  �ل�سلبية  بالتد�عيات  �ملتاأثر  ع��ام  ب�سكل  �لعاملي  و�لقت�ساد  خا�س  ب�سكل 

كورونا.
 من جانبه، �أكد �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لبوتا�س �لعربية، �لدكتور معن �لن�سور، 
�إّن �لإد�رة �لتنفيذية ل�سركة �لبوتا�س �لعربية و�سعت مع بد�ية عام 2020 خطًة حمكمًة 
للتعامل مع حتديات اأ�سواق البوتا�ش العاملية �سواًء من حيث ال�سغوط على اأ�سعار البيع 
�أو من حيث �حتمالية تاأثر ح�سة �ل�سركة يف �لأ�سو�ق �لعاملية جر�ء زيادة �لتناف�سية بني 
منتجي �لبوتا�س �لعامليني ب�سبب منو حجم �لعر�س �لعاملي ملادة �لبوتا�س ب�سكل �أكرب من 

�لنمو يف حجم �لطلب.
 و�أ�ساف �لدكتور �لن�سور، �أن ظهور جائحة كورونا �ساعف حجم �لتحديات، حيث �أثر 
�نت�سار �لوباء على جميع �لقطاعات �لقت�سادية يف دول �لعامل مبا فيها قطاع �لأ�سمدة، 
وخلق حتديات جديدة على �سعيد �لتخطيط و�لقدرة على �لتعامل مع �ملخاطر، مبيناً �أن 
�لتعامل مع خمتلف  �أثبتت جناعة يف  �ملحكمة  �لتنفيذية وخططها  �لإد�رة  ��سرت�تيجية 
�ملخاطر وذلك  بدللة �أرقاٍم حققتها �سركة �لبوتا�س �لعربية كانت �لأف�سل يف تاريخها 

وتعد �أرقاماً قيا�سية غري م�سبوقة يف تاريخ �ل�سركة، كما متكنت �ل�سركة من خف�س كلف 
�إنتاج �لطن �لو�حد من �لبوتا�س بن�سبة تتجاوز 6% مقارنة بعام 2019 مما �ساهم بتح�سني 

�لهو�م�س �لربحية وعزز من قدرة �ل�سركة على مو�جهة �لنخفا�سات �ل�سعرية.
�إلى جانب جملة  �لعربية  �لبوتا�س  �إجن��از�ت �سركة  �أن  �إلى  �لن�سور،   ولفت �لدكتور 
�لتغلب  �أ�سهمت يف  �لتنفيذية  �لإد�رة  �تخذتها  �لتي  �ملدرو�سة  و�لإج��ر�ء�ت  �لقر�ر�ت  من 
على �لتد�عيات �ل�سلبية جلائحة كورونا وتاأثري �نخفا�س �سعر بيع مادة �لبوتا�س بو�قع 

)70( دولر للطن �لو�حد، يف حتقيق �أرباح و�سلت �إلى )127( مليون دينار يف عام 2020.
و�أو�سح �لدكتور �لن�سور، �أن �لأرباح �لت�سغيلية �ملوحدةل�سركة �لبوتا�س �لعربية بلغت 
�لإنتاج  �ل�سركة يف �سبط تكاليف  �ملا�سي )102(  مليون دينار حيث لعب جناح  �لعام  يف 
دور�ً حمورياً يف هذ� �ل�ساأن، فيما بلغت �لإير�د�ت �ملوحدة ملجموعة �لبوتا�س )456( مليون 

دينار يف عام 2020.
�لإد�رة  �تخذتها  �لتي  �جلوهرية  �ل��ق��ر�ر�ت  من  عدد  �إل��ى  �لن�سور،  �لدكتور  وتطرق 
عمليات  يف  �ل�ستمر�ر  �أب��رزه��ا  من  ك��ان  و�لتي  كورونا  جائحة  خ��الل  لل�سركة  �لتنفيذية 
�لإنتاج و�لبيع و�لنقل و�لت�سدير بوتائر عالية خالل فرتة �حلظر، وبا�ستخد�م ما يقارب 
�ملوؤ�س�سات  من  �لالزمة  �ملو�فقات  على  �حل�سول  بعد  وذل��ك  �لعاملة  �لقوى  من   )%35(
النتائج  لهذه  ال�سركة  حتقيق  يف  رئي�سي  دور  له  ك��ان  ال��ذي  املعنية،  االأردن��ي��ة  احلكومية 
�ملتميزة، حيث �سعت �لإد�رة �إلى �لوفاء بالتز�ماتها وتنفيذ عقودها �ملربمة مع �مل�سرتين 
ملادة �لبوتا�س �لأردين من خالل �سمان ��ستمر�ر عمليتي �لإنتاج و�لت�سدير. وعلى �سعيد 
عو�ئد  ذ�ت  م��و�د  باإنتاج  �ملتمثل  �لتنفيذية  �لإد�رة  لقر�ر  ك��ان  �ل�سركة،  منتجات  تطوير 
ربحية اأعلى مثل البوتا�ش احُلبيبي االأحمر والدخول بف�سل هذا املنتج الأ�سواق جديدة 
يف  �أ�سهم  فاعاًل  دور�ً  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  وفيتنام  و�أ�سرت�ليا  �ل��رب�زي��ل  مثل 

تخفيف �أثر �لنخفا�س �حلاد يف �أ�سعار بيع �لبوتا�س �لعاملية يف �لعام �ملا�سي،
و�أو�سح �لدكتور �لن�سور، �أن �لإد�رة �لتنفيذية لل�سركة و�سعياً منها للمحافظة على 
على  تقوم  �لقادمة،  �خلم�سة  ل��الأع��و�م  ��سرت�تيجية  خطة  و�سعت  �ملتحققة،  �لإجن���از�ت 
و�أعمال  �أن�سطة  عليها  ت�ستند  �لتي  �لقو�عد  وتعزيز  تدعيم  هي  رئي�سية  حم��اور  ثالثة 
�حلتمي،  للتغيري  و�ل�ستعد�د  �ملنتجات،  تنّوع  خ��الل  من  و�لتو�سع  �لأ�سا�سية،  �ل�سركة 
م�سري�ً �إلى عدد من �مل�ساريع �ملحورية �لتي �ستقوم " �لبوتا�س �لعربية" بتنفيذها خالل 

�لأعو�م �ملقبلة.
 وفيما يتعلق بالتوقعات �مل�ستقبلية، �أو�سح �لدكتور �لن�سور �أن جائحة كورونا �ستبقى 
خطر�ً رئي�سياً يف عام 2021 على �لرغم من توقعات بنمو �لقت�ساد �لعاملي يف ظل تفاوؤل 
�لقت�ساديات  ع��ودة  �ستعتمد  �لطبيعية، حيث  �إل��ى جماريها  �حلياة  بعودة  �حل��ذر  ي�سوده 
�إلى و�سعها �لطبيعي على مدى تنفيذ عمليات تلقي �للقاحات ب�سكل �سريع، �إ�سافة لعدم 
حدوث موجات جديدة من �نت�سار �لوباء، ومدى تاأثري �لفريو�س �ملتحور �أو �أي فريو�سات 

جديدة.
�سماد  على  �لطلب  يف  منو  �إل��ى  ت�سري  �لتوقعات  �أغلب  �أن  �لن�سور،  �لدكتور  و�أ�ساف 
�إل��ى )71( مليون طن يف عام  �لطلب  �أن و�سل حجم  بعد  وذل��ك  ع��ام 2021،  �لبوتا�س يف 
باأ�سعار  �خلا�سة  �لتوقعات  مثل  �لأ�سمدة  �أ���س��و�ق  على  �أخ��رى  عو�مل  �ستوؤثر  كما   ،2020
�لنفط و�لتغيري يف قيمة �ل��دولر جتاه �لعمالت �لأخ��رى �لأم��ر �لذي يوؤثر يف �لقدر�ت 

�ل�سر�ئية للم�ستهلكني ويوؤثر مب�ستوى �لكلف �لإنتاجية للمنتجني.

الهيئة العامة لـ« البوتاس العربية« تصادق على توزيع )83.3 ( مليون 
دينار أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة )100%( من رأس المال

م. أبو هديب : )127( مليون دينار صافي أرباح 
مجموعة »البوتاس العربية« في عام 2020 بعد 
اقتطاع الضريبة والمخصصات ورسوم التعدين

د. النسور: حققنا أرقامًا 

قياسية على صعيدي 

اإلنتاج والمبيعات هي 

األعلى منذ تأسيس 

 الشركة

د. النسور: استراتيجية خمسية لتدعيم 

أعمال » البوتاس العربية« والتوسع 

في اإلنتاج وتنويعه ومواكبة التغيير
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�لتي  �ملتتالية  �إجن��از�ت��ه��ا  ر�سيد  �إل��ى  ي�ساف  �ل��ذي  �لعربية  �لبوتا�س 
�لكمية  ه��ذه  ت�سدير  �أن  �ملا�سية، مو�سحاً  �لأع���و�م  م��د�ر  على  حققتها 
وروؤيتها  �ل�سركة  دليل على جناعة خطط  �لبوتا�س  �سماد  �لكبرية من 
�لثاقبة و�ملدرو�سة يف تزويد عمالئها مبنتجات عالية �جلودة وباأف�سل 
�خلدمات �للوج�ستية، �إلى جانب �سمان �سالمة هذه �ملنتجات، مما يعزز 

من �ملكانة �لتناف�سية ل� "�لبوتا�س �لعربية" يف �لأ�سو�ق �لعاملية.
و�أ�سار �لدكتور �لن�سور، �إلى �أن "�لبوتا�س �لعربية" ��ستثمرت �سابقاً 
يف تطوير �ملو�نئ وزيادة �سعة �ملناولة على ر�سيف �لت�سدير يف �لعقبة، 
ما �أ�سهم يف رفع �لطاقة �ل�ستيعابية للميناء، ورفع جودة �ملناولة، لفتاً 
�أنه ورغم �لتحديات �لقت�سادية �جلمة �لتي �سهدها �لأردن ودول  �إلى 
�لعامل �أجمع نتيجة �نت�سار جائحة كورونا، �إل �أن �ل�سركة جنحت خالل 
�إذ  و�ملبيعات،  �لإنتاج  �سعيدي  على  قيا�سية  �أرق��ام  حتقيق  يف   2020 عام 
�سجلت  كما  ط��ن،  مليون   2.6 من  �أك��ر  �ملتحققة  �لإن��ت��اج  كميات  بلغت 
كميات �ملبيعات �أي�ساً رقماً قيا�سياً جتاوز 2.55 مليون طن، مو�سحاً �أن 

هذه �لأرقام �لقيا�سية �ستنعك�س �إيجابيا على �أرباح �ل�سركة للعام 2020، 
كما �ستزيد من مدعمات �ل�ستثمار�ت �مل�ستقبلية لل�سركة ومتكينها من 

�لتو�سع �لأفقي و�لعمودي.
�ملهند�س  �لأردنية،  �ل�سناعية  �ملو�نئ  �سركة  عام  ب��دوره، بني مدير 
�ل��ب��اخ��رة مت خ��الل وقت  م��ن  �ل�سماد على  �أن حتميل  ���س��ح��اده،  خ��ال��د 
�ل�ساعة،  �لتحميل 3500 طن مرتي يف  قيا�سي حيث جت��اوزت معدلت 
مو�د  لباخرة  حتميل  معدلت  �أعلى  هي  �مل�سدرة  �ل�سحنة  �أن  مو�سحاً 
�سركة  ت�ستقبلها  �لتي  حمولة  �لأك��رب  �لباخرة  من  على  �سائبة  جافة 

�ملو�نئ �ل�سناعية �لأردنية منذ تاأ�سي�سها.
بو�خر  ��ستقبال  على  ق��ادر  �ل�سناعي  �مليناء  �أن  ���س��ح��اده:  و�أو���س��ح 
�لأر�سفة  م�ستخدمي  على  ينعك�س  مبا  م��رتي  طن  �أل��ف   100 بحمولة 
مبجموعة من �لفو�ئد منها خف�س كلف �ل�سحن �لبحري، �إ�سافة �إلى 
متكينهم من مطابقة مو��سفات �لعديد من �لأ�سو�ق �لعاملية من حيث 

�سمان جودة املنتج و�سالمة الب�سائع.

شركة البوتاس العربية
تحقق إنجازًا جديدًا بتصدير أكبر شحنة

في تاريخ قطاع األسمدة األردني إلى الصين

م. أبو هديب: الشركة تجاوزت 
تداعيات جائحة كورونا

وحققت إنجازات غير مسبوقة على 
الصعيدين المحلي والعالمي

د. النسور: تصدير الشحنة يؤكد 
نجاعة خطط »البوتاس« في تزويد 

عمالئها بمنتجات عالية الجودة 
وبأفضل الخدمات اللوجستية

 قال رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �لبوتا�س �لعربية، �ملهند�س �سحادة 
وبف�سل  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  جن��ح��ت  �لعربية"  "�لبوتا�س  �إّن  ه��دي��ب،  �أب���و 
�لتخطيط �ل�سليم و�لتنفيذ �لفّعال يف جتاوز �لتبعات �ل�سلبية لو�حدة 
من �أ�سو�أ �لأزم��ات �ل�سحية �لتي �سهدتها دول �لعامل �أجمع – جائحة 
�إجن��از�ت غري م�سبوقة ر�سخت من مكانتها �لر�ئدة  كورونا-، وحتقيق 

على �ل�سعيدين �ملحلي و�لعاملي.
 CK " و�أ����س���اف �مل��ه��ن��د���س �أب����و ه��دي��ب، خ���الل ����س��ت��ق��ب��ال �ل��ب��اخ��رة
�جلديد  �ل�سمايل  �مل��ي��ن��اء  ر�سيف  على  ر���س��ت  �ل��ت��ي   ANGIE" MV
�سماد  م��ن  �سحنة  �أك��رب  لتحميل  �لعقبة  مدينة  يف  �ل�سناعي  �مليناء  يف 
�أن  �ل�سني،  �إلى  وت�سديرها  �لأردين  �لأ�سمدة  قطاع  تاريخ  يف  �لبوتا�س 
ل��الأع��و�م  �ل�سرت�تيجية  خطتها  بتنفيذ  با�سرت  �لعربية"  "�لبوتا�س 
توجهاتها  حتدد  �لتي  �لطريق  خريطة  مبثابة  لتكون  �ملقبلة  �خلم�سة 
هي:  رئي�سية  حم��اور  ثالثة  ت�سمنت  �خلطة  �أن  مو�سحاً  �مل�ستقبلية، 
�لكفاءة  وحتقيق  �لإنتاج  يف  �لتو�سع  خالل  من  �ل�سركة  �أ�سا�سات  تقوية 

�إ�سافة  منتجاتها،  �سلة  يف  و�لتنوع  و�لتو�سع  �لإنفاق،  عملية  يف  �لأعلى 
�إلى مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية وتعزيز وماأ�س�سة �ملمار�سات �لد�عمة 

لال�ستد�مة.
قائمة  �لعربية" تت�سدر  "�لبوتا�س  �أن  هديب،  �أب��و  �ملهند�س  و�أك��د 
�ل�����س��رك��ات �لأردن���ي���ة �ل��ت��ي ت��رف��د خم���زون �ل��ع��م��الت �لأج��ن��ب��ي��ة، وترفد 
خزينة �لدولة مباليني �لدنانري �سنوياً من �ل�سر�ئب و�لر�سوم وعو�ئد 
يف  و�مل�ساهمة  �ملجتمعية  �لتنمية  يف  رئي�سياً  دور�ً  تلعب  كما  �لتعدين، 

�إحد�ث تغيري �إيجابي يف �ملجتمعات �لتي تعمل بها.
من جانبه، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لبوتا�س �لعربية، �لدكتور 
معن �لن�سور، �إّن " �لبوتا�س �لعربية" جنحت يف ت�سدير �أكرب �سحنة من 
�إلى عميلها يف  �إذ بلغت )78090( طناً مرتياً  �لبوتا�س يف تاريخها  �سماد 

�ل�سني �سركة �سينوكيم وهي �أي�ساً �أكرب كمية ي�ستلمها عميل لل�سركة.
و�أعرب �لدكتور �لن�سور، عن �عتز�زه بهذ� �لإجناز �جلديد ل�سركة 
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د. النسور: للقطاع 

الخاص دور محوري 

في حفظ األمن 

الوطني وتحقيق 

التنمية االقتصادية 

واالجتماعية

الدعوة لوضع استراتيجية ترتكز 
على تحسين مناخ األعمال 

وتوفير التمويل الالزم والشراكة 
الفاعلة بين القطاعين

 �لدكتور معن �لن�سور 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لبوتا�س �لعربية

معن  �لدكتور  �لعربية،  �لبوتا�س  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أك��د 
�لن�سور، �أهمية ودور �لقطاع �خلا�س يف حفظ �لأمن �لوطني، وحتقيق 
يف  �لفعالة  م�ساهمته  خ��الل  م��ن  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية 
تن�سيط �حلياة �لقت�سادية ومن ثم يف رفع معدلت �لنمو و�حلد من 
�لفقر، م�سري�ً �إلى �أن تطوير مكانة و�أد�ء �لقطاع �خلا�س يعترب ق�سية 
�ل�سيا�سات �لقت�سادية مبا ينعك�س  �أن ترتكز عليها  يتوجب  هامة جد�ً 

اإيجاباً على الن�ساط االقت�سادي واالأمن الوطني.
�لدفاع  كلية  يف  �ألقاها  حما�سرة  خ��الل  �لن�سور،  �لدكتور  و�أ���س��اف 
�ل��وط��ن��ي �مل��ل��ك��ي��ة �لأردن���ي���ة، ب��ع��ن��و�ن "دور �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف �لأم���ن 
�آم��ر  بح�سور   ،18 �لوطني  �ل��دف��اع  دورة  يف  للد�ر�سني  �لوطني"وذلك 
القطاع  ودم��ج  تطوير  اأن  الكلية،  يف  التوجيه  هيئة  واأع�����س��اء  ورئي�ش 
�لو��سح لآليات و�سبل  و�لت�سور  �ل�سحيح  �لفهم  ب�سكل يعك�س  �خلا�س 
ي�����س��ت��دع��ي و�سع  ال��وط��ن��ي،  االأم����ن  دف����اع  خ��ط��وط  ك��اأح��د  دوره  تفعيل 
حت�سني  وه��ي:  رئي�سية  حم��اور  ثالثة  على  ترتكز  ُمثلى  ��سرت�تيجية 
�ل�سر�كة  �ل����الزم وحت��ق��ي��ق  �ل��ت��م��وي��ل  وت��وف��ري  �لأع���م���ال،  م��ن��اخ  و�سعية 

�لفاعلة بني �لقطاعني �خلا�س و�لعام.

يت�سارك  �ململكة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  �إن  �لن�سور:"  �لدكتور  وق��ال 
�ليوم ويف �مل�ستقبل م�سوؤولية تعزيز �لأمن �لوطني مع كل من �لقطاع 
�ل�سلم  تعزيز  يف  �لأمنية  �مل�سوؤولية  معها  ويتحمل  و�حل��ك��وم��ة،  �ل��ع��ام 
�لأه��ل��ي و�مل��ح��اف��ظ��ة على �لأم���ن و�ل���س��ت��ق��ر�ر ورف���ع �سقف حتفيز روح 
�مل�ساركة و�لتعاون يف �لتنمية �لجتماعية و�لإن�سانية وذلك من خالل 
جو�نب كثرية تبد�أ من �مل�ساهمة يف �ل�ستقر�ر �لجتماعي و�لقت�سادي 

و�لنف�سي و�لوظيفي لليد �لعاملة �لوطنية.
وعّرف �لدكتور �لن�سور �لأمن �لوطني باأنه "تهيئة �لظروف لتنفيذ 
�خلطط �ل�سرت�تيجية للتنمية �ل�ساملة بغية �حلفاظ على �أمن �لدولة 
ل�سعبها  ي�سمن  �ل��ذي  بالقدر  و�ل��د�خ��ل��ي،  �خل��ارج��ي  �ل�سعيدين  على 
حيث  و�ل��ت��ق��دم.  للنهو�س  طاقة  �أق�سى  ل��ه  توفر  م�ستقرة  �آم��ن��ة  حياة 
كل  �أي�سا مع�سلُة  هو  وبالتاأكيد  دول��ة،  لكل  وغاية  وحاجة  هاج�س  �إن��ه 
�أجل �سمان �سالمة �لأمن �لوطني، حتتاج �لدولة لدر��سة  دولة. ومن 
�لطاقة  و�أمن  و�لغذ�ئي  �لقت�سادي  �أمنها  على  �ملُوؤثرة  �ملتغري�ت  �أبعاد 
بالإ�سافة �إلى �أمن �ملو�رد �ملائية وغريها من �حللقات و�لتي مبجموعها 

ت�سكل منظومة �لمن �لوطني".

ولفت �لدكتور �لن�سور، �إلى دور �لقطاع �خلا�س يف �لأردن يف حتقيق 
�لإن��ت��اج  يف  م�ساهمته  خ��الل  م��ن  و�ل��ع��ادل  �ل�سامل  �لق��ت�����س��ادي  �لنمو 
و�لتوظيف و�لريادة و�لإبد�ع، مو�سحاً �أن هذ� �لقطاع ُيعد �لأكر خلقاً 
ت�سكل  �لتي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  وخ�سو�ساً  �لعمل  لفر�س 

�لن�سبة �لعظمى من �ل�سركات �لأردنية.
�لكلي  �لق��ت�����س��اد  �أد�ء  ع��ل��ى  �لأردين  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  �أث���ر  وح���ول 
بن�سبة  ي�ساهم  �خلا�س  �لقطاع  �أن  �إل��ى  �لن�سور  �لدكتور  بني  للمملكة، 
�لتايل  �ل�سكل  �لإجمايل موزعة على  �ملحلي  �لناجت  من  تقريباً   )%60(
�لكهرباء  قطاع  م�ساهمة  �لإن�����س��اء�ت،)%3.6(  قطاع  م�ساهمة   )%2.9(:
و�ملاء، )5.6%( م�ساهمة قطاع �لزر�عة،)6.6%( م�ساهمة قطاع �خلدمات 
و�لنقل،  �لت�سالت  قطاع  م�ساهمة   )%8.7( و�لجتماعية،  �ل�سخ�سية 
)22.4%(م�ساهمة قطاعات  و�ملطاعم،  �لتجارة  م�ساهمة قطاع   )%9.7(

�خلدمات �ملالية و�لعقارية و�لأعمال.
�مل�سغل  ه��و  �لأردين  �خل��ا���س  �لقطاع  �إن  �لن�سور،  �ل��دك��ت��ور  و�أ���س��ار 
�أك��ر من  �لعمالة فيه  �إذ ت�سكل حجم  �لعمل؛  �لأك��رب للعمالة يف �سوق 
ثلثي عدد �لعاملني يف جميع �لقطاعات  �أي حو�يل )70%( و�لتي يبلغ 
فيها عدد �لعاملني حو�يل مليون ومائة وخم�سة وثالثني �ألف عامل، 
كما وي�ساهم �لقطاع �خلا�س يف تقدمي ن�سف فر�س �لعمل �مل�ستحدثة 

يف �لقت�ساد �لأردين.
وبح�سب �لدكتور �لن�سور، يعترب �لقطاع �خلا�س �مل�سدر �لأ�سا�سي 
لزيادة ثرو�ت �لأفر�د وخ�سو�ساً �ل�سركات �مل�ساهمة �لتي جتاوزت قيمتها 
�ل�سوقية قيمة �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �لعديد من �ل�سنو�ت �إل �أنها 
و)2020(؛   )2019( �لعامني  بني  ما  دينار  مليار   )14.5( �إل��ى  تر�جعت 
)من  �لأف��ر�د  ث��رو�ت  لزيادة  م�سدر�ً  تعد  �مل�ساهمة  �ل�سركات  �أن  مبيناً 
يف  لال�ستثمار  وم��ع��زز�ً  �لر�أ�سمالية(  و�لأرب���اح  �لأرب���اح  توزيعات  خ��الل 
�ل�سوق �ملايل كبديل ��ستثماري ذي عائد �أعلى  بدًل من �إيد�ع �لأمو�ل 
�ملحافظة  على  �خلا�س  �لقطاع  ي�ساهم  وبذلك  �لأق��ل.  �لعائد  و�نتظار 
على �لتو�زن بني �لطبقات �لجتماعية، ويدعم بقاء �لطبقة �لو�سطى 
�لأ�سا�سي  و�مل��ك��ون  �ل�ستهالكي  للطلب  �لأ�سا�سي  �ملحرك  تعترب  �لتي 

للطلب �لكلي يف �لأردن.
كما �أن �لقطاع �خلا�س يف �لأردن و�ملتمثل بقطاع �خلدمات �ملالية هو 
�مل�سدر �لرئي�س للت�سهيالت �لتي ت�ساهم يف متويل �مل�ساريع �لقت�سادية 
�ل�ستثمارية وهو �مل�سدر �لرئي�س للمدخر�ت �لتي تعزز �ل�ستقر�ر �ملايل 

مليار   )37409.2( �ملحلي  �لئتمان  ر�سيد  ويبلغ  �لأردن.  يف  و�لنقدي 
دينار يف �سهر كانون �لثاين 2020.

�مل�ستد�مة  �لتنمية  خطط  تنفيذ  �أن  على  �لن�سور،  �لدكتور  و�سدد 
يتطلب متوياًل �سخماً ل تفي به م�ستويات �ل�ستثمار �ملتوفرة حالياً يف 
�ململكة. ورغم �أهمية متويل �حلكومي �ملبا�سر لتنفيذ �خلطط �مل�ساريع، 
�إل �أن على �حلكومة �أن ت�سعى ب�سكل جاد �إلى حتريك �لقطاع �خلا�س 
وتنفيذ  متويل  يف  لالإ�سهام  �لأهمية  بالغ  دور�ً  يلعب  �أن  ميكن  �ل��ذي 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.
ولفت �لدكتور �لن�سور، �إلى �أن جائحة كورونا �سببت تر�جعاً عامليا 
باأنه  تعريفه  �ل��ذي ميكننا  �إل��ى �حلد  ي�سل  �لنمو،  وحمليا يف معدلت 
�نهيار و�سببت حالة عدم �لتاأكد و�لقلق يف ظل �نت�سار هذ� �لوباء �سرر�ً 
كبري�ً حلق مب�ستويات �لطلب �لعاملية و�سببت �سيا�سات �لإغالق تعليق 
�أنه  مو�سحاً  و�لنقل،  �لإن��ت��اج  على  بقدرتها  و�لإخ���الل  �لتوريد  �سالل 
ومنذ ت�سجيل �حلالة �لولى على �لأر��سي �لأردنية، �أكدت �حلكومة من 
خالل �لعديد من �لإجر�ء�ت على �أنها �ستلعب دور�ً فاعاًل يف �لت�سدي 
للجائحة وتبعاتها، مثل �لإجر�ء�ت �ل�سامنة لتو�فر �ل�سيولة �لفورية 
و�إجر�ء�ت �سبط تكلفة �لتمويل ملختلف �لقطاعات �ملت�سررة بالإ�سافة 

خالل محاضرة ألقاها في 

كلية الدفاع الوطني 

الملكية األردنية

د. النسور: جاللة الملك شدد 

على ضرورة تعميق الديمقراطية 
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�إلى حزم دعم حلماية �لأ�سر �لأقل حظاً.
وقال:" على �لرغم من فعالية �ل�سيا�سات و�لتد�بري �إل �أنه من 
�لقت�سادي  و�لتباطوؤ  �لد�خلي  �لإغ��الق  حل��الت  يكون  �أن  �ملرجح 
كبري  ت��اأث��ري  �ل���دويل  �ل�سفر  وتعليق  �لتجارة  و��سطر�بات  �لعاملي 
�إن �لأزمة �لقت�سادية غري �مل�سبوقة  على �لقت�ساد �لأردين، حيث 

امل�ساحبة النت�سار الوباء اأدت اإلى تفاقم نقاط ال�سعف الهيكلية احلالية 
حلها  يتم  مل  �لتي  �لجتماعية  �لتحديات  وط��اأة  وتعاظم  �لقت�ساد  يف 
�إث��ر  وع��ل��ى  ل��ل��ب��الد،  �له�سة  �لكلي  �لقت�ساد  م��وؤ���س��ر�ت  على  و�ل�سغط 
�لأ�سو�ء على  �ُسلطت  كورونا  ر�فقت جائحة  �لتي  �لقت�سادية  �لتبعات 
�أهمية �لدور �لذي تلعبه �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية ب�سقيها �خلا�س و�لعام 

يف حفظ �لأمن �لوطني و��ستد�مة �لنمو و�لتنمية".

د. النسور :  توفر اإلطار التشريعي والمؤسسي ضروري 
لمواجهة تحديات األمن الوطني

قد  �أن��ه��ا  �لن�سور  �لدكتور  �أو���س��ح  �لوطني،  �لأم���ن  وح��ول حت��دي��ات 
قد  بل  وح�سب،  �أخ��رى  دول  من  �لتقليديني  �خل�سوم  عند  تنح�سر  ل 
و�ل�سركات  �لإره��اب��ي��ة،  �جل��م��اع��ات  مثل  �حلكومية  غ��ري  ج��ه��ات  ت�سمل 
ت�سمل  كما  �ل��ف��ا���س��دة،  �حلكومية  غ��ري  و�ملنظمات  �جلن�سيات  متعددة 
�لكو�رث و�لأحد�ث �لطبيعية ويعترب توفر �لإطار �لت�سريعي و�ملوؤ�س�سي 
�ملالئم �لذي يتيح �لقيام بالإجر�ء�ت �ل�سرورية يف �لوقت �ملنا�سب من 
�لب�سرية  �ملادية و�لكو�در  متطلبات مو�جهة �لأزم��ات مع توفر �مل�سادر 
�لقادرة على �لتنفيذ وجت�سيد �لقر�ر�ت ب�سكٍل و�قعي وعملي ويف �لأردن، 
مبيناً �أن  �لطار �لت�سريعي �ملهياأ لإد�رة �لأزمات على درجة ُمرتفعة من 
�حلرفية يتج�سد يف �لأردن من خالل جمموعة من �لنظمة و�لقو�نني 
و�لأو�م���ر  �ل��دف��اع   قانون  مثل  �ملُخت�سة  �جلهات  ت�سريعات  يف  �ملتمثلة 
�لر�سمية  باملوؤ�س�سات  �ملمثل  �ملوؤ�س�سي  �لإط���ار  و�أن  مبوجبه  �ل�����س��ادرة 
مثل جمل�س �ل�سيا�سات �لوطني و�ملركز �لوطني لالأمن و�د�رة �لأزمات 
و�ملجل�س �لأعلى للدفاع �ملدين و�لعديد من �ملوؤ�س�سات و�للجان �ملُخت�سة 
ق��ادرة على  مو�جهة �لزمات  �لوطنية لالأوبئة  �للجنة  �لأخ��رى مثل: 
�ل�سيا�سي على م�ستوى عاٍل  �لدولة ونظامها  �أمن و�سالمة  �لتي تهدد 

من �جلاهزية و�حلرفية.
م��ر�ر�ً  ركز  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �أن جاللة  �لن�سور،  �لدكتور  و�أك��د 
وهذ�  �ل�سيا�سي  �لإ���س��الح  م�سار  يف  ُقدما  �ل�سري  �سرورة  على  وت��ك��ر�ر�ً 
�لهتمام ينّم عن �إدر�ك جاللته باأن �ملنظومة �ل�سيا�سية �لقائمة حتتاج 
�إلى �إعادة نظر، ذلك لأن �حلكومات �ملعينة تتعامل مع �لو�سع �لر�هن 

مما  و�حد"،  �أج��ر  فلك  ت�سب  مل  و�إذ�  �أج���ر�ن  لك  �أ�سبت  "�إذ�  مبنطق 
�سبب و�سي�سبب باملح�سلة �ملزيد من �لتذبذبات يف �لأد�ء حيث �إن �أغلب 

�حلكومات �ل�سابقة ف�سلت يف ترك �إرث �سيا�سي.
واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ال��ن�����س��ور، ي��ه��دف ن��ه��ج ج��الل��ة امل��ل��ك يف تعميق 
يعني  و�ل��ذي  �لقت�سادي،  �لإ�سالح  م�سار  ت�سحيح  �إل��ى  �لدميقر�طية 
ب��ال�����س��رورة �ن��ع��ك��ا���س ع��ائ��د�ت �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي ع��ل��ى خمتلف فئات 
�ملجتمع، بعيد�ً عن تق�سيم �ملجتمع �إلى طبقة �سغرية مت�سخمة باملنافع، 
ودوره��ا  �ملعي�سي  م�ستو�ها  يرت�جع  �ل�ساحقة،  �لغالبية  ت�سكل  و�أخ��رى 
د�خل �ملجتمع �سنة بعد �أخرى، م�سري�ً �إلى �أن تنويع وتعميق �ملمار�سات 
بغ�س  �لقانون  طائلة  حتت  �ملو�طنني  جميع  �سي�سعان  �لدميقر�طية 
و�سي�سعان  و�ل�سيا�سية،  و�لقت�سادية  �لجتماعية  مكانتهم  عن  �لنظر 
�سيتمكن  وبالتايل  �أخ���رى،  دون  فئة  بها  تتمتع  �لتي  لالمتياز�ت  ح��د�ً 
جميع �ملو�طنني من �حل�سول على حقوقهم. و�سي�سعان حدود�ً ملختلف 
ممار�سات �لف�ساد �لد�ري و�ملايل �لتي ت�سلب �ملجتمع خري�ته و�جناز�ته، 
بكفاءة  �لفا�سدين  مالحقة  من  و�ملجتمع  �لدولة  موؤ�س�سات  و�ستمكن 

وفاعلية عالية.
�لبوتا�س  �لن�سور، دور �سركة  ��ستعر�س �لدكتور  وخالل �ملحا�سرة، 
�إذ قدمت  �لعربية يف دعم �جلهود �حلكومية يف حفظ �لأم��ن �لقومي، 
دينار  مليون   42.9 على  ي��زي��د  م��ا  �ل�����س��ايف  غ��ور  يف  �مل��ت��م��رك��زة  �ل�سركة 
نهاية  حتى  �لها�سمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  خلزينة  مبا�سرة  كمدفوعات 
�لربع �لثالث من عام 2020 ؛ منها )24،164،000( دينار  كانت على �سكل 
و)7،540،000(  تعدين  ر�سوم  بدل  دينار  و)11،215،000(  دخل  �سريبة 
دينار بدل ر�سوم طريق ور�سوم ميناء و�إيجار �أر��سي �لمتياز بالإ�سافة 
�إلى  مدفوعات �مل�سوؤولية �ملجتمعية لل�سركة من �ملنح و�لتربعات �لتي 
ب�سبب  وذل��ك  �أردين(  دي��ن��ار  ي��ق��ارب )30 مليون  م��ا  ع��ام 2020  بلغت يف 
�لدور �لر�ئد �لتي لعبته �ل�سركة يف �إغاثة �لقطاع �ل�سحي و�لقطاعات 
وطن" دون  "همة  �سندوق  خ��الل  من  ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب  �ملتعرة 
و�خلدمة  )�لتعليم  دع��م  مثل  �لأخ���رى  �لقطاعات  خدمة  عن  �ل��ت��و�ين 
�لعبادة  وبيوت  و�لريا�سات  و�لبيئة  و�ملياه  ر�سمية  وجهات  �لجتماعية 

و�لنقابات �ملهنية(.

د. النسور: » البوتاس العربية«  دعمت الجهود 
الحكومية في حفظ األمن القومي

معن  �لدكتور  �لعربية،  �لبوتا�س  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سدد 
�ل��ن�����س��ور، ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �لإع������د�د �لق��ت�����س��ادي �مل�����س��ب��ق ل��ل��دول��ة خلطط 
�ل���ط���و�رئ وذل���ك لن��ع��ك��ا���س��ات ه���ذ� �لإع�����د�د �لإي��ج��اب��ي و�مل��ل��م��و���س على 
�لقت�ساد و�ملجتمع دون �أن تتاأثر �حتياجات �ل�سعب، مو�سحاً �أن �لإعد�د 
وتنبوؤ�ت  عملية  و�إح�سائيات  دقيقة  ح�سابات  على  يقوم  �لقت�سادي 

مدرو�سة لحتمالت و�قعية كما �أنه يتعلق بكافة قطاعات �لدولة.
�لأزم���ات  "�إد�رة  ب��ع��ن��و�ن  ورق���ة عمل  �لن�سور، يف  �ل��دك��ت��ور  و�أو���س��ح 
�ل���درو����س و�لعرب" و�ل��ت��ي ق��ّدم��ه��ا خ���الل �مل��وؤمت��ر �لق��ت�����س��ادي �ل��ر�ب��ع 
�جلمعية  عقدته  �ل��ذي  كورونا"  جائحة  بعد  ما  �لأردين  "�لقت�ساد 
�لأردنية للبحث �لعلمي و�لريادة و�لبد�ع بالتعاون مع جامعة �لبرت�ء 
�أن �لق��ت�����س��اد ه��و �ل��ق��اع��دة �لأ���س��ا���س��ي��ة ل��ق��وة �ل��دول��ة وه���و �مل��م��ول لكل 
عن  �ل��دف��اع  على  قدرتها  على  �لرئي�سي  و�مل��وؤث��ر  وخططها  عملياتها 

م�ساحلها �لعليا.
�أن حتويل �قت�ساد �لدولة من �لو�سع  �إلى  �لن�سور،  ولفت �لدكتور 
�ل��دول��ة  �إم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ي��ت��م بح�سر  �ل���ط���و�رئ  �إل���ى و���س��ع  �لطبيعي 
�لإنتاجية  وق��در�ت��ه��ا  و�ل�سناعية،  �لطبيعية  وم��و�رده��ا  �لقت�سادية 
�لإمكانات  تلك  لتعبئة  ودقيقة  �ساملة  خطة  و�سع  جانب  �إلى  و�ملالية، 
�أن  مبيناً  �ل��ط��و�رئ،  ت�سرف جمهود  وجعلها حتت  و�ل��ق��در�ت  و�مل���و�رد 
�ملطالب  حت��دي��د  يف  تتمثل  ل��ل��ط��و�رئ  �لق��ت�����س��ادي  �لإع����د�د  متطلبات 
�لأمثل  و�لأ���س��ل��وب  �ل��دول��ة،  وق���در�ت  �إمكانيات  وحت��دي��د  �لقت�سادية، 
ومو�رد  وق��در�ت  طاقة  حول  �خلارجية  �ملطالب  وحتديد  ل�ستخد�مها 

�لدولة و�مكانياتها وكيفية تدبريها.
للطو�رئ  �لقت�سادي  �لإع���د�د  يتطلب  �لن�سور،  �لدكتور  وبح�سب 
جمموعة من �لأ�سا�سيات �أبرزها؛ �لقدرة على �لتخطيط �ل�سرت�تيجي 
�لعام و�لتف�سيلي �ل�سامل، وحتديد �ل�سيا�سات و�لأهد�ف وو�سائل �أجهزة 
�لرقابة، وذلك من خالل جهاز تخطيطي  و�أجهزة  �لتنفيذ ومر�حلها 
على �أعلى �مل�ستويات يف �لدولة، و�سرعة �لتحول من �حلالة �لعتيادية 
�إلى  �إ�سافة  �لفرعية،  �لتخطيط  �أجهزة  بو��سطة  �ل��ط��و�رئ  حالة  �إل��ى 
ل��الأج��ه��زة  عمليات  غ���رف  و�ن�����س��اء  ج��ه��از،  ل��ك��ل  �لتف�سيلي  �لتخطيط 
وملو�جهة  للمناورة  تبادلية،  خطط  وجتهيز  �لقت�سادية،  و�ملجموعات 

�لتطور�ت �ملفاجئة للطو�رئ.
�لق��ت�����س��ادي  �لإع�����د�د  ل��ع��دم  �ل�سلبية  ب��الن��ع��ك��ا���س��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
عامة  �نعكا�سات  �أن��ه��ا  �لن�سور  �لدكتور  �أو���س��ح  �ل��دول��ة،  على  للطو�رئ 
على �لقت�ساد من �أبرزها؛ توقف �أو بطء �لعمل يف م�سروعات �لتنمية، 
و�سعف وندرة فر�س �لعمل ما يوؤدي �إلى تز�يد ن�سب �لبطالة، �إ�سافة 
�إلى زيادة �لديون �خلارجية ب�سبب �ختالل ميز�ن �ملدفوعات، وم�ستوى 
�لنفاق على �خلدمات، و�لو�سول �إلى �لركود �لقت�سادي، وتردي حالة 

�ل�سناعة و�لتجارة و�لزر�عة ب�سكل عام.
�ملجتمع  على  ل��ل��ط��و�رئ  �لق��ت�����س��ادي  �لإع����د�د  ع��دم  �نعكا�سات  �أم���ا 
فتتمثل وفق �لدكتور �لن�سور، يف زيادة �لعبء �ل�سريبي و�سعف �لقوة 
�ل�سر�ئية و�رتفاع ن�سبة �لت�سخم �لنقدي، و�سح �ملنتجات �ل�ستهالكية 

يف �لأ�سو�ق �ملحلية و�رتفاع �أ�سعارها.
لقطاع  �لق��ت�����س��ادي  �لإع����د�د  �أهمية  �إل���ى  �لن�سور،  �ل��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
�لعو�ئد،  لتحقيق  و�لت�سدير  �لذ�تي  �لكتفاء  حتقيق  بهدف  �ل�سناعة 
من خالل �لتخطيط يف �لزمن �لعتيادي لتكون هنالك قاعدة �سناعية 
كافة  �لتخطيط  ي�سمل  بحيث  �ل��ط��و�رئ،  زمن  �لدولة يف  عليها  ترتكز 
اال�سرتاتيجية  ال�سناعات  على  الرتكيز  مع  ال�سناعي  الن�ساط  اأوج��ه 
�أولويات  �إلى و�سع  �إ�سافة  �لوطنية،  �ل�ستثمار�ت  و��ستغالل  و�حليوية 
�إن�ساًء وتطوير�ً طبقاً لأهميتها، و�لتقنية �ملتقدمة و�ملتاحة،  لل�سناعة، 
يف  و�لباحثني  �لوطنيني  �لعلماء  من  طبقة  – تو�فر  �لفنية  و�ل��ك��و�در 

خمتلف �لعلوم لبناء �ل�سناعات �حلديثة.
ما  �أن  �لن�سور  �لدكتور  �أكد  �لعربية،  �لبوتا�س  �سركة  �سعيد  وعلى 
مع  �ملوؤ�س�سات  تعامل  كيفية  يف  تدر�س  حالة  تعترب  �ل�سركة  به  قامت 
وتد�عياتها  ك��ورون��ا  جائحة  جت��اوز  م��ن  �ل�سركة  متكنت  �إذ  �ل��ط��و�رئ، 
�ل�سلبية من خالل �لتخطيط و�لإعد�د �مل�سبق و�لتنفيذ �ملحكم، و�لقوى 
�لب�سرية �ملدربة و�لكفوؤة، وعالقات جتارية عاملية مع �مل�ستهلكني تت�سم 
��ستثمارية مالئمة ود�عمة  �إلى وجود حا�سنة  �إ�سافة  و�لثقة،  بالتميز 
تنفيذ  يف  �ل�سركة  مع  �لعالقة  ذ�ت  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  بدعم  تتمثل 

عملياتها �لت�سنيعية و�لت�سديرية و�للوج�ستية.
�لعربية"  �أرباح" �لبوتا�س  بلغ �سايف  �لأرب��اح، فقد  �أم��ا على �سعيد 
�لن�سور  �ل��دك��ت��ور  بح�سب   ،2020 �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �ل��رب��ع  نهاية  حتى 
ور�سوم  و�ملخ�س�سات  �ل�سر�ئب  �قتطاع  بعد  دينار  مليون   )95( قر�بة 
"�لبوتا�س  �لتعدين و�لتربعات ل�سندوق هّمة وطن، فيما بلغت ح�سة 
�أرب��اح �سركة برومني �لأردن 40 مليون دينار حتى نهاية  �لعربية" من 
�لربع �لثالث من �لعام �ملا�سي، و�أرباح �سركة كيمابكو )�ململوكة بالكامل 
حتى  البوتا�سيوم(  ن��رتات  م��ادة  تنتج  والتي  العربية  البوتا�ش  ل�سركة 

نهاية �لربع �لثالث من �لعام �ملا�سي بلغت حو�يل 13 مليون دينار.
�أن جمموع �ل�سر�ئب ور�سوم �لتعدين  �إلى  و�أ�سار �لدكتور �لن�سور، 
�لدولة  خلزينة  �لعربية"  "�لبوتا�س  رفدتها  �لتي  �لأخ���رى  و�لر�سوم 
منها  دي��ن��ار،  مليون   )43( �ملا�سي  �لعام  من  �لثالث  �لربع  نهاية  حتى 
)24( مليون دينار �سريبة دخل، منوهاً �إلى �أن �سركة �لبوتا�س �لعربية 
و�سركاتها �لتابعة و�حلليفة تعد من �أكرب �مل�ساهمني يف رفد �حتياطي 
�ململكة من �لعمالت �ل�سعبة و�لتي بلغت حو�يل )780( مليون دولر، يف 

�ل�سهور �لت�سعة �لأولى من �لعام �ملا�سي.

م. معن النسور 
يؤكد أهمية 

وتأثير اإلعداد 
االقتصادي للدولة 

لخطط الطوارئ 
على االقتصاد 

والمجتمع
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 اأعلنت �سركة املوانئ ال�سناعية االأردنية عن حتقيقها نتائج مالية 
�إيجابية يف عام 2020 رغم �لظروف �ل�ستثنائية �لتي مّر بها �لقت�ساد 
�لوطني، متاأثر�ً بجائحة كورونا وما ر�فقها من تد�عيات �سلبية على 

كافة �لأن�سطة �لقت�سادية.
،و�لرئي�س  �ل�سناعية  �ملو�نئ  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�أع��رب    
�لوهاب  عبد  �ملهند�س  �لأردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم  ل�سركة  �لتنفيذي 
املا�سي  العام  يف  ال�سركة  حققتها  التي  بالنتائج  اع��ت��زازه  عن  ال���ّرواد، 
على  �لثقيلة  بظاللها  �ألقت  م�سبوقة  غري  �سحية  �أزم��ة  �سهد   �ل��ذي 
م�سيد�ً  �ملختلفة،  �لتجارية  و�لأن�سطة  �أجمع  �لعامل  دول  �قت�ساد�ت 
احلظر  فر�ش  من  امل��وان��ئ  ن�ساط  با�ستثناء  االأردن��ي��ة  احلكومة  بقرار 
لعمليات  ��سرت�تيجياً  ومنفذ�  �حليوية  �ملر�فق  من  باعتبارها  �ل�سامل 

�ل�ستري�د و�لت�سدير.
وبني �ملهند�س �لّرو�د، �أن �مليناء �ل�سناعي ُيعد ميناء حيوياً ل�ستري�د 
وت�سدير �ملو�د �ل�سناعية �ل�سائبة �لد�خلة يف �سناعات �لأ�سمدة �جلافة 
�لقت�ساد  رو�فد  ر�ف��د�ً من  ت�سكل  باتت  و�لتي  �لفو�سفوريك  وحام�س 
�لوطني �لأردين، و�أن قر�ر ��ستمر�ر �لعمل فيه  قلل من حجم �خل�سائر 
�لتي حلقت بالقت�ساد �لوطني نتيجة �جلائحة،  لفتاً �إلى �أن �إجمايل 
�مليناء خلزينة �لدولة بلغت )10(  �لتي ورده��ا  �إي��ر�د�ت ر�سوم �لمتياز 
ماليني دينار �لعام �ملا�سي)وهي �لأعلى �لتي يتم توريدها منذ تاأ�سي�س 
�ل�سركة(، عد� عن  �لإي��ر�د�ت �ل�سريبية وغريها من �لر�سوم، م�سري�ً  

�إل��ى  �ل�سناعي  �مليناء  خ��الل  م��ن  ت�سديرهما  مت  �سحنتني  �أك���رب  �إل���ى 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�ملحملة ب�سماد �لد�ب �إ�سافة �إلى �ل�سحنة 

�لتي مت ت�سديرها �إلى �ل�سني و�ملحملة بالبوتا�س.
من جانبه، �أ�سار نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �ملو�نئ �ل�سناعية 
�ل��دك��ت��ور  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��وت��ا���س  ل�سركة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لأردن���ي���ة، 
�ل�سناعية" �ستوؤدي دور� هاما يف متكني  "�ملو�نئ  �أن  �إلى  �لن�سور  معن 
ت�����س��ت��خ��دم م��ر�ف��ق��ه��ا م���ن رف���ع تناف�سيتها  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ات �لأردن����ي����ة 
�لت�سديرية وبالتايل قدرة �ململكة على �لت�سدير، كما �ستنعك�س �أعمال 
هذه �ملو�نئ على  �ل�سركات �لأم، )�لبوتا�س �لعربية ومناجم �لفو�سفات 
�ل�سركتني  �لبحري، ومتكني  �ل�سحن  تقليل كلف  �لأردنية(، من حيث 
تعزيز  جانب  �إل��ى  عمالئهما  مع  وعقودهما  بالتز�ماتهما  �لوفاء  من 

و�سول منتجاتهما لأ�سو�ق عاملية جديدة .  
�لبوتا�س  �سركة  يف  �لإد�رة  ق��ر�ر  �أن  �إل��ى  �لن�سور،  �لدكتور  و�أ���س��ار 
�لعربية و�ملت�سمن �ل�ستثمار يف تطوير �ملو�نئ وزيادة �سعة �ملناولة على 
ر�سيف �لت�سدير يف �لعقبة، �أ�سهم يف رفع �لطاقة �ل�ستيعابية للميناء، 
ورفع جودة �ملناولة، لفتاً �إلى �أن " �لبوتا�س �لعربية" جنحت يف �سهر 
كانون �لأول من �لعام �ملا�سي يف ت�سدير �أكرب �سحنة من �سماد �لبوتا�س 
باخرة  �أك��رب  من  على  �ل�سني  �إل��ى  �لأردين  �لأ�سمدة  قطاع  تاريخ  يف 
ي�ستقبلها �مليناء �ل�سمايل �جلديد يف �مليناء �ل�سناعي يف مدينة �لعقبة.

�ملهند�س  �لأردنية،  �ل�سناعية  �ملو�نئ  بدوره، قال مدير عام �سركة 

شركة الموانئ الصناعية
تحقق في عام 2020 نتائج مالية هي األعلى منذ تأسيسها

خالد �سحادة، �إن �ل�سركة ورغم حالة عدم �ليقني �لتي مّر بها �لقت�ساد 
العاملي نتيجة جائحة كورونا، متكنت من حتقيق نتائج مالية اإيجابية 
هي �لأعلى منذ تاأ�سي�سها، حيث �رتفع �إير�د "�ملو�نئ �ل�سناعية" يف عام 
2020 بن�سبة 19%، و�أعلى �سايف ربح وبن�سبة 29%، ومناولة  ما يزيد على 

)5( ماليني طن مرتي من �ملو�د �ل�سائبة �جلافة و�ل�سائلة.
وذكر �ملهند�س �سحادة، �أن �سركة �ملو�نئ �ل�سناعية جنحت يف ت�سغيل 
معظم �أنظمة �ملناولة يف �مليناء �ل�سناعي ولأول مرة �لعام �ملا�سي منذ 
بد�ية �عادة �لتاأهيل، �لأمر �لذي �أ�سهم يف تعزيز قدر�ت �مليناء �ل�سناعي 
�ألف طن مرتي مبا ينعك�س على  ��ستقبال بو�خر بحمولة )100(  على 
م�ستخدمي �لأر�سفة مبجموعة من �لفو�ئد منها خف�س كلف �ل�سحن 
من  �لعديد  مو��سفات  مطابقة  م��ن  متكينهم  �إل���ى  �إ���س��اف��ة  �ل��ب��ح��ري، 

االأ�سواق العاملية من حيث �سمان جودة املنتج و�سالمة الب�سائع.
ق�سوى  �أه��م��ي��ة  ت��ويل  �ل�سناعية  �مل��و�ن��ئ  �سركة  �أن  ���س��ح��ادة،  و�أك���د 
ملوظفيها باعتبارهم ركيزة �أ�سا�سية من ركائز �أعمالها، لذ� عقدت �لعام 
�ملوظفني  ق��در�ت ه��وؤلء  �أكر من )45( دورة تدريبية لتطوير  �ملا�سي 
وتنميتها، م�سري�ً  �إلى �لدور �لفاعل �لذي تقوم به  �ل�سركة  يف جمال 

تنمية �ملجتمع �ملحلي.
ويذكر �أن �سركة �ملو�نئ �ل�سناعية �لأردنية مملوكة ل�سركة �لبوتا�س 
�لعربية و�سركة مناجم �لفو�سفات �لردنية منا�سفة وي�سل ر�أ�س مالها 
�أردين، حيث مت �ل�ستثمار يف �مليناء �ل�سناعي  �إلى )140( مليون دينار 
ورفع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سركة  �أه��د�ف  لتحقيق  تاأهيله  و�إع��ادة  لتو�سعته 
 )10( �إل��ى  �سنوياً  ط��ن  ماليني   )5( م��ن  للميناء  �ل�ستيعابية  �لطاقة 

ماليني طن �سنويا مع رفع جودة �ملناولة وكفاءتها لت�سل �إلى )4000( 
للمو�د  �ل�ساعة  ط��ن/   )1000( يتجاوز  ل  مب��ا  مقارنة  �ل�ساعة  ط��ن/ 
و�ل�سحة  �لعامة  �ل�سالمة  �أنظمة  تطوير  �إلى  �إ�سافة  �جلافة  �ل�سائبة 

�ملهنية و�لبيئة.
�لتي  �لأردن���ي���ة  �ل�سناعية  �مل��و�ن��ئ  �سركة  �أن  �إل���ى  �لإ����س���ارة  جت��در   
العقبة  خلليج  اجل��ن��وب��ي��ة  ال�سناعية  املنطقة  يف   2009 ع���ام  تاأ�س�ست 
و�جل��ودة �لإد�رة  يف  �لعتماد  يف  مرموقة  عاملية  �سهاد�ت  على   حا�سلة 

.)ISO9001 & ISO14001 & ISO45001(

م. شحادة: »الموانئ الصناعية« تحقق أعلى صافي أرباح منذ 
تأسيسها وبارتفاع نسبته  29%  عن عام 2019

د. النسور: »الموانئ الصناعية« ستؤدي دورًا هامًا في تمكين الشركات األردنية التي 
تستخدم مرافقها من رفع تنافسيتها التصديرية وبالتالي قدرة المملكة على التصدير

م.الرواد : )10( ماليين دينار إيرادات رسوم االمتياز
 وردتها  الشركة لخزينة الدولة العام الماضي
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بعد �أن قدم �ل�سيد جمال �ل�سر�يرة ��ستقالته كرئي�س 
ملجل�س �إد�رة �سركة �لبوتا�س �لعربية ل�سبب تعيينه ع�سو� 
�لدكتور  �لتنفيذي  �لرئي�س  خاطب  �لأعيان،  جمل�س  يف 

معن �لن�سور جمال �ل�سر�يره بر�سالة قال فيها:

�أخي �أبا حممد،

�أنا �أ�سهد باأنك كفيت ووفيت…

عملنا معا يف �سركة �لبوتا�س �لعربية منذ عام 2013، 
تنفيذي  كرئي�س  وبعدها  �لإد�رة  جمل�س  يف  كع�سو  �أن��ا 
�مل�سوؤولية  يحمل  م��ن  خ��ري  كنت  �أن���ك  و�أ���س��ه��د  لل�سركة، 
وكنت على قدر عال من �لوطنية و�حلر�س على م�سالح 
لو�جبك  تنتقل  �إذ  و�إن����ك  �لأردين.  و�ل���وط���ن  �ل�����س��رك��ة 
�لوطني �جلديد ع�سو� يف جمل�س �لأعيان ورئي�سا للجنة 
�لقت�سادية و�ملالية فيه فاإين لعلى يقني �أنك لن تدخر 
جهد� يف خدمة �لوطن و�ل�سعب و�لنظام، و�أن جهدك يف 
�أه��د�ف  فاعل يف حتقيق  ب�سكل  �سي�سهم  �لأعيان  جمل�س 

�لدولة.

بال�سحة  و�أ���س��رت��ك  ومتعك  كنت  حيثما  �هلل  وفقك 
و�ل�سالمة و�لعافية و�ل�سرت. و�ساأبقى على �لدو�م معتز� 
خدمة  يف  �ل��دو�م  على  ن�سخرها  �لتي  وعالقتنا  باأخوتنا 

�لأردن و�أهله…

و�هلل �ملوفق…

معن النسور 

لـ »جمال 

الصرايرة«: 

أَشهد بأنك

كفيت 
ووفيت

�أيام ونقر�أ �جناز�ت �سركة �لبوتا�س �لعربية، فالتقرير جاهز بانتظار 
�ل�سهار يف �لجتماع �لقادم…

لكن م��ا ز�ل��ت �رق���ام �ل��ع��ام �ل��ذي قبله وه��و ع��ام 2019 �أم��ام��ن��ا، حيث 
ح�سلت �ل�����س��رك��ة �ل��ت��ي م��ا ز�ل����ت ت��ت�����س��در ك��اف��ة �ل�����س��رك��ات �لردن���ي���ة يف 
�قتطاع  بعد  دي��ن��ار  مليون   152 بلغت  �أرب��اح��ا  و�ل��ع��ام  �خل��ا���س  �لقطاعني 
ن�سبته  ما  �لرب��اح  هذه  وت�سكل  �لتعدين،  ور�سوم  و�ملخ�س�سات  �ل�سريبة 

21% زيادة عن �لعام �لذي �سبقه…
�ل�سياء  وت�سمية  �ل�سهية  لفتح  �ن��ه  �ق��ول  �ن  �ردت  �ل�ستهالل  ه��ذ� 
�حل�سد  متنع  زرقاء"  "خرزة  �ل��ب��وت��ا���س  ر�أ����س  على  ز�ل  فما  باأ�سمائها، 
بالأرقام  �ل�سركة  �لى �جن��از�ت  �لناظرين  و�لف���رت�ء، وه��ذه �خل��رزة ترد 
و�لإ���س��ه��ار،  �لف�ساح  �ل��ى  و�ل��ذه��اب  عنها  �لتف�سيلية  للقر�ءة  وتدفعهم 
تنجلي فيه �حلقائق  �لذي  �ملناخ  �ل�سركات هو �ل�سل وهو  فالإف�ساح يف 

بال ت�سوية �و ت�سويغ…
بد  �ساكت و�من��ا ل  ي�سمع من  �ن �هلل ل  �عتقد  زل��ت  د�ئما وم��ا  كنت 
من �جلهر مبا تعتقد وترى وتوؤمن، �سحيح �ن �هلل يعلم �لغيب وما يف 
�لفجر  �سالتا  كانت  ولذ�  و�لتذكري،  و�لذكر  �جلهر  �ر�د  ولكنه  �ل�سدور 

و�لع�ساء جهر� �عرت�فا بف�سل �خلالق على �ملخلوق…
نذهب لالإ�سهار يف �لبوتا�س ونطالب باملزيد من ��سهار �مل�سهر وتعريف 
�ملعرف و�إعادة تقدميه يف و�سائل �لعالم، لعل ذلك يلجم �ل�ساعة، وي�سع 
حدا لكل من يرغب يف الرتويج لها، �سيما وان اال�ساعات يف ال�سوق االن 
بد�أت ت�سيب �لخ�سر و�لياب�س، وحتاول �ن تنفذ من �ي ثغرة يعتقدها 
�مل�سيع �أي )�سانع �ل�ساعة(، وقد ترعرعت �ل�ساعة حيث تكون �له�سا�سة 

وغياب �لف�ساح �و �ل�سمت عن �حلقيقة…
�خذت �لبوتا�س على نف�سها ك�سركة م�ساهمة عامة وعربية �ي�سا �ن 
تو��سل �لف�ساح و�ن ل تخجل من ن�سر كل غ�سيلها على �حلبال و�لهو�ء 
مبا�سره، لأنها متاأكدة من نظافته ولونه ور�ئحته، وهي تفعل يف ما �سبق 
�نعقاد  �لقادمة ويف مو�سم  �ل�سابيع  ذلك يف  تفعل  ،و�سرن�ها  �لن  وحتى 

جمعيتها �لعامة.. فماذ� يف ��سهار�تها �ل�سابقة مما مل يقر�أ �و ُيعلم به..
يل ق��ر�ءة �خ��رى لي�ست خمتلفة و�إمن��ا فقط يف تناول �لرق���ام �لتي 
رمبا يقر�أها �لبع�س متفرقة متباعدة، لكني �ردت �ن �قر�أها ب�سورة تر�سم 
�ل�سورة يف �طارها �ل�سامل ومن كل زو�ياها، لتكون هذه �لقر�ءة مبثابة 
�لقر�ءة  �ل�سركة… فماذ� يف هذه  يبني ج�سم  �لذي  و�حلديد  �ل�سمنت 
من �رقام ؟ وما �ذ� �ردت �ن �قول لترك �لتحليل و�لفهم ملن ي�ساء وملن 
يريد �ن ي�سرتي لوحة متكاملة فقط…. �ستكون مكوناتها �لرقام فهي 

ل تخطىء �هد�فها حني تكون نابعة من �لجناز و�لعمل…
بني يدي جدول قد ل يكون توفر للكثريين جاء مف�سال عن �سركة 
���س��ن��و�ت �لخ���رية،  �لع�سر  ي��ق��ارب  م��ا  �لعربية م��ن حيث ر���س��د  �ل��ب��وت��ا���س 
وحتديد� �ريد �أن �بد�أ من عام 2012 �لى عام 2020 حيث ماز�لت �رقام هذ� 

�لعام �لخري مل تعلن ر�سميا…
و�أتوقف عند �حلزم �لتالية:

خزينة  �ل��دول��ة  خلزينة  �لعربية  �ل��ب��وت��ا���س  �سركة  م��دف��وع��ات  �ول: 
�ململكة �لردنية �لها�سمية بالدينار…

هو  �ملبلغ  ه��ذ�   ،2012 ع��ام  دي��ن��ار  مليون   146 مبلغ  دف��ع  ج��رى  فقد 
ور�سوم  مليوناً   30 �لدخل  و�سريبة  مليوناً   )60( �لرب��اح  توزيع  جمموع 

�لتعدين 50 مليوناً ور�سوم �خرى )6( ماليني ليكون �ملجموع 146…
كان  فقد  �لرق���ام  �ختلفت  و�ن  �لتوزيعات  وبنف�س   2013 ع��ام  يف  �م��ا 
و�لعام  دينار  ك��ان )58( مليون   2014 ع��ام  وع��ن  دينار  83 مليون  �ملجموع 
�لذي يليه كان 90 مليون دينار، وعام 2016 كان 36 مليون دينار، ويف عام 

2017 كان 55 مليون دينار وعام 2018 كان 70 مليون دينار ويف عام 2019 
�رتفع �إلى 114 مليون دينار، �أما يف عام 2020 فقد �نخف�س �لى 79مليوناً 
��سباب  �لعالية  �ل��وف��رية و�لأرق���ام  �رت��ف��اع و�نخفا�س يف �لرب���اح  وم��ع كل 

ميكن قر�ءتها ب�سهولة..
 2012 ع��ام  منذ  �لعامة  للخزينة  �ملدفوعات  كانت  فقد  �حل�سر  ويف 
وحتى عام 2020 قد بلغت )730( مليون دينار جاءت على �لنحو �لتايل: 
توزيعات �لرباح بلغت )264( مليوناً و�سريبة �لدخل )215( مليوناً ور�سوم 

�لتعدين ) 178( مليوناً و�لر�سوم �لأخرى ) 73( مليوناً ….
�ل�سركة و�نفاقها  �أعمال  �لثانية من هذه �لرق��ام ومن  �لكفة  �ما يف 
ف��ق��د ر���س��دن��ا �لرق����ام �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ال��ي��ة: جم��م��وع رو�ت����ب �مل��وظ��ف��ني على 
�ختالف م�ستوياتهم من رئي�س جمل�س �لإد�رة و�ملدر�ء وكل من عمل يف 
�لبوتا�س من عام 2012 وحتى عام 2020 )580( مليون دينار، �ما توزيعات 
-2012 �لفرتة  نف�س  يف  بلغت  فقد  �لجتماعي  �ل�سمان  ملوؤ�س�سة  �لرب��اح 
2020 ما مقد�ره 70 مليون دينار، يف حني بلغت �ل�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية 
�ل�سركة �لرقم )522( مليون دينار،  �مل�ساريع و�إع��ادة �سخ �لم��و�ل يف  �أي 
فقد   2020-2012 �لفرتة  نف�س  يف  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  �خذته  ما  �م��ا 
�لرق��ام  �ملح�سلة لهذه  �لقر�ءة يف  ول��ذ� ميكن  دينار،  بلغ )105( ماليني 
�نها بلغت 66% وهي ن�سبة مدفوعات �خلزينة من �رباح �ل�سركة… وهذ� 
و110  مليار�ً  بلغت  �لتي  جميعها  �مل��وح��دة  �لرب���اح  �حت�ساب  �ل��ى  يف�سي 

ماليني دينار…
هذه قراءة وا�سحة وباالأرقام ملعرفة كل ن�ساط �سركة البوتا�ش التي 
ظلت تناف�س ومل يو�زيها يف �لتناف�س يف �لرباح �إل �لبنك �لعربي �ذ� ما 

�حت�سبت كل فروعه بالإ�سافة للمركز…
تدعم  �ن  �ل�سركة  ه��ذه  من  و�ملنتظرين  �لناظرين  ُت�سر  �أرق���ام  �إنها 

�لقت�ساد �لوطني..
�لن�ساين  �لنب�س  لن��ع��د�م  �حيانا  �ملعتمة  �لأرق���ام  ت�ستهويني  ل  قد 
�و  �ل�سك  ينتابهم  و�ل��ذي��ن  و�مل��دق��ق��ني  �ملحا�سبني  ت�ستهوي  وق��د  فيها، 
االرق��ام  بع�ش  التقاط  بالرغبة يف  اأح�ش  ول��ذا  اليقني..  حماولة معرفة 
�مل�سّخرة يف �خلدمة �لعامة، و�توقف عند م�سروعني �حدهما دنيوي هام 
لزيارته  و�ساأذهب  ر�أي��ت �سوره  �ب��ن حماد" و�ل��ذي  و�دي  "�سد  بناء  وه��و 
قريبا بعد �ن �جنز منه حو�يل 70%، وهو يجيب عن ��سئلة �سكان �ملنطقة 
�لقر�س  �لبوتا�س  ف��ردت  �ملنطقة؟  يف  �ملياة  �لبوتا�س  ��ستغلت  مل��اذ�  ح��ول 
بع�سرة �مثاله يف حجم �ملاء حني �بتنت �سد و�دي �بن حماد وهو �لو�دي 
�ل�سهري يف �لتاريخ و�جلغر�فيا ول جمال للتف�سيل عن تاريخ �ملكان، لكن 
كمية �ملاء �لتي �سيوفرها �ل�سد تزيد على 6 ماليني مرت مكعب من �ملاء 
�سيخدم �ملنطقه و�هلها، وقد دفعت �لبوتا�س كلفة �مل�سروع �ملر�سودة و�لتي 

و�سلت �لى 55 مليون دينار..
�قامته  بهيا  جميال  م�سجد�  ك��ان  فقد  �لخ���ر  �ل��دي��ن��ي  �مل�����س��روع  �م��ا 
�ل��ب��وت��ا���س يف م��وق��ع �سركتها يف �جل��ن��وب، وه��و ل��وح��ة و�آي���ة م��ن �جلمال 
و�لعمارة و�ل�سعة، و�سيظل �ساهد� على �سكر �لعبد لربه على ما �عطاه وما 
منحه من �جناز، وعرفت �ن �مل�سجد �سي�سمى مب�سجد فاطمة وقد بد�أت 

انواره تتالأالأ ليلهج فيه املوؤمنون بذكر اهلل..
�أردت �ن �أقدم ما تي�سر يل من �رقام ومعرفة، �رجو �ن �كون قد قر�أتها 
ب�سكل ال يزعج القارئ لد�سامة �سطورها فقد ح�سوت هذه املقالة باالرقام 
على غري عادة ما كتب حني �كتفي بالتلميح.. وقبل �ن �غادر مقالتي �ردت 
�ن �قدم معلومة حت�سلت عليها �ي�سا، وهي �ن قيمة �سركة �لبوتا�س �لآن 
قد و�سلت �لى ملياري دينار �ي ما يقارب 2.8 مليار دولر �مريكي، مكتفيا 

بهذ� �ل�سرد لالرقام ودللتها.

البوتاس باألرقام..
سلطان الحطاب
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مقاالت

االإع��الم يف  وزي��ر  نا�سر احلرا�سي  بن  الوزير عبداهلل  ن�ساط  اأتابع 
�ل�سلطنة يف زيار�ت  �سلطنة ُعمان منذ فرتة طويلة و�أثناء ترددي على 
عديدة �أثمرت كتابي عن )�ل�سلطنة و�ل�سلطان( وكتاب عن )�لدبلوما�سية 
�لعمانية يف ن�سف قرن( ماز�ل ينتظر �لطبع.. ف�سلتي بال�سلطنة منذ 
�سنو�ت طويلة، وكنت �لتقيت �ل�ساب �لن�سط �لدكتور عبد �هلل �حلر��سي 
�لكتاب  �لإع��الم و�ي�سا يف معر�س  ل��وز�رة  �ك��ر من م��رة ويف منا�سبات 
�لذي ظل �ل�سلطان هيثم بن طارق يحر�س على دميومته ويرعاه منذ 

كان وزير� للثقافة و�لرت�ث..
�لوزير �حلر��سي �لذي تكيف مع �ملوقع و��ستلهم �لو�جبات �ملرتبطة 
�ل�سلطان  لثقة  �أي�سا  وذل��ك  �لعمل،  �كر من هدف يف مرمى  �سّجل  به 
�ل�سلطنة  �حتفال  رع��اي��ة  �خ��ره��ا  مميزة  باأعمال  و�نابته  وتفوي�سه  ب��ه 
�إميانه �لر��سخ بدور  �ملنا�سبة  �مل��ر�أة �لعماين، �ذ ج�سد �ل�سلطان يف  بيوم 
�لفاعلة  �سر�كتها  نتاج  خا�س،  ب�سكل  �لُعمانية  و�مل���ر�أة  ع��ام  ب�سكل  �مل��ر�أة 
واملتطورة، ولذا �سهد ن�ساط املراأة الُعمانية �سراكة حرم ال�سلطان هيثم 
بن طارق �لتي تعد �سر�كتها باإ�سافة نوعية جلهود �ملر�أة �لُعمانية، فقد 
" يف  �لبو�سعيدية  " عهد بنت عبد �هلل بن حمد  �ل�سلطان  ظهرت حرم 
�حلياة �لعامة لأول مرة، وهذ� ما ي�سجع �لن�ساء �لُعمانيات لدور �أو�سع يف 

��ستمر�ر بناء نه�سه ُعمان…
ذل��ك، وهذ�  �ل�سلطان هيثم بن ط��ارق يف  �نتباهي توجيه  لقد لفت 
�متد�د ملا كان �ل�سلطان �لر�حل قابو�س طيب �هلل ثر�ه قد حر�س عليه يف 
��سر�ك �ملر�أة �لُعمانية باحلياة �لعامة، وقد جاءت كلمة �لوزير �حلر��سي 
لتوؤكد ذلك بقوله: �ننا نعي�س نه�سة متجددة يف ظل �لقيادة �حلكيمة 
لل�سلطان هيثم بن طارق، و��ساف : ل توجد نه�سة �ل بجهد مل ي�سعه 
�ي�سا يف كل  �لُعمانية ح��ا���س��رة  �مل����ر�أة  ك��ان��ت  ب��ل  �ل��ُع��م��اين فقط  �ل��رج��ل 
�كر  �مل�ستقبل  �سيكون  �لتنمية وبتعاون �جلميع رجال ون�ساء،  جمالت 

�زهار� وفرحا و�لقا وجمال…
ك��ن��ت م��ن خ���الل م��وق��ع��ي كرئي�س حترير  ر�أي����ت بنف�سي ح��ني  ل��ق��د 
�سحيفة يومية �ردنية كيف تنتخب �ملر�أة �لُعمانية، وكيف تر�سح نف�سها 
�لبلديات، فالذهاب  �ل�سيادية �ل�ست�سارية وحتى  �ملجال�س  على م�ستوى 
ظلت  طبيعية  م�ساألة  و�ل��ق��ادرة  �ل�سابة  �لطاقات  لفرز  �ل�سناديق  �ل��ى 

�ل�سلطنة حتر�س عليها وظل �لإعالم �لُعماين �لن�سط يربزها…
�لوزير �لذي ك�سب ثقة �ل�سلطان برز جهده ب�سرعة وب�سكل ملمو�س 
�ل�سلطان  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  �أخ��رى، وهي حفل  �أي�سا يف منا�سبة 
قابو�س �لتقديرية للثقافة و�لفنون و�لآد�ب يف دورتها �لثامنة �ملخ�س�سة 
حتمل  ل  من  وحجبت  �جلو�ئز  وزع��ت  وق��د  �لعرب،  لعموم  �لتناف�س  يف 
ن�ساط  اأك�سبه  ال��ذي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  االإع���الم  وزارة  دور  وظ��ل  التاأهيل، 
الوزير احلرا�سي مميزا يف اإ�ساءة ن�ساط ال�سلطنة يف امليادين االإن�سانية 

�لعامة �لو��سعة �لتي وجه �ل�سلطان هيثم بن طارق �ليها…
تنطلق  �ذ  بو�سوح،  ذلك  يلم�س  �لُعمانية  �لعامة  لل�سيا�سات  و�ملتابع 
�سيا�سات �ل�سلطنة يف �لد�خل و�خلارج لت�سكل �نعكا�سا و�حد�ً و��سحا يف 
توظيف فائ�س قدر�ت �ل�سلطنة يف بعد �إن�ساين كان ممار�سا وماز�ل، وها 
هو هذ� �جلهد �مل�ستاأنف يطال �لفر�ج عن رهائن �مريكيني يف �ليمن، 
فقد ظلت �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية يف تفاعالتها �ل�سلطانية موقع 
�أمل لكثري من �لأطر�ف �لدولية �لتي ر�أت يف �سيا�سات �ل�سلطنة �ملحايدة 

�ل�سلطنة  ��سناد� لطلبات دولية ذ�ت طابع �ن�ساين، فقد كانت  باإيجابية 
�ج��ان��ب �مريكيني  �أ���س��رى وره��ائ��ن  ���س��ر�ح  م��ن قبل �ساهمت يف �ط���الق 
وغ��ريه��م من  منهم  كثري�  مكنت  كما  وغ��ريه��ا،  �ي���ر�ن  م��ن  وفرن�سيني 

�لعودة �إلى ديارهم بعد و�سولهم �لى م�سقط و�لثناء على دورها…
هذه �سورة �سلطنة ُعمان �لتي مل تتغري بل �زد�دت توهجا يف عهد 
النهج وبتجديد ملمو�ش  نف�ش  يوا�سل  الذي  ال�سلطان هيثم بن طارق 
يف  بو�ست  �لو��سنطن  �سحيفة  ثناء  ج��اء  هنا  وم��ن  �ل�سابق،  �لعهد  عن 
2020/8/20 على ما قام به �ل�سلطان هيثم بن طارق من تنظيم وهيكلة 
ون�سيطة،  ظ��اف��رة  ج��دي��دة  �نطالقة  لي�سمن  للدولة  �لد�ري  للجهاز 
تو��سل من خاللها �سلطنة ُعمان �قالعها �لى �لهد�ف �ملتوخاة، وهو 
ما ظل �ل�سلطان هيثم بن طارق يحر�س عليه يف �طالق �لطاقات �ل�سابة 
�لُعمانية عند �لرجل و�ملر�أة على حد �سو�ء.. لقد كان �ملر�سوم �ل�سادر يف 
هذ� �ملجال ملبيا للطموحات �لُعمانية يف �لتجديد وو�سع حجر �لز�وية 
ملرحلة جديدة توؤمن باطالق �لطاقات، وهذ� ما توجه 28 مر�سوما �سبت 
�ملتغري�ت  �ي�سا مع  للتكيف  �ل��وز�ر�ت وتنظيمها، وذلك  ت�سمية  كلها يف 
�لقليمية �لتي فر�ستها حتديات وباء �لكورونا و�أ�سعار �لنفط و�لأو�ساع 

�لقت�سادية..
�سمان  وهيكلته  �لإد�ري  �جل��ه��از  جت��دي��د  م��ن  �ل�سلطان  �ر�د  لقد 
��ستمر�ر قدرة �سلطنة ُعمان مل�ساهمتها �لدولية �مللمو�سة وبقاء �ل�سلطنة 
ذ�ت قدرة مميزة على �حلو�ر�ت وجمع �لأطر�ف ون�سر مبادئ و�سلوكات 
�ل�سالم، وهو ما مل�سناه يف توجهات �ل�سلطان وكلماته وت�سريحاته منذ 

�للحظة �لأولى لتوليه �سلطاته..
�سلطنة  م��ا ظلت  ع��ن  فيه  يخرج  �ل��ذي مل  �لأول  وحتى يف خطابه 
ُعمان توؤمن به من دور يف تكري�س �ل�سالم وح�سن �جلو�ر ون�سر قيم عدم 

�لتدخل يف �سوؤون �لخر، و�لدعوة ملزيد من �لتعاون �لدويل..
وز�رة �لإعالم �ذن تنفذ هذه �ملبادئ وحتر�س عليها يف تف�سري ونقل 
ال�سلطان هيثم بن طارق وال�سلطنة احلديث  وتكري�ش والتب�سري بنهج 
بنف�س  �ل��ُع��م��ان��ي��ة  �ل�����س��ورة  وت��ظ��ل  ���س��اع��دة  �ل�سلطانية  �جل��ه��ود  لتظل 

�لإ�ساءة.

الحراصي إذ يترجم توجهات سلطان ُعمان
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ها �أنت مت�سي .. مت�سك باجلمر وت�سمد يف ربع �ل�ساعة �لخري وقد 
ظفرت، مل ت�سعف ومل تفرط وقد حتول الكثريون الى �سما�سرة ليثنوك 
عن موقفك و�نت تقول : "لو و�سعو� �ل�سم�س يف مييني.. على �ن �ترك 

حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني يف تقرير م�سريه و�قامة دولته ما فعلت"..
�د�رة تر�مب.. �د�رة �ل�سر.. ح�سدت يف وجهك كل �سغوطها بعد �ن 
جلودهم..  من  وخرجو�  �رجتفو�  �لذين  من  و�ل��د�ين  �لقا�سي  �خافت 
العربية  وال��ط��ول  العر�ش  خطوط  اج��ت��ازت  ان  بعد  ال�����س��ودان  فو�سلت 

وك�سفت عور�ت ظلت مغطاة باأور�ق توت..
ت�سع ن�سب عينيك تاريخ رمز �ل�سعب �لفل�سطيني وو�سيته ومت�سي 
على  م�ساومة  ال  وو�سوحا..  وعمقا  �سجاعة  وتزيده  النهج،  نف�ش  على 

حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني..
مت�����س��ي يف ح�����س��ار �ل��ع��دوّي��ن ك��م��ا ق��ل��ت.. ج��ائ��ح��ة �ل��ك��ورون��ا وليل 

�لحتالل �لثقيل وكالهما قاتل..
ولكنك ما زلت حتمل �سخرة "�سيزيف" ومت�سي، ت�سعد �لى �لقد�س 
و�لى �لدولة �لتي جتمعو� لياأخذوها منك ويهدوها ل�سر�ئيل، �أّنى لهم 

ذلك وقد �سربت "�سرب �يوب" و��سر�ر �ل�سحابي عمار بن يا�سر..
يا �سيادة �لرئي�س.. من �ين لك كل هذه �ل�سجاعة و�حلكمة و�لدر�ية 
�لقوى  ون��ادي��ت  و����س��ت��ج��اب،  �سعبك  ن��ادي��ت  و�ل��ق��درة على �جل��م��ع، فقد 
�لوطنية و�لف�سائل على �ختالف �لو�نها فكانت حا�سرة، وقد بد�ت تقر� 

خطك قراءة اخرى بعد ان ا�ساب بع�سها العجمة واختالط املواقف.
حزنك على �لر�حلني �لعلمني �لكبريين كبري.. فهذه ذكرى رحيل 
رمز �ل�سعب �لفل�سطيني �لذكرى �ل�ساد�سة ع�سرة، وما ز�ل �لقائد عرفات 
�مل�سرية.. وما ز�ل رحيله  ُملهما يف  �لنفو�س متوهجاً يف �لر�دة،  حّيا يف 
عربة لكل من يوؤمن ب�سعبه ويد�فع عنه، ففي حني تذوي �لرموز ذ�ت 
وتبقى  حا�سر�  ع��رف��ات  يبقى  �سعوبها..  وج���د�ن  ع��ن  وتغيب  �جل���ربوت 

م�سريته حّية..
َع���اَه���ُدو�  �إَِذ�  ِب��َع��ْه��ِدِه��ْم  {َو�مْلُ����وُف����وَن  ت��ع��ال��ى  ق��ول��ه  ت�ستلهم  وت��ب��ق��ى 
مثال  بل  منهم  �نتم  �ْلَباأْ�ِس}..  َوِحنَي  �ِء  رَّ َو�ل�سَّ �ْلَباأْ�َساِء  يِف  اِبِريَن  َو�ل�سَّ
�ل�سعبي  لال�ستهالك  تقلها  مل  "ل" ..  قلت  حني  �سدقت  لأن��ك  فيهم، 
قلتها  �لثمن..  ودف��ع  �لتحدي  وقبلت  قلتها  بل  �سعبك،  حلم  لتغيب  �أو 
�لتي �ساقت قادة و�ركعتهم وجعلت قلوبهم  لغطر�سة �لد�رة �لمريكية 
يف �قد�مهم.. قلتها يف �حل�سار ومن جوف �لحتالل وحني جرى تعتيم 
�جلبهات �لربع عليك وعلى �سعبك، فا�سعلت يف �لظالم �سمعة �لميان 

ل�سغوطهم  ت�ستجب  ومل  و�خل��ائ��ف��ني،  للمرجفني  تلتفت  ومل  بحقك، 
�خلارجية  �لقوى  هي  �حلامي  �ن  �عتقدو�  حني  زيّنو�  وملا  ومندوبيهم، 
و�لجنبية ولي�ست �سعوبهم �لتي و�سعو� بينهم وبينها ��سو�ر�ً وم�سافات..
كنت من �ولئك �لذين �سدقو� فكانو� من �ملتقني، ت�ستذكر عرفات 
وت�ستح�سر �رثه من موقع �لوفاء، وتزف ل�سعبك �سهيد�ً �خر م�سى وهو 
�سوته  ظل  عريقات" �ل��ذي  "�سائب  تبكي  قيام..  خري  بو�جباته  يقوم 

يهدر لميانه �نه هو �ملنت�سر و�ن عدوه مهزوم ..
بر�سائلهم،  و�ميانهم  �لنبياء  طاقة  عريقات"  "�سائب  لدى  كانت 
بني  فيه  ك��ان  حني  وحتى  للعالج،  �ّل  يغادر  ومل  ي�سعف  ومل  يهن  فلم 
ير  و�ل��دول��ة، م�سى �سائب ومل  فل�سطني  �جندته  كانت  �مل��وت و�حلياة، 
علي  �أب��ا  ولكن  تقوم،  �ن  �أج��ل  �لكفاح من  �م�سى عمره يف  �لتي  �لدولة 
�لتي  مدر�سته  يف  هم  من  يد  على  �سيتحقق  حلمه  �ن  من  و�ثقا  م�سى 
تعلم فيها وعلم فيها، وما ز�لت هذه �ملدر�سة يف قيادتك يا �سيادة �لرئي�س 
�لرمز  ذل��ك  حتيي  عريقات  وتذكر  عرفات  ت�ستذكر  تنجز..  ما  وبر�سم 
وتودع قائد� �خر من �بناء �سعبك وتقول: " ن�ستذكر �ليوم رحيل �لقائد 
�ملوؤ�س�س �ل�سهيد يا�سر عرفات نودع �ي�سا وتودع كل فل�سطني �سهيد� من 
�بطالها وقائد� من قادتها ترجل بعد م�سرية ن�سال وكفاح وطني، وتركت 
عالمة بارزة يف تاريخنا، نودع �خانا وحبيبنا ورفيق دربنا �لدكتور �سائب 

عريقات فالى جنات �خللد �يها �حلبيب"..
عرفات  �لرمز  �لقائد  وت��ودع  لتعي�س  �لرئي�س  �أيها  عليك  كتب  نعم 
فالن�سال  وغ��ريه��م،  �حل�سيني  وفي�سل  �ي���اد  و�ب���ا  ج��ه��اد  �ب��ا  قبل  وم��ن 
��سبال ويودع قادة، وها  �ن يبني  �لفل�سطيني مت�سل وقائده كتب عليه 
بال�سمود، ويف وجه  ع��دوك  ��سبعك يف وج��ه  تفعل ومت�سي ومت��د  �ن��ت 

�لد�رة �لمريكيه ب�� "ل"..
مل تنحن ومل ترت�جع.. لي�س لأنك ممن يوؤمنون بالرف�س �لعدمي 
�و يدمنون عليه، ولكنك تريد بها حماية حقوق �سعبك وحت�سينها، ولذ� 
التي  وال�سغوط  التحديات  حجم  ك��ان  مهما  عنها  نحيد  ول��ن  مل  قلت 

تتعر�س لها..
تبني �ليوم و�نت تذكر عرفات و�سائب مدماكا �خر يف حماية �لقر�ر 
�لوطني �مل�ستقل، ليكون �لقر�ر بيد �سعبك من خالل منظمة �لتحرير 
�لفل�سطينية �لتي ��ستعدتها رغم �حل�سار و�لقتل و�لتجويع و�نف�سا�س 
�لكثريين ورغم �لطعن يف �خللف و�لت�سكيك و�ملر�ودة و�لبحث عن �لو�ن 

�خرى وذر�ئع �خرى.. و�سوء �ل�سبيل.

أبو مازن.. نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا 

سلطان الحطاب

�بناء �سعبك  �لقا�سي و�ل��د�ين من ��سدقائك و�عد�ئك وكل  ي�سهد 
�ن���ك ق��ات��ل��ت يف �ل�����س��ن��و�ت �لرب����ع �لخ����رية ق��ت��ال �لب���ط���ال يف �سمودك 
وت�سديك ل�سفقة �لقرن �لتي كنت �ول من �سميتها "�ل�سفعة"، وحذرت 
منها.. كما قاتلت و�سمدت يف وجه خمططات �ل�سم و�لتطبيع �لرخي�س 
ي���درك حقك  �ل���ذي  �ل��ع��امل  ب���ار�دة �سعبك وم��و�ق��ف  �مل��ج��اين ،وت�سلحت 
ودورك من �لمن و�ل�ستقر�ر حني مت�سكت بقر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية 
�لتي �ر�د تر�مب �ن يغتالها وباملبادرة �لعربية �لتي فك كثري من �لعرب 
قب�ساتهم عنها و��ستد�رو� ليذهبو� �لى "مغارة �ل�سبع" خلف نتنياهو..

فبئ�س ما فعلو� وما �خفو�.. ر�أيناك تلوح بيدك تودع عريقات ومت�سك 
و�سربت  �سعبك  مع  �سمدت  نعم  �مل�ستقل..  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بقر�ر 
�لد�رة  ��سنام  �ن تتخطى  ور�هنت على  �سعبك  �سعبك وحتملت مع  مع 
للو�سول  فوقها  �لقفز  من  لبد  حو�جز  �لد�ر�ت  و�عتربت  �لمريكية، 
�لى حقوق �سعبك مهما تبدلت هذه �حلو�جز ومهما تغريت �رتفاعا �و 

هبوطا..
�لتي  �ل��دول��ي��ة  �ل�سرعية  م��ع  �ملن�سجم  موقفك  على  ُت�سر  زل��ت  م��ا 
ومازلت  قر�ر�تها..  تطبق  �ن  �ل��ى  �لفل�سطيني  �لم��ل  �بقاء  يف  �ساهمت 
تدعو للخال�س من �لتفرد �لمريكي يف �لقر�ر �لدويل �خلا�س بق�سية 
مع  بالتن�سيق  �مل��ت��ح��دة  ل��الم��م  �ل��ع��ام  �لم���ني  ي��ق��وم  �ن  وت��دع��و  �سعبك 
�لرباعية �لدولية و�ع�ساء جمل�س �لمن من �جل �لدعوة لعقد موؤمتر 
�لدولية  �ل�سرعية  ق��ر�ر�ت  ��سا�س  2021 على  �لعام  لل�سالم مطلع  دويل 

ومبادرة �ل�سالم..
وري��ث��ه��ا يف حني  وك��اأن��ك  �ل��دول��ي��ة  �ل�سرعية  ب���ق���ر�ر�ت  �ن���ت مت�سك 
يفرط بها الذي من املفرو�ش ان يحميها.. ومن هنا تقدير العامل لك 
بني  �لن  �لأه��م  ��سبحت  حتى  �ل�سجع  كنت  فقد  مبنزلتك،  و�ح�سا�سه 
قادة �ملنطقة، لنك �لوحيد �لذي قال لرت�مب: "ل" ب�سوت و��سح غري 
�أج�س ول متح�سرج.. يف حني فقد �لكثريون ��سو�تهم ور�حو� يتمتمون 

وتلفيق  عهر  م��ن  فيها  مل��ا  ترجمتها  �ح��د  ي�ستطيع  ل  مف�سوحة  بلغة 
وغياب حجة..

نعم من حقك �ن تفرح وقد �سقط �لطاغية �لذي �غلق مكتب �ملنظمة 
يف و��سنطن وقطع �مل�ساعد�ت عن وكالة �لغوث و�عترب �ل�سلطة �رهابية، 
�لفل�سطيني  �لردن  غ��ور  �سم  و�أي��د  ل�سر�ئيل  عا�سمة  �لقد�س  و�ه��دى 
لالحتالل ود�فع عن ��سر�ئيل �كر من دفاعه عن نيويورك.. من حقك 
لل�سالم،  �ملتطلع  و�ل��ع��امل  �نف�سهم  �لمريكيون  �سفعه  كما  ت�سفعه  �ن 
ومن حقك �ن تتباهى �نك مل تقف يف �لطابور �لعربي �لذي �سلى خلف 

تر�مب وربط م�سريه به..
من حقك �ن مُتّيز نف�سك بدعم �سعبك و�سمودك ولغتك �لو��سحة..

كان معها  �لعادلة، فمن  �سعبك  �لطغاة وحت�سر ق�سية  يغيب  نعم، 
كان على حق، وم�سى خلف �لبو�سلة �ل�سحيحة، ومن مل يكن معها �سل 
�سالل بعيد�، و�نحرف ليدخل �لى نفايات �لتاريخ.. فالنت�ساب لق�سية 

�سعبك �سرف و�لدفاع عنها �سرف لو كانو� يعقلون..
�لذين غدرو� وتاهو� لن يحميهم �لذباب �للكرتوين �لذي �نق�سع 
�خل��روج من  على  ي�سر  منه من  وبقي  رئي�سا،  بايدن  �ع��الن جو  �ساعة 

عروبته و��سالمه..
�حلقيقية،  �لفل�سطينية  �ل�سر�كة  و�إل���ى  �لنق�سام  ردم  �ل��ى  دع���وت 
منظمة  مظلة  وو�سعت  وعمل،  ولقاء  كلمة  من  �ك��ر  يف  ذل��ك  وج�سدت 
بالق�سية  �م��ن  م��ن  ك��ل  لتظل  �ل�سرعي،  �ملمثل  �لفل�سطينية  �لتحرير 
خ��ي��ار�  منها  وج��ع��ل��ت  ح��ق��وق��ه،  �غت�سبت  �سعب  كق�سية  �لفل�سطينية 
حريته  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ينال  حتى  عنه،  و�لدفاع  به  �لتم�سك  يحب 
و��ستقالله… فما ز�ل �لمل يا �سيادة �لرئي�س كما قلت و�حد� وماز�ل 

�لأمل و�حد�ً و�نت �ستبدل بهمه �سعبك �لأمل �لى �أمل �ن �ساء �هلل.

115 العدد 46- 2021 114114114



مقاالت

ز�ل  م��ا  �أن��ه  �إّل  ع��ام��اً  وثمانني  ثمانية  كاهله  �أن��ه يحمل على  رغ��م 
�حلكومة  با�سم  بلفور  �للورد  �سببه  ما  يكابد  عمره  من  �لثامنة  ومنذ 

�لجنليزية ل�سعبه من �آلم ومعاناة فقد�ن �لوطن..
�لتي  باحلكومة  ليم�سك  بلفور"  "وعد  �لآن  يقارع  �مل�سري  منيب 
�لآن  �لربيطانية  �حلكومات  ورثتها  �لتي  بجر�ئمها  متلب�سة  �أجن��زت��ه 

و�إلى يوم �لدين..
يوؤمن منيب �مل�سري �أنه "ل ي�سيع حق ور�ءه مطالب"، ولذ� ينه�س 
�لآن ليقيم ق�سايا يف �ملحاكم �لدولية �سد �حلكومة �لربيطانية ب�سبب 
�ل�سهري �لذي يعر�س فيه للدعوى  �هلل  ر�م  لقاء  يعقد  "�لوعد" وهو 
�لتي �سيقيمها، وقد �سّخر لها �أبرز �ملحامني �لعامليني من �لفل�سطينيني 
وغ��ريه��م مم��ن ي��رون �حل��ق وي��دع��ون لتباعه وه��ي �لول���ى م��ن نوعها 

و�هميتها ..
�لفل�سطيني  �ل�سعب  و��سع من  تاأييد  �إل��ى  ي�ستند  �ل��ذي  ربيح  و�أب��و 
يف �لد�خل و�خلارج، �بتد�ء من �لرئي�س حممود عبا�س و�نتهاء باأ�سغر 
بلفور"  "وعد  مالحقة  �أن  يرى  �ل�ستات،  خميمات  يف  فل�سطيني  طفل 
�آث��اره  وي��الت و�سرورة ت�سفية  �لفل�سطيني من  �ل�سعب  وما ج��ّره على 
ما ��ستطاع، و�إجبار بريطانيا على �لعتذ�ر ودفع كلفة ما �سببه �لوعد 

من ماآ�سي..
�لق�سية  ويتحدث عن  ومثابرة،  قوية  �سابة  �لرجل ميتلك عزمية 
وكاأنه يك�سبها متاما، فهو يدرك �أنه �إذ� تو�فرت �لإر�دة فلن تعدم �لو�سيلة، 
�لفل�سطينيني على  �ملثقفني و�لوطنيني  خا�سة وهو يدرك ويريد لكل 
خمتلف م�ساربهم وم�ستوياتهم �أن يدركو� معه �أن �سعبنا قد غنب وظلم 
و�قتلع وبدد و�سرب، و�أن �حلركة �ل�سهيونية وحتالفها �لغربي قد �سبب 
و�ملوؤ�مر�ت  �ملت�سلة  �ل�سربات  وي�سدد  �مل�ستمرة  �لنكبات  ي�سبب  ز�ل  وما 
�ملحبوكة لي�ستمر �لوعد نافذ� حتى ت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية متاما، 
و�نكار حق �سعبها يف �لعودة �لتي هي �أهم بنود �ل�سر�ع مع �ملحتل، ويذكر 
�أبو ربيح باأنه ع�سية �لنكبة كان �مل�ستوطنون ومن ينا�سرهم ل يزيدون 

على �سبعني �ألفا يف حني كان �لفل�سطينيون يتجاوزون �ل� )800( �لف.
من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  يحرم  �ل��ذي  وم�سمونه  بلفور"  "وعد 
حقوق  �إل  لها  لي�س  طو�ئف  �أو  طائفة  �إل��ى  ويحوله  �ل�سيا�سية  حقوقه 
دينية فقط، ويجرد �سعبنا من حقوقه �ل�سيا�سية و�لوطنية �لثابتة، هذ� 
�لوعد باملقابل يعطي لكل يهود �لعامل �مكانية �لعودة �إلى �أر�س فل�سطني 
و�ل�ستيطان فيها و�لإقامة عليها و�لت�سرف بها، ويجعل من خالل ما 
حلقه من قو�نني و�جر�ء�ت ما ز�لت تتو�لى وقد ل يكون �آخرها "قانون 
�لقومية �ل�سر�ئيلي" وهو �لذي يوؤكد على �أن فل�سطني من �لنهر �إلى 
�لبحر هي وطن �ليهود، وهي لكل يهودي يرغب يف �ملجيء �إليها، وهو 
نف�س �لقانون �لذي ينفي حق �لفل�سطينيني يف وطنهم ويجعلهم جمرد 
من  لكل  ولي�س  لليهود  وطنا  فل�سطني  لتكون  �لق��ت��الع،  بر�سم  جالية 

يقيم على �أر�سها، ومن هنا ياأتي �لرف�س �ل�سر�ئيلي �ملتو��سل لإقامة 
دولة فل�سطينية م�ستقلة على �لرت�ب �لوطني �لفل�سطيني �ملحتل عام 
1967 مبا يف ذلك عا�سمتها �لقد�س �ل�سرقية، لأن من �ساأن �إقامة دولة 
ل  �لتي  �سيغته  بلفور" و�بطال  "وعد  يف  جاء  ما  ن�سف  للفل�سطينيني 
�ل�سر�ئيلي  �لعمل  ياأتي  �لفل�سطيني ومن هنا  �ل�سعب  تعرتف بحقوق 
لتكون قيادة �ل�سعب �لفل�سطيني لي�ست منه بل وكيله عليه و�ن ل يكون 

قر�ره م�ستقال ..
لقد حذر �لرئي�س �أبو مازن مبكر� ويف كل كتاباته من خطورة هذ� 
�ل��وع��د �ل��ذي م��ا ز�ل��ت �آث���اره ت�سري، وه��و �أخ��ط��ر جرمية �ت��خ��ذت �سد 
النكبة يف جتليات تطبيقه.. وقد ك�سف  انتج  الفل�سطيني، وقد  ال�سعب 
ذلك  يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  دور  بو�سوح  م��ازن  �أب��و  �لرئي�س 
�لذين  �لجنليز  �مل�ستعمرين  ومتكني  بلفور"  "وعد  ��سناد  يف  �ل��وق��ت 
فر�سو� �نتد�بهم على فل�سطني عام 1921 لنقاذه فقد �سغطت �حلركة 
�ل��ولي��ات  جل��ر  ويل�سون  وودرو  �لم��ري��ك��ي  �لرئي�س  على  �ل�سهيونية 
�ملانيا  �حللفاء �سد  �لى جانب  �لول��ى  �لعاملية  �حل��رب  لدخول  �ملتحدة 

لتحقيق �هد�فها ..
لقد ��ستمعت لكلمة �لرئي�س حممود عبا�س يف �فتتاح �آخر جمل�س 
�ل��ت��ي ل  ي��وؤك��د دور �لم��ربي��ال��ي��ة �لم��ريك��ي��ة  وط��ن��ي فل�سطيني، وه���و 
�لمربيالية  على  ذلك  مقت�سرين  لدورها  �ملوؤرخني  من  كثري  يتطرق 

�لربيطانية �لتي هي �أ�ّس �لد�ء.
ل يجوز لطموح �ملثقفني �لفل�سطينيني �أن يتوقف عند حدود وهم 
�أمام  �مل�سري، فالعامل مفتوح  �لعودة وتقرير  �سعبهم يف  يطالبون بحق 
كل جهد وت�سحية وعمل، و�ملعرفة متاحة �لآن �أكر من �أي وقت م�سى 
باإدانة  واملطالبة  الق�سايا  رف��ع  يف  �سعبنا  بحقوق  املطالبون  لينخرط 
بريطانيا، لي�س بالكتابة و�للغة و�إمنا بك�سب �لق�سايا �سدها وتكبيدها 
وماآ�ٍس  �لوعد من ويالت  �إقامة  �سعبنا جر�ء  على  ترتب  وما  �خل�سائر 

ونكبات..
لقد كتب �ل�سيد منيب �مل�سري عن هذه �مل�ساألة )م�ساألة رفع ق�سية 
�سد �حلكومة �لربيطانية( بالتف�سل يف مقال ن�سرته يف موقع عروبة 
�لإخباري وهو منذ مدة طويلة، يبلور فكرة �إقامة دعوى ومطاردة بلفور 
�لربيطانية،  بفكرته وطبقوها وحتديد� �حلكومة  �أخ��ذو�  و�أهله، ومن 
فقد عانى �مل�سري �سخ�سيا كما عانى �سعبه �إذ �أنه ما ز�ل يقيم يف بيته 
يف �على جبل جرزمي يف نابل�س بفل�سطني ويعي �مل�سايقات �لحتاللية 
�مل�ستوطنون  ي�ستفزه  منا�سبة  ك��ل  يف  �أن���ه  �خ���ربين  وق��د  �ل�سر�ئيلية 
بيتك" وهي  لناأخذ  مت��وت  " متى  �حل��و�ج��ز  على  ل��ه  بالقول  وقادتهم 
�نتظار  �و  بالغت�ساب  خمتلفة،  ب��اأ���س��ك��ال  ميار�سونها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق 
�لفر�س، وقد حتدث عن ذلك بنغوريون �ول رئي�س وزر�ء ��سر�ئيلي يف 
حلظة مكا�سفة حني قال حني ن�سر من �ور�ق موؤخر�ً :" جماعتي �أكرب 

مالحقة »بلفــور«

سلطان الحطاب

ل�سو�س … لقد �أخذو� �لبيوت �لعربية من �أ�سحابها عنوة "، وها هو 
�إد�رة �لتنفيذ ويجند من  منيب �مل�سري �ليوم يج�سد �لفكرة ويك�سبها 
�أجلها كل �لمكانيات لرفع �لدعاوى، ويح�سد لها كل م�ستلزمات �لك�سب 
و�أولها �لر�دة �لتي ل يجوز �ن تهن �أو ت�سعف �أو تتوقف، فهذ� �ل�سر�ع 
م�ستمر منذ مائة وثالث �سنو�ت، �أي منذ "وعد بلفور" �لذي جاء ثمرة 
وعلى  و�سعبها  فل�سطني  على  �لغربي  �لم��ربي��ايل  �ل�سهيوين  للتاآمر 

�لأمة �لعربية وم�ستقبلها و��ستقر�ر �سعوبها..
و�ذ� كانت �نظمة عربية مل ت�ستوعب �ملخاطر �ملرتتبة على �لوعد، 
ومل تِع حجم املوؤامرة بل اأن البع�ش بعلم اأو بجهل ينخرط يف التطبيع 
على  يوؤكد  بذلك  وه��و  �ل�سهيونية،  �أرك��ان  مع  و�لتحالف  بل  و�ملهادنة 
وعد بلفور.. �ذ� كانت بع�س �لنظمة �لعربية قد تورطت يف ذلك خدمة 
�أكر من  �ملنا�سل منذ  �سعبنا  فاإن  لبقائها،  ت�سديد�  �أو  مل�سالح حكامها 
اأ�سكال اخل��ذالن وال�سقوط، بل  قرن ورب��ع مل يتوقف ولن ي�سريه كل 
خمتلف  على  �لوطنيني  �لنظيفني  وقادتها  �لأم��ة  �أح��ر�ر  مع  �سيم�سي 
ور�فعتها  �ل�سهيونية  �لغزوة  مو�جهة  ملو��سلة  ومو�قعهم  م�ستوياتهم 

بلفور".. "وعد 
ملو�جهة  ويبعث �حلياة جم��دد�ً  �لركام  يرفع  كان قد جاء من  و�ذ� 
ف��اإن ه��ذ� �جلهد لي�س جهد  م��ت��اأخ��ر�ً،  و�إن  وت��ر�ث��ه حتى  بلفور ووع���ده 
�أن��ه جهد �سعب كامل عانى �لظلم  �أن يكون، بل  رجل و�ح��د ول ينبغي 
و�لقتالع و�لتبديد، وهو جهد ل بد �أن ي�سب فيه جهد �أحر�ر �لعامل 

و�سعوبه �ملوؤمنة بحق �ل�سعب �لفل�سطيني يف �حلرية وتقرير �مل�سري..
"وعد بلفور"  ل ي�سيع حق ور�ءه مطالبه وم��رور قرن كامل على 
ل يجعله م�سوغا ول يكفل له �ل�سرعية، و�إذ� كانت ��سر�ئيل قد ك�سبت 
وق��ر�ر  بلفور  ق��ر�ر  مثل  ب��ال��ق��ر�ر�ت  وحتى  و�ل�����س��الح  بالقوة  ق�ساياها 
�لن��ت��د�ب �ل��ربي��ط��اين وغ���ريه، ف���اإن ك��ل تلك �ل��ق��ر�ر�ت ميكن �بطالها 
بالعمل �لذي يتوجه �لكفاح، فقر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية �لعديدة �لتي 
�نت�سرت لفل�سطني و�سعبها �سو�ء من جمل�س �لأمن �أو �جلمعية �لعامة 
�أو خمتلف �ملحافل �لدولية، فاإنها مركونة بانتظار من يعرب قر�ر�تها 
�لأم��ن  ق��ر�ر جمل�س  نتذكر  �ملقاومة، ونحن  ذل��ك  �لو�سائل مبا يف  بكل 
)420( �ملتعلق باحتالل جنوب لبنان و�لذي بقي معلقا )25( �سنة �إلى �أن 

جاءت �ملقاومة لتنفذه وت�سفي �لثار �لتي حتدث عنها �لقر�ر..
نعم �لبد�ية من "وعد بلفور" ومن �إد�نة من �قامه وحتميله كامل 

بال�سالم على كيفية  ي��وؤم��ن  �ل���ذي ظ��ل  �سعبنا  ت��دري��ب  ث��م  �مل�����س��وؤول��ي��ة، 
يف  ذك��ره��ا  �أو  بحفظها  لي�س  �ل��دول��ي��ة،  �ل�سرعية  ق���ر�ر�ت  م��ع  �لتعاطي 
املناهج املدر�سية وامنا بالعمل على انفاذها، فالعامل لن يقاتل بديال عن 
�لدعم  �ن عملو� وتوفر  ��سناد قر�ر�تهم  ي�ستطيع  �لفل�سطينيني ولكنه 
�سنة من  �فريقيا بعد )300(  �ل�سيا�سي لها كما كان كفاح �سعب جنوب 

�ل�ستيطان �لبي�س..
يطلق منيب �مل�سري �سافرة �سباق �مل�سافات �لطويلة للو�سول �لى 
�إد�نة "وعد بلفور" على م�سافة 103 �سنو�ت، و�د�نته و�ل�ساق �جلرمية 
ي��ه��رب ومي��اط��ل وينكر  �ل��ع��ق��ود  ت��ل��ك  ب��ع��د �ن ظ��ل ط����و�ل  مب��ن فعلها 

وي�ستقوي.
لنتعلم من عدونا �لذي يطالب مبوروث يهود خيرب رغم �أن �أولئك 
يهود عرب ل عالقة لل�سهيونية ومن حتميهم يف فل�سطني من حمتلني 
منهم  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  موقف  ب��اإد�ن��ة  وباملطالبة  بها 
لليهود  بتعوي�سات  �لغافلة  �ملعا�سرة  �لعربية  �لنظمة  مطالبة  و�ي�سا 
�لذين كانو� هاجرو� �لى ��سر�ئيل ت�سل �ملليار�ت ول تغطيها كل �مو�ل 

�لنفط �لعربية. �ألي�س هذ� در�ساً ل بد من �لعتبار به؟..
م��زورة  وم�ستند�ت  قو�نني  من  �ل�سالح  �أن��و�ع  كل  ي�ستعملون  �نهم 
�لذين  ���س��و�ء لليهود  ل��ه��م،  �دع���اء ح��ق��وق  �أ���س��ال��ي��ب ملتوية وم��ن  وم��ن 
رحلتهم �حلركة �ل�سهيونية من �لبالد �لعربية �إلى ��سر�ئيل �مل�سنوعة 
ميكن  ما  عن  ن�سمت  حني  يف  ذل��ك  بغري  �أو  �لنكبة،  بعد  بهم  لتاأثيثها 
بناه  �أو  �لغربي  و�ل�ستعمار  �ل�سهيونية  �دعته �حلركة  �أن نهدمه ممن 

ليوقع علينا �لنكبة..
�ل�سر�ع طويل ومنوع وي�ستخدم و�سائل عديدة، فلماذ� نحرم �نف�سنا 
و�لنت�سار يف  بها  و�لك�سب  ��ستعمالها  ��سلحة هامة عديدة ميكننا  من 
ر�ك��دة  بركة  يف  ح��ج��ر�ً  �أل��ق��ى  �ل��ذي  �مل�سري  منيب  يفعل  كما  معاركها 
نعم  �ل��ب��الء..  ����س��ل  ه��و  �سنو�ت   )103( وج���وده  على  م�سى  وم�ستنقع 
لتتكاثر �حلجارة �لتي نرميها على من �أقامو� �مل�ستنقع لنحركه، ومنكن 
�لعامل من م�ساعدتنا لت�سفية �ثارة �أو وقفها على �لأقل و�لتحذير من 

��ستمر�رها..
بد�أها  و�ح��دة  تبد�أ بخطوة  �لأل��ف ميل  ذل��ك ممكن فرحلة  �إن كل 
�لرحلة  ه���ذه  ن��ب��د�أ  �أن  جميعا  وعلينا  �ل��دع��وى  ب��رف��ع  �مل�����س��ري  منيب 

و�سن�سل �إن �أح�سنا �لعمل �لى �لن�سر.
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مقاالت

يعلق �لكثريون يف �ملنطقة �آمال على �لرئي�س �لمريكي جو بايدن 
بامللف  يتعلق  م��ا  يف  خا�سة  �حل��اك��م��ة،  �لأن��ظ��م��ة  قب�سة  م��ن  للتخفيف 
عند  غ��رد  عيد  جمال  �مل�سري  �حلقوقي  �ملحامي  �أن  حتى  �حلقوقي. 

�إعالن �لنتيجة قائال "�أخري� بع�س �لأك�سجني".
ع��دم قناعة  رغ��م  "يو غوف" �أن���ه  �أج��رت��ه جمموعة  و�أظ��ه��ر بحث 
�مل�ساركني �لعرب باأن �أياً من تر�مب وبايدن �سيعمل يف �سالح �ملنطقة، 
�أف�سل،  بايدن  �سيا�سات  �أن  ر�أو�  �لعرب  �مل�ساركني  �ملئة من  �أن 40 يف  �إل 

مقابل 12 يف �ملئة ل�سالح تر�مب.
وخالل �لأ�سبوع �لأول من نوفمرب/ت�سرين �لثاين �ملا�سي، �أطلقت 
�حتجاجات  خلفية  على  معتقل   600 ح��و�يل  �سر�ح  �مل�سرية  �ل�سلطات 
بينهم خم�سة  �ملا�سي، من  �سبتمرب/�أيلول  خرجت يف مدن م�سرية يف 
عنه  ق��ال  م��ا  وه��و  �سلطان،  �لأم��ري��ك��ي حممد  �مل�سري  للنا�سط  �أق���ارب 

�حلقوقي �مل�سري بهي �لدين ح�سن "�أول �لغيث 5 من 60 �ألف".
�لربيطانية  �لغارديان  نقلت �سحيفة  لل�سعودية، فقد  بالن�سبة  �أما 
�أن بالده  �سعود،  �آل  بندر  بن  �لأم��ري خالد  لندن،  �ململكة يف  �سفري  عن 
�إط��الق �سر�ح عدد من �لنا�سطات، من بينهن جلني �لهذلول  تنظر يف 
�لتي بد�أت �إ�سر�با عن �لطعام نهاية �أكتوبر/ت�سرين �لأول �ملا�سي. لكن 
�ل�سفارة �أ�سدرت بيانا لحقا، قالت فيه �إن ت�سريحات �ل�سفري �جُتزئت 
�لأمر  و�إنه كان يتحدث عن �حتمالت وفر�سيات، ويبقى  �سياقها،  من 

رهن قر�ر �ملحكمة.
ومييل �لبع�س �إلى قر�ءة كل هذه �لإجر�ء�ت يف �سوء �لتماهي مع 
�لإد�رة �لأمريكية �جلديدة، وهو ما تر�ه غادة منطقيا لكنه لن ي�سب 
يف �سالح �ملو�طن �لعربي بال�سرورة، �إمنا يف �إ�سالح �سورة �حلكومات. 
»و�لدليل على ذلك �أن �ملفرج عنهم عادة ما يكونون ممن �عُتقلو� تع�سفا 
�أو  يد�فعون عن ق�سايا حقيقية  ول��ن يخرج من  تهمة حم��ددة،  ب��دون 
و�إن خرجو�  �جتماعي حقيقي.  �أو  قانوين  �أو  باإ�سالح مدين  يطالبون 

�سيكونون حمطمني«.
انق�سام داخلي

و�أكد بايدن يف �أكر من منا�سبة "�نتهاء حقبة دعم �لديكتاتوريات"، 
وكتب يف تغريدة يف �لعا�سر من نوفمرب/ت�سرين �لثاين �ملا�سي "عندما 

�أحتدث �إلى قادة �لعامل، �أقول لهم �إن �أمريكا �ستعود �إلى �للعبة.«
�ل��دول��ي��ة يف جامعة  �ل��ع��الق��ات  �أ���س��ت��اذ  �أجم���د ر�سيد،  �ل��دك��ت��ور  لكن 
تيوبنغن �لأملانية وزميل باحث يف جامعة ُدَرم �لربيطانية، يقر�أ �مل�سهد 
جتاه  ب��اي��دن  �سيا�سات  حتديد  لأو�ن���ه  �ل�سابق  "فمن   ، ت���اأنٍّ �أك��ر  ب�سكل 
�ل�سرق �لأو�سط �أو �ل�سيا�سة �خلارجية ب�سكل عام. لكن ما نعرفه �أن من 
�سيميلون  وبالتاأكيد  �ملخ�سرمني،  �لدميقر�طيني  �سيكونون من  حوله 
�ل�سلطوية.«  لالأنظمة  �لد�عم  �لتيار  و�سينح�سر  �لدميقر�طية،  لدعم 
�لأمريكية،  �لد�خلية  �ل�سيا�سات  على  �لفوز  بعد  بايدن  خطاب  ويركز 
فرن�ه يو�سي باللتز�م بارتد�ء �لأقنعة �لو�قية، ويتعهد باتخاذ �إجر�ء�ت 
�أف�سل ملو�جهة كورونا، و�لتعاون مع جمل�س �ل�سيوخ لإر�ساء نظام تاأمني 

�سحي فور و�سوله �إلى �لبيت �لأبي�س.

�أك��رب  �هتماما  ب��اي��دن  �إد�رة  ت��ويل  �أن  ه��و  �لأرج���ح  �أن  ر�سيد  وي���رى 
�لتي  و�لأ�سو�ت  منق�سم،  حاليا  �لأمريكي  "فالبيت  �لد�خلية  باجلبهة 
ح�سل عليها تر�مب لي�ست قليلة، وموؤيدوه يقاومون �لإد�رة �جلديدة".
على  ت��اأث��ري  ب��اي��دن  لإد�رة  ي��ك��ون  �أن  مت��ام��ا  ي�ستبعد  ل  ر�سيد  لكن 
مهتمة  بطبيعتها  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  "فالإد�رة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�لأم��ر  لكن  حت��دي��د�.  �لأو���س��ط  �ل�سرق  و�سيا�سة  �خلارجية،  بال�سيا�سة 

يعتمد على قدرة بايدن على �حتو�ء �جلبهة �لد�خلية �أول".
�أب��رز  ع��ن  مقال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  ل��در����س��ات  كارنيغي  مركز  ون�سر 
�لإجر�ء�ت �لتي تعهد بها بايدن جتاه �ل�سرق �لأو�سط، ت�سمل �إلغاء قر�ر 
�لوليات  �إلى  و�ليمن  و�سوريا  و�ل�سومال  �إي��ر�ن  دخول مو�طني  حظر 
�ملتحدة �لذي �أقره تر�مب عام 2017. كما تعهد بايدن بقبول 125 �ألف 
لجئ يف �لعام �لأول من رئا�سته، وقبول 95 �ألف لجئ �سنويا على �لأقل.
لنوعية  بالن�سبة  ��سرت�تيجي  �أم��ر  ل��غ��ادة،  وفقا  �لتعهد�ت،  وه��ذه 
�خلطاب �لذي يتبناه بايدن، "كما �أنه قالها ب�سكل ف�سفا�س ل يو�سح 
ال�سروط املرتبطة بهذه االإج��راءات، فهو مل ي�ستخدم كلمة الالجئني 
�لأمريكي  �ل�سياق  يف  تاأتي  �لتي   »alien« كلمة  ��ستخدم  �إمنا  حتديد�، 

مبعنى �لأجنبي �أو �لغريب". 
طالبي  من  �لأع��د�د  هذه  �ملتحدة  �لوليات  ت�ستقبل  �أن  و��ستبعدت 
كثرية،  و�لديون  �سيىء،  و�سع  �لأمريكي حاليا يف  "فالقت�ساد  �للجوء 
�ل��الج��ئ��ون مبفهومهم  و�ل��ب��ط��ال��ة م��رت��ف��ع��ة، و�ل���دخ���ول م��رت�ج��ع��ة. 
�حلقيقي �سيكونون عبئاً على �حلكومة �لفيدر�لية. لكن يف �لنهاية قد 
ي�ستفيد )بايدن( من دعم �ملفو�سية �ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني لبع�س 

�لالجئني يف بالده".
ورغم �أن �أي من وعود بايدن ل مت�س �مللف �حلقوقي �لعربي ب�سكل 
مبا�سر، "لكن تاأثري وجوده ملمو�س حاليا ب�سكل غري مبا�سر )يف �سورة 
�لتوجه لالإفر�ج عن �ملعتقلني مثال(، �أما �لتاأثري �ملبا�سر ف�سيكون بعد 
نحو  بالدفع  بايدن  يبد�أ  �أن  يرجح  �ل��ذي  ر�سيد  ق��ول  حد  على  وقت"، 

�إ�سالحات يف �ل�سيا�سات �لعربية مع �لن�سف �لثاين من وليته.
تعزيز ملف حقوق  على  �لثالثة  �ل�سنة  �سيعمل يف  "رمبا  و�أ���س��اف: 
�لإن�سان، مثل عودة تقدمي �لدعم للجهات �حلقوقية �ملحلية وبر�جمها، 
�أو عرب �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني مثال. كما �أن وجود كمال هاري�س 
يف من�سب نائب �لرئي�س قد يزيد من فر�س تعزيز �ل�سيا�سات �لد�عمة 

للمر�أة".
ووفقا ملوقع �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني، فاإن لديه مكاتب يف ع�سر 
د�ئما  يكن  لكنه مل  دول��ة،   15 �إقليمية يف  وم�سروعات  �ملنطقة،  يف  دول 
حمل ترحيب، �إذ تعر�ست مكاتبه من قبل للمد�همة و�لإغالق وتعليق 

الن�ساط يف البحرين واالإمارات وم�سر وال�سودان.
املعهد وغ��ريه من الرامج  التي يدعمها  اأن االأن�سطة  وت��رى غ��ادة 
وثقافة  طبقة  م��ن  فئة  تخاطب  نخبوية،  ت��ك��ون  م��ا  "غالبا  �مل�سابهة 
جوهر  مت�س  ل  لكنها  �لأمريكي  للنظام  �لدعاية  من  ن��وع  هي  معينة. 

حياة �ل�سعوب".

بايدن.. هل يبالغ العرب في 

تعليق آمالهم عليه؟

التطبيع
�ل�سابق  �لتون�سي  �لرئي�س  بالرئا�سة، كتب  بايدن  فوز  �إع��الن  عقب 
وثورتها  تون�س  مع  »متعاطف  �ملنتخب  �لرئي�س  �أن  �مل��رزوق��ي  من�سف 
�ل�سلمية �لدميقر�طية«. وقال يف ت�سريحات �إعالمية لحقة �إن تر�مب 

كان »كارثة عظمى على �لعرب« و�إن »�سفقة �لقرن �نتهت«.
ويف �ملقابل، ظهر مقطع فيديو لبايدن يعود �إلى مار�س/�آذ�ر 2013، 
�أثناء �مللتقى �ل�سنوي للجنة �ل�سوؤون �لعامة �لأمريكية �لإ�سر�ئيلية، �أكد 
فيه على �لتز�م �لوليات �ملتحدة بحماية �أمن �إ�سر�ئيل �لذي تاأثر بعدم 

اال�ستقرار يف م�سر والرنامج النووي االإيراين.
�لتو��سل �لجتماعي جزء من �خلطاب يقول  و�نت�سر على مو�قع 
�إلى �أن يكون يهوديا ليكون  �إلى �أن �ملرء ل يحتاج  "و�لدي وجهني  فيه 
�أ�سا�سي لأمن  �إ�سر�ئيل  �سهيونيا، فنحن بالفعل �سهاينة. ووجود دولة 

�ليهود يف �لعامل«.
�ملنطقة  بايدن يف  �أن هذ� �خلطاب ملخ�س لأولويات  وتعترب غادة 
وموقفه من �لتطبيع. "كونه دميقر�طياً رمبا كان ليعقد �سري �لقر�ر�ت 
و�لإجر�ء�ت. لكن تر�مب �تخذ خطو�ت �أكر رعونة وقطع �أ�سو�طا مل 
نقل  ر�أ�سها  على  نيك�سون،  رئا�سة  منذ  مثلها  �لأمريكية  �لإد�رة  حتقق 
�ل�سفارة �لأمريكية �إلى �لقد�س و�لعرت�ف بها عا�سمة لإ�سر�ئيل. ولن 

يبطل بايدن �أياً منها«.

وتعهد بايدن يف حملته باإحياء �لعالقات مع �ل�سلطة �لفل�سطينية 
و�إعادتها للم�سهد، وعودة �مل�ساعد�ت �لتي �أوقفتها �إد�رة تر�مب لالجئني، 
"لكن  �مل�ستوطنات.  وب��ن��اء  �لأر����س��ي  �سم  على  �لت�سجيع  ع��دم  وك��ذل��ك 
�أ�سا�سه،  على  تفاو�س  �سيا�سي  ثقل  �ملنطقة  ل��دول  يعد  �أخ��رى، مل  مرة 
�لأمريكية  بالنتخابات   - �لعرب  نحن   - �ن�سغالنا  ��ستغلت  فاإ�سر�ئيل 

لتنكل بقبائل من �لبدو يف �لأر��سي �لفل�سطينية".

ويرى ر�سيد �أن �لتطبيع عملية م�سوهة يف �إجر�ء�تها، لكنه �أ�سبح 
�أمر� و�قعا. ويرجح �أن �لتطبيع �سي�ستمر لكن بوترية �أبطاأ ودون �سغط 
�أمريكي، ولي�س على طريقة تر�مب. "ولالأ�سف كان �ليمن هو �جلائزة، 

فثمن �لتطبيع مع �إ�سر�ئيل كان �إطالق يد �لإمار�ت و�ل�سعودية فيه«.
�سيا�سات مت�سابكة

�سر�عات  يف  �ملبا�سر  �لع�سكري  �لتدخل  عن  تر�مب  ع��زوف  ورغ��م 
�مل��ن��ط��ق��ة، �إل �أن����ه رف�����س ق����ر�ر �ل��ك��ون��غ��ر���س ب��وق��ف �ل��دع��م �لأم��ري��ك��ي 
بيع  يف  انخرط  بل  اليمن،  حرب  يف  االنتهاكات  خلفية  على  لل�سعودية 

�لأ�سلحة لدول �ملنطقة.
وذكرت وكالة رويرتز يف �أغ�سط�س/�آب �ملا�سي �أن �إد�رة تر�مب وعدت 

ما  وه��و  �لتطبيع،  �إع��الن  �أعقاب  �إف-35 يف  ب�سفقة طائر�ت  �لإم���ار�ت 
�عرت�ست عليه �إ�سر�ئيل و�عتربه �إخالل بتفوقها �لع�سكري يف �ملنطقة.

ومل يعلن بايدن موقفه من �لأ�سلحة، لكنه تعهد بعدم دعم �حلروب 
و�إعادة تقييم �لعالقات مع �ل�سعودية.

وال�سياق ذاته مي�ش الن�ساط الرتكي يف املنطقة، اإذ اأن اإدارة ترامب مل 
تعرت�س، بل رمبا و�فقت �سمنا، على �لتدخل �لرتكي يف ليبيا و�سوريا. 
تر�مب يف  �إل��ى  بر�سالة  �أردوغ���ان،  رج��ب طيب  �لرتكي،  �لرئي�س  وبعث 
ممن  فيها:"�أنا  ق��ال  �مل��ا���س��ي،  �ل��ث��اين  نوفمرب/ت�سرين  م��ن  �لعا�سر 
لروؤيتك �ملخل�سة و�لو�ثقة لتطوير �لعالقات �لرتكية-�لأمريكية بناء 

على �لقيم و�مل�سالح �مل�سرتكة طو�ل فرتة رئا�ستك".

�إد�رة  �أي  م��ع  للتعاون  ب��الده  ��ستعد�د  على  �أردوغ����ان  تاأكيد  ورغ��م 
"فالإد�رة  وت�سابكا،  تعقيد�  �أكر  �لأم��ر  �أن  ر�سيد يرى  �أن  �إل  �أمريكية، 
�ملنطقة، لكن لن  �سيا�سات تركيا يف  بال�سرورة  �لدميقر�طية لن تقبل 

تعاديها متاما ب�سبب ملفي �لالجئني و�لتحالف مع قطر".

حركة  بني  حمادثات  �ملا�سي  �سبتمرب/�أيلول  يف  قطر  و��ست�سافت 
طالبان و�حلكومة �لأفغانية، بح�سور وزير �خلارجية �لأمريكي مايك 
هام  عليها  و�لإب��ق��اء  طالبان،  م��ع  �لت�سال  قناة  ه��ي  "فقطر  بومبيو. 
بالن�سبة لل�سعي �لأمريكي ل�ستقر�ر �أفغان�ستان، �لتي غالبا ما �سي�سعى 
بايدن لالن�سحاب �لع�سكري منها ولو جزئيا".ولنف�س غر�س �ل�ستقر�ر 
�ملفاو�سات مع  لعودة  بايدن  �إد�رة  ت�سعى  �أن  ر�سيد  يرجح  �أفغان�سان،  يف 
�سائر  من  وتقلبا  �سعوبة  �أك��ر  �لإير�نية  �ملفاو�سات  كانت  "و�إن  �إي��ر�ن 

�ملنطقة".

على  �لعقوبات  لتخفيف  ��ستعد�ده  �إل��ى  برناجمه  يف  ب��اي��دن  و�أمل���ح 
�إير�ن، و�ل�سعي لإحياء �لتفاق �ل�سابق، �أو �إبر�م �تفاق جديد.

�لن�سحاب  تر�مب بخ�سو�س  ق��ر�ر�ت  بايدن  يلغي  �أن  �ملرجح  ومن 
�حل��ر�ري  و�لحتبا�س  �لبيئة  ملفات  ودع��م  للمناخ  باري�س  �تفاقية  من 

و�لطاقة �لنظيفة.

"رمبا هو �لأثر �لإيجابي �لوحيد �ملتوقع من  �إن هذ�  وتقول غادة 
�لعديد من  �قت�ساد�ت  �سي�سر  �لتوجه  لكن حتى هذ�  بايدن.  �سيا�سات 
دول �ملنطقة ب�سبب �لعتماد على �لبرتول و�لغاز �لطبيعي، وهي �سلع 

�أ�سبحت غري مغرية".

مها القاضي
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مقاالت

�أعرفه منذ زمن بعيد وقد عملت على ن�سر مذكر�ته حني كان �سجينا  
لأكر من 17 �سنة، وقد بد�أ رحلة �ل�سجن وهو مل ي�سل �لع�سرين، وعرفت 
عنه �سالبته و��سر�ره �لعنيد على ما يوؤمن به من �أهد�ف، وقد ظل يعرب 
فهو ل  �لدبلوما�سية،  ع��ن  ب��ه  يبتعد  ك��ان  �ل��ذي  �ملتميز  با�سلوبه  ذل��ك  ع��ن 
يجامل على ح�ساب ق�سية �سعبه مهما كانت �لقوة �لتي تو�جهه عاتية، فقد 
علمه �ل�سجن �أن ي�سمد �مام �سجانيه و�ن ينت�سر عليهم بار�دته �لتي �سّربها 

�لى كثري ممن �ساركوه �ل�سجون.
و�لتعبوي  و�لمني  �لع�سكري  �لن�سايل  �لعمل  ��سكال  خمتلف  ج��رب   
وحتى �لقيادي �لريا�سي، وظل د�ئما يف موقع �لإخال�س لقيادته، ل يوؤمن 
دائما  معلنا  والوؤه  ظ��ل  فقد  كنهج،   باملحورية  وال  كو�سيلة  باالنقالبية  
للرئي�س �لر�حل عرفات وهو �ليوم ي�سع جهده �لى جانب �لرئي�س حممود 
ل�سنا جناهد  ب��ن��ا     ير�سى �جلهاد  كي  "�نا جناهد  مفاده  �سعار  عبا�س يف 
كي ير�سي بنا عمر" كنت �عرفه ونحن طالب يف �ملدر�سة �لثانوية يف دور� 
مع  مبكر�  ليتدرب  �ملدر�سة  من  يت�سرب  كان  فقد  نلتق  مل  ولكننا  �خلليل، 
كو�در فتح منذ عام 1967 وقبل ذلك حني كان يف بد�ية �لثانوية �لعامة فهو 

من مو�ليد عام 1953 …
جربيل �لذي ��ستد عوده يف �ل�سجون ودر�س فيها �لجنليزية و�لعربية 
وك�سر  على �حلركة  ق��ادر�  د�ئما  �ل��ك��و�در ظل  لب��ر�ز  �ل��ى مدر�سة  وحّولها 
�حللقات، و�يجاد �لبد�ئل فهو ل يعرف كلمة م�ستحيل ول ير�ساها و�ن كان 

و�قعيا يف تناوله  لالأ�سياء بروح ثورية…
�لتدخالت  من  ح��ذر�  �لفل�سطيني  �ل��ق��ر�ر  على  خوفه  يف  جربيل  ظل 
�لعربية، وظل ي�سخر من �ولئك �لذين كانو� يلومونه ويلومون قيادته �ن 
�لفل�سطينيني �حتكرو� �لق�سية و�بعدوها عن عمقها �لعربي دون �ن يحددو� 
ما هو عمقها �لعربي.. هل هي �ل�سعوب �لعربية �ملغلوب على �أمرها �م هي 
هذه �لأنظمة �لتي ك�سفت عن وجهها ووعور�تها وذهبت ترك�س �لى مغارة 
�ل�سبع و�للحاق باليمني �ل�سر�ئيلي، وقد هربت من �سعوبها بعد �ن �دمتها 

�عتقالت ومطاردة وبيع ملقدر�ت تلك �ل�سعوب لتبقى على كر��سيها…
�ع��اد فيه �حياء  �لي��ام يف هجوم تعر�سي  يتاألق ن�ساليا ه��ذه   جربيل 
قائد  ر�أ���س��ه��ا  وعلى  �لقيادية  �لط��ر  وم��و�ف��ق��ة  ر�سى  ن��ال  �ن  بعد  فتح  روح 
�حلركة �لرئي�س حممود عبا�س �لذي يثق مببادر�ت �للو�ء جربيل �لرجوب 
ويدعمه مبو�قفه وميكنه من ��ستكمالها، فهو على حد تعبري �حد �لقياد�ت 

�لفل�سطينية "بف�س �لغل" ولديه قدرة على �لقناع..
 ل �ريد �ن �أطيل يف �لكتابة عنه لأن �سهادتي فيه قد تكون جمروحة،  
مغامر�  �لبع�س  �عتربه  وق��د  معلم،  �سربة  �ساحب  ك��ان  �ن��ه  �عتقد  لكنني 
"�ملتنبي" )من مل ميت بال�سيف مات بغريه( كما يدرك  ولكنه يدرك كما 

ُرّ ِبِه �لُوحوُل(… هَوُن ما مَيُ �ي�سا �نه )�ذ� �عتاد �لفتى خو�س �ملنايا     َفاأَ
 لقد تردت �لق�سية �لفل�سطينية من خالل �لنق�سام �ملريع �لذي ت�سبب 
يف نزيف مقدر�ت �ل�سعب �لن�سالية، وكان جربيل يرى ذلك ويقاومه قبل 
�ن ينت�سر تيار �لنق�سام �لذي �سنعه حممد دحالن قبل فر�ره �لى �خلارج 
و��ستقو�ئه باأطر�ف من �لنظام �لعربي، ويدخل �لى �لأدبيات �لفل�سطينية 
�لبندقية لي�سبح مطلوبا يف عو��سم عديدة على ما قدمه  تاأجري  مفهوم 

من خدمات ملخططات ل عالقة لها بفل�سطني �و ق�سيتها …
��سحابها  �دع��ى  وتابوهات  ��سناما  ودّم��ر  �جلمود  حلقة  ك�سر  جربيل 
�نهم قادرون على �إحد�ث �لتغيري يف مو�سوع �مل�ساحلة، و��ستبد�ل ب�ساعتهم 

�مل�ستوردة ب�سناعة حملية �ذ مل يرد �ن تكون �حلالة كحالة..
�لظما يقتلها  �لبيد�ء  يف  "كالعي�س 

                                             و�ملاء فوق ظهورها حممول"

فهو يرى �ن �حلل عند �لفل�سطينيني  ومع �لفل�سطينيني ولي�س عند 
وجد  وقد  �سنعو�،  ما  لتلقف  بع�ساه   رمى  وقد  عو��سمهم،  ويف  �لخرين 
رفيق  �ل�سريك  وه���ذ�  حما�س  وه��ي  �لخ���ر  ي�سمونه  ك��ان��و�  م��ا  م��ع  �سريكا 
�أمام نف�س �لهدف، وتنزع  �ل�سجون �لتي تهذب نف�سية �ملنا�سلني وت�سعهم 

منهم �لتع�سب و�لنت�سار لأطر�ف و�همة ..
م�سى جربيل مع �سريكه �سالح �لعاروي �لقيادي يف حما�س يف ما �سماه 
�لخرون مغامرة �ستنهي دوره وتف�سله، ولكنه ��ستح�سر طاقاته �لن�سالية 
و�سجله �لكفاحي و�لرت�ث �مل�سرتك يف �ل�سجن، وم�سى فتد�عت كثري من 
وقد  �لقيادة،  َنَف�س  ومعك  �م�ِس  عبا�س:  �لرئي�س  له  ق��ال   وق��د  �لعقبات، 
فعل و�عطى ثمار� �أولية حاولت �أطر�ف د�خلية وخارجية �ن تلتف عليها، 
و�ن تفتي بعدم جو�زها و�ن تقدمها ب�سكل مفتعل، ولكنه مل يياأ�س وجعل 
�لو�قع هو �لذي ينطق ويقدم �ملحاولة، كما جعل لالأطر�ف �لأخرى وغري 
�ملحاولت  ط��و�ل  تتحدث  مل  �لتي  وه��ي  ذل��ك،  عن  تتحدث  �ن  �لفتحاوية 
�لكثريين  ل��دى  �سعى جربيل يف مهمته  وق��د  و�إد�ن���ة،  ب�سلبية  �ل  �ل�سابقة 
ليقفو� �لى جانبها، و�بتعد عن �ملحاور �لعربية و�لإقليمية بل �نه �خرتقها 
�ولئك  حتى  �جل��م��ي��ع،  ز�ر  ح��ني  جميعا  عليها  �لفل�سطيني  �ل��ق��ر�ر  وق���دم 
�لى دم�سق،  �لقاهرة ومن تركيا  �لى  �لدوحة  �نتقل من  �ملتخا�سمني فقد 
وحر�س �ن ي�سع �لردن �حلليف يف �ل�سورة بعد �أن عظم دور رفاق �مل�سرية 
من ف�سائل خمتلفة بع�سها مل يذهب �لى فل�سطني ومل يقم على �ر�سها، 
فقد ز�رها لكي ل يرتك تغرة، و�عطى �لكثريين بل جميعهم ما ي�ستحقون 

وزيادة من ذكر ودور، لأنه كان يجمع ول يق�سم، يدعو ول يفرق..
وجه  �لكبرية يف  �لتحديات  تفر�سها  �لتي  �لنتيجة  �لى  و�سل  �ن  �ما   
�لق�سية �لفل�سطينية فاإن مل يتوحد �لفل�سطينيون وقياد�تهم �لآن فمتى 
بتوجيه  �لرجوب  �للو�ء جربيل  بها  قام  �لتي  يتوحدون؟ وهذه �خلطو�ت 
موؤ�س�ساتها  خمتلف  يف  �لفل�سطينية  �لقيادة  وق��ر�ر�ت  عبا�س  �لرئي�س  من 
وم�ستوياتها هي �لّرد �لأويل على �لعدو وعلى �ل�سهيونية مبا يف ذلك �لفرع 
�لعربي منها، وهذ� �لرد هو �لذي ��ستفز �لأ�سو�ت �لهجينة �لتي بد�أت تنعق 
ل  و�ن��ه��م  دعمهم،  مل��ن  عاقني  وك��ان��و�  �لفر�س  ��ساعو�  �لفل�سطينيني  ب��اأن 
ي�ستحقون �لتاأييد و�لدعم، وقد حتولت هذه �ل�سو�ت و�ملو�قف لتحتطب 
يف �جلبل �ل�سر�ئيلي �ليميني �ل�سهيوين بثمن بخ�س بقاء هذه �لأنظمة 
�لقائمة  ويف  �سديقها،  هو  وم��ن  عدوها  هو  من  م�سبقا  لها  يحددها  �لتي 
�ن �لفل�سطينيني �عد�ء ل بد من �لتخل�س منهم ومن ق�سيتهم، وهذ� ما 
�لّرد على  �لفل�سطينية تر�عي عدم  �لقيادة  �لأي��ام حتى و�ن كانت  �أظهرته 

��سو�ت بلغت من �لفجور مبلغا ل جمال ل�سرته.

جبريل الرجوب رجل المهمات الصعبة
سلطان الحطاب

�لر�سمي  �لع��الن  �أن  تاميز، عن  نيويورك  ك�سفت �سحيفة 
�لكيان  م��ع  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  ��ستئناف  ع��ل��ى  للمغرب 
�ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي ، ج����اء ت��ت��وي��ج��ا مل���ا ي���ق���ارب م���ن ���س��ت��ة ع���ق���ود من 
�مل�سائل  يف  �جلانبني  بني  و�ل�سري  �لوثيق  و�لتعاون  �لعالقات 

�ل�ستخبار�تية و�لع�سكرية.
قدمت  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  طيلة  �أن���ه  �ل�سحيفة  و�و���س��ح��ت 
����س��ر�ئ��ي��ل دع��م��ا ل��ل��م��غ��رب م���ن خ���الل م�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى �ل��ت��زود 
�ملعلومات  جتميع  ج��ان��ب  �ل��ى  �لع�سكرية  و�مل��ع��د�ت  بالأ�سلحة 
�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ����س��ت��خ��د�م��ه��ا، ه���ذ� ب��الإ���س��اف��ة �ل��ى 
كانو�  �لذين  �ملعار�سة  زعماء  و�غتيال  ت�سفية  على  م�ساعدتها 

ي�سكلون خطر� على �ململكة �لعلوية.
"خدمات جليلة  �مل���غ���رب  ق���دم  �مل���ق���ال-  -ي�����س��ي��ف  ب��امل��ق��اب��ل 
�ليهود  ��ستقبال  يف  �خل�سو�س  وج��ه  على  و�ملتمثلة  لإ�سر�ئيل 

�ملغاربة، ��سافة �لى �لتج�س�س على دول عربية �أخرى«.
�ل�سحيفة  �ز�ح���ت  �ل���ذي  �ل�سر�ئيلي  �مل��غ��رب��ي  �ل��ت��ع��اون  �ن 
�لكيان  يتبعها  �لتي  �ل�سيا�سة  "يعك�س  �منا   ، �ليوم  عنه  �لنقاب 
�لإ�سر�ئيلي على �ملدى �لطويل لبناء عالقات �سرية مع �لأنظمة 
-وحت��دي��د  �مل�سرتكة  �مل�سالح  على  �لعثور  خ��الل  م��ن  �لعربية 

�لأعد�ء ".
وع��ل��ي��ه، ف��ق��د �ت��ب��ع��ت �إ���س��ر�ئ��ي��ل ح�����س��ب م���ا ج����اء يف �مل��ق��ال 
�ل�سحفي، ما ي�سمى "�إ�سرت�تيجية �لأطر�ف"، و�لتي ت�سمح له 
تلك  "�سو�ء  �ل��دول  �ملعلومات عن  �كرب قدر من  �لى  بالو�سول 
�لتي ل تربطها �ي عالقة بالنز�ع �لإقليمي �لإ�سر�ئيلي �لعربي 

�أو �لتي لديها عالقات عد�ئية مع �أعد�ء �إ�سر�ئيل".
ويقول كاتب �ملقال �ن �لعالقات بني �جلانبني �ل�سر�ئيلي 
و�ملغربي قد "توطدت مع هجرة �أعد�د كبرية من �ليهود �ملغاربة 
�ن"�أكرب  م��ربز�   ،"1948 يف  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لر����س��ي  �ل��ى 
�أجز�ء من �ل�سكان �لإ�سر�ئيليني يف فل�سطني ينحدرون من دولة 

�ملغرب وهذ� بحو�يل مليون �إ�سر�ئيلي«.
وبالرغم من حظر هجرة �ليهود عقب ح�سول �ملغرب على 
�لتج�س�س  وكالة  قامت  فقد   ،1956 ع��ام  فرن�سا  من  ��ستقالله 
�لإ�سر�ئيلية )�ملو�ساد( بتهريب �لعديد منهم يف عملية �سرعان 
للمو�ساد حتمل  تابعة  �سفينة  �ثر غرق  �سنة 1961،  �نك�سفت  ما 

هوؤلء �ملهاجرين مما ت�سبب يف هالك معظمهم .
�ململكة  يف  �ل�سلطة  مقاليد  �ل��ث��اين  �حل�����س��ن  ت���ويل  وع��ق��ب 

كبري�  "جهد�  �ل�سحيفة-  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي-ح�����س��ب  �جل��ان��ب  ب���ذل 
ل�سقله وت�سجيعه على �لتعاون معه". وقد ظهر مدى �لتعاون 
حتاك  كانت  �لتي  �مل��وؤ�م��رة  �ملو�ساد  ك�سف  بعدما  �جلانبني  بني 
فيما  �جتنابها  مت  و�لتي   1960 �سنة  �لثاين  باحل�سن  لالطاحة 

بعد لتت�سح "�لعالقات �ملتميزة "بني الرباط وتل ابيب.

المغرب سمح للموساد بالتجسس 

على القمة العربية عام 1965
وح�����س��ب ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز، ف��ق��د ك��ان��ت �ل��ل��ح��ظ��ة �حلا�سمة 
�نعقاد  عند   1965 �سنة  �ل�سر�ئيلية-�ملغربية  �ل��ع��الق��ات  م��ن 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة �آن�����ذ�ك يف �ل����د�ر �ل��ب��ي�����س��اء ح��ي��ث وف���ر �مل��غ��رب 
للمو�ساد كل �لو�سائل �ل�سرورية �لتي متكنه من �لتن�ست على 
كانت  و�لتي  خططهم  على  و�لط��الع  �لعرب  �لقادة  �جتماعات 
ما  وهو    .1967 حلرب  ��ستعد�د�ته  يف  " للمو�ساد  حيوية  "جد 
رئي�س  بعد  فيما  �أ�سبح  �ل���ذي  غ��ازي��ت،  �سلومو  �جل���رن�ل  �أك���ده 
"�ن  قائال   2016 عام  �سحفية  مقابلة  يف  �لع�سكرية،  �ملخابر�ت 
هذه �لجن��از�ت �لتي كانت حقا �إجن��از� ��ستخبار�تيا غري عادي 
عززت �ل�سعور لدى �جلي�س �لإ�سر�ئيلي �لأعلى، باأننا �سننت�سر 

يف �حلرب �سد م�سر".
وي����رى ك��ات��ب �مل���ق���ال، �ن ف��ت��ح �ل��ب��اب �م����ام ت��ع��زي��ز �ل��ت��ب��ادل 
�لتعاون  من  جديد  عقد  بد�ية  �سكل  �لبلدين  بني  �ملعلوماتي 
�ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي �مل��غ��رب��ي ح��ي��ث ف��ت��ح �مل��ل��ك �مل��غ��رب��ي �ب����و�ب �لهجرة 
يف  ل��ه  م��رك��ز  ب��اإن�����س��اء  للمو�ساد  و�سمح  �ل��ي��ه��ود  �م���ام  �جلماعية 
بال�سالح  �ملغرب  �سريكها  بدورها  �إ�سر�ئيل  زودت  بينما  �ملغرب، 
ودربت جنوده على ��ستخد�مه كما عززت ��ستخد�م تكنولوجيات 

�ملر�قبة و�ساعدت يف تنظيم جهاز �ملخابر�ت �ملغربي.
�ملقال  ��سار  �لبلدين،  �ل�ستخبار�تية بني  �لطفرة  �طار  ويف 
�لى متكن �ملو�ساد من م�ساعدة �ملخابر�ت �ملغربية وبطلب منها 
و�ل���ذي مت  ب��رك��ة،  ب��ن  ،�ل�سيد  �ملعار�سة  زع��م��اء  �أح��د  يف ت�سفية 
حيث  باري�س.  �إل��ى  �ل�سر�ئيلية  �ملخابر�ت  قبل  من  ��ستدر�جه 
مت �خ��ت��ط��اف��ه م��ن ق��ب��ل �مل��غ��ارب��ة و�ل��ف��رن�����س��ي��ني �مل��ت��ح��ال��ف��ني مع 
�ملغرب ومن ثم تعذيبه حتى �ملوت ليقوم بعدها عمالء �ملو�ساد 

بالتخل�س من �جلثة �لتي مل يتم �لعثور عليها �لى �ليوم.

»نيويورك تايمز« :

 التطبيع االسرائيلي - المغربي
تتويج للتعاون االستخباراتي
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جامعة فيالدلفيا

»فيالدلفيا« 
تعقد ندوة 

عن بعد 
بالتعاون 

مع جامعة 
الموصل 

العراقية

جامعة فيالدلفيا تطلق مسابقتين ثقافيتين ضمن احتفاالتها بمئوية الدولة

�ل��ت��ط��وع��ي يف  �ل�����س��ي��دلين   RBCs ن��ظ��م ف���ري���ق 
�ل�سيدلين   Dopamine وفريق  فيالدلفيا  جامعة 
يف ج��ام��ع��ة �مل��و���س��ل �ل��ع��ر�ق��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ات 
�ل�سيدلة يف كل من جامعة فيالدلفيا وجامعة �ملو�سل 
بني  ما  ك��ورون��ا  :"لقاح  بعنو�ن  �إلكرتونية  علمية  ن��دوة 
فريق  وموؤ�س�س  رئي�س  ورح��ب  و�مل�ستجد�ت"  �حلقائق 
دوبامني وقائد فريق RBCs عبد �هلل حت�سني �لظاهر 
برئي�س جامعة فيالدلفيا �لأ�ستاذ �لدكتور معتز �ل�سيخ 
���س��امل و�ل����ذي ب����دوره �أ���س��اد ب��ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 
�لبدر�ين  طه  �سامل  منري  �لدكتور  وبالأ�ستاذ  �ل��ن��دو�ت، 
�مل�ساعد �لعلمي لرئي�س جامعة �ملو�سل لل�سوؤون �لعلمية 

وبالأ�ساتذة و�ل�سيوف �لكر�م وبالطلبة �مل�ساركني.
و����س��ت��م��ل��ت �ل���ن���دوة ع��ل��ى م��و����س��ي��ع م��ت��ع��ددة ت��ن��اول 
بلقاحات  �ملتعلقة  و�حلقائق  �ل�سائعات  �ملتحدثون  فيها 

قدمها  مبحا�سرة  �ل��ن��دوة  و�فتتحت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
جامعة  يف  �ل�����س��ي��دل��ة  كلية  م��ن  �لآغ����ا  قتيبة  �ل��دك��ت��ور 
من  كيو�ن  علياء  �لدكتورة  من  كل  وحت��دث  فيالدلفيا 
�لدباغ  عامر  كرم  و�لدكتور  �لأملانية  هايدلربغ  جامعة 

من جامعة �ملو�سل / �لعر�ق.
و�أد�ر �لندوة كل من عاتكة زياد �حل�سان من كلية 
كلية  م��ن  ح�سني  ون��ور  فيالدلفيا  جامعة  يف  �ل�سيدلة 

�ل�سيدلة يف جامعة �ملو�سل.
ويف ختام �لندوة  مت فتح  باب �لنقا�س حول مو�سوع 
�حل�سور  ��ستف�سار�ت  جميع  عن  �لجابة  ومتت  �لندوة 
وقائد فريق  دوبامني  وموؤ�س�س فريق  رئي�س  توجه  كما 
RBCS بال�سكر لكل من �ملتحدثني �مل�ساركني يف �لندوة 

وبال�سيوف و�حل�سور �لكر�م.

تاأ�سي�س  على  ع��ام  مئة  مب��رور  فيالدلفيا  جامعة  �حتفالت  �سمن 
ثقافيتني،  م�سابقتني  �لطلبة  ���س��وؤون  عمادة  �أطلقت  �لأردن��ي��ة،  �ل��دول��ة 
تدور�ن حول �لإجناز�ت �لكبرية �لتي حتققت منذ تاأ�سي�س �لدولة وحتى 
بلوغها مئة عام، وقد وجهت �لأولى نحو طلبة مد�ر�س �ململكة بالتعاون 
�ملقالة،  )�ل�سعر،  فنون  ح��ول  تتمحور  �إذ  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مع 
�سمن  �لأعمال  هذه  تكون  بحيث  �مل�سرح(،  �ل�سعري،  �لإلقاء  �خلاطرة، 
�سياق �ملئوية، ودور �لها�سميني يف بناء �لدولة وتعزيزه، و�لإجناز�ت �لتي 

حتققت يف مئة عام على جميع �مل�ستويات.
خالل  من  �جلامعة،  لطلبة  خم�س�سة  فهي  �لثانية،  �مل�سابقة  �أم��ا 
كتابة مقالت، تدور حول )�لأردن يف مئة عام: و�قع و�إجناز�ت(، وتت�سمن 
حماور كثرية منها: دور �لها�سميني يف بناء �لدولة وتقدمها، �لإجناز�ت 

و�ل�سياحية  و�ل�سحية،  و�حل�سارية،  و�ل�سيا�سية،  و�لعلمية،  �لثقافية، 
وغري ذلك. و�ستكون هناك جلان متخ�س�سة لتحكيم �أعمال �مل�سابقتني، 

من ثم �سي�سار �إلى تكرمي �لفائزين، ومنحهم جو�ئز ت�سجيعية.

�سكلت  �لعام، قد  �أن �جلامعة، ومنذ مطلع هذ�  �إلى  �لإ�سارة  جتدر 
�جلامعة،  رئي�س  ���س��امل  �ل�سيخ  معتز  �ل��دك��ت��ور  �لأ���س��ت��اذ  برئا�سة  جلنة 
وع�سوية كل من �لدكتور غ�سان عبد�خلالق، و�لدكتور خلدون بطيحة، 
�لتن�سيق  مهمتها  يحيى،  ع��دن��ان  و�ل�سيد  �ل��ك��ف��اوي��ن،  عمر  و�ل��دك��ت��ور 
ا لهذه  لالحتفالت مبئوية �لدولة، وقد و�سعت �للجنة برناجًما خا�سً
حم��ددة  زمنية  مو�عيد  �سمن  �لفعاليات،  م��ن  ع���دًد�  يت�سمن  �لغاية، 

خالل �لعام، وقد بو�سر بالبدء به.

تهنئة وتربيك

مستشفى عمان الجراحي

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس هيئة املديرين الباشا الدكتور يوسف القسوس
واملدير العام الدكتور باسم السعيد

وكافة كوادر املستشفى

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

تهنئة وتبريك

جامعة فيالدلفيا

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تتقدم أسرة جامعة فيالدلفيا ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئتني 
التدريسية واإلدارية وطلبة الجامعة

بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

د. معتز �ل�سيخ �سامل 
رئي�س �جلامعة
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�لتي  �ليقني  ع��دم  �لعربي حالة  �لبنك  يو�جه  �أن  �ختبار �سعب  �إن��ه   
�ليقني،  �إلى  �ملا�سي وحتويلها  �لعام  �ملا�سية من  �لأ�سهر  �لت�سعة  حملتها 
وهذ� ي�ستلزم �إر�دة قوية و�سمود� وعماًل �إ�سافياً وخرب�ت مرت�كمة و�إد�رة 

و�عية على �مل�ستجد�ت ومنتبهة للمتغري�ت..
مرة �أخرى ويف �سجل جناحاته حتى وهو "يحفر يف �ل�سخر" ي�سجل 
من  �أك��ر  �إل��ى  ت�سل  و�ملخ�س�سات  �ل�سر�ئب  بعد  �أرب��اح��ا  �لعربي  �لبنك 
)215( مليون دولر �أمريكي يف �لفرتة �ملحددة من بد�ية عام 2020 حتى 
�سببتها  �لتي  �ليقني  عدم  وحالة  �ل�سنة،  نف�س  من  �لتا�سع  �ل�سهر  �أيلول 
ظروف حملية نتاج �لرت�جع �لقت�سادي �لدويل �سببت تر�جعا باملقارنة 
مع نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي و�سلت �إلى 68%، �إذ كانت �لأرباح �آنذ�ك 
�مريكي.. وهذ�  يقارب )669( مليون دولر  من عام 2019 قد و�سلت ما 
�لرت�جع �سببته عو�مل كثرية ل د�عي �إلى �لدخول �إلى تفا�سيلها �برزها 
�ملخ�س�سات �لإ�سافية �لتي قام �لبنك بر�سدها �حرت�زيا ملو�جهة �لرت�جع 
�لقت�سادي ودفع فدية عدم �ليقني .. ففي حالة �ل�سباب �ل�سديد ي�ستلزم 

ذلك روؤية �أثقب و�أكر حدة لك�سف �لطريق .
لقد و�جه �لبنك �نخفا�س �لي��ر�د�ت من �لفو�ئد و�لعمولت ب�سبب 
�ملالية  �ل�سيا�سات  لها  ����س��ط��رت  و�ل��ت��ي  عامليا  �ل��ف��و�ئ��د  �أ���س��ع��ار  �نخفا�س 
و�لنقدية حول �لعامل ملو�جهة جائحة كورونا و�نحد�ر�ت �لقت�ساد �لعاملي 
�ل�سديدة.. وقد تبع ذلك تر�جع �أ�سعار �لنفط و�نح�سار �لتجارة �لدولية 
ملو�جهة  �لبينية  �ل��دول  و�سيا�سات  و�لثابتة  �لع�سو�ئية  �لغ��الق��ات  �أم��ام 

�لوباء �لذي مل تكن مو�جهته حمت�سبة �أو �إقامته �لطويلة معروفة..
باملقابل بلغ �سايف �لأرباح �لت�سغيلية للبنك �لعربي808 ماليني دولر، 
وهذ� �لرقم يعك�س تر�جعا و�سل �إلى 22% مقارنة بنف�س �لفرتة عن �لعام 
2019، ولنف�س �لأ�سباب �لتي ذكرت يف تربير تر�جع �لأرباح �ل�سافية و�لتي 
�سملت �أي�سا �نخفا�س �أرباح �ل�سركات �حلليفة للبنك، �أما ود�ئع �لعمالء 
�أمريكي  بالنقد هي )37.5( مليار دولر  بن�سبة 8% وترجمتها  فقد منت 
�لعام  يف  �لفرتة  نف�س  دولر عن  مليار   )34.7( هو  �أق��ل  رق��م  مع  مقارنة 
�ملقارنة بني  لتكون  قليال  �لئتمانية  �لت�سهيالت  ز�دت  كما  �ل�سابق 2019 
 26.1 �ل�سابق  و�ل��رق��م   2020 �لعام  ه��ذ�  يف  دولر  مليار   26.7 هما  رقمني 
�لقاعدة  بقيت  كما  زي���ادة..   %2 ن�سبة  وه��ي   ،2019 �لعام  عن  دولر  مليار 
�لر�أ�سمالية للبنك متينة حيث بلغ �جمايل حقوق �مللكية 9.3 مليار دولر 

�أمريكي..
لقد �حتفظ �لبنك �لعربي �حلري�س د�ئما على حقوق عمالئه بن�سبة 
�سيولة مريحة �إذ بلغت ن�سبة �لقرو�س �إلى �لود�ئع 71.1% يف حني بلغت 

ن�سبة تغطية �لقرو�س غري �لعاملة 100%، وهذ� دليل قوة وتعاٍف..
�سبيح �مل�سري رئي�س جمل�س �لإد�رة ي�ستاأن�س �جلمهور بت�سريحاته 
�سو�ء كان جمهور �لبنك �لعربي �أو حتى �لبنوك �لأخرى، و�أي�سا كل من 
تاأخذ  �مل�سري  ت�سريحات  لأن  �يقاعه  ومتابعة  �لوطني  بالقت�ساد  �هتم 
ويف  �لقت�سادي  �ملناخ  على  تنعك�س  دولية  �قت�سادية  معطيات  بالعتبار 

�لقليم كّله..

�أزمة �لبنك  "�أبو خالد" م�سد�قية عميقة توقف �لنا�س عندها يف  ل� 
بال�سرب  ك�سبها  وق��د  �ل��غ��رب،  يف  عليه  رفعت  �لتي  �لق�سايا  م��ع  �لعربي 
و�ملتابعة و�حلر�س، فكانت �نت�سار� لإد�رة "�أبو خالد" �ملنقذة، ومن يومها 
�سككو� قبل ك�سب  �لذين  �ولئك  �إلى ت�سريحاته حتى من  �لنا�س  ي�ستمع 
م�سخ�سا:  ويقول  �لقائمة  �حلالة  عن  يتحدث  �ليوم  هو  وه��ا  �لق�سايا، 
)تكبد �لقت�ساد �لعاملي خ�سائر كبرية نتيجة تف�سي فايرو�س كورونا �دت 
�إلى فر�س �أعباء �إ�سافية على كافة �لقطاعات �لقت�سادية بالإ�سافة �لى 

�نخفا�س معدل �لنمو و�رتفاع ن�سب �لبطالة( …
�و  �عتذ�ريا  �أو  تربير�  ياأتي  ل  �مل�سري  �سبيح  من  �لت�سخي�س  ه��ذ� 
�لوطني  و�لتز�مه  و�جباته  �لعربي  �لبنك  ق��دم  وق��د  ياأتي  و�إمن��ا  ه��روب��ا، 
�ملحلي، وما ي�سكر عليه من تربعات �سبق بها �لآخرين، وحتى �سبق منه 
مبكر�ً،  بها  ونه�س  �لجتماعية  �لوطنية  م�سوؤولياته  �أدرك  لأن��ه  �لطلب 
�ملالية  م�ستوياتهم  خمتلف  على  �لآخ��ري��ن  م��ن  يقتدى  من��وذج��ا  لي�سكل 

و�لقت�سادية وتاأثريهم…
فقد بي�ست ��سهامات �لبنك �لعربي �لوجوه وميزته عن غريه، حني 
�أكد دوره ومبادر�ته �مل�ستمرة منذ �سنو�ت عمره، وخا�سة يف �سنو�ت �لإد�رة 
�أعطت �لبنك دفعة موؤ�س�سية و��سحة، و�أعادت مو�سعته يف  �حلالية �لتي 

�لقت�ساد �لوطني و�لعاملي…
ما جاء به �ملدير �لعام �لتنفيذي نعمة �سباغ تاأكيد ملا ذهب �ليه رئي�س 
�لفرتة  ه��ذه  خ��الل  �لبنك  تركيز  "�إن  ق��ال:  �أن  ز�د  فقد  �لإد�رة،  جمل�س 
�لت�سهيالت  حمفظة  ج��ودة  على  للحفاظ  �لأع��م��ال  بتوجيه  منوطا  ك��ان 
�ل�سلبية  �مل�ستقبلية  �لتوقعات  ظل  يف  مرتفعة  �سيولة  ون�سب  �لئتمانية 

لنمو �لقت�ساد �لعاملي"…
�سباغ الذي تكاد اإطالالته على االإعالم تقت�سر غالبا على ذكر نتائج 
�أعمال �لبنك �لف�سلية �أو �ل�سنوية، ل يحبذ �لإعالم ويتجنبه دون معرفة 
للعمل  ومي�سي  يقوله  �ل��ق��اط��ع،  �ل��و����س��ح  �ل��ك��الم  يحب  لكنه  �لأ���س��ب��اب، 

ولين�سغل بذلك بعد ذلك من ي�ساء…!!
به  يعباأ  ل  ق��د  �لبنك،  ع��ن  علميا  كالما  يقول  �أن  �ل�سباغ  يهم  وم��ا 
لرئي�س  وي��رتك  �لت�ساوؤل،  يف  ثغر�ت  �أي  ي�سد  �أن  يريد  ولكنه  �ملت�سيدون 
ويحتوي  �جل��م��ل  ليعرب  �ملميز  �لج��ت��م��اع��ي  �مل��وق��ع  ذي  �لإد�رة  جمل�س 
حماية  تكفل  عالية،  م�سد�قية  وذ�ت  موؤثرة  ب�سيطة  بلغة  وي��رد  �لأ�سئلة 
�لآث���ار  م��ن  بالرغم  يقول" �أن���ه  ح��ني  و�إر�ح��ت��ه��م  �لإد�رة  �أع�����س��اء جمل�س 
�ل�سلبية نتيجة لهذ� �لوباء �إل �أنه على ثقة بقدرة �لبنك على �حتو�ء �أثر 
هذه �لأزمة �لقت�سادية م�سيد� بنجاح منوذج �أعمال �لبنك �ملتنوع حمليا 

و�إقليميا" …
يف هذ� �ل�سياق ومع ت�سريحات �إد�رة �لبنك �لو��سحة، فاإن �لت�سخي�س 
�مل�سوؤولني،  م��ن  �لكثري  ت�سريحات  كما  �رجت���ال  ولي�س  وبثمن  بفلو�س 
�لبنك  مبيز�ن  ي��زن  لأن��ه  �مل�سري  �سبيح  يقوله  ما  ن�سدق  نحن  ولذلك 

و�لذي هو ميز�ن �لنقد و�لذهب.

البنك العربي .. مواجهة 
عدم اليقين باليقين

سلطان الحطاب

مقاالت
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 195.3
مليون 

دوالر 
أمريكي 

صافي 
أرباح 

مجموعة 
البنك 

العربي 
في نهاية 

العام 
)2020

�لعربي  �لبنك  مل�ساهمي  �ل��ع��ادي��ة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ع��ق��دت 
�جتماعها بتاريخ 2021/3/25، بو��سطة و�سيلة �لت�سال �ملرئي 
و�للكرتوين، وذلك عماًل باأحكام قانون �لدفاع رقم )13( ل�سنة 
�جلريدة  �ملن�سور يف   2020 ل�سنة   )5( رق��م  �لدفاع  و�أم��ر   1992
�لر�سمية بتاريخ 2020/3/31 و�لإجر�ء�ت �ل�سادرة عن معايل 
وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين بتاريخ 2020/4/9مبوجب 

�أمر �لدفاع �أعاله.
رئي�س  �مل�����س��ري  �سبيح  �ل�سيد  برئا�سة  �لج��ت��م��اع  وع��ق��د 
�لعام  و�ملدير  �لإد�رة  �أع�ساء جمل�س  �لإد�رة وبح�سور  جمل�س 
و�إنابة ووكالة«  »�أ�سالة  �أ�سهما  �لتنفيذي وم�ساهمني يحملون 
�مل��ال، كما ح�سر �لجتماع  ر�أ���س  ي�سكلون حو�يل 79.27%  من 

مر�قب عام �ل�سركات عطوفة �لدكتور و�ئل �لعرموطي.
�مل��درج��ة على ج��دول  �ق���ر�ر �لبنود  ومت خ��الل �لج��ت��م��اع 

�أعمال �لهيئة �لعامة �لعادية.
وبهذه �ملنا�سبة �أ�سار �ل�سيد �سبيح �مل�سري – رئي�س جمل�س 
�لتعامل مع  يو��سل  �أجمع  �لعامل  �أن  �إلى  �لعربي  �لبنك  �إد�رة 
�لتحديات �لكبرية وغري �مل�سبوقة �لناجتة عن جائحة فريو�س 
كورونا �لعاملية حيث �سهد �لقت�ساد �لعاملي خالل �لعام 2020 
�إذ  عقود.  ت�سعة  منذ  و�سموليته  بحدته  م�سبوق  غري  �نكما�ساً 
�أدت جائحة “كورونا” �لى تعطيل �لعملية �لنتاجية لفرت�ت 
طويلة و�إلى فر�س �لإغالقات و�تباع �لتباعد �لجتماعي مما 
و�ل�ستثماري  �ل�ستهالكي  �لن��ف��اق  يف  كبري  تر�جع  �إل��ى  �أدى 

فيها  مب��ا  �ملبا�سرة  �خل��دم��ات  قطاعات  على  و�لطلب  �خل��ا���س 
�لتجارة  يف  ملحوظ  ت��ر�ج��ع  �إل���ى  وك��ذل��ك  و�ل�سياحة  �ل�سفر 
خالل  للجائحة  �لأ���س��و�أ  �لقت�سادي  �لأث���ر  وك��ان  �خل��ارج��ي��ة. 
�لن�سف �لول من �لعام �ملن�سرم، �إذ تدرجت �أغلب �لقت�ساد�ت 
�لرئي�سية يف �لتكيف مع �جلائحة و�لتاأقلم يف تنظيم �لعملية 
�لنتاجية و�ل�ستهالكية لتقليل �خل�سائر �لب�سرية مع تقوية 
ت��ب��ع��ات ه���ذه �جلائحة  منعة �لق��ت�����س��اد وحم���اول���ة �حل���د م��ن 

�ل�سحية و�لقت�سادية و�لجتماعية.
هذه  م��ع  تعاملها  �إط���ار  ويف  �حلكومات  �أن  �مل�سري  وب��ني 
�لأزمة قامت بزيادة �لإنفاق �حلكومي على �خلدمات �ل�سحية 
ت�سرر�ً  �لأك��ر  �لقطاعات  وم�ساعدة  �لجتماعية  و�لإع��ان��ات 
�لعاملية  �ملركزية  �لبنوك  ب���ادرت  كما  متفاوتة.  ب��درج��ات  ول��و 
�أ�سعار  تخفي�س  �سملت  و�سريعة  ق��وي��ة  ب���اج���ر�ء�ت  و�ل��ع��رب��ي��ة 
حتول  �أوق���ف  مم��ا  �ل�سيولة  و���س��خ  �لنقدي  و�لتو�سع  �ل��ف��ائ��دة 
�لأمر  �أزمة نقدية ومالية،  �لى  �ل�سحية و�لقت�سادية  �لأزمة 
�لذي �ساهم يف تخفيف �آثار �لأزمة على �لعديد من �لقطاعات. 
و�أ����س���ار �مل�����س��ري �ل���ى �أن  �لن��ك��م��ا���س �لق��ت�����س��ادي �لعاملي 
�سمل �ملنطقة �لعربية، خا�سة مع تاأثر �لدول �مل�سدرة للنفط 
ب��رت�ج��ع �ل��ط��ل��ب �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �ل��ن��ف��ط و�لن��خ��ف��ا���س �حل���اد يف 
�سعره خالل �لن�سف �لول من �لعام 2020. كما كان للرت�جع 
�لكبري يف �ل�سياحة وحتويالت �لعاملني و�ل�سادر�ت �أثر �سلبي 
�لنفطية،  غري  وخا�سة  �ملنطقة،  �قت�ساد�ت  من  �لعديد  على 

و�ملعتمدة على هذه �مل�سادر للدخل. 

البنك العربي

�سبيح �مل�سري

رئي�س جمل�س �لإد�رة

نعمه �سباغ

�ملدير �لعام �لتنفيذي

بهذه   2020 �لعام  خ��الل  تاأثر  �لعربي  �مل�سريف  �لقطاع  �أن  �مل�سري  وب��ني 
�لظروف �ل�ستثنائية �لعاملية و�لعربية. حيث �أدت �لأزمة �لى تر�جع كبري يف 
�سايف  �نخفا�س  بفعل  �لعام  لهذ�  �لعاملي،  كما  �لعربي،  �مل�سريف  �لقطاع  �أرب��اح 
�ير�د�ت �لفو�ئد ور�سوم �لعمولت م�سحوباً بارتفاع حجم �ملخ�س�سات ملو�جهة 
�لقر��س  فر�س  �سعف  جانب  �ل��ى  �لعاملة  غري  �لديون  يف  �ملتوقعة  �ل��زي��ادة 

�جلديدة وتر�جع جودة �ملحافظ و�رتفاع كلفة �ملخاطر.
و�لتحديات  �مل�سبوقة  غري  �لظروف  من  �لرغم  وعلى  �أن��ه  �مل�سري  و�أك��د 
�لبنك  جمموعة  �أن  �إل  �لعاملية،  ك��ورون��ا  جائحة  فر�ستها  �لتي  �ل�ستثنائية 
اإيجابية،  نتائج  املحافظة على مركز مايل قوي وحتقيق  العربي متكنت من 
على  �ملحافظة  مع  دولر  �ملليار  للبنك  �لت�سغيلية  �لرب��اح  �سايف  جت��اوز  حيث 
ن�سب �سيولة مرتفعة ومالءة مالية قوية، مما يعك�س قدرة �لبنك على �لتعامل 
بكفاءة مع هذه �ملعطيات ويوؤكد جناح ��سرت�تيجيته و�سالمة نهجه �ملوؤ�س�سي 

و�سيا�ساته �حل�سيفة. 
و�كبت جائحة  �لتي  و�ل�سعوبات  للتحديات  و��ستجابة  �أنه  �مل�سري  وذكر 
�لرقابية  �جلهات  عن  �ل�سادرة  و�مل��ب��ادر�ت  �لتوجهات  مع  و�ن�سجاماً  ك��ورون��ا 
�لج���ر�ء�ت  م��ن  �لعديد  باتخاذ  �لعربي  �لبنك  ق��ام  فقد  �مل��رك��زي��ة،  و�ل��ب��ن��وك 
و�ملالية  �لقت�سادية  �لآث���ار  م��ن  �لتخفيف  �ساأنها  م��ن  ك��ان  �لتي  و�خل��ط��و�ت 
�حللول  توفري  خ��الل  من  �لف���ر�د  �أو  �ل�سركات  قطاع  يف  �سو�ء  �لعمالء  على 
االق�ساط  تاأجيل  اأو  اجلدولة  اأو  الهيكلة  اإع��ادة  فيها  مبا  املختلفة  التمويلية 
�أعباء خدمة �لدين من خالل تخفي�س �لفو�ئد و�مل�ساركة  �أو �لتخفي�س من 
ال�سركات  وخا�سة  تاأثراً  االأكرث  القطاعات  ا�ستهدفت  التي  التمويل  يف برامج 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة. كما وقامت جمموعة �لبنك �لعربي بالتربع مببلغ 25 
�أمريكي لدعم �جلهود و�ملبادر�ت �لوطنية �لر�مية �لى حماربة  مليون دولر 
هذ� �لوباء و�حلد من �آثاره وتد�عياته �ل�سحية و�لقت�سادية و�لجتماعية يف 

�لردن وعدد من �لبلد�ن �لتي يعمل فيها �لبنك.
و�جلهات  �لأردين  �مل��رك��زي  �لبنك  �ل��ى  �جلزيل  بال�سكر  �مل�سري  وتوجه 
�لظروف  ه��ذه  جت��اوز  �أج��ل  م��ن  يبذلونها  �لتي  �جل��ه��ود  كافة  على  �لر�سمية 

�لإ�ستثنائية غري �مل�سبوقة و�حلد من تد�عياتها.
للبنك  �لتنفيذي  �لعام  �ملدير   - نعمة �سباغ  �ل�سيد  ��ستعر�س  من جانبه 
العربي النتائج املالية للبنك م�سرياً اإلى اأن �سايف اأرباح جمموعة البنك العربي 
�لعام  نهاية  يف  �أمريكي  دولر  مليون   195.3 و�ملخ�س�سات  �ل�سر�ئب  بعد  بلغ 
2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولر �أمريكي يف نهاية �لعام 2019 وبرت�جع 
�مل�سبوقة  �ل�ستثنائية غري  �لظروف  �لرغم من  �أنه وعلى  ن�سبته 77%  مبيناً 

�ملر�فقة جلائحة كورونا �لعاملية �ل �أن �لبنك متّكن من �ملحافظة على قاعدة 
�أمريكي  دولر  مليار   9.4 �مللكية  حقوق  �إج��م��ايل  بلغ  حيث  متينة  ر�أ�سمالية 
مقارنة ب� 9.1 مليار دولر �أمريكي كما يف 31 كانون �لول من عام 2019.  و�أ�سار 
�لعام  �لبنك خالل  �لعاملية، و��سل  للظروف �لقت�سادية  �أنه نظر�ً  �لى  �سباغ 
ملو�جهة  حتوطاً  ��سافية  خم�س�سات  بر�سد  �ملتحفظة  �سيا�سته  �تباع   2020

�لتحديات �لقت�سادية �لتي تع�سف باملنطقة و�لعامل. 
دولر  مليار   1.01 بلغ  للبنك  �لت�سغيلية  �لأرب����اح  �سايف  �أن  �سباغ  وب��ني 
�لفو�ئد  �سايف  �نخفا�س  ب�سبب  �ل�سابق،  �ل��ع��ام  ع��ن   %25 وب��رت�ج��ع  �أم��ري��ك��ي 
�ل�سركات  �أرب��اح  �نخفا�س  �ل��ى  بالإ�سافة  �لعمولت،  �سايف  �نخفا�س  وكذلك 
�حلليفة للبنك، يف حني منت ود�ئع �لعمالء بن�سبة 7% لت�سل �لى 38.7 مليار 
دولر �أمريكي مقارنة ب� 36.2 مليار دولر �أمريكي كما يف 31 كانون �لول من 
عام 2019، و بلغت �لت�سهيالت �لإئتمانية 26.5 مليار دولر �أمريكي يف نهاية 
�لول من  كانون   31 كما يف  �أمريكي  دولر  مليار   26.1 ب�  مقارنة   2020 �لعام 
عام 2019 وبن�سبة منو بلغت 1%. وبلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال 16.8% كما يف 
�سيولة  بن�سب  �لبنك  �حتفاظ  �لى  بالإ�سافة   ،2020 عام  من  �لول  كانون   31
ن�سبة  فاقت  بينما   ،%68.4 �ل��ود�ئ��ع  �ل��ى  �لقرو�س  ن�سبة  بلغت  حيث  مريحة 

تغطية �لقرو�س غري �لعاملة %100.
 و�أكد �سباغ �أن جمموعة �لبنك �لعربي متكنت من �لتعامل مع جائحة 
كورونا من خالل �تخاذ عدد من �لتد�بري �لتي من �ساأنها �حلفاظ على جودة 
�لى  بالإ�سافة  مريحة  �سيولة  ن�سب  وتوفري  �لئتمانية  �لت�سهيالت  حمفظة 
�مل�سرفية  و�خل��دم��ات  �لرقمية  �لبنكية  �حللول  يف  �ل�ستثمار  قاعدة  تو�سيع 
ل���الأف���ر�د و�ل�����س��رك��ات و�ل��ت��ي �ساهمت ب�سكل ف��اع��ل يف  �مل��ق��دم��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
����س��ت��م��ر�ري��ة ت��ق��دمي �خل���دم���ات �مل�����س��رف��ي��ة �حل��ي��وي��ة ل��ع��م��الئ��ن��ا م��ن خمتلف 

�لقطاعات دون �نقطاع.  
�لعربي يرتكز على ميز�نية متينة مدعومة  �لبنك  �أن  و�سدد �سباغ على 
من  �لعديد  تخطي  م��ن  ميكنه  ق��وي  م��ايل  وم��رك��ز  مرتفعة  �سيولة  بقاعدة 
مت  و�ل��ت��ي  �ل�سافية  �ملخ�س�سات  �أن  حيث  �لنمو،  فر�س  وتعزيز  �لتحديات 
جاءت  بالبنك  �مل�ستخدم  �ملتوقعة  �لئتمانية  �خل�سائر  لنموذج  وفقاً  ر�سدها 
وحماية  �ل��دي��ون  بتغطية  �حل�سيفة  ب�سيا�ستها  �ملجموعة  ��ستمر�ر  نتيجة 

حمفظة �لت�سهيالت.
و�أقرت �لهيئة �لعامة خالل �جتماعها تو�سية جمل�س �إد�رة �لبنك �لعربي 

بتوزيع �أرباح نقدية على �مل�ساهمني بن�سبة 12% عن �لعام 2020.

ملف البنوك

اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة 
وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني
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بنك األردن الشريك 
االستراتيجي لمختبر 

» االبتكار والريادة 
النسائي«

للعام السابع على التوالي 

بنك األردن يواصل دعمه لبرنامج » القافلة الخضراء«

�لأردن يف دعم ومتكني  �هتمام بنك  �نطالقاً من 
ج��ه��ود �مل�����ر�أة يف �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي، ق���دم �ل��ب��ن��ك دعمه 
ك�����س��ري��ك ����س��رت�ت��ي��ج��ي مل��خ��ت��رب »�لب���ت���ك���ار و�ل���ري���ادة 
�لن�سائي« و�لذي �أ�س�س من قبل ملتقى �سيد�ت �لأعمال 
ومت   .ReThinkers م��ع  بالتعاون  �لأردين  و�مل��ه��ن 
�أقيم برعاية  �إج��ر�ء حفل �فتتاح �فرت��سي للمخترب، 

وزير �لقت�ساد �لرقمي و�لريادة.
�لن�سائي"  و�ل����ري����ادة  "�لبتكار  خم��ت��رب  وي���ع���د 
�ملنطقة و�ل��ذي يقوم على �عتماد  �لأول على م�ستوى 
�ملهار�ت  لإث��ر�ء  ومبتكرة  حديثة  و�أ�ساليب  منهجيات 
ون�سر �لثقافة �لإبد�عية بني �لن�ساء و�ل�سباب. ويهدف 

�أف��ك��ار مبتكرة  �ل���ى  ع��م��ل للتو�سل  �إق��ام��ة ور����س  �ل���ى 
عام  ب�سكل  �ل�سباب  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  مل��و�ج��ه��ة 
و�ملر�أة ب�سكل خا�س بالإ�سافة �لى �لعديد من �لور�س 

�لهادفة. 

تعزيز  �سياق  �لأردن للمخترب يف  بنك  وياأتي دعم 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  يف  �مل��ر�أة  م�ساهمة 
و�لى رفد �لقت�ساد �لوطني بالقدر�ت �لن�سائية �لكفوؤة 
و�لى ت�سليحهم باآليات �لتدريب و�لتاأهيل يف جمالت 
متعددة، ويندرج هذ� �لدعم حتت مظلة ��سرت�تيجية 

�لبنك للم�سوؤولية �ملجتمعية.

�لتو�يل  على  �ل�سابع  وللعام  �لأردن  بنك  و��سل 
دع��م��ه ل��رن��ام��ج »ال��ق��اف��ل��ة اخل�����س��راء« اأح����د ب��رام��ج 

�جلمعية �لعربية حلماية �لطبيعة.
ومب��وج��ب ه��ذ� �ل��دع��م، مت��ت زر�ع���ة 360 �سجرة 
م��ث��م��رة يف حم��اف��ظ��ة م��اأدب��ا مب�����س��ارك��ة ف��ري��ق م�سغر 
من موظفي �لبنك، مع �للتز�م باإجر�ء�ت �ل�سالمة 
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي. وي��ه��دف ه��ذا ال��رن��ام��ج الى 
�لت�سحر وتعزيز  �لرقعة �خل�سر�ء و�حلد من  زيادة 
�لأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي م��ن خ��الل زر�ع���ة �لأ���س��ج��ار �ملثمرة 

ل��ت��وف��ري م�����س��در دخ���ل �إ����س���ايف لأ���س��ر �مل���ز�رع���ني، مبا 
ي��خ��ف��ف م���ن م���ع���دلت �ل��ف��ق��ر و�ل��ب��ط��ال��ة خ��ا���س��ة يف 

�ملناطق �لأقل حظا.

و�لذي  �ل��زر�ع��ي،  �لقطاع  �إل��ى دعم  �لبنك  ي�سعى 
بتعزيز  وي�سهم  �لقت�سادية  �ل��رو�ف��د  �أه��م  م��ن  يعد 
�سلة �لغذ�ء �لأردنية، و�إلى تكري�س حر�س �لبنك دوما 
على غر�س حب �لأر�س و�لوطن لدى موظفي �لبنك 

ودجمهم بالعمل �لتطوعي و�لجتماعي.

�ساكر توفيق فاخوري
رئي�س جمل�س �لإد�رة

ملف البنوك

�لبنك  �أق��ره��ا  �لتي   ،2020 لعام  �ملالية  نتائجه  �لأردن  بنك  �أع��ل��ن 
�ملركزي �لأردين، بتحقيق �سايف ربح عائد مل�ساهمي �لبنك مببلغ 35.8 
عام 2019 برت�جع  دينار  40.2 مليون  لعام 2020، مقابل  دينار  مليون 
بلغ 10.9 %. وقد �أو�سى جمل�س �إد�رة بنك �لأردن للهيئة �لعامة بتوزيع 
�أرباح نقدية على �مل�ساهمني بن�سبة 12 % من ر�أ�سمال �لبنك ومببلغ 24 

مليون دينار.
نتيجة  م�سبوق  غ��ري  ت��ر�ج��ع��ا   2020 ع��ام  �ل��ع��امل��ي  �لق��ت�����س��اد  �سهد 
حيث  و�جتماعياً،  و�قت�سادياً  �إن�سانياً  �ل�سلبية  و�آثارها  كورونا  جائحة 
�سيا�سة  فر�س  ومت  �لقت�سادية  �لقطاعات  معظم  �لغ��الق��ات  طالت 
�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي. وق���د �أدى ذل���ك �إل���ى ت��ر�ج��ع ك��ب��ري يف �لإن��ف��اق 
�خل��دم��ات  قطاعات  على  و�لطلب  �خل��ا���س  و�ل�ستثمار  �ل�ستهالكي 
�خلارجية.  �لتجارية  يف  ملحوظ  وت��ر�ج��ع  و�ل�سياحة  �ل�سفر  خا�سة 
�لعامل  م�ستوى  على  �لقت�سادي  �لرت�جع  �أن  �إل��ى  �لتوقعات  و�أ���س��ارت 
�لعاملية.  �ملالية  �لأزم��ة  �سجل خالل  �ل��ذي  �لرت�جع  �أعلى من  �سيكون 
وبالرغم من �لتحديات �ل�ستثنائية �لناجمة عن �أزمة جائحة كورونا 
قوة مركزه  بف�سل  �لتحديات  �لتعامل مع هذه  ��ستطاع  �لبنك  �أن  �إل 
�سيولته  ون�سب  خم�س�ساته  وكفاية  �لر�أ�سمالية  قاعدته  ومتانة  �ملايل 
تغطية  ون�سبة   ،%  19.08 �مل���ال  ر�أ�����س  ك��ف��اي��ة  ن�سبة  فبلغت  �مل��رت��ف��ع��ة. 
�ملخ�س�سات للت�سهيالت غري �لعاملة بلغت 107.2 %. كما �سجلت ن�سبة 
�ل�سيولة �لقانونية 130.7 % كما يف نهاية عام 2020 هذ� يف ظل تو��سع 

فر�س �لتوظيفات �جليدة خالل عام 2020. 
�لتي  �ليقني  عدم  وحالة  �لر�هنة،  �لقت�سادية  لالأو�ساع  ونتيجة 
�سيطرت على �مل�سهد �لقت�سادي يف ظل �جلائحة وتبعاتها �مل�ستقبلية، 
االقت�سادية  والقطاعات  احل�سابات  لبع�ش  التحوط  على  البنك  عمل 
�لتي �سهدت �رتفاعاً يف �حتمالية �لتعر، فقد �رتفع م�سروف خم�س�س 
مليون   18.6 من  �ملالية  �مل��وج��ود�ت  على  �ملتوقعة  �لئتمانية  �خل�سائر 
�إلى  بالإ�سافة  دينار عام 2020. هذ�  �إلى 31.9 مليون  دينار عام 2019 
�لنعكا�سات على �نخفا�س هو�م�س �لبنك نتيجة �نخفا�س �لعو�ئد على 
�لت�سهيالت �لئتمانية يف �لقطاع �مل�سريف فبلغ �سايف �لإير�د �لت�سغيلي 

127.7 مليون دينار برت�جع 8.8 % عن نهاية عام 2019.
وب��ال��رغ��م م��ن ت��ر�ج��ع �ل��رب��ح��ي��ة ف��م��ا ت����ز�ل ن�����س��ب �ل��ع��و�ئ��د �سمن 
باقت�ساد�ت  ع�سفت  �لتي  �ل��ظ��روف  ظل  يف  ومقبولة  جيدة  م�ستويات 

�لدول �لتي يعمل فيها �لبنك وحجم �ملخ�س�سات �لتي مت ر�سدها. حيث 
بلغ �لعائد على متو�سط �لأ�سول 1.31 %، و�لعائد على متو�سط حقوق 
م�ساهمي �لبنك 8.24 % يف نهاية عام 2020. كما �أن قاعدة ر�أ�سمال �لبنك 

كافية ملو�جهة �ل�سدمات و�ملخاطر �لتي ميكن �أن يتعر�س لها �لبنك.
�لأ�سول 2.7  �إجمايل  للبنك فقد �سجل  �ملايل  �ملركز  وعلى �سعيد 
مل�ساهمي  �مللكية  حقوق  �سجلت  كما   .2020 ع��ام  نهاية  يف  دي��ن��ار  مليار 

�لبنك 454.7 مليون دينار.
بلغت  فقد  �لأم�����و�ل،  م�����س��ادر  و����س��ت��ث��م��ار�ت  توظيفات  ج��ان��ب  ويف 
�ملطفاأة( حو�يل 1.5 مليار دينار  �لبنك �لئتمانية )بالتكلفة  حمفظة 
بارتفاع بن�سبة 4.1 % مقارنًة بعام 2019. كما منت حمفظة �ملوجود�ت 
ود�ئ��ع  و�سجلت  دي��ن��ار.  مليون   448.1 لت�سجل   %  26.6 بحو�يل  �ملالية 

�لعمالء 1.9 مليار دينار. 
جمل�ش  رئي�ش  ف��اخ��وري  �ساكر  ���س��رح  النتائج  ه��ذه  على  وتعقيباً 
�لإد�رة »�إن بنك �لأردن قام باتخاذ �لعديد من �لجر�ء�ت �لتي كان من 
�ساأنها �لتخفيف من �لآثار �لقت�سادية على عمالء �ل�سركات و�لأفر�د 
اأو التخفي�ش  تاأجيل االأق�ساط  اأو  اأو اجلدولة  الهيكلة  اإع��ادة  مبا فيها 
من �أعباء خدمة �لدين، وذلك من خالل تخفي�س �لفو�ئد و�مل�ساركة 
باالأزمة.  ت��اأث��راً  االأك��رث  القطاعات  ا�ستهدفت  التي  التمويل  برامج  يف 
�لأردن  يف  �إطالقها  مت  �لتي  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  يف  �أي�ساً  �ساهم  كما 
خا�سة  و�لهموم  �لأعباء  ولتخفيف  �جلائحة،  �آث��ار  ملو�جهة  وفل�سطني 
عن كاهل �لفئات �لأكر ت�سرر�ً حيث جتاوز �ملبلغ �ملدفوع 1.15 مليون 
دينار ل�سندوق »همة وطن« يف �لأردن و�سندوق »وقفة عز« يف فل�سطني.

و�أك�����د ف���اخ���وري ع��ل��ى م��رك��ز �ل��ب��ن��ك �مل����ايل �مل��ت��ني وق����وة ق��اع��دت��ه 
�ستعزز  �ل��ت��ي  �ل�سرت�تيجية  �مل�ساريع  �إجن���از  و��ستكمال  �لر�أ�سمالية 
وع��ودة  �جلائحة  �نح�سار  مع  �لتحديات  خو�س  على  �لبنك  ق��درة  من 
جانب  ويف  �لق��ت�����س��ادي.  �ل��ت��ع��ايف  وب���دء  لطبيعتها  ت��دري��ج��ي��اً  �حل��ي��اة 
منها يف  و�ل�ستفادة  �لفر�س  تقييم  على  �أي�ساً  ق��ادر  �لبنك  ف��اإن  م��و�ٍز 
ياأتي  وه��ذ�  �إل��ى طبيعتها.  ع��ودة �حلياة  ��ستمر�ر �جلائحة حلني  حال 
من�سجماً مع �سرعة ��ستجابة �لبنك يف مو�كبة �لتطور�ت و�لتحديات يف 
بيئة �لأعمال. �إلى جانب �قتنا�س �لفر�س من خالل �لدخول لأ�سو�ق 
جديدة وت�سخري �لأدو�ت و�لتقنيات �حلديثة يف تقدمي �خلدمات لر�سم 

م�سار جديد �أكر تكيًفا ومرونًة.

توزيع 12 % 

أرباحا نقدية على 
المساهمين
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مقاالت

توفيق 
فاخوري 
رحيــل 

رجل 
عصامي

كتب رئيس التحرير

 �أنعى �سديقي �لر�حل �لكبري و�لرجل �لع�سامي رجل �لعمال و�لبنوك توفيق فاخوري عن عمر جتاوز 
�لثمانني.

وللر�حل �سرية حياة خ�سبة وممتدة بد�أت بالغرت�ب و�لق�سوة وتكللت بالنجاح وبناء ��ستثمار�ت ناجحة، 
و��سرة مميزة فيها �ساكر و�سامر ووليد و�قبال. وكلهم لهم ب�سمات عميقة وجادة يف عديد من �ل�ستثمار�ت..

ب��د�أ ل  �سرية رجل ع�سامي  لتتعرف �لجيال على  �سرية حياته  لكتابة  �لكبري  �لر�حل  كنت حتدثت مع 
ميلك �سيئا حني توجه لل�سعودية يف �سنو�ت �خلم�سينيات ويف جيبه 78 دينار�ً �ردنياً، جمعتها و�لدته كدين من 

جار�تها و�قاربها يف قرية "جبع" مبنطقة جنني.

وقد عمل �لر�حل يف �أعمال خمتلفة بد�أها ي�ستغل بيديه يف ور�س �لن�ساء�ت و�لطرق، وتطور عمله بجدية 
لياأخذ مقاولت �سغرية تنجزها جمموعة من �لعمال ل تتجاوز �خلم�سة �فر�د و�سط �سم�س حارقة بعيد� عن 
�ملدن، �لى �ن �أ�سبح مقاوًل كبري�ً للطرق و�لبنية يف فرتة كان فيها �لر�حل �حلريري و�خرون ممن متيزو�..

مالكاً حل�سة  ثم  بع�سها،  يف  م�ساهماً  �لبنوك  عامل  ويدخل  �لت�سعينيات  بد�ية  �لردن  �لى  يعود  �ن  قبل 
�لقبال  �سركة  يف  ناجحة  �سناعات  �أق��ام  وق��د  ملكية،  ونقل  �لبنك،  يف  حت��ولت  بعد  �لردن  بنك  يف  ��سا�سية 
للطباعة و�سركة لل�سجائر والتبغ والتي فتحت فرعاً يف اخلليج لت�سنع املع�سل الفاخر باإدارة �سامر الفاخوري، 
وحققت قفز�ت نوعية، وقد كان �آخر ��ستثمار�ت "�بو �ساكر" رحمة �هلل عليه �قامة فندق رتز كارلتون �لذي 

بناه منفرد�ً بر�أ�سماله دون �سركاء، بكلفة ت�سل يف كل مر�حلها �لى 300 مليون دولر ورمبا تزيد .

كان �بو �ساكر فطناً مو�ظباً �يجابياً وحذر�ً.. جتنب �ملنزلقات �لتي وقع فيها �مل�ستثمرون وخا�سة يف جمال 
�لبنوك ومل ت�سجل عليه �ّية خمالفات تذكر، وكان على ر�أ�س �لبنك يف �ل�سنو�ت �لخرية �ل�سخ�سية �لنابهة 

�ملوؤدبة �ساكر فاخوري �لبن �لكرب لل�سيد توفيق. وكانت �إد�رته ناجحة ل ت�سكت على خطاأ.

�أما �سامر فقد كان ق�سة جناح متكاملة يف �سركة �لقبال ويف �ل�سجائر و�ملع�سل، و��سغر �لبناء هو وليد 
ذو �مليول �لريا�سية �ملحب للخيل وتربيتها و�مل�ستثمر يف جمال �لعقار�ت يف ��سبانيا حيث يقيم، وقد �أعد لأبي 

�ساكر �حفاد�ً كر�ً..

اما �سالبة ابي �ساكر فقد راأيتها قبل �سنتني حني الزم هيئة اال�ستثمار انفاذ �سروط ا�ستثماره معها، وقد 
تخلت بد�ية لكن ��سر�ره و�ثبات حقه �لزماها بالعودة عن مو�قف وقر�ر�ت خاطئة، ي�سهد على ذلك �سديقي 
با�سم �حلكومة لي�ستاأنف بعدها توفيق  �با �ساكر  �لدكتور خالد �لوزين رئي�س هيئة �ل�ستثمار �لذي فاو�س 

فاخوري عمل بناء فندق رتز كارلتون بال�سرت�طات �ملتفق عليها ويك�سب �لق�سية .

كان يريد الراحل للتو ان يرى هذا اال�ستثمار الكبري وان يبتهج بافتتاحه بنف�سه العام 2021، ولكن �لقدر 
ي�سبق �حيانا ولي�س لالن�سان �ل ما �سعى .

كان �سعار "�بو �ساكر" �لذي زرته �عر�س كتابة �سريته و��ستمتعت مبجال�سته كالعادة، ولحظت ��سر�ره 
على �لدو�م يف مكتبه يف �م �ذينة وجميئه �لى موقع �لفندق، ويف و�حدة من �ملر�ت ترك �سرير �مل�ست�سفى ليعود 

�لى �ملكتب ما يوؤكد عزميته وقوة �ر�دته و�سعاره )�عمل لدنياك كاأنك تعي�س �أبد�(.

��سدقائه وذك��رو� له ف�سال  �لكثريون من  �أحبه  �ساكر �حلياة و�عطاها، و�حبته و�عطته، وقد  �بو  �حب 
عليهم، ومنهم من �لتقيته يف مكتبه �مثال �ل�سرقاوي وغريه. وهو �ساحب نكتة تر�ه ب�سيطا �ن �ردت وجمال�سا 

لعلية �لقوم بح�سور �ساطع، ل يكرتث باملظاهر.

رغم �ناقته �ل�سديدة وجمال�سته �حلميمة وقد ر�فقته يف رحالت ومنا�سبات كان �ن�سانا م�سبعاً باحليوية ل 
يذكر من يعرفهم من ��سدقاء �و حتى خ�سوم �ل بكالم طيب �و ي�سمت حني ل ير�سى.

قيل �ن يده يف �ل�ستثمار مباركة، ما �ن ي�سعها حتى يتحول �مللم�س لها �لى بركة، ومل ُيعرف عنه ف�سل �و 
هزمية فهو ل يعرتف بذلك، و�ن و�جه ذلك و��سل �لعمل وحول �لتحدي �لى فر�سة .

له عني ناقدة تفوق �لدر��سات حني يعر�س عليه م�سروع �و تقابله �سخ�سية مقرت�سة .

رحمك �هلل يا �با �ساكر و�نزلك ف�سيح جناته وغفر لك و�ح�سن لأهلك وذويك �لعز�ء وللعائلة ح�سن 
�ل�سرب و�ل�سلو�ن .. �نا هلل و�نا �ليه ر�جعون.

و�جه بنك �ل�سكان حتديات قوية… �أو�ساع ورثها من �إد�رة �سابقة 
و�نعكا�سات  متباطئة  �قت�سادية  �أو�ساع  من  �لكورونا  قبل  ما  وحتديات 
�سمن  عديدة  �ردن��ي��ة  بنوك  مو�جهتها  يف  �سارعت  �لتي  �لكورونا  �أزم��ة 

�سياق �أزمة �قت�سادية عاملية �سببتها هذه �جلائحة…
لكن من �أين جاءت �سالبة �لأد�ء و�سدة �ملر��س و�لقدرة على �لتكيف 
و��ستمر�ر �لعمل �لرت�كمي �لإجن��ازي، وعدم وقف �أي مبادر�ت �يجابية 
ميكن �أن حتقق �ملزيد و�لتخفف من �أية قيود �أو كلف �أو �نفاق ز�ئد رتبته 

ظروف خمتلفة؟
ب�سكل  ملمو�سة  تكون  �أن  ميكن  ك��ان  �لتي  �نطالقته  ع��اود  �لإ�سكان 
�لأد�ء  �لبنك  و��سل  ذل��ك  وم��ع  �سببته،  وم��ا  �جلائحة  حلول  ل��ول  كبري 
�لعالية �لتي و�سلت %46  بثبات، وكانت �لرت�جعات ملمو�سة يف ن�سبتها 

من �لأرباح و�لتي بلغت �أكر من 38 مليون دينار…
مغامرة  اي  عن  بعيد  علمي  ب�سكل  متحفظة  �سيا�سات  نهج  البنك 
�أي  من  تخرجه  �أن  ��ستطاعت  وطبقها  جديدة  �أ�س�ساً  وو�سع  �نفعال  �أو 

�حتمالت ميكن �ن تنفذ �إلى حر�سه…
خ�سائر  كمخ�س�سات  دينار  مليون   88،5 باقتطاع  ق��ر�ر�  �أخ��ذ  ول��ذ� 
�ئتمانية متوقعة خالل �لت�سعة ��سهر �لأولى من عام 2020 وهذ� ما �أثر 
على �سايف �لربح وجعل �لرقم 38،1 مليون متو��سعا قيا�سا �إلى ما كان 
يدّره �لبنك من �أرباح وكان ذلك يف حد ذ�ته جناحا يف زيادة ن�سبة تغطية 

�ملخ�س�سات للديون غري �لعاملة لت�سل �إلى م�ستوى %100 ..
و�أن��ه لب��د من  �لكي  �آخ��ر �لعالج  �أن  فالبنك يوؤمن يف ه��ذه �ملرحلة 
��ستئ�سال �أية عو�مل ميكن �ن تهز م�سريته فكانت �ل�سيا�سات �ملتحفظة 
وبقناعات  �ملحتملة  �لئتمانية  للخ�سائر  �لإ�سافية  �لحتياطات  لبناء 

د�خلية تعزز توجهات �لبنك �ملركزي �لتقليدية…
�سيا�سات �لبنك �جلديدة مكنت �ملجموعة يف �لت�سعة �أ�سهر من �لعام 
�ملا�سي من حتقيق منو يف �إجمايل �لدخل �لت�سغيلي حيث �رتفعت ن�سبة 
�لنمو رغم �لظروف �لقا�سية �إلى 0،4% لي�سل �لدخل �لت�سغيلي �إلى 273 
مليون دينار، ورغم �أي�سا �نخفا�س �أ�سعار �لفو�ئد عامليا و�أي�سا �نخفا�س 
�ملو�جهة  �ملاأخوذة يف  �لإي��ر�د�ت غري �ملرتبطة بالفو�ئد نتاج �لإج��ر�ء�ت 
للوباء و�ملتمثلة باإيقاف �ل�ستيفاء �ملوؤقت لبع�س �لر�سوم و�لعمولت يف 

�أ�سو�ق �ملجموعة �لرئي�سية �ملتاأثرة بالوباء…
�إد�رة  يف  ب��ك��ف��اءة  و�مل��ت��و����س��ل��ة  �حلثيثة  �جل��ه��ود  ن��ت��اج  �ل��ف��ع��ال  �لأد�ء 
�ملركز �ملايل بفعالية �ف�ست �لى �ملحافظة على جودة �لأ�سول ومتانتها 
يف  لت�سل   %  1.6 بن�سبة  �مل�سرفية  �لت�سهيالت  �إج��م��ايل  و�ل��ى�رت��ف��اع 

ترجمتها �لى 4.7 مليار دينار يف 2020/9/30 .
وقد جاء ت�سريح رئي�س جمل�س �لإد�رة �ل�سيد عبد �لإله �خلطيب 
�ل�سكان  بنك  �ل��ى  وج��اء  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �حلياتني  خرب  �ل��ذي 
�لنتظام  بقوة  �لنطالقة  معاودة  من  �لبنك  متكني  يف  ب�سمت  ليعمل 

�لذين  و�ردنيني من  �مل�ساهمني عربا  به و�سط ثقة  �لالئق  �لتناف�س  يف 
خربو� خرب�ت رئي�س جمل�س �لإد�رة و�طماأنو� لد�ئه �لناجح و�ملتكرر يف 

�سركات كربى ومو�قع خمتلفة.
ق��ول��ه �ن �ملجموعة  �مل��ر���س��ل يل ج���اء يف  �مل��ج��ل�����س يف �خل���رب  رئ��ي�����س 
نتائج  حتقيق  من  متكنت  والتمويل-  للتجارة  االإ�سكان  بنك  -املق�سود 
مالية ت�سغيلية متميزة خالل �لفرتة من قبل تف�سي وباء �لكورونا وذلك 
�لقت�ساد  يو�جهها  �لتي  �ل�سعبة  و�لتحديات  �لظروف  �لرغم من  على 
�خلطيب �لذي قدم ت�سخي�سا دقيقا ذهب �إلى �قر�ر �أن �لبنك و��سل �د�ء 
و�قع  ظل  يف  �لدخل  �إج��م��ايل  يف  م�ستد�م  منو  حتقيق  من  ومتكن  قويا 
�قت�سادي �أكر �سعوبة وبنية ت�سغيلية عاملية غري م�سبوقة تاأثرت بعمق 
بجائحة كورونا مثبتا -�ي �لبنك- قدرته �لكبرية على �لتكيف و�لتعامل 

معها بكل �قتد�ر وكفاءة وبنف�سه �لر�سمي �ملوروث.
و�ق��ر  �حلكومية  و�لج�����ر�ء�ت  �مل��رك��زي  �لبنك  �د�ء  �خلطيب  ث��ّم��ن 
ب�سو�بها وقدرتها على تخفيف �ثار �جلائحة ودعا �لى ت�سافر �جلهود 

�لوطنية لتمكني �لقت�ساد �لأردين من عبور �لفرتة �حلرجة بنجاح.
و�ذ� جاز يل �ن �جتهد فاإن �سعار �خلطيب يف �سياق �لولولة و�لرعب 
و�ل��ت��خ��وف م��ن �جل��ائ��ح��ة �ق��ت�����س��ادي��ا مي��ك��ن �أن ي��خ��دم��ه ���س��ع��ار "كربها 
ذ�ت  رفعه  �ل��ذي  �ل�سيا�سي  �ل�سعار  م���و�ز�ة  بت�سغر" يف  و�سغرها  بتكرب 
�ختالف  مع  �لطر�ونة  فايز  �لدكتور  �لعريق  و�ل�سيا�سي  �لدبلوما�سي 

�ل�سياق و�لظروف و�ت�ساع �لرقعة يف �لتاأثري…
لكن يبقى �أن جهود رئي�س جمل�س �لإد�رة �لتي ظل حري�سا على عدم 
�عالنها �و حملها يف و�سائل �لإعالم �تت �كلها يف �لوقاية �أول ويف �إعادة 

مو�سعة �أد�ء �لبنك ليكون باجتاه �لبو�سلة و�لأهد�ف �ملتوخاة…
�لتنفيذية  و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  ب��ني  مميز�  �لن�سجام  ك��ان  ومل��ا 
فاإن �لرئي�س �لتنفيذي �ل�سيد عمار �ل�سفدي �لذي تنوعت خربته قبل 
مو��سلة  ميد�لية  لينال  �ل�سكان  بنك  تيار�ت  يف  �ل�سباحة  يف  �لتحدي 
�لعمل ويقول �إن �لبنك و��سل �سيا�ساته �مللتزمة باحلفاظ على �سالمة 
��سوله وجودتها ومتانة مركزه �ملايل وهذ� �لتعبري لي�س عاديا يف مثل 
هذه �لظروف �ذ ل يقال هكذ� عن عو�ئده و�منا هو مكلف يف �لرتجمة 

�أمام ما تو�جهه �لبنوك من حتديات و�لإ�سكان منها خ�سو�سا…
و�ح��ك��ام  �لت�سغيلية  �ل��ك��ف��اءة  �ل���س��ا���س��ي  �ع��ت��ب��اره  يف  جعل  �ل�سفدي 
�ل�سيطرة على �لتكاليف، فالقت�ساد يف �لنفقة ن�سف �لعي�س �ما �لن�سف 

�لخر فمعلوم…
و��ست�سهد �ل�سفدي مبحافظة �لبنك على متانة قاعدته �لر�أ�سمالية 
�لتي بلغت يف �إجمايل حقوق �مللكية 1.1 مليار دينار كما بلغت ن�سبة كفاية 
ر�أ�س �ملال 16.9 % ون�سبة �ل�سيولة 121% وكل هذه �لن�سب �أعلى من �حلد 
�لأدنى للمتطلبات من �لبنك �ملركزي وبالتايل فاإن �ل�سكان وعالماته 

مقروءة.

بنك اإلسكان… مراس شديد 

سلطان الحطاب

مقاالت

131 العدد 46- 2021 130130130



بنك اإلسكان يوفر 
لعمالئه تجربة 

مصرفية استثنائية 
مع تدشينه الفرع 

الرقمي للخدمات 
 )Iskan engage( الذاتية

في مبنى اإلدارة 
42,5 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان لعام 2020العامة

�ململكة-  يف  �نت�سار�ً  و�لأو���س��ع  �لأك��ر  �ل�سكان– �لبنك  بنك  د�سن 
�لفرع �لرقمي للخدمات �لذ�تية )Iskan engage( يف مبنى �لإد�رة 
يقدم لعمالئه جتربة م�سرفية  و�لذي  �ل�سمي�ساين،  للبنك يف  �لعامة 
م�ستوى  نوعية يف  نقلة  وتعترب  ت�ساهى،  ��ستثنائية ل  تفاعلية  رقمية 

�خلدمات �مل�سرفية �لرقمية �ملقدمة يف �ل�سوق �لأردين.
بنك  ف��روع  ل�سبكة  قّيمة  �إ�سافة  �جل��دي��د  �لرقمي  �ل��ف��رع  ويعترب 
ميتاز  حيث  �ململكة،  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  و�ملنت�سرة  �ل��و����س��ع��ة  �لإ���س��ك��ان 
من  جمموعة  �لبنك  لعمالء  وي��ق��دم  �خل��ا���س  �لتكنولوجي  بطابعه 
�إمتام  �ل�ساعة ومبا ميكنهم من  �ملتكاملة على مد�ر  �لذ�تية  �خلدمات 

كافة معامالتهم �لبنكية ب�سكل فوري وبكل ي�سر، و�سهولة، و�أمان.
ومبجرد زيارة �لفرع �لرقمي )Iskan engage( �سيتمكن عمالء 
�لبنك من خو�س جتربة م�سرفية فريدة ومميزة يف عامل �لتكنولوجيا 
للعمالء  �لتفاعلية  �لأج��ه��زة  تتيح  حيث  �لرقمي،  و�لتحول  �مل�سرفية 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات �ل��ب��ن��ك��ي��ة، و�أ���س��ال��ي��ب 
كيفية  ح��ول  وتو�سيحي  نوعي  حمتوى  م��ع  و�لتفاعل  �ملالية،  �لإد�رة 
�سا�سات  خ��الل  م��ن  �مل�سرفية  �لبنك  ق��ن��و�ت  خمتلف  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
تفاعلية  �سا�سات  هيئة  على  متاحة   )Smart Screens( ذكية  مل�س 

.)Digital Tables( وطاولت رقمية )Interactive Pods(
�إلى �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل )ATM( ب�سكلها �حلديث  وبالإ�سافة 
للعمالء  �لأ���س��ا���س��ي��ة، ميكن  �لبنكية  ت��ق��دم �خل��دم��ات  و�ل��ت��ي  و�مل��ت��ط��ور 
خالل  من  و�ل�سورة  بال�سوت  �لعمالء  خدمة  م�سوؤويل  مع  �لتو��سل 
بتقنية  و�مل����زودة  �ملبتكرة   )ITM( �لتفاعلي  �لآيل  �ل�����س��ر�ف  �أج��ه��زة 
�لفيديو، و�لتي تتيح لعمالء �لبنك �إمتام معظم �خلدمات و�ملعامالت 

�مل�سرفية وعلى مد�ر �ل�ساعة ودون �حلاجة �إلى زيارة �لفرع.
�لأمانات  �سناديق  ��ستخد�م  �أي�ساً  للعمالء  �لرقمي  �لفرع  ويتيح 
�لآلية )Safety Deposit Box( �خلا�سة بهم، بطريقة  �حلديدية 
ومبا  �ملمغنطة،  و�لبطاقة  �لب�سمة  خ��الل  م��ن  ومبتكرة  حديثة  �آل��ي��ة 
وعلى  وقت  �أي  يف  ذ�تياً  �لثمينة  �إل��ى ممتلكاتهم  �لو�سول  ميكنهم من 

مد�ر �ل�ساعة، وبكل �سهولة وخ�سو�سية.
ويف تعليقه على تد�سني �لفرع �لآيل �جلديد، قال رئي�س جمموعة 
�لعمال �مل�سرفية يف بنك �لإ�سكان فا�سكني �أجميان: "نحر�س دوماً يف 
�ملبتكرة،  �مل�سرفية  �خلدمات  من  منظومة  تقدمي  على  �لإ�سكان  بنك 
و�ل�ستثمار يف تبني �أحدث ما تقدمه تقنيات �لتكنولوجيا �لرقمية يف 
رقمي  ف��رع  �أول  بتد�سني  �ليوم  نفخر  حيث  �مل�سرفية،  �ل�سناعة  ع��امل 
م�سرفية  جتربة  ولعمالئنا  �لأردين  لل�سوق  لنقدم  �لذ�تية  للخدمات 
ذ�تية تفاعلية ومميزة يف عامل �لتحول �لرقمي، ومبا يحاكي تطلعاتهم 

ورغباتهم".
و�أ�ساف �أجميان:" �سيكون �لفرع �لرقمي وهو �لأول من نوعه يف 
�ململكة من حيث طبيعة �خلدمات �ملقدمة و�لأجهزة �لتفاعلية �ملبتكرة 
�لتي ن�سعها بني �أيدي عمالئنا، �إ�سافة متميزة ونقلة نوعية يف �ل�سوق 
�مل�سريف �لأردين، جت�سيد�ً ل�سرت�تيجية �لبنك �لتي تركز يف حماورها 
و�خل��دم��ات  �ل�ساملة،  و�جل���ودة  �لتكنولوجي،  و�ل��ت��ط��ور  �لب��ت��ك��ار  على 

�مل�سرفية عالية �لتناف�سية".
�لذ�تية �جلديد  للخدمات  �لرقمي  �لفرع  �أن  �إل��ى  �لإ���س��ارة،  جتدر 
)Iskan engage( ياأتي �متد�د�ً للجهود �ملتو��سلة �لتي يبذلها بنك 
�لإ�سكان نحو �لتحول �لرقمي وتقدمي خدمات تنطوي على �لعديد من 
�لقيم �مل�سافة لعمالئه، حيث �أعلن �لبنك عن �سر�ء 185 جهاز �سر�ف 
ب�سرعة  لعمالئه  وجديدة  نوعية  خدمات  توفر  وحديثاً  متطور�ً  �آيل 
كافة  تطوير  ��ستكمال  مت  كما  �لفروع،  لزيارة  �حلاجة  ودون  و�سهولة 
�لالتالم�سية  بتقنية  فئاتها  بكافة  �ملبا�سر  و�لدفع  �لئتمان  بطاقات 
)Contactless( وبت�سميم ع�سري مميز يحمل �سورة مبنى �لبنك 
بن�سخته   )Iskan Mobile( تطبيق  �إ�سد�ر  �إلى  بالإ�سافة  �جلديد، 
ب�سكل   )Iskan V-Card( إ�سد�ر بطاقات� و�إط��الق خدمة  �ملحدثة، 
�آيل وفوري من خالل �إ�سكان �أونالين ومن خالل �لتطبيق، بالإ�سافة 
�ملتغري�ت  تو�كب  �لتي  و�ملتقدمة  �ملتطورة  �خل��دم��ات  من  �لعديد  �إل��ى 

�ملت�سارعة �لتي يفر�سها �لع�سر �لرقمي.

 �أعلنت جمموعة بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل عن نتائجها �ملالية لل�سنة 
بعد  �سافية  �أرب��اح��اً  �ملجموعة  حققت  حيث   ،2020 �لأول  كانون   31 يف  �ملنتهية 
�ملخ�س�سات و�ل�سر�ئب بلغت 42.5 مليون دينار، برت�جع ن�سبته 49% مقارنة مع 

ما مت حتقيقه خالل عام 2019.
ونظر�ً للظروف �لقت�سادية �ل�سعبة �لتي �سهدها �لعامل �أجمع خالل عام 
2020 ب�سبب تف�سي وباء كورونا، و�لتوقعات �مل�ستقبلية للموؤ�سر�ت �لقت�سادية 
�لتي تاأثرت بعمق بهذه �جلائحة، ��ستمرت �ملجموعة يف �تباع �سيا�ستها �ملتحفظة 
لبناء �حتياطيات �إ�سافية للخ�سائر �لئتمانية �ملحتملة كاإجر�ء وقائي حلماية 
�لبنك من �أي تاأثري�ت �سلبية على حمفظة �لقرو�س، حيث مت �لحتفاظ مببلغ 
123 مليون دينار كمخ�س�سات خ�سائر �ئتمانية خالل عام 2020، مما �أثر على 

�سايف �أرباح �ملجموعة.
وقد متكنت جمموعة �لبنك خالل عام 2020 من �ل�ستمر�ر يف �ملحافظة 
لي�سل   %0.9 بن�سبة  �رتفع  �لدخل، حيث  �جمايل  م�ستد�م يف  على حتقيق منو 
�أ�سعار �لفو�ئد عامليا  �لى 364.3 مليون دينار، وذلك على �لرغم من �نخفا�س 
�ملوؤقت ل�ستيفاء  بالفو�ئد نتيجة �ليقاف  �ملرتبطة  �لي��ر�د�ت غري  و�نخفا�س 

بع�س �لر�سوم و�لعمولت يف �أ�سو�ق �ملجموعة �لرئي�سية �ملتاأثرة بوباء كورونا.
كما متكنت �ملجموعة من حتقيق ربح ت�سغيلي قبل �ملخ�س�سات و�ل�سر�ئب 
ن�سبتها 8.6% عن عام 2019، وذلك بدعم من  بزيادة  دينار،  203.5 مليون  بلغ 
لتنويع  نتيجة  �لعام،  �سجلت منو�ً خالل  �لتي  �لرئي�سية  �لت�سغيلية  �لقطاعات 
على  �ل�سيطرة  و�إح��ك��ام  للعمليات  �لت�سغيلية  �لكفاءة  وتعزيز  �لدخل  م�سادر 

�لتكاليف.
و�أدت جهود �لبنك �ملتو��سلة يف �د�رة �ملركز �ملايل بفعالية مع �ملحافظة على 
جودة �لأ�سول ومتانتها �لى �رتفاع �إجمايل �لت�سهيالت �مل�سرفية بن�سبة %1.2 

لت�سل �لى 4.7 مليار دينار كما يف 31 كانون �لأول 2020.
ع��ب��داالإل��ه  االإدارة،  جمل�ش  رئي�ش  اأع���رب  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه��ذه  على  تعقيبه  ويف 
�خلطيب، عن بالغ تقديره لتمكن جمموعة �لبنك خالل عام 2020 من حتقيق 
نتائج مالية ت�سغيلية قوية وت�سجيل منو م�ستدام يف الربح الت�سغيلي واإجمايل 
يو�جهها  �لتي  �ل�سعبة  و�لتحديات  �ل��ظ��روف  من  �لرغم  على  وذل��ك  �ل��دخ��ل، 

�لإقت�ساد، و�لآثار �ل�سلبية غري �مل�سبوقة جلائحة كورونا على �لقت�ساد �لعاملي 
باأكمله، مما يوؤكد مكانة �لبنك �ملتقدمة وقدرته �لر��سخة على�لتكيف و�لتعامل 

مع �لتحديات بكل كفاءة و�قتد�ر.
و�أو�سح �خلطيب �أن �لنخفا�س غري �لت�سغيلي يف �سايف �لأرباح، ناجت عن 
�إجر�ء�ت �حرت�زية �تخذتها �ملجموعة متثلت بالحتفاظ مبخ�س�سات ��سافية 
�لعام  يف  �ملخ�س�سة  �ملبالغ  �سعف  م��ن  �أك���ر  بلغت  �لت�سهيالت  ملحفظة  �آم��ن��ة 
�سالبة  وتعزيز  �لبنك  حماية  �ل��ى  �لوقائية  �خل��ط��و�ت  ه��ذه  وتهدف  �ل�سابق، 
�لناجمة  �ل�سلبية  مركزه �ملايل يف �سوء �سعوبة �ملرحلة و�لأو�ساع �لقت�سادية 

عن تف�سي وباء كورونا.
وثمن �خلطيب �لدور �لهام �لذي يلعبه �لبنك �ملركزي �لأردين و�لإجر�ء�ت 
و�لتخفيف  تد�عيات جائحة كورونا  �تخاذها لحتو�ء حدة  �لتي مت  �حلكومية 
�أن تت�سافر �جلهود �لوطنية لتمكني �لقت�ساد  �أمله يف  �آثارها، معرباً عن  من 

�لأردين من عبور هذه �لفرتة �حلرجة بنجاح.
�ملنعقد بتاريخ  �إد�رة �لبنك ناق�س يف �جتماعه  �أن جمل�س  و�أعلن �خلطيب 
للهيئة  و�أو�سى  �عتمادها،  ومت   2020 لعام  للبنك  �ملالية  �لبيانات   2021/1/21
�لقيمة  م��ن   %11 بن�سبة  �مل�ساهمني  �ل�سادة  على  نقدية  �أرب���اح  بتوزيع  �لعامة 

�ل�سمية لل�سهم عن �لعام 2020.
من جانبه، �أكد �لرئي�س �لتنفيذي للبنك، عمار �ل�سفدي، �أن �لبنك و��سل 
�سيا�سته �مللتزمة باحلفاظ على �سالمة �أ�سوله وجودتها ومتانة مركزه �ملايل، 
على  �ل�سيطرة  و�إحكام  للعمليات  �لت�سغيلية  �لكفاءة  حت�سني  يف  �ل�ستمر�ر  مع 
�لرئي�سية  �لت�سغيلية  �لن�سطة  يف  متز�يد�ً  �يجابياً  من��و�ً  �أثمر  مما  �لتكاليف، 

للبنك. 
و�أ����س���اف �ل�����س��ف��دي �أن �ل��ب��ن��ك مت��ك��ن م��ن �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ت��ان��ة قاعدته 
ن�سبة  بلغت  دينار، كما  �مللكية 1.2 مليار  بلغ �جمايل حقوق  �لر�أ�سمالية، حيث 
�لأول  كانون   31 يف  كما   %127 �ل�سيولة  ن�سبة  وبلغت   %17.4 �مل��ال  ر�أ���س  كفاية 
2020، وكافة هذه �لن�سب �أعلى من �حلد �لأدنى للمتطلبات �لتنظيمية للبنك 
ملوافقة  وتخ�سع  اأولية  النتائج  هذه  ب��اأن  "علما  ب��ازل.  وجلنة  �لأردين  �ملركزي 

�لبنك �ملركزي �لأردين".

بنك اإلسكان

عبد �لله �خلطيب
 رئي�س جمل�س �لإد�رة

عمار �ل�سفدي
�لرئي�س �لتنفيذي

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 11% أرباحًا على المساهمين

ملف البنوك
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البنك يعزز مكانته المصرفية في الزرقاء بفرع جديد

البكري: نتحمل مسؤولية وطنية كمؤسسات اقتصادية لتقديم الدعم للجامعات

 عزز بنك �لقاهرة عمان مكانته يف حمافظة �لزرقاء بافتتاح فرع 
�لفروع  عن  �ل�سغط  وتخفيف  وي�سر  ب�سهولة  عمالئه  خلدمة  جديد 

�لأخرى.
�ل��ك��ائ��ن يف حي  م��ق��ره  با�ستقبال عمالئه يف  �ل��ف��رع �جل��دي��د  وب���د�أ 

�لز�هرة - �سارع بهاء �لدين - جممع �لأردن.
و�لتقنية  �لع�سرية  �لت�ساميم  �أح��دث  وف��ق  �جلديد  �لفرع  وجهز 
بتقدمي  �لعمالء  قاعدة  وتو�سيع  �لعمالء  خدمة  �سرعة  �سمان  بهدف 

�أف�سل �خلدمات �مل�سرفية.
�لتجديد  عملية  للفرع  �لد�خلية  و�لت�ساميم  �لع��م��ال  وحت��اك��ي 
و�لنه�سة �مل�سرفية �ملتو��سلة �لتي ي�سهدها �لبنك لتتنا�سب مع �لهوية 
�ملوؤ�س�سية للبنك وذلك لتقدمي خدمة ع�سرية بر�حة و�مان و�ن�سيابية.
و�سائل  كافة  توفري  على  �جلديد  �ل��زرق��اء  ف��رع  يف  �لبنك  وحر�س 
�لفرع مبا فيها توفري  �لر�حة و�سرعة تقدمي خدماته لعمالئه د�خل 
جهاز �سر�ف �آيل لتقدمي كافة �خلدمات �مل�سرفية على مد�ر 24 �ساعة.

ي�سار �لى �ن هذ� �لفرع �جلديد �أن�سئ يف �سياق تنفيذ �سيا�سة �لبنك 
يف تو�سيع �لنت�سار �جلغر�يف خلدمة عمالئه يف كل مكان نتيجة �لزدياد 
�مل�سرفية  �لبنك  ثقتهم بخدمات  تعزز  �لذين  للعمالء �جلدد  �لالفت 

�ملميزة خا�سة �لكرتونيا.
موؤخر�  نقلة  مت  �لرمثا  مبدينة  ج��دي��د�   فرعا  �لبنك  �فتتح  كما 

لتلبية حاجات �ملنطقة م�سرفيا و�لذي يخدم كافة �سر�ئح �ملجتمع.
و�نتقل فرع بنك �لقاهرة يف �لرمثا �إلى مكانه �جلديد عند �ول خط 

�ل�سام – مقابل مت�سرفية �لرمثا وحمكمة بد�ية �لرمثا .
و��سعه  م�ساحة  ووج��ود  �لتجارية  بحيويته  �جلديد  �ملوقع  ويتميز 
�أم���ام���ه ت��وف��ر ل��ع��م��الئ��ه م���و�ق���ف ل�����س��ي��ار�ت��ه��م، ف��ي��م��ا حت��اك��ي �لع��م��ال 
�مل�سرفية  و�لنه�سة  �لتجديد  عملية  للفرع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�لت�ساميم 
للبنك  �ملوؤ�س�سية  �لهوية  مع  لتتنا�سب  �لبنك  ي�سهدها  �لتي  �ملتو��سلة 

وذلك لتقدمي خدمة ع�سرية بر�حة و�مان و�ن�سيابية.

يزيد �ملفتي
رئي�س جمل�س �لإد�رة

كمال �لبكري
�ملدير �لعام

بنك القاهرة عمان

ملف البنوك

تهنئة وتربيك

بنك القاهرة عمان

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة السيد يزيد املفتي
واملدير العام السيد كمال البكري

وأسرة البنك 

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

�لتي  بالتفاقية  �لذكية  �لبطاقة  عامل  �لى  موؤتة  جامعة  �ن�سمت 
وقعتها مع بنك �لقاهرة عمان بتحويل هويات �لطلبة �جلامعية و�ع�ساء 

�لهيئة �لتدري�س و�لإد�رية �إلى "بطاقة ذكية متعددة �ل�ستخد�مات".
ووقع �لتفاقية عن �جلامعة �لأ�ستاذ �لدكتور عرفات عوجان وعن 

بنك �لقاهرة عمان �لرئي�س �لتنفيذي كمال �لبكري. 
و�أكد �لدكتور عوجان �أهمية �ل�سر�كة �ملوؤ�س�سية مع �لقطاع �خلا�س 
تنتهجها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ت��ح��دي��ث  ب���اإج���ر�ء�ت  يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة 

�جلامعة 
و��ساد عوجان بامل�ستوى �خلدمي �ملتميز لبنك �لقاهرة عمان �لذي 

يعد �إحدى �لدعائم �لأ�سا�سية لالقت�ساد �لوطني .
م��ن جهته ����س��اد �ل��ب��ك��ري ب��ت��ع��اون �جل��ام��ع��ة م��ع �ل��ب��ن��ك يف تقدمي 
�خلدمات �ملالية و �مل�سرفية ، و�كد ��ستمر�ر �لبنك يف تطوير معامالته 

مع �جلامعة مل�سلحة �لطلبة و �لعاملني فيها.

و�أو�سح �لبكري �ن روؤيه �لبنك تتمحور يف �طار تطبيق روؤى �لبنك 
 Financial Inclusion �مل��ايل   �ل�ستمال  باأهمية  �لردين  �ملركزي 
و�لذي يعك�س فو�ئده على �لقت�ساد �لردين و حت�سني معدلت �لنمو 
و تقليل م�ستويات �لبطالة عن طريق �دخال �سريحة و��سعه �لى قطاع 
�ملدفوعات �مل�سريف و بالتايل توفري �ملعلومات �لكفيلة بخلق و ��ستحد�ث 

منتجات م�سرفية وفقا لحتياجات هذه �ل�سريحة،
وطنية  م�����س��وؤول��ي��ة  نتحمل  ع��م��ان  �ل��ق��اه��رة  ب��ن��ك  يف  "�إننا  وق����ال  
من  ومتكينها  للجامعات  �لدعم  لتقدمي  وطنية  �قت�سادية  كموؤ�س�سات 
مو��سلة م�سريتها �لعلمية و�لتعليمية ب�سكل حريف متميز ومبا يخدم 

�لقت�ساد �لوطني".
�جلامعات  م��ع  �لتو��سل  على  �لبنك  �إد�رة  ح��ر���س  �ل��ب��ك��ري  و�ك���د 
�لنمو  على  �إيجابا  تنعك�س  ت�ساركية  عالقات  وبناء  �لأردن��ي��ة  �لر�سمية 

�لقت�سادي �لوطني يف �لأردن.

134134134



ع��ل��ى م���د�ر 21 ع��ام��اً، وجم��ل��ة ن��ي��وي��ورك �ل��ع��امل��ي��ة "غلوبال 
يف  �أد�ًء  �لأف�����س��ل  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  �لبنوك  تختار  فاينان�س" 
للتميز  به  موثوقاً  معيار�ً  �جلو�ئز  هذه  �أ�سبحت  حتى  �لعامل، 
يف �ملجتمع �ملايل �لعاملي. ويف �لعام �ملا�سي 2020، مت �ختيار بنك 
�لحتاد ملنحه جائزة "�لبنك �لرقمي �لأكر �بتكار�ً" يف �ل�سرق 
�لأو�سط، و�لإعالن عن ذلك من خالل حفل توزيع �جلو�ئز على 

�لفائزين، وذلك يف ت�سرين �لثاين )نوفمرب( من �لعام 2020.
عاملية،  ملعايري  وفقاً  �جلائزة  على هذه  �لحت��اد  بنك  ح�سل 
عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �إنفو�سي�س  حتكيم  جلنة  قبل  م��ن  حتديدها  مت 
��سرت�تيجية  قوة  ومنها:  و�لتكنولوجيا،  �ل�ست�سار�ت  جمال  يف 
ج����ذب �ل��ع��م��الء وت���ق���دمي �خل���دم���ات �ل��ب��ن��ك��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة ل��ه��م، 
�لرقمية  و�خلدمات  �ملنتجات  ��ستخد�م  على  حّثهم  يف  و�لنجاح 
و�لتنوع  �لرقميني،  �مل�ستخدمني  �أع��د�د  و�لنمو يف  ب�سكل يومي، 
من  �ملكت�سبة  �لفو�ئد  على  دليل  ووج��ود  �ملقدمة،  �خل��دم��ات  يف 
�ملوقع  كل من  وفاعلية  ت�سميم  �إل��ى  �إ�سافة  �لرقمية،  �مل��ب��ادر�ت 

�لإلكرتوين وتطبيق �لهاتف �خللوي.
مع مطلع �لعام 2017، بد�أت رحلة بنك �لحتاد نحو �لتحول 
توفري خمتلف �خلدمات  منه يف  رغبة  مبتكر،  رقمي  بنك  �إل��ى 
�لتي تلبي �حتياجات عمالئه يف �أي وقت و�أي مكان، دون �حلاجة 
�إلى زيارتهم لفروع �لبنك. ومع نهاية �لعام 2019، �أنهى �لبنك 
�أمتتة ما ن�سبته 73 % من عملياته، مع �ن�سمام 63 % من عمالئه 
ر�فقه من  �لعام 2020، وم��ا  �لبنكي. وم��ع جم��يء  �لتطبيق  �إل��ى 
�إل��ى  �ل��ت��ح��ول  �إل���ى  ت��د�ع��ي��ات جائحة كوفيد 19، غ��دت �حل��اج��ة 

�خلدمات �لرقمية �أكر �أهمية من �أي وقت م�سى.
بنك �لحت���اد ح�سل على جائزة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم��ن 
"�أف�سل بنك رقمي"، و"�أكر بنك رقمي مبتكر" على م�ستوى 
نيويورك  جملة  قبل  م��ن  وذل���ك  �أي�����س��اً،  �حل���ايل  للعام  �لأردن 
�لعاملية "غلوبال فاينان�س"، كمرحلة �أولى قبل �لتاأهل للجائزة 

�لثانية على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط.
وي�سعى بنك �لحت��اد دوم��اً نحو متكني عمالئه من ت�سكيل 
�ملالية  و�لأدو�ت  �حللول  �أف�سل  توفري  خ��الل  من  م�ستقبلهم، 

�حتياجاتهم  فهم  على  مبنية  خ��دم��ات  منهم  وي�ستوحي  ل��ه��م، 
ليكون بنك �لتعامل �ليومي لكل فرد من �أفر�د عائلته.

لل�سرطان مذكرة  �أخ��رى وقعت موؤ�س�سة �حل�سني  من جهة 
�لبنك لأكادميية  تفاهم مع بنك �لحت��اد، يتم مبوجبها رعاية 
�لتعليم و�لتدريب يف مركز �حل�سني لل�سرطان ملدة ثالث �سنو�ت 
لدعم جهود �لأكادميية وتغطية نفقاتها �لتدريبية و�لت�سغيلية.

وقع �ملذكرة مدير عام موؤ�س�سة �حل�سني لل�سرطان، �ل�سيدة 
�ل�سيدة  �لحت���اد،  لبنك  �لتنفيذي  و�لرئي�س  قطام�س،  ن�سرين 
�ل�سيد  �ل��ب��ن��ك  �د�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  وب��ح�����س��ور  �ل�سعيد،  ن��ادي��ا 
�أكادميية �لتعليم  ع�سام �سلفيتي و�لدكتور جمال خ�سر، رئي�س 

و�لتدريب يف مركز �حل�سني لل�سرطان.
متنوعة  تدريب  برامج  والتدريب  التعليم  اأكادميية  وتعقد 
��سرت�تيجيات  تتما�سى مع  ك��و�در خمت�سة، ومبقايي�س  يد  على 
التعليم وبناء اخلرات واملهارات، حيث توفر االأكادميية برامج 
وغري  �لطبية،  للكو�در  تدريبية  ودور�ت  و�لدبلوم،  �ملاج�ستري، 
وخ��ارج  �لأردن  م��ن  و�خلريجني  �جلامعيني  و�لطلبة  �لطبية، 

�لأردن.
وبهذه �ملنا�سبة، �سكرت �ل�سيدة ن�سرين قطام�س بنك �لحتاد 
لل�سرطان،  �حل�سني  وم��رك��ز  موؤ�س�سة  م��ع  �مل�ستمر  تعاونه  على 
وقالت: »نقدر دعم �لبنك لالأكادميية �لذي �سيوؤدي دور� رئي�سيا 
�أف�سل  كاأحد  لل�سرطان  �حل�سني  مركز  مكانة  على  �حلفاظ  يف 
�ملعتمدة و�ملخت�سة و�ملوثوقة يف تقدمي دور�ت ترتقي  �لوجهات 

باأد�ء �لكو�در �لطبية و�ملهنيني يف خمتلف �ملجالت«.
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �ل�سعيد:"�إن  ناديا  �ل�سيدة  قالت  بدورها 
فعمالوؤنا  �لحت��اد،  بنك  يف  �لد�خلية  وبيئتنا  ثقافتنا  من  ج��زء 
وجمتمعنا هم عائلتنا، ولذلك برناجمنا للم�سوؤولية �ملجتمعية 
�ل��ذي  جمتمعنا  على  �لإي��ج��اب��ي  �لتاأثري  ي�سمن  ب�سكل  م�سمم 
ننتمي �ليه ومبا ي�سمن فاعليته لتحقيق �أهد�ف �لأمم �ملتحدة 
ومركز  موؤ�س�سة  م��ع  »�سر�كتنا  و�أ���س��اف��ت  �مل�ستد�مة"،  للتنمية 
�حل�سني لل�سرطان متتد لأكر من عقد وهذ� ياأتي من �مياننا 
باأهمية ر�سالته �لن�سانية و�لدور �لهام �لذي ي�سغله يف �ملجتمع".

»االتحاد« يحصل 
على جائزة »البنك 

الرقمي األكثر 
ابتكارا« في الشرق 

األوسط

بنك االتحاد

ع�سام  �سلفيتي
 رئي�س جمل�س �لإد�رة

ناديا �ل�سعيد
�لرئي�س �لتنفيذي

ملف البنوك

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تهنئة وتربيك

يرفعون  أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

رئيس مجلس اإلدارة السيد 
عصام سلفيتي

وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي السيدة ناديا السعيد

وأسرة البنك
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الدور االقتصادي 
واالجتماعي للبنك 

العربي اإلسالمي 
الدولي في 

المملكة األردنية 
الهاشمية

البنك العربي اإلسالمي الدولي

 ن�ساأت فكرة تاأ�سي�س "م�سرف �إ�سالمي" من �لفقهاء 
و�ملتخ�س�سني يف �لقت�ساد �لإ�سالمي، وذلك لإيجاد بديل 
يتو�فق مع �ل�سريعة �لإ�سالمية ومع �مل�سارف �لتقليدية،   
ول��ال���س��ت��ف��ادة م��ن �حل��ج��م �لق��ت�����س��ادي ل��ه��ذه �مل�����س��ارف 
�أهمها  �لبديلة ولتحقيق عدد من �ملقا�سد �ل�سرعية من 
"�ل�ستخالف يف �لأر�س، �أي �إعمارها من قبل �لن�سان"، 
ومن هذ� �ملنطلق تاأ�س�س �لبنك �لعربي �لإ�سالمي �لدويل 
عام 1997م على تر�ب هذ� �لوطن �ملعطاء ليكون موؤ�س�سة 
�لإ�سالمية  �ل�سريعة  م��ب��ادئ  وف��ق  تعمل  وطنية  مالية 
وحتمل �أهدفا �جتماعية و�قت�سادية تنعك�س �إيجابا على 

�أفر�د �ملجتمع. 
تطوير  على  �ل��دويل  �لإ�سالمي  �لعربي  �لبنك  عمل 
لت�سبح  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  �خل���ا����س  م��ف��ه��وم��ه 
مهمته  ف��ت��ج��اوزت  �لفاعلة"  �لج��ت��م��اع��ي��ة  "�مل�سوؤولية 
�لن�سانية  للموؤ�س�سات  �مل��ادي  و�ل��دع��م  �لتربعات  تقدمي 
حماربة  م��ن  و�قت�سادية  جمتمعية  بق�سايا  تعنى  �لتي 
م�ستوى  ورف��ع  �مل�ستع�سية  و�لأم��ر����س  و�لبطالة  �لفقر 
�لتعليم، فاأ�سبح يقدم م�سوؤوليته �لجتماعية �لفاعلة من 
خالل منتجاته �مل�سرفية، فقد متكن �لبنك من حماكاة 
�لإ�سالمي  للتمويل  �آلية  لي�سبح  �لقر�س �حل�سن  �سيغة 
و�لتعليم  �لعالج  �حتياجات  لتكاليف  �لتق�سيط  لتقدمي 
وغريها دون �أية �أرباح �أو عمولت ت�ساف على هذه �ملبالغ 
)حتت �أي م�سمى( جنًبا �إلى جنب مع �لبطاقة �لئتمانية 
�ملق�سطة �لتي ح�سلت على جائزة عاملية عن �أف�سل بطاقة 
�ئتمانية �إ�سالمية يف �لعامل، ملا تقدمه من قر�س ح�سن 
متجدد معفى من �أية عمولت �أو �أرباح �أو غر�مات ت�سدد 

على اأق�ساط مريحة.

ك��م��ا ي��ق��وم �ل��ب��ن��ك ب����دور ري�����ادي يف مت��وي��ل �مل�����س��اري��ع 
�لفذة  �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�لنا�سئة  من خالل مبادر�ته 
�لتي �ساهمت يف �إيجاد حلول لتذليل كافة �ل�سعاب �لتي حتد 
من �إمكانية �مل�ساريع -وخا�سة �لنا�سئة منها-من �حل�سول 
عام  �لبنك  م��ب��ادرة  هنا  ون��ذك��ر  �لإ���س��الم��ي،  �لتمويل  على 
�ل�سركة  "كفالة" بال�سرت�ك مع  برنامج  اط��الق  2012 يف 
�لأردنية ل�سمان �لقرو�س �لذي قدم وللمرة �لأولى بديال 
عليها  �ملتعارف  �لتمويل  ل�سمانات  �ل�سريعة  مع  متو�فًقا 
كالرهن �لعقاري مثال، كما كان �لبنك �سباًقا يف �لن�سمام 
ال�سريعة  مع  املتوافقة  االأردين  املركزي  البنك  برامج  اإلى 
ل��دع��م �ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة وخ��ا���س��ة خ���الل �ل��ظ��روف 
وذل��ك من خالل تقدمي  �أزم��ة كورونا،  ب�سبب  �ل�ستثنائية 
�حلكومة  حتملت  و�ل��ت��ي  خمف�سة  �أرب����اح  بن�سب  �لتمويل 

�لأردنية ما يخ�س منها متويل �لرو�تب.
ينت�سر �لبنك �ليوم يف كافة حمافظات �ململكة بهدف 
تو�سيل �حللول �ملالية لأكرب �سريحة ممكنة من �لأفر�د 
�ملايل  �ل�ستمال  زي��ادة  وبهدف  �لقت�سادية  و�لفعاليات 
و�لذي �أ�سبح من �ملفاهيم �لهامة يف �لتنمية �لقت�سادية 
�أن  منتجاته  تقدمي  عند  �لبنك  وي��ر�ع��ي  و�لجتماعية، 
�جلميع،  على  معقولة  وبتكاليف  مي�سرة  �سروطها  تكون 
�ملنتجات  لهذه  �لتنمية  �أبعاد  على  تركيزه  �إلى  بالإ�سافة 
�لتنمية  عنا�سر  على  �لإيجابي  �لأث��ر  تقدمي  خ��الل  من 

�مل�ستد�مة وهي "�ملجتمع، �لقت�ساد، و�لبيئة".
فاإننا  �لها�سمية   �لأردنية  �ململكة  تاأ�سي�س  ويف مئوية 
وبكم  معكم  باأنا  �لها�سمية  وقيادتنا  �ل��ويف  �سعبنا  نعاهد 
و�لوطن  ع��ام  وك��ل  د�ئ��م��ا،  �لعهد  على  و�سنبقى  ما�سون، 

وقائده و�سعبه بالف خري.  

�ياد �لع�سلي
�ملدير �لعام

ملف البنوك
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83,8 مليون 
دينار ارباح البنك 

اإلسالمي األردني

قبل الضريبة 
نهاية العام 2020

جيدة  �أد�ء  م�ستويات  حتقيق  ع��ن  �لأردين  �لإ���س��الم��ي  �لبنك  �ع��ل��ن 
�ل�ستثمار  �إي�����ر�د�ت  جت���اوزت  حيث   2020 ع��ام  نهاية  يف  �مل��ال��ي��ة  لنتائجه 
  % �مل�سرتك 200 مليون دينار مقارنة مع 196.7 مليون دينار بن�سبة منو 1.8
�ملالية حتى نهاية عام 2020 وذلك ملو�جهة  وعزز �لبنك من خم�س�ساته 
�أي تبعات �و تاأثري�ت �سلبية جلائحة كورونا، وبلغت �لأرباح �ل�سافية قبل 
�ل�سريبة نحو 83.8 مليون دينار بينما و�سلت �لرباح بعد �ل�سريبة نحو 

52.1 مليون دينار .
و�سرح  مو�سى �سحادة رئي�س جمل�س �إد�رة �لبنك �لإ�سالمي �لردين، 
�ملالية  �لبيانات  وناق�س   2021/2/8 ب��ت��اري��خ    �جتمع  �لإد�رة  جمل�س  �ن 
�لتي  �لعادية  �لعامة  للهيئة  �لتو�سية  وق��دم   2020 لعام  للبنك  �خلتامية 
�ستعقد �جتماعها بتاريخ  2021/4/22بتوزيع �أرباح نقدية على �مل�ساهمني 
عن �لعام 2020 بن�سبة 12% من �لقيمة �ل�سمية لل�سهم وهي �حلد �لأعلى 

�مل�سموح به، بناًء على تعميم �لبنك �ملركزي �لأردين باخل�سو�س.
التعامل  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  ق����درة  تعك�ش  ال��ب��ن��ك  اأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  ان  وب���ني 
و�ملحلية  �لإقليمية  �ل��ظ��روف  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �لقت�سادية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ع 
�لتنفيذية  �لد�رة  من   �ملبذولة  باجلهود  م�سيد�ً  كورونا،  جائحة  وتبعات 
وجمل�س �لد�رة و�لعاملني يف �لبنك لتنفيذ �خلطة �ل�سرت�تيجية للبنك 
�لبنك  جهود  مثمناً  �لردنية،  �مل�سارف  بني  مميز  موقع  على  للمحافظة 
�ملركزي �لردين و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات  �لر�سمية �لد�عمة للجهاز �مل�سريف 
من  �لتي  �لتحديات  م��ن  و�أي  ك��ورون��ا  جائحة  ت��اأث��ري�ت  ملو�جهة  �لردين 

�ملمكن �ن تطر�أ .
للبنك  �لعام  �ملدير  �لتنفيذي/  �لرئي�س  �سعيد  �لدكتور ح�سني  وقال 
كورونا  جلائحة  �ل�سلبية  �لتاأثري�ت  من  �لرغم  على  �لأردين:  �لإ�سالمي 
�لقطاعات   و�أث���رت على خمتلف  �لع��م��ال   بيئة  تغيري�ت يف  �ف��رزت  �لتي 
مل�سرفنا  �ملالية  �لبيانات  جميع  �ن  �ل  �ليقني،  ع��دم  من  حالة  �ل��ى  و�أدت 
توؤكد متانة �لو�سع �ملايل وكفاءة �لأد�ء مع �للتز�م مبتطلبات �حلوكمة 
معظم  يف  �لنمو   ن�سب  على  ذل��ك  لينعك�س  �ملخاطر  ومو�جهة  و�لمتثال 
�ملوؤ�سر�ت �ملالية، حيث بلغت موجود�ت �لبنك مبا فيها )ح�سابات �ل�ستثمار 
نحو  �ل�ستثمارية"(  "�ملحافظ  بال�ستثمار  �لوكالة  وح�سابات  �ملخ�س�س 
5.43 مليار دينار مقابل نحو 4.97 مليار دينار يف نهاية عام 2019 بزيادة 

بلغت نحو456  مليون دينار،وبن�سبة منو%9.2.

كما بلغت �لت�سهيالت �ملمنوحة للعمالء مبا فيها )ح�سابات �ل�ستثمار 
نحو  �ل�ستثمارية"(  "�ملحافظ  بال�ستثمار  �لوكالة  وح�سابات  �ملخ�س�س 
4.28 مليار دينار مقابل نحو 3.82 مليار دينار يف نهاية عام 2019 بزيادة 
لهتمام  �نعكا�ساً  وذل��ك  من��و%12.2  دينار،وبن�سبة  مليون   465 نحو  بلغت 
و�لتمويالت  �ل�ستثمار�ت  وتنمية  �لم���و�ل  توظيفات  بتنويع  م�سرفنا 
ملختلف �لقطاعات من �فر�د �و �سركات �و موؤ�س�سات �سغرية �و متو�سطة 

وتوزيعها �جلغر�يف.
متطورة  م�سرفية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  م�سرفنا  ح��ر���س  �ن  ك��م��ا 
ثقة  ع��زز  �ل���س��الم��ي��ة،  �ل�سريعة  وم��ب��ادئ  �ح��ك��ام  م��ع  ومتو�فقة  وحديثة 
�ل�ستثمار  فيها )ح�سابات  �لعمالء مبا  ود�ئع وح�سابات  لت�سل  متعامليه 
�ملخ�س�س وح�سابات �لوكالة بال�ستثمار "�ملحافظ �ل�ستثمارية"( �إلى نحو 
4.80مليار دينار مقابل نحو 4.39 مليار دينار يف نهاية عام 2019 بزيادة 

بلغت نحو407 ماليني دينار، وبن�سبة منو%9.3 .
مل��ت��ان��ة �ل��ق��اع��دة  �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة للبنك ف��ق��د ب��ل��غ��ت  حقوق  وت���اأك���ي���د�ً 
نهاية  يف  دينار  مليون  نحو422  مقابل  دينار  مليون   474 نحو  �مل�ساهمني 
)CAR( �مل��ال  ر�أ���س  كفاية  ن�سبة  وبلغت  من���و%12.5،  2019،وبن�سبة  ع��ام 

تغطية  ون�سبة   %3.13 �لعاملة  غري  �لديون  ن�سبة  وبلغت   ،% ن��ح��و23.75 
�لديون غري �لعاملة 104%، "علماً باأن هذه النتائج اولية وخا�سعة ملوافقة 

�لبنك �ملركزي �لأردين و�لهيئة �لعامة".
��ستمر  �لأردين  �لإ�سالمي  �لبنك  �ن  �سعيد  ح�سني  �لدكتور  و�أ�ساف 
لتحقيق  �ملختلفة  م�ساهماته  خالل  من  �لجتماعية  مل�سوؤولياته  بتحمله 
�لتنمية �مل�ستد�مة وتقدمي �مل�ساعد�ت و�لتربعات خلدمة �ملجتمع �ملحلي 
و�لقت�ساد �لوطني ودعم �جلهود �لوطنية �لتي بذلتها �حلكومة وخمتلف 
�وج��ه  وت��ق��دمي خمتلف  ك��ورون��ا  م��و�ج��ه��ة ج��ائ��ح��ة  �لر�سمية يف  �جل��ه��ات 
�لرعاية �لجتماعية و�ل�سحية للمو�طنني بالتربع  مببلغ مليونني ومائة 
وخم�سني �لف دينار  لدعم �سندوق همة وطن ووز�رة �ل�سحة، كما �تخذ  
�لبنك �لعديد من �لإج��ر�ء�ت وبالتو�فق مع تعليمات �جلهات �حلكومية 
�لتجزئة  قطاع  على  �لأع��ب��اء  من  �لتخفيف  يف  �لأردين  �مل��رك��زي  و�لبنك 
كورونا  جائحة  بتبعات  �ملت�سررة  �لقطاعات  يف  و�ل�سركات  "�لفر�د" 
بالت�سهيل عليهم يف ال�سداد، وذلك بتاأجيل �سداد االأق�ساط و/ اأو هيكلتها .

تنفيذ� للمبادرة �مللكية �ل�سامية للمتقاعدين �لع�سكريني )رفاق �ل�سالح(، 
تفاهم  مذكرة  �لع�سكري  �لئتمان  و�سندوق  �لأردين  �لإ�سالمي  �لبنك  وق��ع 
و�خلدمات  �ملنتجات  من  جمموعة  بتقدمي  مبوجبها  �لإ�سالمي  �لبنك  يقوم 
�لع�سكريني  للمتقاعدين  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  ومبادئ  �أحكام  وفق  �لتمويلية 
وب�سروط  وي�سر  �سهولة  بكل  التمويلية  متطلباتهم  تلبية  �ساأنها  من  والتي 

مي�سرة وبن�سب ربح تف�سيلية. 
�لتنفيذي/  �لرئي�س  �لأردين  �لإ�سالمي  �لبنك  عن  �لتفاهم  مذكرة  وقع 
�لع�سكري  �لئتمان  �سندوق  وعن  �سعيفان  �سعيد  ح�سني  �لدكتور  �لعام  �ملدير 

�ملدير �لعام لل�سندوق �ل�سيد �أجمد حجازي.
وتت�سمن مذكرة �لتفاهم تقدمي �لتمويل �لالزم للمتقاعدين �لع�سكريني 

ل�������س���ر�ء )�ل���������س����ي����ار�ت، �لأج����ه����زة 
مو�د  �مل��ن��ازل،  �لأث���اث،  �لكهربائية، 
�ل��ب��ن��اء، �لأر�����س���ي ب��الإ���س��اف��ة �إل��ى 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل�������س���ل���ع �لأخ��������رى( 
وف���ق �سيغ ب��ي��ع �مل��ر�ب��ح��ة و�ل��ب��ي��وع 
�لإج���������ارة  ب�����س��ي��غ��ة  �أو  �لأخ����������رى 
)�ل�سقق،  ل�سر�ء  بالتمليك  �ملنتهية 
�لأر��������س������ي( ومل������دد �����س����د�د ط��وي��ل��ة 
وم��ن��ا���س��ب��ة وب�������دون ع���م���ول���ة م��ن��ح 

�ئتمان �أو عمولة تنفيذ �لتمويل.
 و�أعرب �لدكتور ح�سني �سعيد 
بتوقيع  �سعادته  عن  �ملنا�سبة  بهذه 
�لوطن  لأبناء  خدمة  �ملذكرة  ه��ذه 
م����ن رف������اق �ل�������س���الح �مل��ت��ق��اع��دي��ن 
�ل��ع�����س��ك��ري��ني �ل���ذي���ن ه���م م�����س��در 
و��ستجابة  للجميع  و�ع��ت��ز�ز  فخر 
وتاأكيد�ً  �ل�سامية  �مللكية  للمبادرة 
�لأردين  �لإ���س��الم��ي  �ل��ب��ن��ك  ل����دور 
بتعزيز  و�لج��ت��م��اع��ي  �لق��ت�����س��ادي 
�ل�����س��ر�ك��ة م���ع خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات 
�ل��دول��ة و�ل��ت��ي ت��ه��دف �ل��ى حتقيق 
مبادئ �لتكافل �لجتماعي وخدمة 
�ملجتمع  �لوطني وتنمية  �لقت�ساد 
�مل���ح���ل���ي وم����و�ج����ه����ة �ل�������س���ع���وب���ات 
�ن��ت�����س��ار جائحة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف ظ���ل 
ك���ورون���ا وت��ب��ع��ات��ه��ا �ل�����س��ل��ب��ي��ة على 

�ملو�طنني. 
�سعيد  ح�سني  �ل��دك��ت��ور  وب���ني 
�أن�����ه مي��ك��ن ل����الإخ����وة �مل��ت��ق��اع��دي��ن 
باحل�سول  �ل��ر�غ��ب��ني  �لع�سكريني 
�لتمويلية  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن  �أي  ع��ل��ى 
م��ر�ج��ع��ة �أي م���ن ف����روع وم��ك��ات��ب 

�لبنك �لإ�سالمي �لأردين �عتبار�ً من تاريخ 2021/3/21 و�لتي يبلغ عددها 108 
فروع ومكاتب منت�سرة يف جميع �أنحاء �ململكة. 

وقال مدير عام �سندوق �لئتمان �لع�سكري �أجمد حجازي: �إن توقيع هذه 
�ملذكرة ياأتي تنفيذ� للتوجيهات �مللكية �ل�سامية بدعم �ملتقاعدين �لع�سكريني 
)رف�����اق �ل�����س��الح( و�ل���وق���وف م��ع��ه��م دوم�����ا، م���وؤك���د�ً �أن ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة تتيح 
للمتقاعدين �لكثري من �ملز�يا �لتي من �ساأنها تلبية متطلباتهم �لتمويلية بكل 
�سهولة وي�سر وب�سروط مي�سرة وبن�سب ربح تف�سيلية، م�سيداً بالوقت ذاته يف 

جهود �لبنك �لإ�سالمي �لأردين يف دعم �ملتقاعدين �لع�سكريني.

البنك اإلسالمي األردني

مو�سى عبد �لعزيز �سحادة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

�لدكتور ح�سني �سعيد
�لرئي�س �لتنفيذي/ �ملدير �لعام

ملف البنوك

مبادرة رفاق السالح
البنك اإلسالمي األردني يوقع مذكرة تفاهم

مع صندوق االئتمان العسكري
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البنك األردني الكويتي

هيثم �لبطيخي
 �ملدير �لعام بالإنابة

عبد �لكرمي �لكباريتي 
 رئي�س جمل�س �لد�رة

البنك األردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن شراكة استراتيجية 
لتعزيز االبتكار في مجال المدفوعات الرقمية في األردن

دعم »األردني 
الكويتي« 

لمبادرة 
»مقعدنا«

�أعلنت ما�سرتكارد و�لبنك �لأردين �لكويتي عن �سر�كة ح�سرية طويلة 
�إطار  ويف  �لأردن.  يف  �لرقمية  �ملدفوعات  جمال  يف  �لبتكار  لتعزيز  �لأج��ل 
متنوعة  جمموعة  �لكويتي  �لأردين  �لبنك  �سيقدم  �لهامة،  �ل�سر�كة  هذه 
م��ن ح��ل��ول م��ا���س��رتك��ارد �مل��ب��ت��ك��رة ل��ل��دف��ع ع��رب �ل��ب��ط��اق��ات لعمالئه مب��ا يف 
�مل�سرفية  �خلدمات  لتعزيز  �مل�سبق  �لدفع  وبطاقات  بطاقات �خل�سم  ذلك 
يف  ا  �أي�سً �ل�سر�كة  و�ست�سهم  �لأردن.  يف  �لبطاقات  حلاملي  �لدفع  وجت��ارب 
تو�سيع نطاق �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان يف �ل�سوق، مما �سي�ساعد على زيادة 
و�أ�سرع  �أ�سهل  دفع  و�سائل  لهم  ويوفر  �لبطاقات،  حلاملي  �ل�سر�ئية  �لقوة 
و�أف�سل من حيث �لأمان و�ل�سحة. وعلى �ملدى �لطويل �سي�سهم هذ� �لأمر 

يف زيادة ن�سر حلول �ملدفوعات �لرقمية يف جميع �أنحاء �ململكة.
و�مل�سوؤول  �لبديلة،  �لقنو�ت  مدير  �سلمان،  �سهيل  قال  �ل�ساأن  هذ�  ويف 
هذه  "تتما�سى  �لكويتي:  �لأردين  �لبنك  يف  �لرقمية  �مل��ب��ادر�ت  �إد�رة  ع��ن 
م�سرفية  ح��ل��ول  لتوفري  �مل�ستمرة  جهودنا  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 
�سناعة  ت�سهدها  �لتي  �ل�سريعة  �لتغيري�ت  وم��و�ك��ب��ة  لعمالئنا  متقدمة 
بالتو�زي  عمالئنا  توقعات  تتطور  �أخ��رى،  ناحية  وم��ن  �ملالية.   �خلدمات 
مع �لتقدم �لتكنولوجي، ونحن ملتزمون بتلبية توقعاتهم وحتقيق �لريادة 
يف رحلة �لتحول �لرقمي من خالل �لتعاون �مل�ستمر مع �سركاء موثوقني 
مثل ما�سرتكارد لال�ستفادة من �لتكنولوجيا �ملتطورة لديهم وتعزيز نظام 
�ملدفوعات يف �ململكة. وباعتبارها �سركة ر�ئدة يف جمال �لتكنولوجيا، تقدم 
ما�سرتكارد لهذ� �لتعاون روؤية فريدة وموثوقة متّكننا من تقدمي جتارب 

�آمنة وقّيمة حلاملي �لبطاقات".

و�سيتمكن �لبنك �لأردين �لكويتي من �لو�سول �إلى �ملزيد من �لعمالء 
توفرها  �لتي  �لفريدة  و�خل��رب�ت  و�لتقنيات  ما�سرتكارد  �سبكة  خالل  من 
�ل�سركة، مبا ي�سهم يف تي�سري ح�سول �لعمالء على �ملنتجات �ملالية ومتكني 
�لبنك من تقدمي حلول دفع �أكر �أماًنا وذكاًء لعدد �أكرب من �لأ�سخا�س يف 
جميع �أنحاء �ململكة. كما �ستتيح هذه �ل�سر�كة �لعديد من �لفر�س لإطالق 
�لتز�مهما  توؤكد  �لتي  �ملبتكرة  �لدفع  وحلول  �ملالية  �خل��دم��ات  من  �ملزيد 

�مل�سرتك نحو �ل�سوق.
�لعربي:  و�مل�سرق  لبنان  يف  ما�سرتكارد  مدير  �لأم��ع��ري،  رم��زي  وق��ال 
»يف �لوقت �لذي ت�سهم فيه �لتكنولوجيا �لرقمية يف حتقيق حتّول �إيجابي 
منتجات  لتقدمي  م��ت��ز�ي��دة  حاجة  هناك  �لأردن،  يف  �مل��دف��وع��ات  م�سهد  يف 
�لأردين  �لبنك  مع  �سر�كتنا  و�ست�ساهم  و�سل�سة.  و�آمنة  متنوعة  م�سرفية 
�لكويتي يف زيادة ��ستخد�م �لبطاقات و�ملدفوعات �لإلكرتونية، مبا يب�سط 
�أماًنا وموثوقية ور�حة لالأفر�د يف  �أكر  �ملالية ويجعلها  �ملعامالت  �إج��ر�ء 
مًعا  �لكويتي وما�سرتكارد  �لأردين  �لبنك  �ململكة. و�سيعمل  �أنحاء  خمتلف 
جتربة  وتوفري  �لبتكار،  ودف��ع  �لبطاقات،  حاملي  بتجربة  �لرت��ق��اء  على 
على  �لبناءة  �ل�سر�كات  بقدرة  نوؤمن  نحن  للجميع.  و�سل�سة  موثوقة  دفع 
دفع �لتحول �لرقمي، ونحن على ثقة يف �أن تعاوننا �سي�ساهم يف دفع عجلة 
�لقت�ساد �لرقمي، وي�ساعد يف بناء مدن �أكر ذكاًء، وميهد �لطريق مل�ستقبل 

�أكر �إ�سر�ًقا و�بتكاًر� و�سمولية يف �لأردن«.

�إحدى مبادر�ت �جلود للرعاية  "مقعدنا" وهي  قام �لبنك �لأردين �لكويتي بتقدمي �لدعم ملبادرة 
�لعلمية، و�لتي  تهدف �إلى �سيانة مقاعد مدر�سية يف عدد من �ملد�ر�س �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 
�ملد�ر�س �حلكومية وعددها 15 مدر�سة يف خمتلف �ملحافظات، وتدريب طلبة �ملد�ر�س �ملهنية، و��ستغالل 

�لهياكل �حلديدية �ملوجودة يف �ملد�ر�س للحيلولة دون �إتالفها.
وتاأتي هذه �ملبادرة حلاجة �ملد�ر�س ل�سيانة وتعوي�س كمية �لنق�س �لكبري يف �ملقاعد �ملدر�سية، مما 
ل�سهر  و��ستمر  ني�سان  ب�سهر  �لعمل  بد�أ  �ملد�ر�س، حيث  تعليمية منا�سبة لطلبة  بيئة  �إلى توفري  ي��وؤدي  
و�لو�سط  �ل�سمال  �أقاليم  و�لتعليم يف  �لرتبية  �آب، بحيث متت �سيانة 800 مقعد مدر�سي يف مديريات 

و�جلنوب من قبل �ملد�ر�س �ملهنية.

هيثم �لبطيخي رجل م�سريف ميتلك �لكثري 
بفاعلية  امل��م��زوج  النا�سج  والفكر  ال��ق��درات  من 
و�لعملية،  �لعلمية  و�ل��ق��در�ت  �ل�سباب  وحيوية 
لهذ�  �لكثري  �ستقدم  �لتي  �خل���رب�ت  م��ن  و�ح��د 

�لبنك �لر�ئد يف �ل�سوق �مل�سريف �لأردين.
 رئي�س منتجات �لتجزئة و�لبنكية �خلا�سة 
�لأردن��ي��ة  – �ململكة  �لكويتي  �لأردين  �لبنك  يف 

�لها�سمية
»�سركة  م��ن  ك��ل  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وه��و 
�إجارة للتاأجري �لتمويلي« و »�سركة �سند كابيتال« 
و »���س��رك��ة �مل��ت��ح��دة ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت �مل��ال��ي��ة منذ 
�سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  »نائب  و   »2017 عام 
�ل�سرق �لأو�سط خلدمات �لدفع)MEPS( �لتي 

�سارك يف تاأ�سي�سها.
�أم����ن����اء “متحف  �أن�����ه ع�����س��و جم��ل�����س  ك��م��ا 
�إد�رة  جم��ل�����س  ،وع�������س���و   2017 م��ن��ذ  �لأردن” 

ر�نيا للتعليم و�لتنمية”. �مللكة  “موؤ�س�سة 
�مل��ن��ت��ج��ات  لإد�رة  م�����س��اع��د�ً  م����دي����ر�ً  ع��م��ل 
�إ���س��اف��ًة  ذ�ت����ه،  �ل��ب��ن��ك  يف  و�مل�ستهلكة  �ل��زر�ع��ي��ة 
للنقل  �ل��دول��ي��ة  �ل�����س��الم  “�سركة  يف  عمله  �إل���ى 
و�لتجارة”، و”�سركة عمد لال�ستثمار و�لتنمية 
�ل��ف��و���س��ف��ات  م���ن���اج���م  و”�سركة  �لعقارية”، 
�مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  يف  �سابطاً  وك���ان  �لأردنية”، 

�لأردنية.
“�أكادميية  �لكلية من  �آم��ر  و�سام  على  ح��از 
�ململكة  يف  �مللكية”  �لع�سكرية  ���س��ان��ده��ري���س��ت 

�ملتحدة.
حا�سل على بكالوريو�س يف �لعلوم �ل�سيا�سية 
كينت”  “جامعة  م���ن  �ل���دول���ي���ة  و�ل���ع���الق���ات 
“�أكادميية  م���ن  و���س��ه��ادة  �مل��ت��ح��دة،  �مل��م��ل��ك��ة  يف 

�ساندهري�ست �لع�سكرية �مللكية”.

هيثم سميح 
البطيخي 

في سطور

�أقيمت فعالية �ختتام �لدور�ت �لتدريبية يف جمال تطوير مهار�ت مديري �لفروع 
نظمتها  و�لتي  �لكويتي،  �لأردين  �لبنك  يف  �ل��دو�ئ��ر  مديري  وبع�س  وم�ساعديهم 
�إد�رة  و�لتطوير-  �لتدريب  د�ئ��رة  مع  بالتعاون   ”Better Business“ �سركة 
 Emerging ملو�رد �لب�سرية على مدى �سنة كاملة، حتت عنو�ن “�لقيادي �لنا�سئ�

.”Leader
�لبطيخي  للبنك، هيثم  �لعامة  �لإد�رة  �أقيم يف مقر  �لذي  ح�سر حفل �خلتام، 
رئي�س منتجات �لتجزئة و�لبنكية �خلا�سة بالبنك �لأردين �لكويتي، وعبري قم�سية 
بح�سور �أع�ساء من �لإد�رة   ،”Better Business“ �ملوؤ�س�س و�ملدير �لعام ل�سركة 
العليا للبنك، حيث مت ا�ستعرا�ش مراحل الرنامج ومدى التاأثري الذي اأحدثه يف 
امللمو�سة مبهامهم اجلديدة،  النتائج  اإحرازهم  للمتدربني ومدى  القيادية  املهارات 
ل�سيما خالل �لفرتة �ل�سعبة �لتي مير بها �لعامل و�لتي تطلبت �تباع طرق حديثة 
�خلدمة  م�ستويات  �أعلى  لتقدمي  �سعيه  يف  �لبنك  منفعة  فيه  ملا  �ملوظفني،  لتطوير 

للعمالء.
وقد جاءت هذه �لدور�ت �نطالقا من تركيز �لبنك �لأردين �لكويتي ��سرت�تيجًيا 
على تعزيز وتطوير مهار�ت ومعارف مديري فروع ودو�ئر �لبنك يف �أنحاء �ململكة. 
وتطرق الرنامج اإلى حماور عدة منها: القيادة التي حتدث فرقا، مهارات ا�ستقطاب 

�لعمالء ومهار�ت �لذكاء �لجتماعي.
وقدم هيثم �لبطيخي كلمة عرب فيها عن �عتز�زه بهذه �ل�سر�كة �لقيمة، و�لتي 
�سوف تعمل على زيادة وتطوير مهار�ت مديري فروع ودو�ئر �لبنك، يف �سوء �لتطور 
قم�سية  عبري  �ل�سيدة  قامت  وب��دوره��ا،  �مل�سرفية.  �ل�ساحة  ت�سهده  �ل��ذي  �ل�سريع 
ال�سراكة و�سرورها لتقدمي هذا الرنامج الأع�ساء  بالتعبري عن فخرها مبثل هذه 
�سهاد�ت  بت�سليم  قم�سية  وع��ب��ري  �لبطيخي  هيثم  ق��ام  �خل��ت��ام،  ويف  �ل��ب��ن��ك.  ف��ري��ق 

�مل�ساركة �إلى �ملتدربني.

 Better”األردني الكويتي” و“

Business” يختتمان “القيادي الناشئ”
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الـبنـك األهلـي

يوزع أرباحًا على 
المساهمين 

بنسبة %4

 البنك 

يطلق 
خدمة 

»أهلي 
أونالين« 

بحلتها 
الجديدة

�سعد �ملع�سر

رئي�س جمل�س �لإد�رة

حممد د�ود

�لرئي�س �لتنفيذي

�لأردين عن  �لأهلي  �لبنك  �أعلن 
�لقر�ر �ملتخذ يف �إجتماع جمل�س

 2021/1/28 ب���ت���اري���خ  �لإد�رة   
ب��امل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى ت��وزي��ع �أرب����اح نقدية 
على �مل�ساهمني بن�سبه )4%( من ر�أ�س 

مال �ل�سركة �ملدفوع. 

خدماته  لإث���ر�ء  �ملتو��سلة  جهوده  �إط��ار  يف 
�لأه��ل��ي  �ل��ب��ن��ك  �أط��ل��ق  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �مل�سرفية 
�أونالين"،  "�لأهلي  من  حمدثة  جديدة  ن�سخة 
م���ع �إ����س���اف���ة �ل���ع���دي���د م���ن �خل����دم����ات �ل��ب��ن��ك��ي��ة 
ت��ق��دم لأول م���رة، وبحيث  �لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ت��ي 
تلبي �لحتياجات �ملتز�يدة للعمالء و�سمن �أعلى 

م�ستويات �جلودة و�ل�سرعة وباأقل جهد ممكن.
"�لأهلي  خلدمة  �جلديد  �لتحديث  وميكن 
�لعديد من  �إجن��از  �لبنك من  �أونالين" عمالء 
وذل��ك  ع�سري  ب��اأ���س��ل��وب  �مل�سرفية  �ل��ت��ع��ام��الت 
باإمكان  �أ���س��ب��ح  حيث  �جل��دي��دة  م��ي��ز�ت��ه  بف�سل 
�لعميل فتح ح�ساب بنكي جديد يف �أي وقت ومن 
�أي م��ك��ان ودون �حل��اج��ة �ل��ى زي���ارة �ل��ف��رع، مع 
بطاقة  خ��الل  من  باخلدمة  �لت�سجيل  �إمكانية 
�لعميل،  بيانات  خ��الل  م��ن  �أو  �ملبا�سر  �خل�سم 
�أو  �لتوفري  ح�سابات  فتح  �إمكانية  �إل��ى  �إ���س��اف��ة 
ومبختلف  �لفرع  زي��ارة  ودون  مبا�سرة  �لوديعة 
ومر�قبة  �لفو�تري  ت�سديد  كما ميكن  �لعمالت، 
و�لت�سديد  �لأر���س��دة  ومتابعة  �ملالية  �حل��رك��ات 
وت�سديد  �لئتمانية  �لبطاقات  حل�سابات  �ملبكر 
�إمكانية حتويل  �لدفعات �ملرتتبة عليها، ويوفر 
�لأمو�ل بني �حل�سابات �أو �إلى ح�سابات �لعمالء 
�لآخرين د�خل �لبنك �أو �مل�ستفيدين يف �لبنوك 
�لأخرى حملياً وعاملياً، وميكن �لتقدم للح�سول 

ع��ل��ى دف���ات���ر �ل�����س��ي��ك��ات �أو �ل���ق���رو����س وم��ت��اب��ع��ة 
�لبطاقات  �إيقاف  �أو  و�إ�سد�ر  �لقرو�س �حلالية، 
و�لإجابة  ومتابعتها، وطلب ك�سوفات �حل�سابات 
من  �لكثري  وغ��ريه��ا  �ل��ع��م��الء  ��ستف�سار�ت  ع��ن 

�خلدمات.

ويف تعليق له على هذ� �ل�ساأن، بني �لرئي�س 
�لأردين،  �لأهلي  للبنك  �لعام  �لتنفيذي/�ملدير 
�إط����الق ه���ذه �خل��دم��ة  �أن  حم��م��د م��و���س��ى د�ود 
بن�سختها �جلديدة يعد خطوة مهمة نحو �إطالق 
�لعديد من �خلدمات �لبنكية �لإلكرتونية و�لتي 
�أينما  �لعميل  �إل��ى  للو�سول  خاللها  من  ن�سعى 
وج���د وت��ق��دمي �أف�����س��ل �خل���دم���ات �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�مل��ق��دم��ة �إل��ي��ه ومب���ا ي��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات �ل��ع��م��الء 
م�سرفية  جتربة  تقدمي  وي�سمن  ومتطلباتهم 

مميزة للعمالء.

باقة  يقدم  �لأردين  �لأهلي  �لبنك  �أن  يذكر 
و����س��ع��ة م��ن �خل��دم��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة لعمالئه، 
وباأقل  �خلدمات  �أف�سل  على  ح�سولهم  ل�سمان 
ج��ه��د مم��ك��ن م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق ن��ه��ج "رحلة 
و�ل���ذي   "Customer Journey �ل��ع��م��الء 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�����س��ار �ل��ع��م��ل��ي��ات �خل��ا���س��ة 

بخدمة �لعمالء يف كافة فروع وخدمات �لبنك.

ملف البنوك

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة
سعد املعشر واملدير العام 

محمد موسى داود وكافة 
العاملني يف البنك

تهنئة وتربيك

البنك األهلي

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى
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 السالم: كابيتال بنك 
حقق أداًء ماليًا قويًا 
وأرباحه الصافية في 
عام 2020 وصلت إلى 

 30.3 مليون دينار

بتاريخ  �لعادي  �ل�سنوي  �جتماعها  بنك  كابيتال  مل�ساهمي  �لعامة  �لهيئة  عقدت   -
باأحكام  عماًل  وذل��ك  و�لإل��ك��رتوين،  �ملرئي  �لت�سال  تقنية  بو��سطة   ،  )2021/04/15(
قانون �لدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 و�أمر �لدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 �ملن�سور يف �جلريدة 
و�لتجارة  �ل�سناعة  وزي��ر  ع��ن  �ل�����س��ادرة  و�لإج�����ر�ء�ت   ،2020  /3/31 بتاريخ  �لر�سمية 

و�لتموين بتاريخ 2020/04/09 مبوجب �أمر �لدفاع �أعاله.
وُعقد �لجتماع برئا�سة با�سم خليل �ل�سامل رئي�س جمل�س �لإد�رة، وبح�سور عدد 
�أ�سهما  يحملون  وم�ساهمني  للبنك،  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  من 
كما وح�سر  �مل���ال،  ر�أ����س  م��ن   )%84.85( ح��و�يل  ي�سكلون  و�ل��وك��ال��ة  و�لإن��اب��ة  بالأ�سالة 
ح�سابات  مدققي  ومندوب  �لعرموطي،  و�ئ��ل  �لدكتور  �ل�سركات  عام  مر�قب  �لجتماع 

�لبنك.
�أرباح  بتوزيع  �لإد�رة  تو�سية جمل�س  بنك، على  لكابيتال  �لعامة  �لهيئة  و�سادقت 
وع�سرون  �أربعة  جمموعه  ومبا  �لبنك  ر��سمال  من   %12 بن�سبة  �مل�ساهمني  على  نقدية 
و�لبيانات  �لإد�رة  تقرير جمل�س  على  �سادقت  كما   ،)24،000،000( �ردين  دينار  مليون 

�ملالية للبنك للعام 2020 وخططه �مل�ستقبلية.
"�إّن  �ل�سامل،  خليل  با�سم  بنك،  كابيتال  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�لبنك حقق خالل �لعام �ملا�سي �أد�ًء مالياً قوياً رغم �لظروف �ل�ستثنائية �لتي �سهدها 
�لعامل جر�ء �نت�سار جائحة كورونا و�لتي �ساعفت من حجم حتديات �لقت�ساد �لعاملي 
�لذي مّر يف عام 2019، مبرحلة من �لتباطوؤ �ملتز�من، وكانت معدلت �لنمو �لقت�سادي 
�لعاملي هي �لأ�سعف منذ وقوع �لأزمة �ملالية �لعاملية"، لفتاً �إلى �أن كابيتال بنك �سجل 
�رتفاعاً يف �سايف �أرباحه لعام 2020 بن�سبة 5%، لت�سل �إلى 30.3 مليون دينار بعد �ل�سر�ئب 
يف عام 2020 ، مقابل 28.8 مليون دينار يف عام 2019، وذلك بالرغم من �لزيادة يف حجم 
�لتي ينتهجها  �لتحوطية  �ل�سيا�سة  بالتو�فق مع  �لبنك بر�سدها  �لتي قام  �ملخ�س�سات 
و�لتي بلغت 24.5 مليون دينار لعام 2020 مقابل 7 ماليني دينار مت ر�سدها يف عام 2019.

بالعام  مقارنة   %40 بن�سبة  �لت�سغيلي  �لربح  �سايف  يف  زي��ادة  بنك  كابيتال  �سجل  و 
2019، وحقق �رتفاعاً يف �أ�سوله من 2.2 مليار دينار يف عام 2019 لت�سل �لى 2.8 مليار 
دينار يف عام 2020، وبن�سبة زيادة مقد�رها 26%، بالإ�سافة �لى حتقيق منو يف م�سادر 
دينار  مليون   368.2 بنحو  �ملا�سي  �لعام  �رتفعت  �لتي  �لعمالء  ود�ئ��ع  وخا�سة  �لتمويل 

وبن�سبة %28.2.
و�رتفعت �سايف حمفظة �لت�سهيالت �لئتمانية مبقد�ر 324 مليون دينار وبن�سبة 
30%، كما �رتفعت �سايف �إير�د�ت �لفو�ئد بن�سبة 25.8% ومبقد�ر 14.2 مليون دينار، �أما 
دينار يف عام  بن�سبة 2.4%، مرتفعة من 348 مليون  �مللكية، فقد منت  بالن�سبة حلقوق 

2019، �إلى 356 مليون دينار يف عام 2020.
و��ستعر�س �ل�سامل يف كلمته �أمام �لهيئة �لعامة، �أبرز �لإجناز�ت �لتي حققها �لبنك 
�أن جمموعة كابيتال  �لأردين، مو�سحاً  �مل�سريف  �ل�سوق  وعززت من مكانته وريادته يف 
بنك  وف��روع  �أعمال  �ل�ستحو�ذ على  ب��اإج��ر�ء�ت  �ملا�سي  �لعام  نهاية  وقبيل  با�سرت  بنك 

عوده يف �لأردن و�لعر�ق و��ستكملت هذه �لإجر�ء�ت يف �أذ�ر من �لعام �جلاري.
وبح�سب �ل�سامل، فاإن عملية �ل�ستحو�ذ �لتي ُتعد �لأولى يف تاريخ جمموعة كابيتال 
�ملجموعة  لروؤية  تنفيذ�ً  وذلك  و�إقليمياً  �نت�سارها حملياً  رقعة  تو�سيع  �أ�سهمت يف  بنك 

و��سرت�تيجيتها �لطموحة و�ملتمثلة بتحقيق �لنمو من خالل تطبيق منهجية �لتطوير 
و�لتو�سع يف �لأ�سو�ق �لتي تتو�جد بها

ملجموعة  �لتابع   – �لعر�قي  �لأه��ل��ي  �مل�سرف  ��ستحو�ذ  عملية  �أن  �ل�سامل،  وب��ني 
ال�سوق  امل�سرف يف  ن�ساط  �ستدعم من  العراق  ع��وده يف  بنك  ف��روع  بنك- على  كابيتال 
مع  �ملالية،  بنك  كابيتال  جمموعة  موؤ�سر�ت  متانة  من  �سيعّزز  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعر�قي، 
مو��سلة تقدمي �خلدمات �مل�سرفية �ملبتكرة وذ�ت �لكفاءة �لعالية للعمالء على م�ستوى 

�ل�سركات و�لأفر�د.
املالية  النتائج  على  ال��غ��ول،  داود  بنك  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ش  عّلق  ب���دوره، 
�لتو�سعية  لل�سيا�سة  نتيجة  ج��اءت  �أنها  مبيناً  �ملا�سي،  �لعام  خالل  �لبنك  حققها  �لتي 
�ملجموعة  متويل  م�سادر  ومن��و  زي���ادة  يف  بالتايل  و�أ�سهمت  بنك  كابيتال  تبناها  �لتي 
كابيتال  ف��روع  ع��دد  �إج��م��ايل  رفعت  �ل�ستحو�ذ  عملية  �أن  �إل��ى  م�سري�ً  ملحوظ،  ب�سكل 
�إل���ى 18 ف��رع��اً، حيث  �ل��ع��ر�ق��ي  �إل���ى 28 ف��رع��اً، وف���روع �مل�سرف �لأه��ل��ي  بنك يف �لأردن 
لتقارب  بنك  كابيتال  ملجموعة  �مل�ساهمني  ح��ق��وق  زي���ادة  على  �ل���س��ت��ح��و�ذ  ه��ذ�  عمل 
�إل��ى  م�سري�ً  دي��ن��ار،  مليار   3.5 لتبلغ  �ملجموعة  �أ���س��ول  قيمة  ورف���ع  دي��ن��ار  مليون   400
�أن خ��ط��ط �مل��ج��م��وع��ة �ل��ت��و���س��ع��ي��ة ���س��م��ل��ت �ل��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع ت�سنيف ���س��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال 
ت��ق��دمي خ��دم��ات  �ل��ع��امل��ي وذل����ك لتمكينها م���ن  �مل����ايل  ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت يف م��رك��ز دب����ي 
واخلليج. املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف  املتنامية  عمالئها  لقاعدة  امل��وج��ودات   اإدارة 

�ل�سرت�تيجية  ب��ت��ح��دي��ث خطتها  ب��ن��ك  ك��اب��ي��ت��ال  ق��ي��ام جم��م��وع��ة  ع��ن  �ل���غ���ول،  و�أع���ل���ن 
جائحة  �نت�سار  فر�سها  �لتي  �لتحديات  مو�كبة  بهدف  وذلك   )2026-2021( �خلم�سية 
ُبعد  �لتحتية للعمل عن  �لبنية  �أهمية تهيئة  �أظهرت مدى  "كوفيد 19" و�لتي  كورونا 
�لتفاعلي،  �ل�سر�ف  و�أجهزة  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  طريق  عن  �لعمالء  وخدمة 
�لأمت��ت��ة  م�ساريع  م��ن  �لعديد  �ملا�سي  �ل��ع��ام  خ��الل  �أجن���زت  �ملجموعة  �أن  �إل���ى  م�سري�ً 
نظام  كاإطالق  �ملجموعة  لدى  �مل�سرفية  و�لعمليات  �مل�ستخدمة  لالأنظمة  و�لتحديثات 
 ،)Core banking system( خلزينة ونظام �لقرو�س وحتديث �لنظام �لبنكي �لد�خلي�
بالإ�سافة �إلى �إطالق جمموعة من �خلدمات �لإلكرتونية، منها على �سبيل �ملثال �إطالق 
 Facebook و�ل���   WhatsApp على  �ملتوفرة   ،  iCa Chatbot �لآل��ي��ة  �ل��درد���س��ة  خدمة 
�لقرو�س  طلبات  لأمتتة  ل��و�ء  �سركة  مع  �سر�كة  �تفاقية  توقيع  مت  كما   ،  Messenger
 للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وغريها �لعديد من �خلدمات �لرقمية و�لإلكرتونية.

جت���در �لإ����س���ارة، �إل���ى �أن ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ���س��اه��م يف ت��ق��دمي �ل��دع��م ل��ع��دد م��ن موؤ�س�سات 
مالية  تربعات  ق��ّدم  حيث  كورونا،  جائحة  تد�عيات  ملو�جهة  �ملدنية  و�مل��ب��ادر�ت  �لدولة 
من  لعمالئه  حو�فز  حزمة  �لبنك  �أطلق  كما   .2020 �لعام  يف  دينار  مليون   2.5 بقيمة 
قطاعي �ل�سركات و�لأفر�د بهدف تخفيف �لأعباء �ملالية عليهم ودعماً منه للقطاعات 
االقت�سادية، باالإ�سافة الى م�ساركته يف مبادرة الرنامج الوطني ل�سمان القرو�ش التي 
�أطلقها �لبنك �ملركزي �لأردين، وح�سوله على متويل بقيمة 70 مليون يورو من بنك 
�ل�ستثمار �لأوروبي ليتم �إقر��سها من قبل �لبنك لل�سركات �ملحلية �ل�سغرية و�ملتو�سطة 

�لتي تاأثرت �أعمالها يف ظل �جلائحة.

كابيتال بنك

با�سم �ل�سامل
رئي�س جمل�س �لد�رة

د�وود حممد �لغول
�لرئي�س �لتنفيذي

ملف البنوك

لفتت �نتباهي �ل�سيدة عريب عقيل �ملميزة بقدرتها �لت�سالية و�لت�سويقية و�لتي تعمل مع كابيتال بنك 
�إلى حجم �سمود �لبنك وقدرته على �لتكيف و�حتو�ء �لأزمة �لناجتة عن جائحة كورونا على �لقت�ساد�ت 
�لعاملية وخا�سة �لقت�ساد �لأردين �لذي ما ز�ل يو�جه �سعوبات قوية ت�ساف �إلى ما كان يو�جه قبل �نت�سار 

�لوباء..
�ل�سامل بني يدي وهو يقول وقد بد�  با�سم  د.  �لإد�رة  �ل�سيدة عريب ت�سريح رئي�س جمل�س  وو�سعت 
ي�سهد منوه  �لذي  �لعاملي  �لقت�ساد  على  كورونا  �نت�سار فريو�س  لتد�عيات  "كان  �سيء:  كل  رغم  متفائاًل 
تباطوؤ�ً يف حد ذ�ته حتى قبل ظهور �لفريو�س، تاأثري�ت ثقيلة وباهظة على �لنمو �لعاملي و�سوقي �لنفط 
�لأردن مل تكن بعيدة عن هذه  �لعربية ومن �سمنها  و�ل��دول  �لدولية،  �ل�سلع و�خلدمات  و�لعمل وجت��ارة 

�لتاأثري�ت �ل�سلبية".
�ل�سامل �أ�ساف وب�سورة و��سحة كما جاء يف �لن�س �ملر�سل من �لبنك �لذي يقوده وهو كابيتال بنك �أنه 
نهج �سيا�سات ح�سيفة ا�ستطاع من خاللها اأن يحتوي تداعيات االأزمة ال�سحية العاملية على اأعماله، كما اأنه 

�ساهم يف تخفيف �لأثر على �لقطاعات �ملت�سررة و�لفئات �له�سة.
اأعمال  نتائج  امل�سري وهو يتحدث عن  ال�سيد �سبيح  اإليه  يكاد يتطابق مع ما ذهب  الت�سخي�ش  هذا 

�لبنك �لعربي يف �ل�سهر �لت�سعة �لأخرية من عام 2020.
�ل�سامل �لذي كما يرى �ملر�قبون كانت �جر�ء�ته �لجنح يف �حتو�ء �لزمة مل يتوقف عند حدود �لدفاع 
بل و��سل هجومه �لذي كان بد�أه قبل �لكورونا باجتاه خطو�ت �يجابية ل�سالح �لبنك و�مل�ستثمرين فيه يف 
ما يعتربه �لبع�س مغامرة حني و��سل �لعمل و�حلديث عن جملة من �خلطو�ت و�لجر�ء�ت �ملتعلقة مبا 
كان وقعه يف �يلول �ملا�سي يف �تفاقية خطاب نو�يا غري ملزمة وح�سرية ��ستهدفت �ل�ستحو�ذ على �لعمال 
�أن  �ل�سامل  و�سر�ء موجود�تها ومطلوباتها، وبني  و�لعر�ق  �لردن  �للبناين يف  بنك عودة  لفروع  �مل�سرفية 
يف �سعيه لذلك ح�سل على مو�فقات مبدئية من �لبنك �ملركزي �لأردين وكذلك �لبنك �ملركزي �لعر�قي 

لل�سروع يف هذه �خلطو�ت و��ستكمالها وهو �لمر �لذي ما ز�ل �لبنك مي�سي فيه.
االداء  الى  ب�سرعة  يتحول  ادائ��ه وخدماته وهو  ليتميز يف تطوير  الذهاب  �سوط  البنك  ا�ستكمل  كما 
ت�ستعمله  ما  يف  �سريكا  و�ت�ساب  وعلى  �لفي�سبوك  على  �لزبائن  وليجده  فيه،  �ل��رو�د  من  ليكون  �لرقمي 

�لغالبية �مل�ستجيبة للتطور.
د�وود �لغول �ساحب �خلربة و�ل��ذي يعمل يف موقع �لرئي�س �لتنفيذي يف �لبنك بني �ن �لبنك يقوم 
بتقدمي خدمات مالية من خالل �ملن�سات و�نه مت �طالق خدمة �ل�سات بوك على �لفي�سبوك وعلى �لو�ت�ساب 
فكان �لول �لذي يعمل على تطوير حزمة من �ملنتجات و�خلدمات �لبنكية �لتي ت�ستهدف عمالءه يف قطاع 

�لتجزئة… و�ي�سا حتى يتمكن من جعل عمالئه يتد�ولون بالعمالت )فورك�س(.
�لتميز  مو�قع  �خل��دم��ات لدر�ك���ه  �ف�سل  تقدمي  �ملقدمة يف  يف  �لبنك  ي�سع  �ن  يحر�س  �ل��ذي  �لغول 
الهامة للعمالء، ا�ساف ان �سركة كابيتال لال�ستثمارات قامت اي�سا بدعم مبادرة الرنامج الوطني ل�سمان 
�ملوؤ�س�سات �لفردية و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة  �لقرو�س بهدف متكني �ملهنيني و�حلرفيني و��سحاب 
من احل�سول على متويالت ب�سروط وكلف مي�سرة كما ان البنك يف انطالقته الهجومية املت�سلة لتطوير 
�لد�ء وتعظيم �ل�ستفادة من �لتكنولوجيا وو�سعه �ملتني قام بتوقيع �لعديد من �لتفاقيات مع بنوك دولية 

لدعم قطاعات عديدة…
اي�ساله  على  عريب  ال�سيدة  حر�ست  �سحفي  بيان  يف  واعلنها  البنك  عندها  توقف  التي  النتائج  يف 
بن�سبه  �ملا�سي  �لعام  �لول��ى من  �لت�سعة  �ل�سهور  �لت�سغيلي خالل  �لدخل  كان هناك حتقيق منو يف �سايف 
26% ومنو يف �ملوجود�ت بن�سبه 28 % وبارتفاع مقد�ره 618 مليون دينار وكان من ��سباب هذ� �لرتفاع منو 
م�سادر �لتمويل وخا�سة ود�ئع �لعمالء �لتي �رتفعت نحو 313 مليون دينار ون�سبتها 24 % كما منت حمفظة 

�لقرو�س يف �لبنك مبقد�ر 333 مليون دينار ون�سبتها 31 %.
�ما �لرباح وهي ما يلفت �نتباه �لزبائن و�ملر�قبني فكانت �كر من 20 مليوناً وقبل �قتطاع �ل�سريبة 
و�سلت �لى 22.6 مليون دينار وهي منخف�سة بن�سبة 11 % عما كانت عليه من نف�س �لفرته يف �لعام 2019 

وذلك نظر� �لى �لتحوطات �لتي يتخذها �لبنك بوعي ودر�ية يف وجهي �زمة �لكورونا .
تر�جع �لربحية هو �لقل بني �لبنوك �لخرى وهذ� يعك�س �سو�ب �لد�ء و�لقدرة على �لتكيف و��ستمر�ر 
�لعمل مببادر�ت فاعلة، �لبنك �لذي مّر بتجارب عديدة و�نعك�ست عليه �ي�سا جتارب موؤ�سر�ت عدة ��ستطاع 
�ن يعود لنطالقة مميزة نتاج خطة و��سحة علمية بعيدة عن �لرجتال �و �لرتباك �لتي �عرتت �لعديد 

من �مل�سارف �لتي و�جهت حتديات ..
النتائج  من  ملزيد  املتطلع  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  العمل  البنك  يف  االن  القائم  التميز  من  يكون  قد 

�ليجابية وت�سجيلها.

مقاالت

كابيتال 
بنك.. 

األقدر على 
التكيف

سلطان الحطاب

د. با�سم �ل�سامل
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»االستثمار 
العربي 

األردني«

يطلق تطبيق 
 AJIB Pay

لتوفير 
خدمة الدفع 
الالتالمسية

�أعلن بنك �ل�ستثمار �لعربي  �إ�سافة نوعية للحلول �ملتطورة �لتي يوفرها لعمالئه،  يف 
�لأردين �إطالق تطبيق AJIB Pay �لذي يتيح للعمالء ��ستخد�م هو�تفهم �لذكية كمحافظ 

مالية عرب تقنية �لدفع عن ُبعد »�لالتالم�سية«.
ومع طرح تطبيقAJIB Pay، يعّد بنك �ل�ستثمار �لعربي �لأردين من �أو�ئل �ملوؤ�س�سات 
�مل�سرفية �لأردنية �لتي توفر هذه �خلدمة و�لتي تقوم على �أحدث تقنيات �لدفع �لإلكرتوين 
�لئتمانية،  �أو  �ملبا�سر  �خل�سم  �سو�ء   ،Mastercardو  Visa من  �لبطاقات  �أن��و�ع  لكافة 
ليو��سل �لبنك ريادته يف تلبية تطلعات عمالئه وت�سخري �لتطور �لتقني يف �لت�سهيل عليهم. 
حيث �أن �لبنك يوفر لعمالئه جمموعة متنوعة من �لبطاقات �لئتمانية و�خل�سم �ملبا�سر 
بالتعاون مع �سركتي Visa وMastercard �لعاملتني تتنا�سب مع �حتياجات عمالء �لبنك.

�لعربي  �ل�ستثمار  بنك  �د�رة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  �ل��ر�ئ��دة  �خل��ط��وة  ه��ذه  على  وتعليقاً 
�لأردين هاين �لقا�سي: »نو��سل يف بنك �ل�ستثمار �لعربي �لأردين جهودنا يف توفري �أف�سل 
يف  �ملتعلقة  تلك  خا�سة  �لتقنيات  �أح��دث  مو�كبة  يف  و�ل�ستمر�ر  للعمالء  �لبنكية  �خلدمات 
�لدفع �لإلكرتوين حيث نوفر هذه �خلدمة �جلديدة لكافة �أنو�ع �لبطاقات، مع �ل�ستمر�ر 
ذ�ت مز�يا  رقمية  وتقدمي منتجات وحلول  �لعمالء  تعزيز جتربة  �إل��ى  �لر�مية  يف خططنا 
�أد�ء  تناف�سية وج��ودة رفيعة مع درج��ات عالية من �ملوثوقية و�لأم��ان ب�سهولة و�ن�سيابية يف 

�لأعمال و�لأن�سطة و�خت�سار �لوقت و�جلهد«.
 Google Play Storeملتوفر لأجهزة �أندرويد �لذكية على� AJIB Payوعرب تطبيق
ي�ستطيع عمالء �لبنك من حملة �لبطاقات �إ�سافة معلومات بطاقتهم للتطبيق و��ستخد�م 
هواتفهم الذكية للدفع من خالل اأجهزة نقاط البيع POS �لتي تدعم تقنية �لدفع عن ُبعد 

»�لالتالم�سية«.
ومتتاز هذه �لتقنية ب�سهولة و�سرعة �ل�ستخد�م من قبل حملة �لبطاقات �لتي ي�سدرها 
�لدفع  �لقيام بعملية  �أمان عالية حيث يتطلب  �لعربي �لأردين، مع درجات  بنك �ل�ستثمار 
�لتي حتتاج  �لدفع  �لذكي قبل �متام عملية  �لهاتف  �لقفل �خلا�سة بجهاز  �آلية فك  �إدخ��ال 
واملن�ساآت  املحال  لدى خمتلف  البيع  نقاط  اأجهزة  بالقرب من  الذكي  الهاتف  فقط مترير 

�لتجارية حملياً ويف �خلارج �أي�ساً، ودون �حلاجة �إلى ��ستخد�م �لبطاقة ب�سكل مبا�سر.
ويعّد تطبيقAJIB Pay و�خلدمة �لتي يوفرها نقلة نوعية يف �خلدمات رفيعة �مل�ستوى 
ُبعد  �لإلكرتوين وعن  �لدفع  �إلى تقنيات  �لبطاقات، خا�سة يف ظل تنامي �حلاجة  حلاملي 

»�لالتالم�سي«.
ويعّزز بنك �ل�ستثمار �لعربي �لأردين عرب هذ� �لتطبيق من ريادته �مل�سرفية وتوفري 
�أحدث تقنيات �لدفع �لعاملية با�ستخد�م حزمة من �لبطاقات بخيار�ت تتنا�سب و�حتياجات 
�لعمالء وتزويدهم باأف�سل �ملز�يا �لتي ترتقي لطموحاتهم توفر لهم قيمة م�سافة ومز�يا 

�ملرونة و�أ�سعار �لفائدة �لتناف�سية ودرجات �لأمان �لعالية جد�ً.

بنك االستثمار العربي األردني

هاين �لقا�سي
 رئي�س جمل�س �لإد�رة

ملف البنوك

بنك المؤسسة العربية المصرفية

بنك ABC االردن 
يواصل دعمه 

للجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة

 ABC بنك
األردن يواصل 

دعمه لجمعية 
هدية الحياة 

الخيرية

�سمن �إطار م�سوؤوليته �لجتماعية و�سمن 
وحر�ساً  �ملحلي  �ملجتمع  خدمة  يف  �هتماماته 
فقد  �لطفال،  فئة  دعم  �مل�ساهمة يف  على  منه 
و��سل بنك ABC �لأردن دعمه �ملادي جلمعية 

هدية �حلياة �خلريية.
وحول هذ� �ل�ساأن، فقد ��سار �ل�سيد جورج 
ABC �لأردن  �لعام لبنك  فرح �سوفيا  �ملدير 
�لى �ن هذ� �لدعم ياأتي �سمن م�سوؤولية �لبنك 
لروؤية  جت�سيد�ً  وذلك  و�لجتماعية  �لن�سانية 
�لبنك باأهمية تنفيذ دور �مل�سوؤولية �لجتماعية 
�مللقاة على عاتقه وذلك من خالل دعم جهود 
لتمكينها  لها  �ل��ع��ون  ي��د  وم��د  ه��ذه �جلمعيات 
من �أد�ء ر�سالتها وت�سهيل �لجر�ء�ت �لعالجية 
ل��ه��وؤلء �لط��ف��ال �ملحتاجني ولإع��ط��اء �لم��ل 

�لفرحة  �إدخ��ال  على  و�لعمل  ولعائالتهم  لهم 
�إلى قلوبهم.

�لدولية  �لبنوك  من   ABC بنك  ويعترب 
و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  منطقة  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�إفريقيا ويقدم لعمالئه جمموعة مبتكرة من 
�خل��دم��ات  ت�سمل  �مل��ال��ي��ة  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
�لدولية  �لتجارة  ومتويل  لل�سركات  �مل�سرفية 
�ملجمعة  �لقرو�س  وترتيب  �مل�ساريع  ومت��وي��ل 
�مل���ال و�ملنتجات  و�أ����س���و�ق  وم��ن��ت��ج��ات �خل��زي��ن��ة 
�مل�����س��رف��ي��ة �لإ����س���الم���ي���ة. ك��م��ا ي���ق���دم �ل��ب��ن��ك 
�خلدمات �مل�سرفية بالتجزئة من خالل �سبكة 
وتون�س  وم�سر  �لأردن  يف  ل��ه  �لتابعة  �لبنوك 

و�جلز�ئر.

جورج �سوفيا
�ملدير �لعام

�لبيئة  ب����اأن  �لأردن   ABC ب��ن��ك  ي���وؤم���ن 
وجمتمع  ق���وي  �ق��ت�����س��اد  �ل���ى  ت��ق��ود  �ل�سليمة 
لق�سايا  كبري�  �هتماما  ي��ويل  ول��ذل��ك  �سحي 
��ستمر  حيث  �لبيئي،  �ل��وع��ي  وت��ع��زي��ز  �لبيئة 
�ل��ب��ن��ك يف ت���ق���دمي �ل���دع���م ل��ل��ج��م��ع��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة 
حلماية الطبيعة وذلك من خالل دعم برامج 
ح��م��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة على 
زي��ادة  يف  دور  م��ن  لذلك  مل��ا  �لوطني،  �مل�ستوى 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة لأب��ن��اء 
�ملحيطة  و�ملناطق  �ملحميات  �ملحلي يف  �ملجتمع 

بها.

�ملدير  �ل�سيد ج��ورج فرح �سوفيا/  و�أع��رب 
�لعام لبنك ABC �لأردن عن �سعادته مبو��سلة 
على  مل�ساعدتها  وذل���ك  للجمعية  �لبنك  دع��م 
على  �حل��ف��اظ  يف  مهامها  ت��اأدي��ة  يف  �ل�ستمر�ر 
�ملجتمعات  وتنمية  �لأردن  يف  �ل��ربي��ة  �حل��ي��اة 
�ملحميات  وح����ول  د�خ����ل  تعي�س  �ل��ت��ي  �مل��ح��ل��ي��ة 
��ستد�متها وحتقق  ت�سمن  بطريقة  �لطبيعية 

دخال �قت�ساديا للمجتمعات �ملحلية..

�سائل �لوعري
رئي�س جمل�س �لد�رة
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 ،)ZINC( ل��الإب��د�ع  تها  من�سّ خ��الل  وم��ن  �لأردن  زي��ن  �سركة  وّقعت 
�تفاقيات تعاون لتقدمي �لدعم ل� 21 �سركة نا�سئة �أردنّية جديدة، و�لفائزة 
يف برنامج "زين �ملبادرة" بن�سخته �لر�بعة، حيث �ستقّدم مبوجبها �لدعم 
�لالزم لها لت�سريع منّوها وتطّورها، وم�ساعدتها على �لتو�ّسع يف �أعمالها، 

وبالتايل �سمان دميومتها و��ستمر�رها.
لالإبد�ع  زين  ة  ملن�سّ �لرئي�سي  �لفرع  يف  �لتعاون  �تفاقيات  توقيع  ومت 
�لكائن يف جممع �مللك �حل�سني لالأعمال، حيث ح�سر جانب من �لتوقيع 
رئي�سها  زي��ن  �سركة  عن  ووّقعها  �ل��ربي��ز�ت،  فار�س  �لدكتور  �ل�سباب  وزي��ر 

�لتنفيذي فهد �جلا�سم، وعن �ل�سركات �لنا�سئة ممثل كل �سركة منها. 
و������س�����ّم�����ت ق����ائ����م����ة �ل�����������س�����رك�����ات �ل����ن����ا�����س����ئ����ة �جل�������دي�������دة ك������ل م��ن 
 ،"Himisto" و�سركة   ،"Gradsgate" و�سركة   ،"WARAGAMI"
 ،"Tyrain Art" و�سركة   ،"Sawwa7" و�سركة   ،"Sadeed" و�سركة 
 The Good" و���س��رك��ات  �لنا�سئة،  �ل�����س��رك��ات  م�ساق  �سمن  ف���ازت  �ل��ت��ي 
م�ساق  �سمن  �لفائزة   ،"Connect to fit"و  "Sadeq"و  "Socks

و"ق�سطة"   "Drawit"و  "Fee Back" و���س��رك��ة  �ملجتمعية،  �ل��ري��ادة 
 Taleb"و  "Martha"و  "Mudarrib"و  "Canzi"و  ،"Leefy"و
 "Biodiesel"و "Chazit"و  ،"Aounak"و "Green cut"و "pro

�سمن م�ساق �لأفكار �لريادية.

�لنا�سئة  و�مل�ساريع  �ل�سركات  ع��دد  و�سل  ق��د  يكون  �خل��ط��وة،  وب��ه��ذه 
تاأ�سي�سها  -منذ  لها  �ل��دع��م   )ZINC( ل��الإب��د�ع  زي��ن  ة  من�سّ ت��ق��ّدم  �لتي 
�لكبري  �إلى 183 �سركًة وم�سروعاً، وذلك �نطالقاً من دوره��ا  عام 2015 - 
"زين  برنامج  ُيعد  كما  اململكة،  يف  االأع��م��ال  ري���ادة  بيئة  وتطوير  دع��م  يف 
تها  زين من خالل من�سّ �سركة  التي تطلقها  الرامج  اأه��م  �ملبادرة" اأح��د 
لهم  �ملجال  و�إتاحة  و�أفكارهم  �لأردين  �ل�سباب  لالإبد�ع )ZINC(، لدعم 
للنهو�س بها وحتويلها �إلى م�ساريع تعود عليهم وعلى �ملجتمع ككل بالنفع 
و�لفائدة، من حيث م�ساهمتها يف توفري فر�س عمل لهم من خالل تطوير 

م�ساريعهم �خلا�سة بدًل من �لبحث عن وظيفة.

منصة »زين« لإلبداع
جــديــدة ـــة  ـــيّ أردن نــاشــئــة  ــة  ــرك ش  21 ــم  ــدع ت

183 شركًة 
ومشروعًا 

تدعمها
حتى اآلن

دعمًا للصناعات المحلية
»زين« تعزز إجراءاتها الوقائية بشراكة جديدة مع دار الدواء

د�ر  �سركات  جمموعة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  �لأردن  زي��ن  �سركة  �أب��رم��ت 
�ل��دو�ئ��ي، من خ��الل ف��رع �ل�سركة »د�د كري«  �ل��ر�ئ��دة يف �لت�سنيع  �ل���دو�ء، 
�ملتخ�س�س يف جمال �لتعقيم و�ل�سحة �لعامة، بهدف �حلفاظ على �لبيئة 
�لآمنة �لتي ت�سعى �سركة زين للمحافظة على ��ستمر�رية تاأمينها لزبائنها 
»د�د  �لتي توفرها �سركة  �لتعقيم  ��ستعمال منتجات  وموظفيها من خالل 

كري« مبعايري جودة عاملية.
�جلا�سم  فهد  �لأردن  زين  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لتفاقية  ووّق��ع 
ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �سركات د�ر �لدو�ء �أكرم عبد �للطيف جر�ب، 
�حل��م��وري،  ط���ارق  �ل��دك��ت��ور  و�لتموين  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�سناعة  وزي���ر  بح�سور 
�لجتماعي  �ل�سمان  �أم��و�ل  ��ستثمار  ورئي�س �سندوق  �ل��وز�رة،  عام  و�أم��ني 
�لدكتور  �ل��دو�ء  د�ر  �سركات  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ل�سقاف  خلود 
ود�ر  �لأردن  زين  ل�سركة  �لتنفيذيني  �مل��در�ء  من  وع��دد  عبد�حلافظ  معن 

�لدو�ء و�ل�سمان �لجتماعي، يف �ملكاتب �لرئي�سية ل�سركة د�ر �لدو�ء .
ومبوجب �لتفاقية، �سيت�سنى ل�سركة زين �لأردن �ل�ستفادة من خدمات 
�لتعقيم طويلة �لأمد �لتي توفرها �سركة د�ر�لدو�ء عرب فرعها »د�د كري«، 
من خالل منتج التعقيم )اأوك�سي-جني( املعتمد حملياً وعاملياً الذي يق�سي 
على 99،999% من �مليكروبات و�لفريو�سات -مبا فيها فريو�س كورونا- عن 
اجل��ودة  ملوا�سفات  مبطابقته  املنتج  يتميز  كما  اخلارجية،  االأ�سطح  كافة 

و�ل�سالمة على �سحة �لإن�سان و�لبيئة .
تاآلف  تعزيز  بهدف  �ل��دو�ء  ود�ر  �لأردن  زين  بني  �ل�سر�كة  هذه  وتاأتي 
هذه  خ��الل  �لوطني  �لقت�ساد  دع��م  �سبيل  يف  �ملحلية  و�مل�سانع  �ل�سركات 
�لظروف �لتي مير بها �لعامل جر�ء تد�عيات �أزمة جائحة فريو�س كورونا 

��سرت�تيجية مع  �سر�كات وعالقات  بناء  على  زين  تو�ظب  �مل�ستجد، حيث 
خمتلف �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية بهدف دعم �ملنتجات �ملحلية وم�ساندة 

�سركائها لدفع عجلة �لقت�ساد �لوطني وحتقيق �ملزيد �لنمو.
ومن �جلدير بالذكر �أن جمموعة �سركات د�ر �لدو�ء من خالل  فرعها 
»د�د كري« تقدم خدمة �لتعقيم باأعلى مو��سفات �ل�سالمة �لعامة من خالل 
فريق عمل حمرتف، كما �أن م�ستح�سر�ت »د�د كري« حا�سلة على مو�فقة 
�ملوؤ�س�سة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء �لأردنية وم�سادق على كافة در��ساتها من 

خالل �جلمعّية �لعلمّية �مللكّية.

خدمات  و�إتاحة  تعميم  على  حر�سها  من  �نطالقاً 
�لقطاعات،  كافة  ومن  �ملجتمع  �سر�ئح  لكل  �لت�سالت 
��سرت�تيجيتها  تكون  �أن  على  �لأردن  زي��ن  �سركة  د�أب��ت 
خدمة  يف  �مل��ت��ط��ّورة  �لتكنولوجيا  خ��الل  وم��ن  ونهجها 
�لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة ويف متناول �أيديهم، و�أن تكون 
من�سجمة مع جتاربهم، لتعمل يف �سبيل م�ستقبل �أف�سل، 
يكون خريه م�ستد�ماً ومتاحاً للجميع، وذلك من خالل 
خ�سي�ساً  �مل�سممة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  و�إق��ام��ة  دع��م 

لدمج و�سمول االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة يف املجتمع.
ولإميانها بدور وقدر�ت فئة �ل�سّم، و�لتز�ماً منها 
�حلياة  يف  �لفاعلة  م�ساركتها  لتعزيز  �لفئة،  هذه  جتاه 
�لتكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  تو��سلهم  وت�سهيل  �لعملّية، 
�أول �سركة  زي���ن  ك��ان��ت  ف��ق��د  وت�����س��خ��ريه��ا خل��دم��ت��ه��م؛ 
�ت�����س��الت ت��ت��ي��ح �إم��ك��ان��ي��ة �لت�����س��ال جم��ان��اً ع��ل��ى رق��م 
�ل��ط��و�رئ 114 �ل��ت��اب��ع مل��دي��ري��ة �لأم���ن �ل��ع��ام و�خل��ا���س 
�إط��الق  مع  بالتز�من  وذل��ك  �ل�سمعّية،  �لإع��اق��ة  ب��ذوي 
يف  �ل�سم  لفئة  خ�سي�ساً  �مل�سمم  »�لب�سمة«  خلط  زي��ن 
�لعام 2014، حيث ي�سمل �خلط �لعديد من �ملز�يا �لتي 
ي��ع��ان��ون م��ن �سعف �ل�سمع  �ل��ذي��ن  ت��خ��دم �لأ���س��خ��ا���س 
و�لنطق، و�لتي تتنا�سب و�حتياجاتهم من خالل �إتاحة 

�لت�سال عرب �ملكاملات �ملرئية.
م��ب��ادرة  يف  زي���ن  تبذلها  �ل��ت��ي  للجهود  وم��و����س��ل��ًة 
�لأمري �سمو  رعاية  وحتت  �ل�سم،  لفئة  �لطو�رئ   خط 

م���رع���د ب����ن رع������د، رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى ل�������س���وؤون 
بتوقيع  زي��ن  �سركة  ق��ام��ت  �لإع���اق���ة،  ذوي  �لأ���س��خ��ا���س 
مذكرة تفاهم مع كل من هيئة تنظيم قطاع �لت�سالت 

وم��دي��ري��ة �لأم����ن �ل��ع��ام و���س��رك��ات �لت�����س��الت لغايات 
�لعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س   114 �ل��ط��و�رئ  رق��م  تطوير 
�ل�سمعية وتوفري من�سة فيديوية لرقم �لطو�رئ ميكن 
عرب  جمانية  فيديوية  �ت�����س��الت  ت��وف��ري  خاللها  م��ن 

تطبيق مت ��ستحد�ثه لهذه �لغاية.
وعلى هام�س حفل توقيع مذكرة �لتفاهم، قام �سمو 
�لأمري مرعد بن رعد بتكرمي �سركة زين على جهودها 
ذوي  لتمكني  �ملتخ�س�س  �لعمل  فريق  م��ب��ادر�ت  بدعم 
�لإعاقة من �لنفاذ �إلى خدمات �لت�سالت وتكنولوجيا 
تنظيم  هيئة  قبل  م��ن  ت�سكيله  مت  و�ل���ذي  �مل��ع��ل��وم��ات، 
قطاع �لت�سالت )مبادرة معكم �أقوى(، وذلك بح�سور 
قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ن  ك��ل 
وممثلني  �جلبور  غ��ازي  �ملهند�س  �لدكتور  �لت�سالت 

عن �سركات �لت�سالت ومديرية �لأمن �لعام.

»زين« 
تواصل 
دعمها 
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الصم 
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ِّع يف جممع �مللك �حل�سني لالأعمال �تفاقية تعاون ما بني �سركة  وُق
ببناء  مبوجبها  زين  �سركة  �ستقوم  �لأردن،  زين  و�سركة  �لأعمال  جممع 
�ملجمع  يف  �ملعلومات  وتكنولوجيا  لالت�سالت  حتتية  بنية  �أح��دث  و�إد�رة 
خلدمة �ل�سركات �ملتو�جدة به، وذلك بتقدمي �أحدث تكنولوجيا يف حقل 
�سركة  �إد�رة   رئي�س جمل�س  كل من  وقعها  و�لت�سالت. حيث  �ملعلومات 
زين  ل�سركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لتل،  عاطف  �ملهند�س  �لأعمال  جممع 

�لأردن فهد �جلا�سم.
و�ستقوم �سركة زين مبوجب هذه �لتفاقية بتوفري خدمات �ت�سالت 
و�لتي  �ملجمع،  د�خل  �ل�سركات  متطلبات  تلبي  عالية  جودة  ذ�ت  متنوعة 
تّت�سم �أعمالها بالدقة وحاجتها حللول �ت�سال متطورة وموثوقة ل�سمان 
عدم �نقطاع �خلدمة يف جميع �لظروف، وهو ما �ستوّفره زين من خالل 
ربط كافة �لعمليات  مبركزي �لتحكم لل�سبكة حيث �سيتم تركيبهما د�خل 
�لكو�رث  من  و�لتعايف  و�ملعلومات  �لبيانات  لتخزين  �لإقليمي  مركزها 
ل��الأع��م��ال،  �حل�����س��ني  �مل��ل��ك  جم��م��ع  يف  �ل��ك��ائ��ن   )THE BUNKER(
�أحدث  و�ل��ذي يحتوي  �ملنطقة  نوعه على م�ستوى  �لأول من  يعد  �ل��ذي 
حلول �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات �لتي جتعله مركز بيانات مثالياً 
�لعاملية،  �مل�ستويات وح�سب �ملعايري  باأعلى  �لبيانات  ي�سمن حماية و�أمان 
وذلك  �ل�ساعة،  م��د�ر  على  �خلدمة  وجاهزية  �لتحتية  �لبنية  خالل  من 
�أو  �ل�سيانة  بعمليات  بالقيام  ت�سمح  �جل��ودة  عالية  �أجهزة  ��ستخد�م  عرب 
دون  �ملركز  �إد�رة  �إمكانية  �أو مرفقاتها مع  �لطاقة  �أجهزة  �أي من  تبديل 
�مللك �حل�سني لالأعمال  �لعاملة يف جممع  �ل�سركات  �سيمنح  توقف، مما 
فر�ساً للتو�ّسع و�ل�ستفادة من �إمكانات �لنمو �لدولية، حيث ي�سمن �ملركز 
�لنقطاع،  وع��دم   %99.982 بن�سبة  �لعمل  ��ستمر�رية  �جلديدة  و�ل�سبكة 
ففي حال حدوث �أي خلل على �أي من �لأجهزة �أو �ملعد�ت، فاإن جهاز �آخر 

�سيقوم بنف�س �لعمل دون �أي تاأثري.
عاطف  �ملهند�س  م��ع��ايل  �أ���س��ار  �لت��ف��اق��ي��ة،  توقيع  على  تعقيبه  ويف 
�أبرز  و�ل��ذي يعد من  �لأع��م��ال،  �إد�رة  �سركة جممع  �لتل، رئي�س جمل�س 
�ملر�فق �ملتطورة و�لفريدة من نوعها على م�ستوى �ململكة  �نه من �ملتوقع 
وت��ع��دد  وطبيعة  م�ستوى  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �ل��ت��ح��دي��ث  م�����س��روع  يحقق  �أن 
خدمات �لإت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات باملجمع مبا يف ذلك �حلو�سبة 
�ل�سحابية وذلك كون �ل�سبكة �جلديدة  ت�ستخدم �حدث �لتقنيات و�ملتمثلة 
 )Software - Defined Networking  )SDN(�ل� بتكنولوجيا 

و�لتي مت ت�سميمها �سمن �أعلى �ملعايري �لعاملية حيث �ن ما مييز �ل�سبكة 
ديناميكية  وذ�ت  للربجمة  قابلة  �نها  �لتقليدية  �ل�سبكات  عن  �جلديدة 
�أف�سل من �لأمن لل�سبكات، كما ت�ستطيع  ومرونة عالية وتوفر م�ستوى 
لها  يوفر  مم��ا  اعمالها  م��ع  يتنا�سب  ومب��ا  �سبكتها  ترمج  ان  �سركة  ك��ل 
ر�ئ��د�ً يف  �ملجمع ويبقيه  �د�ءه��ا ككل ويعزز موقع  و�مل��ال ويح�سن  �لوقت 
تاأمني �لتكنولوجيا �حلديثة لل�سركات �لعاملة به ويدعم �لبنية �لتحتية 
�مل�ساندة لأعمالها ولإمكانية �لعمل عن بعد. و�إن فوز �سركة زين بالعطاء 
لإن�ساء وت�سغيل و�إد�رة هذه �ل�سبكة من �ساأنه �أن يري منظومة �خلدمات 
�ل�ستجابة  على  �ل��ق��درة  وي��ع��زز  �ملجمع  يقدمها  �لتي  �مل�سافة  �لنوعية 
�ل��ت��ط��ور�ت  وم��و�ك��ب��ة  �لأع���م���ال  ح��ل��ول  ومتطلبات  مل�ستجد�ت  �ل�سريعة 
به،  �لعاملة  ولل�سركات  للمجمع  �لتناف�سية  �لقدرة  وتعزيز  �لتكنولوجية 
ومتكني �ملجمع من �ل�ستمر�ر يف �أخذ دوره �لريادي و�ملتميز كاأبرز معلم 
لقطاع �لأعمال يف �ململكة. كما و��ساف �لتل �ن �لإتفاقية تت�سمن كذلك 
�لردنية  �جلامعات  خريجي  من  لعدد  �ل�سنوي  �ملجاين  �لتدريب  توفري 
�لتحتية  و�لبنى  �ل�سبكات  تكنولوجيا  على  �حلا�سوب  وهند�سة  علوم   يف 
�حلديثة، مما يح�سن من فر�س ه��وؤلء �خلريجني للح�سول على عمل 

وذلك كجزء من �مل�سوؤولية �ملجتمية ل�سركة جممع �لعمال.
من جانبه، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة زين �لأردن فهد �جلا�سم 
�إن توقيع هذه �لتفاقية مع  �سركة جممع �لأعمال ياأتي يف �إطار �ل�سر�كة  
�ل�سرت�تيجية �لتي جتمع �لطرفني منذ �أعو�م خلدمة قطاع �لأعمال يف 
�ململكة، حيث يحت�سن �ملجمع �لذي يعد �ملعلَم �لأبرز لقطاع �لأعمال يف 
�ململكة جمموعة و��سعة من �ل�سركات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية، �لتي 
تطلعاتها  تلبي  و�لت�سالت  �لأع��م��ال  حلول  من  مميزة  بباقة  �ستحظى 
وت�ساعدها على �لنمو و�لتمّيز يف �أعمالها ومو�كبة �لتطور �ملت�سارع على 
�لذي  �لأم��ر  �لأع��م��ال،  وحلول  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�سالت  �سعيد 

�سينعك�س �إيجاباً على �لبيئة �ل�ستثمارية يف �ململكة.
�لريادي يف عملية  دوره��ا  �لأردن  زين  �سركة  و�أك��د �جلا�سم مو��سلة 
�لتحول �لرقمي يف �ململكة من خالل توفري بنية حتتية متكاملة تخدم 
�آخر �لتطور�ت على هذ� �ل�سعيد، لتعزيز مكانة  كافة �لقطاعات ملو�كبة 
وكبيئة  �مل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��الت�����س��الت  �إق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز  �ململكة 
تطور�ً  �لأك���ر  �حل��ل��ول  و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات  توفر  خ�سبة  ��ستثمارية 

لالرتقاء باأعمالها وتعظيم �ل�ستفادة من �أحدث �لبتكار�ت.

شراكة بين مجمع الملك الحسين لألعمال

وشركة زين لبناء وإدارة بنية تحتية متطورة في المجمع

يعد األول من نوعه في المنطقة
»زين« تطلق خدمات مركزها اإلقليمي لتخزين البيانات والمعلومات 

والتعافي من الكوارث )The Bunker( بالشراكة مع مجمع الملك الحسين لألعمال

�أعلنت �سركة زين �لأردن عن �إطالق خدمات مركزها �لإقليمي لتخزين 
يعد  �ل��ذي   ،)The Bunker( �لكو�رث  من  و�لتعايف  و�ملعلومات  �لبيانات 
�حل�سني  �مللك  جممع  يف  و�ل��و�ق��ع  �ملنطقة،  م�ستوى  على  نوعه  من  �لأول 

لالأعمال، على م�ساحة 4300 مرت مربع.
يحتوي �ملركز على �أحدث حلول �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات، �لتي 
جتعله مركز بيانات مثالياً ي�سمن حماية و�أمان �لبيانات باأعلى �مل�ستويات 
وح�سب �ملعايري �لعاملية، من خالل �لبنية �لتحتية وجاهزية �خلدمة على 
مد�ر �ل�ساعة، وذلك من خالل ��ستخد�م �أجهزة عالية �جلودة ت�سمح �لقيام 
بعمليات �ل�سيانة �أو تبديل �أي من �أجهزة �لطاقة �أو مرفقاتها مع �إمكانية 

�إد�رة �ملركز دون توقف.
 )ZINC( وخالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي ُعقد يف من�سة زين لالإبد�ع
عقب �فتتاح �ملركز، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة زين �لأردن فهد �جلا�سم: 
"نو��سل �ليوم جهودنا يف خدمة �لتحّول �لرقمي وتطوير �لبنية �لتحتية 
�لرقمية يف �ململكة، وتوفري �أحدث حلول �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات 
وحتّفز  و�ملوؤ�س�سات،  �ل�سركات  ك��ربى  تخدم  �لتي  �لأع��م��ال  وحلول  �لعاملية 
�ل��ذي نحر�س عليه يف خمتلف  �لأم��ر  �ململكة، وهو  �ل�ستثمارية يف  �لبيئة 

عملياتنا حتت مظلة »زين �أعمال«.
عطوفة  ل��الأع��م��ال،  �حل�سني  �مل��ل��ك  ملجمع  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أ���س��اد 
و�لتي  زي��ن  �سركة  مع  �ل�سرت�تيجية  بال�سر�كة  �ل�سرور،  �سعود  �ملهند�س 
�إل��ى مركز  �لعمال  �ملعلومات يف جممع  جت�سدت من خالل حتويل مركز 
و�ل��ت��ع��ايف من  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات  وح��م��اي��ة  وت��خ��زي��ن  لإد�رة  متخ�س�س 
�ملتميزة  �لنوعية  �خلدمات  منظومة  يري  �أن  �ساأنه  من  و�ل��ذي  �لكو�رث، 
�لتي يقدمها �ملجمع، ومتكني كربى �ل�سركات �ملحلية و�لقليمية و�لعاملية 
�أو  �أي طارئ  �لتعامل مع  �ملتطورة، ومن  �لبيانات  �إلى حلول  �لو�سول  من 
�سيعزز  مما  �آمنة،  بيئة  يف  بياناتها  على  �حلفاظ  ومن  �سهولة،  بكل  ظرف 
من متكني �ملجمع من �ل�ستمر�ر يف �أخذ دوره �لريادي و�ملتميز كاأبرز معلم 

لقطاع �لأعمال يف �ململكة. 
ن  �ملح�سَّ م��وق��ع��ه  وم��ن��ه��ا  م��ت��م��ّي��ز�ً،  جتعله  بخ�سائ�س  �مل��رك��ز  ويتمتع 
و�ملنخف�س 12 مرت�ً حتت �سطح �لأر���س، و�حتو�وؤه على جدر�ن خر�سانية 
�لنووية،  �ل�سربات  �أنظمة حماية من  �لطبيعية، ووجود  مقاومة للكو�رث 
بهذه  يتمّيز  �ل���ذي  �ملنطقة  يف  و�ل��وح��ي��د  �لأول  �مل��رك��ز  ي��ع��د  ف��ه��و  وب��ذل��ك 
�خل�سائ�س، مما ي�سعه �أي�ساً يف قائمة �أكر �ملر�كز تطور�ً يف �لعامل، حيث 
�ن نظام �لتح�سني و�حلماية للمركز ي�ساهي ما هو معمول به يف �ملن�ساآت 
الع�سكرية، حيث يتوجب لدخوله املرور بخم�ش نقاط للتحقق من الهوية.

كما مت تزويد �ملركز باأحدث �خلو�دم و�لأجهزة �لأمنية، و�أجهزة حفظ 
مترير  ل�سمان  �لرئي�سية  �لكهرباء  مب���زود�ت  �ملت�سلة   )UPS( �لطاقة 
�لتيار �لكهربائي �لغري منقطع �إلى �أجهزة �ملركز �خلدمية �لتي تعمل على 
�مل�سار�ت  �أحد  توقف  حالة  يف  �خلدمة  تقدمي  ل�سمان  خمتلفني،  م�سارين 
�لبيانات تت�سمن  �أحدث تكنولوجيا يف غرف  ��ستخد�م  عن �لعمل، كما مت 
باملحافظة  تتميز  �لتي   ، in-row-cooling ل�سفية� �لتربيد  وح��د�ت 

�أ�سحاب  من  فريق  و�إد�رة  مر�قبة  حتت  �ملركز  �سيكون  فيما  �لطاقة،  على 
حماية  �أجهزة  �إل��ى  بالإ�سافة  �ملعلومات،  تكنولوجيا  مبجال  �لخت�سا�س 
�نه  كما  و�لأج��ه��زة،  �لأنظمة  جميع  ت��ر�ق��ب  �ل�ساعة،  م��د�ر  على  ومر�قبة 
د بح�سا�سات للك�سف عن �حلر�ئق ونظام �إطفاء �حلر�ئق ونظام �لإنذ�ر  مزوَّ

وح�سا�سات �لك�سف عن ت�سرب �ملياه وح�سا�سات مر�قبة �لرطوبة.

من جانبه، قال �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة �أعمال �ل�سركات يف �سركة زين 
�لأردن، مهند عوده؛ �ن �ملركز �سيوفر خدمات تخزين �لبيانات و�ملعلومات 
�حلكومية  للموؤ�س�سات   ،)Disaster Recovery( �لكو�رث  من  و�لتعايف 
و�ل�سركات �ملحلية و�لإقليمية �لعاملة يف خمتلف �لقطاعات، كالقطاع �ملايل 
و�ل�سحي و�لتعليم و�لتاأمني و�لطري�ن وغريها، حيث يحتوي على غرف 
و�أخرى  ك،  للخو�دم )Colocation DC( منها ما هو م�سرَتَ ��ست�سافة 
منف�سلة وخا�سة، بالإ�سافة �إلى وجود مكاتب طو�رىء ميكن ��ستخد�مها 
يف حالة �حلاجة لإد�رة �لأجهزة �خلا�سة بال�سركة �أو �ملوؤ�س�سة، بالإ�سافة �إلى 
توّفر �خلدمات �ل�سحابية )Cloud Services( مبختلف �أنو�عها، و�أ�ساف 
باأن �ملركز يعتمد على تقنية �لألياف �ل�سوئية �لتي تربط مركز �لبيانات 
بكابالت دولية، مما ي�سمح لل�سركات بالتو�ّسع و�ل�ستفادة من �إمكانات �لنمو 
�لنقطاع،  وعدم   %99.982 بن�سبة  �لعمل  ��ستمر�رية  ي�سمن  كما  �لدولية، 
ففي حال حدوث �أي خلل على �أي من �لأجهزة �أو �ملعد�ت، فاإن جهاز�ً �آخر 

�سيقوم بنف�س �لعمل دون �أي تاأثري.

�مللك  جممع  مع  �تفاقية   2017 �لعام  يف  وّقعت  قد  زي��ن  �سركة  وكانت 
�حل�سني لالأعمال لإن�ساء �ملركز، وذلك بعد فوزها بعطاء ��ستئجار و�إعادة 

تاأهيل و�إن�ساء و�إد�رة وت�سغيل �ملركز ملدة 20 عاماً.
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��ستقبل مدير �لأمن �لعام �للو�ء �لركن ح�سني �حلو�متة يف مكتبه �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�سركة زين �لأردن فهد �جلا�سم، لتعزيز �أطر �لتعاون �لثنائي، �لتي 

كان �آخرها �إطالق �ملرحلة �لثانية من خدمات �لرتخي�س �ملتنقل.
بناءة  �سر�كة  نحو  ت�سعى  �لعام  �لأم��ن  مديرية  �أن  �حلو�متة  �للو�ء  و�أك��د 
يف  ي�سهم  ومب��ا  و�لتكامل  �ل�سر�كة  ملبد�أ  حتقيقاً  �خلا�س  �لقطاع  مع  وفاعلة 

جتويد �خلدمة �لأمنية �ملقدمة للمو�طنني.
�لتي  �ملحطات  ه��ذه  �لأم��ن تهدف من خ��الل  �أن مديرية  وب��ني �حلو�متة 
مت �إطالقها من قبل �إد�رة �لرتخي�س، �إلى �لتخفيف عن �ملو�طنني و�لو�سول 
�إليهم وتقدمي خدمات �لرتخي�س لهم يف �ملناطق �لنائية و�لبعيدة ما ي�سمن 

توفري وقتهم وجهدهم .
بينهم  ومن  �خلا�س  �لقطاع  من  �ل�سركاء  �حلو�متة  �لركن  �للو�ء  و�سكر 
�لإنرتنت  خدمات  وتقدمي  وتاأثيثها  �لأرب��ع  �ملحطات  جتهيز  على  زي��ن  �سركة 
عملها  وتبا�سر  �ملتنقل  �لرتخي�س  م�سروع  من  �لثانية  �ملرحلة  �ليوم  لتنطلق 

وتقدمي خدماتها للمو�طنني .   
من جانبه، �أعرب �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة زين �لأردن فهد �جلا�سم عن 
�لعام و�سركة زين يف خمتلف �ملجالت،  �ملمتدة ما بني �لأمن  فخره بال�سر�كة 
و�خلا�س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ب��ني  م��ا  �ملثمر  للتعاون  يحتذى  م��ث��اًل  تعد  و�ل��ت��ي 
قبل  من  �جلديدة  �لرتخي�س  حمطات  جتهيز  �أن  م�سيفاً  �ملو�طنني،  خلدمة 
�ل�سركة كل  توليها  �لتي  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  من  �نطالقاً  ياأتي  زين  �سركة 

�لهتمام من خالل م�ساريع ومبادر�ت يلم�س �ملو�طنون �أثرها. 
�لأم��ن  �لتعاون مع مديرية  �إد�م��ة  زي��ن على  �سركة  و�أك��د �جلا�سم حر�س 
�سبل  كل  وتقدمي  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�سال  �أحدث حلول  لتطبيق  �لعام 

�لدعم لعملية �لتطوير و�لتحول �لرقمي �لتي بد�أتها مديرية �لأمن �لعام.

»األمن العام« تطلق المرحلة الثانية من خدمات الترخيص 
المتنقل بالتعاون مع شركة زين

»زين« تُبرم اتفاقية تعاون مع بلديّة الزرقاء لتمديد شبكة 
األلياف الضوئية »فايبر« للمنازل

�لزرقاء �لكربى �تفاقية تعاون لتمديد  �أبرمت �سركة زين �لأردن وبلدية 
�سبكة �لألياف �ل�سوئية للمنازل )فايرب( وتزويد مناطق بلدية �لزرقاء باأحدث 
تكنولوجيا �لت�سالت و�لإنرتنت عايل �ل�سرعة، ولتو�سيع نطاق �ملناطق �ملغطاة 

بخدمة زين فايرب لت�سمل حمافظات ومناطق جديدة.
�لزرقاء  بلدية  عن  ووقّعها  زي��ن،  �سركة  مقر  يف  �لتفاقية  توقيع  وج��رى 
�ل��ك��ربى رئ��ي�����س �ل��ب��ل��دي��ة �مل��ه��ن��د���س ع��م��اد �مل��وم��ن��ي، وع���ن ���س��رك��ة زي���ن رئي�سها 
�لتنفيذي فهد �جلا�سم، بح�سور عدد من �أع�ساء جمل�س �لبلدية ومدر�ء زين 

�لتنفيذيني.

�لزرقاء  بلدية  �سو�رع  �أعمدة يف  �ستقوم زين برتكيب  ومبوجب �لتفاقية، 
�لأل��ي��اف  �سبكة  �لت�����س��الت ومت��دي��د  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ��ستخد�مها يف  ل��غ��اي��ات 

�ل�سوئية للمنازل )فايرب( يف �ملناطق �لتابعة للبلدية.

�أ���س��اف��ت بلدية �ل��زرق��اء كمنطقة جديدة  وب��ه��ذه �خل��ط��وة ت��ك��ون زي��ن ق��د 
�سُتغطى بخدمة �لألياف �ل�سوئية للمنازل )فايرب( �إلى جانب بلدية �لر�سيفة، 
�إلى  عددها  و�سل  و�لتي  عمان  �لعا�سمة  د�خ��ل  �ملغطاة  �ملناطق  �إل��ى  بالإ�سافة 
و�لنخيل،  ر��سد،  �لأم��ري  و�ساحية  غبار،  ودي��ر  �خلالدين،  ت�سمل:  منطقة   44
�لعلي  وت��الع  و�لكر�سي،  �جلنوبي،  وع��ب��دون  �ل�سمايل،  وع��ب��دون  و�ل�سويفية، 
ود�ب���وق،  وخ��ل��د�،  و�ليا�سمني،  و�ل�ساحلني،  �ل�سرقي،  �لعلي  وت��الع  �ل�سمايل، 
و�لر�سو�ن، وحي �ل�سهل، و�أم �ل�سماق، و�لرو�بي، وحي �ل�سحابة، وحي �ل�سالم، 
و�جلندويل، و�أم �أذينة �ل�سرقي، و�أم �أذينة �لغربي، و�ل�سمي�ساين، ومرج �حلمام 
)�ل��و���س��ط(، وم���رج �حل��م��ام �جل��ن��وب��ي، و�إ���س��ك��ان ع��ال��ي��ة، و�لأم����ري �حل�����س��ني بن 
عبدهلل، و�خلزنة، و�ل�سهيد �جلنوبي، و�ل�سهيد �ل�سمايل، و�أبو عليا، وطرببور، 
�لربكة، و�لغابة، و�لفي�سل، و�ملحبة، و�أم �لكندم، و�لر�سيد،  و�لأمانة، و�لب�سالة، 

و�ل�سعادة، و�لريان، و�أم زويتينة، و�لفاروق.

�لتحتية  �لبنية  �إلى تطوير  �لتفاقية  �سركة زين من خالل هذه  وتهدف 
وتطوير  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ��سرت�تيجيات  ي��دع��م  مب��ا  �ململكة،  يف  لالت�سالت 

خدمات خمتلف �لقطاعات من خالل تطبيق �أحدث حلول �لت�سالت.

�فتُتِح م�سروع مركز �ت�سال زين خلدمات �لزبائن يف حمافظة معان، 
االنتاجية  تعزيز  برنامج  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  من  بتمويل 

�لقت�سادية و�لجتماعية.
بق�سبة  �ملهني لالإناث  �لتدريب  �لكائن يف معهد  �ملركز  �فتتاح  وجرى 
�لرب�سي،  و���س��ام  د.  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتخطيط  وزي���ر  بح�سور  م��ع��ان، 
و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة زين �لأردن فهد �جلا�سم، وم�ساعدي مدير عام 
بلدية  ورئي�س  �لفايز،  د. حممد  �ملهني، وحمافظ معان  �لتدريب  موؤ�س�سة 

معان د. �أكرم كري�سان، وعدد من �أع�ساء جمل�س حمافظة معان.
 وقال �لوزير �لرب�سي �إن ما مييز هذ� �مل�سروع �لذي يهدف �لى دعم 
�ملنطقة  �سيد�ت  وتوظيف  تدريب  على  يركز  �أن��ه  معان  يف  �ملحلي  �ملجتمع 
ودعم �ملجتمع �ملحلي حيث يوفر �مل�سروع 12 فر�سة عمل جديدة للمر�أة يف 
حمافظة معان وذلك �سمن النهج احلكومي يف ال�سراكة ما بني القطاعني 
�لعام و�خلا�س بهدف زيادة �لت�سغيل وخف�س معدلت �لبطالة و�لفقر لدى 

فئة �ل�سباب يف �ملحافظات.
و�أ�ساف وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل �ن متويل وز�رة �لتخطيط 
و�لتعاون �لدويل مل�سروع مر�كز �ت�سال زين خلدمات �لزبائن يف معان، دير 
عال، جر�س، عجلون، ياأتي �سمن �إطار �لتوجيهات �مللكية �ل�سامية ب�سرورة 
�لإنتاجية  �مل�ساريع  �إقامة  خالل  من  للمو�طنني  �ملعي�سة  م�ستوى  حت�سني 
و��ستكمال  �لعمل،  لفر�س  و�ملوفرة  للدخل  �ملنتجة  �ملختلفة  و�ل�ستثمارية 
للنهج احلكومي يف ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ش بهدف زيادة 
�ل�سباب يف �ملحافظات  �لت�سغيل وخف�س معد�ت �لبطالة و�لفقر لدى فئة 
�لأردين يف  لل�سباب  �ملحلي من خالل توفري فر�س جديدة  �ملجتمع  ودعم 
جديدة،  عمل  فر�سة   )52( توفري  على  �مل�سروع  �سيعمل  حيث  �ملحافظات، 
�لقطاع �خلا�س  �ل�سركة وموؤ�س�سات  بالتعاون مع  �ل��وز�رة م�ستمرة  �ن  كما 
�لخرى لتمويل وتنفيذ م�ساريع من �ساأنها �مل�ساهمة يف توفري فر�س عمل 

لبناء وبنات �ملحافظات.
��ستمر�ر  �جلا�سم  فهد  �لأردن  زي��ن  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أك���د 
�مل�سوؤولية  �مل�ستد�مة يف جمال  زين من خالل مبادر�تها وبر�جمها  �سركة 
�ل�سباب على وجه �خل�سو�س من  �ملحلي وفئة  �ملجتمع  �لجتماعية بدعم 
خالل مبادرة مر�كز �لت�سال يف �ملحافظات �لتي بد�أتها �ل�سركة منذ �لعام 

2013، لي�سل عدد �ملر�كز يف �ملحافظات -بافتتاح مركز معان �ليوم- �إلى 3 
�سيفتتحان يف حمافظتي جر�س وعجلون،  �إلى مركزين  بالإ�سافة  مر�كز، 
بهدف توفري فر�ش العمل لل�سباب يف حمافظاتهم عر الرامج ال�سمولية 
ياأتي  �لذي  �لأم��ر  �ململكة،  لتغطي جميع حمافظات  �ل�سركة  تطلقها  �لتي 
��ستكماًل للدور و�مل�سوؤولية �لتي �أخذتها �ل�سركة على عاتقها منذ تاأ�سي�سها، 
لترتك ب�سمات مميزة لدى املجتمع من خالل برامج فعلية ت�سهم يف تنمية 

�ملحافظات.
مع  زي��ن  �سركة  �لتي جتمع  �ملثمرة  بال�سر�كة  �ع��ت��ز�زه  �جلا�سم  وج��دد 
�حلكومة يف م�سروع مر�كز �لت�سال يف �ملحافظات �لبالغ عددها 4 مر�كز، 
�أبناء حمافظات معان و�لبلقاء  و�لتي �ستوفر 52 فر�سة عمل لل�سباب من 
وجر�س وعجلون، �لأمر �لذي يندرج يف �إطار حر�س زين �لد�ئم على �إبر�م 

�سر�كات مميزة مع خمتلف �جلهات خلدمة �ملجتمع �ملحلي.
وثمن مندوب وزير �لعمل مدير عام موؤ�س�سة �لتدريب �ملهني �ملهند�س 
و�إدر�ج  عمل  ع��ن  �لباحثني  ت�سغيل  يف  زي��ن  �سركة  م�ساهمة  عبيد�ت  زي��اد 
�لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة ومر�عاة ت�سغيل ن�سبة من �لإناث يف م�ساريعهم مع 
�لقطاع �حلكومي ومنها موؤ�س�سة �لتدريب �ملهني. وهذ� يتما�سى مع �مليثاق 
الوطني لت�سغيل االأردنيني وتنفيذ اخلطط والرامج التي تهدف للحد من 
�لبطالة و��ستغالل فر�س �ل�ستثمار يف �ملحافظات لتدريب وت�سغيل �ل�سباب 

�لأردين يف خمتلف حمافظات �ململكة.
�مللكية  �لتوجيهات  �إط���ار  �سمن  مهمة  خطوة  ه��ذه  �إن  عبيد�ت  و�أك���د 
�ل�����س��ب��اب و�ل�����س��اب��ات �لردين  وفقا  ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب  ب�����س��رورة  �ل�����س��ام��ي��ة 
لحتياجات �سوق �لعمل و�ملجتمع بال�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س وموؤ�س�سات 

�ملجتمع �ملدين. 
�لقطاع  مع  �ل�سر�كة   تعزيز  �لى  تتطلع  �ملوؤ�س�سة  �ن  عبيد�ت  و�أ�ساف 
�خلا�س ومن �سمنهم �سركة زين لالنتقال �لى بقية �ملحافظات وفتح مر�كز 

�ت�سال مبا يخدم �ل�سباب و�ل�سابات.
و�أكد عبيد�ت  �أن �سركة زين قد حققت برتكيزها و�سر�كتها مع موؤ�س�سة 
�لتدريب �ملهني  على حمور دعم �لتعليم �ملهني كاأحد حماور ��سرت�تيجيتها 
من  �لتدريب  من  �لنوع  ه��ذ�  يوفره  ملا  ونظرتها  �لجتماعية  للم�سوؤولية 
فر�س ت�سغيل  ووظائف يف مهن وقطاعات متنوعة، حيث عملت �سركة )زين 
�لردن( مع موؤ�س�سة �لتدريب �ملهني  على تطوير مبادر�تها لإن�ساء مر�كز 

لتدريب �ل�سباب على �سيانة �لجهزة �خللوية.
�لتخطيط  وز�رة  �تفاقية خما�سية بني   2018 عام  قد وقعت يف  وكانت 
واالجتماعية،  االقت�سادية  االإنتاجية  تعزيز  برنامج  ال���دويل/  وال��ت��ع��اون 
ووز�رة �لعمل، و�سركة زين، وموؤ�س�سة �لتدريب �ملهني وهيئة تنمية وتطوير 

�ملهار�ت �ملهنية و�لتقنية، لإن�ساء 4 مر�كز �ت�سال جديدة. 
مبوجب  �فتتاحها  �سيتم  مر�كز   4 �أ�سل  من  �لثاين  �ملركز  ه��ذ�  ويعد 
�ملركز  �فتتاح  و�حل��ك��وم��ة، حيث مت  زي��ن  �سركة  ب��ني  م��ا  �مل��ربم��ة  �لتفاقية 
االأول يف منطقة دير عال مبحافظة البلقاء يف �سهر �سباط املا�سي، وتهدف 
�ملحافظات  يف  �ل�سباب  ومتكني  �ملحلية  �ملجتمعات  دعم  �إلى  �لتفاقية  هذه 
من �كت�ساب �خلرب�ت و�مل�ساركة يف تطوير جمتمعاتهم، وحتفيز �ل�سركات 
�إلى  بالإ�سافة  �ملحافظات و�ل�ستفادة من مز�ياها،  �لأخ��رى لال�ستثمار يف 

ن�سر �لوعي لدى �ملجتمعات �ملحلية حول تقنيات ومبادئ خدمة �لزبائن.
و�سيقدم �ملركز خدمات �لدعم �لفني و�لتقني و�لإجابة عن ��ستف�سار�ت 
م�سرتكي زين على مد�ر �ل�ساعة، مما �سيوفر جتربة مميزة للعاملني فيه 

لتطوير مهار�تهم وخرب�تهم يف هذ� �ملجال.

يوّفر 12 فرصة عمل للمرأة
افتتاح مركز اتصال »زين« لخدمات الزبائن في معان
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 �أعلنت جمموعة زين – �ل�سركة �لر�ئدة يف جمالت �لبتكار�ت �لرقمية 
يف �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا– عن تتويجها بجائزة "�أف�سل عالمة جتارية" 

للعام2020  يف �حلفل �ل�سنوي لتوزيع جو�ئز موؤ�س�سة تليكوم وورلد.
يف  �لتو�يل  على  �ل�سابع  للعام  باجلائزة  توجت  �أنها  �ملجموعة  و�أف��ادت 
�حلفل �لفرت��سي �لذي نظمته موؤ�س�سة »Terrapinn �لتي تتولى تنظيم 
�لفعاليات  تيليكوم وورل��د، وهي  �ل�سنوي جلو�ئز  �ملوؤمتر و�حلفل  فعاليات 
اأ�سحاب االأداء املتميز يف املجاالت الرئي�سية ذات ال�سلة  التي ت�سهد تتويج 
ت�سلط  �أنها  كما  �لأو�سط،  �ل�سرق  �أ�سو�ق  �لت�سالت على م�ستوى  ب�سناعة 
�ل�سوء على �لالعبني �لرئي�سيني �لذين �أ�سهمو� يف جعل قطاع �لت�سالت 

و�حد�ً من �أكر �لقطاعات حيوية وديناميكية على م�ستوى �لعامل.
فازت  فاإنها   ،2007 �لعام  يف  �لتجارية  عالمتها  زي��ن  �أطلقت  �أن  ومنذ 
و�أف�سل  �أق���وى  م��ن  ك��و�ح��دة  نف�سها  قدمت  �أن  بعد  �جل��و�ئ��ز  م��ن  بالعديد 
�سركات �لت�سالت يف �ملنطقة من خالل تو�جدها يف 8 بلد�ن، ومنذ ذلك 
�لوقت ظلت �لعالمة �لتجارية زين ُمعرتفا بها يف �أ�سو�ق �ل�سرق �لأو�سط 
�لعديد  �لت�سالت يف  �أف�سل عالمة جتارية يف قطاع  باعتبارها  و�أفريقيا 

من �لفعاليات �لإقليمية و�لدولية.
زين  جمموعة  نفذتها  �لتي  �ل�ستثمار�ت  على  �لتحكيم  جلنة  و�أثنت 
خالل �لعام �لأخري يف حتديث وترقية �ل�سبكات و�لبتكار�ت �لتكنولوجية، 
�إعجابها  �أب���دت  كما  �لعمالء،  جتربة  حت�سني  يف  �لأث���ر  بالغ  لها  ك��ان  �لتي 
مب�ساريع �ل�ستد�مة �لتي نفذتها خالل هذه �لفرتة، ومببادر�تها �ملرتبطة 
بحمالتها  و�أي�سا  �لرقمي،  �لقطاع  يف  وخا�سة  �لتكنولوجية  بالتطور�ت 
باأنها  �لتي و�سفتها  �لتو��سل �لجتماعي،  �سبكات  �ملبتكرة عرب  �لت�سويقية 

�أ�سرت خميلة �سريحة كبرية من �ملتابعني و�ملهتمني.
 2.55 ب�  تقديرها  زين مت  �لتجارية  �لعالمة  قيمة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لعام  لن�سخة  وفقا  �ل�سابق(  �لعام  عن   %9.9 )بزيادة  �أمريكي  دولر  مليار 
�ل��ذي  �ل�����س��ن��وي   Brands  50  Middle East Topتقرير م��ن   2020
�أن  �أي�سا على  ه  نوَّ �لذي  �لتقرير  فاينان�س"، وهو  "بر�ند  موؤ�س�سة  ُت�سدره 
هذ�  �أن  زي��ن  جمموعة  وتعترب   ،AA هو  زي��ن  �لتجارية  �لعالمة  ت�سنيف 
�إط��الق عالمتها �لتجارية هو  �لتقييم �لذي جاء بعد حو�يل 13 �سنة من 

�سهادة للجودة �لتي تتمتع بها عالمتها.
"زين" �إ�سهامات وجهود و��سحة يف  ومنذ مار�س 2020، كان ملجموعة 
�لتي  كوفيد-19  جائحة  فيها  ت�سببت  �لتي  �ل�ستثنائية  �لظروف  مو�جهة 
�أثرت على كافة مناحي �حلياة و�ملمتدة �إلى �لآن، وذك من خالل �ملبادر�ت 
و�حلمالت �لتي نفذتها يف �أ�سو�قها يف �ل�سرق �لأو�سط، كما كانت حري�سة 
على توفري �لت�سال دون �نقطاع �أثناء فرتة �لإغالق �لقت�سادي و�حلظر 
نف�س  ويف  و�لقت�سادية،  �لجتماعية  �حلياة  على  �جلائحة  تاأثري  لتقليل 
�لتحول  عمليات  يف  تركيزها  تكثيف  على  تعمل  �ملجموعة  كانت  �ل��وق��ت، 
�لأ�سا�سية  �خل��دم��ات  �إل��ى  �أف�سل  و���س��وًل  �ل��ذي منح  �لأم���ر  وه��و  �لرقمي، 

)�لطبية و�لتجارية و�ملالية(.
عالوة على ذلك، ركزت زين على تعزيز �سبكتها بالكامل بهدف تقدمي 
�أف�سل �لتقنيات و�خلدمات �لرقمية على م�ستوى �لدول �لتي تعمل فيها؛ 
�لعمالء، وعلى  على جت��رب��ة  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  وه��ي 
نظرتهم �إلى �لعالمة �لتجارية، ل �سيما خالل �جلائحة �مل�ستمرة �إلى �لآن.

و��ستثمرت زين على مد�ر �ل� 12 �سهر� �لأخرية يف م�ساريع �لتو�سعة يف 
ن�سر �سبكات �جليل �لر�بع و�جليل �خلام�س عرب نطاق تو�جدها �جلغر�يف، 
وهي حاليا متلك �أكرب عدد ل�سبكات �جليل �خلام�س يف �ملنطقة: �لكويت، 

�ل�سعودية، و�لبحرين. 
�أي  �أن منظومة بيئة ريادة �لأعمال حتتاج �لآن و�أكر من  تدرك زين 
وقت م�سى �إلى حمركات جديدة للنمو، حيث �أن �ملنطقة حتتاج �إلى �لتنوع 
هذ�  وم��ن  �لرقمية،  و�لإب���د�ع���ات  �لب��ت��ك��ار�ت  م��ن  ين�ساأ  �ل��ذي  �لقت�سادي 
�ملنطلق، تركز »زين« على �لعديد من مبادر�ت �لبتكار �لرقمي ومبادر�ت 

�مل�ساريع �لنا�سئة عرب �سركاتها �لتابعة.
ومن  �لكويت  )ZINC( يف  لالإبد�ع  زين  من�سة  �ملجموعة  و�فتتحت   
خدمات  �لإب���د�ع  مركز  يقدم  حيث  �لها�سمية،  �لأردن��ي��ة   �ململكة  يف  قبلها 
�فرت��سية عديدة خالل �أوقات �لتباعد �لجتماعي ب�سبب جائحة كوفيد- 
19، وهو و�حد من �حلا�سانات �لر�ئدة ملبادر�ت رو�د �لأعمال على �مل�ستوى 
�ملحلي و�لإقليمي، حيث يعمل على دعم ومتكني قدر�ت �ل�سباب، وفتح �آفاق 
�ملركز  ه��ذ�  خ��الل  من  »زي��ن«  ت�سجع  كما  �لنا�سئة،  �ل�سركات  �أم��ام  جديدة 
�لعقول �ملميزة على �لتفكري يف بيئة عمل تفاعلية تت�سم بالبتكار و�حلد�ثة 
�ل��روؤى و�لأفكار، ومن ثم  �ملنا�سب لأ�سحاب  �لعمل  من خالل تهيئة مناخ 

تطويرها �إلى م�ساريع حقيقية قابلة للتنفيذ و�لتطبيق.
تربز قوة �لعالمة �لتجارية »زين« �أكر يف تز�يد �أعد�د جمهور �ملتابعني 
و�ملعجبني عرب �سبكات �لتو��سل �لجتماعي، حيث يبلغ عدد �ملعجبني �أكر 
عرب  مليون   7.2 ب��وك؛  �لفي�س  ع��رب  مليون  معجب، 11.9  مليون   22 م��ن 
تويرت؛ 2.2 مليون عرب �إن�ستغر�م؛ و600 �ألف عرب لينكد�إن، وجنبا �إلى جنب 
عدد  �إجمايل  يقرتب  �أن  زي��ن  ت�ستهدف  يوتيوب،  �ل���  قناة  عرب  قنو�تها  مع 

م�ساهد�تها 100 مليون م�ساهدة �سنوياً.
تتميز جمموعة زين بتو��سلها مع جمهورها خالل �سهر رم�سان، فهي 
�لتي تالم�س معظم  �لتلفزيونية  ر�سالة جديدة من خالل دعاياتها  تقدم 
�لرم�سانية  �لتلفزيونية  زين  �ملنطقة، فدعاية  بو�قع  �ل�سلة  ذ�ت  �لق�سايا 
لعام 2020 ��ستحوذت على �هتمام كبري عرب من�سات �لتو��سل �لجتماعي، 
وجتاوز عدد م�ساهد�ت �لدعاية �لتي مدتها 2.35 دقيقة �أكر من 34 مليون 

م�ساهدة.
 عالوة على ذلك، فاإن دعاية زين »�فتحو� �لأبو�ب« للعام 2020 - �لتي 
على  م�ساهدة  مليون   36 م��ن  �أك���ر  ح�سدت   - دقيقة   1.42 مدتها  بلغت 
هاتني  كلتا  �أن  �أي�ساً، مع مالحظة  �سريعاً  �نت�سار�ً  يوتيوب وحققت  موقع 
�لدعايتني مت بثهما �أي�سا ملاليني �مل�ساهدين على قنو�ت تلفزيونية �إقليمية 

وحملية يف �أرجاء منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا.
�ل���س��ت��د�م��ة، حيث  �إب��د�ع��ي��ا يف جم���الت  زي��ن ر�سيد�  متلك جمموعة 
�أطلقت مبادر�ت عديدة تر�عي حتقيق ��سرت�تيجيتها يف �لتنوع و�ل�ستمال 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتحديات  على  �لتغلب  يف  �ملجتمعات  مل�ساعدة 
�مل���و�ه���ب �ل�����س��اب��ة م��ن خ��الل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م��ث��ل: م���ب���ادرة "جيل Z" �ل��ت��ي 
توظيف مو�هب �خل��ري��ج��ني، وم��ب��ادرة »مت��ك��ني �مل����ر�أة« م��ن خ��الل م��ب��ادرة 
WE، ومبادرة WE ABLE لدمج اأ�سحاب االحتياجات اخلا�سة يف بيئة 
�لعمل، وهي �ملبادرة �لتي من �ملقرر �أن ت�سع زين يف م�ساف �لكيانات �لتي 

تعمل على �حتو�ء �أ�سحاب �لحتياجات �خلا�سة بحلول �لعام 2022.
�أ�سهمت يف تعزيز  �لأن�����س��ط��ة و�مل���ب���ادر�ت  �أن ك��ل ه��ذه  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لوعد �لذي تطرحه �لعالمة �لتجارية »زين«، وهي تطمح لإطالق �لعنان 
ملزيد من �لفر�س ملتزمة يف ذلك بالإ�سهام يف حتقيق �لزدهار �لقت�سادي 

و�لجتماعي يف �ملنطقة. 

»تيليكوم وورلد« تتوج المجموعة بالجائزة خالل حفلها السنوي للعام السابع على التوالي

»زين« أفضل عالمة تجارية لالتصاالت في الشرق األوسط للعام 2020 

ُمصنع من زيوت أساس بكر ١٠٠٪ وعالية الجودة

هايرب سنثاتيك

API  SN
5W/20-0W/20  عيار

)Fully Synthetic( ُمصنع من زيوت أساس تركيبية بالكامل •
• مناسب لكافة ملحركات السيارات الهايربد والحديثة

• الخيار املثايل للقيادة عىل الطرقات يف الظروف املختلفة
• سهولة التشغيل يف الظروف املناخية القاسية

• يحقق متطلبات مصنعي السيارات 
   )األوروبية، األمريكية واليابانية(
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https://www.youtube.com/watch?v=0bF16Ph3uEI
https://www.youtube.com/watch?v=0bF16Ph3uEI
https://www.youtube.com/watch?v=0bF16Ph3uEI
https://www.youtube.com/watch?v=-f-fmG2FJS4
https://www.youtube.com/watch?v=-f-fmG2FJS4


يجهل كثريون من خارج �لقطاعات �لقت�سادية يف �لردن حقيقة 
�لردنيون  �ملغرتبون  ينفذها  �لتي  و�لجن���از�ت  و�لبتكار�ت  �لب��د�ع��ات 
�ردنية  �سركات  ميتلكون  �أو  ي��ق��ودون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  خا�سة  �ل��ع��امل،  يف 
ر�ئدة على �مل�ستوى �لدويل، متكنت من و�سع قدمها بقوة على طريق 
�ل��ت��ن��اف�����س �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ت��ج��اري وجت����اوز ك��ربي��ات �ل�����س��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�ملغرتبون  �لردن��ي��ون  ه��وؤلء  �بهر  حيث  معقدة،  وتخ�س�سات  جم��الت 

�لعامل بابد�عاتهم .

�أولئك �ل�سخا�س من رج��ال �لأع��م��ال �لردن��ي��ني �لذين  وم��ن بني 
�لدكتور فطني  �ملال و�لعمال و�لقت�ساد  و�أ�سماء يف عامل  باتو� رموز� 
�لبد�د رئي�س جمل�س �د�رة �لبد�د كابيتال �ل�سهرية و�سقيقه ز�يد �لبد�د 
من  متكنا  حيث  باحرت�ف  �ل�سركة  يقود�ن  �للذ�ن  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لو�سول بها �إلى �لعاملية لت�سبح مثاًل يحتذى لنجاحات �سركات �خرى 

من خمتلف �جلن�سيات .

البداد كابيتال
 تنشئ 114 مستشفى متنقال في 27 دولة لمواجهة »كورونا«

د. فطين البداد
�سريك- رئي�س جمل�س �إد�رة 

زايد البداد
�سريك- �لرئي�س �لتنفيذي 

فطين البداد : عملية التوسع 
التي نقوم بها لشركاتنا 

ومصانعنا في مختلف القارات 
»الحبل السري« الذي يربط 

النجاح باالبداع

زايد البداد : البداد كابيتال 
باتت مقاوال معتمدا لدى 

»الفيفا« على مستوى العالم
�نطلق فرعها  �لتي  �ل��ب��د�د  كانت  �خل��ارج��ي��ة،  �حل��ل��ول  ففي جم��ال 
�لأول باأبو ظبي يف �لعام 1971 على يد �ملوؤ�س�س �حلاج ح�سني �لبد�د هي 
ووحد�ت  و�ملوؤقتة  �ملتنقلة  و�ملباين  �لع�سرية  �ملباين  �إن�ساء  يف  �ل�سباقة 

�لإغاثة.

ومما ي�سار �ليه عرب �ملجالت �ملتخ�س�سة و�ل�سو�ق �ملر�دفة �أنه مت 
�سناعة  يف  �لعاملي  �مل�ستوى  على  �سركة  كاأكرب  كابيتال  �لبد�د  ت�سنيف 
�لبيوت �جلاهزة و�خليم و�ملخازن بالإ�سافة �إلى تخ�س�سات �أخرى مثل 
�ملطار�ت و�سيانة �لطائر�ت وغريها، ناهيك عن �ل�ستثمار�ت و�لتطوير 
�لعقاري و�ملقاولت، وقطاع جتارة �لبيع بالتجزئة ملفرو�سات �حلد�ئق، 
و�د�رة  وت��ن��ف��ي��ذ  وت�سميم  وجت��ه��ي��ز�ت��ه��ا،  �مل��ن��ا���س��ب��ات  و�أث�����اث  و�ل�����س��ت��ائ��ر 
ومتنوعة  خمتلفة  تخ�س�سات  ع��رب  وغ��ريه��ا  و�لفعاليات  �مل��ه��رج��ان��ات 
حازت على �لريادة على �مل�ستوى �لدويل ودخلت مو�سوعة جين�س فعال 

ل قول ..

�سركات  ع��دة  �ل��ر�ئ��دة حتت مظلتها  �لردن��ي��ة  �ل�سركة  ه��ذه  وت�سم 
رئي�سية، هي: "�لبد�د �لعاملية"، "�لبد�د �لهند�سية" �لتي يتوزع �إنتاجها 
بني م�سنعني �أ�سا�سيني، هما م�سنع �حلديد وم�سنع �لأملنيوم و�لزجاج، 
و"�لبد�د للمباين �جلاهزة" و"�لبد�د تكنولوجي" و"�لبد�د للمقاولت" 

و"�لبد�د �إيفنت �لعاملية" و"ت�سكني" لإد�رة �ملر�فق و�لبد�د للمنا�سك.

ويقول رئي�س جمل�س �لد�رة رجل �لأعمال �لردين �لدكتور فطني 
�لبد�د �إن �لتطوير هو ��سا�س �لبقاء �لذي يجعلك د�ئما يف د�ئرة �ملناف�سة، 
ل�سركاتنا وم�سانعنا  بها  نقوم  �لتي  �لتو�سع  ف��اإن عملية  ذلك  �جل  من 
يف خمتلف �لقار�ت هي "�حلبل �ل�سري" �لذي يربط �لنجاح بالبد�ع، 
�أ�س�س علمية �سحيحة ودر��سات  �إذ� كان هذ� �لتو�سع مبنيا على  خا�سة 
معمقة تعدها دو�ئر �لتطوير يف جمموع �لتي ت�سم من �لكو�در �لردنية 
زلنا  ول   ،4500 �ل��ك��و�در  جمموع  ب��ان  علما  وفنيا  مهند�سا   350 وحدها 

نتو�سع يوما بعد يوم لكي نظل حا�سرين وبقوة على �مل�ستوى �لعاملي.

الشركة ابتكرت بعقول مهندسيها أفضل اجهزة التعقيم 
والفحص باعلى المواصفات العلمية والصحية

الدكتور فطين البداد 
وشقيقه زايد البداد

 رجال أعمال اردنيان باتا 
رمزين ومثااًل يحتذى لنجاحات 

المغتربين االردنيين
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�ل��ب��د�د  للتجهيز�ت  ومنها  �ل�سركات  م��ن  �لعديد  �أ�س�سنا  ذل��ك  �ج��ل  م��ن  وق���ال: 
�ملتحدة  و�لوليات  �لم��ار�ت  من  كل  يف   Albaddad medtech �ملتطورة  �لطبية 
لنو�كب  �لطبيني  و�ملهند�سني  �ملتخ�س�سني  �ه��م  با�ستقطاب  وقمنا  "كاليفورنيا" 
�لتطور �لطبي با�ستمر�ر، وجائحة كورونا �لتي هي حمط �هتمام �لعامل، حفزتنا على 
�لبتكار ومو�كبة كل حقيقة علمية يتم �عتمادها من منظمة �ل�سحة �لعاملية ووز�ر�ت 
�مل�ست�سفيات  �لعديد من  �أن�ساأنا  فقد  تعالى  �هلل  وبف�سل  �ملختلفة،  �ل��دول  يف  �ل�سحة 
�لعامل منها �لمار�ت  �لى 114 م�ست�سفى يف 27 دولة حول  �مليد�نية و�ملتنقلة و�سلت 
و�لوليات  و�يطاليا  و�جلز�ئر  و��سبانيا  وليبيا  وعمان  و�لكويت  و�لردن،  و�ل�سعودية 
�لفح�س  و�جهزة  �لتعقيم  �جهزة  �بتكرنا  �إننا  بل  فقط،  هذ�  لي�س  وغريها،  �ملتحدة 
كامال  جتهيز�  جمهزة  �ملتنقلة  وم�ست�سفياتنا  و�ل�سحية،  �لعلمية  �ملو��سفات  باعلى 
�لعلمية و�جهزة متخ�س�سة ح�سا�سة ف�سال عن  �لبتكار�ت  با�سرة طبية وفق �حدث 

غرف �لعناية �حلثيثة و�لوك�سجني �ملركزي.
�مل�ست�سفيات  �ل��ى  �لثابتة  �مل�ست�سفيات  م��ن  �ل���دول  م��ن  �لكثري  حت��ول  �سبب  وع��ن 
�مليد�نية قال �إن هذ� يعود لتطور وفهم يف �لأولويات �ل�سحية ولكون هذه �مل�ست�سفيات 

تتميز ب�سرعة �لبناء و�جلودة وقلة �لتكلفة قيا�سا بامل�ست�سفيات �لثابتة ..
وعن �سعة هذه �مل�ست�سفيات قال �لدكتور فطني �لبد�د �إنها متنوعة فكل م�ست�سفى 
ي�سم من 200 �إلى 1200 �سرير ح�سب �لطلب ومن خالل �لتجربة بتنا م�سرب مثل 
تاأتينا كل يوم عرو�س متعددة من  �ملو��سفات، حيث  �على  �ل�سرعة و�جل��ودة وفق  يف 

خمتلف �لقار�ت .

وتابع : �إننا نقوم من خالل »�لبد�د �يفنت« �ملتخ�س�سة 
�ل��ري��ا���س��ي وبتجهيز  �ل��ق�����س��م  ب��ت��ط��وي��ر  ب������اد�رة �لح������د�ث 
وع��امل��ي��ا،  و�قليميا  حمليا  �ل��ك��ربى  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ونتيجة هذه �ملثابرة ��سبحنا بحمد �هلل من مقاويل �لفيفا 
جتهيز  �ل��ى  ب��ال���س��اف��ة  �ل��ع��امل��ي،  �مل�ستوى  على  �ملعتمدين 
�خلا�سة  �لتخزين  مب��ع��د�ت  �ملتعلقة  �لع�سكرية  �لق�����س��ام 
�ل�سركات  �أكرب  �ملجموعة  باتت  كما  �لع�سكرية،  بالغر��س 
و�خليم  �جل��اه��زة  �لبيوت  �سناعة  يف  �لعامل  م�ستوى  على 
�ملطار�ت  مثل  �أخ��رى  تخ�س�سات  �إل��ى  بالإ�سافة  و�مل��خ��ازن 

و�سيانة �لطائر�ت وغريها.
ه���ذ� غ��ي�����س م���ن ف��ي�����س �جن�����از�ت م��غ��رتب��ني �ردن��ي��ني 
ر�أ���س بلدهم عاليا وب��ات��و� رم��وز� لرجال  يف �خل��ارج رفعو� 
و�لقار�ت  للحدود  �لعابرة  ولل�سركات  �لناجحني  �لأعمال 

بكل قوة و�قتد�ر .

البداد مقاول معتمد 
لدى »الفيفا«

114 مستشفى ميدانيًا في 27 دولة
البداد للمناسك

ويقول ز�يد �لبد�د �لرئي�س �لتنفيذي : �إنه وف�سال عما تقدم 
�آنفا، فاإننا بتنا �ملقاول �لرئي�سي للت�سكني يف مكة �ملكرمة وعرفة 
�ل�سكانات  هذه  و�د�رة  بتوفري  �سنويا  ونقوم  �ملقد�سة  و�مل�ساعر 
مب�ساحة ت�سل �لى مليون و700 �لف مرت مربع وت�سكني مليون 
�ل�����س��اأن،  ب��ه��ذ�  �ملقاولني  �ك��رب  م��ن  لن�سبح بذلك  �أل��ف ح��اج  و500 
ناهيك عن تخ�س�سات �خرى يف جمموعتنا ت�سطلع ببناء �ملعار�س و�لد�رة 
و�ل�سر�ف على �ملهرجانات و�لفعاليات �لكربى �لعربية و�لعاملية، ولنا �أذرع 

معروفة وجمربة يف ق�سايا �لتخزين و�لتوريد وغريهما .

 2021 ع��ام  خ��الل  �ستقوم  �ل�سركة  �أن  �ل��ب��د�د  ز�ي���د  وك�سف 
بهذه  �ملتخ�س�سة  �ل�����س��رك��ات  م��ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  ب��ال���س��ت��ح��و�ذ 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  و�إ���س��ب��ان��ي��ا  و�أمل��ان��ي��ا  بريطانيا  يف  �لفعاليات 
زي��ادة  يتيح  مب��ا  و�سنغافورة  و�إن��دون��ي�����س��ا  وماليزيا  �لأم��ريك��ي��ة 
�ملجموعة فروع وممثلون يف  عاملياً، ولدى  �لتاأجريية  �مل�ساحات 
اأنحاء دول اخلليج العربي، وال�سرق االأو�سط، والواليات املتحدة، 

و�أ�سرت�ليا ونيوزيلند� و�سلطنة عمان.
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الراية الهاشمية- كتب سلطان الحطاب       
مل �أر جاللة �مللك، كما ر�أيته مبتهجا وهو يفتتح �مل�ست�سفى �مليد�ين 
�نت�سار  و�ت�ساع  لبلدنا  �جلائحة  �جتياح  �يام  قلقا  كان  فقد  �لزرقاء،  يف 
�ملر�س، فقد ظل د�ئما يتابع ويوجه ويحر�س وها هو يد�سن ملو�طنيه 
وقد  �سرير،  ثالثمائة  حلو�يل  يت�سع  �لذي  �جلاهز  �مليد�ين  �مل�ست�سفى 
متت �قامته خالل ��سبوع و�سيكون لدينا تباعا م�ست�سفى �آخر يف عمان 
وثالث يف �ربد وهكذ�، حتى �ذ� ما مرت ��سابيع قليلة ��سبحت �حل�سيلة 
2000 �سرير، وهذ� �لعدد �جلديد يعادل كل ما يف بلدنا من ��سّرة بلغت 

كلها )1800(..
ي�ستحق رئي�س هيئة �لركان �مل�سرتكة �لذي ��ستدرج �لعطاء ور�هن 
�لبد�د"  �مل�سروع" فطني  منفذ  �لبا�سا  ي�سمي  �لبد�د" هكذ�  "�بو  على 

و�خاه "ز�يد" �لتقدير و�لثناء.
كان �مللك مرتاحاً وهو يتفقد �مل�ست�سفى وي�ساأل ويتاأكد، وبد� عليه 
ياأتي من خالل حمطة  �لك�سجني  تزويد  �ن  علم  �كر حني  �لرتياح 
تزويد متكاملة ولي�س من خالل عبو�ت حمددة، وقد �ثنى على نائب 

رئي�س جمل�س �د�رة �سركة �لبد�د �لقاب�سة منفذة �مل�سروع "ز�يد �لبد�د" 
�ملوجود يف �لفتتاح، و�لقادم من �لمار�ت ممثال لرئي�س جمل�س �لد�رة 
�لثاين:" �هلل  �هلل  �مل��ل��ك عبد  كلمات  وك��ان��ت  �ل��ب��د�د..  �ل��دك��ت��ور فطني 
يعطيك �لعافية ويبارك فيك يا ز�يد" موؤثرة جًد� فقد ذكر ز�يد �نها 
بالن�سبة له وهو �لردين �ملغرتب �أهم من كل �لمو�ل و�أغلى على نف�سه 

من كل ما �جنز..
�ل�سركة كانت "غّب �لطلب" كما يقولون .. فما �ن جرى �ختيارها 
بتزكية من قيادة �جلي�س ل�سمعتها و�لثقة بها، وكون مالكها �ردنياً حتى 
و�سلت خدماتها �للوج�ستية فور�ً، وبد�أت قو�فل �ل�ساحنات يف رتل ز�د 
�لزرقاء،  مدينة  يف  �ملوقع  باجتاه  تتدفق  �سخمة  �ساحنة  خم�سني  على 
فيها  �لعمل  ب��د�أ  م�ست�سفيات  خم�سة  من  و�ح��د�ً  �مل�ست�سفى  ه��ذ�  ليكون 
معا،ويجري ت�سليمها يف �ملوعد �ملحدد بحيث يكون �لزمن ��سبوعا بني 
كل م�ست�سفى و�آخر، وحيث يعمل يف �ملوقع )300( من �لفنيني و�لعمال 
و�ملهند�سني و�خلرب�ء يف جمال �لدو�ت �لطبية، ليكون �مل�ست�سفى جاهز� 

ل�ستقبال مر�سى �لكورونا ولحقا �ي مري�س مبر�س �آخر..

�مل�ست�سفيات  �أرقى  كل متطلبات  فيه  �لزرقاء  �مليد�ين يف  �مل�ست�سفى 
هذه  وغ��ريه��ا..  وع��زل  وتخدير  متقدمة  عمليات  غ��رف  م��ن  �لعاملية، 
�أولها و�لذي �سّرف �لفتتاح له  �مل�ست�سفيات �خلم�س �لتي جرى ت�سليم 

جاللة �مللك �ستكون جاهزة بنف�س �لطريقة..
حني ر�سا �لعطاء على �سركة �لبد�د قال �أحد �مل�سككني: �سيكون هذ� 
�مل�سروع ك�م�سروع "�لبا�س �ل�سريع" وقد و�سلت �لعبارة ل�فطني �لبد�د 
�قامة  على  للمو�فقة  �لول  �ليوم  منذ  �ل�ساحنات  �ر�سال  يف  ب��د�أ  �ل��ذي 
�ل�سخمة  �لور�س  يف  و�ل��وق��وف  للح�سور  ز�ي��د  نائبه  و�ن��دب  �مل�ست�سفى 
�لتي بد�أت برتكيب �ملكونات لتقوم قاعات متنقلة �سخمة ذ�ت م�ستوى 

ملوكي، تده�س من ير�ها �و يدخلها بات�ساعها وتطور خدماتها..
كان �لبد�د "غّب �لطلب" وهو �ليوم يبي�س وجه �لذين ر�هنو� على 
عمله و�خال�سه و�سرعة �جن��ازه، ويدخل �ل�سرور �لى نف�س �مللك ومن 
حوله من �لقادة و�مل�سوؤولني، لقد كنت �تابع منذ �لبد�ية حني توجهت 
عنو�ن  �لرهان حتت  ك�سبت  وقد  كتبت  ويومها  �مل�سروع،  لتبد�أ  �ل�سركة 
�ن  وقبل  ��سبوعني  قبل  ذلك  �لر�أ�س" كان  يرفعان  �ردنيان  "�لبد�د�ن 
�لثاين  �هلل  عبد  �مللك  يفتتح  و�ليوم  �لر���س،  لت�سوية  �جلر�فات  تهوي 
�هميته  تنتهي  ل��ن  �ل���ذي  �لجن���از  يتو�لى  �مل�ست�سفيات..  ه��ذه  ب��اك��ورة 
لقطاع  �لتحتية  �لبنية  م��ن  ج���زء�ً  ذل��ك  �سيكون  ب��ل  �ل��ك��ورون��ا  بانتهاء 
�لذين  �لعرب  و�ملو�طنني  �لردن��ي��ني  �ملو�طنني  �سيخدم  �ل��ذي  �ل�سحة 

�تخذو� من �لردن قبلتهم للعالج..

�لقاعات �ل�سخمة هذه لي�ست خيماً ول م�ست�سفيات طو�رئ للحروب، 
و�إمنا م�ست�سفيات حقيقية تلجاأ �إليها �لدول وتعتمدها مع �جتياح �لكورونا 
لبلد�ن هامة، فقد ن�سر �لبد�د �كر من 114 م�ست�سفى حول �لعامل، ولدى 
دول عاملية مميزة يف �وروبا �لغربية و�لوليات �ملتحدة و��سيا و�فريقيا يف 

قفزة كبرية لتوفري م�ست�سفيات �سريعة ومبو��سفات عاملية..
و�لباطون  م�ست�سفيات من �حلجر  �قامة  �نتظار  بالإمكان  يعد  مل 
و�حلديد �مل�سلح، فذلك يحتاج �لى كلف قد يعادل بناء �مل�ست�سفى �لو�حد 
�ل�سيانة  م�سقات  �لى  ،��سافة  �ملتنقلة  م�ست�سفيات  �خلم�سة  كلفة  منها 
و�حد�ث �ي تغيري �و تعديل، ولذ� فاإن هذه �ل�سركة �لناجحة و�ملبادرة 
�مل�ست�سفيات  �و���س��اع  تقييم  �ل��ى  �لتخ�س�س  بحكم  م��دع��وة  و�ل���و�ع���دة 

�لردنية �لقائمة، خا�سة �لتي حتتاج لل�سيانة �و �لتجديد..
بنف�س �لروحية �ل�سريعة و�لدقة و�لتميز ي�ستطيع �لبد�د �ن يبث �حلياة يف 

م�ست�سفيات �ردنية تعطلت �و جرى ركنها لعدم �سالحيتها للخدمة، كم�ست�سفى 
�لزرقاء �حلكومي �لقدمي �و م�ست�سفى �ل�سلط �لقدمي..

�للتز�م كان يف مدة 14 يوماً، ولكن �حلر�س و�لحرت�ف مكنا �ملنفذ 
ن�سارع جائحة خطرة  لأن��ن��ا  �مل��ح��دد،  �ل��وق��ت  قبل  �لعمل  ينجز  �ن  م��ن 
ول نريد �ن ننك�سف �مامها �و ت�سعف �ر�دتنا وليظل رهاننا على �بناء 
�لثاين  �هلل  عبد  �مللك  توجيهات  يف  �ل�سرعة  وعلى  و�خال�سهم،  �سعبنا 
�لذي حر�س على �ملتابعة وتوجه �لى �لزرقاء لفتتاح �مل�ست�سفى �لول..

بعد ثالثة ��سابيع كما علمت من �لدكتور فطني �ستكون �مل�ست�سفيات 
�نها حتظى  �خلم�سة يف �خلدمة، و�ستجد �ملحافظات �لردنية �لعديدة 
�جل�سم  ت��ر�ج��ع  �مكانية  وت��وؤخ��ر  �لقلق  تبعد  مميزة  �سحية  بخدمات 
�لطبي �لردين ليظل �سليماً، و�ذ� ما تز�من �جناز هذه �مل�ست�سفيات مع 
�ستكون حتت  �لم��ور  فاإن  و�لطباء  �لتمري�سي  للج�سم  تعبئة حقيقية 
كان  �لذي  و�ل�ستعد�د  �ملو�جهة  على  لنقدم منوذجاً  و�سنعود  �ل�سيطرة 
�رهقت  �لتي  �لت�سريحات  مرجعيات  وتوحيد  �ل�سفافية  د�ئما  يعوزه 
�لتي  و�لت�سكيك  �ل���س��اع��ات  م��وج��ة  �م���ام  �ع�سابه  م��ن  ون��ال��ت  �مل��و�ط��ن 

�نطلقت ب�سكل ظامل..
"و�هلل مل ��سعر  ي��ق��ول �ل��دك��ت��ور ف��ط��ني �ل��ب��د�د يل ع��ل��ى �ل��ه��ات��ف: 
��ساهد جاللة  و�ن��ا  �ليوم  كما  �لكثري  �جن��زت  وق��د  بال�سعادة يف حياتي 
وحر�سه  وجهه  على  �لظاهر  �ل�ستب�سار  فهذ�  �مل�ست�سفى،  يفتتح  �مللك 
و�لجناز  �لعمل  للمزيد من  ويدفعني  ويزيد،  �ملال  كل  يعادل  و��سئلته 
و�لدقة وتلبية �لو�جب، وهذ� �لعمل يختلف متاما يف قيمته �لن�سانية 
عن �ي �أعمال �أخرى �جنزتها، فامل�ست�سفى يختلف يف هدفه وفل�سفته عن 

�ي من من�ساآت �سبيهة لغر��س خمتلفة".
�ل��ث��اين يريد  �مل��ل��ك عبد �هلل  �ل��دك��ت��ور فطني:" �ع���رف �ن  وي��ق��ول 
�ل�سيء �لذي ميكن �جنازه غد� �ن يكون قد �جنز �م�س، ولذلك فاإن ما 
ي�سّره وير�سي خاطره هو ما �ريد �ن �قوم به.. و�خي ز�يد �لذي حتمل 

معي م�سوؤولية �لرهان على �لجناز و�ل�سرعة و�ر�ساء قائد �سعبنا".
وي�ستحقان  كمو�طنني،  منا  �ل�سكر  �ل��ب��د�د  وز�ي���د  فطني  ي�ستحق 
�ليوم �لطماأنينة يف  باإ�سمنا جميعا، فقد بعث عملهما �ملد�سن  �لتكرمي 

�لنفو�س وك�سب �لرهان وتوفر �لر�دة �لتي �ن قامت ل ُتعدم �لو�سيلة.
�أه���ايل �ل��زرق��اء جميعا ي��ق��ول��ون ���س��ك��ر�ً ج��الل��ة �مل��ل��ك، و���س��ك��ر�ً لكل 
�ليدي �لتي عملت بوعي و�سرعة لت�سيف �لى �لزرقاء ما يلزمها من 

�أ�سّره مميزة يف م�ست�سفى مميز يقوم بعمل مميز.

البــدادان..
غّب الطلب
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»البــدادان« أردنيـان يرفعـان الرأس
الراية الهاشمية- كتب سلطان الحطاب       

على  يتدفقون  �ملعتمرون  وب��د�أ  لل�سريان،  �لعمرة  منا�سك  ع��ادت 
�سخ�سية  ولفت نظري  �ل���س��ت��ع��د�د�ت  ع��ن  �أق���ر�أ  كنت  ل��ي��وؤدوه��ا،  مكة 
بتوفري  املا�سية  ال�سنة  يف  للحج  م�ستلزمات  بناء  يف  �ساهمت  اأردن��ي��ة 

خيام وقاعات ملختلف مواقع احلجيج وخا�سة يف منى..
و�أب����رز  �مل�������س���روع  ع��ل��م��ي  "ز�يد"  و�أخ������وه  �لبد�د"  "فطني  ك����ان 
و�جناز  �سبق  �لبد�د �ساحبا  بالأخوين  و�إذ�  ذلك  تتبعت  �سخ�سياته.. 
�أق���ر�أ فقد �حتل  �إل��ى جوجل  وب����ر�ء�ت ومتيز يف ه��ذ� �مل��ج��ال.. ع��دت 
�ل��ت��ي حتمل  و�ل�����س��رك��ة  �ل���س��م��ان  ع��دي��دة، كما ورد  ع��ن��اوي��ن  ��سمهما 
��سمهما "�لبد�د كابيتال" يف مو�قع عديدة، وقد �أغر�ين �لبحث عن 
جذور ن�ساط )البداد( كا�سم اأردين وكعائلة الأجد اأن االنطالقة كانت 
للر�حل �لكبري و�لدهما �ملغفور له " �حلاج ح�سني �لبد�د" رحمه �هلل، 
�أحد  عّمان حني عرفني  وفاته يف  تاأبني  �أنني ح�سرت  تذكرت  �ل��ذي 
�لأ�سدقاء �إلى �أبنائه وقت �لعز�ء، وقد �سرت �سمعته �لعطرة يف �سفوف 
�لذين �ساعدهم من �أهله وذويه و�أهل بلده وغريهم، فقد كان �حلاج 

�ساحب �أيدي بي�ساء ما ز�لت �سارية بعد رحيله ك�سدقة جارية….
�مل�ست�سفيات  بناء  �سياق  يف  �لبد�د  ��سم  و�ملو�قع  �ل�سحف  تد�ولت 
�مليد�نية، لتقول لنا �لأخبار �إنه �ساحب بر�ءة مميزة يف هذ� �ل�سياق، 

و�أنه �أول من �أقام م�ست�سفيات ميد�نية متكاملة ومبو��سفات عاملية.
فيه  ُت��رم��ى  ع��ن هناجر  ع��ب��ارة  �مل��ي��د�ين  �مل�ست�سفى  �ن  �ظ��ن  كنت 
م�ساهد  �ت�سفح  و�نا  ولكنني فوجئت  �خ��رى،  ومتطلبات طبية  ��سرة 
من �جناز�ت �سركة �لبد�د �سو�ء �لعاملية �و �لهند�سية باجناز�ت مذهلة 
ملوكي  م�ستوى  ذ�ت  فخمة  متنقلة  قاعات  من  ميد�نية  مل�ست�سفيات 

 200 �ل��ى  بع�سها  يت�سع  �لكورونا،  جائحة  ملو�جهة  خ�سي�ساً  �سممت 
�سرير و�خرى ت�سل �لى 1200 �سرير، وهي موؤثثة باآخر ما تو�سل �ليه 

�لطب من م�ستلزمات ملعاجلة �مل�سابني بالكورونا..
كانت تلك �مل�ست�سفيات �جلاهزة �ملتنقلة قد �نت�سرت با�سم �سركة 
وف��رن�����س��ا وقطر  ُع��م��ان  و�سلطنة  �ي��ط��ال��ي��ا  دول����ة، يف   )27( �ل��ب��د�د يف 
و�لوليات  و�جل��ز�ئ��ر  و��سبانيا  وليبيا  و�لردن  و�ل�سعودية  و�لكويت 

�ملتحدة �لمريكية وغريها من دول عربية و�جنبية �خرى عديدة..
�نتابني فخر وزهو و�نا �قر�أ �ن هذ� �لردين عاد لُي�لبي ند�ًء ملكياً 
ت��ربع يف بد�ية  ك��ان  �ن  �مل�ست�سفيات يف �لردن، بعد  بناء مثل ه��ذه  يف 
�سعة  متنقلة  م�ست�سفيات  بع�سرة   2020 �ذ�ر  �سهر  �جلائحة يف  �نت�سار 
كل و�حد منها خم�سون �سخ�ساً، وبعد �جناز )114( م�ست�سفى ميد�نياً 
ف�سلها  �مل�ست�سفيات  من  �لن���و�ع  وه��ذه  �سخمة،  ب�سعات  �لعامل  عرب 
�قتنوها  ولذ�  �ملميز،  لتاأهيلها  �سركاتهم،  تنتجه  ما  �ليطاليون على 

كما فعل غريهم بف�سل �ل�سمعة �لتي و�سلت �ليها..
�لن��رتن��ت  ع��رب  ب�سهولة  �ليها  و�سلت  معلومات  م��ن  عرفته  م��ا 
�لول  �ملقاول  كانا  وز�ي��د(  )�لدكتور فطني  �لخ��و�ن  �لبد�د وهما  �ن 
اخليام  من  خا�ش  بنوع  احلجيج  خدمة  يف  وقبلها  املا�سية  ال�سنة  يف 
و�لقاعات، وقد متكنا من ��سكان مليون و�سبعمائة �ألف حاج، وهذ� رقم 

مذهل..
رجل  م��ري�ث  من  �نطلقا  �للذين  �لرجلني  هذين  عن  وت�ساءلت 
كانت يف  ��ستقاللها حني  قبل  �لعربية  �لم���ار�ت  �ل��ى  و�سل  ع�سامي 
�لكبري  �لباين  �ل�سفر و�نطلقت على يد  �خلم�سينيات، قد بد�أت من 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل نهيان رحمه �هلل، �لذي تعرف �ليه �ملغفور 

�لى �لم��ار�ت يعدون على  �لو�فدون  �لبد�د حني كان  له �حل��اج ح�سني 
��سابع �ليدين، ويكابدون ظروف �حلياة �أ�سوة بالإمار�تيني �نف�سهم من 

�بناء �لقبائل �لتي �سكنت ذلك �ل�ساحل �لعربي.
هي  ع��دي��دة  ���س��رك��ات  م��ن  ت�سمه  مب��ا  �لقاب�سة"  "�لبد�د  �ل��ي��وم 
املتخ�س�ش االول يف هذا الن�ساط عر العامل، وقد �سجل با�سمها اكر 
�لقاعات للموؤمتر�ت يف �لعامل وحملت �جناز �ن�ساء�ت مميزة منها ما هو 

لالوملبياد وكذلك خميمات مع�سكر�ت �لالجئني عرب �لعامل.
�سطع جنم هذه �ل�سركة حني قبلت حتدي مو�جهة جائحة �لكورونا 
حني  مميزة  ب��ر�ء�ت  لذلك  و�سجلت  �لنظري،  منقطع  �سريع  با�ستعد�د 
ل  و��سافات  عاملية  مبو��سفات  �ملتنقلة  �مليد�نية  م�ست�سفياتها  قدمت 

متلكها �ل �لب��د�د يف )114( م�ست�سفى حول �لعامل.
" �لبد�د" �لذي قِدم من �لمار�ت هو �ردين وحني �ت�سلت به كان 
غاية يف �ل�سرور، حني �خربين �نه �سيعمل من �جل �لردن، وعرّب يل عن 
�نه م�ستعد خلدمة وطنه، وتقدمي خال�سة خربته ومعرفته،  ذلك يف 
ويبدو يل كما علمت عن م�سوؤول �ردين مل يف�سح �لبد�د عن ��سمه، �ن 
�سركة �لبد�د �ستنجز ع�سرة م�ست�سفيات ميد�نية مميزة ذ�ت طابع عاملي 
�سعة كل منها 300 �سرير و�سيكون �جنازها يف زمن قيا�سي ل يتخطى 

�سهر� و�حد� ..
�ل�سافة �ملميزة هي �ن �لبد�د �بتكرت �جهزة تعقيم وفح�س باأعلى 
جتهيز�  جمهزة  �ملتنقلة  وم�ست�سفياتها  و�ل�سحية  �لعلمية  �ملو��سفات 
ح�سا�سة،  و�أجهزة  �لعلمية  �لبتكار�ت  �ف�سل  وفق  طبية  باأ�سّرة  كامال 

ف�سال عن غرف �لعناية �حلثيثة و�لوك�سجني �ملركزي.
�سنو�ت هنا يف عمان  �ل��ذي عرفته قبل  �لرجل  �نا فخور بهذ�  نعم 
�ملدينة" و�متلك �كرب موقع لت�سليح و�سيانة  "�ذ�عة �سوت  �قام  حني 
�لطائر�ت يف �لعقبة، وظل يرتدد على عمان �لتي يع�سقها و�لتي تقيم 
فيها "و�لدته" وكثري من �قاربه، وما زلت �تذكر �لطقو�س �لرم�سانية 

�لتي كان ُيحييها يف م�سافته خلف "جريدة �لر�أي" �ن كنت دقيقا.
وز�ي��د( منوذجا لول م�ست�سفى ميد�ين يف  �لب��د�د�ن )فطني  قدم 
وقت مبكر يف مواجهة جائحة الكورونا، وا�ستطاعا ان يوا�سال بالتدريج 

و�لتطوير و�لتمييز..
�ساألت مرة �خرى لعرف �ن عدد �لردنيني �لعاملني مع �لبد�د يف 
م�سانعه يف �لمار�ت وعرب �خلدمات �للوج�ستية يف هذ� �ملجال قد بلغو� 
ثالثمائة �ردين مميزين من بني �كر من 7000 موظف هم عد�د كو�در 

وعمال �ل�سركة..
�لبد�د مل يتوقف عند حدود �سناعة �خليام و�لقاعات على �نو�عها 
دومن  م�ساحة  �لى  منها  �لو�حدة  يف  بع�سها  و�سل  �لتي  �حجامها  وكل 
ك��ام��ل وبع�سها ي��زي��د ع��ن ذل���ك، و�من���ا دخ���ل �ل���ى م��ي��ادي��ن �خ���رى من 

"�لبرتول وق��ط��اع��ات �خ��رى  �ل��زي��ت  �ل�����س��ن��اع��ة و�لن���ت���اج يف جم����الت 
�سناعية وخدمية"..

لكن ما مييز �لبد�د بعد �كر من ربع قرن على �نطالقته �جلديدة 
بعد رحيل �ملوؤ�س�س �ملغفور له �حلاج ح�سني �لبد�د هو �بتكار �مل�ست�سفيات 
�نتباه  ولفتت  �بو�به،  �و�سع  �لطبي من  �ملجال  �لى  دخلت  �لتي  �ملتنقلة 
�لذين  �ل��ع��امل  ع��رب  و�ملتخ�س�سني  �عتمدتها  �لتي  �ل���دول  م��ن  �لعديد 
�لتحقو� بها، وم�سانع �لتكنولوجيا �ملتقدمة �لتي تعاملت معها.. هذه 
�مل�ست�سفيات فيها �حدث �ل�سّرة �ملزودة بغرف �لعناية �ملركزية و�حلثيثة 
و�خر ما تو�سل �ليه �لطب من و�سائل ل تتوفر لكثري من �مل�ست�سفيات 

مبا فيها �لردنية..

كيف يل و�نا �كتب " �زف " خرب هذ� �لجناز �لذي عملت �جلهات 
�مللك  جاللة  من  حري�سة  بتوجيهات  �قتنائه  على  �لردن��ي��ة  �ل�سحية 
ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �ل���ذي ظ��ل ي���رى �ن �لردن ج��دي��ر وه���و ي��و�ج��ه ه��ذه 
�جلائحة ب�سر��سة �ن يوفر ملو�طنيه كل ��سباب �لرعاية �ل�سحية �لر�قية 

و�ملنا�سبة..

لي�س  للبد�دين،  �لكبري  �لجن��از  �كتب عن هذ�  و�ن��ا  بالفخر  ��سعر 
على م�ستوى خدمة �لردن و�منا على �مل�ستوى �لعاملي، فقد ر�أيت �سور� 
لهذه �مل�ست�سفيات يف �لعديد من دول �لعامل وهي تعلن �سعارها وتعك�س 

��سمها يف �ل�ساحة �لدولية.

قادرون  فاأبناوؤنا  و�لفخر،  بالعتز�ز  �لردنيني  ��سعر كما كثري من 
بلدنا  ����س��م  رف��ع  وق����ادرون على  ذل���ك،  م��ن  على خدمتنا ح��ني منكنهم 
و��سم �سعبنا يف كل �ملحافل باجناز�تهم و��سهاماتهم، فكيف حني يكون 
�ل�سهام مت�ساًل يف مو�جهة جائحة كورونا وبو�سائل حديثة وب�سناعة 

بنية حتتية ملقاومة هذ� �لوباء �خلطري..

��ستطيع �لآن مع و�سول �لعمل �لى �لردن �ن �هنئ ر�ئديه �لدكتور 
�مل�ستوى  على  �لتكرمي  ي�ستحقان  �للذين  �ل��ب��د�د  وز�ي��د  �ل��ب��د�د  فطني 
بخدماتهما  ويكرمانه  عليهما  ف�سله  للوطن  ي���رد�ن  وهما  �ل��وط��ن��ي، 
فطني  �ل��دك��ت��ور  ك��ان  فقد  بتربعهما،  و�ي�سا  وتفوقهما  و�جن��از�ت��ه��م��ا 
�لردين ويف  �ل�سحي  للج�سم  قد تربع  ز�ي��د  �خيه  و��سم  با�سمه  �لبد�د 
وقت مبكر من بدء جائحة �لكورونا بع�سرة م�ست�سفيات �سعة كل و�حد 
وهو  ذل��ك،  عن  �حلديث  يجري  �ن  يف  يرغب  �ن  دون  �سرير�،  خم�سون 
�ليوم يعاود �نفاذ م�سروع بناء م�ست�سفيات جديدة ل�سالح وز�رة �ل�سحة 
ويف ظرف �سعب يف مو�جهة �نت�سار �جلائحة، �مل �أقل �ن بع�س �ملغرتبني 
�لردنيني يف �خلارج يرفعون ��سم بلدهم عالياً ويرفعون روؤو�سنا �عتز�ز� 

بهم.
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�مللك وتوجيهه من متابعة حثيثة  �لأردنية من ترجمة لرغبة جاللة 
مع �لفرق �لهند�سية و�لفنية �لتي تعمل يف �قامة �مل�ست�سفيات )�لقاعات 
�مل�سلحة  �لقو�ت  تعليق فقد كفت  �لى  �لكبرية(.. هذ� �جلهد ل يحتاج 
و�ل�سحيحة.  �لدقيقة  �ملعلومة  ونقل  و�لتغطية  �ملتابعة  جلهة  ووف��ت 
ويكفي فخر� �أن جاللة �مللك �سرف �لعمل وترك توجيهاته �لتي نعمل 

بها ونحر�س عليها ...
ي�ستقبل �لردنيون عاما جديد� وقد �متلكو� و�سائل عدة يف مو�جهة 
وفرته  وما  و��ستعد�د�تهم  بوعيهم  �نح�سارها  على  و�لرهان  �جلائحة، 
�لدولة و�حلكومة لهم فالتكاتف �لو��سح و�ملتني بني �حلكومة كجهاز 
مدين وبني �لقو�ت �مل�سلحة بد� و��سحا ومنوذجيا منذ �لبد�ية، وها هي 
"�جلي�س �لعربي" بالو�جب على �كمل  جمدد� تنه�س �لقو�ت �مل�سلحة 

وجه. 
وي�سيف �لبد�د �لذي يتابع وحيث يقف ز�يد �لبد�د يف ميد�ن �لعمل 
�لعربي  �جلي�س  قيادة  قدمته  �ل��ذي  �لنموذج  �أن  و�لعمال  �لفنيني  مع 
من  فالعديد  �أجنبية،  حتى  ول  عربية  دول��ة  لأي  يتوفر  مل  �ملتابعة  يف 
عنها  و�لج���اب���ات  �للحظة  وح��ت��ى  و�ث��ن��اء  قبل  ج��رى طرحها  �لأ���س��ئ��ل��ة 
م�ستمرة كما جرى �تباع �جل�سم �ل�سحي �لأردين مبجموعات �لطباء 
و�ملمر�سني و�لفنيني ر�أ�سا �لى �لعمل دون �نقطاع ولو �ساعة و�حدة عن 

�لتجهيز و�ل�ستعمال ..

فقد بد�أت هذه �مل�ست�سفيات �بتد�ء من �لول �لذي �جنز يف ��ستقبال 
حو�سر  ما  �ذ�  حتى  �ل��وب��اء  من  و�لرعاية  للعالج  و�ملحتاجني  �ملر�سى 
هذ� �لوباء و�نتهينا منه بعون �هلل ��سبحت هذه �مل�ست�سفيات يف خدمة 
�أم��ر����س  ملعاجلة  �خل���ارج  م��ن  م��ن مر�سى  ي�ستقبلون  وم��ن  �لردن��ي��ني 

�خرى. 
لقد توفر �لآن للبنية �لتحتية �ل�سحية ما يكفي باإ�سافة �كر من 
و�لقادمة  �لقائمة  للحاجة  يكفي  �لعدد  وه��ذ�  جديدة  �سرير   )2000(
�أي�سا وبال�سرعة �ملطلوبة...وعلى �لأردنيني �أن يركنو� �نه توفرت لهم 
�للتز�م  �أي�سا  يتطلب  ذلك  ...و�أن  �لإمكانيات وعلى م�ستوى لئق  كل 
فردية  ت�سرفات  من  �جلائحة  مو�جهة  تفر�سها  �لتي  بال�سرت�طات 
يحافظ فيها �لفرد على نف�سه وحميطه من تباعد وكمامات ونظافة.  

لدفع �خلطر،  و�سلوكاً  وروؤي��ة  �ملتح�سرة متلك وعياً  �ملجتمعات  �إن 
واعتقد ان جمتمعنا ينخرط يف ذلك ويقدم النموذج ..

ك��ان خمت�سر�، وك���ان يحيل  �ل��ب��د�د  �ل��دك��ت��ور فطني  �حل��دي��ث م��ع 
�لكالم �لى �لتطبيق على �لو�قع، فقد طلب مني �ملعاينة ملو�قع �لعمل 

و�أخذ ر�أيي من هناك ولي�س من �ي كالم نظري �آخر...
�ن يطلع  وي�ستحق  �لعام  �لثناء  ي�ستحق  بتوجيه ملكي  ما �جنزناه 
عليه �لر�أي �لعام �لأردين...كما ي�ستحق �لدكتور فطني �لبد�د و�سقيقه 

ز�يد �لبد�د �ل�سكر و�لثناء و�لتكرمي �أي�سا.

الراية الهاشمية- كتب سلطان الحطاب       
تعمل  �لتي  �لدولة  لتفكري  �ل�ساغل  �ل�سغل  هي  �لكورونا  مو�جهة 
�لأف��ر�د،  حريات  وحجزت  ��ستفحلت  �لتي  �جلائحة  ه��ذه  من  للخروج 
�آث��اره��ا  غ��دت  حتى  �لقطاعات،  م��ن  �لكثري  و�سلت  �لقت�ساد  و�سربت 

ظاهرة يف كل مناحي �حلياة..
لي�س �لأردن هو �لوحيد �لذي يقاوم �جلائحة ويعمل على �حتو�ئها 
ب��ك��ل و���س��ائ��ل��ه �مل��ت��اح��ة، ب��ل �ن �له��ت��م��ام �مل��ل��ك��ي �ل���ذي ع��رب ع��ن��ه جاللة 
�لأردنيني  لهّمة  �أ�سبح عنو�ناً  �لآن  �لبد�ية حتى  وبا�ستمر�ر منذ  �مللك 

ومبادر�تهم..
�لأ�سا�سية يف �حتو�ء �جلائحة  �لو�سائل  تاأخرنا يف توفري  قد نكون 
حني �عتقدنا �أننا باملمكن و�ملتاح من �مل�ست�سفيات ن�ستطيع �ملو�جهة، حتى 
�كت�سفنا ما لدينا من �أ�سرة و�أ�سّرة متخ�س�سة ملو�جهة هذه �جلائحة ل 

يكفي، �إذ مل يكن يتوفر �أكر من )1800( �سرير..
�لأردن���ي���ة  �لإر�دة  ج����اءت  ول����ذ�  �ل���وب���اء  لتف�سي  ن��ت��اج  ذل���ك  �أدرك���ن���ا 
لت�ستجيب، وكان �لتوجه �مللكي �لذي عربت عنه قيادة �لقو�ت �مل�سلحة 
)�جلي�س �لعربي( يف ��ستدعاء خربة �أردنية لإقامة م�ست�سفيات متنقلة 
�أكر  �لعاملي يف  �مل�ستوى  �سكل قاعات فخمة، جرى جتريبها على  على 

من بلد كفرن�سا و�أيطاليا وبلد�ن �أخرى عديدة ..
�لأردن �لذي له �أبناء مغرتبون يف خمتلف �أنحاء �لعامل يفتخر بهم 
وي�ستطيع �أن مييل عليهم يف �مللمات، فا�ستجابو� ب�سرعة كما حدث حني 

�أجرت �لقيادة �لع�سكرية ممثلة يف رئي�س هيئة �لأركان �مل�سرتكة برئي�س 
�إد�رة »�سركة �لبد�د كابيتال« �لتي يقودها �ل�سقيقان )�لدكتور  جمل�س 
فطني وز�يد(.. وقد جنحت هذه �ل�سركة يف �لختبار وهي خمتربة من 
�أنظار �لأردنيني ب�سرعة  قبل وبّي�ست وجه �ملر�هنني عليها حني �سدت 
�لأول يف  �فتتاح م�ست�سفاها  �مللك يف  و�تقانه، وقد كان جاللة  �لجن��از 
�لباقية يف  �لأربعة  �مل�ست�سفيات  �أن تقوم  و�إل��ى  �آخ��ر  �ل��ذي تبعه  �لزرقاء 

غ�سون �أ�سابيع قليلة..
ثالثمائة  من  لأك��ر  تت�سع  �لتي  �ل�سخمة  �مل�ست�سفيات  هذه  ميزة 
�إلى )1200(  �أقيم يف �خلارج يت�سع  �سرير وبع�سها كما قر�أنا عنها مما 
�أنها مزودة باأحدث �لأجهزة �لطبية �ملتعلقة مبعاجلة �لكورونا،  �سرير 
و�أنها حتتوي خمزون �أك�سجني مركزي يف كل و�حد منها، كما �ن زمن 
�إد�مة عملها ي�سل �إلى )25( �سنة وكلفتها ل تكاد ت�سل )20%( من كلفة 
�أي م�ست�سفى تقليدي، مما يحفز متخذ �لقر�ر �ل�سحي يف �ململكة على 
�أو هي  �إحالة �مل�ست�سفيات �لقائمة �لقدمية و�لتي خرجت من �خلدمة 
ب�سدد �خلروج �إلى �إعادة �نتاجها على �أ�س�س �أ�سبحت "�لبد�د كابيتال" 

خبرية بها..
و�أعمال  م��ال  �ل��ذي حتدثت معه وه��و رج��ل  �لبد�د  �لدكتور فطني 
و�إعالم �أي�سا وميتلك "�إذ�عة �ملدينة" مل يرغب يف �حلديث عن م�سروعه 
�أن قطع �سوطا يف �لجن��از، وقد  �إّل بعد  �ململكة  �مل�ست�سفيات يف  يف بناء 
ظل يتحفظ على �لفكرة، فهو ير�هن على ما يقدم ل ما يقول، كما �أنه 
يظهر �إلى و�سائل �لإعالم وقد علق على �أن ما قامت به �لقو�ت �مل�سلحة 

مستشفيات 
جاهزة 

احتوت 
الجائحة..
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اقراأ تقارير دولية عن الكورونا يف االأردن واأ�ساب باالحباط كما 
عموم �ملو�طنني �لذين جرى خد�عهم حني كنا نفاخر �ننا �لو�ئل يف 

�ملناعة ومكافحة �لوباء، و�أننا بالكاد ن�سجل �إ�سابة �أو �أكر..
 ف��ج��اأة ذاب ال��ث��ل��ج وظ��ه��رت االر������ش، وان��ق�����س��ع��ت احل��ق��ي��ق��ة امل���ّرة 

و�أ�سبحنا رهناء حمب�س �حلظر وحمب�س �خلديعة..
 �أمام هذ� �لو�سع �ملرتنح وفقد�ن �لثقة، ر�أينا �سمعة يف نهاية �لنفق 
�وقدها �لدكتور فطني �لبد�د �ساحب جمموعة �لبد�د �لقاب�سة �لذي 
�سكل  على  �سريعة  ��ستثمار�ت  توجيه  يف  �مللكية  للتوجيهات  ��ستجاب 

م�ست�سفيات ميد�نية �لى �لردن..
 جاللة �مللك وّجه �لقو�ت �مل�سلحة و�حلكومة ل�ستدر�ج �جناز�ت 
�ل���ب���د�د ع��ل��ى �لر������س، وب����د�ت �مل��اك��ن��ة ت��ع��م��ل ب�����س��رع��ة ك��ب��رية لتحط 
عدد  وز�د  �ل��دول  بع�س  يف  بنيت  �لتي  �لكبرية  �مليد�نية  �مل�ست�سفيات 
�لأ����س���ّرة يف �ل��و�ح��د منها ع��ل��ى �ل���ف وث��الث��م��ائ��ة ���س��ري��ر، ك��م��ا تابعنا 
بع�سها يف �لقاعات �ل�سخمة �لتي بنيت وزودت بكل �لو�سائل �لطبية 

لت�سليم �ملفتاح.. كان ذلك يف دول عديدة هي �يطاليا و�سلطنة عمان 
وفرن�سا وقطر و�لكويت و�ل�سعودية و�لردن وليبيا و��سبانيا �جلز�ئر 
�ل��ى )27( دول��ة حظيت   �لأمريكية.. وع��دد ي�سل  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
باجناز�ت �لبد�د �لقاب�سة �و �لبد�د كابيتال لي�سل �لعدد �لى )114( 

م�ست�سفى حول �لعامل…
�مليد�نية  �مل�ست�سفيات   متابعة �لفيديو�ت �لتي و�سلتني عن بناء 
�جل��اه��زة و�ل��ت��ي �نت�سرت يف �ل��زرق��اء و�رب���د وع��م��ان وم��ع��ان و�أي���دون 
وحمافظات ومواقع اخرى تثلج ال�سدر وتدخل االأمل، فاال�ستجابة 
�ل�سريعة هي �لوقاية �لأ�سا�سية، ونحن نرى كيف ينجز �مل�ست�سفى يف 
( �سرير يف �سهر، وهذه  �ل��ى )1200  �ل��ذي ي�سل  �أي��ام و�لكبري  ع�سرة 
�مل�ست�سفيات �لتي ن�سرها �لبد�د يف عموم �ململكة �ستكون جاهزة يف حد 
وغريهم  �لكورونا  مر�سى  ل�ستقبال  و�ستكون  ��سهر،  ثالثة  �أع��اله 
و�سيكون  و�نتهائه،  �ملر�س  �نق�ساع  بعد  �خ��رى  �أمر��سا  يعانون  ممن 
لدينا بذلك بنية حتتية من �مل�ست�سفيات تفوق ما لدى �لكثري حتى 

من دول �لعامل �ملتقدمة.

بيّض اهلل وجهك يا فطيـن البـداد
�ل�ستجابة  ج���رت  �مل��ل��ك��ي  �ل���ن���د�ء   
ل����ه ب�������س���رع���ة، ف����اأب����ن����اوؤن����ا �لردن����ي����ون 
منت�سرون يف كل بقاع �لعامل وهم على 
درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن �ل��ت��ف��وق و�ل��ت��م��ي��ز.. 
�ل��ت��و����س��ل معهم  ه���و يف  و�ل��ت��ق�����س��ري 
وت���وظ���ي���ف �م��ك��ان��ي��ات��ه��م وم��ع��رف��ت��ه��م 
�ملغرتبني  �سفة  وج���ود  رغ��م  وعلمهم 
�لذين يتبع ��سم وز�رة �خلارجية �لتي 
�لن�سيط  ن��اأم��ل وم���ن خ���الل وزي���ره���ا 
�ل����دور وحت��ف��ي��زه، ورب��ط  تكثيف ه���ذ� 

�ملغرتبني بالوطن ب�سكل �ف�سل جلهة �ل�ستثمار و�لدعم، ونحن نعلم 
�لأهمية �لكبرية ملا ميثله �ملغرتبون من خالل حتويالتهم �لى بلدنا 

ودعم �قت�سادنا �لوطني..
و�لحتفاء  �لتكرمي  �ل��ب��د�د  ز�ي��د  و�سريكه  �ل��ب��د�د  فطني  ي�ستحق   
�إر�دة جديدة يف  ور�أينا  �لنفق،  �لقوية يف  �ل�سمعة  ر�أينا  بدورهما، فقد 

حتدي �لكورونا ومو�جهتها..
م��و�ج��ه��ة طوفان  "�سفينة نوح" يف  ب���  �أ���س��ب��ه  �ل��ب��د�د  م�����س��روع  �ن    
�لكورونا.. �سحيح �نه ل عا�سم �ّل �هلل ولكن )�عقل وتوكل( و��ستعد 
فلكل �سيء �سبب ولكل مر�س عالج.. وعلى �لن�سان �ن ي�سعى بنموذج 
يكون  ح��ني  �أر�ه  كما  وف��رح��اً  م��زه��و�ً  �أره  مل  �ل���ذي  فطني  �خ��ي  �سعي 

م�سروعه يف �لردن، من �جل �لردن و��ستجابة للقيادة �لأردنية..
يلبي  �ن من  �عتقد  �لو�سمة، ول  باأعلى  �لتكرمي  ي�ستحق فطني   

تكرميه  ي�سكل  وب�سكل  يكون مكرماً  �ن ل  �مللك وحكومته ميكن  ن��د�ء 
منوذجا وقدوة..

 ميكن للقر�ء متابعة مناذج �لجن��از ل�سركة �لبد�د يف �لفيديو�ت 
"عروبة  م��وق��ع  يف  بن�سرها  قمت  فقد  �لع����الم،  و���س��ائ��ل  ويف  �ملنت�سرة 

�لخباري" لتظهر للقر�ء …

�ثناء  �ك��ر من منا�سبة خا�سة  �ل��ب��د�د يف  ر�أي��ت تربعات  قبل  من 
�للجوء �ل�سوري و�لتربع بكرفانات وم�ساعد�ت عينية ومالية، و�ي�سا يف 
كل ما و�جهه �لردن من حتديات، وماز�ل �لرجل )�لنخوجي( حا�سر�ً 
�ل��ر�ح��ل  ق��ال  ف��الن�����س��ان كما  ب��اجن��از�ت��ه ق��ري��ب��اً..  و�سن�سهد �لح��ت��ف��اء 

�حل�سني �أغلى ما ميلك �لوطن �لذي خدمته و�جب و�سرف عقيدة..

وبّي�س �هلل وجهك و�سريكك وحفظك  يا فطني،  ب��ارك �هلل فيك   
لوطنك و�بناء �سعبك ولالمار�ت �لتي تعمل  وتقيم فيها.
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ج�سد رئي�س غرفة �سناعة �لزرقاء �حتفالية مئوية تاأ�سي�س �لدولة �لأردنية، 
بزرع ��سجار يف غابة بريين، �لتي حملت ��سم �لمري �حل�سني بن عبد �هلل �لثاين 

ويل �لعهد..
�لحتفال كان منظماً وقد رعاه دولة �ل�سيد في�سل �لفايز رئي�س جمل�س �لمة 
و�لذي �لقى كلمة موؤثرة باملنا�سبة ،�أثنى فيها على �ملتطوعني وَذّكر بتاريخ �لدولة 
�لأردنية و�سرورة جت�سيد �لذكرى بالجناز و�لقيام مبثل هذه �لعمال �لتي تخلد 

�ل�سم، وحتدث عن نوعية �ل�سجار �لتي زرعت، وهي ��سجار “�لبولونيا”..
�حل�سور  يف  ك��ان  فقد  و�إد�ري����ة  �جتماعية  �سخ�سيات  �سم  �لنوعي  �حل�سور 
�ملحافظة  جمل�س  ورئي�س  �ل��غ��ز�وي  وط��الل  �لعمو�س  �ل��ق��الب  �هلل  �سيف  �ل�سيخ 

�لدكتور �حمد �لعليمات وكذلك رئي�س بلدية بريين…
�أعقبته زر�عة �ل�سجار �لتي �ساهم فيها �ل�سيوف وتقدمهم  �لحتفال �لذي 
�برزها  �لكلمات  من  جمموعة  �لى  فيه  �حلا�سرون  ��ستمع  �لم��ة،  جمل�س  رئي�س 
كلمة رئي�س غرفة �سناعة �لزرقاء �لذي �طلق �لحتفال وجعله حتت رعاية دولة 

في�سل �لفايز…
كلمة رئي�س �لغرفة �ملهند�س فار�س حمودة �ن�سجمت متاما مع �ملنا�سبة و�أكدت 

�هميتها…
عدة  يف  تتوقف  لأن��ه��ا  �ملقالة،  ه��ذه  يف  �ورده���ا  فاإنني  �لكلمة  لأهمية  ون��ظ��ر� 
فيه  �أقيم  �ل��ذي  �ملكان  �همية  وتعك�س  و�جتماعية،  و�قت�سادية  تاريخية  حمطات 

�لنموذج  ت�سكل  �نها  �ذ  �سناعة  من  متثله  مبا  �ل��زرق��اء  حمافظة  وه��ي  �لحتفال 
�لأردين…

�ملهند�س فار�س حمودة قال:
كان   ،1920 ع��ام  �أو�خ���ر  �سمال يف  �لم��ري عبد�هلل من �حلجاز  �نطلق  عندما 
متوجها �إلى دم�سق ن�سرة لأخيه �مللك في�سل و �لذي كان قد �أر�سى قو�عد �حلكم 
�لفي�سلي يف دم�سق، و لكن �جليو�س �لفرن�سية و�سعت حد�ً لهذ� �حلكم بعد معركة 
�لردن  �سرقي  �إل��ى  زحفها  �ستتابع  كانت  �لتي  و  هناك  �سلطتها  لتقيم  مي�سلون 

لت�سمها �إلى منطقة نفوذها.
و تر�أ�س �لأمري عبد�هلل �ملقاومة �ل�سعبية لالحتالل �لفرن�سي و �أعلن نف�سه 

نائباً عن �أخيه في�سل �ملنفي يف ذلك �حلني.
�لتّف �لأردنيون مبختلف ع�سائرهم و قياد�تهم حول �لأمري عبد�هلل منذ �أن 

كان يف َمَعان و معظمهم �نتقلو� معه �لى عمان.
و كان يف ��ستقبال �لأمري يف حمطة زيزيا مثقال �لفايز �لذي كان ميثل قبائل 
بني �سخر و �لذي ��ستمر يف تاأييد �لأمري و توطيد حكمه، و كان من م�ستقبليه 

�أي�سا �سعيد خري و �سعيد �ملفتي و �آخرون.
و يف عمان �لتقى �لأمري ح�سود�ً من �لأردنيني حيث ��ستقبلوه و هتفو� با�سمه 
” يا �بن بنت ر�سول �هلل “. فاأبقى جمموعة منهم و قال فيهم ” و�هلل ما جاء بي �إل 
حمّيتي ولو �أن يل �سبعني نف�ساً، لبذلتها يف �سبيلكم “. “�أطيعوين” قالها ثالثاً. 
�لدولة  �أرك��ان  ب��د�أ توطيد  و  �لعربي يف ماركا  ن��و�ة �جلي�س  ��ستعر�س  و بعد ذلك 
�لردنية �لتي �أعلن عن ت�سكيلها يف �حلادي ع�سر من ني�سان من عام �لف وت�سعمائة 

و و�حد و ع�سرين فكانت �لدولة �لردنية �لنا�سئة.
�ل�سيا�سية  �لظروف  من  بالعديد  مرت  �لتي  و  �لدولة  بناء  م�سرية  ��ستمرت 
�لها�سمية  �لعائلة  حكمة  و  �هلل  قدر  �أن  غري   ، تاريخها  عرب  �ل�سعبة  و�لتحديات 
والروؤى و املنهج ال�سيا�سي الثابت �ساهم يف حماية الدولة االأردنية و تعاظم �سوكتها 
يف �قليم ملتهب، لت�سبح �ململكة �لأردنية �لها�سمية دولًة قوية و رقما �سعبا بعد �ن 

نالت ��ستقاللها عام 1946.
نحتفل �ليوم مبئوية �لدولة �لأردنية و ن�ستقبل �ملئوية �لثانية ون�ستذكر �مللك 
�ملوؤ�س�س عبد�هلل �لأول �بن �حل�سني طيب �هلل ثر�ه و �لذي �أ�س�س �لدولة �لأردنية 

في�سل �لفايز يزرع �سجرة يف بريين

غرفة صناعة الزرقاء تحتفل بمئوية تأسيس الدولة األردنية
بزراعة االشجار في بيرين

حتى �أ�سبحنا يف �ململكة �لر�بعة بقيادة عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني �أعز �هلل ملكه.
�إننا نتخذ �ليوم من رمزية �ل�سجرة لن�سقط مدلولتها على �حتفالنا مبئوية 
من  �سجرة  مائة  زر�ع��ة  على  �ليوم  عزمنا  فقد  �ل�سجرة؛  ي��وم  مع  تز�منا  �لدولة 
�لى  لت�سل  �لردنية  �لدولة  �لتي قطعتها  �ل�سنو�ت  لعدد  �لباولونيا دللة  ��سجار 
�أ�س�سو� �لأردن غر�سة و منت لت�سبح �سجرة با�سقة ، جذرها  �ملئوية، فالها�سميون 

ثابت و فرعها يف �ل�سماء توؤتي �أُكلها باإذن �هلل و ي�ستظل بها كل عربي.
�حل�سور �لكرمي،،،،

�لتي تعك�س تاريخ  �لعريقة  �لأردنية  �لزرقاء من �ملحافظات  تعترب حمافظة 
�لع�سكر  مدينة  هي  و  �لردين،  �لنموذج  هي  �ل��زرق��اء  فمدينة  ونهو�سها،  �ململكة 
و�جلند وهي مدينة ت�سم يف �حيائها ومناطقها �لأردنيني من خمتلف �ملحافظات 
يف  مندجمة  �لأردين  �ملجتمع  فمكونات  و�ملنابت،  �لأ�سول  خمتلف  ومن  �لأخ��رى 

بوتقة و�حدة مت�سفة بدرجات عالية من �لتما�سك �لجتماعي .
كما ت�سكل �لزرقاء �أحد �ملحاور �لهامة لقت�ساد �ململكة فخالل مئة عام من 
عمر �لدولة �لأردنية منت �ل�سناعة يف �لزرقاء لت�سبح �لقوة �لقت�سادية �لولى 
�لقطاعات  �لى جانب  �لزرقاء  �أ�س�ست يف  �لأول��ى  �ل�سناعات  �ملحافظة، فمعظم  يف 
�حليوية كتوليد �لكهرباء وم�سفاة �لبرتول و�لفو�سفات وغريها من �ل�سناعات، 
�ملال  بر�أ�س  يتعلق  فيما  �لوطنية  �ل�سناعة  حجم  ن�سف  ت�سم  �لزرقاء  و�أ�سبحت 

�مل�ستثمر و�لعمالة وحجم �لنتاج.
�ل�سيد�ت و �ل�سادة ،،،،

�إن قيادتنا �لها�سمية كانت �مللهمة و �لقدوة �ملوجهة لأفكار و �سيا�سات جعلت 
�لتحديات  بالرغم من  �لأردن و  �ليوم، فبلد بحجم  �لوطن كما نر�ه  حا�سر هذ� 
يو��سل �لنتاج و �لت�سدير و يحتوي على بنية حتتية ت�ساهي �لعديد من �لدول، 
�لقيادة  �جن����از�ت  �ل��ى  ت�ساف  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �ح���رت�م  و  مكانة  و  و�سمعة 

�لها�سمية �حلكيمة.
�ملوؤ�س�سات  �ن تعظيم منجز�ت �ململكة يدفعنا لل�سري بخطى ثابتة نحو دولة 
و�لقانون، و�لعمل �سمن دولة �لنتاج �لتي نادى بها جاللة �ملعزز �مللك عبد �هلل 
�ل��دوؤوب  �ملخل�س  و�لعمل  �ل�ستثمار  �ملعظم، من خالل حفز  �بن �حل�سني  �لثاين 
قدم  �لأردن موطئ  تعطي  تقليدية  م�ساريع غري  �ل�ستثمار وخلق  بيئة  لتح�سني 
لالأردنيني  �لعمل  فر�س  توفري  جم��ال  يف  ي�ساعدنا  مما  �لعاملية،  �خلريطة  على 

وتقليل ن�سب �لبطالة.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة،

كورونا،  جائحة  خالل  �ملحلية  و�ل�سناعات  �لنتاج  قطاع  �أهمية  ظهرت  لقد 
وتناف�سية  ج��د�رة  و�لزر�عية  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع  �أثبت  �ملثال  �سبيل  فعلى 
�لوطنية  �ل�سناعة  �أهمية  تبني  فقد   ، �لت�سدير  و��سو�ق  �ملحلي  �ل�سوق  يف  عالية 

لأمان �مل�ستهلك �لأردين وتعزيز قيمة �لقت�ساد �ملحلي، وقد �أكد جاللة �مللك عبد 
�هلل �لثاين حفظه �هلل ورعاه يف �أكر من منا�سبة على �أولوية تطوير �ل�سناعات 
�لغذ�ئية لتوفري �لأمن �لغذ�ئي �لوطني، لي�سبح �لأردن مركز� �إقليميا لل�سناعات 

�لغذ�ئية.
دولة رئي�س جمل�س �لعيان �لأفخم / ��سحاب �ملعايل و�لعطوفة و�ل�سعادة

�حل�سور �لكرمي
يف  �لأم���ة  جمل�س  رئي�س  �ل��ف��اي��ز  في�سل  �ل�سيد  دول���ة  وج���ود  �ل��ي��وم  ي�سرفنا 
له  ون�سكر  �ملحنكة،  �ل�سيا�سية  �خل��ربة  ذو  �لرجل  وهو  �لكرمي  �حلفل  هذ�  رعاية 
جميع  من  نتوجه  كما  �ل�سناعي،  وللقطاع  �لزرقاء  �سناعة  غرفة  مل�ساريع  دعمه 

�حلا�سرين بال�سكر �جلزيل مل�ساركتهم لنا هذ� �حلفل �ملبارك.
وفقنا �هلل و�إياكم خلدمة �أردننا �لغايل حتت ظل ورعاية قائد �لوطن جاللة 

�مللك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�سني �ملعظم حفظه �هلل ورعاه و ويل عهده �لأمني.

فارس حمودة:
محافظة الزرقاء من المحافظات 

األردنية العريقة التي تعكس تاريخ 
المملكة ونهوضها

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا العزيز باليمن والخري والربكات

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

تهنئة وتربيك
يرفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء وكافة 

الصناعيين والحرفيين في محافظتي الزرقاء والمفرق
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دراسات

الجزائر: من الثورة على االستعمار إلى الصدام 
الدموي مع الدولة والمجتمع

�لأول��ى  �للبنة  وتاأ�سي�س  �لإ�سالمية  �حلركات  يف  �أث��رت  �لتي  �لعنا�سر  من 
كان متاأثر�  بادي�س. فقد  بن  �ل�سيا�سي يف �جلز�ئر فكر عبد �حلميد  لالإ�سالم 
بالفكر �لنه�سوي �لإ�سالحي. فبنى م�سروعه على حماربة ما ر�آه مظاهر غري 
م��د�ره  وجعل  �لعامة.  �حلياة  يف  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  مع  تتو�فق  ل  �أخالقية 
على تكري�س مفهوم �لإ�سالم يف جمتمع يرزخ حتت �ل�ستعمار ويخ�سع لتبعيته 

�لفكرية. وعمل على ن�سره عرب جمعية �لعلماء �مل�سلمني. 
اال�سرتاكي  النهج  الدولة حتو  وتوجهت  �سنة 1962  �ل�ستقالل  وملّا حتّقق 
تعلة  �إعالنها  وجعلت  للدولة،  �لإ�سالمي  �لبعد  مر�عاة  نف�سه  �لآن  يف  و�أعلنت 
لحتكار �لدين. غري �أّن �مل�سروع �لإ�سالمي كان يطمح �إلى �أن يتحّرك خارج فلك 
�ل�سلطة �أول و�إلى �أن يكون هو نف�سه �ل�سلطة لحقا. فقد �أعلن �ل�سيخ �لب�سري 
�لإبر�هيمي �سنة 1964، وهو �أحد موؤ�س�سي جمعية �لعلماء �مل�سلمني، �أن خيار�ت 
�لدولة �عتد�ء �سريح على �لإ�سالم. وو�سع، جّر�ء �إعالنه، يف �لإقامة �جلربية 

حتى موته يف �آذ�ر )مار�س( 1965. 
ظهرت نخبة من �ملثقفني �لإ�سالميني �ساأن �أحمد �سحنون وعمر �لعرباوي 
و�ساأن مالك   ،1967 �سنة  �لقيم  �أ�س�سو� جمعية  �لذين  �سلطاين،  �للطيف  وعبد 
بن نبي �لذي جعل مد�ر م�سروعه على �إعادة فاعلية �لعقيدة و�عتبار �لإ�سالم 
وقع  خلطابه  وكان  �ملادية.  و�لقيم  �لأيديولوجيات  ملقاومة  �لوحيدة  �ملرجعية 
عند �لطلبة �لذين عملو� على ترجمة �أفكاره لحقا. فركز �أتباعه عملهم على 
�إلى �ل�سد�م مع �لدولة  بهذ� �لفكر  �لأمر  و�نتهى  �لي�سار".  مز�عم  "مو�جهة 
و��ستعد�د�   ت�سور�ته  م��ع  للمتعاطفني  تعبئًة  �ل�سري  �لعمل  �إل���ى  و�لل��ت��ج��اء 
�إلى �لتنفيذ فحمل �ل�سالح �سد  "م�سروعا تغريبيا". ثم �نتقل  ملحاربة ما ر�آه 
جمعية  �أول  بويعلي  وم�سطفى  كمال  �ل�سيد  �سّكل  فقد   .1979 �سنة  �ل��دول��ة 
�إ�سالمية م�سلحة وتورطا يف �أعمال �إرهابية و�حتميا باجلبال حتى وقع �لثاين 

يف كمني ن�سب له �سنة 1987.
فوجهت،  بال�سلطة  �لعنيف  �حتكاكها  وتو�لى  �جلمعيات  تاأ�سي�س  وتو�لى 
يف ت�سرين �لثاين )نوفمرب( 1982، جمموعة من �مل�سايخ، منها �أحمد �سحنون 
ب�سرورة تطبيق  �لدولة  ن��د�ء يطالب  م��دين،  وعبا�س  �سلطاين  �للطيف  وعبد 
يف  �لن�ساء  تعيني  ويناه�س  �إ���س��الم��ي  �قت�ساد  و�ع��ت��م��اد  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل�سريعة 
امل��دار���ش. ثم ج��اءت دع��وة علي بلحاج لتوحيد  الق�ساء ويرف�ش االختالط يف 
هذه �جلماعات فظهرت �جلبهة �لإ�سالمية لالإنقاذ للعلن �سنة 1989. و�أفادت 
من بو�در �نفتاح �سيا�سي ففازت بانتخابات �أكر من ن�سف بلديات �لبالد وثلثي 
و�أخ��ذت تفر�س ت�سورها ملجتمع منغلق فيها. ثم حققت  �لوليات �سنة 1990. 
�أعلنت �حلكومة قر�ر حلها  �أن  �لربملانية. فكان  �لنتخابات  �ساحقا يف  �نت�سار� 
وحل �لربملان و�أ�سدرت قانون �مل�ساجد ليمنع �لتجمعات �ملناه�سة للحكم فيها. 

ورف�ست هي هذ� �لقر�ر. 
وهكذ� �نفتح باب �لعنف �لدموي وحتول �لطريق �إلى �ل�سلطة �إلى �سر�ع 
م�سلح يقوده �جلي�س من ناحية وجماعات �إ�سالمية عديدة منها جماعة بوبعلي 
�لقطبيني  وجماعة  �لإ�سالمية  �ل��دول��ة  حركة  �سكلت  �لتي  �لأف��غ��ان  وجماعة 
�أ�سامني  يقودها  �لتي  و�لهجرة  �لتكفري  جماعة  وتعترب  ليفي.  موح  وجماعة 
جربين �أحد �ملتطرفني �لعائدين من �أفغان�ستان �أخطرها. و�جتهت بنادق هذه 
�لع�سرية  �لتكفري. وز�دت ح�سيلة  �أن طاله  �جلماعات لحقا �سد �ملجتمع بعد 

�ل�سود�ء عن 200 �ألف قتيل وخّلفت خر�با وزرعت �إرهابا. 
�لإط���ار ج��اه��ز� متاما للعنف.  ك��ان  �لكر حممد فقد  در����س��ة  وم��ن منطلق 
فال�سلطة بيد حزب و�حد ل يريد �لتفريط فيها ول يكاد ينف�سل فيها �ملدين عن 
�لع�سكري. و�لختاللت يف �ملجتمع كثرية على �مل�ستوى �لقت�سادي و�لجتماعي 

و�لإق�ساء و�لتهمي�س و�لف�ساد �ل�سيا�سي كثرية. وتر�ث ح�سن �لبنا و�سيد قطب 
�أبي  �ملقد�سي  حممد  وكتابات  �لتطرف.  على  �ل�سباب  حتث  �لثانية  �جلهة  من 
قتادة و�أبي عبد �هلل �ملهاجر �أبي بكر ناجي  تكّفر �لد�ساتري و�لنظم و�حلكومات 
وترى يف االنخراط يف خمتلف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية منحا للم�سروعية لل�سيا�سة 
�لفا�سدة و�إعانة للظاملني على �ملظلومني. وهذ� كانت تكّفر �حلكام و�ملحكومني 
وتبيح دماءهم. �أما �لعائدون من �أفغان�ستان فكانو� يتحّينون �لفر�سة لعر�س 

مهار�تهم يف �لقتال و��ستثمارها.
ويسد    الفراغ  يمأل  المؤمنين  أمير  المغرب: 

الطريق أمام الطامعين في الحكم باسم الدين
خ�سع �ملغرب يف فرت�ت تاريخية خمتلف لالحتالل �لأجنبي مبا يعني من 
�ل�ستقالل  بعد  و�نفتح  �لبلد.  على  غريبة  ودينية  ثقافية  هوية  لفر�س  �سعي 
هويته  فيه  �لتدين  يفقد  مل  ذل��ك  وم��ع  حديثة.  و�إد�ري����ة  �سيا�سية  نظم  على 
�لتاريخية. فقد حافظت �ململكة �ملغربية عن خ�سو�سيتها �لتي جعلتها تختلف 
عن باقي �لبلد�ن �لعربية و�لإ�سالمية وعن باقي كيانات �ملنظومة �ملتو�سطية. 
فقد طّوع �لنظام �ل�سيا�سي يف �ملغرب �لّتدين وجعل �لنخبة �لدينية �إحدى ركائز 
من م�ساندتها يف �إر�ساء �لقو�عد �لإيديولوجية و�لثقافية للنظام.  �ل�سلطة. ف�سَ
و�سبط �ملعامل �لأ�سا�سية لالإ�سالم �لر�سمي �سبطا يدعم مركز �مللك ليجمع يف 
لل�سيادة  رمز�  باعتباره  فيقدمه  �لدينية.  و�ل�سلطة  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  بني  �آن 
و�أمري� للموؤمنني وي�سفي على موؤ�س�سة �حلكم وعلى �سخ�سه �سيئا من �لقد��سة 

يف �لأذهان.
ل �لباحثان  ولكّن هذ� �لو�قع �لقائم �لآن كان خال�سة مل�سهد متحّرك يف�سّ
�أحمد فائق حممد فا�سل �سر�ب جبار خور�سيد �لفاعلني �ل�سيا�سيني �لإ�سالميني 
منه �إلى تيارين كبريين يقّر كالهما بامل�سروعية �لدينية و�لد�ستورية للملكية 

ويعتربها مك�سبا فال يطمح �إلى �لو�سول �إلى ر�أ�س �ل�سلطة:
- �ملعار�سة �لإ�سالمية �لتي تت�سم بالر�ديكالية وترف�س �مل�ساركة يف �لعمل 
�لنظرية  �لتي تتلّخ�س منطلقاتها  �لعدل و�لإح�سان  �ل�سيا�سي و�أهمها جماعة 
و�لفكرية يف رف�س �لعنف و�لغتيال �ل�سيا�سي، وعدم �لر�سا باأن�ساف �حللول 
الدعوة  ويف  عنه  الدينية  ال�سرعية  اإ�سقاط  دون  القائم  احلكم  نظام  اإدان��ة  ويف 
�إلى  �إحياء نظام �خلالفة و�إقامة �لدولة �لإ�سالمية ويف دعوة �لعلماء �لر�سميني 
اإلى فك االرتباط بال�سلطة من خالل اجلري باحلق ونبذ الرتف والدعوة اإلى 
�عتماد �قت�ساد �إ�سالمي يرتكز على �لعد�لة �لإ�سالمية. ورغم �أن هذه �جلماعة 
ترى �لنظام ي�ستويل على جميع �ل�سلطات، و�ن مر�كز �لقر�ر بيد فئة تتمثل يف 
�إلى  �لتنفيذ، ت�سعى  �مللك ونخبة جتتمع حوله، ولي�س للوزر�ء و�لربملان �سوى 
�لعمل يف ظل حكم �لعاهل �ملغربي  باعتباره �أمري� للموؤمنني وتتعّهد باأل تتحول 

�إلى حزب �سيا�سي.
ن�ساأ  �ل��ذي  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  خا�سة  �ليوم  وميثله  �ملعتدل  �لتيار   -
�خليار  من  �نتقل  ثم  زمانا  �ل�سلطة  مع  �ملت�سادم  �لإ�سالمية  �ل�سبيبة  كنف  يف 
�ل�سيا�سي  �ملعرتك  �ل�ساملة ودخول  �ملر�جعة  �إلى  �لنقالبي قبل 1984  �لثوري 
بعده وحركة �لتوحيد و�لإ�سالح. وين�سهر �لكيانان على �أ�سا�س تقا�سم �لأدو�ر 

بني �حلزبي و�لدعوي وي�ساركان يف �لعمل �ل�سيا�سي.

تونس: اإلسالم السياسي بين امتياز الحكم ومحنته أيضا
�لبايات  تكييف  �إل���ى  تون�س  يف  �ل�سيا�سي  �لإ���س��الم  ب��ج��ذور  �ل��ب��اح��ث  ي��ع��ود 
لتتماهى  �حلكم  ع�سر منظومة  و�لتا�سع  ع�سر  �لثامن  �لقرنني  يف  �حل�سينّيني 
مع تنظيمات �لع�سائر و�لقبائل. فقد كانت �ل�سلطة �ل�سيا�سية تهرع �إلى �حلقل 
لحاء" لتاأثيم �لثورة  �لرمزي لت�سوغ �لفتك باملعار�سني. فوّظفت "�لعلماء و�ل�سّ
�لأحكام.  لفائدة  �لّديني  �لن�ّس  تطويع  وعلى  �لبيعة،  نق�س  �أو  �ل�ّسلطان  على 

مسارات اإلسالم السياسي في المغرب والجزائر وتونس
الكتاب: إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين ألمانيا

وغلب �إ�سالم �سني، موروث عن �لدولة �ملوحدية، ل مييل تقليديا �إلى �خلروج 
عن مبد�إ �جلماعة و�ل�سلطان �ل�سرعي.  

�لعام  �لحت��اد  بني  ج��دت  �لتي  �لأزم���ة  بعد  ظهر  �لكبري  �لنعطاف  ولكّن 
�لإ�سالمية.  �لإير�نية  و�لثورة  �سنة 1978  �لبورقيبي  و�لنظام  لل�سغل  �لتون�سي 
�أهد�فها  �لدعوية وتغيري  �إلى مر�جعة مقولتها  �لنه�سة �حلدثان  فقد حزب 
ممكنا  بديال  نف�سها  تقدم  ب��اأن  و�أغرياها  �ل�سيا�سية.  �حلياة  يف  �لن��دم��اج  نحو 
�لعتماد  وطلبت  �لإ�سالمي"  "�لجتاه  ب���  �ل���س��م  فغريت  �لبورقيبي.  للحكم 
بالآخر  ويعرتف  بالتعددية  يوؤمن  مدنيا  �سيا�سيا  فاعال  باعتبارها  �لر�سمي 
ويقر بالتد�ول على �ل�سلطة بالطرق �ل�سلمية. وقدمت نف�سها باعتبارها كيانا 
�لإ�سالمي  �لفكر  وجتديد  لتون�س  �لإ�سالمية  �ل�سخ�سية  بعث  ي�سعى  �سيا�سيا 
ب��ن��اء �حلياة  تعيد  ع��ادل��ة  دول���ة  �إق��ام��ة  �إل���ى  وي��ه��دف  �لفكرية  وتن�سيط �حل��ي��اة 
�ملبد�أ  �سوء  على  ع��ادل  توزيعا  �ل��روة  فتوّزع  �إن�سانية  �أ�س�س  على  �لقت�سادية 
موروثها  يف  منغر�سة  وحاجته" فتكون  و�ل��رج��ل  وب���الوؤه  "�لرجل  �لإ���س��الم��ي 
�لعربي �لإ�سالمي متفاعلة مع دول �جلو�ر ويف �لآن ت�سع حد� حلالة �لتبعية 
و�لغرت�ب و�ل�سالل عرب جتديد �لفكر �لإ�سالمي وتنقيته من رو��سب ع�سور 
االنحطاط واآثار التغريب. فت�ستعيد اجلماهري حقها يف تقرير م�سريها بعيدا 

عن كل و�ساية د�خلية �أو هيمنة خارجية. 
نف�سها  تقدم  �أّن �حلركة ل  �لطور  �لتاأ�سي�سي يف هذ�  بيانها  ت�سمنه  ومّما 
تتبنى ت�سور� له يكون  �أن  �لإ�سالم. ولكن يبقى من حقها  با�سم  ناطقا ر�سميا 

�أر�سيتها �لعقائدية �لتي تنبثق منها خمتلف روؤ�ها �لفكرية.
ومتثل عالقتها مع نظام بن علي �لطور �لثالث يف تاريخها. وميكن لر�سالة 
تلّخ�س هذ�  �أن  �سنة 1988  �لبكو�س  �لهادي  �لأول  �لوزير  �إلى  حمادي �جلبايل 
"حزبا  بكونه  "�لنه�سة"  ي�سمى  �أ�سحى  �ل��ذي  �حل��زب  يقدم  ففيها  �ل��ت��ح��ّول. 
�لقانون  �ل�سرعية ويحرتم  �إطار  �أبعاد ح�سارية �سمولية.. يعمل يف  ذ�  �سيا�سيا 
�مل�ستمد من �لد�ستور" �أما منهجه ف�سلمي و�أفكاره فم�ستمدة من روح �لإ�سالم 

متفاعلة مع كل االأفكار متزودة من نتائج ح�سارات االأمم«. 
بعد �سد�مها �لد�مي مع �لنظام وحماكمة �أع�سائها عادت من جديد بعد 
�إلى �مل�سهد  �  14 كانون �لثاين )يناير( 2011  ثورة 17 كانون �لأول )دي�سمرب( 
�لتاأ�سي�سي  للمجل�س  �لنتخابي  برناجمها  بع�سها  يك�سف  روؤي��ة  وفق  �ل�سيا�سي 

�لتي  �ملدنية  �لدولة  �لنه�سة من��وذج  "تتبنى حركة  يلي:  ما  فيعلن   2011 �سنة 
ترعى �ل�ساأن �لعام، وحتمي �ل�سلم �لجتماعي وتعمل من �أجل �لرقي �لقت�سادي   
�لدميقر�طية  قو�عد  وحترتم  و�خلا�سة  �لعامة  �حلريات  تر�سيخ  �إلى  وت�سعى 
قبلت  �ملجل�س  �أعمال  و�أثناء  و�لو�جبات«.  �حلقوق  يف  �ملو�طنني  بني  و�مل�ساو�ة 
ي��ن��اورون  ظلو�  قادتها  لكن  مدنية.  وب��دول��ة  �لد�ستور  م��ن  �ل�سريعة  باإق�ساء 

لتطويع �مل�سطلح �سيا�سيا حتى يت�سمن �سيئا من ت�سور�تهم �لإ�سالمية.
ويجمل الباحث عالقتها بال�سلطة يف جملة من الثوابت، في�ستنتج اأنه:

- كلما �أتاح �لنظام هام�سا من �حلرية مالت �حلركة �إلى �لعتد�ل. 
- كلما كان �لنظام ت�سلطيا جنحت �حلركة �إلى �لعنف و�ل�سرية. 

- كلما �ت�سع �سدرها لقبول �لنقد وتعددت مر�جعها �سهل تعاملها مع 
�ملجتمع .

- كلما تد�خل �لدعوي بالديني كانت عر�سة لالن�سقاقات و�أثارت 
�لحرت�ز�ت و�تهمت بالزدو�جية.

- كلما متايز� كان �ندماجها يف �ملجتمع �أ�سهل.

اإلسالم السياسي في المغرب الكبير: 
تقاطعات وانقطاعات

رغم متّيز �حلقل �لديني يف �ملغرب �لكبري بالن�سجام تاريخيا مع خطاب 
بال�سلطة  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  عالقة  يف  حتول  �لدر��سات  هذه  تك�سف  �ل�سلطة، 
نحو �ل�سد�م �لذي بلغ �أق�ساه يف ع�سرية �جلز�ئر �لدموية، بعد �أن �أ�سحى �أكر 
�نفتاحا على �لتاأثري�ت �لو�فدة من �مل�سرق. ومل يوّل وجهه �إلى �ل�سرق �إل وهو 
يتجه �إلى �ملا�سي �أي�سا. لذلك ر�أى يف �لدولة �لوطنية �نحر�فا عن �لدين ويف 
جتريب  �إل��ى  قادته  �نتهى  �ل���ذر�ع  ويل  �لقوة  �ختبار  بعد  ثم  تغريبا.  �حل��د�ث��ة 
ث��ور�ت  بعد  �لنا�سئ  �ل�سيا�سي  �مل��ن��اخ  جعله  وق��د  و�لدميقر�طية  �ل�سلم  طريق 
�لإ�سالم  ه��ذ�  ي�سكل  ذل��ك مل  وم��ع  �إل��ى كر�سي �حلكم.  �لعربي مو�سال  �لربيع 
�ل�سيا�سي كيانا و�حد� يف خمتلف �لدول �ملغاربية. فتت�سابه �لتجربتان �ملغربية 
و�لتون�سية وتنتقالن من �ل�سد�م مع �لنظام �إلى �إدر�ك �ل�سلطة. �أما يف �جلز�ئر 
�إلى  �ملا�سي ل تز�ل تلقي بظاللها  �لقرن  �لدموية يف ت�سعينيات  �لتجربة  فاإن 

�ليوم. ويعود �لأمر �إلى �أ�سباب تاريخية و�سيا�سية وح�سارية خا�سة بكل بلد.
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مقاالت

يف �لبدء ينبغي تاأكيد حقيقة مهمة للغاية، وهي �أنه ما من �أحد يف �ليمن 
�ستُف�سي  ال��ت��ي  بالنتائج  ال�����س��الم،  وا���س��ت��ع��ادة  اإن��ه��اء احل���رب  ب�����س��اأن  االأم���ل  عقد 
�حلزب  مر�سح  بفوز  بالفعل  �نتهت  و�لتي  �لأمريكية،  �لرئا�سة  �نتخابات  �إليها 

�لدميقر�طي جو بايدن.
�أوباما،  �إرث  بايدن عن  �لرئي�س  �أن يعرب  �ملرجح  �أن��ه من  رغ��م  ذل��ك  �أق��ول 
وعن �لقناعات ذ�تها �لتي تر�سخت لديه ولدى قادة حزبه حيال �ملنطقة �لعربية 
و�لدول �لرئي�سية �ملوؤثرة يف �سيا�سة �ملنطقة، ويف �ملقدمة منها �ململكة �لعربية 
غري  حزبي  �سر�ع  وق��ع  على  تاأ�س�ست  �لقناعات  تلك  �أن  خ�سو�ساً  �ل�سعودية، 
و�رتهاناتها  و�رتباطاتها  �حلاكمة  �لأمريكية  �لنخبة  معه  �نك�سفت  م�سبوق؛ 
�أمريكا  جلماعات �ل�سغط يف و��سنطن، كما مل تنك�سف من قبل، وعا�ست معه 
�أوحد ومهيمنا وو�سيا  �لتي لطاملا كر�ستها زعيما  للقيم  �ختبار� �سعبا  نف�ُسها 

على �لعامل.
ومن �ملرجح �أن تو�جه �ل�سعودية �سعوبة يف �إد�رة حربها ورمبا يف ��ستمر�ر 
تلقائيا  �نعكا�سا  ح�سل،  �إن  ذل��ك  و�سيمثل  �ليمنية،  �ل�ساحة  على  �حل��رب  ه��ذه 
�ل�سعودية طيلة  �لدميقر�طي جتاه  قادة �حلزب  تبناه  �لذي  �لعد�ئي  للموقف 
دونالد  للجدل  �ملثري  �جلمهوري  �لرئي�س  حكم  من  �ملا�سية  �لأرب���ع  �ل�سنو�ت 
ويل  حيال  �عتمدها  �لتي  �لثمن  مدفوعة  �مل��م��الأة  �سيا�سة  على  ورد�  ت��ر�م��ب، 
خطورة  �أك��ره��ا  ك��ان  و�ل��ت��ي  وم��غ��ام��ر�ت��ه  �سلمان،  ب��ن  حممد  �ل�سعودي  �لعهد 
ت�سفية �ملعار�س �ل�سعودي �لنبيل جمال خا�سقجي، و�لتخطيط لت�سفية قياد�ت 

�سعودية عملت حل�ساب ويل �لعهد �ل�سابق.
وقع �ليمن خالل �ل�ستة �لأعو�م �ملا�سية حتت �لتاأثري �لطاغي للموقفني 
ول�سبل  �أر�سه،  على  �لد�ئرة  للحرب  �ل�سيئتني  وملقاربتهما  و�ل��دويل  �لإقليمي 
�لإنهاء �ملفرت�س لالنقالب طبقا للقر�ر�ت �ل�سادرة عن جمل�س �لأمن، و�لتي 
مثلت �لتجلي �لأكر �إيجابية ل��الإر�دة �لدولية رغم �أنها بقيت حرب� على ورق 

حتى �لآن.
لقد بقي �نقالب �حلوثيني و�سالح يف ماأمن حتى �ليوم، رغم �أنه ��ستهدف 
2012 �سلطة تو�فقية  اأنتجت يف �سباط/ فراير  عملية التغيري العظيمة التي 
�ل�سبابية   2011 �سباط/ فراير  احل��ادي ع�سر من  ث��ورة  عام من  بعد  منتخبة 
�ل�سعبية، و�سمحت بدخول �لبالد يف عهد جديد وم�سرق من حكم �ل�سعب �لذي 
�أنع�س �لأم��ل، لي�س لدى �ل�سعب �ليمني فقط، بل لدى �ملجتمع �لدويل �لذي 
تغّنى بتجربة �نتقال �ل�سلطة وباملز�وجة �لر�ئعة بني �لثورة و�لإر�دة �ل�سيا�سية 

�لتي �سمنت حدوث هذ� �لنتقال باأقل �خل�سائر �ملمكنة.
كانا  �أوباما  ب��ار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�س  و�إد�رة  �لدميقر�طي  �حلزب 
قد �ختتما فرتة حكمهما مببادرة للحل �ل�سيا�سي يف �ليمن كادت ت�سلم �ل�سلطة 
�أ�سلحة  لنزع  �سمانات  �أي��ة  توفر  مل  �سر�كة  �سيغة  �سمن  للحوثيني،  و�ل��دول��ة 
�حلوثيني وجتربهم على �أن يتحولو� �إلى طرف �سيا�سي جمرد من �لرت�سانة 

�لهائلة �لتي �آلت �إليه نتيجة �نقالب 21 �أيلول 2014.
�إلى  �ل�سعودية عرب �حلكومة �ل�سرعية، مبادرة كريي، ن�سبة  لقد عار�ست 
�لوثيقة �لتي �أعلنها وزير �خلارجية �لأمريكي �لأ�سبق جون كريي يف �خلام�س 
ع�سر من �سهر ت�سرين �لثاين/ نوفمرب 2016 من �لعا�سمة �لإمار�تية �أبو ظبي، 
�لريا�س  تعتربها  �لتي  �مل�سلحة،  �حلوثي  جماعة  متكني  بو�سوح  توخت  لأنها 

ظاهرياً حزب �هلل �آخر عند حدها �جلنوبي.
ولأن موقفها من �حلوثيني بقي ظاهريا، مل تعمل �ل�سعودية �لكثري لأجل 

�ليمنيني،  ماليني  �نتظره  �ل��ذي  �ملثايل  �لت�سور  وف��ق  �ليمن  يف  �حل��رب  �إنهاء 
على  �ل�سيا�سية  �لعملية  �إط��الق  و�إع���ادة  �ل�سرعية  وع��ودة  �لنقالب  �إنهاء  وه��و 
قاعدة �ل�سر�كة �لوطنية �لتي ل ت�ستثني �أي طرف؛ ما د�م يتقيد بقو�عد �لعمل 

�ل�سيا�سي ويتخلى عن �ل�سالح.
وعلى �لعك�س من ذلك، جاءت مقاربة �ل�سعودية �أكر خطورة حيث �أد�رت 
وهي  التحالف  يف  الثانية  الدولة  بنهج  قيا�ساً  مراوغة،  باأيديولوجيا  احل��رب، 
�لإمار�ت، فال هي ح�سمتها ل�سالح �ل�سلطة �ل�سرعية ومكوناتها، ول هي �تخذت 
موقفا و��سحا من هذه �ل�سلطة، بينما عملت �لإمار�ت ما و�سعها وب�سكل و��سح 
على �سياغة نهاية خا�سة بها للحرب، ت�سمن من خاللها، ويف �أح�سن �لأحو�ل، 
للرئي�س  �ل�سيا�سية  �لرتكة  يف  �ملتمثلة  �ل�سمولية  �سلطته  �ليمن  ي�ستعيد  �أن 
�ملخلوع علي عبد �هلل �سالح، ويف �أ�سو�أ �لأحو�ل �أن ُيعاد تفكيك �ليمن �إلى �أكر 
من دولة، و�أن يجري �حتو�ء بل و��ستئ�سال �لأح��ز�ب �لتي دعمت �لتغيري ويف 

مقدمتها �لتجمع �ليمني لالإ�سالح.
�لثورة  عنف  من  ج��زء�  وجهت  �أنها  هي  تر�مب  �إد�رة  �أنتجته  ما  �أ���س��و�أ  �إن 
�مل�سادة وقذ�رتها، نحو �لد�خل �ل�سعودي نف�سه، ما �سمح بت�سليم �ل�سلطة ل�ساب 
�لرت�مبية،  جتلياتها  يف  �لأمريكية  �لدولة  مطالب  تلبية  يف  ي��رتدد  مل  طموح 
ت�سفه  ما  �أن  �أوب��ام��ا،  �إد�رة  خ�سو�سا  �ل�سابقة،  �لإد�ر�ت  منذ  ترى  كانت  و�لتي 
�إع��ادة  يقت�سي  �أم��ر  وه��و  �لوهابي،  �لفكر  من  يتغذى  �لإ�سالمي"  ب�"�لإرهاب 

�سياغة عقيدة �ململكة ون�سف �لقيم �لتي تتاأ�س�س عليها.
��ستحقاق كهذ� مر بطريق �سائك للغاية، وقد ��ستهله �بن �سلمان باإق�ساء 
ويل �لعهد �لأمري حممد بن نايف، يف تقوي�س عنيف للرت�تبية �لآمنة ن�سبيا 
مل�ساحلها  وتدمري  �ملالكة  �لعائلة  لهيبة  وجتريف  �ململكة،  يف  �ل�سلطة  لنتقال 
وحقوقها، و�إق�ساء حاد لأبرز �أمر�ء �لعائلة، وتوجيه جزء من عملية �لإق�ساء 
�ل��ذي ك��ان قد  �حل��ادة ه��ذه نحو عائلة �مللك �لر�حل عبد �هلل بن عبد �لعزيز، 
تبّنى �سيا�سية ل هو�دة فيها و�سّخر �إمكانيات بالده من �أجل �لق�ساء على �لربيع 

�لعربي.
وقد كان ن�سيب �ليمن �سيئا للغاية من �لتغيري �لدر�ماتيكي يف بنية �لقيادة 
�لعهد، حيث  �إل��ى من�سب ولي��ة  �سلمان  �لأم��ري حممد بن  �ل�سعودية، وو�سول 
حتولت حرب �لتحالف من دعم �ل�سرعية �إلى تقوي�سها، باحلرب و�لنقالبات 

تارة،  وبالتفاقات تارة �أخرى.
�أن  �لأول:  �سيئني؛ �لحتمال  و�ليمن بعد كل ذلك ل يز�ل بني �حتمالني 
باخلطو�ت  مكتفيا  �ل�سعودية،  �سلوك  عن  �لطرف  بايدن  جو  �لرئي�س  يغ�س 
مع  للتقارب  )�لإم����ار�ت(  �لتحالف  يف  و�سريكتها  هي  بذلتها  �لتي  �جلوهرية 
�لكيان �ل�سهيوين، و�سط توقعات باأن ي�سارع ويل �لعهد �ل�سعودي لتقدمي قربان 

�لتطبيع مع هذ� �لكيان على مذبح �لرئي�س �جلديد.
�أما �لحتمال �لثاين و�لأكر �سوء�، فهو �أن ميار�س �لرئي�س �ل�سغط على 
�ل�سعودية حلملها على �لقبول بت�سوية تعيد �إحياء ن�سخة �أكر �سوء� من مبادرة 
�إذ  تد�ركه،  �ل��ذي ل ميكن  �لنهيار  �أم��ام خطر  �ليمن  �سي�سبح  ك��ريي، وحينها 
منذ  كر�متهم  �أ���س��اب  �ل��ذي  �جل��رح  و�سيتعمق  �لأم��ل  �ليمنيني  معظم  �سيفقد 
�أهلية  ح��رب  خو�س  �سوى  �أمامهم  يبقى  ل��ن  وحينها   ،2014 �سبتمرب  �أي��ل��ول/ 

مفتوحة وطويلة �لأمد.

�لعقوبات �لقت�سادية �لتي فر�ستها �أمريكا على �ل�سود�ن خالل 
من  ول  منه  �لنيل  يف  تفلح  مل  �لب�سري  عمر  �ل�سابق  �لرئي�س  حكم 
�ل�سلطة �سنو�ت عديدة، وكانت لديه و�سبكته  حكومته، فقد ظل يف 
�ل��و����س��ع��ة م��ن �لأ���س��دق��اء و���س��ائ��ل ل��الل��ت��ف��اف عليها، و�إي���ج���اد ط��رق 

ملو��سلة �أعمالهم �لتجارية و�إثر�ء �أنف�سهم.
ومنظمات  �ل��دويل  �ملجتمع  ك��ان  �ل��ذي  �ل�سود�ين  �ل�سعب  ولكن 
�لعزلة  �لعقوبات  تلك  ج��ر�ء  عانى  ظاهريا  يدعمه  �لإن�سان  حقوق 

و�لفقر، وغياب و�سائل �لرعاية �ل�سحية �لأ�سا�سية.
�ل�سود�ين  �ل�سعب  ��ستطاع  فقد  �مل��ع��ان��اة،  تلك  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�إطاحة �لب�سري يف ثورة ملحمية كانت تكلفتها باهظة، فقد ُقتل فيها 
�لعديد من �ملو�طنني �لعّزل �أثناء �ملو�جهات مع قو�ت �لأمن، وهَوت 

بالقت�ساد �لذي كان مرتديا �أ�سال �إلى حافة �لهاوية.
ا�ستغالل وابتزاز

ق��ررت  �ل�سود�نية  �ل��ث��ورة  جن��اح  ر�أت  �لتي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن 
لالإرهاب،  �لر�عية  �ل��دول  قائمة  من  �إخر�جها  مقابل  �لبالد  �بتز�ز 

و�إعادة دجمها يف �لنظام �ملايل و�لتجاري �لدويل.

�ل�سود�ن  �أن على  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أو�سح  فقد 
�لتي وقعت  دفع 335 مليون دولر تعوي�سا عن �لهجمات �لإرهابية 
يف ظل �لنظام �لقدمي، كما جترب �أمريكا �حلكومة �ملوؤقتة �جلديدة 
�أجل �حلفاظ على تفوي�سها و�سط تدهور  تكافح من  �له�سة -�لتي 
�لأو�ساع �لقت�سادية و�لتحديات �لأمنية- على �لعرت�ف باإ�سر�ئيل 
ل��دى  �ل��ع��الق��ات م��ع��ه��ا، وه���ي خ��ط��وة ل حت��ظ��ى ب�سعبية  وت��ط��ب��ي��ع 

�ل�سود�نيني، ومل تتم ��ست�سارتهم ب�ساأنها.

ل  ولكنه  �إ�سعافه  مت  لبلد  �ل�سارخ  �لأم��ريك��ي  �ل�ستغالل  ه��ذ� 
ف��ق��د ح�سر �حلكومة  �حل��ري��ة ي�سعب حت��م��ل��ه،  ن��ح��و  ي��زح��ف  ي���ز�ل 
�ل�سود�نية بني خيارين �إما �ملخاطرة بانهيار �قت�سادي وعودة ظهور 
القوى القدمية، اأي اجها�ش الثورة، اأو قبول جميع �سروط الواليات 

�ملتحدة.

ت�سرف �لوليات �ملتحدة حيال �ل�سود�ن يعد �أبرز مثال على �أن 
�لإطار �لأخالقي �لذي على �أ�سا�سه ي�ساغ قانون حقوق �لإن�سان، ويتم 
�إنفاذه مل يو�سع من �أجل �سمان �سالمة و�أمن �ل�سعوب �لتي تعاين يف 
ظل حكم �لطغاة ول لتغيري تلك �لأنظمة، بل و�سع لال�ستفادة من 

معاناة �أولئك �ل�سحايا لتعزيز م�سالح �أخرى.

المآالت اليمنية بعد فوز بايدن

في انتخابات الرئاسة األمريكية
 أميركا تكافئ السودان على ثورته باالبتزاز

ياسين التميمي

 نسرين مالك

مقاالت
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ل �أجد من مقومات حلماية �قت�سادنا �لوطني 
ما بعد �أزمة كورونا �ل بالعتماد على �لذ�ت؛ زر�عياً 

و�سناعياً و�ي�سا �سياحياً.
�لفقري  و�لعمود  �لقت�ساد  ركيزة  "�ل�سناعة" 
زر�ع��ة فال وجود  �لإنتاج ، فبال �سناعة وبال  لدولة 
ر�سمية  �أذرع  دون  من  باملقابل،  لكن  �لن��ت��اج،  لدولة 
ت�سندها رو�فع ل ميكن حتقيق جناحات منتظرة لنا 

�سناعًيا وزر�عيا و�نتاجياً، هذه �لأذرع تتلخ�س يف: 
�سناعية  ب�سيا�سة  �خل����روج  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �أوًل: 
وزر�عية غابت على مدى �حلكومات ت�سع خريطة 
و�ل����زر�ع����ة وتعظيم  ب��ال�����س��ن��اع��ة  ل��ل��ن��ه��و���س  ط��ري��ق 

�لإنتاج.  
طاقة  من  �لإن��ت��اج  كلف  جميع  تخفي�س  ثانياً: 
وك��ه��رب��اء ون��ق��ل ومت��وي��ل و���س��ر�ئ��ب ور����س���وم. �أي�����س��اً 
�لرتقاء مبنظومة �لتدريب �ملهني و�لبحث �لعلمي.

بع�سها  وم�سمى  �ل����وز�ر�ت  هيكلة  �إع���ادة  ثالثاً: 
بحيث ي�ساعد هذ� يف �لو�سول �لى �لهدف لن �لهيكل 

�لتنظيمي يتبع �ل�سرت�تيجية ولي�س �لعك�س.
تقف  �لتي  و�ل�سعوبات  �لعقبات  تذليل  ر�ب��ع��اً: 
مزيد  وتقدمي  �لوطنية  �سادر�تنا  زي��ادة  �مام  عائقا 

من برامج الدعم.

�م����ا �ل����رو�ف����ع �ل���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا دول�����ة �لإن���ت���اج 
و�ل�سناعة فتتلخ�س يف: 

�أوًل: �لتعليم و�لبتكار ومتكني �ل�سباب وتقدمي 
مب�ساريعهم  �لبدء  لي�ستطيعو�  �مل�ساعد�ت  كل  لهم 

�لنتاجية.  
ب��ني �لك��ادمي��ي��ا و�ل�سناعة  �ل��رب��ط م��ا  ث��ان��ي��اً: 
فهذ� �سيزيد من �لقيمة �مل�سافة و�سيزيد �ي�سا من 

تناف�سية منتجاتنا �لوطنية.
�لتجارة  قطاعي  بني  ما  حقيقية  �سر�كة  ثالثاً: 
وه��ذ�  �سناعة  ت��وج��د  ل  جت���ارة  ف��ب��دون  و�ل�سناعة؛ 
ي��ت��م��ث��ل ب���اع���ادة �ل��ن��ظ��ر يف ق���ان���ون غ���رف �ل�����س��ن��اع��ة 
و�لتجارة وتوحيدها حتت مظلة و�حدة كباقي دول 

�لعامل.
لن تتح�سن حياة �لنا�س �إل بتح�سني �لقت�ساد، 
ولن ن�سل �لى دولة �لإنتاج ما مل يتم دعم وتقوية 
�ل�سياحة  قطاع  ذل��ك  يف  مب��ا  �لإنتاجية  �لقطاعات 
لنه �ي�سا من مقومات دولة �لإنتاج وما يز�ل غري 

م�ستثمر بال�سكل �ل�سحيح. 
ول  ��ستثمارها  علينا  يجب  كبرية  فر�س  هناك 

منلك ترف �لوقت. 

»كورونا« والصناعة

م.موسى عوني الساكت

العمل 
على 

الخروج 
بسياسة 
صناعية 
وزراعية

شراكة 
حقيقية 

بين 
قطاعي 
التجارة 

والصناعة



لتحقيق  �ل�����دوؤوب�����ة  م�����س��اع��ي��ه��ا  ���س��م��ن 
لرفع  وتطلعاتها  �ل�سرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا 
وقعت  ج��و�ن��ب��ه��ا،  ك��اف��ة  يف  �جل����ودة  م�ستوى 
ج��ام��ع��ة ع��م��ان �ل��ع��رب��ي��ة �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
���س��رك��ة �ل������رو�د ل������الإد�رة و�ل���ت���دري���ب للبدء 
ب����اإج����ر�ء�ت ح�����س��ول �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى ���س��ه��ادة 
 ISO( �لآي��زو  �سهادة   / �لدولية  �ملو��سفات 

.21001:2018 )Certification Audit
�جلدير بالذكر �أن �سركة �لرو�د لالإد�رة 
و�لتدريب و�لتي ت�سم نخبة متخ�س�سة من 
هيئات  �أع���رق  قبل  م��ن  �ملعتمدين  �خل���رب�ء 
�لع��ت��م��اد �ل��دول��ي��ة ه��ي �مل��م��ث��ل �ل��ر���س��م��ي يف 
و�لتي  �لعاملية   DNV.GL ل�سركة  �لأردن 
تعد �ل�سركة �لأولى يف �لعامل يف جمال منح 
�لآي��زو حيث تتولى تقدمي خدمات  �سهاد�ت 
وف��ق  �لإد�رة  ل��ن��ظ��م  و�ل��ت��دق��ي��ق  �ل���ت���دري���ب 

�ملو��سفات �لعاملية.

مر�حل  بعدة  �ستمر  �لتفاقية  �أن  يذكر 
�لآي��زو  �سهادة  على  �جلامعة  ح�سول  حل��ني 
ح��ي��ث مت �لت���ف���اق ع��ل��ى �إج������ر�ء�ت �ل��در����س��ة 
و�ل��ت��ق��ي��ي��م، و�ل��ت��دق��ي��ق �مل���ي���د�ين، و�ل���زي���ار�ت 
�لعمل  ور�سات  عقد  �إلى  بالإ�سافة  �لدورية، 
وتدريب �مل�ساركني على �لإعد�د و�لتخطيط 
�لد�خلي  �لتدقيق  عمليات  وتنفيذ  و�إد�رة 

على نظام �لآيزو.
�أ.د. حممد �لوديان  وبهذه �ملنا�سبة قال 
ينعك�س  �أن  �إل��ى  ن�سعى  �ننا  �جلامعة  رئي�س 
ح�����س��ول �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى ه���ذه �ل�����س��ه��ادة على 
���س��ك��ل وم�����س��ت��وى ع����ال م���ن �جل������ودة ل��ك��اف��ة 
�لإجر�ء�ت و�خلدمات �لتي تقدمها �جلامعة 
ن��ل��م�����س حت�����س��ن��اً  و�أن  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ل��ك��اف��ة 
�وج��ه  ك��ل  �أد�ء  وفاعلية  ك��ف��اءة  يف  ملحوظاً 
�لعمل يف �جلامعة يف كافة وحد�ت �جلامعة 

�لأكادميية و�لإد�رية.

جامعةعمان العربية
�أ.د. حممد �لوديان

رئي�س �جلامعة

 تبدأ إجراءات 
الحصول 

على شهادة 
اآليزو 

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تهنئة وتربيك

ترفع أسرة

جامعة عمان العربية

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى
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 كتب �سلطان �حلطاب
وتوجه  عروبتها  وجل��ه��ة  ع��ّم��ان،  �مل��ك��ان  جلهة  ن�سيب  ��سمها  م��ن  لها 
�لطلبة �لعرب �إليها.. وقد �تخذت من �سفح جبل مطل على م�ساحات من 

�لر�س و�ل�سكان على طريق �ملدينة �لتاريخية جر�س..
“جامعة عمان �لعربية” كجامعة للدر��سات �لعليا، حيث كانت   بد�أت 
متنح �سهاد�ت �ملاج�ستري و�لدكتور�ه قبل �ن تنتقل �لى موقعها.. ثم ما لبثت 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية �ن بد�أت يف منح �لدرجة �جلامعية �لولى على م�ستوى 

�لبكالوريو�س يف تخ�س�سات عديدة �أ�سوة باجلامعات �لأردنية �لأخرى..
 ت��و�ك��ب ع��ل��ى �جل��ام��ع��ة ع���دة روؤ����س���اء ج��ام��ع��ات ك���ان �آخ��ره��م “�ل�ستاذ 
�لتقيته يف �جلامعة ليرتك لدي �نطباعا  �لدكتور حممد �لوديان” �لذي 
�ردنية  جامعة  من  �ك��ر  يف  �جلامعي  �لتعليم  يف  و��سعة  خ��ربة  من  عميقا 
منا�سب  فيها  �سغل  وق��د  �مل��ع��روف��ة،  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جامعة  �ب��رزه��ا 
متقدمة يف عمادتها يف تخ�س�س �لهند�سة �مليكانيكية بعد �ن حمل �ل�ستاذ 
�لدكتور “�لربوفي�سور” �سهادة �هم �جلامعات �لمريكية قبل �ن يعود �لى 

�لأردن ليمار�س �لتعليم ل�سنو�ت طويلة ..
عانت “جامعة عمان �لعربية” �لتي ت�ساهم فيها �مو�ل عربية كويتية 
على وجه �لتحديد ما عانته جامعات �ردنية �خرى، لكنها ��ستطاعت �خري� 
�لكادميية  �لد�رة  �ختيار  على  قدرتها  و�أي�����س��ا  ووعيها  �د�رت��ه��ا  بحر�س 
�ملنا�سبة )رئي�س �جلامعة( �أن  تتخطى �لكثري من �ل�سعاب و�ن تعيد �نتاج 
�أعد�د  من  ح�ستها  كامل  ت�ستقطب  �ن  ��ستطاعت  متميزة  كجامعة  نف�سها 

�لطلبة �مل�سموح لها �أن تقبلهم يف خمتلف �لتخ�س�سات.. 
�رتياحهم  عن  َع��رّبو�  �لتقيناهم  �ل��ذي  و�لطالب  �لطالبات  من  كثري 
�لدر��سة  �ملميز �و جلهة م�ستويات  �إن جلهة موقعها  للتحاقهم باجلامعة 
الطالب  وان�سراف  اجلامعة  لهدوء  واأي�سا  والتفاعل،  الطالبي  والن�ساط 
جامعات  عا�ستها  �لتي  �لجتماعية  �مل�ساكل  عن  بعيد�  �لدر��سة  �ل��ى  فيها 

�خرى يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة..
 �ل�ستاذ �لدكتور �ملهند�س حممد �لوديان �ساحب �خلربة �لطويلة من 
�لعمل �لكادميي و�لإد�ري طرح مو�سوع �لتعليم �جلامعي عن بعد، و�سرح 
نقاط القوة وال�سعف فيه واعتباره �سرورة يف هذه االوقات وهي ال�سرورة 
�لتي تبقى لزمة �لى �ن يتطور وعلى �مل�ستوى �لعاملي، هذ� �لتعليم ليكون 

بديال تدريجيا للتعليم �ملبا�سر)�لتقليدي(..
جلائحة  �لوطني  �مل�ستوى  على  مو�جهتنا  “�ن  قال:  �لوديان  �لرئي�س 
�لكورونا َفر�س علينا �لتعليم عن بعد ونحن يف �جلامعة بد�أنا منذ �للحظة 
�لولى �ل�ستعد�د، وقد طورنا جتربتنا من خالل �ملمار�سة ومن خالل ردود 
�لفعل على �لتجربة وما ميكن �ن ي�سحبها من جتربة ومالحظات وجتنب 
كل ��سكال �لإعاقة �و �لعقبات �لتي جتعل �لعملية �سعيفة وغري متو��سلة 
�و ل توؤدي �هد�فها، وقد جعلنا كل �ملالحظات يف هذ� �ملجال ن�سب �أعيننا 

و��ستمعنا لطالبنا وكيفنا در��ستهم لتكون �كر جناحا وتفاعال وحت�سيال، 
و�جلميع يف حقل �لتعليم �جلامعي يعرتف �ن �لتعليم عن بعد )�ون لين( 

لن يكون بد�ية ويف هذه �ملر�حل مب�ستوى �لتعليم �ملبا�سر �لتقليدي”..
 حتدثت مع �لدكتور �لوديان عن دور �جلامعة ب�سكل عام يف �ن توؤثر 
�يجابيا،  �لريادي  عملها  كان  �لتاأثري  كفة  رجحت  ف��اإن  تتاأثر  �ن  من  �كر 
وبالتايل فاإن دور �جلامعة يف �لتفاعل هو تطوير �ملجتمعات، ل �أن تنعك�س 
عليها تناق�سات �ملجتمع وتخ�سع ل�سلبياته كما هي جتربة بع�س جامعاتنا  
لالأ�سف ممن �سهدت يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة م�ساكل �جتماعية و�أحد�ث عنف 
كانت فيها تعك�س �لتناق�سات �لجتماعية بدل �أن ت�سدها وحتتويها وتلغيها 

من خالل تاأثري �لتعليم يف �ملجتمع..
�ل�ستاذ �لدكتور �لوديان كان يتحدث �ي�سا وقد طرحت بع�س �ل�سئلة 
�لتي حتاورنا فيها م�ساألة جت�سري عمل �جلامعات مع �ملجتمع وحول تطوير 
�ملنا�سب  �لتدريب  �لعلمي وتوفري  �لبحث  بال�سر�كة يف  �ل�سناعة  م�ستويات 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  يف  �لعمل  ��ستئناف  على  قادرين  ليكونو�  للخريجني 
و�مليد�ن كما خريجي �جلامعات �لجنبية �ملتميزة �لذين ل يجدون �ي �عاقة 
�و �سوء تكّيف حني يلتحقون باأعمالهم ليجدو� �أن بيئة �لعمل �جلديدة هي 

تو��سل �سل�س مع �لبيئة �جلامعية ولي�س منقطعة عنها..
 حديثنا �مل�سرتك �لذي �خت�سر عناوينه جاء منا�سبا ملا يعي�سه جمتمعنا 
كل  ��ستنفار  ���س��رورة  وم��ن  �لكورونا،  جائحة  مو�جهة  يف  �سعبة  حالة  من 
�لمكانيات خا�سة على م�ستوى �لبيئة �جلامعية لتجنيب �ملخاطر و�للتز�م 
بالإر�ساد�ت و�لتعليمات �لعامة �ملطلوبة على �مل�ستوى �لوطني وعلى م�ستوى 
�ملبا�سر  �لتعليم  ع��ن  �جل��ام��ع��ات  تعطيل  ف��رتة  �ن  �ذ  �جل��ام��ع��ات حت��دي��د�.. 
و��ستبد�له بالتعليم عن بعد حتى �لآن قدم جتربة منا�سبة �ن تدر�س و�أن 

ت�ستخل�س منها �لعرب..
�جل��دي��دة  �لإد�رة  �ن  �ح�س�ست  ق��د  رئي�سها..  وع��ن��د  �جلامعة  يف  كنت   
�لتي و�سعها من�سئو  �لو�عية قادرة على مو��سلة �لقالع باجتاه �لهد�ف 
�لعملية  و�ن  �لم��ن��اء،  جمل�س  وك��ذل��ك  فيها،  �مل��دي��ري��ن  هيئة  و  �جل��ام��ع��ة 
�لتعليمية فيها �آخذة يف �ل�سريان �ليجابي و�لتطور و�لتغلب على خمتلف 
�سيبد�أ  جديد�  عاما  و  ب��د�أ  جديد  ف�سال  �جلامعة  ت�ستقبل  حيث  �لعقبات، 
ناأمل فيه �لتوفيق و�خلري وللجامعة �لتي �سربت و�إعادة مو�سعة حالتها 
�مل�ساركني  عيون  ن�سب  و��سعة  �ملقدمة،  يف  وتكون  مميزة  ب�سورة  لتو�كب 
�لأول��ى  بالدرجة  فل�سفته  وخ��دم��ة  �لتعليم  �أهمية  وملكيتها  تاأ�سي�سها  يف 
�كد  �ل��ذي  رئي�س �جلامعة  �ح�سا�س  ك��ان  هنا  وم��ن  ربحي،  تفكري  �أي  وقبل 
�ملعايري  �لكثري من  �لتي حتمل  و�لرغبة يف �جن��اح جتربته  بالرتياح  ذلك 
�لتنوع و�لنفتاح  و�لى  �لى �خلربة �جلامعية  �مل�ستندة  و�لعلمية  �لإيجابية 

و�حرت�م �لخر وعقلية �لعمل وقيمه..
��ستمر�ر  �لتوفيق يف  �لعربية هو  �للقاء جلامعة عمان   ما �متناه بعد 

حمل ر�سالتها.

جامعة عمان العربية.. مرحلة ايجابية ناجحة
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�ف��ت��ت��اح »�مل��ج��م��وع��ة �ل�سرقية  ع��ل��ى  �أك����ر م��ن 27 ع��ام��اً  م�����س��ى 
�لعربية  "�ل�سركة  بتاأ�سي�س  �أعمالها،  لباكورة  �لقاب�سة«  لال�ستثمار 
يف  �سغري  تاأ�سي�سي  بفريق  �لبد�ية  هذه  جاءت  �مل�سخات".  ل�سناعة 
ت�سم  موؤ�س�سة  »�ل�سرقية«  �أ�سبحت  حتى  بت�سارع  من��ا   ،1993 �ل��ع��ام 
�أكر من 1800 موظف، مع بيئة عمل حيوية ومتجددة ق��ادرة على 

��ستيعاب عدد �أكرب من �لقوى �لعاملة �ملوؤهلة و�ملحرتفة.

نحن ممتنون لهذ� �لنجاح �لذي و�سلنا �إليه كمجموعة ر��سخة 
وقوية، حتت مظلتها ��ستثمار�ت جتاوزت �لن�سف مليار دولر يف هذه 
بكل  ون�سعى لتحقيقه  �أكر من ذلك  ملا هو  �لق�سرية، ونطمح  �ملدة 
جد، موؤمنني باأن حتقق �إجناز�تنا عرب �سركات �ملجموعة يف جمالتها 
املتعددة من الطاقة املتجددة وحتى هند�سة الطريان، ما هو اإال نتائج 
خالل  و�إخال�سه  جهده  ق��ّدم  فرد  لكل  و�ملوؤ�س�سي  �لت�ساركي  للعمل 

هذه �ل�سنو�ت �ملثمرة.

نود �أن نتقّدم بال�سكر لكل من كان جزء�ً يف هذه �لرحلة �مللهمة 
فال�سرقية  �للحظة؛  ولغاية  �لتاأ�سي�س  منذ  �سنو�تها  يف  للمجموعة 
�ملادية فقط، لأن جوهرها يكمن يف  �أ�سولها  يوم على  تعتمد يف  مل 

�جلهود �لتي ت�سافرت وخططت نّفذت ل�ستمر�ر منو �أعمالنا.

27 عامًا على افتتاح 
»المجموعة الشرقية 
لالستثمار القابضة«

باستثمارات تجاوزت 
النصف مليار دوالر

المجموعة الشرقية          
لالستثمار القابضة..

رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي
د. ماجد �ل�ساعدي

الدكتور ماجد الساعدي:
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يف  �لقاب�سة  لال�ستثمار  �ل�سرقية  �ملجموعة  تاأ�س�ست 
»�ل�سركة  �لأول  مب�سروعها  �أعمالها  وب���د�أت   ،1993 �لعام 
�ل��ع��رب��ي��ة ل�����س��ن��اع��ة �مل�����س��خ��ات«  ك�����س��رك��ة ر�ئ����دة ل�سناعة 
�مل�سخات �مل�سممة لظروف قا�سية بوجود تركيز�ت عالية 

من �مللح و�لكربيت وغريها من �لعو�مل �مل�سببة للتاآكل.

مل مت�ِس �سوى ب�سع �سنو�ت، منت خاللها "�ل�سرقية 
مم��ي��زة  جم��م��وع��ة  لت�سبح  م���ّط���رد،  ب�����س��ك��ل  لال�ستثمار" 
ب�سكل  �أر���س��ت  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف  و�لأع��م��ال  لال�ستثمار 
�ل�ستثمار،  ق��ط��اع��ات  يف  و�ل��ت��وج��ه��ات  �لجت��اه��ات  متكرر 
و�أعادت تعريف  مفهوم �إد�رة �لأعمال، من خالل �إمكانية 

�ل�سركات على �لتنوع وقدرتها على �ملغامرة و�لتجدد. 

منطقة  يف  �أع��م��ال��ه��ا  لال�ستثمار"  "�ل�سرقية  رّك����زت 
�ل�سرق �لأو�سط، ومع �أن �لعديد من م�ساريعها وتو�سعاتها 
�جتازت  �أنها  �إل  �لإقليم،  ��ستقر�ر يف  و�جهت فرت�ت عدم 
ت��ل��ك �ل��ت��ق��ل��ب��ات و�زده�����رت �أع��م��ال��ه��ا م��ن خ���الل م��ه��ارة يف 

تخطي �سعوبات �ملنطقة.

�إح���دى  �لآن  للمجموعة  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ج���الت  ت�����س��م 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة. ت�سمل  �ل�����س��ن��اع��ات  ت��ع��م��ل يف  ���س��رك��ة  ع�����س��رة 
�ل��ط��ري�ن، وخ��دم��ات �ل��دع��م م��ث��ل: �ل��ت��دري��ب، و�لتموين 
وتقدمي �لطعام، وجتارة �لأ�سو�ق �حلرة، �إ�سافة للمعد�ت 
و�لتعليم  �حلماية  وخ��دم��ات  �مل��ي��اه،  ومعاجلة  �ل�سناعية، 

و�لتدريب و�لت�سويق.

����س��ت��ث��م��رت �مل��ج��م��وع��ة م���وؤخ���ر�ً يف ق��ط��اع��ي �خل��دم��ات 
فندق  م�سروع  خ��الل  م��ن  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �لفندقية، 
�لأك���ر فخامة يف  �ل��ف��ن��ادق  ج��ر�ن��د ميلينيوم، و�ح���د م��ن 
�خل�سر�ء  �حل��ل��ول  وم�����س��روع  ع��ّم��ان،  �لأردن���ي���ة  �لعا�سمة 
للطاقة �لبديلة �لذي تاأ�س�س يف �لعام 2015، ك�سركة مزّودة 

للطاقة �ملتجددة لعمالء خمتلفني يف �لأردن.

�لقاب�سة  لال�ستثمار  �ل�سرقية  جمموعة  ت�ستخدم 
يف  تطورها  مو��سلة  �إلى  وتتطلع  مفتوحة  تو�ّسع  �سيا�سة 
�أعمال جتمع بني �لتقدمية  مناطق جديدة مع حمفظة  

و�لحرت�ف.

لمحة عامة

المجموعة الشرقية 
لالستثمار القابضة..

ملجموعة  �لأول  �ل�ستثمار   )APM( �مل�سخات  ل�سناعة  �لعربية  �ل�سركة  تعّد 
يف  قوية  مكانة  لها  حجز  �ل��ذي  �لفقري  وعمودها  �لقاب�سة،  لال�ستثمار  �ل�سرقية 

�ل�سوق �لإقليمية، ونقطة �رتكاز للتو�سع �ملجموعة يف وقت لحق.
من  �مل�سنوعة  �لعامودية  �لتوربينية  �ملياه  م�سخات  باإنتاج  عملها  �ل�سركة  بد�أت 
�ل��ري،  تقنيات  لي�سمل جميع  �لإن��ت��اج  خ��ط  تو�ّسع  ث��م  وم��ن  لل�سد�أ،  �مل��ق��اوم  �ل��ف��ولذ 

وم�سخات �ل�سرف �ل�سحي وحتى معد�ت توليد �لكهرباء.
�لإقليمي  �ل�سناعي  �مل�سهد  يف  ح�سورها  �مل�سخات"  ل�سناعة  "�لعربية  ر�ّسخت 
�ل�سركة  عمل  ق��اد  وج��دي��ة،  بديناميكية  يعمل  �خل���رب�ء  م��ن  متكامل  فريق  بجهود 

و�سمن تقدمها. 
"مبادر�ت  مثل  لل�سركة  �جل��ه��ات  م��ن  �لعديد  نظر  ولفت  �أث��م��ر  �ل���دوؤوب  �لعمل 
�جل��ائ��زة  �مل�سخات  ل�سناعة  �لعربية  منحت  �ل��ت��ي  �لدولية"  و�لجت��اه��ات  �لأع��م��ال 
جمال  يف  بقياديتها  �ع��رت�ف��اً   ،2016 �ل��ع��ام  يف  ب��اجل��ودة  ل��الل��ت��ز�م  �لعاملية  �لذهبية 

�لت�سنيع ومتيزها بالبتكار و�جلودة و�لتفوق.

الشركة العربية 
لصناعة المضخات



الشركة العربية 
لتقنية وتوفير المياه

الشركة األردنية لتدريب 
الطيران – جاتس

تاأ�س�ست �ل�سركة �لعربية لتقنية وتوفري �ملياه )AWST( يف �لعام 
�لأو�سط.  �ل�سرق  يف  �ملياه  ن��درة  مل�ساكل  خا�س  �هتمام  �إي��الء  مع   ،1994

حتت مظلة �ملجموعة �ل�سرقية لال�ستثمار �لقاب�سة.
 عملت �ل�سركة ب�سكل تكاملي مع �ل�سركة �لعربية ل�سناعة �مل�سخات 
على توفري خدمات متخ�س�سة تالئم �حتياجات �ملتخ�س�سني و�خلرب�ء 

يف �ملجالني.
�مل��ي��اه،  لتقنية  �أ���س��ال��ي��ب  �ل��ب��د�ي��ة يف  م��ن��ذ  �ل�����س��رك��ة  �خت�سا�س  ج���اء 
وتقنيات توفري �ملياه من خالل �ل�ستد�مة �لبيئية، و�لكفاءة، و�لطاقة 

�ملتجددة.
قّدمت �لعربية لتنقية وتوفري �ملياه خدماتها ملجموعة و��سعة من 
�ل�سغرية  �لعمليات  م�ستوى  على  م�ساريعها  يف  متّر�ست  كما  �لعمالء، 

و�لكبرية �إ�سافة خلرب�تها يف توفري حلول �ملياه �ملتنقلة.
�أنحاء �ل�سرق �لأو�سط و�أوروب��ا مع تاريخ  ن�سطت �ل�سركة يف جميع 

عريق يف �لعالقات �لتجارية �لبينية يف �أماكن عملها.

تعود ملكية �ل�سركة �لأردنية لتدريب �لطري�ن – جات�س، ملجموعة 
االأردنية.  للملكية  اجلوية  واخلطوط  القاب�سة،  لال�ستثمار  ال�سرقية 
وت��ع��ّد �ل�سركة �لأق���دم و�لأك���ر تقدماً يف جم��ال ت��دري��ب �ل��ط��ري�ن يف 

�ل�سرق �لأو�سط.
جات�س  ت��وف��ر  ع��ّم��ان،  �لأردن��ي��ة  �لعا�سمة  يف  �لرئي�سي  مقرها  م��ن 
تدريباً متنوعاً للطيارين وطاقم �لطري�ن، من خالل جمموعة و��سعة 
�لعام  ومنذ  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  للطيارين  �ملحاكاة  �أنظمة  م��ن 
و�لأطقم  �لتجاريني  �لطيارين  من   100،000 من  �أك��ر  �لتحق   ،1972

�ملر�فقة، بتدريبهم �ملهني و�لحرت�يف مع �لأردنية للطري�ن.
�لآن، تعترب ج��ات�����س م��رك��ز �ل��ت��دري��ب �ل��وح��ي��د م��ن خ���ارج �لحت���اد 
.TRTO لأوروبي �لذي يدّرب �أطقم �لطري�ن �لأوروبية ومينح  �سهادة�

مّيزت �لأردنية لتدريب �لطري�ن نف�سها، بكونها مركز�ً عايل �جلودة 
و�ملهنية لتدريب �لطري�ن يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �فريقيا، 
عر توفري جمموعة �ساملة من الرامج والدورات التدريبية اخلا�سة 

بقمرة �لقيادة، وطاقم �لرحالت �جلوية، و�أخ�سائيي تقنيات �لطري�ن.
تقدم �ل�سركة جتربة ممتعة ومي�سرة للتدريب على �لطري�ن، حيث 
�لفنادق،  حجوز�ت  يف  و�مل�ساعدة  عّمان،  �إلى  �ل�سفر  ترتيبات  يف  ت�ساعد 
�ل��ت��دري��ب يف جات�س،  وم��رك��ز  �لفندق  ب��ني  �ملجانية  �مل��و����س��الت  وت��وف��ر 

�إ�سافة ل�ستقبال �ملتدربني يف �ملطار حال و�سولهم �إلى �لأردن.
حماكاة  �أنظمة  على  جات�س،  يف  �ل�ساملة  �لتدريب  مر�فق  حتتوي 
اإي��رب��ا���ش وب��وي��ن��ج، وب��ذل��ك تتوفر ح��زم��ة تدريب  جتمع ب��ني ط��ائ��رات 
وغ��رف  �مل��ح��اك��اة،  �أنظمة  م��ن  و��سعة  جمموعة  على  حتتوي  متكاملة، 
�لتدري�س �مل�سممة على �سكل قمرة �لقيادة و�ملق�سورة �خلا�سة بطو�قم 

�لرحالت، وموظفي �لطري�ن من جمتمع �لطري�ن �لدويل.
– جات�س، جمموعة متنوعة من  تقدم �لأردنية لتدريب �لطري�ن 

خدمات �لتدريب و�ملر�فق، و�لتي ت�سمل:
-A320 ،A320:لطائر�ت كامل  ب�سكل  �حل��رك��ة  حم��اك��اة  �أج��ه��زة 

.190/Embraer 170 إ�سافة �إلى�  A310 ،B767 ،B737 NG، 200

التدريب التقني
تدريبات »أثناء الطيران« والخدمة.

تدريب طاقم رحلة الطيران.

التدريب على الصيانة والهندسة.

درجة الماجستير في إدارة الطيران 

للطيارين والمهندسين، تدرس بشكل 

كامل ومعتمدة من قبل جامعة كوفنتري 

في المملكة المتحدة.

الخدمات:
عامة

أنظمة الري
أنظمة إعادة تدوير المياه

معالجة المياه
منتجات تعمل بالطاقة الشمسية 

مضخات
معدات توليد



إم دي إس هومز – دناتا – األردن
المملكة المتحدة

من  �لطائر�ت،  من  على  �لطعام  بتزويد  دناتا  تخ�س�ست 
خالل توفري ت�سكيلة و��سعة من خيار�ت �لوجبات، ب�سعة تزويد 
تتجاوز 6 ماليني وجبة كل �سنة، بالإ�سافة لذلك، توفر �ل�سركة 
خدمات �لدعم �لد�خلية مبا يف ذلك �لغ�سيل و�لرتفيه على من 

�لطائرة مثل �ملجالت و�أفالم �لفيديو.
توفر دناتا، من مقرها �لرئي�سي يف مطار �مللكة علياء �لدويل 
يف ع��ّم��ان، �خل��دم��ات �أث��ن��اء رح���الت، مب��ا يف ذل��ك ت��زوي��د �لطعام 
االأردن��ي��ة،  امللكية  اخل��ط��وط  ذل��ك  العمالء مب��ا يف  م��ن  للعديد 
واخلطوط اجلوية الفرن�سية، واخلطوط اجلوية الريطانية، 
ولوفتهانزا، واخلطوط اجلوية النم�ساوية، واخلطوط اجلوية 
ال��رتك��ي��ة، وم�����س��ر ل��ل��ط��ريان، واخل���ط���وط اجل��وي��ة االف��ري��ق��ي��ة 
اإلى اخلطوط  اإ�سافة  والليبية، واخلطوط اجلوية اجلزائرية، 

�لإ�سكندنافية.

بو��سطة  للطري�ن،  �ألفا  جمموعة  �سر�ء  مت   ،2011 ع��ام  يف 
دن���ات���ا، وه���ي و�ح�����دة م���ن �ل�����س��رك��ات �ل���ر�ئ���دة ب��خ��دم��ات �مل��ط��ار 
�ل��دويل، ومقرها �لرئي�سي يف دبي. ب�سكل ر�سمي مّت  و�لطري�ن 
تغيري �ل�سم �لتجاري خلدمات طري�ن �ألفا �إلى دناتا يف ت�سرين 

�لأول من �لعام 2015.
يتكّون فرع �لأردن ل� "دناتا" من ثالثة م�ساهمني رئي�سيني 
واخلطوط  القاب�سة،  لال�ستثمار  ال�سرقية  املجموعة  )دن��ات��ا، 

�مللكية �لأردنية(.
�ل��دويل،  علياء  �مللكة  مطار  يف  رئي�سياً  مطبخاً  دناتا  تدير 
منطقة  يف  مربع،  مرت   10،000 ح��و�يل  تبلغ  �إجمالية  مب�ساحة 
تقع على بعد ب�سع مئات من �لأمتار من �ساحة خدمة �لطائر�ت 
تدير  كما  �إليها.  �لو�سول  وي�سهل  فّعالة  خ��دم��ات  ت��ق��ّدم  حيث 

وحدة ت�سغيل �أ�سغر حجماً يف مطار عّمان �ملدين )ماركا(.

تعّد �إم دي �إ�س هومز، �سركة طموحة لتطوير �لعقار�ت متخ�س�سة باإن�ساء �ملباين �ل�سكنية و�لتجارية. �ل�سركة 
مكر�سة لتطوير و�إد�رة �مل�ساريع �لعقارية �ملختلفة ذ�ت �ملو�قع �لفخمة، من خالل تقدمي خدمات �لتاأجري و�ل�سر�ء 

و�لبيع.
تلتزم �ل�سركة بتزويد عمالئها بخدمات �سكنية وتطوير عقاري عالية �جلودة، با�ستحد�ث بيئات معي�سة ممتعة 

ومنتجة، من خالل تطبيق �سعارها باأن تلتزم �لعدل، و�ل�سدق و�ملهنية يف �لتعامل.
متتلك �إم دي �إ�س هومز، م�ساريع عدة يف قرب�س، و�ململكة �ملتحدة، و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالإ�سافة �إلى 

�لأردن.



اإن�سانية  جمعية  احل��ي��اة،  لتغيري  ال�ساعدي  برنامج 
فريدة، تعد و�حدة من �ملنظمات غري �لربحية �لفاعلة، 
ال�ساعدي  ماجد  موؤ�س�سة  تديرها  التي  ال��رام��ج  واأح��د 
برناجماً  �جلمعية  وتتبنى  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �خلريية 
�لغرب  ب��ني  �لثقافات  ع��رب  �لتو��سل  �إث���ر�ء  �إل���ى  ي��ه��دف 

و�لعامل �لعربي.
�ل�سعوب  بني  �ملتبادل  �لتفاهم  لزيادة  �حلاجة  برزت 
و�لثقافات، مع ت�ساعد �جلدل و�ل�ستقطاب و�لتوتر بني 
تغيري  جمعية  تاأ�س�ست  هنا  من  و�لغرب.  �لعربي  �لعامل 

�حلياة لت�ساهم يف تعزيز �لتفاهم بخلق م�ساحة وظروف 
ليلتقو�  �لعربي،  و�ل��ع��امل  �لغرب  من  لل�سباب  م�سرتكة 
�سوياً، ويتعلمو� من بع�سهم، وليختربو� عن قرب حياة 

�لآخر وثقافته.

�لغربية،  من �جلامعات  �أكر من 140 طالباً  �سارك 
يف 10 برامج ناجحة اأقامتها جمعية تغيري احلياة بدعم 
يف  �لربيطانية  و�ل�سفارة  �لها�سمي،  �مللكي  �لديو�ن  من 

�لأردن، و�ملعهد �لربيطاين يف عّمان.

الشرقية لخدمات الحماية

م�سجلة،  بريطانية  ���س��رك��ة  �حل��م��اي��ة،  خل��دم��ات  �ل�سرقية 
ومنتجات  وخ��دم��ات  �ل�ساملة،  �حلماية  ت��وف��ري  يف  متخ�س�سة 

�حلماية ملجموعة و��سعة من �لعمالء. 
�حرت�فية  خ��دم��ات  تقدمي  يف  يتمثل  �ل�سركة  عمل  جوهر 
�إلى �خلربة طويلة  ت�ستند  عالية �جلودة، ومنتجات، وتدريبات 

�ملدى يف �لأعمال �لدولية، وبيئات �حلماية �ملحرتفة.
من  متعددة  �أعمال  قطاعات  �أ�سا�سي  ب�سكل  �ل�سركة  تخدم 
خالل �إد�رة �لأزمات، ذكاء �لأعمال، �حلماية �لتنفيذية، خدمات 
بالإ�سافة  �ملعلومات،  وحماية  �أم��ن  �لبيئية،  و�ل�سحة  �حلماية 
اإلى توفري برامج تعليمية وتدريبية لتنا�سب احتياجات العمالء 
وتدريب  �ل�سخ�سية  �حلماية  بني  مد�ها  ي��رت�وح  �لتي  �ملتنوعة 

�ل�سائقني و�سوًل للدر��سات �لأكادميية �لبحت. 
غنية  مهنية  خ���ربة  �حل��م��اي��ة،  خل��دم��ات  �ل�سرقية  متتلك 
�كت�سبتها من �خللفيات �لأمنية �ملتنوعة لفريقها و�لتي ت�سمل 
ال�����س��رط��ة، واجل��ي�����ش، واالأو����س���اط اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ال��ت��ي ميكن 
توظيفها لإعطاء حلول و�قعية وفعالة من حيث �لتكلفة لإد�رة 

�ملخاطر.

تدير �ل�سركة خدماتها يف لندن وعّمان - �لأردن من مكاتب 
موقعها  وميّكنها  �ملتطورة،  �لتكنولوجيا  على  وتعتمد  حديثة 
�ل�سرت�تيجي من تقدمي �لدعم للمنظمات �لتي مت ن�سرها يف 
جميع �أنحاء منطقة �ل�سرق �لأو�سط على وجه �خل�سو�س، ويف 

جميع �أنحاء �لعامل يف �لوقت ذ�ته.
لل�سركة ممثلون يف عدة مدن حول �لعامل: لندن، و��سنطن، 

دبي، عّمان بالإ�سافة لبغد�د.

برنامج 
الساعدي 

لتغيير الحياة



الشرقية للفنادق 
والمنتجعات السياحية

تاأ�س�ست �ل�سرقية للفنادق و�ملنتجعات �ل�سياحية، ك�سركة 
لتطوير �لعقار�ت، عملت خالل �سنو�ت على تطوير جمموعة 
�ل�سكنية،  �مل��ب��اين  �سملت  �ل��ع��ق��اري��ة  �مل�����س��اري��ع  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
و�ملكاتب �إ�سافة لأحدث م�ساريعها �لذي ��ستثمرت به يف قلب 
 عّمان مببلغ ي�سل لنحو 100 مليون دولر �أمريكي لبناء فندق 

5 جنوم، �نتهى بافتتاح فندق جر�ند ميلينيوم عمان.
يف  ميلينيوم«،  »ج��ر�ن��د  �ملميز  �لفندق  م��وق��ع  �ختيار  مت 
من  قريباً  ليكون  عّمان،  �لعا�سمة  و�سط  ��سرت�تيجية  نقطة 
منطقة �لأعمال �حليوية، و�أماكن �لت�سوق و�لرتفيه، �إ�سافة 

و�لهيئات  �ل�سفار�ت  تتو�جد  حيث  �لدبلوما�سية،  للمنطقة 
ل��زّو�ر  مثالياً  ملينيوم  ج��ر�ن��د  خيار  يكون  وب��ذل��ك  �ل��دول��ي��ة، 
�إ���س��اف��ة  ل��غ��اي��ات �ل��رتف��ي��ه،  �أو  ���س��و�ء يف رح���الت ع��م��ل  �لأردن 
لكونه �ختيار�ً مف�ساًل للقادمني �إلى �ململكة بهدف �ل�سياحة 

�لعالجية.
�مل��ر�ف��ق  م��ن  – ع��م��ان، م��زي��ج��اً  مي��ث��ل ج��ر�ن��د ميلينيوم 
�إي����الء �له��ت��م��ام  بطابعها �ل��ف��ن��ي، و�خل���دم���ات �ل��رف��ي��ع��ة، م��ع 
مناف�سيه  ع��ن  مت��اي��ز�ً  منحه  مم��ا  �لتفا�سيل،  ب���اأدق  �خل��ا���س 

وحجز له مكانة متقدمة �أك�سبته جائزة �أفخم فندق.



»الحلول 
الخضراء 

للطاقة البديلة«

 أنيغما للخدمات التجارية – 
أودين ميديا

مت���ّث���ل ����س���رك���ة �حل����ل����ول �خل�������س���ر�ء ل��ل��ط��اق��ة 
�لبديلة، �إ�سافة حيوية لأعمال �ملجموعة �ل�سرقية 
�أذرعها  �أح��د  لكونها  �إ�سافة  �لقاب�سة،  لال�ستثمار 
�مل��ت��ج��ددة يف  �ل��ط��اق��ة  �أ����س���و�ق  �ل���و�ع���دة يف  �لعملية 

�لأردن و�ل�سرق �لأو�سط.
�ل�سركة  ت��ق��ّدم   ،2015 �ل��ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ 
و�ل��ب��ن��اء،  و�ل�����س��ر�ء،  للهند�سة،  �لكاملة  خدماتها 
خالل  من  �ملتجددة،  �لطاقة  جم��ال  يف  و�لت�سميم 
الطاقة  توليد  �سل�سلة  يف  والكفاءة  التقنيات  دم��ج 
ت��اأت��ي خ��دم��ات �حل��ل��ول �خل�����س��ر�ء عرب  �ل�سم�سية. 
ت��وف��ري ح��ل��ول ل��ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ق��اب��ل��ة للتمويل 
وت�����وؤدي �إل����ى رف���ع ق��ي��م��ة ����س��ت��ث��م��ار�ت �ل��ع��م��الء يف 
قيمة  ��سرتد�د  �سمان  مع  �لكهرو�سوئية،  �خلاليا 

�أمو�لهم خالل فرتة حمددة.
متنوعة  خ��دم��ات  �خل�سر�ء"  "�حللول  ت��وّف��ر 
�أح��دث  �مل��ت��ج��ددة، معتمدة على  �ل��ط��اق��ة  يف جم��ال 

كانت  �سو�ء  �لعمالء،  �حتياجات  لتاأمني  �لتقنيات 
على م�ستوى �سغري يخدم �ملن�ساآت �ل�سكنية �أو على 

م�ستوى �أكرب يف �لقطاعات �ل�سناعية. 
تتو�سط �ل�سركة ��ستثمار�ت �ملجموعة �ل�سرقية 
خدماتها  تتكامل  ح��ي��ث  م��ث��ايل،  ب�سكل  �لقاب�سة 
وتتقاطع مع �أعمال �ل�سركات �ل�سقيقة يف �ملجموعة، 
موفرة �حتياجاتها من �لطاقة و�خلدمات �لالزمة 
وحتى  �لأردن��ي��ة  �ملحلية  �ل�سوق  من  �ب��ت��د�ًء  لذلك، 

كامل �لإقليم.
�آخ��ذة  عملها  يف  �خل�سر�ء"  "�حللول  �نطلقت 
وحجم  �ل��و�ع��دة،  �لطبيعية  �مل���و�رد  �لعتبار  بعني 
�ل��ت��ح��دي��ات �مل��ق��اب��ل��ة ل��ه��ا. ����س��ت��ن��اد�ً ل��ذل��ك ت��ه��دف 
�ل�سركة �إلى �إر�ساء معيار ملمار�سة �لعمل �لتدريجي، 
و�إد�رة �ملو�رد يف �ملنطقة ككل، وقد جنحت بالفعل يف 
جذب عدد من عقود �لتوريد على نطاق و��سع، مما 

جعلها منوذجاً ر�ئد�ً لل�سركات يف �لإقليم.

ت��ت��م��ح��ور ف��ل�����س��ف��ة �أودي������ن م��ي��دي��ا ح����ول ر���س��ى 
�ل����ع����م����الء، ع����رب ت����وف����ري �خل�����دم�����ات �لإب����د�ع����ي����ة 
حتاكي  �لتي  للت�ساميم  �إ���س��اف��ة  و�ل�سرت�تيجية، 
�لذوق �لفريد و�ملختلف ح�سب طلبهم. كما حتر�س 
و�أن  جم��ال��ه��ا،  يف  �لأف�����س��ل  ت��ك��ون  �أن  على  �ل�سركة 
مل�ساعدتهم  �لعمالء،  لفريق  نوعياً  �م��ت��د�د�ً  تكون 
يف  و�ملتنامية  �لالمتناهية  �لتحديات  معاجلة  يف 

و�سائل �لإعالم.

خدمات أودين المتنوعة تغطي:

تصاميم فريدة:
ت�ساميم مبتكرة مع جمموعة متنوعة من �ملهار�ت

الدعم األفضل:
حتقيق م�ساركة �إيجابية للتفاعل �ل�سل�س

رد واستجابة سريعة:
فهم دقيق لالحتياجات و�ملحافظة على وقت �لعمالء �لثمني

جودة من الدرجة األولى
�إعادة تعريف عالمات �لعمالء �لتجارية وكيفية عك�سها لزبائنهم

توفير الوقت
اإر�ساء ا�سرتاتيجية اإبداعية ذكية مع نتائج ا�ستثنائية

حلول فعالة
�إيجاد حلول �سريعة مل�ساكل غري متوقعة



أناناس للتسويق 
اإللكتروني

الدكتور ماجد الساعدي يتبرع 

بخمسين ألف دوالر لوزارة الصحة
الساعدي:

حجم 
االستثمار 
العراقي 

في األردن 
يصل إلى 

أكثر من 16 
مليار دوالر 

أمريكي

بعد در��سة لل�سوق �ملحلية �لأردنية، �أدرك فريق �أنانا�س، �أن كل عالمة جتارية 
جميع  من  �ل�ستفادة  لتحقيق  �مل�ساعدة  تقدمي  ميكنه  حيوي،  �سريك  �إل��ى  حتتاج 

الفر�ش الت�سويقية، عر قنوات الت�سويق املختلفة، مع نتائج فورية ملمو�سة.
املعلومات  جمع  مع  البيانات  اإي�سال  نهج  بني  لالإعالم،  اأنانا�ش  فريق  يجمع 

ب�سكل مكثّف من ال�سوق املحلية لتحقيق نتائج وا�سحة للعمالء.

�أعلن رئي�س جمل�س �لعمال �لعر�قي رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجموعة �ل�سرقية لال�ستثمار 
�لقاب�سة �لدكتور ماجد �ل�ساعدي عن تربعه بخم�سني �لف دولر لوز�رة �ل�سحة �لردنية 

ولدعم جهودها �لتي تبذلها ملو�جهة وباء فريو�س كورونا �مل�ستجد.
�لع��م��ال  بامل�ستثمرين ورج����ال  �ل�����س��اع��دي  �ل��ع��ر�ق��ي  �لع��م��ال  رئ��ي�����س جمل�س  و�أه����اب 
�لعر�قيني �ملقيمني بالردن �لتربع و�عطاء �مل�سوؤولية �لجتماعية و�لوطنية �لدور �لهم 

لتت�سافر �جلهود من �أجل �لعمل على مكافحة �جلائحة �لتي جتتاح �لعامل باأكمله.
ووجه �ل�ساعدي ند�ء هاماً وعاجاًل لرجال �لعمال و�مل�ستثمرين عرب موقع �ملجموعة 
�إلى �لقيام بالتربع �لعاجل �إلى وز�رة �ل�سحة �لأردنية �لتي هي باأم�س �حلاجة �إلى مبالغ 

نقدية ل�ستري�د �أجهزة �لتنف�س و�لعالجات �لالزمة.
وبد�أ �ل�ساعدي حملة �لتربع �سخ�سيا بخم�سني �لف دولر �أمريكي، ونا�سد جميع �أبناء 
وو�سع  �لتربعات  جلمع  للتن�سيق   )  6/079708084( بالرقم  �لت�سال  �لعر�قية  �جلالية 

قائمة باأ�سماء �ملتربعني و�ملبالغ �ملتربع بها ، وتقدميها �إلى وز�رة �ل�سحة �لأردنية.
�لثاين على توجيهاته بتقدمي  �مللك عبد�هلل  �ل�ساعدي �سكره و�متنانه جلاللة  وقدم 
�لج���ر�ء�ت  بنف�س  �لعر�قية  �جلالية  �ب��ن��اء  م��ن  للم�سابني  �ل��الزم��ة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة 
�لعالجية �لتي تقدم للم�سابني من �ملجتمع �لردين، وقدم �سكره �أي�سا للحكومة �لأردنية 
�لمكانيات  من  بالرغم  �لكورونا  وب��اء  تف�سي  من  �حل��د  يف  �لح��رت�زي��ة  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  على 

�ملحدودة.
جدير بالذكر �أن رئي�س جمل�س �لأعمال �لعر�قي �لدكتور ماجد �ل�ساعدي �أثنى على 
هيئة  وجهود  �لعر�قي  للم�ستثمر  �لت�سهيالت  كافة  تقدمي  يف  �لردن��ي��ة  �حلكومة  جهود 
�مل�ستثمرين  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  للمعوقات  حلول  عن  �لبحث  مو��سلة  يف  �ل�ستثمار 
�لعر�قيني �لذين ي�سل عددهم �لى حو�يل 3700 �سركة تتنوع ن�ساطاتها ما بني قطاعات 
حجم  ي�سل  �ل�ساعدي  وح�سب  �لتجارة،  قطاع  عن  ف�سال  و�ل�سناعة  و�ل�سياحة  �ل�سحة 

�ل�ستثمار �لعر�قي يف �لأردن �إلى �أكر من 16 مليار دولر �أمريكي.
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس هيئة املديرين لشركة 
األوسط للمقاوالت

 املهندس عالء بهاء املصري
والعاملون فيها 

تهنئة وتربيك

شركة األوسط للمقاوالت

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة
السيد سامي قموه واإلدارة التنفيذية

 وكافة العاملني يف الشركة

تهنئة وتربيك
شركة

األردن الدولية للتأمين )نيوتن(

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



بحث رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية �لدكتور حممد 
وبع�س   �سريباتيوك  مري�سالفا  عمان  يف  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�سفرية  مع  �لذنيبات، 
�سر�كات  وبناء  �خل��رب�ت  وتبادل  �لتعاون  �سبل  �لأ�سمدة،  �مل�ستثمرين يف جمال 

بناءة بني �جلانبني يف هذ� �ملجال.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �لوفد �لأوكر�ين، للمجمع �ل�سناعي 
�لتابع ل�سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية يف �لعقبة، �طلع خاللها على عملية 

�لنتاج يف �ملجمع �ل�سناعي.
   وعر�س �لدكتور �لذنيبات خالل �للقاء �لذي ح�سره �لرئي�س �لتنفيذي 
�ل��رو�د، للتطور �لذي �سهدته  ل�سركة مناجم �لفو�سفات �ملهند�س عبد �لوهاب 
عملية �لإنتاج يف �ملجمع  خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، و�لتحول �لى ��ستخد�م 

�لغاز �لطبيعي بدل �لوقود تخفيفا للكلف.
    و�أكد �لدكتور �لذنيبات، حر�س �ل�سركة على تعزيز ح�سورها ومناف�ستها 
�نتاج  لديها يف جم��ال  �مل��رت�ك��م��ة  �خل���رب�ت  م��ن  �نطالقا  �لعاملية،  �ل���س��و�ق  يف 
وت�سدير �لفو�سفات و�ل�سناعات �لفو�سفاتية وب�سكل خا�س �لأ�سمدة �لفو�سفاتية 

وعلى �ختالف درجاتها.
�لتي  �لظروف  ورغ��م  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خ��الل  �ل�سركة حققت  �إن  وق��ال    
مير بها �سوق �لفو�سفات �لعاملي، وما تبعها من تد�عيات نتيجة جائحة كورونا، 
�لنتاج  لكلف  و�رب��اح وتخفي�س  �لعديد من �لجن��از�ت متثلت يف حتقيق وفر 

و�لتعدين.
  وبني �أن �ل�سركة وقعت �لعديد من �ل�ستثمار�ت �جلديدة مع م�ستثمرين 
بالتعاون  �لأ�سفر  �لفو�سفور  لنتاج  م�سنع  و�إن�ساء  �لأبي�س،  �لأ�سيد  جمال  يف 
مع �حدى �ل�سركات �ليابانية ل�ستغالل خامات �لفو�سفات يف منطقة �لأبي�س، 

وم�سنع لنتاح  فلوريد �لأملنيوم يف �ل�سيدية.  

�ململوكة  �لهندية �لردنية للكيماويات  �ل�سركة  �لوفد �لوكر�ين ز�ر  وكان 
بالكامل ل�سركة مناجم �لفو�سفات �لردنية يف منطقة �ل�سيدية، فيما ز�ر منجم 
�ل�سيدية و�طلع على �عمال �ل�سركة يف جمال �نتاج وت�سدير �لفو�سفات �خلام 

وحام�س �لفو�سفوريك.
  بدورها، ��سادت �ل�سفرية �سريباتيوك و�لوفد �لوك��ر�ين، بالتطور �لذي 
ت�سهده �ل�سناعات �لفو�سفاتية يف �لردن، و�لدور �لذي تقوم به �سركة مناجم 
�لوك��ر�ن��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  �لط����ار، م�سرية له��ت��م��ام  ه��ذ�  �لردن��ي��ة يف  �لفو�سفات 

بالتعاون مع �لردن يف هذ� �ملجال، وتبادل �خلرب�ت معها.
  وطرحت �ل�سفرية �لوكر�نية وبع�س �مل�ستثمرين مبادلة �لقمح �لوكر�ين 
يتم  �ن  �سريطة  �لذنيبات،   �لدكتور  به  �ل��ذي رحب  �لأم��ر  �لردنية،  بال�سمدة 
�مل�سوؤولة عن حتديد �حتياجات  باعتبارها  �لأردنية،  ذلك عن طريق �حلكومة 
�لردن من �لقمح و�جلهات �لتي ت�سرتي منها مبينا �نه يف حال و�فقت �حلكومة 

�لأردنية على ذلك ل مانع لدى �سركة مناجم �لفو�سفات.
 ومت  يف نهاية �للقاء،  �لتفاق على عقد �ملزيد من �للقاء�ت �مل�سرتكة لبحث 
�لق�سايا �لتي طرحها رئي�س جمل�س �لد�رة،  من حيث �ل�سر�كة د�خل �لردن 
�و �للتز�م بت�سدير كميات من �لأ�سمدة ح�سب طلب �جلانب �لوك��ر�ين وفقا 

لال�سعار �لعاملية.
�لردنية  �لفو�سفات  مناجم  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ��سطحب  كما     
�ل�سمدة  �سركة  �ل��ى  زي��ارة  �لوك���ر�ين يف  �لوفد  �ل���رو�د،  �لوهاب  �ملهند�س عبد 

�ليابانية �لردنية، و�سركة �ملو�نئ �ل�سناعية �لردنية يف مدينة �لعقبة.
وعر�س �ملهند�س �لرو�د  خالل �جلولة ملر�حل وطبيعة �لعمل و�لنتاج يف 
هذه �ل�سركات و�لتكنولوجيا �مل�ستخدمة فيها وحتقيقها لأعلى معايري �جلودة 
�لتعدين،  قطاع  تعزيز  يف  �هميتها  م��وؤك��د�  �لعامة  و�ل�سالمة  �لبيئة  وحماية 

وتعزيز قدرة �لردن على �ملناف�سة يف �ل�سو�ق �لعاملية.

الذنيبات يؤكد حرص »الفوسفات« على تعزيز حضورها 
ومنافستها في األسواق العالمية

�أف�سحت �سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية لبور�سة 
جل�سته  يف  �ملتخذ  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  ق��ر�ر  عن  عّمان 
على  ب��امل��و�ف��ق��ة   ،2021/  3/  30 ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي 
نقدية  �أرب���اح  بتوزيع  لل�سركة  �لعامة  للهيئة  �لتو�سية 
على �مل�ساهمني بن�سبة 20% من ر�أ�س مال �ل�سركة �ملدفوع 

و�لبالغ 82.5 مليون دينار.
ووج����ه ع���دد م���ن �مل�����س��اه��م��ني، ب��ع��د �ط��الع��ه��م على 
االإف�ساحات االأخرية ل�سركة مناجم الفو�سفات والنتائج 
�ملالية لل�سركة، و�لتو�سية بتوزيع �لأرباح �لنقدية، ر�سالة 
جمل�س  لرئي�س  وتقديرهم  �سكرهم  عن  خاللها  ع��ربو� 
�إد�رة �سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية حممد �لذنيبات 
و�لعاملني  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  و�أع�ساء 
�أف��رزت تلك  �لتي  �ملتميزة  �ل�سركة، مثمنني جهودهم  يف 

النتائج.

»الفوسفات«: 
توصية بتوزيع 

أرباح نقدية 
بنسبة 20 %

المهندس عبدالوهاب الرواد
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»الفوسفات«
تدشن خطا لتزويد المجمع الصناعي في 

العقبة بالغاز الطبيعي

و�لروة  �لطاقة  وزي��رة  برعاية  �لأردنية،  �لفو�سفات  مناجم  �سركة  د�سنت 
�ملجمع  لتغذية  �لرئي�س  �لغاز  خط  �لعقبة،  يف  زو�ت��ي  هالة  �ملهند�سة  �ملعدنية 

�ل�سناعي �لتابع لل�سركة بالغاز �لطبيعي.
وجاء تد�سني �خلط، يف �طار �لتفاقية �لتي وقعتها �ل�سركة يف وقت �سابق 
غاز  و�سركة  �لطبيعي،  �لغاز  وت��وري��د  لنقل  �مل�سرية  �لأردن��ي��ة  فجر  �سركة  مع 
م�سر؛ بهدف تزويد �ملجمع �ل�سناعي يف �لعقبة بنحو 1370 مليون قدم مكعب 

من �لغاز �لطبيعي �سنويا.
و�كدت وزيرة �لطاقة هاله زو�تي �عتز�زها بان يتز�من تد�سني �خلط مع 
�لولى،  �لوطن  �لثاين ومئوية  �مللك عبد�هلل  �ململكة مبيالد جاللة  �حتفالت 
و��سفة خط �لغاز بانه �جناز مهم يرفد �سرحا وطنيا بقيمة �قت�سادية م�سافة 

ويحقق �حدى �ولويات �حلكومة بدعم وتعزيز تناف�سية �ل�سناعات �لوطنية.
نحو  �لتوجه  ت�سمنت  �لتنفيذية  �لطاقة وخطتها  ��سرت�تيجية  �ن  وقالت 

��ستخد�م �لغاز �لطبيعي لل�سناعات لأهمية هذه �خلطوة يف خف�س كلف �لطاقة 
�لغاز  �ل��ى  �ملختلفة  �ل��وق��ود  �أن���و�ع  ��ستخد�م  م��ن  تتحول  �لتي  �ل�سناعات  على 

�لطبيعي، حيث ثبت �نخفا�س كلفة �لطاقة ما بني 25 باملئة  و55 باملئة.
باعتماد  �لطبيعي،  للغاز  للتحول  �حلكومة  دع��م  زو�ت���ي  �ل��وزي��رة  و�ك���دت 
جمموعة �إعفاء�ت متنح للبنية �لتحتية، �سعيا منها لت�سجيع ودعم هذ� �لتحول 
لأهميته يف خف�س كلف �لطاقة على �مل�سانع، لفتة �لى �لثر �لبيئي ل�ستخد�م 
�لغاز �لطبيعي ب�سفته وقود� نظيفا يقلل �نبعاثات �لكربون ول يحتوي على �ية 

�سو�ئب �و �ية مو�د عالقة.
وعددت فو�ئد ��ستخد�م �لغاز �لطبيعي يف حتقيق وفر يف نفقات �لت�سغيل 
�ل�ستمر�رية  ي�سمن  مب��ا  �ر�سية  �سبكات  خ��الل  م��ن  �ل��ت��زود  ويتم  و�ل�سيانة، 

ويوفر تكاليف �ن�ساء م�ستودعات �لتخزين و�جور �لنقل و�لتد�ول.
�ملجمع  ي��زود  �ل��ذي  �جلنوبي  �ل�سناعي  �ملجمع  غ��از  خ��ط  زو�ت���ي  وو�سفت 
بانه خطوة يف  يوميا  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن  ق��دم مكعب  �رب��ع��ة ماليني  ب��ح��و�يل 
مبيعات  تناف�سية  على  �إيجابا  ينعك�س  �ن  �ملها  عن  �ل�سحيح،معربة  �لجت��اه 
خالل  م��ن  �ل�سركة،  على  �لطاقة  ف��ات��ورة  كلف  بتخفي�س  �لفو�سفات،  �سركة 
بالغاز  كلفة،  �لعلى  �لثقيل(،  �لوقود  )زي��ت  حاليا  �مل�ستخدم  �لوقود  ��ستبد�ل 

�لطبيعي �لقل كلفة.
وقال رئي�س جمل�س �د�رة �سركة مناجم �لفو�سفات �لردنية �لدكتور حممد 
�ل�سناعي  �ملجمع  �سيغذي  �لذي  �لغاز  �لغاز وخط  �إن تد�سني حمطة  �لذنيبات 
�إن�سائه وربطه مع �سركة فجر �لأردنية �مل�سرية لنقل  و�لذي مت �لتوقيع على 
وتوريد �لغاز �لطبيعي و�سركة غاز م�سر مت �إجنازه وت�سغيله قبل �ملوعد �ملحدد 
�لأولى  مبئويتها  �ململكة  �حتفالت  مع  متز�منا  و�لرتكيب  �لإن�ساء  �تفاقية  يف 
وعيد ميالد جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين وبدء �لعمل بتغذية �ملجمع �ل�سناعي 

بالغاز بدًل من �لوقود �لثقيل.
وز�د �ن �ل�سناعات كاجلامعات �لتي يجب �أن تكون �سابقة لع�سرها ب�سنو�ت 
حتى ت�ستطيع �أن ت�ستمر بالعطاء، ل �أن تنتظر �لزمن حتى يتغري �إلى �لأف�سل 
بل هي �لتي يجب �أن تتغري وتتطور نحو �لأف�سل وبا�ستمر�ر فال�سنو�ت تزد�د 
يف  ب�سرعة  و�بد�عنا  باأفكارنا  �لأف�سل  نحو  نتقدم  �أن  �إم��ا  �لذين  ونحن  �أرقاماً 
�لعمل �لوظيفي �أو �لتجاري �أو �ل�سناعي �أو نقف ونرت�جع ل قدر �هلل و�لأمثلة 

كثرية يف و�قعنا �لتي ت�سدق ذلك.
باإعادة ترتيب خططها و�أور�قها  و�كد �لدكتور �لذنيبات �ن �ل�سركة بد�أت 
منذ عام 2017 لتتمكن من �لعطاء �ملتو��سل وتخرج من �أزمتها �لتي مرت بها 
يف �سنو�ت خلت وقد قام جمل�س �لإد�رة بتحرير قطاع �لتعدين يف �ل�سركة من 
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�لحتكار وفتح باب �لتناف�س حمققاً وفر�ً يف ذلك ل يقل على 40% من كلف 
لنا ذلك وفر�ً  �لنفقات وحقق  �لتعدين .وو�سعنا معايري لالإنفاق و�سبط 
�إلى  �نتقلنا  وبذلك  �ملا�سية  �سنو�ت  �لأرب��ع  دينار يف  �ستني مليون  ز�د على 

جانب �لربحية بدًل من �خل�سائر �لتي عانت منها .
وبني �لذنيبات �ن �ل�سركة دخلت يف �سر�كة ��سرت�تيجية حقيقية بعد 
�ل�سر�كة  �لهندية حل�سة بروناي وبالتايل مل تعد   IFFCO �سر�ء �سركة 
�أح�سرت معها خرب�تها �لفنية �مل�سهود لها و�لتي �ساهمت  مالية فقط بل 
مع  ج��دي��دة  ��ستثمار�ت  يف  �ل�سركة  دخلت  كما  �ل�سركة  �أع��م��ال  تطوير  يف 
م�ستثمرين يف جمال �لأ�سيد �لأبي�س وكذلك وقعنا �تفاقية �إن�ساء م�سنع 
خامات  ل�ستغالل  �ليابانية  �ل�سركة  م��ع  �لأ���س��ف��ر  بالفو�سفور  ي��ع��رف  مل��ا 

�لفو�سفات يف منطقة �لأبي�س .
و��ساف مت توقيع �تفاقية لإن�ساء م�سنع فلور�يد �لأملنيوم يف �ل�سيدية 
وكذلك حمطة حتلية �ملياه �ل�سناعية للمجمع �ل�سناعي وكان من �ملتوقع 
كورونا  �أن ظ��روف جائحة  �إل  عام 2021  �ل�سناعات مع مطلع  �إن�ساء هذه 
�لقريب  �مل�ستقبل  يف  وننتظر  جديدة  مو�عيد  ترتيب  �إع��ادة  علينا  فر�ست 
�حل�سول على رخ�سة لتوليد �لطاقة �ل�سم�سية وكذلك �لتعاون مع �سلطة 
نقل  لتنظيم  �لعقبة  تطوير  و�سركة  �خلا�سة  �لقت�سادية  �لعقبة  منطقة 
�سيني  و�ئتالف  �أردنية  �سركة  مع  �تفاقية  وتوقيع  �لعقبة  �إلى  �لفو�سفات 

�لتي  �ل�سيدية  مناجم  يف  �لفو�سفات  وت��ع��ومي  غ�سيل  م�سانع  لإن�����س��اء  ت��رك��ي 
�ستزودنا ب� 1.5 مليون طن فو�سفات �سنويا من �لنوعية �جليدة وملدة ع�سرين 
�ل�سركة  ق���درة  زي����ادة  م��ن  �لت��ف��اق��ي��ات جميعها مكنت  ه���ذه  �ن  م��ن��وه��ا  ع��ام��اً 

�لتناف�سية وتعزيز موقعها �لعاملي .
وفيما يتعلق باملو�رد �لب�سرية وتطوير �لأعمال قال �لدكتور �لذنيبات: مت 
تنفيذ خطة �إعادة هيكلة �ل�سركة وتر�سيقها و�إعد�د خطة لالإحالل �لوظيفي 
من خالل تدريب 300 مهند�س وفني يف �لتخ�س�سات �لفنية �ملختلفة ومت �إن�ساء 
وتقدمي  �لتطوير  �مل�ستجد�ت ومو�كبة  تعنى مبتابعة  و�لتطوير  للبحث  �إد�رة 
و�لأ�سمدة  �لفو�سفات  خلامات  �لأمثل  بال�ستغالل  �لكفيلة  و�لآر�ء  �لدر��سات 
�لأردنية،  �لغاية خرية �خلرب�ت من �جلامعات  لهذه  و��ستقدمنا  �لفو�سفاتية 
وفتحنا �أبو�ب �ل�سركة للباحثني لال�ستفادة من خمزون �خلربة �ملتوفرة لدى 
تتم  طريق  خريطة  ولل�سركة  �لأب��ح��اث  خم��رج��ات  م��ن  ولال�ستفادة  �ل�سركة 

مر�جعتها با�ستمر�ر لتعزيز و�سعها عربياً وعاملياً.
�ملهند�س  �مل�سرية  �لأردن��ي��ة  �سركة فجر  هيئة مديري  رئي�س  ق��ال  ب��دوره 
ف����وؤ�د ر���س��اد �إن �مل�����س��روع ي��اأت��ي يف �ط���ار �ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م ب��ني ���س��رك��ة مناجم 
لتنمية  �مل�ستقبلية  �ملرحلة  لتعزيز  �مل�سرية  �لأردنية  فجر  و�سركة  �لفو�سفات 
بالغاز  �لها�سمية  �لأردنية  باململكة  �ل�سناعي  �لقطاع  تغذية  م�سروعات  تنفيذ 
�لطبيعي م�سيد� بالتعاون �ملثمر لنجاح تنفيذ م�سروع تو�سيل �لغاز �لطبيعي 
مل�سنع �لفو�سفات و�لذي يعترب م�سروعاً �قت�ساديا ي�ساعد يف تخفي�س �لكلف 

�لت�سغيلية للم�سانع مقارنة باأنو�ع �لوقود �لأخرى، ويحافظ على �لبيئة.
و����س��اف ف���وؤ�د �ن��ه مب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ات �ملوقعة ���س��وف ت���زود �سركة فجر 
�لأردنية �مل�سرية م�سنع �لفو�سفات مبدينة �لعقبة بحو�يل 1370 مليون قدم 
فر�ستها  �لتي  �ل��ظ��روف  من  بالرغم  �ن��ه  �ل��ى  لفتا  �لغاز  من  �سنويا  مكعب/ 
جائحة كورونا ولدعم هذه �ل�سناعة �لوطنية قامت �سركة فجر بالتعاون مع 
�ملقاول �لرئي�سي للم�سروع )�سركة غاز م�سر( بدر��سة وتقدمي كافة �خليار�ت 
�ملتاحة للحد من تاأثري جائحة كورونا على �جلدول �لزمني لتنفيذ �مل�سروع ملا 
له من مردود �قت�سادي وبيئي على �مل�سنع، حيث قامت �سركة فجر بالنتهاء 

وجاهزيته  �لعقبة  يف  للفو�سفات  �ل�سناعي  �ملجمع  تزويد  م�سروع  تنفيذ  من 
ل�ستقبال �لغاز �لطبيعي بدء�ً من �لول من �سهر كانون �لثاين �ملا�سي ومبوعد 

ي�سبق �لتاريخ �لتعاقدي ب� 9 �أ�سهر.
�ملهند�س  �لردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وق��ال 
�إل���ى �سجل �لإجن����از�ت �لوطنية  �إن ه��ذ� �لإجن���از ي�ساف  �ل���رو�د  ع��ب��د�ل��وه��اب 
للدولة �لأردنية ويعك�س ��ستمر�ر م�سرية �لبناء و�لجناز �لتي يقودها جاللة 

�مللك عبد�هلل �لثاين يف خمتلف �ملجالت.
وبني �إن �مل�سروع، �سي�سهم يف حت�سني �لظروف �لبيئية و�حلد من �لتلوث 
�لثقيل،  �لوقود  ��ستعمال  عن  و�لناجمة  �ل�سارة  �لنبعاثات  تقليل  خالل  من 
بالإ�سافة �إلى حت�سني كفاءة �لحرت�ق يف �لغاليات بن�سبة من 2 �إلى 5 باملئة، 
�لغاز  �أ�سعار  و�ل�ستفادة من  �ل�سناعية،  ل��الآلت  �لنتاجي  �لعمر  يزيد يف  مما 

�لتف�سيلية مقارنة مع زيت �لوقود.
و�أ�ساد بجهود وز�رة �لطاقة و�لروة �ملعدنية لدورها يف م�ساعدة �ل�سناعات 
�ملحلية و�لوطنية، وت�سجيع ت�سهيل حتولها ل�ستخد�م �لغاز �لطبيعي،وجهود 
�ل�سركة �لوطنية للكهرباء و�سركة فجر �لأردنية �مل�سرية وغاز م�سر وكو�در 
هذ�  حتقيق  يف  �ل�سناعي  �ملجمع  وخا�سة  �لأردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم  �سركة 

�لإجناز لل�سركة.
حمطة  منظومة  �لول  ي�سمل  رئي�سيني؛  ج��زءي��ن  م��ن  �مل�سروع  ويتكون 
تزويد للغاز �لطبيعي، و�إن�ساء حمطة قيا�س وتخفي�س �ل�سغط، فيما ي�سمل 
ة  �خلا�سّ �مل�سانع  لتغذية  �ل��الزم��ة  �لد�خلية  �ل�سبكة  مت��دي��د  �ل��ث��اين  �جل���زء 
�لقطاعات  ب��اق��ي  ت��زوي��د  يف  ي�سهم  م��ا  �لطبيعي،  ب��ال��غ��از  �ل�سناعي  باملجمع 

�ل�سناعية �ملحيطة باملجمع �ل�سناعي بذلك.
�خلا�سة  �لقت�سادية  �لعقبة  منطقة  �سلطة  رئي�س  �لفتتاح  حفل  ح�سر 
�ملهند�س نايف بخيت و�ل�سفري �مل�سري يف عمان �سريف كامل و�ل�سكرتري �لأول 
بال�سفارة �لهندية يف عمان رزمي كادفات وعدد من �ع�ساء جمل�س �د�رة �ل�سركة 
ورئي�س نقابة �لعاملني يف �ملناجم و�لتعدين خالد �لفناط�سة وعدد من �ملعنيني 

و�ل�سركاء من �جلانبني �لأردين و�مل�سري.

تدريب 300 مهندس 

وفني في التخصصات 
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�لديو�ن  رئي�س  تفّقد  �لثاين،  �مللك عبد�هلل  بتوجيهات من جاللة 
�مللك،  ج��الل��ة  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  �لها�سمي،  �مللكي 
�ملهند�س  و�لإ���س��ك��ان  �لعامة  �لأ�سغال  ووزي���ر�  �لعي�سوي،  ح�سن  يو�سف 
�سركة  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  م�����س��اروة،  نبيل  و�لبيئة  �لك�سبي،  يحيى 
عمان  و�أم���ني  �لذنيبات  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لأردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم 
�لدكتور يو�سف �ل�سو�ربة، �خلمي�س 2020/12/3، مر�حل تنفيذ م�سروع 
�إعادة تاأهيل تالل �لفو�سفات يف لو�ء �لر�سيفة مبحافظة �لزرقاء، �لذي 

تقوم بتنفيذه �سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية.
وكان جاللة �مللك �أ�سار خالل زيارته للو�ء �لر�سيفة �إلى �ل�سعوبات 
جاللته  �أوع���ز  حيث  �لبيئي،  �لتلوث  م��ن  �ل��ل��و�ء  �سكان  يو�جهها  �لتي 
ب�سرورة �لإ�سر�ع يف معاجلة �مل�سكالت �لبيئية، خ�سو�سا م�سكلة تالل 
يف  �لتحتية  و�لبنية  �خلدمية  �لأو���س��اع  حت�سني  و�أه��م��ي��ة  �لفو�سفات، 
�ملُتحقق  �لإجناز  �لتفقدية؛ �لطالع على  وت�ستهدف �جلولة  �ملنطقة. 
�سري  �لتي قد تعرت�س  �لتحديات  وتذليل خمتلف  �لو�قع،  �أر���س  على 

�مل�سروع خالل مر�حله �لتنفيذّية.
وق����ال �ل��ع��ي�����س��وي، خ���الل �جل���ول���ة، �إن �ل��ع��م��ل ب��ه��ذ� �مل�����س��روع ج��اء 
بتوجيهات مبا�سرة من جاللة �مللك بعد زيارته للو�ء �لر�سيفة، حيث 
�لأط���ر�ف  ب��ني جميع  �جل��ه��ود  تن�سيق  �لها�سمي  �مللكي  �ل��دي��و�ن  ت��وّل��ى 
تاأهيل  نحو  ملمو�ساً  �لعالقة، لإيجاد حلول جذرّية حتقق تقدماً  ذ�ت 

�ملنطقة، و�لنهو�س بالو�قع �لبيئي و�لتنموي فيها.
�لوطني،  �مل�سروع  ع��ّدة يف هذ�  �لعمل جار على حم��اور  �أن  و�أ�ساف 
حيث يتم وبالتو�زي مع �إز�لة خملفات �لفو�سفات، �لتن�سيق مع �جلهات 
�إلى  لي�سار  برّمته،  �ملوقع  �ل�سمويل لتطوير  �ملخطط  �ملعنية لتحديث 
�ل�سديقة  باحلد�ئق  تزخر  �سحية،  بيئة  ذ�ت  تنموية  ملنطقة  حتويله 
�للو�ء،  �أبناء  �لتي ي�ستفيد منها  للبيئة و�ملالعب و�لأماكن �لرتفيهية 
معرباً عن تقديره ل�سركة مناجم �لفو�سفات و�لقائمني على �مل�سروع، 

�لذي يحتاج �إلى تكري�س جهود جميع �جلهات �ملعنية لتحقيقه.

مر�حل  ح��ول  �إي��ج��از  �إل��ى  وم�����س��اروة،  و�لك�سبي  �لعي�سوي  و��ستمع 
�أر���س  على  �ملتحقق  �لإجن���از  ن�سبة  بلغت  حيث  بامل�سروع،  �لعمل  �سري 
عام 2022.  نهاية  �مل�سروع  �لنتهاء من  �ملتوقع  �لو�قع نحو 73%، ومن 
�لتي تو�جه  �إلى �سري �لعمل لتجاوز بع�س �لتحديات  وتطرق �لإيجاز 
�مل�سروع مثل؛ ��ستمر�ر طرح �ملخلفات �ل�سائلة يف »مكب �لأمانة«، وطرح 
تاأهيلها �سمن  �إعادة  �لتي متت  �ملناطق  �ل�سلبة و�لنفايات يف  �ملخلفات 
�مل�سروع، و��ستمر�ر �إقامة �لتجمعات �ل�سكانية �لع�سو�ئية حول �ملناطق 

�مل�ستهدفة باإعادة �لتاأهيل.
وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة ���س��رك��ة م��ن��اج��م �ل��ف��و���س��ف��ات �لأردن���ي���ة 
�لدكتور حممد �لذنيبات، �إن �لزيارة �لتفقدية تهدف �إلى �لطالع على 
م�ستوى �لإجناز �ملتحقق على �أر�س �لو�قع يف م�سروع �إعادة تاأهيل تالل 
�لفو�سفات بلو�ء �لر�سيفة، و�لذي جاء بناء على توجيهات جاللة �مللك، 

للنهو�س بالو�قع �لبيئي و�لتنموي يف �ملنطقة.
م�سروع  تنفيذ  يف  �لأردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم  �سركة  ب��دور  و�أ���س��اد 
يف  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  خمتلف  مع  جتاوبها  و�سرعة  �لتاأهيل،  �إع��ادة 

�سبيل حتقيق �مل�سروع على �أكمل وجه.
�لزرقاء،  حمافظ  نائب  �لتفقدية  �جلولة  خالل  �لعي�سوي  ور�ف��ق 
وم��ت�����س��رف ل����و�ء �ل��ر���س��ي��ف��ة، و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة مناجم 
ورئي�سا  بال�سركة،  �لأع��م��ال  وتطوير  �لبحث  �إد�رة  ومدير  �لفو�سفات، 

بلديتي �لزرقاء و�لر�سيفة.
�ل�سالمة  بقو�عد  �لكامل  �لل��ت��ز�م  �لتفقدية  �ل��زي��ارة  خ��الل  ومت 
�لعامة نظر� للظروف �ل�ستثنائية �لتي متر بها �ململكة ب�سبب جائحة 

كورونا.
يذكر �أن �أعمال تعدين �لفو�سفات متوقفة يف منطقة �لر�سيفة منذ 
 7 نحو  �ملنطقة  يف  �ملوجودة  �ملخلفات  �إجمايل حجم  ويقدر   ،1985 عام 

ماليني مرت مكعب.

العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل تالل 
الفوسفات في الرصيفة

شركة مناجم 
الفوسفات 

األردنية 
احد ابرز 

المساهمين 
في تجهيزات 

دار الوفاق 
األسري في 

اقليم الجنوب

�لفو�سفات �لأردنية  تربعا  قدمت �سركة مناجم 
�ل��وف��اق  د�ر  ل�سيانة  م��ن��ه��ا  م�ساهمة  �سخيا  ودع��م��ا 
�لأ�سري  لقليم �جلنوب يف مدينة �لعقبة، �لتي عملت 
وز�رة �لتنمية �لجتماعية على �ن�سائها �سمن خطتها 

حلماية �ملر�أة من �لعنف ومتكينها.
�لتنمية  �للقاء �لذي جمع وزير  جاء ذلك خالل 
�سركة  �د�رة  ورئي�س جمل�س  �ملفلح  �لجتماعية �مين 
مناجم �لفو�سفات �لأردنية �لدكتور حممد �لذنيبات 

يف مقر �ل�سركة.
�ل��ذي ح�سره عدد  �للقاء  خ��الل  �ل��وزي��ر  وثمن   
ور�عى  و�ل�سركة  �ل��وز�رة  �مل�سوؤولني من  حم��دود من 
�جر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي، �لتربع  �ملقدم من �سركة 
مناجم �لفو�سفات ل�سيانة  �لد�ر �لتي �ستد�ر بالتعاون 
مع منظمات �ملجتمع �ملدين. وقال �ملفلح، �نه وتنفيذ� 
�حلماية  �ج���ر�ء�ت  تقدمي  يف  �ل���وز�رة  ل�سرت�تيجية 
و�ل���رع���اي���ة ل��ل��م��ع��ن��ف��ات، ف��ق��د ت��ق��رر �ن�����س��اء د�ر وف���اق 
جديدة ت�ساعد �ل�سيد�ت �ملعر�سات للعنف ومتكينهن 
�همية  �ل���ى  ول��ف��ت  و�ج��ت��م��اع��ي��ا.  نف�سيا  وت��اأه��ي��ل��ه��ن 
و�ل�سركات  �مل���دين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  م��ع  �ل�����س��ر�ك��ة 
�لوطنية �لر�ئدة يف حتقيق �لمن �لجتماعي، ف�سال 
عن ماأ�س�سة �جر�ء�ت حماية �ل�سر �لفقرية بالتعاون 
برامج  يتعلق  فيما  خا�سة  ال��ف��و���س��ف��ات،  �سركة  م��ع 

تعزيز �لنتاجية يف �ملناطق �ل�سد فقر�.
من جهته �كد رئي�س جمل�س �د�رة �سركة مناجم 
�لفو�سفات �لردنية �لدكتور حممد �لذنيبات، حر�س 
�لجتماعية  �مل�سوؤولية  عملية  ماأ�س�سة  على  �ل�سركة 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة، مب���ا ي�����س��م��ن ت��وج��ي��ه 

ب�سكل  �مل�ستهدفة  و�لفئات  �لقطاعات  �لى  �مل�ساعد�ت 
�ل��ت��ي �ستعمل  �مل�����س��اع��د�ت  ك���ل  م���درو����س، م��ب��ي��ن��ا �ن  
�ل�سركة على تقدميها �ستتم من خالل وز�رة �لتنمية 
�لجتماعية، و�سندوق �ملعونة �لوطنية ب�سكل خا�س. 
ز�ر  �ل�سركة  من  فريقا  �ن  �لذنيبات،  �لدكتور  وق��ال 
د�ر �لوفاق �ل�سري يف �لعقبة، و�طلع على �حتياجات 
�ل����د�ر م��ن �ع��م��ال �ل�����س��ي��ان��ة �ل��الزم��ة �ل��ت��ي �لتزمت 

�ل�سركة بتنفيذها على نفقتها.

 وبني �لدكتور �لذنيبات �نه مت �لبحث مع وزير 
ومعونات  م�ساعد�ت  توجيه  يف  �لجتماعية  �لتنمية 
وز�رة  خ���الل  م��ن  �ل�����س��رك��ة  �ستقدمها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ت��اء 
�لى  �لوطنية،  �ملعونة  -�سندوق  �لجتماعية  �لتنمية 
هذ�  يف  موؤكد�  �جلنوبية،  �لبادية  يف  �ملحتاجة  �لأ�سر 
�لطار ��ستعد�د �ل�سركة لدعم م�ساريع �لأ�سر �ملنتجة 
فردي  ب�سكل  �جلنوبية  �لبادية  منطقة  يف  �ل�سغرية 
�أو جماعي، باعتبارها من �كر مناطق �ملمكلة حاجة 
ملثل هذه �مل�سروعات، ومبا ي�سهم يف متكني هذه �ل�سر 
�قت�ساديا وحتويلها �لى ��سر منتجة وقادرة على �عانة 

نف�سها وتنمية �ملجتمع �ملحيط بها.

د�ري  �ن�ساأت  �لجتماعية   �لتنمية  وز�رة  وكانت 
�ل��وف��اق �ل���س��ري يف ع��م��ان و�رب����د يف �ل��ع��ام��ني 2007 
�ل���د�ر�ن  ه��ات��ان  ت�ستقبل  حيث  �ل��ت��و�يل،  على  و2016 
�ل�سيد�ت من �سن 18 عاما فما فوق بطاقة ��ستيعابية 

ل� 100 �سيدة.
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»الفوسفات األردنية« تدخل السوق األمريكي 
بتصدير أكبر باخرة سماد منذ تأسيس الشركة

�لأردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
�لدكتور حممد �لذنيبات، �إن �ل�سركة تعاقدت مع �إحدى �ل�سركات 
�لكربى يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ل�سر�ء 70 �لف طن مرتي 

من �ل�سماد �ل�سائب ) DAP(  لل�سوق �لأمريكي.
 M/V KMARIN GOTEBORG �ل��ب��اخ��رة   ور���س��ت 
منت�سف كانون �لأول 2020، على ر�سيف �مليناء �ل�سمايل �جلديد يف 
�ملتفق  بالكميات  لغايات حتميلها  �لعقبة،  �ل�سناعي مبدينة  �مليناء 

عليها من �ل�سماد.
وبني �لدكتور �لذنيبات �أن ت�سدير هذه �لكمية ك�سحنة و�حدة 
من �ل�سماد تعد �لأكرب يف تاريخ �ل�سركة منذ تاأ�سي�سها ويعد حجم 
هذه �لباخرة �لأعلى منذ تاريخ �ن�ساء �ملو�نئ �ل�سناعية. م�سري�ً �إلى 
�لأمريكي مبا مقد�ره ماية وع�سرة �لف  �ل�سوق  �سيتم تزويد  �أنه 

طن من �ل�سماد.
وب���ني �أن ���س��م��اد �ل����د�ب ي��ت��م �إن��ت��اج��ه ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة يف �ملجمع 
رئي�سي  ب�سكل  ت�سديره  ويتم  �لعقبة،  يف  لل�سركة  �لتابع  �ل�سناعي 
�إلى �أ�سو�ق �لوليات �ملتحدة و��سبانيا و�لهند وبنغالدي�س و�ل�سود�ن 
و�لعر�ق ورومانيا ونيبال وغريها من �لدول، بالإ�سافة �إلى �ل�سوق 

�ملحلي.

�لعاملني يف  ت��ق��دي��ره جل��ه��ود  ع��ن  �لذنيبات  �ل��دك��ت��ور  و�أع����رب 
مو�قع  يف  �لعاملني  وجميع  �ل�سناعية  و�مل��و�ن��ئ  �ل�سناعي  �ملجمع 
�لعمل �لتابعة لل�سركة، وتفانيهم بالعمل وحر�سهم على م�سلحة 

�ل�سركة و��ستقر�رها وتعزيز تناف�سيتها يف �لأ�سو�ق �لعاملية.
�لفو�سفات  م��ن��اج��م  ل�سركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �أك���د  ب����دوره   
�لأردنية �ملهند�س عبد �لوهاب �لرو�د، �أن �ملجمع �ل�سناعي يف �لعقبة 
��ستطاع �نتاج كميات غري م�سبوقة من �سماد �لد�ب، ومادة فلوريد 
لتح�سن  نتيجة  �ل��ع��ام،  لهذ�  �لنتاجية  �خلطة  جت���اوزت  �لملنيوم 
�لعملية �لت�سغيلية للم�سانع، و�أعمال �ل�سيانة و�لتطوير �جلارية 
�لتي ت�سهدها �لعديد من �لوحد�ت �لإنتاجية يف �ملجمع �ل�سناعي، 

متوقعا �أن ي�ستمر هذ� �لتح�سن يف �لنتاج ل�سنو�ت قادمة.
وقال �ملهند�س �لرو�د، �إن �لقدرة و�لطاقة �ل�ستيعابية للميناء 
�ل�����س��ن��اع��ي يف �ل��ع��ق��ب��ة، متكنه م��ن ����س��ت��ق��ب��ال ب��و�خ��ر ك��ب��رية ت�سل 
تاأتي  �لقدرة  �أن هذه  م��رتي، مبينا  �أل��ف طن   100 لنحو  حمولتها 
�لتي متت مر�عاتها يف م�سروع  حتقيقا لأه��د�ف تعزيز �ل�ستثمار 
مل�ستخدمي  خدمة  �ل�سناعية  للمو�نئ  �لتاأهيل  و�إع���ادة  �لتو�سعة 
�مليناء، وتقليال لكلف �ل�سحن �لبحري، ومبا ير�عي �أعلى مقايي�س 

�ل�سالمة �لعامة و�جلودة ومعايري �حلفاظ على �لبيئة.

تنف�س  �لأردنية، عن تربعها بجهازي  �لفو�سفات  �سركة مناجم  �علنت 
م��ع��ان  مل�ست�سفى  ملحقاتهما  م���ع   )ICU Ventilator( ����س��ط��ن��اع��ي 

�حلكومي.
وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لدكتور حممد �لذنيبات، �إن هذ� 
خدمات  تقدمي  يف  جهوده  لدعم  �مل�ست�سفى  حاجة  لتلبية  ج��اء  �لتربع 
�لرعاية �ل�سحية �لالزمة للمو�طنني يف �ملحافظة ولتعزيز قدر�ته يف 

�لتعامل مع �لو�سع �لوبائي �لر�هن ب�سبب �نت�سار فريو�س كورونا.
و�أكد �أن هذ� �لتربع ياأتي �نطالقا من �مل�سوؤولية �لوطنية لل�سركة، 
جائحة  ملو�جهة  �ملبذولة  �لوطنية  �جلهود  م�ساندة  على  منها  وحر�سا 
�سحة  على  للحفاظ  �مل��وؤ���س�����س��ات  جميع  ت��ع��اون  تتطلب  �ل��ت��ي  ك��ورون��ا، 

و�سالمة �ملو�طنني.

�ألف  وكانت �ل�سركة قدمت يف وقت �سابق من هذ� �لعام مبلغ 300 
دينار م�ساهمة منها لدعم جهود وز�رة �ل�سحة يف �لتعامل مع جائحة 
�لعمل  مو�قع  يف  و�لتمري�سية  �لطبية  طو�قمها  و�سعت  فيما  كورونا، 
�ملختلفة، و�حلافالت وو�سائل �لنقل �ملتوفرة لديها، حتت ت�سرف وز�رة 

�ل�سحة يف هذه �لظروف �ل�ستثنائية �لتي مير بها �لوطن.
�لأردنية  �لفو�سفات  مناجم  ل�سركة  �سكرها  عن  �حلكومة  و�أعربت 

مل�ساهمتها يف دعم �سندوق همة وطن.
وثمنت يف كتاب وجه لرئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لدكتور حممد �لذنيبات، 
ة يف دعم �ل�سندوق، وم�ساهمتها يف دعم  تقدير �حلكومة مل�ساهمة �ل�سركة �خلرِيّ

�جلهود �لوطنية يف مو�جهة تد�عيات �أزمة فريو�س كورونا.
يذكر �أن م�ساهمة �ل�سركة بلغت 30% من �سايف �أرباحها لعام 2019.

»الفوسفات« تتبرع بجهازي تنفس اصطناعي

لمستشفى معان الحكومي

و�سهم  �د�ء  يف  ملحوظا  حت�سنا  هريمي�س،  �ملالية  �ملجموعة  توقعت 
�سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية  .وعزت �ملجموعة �ملتخ�س�سة يف تقدمي 
االكتتاب  وتغطية  ال��رتوي��ج  وخ��دم��ات  واال�ستثمارية  املالية  اخل��دم��ات 
و�ل�ستثمار  و�ل��ب��ح��وث  �ملالية  �لأور�ق  يف  و�لو�ساطة  �لأ���س��ول،  و�إد�رة 
�ملبا�سر، توقعاتها بهذ� �لنح�سن �لى جمموعة من �لأ�سباب �مل�ستندة على 

حت�سن �لعمليات �لت�سغيلية يف �ل�سركة وكفاءة عملية �لإنتاج فيها.
و��ستندت �ملجموعة يف توقعاتها �لى �لزيادة يف حجم �إنتاج �ل�سركة  
خلام �لفو�سفات، و�لنخفا�س �مللمو�س يف كلف �لإنتاج قيا�سا مع  �لكلف 
��سعار  يف  �لكبري  �لنتعا�س  �إل��ى  بالإ�سافة  �ملا�سية،   لل�سنو�ت  �مل�سجلة 
بامل�ستويات  مقارنة   2020 ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�سف  خ��الل  �لفو�سفات 

�ملتدنية �لتي �سجلتها �ل�سعار خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية.
 و�كدت �ملجموعة �أنها قامت برفع ت�سنيف �سهم �سركة �لفو�سفات، 

�ملقبلني،  �لعامني  لل�سهم  �لربح  قيم  �رتفاع  لفر�س  توقعاتها   ظل  يف 
�أفريقيا للعام  مقارنة بقيم �لرباح يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�لإن��ت��اج  كلف  �سبط  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  على  �ل�سركة  �د�رة  وق���درة   ،2021
وزي���ادت���ه ع��ن �خل��ط��ة �مل��ق��ررة وحت�����س��ني عملياته ل��ل�����س��ن��و�ت �ل��ق��ادم��ة، 
و��ستمر�ر �ل�سركة يف �لتخفي�س �لتدريجي للديون، مع �حلفاظ على 

توزيع �لأرباح على �مل�ساهمني .
وقالت �ملجموعة يف تقريرها، �إن �سركة مناجم �لفو�سفات �لأردنية، 
جنحت يف �تباع �جر�ء�ت ��ستباقية ناجعة  لد�رة عملية �لإنتاج و�سبط 
�لنفقات فيها، منذ �أن ت�سلم جمل�س �إد�رتها �حلايل مهامه  مطلع عام  
�ل�سركات �لهندية   �إح��دى  2017، و�سر�ء 28 باملئة من �ل�سهم من قبل 

عام 2018.
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�مل��د�ر���س  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  ل�سيانة  جهودها  �لتطوعية  �ل��ف��رق  تو��سل 
�لتطوعية  �لوطنية  �حلملة  �سمن  وذل��ك  �ململكة،  مناطق  مبختلف  �حلكومية 

�لنخوة. �ردن  مبادر�ت  مد�ر�سنا" �إحدى  "لتزهو 
�جلديد،  �لدر��سي  �لعام  لبدء  ��ستعد�د�  �حلملة  من  �جلديدة  �ملرحلة  وتاأتي 
و�لتعليمية  �ملدر�سية  �لبيئة  وت��وف��ري  �لطلبة  ل�ستقبال  �مل��د�ر���س  تهيئة  ب��ه��دف 

�ملالئمة و�ملحفزة لهم.
حكومية  مدر�سة   25 يف  �ل�سيانة  �ع��م��ال  �ملتطوعني،  م��ن  جمموعة  وب���د�أت 
موزعة على خمتلف مدن وقرى �ململكة، للنهو�س مبر�فقها �ملختلفة عرب �سيانتها 

وحت�سني بنيتها �لتحتية.
"لتزهو مد�ر�سنا" باإد�رة )نوى( �إحدى مبادر�ت موؤ�س�سة ويل  وتنفذ مبادرة 
تعترب  حيث  �خلا�س،  �لقطاع  من  وبدعم  �لنخوة"،  "�أردن  حمالت  �سمن  �لعهد، 
�سمن  �لتطوعية  للمبادرة  �ل��د�ع��م��ني  �ك��رب  �لأردن��ي��ة  �لفو�سفات  مناجم  �سركة 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية لل�سركة، بعد �ن قدمت دعما جديد للمبادرة مببلغ 75 �ألف 

دينار.
وتاأتي �ملرحلة �جلديدة للحملة، بعد جناح �ملرحلة �لأول خالل �لعام �ملا�سي، 
و�لتي مت خاللها �سيانة 132 مدر�سة حكومية يف جميع حمافظات �ململكة، بدعم 

�سخي من �سركة مناجم �لفو�سفات �لردنية، بلغت قيمته 250 �لف دينار.
كما تهدف �ملبادرة، �إلى ت�سجيع �لعمل �لتطوعي وحتفيز �ل�سباب على �لتطوع 
�لقطاع  موؤ�س�سات  ت�سجيع  وكذلك  �ملحلية،  �عمال مفيدة خلدمة جمتمعاتهم  يف 
لقيم  لها، حتقيقا  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  �إط��ار  يف  و�لتربع  �لدعم  لتقدمي  �خلا�س 

�لولء و�لنتماء للوطن وغر�س مفاهيم �لعمل �لتطوعي و�خلريي.
وت�سكل �جناز�ت �ملبادرة و�أهد�فها �لنبيلة، دعوة جلميع �ملوؤ�س�سات يف �لقطاع 
�ملد�ر�س  ل�سيانة  �ملتطوعني  وم�ساعدة  �أهد�فها  لدعم  �ملحلي  و�ملجتمع  �خلا�س 
�حلكومية �سمن مناطق تو�جدهم خدمة للعملية �لرتبوية و�لطلبة، مبا ُيج�سد 
�لت�ساركية  مبد�أ  كذلك  ويعزز  و�خل��ا���س،  �لعام  �لقطاعني  بني  �لفاعلة  �ل�سر�كة 
توثيق  خ��الل  م��ن  �ملجتمع  يف  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  �ملجتمعية،  و�مل�����س��وؤول��ي��ة 
�ل�ساعات �لتطوعية على من�سة �ملن�سة �لوطنية لتطوع وم�ساركة �ل�سباب)نحن(.

ر�سالتها  �إكمال  على  ��سر�ر�  �لتطوعية �سمن �حلملة،  �لفرق  وتعك�س جهود 
و�جلهود  للطاقات  �لم��ث��ل  و�ل�ستثمار  �مل�ستهدفة،  للمد�ر�س  �ل�سيانة  و�أع��م��ال 
�لتطوعية وتوظيفها يف �سيانة �ملد�ر�س �حلكومية يف �لأحياء و�لتجمعات �ل�سكنية 
�مل�ستهدفة  �لر�سمية  �جل��ه��ود  دع��م  يف  للم�ساهمة  �لهمم  و��ستنها�س  �ململكة  يف 

لتجميل �ملد�ر�س و�سيانتها.
لها، وجعل هذ�  و�نتمائهم  �لطلبة مبد�ر�سهم  وتقوية عالقة  تعزيز  وي�سكل 
�ه��د�ف هذه  �برز  �ملبادر�ت ج��زء�ً من حياتهم وعاد�تهم وتطوعهم من  �لنوع من 
�ملبادرة �لوطنية، �لى جانب �سعيها �لى تر�سيخ ثقافة وحب �لعمل �لتطوعي بني 
�ل�سباب و�لطلبة؛ عرب توجيههم نحو �أعمال و�أن�سطة حقيقية وفّعالة تعود بالنفع 
على �ملجتمع و�لوطن، وتعزز يف ذ�ت �لوقت عالقة �ملجتمع �ملحلي باملدر�سة، وتعمق 

مفهوم �مل�سوؤولية جتاه �ملدر�سة من قبل �ملتطوعني و�أفر�د �ملجتمع.

بدعم من »الفوسفات« 
استمرار الحملة الوطنية 

التطوعية لصيانة المدارس 
»لتزهو مدارسنا«

�لفو�سفات  مناجم  �سركة  �أعلنت 
�لأردنية عن تقدمي 16 منحة در��سية 
ك��ام��ل��ة لأب���ن���اء �ل��ب��ادي��ة �جل��ن��وب��ي��ة يف 
�قليم  يف  �ملتو�سطة  �جلامعية  �لكليات 
�جل����ن����وب ل���ل���ع���ام �ل����در������س����ي �حل����ايل 

.2020/2021
وج�����اء ق�����ر�ر �مل���و�ف���ق���ة ب���ن���اء على 
�لغاية  لهذه  �مل�سكلة  �للجنة  تو�سيات 
ومب��وج��ب �آل���ي���ات �لخ��ت��ي��ار و�لأ���س�����س 
وال�����س��روط امل��ع��ت��م��دة ل��ل��ح�����س��ول على 

هذه �ملنح.
رئي�س  بح�سب  �مل��ن��ح،  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�ل���دك���ت���ور  �ل�������س���رك���ة  �د�رة  جم���ل�������س 
�مل�سوؤولية  �إط���ار  يف  �لذنيبات،  حممد 
ملفهوم  وترجمة  لل�سركة،  �لجتماعية 
�ملجتمعات  م��ع  �لجتماعية  �ل�سر�كة 
�مل��ح��ل��ي��ة، وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى دع����م ه��ذه 
�لبادية �جلنوبية  �ملجتمعات وحتديد�ً 
�أكرب عدد ممكن من  لتاأهيل وتدريب 
�لإمكانات  �سمن،  �ملنطقة  ه��ذه  �أب��ن��اء 
�ست�ستمر  �ل�سركة  �أن  م��وؤك��د�  �ملتاحة، 
يف ت��ق��دمي ه���ذه �مل��ن��ح لأب���ن���اء منطقة 

�لبادية �جلنوبية ل�سنو�ت قادمة.
وق������ال �ل����دك����ت����ور �ل���ذن���ي���ب���ات، �ن 
�ملنح  ه��ذه  مب��وج��ب  �ستتكفل  �ل�سركة 
ب���ر����س���وم ال����درا�����س����ة، وف�����ق ال�������س���روط 
�خلا�سة بهذه �ملنح، �لتي ت�سمل خم�سة 

�مليكانيكية،  �لهند�سة  تخ�س�سات هي: 
وهند�سة  و�لكهربائية،  و�ل��ك��ي��م��اوي��ة، 
�لتعدين، و�مل�ساحة، وتهدف �لى تاأهيل 
فيها  �ملقيمني  �جلنوبية  �لبادية  �أبناء 
حرفية  تخ�س�سات  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
ومهنية ل تتو�فر لديهم، ما ي�سهم يف 
لتو�سيع  �أيد عاملة موؤهلة فنياً  �يجاد 
من  ومتكينهم  لديهم  �لعمل  ف��ر���س 

�ملناف�سة يف �ل�سوق �ملحلي و�خلارجي.

من  �مل�ستفيدين  �ل�����س��رك��ة  ودع���ت 
ه����ذه �مل���ن���ح، �إل�����ى �����س����رورة ����س��ت��ك��م��ال 
من  �نهم  تثبت  �لتي  �لالزمة  �لور�ق 
�لقاطنني يف مناطق �لبادية �جلنوبية، 
مقاعد  على  ز�ل���و�  وم��ا  �ملقبولني  م��ن 
�ل���در�����س���ة يف �ل��ك��ل��ي��ات �جل��ام��ع��ي��ة يف 
من  منح  على  يح�سلو�  ومل  �لقليم، 

�أي جهة �خرى.

�سكلت جلنة  ق��د  �ل�����س��رك��ة  وك��ان��ت 
ل���ه���ذه �ل���غ���اي���ة م����ن �ل���ع���ام���ل���ني ف��ي��ه��ا 
�جلنوبية  �لبادية  �أب��ن��اء  عن  وممثلني 
لخ��ت��ي��ار �مل��ت��ق��دم��ني ع��ل��ى �أ���س�����س من 
�أبناء  بني  �لتوزيع  وعد�لة  �ملو�سوعية 

هذه �ملنطقة.

»الفوسفات« 

تعلن عن 16 منحة 

دراسية ألبناء 

البادية الجنوبية 

بتخصصات فنية
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تهنئة وتربيك

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

شركة مناجم 
الفوسفات األردنية

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور 
محمد الذنيبات واملدير العام 
املهندس عبد الوهاب الرواد 
وكافة العاملني يف الشركة 

يرفعون



منال جرار: 
رغم الظروف 

االقتصادية 
الصعبة.. شركات 

التأمين تحقق 
أرباحًا

وكالة التصنيف االئتماني العالمية 
AMBest ترفع تصنيف القوة المالية 

لشركة التأمين الوطنية
�لتاأمني  ل�سركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ج��ر�ر  منال  �ل��دك��ت��ورة  قالت 
�لوطنية �إن �لنظرة �لأولية للبيانات �ملالية، ت�سري �لى �ن معظم 
���س��رك��ات �ل��ت��اأم��ني حققت �أرب���اح���ا خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ا���س��ي��ة رغ��م 

�لظروف �لتي جاءت على �ململكة و�حلظر �ل�سامل .
واأكدجترار اأن نتائج اأعمال التاأمني والبيانات املف�سح عنها 
�سركات  و�سع  ب��اأن  و�سحت   ،2020/9/30 تاريخ  حتى  لل�سركات 
�لقت�سادية  �ل��ظ��روف  ظل  يف  جيد  �لأرب���اح  حيث  من  �لتاأمني 

�ل�سعبة �لتي جاءت على �لقطاع ب�سبب وباء كورونا.
و�أ�سافت جر�ر: " ما يهم اأكرث من النتائج والبيانات املالية 
التي اأظهرت الو�سع املايل لل�سركات، هل هذه النتائج �ست�ستمر 
حتى نهاية �لعام؟ وهل �ستبقى على ما هي عليه يف عام 2021، 
وذل��ك  تدريجياً  ال��ت��اأم��ني  اأق�����س��اط  انخفا�ش  ظ��ل  يف  خ�سو�ساً 

ب�سبب �لو�سع �لقت�سادي لكافة �لقطاعات و�ملو�طنني؟".
و�أك�����دت ج����ر�ر �أن ق��ط��اع �ل��ت��اأم��ني ت��اأث��ر ك��م��ا ت���اأث���رت كافة 
�لقطاعات، حيث يبدو �ملظهر لهذ� �لتاأثري من �خلارج �يجابي، 
�إل �أن �لو�قع و�لآث��ار �ل�سلبية من �ملتوقع �أنها لن تظهر حالياً 
على �لقطاع و�إمنا وبح�سب �لتوقعات قد تظهر يف �لعام �لقادم 

وت�ستمر لعام 2022.
وب��ي��ن��ت ج����ر�ر ب��اأن��ه ي��ج��ب ع��ل��ى ���س��رك��ات �ل��ت��اأم��ني ويف ظل 
،وذل��ك  كافية  خم�س�سات  �أخ��ذ  على  �لعمل  �حلالية،  �ل��ظ��روف 

حت���وط���اً م���ن ع����دم ق����درة �ل��ع��م��الء ع��ل��ى ت�����س��دي��د �لل���ت���ز�م���ات 
تلبي  �سغرية  منتجات  عن  �لبحث  وحماولة  لل�سركات،  �ملالية 

�حتياجات �جلميع وباأ�سعار ي�ستطيع �سر�ءها.

باأن ما يح�سل  �لتاأمني  �در�ك �سركات  �إلى �سرورة  ونوهت 
يف �لعامل من �سرقه �إلى غربه �سو�ء �أ�سر�ر �قت�سادية �أو كو�رث 
طبيعية، قد يوؤثر وب�سكل مبا�سر على عمل �ل�سركات يف �لقطاع 
�لتاأمني يف  �سركات  ي�سع  ؛ مما  �لتاأمني  �إع��ادة  �تفاقيات  وعلى 
م��اأزق كبري وه��ذ� ما ي�سهده �لعام �حل��ايل يف جتديد �تفاقيات 

�إعادة �لتاأمني لل�سركات �سو�ء �ملحلية و�لعاملية.

�لتاأمني  �سركة  �لتي حققتها  �لتطلعات و�لإجن��از�ت  وحول 
ه��ذ�  �ل�����س��رك��ة حققت �جن����از� مهما  �إن  ق��ال��ت ج���ر�ر  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لت�سنيف  �لئتماين ح�سب وكالة  �لت�سنيف  �رتفاع  �لعام، وهو 
Fair )b( ورفعت  بدًل   )Fair)b لي�سبح   AM Best �لعاملي 
،وه���ذ�   bb bb-لي�سبح  �لأج����ل  ط��وي��ل  �لئ��ت��م��اين  �لت�سنيف 
يعك�س قوة ومالءة �ل�سركة يف ظل �لظروف �ل�ستثنائية، موؤكدة 
حيث  من  للعمالء  �لأف�سل  لتقدمي  د�ئماً  ت�سعى  �ل�سركة  ب��اأن 
ب�سيطة  باأ�سعار  جديدة  برامج  وط��رح  واال�ستمرارية  اخلدمة 

ت�سب يف م�سلحة �لعميل وخدمته بالظروف �لتي نعي�سها.

 AM �لع�املية    �لئت�ماين  �لت�س�نيف  وك��ال��ة  رف��ع��ت   
 Financial( �مل��������ال��ي��ة  �ل���ق���وة  ت�����س�����ن��ي��ف  Bestدرجه 
 -B ل�س�ركة �لت�امني �لوط��نية  من )Strength Rating

�لى B  ودرجة �لت��س�نيف �لئت�ماين طويل �لجل
 )Long Term Issuer Credit Rating(  
bb مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة بدل من  �لى   -bb من 

�يجابية.
لل�سركة  �لعمومية  �مليز�نية  قوة  �لت�سنيفات  وتعك�س 
عن  ف�سال  ق��وي��ة  �ن��ه��ا  على   AM Best ت�سنفها  و�ل��ت��ي 
�لت�اأمينية  �ملحفظة  وحم��دودي��ة  �جليد  �لت�سغيلي  �د�ئ��ه��ا 

لل�سركة.
تعزز قوة �مليز�نية �لعمومية لل�سركة نتيجة �لر�سملة 
�ملعدلة للمخاطر و�لتي و�سلت �لى �مل�ستوى �لقوى خالل 
 )BCAR( �مل���ال  ر�����س  ك��ف��اي��ة  لن�سبة  وف��ق��ا   2019 �ل��ع��ام 

.AM Best خلا�سة ب�سركة�
ل�سركة  �لعمومية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ق���وة  ق��ي��ا���س  يعك�س  ك��م��ا 
و�لتي  �جل��ي��دة  �ل�ستثمارية  �ملحفظة  �لوطنية  �ل��ت��ام��ني 
ب��الور�ق �ملالية  تتوزع ما بني �لود�ئع �لبنكية و�ل�ستثمار 

و�ل�سند�ت ذ�ت �لدخل �لثابت.

من  ح��اف��ل  ب�سجل  �لوطنية  �ل��ت��اأم��ني  �سركة  وتتمتع 

�لخ���رية  �ل�����س��ن��و�ت  م���دى  ع��ل��ى  �جل��ي��د  �لت�سغيلي  �لد�ء 

بال�سافة �لى متتعها مبعدل عائد على حقوق �مل�ساهمني 

ملدة خم�س �سنو�ت )2015 �لى 2019( وبن�سبة 7.2% كما �ن 

�لرباح �لفنية قد حت�سنت خالل �لعام 2019 وهذ� �لتح�سن 

�ل�سادرة عن �لد�رة وذلك بتح�سني  �لقر�ر�ت  جاء نتيجة 

 AM Best د�ء �ملحفظة �لتامينية لل�سركة ،حيث توقعت�

�لرب��اح  وتعظيم  �لت�سغيلي  �لد�ء  حت�سني  يف  �ل�ستمر�ر 

�لفنية لل�سركة.

جت���در �ل����س���ارة �ل���ى �ن ���س��رك��ة �ل��ت��اأم��ني �ل��وط��ن��ي��ة قد 

�ف�سحت عن قو�ئمها �ملالية للفرتة �ملنتهية يف 2020/9/30 

وب��و�ق��ع 804 �لف  �رب��اح �جمالية  �ظ��ه��رت  حتقيق  و�لتي 

�لفرتة  بنف�س  دينار  �ل��ف   558 بلغت  ب��ارب��اح  مقارنة  دينار 

من �لعام 2019، وياأتي هذ� �لنمو يف �لرباح نتيجة حت�سن 

�لد�ء �لفني و�لت�سغيلي لل�سركة على �لرغم من �لظروف 

�حلالية �لتي مير به �لعامل نتيجة جائحة كورونا.

شركة التأمين الوطنية

منال جر�ر / �ملدير �لعام

ملف التأمين
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توقيع أول اتفاقية تعاون 
بين الشركة االردنية 

الفرنسية للتأمين 
)جوفيكو( وشركة الحوسبة 

الصحية الدولية

ُوق���ع���ت �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ف��ي��م��ا ب���ني �ل�����س��رك��ة �لردن���ي���ة 
�ل�سحية  �حلو�سبة  و�سركة  )جوفيكو(  للتاأمني  �لفرن�سية 
�لدولية )EHSI( بتاريخ 2021/1/26 لغايات ربط �ل�سركة 
 Hakeem" باملنظومة �لوطنية ملطالبات �لتاأمني �ل�سحي
Claim" وهي �ملنظومة �ملوحدة �لتي �ستتيح �ملجال لتخزين 
وربط  �لكرتونية  ب�سورة  باملر�سى  �ملتعلقة  �لطبية  �لبيانات 

كامل �ملطالبات �لتاأمينية �لطبية .
للتاأمني  �لفرن�سية  �لردنية  �ل�سركة  �لتفاقية عن  وقع 
للتاأمني  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �لق�سو�س  �سائد  د.  )جوفيكو( 
�ل�سحي و�حلياة بح�سور د. وليد و�ئل زعرب ع�سو جمل�س 
�لد�رة و�ملدير �لعام وعن �سركة �حلو�سبة �ل�سحية �لدولية 

�ل�سيد غ�سان �للحام �لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة.
و ق��د �أك���د د. ول��ي��د زع���رب �ن رب��ط �ل��ن��ظ��ام م��ع �سركات 
�إيجابي يف حت�سني �خلدمة �ملقدمة  �لتاأمني �سيكون له دور 
ب�سكل  �مل��و�ف��ق��ات  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �سي�سرع  �ل��ن��ظ��ام  �أن  ح��ي��ث 
�لعالج  ملتلقي  �أف�سل  خدمة  توفري  على  و�سيعمل  ملحوظ 
وتاأكيد مو�فقاتهم ب�سكل �لكرتوين وب�سرعة فائقة علما باأن 
لتمكني  �لطبية  �لج���ر�ء�ت  كافة  حلو�سبة  مهيئة  �ملنظومة 
ودون  �لكرتونيا  �لعالجية  �ج��ر�ء�ت��ه  ��ستكمال  من  �ملو�طن 

�حلاجة �لى �أية �جر�ء�ت ورقية.
كما �أ�سار �ل�سيد غ�سان �للحام �لى �أهمية هذه �لتفاقية 
�ملر�سى  �سالمة  تعزيز  و�أه��م��ه��ا  وم��ي��ز�ت  ف��و�ئ��د  م��ن  لها  مل��ا 
وتقليل �لأخطاء �لب�سرية، كما �ستعمل على زيادة �لنتاجية 
من  عملهم  وت�سهيل  و�مل��ط��ال��ب��ات  �مل��و�ف��ق��ات  موظفي  ل��دى 
�سركات  مع  للتو��سل  موحدة  من�سة  على  �لعتماد  خ��الل 
�لتاأمني و�ر�سال �ملطالبات �لكرتونيا دون �حلاجة لطباعتها.
للتاأمني  �لفرن�سية  �لأردن��ي��ة  �ل�سركة  �أن  بالذكر  جدير 
"جوفيكو" تقدم خدمة �مل�ساعدة على �لطريق بال�سر�كة مع 

�سركة Ensure RSA  على مد�ر 24 �ساعة، ولذلك تدعو 
"تاأمني  �سيارتك  وت��اأم��ني  خدماتها  على  لالطالع  �ل�سركة 
�ل��ى �خل�سم  ب��الإ���س��اف��ة  �سامل"  و�حل�����س��ول على �خل��دم��ة 

�لتف�سيلي، 
�لأرق�����ام  ع��ل��ى   Ensure RSA ���س��رك��ة  م���ع  ل��ل��ت��و����س��ل 

�لتالية: 0797676022 – 064615066
وي�����س��رتط ع���دم وج����ود ح����وادث ع��ل��ى امل��رك��ب��ة و���س��اح��ب 

�ملركبة.
ك��ذل��ك ب��اإم��ك��ان �لعمالء ع��ن ط��ري��ق �إي ف��و�ت��ريك��م دفع 
ق�سط �لتاأمني لل�سركة �لأردنية �لفرن�سية للتاأمني جوفيكو 

من �أي مكان ويف �أي وقت.
كذلك فاإن �ل�سركة ولت�ساع خربتها يف �لتاأمني �ل�سحي 
�لأ�سا�س يف هذه  وهي  �لن�سان  ما ميلك  �أغلى  �لعائلة  ولأن 
�لدنيا، دعت �إلى تاأمني �لعائلة و�ل�ستفادة من خرب�ت �أكر 
 Platinum من 3500 جهة طبية .. وطرحت اي�سا برنامج
�لفرن�سية  �لأردن��ي��ة  �ل�سركة  من  �لفردي  �ل�سحي  للتاأمني 
�مليز�ت  من  و�لعديد   %0 حتمل  بن�سبة  "جوفيكو"  للتاأمني 

�حل�سرية �لأخرى.
�حلر�ئق  م��ن  �ملمتلكات  على  �حل��ف��اظ  �إل��ى  دع��ت  كذلك 
ت��اأم��ني �حل��ري��ق و�حل����و�دث �لعامة و�لتمتع  و�حل����و�دث م��ع 

بتغطيات �ساملة ومتميزة.
للتاأمني  �لفرن�سية  �لردن��ي��ة  �ل�سركة  �أن  بالذكر  جدير 
)جوفيكو ( و�إميانا منها باأهمية �لدعم و�مل�ساندة للمجتمع 
من خالل تعزيز �حل�س بامل�سوؤولية �ملجتمعيه لدى �لطالب، 
للمبادرة  دع��م��اً  وذل���ك  �لع�ساف،  ن��ور���س  ك��رم  �لطالب  رع��ت 
 Seven - لإن�سانية �لتي �أطلقتها مدر�سة " �لتالل �ل�سبعة�
ملوؤ�س�سة  ك��ام��اًل  ريعها  ي��ذه��ب  حيث   "  Mountains JO

�حل�سني لل�سرطان.

»األردنية الفرنسية للتأمين«

د. وليد زعرب 
�ملدير �لعام

ملف التأمين

�إلى موؤ�س�سة  تربعت �سركة �ل�سرق �لأو�سط للتاأمني 
يف  �ملوؤ�س�سة  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ر�ً  وذل���ك  لل�سرطان  �حل�سني 
به.  �مل�سابني  وع��الج  �ل�سرطان  مر�س  �نت�سار  مكافحة 
االجتماعية  امل�سوؤولية  لنهج  ا�ستكمااًل  الدعم  وياأتي هذا 

جتاه موؤ�س�سات �ملجتمع �ملختلفة.
ومت��ن��ت �ل�����س��رك��ة مل��وؤ���س�����س��ة �حل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان كل 
عليكم  �هلل  و�أد�م  �خل��رّية  م�ساعيها  و�لزده���ار يف  �لتقدم 

وعلى عائالتكم �ل�سحة و�ل�سالمة.

�مل��ج��م��وع��ة  ����س���رك���ة  �إد�رة  ك����رم����ت 
www.ajig. لعربية �لأردنية للتاأمني�

com  ك����اًل م���ن �ل�����س��ي��د ع��م��ر ���س��ف��ي��ق، 
و�ل�سيد غيث �حلر�ح�سة، و�ل�سيدة رو�ن 
م��ط��ارن��ة، و�لآن�����س��ة �سلوى ع��ب��درب��ه من 
جهودهم  على  �لبحري  �ل��ت��اأم��ني  د�ئ���رة 

�ملتميزة و�لجناز يف �لعمل.
وقام �ل�سيد نا�سر فايز �لديك مدير 
عام �ل�سركة بت�سليمهم �سهاد�ت �لتقدير 
م�سيد�ً بهذه �جلهود �خلرية متمنياً لهم 

مزيد�ً من �لتوفيق و�لنجاح.
ب��دوره��م ت��ق��دم �مل��ك��رم��ون م��ن �إد�رة 
�ل�����س��رك��ة ب��ال�����س��ك��ر و�ل��ع��رف��ان ع��ل��ى ه��ذ� 
�لتقدم  دو�م  لل�سركة  متمنني  �لتكرمي 

و�لزدهار.

شركة الشرق األوسط للتأمين 

شركة 
المجموعة 

العربية 
األردنية 

للتأمين تكرم 
موظفين

و��سف عازر
 نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

د. رجائي �سوي�س
 �لرئي�س �لتنفيذي
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نا�سر فايز �لديك
�ملدير �لعام

تتبرع لمركز 
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�لت�سنيف  ق��وة  للت�سنيف  �ل��دول��ي��ة  �لإ�سالمية  �ل��وك��ال��ة  �أك���دت 
�لئ��ت��م��اين ل�����س��رك��ة �ل��ت��اأم��ني �لإ���س��الم��ي��ة ب��درج��ة )A( ومب��ن��ظ��ور 
 )75 – �لئتمانية مبعدل  )71  �لدرجة  وُقِيّمت  م�ستقبلي م�ستقر، 
مما ي�سري �إلى كفاية معايري �حلماية �ملتوفرة يف �ل�سركة، و�أن تاريخ 
�ل�سركة يظهر زيادة يف حقوق �مل�ساهمني مع �حتفاظ �ل�سركة مبلف 
خماطر متحفظ و�لذي يدعم منو �أعمال �ل�سركة من خالل توليد 

�لدرجات  ح�سيلة  هي  �لئتمانية  �لدرجة  و�أن  �لد�خلي،  �مل��ال  ر�أ���س 
�إل��ى �حلوكمة  بالإ�سافة   �لأ���س��ول  �إد�رة  �ملوزعة على كل من ج��ودة 

�ل�سرعية .  
يذكر �أن �سركة �لتاأمني �لإ�سالمية ح�سلت على هذ� �لت�سنيف 
�لعاملي للمرة �ل�سابعة على �لتو�يل مما يثبت كفاية معايري �حلماية 

يف �ل�سركة .

�أكد �ملدير �لعام ل�سركة �لتاأمني �لإ�سالمية ر�سا دحبور �أنه كان 
وجميع  �ل��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  على  ك��ورون��ا  جلائحة  �لكبري  �لأث���ر  هنالك 
�لعديد  �سهدت  �لفرتة  تلك  �أن  �إل��ى  م�سري�ً  �لقت�سادية،  �لقطاعات 
م��ن �لغ���الق���ات و�حل��ظ��ر �ل�����س��ام��ل وع����دم مت��ك��ن ب��ع�����س �ل��ق��ط��اع��ات 
�نعك�س  و�لذي  وتقدمي خدماتها،  �أعمالها  �لقت�سادية من ممار�سة 
على قطاع التاأمني من ح�سول انخفا�ش يف اق�ساط التاأمني وانح�سار 
وجود تاأمينات جديدة للم�ساريع و�ملمتلكات وتدين �لتدفقات �لنقدية 
�لقت�سادية  �لقطاعات  بع�س  يف  �لأع��م��ال  توقف  نتيجة  لل�سركات 
�لعمل ليكون عن بعد  �ملد�ر�س و�جلامعات،وحتول  و�لتعطل يف دو�م 

من خالل و�سائل �لت�سال �ملرئي و�للكرتوين
ب���اأن �سركة �ل��ت��اأم��ني �لإ���س��الم��ي��ة متكنت خالل  و�أ���س��اف دح��ب��ور 
�جلائحة من ت�سيري �أعمالها �ملختلفة ب�سهولة وي�سر من خالل وجود 
نظام حا�سوب متطور وكادر وظيفي موؤهل ��ستطاع �لقيام بالأعمال 
دون �نقطاع عن بعد بو�سائل �لت�سال �ملرئي و�للكرتوين وتطبيق 
�حلالت  هذه  مثل  ملو�جهة  م�سبقاً  �ملعدة  و�لتدريب  �لطو�رئ  خطة 

�لطارئة.
و�أ�سار �إلى �أن �ل�سركة ��ستطاعت �ملحافظة على ح�ستها �لن�سبية يف 
�سوق التاأمني املحلي، حيث بلغت اأق�ساط التاأمني لعام 2020)22،588(

مليون دينار ،وبلغ جمموع �أرباح �ل�سركة 3،281 مليون دينار، موؤكد�ً 
باأن �لف�سل يف ذلك يعود �إلى توجيهات جمل�س �إد�رة �ل�سركة و�لدعم 
�ملتو��سل من �لبنك �لإ�سالمي �لأردين وت�سافر جهود كافة موظفي 

�خلدمات  �أف�سل  وتقدمي  �ل�سركة  عمالء  على  �ملحافظة  يف  �ل�سركة 
�لتاأمينية لهم، بالإ�سافة �إلى فرتة �حلظر �ل�سامل وما ر�فقه من قلة 
حركة �ملركبات و�نعكا�سه على حو�دث �ل�سري وحالت �لدخول للعالج 

يف �مل�ست�سفيات.
ول��ف��ت دح��ب��ور �إل����ى �أن ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل�����س��رك��ة ت��رتك��ز ب��ال��ف��رتة 
وتقدمي  و�جناز�تها  جناحها  ��ستمر�رية  على  �ملحافظة  يف  �لقادمة 
ومتطلبات  �حتياجات  مع  تتنا�سب  �لتي  �ملميزة  �لتاأمينية  �خلدمات 
عمالء �ل�سركة و�ملو�طنني مع مر�عات تنفيذ �أو�مر �لدفاع �ل�سادرة 
�لعامة  و�ل�سالمة  �حلماية  بقو�عد  و�للتز�م  �لر�سمية  �جلهات  عن 

و�لربوتوكولت �ل�سحية �ملختلفة.
تطوير  علينا  فر�ست  �مل�سبوقة  غ��ري  �جلائحة  »ه��ذه  و�أ���س��اف: 
�لعمل �للكرتوين من خالل �لعمل عن بعد بو��سطة و�سائل �لت�سال 
ب�سكل كبري خالل هذه �جلائحة،  �ملرئي و�للكرتوين و�لذي تطور 
ومن �ملتوقع يف �لعام 2021 �أن يتم توفري �للقاحات لفريو�س كورونا 
�أفر�د �ملجتمع بحيث تتم �ل�سيطرة باإذن  وتقدميه لن�سبة عالية من 
�هلل على هذه �جلائحة و�أن تعود �حلياة �إلى طبيعتها تدريجياً خالل 
ب��د�ي��ًة لتعايف �لق��ت�����س��اد �لأردين وقطاع  ب��ذل��ك  وت��ك��ون  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 

�لتاأمني«.
وفيما يتعلق مب�سروع قانون تنظيم �أعمال �لتاأمني، متنى دحبور 
�أن يخرج هذ� �لقانون �إلى حيز �لتنفيذ قريباً ملا �سيكون له من �أثر 

�يجابي يف تطوير قطاع �لتاأمني وتقدمه يف �لأردن.

تصنيف جديد لشركة 
التأمين اإلسالمية من 

الوكالة اإلسالمية الدولية 
للتصنيف

شركة التأمين اإلسالمية 

مو�سى �سحادة
رئي�س جمل�س �لد�رة

�أمني دحبور
�ملدير �لعام

دحبور : الجائحة فرضت واقعًا جديدًا 

ملف التأمين

للتاأمني  �لعربي  �ل�سرق  �سركة  عقدت 
�لثاين  �ل��ع��ادي��ة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �جتماعي 
�لعادية  غ��ري  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة  و�لع�سرين 
 2020/6/15 �لإث��ن��ني  ي��وم  ع�سر  �ل�����س��اد���س 
عرب و�سيلة �لت�سال �ملرئي وذلك بح�سور 
رئي�س جمل�س �لإد�رة نا�سر �للوزي وكافة 
�أع�������س���اء �مل��ج��ل�����س وع��ط��وف��ة م���ر�ق���ب ع��ام 
وممثلي  �ل��ع��رم��وط��ي  و�ئ����ل  د.  �ل�����س��رك��ات 
و�لتجارة  �ل�سناعة  وز�رة  يف  �لتاأمني  �إد�رة 
�أ���س��ام��ة  �ل�سيد  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��ت��م��وي��ن 
�حل�سابات  ت��دق��ي��ق  مكتب  مم��ث��ل  ���س��خ��ات��رة 

�ل�سادة �إرن�ست ويونغ- �لأردن.
ومت خ����الل �ج���ت���م���اع �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 

�لعادية �تخاذ �لقر�ر�ت �لتالية:
1. �مل�سادقة على تقرير جمل�س �لإد�رة 
�ملنتهية  لل�سنة  �خلتامية  �ملالية  و�لبيانات 

يف 2019/12/31.
�إب���ر�ء ذم��ة رئي�س و�أع�����س��اء جمل�س   .2
�لإد�رة عن �ل�سنة �ملنتهية يف 2019/12/31.
�ل��ع��ادي��ة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �لتو�سية   .3
بتدوير كامل �أرباح �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 

2019/12/31 �إلى �ل�سنة �ملالية 2020.

�حل�سابات  ت��دق��ي��ق  مكتب  �ن��ت��خ��اب   .4
�ملالية  لل�سنة  �لأردن(  وي��ون��غ/  )�إرن�����س��ت 
بتحديد  �لإد�رة  جمل�س  وتفوي�س   2020

�أتعابهم.
وع���ل���ى �جل���ان���ب �لآخ������ر ف��ق��د �ت��خ��ذت 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة غ���ري �ل���ع���ادي���ة �ل���ق���ر�ر�ت 

�لتالية:
1. ت��ع��دي��ل ����س��م �ل�����س��رك��ة م���ن ���س��رك��ة 
�سركة  لي�سبح  ل��ل��ت��اأم��ني  �ل��ع��رب��ي  �ل�����س��رق 
جم���م���وع���ة اخل���ل���ي���ج ل�����ل�����ت�����اأم�����ني-االأردن 
�ل�سركة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وت��ف��وي�����س 
ب��ال�����س��ري يف �لإج�����������ر�ء�ت �ل����الزم����ة ب��ه��ذ� 
و�ل���وز�ر�ت  �جلهات  كافة  ل��دى  �خل�سو�س 
و�لهيئات  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  و�ل�سلطات 

و�ملوؤ�س�سات و�لأ�سخا�س و�ل�سركات.
�ل�����س��رك��ة  ت��اأ���س��ي�����س  ت���ع���دي���ل ع���ق���د   .2
�لأ���س��ا���س��ي ليعك�س و�ق���ع �حل��ال  ون��ظ��ام��ه��ا 
�ل�سركة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وت��ف��وي�����س 
ب��ال�����س��ري يف �لإج�����������ر�ء�ت �ل����الزم����ة ب��ه��ذ� 
و�ل���وز�ر�ت  �جلهات  كافة  ل��دى  �خل�سو�س 
و�لهيئات  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  و�ل�سلطات 

و�ملوؤ�س�سات و�لأ�سخا�س و�ل�سركات.

»الشركة« تعقد اجتماعي الهيئة العامة 

العادية وغير العادية

الشرق العربي للتأمين

نا�سر �للوزي
رئي�س جمل�س �لد�رة

علي �لوزين
�ملدير �لعام
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تهنئة وتربيك

ترفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

أيـلة..
»سوق أيلة«.. منتج سياحي تجاري جديد في العقبة

 مشروع واحة أيلة صنع مفهوما جديدا بالسياحة العائلية
ي�سمى  م��ا  ه��و  �ملنطقة  م�ستوى  على  ج��دي��د�  مفهوما  �أي��ل��ة  و�ح���ة  �سنعت 
طبيعية  م��ع��امل  ت�سكيل  يف  و�ب��دع��ت  �لكبري  م�سروعها  يف  �لعائلية  �ل�سياحة 
�ن  بعد  خ�سو�سا  �ململكة،  يف  �ملجتمع  مكونات  وكل  �لعائلة  حتتاجها  و�سناعية 

افتتحت �سوق اأيلة كمنتج �سياحي جتاري ترفيهي جديد.
وادخلت اأيلة، التي تعمل على خلق منتج �سياحي ا�سايف يف املنطقة يختلف 
متاما عن معايري ال�سياحة التقليدية، عدة اوجه ملنتج �سياحي ريا�سي ترويحي 
تنموي خا�سة خالل جائحة كورونا و�لتي عانت فيها قطاعات و�غلقت �خرى 

لكن يف �يلة �لو�سع خمتلف متاما.
ويقول �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة و�حة �أيلة �ملهند�س �سهل دودين، �ن و�حة 
اأيلة افتتحت خالل جائحة كورونا �سوق اأيلة وهو منتج �سياحي جتاري ترفيهي 
جديد، بابتكار �ملخطط للم�سروع �مل�ستمر على خلق تنوع خمتلف يف م�سروعها 

�ل�ستثماري �لعقاري �لكبري.
و�ل�سوق �جلديد، يعد حلقة جديدة من حلقات �لإجناز �ملتو��سلة يف �أيلة، 
�لذين  و�مل�ستاأجرون  به مقدمو �خلدمات  يلتزم  و�جل��ودة  �لأد�ء  مع من��وذج يف 
يوفرون خدمات ت�سّوق ت�سم جتارة �لتجزئة �ملحلية عرب �سل�سلة من �لعالمات 
و�ل�ستجمام  �لر�حة  خدمات  توفر  �لتي  و�ملقاهي  �لر�ئدة،  �لأردنية  �لتجارية 
خمتلف  �حتياجات  تر�سي  �لتي  �ملطاعم  م��ن  �سل�سلة  �إل��ى  و���س��ول  و�ل�سيافة 
مينغل  بوتيك،  �ساندوي�س  روح��ي،  �سيدلية  �أ�سهرها  وم��ن  و�لأع��م��ار،  �لأذو�ق 
�سي مارت،  روي��ال مارين،  �نانا�س،  برغر،  ه��ريوز  كافيه، ميالجن كويف هاو�س، 
�لبدوي وحكاية ثوب ما ي�سعه يف م�ساف وجهات  �لبيت  هاندز، كيغز هاو�س، 
م�سمار  �ف��ت��ت��اح  مت  ل��ذل��ك  �إ���س��اف��ة  و�لإق��ل��ي��م��ي،  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �لت�سوق 
�ملغامر�ت و�مليني غولف "ر�يز" �لذي يعترب �لأول من نوعه على م�ستوى �ململكة 

كمرفق ترفيهي ريا�سي ي�ستقطب كل �لأعمار.
ويوؤكد دودين، �أن �ل�سوق �جلديد يف قرية �ملر�سى، يدعم منظومة �لرتفيه 
م�ستوى  على  و�للوج�ستية  �لتجارية  �خلدمات  و�أن�سطة  و�ل�سياحة  و�لت�سوق 
منطقة �لعقبة �لقت�سادية �خلا�سة، بتوفري خدمات ذ�ت قيمة م�سافة تتكامل 
مع �ملكونات و�ملر�فق �لأخرى كفندق حياة ريجن�سي وم�ساكن �جلزر و�لغولف 
ونادي �أيلة للغولف و�ملارينا ونادي �ل�ساطئ B12 وغريها على م�ستوى �لعقبة، 
ما يوفر كل �خليار�ت �أمام حركة �ل�سياحة و�لت�سوق و�لرتفيه �ملحلية و�لعاملية.

و�ملقاهي  �لتجارية  و�ملحال  �ملطاعم  �أل��ف مرت مربع من   20 �متد�د  وعلى 
يف قرية �ملر�سى تتمازج هذه �ملر�فق مع خمتلف �أركان �أيلة كالأر�سفة �لبحرية 
متكاملة  خدمات  تتوفر  بديع  تناغم  يف  �ملائية،  و�ملمر�ت  �خل�سر�ء  و�مل�ساحات 

تلبي تطلعات �ل�سكان و�لزو�ر و�حتياجاتهم �ملختلفة.
يتميز  للغولف  بان�ساء ملعب  �أيلة  �مل�سروع عمدت و�حة  زو�ي��ا  �نه يف  وبني 
باطالله جميلة على جبال �لعقبة �لرجو�نية وبحرها وبحري�تها وم�ساريعها 

�لفندقية وهو �مللعب �لذي ��ست�ساف عدد�ً من �لبطولت �لحرت�فية.
�كر  �يجاد  على  �أيلة  كورونا عملت  �نه خالل جائحة  �لى  دودي��ن،  و��سار 
من 50 فر�سة عمل يف خمتلف مر�فق �مل�سروع، ��سافة �لى عدم �مل�سا�س برو�تب 
�أيلة ب�سبب جائحة كورونا وحتت �أي ظرف وبتوجيه مبا�سر من قبل  موظفي 

رئي�س جمل�س �لد�رة �ساحب �مل�سروع رجل �لعمال �سبيح �مل�سري.
�لنمو  حتقيق  يف  �لفاعلة  �مل�ساهمة  يف  ملتزمة  �ن"�أيلة"  دودي��ن  وي�سيف 
�لقت�سادية  �لعقبة  �لوطني، وخا�سة يف منطقة  �ل�سياحي  �لقطاع  �مل�ستد�م يف 
�أن  موؤكد�ً  و�لرتويجية،  �ل�سياحية  لالأن�سطة  �إيجابية  ب�سمة  وو�سع  �خلا�سة، 
زيادة  �برزها  من  �هد�فها  ��سابت  حتى  رئي�سية  م�سار�ت  عدة  يف  تتحرك  �أيلة 
قاعدة �لغرف �لفندقية من كل �مل�ستويات �لرفيعة �إ�سافة �لى منتجع �سياحي 
ترفهي وترويحي �إ�سافة �إلى دورها كمن�سة للريا�سات �ملائية، ومقر ��ستقطاب 

�لفعاليات و�ملناف�سات �لعاملية و�ملحلية يف ريا�سة �جلولف وخمتلف �لريا�سات.
�أيلة من خالل قرية �ملر�سى ت�سكيلة و��سعة من خدمات �لأ�سو�ق  وقدمت 
عائلي  وق��ت  ق�ساء  �لعقبة  وزو�ر  و�سكان  مو�طني  لكل  تتيح  و�لتي  �لتجارية 

ترفيهي بامتياز يف �لقرية طيلة �أيام �لأ�سبوع.
�سوب  و�ل��ك��ويف  و�ل�����س��وب��رم��ارك��ت  �ملطعم  ب��ني  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��الت  وتتناثر 
يف  �ل���زو�ر  جميع  و�حتياجات  تتنا�سب  �ملختلفة  �مل��ح��الت  م��ن  وع��دد  و�مل��الب�����س 
�لبحر  و�جهة  على  �إبد�عية  مل�سات  له  �أ�سيفت  �لذي  �جلديد،  �لتجاري  �ل�سوق 
و�لرتفيه  للمرح  و��سعة  م�ساحة  �إل��ى  �إ�سافة  و�ليخوت  �ل��ق��و�رب  مارينا  �أم���ام 

جلميع �لأعمار ولكال �جلن�سني.

أسرة واحة أيلة
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مقاالت

�أحببت �لعقبة كمدينة وكموقع ورغبت �أن �أدر�س تاريخها، وو�سعت 
�سنو�ت،  ع�سر  م��ن  �ك��ر  قبل  �لعقبة  تطوير  �سركة  رع��ت��ه   كتابا  عنها 
و�أوردت فيه �لعهدة �ملحمدية لأهل �آيلة وهي �لعهدة �لأولى �لتي ي�سهدها 
�لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( �سخ�سيا ملن هم خارج �جلزيرة �لعربية، 
�لعقبة  ��سقف  م��ع  م��ن �سحابته   ع��دد  �لعهدة بح�سور  ه��ذه  وق��ع  ح��ني 
�لعربي �لغ�ساين �أمري �يلة وقر�ها "حنه بن روؤبة"، و�لعهدة ن�س جميل 
وم�ستوى  و�لتاريخ  �جلغر�فيا  يف  ودوره  �ملكان  �أهمية  يك�سف  خمت�سر 
�لتفاق و�حرت�م �لأخر، و�لتاأكيد على �ملفهوم �ملدين يف �لعالقات �آنذ�ك، 
بل و�حرت�م �لآخر بغ�س �لنظر عن عقيدته �لدينية.. وهذه �لعهدة هي 
�أ�سهر من �لعهدة �لعمرية من حيث �أطر�ف �لتوقيع عليها �إل �ن �سهرة 
�لعهدة �لعمرية جاءت كون �لقد�س �عظم مدن �لأر�س مكانة روحية لكل 

�لأديان…
�ل��ر�ح��ل  �مل��ل��ك  ودور�ً  حم��ب��ًة  كر�سها  �ل��ت��ي  ور�سالتها  للعقبة  حبي   
�حل�سني �لذي �أولها عنايته و�هتمامه �لذي ورثه فيه وز�د عليه �مللك 
�لعقبة  م��ن حم��ب��ي  م��ع جم��م��وع��ة  للم�ساركة  دف��ع��ن��ي  �ل��ث��اين  ع��ب��د �هلل 
لت�سكيل "جمعية �أ�سدقاء �لعقبة"  �لتي �جنزت �لكثري قبل �ن يطويها 

�لن�سيان ب�سبب تقلب �لد�ر�ت على �ملدينة وجو�رها ..
ب�سمات  ت��رك  يحب  وطنياً  رج���اًل  للعقبة   " �مل�سري  "�سبيح  ج��اء 
عميقة عليها، حني بعث فيها م�سروعا �سخما  يحمل ��سمها �لتاريخي 
بعثه من جديد ليطلقه على مدينة  �نه  لول  نن�ساه  �لذي كدنا  )�آيلة( 
حديثة نقلت �لعقبة نقلة ح�سارية كبرية حتى غدت  �أجمل مدن �ساحل 

�لبحر �لأحمر…
 جاء �سبيح �مل�سري ليختار �ملكان ويطلق عليه ��سم )�آيلة( وهو ��سم 
�لبحر  �ملكان على  �ل�سالم، وقد ولدت يف  �بر�هيم عليه  �بن  �بنة مدين 
�لذي  �جل��زء  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  �سمى  وحيث  ��سمها،  �ملكان  ليحمل 
احتله من خليج العقبة با�سم )اإيالت( وهو م�ستق من اآيلة… و�يالت 
هي موقع �م �لر�سر��س �لفل�سطيني �لذي �حتلته ��سر�ئيل عام 1954 �أي 

بعد �لنكبة ب�سنو�ت �أربع..
�لأردن��ي��ة �لآن هي �لأ�سهر و�لأج��م��ل، ونفاخر بها فقد حملت  �آيلة   
�ملوروث �لتاريخي و�حيته، لأن ��سم �لعقبة حديث وبالكاد يتخطى �ملائة 
�سنة وهو ��سم �ملوقع قبالة �لعقبة يف �جلانب �مل�سري حيث يلتقي جبالن 
العقبة  �سمي  منخف�ش  وبينهما  العقبة  خليج  على  �سيناء  من  يطالن 

لوعورة م�سلكه �لى �لبحر، ولذ� كان �جد�دنا يقولون "عقبة م�سر" ..

 يف �ملكان �لذي �أحياه �سبيح �مل�سري با�ستثماره �لذي ز�د على مليار 
دينار للمر�حل �لتي �جنزت و�لتي ماز�لت بر�سم �لجناز، ولدت مدينة 
ورثت �أخرى، ففي �ملكان وجدت �آيلة �لقدمية وقد ك�سفت �ثناء حفريات 
لبناء م�سروع �آيلة �حلديث، وقد جرت �حاطة �ملوقع بالرعاية عن طريق 
د�ئرة �لآثار وحر�س �بو خالد )�سبيح �مل�سري( على هذ� �ملعلم �لتاريخي 
�لهام �لذي ك�سف عن و�سول �مللك �سليمان �لنبي �لذي قدم من �ليمن 
ما  عليها  كتب  وقد  با�سمه  ذهبية  دنانري  فيها  لي�سك  �آيلة  �لى  بالبحر 

يفيد ذلك…
هنا يف هذ� �ملكان �جلميل ومع �ملحافظة عليه وعزله �قيمت فنادق 
مع  �ملتجان�سة  بهند�سته  �ملده�س  �ل�سهري  ريجن�سي  فندق  منها  �جن��ز 
�لبحر و�ملكان، وجاء �لبد�ع �أن نقل �لبحر �لى �لياب�سة ليتغلغل يف ثنايا 
�لبحر..  د�خ��ل  �لياب�سة  تذهب  �أن  ب��دل  معاملها  ت�سكيل  ويعيد  ج�سدها 
وهذه �خللجان و�متد�د�تها �سكلت �ساحال �إ�سافيا ملا وفره �لبحر �لأحمر 
يف خليجه  من م�سافات �ذ بلغت �سو�طئ هذه �لبحري�ت �ل�سطناعية ما 
يزيد على 17 كم، لي�سبح �ملكان لوحة بني �ملاء و�لياب�سة جرى ت�سكيلها 
باألو�ن جذ�بة يالحظها من ي�سكن يف �لطابق �لر�بع من �لإطاللة على 
�ملارينا، وقد حظيت بذلك حني نزلت �لغرفة 1454 لأتاأمل لوحة نادرة 

�جلمال…
 ي�ستحق �مل�سمم للمكان و�أي�سا من �أ�ساده �أعلى �جلو�ئز و�لأو�سمة، 
�مل��دن عرو�سا ل  �ليوم بني  �لتاريخي وتوجها  للعقبة وهجها  �أع��اد  لأن��ه 
�مل�سروع  �ل��ى  �لدخول  ب��دء  منذ  ونظافة  و�أن��اق��ة  تناف�سها عرو�س جمال 

وحتى �خر مرت فيه..
 �قمت يف �أيلة ويف فندقها يومني، وقد �طلعني م�سوؤول �مليد�ن يف �يلة 
�لن�سيط �لدكتور ن�سال �ملجايل على �لتفا�سيل، و�أحالني �لى موقع �يلة 
لأطالع كل جديد، خا�سة و�أنني ح�سرت و�سع حجر �لأ�سا�س للم�سروع 
حني كان �ملبدع �سهل دودين قد بد�أ عمله فيه وم��از�ل، وقد كربت �يلة 
معه وبادلها �أن �أخذ لونه �لأ�سمر من جوها وهو�ئها وع�سقها �لذي مل 
�ملهند�س �سهل دودي��ن عمره هنا وهو يدعي �ن ذلك  ينقطع، لقد �فنى 
باأن  �لكثريين  ��سفاق  و�سط  �أ�سا�س  بحجر  �يلة  ب��د�أت  فقد  �سعادته،  �سر 
�لرغيدة،  تغمرها �حلياة  يتكامل حتى غدت مدينة مميزة  لن  �مل�سروع 
وتنت�سب لتقول �إن هذ� �ملكان كان يف �لتاريخ وما ز�ل يف �حلا�سر �ساهد� 
�ملناف�سة و�لإب��د�ع منذ  �لقادرين على  على ح�سارة هذه �ملنطقة و�أهلها 

ركوب �جد�دهم �لبحر وتو��سلهم مع �حل�سار�ت…

آيلة ..

األمير »حنه بن رؤبة« يُلوح بيديه

سلطان الحطاب

 منذ حجر �ل�سا�س �لذي تر�فق زمان و�سعه بت�سلم �مللك عبد �هلل 
�لثاين �سلطاته �لد�ستورية ولدت �يلة، وقد �أ�سر �ساحب فكرتها �لذي 
على  و�لتعر  �لك�ساد  ري��اح  هبوب  رغ��م  ت�ستمر  �ن  ب�سخاء  فيها  ��ستثمر 
�ملنطقة كلها، حيث ��سيبت �لعديد من �مل�ساريع بالتوقف �و �لبطء ولكن 
�سبيح �مل�سري قبل �لتحدي و�أ�سر على �ن ي�سخ �حلياة يف �ملوقع مهما 
كانت �لكلفة، وقد فعل دون تذمر �أو لوم �أو عتاب بل بقي قدوة وملهما 
ليعودو�  لهم  دو�ف��ع  ومو�ظبته  وثباته  �إ���س��ر�ره  يف  ر�أو�  �لذين  للجميع 

ويو��سلو� وي�ستظلو� بنموذج �يلة…
للغولف،  وم��الع��ب  جميلة  و���س��و�رع  و�سقق  �سكنية  فلل  �ملدينة  يف   
�ملتعددة و�لبحري�ت  �ل�سباحة  �ملنطقة كلها، وهناك برك  �لأول��ى يف  هي 
�ل�ساحات  �ل�سطناعية ب�سو�طئها �لتي تالم�س عتبات �لبيوت، وكذلك 
و�ملتنزهات وهناك �ملارينا �لتي تر�سو فيها قو�رب خا�سة و�أخرى �سياحية 
،وهناك منوذج عاملي ل�سخ �ملاء من �لبحر للبحري�ت وجتديد �ملاء فيها 

باأ�ساليب وتقنيات حديثة مدرو�سة على �مل�ستوى �لعاملي �لرفيع…
و�لإق���د�م  �ملحلية  �ل�سياحة  خ��الل  م��ن  باحلياة  تنب�س  �أي��ل��ة  كانت   
�لأردنيني  من  �لكثري  جعل  للخارج  �ل�سفر   منع  �أن  �إذ  عليها،  �ل�سديد 
�لذين مل يذهبو� �إلى �لعقبة ومل يتمتعو� بجمالها ياأتون �ليها ليكت�سفو� 
يف  و�لفلل  �ل�سقق  و�سر�ء  بل  فيها  �ل�سياحة  ويعي�سو�  �جلميل  �جلديد 
�يلة، وقد ر�أيت بع�سهم هناك وقد ��ستمتع بال�سكن �جلديد وحتول �لى 
م�سوق للموقع ود�عيا له، وهو ما �أكده يل رجل �لعقبة وم�سوؤولها �لأول 
�ملتابع رئي�س �ل�سلطة �لبا�سا نايف �لبخيت �لذي ي�سرب �ملثل على جناح 

م�سروع �لعقبة كمنطقة �قت�سادية مميزة بذكر �يلة وما تعنيه من �إجناز 
يعتز به �لأردنيون جميعا…

 لقد قطع �ل�ستثمار يف �يلة �سوطا و��سعا وما ز�ل م�ستمر� ليدخل 
مر�حله �لأخرى �إلى �أن ي�ستكمل �ملرحلة �لثالثة يف �متد�دها �جلغر�يف 

�لو��سع و�لذي ي�سكل م�ساحة كبرية من م�ساحة �لعقبة كلها …
�لعقبة مميز ج��د�.. و�إطاللته جذ�بة �سو�ء  فاملوقع يف �سمال غرب 
�لتي  �جلبال  معانقة  باجتاه  تذهب  �لتي  �أو  �لبحر  تالم�س  �لتي  تلك 
حيث  عربة  و�دي  �إل��ى  متتد  مرتاحة،  جلغر�فيا  �ملجال  لتف�سح  �بتعدت 
يكمن �لتاريخ �لذي بد�أ يحتفي باجلغر�فيا ويزودها باملعرفة ويثري فيها 

حو�فز �لإبد�ع…
 ما بني و�سع حجر �لأ�سا�س لآيلة �لذي �سهدته و��ستمعت ل�سرح �أبي 
�لأ�سا�س يف  �رتفاع حجر  �لعاري، وما بني  �لرمل  خالد وهو ي�سري على 

مداميك اأولية حيث ابلى املبدع املهند�ش �سهل دودين يف الرتويج ..
�ملجايل  ��ستمعت لن�سال  �سنو�ت حيث  تلك م�سافة تزيد على ع�سر 
عن �لدور �لذي يقوم به �مل�سروع يف خدمة �لعقبة و�أهلها ورو�دها، فقد 
�مل��اء يف  �لغو�س حتت  �لبحرية يف  �لبيئة  كان منخرطا يف يوم لتنظيف 

م�سهد ل يكون �إل يف �لعقبة…
 تلك �أيام طويلة مملوءة بالإجناز و�لعرق و�لكفاح، فهوؤلء و�أمثالهم 
خفاقة  ر�ي��ات��ه  لتظل  و�ملناف�سة  �لتح�سر  خريطة  على  �لأردن  و�سعو� 

وتوجهات قائده حت�سد �لإجناز.
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سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

البخيت يتفقد إجراءات سير العمل في شركة العقبة الدارة 
وتشغيل الموانىء

الفايز يتفقد مشاريع التطوير لمنطقة ساحة الثورة العربية 
بالعقبة وعدة مناطق أثرية بالمدينة

�سمن �حتفالت �ململكة بالذكرى �ملئوية لتاأ�سي�س �لدولة �لأردنية، 
رعى رئي�س جمل�س مفو�سي �سلطة منطقة �لعقبة �لقت�سادية �خلا�سة 
جامعة  نظمتها  �لتي  �ردن��ي��ة«  »وج��وه  فعالية  �لبخيت،  نايف  �ملهند�س 
�لعقبة للتكنولوجيا و�لتي تت�سمن �سل�سلة من �حلو�ر�ت و�ملحا�سر�ت  
�لوطنية و�لتي ت�ست�سيف �سخ�سيات وطنية من �سيا�سيني و�كادمييني 
وموؤرخني و�عالميني للحديث عن م�سرية �لدولة �لردنية خالل �ملائة 

عام �لولى من تاأ�سي�سها.

البخيت: 

مائة عام من النهضة ومائة 

عام من اإلنجازات الكبيرة 

التي ال حد لها

�ملهند�س نايف �لبخيت
رئي�س �سلطة �لعقبة

�لعقبة  منطقة  �سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  تفقد 
�لقت�سادية �خلا�سة �ملهند�س نايف �لبخيت  �سركة �لعقبة 
لد�رة وت�سغيل �ملو�نىء، و��ستمع ل�سرح مف�سل من مدير 
�إج���ر�ء�ت  عن  �ملعايطة  خالد  �لدكتور  بالوكالة  �ل�سركة 
�لب�سائع  ونقل  وتفريغ  �ملناولة  وعمليات  �ل�سركة  �سري 
�ملبارك  رم�سان  ل�سهر  �ل�سركة  و����س��ت��ع��د�د�ت  و�حل��ب��وب، 

ل�سمان �ن�سيابية �لب�سائع وتزويدها لل�سوق �ملحلي.
كما تفقد �لبخيت �ساحة رقم 4 ، للوقوف على كافة 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال  و�ل�ستعد�د�ت  �إج���ر�ء�ت 
و��ستمع لعدد من مالحظات �سركات �لتخلي�س و�جلمارك 
على  �خلدمات  تقدمي  ��ستمر�ر   �سرورة  و�ك��د  �لوطنية، 
رئا�سة  ق���ر�ر  يف  �مل��ح��ددة  �لن�سب  و�سمن  �ل�ساعة  م���د�ر  
�لب�سائع  �ن�سيابية  �ملوظفني ومبا ي�سمن  �ل��وزر�ء لن�سب 

وتوريدها لل�سوق �ملحلي باأ�سرع وقت ممكن.

�لفايز،  حميدي  نايف  و�لآث���ار  �ل�سياحة  وزي��ر  تفقد 
يحيى  �ملهند�س  و�ل�سكان  �لعامة  �لأ�سغال  وزي��ر  ير�فقه 
�لقت�سادية  �لعقبة  منطقة  �سلطة  ورئ��ي�����س  �لك�سبي، 
�خلا�سة �ملهند�س نايف �لبخيت، م�ساريع �لتطوير ملنطقة 
�ساحة �لثورة �لعربية �لكربى يف مدينة �لعقبة، و�لكني�سة 

�لبيزنطية، وموقع �أيلة �لأثري.
�لتفقدية �سرورة  �لفايز خالل �جلولة  �لوزير  و�أكد 
�إبر�ز �ملعامل �لأثرية و�ل�سياحية يف مدينة �لعقبة، وتوفري 
جتربة �سياحية متكاملة من خالل م�سار �سياحي يربط 
�ملو�قع مع بع�سها �لبع�س لتوفري جتربة ورحلة متكاملة 

للز�ئر.
و�����س���ار �ل��ف��اي��ز �ل���ى �أه��م��ي��ة م���ر�ع���اة ع���دة ث���و�ب���ت يف 
ما  ومر�عاة  للموقع  �لأف�سل  �ل�ستخد�م  مثل  �مل�ساريع، 
�ل�ساحة  �ملوقع، بحيث يكون موقع  مت �جن��ازه، ودميومة 
متكاملة،  �سياحية  جت��رب��ة  ت��وف��ر  ���س��ي��اح��ي  ج���ذب  ن��ق��ط��ة 

وكذلك مر�عاة خ�سو�سية �ملوقع وما يتمتع به من طابع تاريخي ذي 
تر�ث طبيعي و�ن�ساين. 

�لبخيت  نايف  �ملهند�س  �ملفو�سني  جمل�س  رئي�س  بني  جهته،  من 
�ن م�سروع تاأهيل �ساحة �لثورة و�سارية �لعلم  ي�سيف مباين مب�ساحة 
4500 مرت مربع يف �ل�ساحة �ل�سمالية و�جلنوبية،  وحتتوي على عدد 
�لتاريخية  �لعقبة  مقتنيات  ت�سم   �ملختلفة  و�مل��ع��ار���س  �ملتاحف  م��ن 

و�لثرية وتعك�س تاريخ وح�سارة �ملدينة على مر �لع�سور .
�لثورة  �ساحة  كل  ت�ستمل على تطوير  �لتاهيل  �ع��ادة  �ن  و����س��اف  
وت�سيف عنا�سر �ن�سائية معمارية جديدة من مارينا �لقو�رب و ميناء 
جذب  منطقة  لت�سبح  �لرت�ثية   و�ملطاعم  �ل�سمك  و�سوق  �ل�سيادين  

�سو�ء،  حد  على  و�لز�ئر  لل�سائح  جديد�  �سياحيا  منتجا  تقدم  �سياحي 

�لعقبة �ململوكية وبيت  ��سا�سا على وجود قلعة  �نها تعتمد  م�سري� �لى 

�لوطن  لتاريخ  حية  ذ�ك��رة  من  ميثله  وم��ا  علي  بن  �حل�سني  �ل�سريف 

تروي ق�سة �لفد�ء و�لت�سحية �لتي �سطرها �ل�سريف �لها�سمي .

ويف ختام �جلولة ز�ر �لوزير �لفايز م�سروع �سر�يا �لعقبة �لذي يعد 

�لبحر  �ساطئ  على  �ل�ستخد�مات  متعددة  وترفيهية  �سياحية  وجهة 

�لأحمر، وميتد على م�ساحة تتجاوز 634 مرت�ً مربعاً، ويت�سمن بحرية 

ملدينة  �ل�ساطئية  �لو�جهة  �إل��ى  كيلومرت  5ر1  ح��و�يل  ت�سيف  �ساطئية 

�لعقبة. 
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�لر�ية �لها�سمية - كتب �سلطان �حلطاب   
كرمتني جامعة �لعقبة للتكنولوجيا باأن دعتني 
�حت����دث حل�����س��وره��ا ع���ن م��ئ��وي��ة ت��اأ���س��ي�����س �ل��دول��ة 
برنامج  �سمن  وذل���ك  حتليلية(،  )ن��ظ��رة  االردن��ي��ة 
وجوه �ردنية �لذي كانت هذه �ملحا�سرة باكورته…

�أن �ط��ل��ع ع��ل��ى �جن����از كبري،  ك��ان��ت ف��ر���س��ة يل 
�ر�د  و�لتي  �لعقبة  بناء هذه �جلامعة يف جنوب  هو 
�لطبيعة  ذ�ت  �ملو��سيع  تتخ�س�س يف  �ن  موؤ�س�سوها 
�لتكنولوجية و�ن ت�ستقطب �لطالب �لردنيني من 
�جلو�ر  �لعرب من  �لطلبة  وحتى  �ململكة  �نحاء  كل 

وغريه…
�ل�ستثمار يف �جلامعة كان كبري� وكان �لقائمون 
ع��ل��ي��ه ذوي روؤي�����ة، ول��دي��ه��م �ل���ق���درة ع��ل��ى �لن��ف��اق 
و�ل��ت��ح��م��ل �ل���ى �ن ت���اأت���ي �جل��ام��ع��ة ب���امل���ردود �ل���ذي 
يحفظ �لتو�زن ويدمي �لعمل وقد فعلو� ذلك فكان 
�ع��و�م تقريبا  ��س�ست منذ �ستة  �لتي  لهذه �جلامعة 
���س��دى و����س��ع وك��ب��ري، مب��ا ق��دم وم��ا دع��ت �ن تقدم 
و�خ��ري��ن  �مل�ستثمرين  بع�س  دف��ع��ت  خ��ط��ط  �سمن 
معهم للتفكري يف �ن�ساء جامعة �خرى جماورة هي 
جامعة طبية متخ�س�سة �ستكون �لولى من نوعها 

ومو��سفاتها يف �لأردن…
وع��ل��ى م���د�ر ل��ق��اء ط��وي��ل م��ع رئ��ي�����س �جلامعة 
تلقيت  دروي�س  �ب��و  حممد  �لدكتور  �ل�ستاذ  �ل�ساب 
معلومات عن �جلامعة و�ساألت �لعديد من �ل�سئلة 
�ن  ميكن  �لتي  �ل���س��اف��ة  ويف  �لتعليم  يف  وتناق�ست 
تقدمها هذه �جلامعة وعن �لعقبة وحاجاتها لأنو�ع 
ينا�سبون  �لذين  �ملوؤهلني  و�خلريجني  �لتعليم  من 

�ملدينة وما متثله يف �ملوقع و�لقت�ساد �لأردين..
وجدت لدى �لدكتور �بو دروي�س �فكار� خالقة 
و قدرة كبرية على ت�سخي�س حاجات �لعقبة وكيف 
مي��ك��ن �لرت���ق���اء ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �جل��ام��ع��ي ه��ن��ا وك��ذل��ك 

�لد�ء و�سد �لثغر�ت يف هذه �ملدينة، فقد كانت روؤية 
�ملكان ومن معرفته  قائمة من خرب�ته يف  �لدكتور 
عمل  ح��ي��ث  حت���دي���د�  �لردين  �جل���ن���وب  ب��ط��ب��ي��ع��ة 

ل�سنو�ت…
لقد قدم ت�سور�ت عن �ل�سياحة وعن �ل�ستفادة 
من �ملوقع و�ملناخ وكذلك عن �عادة تاأهيل �لعاملني 
�للوج�ستيات  �ل��ى  �لبحر  من  �لعقبة  مر�فق  كل  يف 
�لى �ل�سناعة وغري ذلك مر�هنا على �لتعليم �لذي 
ي�ستطيع به �ملجتمع �عادة �سيغة وبناء كل �ملكونات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م مو�سوعيا  ه���ذ�  ي��ك��ون  �حل�����س��اري��ة ح���ني 
وم�ستجيبا للحاجات و للقائمني عليه روؤية وطنية 

وتخطيط علمي…
�لتخ�س�سات �جلامعية يف �جلامعة،  �ساألته عن 
ف��ك��ان��ت ك��ل��ي��ة م��ن��ي��ب �مل�������س���ري و�جن���ي���ال �مل�����س��ري 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة، وه����و �����س���ه���ام م���ق���در وك���ب���ري م���ن رج��ل 
ول��ه مثله يف  رب��ي��ح(،  )�ب���و  �مل�سري  �لع��م��ال منيب 
�ك��ر م��ن بلد وم��وق��ع فقد �ق���ام كلية م��رم��وق��ة يف 
وعربية  �ردن��ي��ة  ج��ام��ع��ات  ويف  نابل�س  ويف  �خل��ل��ي��ل 
�خرى، وجاء ��سهامه يف جامعة �لعقبة للتكنولوجيا 
�لهند�سة  يف  �لكلية  ه��ذه  تتخ�س�س  حيث  ملمو�سا 
�ي�سا  �جل��ام��ع��ة  �سمت  ك��م��ا  و�لِعمارة…  �مل��دن��ي��ة 
كلية تكنولوجيا �ملعلومات،وفيها تخ�س�سات �لذكاء 
�ل���س��ط��ن��اع��ي وه��ن��د���س��ة �ل��ربجم��ي��ات وه��ن��اك كلية 
�لد�ري���ة  �لعلوم  وكلية  لل�سيدلة  �ل�سايغ  مي�سيل 
و�إد�رة  �ملحا�سبة  تخ�س�سات  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  و�مل��ال��ي��ة، 
و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  �ي�سا  �جلامعة  ويف  �لع��م��ال 
و�لت�سوير  �لطبيعي  �لعالج  بتخ�س�س  تعنى  �لتي 
�لطبي و�لإ�سعاعي وتعطي �ي�سا �لدبلوم �لعايل يف 

�لرتبية…
للطالبات  �سكناً  مر�فقها  يف  ت�سم  و�جل��ام��ع��ة 
طالبا   328 ل���  يكفي  مل��ا  معقولة،  باأ�سعار  و�ل��ط��الب 
د�خل �حلرم �جلامعي حيث يحظى بكل �خلدمات، 

مبو��سفات  طالبة   264 ل���  يت�سع  �سكناً  للطالبات  �جلامعة  تقدم  كما 
متطورة لغرف و��سعة ومكيفة ومطلة على �لبحر �أي�سا…

�ل�ساعة  م��د�ر  على  و�لطالبات  للطالب  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  وه��ن��اك 
��سافة �لى مكتبة متنوعة وقاعات تدري�سية مبو��سفات جامعية ر�قية، 
وخم��ت��رب�ت ح��ا���س��وب ح��دي��ث��ة، كما حتظى �جل��ام��ع��ة مب��ر�ف��ق ريا�سية 

ك�سالت مغلقة ومالعب لكرة �لقدم و�ل�سلة و�ليد …
ويف �جلامعة م�سرح كبري يت�سع لأكر من خم�سماية �سخ�س وفيها 
مطعم يقدم كل �نو�ع �لطعام و�ل�سر�ب وكذلك كفترييا ومتجر جتاري 
و خدمات غ�سيل وكي املالب�ش، وللجامعة مكتب ارتباط يف عمان ميكن 

�لتو��سل معه…
��ستطيع �ن �قول �ن �لعقبة قد و�جهت منذ قيام م�سروعها �لكبري 
)�ملنطقة �لقت�سادية( حالت مد وجزر، ولكن �لبذرة �لتي تعهدها �مللك 
عبد �هلل �لثاين منذ و�سع حجر �ل�سا�س قبل �كر من ع�سرين �سنة قد 
�ثمرت و�نتقلت �لعقبة كمدينة وحمافظة �لى حالة �خرى متطورة من 
��ستمر�ر  من  لبد  وكان  و�حل�سري  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �مل�ستوى 
�لعناية بهذ� �لنموذج �لذي �سهد تقلبات ما كان يجب �ن تكون حني مل 
يجر �ح�سان �ختيار �لقادة للم�سروع �و حني ر�حت �حلكومات �ملتعاقبة 
ود�فع  عليها  بها وحمافظة  �لفكرة بني موؤمن  �لتعامل مع  ترجتل يف 
لها، وبني كافر بامل�سروع عمل على �سده للخلف و�ساهم يف ��سعافه، وقد 
لرت�جع  كان  كما  تاأثريها   2008 عام  �لعاملية  �لقت�سادية  لالزمة  كان 

�ل�ستثمار�ت �ملتوقعة �عر��س…
يف �خلال�سة فان �لعقبة �لقت�سادية ما ز�لت م�سروعا و�عد� وهو 
ينطلق جمدد� رغم كل �لظروف ويعمل �لقائمون عليه، وعلى ر�أ�سهم 
�مل��ه��ن��د���س ن��اي��ف �لبخيت ب��ك��ل م��ا �وت���ي م��ن ق���وة ووق���ت وم��ع��رف��ة على 
�لرتقاء به… للبلوغ للطموح �مللكي �ملعلق عليه، و�لرجل يعمل بهدوء 
وروية ودر��سة ويرمم ما كان ��سابه �لعطب �و تاأخر �أو تعر ،ويرى �ن 
�لعقبة �خلا�سة ما ز�لت قادرة �ن تقلع و�أن تبحر و�أن تو��سل �لبناء و �ن 
ما حتقق كبري يف �ستى �ملجالت، و�ن �لبنية �لتحتية �لهامة و�لو��سعة 
قد �جنزت لتحمل فوقها كل �مل�ساريع �ملقررة ما �جنز منها وما ينتظر 
�لجناز… و�ن هناك من ي�ستطيعون �عر�ب �جلملة �مللكية و مب�سمون 

دون احباط او التفاتة ملن ي�سعون الع�سي يف الدواليب…
مو�جهة  يف  حتى  حممودة  وجتاربها  و�ع��دة  م��از�ل��ت  �ليوم  �لعقبة 
جائحة �لكورونا ويف �لنتقال مبو�طنيها �لى مرحلة متقدمة…. �عتقد 
للتاأ�سري  �لقت�سادية  �لعقبة  جتربة  تقييم  لإع��ادة  ح��ان  قد  �لوقت  �ن 
على مو�قع �لنجاح وهي كثرية، وعلى مو�قع �لخفاق وهي قليلة من 
�كر  تلتزم �حلكومات  �ن  �جل  و�لدرو�س ومن  �لعرب  ��ستخال�س  �جل 
بفكرة �مل�سروع وتطبيقاته وتوجيهات �مللك له حتى يحافظ على جدو�ه 

ويقدم نتائجه �ملرجوة من فر�س عمل ومن ��ستقطاب ��ستثمار�ت ومن 
��ستكمال خطو�ت عديدة جرى تاأجيلها �و �لقفز عنها…

غري  متكامال  منوذجا  لتكون  خطط  �لقت�سادية  �لعقبة  منطقة 
مبتور يجري تعميمه بعد جناحها على مناطق خمتلفة من �ململكة لن 

يحمل يف طياته �بد�عات ل بد �ن تتو��سل….
�ذ� كنا نريد روؤي��ة �لكا�س فحجم �جل��زء �ملليء منه كبري وعلينا  و 
�أن منالأ �ملتبقي ل �ن نظل نو�سف �لنق�س ، ويكفي ما �جنز يف �مليناء 
��ستاأنفت  �و  �لخ���رى  �مل�ساريع  �نطلقت  م��ا  �ذ�  حتى  �يجابي  كنموذج 
�ل���ذي يتكامل  ���س��ر�ي��ا  �مل�����س��روع �لم���ار�ت���ي وم�����س��روع  ن�ساطها وخ��ا���س��ة 
و�أخرى، فاإن لنا مع �لعقبة حديث �خر هو حديث �لحتفال بالنجاح…

من  متميزتني  كلمتني  �يل  حما�سرتي  �ب���د�أ  �ن  قبل  ��ستمع  كنت 
�لعقبة �لقت�سادية ومن  �لبخيت رئي�س �سلطة منطقة  �ملهند�س نايف 
�لكلمتني  و�ساأقدم  رئي�س �جلامعة  دروي�س  �بو  �لدكتور حممد  �ل�ستاذ 

لهذه �ملنا�سبة �ملئوية ملا حتمالنه من م�سامني �يجابية ود�لة ….

كلمة المهندس نايف البخيت
مائة عام من �لنه�سة، ومائة عام من �لقوة و�ملَنعة و�لكربياء، ومائة 

عام من �لإجناز�ت �لكبرية �لتي ل حد لها، ومائة عام على وطن يزرع 
�أر�سه بالقمح و�لزيتون و�ملحبة و�ل�سالم.

�لأول  �ملوؤ�س�س عبد�هلل  �مللك  ق��ال  وع��د حتقق، منذ  ع��ام على  مائة 
رفرفت  �أن  ومنذ  فكانت….  ك��وين  �لها�سمية  �لعربية  �ل��دول��ة  لهذه 
ومنذ  جديدة..  مرحلة  بدء  تعلن  �لوطن  رب��وع  على  �لها�سمية  �لر�ية 
�لتف �ملو�طنون �لأردنيون حول �لوعد و�لفكرة لتكرب �لدولة وترت�سخ 
�ملنطقة  �ل�سعبة يف  �لأرق���ام  �أه��م  �أح��د  ع��ام  مائة  بعد  وت�سبح  �أرك��ان��ه��ا 

و�لقليم.
ف�سالم على تلك �لفكرة �خلالدة وعلى �أرو�ح رو�دها وموؤ�س�سيها..

و�سالم على تلك �لبندقية �جل�سورة �لتي حمت حدود �لوطن لتبقى 
�ساريته تظلل �لروؤو�س و�لهامات �لعالية..

مائة عام من بناء مل يتوقف ظل فيه بناء �لن�سان �لهدف �لأ�سمى 
هذ�  ميلك  ما  و�أغ��ل��ى  منلك  ما  �أغلى  هو  �لن�سان  لأن  �لأن��ب��ل  و�لغاية 

�لوطن.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة

�حل�سور �لكرمي،،،
حني �أطلقت خيول عبد�هلل �لأول و�سحبه �لثو�ر �سهيلها قبل مائة 
عام كانت تعلن عن بد�ية تاريخ جديد لهذه �ملنطقة وكانت تكتب بالدم 

و�لعرق �أولى �سفحات تاريخها �مل�سرق… فالوطن �لذي ل يبنيه 

العقبة 
بدأت 

المئوية 
األولى… 

وتعيش 
الثانية
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�ل�سر… لكن  لرياح  عر�سة  يبقى  �ل��رج��ال،  يحميه  ول  �ل��رج��ال، 
�سدور �لأردنيني �لتي �سّورت �لوطن من جهاته كلها حمته وزرعت يف 
�أر�سه �ملحبة و�لكر�مة و�لعنفو�ن.. فا�ستمرت �مل�سرية وتو��سلت بخطى 
ثابتة وظل �لأردن على عهده وطًنا لبنائه ومالًذ� �آمًنا جلميع �لعرب..
وح��ق��ق �ل��وط��ن على م��دى ق��رن ك��ام��ل �إجن����از�ت ك��ب��رية على كافة 
�لوطن  ل���رت�ب  ومنتمية  م��وؤم��ن��ة  ب�سو�عد  �لأردن���ي���ون  بناها  ��ع��د،  �ل�����سُ

وبقيادة ها�سمية حكيمة.
�ل�سيد�ت و�ل�ساده،،،

نعم، مائة عام من �ل�ستباك �لإيجابي بني �لقيادة �حلكيمة و�ل�سعب 
دولة  و�ملوؤ�س�سات،  �لقانون  دولة  �أردنية ع�سرية  دولة  �أجل  �لعظيم من 
تظل د�ئًما منحازة لق�سايا �لأمة ومعربة عن �ل�سمري �جلمعي للعرب 
�لتي  �حلكيمة  �لقيادة  بهذه  �لأردن��ي��ني  �هلل  حبا  �أن  فمنذ  و�مل�سلمني.. 
متتد جذورها �لطيبة لأ�سرف خلق �هلل �سيدنا حممد �سلى �هلل عليه 
و�سلم، فقد �أ�سبح لالردن مكانة عالية يف حياة �لعرب جميًعا و�سار لهم 
ملكانة  ر�فعة حقيقية  �لذي ميثل  و�لخالقي  و�لقومي  �لوطني  �ل��دور 

�لأمة ودورها بني �أمم �لعامل جميًعا…
�حل�سور �لكرمي،،،،

مائة عام منذ �مللك �ملوؤ�س�س عبد�هلل �لأول وحتى �مللك �ملعزز عبد�هلل 
�لثاين و�لأردن ي�سري بخطى و�ثقة نحو �لتطور و�لنفتاح، م�ستنًد� �إلى 
�لعتيدة، حرية  �لدولة  �سنو�ت  �أول��ى  ب��د�أت مع  بها،  نباهي  دميقر�طية 
�سقفها �ل�سماء و�لن�سان �أغلى ما منلك هي �سعار�ت �رتبطت بالإن�سان 
�لقيادة  بف�سل  �لأردن  �إل يف  �إجن���از مل يتحقق  �لإن�����س��ان يف  �أج��ل  وم��ن 
تر�سيخ  على  عملت  �لتي  موؤ�س�ساتنا  وعي  وبف�سل  �حلكيمة،  �لها�سمية 
�أن نفاخر بكل هذه  �لدميقر�طية وحمايتها…. ومن حقنا يف �لأردن 
ون��ب��اه��ي مب��ن �سنعها وحماها  �لأر�����س  على  �ل��ت��ي حتققت  �لإجن����از�ت 

وكر�سها لتكون حقيقة د�مغة من �أن�سع حقائق �حلياة �لأردنية ..
�لأم��م  ت��اري��خ بع�س  �أو فاعلة يف  ت��ك��ون مهمة  ق��د ل  ع��ام  م��ائ��ة  �إن 
و�ل�سعوب، لكنها يف �لأردن حملت معها �نعطافة تاريخية مهمة و�إجناز�ت 
ح�سارية كربى جعلت �لأردنيني وقيادتهم �لها�سمية �حلكيمة ي�سابقون 

�لزمن و�ل�سنو�ت لتحقيق ما عجز �لآخرون عن فعله يف دول �أكر ثر�ًء 
هذه  وحققت  �لتاريخ  ه��ذ�  �سنعت  �لتي  هي  �لأردن��ي��ني  �إر�دة  لكن  منا، 

�لإجناز�ت �لكربى.
�حل�سور �لكرمي،،،

وجن��ت��م��ع �ل���ي���وم يف ه����ذ� �ل�����س��رح �ل��ع��ل��م��ي �ل���ه���ام ج��ام��ع��ة �لعقبة 
�لأردن  “ثغر  �لعقبة  يف  حتققت  �لتي  �لإجن����از�ت  ك��اأح��د  للتكنولوجيا 
�لبا�سم” ولتكون دللة على ما حتقق يف �ملنطقة �لقت�سادية �خلا�سة 
وم��رك��ز�ً  �لتطور  يف  من��وذج��اً  �لعقبة  لتكون  �ملعظم  �مللك  جاللة  روؤي���ة 
لل�سياحة و�ل�ستثمار، و�سرنى �إن �ساء �هلل قريباً من هذ� �ملوقع جامعة 

�لعقبة �لطبية رديفاً ود�عماً لقطاع �لتعليم يف �لعقبة.
و�لعاملني يف �جلامعة  رئي�س �جلامعة  بال�سكر من عطوفة  �أتقدم 
و�حل��و�ر�ت  �ملحا�سر�ت  من  �سل�سلة  باإقامة  �لكرمية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  على 
با�ست�سافة �سخ�سيات وطنية  �لأردنية  تاأ�سي�س �لدولة  مبنا�سبة مئوية 
تاأ�سي�سها  ع��ام من  �ملائة  خ��الل  �لأردن��ي��ة  �ل��دول��ة  للحديث عن م�سرية 

وحركة �لتطور و�لزدهار �لتي �سهدتها �ململكة يف خمتلف �لقطاعات.

كلمة االستاذ الدكتور محمد ابو درويش
عطوفة �ملهند�س نايف �لبخيت �لكرم..

باأ�سمي و��سم زمالئي يف  ��سمحو� يل ويف هذ� �ليوم �لأغ��ِر �ملبارِك 
جامعة �لعقبِة للتكنولوجيا �أن �أرحبَّ بكم �أجملَّ �لرتحيب و�أطيبه و�أن 
�أزجي �ليكم خال�َس حمبتنا و�سكرنا وتقديرنا لرعايتكم �لكرمية حلفل 
�حتفاء  و�لإجتماعيِة  و�لعلميِة  �لثقافيِة  �لفعاليات  من  �سل�سلٍة  �أطالق 
وفخاٍر  عٍز  وبكل  �جلامعُة  لت�سارك  �لأردن��ي��ة  �لدولة  مبئوية  و�حتفاًل 
مبرور  �حتفالهم  �حلبيب  �لها�سمي  �لعربي  �لأردين  �لوطن  هذ�  �أبناَء 
مئة عام من عمر �لدولِة �لأردنيِة �ملديد وقد �سجلو� ب�سطوٍر من ذهٍب 
تاريخ دولٍة �أردنيٍة عربيٍة ها�سمية قامت وتاأ�س�ست على مبادىء �لثورة 
تاريخِه  عن  و�ل���ذوِد  �لعربي  �لن�سان ِ ك��ر�م��ِة  حلفظ  �لكربى  �لعربيِة 

و�رثِه وح�سارتِه وهويتِه 

�سلطة  �لفايز ورئي�س  نايف حميدي  و�لآث��ار  �ل�سياحة  وزي��ر  بحث 
منطقة �لعقبة �لقت�سادية �خلا�سة �ملهند�س نايف �لبخيت مع ممثلي 
�ل�سياحة  قطاع  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  �لعقبة  يف  �ل�سياحي  �لقطاع 

وتد�عيات جائحة كورونا عليه .
وقال �لوزير �لفايز �ن �حلكومة �تخذت حزمة من  �لجر�ء�ت �لتي 
كان لها �نعكا�س كبري يف �لتخفيف من �أثر جائحة كورونا على �لقطاع 
�خلا�س  �لقطاع  م��ع  �حلقيقية  �لت�ساركية  �أهمية  م��وؤك��د�  �ل�سياحي، 
�ل�سياحي و�جلهات �ملخت�سة �لخرى للتعاون يف تقليل عدد �ل�سابات 

للم�ساهمة يف عودة �حلياة �لطبيعية �لى جميع �لقطاعات.
بدوره قال رئي�س �ل�سلطة �ملهند�س نايف �لبخيت �إن �ل�سرر �ملبا�سر 
�لذي تعر�س له قطاع �ل�سياحة نتيجة جائحة كورونا، جعله من بني 
مع  بالتعاون  �ل�سلطة  �ن  م��وؤك��د�   ، �ململكة  يف  ت�سرر�  �لقطاعات  �أك��ر 
��سرت�تيجية  خططا  و�سعت  �ل�سياحة  تن�سيط  وهيئة  �ل�سياحة  وز�رة 
و����س��درت  �ل��ف��ريو���س  �نح�سار  ح��ال  �ل�سياحي  للقطاع  �حل��ي��اة  لإع����ادة 
و�تخذت  كورونا  و�لوقاية من جائحة  و�لر���س��اد�ت  �ل�سرت�طات  دليل 
�لعقبة  �لتخفيف من خ�سائره  يف  �لعاجلة بهدف  �لقر�ر�ت  ع��دد�ً من 
�ل�سياحية  للمر�فق  �لتحتية  �لبنية  تاأهيل  و�إع���ادة  عافيته،  و��ستعادة 
و�سيانتها  لتكون جاهزة ل�ستقبال �ل�سياح �لجانب و�ل��زو�ر �ملحليني 

�لى �لعقبة .
و��ساف  �ن �ل�سلطة ت�سعى  لتطوير هذ� �لقطاع  من خالل تطوير 
القريب  امل�ستقبل  يف  منها  عدد  وتنفيذ  ال�سياحية   وامل�ساريع  الرامج 

م�سري�ً �لى �أهمية �لتن�سيق و�لت�ساور مع ممثلي �لقطاع  وو�سع �حللول 
املنا�سبة للتحديات وامل�ساكل التي تواجهه، وانعكا�ش اخلطط والرامج 
للمو�طنني  و�ملعي�سية  �لقت�سادية  �لأو�ساع  حت�سني  على  �لتطويرية 
وتوفري فر�س �لعمل للمجتمع �ملحلي وعودة �لقطاع �ل�سياحي ملمار�سة 

ن�ساطة بكل حيوية ون�ساط.
 وب���ني �ل��ب��خ��ي��ت �ن���ه وم��ن��ذ ت��وق��ف �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ي ع��ن �لعمل 
ب�سبب جائحة كورونا قامت ال�سلطة با�ستخدام ا�سرتاتيجية الرتويج 
�لأ�سو�ق  �إلى خمتلف  �لإلكرتوين حمليا وعامليا وبث ر�سائل طماأنينة 
العاملية التي تثق باملنتج ال�سياحي االأردين وت�سجيعها على و�سع العقبة 

على خاريطتها �ل�سياحية .

الفايز والبخيت يلتقيان القطاع السياحي في العقبة

ليكون �لن�ساُن فيها �أغلى ما مُيلك ولُتبنى مملكٌة �أردنيٌة ها�سميٌة 
�ل�سغرُي  �لأردُن  ليكون  و�مل�ساو�ِة  و�لعد�لِة  �لقانوِن  �سيادِة  على  قائمٌة 
مب�ساحته وموارده الطبيعية ورغم ما اأحاط وما يحيط به من حتدياٍت 
و���س��ع��اٍب ك��ب��ري�ً ب��اجن��از�ت��ه و�أجن����از�ت �أب��ن��ائ��ه وق��ائ��د ور�ئ���د يف �لنه�سِة 

و�لتنميِة بني �لعرب �آجمعني.
�أيها �ل�سيد�ت و�ل�سادة..

وع��دد�ً  �لأردن��ي��ة رقماً  �ل��دول��ة  و�أن��ن��ا ل نحتفل ول نحتفي مبئوية 
فح�سب ، بل �أمنا نحتفل �إي�ساً مبئوية دولتنا �لأردنية �لعربية �لها�سمية 
�أجناز�ً ومتيز�ً و�أبد�عاً وما كان لذلك �لأجناز وذلك �لتميُز و�لأبد�ُع �أن 
�أن حبى �هلُل �لأردنَّ و�لأردنيني بقيادِة ها�سمية فذه نذرت  يكونو� لول 
نف�سها خلدمِة �لأمِة وليكون هذ� �لوطُن �لعربُي �لأرديُن �لكبرْي كبري�ً 

باأبناءه و�أجنازه و�أن يكون عالياً متعالياً فوق �لأعايل وفوق �لقمم .
�أيها �ل�سيد�ت و�ل�سادة..

�لدولة  مبئوية  �لحتفالية  فعاليتنا  �سل�سلة  نبد�أ  �أن  �رتاأينا  لقد 
نخبة من  فيها  ” ن�ست�سيُف  �أردن��ي��ة  “وجوه  �سل�سلِة  باطالِق  �لأردن��ي��ة 
مل  �لذين  �خلريينَّ  �أب��ن��اءه  من  ونخبًة  �لكرميِة  �لطيبِة  �لأردن  وج��وه 
لنبد�أ   ، �مليادين  و�ستى  �مل��ج��الِت  �ستى  يف  �لأردِن  خل��دم��ِة  ج��ه��د�ً  ي��األ��و� 
�ليومَّ وبكل فخٍر و�متناٍن با�ست�سافِة علٍم من �أعالم ِ�لإعالِم و�ل�سحافِة 
�ل�سالح عن حمى  بذلك  ف���ذ�دو�  �لقلم  �سالحهم  ك��ان  �لذين  �لأردن��ي��ِة 
ور�سمو�  �جلميلة  �لأردِن  حقيقَة  باأقالمهم  و�سطرو�  وكر�مته  �لأردن 
و�أطيبه  �ل��رتح��ي��ب  �أج��م��ل  �أرح���ب  �ل��ي��وم  فبا�سمكم   ، �لنبيلة  م��الحم��ه 

ب�سيفنا �لعالمي �لكبري �لأ�ستاذ �سلطان �حلطاب �لأكرم.
عطوفة �ملهند�س نايف �لبخيت �لأكرم..

وتقديرنا  خ��ال�����س حمبتنا  �أزج����ي  �أن  خ��الل��ك��م  وم���ن  ����س��م��ح��و� يل 
�لعقبة  بجامعة   ” �ملجتمعية  �لت�ساركية  �للجنة  لأع�ساء”  و�أع��ت��ز�زن��ا 
�لعقبة  بر�سالة جامعة  �إمياناً  �لعام  ت�سكلت يف هذ�  للتكنولوجيا و�لتي 
لها،  رديفاً  �ملجتمع  يكون  و�أن  للمجتمع  رديفاً  تكون  لأن  للتكنولوجيا 
�أبنائه  وخدمة  �ملجتمع  خدمة  فيه  ملا  �ل��ر�أي  بت�ساركية  دوم��اً  موؤمنني 
�أعمال تلك  �أن قبلو� دعوتنا للم�ساركة يف  �ل�سكر  لأتقدم منهم بجزيل 

�للجنة متطلعني �إلى �لتعاون و�لتاآزر خلدمة �ملجتمع وخدمة �لأردن
�أيها �ل�سيد�ت و�ل�سادة :

مت�سرًعا  لأبتهل  و�أطيبه  �لرتحيب  �أجمل  بكم  �أرح��ب  �أخ��رى  مرة 
�لى �لعلي �لقدير �أن ربنا هيئ لنا من �أمرنا ر�سد� و�حفظ �لأردن ملًكا 

ا و�سعًبا من كل �سوء. و�أر�سً
ما ر�أيته يف �للقاء عك�س متيز �حل�سور مبو�قع خمتلفة يف �لعقبة 
وخا�سة جلنة �لت�ساركية �لتي ��س�ستها �جلامعة و�ذ� كان من �سكر خا�س 
�ملديرين  رئي�س هيئة  ��سامة ما�سي  للدكتور  فهو  �ي�سا  �ملنا�سبة  لهذه 
ل�سركة �لعقبة للتعليم �لتي �ن�ساأت �جلامعة فهو �ساحب �لفكرة يف �أن 
�قوم بزيارة �جلامعة و�ن يحيي فيها هذه �ملنا�سبة �لوطنية �لكبرية .. 
منا�سبة �ملئوية فقد ظل حري�سا على �ن توؤدي هذه �جلامعة دورها منذ 
��ستقطب لها �ملزيد من �مل�ستثمرين ليو��سلو� �لبناء و�لذي �سرن�ه بعون 
و  �ل�سكر  فله  �ملنتظرة  �لعتيدة  �لطبية  �جلامعة  يف  �أي�سا  يتحقق  �هلل 
ملجل�س �لمناء �لذي ير�أ�سه من ندعو� له بطول �لعمر �ل�ستاذ �لدكتور 
عبد �ل�سالم �ملجايل، ومن بني رموز هذ� �ملجل�س �لدكتور جو�د �لعناين 
و�ل�سيد  �لكباريتي  نائل  و�ل�سيد  �لطر�ونة،  �خليف  �لدكتور  و�لأ�ستاذ 
مي�سيل �ل�سايغ وغريهم ممن مل �ذكرهم من قادة �قت�ساديني و�إد�ريني 

مرموقني….
كما �أن �سكري مو�سول لل�سيدين طالل �سميح ع�سفورة مدير �ملو�رد 
�لب�سرية و�لدكتور حممود �لكركي م�سوؤول �لعالقات �لدولية، �للذين 
��ستقبالين باأريحية ل تن�سى، و�لى �لخت �لن�سيطة �سافيناز خليفات 
و�ستبقى  الرنامج….  ن�سقت  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  رئي�ش  مكتب  م��دي��رة 
�لعقبة �يلة �لتاريخية �لتي حمل ��سمها �ول وثيقة حممدية لأهل �يليا 
بني �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم(… وبني �مريها �لعربي �لغ�ساين 
حنا بن روؤبة…. �لذي بلغ بها �لذروة يف زمن �لنبوة حني �قر بر�سالة 

�لر�سول حممد و�لتقاه يف تبوك…
لقد عربت عن حبي لهذه �ملدينة من خالل ع�سويتي �لتي ��ستمرت 
باأ�سماء  �لعقبة وق��د �جن��زن��ا م��ع زم���الء يل  ����س��دق��اء  ط��وي��ال يف جلنة 
مرموقة بع�س و�جبنا جتاه �ملدينة �لتي يحبها �لردنيون ويرى فيها 

قائدهم ق�سة جناح.
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�لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  بعهد  �لعقبة  تطوير  �سركة  حققت 
وتعظيم  �لوطني  �لجن��از  تعزيز  يف  �ساهمت  متميزة  وطنية  �جن��از�ت 
م�سرية �لبناء ويف خمتلف �ملجالت ما جعل �لردن ي�سكل عالمة فارقة 
ي�ستحقها على  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة  ويحتل  و�لعطاء  و�لتميز  بالبذل 

خارطة �لتقدم �لعاملي.
�لقت�سادية  �لعقبة  بتطوير منطقة  كلفت  �لعقبة  تطوير  �سركة   
�خلا�سة، وبناء �لبنية �لتحتية و�لفوقية �لالزمة وتو�سيع �لقائم منها 
و�إيجاد �لعو�مل �ملمكنة لالأعمال �ل�سرورية للمنطقة و�إد�رة /ت�سغيل 

مر�فقها �لرئي�سية. 
ويعد ميناء �لعقبة جزء� من �لأ�سول �ل�سرت�تيجية �لتي متتلكها 
�مللك �حل�سني �لدويل  �أي�سا مطار  �لعقبة و�لتي ت�سمل  �سركة تطوير 
�ل�سركة  وتتولى  �ل�سرت�تيجية،  �ملو�قع  ذ�ت  �لأر��سي  من  وجمموعة 
وخدمات  �لعامة  و�مل��ر�ف��ق  �مل��وج��ود�ت  ه��ذه  وتطوير  �إد�رة  م�سوؤولية 

�لبنية �لتحتية يف �ملنطقة.
وت���ق���وم ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر �ل��ع��ق��ب��ة ب������اأد�ء دوره������ا م���ن خ����الل ج��ذب 
/ )مطورين  �خلا�س  �لقطاع  م�ساركة  وتفعيل  وتعظيم  �ل�ستثمار�ت 
�سيا�سة  تبني  خ��الل  م��ن  �ملختلفة  �لتطويرية  �مل�ساريع  يف  م�سغلني( 
�مل��وؤه��الت  �ل�سركة  متتلك  حيث  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ���س��ر�ك��ات 
لتطوير  �ل�سمويل  �ملخطط  تنفيذ  لت�سريع  �ل��الزم��ة  و�ملالية  �لفنية 
�لعقبة بطريقة تكفل �لتنمية �ل�ساملة و�لتكاملية وحتويلها �إلى مركز 

ريادي لالأعمال ووجهة �سياحية مميزة على �لبحر �لأحمر.

يكمن �لهدف �لرئي�سي ل�سركة تطوير �لعقبة يف �إطالق �لإمكانيات 
��ستثمار�ت  ��ستقطاب  خالل  من  للعقبة  �لكامنة  �لقت�سادية  و�ملز�يا 
�حلكيم  و�ل�ستخد�م  �لفر�س  من  ُحزمة  طريق  عن  �خلا�س  �لقطاع 
للمو�رد �لعامة وحتويل �لعقبة �إلى بو�بة لالأعمال و�لرتفيه و�ل�سياحة 

و�للوج�ستيات و�ل�سناعة.

�ن منظومه �ملو�نئ �جلديدة ت�ستمل على �ر�سفة حديثة و جمهزة 
بكافة �ملعد�ت و �لدو�ت �ملينائيه �لقادرة على ��ستيعاب حركة �لبو�خر 
�لقادمة و �ملغادرة ل�سيما �لب�سائع �لعامة و �حلبوب و�لغالل  علماً �ن 
�لتوجهات �لعاملية يف �لنقل باحلاويات ملختلف �نو�ع �لب�سائع �ساهمت 
�لى حد كبري يف حتديد معدلت �لطلب على �لب�سائع �لعامة و تفريغها 
ب�سكل عام يف �ملو�نئ �لمر �لذي يعني �سرعه �ملناولة و تقليل معدلت 
�و  �ملبا�سر  �لتحميل  على  تعتمد  �حلبوب  بو�خر  كون معظم  �لتخزين 

�لتخزين يف �ل�سو�مع.
�لب�سائع  ��ستقبال  على  قدرتها  و  �جلديدة  �لأر�سفة  �سعة  وح��ول 
�حلالية  �ملو�نئ  ملنظومة  �ل�سليم  �لتخطيط  و  �لدر��سات  ف��اإن  �لعامة 
ج���اءت ل��ت��وؤك��د �ن ه��ذه �مل��و�ن��ئ ق���ادره مت��ام��ا على �مل��ن��اول��ة �ل�سريعة و 
�ل�سليمة باعتبار �ن �ر�سفتها مهياأة و خم�س�سة حلجم �لبو�خر �لعاملية 
يف  �مل�ستخدمة  �حلديثة  �لدو�ت  و  �لغاط�س  و  �ل�سطفاف  ناحيه  من 

عمليات �لتفريغ و �لتحميل.

شركة تطوير العقبة

منظومة الموانئ الجديدة ..
 ارصفة حديثة ومجهزة بكافة المعدات

ب�سار �أبو رمان
�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة تطوير �لعقبة

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

تهنئة وتربيك

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

شركة
تطوير العقبة

 الرئيس التنفيذي للشركة 

بشار ابو رمان

وكافة موظفيها 
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 كلية ميشيل الصايغ للصيدلة
ت�سعى كلية مي�سيل �ل�سايغ لل�سيدلة جاهدة لتحظى مبكانة متميزة 
بني كليات �ل�سيدلة حملياً ودولياً ومتنح �لكلية درجة �لبكالوريو�س 

يف �ل�سيدلة وتزود �خلريجني باملعرفة �ل�سرورية ملمار�سة �ملهنة ب�سكل 
علمي و�خالقي ، بال�سافة �لى توفري قاعدة للتعليم �ل�سيدلين 
�مل�ستمر خلريجي �ل�سيدلة يف منطقة �لعقبة �لقت�سادية �خلا�سة 

و�ملناطق �ملجاورة . 

لماذا الصيدلة ؟
على  تقوم  �لتي  �ل�سحية  �لن�سانية  �ملهن  �إح��دى  �ل�سيدلة  مهنة 
م�����س��اع��دة �مل��ر���س��ى �ل��ذي��ن ي��ح��ت��اج��ون �ل���ى ت��دخ��الت دو�ئ���ي���ة ، وي��ك��ون 
�ل�سفاء من  يتمكنو�  لكي  �ملتنوعة  بالدوية  تزويدهم  خالل  من   ذلك 

ويتميز تخ�س�س �ل�سيدلة بتعدد �ماكن �لعمل وطبيعتها بعد �لتخرج 
وال  القطاعات  من  الكثري  يف  العمل  ال�سيدلة  خريج  ي�ستطيع  حيث 

يقت�سر مكان عمله على جمال حمدد .

متطلبات وسنوات الدراسة 

�لتخ�س�س
عدد �ساعات 
�لتخ�س�س

 معدل �سنو�ت
�لدر��سة

 �حلد �لدنى 
ملعدل �لثانوية 

 �لعامة
)�لردين(

 �حلد �لدنى 
ملعدل �لثانوية 

 �لعامة
)غري�لردين(

ر�سوم 
 �ل�ساعات
)د.�أ(/
دولر

فروع �لثانوية 
�لعامة للطلبة 

�لردنيني

65%80%5 �سنو�ت162�ل�سيدلة
 110 د.�أ

155 دولر�ً
علمي

فرص العمل بعد التخرج
يتميز تخ�س�س �ل�سيدلة باأنه من �لتخ�س�سات �لتي تتيح للطالب 
يف  �لعمل   ، �سيدلية  يف  �لعمل  �و  )�إن�����س��اء  �لعمل  ف��ر���س  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�مل�ست�سفيات �و �ملر�كز �ل�سحية وم�سانع �لدوية(.

كلية منيب وانجيال المصري للهندسة
ت�سعى كلية منيب و�جنيال �مل�سري للهند�سة �لى حتقيق �لتميز 

يف كافة �لتخ�س�سات �لهند�سة �ملدنية و�ملعمارية ويف كافة �ملر�حل 
�لتدري�سية و�لبحثية وجعلها يف م�ساف �لكليات �لهند�سية �لولى.

 لماذا الهندسة ؟
ت�سمل �لتخ�س�سات �لهند�سية جمالت معرفية ومهار�ت هند�سية 
يكت�سبها �لطالب يف م�سرية حت�سيله �لعلمي حيث يعمل على تطوير 
جمموعة من �ملهار�ت �لهند�سية و�لبد�ع و�لبتكار و�للتز�م باأخالقيات 
�ملهنة لي�سبح بعد تخرجه ومز�ولته للمنهة ق��ادر�ً على و�سع �حللول 
�لهند�سية و�لتخطيطية �ملثلى للم�ساكل �لهند�سية �لتي تو�جه �ملجتمع 

و�ل�سناعة يف خمتلف �ملجالت .

متطلبات وسنوات الدراسة

التخ�ص�ص
عدد �صاعات 

التخ�ص�ص
 معدل �صنوات

الدرا�صة

 احلد االدنى 
ملعدل 

الثانوية 
 العامة

)االردين(

 احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

 العامة
)غرياالردين(

 ر�صوم ال�صاعات
)د.اأ(/دوالر

فروع الثانوية 
العامة 
للطلبة 
االردنيني

الهند�صة 
املدنية

65%80%5 �صنوات163
 110 د.اأ

155 دوالراً

علمي 
�صناعي

الهند�صة 
املعمارية

65%80%5 �صنوات165
علمي 
�صناعي

فرص العمل بعد التخرج
يعمل �ملهند�سون يف �سركات �ملقاولت و�ملكاتب �لعقارية و�ملوؤ�س�سات 
�لعقارية  و�لبنوك  �لهند�سية  �ل�ست�سار�ت  و�سركات  و�لبحثية  �لعلمية 

و�ملكاتب �لهند�سية و�سركات �لن�ساء.

*تقدم الجامعة منحًا وخصومات تشجيعية للطلبة 
الدارسين في تخصصات الهندسة 

كلية تكنولوجيا المعلومات
�ل�سطناعي  �لذكاء  تقدم  �لتي  �ملعلومات  تكنولوجيا  كلية  تهدف 
وه��ن��د���س��ة �ل��ربجم��ي��ات �ل���ى �ع����د�د خ��ري��ج��ني م��وؤه��ل��ني مل��و�ك��ب��ة ث��ورة 
تكنولوجيا �ملعلومات ، وفق �حدث �لنظمة �ملعمول بها ، مبا يتما�سي 
تعاون  بناء  بهدف  �لباحثني  وت�سجيع   ، �لعاملية  �جل���ودة  معايري  م��ع 
�ملحلي  �مل�ستويني  على  �لبحاث  ومر�كز  �جلامعات  مع  فاعل  م�سرتك 

و�لعاملي.

جامعة العقبة للتكنولوجيا
Aqaba University of Technology

�جلامعات  �حت���اد  يف  ع��ام��ل  ع�سو  للتكنولوجيا  �لعقبة  جامعة 
، وع�سو �حت��اد �جلامعات  �لعاملية  �أحت��اد �جلامعات  �لعربية، و ع�سو 
�لردن��ي��ة  �ململكة  جنوب  يف  خا�سة  جامعة  و�ول  �لأورو-م��ت��و���س��ط��ي��ة  
�لعام �جلامعي  ��ستقبلت �جلامعة فوجها �لول يف  ، حيث   �لها�سمية 
لتحقيق  للو�سول  و�لب��د�ع  �لتميز  لتبد�أ رحلتها نحو   2016 /  2015
�هد�فها وتطلعاتها باأن تكون جامعة متميزة ، لتحقيق �لروؤى �مللكية 
�ل��ق��در�ت  ب��ن��اء  ����س��ا���س  �جل��ام��ع��ات  �ن  �ع��ت��ب��ار  على  �لقائمة  �ل�سامية 

�لب�سرية و�لفكرية و�ملعرفية ، وبانها م�سدر نهو�س �لوطن و�لمة .
توفر اجلامعة عدداً من برامج البكالوريو�ش املعتمدة لدى هيئة 
 : وهي   ، كليات  خم�س  على  موزعة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  �عتماد 

تكنولوجيا  �ل�سيدلة،وكلية  و�لعمارة(،كلية  )�ملدنية  �لهند�سة  كلية 
�لد�ب  �ل�سطناعي(،وكلية  ،�لذكاء  �لربجميات  �ملعلومات)هند�سة 
و�لعلوم)�لت�سوير �لطبي و�ل�سعاعي و�لعالج �لطبيعي(وكلية �لعلوم 

�لد�رية و�ملالية)�ملحا�سبة و�د�رة �لعمال(.
وت�ستقبل �جلامعة �لطلبة من �لردن ودول عربية �سقيقة ،وتوفر 
ع�سري  ببناء  �جلامعة  وتتميز  ومتكاملة  مريحة  جامعية  بيئة  لهم 
هيئة  ولع�ساء  وللطالبات  للطالب  �ملجهز  �ل�سكن  حرمه  يف  يوفر 
�لتدري�س ،بال�سافة �لى عدد من �ملر�فق �ملختلفة من مكتبة �ساملة 
�لتجهيز�ت  و�ح���دث  باأف�سل  جمهزة  وخم��ت��رب�ت  تدري�سية  وق��اع��ات 

�لعلمية،و�ملر�فق �لريا�سية و�ملالعب وعيادة طبية بكادر خمت�س.

 األستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش
رئيس الجامعة 
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لماذا الذكاء االصطناعي ؟
�لذكاء �ل�سطناعي �حد فروع علم �حلا�سوب ،ويعتمد ب�سكل ��سا�سي 
على بناء �لنظمة �ملربجمة ،بهدف ��ستيعاب �لبيئة �ملحيطة، كما يعترب 
من �هم �لتخ�س�سات �لتي ظهرت يف �لوقت �لذي ��سبح فيه �حلا�سوب 
�أهم �لعنا�سر �لتي يعتمد عليها �لن�سان يف حياته �لعلمية  و�لنرتنت 
و�لعملية وبناء �لنظمة �لذكية وت�سميم �لتطبيقات �خلا�سة ل�ساليب 

ومناذج �لذكاء �ل�سطناعي.

متطلبات وسنوات الدراسة
عدد �صاعات التخ�ص�ص

التخ�ص�ص
 معدل �صنوات

الدرا�صة
 احلد االدنى 

ملعدل 
الثانوية 

 العامة
)االردين(

 احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

 العامة
)غرياالردين(

 ر�صوم ال�صاعات
)د.اأ(/دوالر

فروع الثانوية 
العامة للطلبة 

االردنيني

الذكاء 
اال�صطناعي

 85 د.اأ50%60%4 �صنوات132
120 دوالراً

علمي, 
 �صناعي,
 زراعي,

التعليم 
ال�صحي 
 ال�صامل

)متري�ص(

فرص العمل بعد التخرج
ي���ع���م���ل خ���ري���ج���و �ل�����ذك�����اء �ل����س���ط���ن���اع���ي يف جم�������الت م��ت��ن��وع��ة 
م��ن��ه��ا ت���ط���وي���ر �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �حل���ا����س���وب���ي���ة و�لن���ظ���م���ة �لل���ك���رتون���ي���ة 
ب��اأ���س��ك��ال��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�خ�������رت�ع �مل���رك���ب���ات و�ل����ط����ائ����ر�ت �ل���ت���ي ميكن 
ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة. و�ل���ع���م���ل يف  ق���ائ���د  ت��ع��م��ل وح���ده���ا م���ن دون   �ن 

*تقدم الجامعة منحًا وخصومات تشجيعية للطلبة 
الدارسين في تخصص الذكاء االصطناعي

لماذا هندسة البرمجيات ؟
ياأتي تخ�س�س هند�سة �لربجميات مو�ئماً لحتياجات �سوق �لعمل 
ثورة  يو�كب  ، ومبا  نعي�سه  �ل��ذي  �ملت�سارع  �لعاملي  �لتطور  مع  ومتا�سياً 

�لتكنولوجيا وو�سائل �لت�سال �حلديثة �لتي يعي�سها �لعامل �لن. 

متطلبات وسنوات الدراسة

عدد �صاعات التخ�ص�ص
التخ�ص�ص

معدل 
 �صنوات

الدرا�صة

 احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

 العامة
)االردين(

 احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

 العامة
)غرياالردين(

ر�صوم 
 ال�صاعات

)د.اأ(/دوالر

فروع الثانوية 
العامة للطلبة 

االردنيني

هند�صة 
الربجميات

 85 د.اأ50%60%4 �صنوات132
120 دوالراً

 علمي, 
معلوماتية

فرص العمل بعد التخرج
وم��ط��ور  وحم��ل��ل  كمهند�س  �ل��ربجم��ي��ات  هند�سة  خ��ري��ج��ي  يعمل 
ن��ظ��م وب���رام���ج وب���اح���ث وم���در����ش ح��ا���س��وب وم�����س��رف ع��ل��ى خم��ت��رات 
 �حل���ا����س���وب وف���اح�������س ب���رجم���ي���ات ب���ال����س���اف���ة �ل�����ى �لع����م����ال �حل����رة
يف  �ل��د�ر���س��ني  للطلبة  ت�سجيعية  وخ�����س��وم��ات  منحاً  �جل��ام��ع��ة  *ت��ق��دم 

تخ�س�س هند�سة �لربجميات.

كلية العلوم االدارية والمالية
منها  ،و���س��ع��ي��اً  �لع��م��ال  و�د�رة  �ملحا�سبة  تخ�س�سي  �لكلية  ت�سم 
قادر  موؤهل  تعليمي  ك��ادر  توفري  على  فقد حر�ست   ، و�ل��ري��ادة  للتميز 
على �لتعليم و�لتطوير ، وكذلك �جر�ء �لبحاث �لتطبيقية من خالل 
تبني �مل�ساريع �ملتنوعة عرب تعاونها مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي �مياناً 
منها �ن �لتعليم �هم ركائز �لتنمية و�كرها م�ساهمة يف حقول �لتنمية 

�لقت�سادية. 

لماذا العلوم االدارية والمالية ؟
علم  ف���روع  �ه��م  م��ن  و�ملحا�سبة  �لع��م��ال  �د�رة  تخ�س�سات  تعترب 
�لد�رة �لتي �ساهمت ب�سكل ملمو�س يف حت�سني �مل�ستوى �ملعي�سي للفرد ، 
فعلم �لد�رة يتعلق بال�سا�س بفن �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سليمة ،ف�ساًل عن 
�أن د�ر�سي �د�رة �لعمال ميكنهم �لتنبوؤ بالمور �مل�ستقبلية مما ميكنهم 

من و�سع خطط بديلة لتخطي �لزمات �و جتنبها.

متطلبات وسنوات الدراسة
�معدل سنواتعدد ساعات التخصصالتخصص

الدراسة
�احلد االدنى 

ملعدل الثانوية 
�العامة

(االردني)

�احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

�العامة
(غيراالردني)

�رسوم الساعات
(د.أ)/دوالر

فروع الثانوية 
العامة للطلبة 

االردنيني

50%60 %4 سنوات132ادارة االعمال
85 د.أ

120 دوالراً

 علمي , ادبي,

شرعي , 

 فندقي,

 معلوماتية,

التعليم 

الصحي 

 الشامل 

)التمريض(

احملاسبة
50%60 %4 سنوات132

فرص العمل بعد التخرج
منها  خمتلفة  جم��االت  يف  واملحا�سبة  االع��م��ال  ادارة  خريج  يعمل 
�ل��ع��م��ال و�مل��وظ��ف��ني وم��ف��ت�����س وم��ر�ق��ب  ل�����س��وؤون  كمخت�س وم���ر�ق���ب 
و�خت�سا�سي  �ملختلفة  �لد�ري����ة  �لق�سايا  يف  وخمت�س  وب��اح��ث  �د�ري 
�ع��م��ال  و�مل��ح��ا���س��ب��ة وم��دي��ر  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  ت��ط��وي��ر  وب��اح��ث يف كيفية 
�لبنكية.  �مل��وؤ���س�����س��ات  يف  م��وظ��ف  �و  ���س��رك��ات  �و  م��ر�ك��ز  �و   مل�ست�سفيات 

*تقدم الجامعة منحًا وخصومات تشجيعية للطلبة 
الدارسين في تخصصي المحاسبة وادارة االعمال

كلية االداب والعلوم
،�لت�سوير  �لطبيعي  �لعالج   : تقدم تخ�س�سات  �لتي  �لكلية  تهدف 
�لطبي و�ل�سعاعي ، �لدبلوم �لعايل يف �لرتبية �إلى تزويد �لطلبة مبو�د 
علمية قيمة وفق خطط در��سية حديثة ، لتطوير معارفهم �لعلمية يف 
بتناف�سية  �لعمل  �سوق  لدخول  وتهيئتهم  تخ�س�سم  جم��الت  خمتلف 
عالية ، كما تهدف الكلية الى تخريج طلبة يتمتعون بالقدرات التحليلية 

و�لنقدية �لالزمة ملتابعة در��ستهم �لعليا يف جامعات عاملية ومرموقة.

لماذا العالج الطبيعي ؟
�ح����د ف�����روع ت��خ�����س�����س��ات �مل���ه���ن �ل��ط��ب��ي��ة �مل�������س���ان���دة ،وي����ق����وم على 
با�ستخد�م  �حلركية  و�ل�سطر�بات  �ملر�سية  �حلالت  وعالج  ت�سخي�س 
وت�سحيح  وتخفيف  �جل�����س��م  ح��رك��ة  ف��ه��م  خ���الل  م��ن  طبيعية  و���س��ائ��ل 
�لو�سائل  خمتلف  با�ستخد�م  �مل�سابني  وتاأهيل  و�مل��ر���س  �ل�سابة  �ث��ار 
�لطبيعي  �لعالج  تخ�س�س  ويعترب   ، �لعالجية  و�لتمارين  �لفيزيائية 
من �لتخ�س�سات �ملطلوبة ب�سكل كبري يف وقتنا �حلايل ، وب�سكل خا�س 
مع زيادة �نت�سار ��ستخد�م و�سائل �لتكنولوجيا �حلديثة �لتي توؤدي �لى 
�حلاق �ل�سرر يف �جلهاز �لع�سلي ، كما تلعب مهنة �لعالج �لطبيعي دور�ً 
كطريقة  لال�سحاء  �سو�ء  �ل�سحية  �لرعاية  وتقدم  تطوير  يف  ��سا�سياً 

وقائية �أو للمر�سى كو�سيلة عالجية ناجحة .

متطلبات وسنوات الدراسة
عدد �صاعات التخ�ص�ص

التخ�ص�ص
 معدل �صنوات

الدرا�صة
 احلد االدنى 

ملعدل الثانوية 
 العامة

)االردين(

 احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

 العامة
)غرياالردين(

 ر�صوم ال�صاعات
)د.اأ(/دوالر

فروع الثانوية 
العامة للطلبة 

االردنيني

 100 د.اأ60%70%4 �صنوات136العالج الطبيعي
120 دوالراً

 علمي 
التعليم ال�صحي 
ال�صامل)التمري�ص(

فرص العمل بعد التخرج
ي��ع��م��ل خ��ري��ج��و �ل���ع���الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي يف �ل���ع���ي���اد�ت وع����ي����اد�ت طب 
�ل��ع��ظ��ام وم���ر�ك���ز �ع������ادة �ل��ت��اأه��ي��ل و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وم���ر�ك���ز �ل��رع��اي��ة 
و�جلامعات �مل��در����س  ويف  �لتعليم  ويف  و�مل�سنني  �لعجزة  ودور   �ل�سحية 

*تقدم الجامعة منحًا وخصومات تشجيعية للطلبة 
الدارسين في تخصص العالج الطبيعي

لماذا التصوير الطبي واالشعاعي ؟

يهتم هذ� �لتخ�س�س باعد�د �لكو�در �ملوؤهلة يف ت�سخي�س �لمر��س 
وع��الج��ه��ا ع��ن ط��ري��ق �ل��ت�����س��وي��ر �ل��ع��ادي و�مل��ل��ون ل��ك��ل �ج����ز�ء �جل�سم 
 ، �خلبيثة  و�لور�م  و�لعالج  �لت�سخي�س  يف  �مل�سعة  �لنظائر  و��ستخد�م 
وير�فق �عد�د �لطالب تدريباً ميد�نياً يف �مل�ست�سفيات ويعترب من �كر 
�لتخ�س�سات �لطبية دقة و�همية ، وعلى ��سا�سه يتم ت�سخي�س �لكثري من 
�حلالت �ملر�سية ذ�ت �ل�سلة بجميع �جهزة �جل�سم ، ويف وقتنا �حلا�سر 
يت�سع جمال �لعمل لد�ر�سي �لتخ�س�س يف �مل�ست�سفيات �لعامة و�خلا�سة 
 و�ملر�كز �لطبية ، ويعترب �حد �كر �لتخ�س�سات �ملطلوبة يف �سوق �لعمل. 

متطلبات وسنوات الدراسة
 معدل �صنواتعدد �صاعات التخ�ص�صالتخ�ص�ص

الدرا�صة
 احلد االدنى 

ملعدل الثانوية 
 العامة

)االردين(

 احلد االدنى 
ملعدل الثانوية 

 العامة
)غرياالردين(

 ر�صوم ال�صاعات
)د.اأ(/دوالر

فروع الثانوية 
العامة للطلبة 

االردنيني

الت�صوير الطبي 
واال�صعاعي

 100 د.اأ60%70%4 �صنوات136
120 دوالراً

 علمي 
التعليم ال�صحي 
ال�صامل)التمري�ص(

 فرص العمل بعد التخرج
ي���ع���م���ل خ���ري���ج���و �ل���ت�������س���وي���ر �ل���ط���ب���ي و�ل�����س����ع����اع����ي يف جم����الت 
و�مل��ر�ك��ز  �ل���س��ع��اع��ي  �ل��ت�����س��وي��ر  وم���ر�ك���ز  �مل�ست�سفيات  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 

و�سركات  و�ل��ط��ب��ي  �ل���س��ع��اع��ي  للت�سوير  �ق�����س��ام  ت�سم  �ل��ت��ي  �ل�سحية 
 �مل���ع���د�ت �ل��ط��ب��ي��ة و�جل��م��ي��ع��ات و�مل���وؤ����س�������س���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة .

*تقدم الجامعة منحًا وخصومات تشجيعية للطلبة 
الدراسين في تخصص التصوير الطبي واالشعاعي

الدبلوم العالي في التربية 
�ل��ى جانب  تاأتي  ، فهي  يتجز�أ من حياتنا  ل  ج��زء�ً  �لرتبية  تعترب 
�ن �لرتبية و�لتعليم عمليتان ل ت�ستغني �حد�هما عن  ، حيث  �لتعليم 
�لأخرى ، وياأتي تخ�س�س �لدبلوم �لعايل يف �لرتبية يف جامعة �لعقبة 
��ساليب �لرتبية و�لتعليم ومناهجها مبا  للتكنولوجيا ليهتم بتدري�س 
يتما�سى مع تطور�ت �لبيئة �لتعليمية و�لرتبوية و�ختالفها ، وي�ساهم 
هذ� �لتخ�س�س �لذي ي�ستهدف �لعاملني يف جمال �لتعليم من معلمي 
ومدر�ء مد�ر�س برفع كفايتهم يف جمالت توجيه �ملتعلمني وتدري�سهم 

وتعليمهم باف�سل �ل�سبل وحتقيق �لرت�بط بينهم.

متطلبات وسنوات الدراسة
عدد �صاعات التخ�ص�ص

التخ�ص�ص
 معدل �صنوات

الدرا�صة
 ر�صوم ال�صاعات

)د.اأ(/دوالر
ال�شروط

الدبلوم 
العايل يف 

�صنة واحدة30الرتبية
 100 د.اأ

120 دوالراً
درجة 

بكالوريو�ص 
يف 

تخ�ص�صات 
ذات عالقة

*تمنح الجامعة منح وخصومات تشجيعية للطلبة 
الدارسين في تخصص الدبلوم العالي في التربية 

تصل الى 50 % .

معلومات �لت�سال:

�ل�ساحل   – �جلنوبية  �ملنطقة   – �لعقبة 
�جلنوبي

هاتف : 96232092300+

خلوي : 962787710610+

فاك�س : 9623209210+

مكتب ارتباط اجلامعة – عمان – �لردن

فاك�س : 0096265548971

�لربيد �للكرتوين :

INFO@AUT.EDU.JO

بريد  �سندوق   77110: �لربيدي  �لعنو�ن 
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�سعوًر�  فيه  وُي��ح��دث��ان  بالطاقة  �جل�سم  و�ل��ق��ه��وة  �ل�����س��اي  مي��د 
�إ�سافة  باليقظة، من خالل ما يحتويان عليه من مادة »�لكافيني«، 
�إلى عنا�سر �أخرى م�سادة لالأك�سدة، لكن �أيهما �أ�سح و�أفيد للج�سم؟

�ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���س  �أن  �أو����س���ح���ت  در�����س���ة  �أج���ري���ت  ع����ام 2005 
ي�ستهلكون �لكافيني بكميات معتدلة ي�سبحون �أقل عر�سة لالإ�سابة 
بالنوع �لثاين من مر�س �ل�سكري، كما تنخف�س �حتمالت �إ�سابتهم 
باأمر��س �لقلب و�لأع�ساب، مبا يف ذلك �لزهامير و�ل�سلل �لرتعا�سي.

و�أفادت باأن �لكوب �لو�حد من �لقهوة يحتوي على ما يرت�وح بني 
80 و100 مليجر�م من �لكافيني، بح�سب �لباحث كري�ستوفر جاردنر، 
لبحوث  �ستانفورد  مب��رك��ز  �لتغذية  علم  يف  خمت�س  �أك��ادمي��ي  وه��و 

�لوقاية.
�أما كوب �ل�ساي في�سم كمية من �لكافيني ت��رت�وح بني 30 و50 
مليجر�ًما، �أي �أقل من �لقهوة ب�سكل ملحوظ، ويوؤيد �لباحث يف علم 
�لن�سب،  هذه  يف  ورد  ما  �ساو،  ماثيو  كاليفورنيا،  بجامعة  �لأع�ساب 

�لكافيني  حجم  �أ�سعاف   3 يعادل  ما  على  حتتوي  �لقهوة  �إن  قائاًل 
�ملوجود يف �ل�ساي تقريًبا.

وبح�سب �لباحثني فاإن جتاوب �جل�سم مع مادة �لكافيني و�لإكثار 
�لقهوة متنح من  �أن  �آخر، و�ملعروف  �إلى  منها يختلفان من �سخ�س 
�لرتكيز  م��ن��ح  �إل���ى  �ل�����س��اي  مي��ي��ل  ح��ني  يف  ���س��ري��ع��ة،  يقظة  ي�سربها 
لوقت �أطول ب�سبب �حتو�ئه على مادة »�لثيانني« �لتي تبطئ عملية 

�مت�سا�س �لكافيني يف �جل�سم.

ويف 2008، �أظهرت در��سة �أن �لأ�سخا�س �لذين ��ستهلكو� م�سروًبا 
تركيًز�  �أك��ر  كانو�  �ل�ساي،  �أي  و�لكافيني،  »�لثيانني«  مادتي  ي�سم 
�أما  من �لأ�سخا�س �لذين �سربو� �لكافيني �ملوجود يف �لقهوة فقط، 
�لتقليل من �ملخاطر �لتي قد تنجم عن  �لأ�سخا�س �لذين يريدون 

�لكافيني، فمن �لأف�سل على �لأرجح �أن يتجهو� �إلى �سرب �ل�ساي.

الشاي والقهوة
يمدان الجسم بالطاقة

لكن أيهما أصح؟

�سغري�  �أم  كبري�  ك��ان  ���س��و�ء  �سخ�س  �أي  يتعر�س 
ملوقف معني يجعله يبد�أ يف �لبكاء.

وتتعدد �لأ�سباب �لتي جتعل �لعني تبد�أ يف �إ�سر�ف 
لتلبية  �لأط���ف���ال  يبكي  �مل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  �ل���دم���وع، 

�لحتياجات �لف�سيولوجية و�لإبالغ عن �ملر�س.
ولكن يجهل غالبية �لنا�س �أن هناك فو�ئد معينة 
�ل��دم��وع، وذل��ك  و�إ����س���ر�ف  �ل��ب��ك��اء  ت��ع��ود للج�سم عند 
بح�سب ما ن�سره موقع "ر�مبلر" �لطبي يف تقرير له.

�أن�����و�ع خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل���دم���وع، وتختلف  وه���ن���اك 
من  ن��وع  ك��ل  بح�سب  �جل�سم  يكت�سبها  �ل��ت��ي  �ل��ف��و�ئ��د 
�أنو�عه، على �سبيل �ملثال، ت�ساعد �لدموع �لقاعدية �أو 
غري �ملرئية، و�لتي تكون موجودة يف �لعني ب�سكل د�ئم، 

على بقاء �لعني رطبة وحمايتها من �جلفاف.
)�مل��رئ��ي��ة(، متنع  �لنعكا�سية  �ل��دم��وع  �أن  يف حني 
�لبكترييا من دخول �جل�سم وحتذر من �أن هناك �سرر�ً 
حمتماًل يف �لعني، كوجود �لتهاب معني، ويت�سكل هذ� 

�لنوع من �لدموع لأ�سباب كثرية وعديدة، على �سبيل 

�جلوية  �لعو�مل  ب�سبب  �أو  �لب�سل  تقطيع  عند  �ملثال 

كالرياح.

وي���ع���رف �ل���ن���وع �لأخ�����ري م���ن �ل���دم���وع ب��ال��دم��وع 

�لعاطفية �لتي ترتبط ب�سكل خا�س بامل�ساعر، حتتوي 

توؤثر  �لتي  �لببتيد�ت  من  �لعديد  على  �لدموع  ه��ذه 

على �جل�سم كمهدئ وم�سكن لالآلم.

وقد ثبت �أن هذ� �لنوع من �لدموع ين�سط �جلهاز 

�لع�سبي �ل�سمبثاوي �مل�سوؤول عن �لر�حة و�ل�سرتخاء.

و�أث��ب��ت �ل��در����س��ات �أن���ه �أث��ن��اء �لبكاء �مل��ط��ول، يتم 

�إفر�ز �لأوك�سيتو�سني و�لإندورفني، مما ي�سهم يف رفع 

�حلالة �ملز�جية بعد ذلك، وهذ� ما يف�سر �أنه يف �لعديد 

من �حلالت يبد�أ �ل�سخ�س بال�سحك بعد �لبكاء.

فوائد غير 

متوقعة 

للدموع 

أثناء 

البكاء
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�سّلط موقع »كاليفند كلينيك«، �ل�سوء على خطورة �لأطعمة �ململحة 
�أو �مل�ساف عليها ملح، لفًتا �إلى �أن �لكثري من �مللح �أو �ل�سوديوم ميكن �أن 

ي�سر بالقلب.  

و�سدد �ملوقع يف تقرير له على �سرورة �حلفاظ على تناول �ل�سوديوم 
�مللح،  م��ن  �سغرية  ملعقة  ي�ساوي  وه���ذ�  يومًيا  ملليجر�م   2300 م��ن  �أق���ل 
منا�سًد� كل �سخ�س يعاين �رتفاع �سغط �لدم �تباع نظام غذ�ئي منخف�س 

�ل�سوديوم.

من جانبهم، �أو�سى �لأطباء �لأ�سخا�س �لذين يعانون من ق�سور �لقلب 
باتباع نظام غذ�ئي منخف�س �ل�سوديوم، موؤكدين �أن �لكثري من �مللح ي�سبب 

تر�كم �ل�سو�ئل حول �لقلب و�لرئتني، ما يجعل �لقلب يعمل بجهد �أكرب.

و�ملخلالت  و�لنقانق  كاللحوم  �جل��اه��زة  �لأطعمة  م��ن  �لأط��ب��اء  وح���ّذر 
وحتى �جلنب ميكن �أن حتتوي على �لكثري من �مللح.

خطورة األطعمة المُملحة 

على الصحة

�أنحاء  �سيوعا يف جميع  �لأك��ر  �مل�سكنات  �أن  در��سة حديثة من  ح��ذرت 
�لعامل، ميكن �أن يكون لها تاأثري يتجاوز جمرد �لتخل�س من �ل�سد�ع.

وق��ال��ت در����س��ة ن�����س��رت يف دوري����ة »ع��ل��م �لأع�����س��اب �لج��ت��م��اع��ي �مل��ع��ريف 
�أي�سا با�سم �لبار��سيتامول ويباع  �أ�سيتامينوفني، �ملعروف  �إن  و�لوجد�ين«، 
على نطاق و��سع حتت �ل�سمني �لتجاريني تايلينول وبانادول، يزيد �أي�سا 
من �ملخاطرة، عندما قام �لباحثون بر�سد �لتغري�ت يف �سلوك �لنا�س عندما 

يكونون حتت تاأثري هذه �لأدوية.
عامل �لأع�ساب بالدوين و�ي من جامعة ولية �أوهايو يف تقرير ن�سره   
�لنا�س  يجعل  �لأ�سيتامينوفني  �أن  »ي��ب��دو  ق���ال:  �أل����ريت«  »�ساين�س  م��وق��ع 
ي�سعرون مب�ساعر �أقل �سلبية عندما يفكرون يف �أن�سطة حمفوفة باملخاطر، 

فهم ل ي�سعرون باخلوف«.
وي�سري �لتقرير �إلى �أن �لقدرة �لعاطفية لالأ�سخا�س على �إدر�ك وتقييم 

�ملخاطر ميكن �أن تتاأثر عندما ياأخذون عقار �ل�سيتامينوفني.

دراسة حديثة تحذر من تناول 

المسكنات

بفو�ئد  يتميز  �لقرنفل  باأن  �لأملانية،  �آرت�ست«  »ناتور  جملة  �أف��ادت 

�سحية متعددة؛ حيث ت�ساعد بر�عم �لقرنفل يف عالج �لتهابات �للثة، 

و�لتخفيف من �آلم �لأ�سنان.

عالج  يف  ي�ساهم  �لقرنفل  ���س��اي  �أن  لها  تقرير  يف  �ملجلة  وذك���رت 

�لتقل�سات �ملعوية و�لتخفيف من �أعر��س مر�س �لروماتيزم.

و�أ�سارت �إلى �أن �لتدليك بزيت �لقرنفل ي�ساعد على �لتخفيف من 

�أنه  بجانب  �له�سمي،  و�لتقل�سات يف منطقة �جلهاز  بالغثيان  �ل�سعور 

ي�ساعد يف عالج �نتفاخ �لبطن و�أعر��س مر�س �لروماتيزم، و�لتخفيف 

من �آلم �لع�سالت و�ملفا�سل.

وحذرت �ملجلة من ��ستعمال زيت �لقرنفل؛ لأن هذ� �لزيت يت�سبب 

فال  املخا�ش،  اآالم  يزيد  اأن��ه  كما  املخاطية،  واالأغ�سية  اجللد  تهيج  يف 

يجوز ��ستخد�مه �أثناء فرتة �حلمل.

فوائد القرنفل عديدة.. 

ولكن احذروا

ذكر موقع "webmd"، فو�ئد "�لبطاطا �حللوة" حل�سولها على كٍم 
كبرٍي من �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملفيدة، مثل �لزنك و�لبوتا�سيوم و�ملغني�سيوم 

و�حلديد وم�ساد�ت �لأك�سدة لذ� يطلق عليها ��سم "�سوبرفوود".

تقي  �حللوة  �لبطاطا  يف  �ملوجودة  �لكاروتينات  �أن  �إلى  �ملوقع  و�أ�سار 
من خطر �لإ�سابة بال�سرطان، كما �أنها غنية مُبرّكب طبيعي �آخر ي�سمى 
�لقولون  ب�سرطان  �لإ���س��اب��ة  ف��ر���س  م��ن  يقلل  ق��د  �ل���ذي  �لأنثو�سيانني 

و�مل�ستقيم.

ووفقاً للموقع، تتحكم �ملركبات �ملوجودة يف �لبطاطا �حللوة يف ن�سبة 
�لبطاطا �حللوة منخف�سًة يف موؤ�سر  �لدم عند غليها، وتكون  �ل�سكر يف 
�أنها لن ترفع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم  ن�سبة �ل�سكر يف �لدم "GI"، مما يعني 

.GI بنف�س �سرعة �لأطعمة �لتي حتتوي على ن�سبة عالية من

�للتهاب يف ج�سمك  �لأرجو�نية يف تقليل  �لبطاطا �حللوة  وت�ساهم 
ومتنع منو �خلاليا �لدهنية، مما قد ي�ساعدك على �إنقا�س �لوزن.

تقي من السرطان.. 

أبرز فوائد البطاطا الحلوة
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رثاء

صالُة الوداع
الكمامة مستمرة ..

قال �لعلماء يف �ملركز �لأمريكي ملكافحة �لأمر��س 
»CDC« �إنه رغم فاعلية �للقاح �لعالية �سد فريو�س 
�ل�سروري  �أن��ه من  �إل  »ك��وف��ي��د-19«،  �مل�ستجد  كورونا 

�للتز�م بارتد�ء �أقنعة �لوجه »�لكمامة«.

 3950 �سملت  در��سة  �أج��رو�  �أنهم  �لعلماء  و�أو���س��ح 
مت  �لذين  �ل�سحية،  �لرعاية  جم��ال  يف  �لعاملني  من 
و�آذ�ر   2020 �لأول  كانون  ما بني  �لفرتة  تطعيمهم يف 
2021، وظهر �أن �للقاحات ذ�ت �جلرعتني فعالة بن�سبة 
90% يف ح��م��اي��ة �لأ���س��خ��ا���س م��ن �لإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س 

»�سار�س كوفيد 2«.

�حل�سول  م��ن  �أ�سبوعني  بعد  �أن���ه  �لعلماء  ووج���د 
على كلتا �جلرعتني، كان �لأ�سخا�س يتمتعون بحماية 
ك��ام��ل��ة ت��ق��ري��ًب��ا م���ن �لإ����س���اب���ة ب��ال��ف��ريو���س، م��ق��ارن��ة 
يعني  ل  لكن  تطعيمهم،  يتم  مل  �ل��ذي��ن  بالأ�سخا�س 

ذلك �أنه ميكن �لتخل�س من �أقنعة �لوجه.

و�أ�ساف �لعلماء �لأمريكيون �أن �ملتغري�ت �جلديدة 
ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، و�ل��ت��ي ظ��ه��رت م���وؤخ���ًر�، مي��ك��ن �أن 
�للقاحات  تلقو�  �ل��ذي��ن  حتى   – �لأ���س��خ��ا���س  ت�سيب 
�ملختلفة – لأن تلك �لأم�سال مت �لو�سول �إليها وفق 
�ساللت قدمية، ومن ثم يجب على �جلميع �أن يلتزم 

بارتد�ء �لكمامة.

�لتوعية  �أوف��ي��ت مدير  ب��ول  ق��ال  ذ�ت���ه،  �ل�سياق  يف 
اأنها بعد  باللقاح: »قد يف�سر النا�ش هذه النتائج على 
�أن تلقيت �لتطعيم فاأنت ل�ست بحاجة �إلى �رتد�ء قناع 
�مل�سكلة يف  وج��ه لأن��ك ل�ست يف خطر �لإ���س��اب��ة، ولكن 
�أن  ذل��ك ه��ي �ل��ط��ف��ر�ت �جل��دي��دة، ول ي��ز�ل باإمكانك 
�ل��ط��ف��ر�ت،ل��ذ�  لإح���دى  تعر�ست  �إذ�  �ل��ع��دوى  تلتقط 

يجب �للتز�م بالكمامة«.

�ملجتمع،  �ل��ع��دوى يف  �ن��ت��ق��ال  »ح��ت��ى يقل  وت��اب��ع: 
�لوجه،  �أقنعة  �رت��د�ء  يف  �لأ�سخا�س  ي�ستمر  �أن  يجب 
�إلى %80  باللقاحات  فاإذ� كانت  �لعدوى،  للحماية من 
�أو 90%، فيمكن زيادتها �إلى ما يقرب من 100% بارتد�ء 

�لكمامات«.

 دراسة:
أقنعة الوجه 

ضرورة 
حتى مع 

تلقي لقاحات 
»كورونا«

ريِر وال َيعي َج�سٌد َينو�ُس على ال�سَّ

ِه املَت�سارِع  يَق املدى ِمن َنب�سِ �سِ

���ُة حوله���ا �سم����ٌس ُت�سّج���ى واالأحبَّ

ما بنَي باٍك يف ال���وداِع و�سارِع  

اإال اأن���ا َمهم���ا ا�ستَب���دَّ ب���َي االأَ�سى

اأَرُن���و اإليه���ا ال اأُب���ثُّ َمواِجع���ي 

يا �سم�َس هذي الّداِر �ِسعرَي َبارٌد

ُمْذ �ساَر َفْقُدِك َعْن ِرثائِك َمانعي

اأَ�ْسبلُت عيَن���ِك حتَت َجفٍن �ساكٍن

ف�سرى ارتعا�ُس املوِت بنَي اأَ�ساِبعي

اأم���ي، ويختنُق ال���كالُم على َفمي

ُعودي َفهذا الُعْمُر لي�َس ِبراجِع

ه���ا ت اأنام���َل َكفِّ اأم���ي الت���ي م���دَّ

حتى ُتكفك���َف بالَبناِن َمداِمعي

اأمي الق�سيدُة واحلديقُة والنَّدى

وِح فوق خمادعي اأمي َحكايا الرُّ

يف وجهها القمح���ي اآيُة ُم�سَحٍف

يهف���و لطلَعِتها حم���اُم اجلامِع

�ساَخ���ْت مالحُمَه���ا وظلَّ���ت ِطفلًة

َة عنَد �س���وِء الطالِع  ترج���و املنيَّ

ي���ا م���وُت ي���ا �س���رَّ املراث���ي كلِّه���ا

َمن يرَتدي َعيني ويرِثيها َمعي

ما ظ���لَّ يف َقلبي ال�سغرِي َم�ساحٌة

َتكف���ي الأَدفَن يف َث���راُه َفواِجعي

يا ربُّ ي���ا ربَّ الق�سائ���ِد والنَّدى

اأدري باأنَك، رغَم ذنبَي، �سامعي:

من حت���ِت اأق���داِم االأموم���ِة َجنٌة

ممنوع���ٌة ع���ْن كلِّ ع���اقٍّ قاطِع 

اأم���ي عل���ى االأب���واِب فلت���اأذْن لها

هَي يف جنانَك حم�ُس باٍب تا�سِع

عائشة الحطاب
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جامعة الزرقاء

شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار تعقد اجتماع الهيئة 
العامة العادي لعام2020

  »إدارة األزمات« يختار جامعة الزرقاء مركزا للتطعيم ضد فايروس كورونا

عميد شؤون الطلبة بجامعة الزرقاء يحاضر في كلية الدفاع 
الوطني الملكية

�لعامة  �لهيئة  �جتماع  و�ل�ستثمار  للتعليم  �لزرقاء  �سركة  عقدت 
2021/3/16م،  �ل��ث��الث��اء  ي��وم   2020 ل��ع��ام  و�لع�سرين  �ل��ث��ام��ن  �ل��ع��ادي 
 Microsoft من�سة  با�ستخد�م  �مل��رئ��ي  �لت�����س��ال  تقنية  با�ستخد�م 
Team، عماًل باأحكام قانون �لدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 و�أمر �لدفاع 
رقم )5( ل�سنة 2020 و�لإجر�ء�ت �ل�سادرة عن وزير �ل�سناعة و�لتجارة 
و�لتموين بتاريخ 2020/4/9 ومو�فقته على عقد �جتماع �لهيئة �لعامة.
للتعليم  �ل���زرق���اء  ���س��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �لج��ت��م��اع  وح�����س��ر 
عام  مر�قب  ومندوب  �سعرية،  �أبو  حممود  �لدكتور  �سعادة  و�ل�ستثمار 
�ل�سركات �ل�سيد ها�سم �لهر�س، و�أع�ساء �ملجل�س، بعد �كتمال �لن�ساب، 
ر�أ�س  �أ�سل  من  �سهماً   )14021220( �حل�سور  �أ�سهم  جمموع  بلغ  حيث 
مال �ل�سركة �ملكتتب ومقد�ره �ستة ع�سر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم، 
ن�سبته  م��ا  ي�سكل  ومب��ا   ،)1121( �أ���س��ل  م��ن  م�ساهماً   )14( وبح�سور 

)84.97( من ر�أ�س مال �ل�سركة �مل�سدد بالكامل.

من  �لعديد  حققت  و�ل�ستثمار  للتعليم  �ل��زرق��اء  �سركة  �أن  يذكر 
�لأ�سعدة،  و�لهادفة يف خمتلف  �ملتميزة  �لريادية  و�مل�ساريع  �لجن��از�ت 
�لتي ت�سهم يف دعم وتطوير جامعة �لزرقاء وريا�س ومد�ر�س �جلامعة 
�إلى  �إ�سافة  �ل�ساطع،  �ل�سوء  و�سركة  �ملتو�سطة  �لتقنية  �لزرقاء  وكلية 
�خلدمات �لتي تقدمها للمجتمع �سو�ء على م�ستوى �ململكة �أو حمافظة 

�لزرقاء.

�ل��ظ��روف  �ل���زرق���اء للتعليم و�ل���س��ت��ث��م��ار، ويف ظ��ل  ���س��رك��ة  ود�أب����ت 
�لر�هنة �لتي جتتاح �ململكة �إثر جائحة كورونا، و�نطالقا من �مل�سوؤولية 
�لتي تقدم  �لجتماعية لل�سركة، على توفري �لدعم �لالزم للقطاعات 
�ل�سحة  وز�رة  ج��ه��ود  ودع���م  �ل��ط��ب��ي��ة،  و�ل��رع��اي��ة  �ل�سحية  �خل��دم��ات 

ملو�جهة �جلائحة.

تر�سيخا ل���دور ج��ام��ع��ة �ل���زرق���اء �ل���ري���ادي يف جم���ال �ل��ت��ع��اون مع 
�ختار  �ث��اره،  من  و�لتخفيف  كورونا  وب��اء  ملكافحة  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات 
�لزرقاء لتكون مركز� للتطعيم  �لأزم��ات جامعة  �لوطني لإد�رة  �ملركز 

�سد فايرو�س كورونا.
ملجموعة  تدريبية  ور�سة  �ل�سحة  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملركز  وعقد 
من كو�در جامعة �لزرقاء لتدريبهم على �عطاء �ملطعوم �مل�ساد لوباء 

كورونا.
وياأتي �لتدريب يف �إطار �لتن�سيق �مل�ستمر بني جامعة �لزرقاء ووز�رة 
�ل�سحة، ومتهيد� لفتتاح مركز �لتطعيم �سد فايرو�س كورونا يف حرم 
�جلامعة، �لذي يقوم على ت�سغيله جمموعة من كو�در  كلية �لتمري�س 

وطلبتها، مدعومني بفنيي وم�سريف �حلا�سوب من كو�در �جلامعة.
�ل��ل��ق��اح،  �ع��ط��اء  كيفية  ع��ل��ى  �ل���ك���و�در  ت��دري��ب  �ل��ور���س��ة  وت�سمنت 
و�لتعامل مع �ملر�جعني، وتوثيق عملية �لتطعيم ومتابعة متلقي �للقاح 

�لكرتونيا.
للتعليم  �ل���زرق���اء  ���س��رك��ة  �إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  م��ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
�إلى  �ل��زرق��اء  جامعة  عمدت  �سعرية،  �أب��و  حممود  �لدكتور  و�ل�ستثمار 
 )1 )ز�رك��ي  م�سرح  �ختيار  خ��الل  من  �لالزمة  �لتحتية  �لبنية  جتهيز 
كمقر ملركز التطعيم، حتقيقا ل�سروط ال�سالمة العامة والتباعد بني 
�ملو�طنني، حيث مت توفري مو�قف �سيار�ت، وخدمات عامة ت�سهل عملية 
تلقي �للقاح على �ملو�طنني، مع توفري كافة �ل�سبل �لتي تخدم عملية 

تلقي �للقاح وح�سب تو�سيات وز�رة �ل�سحة.

�لنرتنت  خدمات  توفري  على  باجلامعة  �حلا�سوب  مركز  وعمل 
تلقو�  مم��ن  �ملو�طنيني  ومتابعة  �لتطعيم  عملية  لتوثيق  و�ل��ربجم��ة 
�إلى متابعة تدريب م�سريف وفنيي �حلا�سوب  �إ�سافة  �للقاح �لكرتونيا، 

على ��ستخد�م �لأنظمة �ملتعلقة بذلك.

وحتر�س جامعة �لزرقاء دوماً على ت�سخري جميع �مكانياتها �ملادية 
و�لب�سرية يف خدمة �ملجتمع �ملحلي وتقدمي �لدعم للموؤ�س�سات �لوطنية، 
خا�سة يف �حلالت �ل�ستثنائية كوباء كورونا، �نطالقا من دور �جلامعة 
يف �مل�ساركة �لفاعلة بالو�جبات �لوطنية و�لتنمية �ملجتمعية، وتر�سيخا 
لتوجيهات جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني يف �سرورة �لتكاتف 
بني جميع موؤ�س�سات �لوطن ملحاربة وباء كورونا و�لتخفيف من �آثاره 

على �ملجتمع.

�ألقى عميد �سوؤون �لطلبة يف جامعة �لزرقاء �ل�ستاذ �لدكتور ماجد 
�لتخطيط  »دور  بعنو�ن  حما�سرة   ،2021/2/28 �لح��د  يوم  �مل�ساعده، 
�لإ�سرت�تيجي يف �إد�رة �لإزمات« للد�ر�سني يف دورة �لدفاع �لوطني 18، 
�لوطني  �لدفاع  كلية  يف  �لتوجيه  هيئة  و�ع�ساء  ورئي�س  �آم��ر  بح�سور 

�مللكية.
من  جمموعة  ه��و  �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط  �إن  �مل�����س��اع��ده  وق���ال 
�لإ�سرت�تيجية  وتنفيذ  ب�سياغة  تت�سل  �ل��ت��ي  و�لأن�����س��ط��ة  �ل���ق���ر�ر�ت 
�أهد�ف �ملنظمة، وهو عملية نظامية لتحديد كيفية  �لالزمة لتحقيق 
�ن  مبينا  �ملرغوب،  م�ستقبلها  �إل��ى  �لر�هن  �لو�سع  من  �ملنظمة  �نتقال 
عملية �لتخطيط تهدف �إلى توفري �لأ�سا�س �لقانوين و�لإد�ري ملديري 
�ل��ق��ر�ر�ت،  و�ت��خ��اذ  �ملو�جهة للت�سرف  �ل��ك��و�رث و�لأزم���ات وف��رق  �إد�رة 
ب�سورة  حدوثها  عند  ملو�جهتها  �لو�جبة  و�مل��ر�ح��ل  �خلطو�ت  وتوفري 

منظمة وعقالنية.
و�كد �ن �لتخطيط �ل�سرت�تيجي ي�ساهم بو�سوح �لروؤية �مل�ستقبلية 
قبل  من  و�لل��ت��ز�م  �لفهم  وحتقيق  �لإ�سرت�تيجية،  �ل��ق��ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ 
�لعاملني جميعهم يف �ملنظمة )�ملديرين و�ملوظفني(، كما ت�ساعد �ملنظمة 
يف �أن ت�سبح منظمة متعلمة، م�سري� �لى �ن خطة �إد�رة �لكو�رث و�لأزمات 
متر مبر�حل تطور �أولها حتديد �آليات �لعمل �خلا�سة بتطوير خطة 
خلطة  �لقانوين  و�لغطاء  �حلاجة  وحتديد  و�لأزم���ات،  �ل��ك��و�رث  �إد�رة 

�إد�رة �لكو�رث و�لأزمات، 
�إد�رة  ف���ري���ق  وت�����س��ك��ي��ل 
�ل������ك������و�رث و�لأزم�����������ات، 
������س����اف����ة �ل�������ى حت���دي���د 

�لحتياجات و�لقدر�ت.
ويف نهاية �ملحا�سرة 
�جاب  مو�سع  نقا�س  د�ر 
خ���الل���ه �مل�������س���اع���ده ع��ن 
����س��ئ��ل��ة و����س��ت��ف�����س��ار�ت 

�لد�ر�سني.
وت�������زخ�������ر ج���ام���ع���ة 
�ل�������زرق�������اء ب�����اخل�����رب�ت 
�لأك���ادمي���ي���ة و�لإد�ري������ة 
�مل��م��ي��زة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ت�سعى  و�ل���ت���ي  �مل��م��ل��ك��ة، 

و�مل�ساهمة يف خدمة  و�مل��و�ق��ع،  �مل��ج��الت  �ستى  تقدمي خرب�تها يف  �إل��ى 
�جلامعة  ر���س��ال��ة  م��ن  �ن��ط��الق��ا  وت��ط��وي��ره،  وتنميته  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع 
علم  منارة  �جلامعة  تكون  و�أن  �ملجتمعية  �لتنمية  حتقيق  يف  وروؤيتها 

ومعرفة وتنمية.

�لدكتور حممود �أبو �سعرية
رئي�س جمل�س �لإد�رة

د. ماجد �مل�ساعدة
عميد �سوؤون �لطلبة
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القوات المسلحة 
تختار اكاديميا 

بجامعة الزرقاء 
كقصة نجاح

اتفاقية تعاون بين الجامعة وبلدية الزرقاء 

يف ذكرى �لوفاء للمتقاعدين �لع�سكريني، و�لذي يحتفل به �سنويا 
يف اخلام�ش ع�سر من �سباط، اختارت القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ش 
�لعربي ع�سو هيئة �لتدري�س يف كلية �لقت�ساد و�لعلوم �لد�رية بجامعة 
�لنجاح  ق�س�س  ك��اإح��دى  �ل��زي��ود  عبد�لكرمي  حممد  �لدكتور  �ل��زرق��اء 

للمتقاعدين �لع�سكريني.
وتقاعد �لدكتور �لزيود من �لقو�ت �مل�سلحة برتبة مقدم ركن عام 
يف  �لدكتور�ة  درجة  على  ويح�سل  �لعليا  در��ساته  بعدها  ليكمل   ،2014

�إد�رة �لأعمال من جامعة �سمال ماليزيا UUM عام 2018.

و�لتحق �لدكتور �لزيود بجامعة �لزرقاء عام 2019 ��ستاذ� م�ساعد� 
يف ق�سم �إد�رة �لأعمال يف كلية �لقت�ساد و�لعلوم �لإد�رية، ويعمل مدير� 

للرنامج الدويل املدمج.

وحتر�س جامعة �لزرقاء على ��ستقطاب �لكفاء�ت �لعلمية و�ملهنية، 
تقدير�  �لمنية،  و�لجهزة  �مل�سلحة  �لقو�ت  من  تقاعدو�  ممن  خا�سة 
عملهم  خ��الل  �كت�سبوها  �ل��ت��ي  و�مل���ه���ار�ت  ميتلكونها،  �ل��ت��ي  ل��ل��خ��رب�ت 

�ل�سابق و�لتي تعترب مك�سبا لي موؤ�س�سة يلتحقون بها.

بني  �تفاقية   ،2021/2/2 �لثالثاء  يوم  �ل��زرق��اء،  جامعة  يف  �أبرمت 
�لتعاون بني �جلانبني  تاأطري  �لكربى بهدف  �لزرقاء  �جلامعة وبلدية 

وتوثيق �لعالقات بينهما.
ووقع �لتفاقية عن �جلامعة رئي�سها �لأ�ستاذ �لدكتور جهاد حمد�ن، 
رئي�س  ن��ائ��ب  بح�سور  �مل��وم��ن��ي،  ع��م��اد  �ملهند�س  رئي�سها  �لبلدية  وع��ن 
من  وع��دد  عي�سة  ن�سال  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  �لإد�ري����ة  لل�سوؤون  �جلامعة 

�لعاملني يف بلدية �لزرقاء.
ون�����س��ت �لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ط��رف��ني ل��ق��ب��ول وت��دري�����س 
�لتي تطرحها  �لتخ�س�سات  �ملاج�ستري يف  �لطلبة للح�سول على درجة 
�جلامعة، وتهيئة �ملر�فق �لتي ت�ساعدهم على ذلك، وحث �لطلبة �ملتوقع 
يتالءم  مب��ا  �لبحثية  مو�سوعاتهم  �ختيار  على  باجلامعة  �لتحاقهم 

و�مل�سكالت �لتي من �ملمكن �أن تو�جه �لبلدية وكادرها.
ك��ام��ل خرب�تها  �إل���ى �ن �جل��ام��ع��ة ت�سع  �ل��دك��ت��ور ح��م��د�ن  و�أ����س���ار 
كافة  م��ع  �لت�سبيك  و���س��رورة  �مل��ح��ل��ي،  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  و�م��ك��ان��ات��ه��ا 
وهاما  رئي�سيا  ج��زء�  �جلامعة  باعتبار  �ملحافظة  وموؤ�س�سات   قطاعات 
يعمل على تلبية �حتياجات �ملجتمع ويقدم خرب�ته �لكادميية و�لعملية 
�لتي  �لعالقة  عمق  موؤكد�  قطاعاته،  بكافة  �ملحلي  باملجتمع  للنهو�س 

جتمع �جلامعة وبلدية �لزرقاء.
�لتي  �خل��دم��ات  على  �ل��زرق��اء  جامعة  لإد�رة  �سكره  �ملومني  وق��دم 
�أبرز  �لزرقاء من  للبلدية وكو�درها، حيث تعترب جامعة  تقدمها دعما 

�ملوؤ�س�سات على م�ستوى �ملحافظة �لتي تقدم خدمات متو��سلة للمجتمع 
وموؤ�س�ساته، موؤكد� عمق �لعالقة �لتي جتمع �لبلدية و�جلامعة، حيث 
ك��و�در �جلامعة �لكادميية و�لإد�ري��ة يف  �لبلدية من خدمات  ��ستفادت 

�مل�ساعدة بحل �لعديد من �مل�سكالت �لتي تو�جه �لبلدية.

ويف نهاية �للقاء، قدم رئي�س �جلامعة �ل�ستاذ �لدكتور جهاد حمد�ن 
درع �جلامعة لرئي�س بلدية �لزرقاء �ملهند�س عماد �ملومني.
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جامعة البترا  تفوز بالمركز 
الثاني في مسابقة منتدى 

األعمال الهندسي

جامعة البترا تسلم خريجي الكيمياء شهادات االعتماد األوروبي األلماني

10 منح تدريبية للطلبة األوائل في قسم المحاسبة في 
الجامعة من معهد المحاسبين اإلداريين األمريكي

ف���از م�����س��روع م��ق��دم م��ن ج��ام��ع��ة �ل��ب��رت� ب��ع��ن��و�ن »ج��ول��ة 
�لثامنة  �ل���دورة  يف  �ل��ث��اين  باملركز  �ملتنبي«  ���س��ارع   - معرفية 
 iSUSTAIN« �لهند�سي  �لأع���م���ال  م��ن��ت��دى  م�سابقة  م��ن 
تقى  �لطالبة  ت�سميم  م��ن  و�مل�����س��روع   ،»2020  AWARD
علو�ن من كلية �لعمارة و�لت�سميم يف جامعة �لبرت�، باإ�سر�ف 

�لدكتورة هدير مرزة.

تخ�س�س  لطلبة  م�سروًعا  خم�سون  �مل�سابقة  يف  تناف�س 
و�لفل�سطينية،  �لأردن����ي����ة،  �جل��ام��ع��ات  يف  �ل��ع��م��ارة  ه��ن��د���س��ة 
و�للبنانية، منها �أربعون م�سروًعا من �لأردن، وت�سعة م�ساريع 
للمرحلة  تاأهل منها  لبنان، حيث  من فل�سطني، وو�ح��د من 

�لنهائية ثمانية م�ساريع من �لأردن، وو�حد من فل�سطني.

دجمت جل�سة �لتحكيم هذ� �لعام بني �لتحكيم �لوجاهي 
عر�ست  كما  �لعاملية،  �جلائحة  ب�سبب  ب��ع��د،  ع��ن  و�لتحكيم 

�مل�ساريع على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي مبا�سرًة.

هيئة  �سهاد�ت  ت��وزي��ع  حفل  �ل��ب��رت�  جامعة  يف  �لآد�ب  كلية  نظمت 
�لعتماد �لأوروبي �لأملاين على خريجي ق�سم �لكيمياء. وح�سر �حلفل 
ق�سم  ورئي�س  �لرحيم،  عبد  ر�م��ي  �لدكتور  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  عميد 
�لكيمياء �لدكتور عبد �ملنعم �لطويق، وعدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
عن  تختلف  للطلبة  �ملقدمة  �لوثيقة  �أن  �إل��ى  �لرحيم  عبد  و�أ���س��ار 
وثيقة  فهي  �جلامعة،  عالمات  وك�سف  و�جلد�رية،  �جلامعية  �مل�سدقة 
االأوروب��ي  االعتماد  هيئة  من  املعتمدة  الرامج  خريجو  عليها  يح�سل 
ASIIN، وميكن ��ستخد�م هذه �لوثيقة للتقدم ل�سوق �لعمل  �لأملاين 

�لأوروبي.

م�ستقلة  بيانات  ت��وف��ري  �إل���ى  ت��ه��دف  �لوثيقة  �أن  �لطويق  و�أو���س��ح 

و�ملهني  �لأك���ادمي���ي  و�لع����رت�ف  �ل��دول��ي��ة،  �ل�سفافية  لتح�سني  كافية 

�ل��ع��ادل ل��ل��م��وؤه��الت، م�����س��رًي� �إل���ى �أن��ه��ا ت��و���س��ح �ل��ف��رتة �ل��زم��ن��ي��ة �لتي 

�لأوروب��ي  �لنظام  بح�سب  �ساعة   240 تعادل  وهي  الرنامج،  ي�ستغرقها 

حامل  ف��اإن   ASIIN االعتماد  بح�سب  اأن��ه  م�سيًفا  املعتمدة،  للنقاط 

درجة �لبكالوريو�س يف �لكيمياء م�سكن يف �مل�ستوى �ل�ساد�س من �لإطار 

�لأوروبي للموؤهالت.

منح   )10( على  �ل��ب��رت�  جامعة  يف  �ملحا�سبة  ق�سم  �أو�ئ����ل  ح�سل 
تدريبية لعام )2020( توؤهلهم للح�سول على �سهادة �ملحا�سب �لإد�ري 
�لإد�ري��ني  �ملحا�سبني  معهد  من  مقدمة   ،)CMA( �لدولية  �ملعتمد 
يف  �سنو�ت  ث��الث  مل��دة  �لع�سوية  �ملنحة:  وت�سمل   ،IMA �لأم��ري��ك��ي 
�سهادة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �ل��ت��ق��دم لم��ت��ح��ان��ات  ور���س��وم   ،IMA جمعية 
 Wileyو�لو�سول لبنك �لأ�سئلة ،)CMA( ملحا�سب �لإد�ري �ملعتمد�

excel Test Bank CMA ملدة عامني.
وت��ت��ق��دم ج��ام��ع��ة �ل��ب��رت� ب��ال�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر م��ن �ل�����س��ي��د ري�سي 
و�أفريقيا  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لأكادميية  �لعالقات  مدير  مالهوتر�، 
ورئ��ي�����س �جلمعية   ،IMA �لأم��ري��ك��ي  �لإد�ري������ني  �مل��ح��ا���س��ب��ني  مل��ع��ه��د 
�ل�سيد ن�سيم قرم�س، على   ،JAMA �لإد�ري��ني  �لأردنية للمحا�سبني 
�جلهود �لتي تبذل من قبلهم يف دعم �ملهنة، وحت�سني فر�س �لطلبة 

�خلريجني يف �سوق �لعمل.
وهناأ عميد كلية �لعلوم �لإد�رية و�ملالية، �لدكتور ن�سال �ل�ساحلي، 
على  �لكلية  عمادة  �إلى حر�س  و�أ�سار  �ملنحة،  على  �حلا�سلني  �لطلبة 

رفع  يف  ذلك  لأهمية  و�لدولية،  �ملحلية  �ملهنية  �جلهات  مع  �لتو��سل 
�سوية �خلريجني، وحت�سني فر�س �لعمل لهم، وحتقيقا لر�سالة �لكلية 

يف �إعد�د خريجني موؤهلني �أكادميياً ومهنياً ل�سوق �لعمل.

ح�سول  �أن  �أك���د  علقم  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �مل��ح��ا���س��ب��ة  ق�سم  رئ��ي�����س 
�لطلبة �ملتفوقني على �ملنح للعام �لثاين على �لتو�يل هو مكافاأة طيبة 
لتفوقهم �لدر��سي، و�أمر مهم فعال، لكن �لأهم هو �أنه بد�ية ملرحلة 
جديدة من �جلهد �ملتو��سل لجتياز �إحدى �ل�سهاد�ت �ملهنية �لعاملية 
�لهامة، و�حل�سول على �عرت�ف مهني عاملي، و�أكد حر�س �لق�سم على 
على  و�لعمل  د�ئ��م،  ب�سكل  و�لعملية  �ملهنية  �جلمعيات  مع  �لتو��سل 
توفري �ملنح و�لفر�س �ملختلفة للطلبة �ملميزين يف �ل�سنو�ت �لقادمة، 
هيئة  �أع�����س��اء  م��ن  متابعة  جلنة  بت�سكيل  ق��ام  �لق�سم  �أن  �إل���ى  و�أ���س��ار 
�لتدري�س لالإ�سر�ف على �إجناز �لطلبة، وتقدمي �لدعم لال�ستفادة من 

�ملنح �ملقدمة.

جامعة البترا

�أ. د.  مرو�ن �ملول/ رئي�س �جلامعة
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تهنئة وتربيك

المستشفى التخصصي

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

أسرة املستشفى التخصصي ممثلة برئيس هيئة املديرين
الدكتور فوزي الحموري

وأعضاء الهيئة وجميع كوادر املستشفى
يتقدمون بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

تهنئة وتربيك

بنك االستثمار العربي األردني

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة السيد هاني القاضي وأعضاء املجلس 
وكافة العاملني يف البنك

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة
السيد عبد االله الخطيب 

واملدير العام السيد عمار الصفدي
وكافة العاملني يف البنك

تهنئة وتربيك

بنك اإلسكان

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى



جامعة الزيتونة األردنية
�ملهم �لذي تقوم به �سعبة �لتطوير �لأكادميي يف مكتب 

�لعتماد و�سمان �جلودة يف �جلامعة.

و�أو����س���ح �مل��ج��ايل خ���الل �خ��ت��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات �ل���دورة 
و�لإط��ار  �لل��ك��رتوين  �لتعليم  ح��ول  �لثانية  �لتدريبية 
جائحة  من  بالرغم  �جلامعة  ب��اأن  للموؤهالت  �لوطني 
�لتعليم  يف   %85 بن�سبة  �ل��ن��ج��اح  ����س��ت��ط��اع��ت  ك���ورون���ا 
�ملحلية  �ملعايري  و�ك��ب  نوعيا  تعليما  وقدمت   بعد  عن 

و�لعاملية لأكر من 8000 طالب وطالبة.

نفذها  �ل��ت��ي  �لثانية  �لتدريبية  �ل����دورة  وت��ن��اول��ت 
�لدكتور فر��س  �لعتماد و�سمان �جل��ودة  مدير مكتب 
�ل��ع��زة �ل��ع��دي��د م��ن �مل��و���س��وع��ات وه���ي ت�سميم �لط���ار 
�مل�ستويات،  و���س��ف��ات  و�مل�ستويات  للموؤهالت  �ل��وط��ن��ي 
ت�سميم  ودليل  وت�سكينها،  �مل��وؤه��الت،  و�أ�سناف  و�أن���و�ع 
الرامج التعليمية ح�سب ار�سادات التعليم االلكرتوين، 
نهج  م��ع  لتتالءم  التعليمية  ال��رام��ج  ت�سميم  ودل��ي��ل 
اإلى  باال�سافة  واالل��ك��رتوين،  املدمج  للتعليم  االنتقال 

�لتطبيقات �لعملية.

ويف نهاية �لفعالية �سلم رئي�س �جلامعة �ل�سهاد�ت 
لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية �مل�ساركني و�لبالغ عددهم19  

م�ساركا.

�لتدريبية  �ل��دورة  فعاليات  �لأردنية  �لزيتونة  جامعة  يف  �ختتمت 
لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية حول تطبيقات �لتعليم �للكرتوين و�لطار 
�لوطني للموؤهالت و�لتي عقدتها �سعبة �لتطوير �لأكادميي يف مكتب 

�لعتماد و�سمان �جلودة.
هذه  �أهمية  �ملجايل  حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة  رئي�س  بني 
وهو  �لعايل  �لتعليم  يف  �لأ�سا�سية  �ملو��سيع  �أه��م  تناولت  �لتي  �ل��دورة 
�لتعليم �للكرتوين و�لذي بات من �سرور�ت �لتعليم يف ظل �جلائحة 
�لعاملية، و�لإطار �لوطني للموؤهالت �لذي �أي�سا �أ�سبح خريطة طريق 

للموؤ�س�سات �لتعليمية لتعزيز نوعية �لتعليم.
و�أكد �ملجايل �أن مكتب �لعتماد و�سمان �جلودة يف جامعة �لزيتونة 
�لأردنية �سي�ستمر بعقد مثل هذه �لدور�ت �لتدريبية  �لهامة �لتي تعزز 

تطوير �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف جمال �لد�ء �لكادميي .
وتناولت �لدورة �لتي نفذها مدير مكتب �لعتماد و�سمان �جلودة 
�لدكتورة  �لأك��ادمي��ي  �لتطوير  �سعبة  ورئي�س  �ل��ع��زة  ف��ر����س  �ل��دك��ت��ور 
ع��ن��دل��ي��ب �أب����و ك��ام��ل �ل��ع��دي��د م��ن �مل��و���س��وع��ات وه���ي ت�سميم �لط���ار 
و�أ�سناف  و�أن���و�ع  �مل�ستويات،  و�سفات  و�مل�ستويات  للموؤهالت  �لوطني 
املوؤهالت، وت�سكينها، ودليل ت�سميم الرامج التعليمية ح�سب ار�سادات 
مع  لتتالءم  التعليمية  الرامج  ت�سميم  ودليل  االل��ك��رتوين،  التعليم 
التطبيقات  اإلى  باال�سافة  املدمج وااللكرتوين،  للتعليم  االنتقال  نهج 

�لعملية.
�لتدري�سية  �لهيئة  لأع�����س��اء  �ل�����س��ه��اد�ت  �جل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  و���س��ل��م 

�مل�ساركني و�لبالغ عددهم 30 م�ساركاً.

رئيس جامعة 
الزيتونة 

األردنية يؤكد 
ضرورة مواكبة 

التغيرات 
القادمة لتعزيز 

العملية 
التعليمية

»الزيتونة األردنية«

تختتم دورة التعليم االلكتروني واإلطار الوطني للمؤهالت

�أكد رئي�س جامعة �لزيتونة �لأردنية �لأ�ستاذ �لدكتور حممد �ملجايل مو�كبة �جلامعة 
�لتعليمية  �لعملية  لتعزيز  للموؤهالت  �لوطني  �لط��ار  يف  �خلا�سة  �لقادمة  للتغري�ت 

و�لتطور �لوظيفي يف �مل�سار�ت �ملهنية و�لتقنية ومو�كبة �سوق �لعمل .

دور�ت  بعقد  ب���ادرت  �لتي  �لأردن��ي��ة  �جلامعات  �أو�ئ���ل  م��ن  تعد  �جلامعة  �أن  و�أ���س��اف 
متخ�س�سة حول �لطار �لوطني للموؤهالت لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، م�سري� �إلى �لدور 

�لأ�ستاذ �لدكتور حممد �ملجايل
رئي�س �جلامعة
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

ترفع إدارة الشركة وكافة العاملني
يف الشركة

تهنئة وتربيك
شركة الجسر العربي للمالحة

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى
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عضو مجلس اإلدارة - ممثال عن شركة االتصاالت الفلسطينية
ي�سغل �ل�سيد مهدي �ل�سيفي حالياً من�سب رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �مل�سار �ملتحدة للمقاولت.  -

�سغل �ل�سيد �ل�سيفي من�سب مدير عام �سركة �حت�اد �ملقاولني )CCC( يف �لري�ا�س  -

مدي���ر عام ومالك �سركة عوي�س�ة للمق����������������اولت )1980-1970(.  -

-  �سغل ع�س�����و جمل�س �أمناء ف������������ي Center of Contemporary Arab Studies ف�������������ي 
George Town جامع������ة

-  �سغل ع�سو جمل�س �أمناء جامعة موؤتة، ع�سو جمل�س �أمناء �سابق جلامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا.

جامع�����������ة  م��ن   )BSCE( �ملدنية  �لهند�س���������ة  يف  �لبكالوريو�س  ب��درج��ة  �ل�سيفي  �ل�سيد  تخرج 
.Indiana Institute of Technology



باديكو 

ب�سار �مل�سري 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

)باديكو  �مل��ح��دودة  و�ل�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �سركة  �أعلنت 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ف����وؤ�د جن����اب، مبن�سب  ت��ع��ي��ني  ع��ن  �ل��ق��اب�����س��ة(، 

للمجموعة.
فل�سطني  نخيل  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  موؤخر�  جن��اب  و�سغل 
لال�ستثمار �لزر�عي، و�لتي عمل مدير�ً تنفيذياً لها لعدة �سنو�ت �سابقة، 
وكذلك  للتمور،  فل�سطيني  م�سدر  �أك��رب  لت�سبح  �ل�سركة  ق��اد  حيث 
يف  م�سغل  �أك��رب  تعترب  كما  فل�سطينيا،  �ل��زر�ع��ي  �لت�سويق  يف  �لأك���رب 
�لقطاع �لزر�عي بالوطن، وح�سلت �سركة نخيل على جو�ئز مرموقة، 
�أهمها جائزة م�سدر فل�سطني من مركز �لتجارة �لفل�سطيني، ووز�رة 
موؤ�س�سة  من  �جل��ودة  �سهادة  على  ح�سلت  كذلك  �لوطني،  �لقت�ساد 
�ملو��سفات و�ملقايي�س، و�سهادة �حلالل، و�سهادة �جللوبال جاب، و�سهادة 

نظام �ل�سالمة �لغذ�ئية �لعاملي.
وتبو�أ جناب منا�سب عليا يف �سركات خمتلفة �سملت، مدير� ملحفظة 
ت�سويق  ومدير  �ل�ستثمار،  �سناديق  لإد�رة  �سر�ج  �سركة  يف  ��ستثمارية 
�لوطنية  �مل�����س��روب��ات  �سركة  يف  �ل��ت��ج��اري  �لتطوير  وم��دي��ر  ومبيعات 
�ساحبة �متياز تعبئة وت�سويق م�سروبات �سركة كوكاكول �لعاملية، وعمل 
على ر�سم �سيا�سات و��سرت�تيجيات عمل خمتلفة يف �لنو�حي �لت�سغيلية 

و�ل��������ت��������ج��������اري��������ة 
و�ل�ستثمارية.

وح�������������������س���������ل 
�سهادة  على  جن��اب 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�لق�����ت�����������س�����اد م��ن 
ج���ام���ع���ة ب���ريزي���ت 

ن��ورث  جامعة  م��ن  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �ملاج�ستري  و���س��ه��ادة   ،1998 ع��ام 
وي�سترين يف ولية �لينوي �لأمريكية عام 2012.

�سعادته  ع��ن  ب��ادي��ك��و،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل�سري  ب�سار  و�أع���رب 
�ل��ك��ف��اء�ت  ��ستقطاب  يف  م��ن��ه  �مي��ان��ا  تنفيذيا،  رئي�سا  جن���اب  بتعيني 
وحتمل  قيادية،  مر�كز  �إلى  للو�سول  �لفل�سطينية،  �ل�سابة  و�لطاقات 
�مل�سوؤولية للنهو�س بالقت�ساد �لوطني، وما يتطلبه ذلك من �إعطاء 
�لفر�س لل�سباب من �أجل �لتغيري، ما �سي�سهم يف نقل �ل�سركة ملرحلة 
جديدة، م�سدد� على ثقته �لكبرية بقدرة جناب على دفع م�سرية �لنمو 
ومو��سلة �لإجناز�ت �لتي مت حتقيقها خالل ما يزيد على عقدين من 

�لزمن.

األضخم في فلسطين والثانية في الشرق األوسط

رئيس مجلس إدارة 
“باديكو” بشار 

المصري يفتتح 
مشروع توليد الطاقة 

الكهربائية في غزة

فؤاد نجاب رئيسا تنفيذيا جديدا 
لشركة باديكو القابضة

�أطلقت �سركة »باديكو �لقاب�سة«، م�سروع توليد �لطاقة �لكهربائية 
�ل�سناعية،  غزة  مدينة  يف  �لبنايات  �أ�سطح  على  �ل�سم�سية  �لطاقة  من 

وهو �لأ�سخم يف فل�سطني و�لثاين يف �ل�سرق �لأو�سط.
تركيبها  �سم�سية مت  �أل��ف خلية   21 �أك��ر من  �مل�سروع على  وي�سمل 
على 32 بناية �سناعية يف مدينة غزة �ل�سناعية، بطاقة �إنتاجية ت�سل 

�إلى )7.3( ميغا واط، بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 12 مليون دولر.
�حلكومية،  و�مل��ك��ات��ب  �مل�سانع  لكافة  �لكهرباء  �مل�����س��روع  و�سيوؤمن 
و�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��دول��ي��ة، و�مل��ن�����س��اآت �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ق��ائ��م��ة يف م��دي��ن��ة غ��زة 

�ل�سناعية.
�مل�سروع، بح�سور  �إد�رة باديكو  و�فتتح ب�سار �مل�سري رئي�س جمل�س 
وكيل وز�رة �لقت�ساد �لوطني، رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �ملدن �ل�سناعية 
�ملهند�س  �لطاقة يف غزة،  �سلطة  د. ر�سدي و�دي، ونائب رئي�س  يف غزة 
غزة  حمافظات  يف  �لكهرباء  ت��وزي��ع  �سركة  ع��ام  وم��دي��ر  مطري،  �سمري 
�ملهند�س ماهر عاي�س، ومدير م�سروع �لتمويل مازن �أ�سعد بهدف خلق 

فر�س عمل �إ�سافة �إلى عدد من رجال �لأعمال يف قطاع غزة.
�قت�ساد  بنية  لتعزيز  �مل�سروع  �أهمية  �مل�سري  �أكد  �ل�سياق،  ويف هذ� 
�أهلنا  معاناة  من  و�لتخفيف  �حل�سار،  ك�سر  يف  وم�ساهمته  غ��زة،  قطاع 
هناك، قائال: "باإذن �هلل وبهمة �جلميع ر�ح ترجع غزة مثل قبل و�أح�سن، 
من خالل �يجاد فر�س �لعمل لل�سباب؛ لأن من حق �أبناء �سعبنا و�أهلنا 

�لعمل و�لعي�س بحرية وكر�مة".

وو�سف �مل�سري �مل�سروع بال�سرت�تيجي و�ملهم، خا�سة يف هذ� �لوقت 
�لفل�سطيني و�لعجز �لكبري يف قطاع  �لع�سيب �لذي مير به �لقت�ساد 
�لطاقة بغزة، د�عياً �مل�ستثمرين ورجال �لأعمال �إلى زيادة �ل�ستثمار يف 
�ملا�سة  �إلى حاجته  �إ�سافة  و�ع��دة،  باعتباره منطقة  قطاع غزة �حلبيب 
للم�ساريع �لقت�سادية خا�سة تلك �لتي مت�س مناحي �حلياة �ليومية، 
و�سعبنا بحاجة �ليوم �إلى قر�ر�ت قيادّية ت�سمن �لتغري وحتريك عجلة 

�لقت�ساد �لوطني ب�سرعة.
بدوره، قال و�دي �إن قطاع غزة يعاين عجز�ً يف �لطاقة �لكهربائية 
مبا يزيد على 50% ب�سبب �حل�سار و�لقيود �ملفرو�سة على �إدخال �لوقود، 
�لأمر �لذي يت�سبب باأزمة �لكهرباء، حيث تعمل فقط ل�4-8 �ساعات كحد 
�أثر ب�سكل كبري على �لقطاع �خلا�س  �أق�سى يف �ليوم ودون �نتظام، ما 
و�ملن�ساآت �لقت�سادية، وهذ� �مل�سروع يعترب حال مثاليا خا�سة يف �ملدينة 

�ل�سناعية �لتي حتتاج �إلى توفر �لكهرباء ب�سكل منتظم ود�ئم.
و�أ�ساد بجهود �مل�سري يف �ل�ستثمار باأكر �ملناطق �لتي حتتاج فعال 
�إلى �لعمل، رغم خوف �لكثري من رجال �لأعمال من �لقدوم و��ستثمار 
�مل�سانع  �أم��ام  �ملجال  يفتح  �لوطني  �مل�سروع  ه��ذ�  �أن  كما  هنا،  �أمو�لهم 
توفر  بعد  �لنتاجية  قدرتها  لزيادة  �ل�سناعية  غزة  مدينة  يف  �لعاملة 
�لكهرباء ب�سكل د�ئم دون �نقطاع وبتكلفة �أقل، �إ�سافة �إلى �فتتاح م�سانع 

جديدة.
كفاءة  ين�سجم مع  �لوطني  �مل�سروع  �إن هذ�  قال مطري  من جهته، 
�لطاقة �ملتجددة، وتوجه �حلكومة �لفل�سطينية ممثلة ب�سلطة �لطاقة 

ي�سهم يف  �لقطاعات، ما  ��ستخد�مها يف جميع  �لبديلة وتعزيز  �لطاقة  لتنمية م�سادر 
تقليل �لعتماد على �لطاقة �مل�ستوردة ويحقق �لأمن �لطاقي، وتنويع م�سادر �لطاقة 

و�لتنمية �مل�ستد�مة وحماية �لبيئة.

�مل�سروع �لأول من نوعه يف فل�سطني يعترب خطوة ت�سجيعية  �أن هذ�  و�أك��د مطري 
لكافة �سركات �لقطاع �خلا�س و�مل�ستثمرين �ملحتملني يف قطاع �لطاقة، للم�ساهمة يف 

حل ق�سية �لنق�س �حلاد بالطاقة �لكهربائية يف قطاع غزة.

من ناحيته، �أكد �أ�سعد، �أهمية دعم �مل�ساريع �ل�ستثمارية وتعزيز ��ستثمار�ت �لقطاع 
�خلا�س �ملولدة لفر�س عمل جديدة وم�ستد�مة، �سمن �لأد�ة �ملالية �ملبتكرة “�ل�سندوق 
�ملطلوب  �جلزئي  �لتمويل  توفري  على  يعمل  و�ل��ذي  �مل�سرتك”  للتمويل  �ل�ستثماري 
و�جتماعية،  �قت�سادية  فو�ئد  لها  ��ستثمار�ت جمدية  �إط��الق  �مل�ستثمرين من  لتمكني 
كهذ� �مل�سروع �لذي �سيكون له دور �إيجابي يف توفري �أكر من 800 فر�سة عمل مبا�سرة 
على  �لطلب  تخفيف  يف  دوره  �إل��ى  �إ�سافة  بغزة،  �ل�سناعية  �ملنطقة  يف  مبا�سرة  وغ��ري 
�لطاقة �لتقليدية، و�لتح�سني من جدول �لتوزيع، خا�سة و�أن تركيز �مل�سانع يف منطقة 

غزة �ل�سناعية �سيكون على �لطاقة �ملتجددة.

و�أ�سار �أ�سعد �إلى �أن م�سروع �لتمويل بهدف خلق فر�س عمل هو م�سروع تابع لوز�رة 
�ملالية �لفل�سطينية وينفذ من قبل �سركة �لبد�ئل �لتطويرية DAI وبدعم من �لبنك 

�لدويل.

�إد�رة �سركة بيدكو )مطور مدينة غزة �ل�سناعية(  من جانبه، قدم رئي�س جمل�س 
خا�سة  فيها،  �إجن���ازه  مت  �لتي  و�خل��ط��و�ت  �مل�سروع  عن  موجز�  �سرحا  عنبتاوي،  خالد 
�ل�سعوبات �لتي و�جهتنا يف �إدخال �ملو�د و�خلاليا �ل�سم�سية �خلا�سة يف �إن�ساء �مل�سروع، 
لكن بف�سل �هلل وجهود �جلميع جتاوزنا ذلك ومتكنا من �إجناز �مل�سروع يف وقت قيا�سي.

و�أ�سار �إلى �أنه من �ملتوقع �رتفاع ن�سب �لت�سغيل و�لنتاجية يف مدينة غزة �ل�سناعية 
�أعد�د �مل�سانع نتيجة توفر م�سدر د�ئم للكهرباء ودون �نقطاع، �لأمر �لذي  مع زيادة 

يعني خلق فر�س عمل �إ�سافية لأبناء �سعبنا.
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�بر�هيم �بوخديجة 
نائب رئي�س جمل�س �لد�رة

تاأ�س�ست  حمدودة،  عامة  م�ساهمة  للتمويل" �سركة  "�لأولى 
مبوجب قانون �ل�سركات �لأردين رقم 22 ل�سنة 1997 وتعديالته 
من قبل جمموعة خمتارة من �ملوؤ�س�سات ورجال �لأعمال �لأردنيني 
 390 رقم  و�لتجارة حتت  �ل�سناعة  وز�رة  لدى  و�لعرب، وم�سجلة 

بتاريخ 2006/3/5. 
و�ملدفوع 35 مليون  به  به/�ملكتتب  �مل�سرح  �ل�سركة  ر�أ���س مال 

دينار �أردين.  
بتقدمي   2007 ع��ام  ب��د�ي��ة  يف  فعليا  ن�ساطها  �ل�سركة  ب���د�أت 

جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن خ��دم��ات �ل��ت��م��وي��ل �مل��ت��و�ف��ق��ة م��ع �أح��ك��ام 
�أول �سركة متويل تقدم  �ل�سريعة �لإ�سالمية، و�عتربت يف حينها 

خدمات مالية �إ�سالمية. 
هي �ل�سركة �لأولى مقارنة ب�سركات �لتمويل �لإ�سالمية من 
راأ���ش املال وحجم ن�ساط التمويل ومن حيث الريادة  حيث حجم 
�لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أح��ك��ام  وف��ق  �لتمويلية  �حل��ل��ول  ت��ق��دمي  يف 
�أف�����ر�د و���س��رك��ات، وت��ق��دم �ل�����س��رك��ة خ��دم��ات��ه��ا من  لعمالئها م��ن 
و�لإج��ارة  و�مل�ساومة  �ملر�بحة  من  �ملختلفة  �لتمويل  �سيغ  خ��الل 

»األولى للتمويل« الطريق األسرع المتالك منزل أحالمكالشركة األولى للتمويل

أحصل على 
تمويل يلبي 

احتياجاتك 
بأسرع وقت 

وبأبسط 
اجراءات

التزام.. تفوق.. ريادة

عام 2007 االنطالقة

تقدم مجموعة 

متنوعة من خدمات 

التمويل وفق 

الشريعة اإلسالمية

و�حتياجات  تتنا�سب  مب��ا  �سيغت  �لتي  �ملنتجات  م��ن  ع��دد  توفري  خ��الل  م��ن  و�ل�ست�سناع، 
عمالئها من �أفر�د و�سركات، ويف نف�س �لوقت تتو�فق مع �أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �لغر�ء، 
لوكالت  قبولها  خالل  من  �أمو�لهم  ��ستثمار  فر�سة  لعمالئها  للتمويل  �لأول��ى  توفر  كما 

�ل�ستثمار. 
 – بد�أ عمل �لأول��ى للتمويل من خالل �ملقر �لرئي�سي لل�سركة �لو�قع يف منطقة خلد� 
عمان و�لذي ي�سم �لإد�رة �لعامة و�لفرع �لرئي�سي بالإ�سافة �إلى فرعني يف كل من مدينتي 
�إربد و�لزرقاء، ويف �لعام 2011 مت �فتتاح فرعني �آخرين يف منطقة �لوحد�ت ومنطقة �ملدينة 
�لريا�سية، و�خري�ً يف مدينة �لعقبة يف بد�ية �لعام 2012 ليكون جمموع �لفروع خم�سة �إ�سافة 

للفرع �لرئي�سي .
عقاري  ومت��وي��ل  �سيار�ت  متويل  م��ن  �لتمويالت  �أن���و�ع  خمتلف  بتقدمي  �ل�سركة  تقوم 
ومتويل �مل�ساريع على م�ستوى �لأفر�د و�ل�سركات، وميكن ت�سنف �لقطاعات �لتمويلية وفق 

�لآتي :
�ل�سيار�ت : وي�سمل �ل�سيار�ت �جلديدة و�مل�ستعملة و�ملعد�ت �لثقيلة. متويل  	•

وي�سمل �لأر��سي و�ل�سقق و�لفلل ومو�د �لبناء و�أعمال �ل�سيانة.  : �لعقاري  �لتمويل  	•
متويل �لأن�سطة �لأخرى : وي�سمل متويل �ملنفعة �لتعليمية ومنفعة �لعالج وتذ�كر  	•

�ل�سفر.
متويل ر�أ�س �ملال �لعامل : وي�سمل متويل بولي�سات �ل�سحن و�لعتماد�ت �مل�ستندية.  	•
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور 
لؤي سحويل  وأعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية واملدير العام
السيد عمر جويعد
 وأسرة الشركة

تهنئة وتربيك
شركة

المدن الصناعية األردنية

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

�مار�تيا  ��ستثمار�  �لردن��ي��ة  �ل�سناعية  �مل���دن  �سركة  ��ستقطبت    
جديد� ملدينة �ل�سلط �ل�سناعية �سيتخ�س�س ب�سناعة �ملنتجات �لغذ�ئية 
�سيوفر قر�بة 30 فر�سة عمل يف مرحلته �لأولية بحجم ��ستثمار يقارب 

�ملليوين دينار.
    ووفقا ل�سركة �ملدن �ل�سناعية �لردنية فاإن هذ� �ل�ستثمار يعد 
ت�ستقطب  ب���د�أت  �لتي  للمدينة  ��ستقطابه  يتم  �ل��ذي  ع�سر  �خلام�س 

�ل�ستثمار�ت �ل�سناعية يف مرحلتها �لولى قبل �فتتاحها �لر�سمي .
    ووقع �لتفاقية عن �سركة �ملدن �ل�سناعية �لردنية مديرها �لعام 
عمر جويعد وعن �سركة بانو بور�تو�س حممد ع�سام �حل�سوي  يف مقر 
�لإد�رة �لعامة ل�سركة �ملدن �ل�سناعية �لردنية بح�سور ممثلني عن كال 

�لطرفني.
    وبني جويعد �ن توقيع هذه �لتفاقية يف ظل هذه �لظروف يعد 
�نعكا�سا للبيئة �ل�ستثمارية �جلاذبة �لتي تتمتع بها �ململكة ب�سكل عام 
�ل�سلط  مدينة  تعترب  حيث  خا�س  ب�سكل  �لردن��ي��ة  �ل�سناعية  و�مل���دن 
لال�ستثمار  وج��ه��ة  �لخ����رى  �ل�سناعية  �مل���دن  ج��ان��ب  �ل���ى  �ل�سناعية 
وت�سهيالت  جاذبة  ��ستثمارية  حو�فز  من  توفره  ما  بف�سل  �ل�سناعي 
�ل�ستثمار�ت  جلذب  توفريها  على  �ل�سركة  �د�رة  عملت  للم�ستثمرين 
م�ساريعهم  باقامة  �لر�غبني  �مل�ستثمرين  على  و�لت�سهيل  �ل�سناعية 

�ل�سناعية.
    وجدد جويعد مو��سلة �سركة �ملدن �ل�سناعية �لردنية جلهودها 
�لعمل  لفر�س  �مل��وف��رة  �ل�سناعية  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ��ستقطاب  ج��ذب  يف 
م�سري�  �لوطني،  �لقت�ساد  لعجلة  و�ملحركة  �لردين  لل�سباب  و�مل�سغلة 
��سعار  على  �لتخفي�سات  من  ع��دد�  �ق��ر  �ل�سركة  �د�رة  جمل�س  �ن  �ل��ى 
�لبيع لالر��سي وبدلت �ليجار للمباين �ل�سناعية يف �ملدن �ل�سناعية 

بهدف  ب�����س��روط  حم���ددة  ال�سناعية  ال�سلط  مدينة  ومنها  اجل��دي��دة 
م�ساريعهم  بدء  من  ومتكينهم  �ل�سناعيني  �مل�ستثمرين  على  �لت�سهيل 

�ل�سناعية.
بانو بور�تو�س حممد ع�سام      من جانبه، قال مدير عام �سركة 
�ملباين  �سمن  مربع  مرت   1200 قر�بة  ��ستاأجرت  �ل�سركة  �ن  �حل�سوي 
يف  �لردن��ي��ة  �ل�سناعية  �مل��دن  �سركة  توفرها  �لتي  �جل��اه��زة  �ل�سناعية 
�ملو�د  ب�سناعة  �ملتخ�س�س  م�سروعها  لقامة  �ل�سناعية  �ل�سلط  مدينة 
�ل�ستثمار  هذ�  يعد  حيث  �ل�سوكولته،  �سناعة  يف  �مل�ستخدمة  �لأولية 
و�لإم����ار�ت  بلجيكا  يف  ف��روع��ه��ا  متتد  حيث  �لردن  يف  لل�سركة  �لول 

�لعربية �ملتحدة.
�سيوفر 30 فر�سة عمل يف مرحلته  �مل�سروع  �ن  وب��ني �حل�سوي      
لتطال  م�ستقبال  م�سروعها  تو�سعة  ت��در���س  �ل�سركة  �أن  كما  �لأول����ى 
�سناعات متعددة يف جمال �ل�سناعات �لغذ�ئية، حيث ت�ستهدف �ل�سركة 
مبنتجاتها �ل�سوقني �ملحلي و�لعربي، م�سيد� ببيئة �ل�ستثمار �ملتاحة يف 
�لردن �لتي هياأت كافة م�سببات �لقر�ر �ل�ستثماري لل�سركة و�لنطالق 
و�لنفتاح  �جل��غ��ر�يف  �مل��وق��ع  مقدمتها  ويف  �لردن  د�خ��ل  م��ن  باأعمالها 
�لقت�سادي و�حلو�فز و�لمتياز�ت �لتي متنح لال�ستثمار�ت �ل�سناعية 
�لي��دي  ووف���رة  �لن��ت��اج  م��دخ��الت  �ملمنوح على  �لع��ف��اء  ويف مقدمتها 

�لعاملة.
للمدن  �ل�سناعية  �ل�ستثمار�ت  �أنه وت�سجيعا ل�ستقطاب      يذكر 
يف  �لردنية  �ل�سناعية  �مل��دن  �سركة  �قامتها  �لتي  �جلديدة  �ل�سناعية 
حمافظات �ل�سلط ومادبا و�لطفيلة �أقر جمل�س �د�رة �ل�سركة عدد� من 
�ل�سناعية  و�ملباين  لالر��سي  و�ليجار  �لبيع  ��سعار  على  �لتخفي�سات 
يف مدينة �ل�سلط �ل�سناعية بن�سب ترت�وح بني 35%، 80% وفق �سروط 

حمددة.

شركة المدن الصناعية االردنية
استثمار اماراتي في »السلط الصناعية« في مجال 

الصناعات الغذائية

عمر جويعد 
�ملدير �لعام
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ing to the market dynamics in determining the 
best mix of full ownership of vessels when the 
market is “owners’ driven”, partial ownership 
when the market is muddling around, charter-
ing when the ambiguity overtakes the calm 
seas, and a mix of all to sum the business pool 
for the past 44 years. 
Ship Operation:
JNSL  relies  on  its  vast  experience  to  en-
sure  that  each  vessel  is  operated  profes-
sionally  and economically, and customers are 
provided with professional services and practi-
cal shipping solutions.
Annually,  over  10 million  tonnes  are  car-
ried  by  JNSL’s  covering wet,  dry  and  spe-
cialized cargoes. The expertise acquired by 
JNSL since  its establishment allows  it to en-
sure timely and efficient execution.
Ship Agency:
We have established decades of strong rela-
tionships with port authorities, ship owners, 
charterers, shippers, freight forwarders, and fi-
nancial institutions, thus allowing JNSL to be 
the trusted ship agent for majority of strategic 
cargoes calling the port of Aqaba.
Our competitive advantage is in our ability to 
handle what others can’t, and this is not driven 
by a risk pro policy, but rather by a solid capa-
bility and a professional human capital, which 
enable us go the extra mile(s) in the service of 
our clients’ needs and expectations. Our ship 
agency capability runs beyond the port of Aqa-
ba, with physical presence in Iraq, Egypt, and 
the UAE, where we act as tramp and liner ship 
agents, offer port agency, brokerage, survey-
ing, transshipments, husbandry, bunkering, in-
comprehensions marketing and sales services.

Maritime Education
Stemming from our deep understanding of the 
challenges facing the maritime industry in Jor-
dan and the region, the idea of having a special-
ized maritime academy came to light in 2004. 
The Jordan Academy for Maritime Studies 
(JAMS) was established to provide nautical and 
maritime training and to serve as a maritime re-
search facility. 
Hospitality
Enjoying a superb location just a short walk 
from the beautiful Gulf of Aqaba, DoubleTree 
by Hilton Hotel Aqaba offers 5-star comfort 
and luxury in the main business district. Re-
treat to the quiet ambiance of one of our 173 
guest rooms and suites, offering city and sea 
views

Email : contactus@jnslgroup.com

Website: www.jnslgroup.com

About Us:
With 44 years in business, Jordan National 
Shipping Lines (JNSL) is a dynamic, proac-
tive leader in the Jordanian Shipping and Mar-
itime industry.
Today, the group is a family of a wide range of 
subsidiaries and affiliates, with a strong track 
record in shipping, ship operations, chartering, 
ship agency, marine services, port operations, 
manning and technical ship management, en-

ergy transport, freight forwarding, maritime 
education, hospitality and transportation.
The company is driven by a vision to be the 
trusted partner, who sets the benchmark for 
shipping, maritime, and logistics industry in 
Jordan and the region. This vision is upheld 
with an alignment to excellence, innovation, 
integrity, and transparency.
JNSL operates a diversified set of business 
pillars, all rigorously compliant to the high-
est safety and quality standards, thus keeping 
clients’, partners’, employees’, and sharehold-
ers’ interests at the core of its priorities.
JNSL’s mission is to strengthen, consolidate, 
and build on the group’s capabilities in the 
shipping and maritime services. The company 
plans to expand in the multi-modal transporta-
tion and logistics industry, to ensure sustain-
able stream of businesses relying on medium 
to long term projects and ventures.

Ship Owner:
Shipping is the servant of trade and the mas-
ter of its’ realisation. JNSL’s understanding of 
shipping is within the interacting factors of 
global economy where opportunities are con-
strained with a framework of risks, and where 
the magic formula to guarantee success when 
the wind changes direction, simply does not 
exists. On this premise, JNSL, prudently man-
aged to balance its investments in ship own-
ing for trade and for operations, while react-

الخطوط البحرية الوطنية األردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.
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وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني 

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون 
وذكرى مئوية الدولة األردنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا 
العزيز باليمن والخري والربكات.

يرفع رئيس مجلس اإلدارة
 الدكتور باسم السالم

وأعضاء املجلس
واملدير العام داود الغول

وإدارة البنك وكافة العاملني يف البنك 

تهنئة وتربيك
كابيتال بنك

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

��ستفتاًء  �جل��ز�ئ��ر  �سهدت  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�سرين  م��ن  �لأول  يف 
�لد�ستورية  �لتعديالت  �سل�سلة من  �سّوت فيه �جلز�ئريون على  �سعبياً 
يكن  ومل  �ل��ك��ر�م  م��رور  �ل�ستفتاء  م��ّر  وق��د  �حلكومة.  �قرتحتها  �لتي 
له �أّي وقٍع فعلي، ب�سبب تديّن ن�سبة �مل�ساركة. وجاء ذلك فيما يطالب 
�ملو�طنون بانتقال �سيا�سي يف �جلز�ئر، من خالل �حلر�ك �لذي �نطلق 

يف �سباط/فراير 2019.
من  و��سعة  جمموعة  تعدياًل،   73 وعددها  �لتعديالت،  غّطت  وقد 
و�حل��ري��ات  �لأ�سا�سية  و�حل��ق��وق  �ل�سلطات،  ف�سل  بينها  م��ن  �مل�سائل، 
�لق�ساء،  و��ستقاللية  م�ستقلة،  وطنية  �نتخابية  هيئة  و�إن�ساء  �لعامة، 
مبحكمة  و����س��ت��ب��د�ل��ه  �ل��د���س��ت��وري  �ملجل�س  و�إل��غ��اء  �ل��ف�����س��اد،  ومكافحة 

د�ستورية.
ُيعزى ف�سل �ل�ستفتاء �إلى �سبَبني �أ�سا�سيني. فاحلكومة و�لغرفتان 
قبل  �لد�ستورية  �لتعديالت  تبّنت  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  و�ل��دن��ي��ا  �لعليا 
هذه  وكانت  �ملا�سي.  �أيلول/�سبتمرب   11 يف  وحت��دي��د�ً  تقريباً،  �سهَرين 
�ملرة �لثانية �لتي يطلب فيها �لنظام من �ملو�طنني �لتعبري عن ر�أيهم. 
ُطِلب من  �ملا�سي عندما  �لأول/دي�سمرب  كانون  كانت يف  �لأول��ى  فاملرة 
�أج��و�ء من  �ل�ستفتاء و�سط  �نتخاب رئي�س جديد، وحدث  �جلز�ئريني 
�مل�ساركة يف �ل�ستفتاء متدّنية  �لنظام. وقد كانت ن�سبة  �ل�سك يف نو�يا 
جّد�ً )23.7 يف �ملئة(، ولكن هدف �لنظام �ملعلَن كان ��ستخد�م �ل�ستفتاء 
�ل�ستفتاء  يف  ر�أى  �أن��ه  يعني  م��ا  جديدة"،  "جز�ئر  بناء  نحو  كخطوة 

�سبياًل للخروج من �ملاأزق مع �حلر�ك.
يرمي �لنظام، من خالل �ل�ستفتاء و�لد�ستور �جلديد، �إلى �لق�ساء 
�أهد�فه ون�سبها لنف�سه.  على زخم �حلر�ك �ل�سعبي عرب حماولة تبّني 
ل�"�إر�دة  ي�ستجيب  �لد�ستور  �أن  �لديباجة  يف  ورد  �مل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 
�ل�سعب" �ملعربَّ عنها من خالل "�حلر�ك �ملبارك �لأ�سيل" �لذي "و�سع 
حّد�ً لأخطاء "�سابقة". بعبارة �أخرى، �ل�ستفتاء هو مبثابة حل �أوجده 
�لنظام للم�سي قدماً، و�إتاحة �ملجال �أمام ظهور جز�ئر جديدة و�إنهاء 

�حلر�ك.
مل يقتنع �جل���ز�ئ���ري���ون ب��امل��ج��ه��ود �ل����ذي ب��ذل��ه �ل��ن��ظ��ام ل���س��ت��ع��ادة 
�ل�سرعية �ل�سعبية. ل بل فاقم ذلك �أزمة �ل�سرعية �لعميقة �لتي تعاين 
ع��دد كبري من �جلز�ئريني  �ع��رت����س  ب�سبب  �أوًل،  مل��اذ�؟  �ل��ب��الد.  منها 
على �نتخاب عبد �ملجيد تبون رئي�ساً للبالد، ول �سيما �أن �نتخابه لقي 
مقاطعة و��سعة و�سد�مات مع �ل�سرطة. فوفقاً لالأرقام �لر�سمية، بلغت 
ن�سبة مقاطعة �لنتخابات 58 يف �ملئة، ما ق�سى على �ملجهود �لأول �لذي 

بذلته �ل�سلطات لإظهار �أنها حتمل ر�ية �لدميقر�طية.
�لد�ستور  �ل�ستفتاء على  �ل�سرعية جّر�ء  �أزمة  لتفاقم  �لثاين  و�ل�سبب 
مر  فعلى  للجز�ئريني.  ج��ّد�ً  ماألوفاً  منطاً  �ّتبع  �ل�ستفتاء  �أن  هو  �جلديد 
و�لنتخابات  �ل�ستفتاء�ت  �لنظام  ��ستخدم  �حل��دي��ث،  �جل��ز�ئ��ري  �لتاريخ 
�لدورية للحفاظ على و�جهة دميقر�طية، فيما مل يبذل �أي جمهود ُيذَكر 
لإ�سالح �ملنظومة وتعزيز طابعها �لتمثيلي. وقد ر�أى كٌر د�خل �لبالد �أن 

هذه جمرد خطو�ت عقيمة هدفها �حلفاظ على دميومة �لنظام.
مبوجب �لد�ستور �جلديد، لن يتمّكن �لرئي�س مثاًل من �لبقاء يف 
باأ�سو�ت  �ل��وزر�ء  من�سبه لأكر من وليَتني متتاليتني. وُيعنيَّ روؤ�ساء 
�أكرية �لنو�ب، �إمنا يحتفظ �لرئي�س ب�سالحية �إقالتهم من من�سبهم. 
وكانت �لقيادة �لعليا يف �جلي�س �جلز�ئري هي �لتي دفعت باجتاه خيار 
وبهذه  �سيطرتها.  �إل��ى  فعلياً  �خلا�سعة  �لرئا�سة  يد  يف  �ل�سلطة  تركيز 
�حلياة  على  قب�ستها  �إح��ك��ام  يف  �لع�سكرية  �ل��ق��ي��ادة  جنحت  �لطريقة 

�ل�سيا�سية منذ ��ستقالل �جلز�ئر يف �لعام 1962.
�جلديد  �ل��د���س��ت��ور  يثّمن  �لإن�����س��ان،  بحقوق  يتعلق  م��ا  يف  وك��ذل��ك 
�لنظام  �أن  �إل��ى  ن��ظ��ر�ً  ج���ّد�ً  �أم��ر غريب  وه��و  و�لتجّمع.  �لتعبري  حرية 
ز�ل  فما  �ملو�طنني.  بحق  �لذي ميار�سه  �لقمع  تكثيف  �إلى  ر�هناً  يعمد 
يف  ُي��َزّج��ون  �لعاديون  و�ملو�طنون  و�لنا�سطون  و�مل��دّون��ون  �ل�سحافيون 
وحظر  تع�ّسفية  �ع��ت��ق��ال  ح��م��الت  ���س��ّن  �ل�سلطات  وُت��و����س��ل  �ل�����س��ج��ون، 
 Maghrebو ،RadioM لو�سول �إلى مو�قع �إخبارية �إلكرتونية مثل�

.Tout sur l‘Algérieو ،Interlignesو ،Emergeant
ثالثاً، ت�سّبَب �ل�ستفتاء با�ستفحال �أزمة �ل�سرعية �لتي يعاين منها 
�لنظام لأنه جتّنَب �إجر�ء �لتغيري�ت �ل�سيا�سية �ملنهجية �لتي طالب بها 
�لقر�ر�ت ويف �حلوكمة.  �ل�سفافية يف �سناعة  �جلز�ئريون، مثل تعزيز 
�لذي  �ختبار كوفيد-19  نتيجة  �أن  �ل�سلطات  �أخفت  �ملثال،  �سبيل  فعلى 
من  �إل  بالأمر  �جلز�ئريون  يعلم  ومل  �إيجابية،  ج��اءت  تبون  له  خ�سع 
�ل�سعودي �لأم��ري حممد بن �سلمان.  خالل تغريدة ن�سرها ويل �لعهد 
ي�سعر �جلز�ئريون باأن �ملعنّيني ي�ستمرون يف �لكذب عليهم، ما يذّكرهم 
ب�التكّتم �لذي طبع �لت�سريحات �لعلنية عن �سحة �لرئي�س �ل�سابق عبد 
�لعزيز بوتفليقة. لن يقبل �جلز�ئريون بعد �لآن حالة غياب �ل�سفافية 

و�لتعاطي معهم بازدر�ء.
بالأمر  �لد�ستور  على  ��ستفتاًء  �جلز�ئرية  �ل�سلطات  تنظيم  لي�س 
�إلى ترك ب�سمتهم من خالل هذه  �جلديد. فقد �سعى جميع �لروؤ�ساء 
وبني  بينه  �ل��ف��ارق  لكن  �أي�ساً.  بوتفليقة  فعله  ما  وه��ذ�  �ل�ستفتاء�ت. 
م�ستويات معي�سة ماليني  بوتفليقة على حت�سني  قدرة  تبون متّثل يف 
تبون  �أم��ا  ل�سلطته.  �لأع��م��ال  رج��ال  طبقة  �أخ�سع  فيما  �جل��ز�ئ��ري��ني، 
فريزح حتت وطاأة �لظروف �لقت�سادية �لقا�سية يف �لبالد، و�لتي تزيد 
جائحة كوفيد-19 من حّدتها، ما يجعل من �ل�سعب على �لرئي�س ك�سب 

التاأييد يف اأو�ساط اجلزائريني.
باأنهم على  �إقناع �جلز�ئريني  و�لأه��م من ذلك، ي�سعب على تبون 
يعودو�  مل  فاجلز�ئريون  جديدة".  "جز�ئر  حلول  م��ع  و�سيك  موعد 
مظهر  ي�����س��ت��خ��دم��ون  �ل�����س��ن  يف  م��ت��ق��ّدم��ني  ب��ق��ادة  ل��ل��ق��ب��ول  م�ستعدين 
�لدميقر�طية �خلادع للبقاء يف �حلكم. بل هم يريدون منوذجاً قيادياً 
ي�ستمد �سرعيته من �لإ�سالحات �حلقيقية ل من �لتبعية، وهو ما قد 

ي�سعب حتقيقه يف �ل�سنو�ت �ملقبلة.

»الجزائر الجديدة« هي نفسها 

الجزائر القديمة
دالية غانم

مقاالت
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تهدف �سركة �ل�سندوق �ل�سعودي �لأردين لال�ستثمار 
وجمدية  م�ستد�مة  ��سرت�تيجية  م�ساريع  تطوير  �إل��ى 
�ق��ت�����س��ادي��اً مبختلف �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة و�ل���و�ع���دة يف 
لل�سركة  �ل�ستثمارية  �ل�سرت�تيجية  تركز  حيث  �لأردن، 
�لبنية �لتحتية،  على ثالثة حماور رئي�سية هي م�ساريع 
�ملال  ر�أ���س  و��ستثمار�ت  �لتطوير،  قيد  جديدة  وم�ساريع 

�لتو�سعي.
تاأ�س�ست �سركة �ل�سندوق �ل�سعودي �لأردين لال�ستثمار 
�لأردين  �ل�ستثمار  يف عام 2017 مبوجب قانون �سندوق 
رقم )16( لعام 2016، وذلك من ِقَبل �سندوق �ل�ستثمار�ت 
�لعامة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سر�كة مع 16 بنكاً 

�أردنياً من �لبنوك �لتجارية و�لإ�سالمية.

خطط استثمارية نوعية 

لتعزيز االقتصاد األردني

شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار 
الراية الهاشمية- كتب سلطان الحطاب       

�لقالع،  ي�ستاأنف  لال�ستثمار  �لأردين  �ل�سعودي  �ل�سندوق  �إن  قال 
د�ع��ي  ل  �أن��ه  و�أعتقد  �ل�سندوق جم���دد�ً،  ع��ن  للكتابة  دفعني  م��ا  وه��ذ� 
�لأردين  �ل�سعودي  �ل�سندوق  �أو تعر عمل  �أ�سباب بطء  للحديث حول 
لال�ستثمار �لذي علقنا عليه �أماًل كبري� يف �إثر�ء مناخ �ل�ستثمار ودعم 
�لعالقات  ج��دي��د� يف  م��دم��اك��ا  ب��اع��ت��ب��اره  �لأردين،  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����س��اد 
وتاأكيد �سالبتها وجديتها، فقد  �ل�سعودية ل�ستمر�ر متانتها  �لأردنية 
�إد�رة حري�سة عملت بكل جدية قبل  �آمال وقامت  ولدت مع �ل�سندوق 

�أن ي�ساب �لعمل ببطء وتغيب �لأجوبة عن �أ�سئلة عديدة طرحناها..
�ل��ي��وم ويف ظ��ل ه��ذه �حل��ك��وم��ة وم��ع ب��دء �ن��ط��الق م�سريتها، جاء 
�ل�سندوق و��سحا، ور�سدنا �نطالقة جديدة و�إقالعا قد  حترك عمل 
يتو��سل حتى تتحقق �لأهد�ف �لتي من �أجلها زرعت فكرة �ل�سندوق..

حتى  لقر�ءتها  حماولة  يف  �جلديدة  �خل�ساونة  حكومة  ناأمل  كنا 
يقر�أ من عنو�نه،  �أحياناً  �ملكتوب  �أن  نوؤمن  ونحن  �لعنو�ن،  عرنا على 
�ل�سعودي  �ل�سندوق  ��ستئناف عمل  وهو  �أيدينا  بني  عنو�ن جلّي  وه��ذ� 
�لأردين لال�ستثمار، وهو خري مدخل لقر�ءة توجهات حكومة �لدكتور 
�حلكومة  ه��ذه  ج��دي��ة  ل��ق��ر�ءة  وفر�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة،  �خل�ساونة  ب�سر 
�لجتماع  حماية  وبالتايل  �لقت�ساد،  عملية  حتريك  على  وحر�سها 
و�سناعة �لفر�س �ملنا�سبة و�ل�سحية يف متكني �لأردن من �أن يبني تعاونا 
�قت�ساديا �أف�سل يف �لأقليم وخا�سة مع دول �جلو�ر، وحتديد�ً مع دولة 

�سقيقة كاململكة �لعربية �ل�سعودية ..
�إذن لدينا مفتاح �لآن لقر�ءة حكومة �لدكتور ب�سر �خل�ساونة �لتي 
متيزت عن �سابقاتها ممن رهن �لعمل، ومل تنجح �آخر ثالث حكومات 
يف حتريك �لو�قع �لقت�سادي بل ز�دته وباًل وفقدت �لقدرة على حقن 

نزيف �ملديونية �لذي جتاوز كل �حلدود..
�إلى تعليق �ل�سيد عمر �لور �لرئي�س �لتنفيذي لل�سندوق  ��ستمعت 
�ل�سندوق  �ن��ط��الق��ة  ع��ن  بحما�سة  ي��ت��ح��دث  وه���و  �لأردين  �ل�����س��ع��ودي 
باليجابية  �ل��ت��ي و�سفها  ه��ذه �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة  ي��د  �جل��دي��دة على 
�إحياء  على  و�ل��ق��ادرة  �مل�سرتك  بالعمل  و�مل��وؤم��ن��ة  و�لبانية  و�حلري�سة 

�مل�ساريع بل و�كت�ساف �لعديد من �لفر�س..
ع��م��ر �ل����ور �ل����ذي ع��رف��ت��ه ح��ري�����س��ا ع��ل��ى ت���وزي���ن �ل���ك���الم مب��ي��ز�ن 
�لقت�سادي ولي�س �لن�ساء، �عترب خطوة �حلكومة هذه بد�ية خريوعمل 
ه��ذه �حلكومة  �أن  لنجد  وه��ا نحن جن���ده،  ذل��ك  �نتظرنا  وق���ال  وج���د، 

�سادقة منذ بد�ية خطو�تها �لأولى..
كنت زرت �ل�سيد عمر �لور �أكر من مرة وكان متحفظا ومل يتكلم، 
ولكني كنت �أر�ه حمرجا من �لت�سريح ومياًل �إلى �ل�سرب و�لطلب من 

�جلهات �ملعنية حتريك �لعجلة ..
ب��ل وم��رح��ب��ا بهذه  ب��الأم�����س وج��دت��ه م�����س��رور� ور�غ��ب��ا يف �لتعليق 
�خلطوة �جلديدة من �نطالقة �ل�سندوق، ومعلقا بثقة يف �أعقاب قر�ر 
وهو  �ل�سحية،  �لرعاية  م�سروع  �سمول  على  باملو�فقة  �ل��وزر�ء  جمل�س 
قانون �سندوق  باأحكام  �لأ�سا�سية وهي عديدة،  �ل�سندوق  م�ساريع  من 
م�سروع  بتنفيذ  ي�سمح  وهذ�   2016 ل�سنة   )16( رقم  �لأردين  �ل�ستثمار 
�لرعاية �ل�سحية هذ�، بناء على نظام �لت�سييد و�لت�سغيل ونقل ملكية 
�لت�سغيل،  مدة  �نتهاء  بعد  �لأردنية  للحكومة  عنا�سرة  بطاقة  �مل�سروع 
�ل��رت�خ��ي�����س  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  يف  عمله  �سيبا�سر  �ل�����س��ن��دوق  ب���اأن  علما 

و�ملو�فقات �ملطلوبة من �جلهات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية ذ�ت �لعالقة...
 �لدكتور عمر �لور وجه يف بيان �سحفي تقديره حلر�س �حلكومة 
على ت�سهيل �لعقبات �أمام �ل�ستثمار�ت �لتي من �ساأنها دعم عجلة �لنمو 
و�يجاد  �لأردين،  لل�سباب  �لعمل  فر�س  وتوفري  �لأردن،  يف  �لقت�سادي 

قيمة م�سافة للقطاعات �لقت�سادية �حليوية..
�أول مو��سم  �أول �لغيث يف حكومة �خل�ساونة، وقد يكون  �إذن هذ�   
�ن��ه��ا �ستنه�س  ب��ه��ذه �حل��ك��وم��ة  �لتب�سري  �ذ ج���اء   مل��ا ه��و و�ف���ر  �خل���ري 
�لرعاية  فم�سروع  �لإجن���از،   على  وق��درة  وجدية  ب�سرعة  مب�سوؤولياتها 

يبلغ  �ململكة  يف  �ل�سحي  للبناء  هامة  ر�ف��ع��ة  �سي�سكل  �ل��ذي  �ل�سحية 
وهو  �ملبد�أ،  حيث  من  �مريكي  دولر  مليون   400 فيه  �ل�ستثمار  حجم 
 300 ب�سعة  جامعي  م�ست�سفى  من  يتكون  �ل�سحفي  �لبيان  يف  جاء  كما 
�سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية ب�سعة 600 مقعد مبعدل 100 
مقعد لكل عام در��سي.. �عتقد �أن هذ� �مل�سروع �سيغري ب�سكل ملمو�س يف 
�جل�سم �ل�سحي �لأردين و�سيك�سبه �ملزيد من �ملناعة و�لقدرة على تلبية 
�حلاجات �لطبية �ملطلوبة، ويبقى �لردن وجهة �ختيار للمر�سى �لعرب 

وميكنه من �حلفاظ على منزلته �ملميزة يف �ملنطقة...
موؤ�س�ستني  م��ع  بال�سر�كة  �سينفذ  و�ل���ذي  ذك��رت��ه  �ل���ذي  �مل�����س��روع   
مميزتني عامليا فى جمال �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم �لطبي هو �لأول 
من  ه��و  �ختياره  ج��رى  �ل��ذي  �لطبي  فال�سريك  �لأردن،  يف  نوعه  م��ن 
�لتميز بحيث يحتل منزلة �سمن �ف�سل خم�سة م�ست�سفيات يف �لوليات 
بني  موقعاً  فيحتل  �لأك��ادمي��ي  �ملجال  يف  �لثاين  �ل�سريك  �أم��ا  �ملتحدة، 
كما  �مل�����س��روع  �ل��ع��امل..  م�ستوى  على  �ل��ط��ب  يف  ج��ام��ع��ات  ع�سر  �ف�سل 
يرى عمر �لور ويو�فقه على ذلك مر�قبون ��ستمعو� لال�سماء �لو�ردة 
�لردن،  يف  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  مب�ستوى  �ل�سعود  يف  �سي�سهم 
و�ل�سياحة  �لطبي  �لتعليم  جمال  يف  وعامليا  �قليميا  تناف�سيتها  وزي��ادة 
�لعالجية، �إ�سافة �لى نقل �ملعرفة و�خلرب�ت �لعاملية �إلى �لأردن، و�إعادة 
�لرتكيز على �لبحث �لعلمي و�لتطوير يف جمال �لعلوم �لطبية وتوفري 

�كر من خم�سة �آلف فر�سة عمل ب�سكل د�ئم ...
�إن�ساء  ف��ك��رة  �ساحب  �ل���ذي  �لتنفيذ  ب��طء  م��ن  �إج��اب��ات  ت�سلنا  مل 
من  �أك��ر  قبل  تاأ�س�س  �ل��ذي  لال�ستثمار،  �لأردين  �ل�سعودي  �ل�سندوق 
ثالث �سنو�ت ك�سركة م�ساهمة عامة، مبوجب قانون �سندوق �ل�ستثمار 
�ململكة  يف  �لعامة  �ل�ستثمار�ت  �سندوق  قبل  من   2016 ل�سنة   16 رق��م 
بال�سر�كة  �ل�سركة  ر�أ�سمال  �ل�سعودية، و�لذي ميلك 90 % من  �لعربية 

مع 16 بنكا �أردنيا  متلك 10% من ر�أ�س �ملال يف هذه �ل�سركة...
 �جلل�سه �لأولى بعد �لتعارفية ملجل�س �لوزر�ء كانت مثمرة بحجم 
�لقر�ر �لذي �تخذ يف هذ� �ملجال، ونتطلع �ن تكون �جلل�سات �لالحقة 
مرتهنا  ك��ان  م��ا  وتطلق  ج��دي��دة  ��ستثمارية  ق���ر�ر�ت  حتمل  للحكومة 
�إع��ادة  حتتاج  �لتي  �مل�ساريع  من  �لكثري  فلدينا  متعر�،  �و  معطال  �أو 
�لتي ي�سع  ب��د�أت تتوفر لهذه �حلكومة  �نها  �أعتقد  �إر�دة  �لى  �طالقها 
فيها �مللك ثقته جمدد� على �أمل �ن تنه�س بهذه �لثقة ول تخيب �مل 
�ملو�طنني �لذين ظلو� يرون حكوماتهم ت�سيخ قبل �لو�ن، وتعجز عن 

ترجمة ما تكلف به �و ما تقدمه من وعود.

شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار 

الور: نستأنف االقالع اآلن
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بئر شارع  وتحدیدًا  الحسین  جبل  يف  الکندي  مستشفی  مبنی   یقع 

قسم کل  یتمیز  حیث  الطبیة  اإلختصاصات  جمیع  یضم  والذي   السبع  

 بجاهزیته وکوادره الطبیة واإلداریة من ذوي اإلختصاص و املهارة العالیة

 إال أنه ورغم حداثة املستشفی فقد خطی خطوات سریعة نحو تحقیق

املقدمة التخصصیة  الطبیة  الخدمات  وجودة  نوعیة  کبیرة يف   نقلة 

هذه لتشغیل  التأهیل  عالیة  بشریة  کفاءات  وجود  ساهم   وقد 

 التخصصات وفق أفضل املعاییر وباستخدام أحدث التقنیات يف إحداث
هذه النقلة النوعیة . 

أبو العربي  العالمة  الی  نسبة  اإلسم  بهذا  الکندي  مستشفی   سمي 

 یوسف الکندي و الذي  برع يف الفلك و الفسلفة و الکیمیاء و الفیزیاء و

   الطب و الریاضیات و املوسیقی و علم النفس و املنطق

 و یعد الکندي أول الفالسفة املتجولین املسلمین , اشتهر أیضا بجهوده 

 يف تعریف العرب واملسلمین بالفلسفة الیونانیة القدیمة

تم و   ٢٠١٥ عام   يف  الکندي  مستشفی  بناء  مشروع  يف  العمل    بدأ 

لسنة  ١٠ شهر  يف  املرضی  واستقبال  للمستشفی  الفعلي     التشغیل 

من جعل  مما  للمرضی  املثلی  العالجیة  الخدمات  وتقدیم   ٢٠١٩ 

مستشفی الکندي عالمة فارقة بین املستشفیات يف األردن

البناء مساحة  و  دونم   ١٣ املبنی  علیها  املقام  االرض  مساحة   تبلغ 

 اإلجمالي ٣٤٠٠٠ متر مربع حیث یتکون مبنی املستشفی من أحد عشر

  طابقا تصل الطاقة اإلستیعابیة للمستشفی ١٤٠ سریرا اضافة الی توفیر

 مواقف للسیارات بسعة ٨٠٠ سیارة
. األطفال  و  للنسائیة  طوارئ  و  الساعة  مدار  یلع  لألسنان  طوارئ  و  األسعاف  سیارات  بأحدث  مزود  متخصص  طوارئ  قسم  إلی  اضافة 

 خصص يف مستشفی الکندي إحدى عشرة غرفة للعملیات الکبرى تم تجهیزها کاملة بأحدث الوسائل واألجهزة الطبیة املتخصصة بحیث

یمکن اجراء کافة فروع العملیات لالختصاص الواحد يف غرفة عملیات متخصصة وبکادر مدرب ومؤهل

 و تشمل غرف العملیات يف املستشفی یلع غرفة متخصصة بجراحة العظام والعمود الفقري , غرفة لزراعة األعضاء , غرفة للمناظیر

وزراعة االنفیة  الجیوب  تنظیر  غرفة  الی  أضافة  واملعقدة  العادیة  السمنة  لعملیات  وغیرها  املفتوح  القلب  لعملیات  وأخرى   الجراحیة 

 القوقعة  باإلضافة الی وجود  غرف لعملیات التجمیل والحقن بکل أنواعها وشفط الدهون وتذویبها بجهاز الفیزر، و أخیرا غرفة عینات

لعملیات حقن اإلخصاب

یضم املستشفی مجموعة واسعة من الجراحات يف جمیع التخصصات الطبیة و منها ما یلي

 یسعی مستشفی الکندي لتلبیة رغبات مراجعیه ومجتمعه من خالل استخدام اسالیب الجودة الشاملة والرقابة العامة واملراجعة الدوریة

 الحتیاجات املرضی و ذویهم اعتمادا یلع املوارد املتاحة والعمل الدائم لتطویر کوادره و رفع کفاءتهم يف هذا الصرح الطبي لیبقی دائما

الخیار االول واالفضل محلیا وعاملیا

جراحة القلب و الصدر1 جراحة السمنة باملنظار 3 جراحة األوعیة الدمویة 2

جراحة الفم و الوجه و الفکین جراحة املسالك البولیة4 6 جراحة العظام و املفاصل 5

الجراحات التجمیلیة و الترمیمیة جراحة الدماغ و األعصاب , و غیرها7

الجراحات النسأیة بانواعها

9

10

جراحة األنف و األذن و الحنجرة 8



قبل �سنو�ت كنت يف �ملطار ��ستقبل �سيفا مهما ح�سلت على ت�سريح 
لأ�ستقبله من باب �لطائرة..

��ستقبال  ل�ساحة  �ملف�سي  �مل�سافرون يتدفقون عرب �خلرطوم  كان 
�جلو�ز�ت، كانت �إحدى �لطائر�ت �لقادمة من دولة خليجية قد حطت 
على �أر�س �ملطار �أي�سا، وقد لفت �نتباهي جمموعة كبرية من ركابها 
من �أ�سحاب و�ساحبات �لوزن �لثقيل وغري �لعادي.. وقد كان �أنحفهم 
فوق �ملائة وع�سرين كيلو ورمبا تخطى بع�سهم )160( كغم، وكلهم من 

مطلع �ل�سباب �أو و�سط �لعمر..
كنت حمتار� يف تف�سري �لظاهرة، ومل �أكن مقتنعا باأن �سكان تلك 
�لذي  �لعدد  كان   ، منهم  عينة  تلك  لتكون  �ل�ساكلة  هذه  على  �لدولة 
�أربعني رجاًل  يزيد عددهم على  �لذين  �أ�سحابه  وتاأملت وجوه  ر�أيته 
�لف�سفا�سة  �ملالب�س  تكون  وق��د  و�لقيا�س،  �حلجم  نف�س  من  و�إم���ر�أة 
من د�سادي�س وعباء�ت ن�سائية ل تلبي �ملطلوب يف �سرت �ل�سمنة بحيث 
و��سعة بال  �لتي تدخل يف ثياب  �ل�سمنة  �مل�ساهد حجم تلك  ي��درك  ل 

�أحزمة..
بقي �ل�سوؤ�ل يف ذهني لدقائق و�لطابور من �لرجال و�لن�ساء يتدفق 
�إلى �أن �نتهى .. وقد بد�أ دليل ياأخذهم باجتاه �جلو�ز�ت، وقد كتب على 
�ليافطة �لتي عليها ��سم »�لدكتور حممد خري�س – �أخ�سائي جر�حة 

�ل�سمنة«..
تقدمت من �ل�ساب وقلت له :هل �أنت مر�فق هوؤلء ؟ فقال: نعم. 
قلت: �إلى �أين ؟ قال: هم زو�ر »�لدكتور حممد خري�س« لإجر�ء عمليات 
�سد �ل�سمنة.. عندها تذكرت �لدكتور خري�س �لذي مل �أكن �لتقيته من 
�أحد  �لتي و�جهها من  �لكيد  قبل وتذكرت �سهرته، كما تذكرت و�قعة 
�لدكتور خري�س  يرد عليها  كاذبة مل  �أخ��ب��ار�ً  �سرب عنه  �ل��ذي  �لطباء 
�لأخبار  تلك  كانت  �سمعته حني  �أف��ادت��ه يف  قد  �أنها  رغ��م  عنها،  وترفع 

�مللفقة ت�سند �إلى �حل�سد و�لغرية وحماولة �إحلاق �ل�سرر..
وم�����س��ت ���س��ن��و�ت ومل �أمت���ك���ن م���ن م��ق��اب��ل��ة �ل��دك��ت��ور خ��ري�����س �إل 
�لكندي  م�ست�سفى  مدير  حيا�سات  علي  �لدكتور  زرت  حني  بال�سدفة 
للدكتور  فقال:  �مل�ست�سفى،  ملكية  عن  و�ساألته  �ل�سابق،  �ل�سحة  ووزير 
حممد خري�س،  فقلت : هل ��ستطيع مقابلته؟ وقد كانت مقابلتي له 
موؤجلة من حو�يل ع�سر �سنو�ت ، فقال : نعم، بعد دقائق �سيكون هنا، 
وبالفعل �لتقيته وحتدثت معه.. كان طبيبا �سمحا متو��سعا، وكان لدي 
ما يكفي من معلومات عن متيزه وتفوقه �لطبي و�لعلمي وعن حجم 

�ل�سهاد�ت �لعاملية و�جلو�ئز �لتي يحملها..
بد� يل وهو يحدثني كاأنه يعرفني من زمن وقد ذكرت �أنه قر�أ يل 

�سيئا مما �أكتب..
�لنا�س  يف  �ل��ع��ط��رة  و�سمعته  وت��ف��وق��ه  وط��ب��ه  علمه  يفاجئني  مل 
تفاجئني  ومل  جمانية،  عمليات  لهم  ممن  �لفقر�ء  وحتى  �مل�سهورين، 
قدرته على �أن ينه�س ببناء هذ� �ل�سرح �لطبي �لكبري و�ملعلم �ملميز يف 
�لأردن، و�لذي �أ�سبح حمطة ��ستقبال ملر�سى من )65( جن�سية، قر�أت 

�أ�سماءهم يف ك�سوف �طلعت عليها عند �لدكتور علي حيا�سات.
ولكن مفاجاأتي ثقافة �لدكتور خري�س �لرت�ثية وع�سقه ل� »�ملتنبي« 
�أطيل  �أن  وع��زم��ت  �ل�سديدة  ب��ال��ر�ح��ة  �سعرت  ل�سعره..  وحمفوظاته 
فيه  دقيقة  �ل��ذي حت�سب كل  �لدكتور  وق��ت  ل��ول حر�سي على  �ملقابلة 
باملال.. وقلت له ل ت�سغل �لعد�د فابت�سم ، وقال �ليوم هو ل �سيء �لذي 
�عتذر فيه كل جزء  من �لعمل، وبد�أنا نتحدث يف �ل��رت�ث، وقلت له : 

�أمر��س  »�أبي متام« كتخ�س�سك يف  �لعبا�سي  �ل�ساعر  �أنا متخ�س�س يف 
�ل�سمنة، ور�ح يقر�أ يل من حمفوظاته من �سعر �ملتنبي، و�أق��ر�أ له من 
�سعر �أبي متام.. وكانت جل�سة ممتعة خ�سيت فيها �أين �سلبت وقته ، وقد 

وجدت �سريكا �آخر يف حب �لرت�ث وفهمه هو �لدكتور علي حيا�سات..
�مل��ع��دة وع��ن  ق�����س  ع��ن  ب��ع��ي��دة  ل��ذل��ك  �أن ُتخ�س�س جل�سة  وق����ررت 
يوم  ذ�ت  �لدكتور خري�س  �سماع ما و�جهه  �أع��دت  وملا  �ل�سمنة،  �أمر��س 

من كيد وكيف �أن ُح�ساده �أ�سهروه ذكرته ببيت �ملتنبي:
و�إِذ� �أر�َد �هلّلُ ن�سَر ف�سيلٍة    طويْت �أتاَح لها ل�ساَن ح�سوِد

�أذكر  حتى  بيتا  يبد�أ  �إن  ما  وكنت  �سعاري..  �ساأجعله  وقال  فابت�سم 
عجزه ، وما �إن �أذكر �سدر بيت حتى يذكر عجزه.

�لدكتور خري�س يذكرين بالأطباء �ملثقفني �مل�سريني �لذين عا�سو� 
مهنة �لطب و�ساهمو� يف كتابة �لأدب من �سعر وق�سة ورو�ية ، وهم كر 

ل جمال لذكرهم من م�سطفى حممود و�ل�سباعي وطه وغريهم..
من  تقدر  ل  وطنية  ث��روة  �لأردن  يف  لدينا  �أن  �أق��ول��ه  �أن  �أردت  م��ا 
ثقافات �لطباء و�ملهند�سني و�لكادمييني، وقد تكون هذه �ملهن حتمل 
�أ�سماء كبرية ولكن �مل�ساهري منهم معدودون على �لأ�سابع، وقد �أحدثو� 
عالمات فارقة يف هوية �لأردن �حل�سارية وكان عنو�ن جذب و��ستقطاب 
منطقته  يف  �لأردن  �سورة  �أن  �إذ   ، �سيا�سي  وحتى  و�جتماعي  �قت�سادي 
�أخرى  ون�ساطات  و�لتعليم  �لطب  �ملتفوق يف جمالت  وحميطه �سورة 

متّيز بها �لأردنيون.
�ل��ر�ح��ل  �ي�سا  �ل��ذي��ن منهم  ه���وؤلء  و�ل��دك��ت��ور خري�س و�ح���د م��ن 
»�لدكتور زيد �لكيالين« �لذي �أجرى �أول عملية �أطفال �أنابيب مطلع 
للكتابة عنه و�سط موجة  �ملا�سي، وقد حتم�ست  �لقرن  ثمانينيات من 
�أكتب يف جريدة �سوت �ل�سعب  �آن��ذ�ك، وقد كنت  من �لإد�ن��ة و�لتكفري 
�لتي �أ�سبحت رئي�سا لتحريرها، وبعد �أكر من ثالثني �سنة وجدت �أن 
�لعمود �لذي كتبته مربوز ومعلق يف عيادة �لدكتور �لذي قال : �أنت من 

وقف �إلى جانبي و�سط حملة قا�سية من �لت�سكيك.
قلت للدكتور خري�س �إنني �أحفل بالتفوق و�لبد�ع و�لجناز و�لتميز 
وها �أنا �أكتب �ليوم بعد ع�سر �سنو�ت من �لنتظار لألتقيك و�أحقق رغبة 

�ساأكتب عنها.

الدكتور خريس بين الكِندي والمتنبي.. 
سلطان الحطاب




