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لال�صتمتاع  �صنة  كل  الزبائن  ماليني  ت�صاعد  �صيارات،  تاأجري  �صركة  اأك��رب  هرتز 
بال�صفر �القيادة على الطرقات املفتوحة.

اأك��رث م��ن 150 د�ل��ة ح��ول ال��ع��امل. هرتز  متتلك هرتز اك��رث م��ن 8800 موقع يف 
اأهمية مثل  املواقع  اأكرث  االأ��صط يف  ال�صرق  امل�صافرين من  �ا�صعة مع  تغطية  متتلك 
الواليات املتحدة االأمريكية، اأملانيا، فرن�صا، �صوي�صرا �بريطانيا، باال�صافه ملواقع اأخرى 

مثل ال�صني �ماليزيا �اأ�صرتاليا �نيوزالندا �مواقع كثرية اأخرى.

هرتز يف ال�سرق االأو�سط

اأ�صعار  االأ��صط �ذلك من خالل توفريها  ال�صرق  متتلك هرتز تواجد متميز يف 
مميزة لفرتات ق�صرية �اأخرى �صهرية، �اأي�صاً توفر برنامج احلجوزات طويلة االأمد 
مع الفوز بخدمات عديدة. باالإ�صافه اإلى تاأجري االآالت الذي توفره هرتز يف املنطقة 

مثل اآالت البناء �اآالت مولدات الطاقة التي ت�صاعد على منو املنطقة.

هدفنا

�صريعة  بطريقة  حجوزات  على  احل�صول  ي��ود�ن  العامل  اأنحاء  كافة  يف  الزبائن 
��صهلة اإما من املنزل اأ� من اخلارج. هدفنا اأن نكون االأ�صرع �االأ�صهل �اأن نكون اأف�صل 
اإمت��ام  اإل��ى  املتنقلة  االإ���ص��الح  ع��رب��ات  ال��ت��اأج��ري. فمن �ج��ود  عالمة م�صجلة يف قطاع 
احلجوزات عرب الهاتف النقال، بكل هذا جتد هرتز االأ�صرع �االأ�صهل �ذات قيمة مميزة 

ما ن�صميه ب »�صافر ب�صرعة هرتز«

احجز معنا بخم�س طرق �سهلة:

مع هرتز �صيح�صل الزبون العربي على اأ�صهل طريقة حجز على االإطالق. احجز 
بخم�س طرق �صهلة:

االنرتنت: احجز �صيارة من خالل املوقع االلكرت�ين العربي.

الهاتف: ا�صتخدم هاتفك الذكي للحجز.

اإمتام  مل�صاعدتك يف  �صاعة   24 م��دار  ات�صاالت عربي على  لدينا مركز  بنا:  ات�صل 
احلجز.

الفروع: زر اإحدى افرعنا املحلية لديك.

�كالء ال�صياحة �ال�صفر: ات�صل بوكالة ال�صياحة �ال�صفر اخلا�صة بك.

ملاذا �ثق املاليني ب�صركة هرتز من قبل :

10 اأ�صباب تدفعك لال�صتئجار مع هرتز؟

اأ�سعار تناف�سية:

املحلية  ال�صركات  �اأ�صعار  �صركتنا  بني  دائ��م  ب�صكل  م�صتمرة  مبقارنة  نقوم  نحن 
�العاملية حتى نكون متاأكدين من اأن اأ�صعارنا تعك�س قيمة خدماتنا �جودتنا.

عدم �جود تكلفة يف حال اإلغاء احلجز:

قم بحجز ال�صيارة من خالل االنرتنت مع العلم باأنه لي�س هناك تكلفة اإ�صافية 

اإل���غ���اء  اأ� يف ح����ال  ل���ه���ذه اخل���دم���ة 
احل��ج��ز اأ� ع���دم ا���ص��ت��الم ال�����ص��ي��ارة، 
يف ح���ال مت اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق��ة ال��دف��ع 
عند  الفرع  يف  اأ�  املوقع  خ��الل  من 

اال�صتالم.

دعم العميل )الزبون(:

م�صت�صار�نا  االآخ���ري���ن،  بعك�س 
م�صاعدتك  يف  االإ���ص��ت��ع��داد  اأمترّ  ع��ل��ى 
اال�صتئجار،  ف��رتة  خ��الل  خطوة  بكل 

ابتداءاً من عملية احلجز مر�راً با�صتخدام ال�صيارة على الطريق �اإلى حني اإرجاعها، 
الأي ا�صتف�صارت متعلقة باحلجز قم باالت�صار معنا اأ� زيارتنا �صخ�صياً.

ال يوجد تكاليف اإ�صافية يف حال ا�صتخدام البطاقة االئتمانية:

ال يوجد تكاليف اإ�صافية خفية يف حال مت ا�صتخدام البطاقة االئتمانية، �اأي�صا 
موقعنا االكرت�ين اآمن �حممي بف�صل اأحدث التكنولوجيا.

الو�سول العاملي:

�صوف حت�صل على نف�س االمتيازات �اخلدمات �اجلوائز املقدمة من �صركة هرتز 
يف ال�صرق االأ��صط اأ� 150 د�لة حول العامل اأ� يف اأي من ال 8800 فرع حول العامل.

اح�سل على اأميال اإ�سافية مع �سركة الطريان:

�الفنادق  ال��ط��ريان  �صركات  ك��ربى  م��ع  نقطة  اأ�  ميل   1000 على  حت�صل  �صوف 
العاملية، فقط قم باإ�صافة رقم ع�صويتك عند احلجز .

وفر عند الدفع امل�سبق:

�صوف تكافىء يف حال قمت بالدفع امل�صبق م�صتخدما عملتك املحلية.

راحة البال:

خلدمات  باالإ�صافة  اجل��وي،  املالحة  نظام  �م��ع��دات  �ح��دات  بتوفري  نقوم  نحن 
التاأمني �الوقود.

كن يف ا�ل الطابور )اأ� ال�صف(:

قم باالإنتفاع من الفوائد �االإمتيازات يف حال �صجلت بنادي هرتز الذهبي الذي 
ميكنك من تخطي الطابور �اال�صتفادة من امتيازاتنا حول العامل .

تاأكيد نوع ال�سيارة:

قم باال�صتئجار من جمموعات �صيارات هرتز الفاخرة �نحن �صوف ن�صمن لك اأن 
نوع اأ� موديل ال�صيارة الذي قمت باختياره هو الذي �صوف تقوده .

اأو عن طرق رقم احلجوزات  املوقع االلكرتوين  قم باحلجز عن طريق 
املو�سح باأعلى ال�سفحة.

شركة هرتز
ظلت خدمات هريتز يف االأردن مميزة �ل�صنوات طويلة حافظت على مكانتها يف املقدمة ك�صركة تاأجري 
�صيارات بف�صل االإدارة الواعية �احلري�صة التي ��صعت م�صلحة الزبائن يف االعتبار االأ�ل �جعلت اأعلى املعايري 

يف اخلدمة هو االأ�صلوب املتبع. 

�ملقدمة  �أدركنا حجم �خلدمة  وقد  �ل�شركة وخدماتها  ن�شاط  لنا حول  �ل�شخ�شري حتدث  �ل�شيد جناتي 
�متيزها �اهميتها �حجم الفراغ الذي مالأته ال�صركة حني بداأت ن�صاطها،  فقد ظلت امل�صداقية يف التعامل 
�ال�صالمة كهدف �صرطان اأ�صا�صيان ��صعتهما ال�صركة ن�صب عينيها، �هذا ما تعك�صه ما ح�صلت عليه ال�صركة 

من جوائز ��صهادات تكرمي ظلت ترافق م�صريتها يف االأردن. 

فما هي هريتز �ما هو ن�صاطها

ال�صيد جناتي ال�صخ�صري
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بال�صفر �القيادة على الطرقات املفتوحة.

اأك��رث م��ن 150 د�ل��ة ح��ول ال��ع��امل. هرتز  متتلك هرتز اك��رث م��ن 8800 موقع يف 
اأهمية مثل  املواقع  اأكرث  االأ��صط يف  ال�صرق  امل�صافرين من  �ا�صعة مع  تغطية  متتلك 
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هرتز يف ال�سرق االأو�سط

اأ�صعار  االأ��صط �ذلك من خالل توفريها  ال�صرق  متتلك هرتز تواجد متميز يف 
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�صريعة  بطريقة  حجوزات  على  احل�صول  ي��ود�ن  العامل  اأنحاء  كافة  يف  الزبائن 
��صهلة اإما من املنزل اأ� من اخلارج. هدفنا اأن نكون االأ�صرع �االأ�صهل �اأن نكون اأف�صل 
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احجز معنا بخم�س طرق �سهلة:

مع هرتز �صيح�صل الزبون العربي على اأ�صهل طريقة حجز على االإطالق. احجز 
بخم�س طرق �صهلة:

االنرتنت: احجز �صيارة من خالل املوقع االلكرت�ين العربي.

الهاتف: ا�صتخدم هاتفك الذكي للحجز.

اإمتام  مل�صاعدتك يف  �صاعة   24 م��دار  ات�صاالت عربي على  لدينا مركز  بنا:  ات�صل 
احلجز.
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ملاذا �ثق املاليني ب�صركة هرتز من قبل :
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اأ�سعار تناف�سية:

املحلية  ال�صركات  �اأ�صعار  �صركتنا  بني  دائ��م  ب�صكل  م�صتمرة  مبقارنة  نقوم  نحن 
�العاملية حتى نكون متاأكدين من اأن اأ�صعارنا تعك�س قيمة خدماتنا �جودتنا.

عدم �جود تكلفة يف حال اإلغاء احلجز:

قم بحجز ال�صيارة من خالل االنرتنت مع العلم باأنه لي�س هناك تكلفة اإ�صافية 

اإل���غ���اء  اأ� يف ح����ال  ل���ه���ذه اخل���دم���ة 
احل��ج��ز اأ� ع���دم ا���ص��ت��الم ال�����ص��ي��ارة، 
يف ح���ال مت اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق��ة ال��دف��ع 
عند  الفرع  يف  اأ�  املوقع  خ��الل  من 

اال�صتالم.

دعم العميل )الزبون(:

م�صت�صار�نا  االآخ���ري���ن،  بعك�س 
م�صاعدتك  يف  االإ���ص��ت��ع��داد  اأمترّ  ع��ل��ى 
اال�صتئجار،  ف��رتة  خ��الل  خطوة  بكل 

ابتداءاً من عملية احلجز مر�راً با�صتخدام ال�صيارة على الطريق �اإلى حني اإرجاعها، 
الأي ا�صتف�صارت متعلقة باحلجز قم باالت�صار معنا اأ� زيارتنا �صخ�صياً.

ال يوجد تكاليف اإ�صافية يف حال ا�صتخدام البطاقة االئتمانية:

ال يوجد تكاليف اإ�صافية خفية يف حال مت ا�صتخدام البطاقة االئتمانية، �اأي�صا 
موقعنا االكرت�ين اآمن �حممي بف�صل اأحدث التكنولوجيا.

الو�سول العاملي:

�صوف حت�صل على نف�س االمتيازات �اخلدمات �اجلوائز املقدمة من �صركة هرتز 
يف ال�صرق االأ��صط اأ� 150 د�لة حول العامل اأ� يف اأي من ال 8800 فرع حول العامل.

اح�سل على اأميال اإ�سافية مع �سركة الطريان:

�الفنادق  ال��ط��ريان  �صركات  ك��ربى  م��ع  نقطة  اأ�  ميل   1000 على  حت�صل  �صوف 
العاملية، فقط قم باإ�صافة رقم ع�صويتك عند احلجز .

وفر عند الدفع امل�سبق:

�صوف تكافىء يف حال قمت بالدفع امل�صبق م�صتخدما عملتك املحلية.

راحة البال:

خلدمات  باالإ�صافة  اجل��وي،  املالحة  نظام  �م��ع��دات  �ح��دات  بتوفري  نقوم  نحن 
التاأمني �الوقود.

كن يف ا�ل الطابور )اأ� ال�صف(:

قم باالإنتفاع من الفوائد �االإمتيازات يف حال �صجلت بنادي هرتز الذهبي الذي 
ميكنك من تخطي الطابور �اال�صتفادة من امتيازاتنا حول العامل .

تاأكيد نوع ال�سيارة:

قم باال�صتئجار من جمموعات �صيارات هرتز الفاخرة �نحن �صوف ن�صمن لك اأن 
نوع اأ� موديل ال�صيارة الذي قمت باختياره هو الذي �صوف تقوده .

اأو عن طرق رقم احلجوزات  املوقع االلكرتوين  قم باحلجز عن طريق 
املو�سح باأعلى ال�سفحة.

شركة هرتز
ظلت خدمات هريتز يف االأردن مميزة �ل�صنوات طويلة حافظت على مكانتها يف املقدمة ك�صركة تاأجري 
�صيارات بف�صل االإدارة الواعية �احلري�صة التي ��صعت م�صلحة الزبائن يف االعتبار االأ�ل �جعلت اأعلى املعايري 

يف اخلدمة هو االأ�صلوب املتبع. 

�ملقدمة  �أدركنا حجم �خلدمة  وقد  �ل�شركة وخدماتها  ن�شاط  لنا حول  �ل�شخ�شري حتدث  �ل�شيد جناتي 
�متيزها �اهميتها �حجم الفراغ الذي مالأته ال�صركة حني بداأت ن�صاطها،  فقد ظلت امل�صداقية يف التعامل 
�ال�صالمة كهدف �صرطان اأ�صا�صيان ��صعتهما ال�صركة ن�صب عينيها، �هذا ما تعك�صه ما ح�صلت عليه ال�صركة 

من جوائز ��صهادات تكرمي ظلت ترافق م�صريتها يف االأردن. 

فما هي هريتز �ما هو ن�صاطها
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بال�صفر �القيادة على الطرقات املفتوحة.

اأك��رث م��ن 150 د�ل��ة ح��ول ال��ع��امل. هرتز  متتلك هرتز اك��رث م��ن 8800 موقع يف 
اأهمية مثل  املواقع  اأكرث  االأ��صط يف  ال�صرق  امل�صافرين من  �ا�صعة مع  تغطية  متتلك 
الواليات املتحدة االأمريكية، اأملانيا، فرن�صا، �صوي�صرا �بريطانيا، باال�صافه ملواقع اأخرى 

مثل ال�صني �ماليزيا �اأ�صرتاليا �نيوزالندا �مواقع كثرية اأخرى.

هرتز يف ال�سرق االأو�سط

اأ�صعار  االأ��صط �ذلك من خالل توفريها  ال�صرق  متتلك هرتز تواجد متميز يف 
مميزة لفرتات ق�صرية �اأخرى �صهرية، �اأي�صاً توفر برنامج احلجوزات طويلة االأمد 
مع الفوز بخدمات عديدة. باالإ�صافه اإلى تاأجري االآالت الذي توفره هرتز يف املنطقة 

مثل اآالت البناء �اآالت مولدات الطاقة التي ت�صاعد على منو املنطقة.

هدفنا

�صريعة  بطريقة  حجوزات  على  احل�صول  ي��ود�ن  العامل  اأنحاء  كافة  يف  الزبائن 
��صهلة اإما من املنزل اأ� من اخلارج. هدفنا اأن نكون االأ�صرع �االأ�صهل �اأن نكون اأف�صل 
اإمت��ام  اإل��ى  املتنقلة  االإ���ص��الح  ع��رب��ات  ال��ت��اأج��ري. فمن �ج��ود  عالمة م�صجلة يف قطاع 
احلجوزات عرب الهاتف النقال، بكل هذا جتد هرتز االأ�صرع �االأ�صهل �ذات قيمة مميزة 

ما ن�صميه ب »�صافر ب�صرعة هرتز«

احجز معنا بخم�س طرق �سهلة:

مع هرتز �صيح�صل الزبون العربي على اأ�صهل طريقة حجز على االإطالق. احجز 
بخم�س طرق �صهلة:

االنرتنت: احجز �صيارة من خالل املوقع االلكرت�ين العربي.

الهاتف: ا�صتخدم هاتفك الذكي للحجز.

اإمتام  مل�صاعدتك يف  �صاعة   24 م��دار  ات�صاالت عربي على  لدينا مركز  بنا:  ات�صل 
احلجز.

الفروع: زر اإحدى افرعنا املحلية لديك.

�كالء ال�صياحة �ال�صفر: ات�صل بوكالة ال�صياحة �ال�صفر اخلا�صة بك.

ملاذا �ثق املاليني ب�صركة هرتز من قبل :

10 اأ�صباب تدفعك لال�صتئجار مع هرتز؟

اأ�سعار تناف�سية:

املحلية  ال�صركات  �اأ�صعار  �صركتنا  بني  دائ��م  ب�صكل  م�صتمرة  مبقارنة  نقوم  نحن 
�العاملية حتى نكون متاأكدين من اأن اأ�صعارنا تعك�س قيمة خدماتنا �جودتنا.

عدم �جود تكلفة يف حال اإلغاء احلجز:

قم بحجز ال�صيارة من خالل االنرتنت مع العلم باأنه لي�س هناك تكلفة اإ�صافية 

اإل���غ���اء  اأ� يف ح����ال  ل���ه���ذه اخل���دم���ة 
احل��ج��ز اأ� ع���دم ا���ص��ت��الم ال�����ص��ي��ارة، 
يف ح���ال مت اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق��ة ال��دف��ع 
عند  الفرع  يف  اأ�  املوقع  خ��الل  من 

اال�صتالم.

دعم العميل )الزبون(:

م�صت�صار�نا  االآخ���ري���ن،  بعك�س 
م�صاعدتك  يف  االإ���ص��ت��ع��داد  اأمترّ  ع��ل��ى 
اال�صتئجار،  ف��رتة  خ��الل  خطوة  بكل 

ابتداءاً من عملية احلجز مر�راً با�صتخدام ال�صيارة على الطريق �اإلى حني اإرجاعها، 
الأي ا�صتف�صارت متعلقة باحلجز قم باالت�صار معنا اأ� زيارتنا �صخ�صياً.

ال يوجد تكاليف اإ�صافية يف حال ا�صتخدام البطاقة االئتمانية:

ال يوجد تكاليف اإ�صافية خفية يف حال مت ا�صتخدام البطاقة االئتمانية، �اأي�صا 
موقعنا االكرت�ين اآمن �حممي بف�صل اأحدث التكنولوجيا.

الو�سول العاملي:

�صوف حت�صل على نف�س االمتيازات �اخلدمات �اجلوائز املقدمة من �صركة هرتز 
يف ال�صرق االأ��صط اأ� 150 د�لة حول العامل اأ� يف اأي من ال 8800 فرع حول العامل.

اح�سل على اأميال اإ�سافية مع �سركة الطريان:

�الفنادق  ال��ط��ريان  �صركات  ك��ربى  م��ع  نقطة  اأ�  ميل   1000 على  حت�صل  �صوف 
العاملية، فقط قم باإ�صافة رقم ع�صويتك عند احلجز .

وفر عند الدفع امل�سبق:

�صوف تكافىء يف حال قمت بالدفع امل�صبق م�صتخدما عملتك املحلية.

راحة البال:

خلدمات  باالإ�صافة  اجل��وي،  املالحة  نظام  �م��ع��دات  �ح��دات  بتوفري  نقوم  نحن 
التاأمني �الوقود.

كن يف ا�ل الطابور )اأ� ال�صف(:

قم باالإنتفاع من الفوائد �االإمتيازات يف حال �صجلت بنادي هرتز الذهبي الذي 
ميكنك من تخطي الطابور �اال�صتفادة من امتيازاتنا حول العامل .

تاأكيد نوع ال�سيارة:

قم باال�صتئجار من جمموعات �صيارات هرتز الفاخرة �نحن �صوف ن�صمن لك اأن 
نوع اأ� موديل ال�صيارة الذي قمت باختياره هو الذي �صوف تقوده .

اأو عن طرق رقم احلجوزات  املوقع االلكرتوين  قم باحلجز عن طريق 
املو�سح باأعلى ال�سفحة.

شركة هرتز
ظلت خدمات هريتز يف االأردن مميزة �ل�صنوات طويلة حافظت على مكانتها يف املقدمة ك�صركة تاأجري 
�صيارات بف�صل االإدارة الواعية �احلري�صة التي ��صعت م�صلحة الزبائن يف االعتبار االأ�ل �جعلت اأعلى املعايري 

يف اخلدمة هو االأ�صلوب املتبع. 

�ملقدمة  �أدركنا حجم �خلدمة  وقد  �ل�شركة وخدماتها  ن�شاط  لنا حول  �ل�شخ�شري حتدث  �ل�شيد جناتي 
�متيزها �اهميتها �حجم الفراغ الذي مالأته ال�صركة حني بداأت ن�صاطها،  فقد ظلت امل�صداقية يف التعامل 
�ال�صالمة كهدف �صرطان اأ�صا�صيان ��صعتهما ال�صركة ن�صب عينيها، �هذا ما تعك�صه ما ح�صلت عليه ال�صركة 

من جوائز ��صهادات تكرمي ظلت ترافق م�صريتها يف االأردن. 

فما هي هريتز �ما هو ن�صاطها

ال�صيد جناتي ال�صخ�صري

ول�����س��ن���ات ط���ي��ل��ة حافظت  االأردن مم��ي��زة  ه��رت��ز يف  خ���دم���ات  ظ��ل��ت 
ال�اعية  االإدارة  بف�سل  �سيارات  تاأجر  ك�سركة  املقدمة  يف  مكانتها  على 
واحلري�سة التي و�سعت م�سلحة الزبائن يف االعتبار االأول وجعلت اأعلى 

املعاير يف اخلدمة ه� االأ�سل�ب املتبع. 
ال�شيد جناتي ال�شخ�شري حتدث لنا حول ن�شاط ال�شركة وخدماتها وقد 
اأدركنا حجم اخلدمة املقدمة ومتيزها واهميتها وحجم الفراغ الذي ملأته 
ال�سركة حني بداأت ن�ساطها،  فقد ظلت امل�سداقية يف التعامل وال�سلمة 
كهدف �سرطان اأ�سا�سيان و�سعتهما ال�سركة ن�سب عينيها، وهذا ما تعك�سه 
ما ح�سلت عليه ال�سركة من ج�ائز و�سهادات تكرمي ظلت ترافق م�سرتها 

يف االأردن. 

فما هي هريتز وما هو ن�شاطها
�سنة  ك��ل  الزبائن  مليني  ت�ساعد  ���س��ي��ارات،  ت��اأج��ر  �سركة  اأك��ر  هرتز 

لل�ستمتاع بال�سفر والقيادة على الطرقات املفت�حة.
متتلك هرتز اكرث من 8800 م�قع يف اأكرث من 150 دولة ح�ل العامل. 
اأكرث  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  من  امل�سافرين  مع  وا�سعة  تغطية  متتلك  هرتز 
�س�ي�سرا  فرن�سا،  اأملانيا،  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات  مثل  اأهمية  امل�اقع 
واأ�سرتاليا  وماليزيا  ال�سني  مثل  اأخ���رى  مل���اق��ع  باال�سافه  وبريطانيا، 

وني�زالندا وم�اقع كثرة اأخرى.
هدفنا

الزبائن يف كافة اأنحاء العامل ي�دون احل�س�ل على حج�زات بطريقة 
االأ���س��رع  ن��ك���ن  اأن  اخل����ارج. هدفنا  م��ن  اأو  امل��ن��زل  م��ن  اإم���ا  و�سهلة  �سريعة 
التاأجر. فمن وج�د  اأف�سل علمة م�سجلة يف قطاع  واأن نك�ن  واالأ�سهل 
عربات االإ�سلح املتنقلة اإلى اإمتام احلج�زات عر الهاتف النقال، بكل هذا 
جتد هرتز االأ�سرع واالأ�سهل وذات قيمة مميزة ما ن�سميه ب »�سافر ب�سرعة 

هرتز«
احجز معنا بخم�س طرق �شهلة:

م��ع ه��رت��ز �سيح�سل ال��زب���ن ال��ع��رب��ي ع��ل��ى اأ���س��ه��ل ط��ري��ق��ة ح��ج��ز على 
االإطلق. احجز بخم�س طرق �سهلة:

االنرتنت: احجز �سيارة من خلل امل�قع االلكرتوين العربي.
الهاتف: ا�ستخدم هاتفك الذكي للحجز.

ات�سل بنا: لدينا مركز ات�ساالت عربي على مدار 24 �ساعة مل�ساعدتك 
يف اإمتام احلجز.

الفروع: زر اإحدى افرعنا املحلية لديك.
وكلء ال�سياحة وال�سفر: ات�سل ب�كالة ال�سياحة وال�سفر اخلا�سة بك.

ملاذا وثق املليني ب�سركة هرتز من قبل: 
10 اأ�شباب تدفعك لال�شتئجار مع هرتز؟

اأ�شعار تناف�شية:
نحن نق�م مبقارنة م�ستمرة ب�سكل دائم بني �سركتنا واأ�سعار ال�سركات 
املحلية والعاملية حتى نك�ن متاأكدين من اأن اأ�سعارنا تعك�س قيمة خدماتنا 

وج�دتنا.
عدم وجود تكلفة يف حال اإلغاء احلجز:

قم بحجز ال�سيارة من خلل االنرتنت مع العلم باأنه لي�س هناك تكلفة 

اإ�سافية لهذه اخلدمة اأو يف حال اإلغاء احلجز اأو عدم ا�ستلم ال�سيارة، يف 
حال مت اختيار طريقة الدفع من خلل امل�قع اأو يف الفرع عند اال�ستلم.

دعم العميل )الزبون(:
بكل  م�ساعدتك  يف  االإ�ستعداد  اأمّت  على  م�ست�سارونا  االآخ��ري��ن،  بعك�س 
خط�ة خلل فرتة اال�ستئجار، ابتداءاً من عملية احلجز مروراً با�ستخدام 
ال�سيارة على الطريق واإلى حني اإرجاعها، الأي ا�ستف�سارت متعلقة باحلجز 

قم باالت�سار معنا اأو زيارتنا �سخ�سياً.
ال ي�جد تكاليف اإ�سافية يف حال ا�ستخدام البطاقة االئتمانية:

ال ي�جد تكاليف اإ�سافية خفية يف حال مت ا�ستخدام البطاقة االئتمانية، 
واأي�سا م�قعنا االكرتوين اآمن وحممي بف�سل اأحدث التكن�ل�جيا.

الو�شول العاملي:
املقدمة من  االمتيازات واخلدمات واجلوائز  نف�س  �شوف حت�شل على 
�سركة هرتز يف ال�سرق االأو�سط اأو 150 دولة ح�ل العامل اأو يف اأي من ال 

8800 فرع ح�ل العامل.
اح�شل على اأميال اإ�شافية مع �شركة الطريان:

الطران  �سركات  ك��رى  م��ع  نقطة  اأو  ميل   1000 على  حت�شل  �شوف 
والفنادق العاملية، فقط قم باإ�سافة رقم ع�س�يتك عند احلجز. 

وفر عند الدفع امل�سبق:
�س�ف تكافىء يف حال قمت بالدفع امل�سبق م�ستخدما عملتك املحلية.

راحة البال:
باالإ�سافة  اجل���ي،  امللحة  نظام  ومعدات  وح��دات  بت�فر  نق�م  نحن 

خلدمات التاأمني وال�ق�د.
كن يف اول الطابور )اأو ال�شف(:

ب��ن��ادي هرتز  ال��ف���ائ��د واالإم��ت��ي��ازات يف ح��ال �سجلت  ق��م باالإنتفاع م��ن 
الذهبي الذي ميكنك من تخطي الطاب�ر واال�ستفادة من امتيازاتنا ح�ل 

العامل. 
تاأكيد نوع ال�شيارة:

�س�ف  ونحن  الفاخرة  هرتز  �سيارات  جمم�عات  من  باال�ستئجار  قم 
ن�سمن لك اأن ن�ع اأو م�ديل ال�سيارة الذي قمت باختياره ه� الذي �س�ف 

تق�ده. 
قم باحلجز عن طريق املوقع االلكرتوين اأو عن طرق رقم 

احلجوزات املو�شح باأعلى ال�شفحة.
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لال�صتمتاع  �صنة  كل  الزبائن  ماليني  ت�صاعد  �صيارات،  تاأجري  �صركة  اأك��رب  هرتز 
بال�صفر �القيادة على الطرقات املفتوحة.

اأك��رث م��ن 150 د�ل��ة ح��ول ال��ع��امل. هرتز  متتلك هرتز اك��رث م��ن 8800 موقع يف 
اأهمية مثل  املواقع  اأكرث  االأ��صط يف  ال�صرق  امل�صافرين من  �ا�صعة مع  تغطية  متتلك 
الواليات املتحدة االأمريكية، اأملانيا، فرن�صا، �صوي�صرا �بريطانيا، باال�صافه ملواقع اأخرى 

مثل ال�صني �ماليزيا �اأ�صرتاليا �نيوزالندا �مواقع كثرية اأخرى.

هرتز يف ال�سرق االأو�سط

اأ�صعار  االأ��صط �ذلك من خالل توفريها  ال�صرق  متتلك هرتز تواجد متميز يف 
مميزة لفرتات ق�صرية �اأخرى �صهرية، �اأي�صاً توفر برنامج احلجوزات طويلة االأمد 
مع الفوز بخدمات عديدة. باالإ�صافه اإلى تاأجري االآالت الذي توفره هرتز يف املنطقة 

مثل اآالت البناء �اآالت مولدات الطاقة التي ت�صاعد على منو املنطقة.

هدفنا

�صريعة  بطريقة  حجوزات  على  احل�صول  ي��ود�ن  العامل  اأنحاء  كافة  يف  الزبائن 
��صهلة اإما من املنزل اأ� من اخلارج. هدفنا اأن نكون االأ�صرع �االأ�صهل �اأن نكون اأف�صل 
اإمت��ام  اإل��ى  املتنقلة  االإ���ص��الح  ع��رب��ات  ال��ت��اأج��ري. فمن �ج��ود  عالمة م�صجلة يف قطاع 
احلجوزات عرب الهاتف النقال، بكل هذا جتد هرتز االأ�صرع �االأ�صهل �ذات قيمة مميزة 

ما ن�صميه ب »�صافر ب�صرعة هرتز«

احجز معنا بخم�س طرق �سهلة:

مع هرتز �صيح�صل الزبون العربي على اأ�صهل طريقة حجز على االإطالق. احجز 
بخم�س طرق �صهلة:

االنرتنت: احجز �صيارة من خالل املوقع االلكرت�ين العربي.

الهاتف: ا�صتخدم هاتفك الذكي للحجز.

اإمتام  مل�صاعدتك يف  �صاعة   24 م��دار  ات�صاالت عربي على  لدينا مركز  بنا:  ات�صل 
احلجز.

الفروع: زر اإحدى افرعنا املحلية لديك.

�كالء ال�صياحة �ال�صفر: ات�صل بوكالة ال�صياحة �ال�صفر اخلا�صة بك.

ملاذا �ثق املاليني ب�صركة هرتز من قبل :

10 اأ�صباب تدفعك لال�صتئجار مع هرتز؟

اأ�سعار تناف�سية:

املحلية  ال�صركات  �اأ�صعار  �صركتنا  بني  دائ��م  ب�صكل  م�صتمرة  مبقارنة  نقوم  نحن 
�العاملية حتى نكون متاأكدين من اأن اأ�صعارنا تعك�س قيمة خدماتنا �جودتنا.

عدم �جود تكلفة يف حال اإلغاء احلجز:

قم بحجز ال�صيارة من خالل االنرتنت مع العلم باأنه لي�س هناك تكلفة اإ�صافية 

اإل���غ���اء  اأ� يف ح����ال  ل���ه���ذه اخل���دم���ة 
احل��ج��ز اأ� ع���دم ا���ص��ت��الم ال�����ص��ي��ارة، 
يف ح���ال مت اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق��ة ال��دف��ع 
عند  الفرع  يف  اأ�  املوقع  خ��الل  من 

اال�صتالم.

دعم العميل )الزبون(:

م�صت�صار�نا  االآخ���ري���ن،  بعك�س 
م�صاعدتك  يف  االإ���ص��ت��ع��داد  اأمترّ  ع��ل��ى 
اال�صتئجار،  ف��رتة  خ��الل  خطوة  بكل 

ابتداءاً من عملية احلجز مر�راً با�صتخدام ال�صيارة على الطريق �اإلى حني اإرجاعها، 
الأي ا�صتف�صارت متعلقة باحلجز قم باالت�صار معنا اأ� زيارتنا �صخ�صياً.

ال يوجد تكاليف اإ�صافية يف حال ا�صتخدام البطاقة االئتمانية:

ال يوجد تكاليف اإ�صافية خفية يف حال مت ا�صتخدام البطاقة االئتمانية، �اأي�صا 
موقعنا االكرت�ين اآمن �حممي بف�صل اأحدث التكنولوجيا.

الو�سول العاملي:

�صوف حت�صل على نف�س االمتيازات �اخلدمات �اجلوائز املقدمة من �صركة هرتز 
يف ال�صرق االأ��صط اأ� 150 د�لة حول العامل اأ� يف اأي من ال 8800 فرع حول العامل.

اح�سل على اأميال اإ�سافية مع �سركة الطريان:

�الفنادق  ال��ط��ريان  �صركات  ك��ربى  م��ع  نقطة  اأ�  ميل   1000 على  حت�صل  �صوف 
العاملية، فقط قم باإ�صافة رقم ع�صويتك عند احلجز .

وفر عند الدفع امل�سبق:

�صوف تكافىء يف حال قمت بالدفع امل�صبق م�صتخدما عملتك املحلية.

راحة البال:

خلدمات  باالإ�صافة  اجل��وي،  املالحة  نظام  �م��ع��دات  �ح��دات  بتوفري  نقوم  نحن 
التاأمني �الوقود.

كن يف ا�ل الطابور )اأ� ال�صف(:

قم باالإنتفاع من الفوائد �االإمتيازات يف حال �صجلت بنادي هرتز الذهبي الذي 
ميكنك من تخطي الطابور �اال�صتفادة من امتيازاتنا حول العامل .

تاأكيد نوع ال�سيارة:

قم باال�صتئجار من جمموعات �صيارات هرتز الفاخرة �نحن �صوف ن�صمن لك اأن 
نوع اأ� موديل ال�صيارة الذي قمت باختياره هو الذي �صوف تقوده .

اأو عن طرق رقم احلجوزات  املوقع االلكرتوين  قم باحلجز عن طريق 
املو�سح باأعلى ال�سفحة.

شركة هرتز
ظلت خدمات هريتز يف االأردن مميزة �ل�صنوات طويلة حافظت على مكانتها يف املقدمة ك�صركة تاأجري 
�صيارات بف�صل االإدارة الواعية �احلري�صة التي ��صعت م�صلحة الزبائن يف االعتبار االأ�ل �جعلت اأعلى املعايري 

يف اخلدمة هو االأ�صلوب املتبع. 

�ملقدمة  �أدركنا حجم �خلدمة  وقد  �ل�شركة وخدماتها  ن�شاط  لنا حول  �ل�شخ�شري حتدث  �ل�شيد جناتي 
�متيزها �اهميتها �حجم الفراغ الذي مالأته ال�صركة حني بداأت ن�صاطها،  فقد ظلت امل�صداقية يف التعامل 
�ال�صالمة كهدف �صرطان اأ�صا�صيان ��صعتهما ال�صركة ن�صب عينيها، �هذا ما تعك�صه ما ح�صلت عليه ال�صركة 

من جوائز ��صهادات تكرمي ظلت ترافق م�صريتها يف االأردن. 

فما هي هريتز �ما هو ن�صاطها

ال�صيد جناتي ال�صخ�صري











COME FOR A DRINK, STAY FOR THE VIEW.
Black Iris is the new bar on the top floor of the Crowne Plaza 
Hotel. If you are looking for a place to truly relax with a drink, 
enjoy a mouthwatering meal among friends to the rhythms of 
amazing music, or just watch the world go by from our 
270-degree view of Amman; this is the perfect place for you.

For reservations or more information please call +962 79 1000 465
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وافق ي�م اخلمي�س 2018/5/17 االحتفال ال�سن�ي 
والذي  املعل�مات  وجمتمع  للت�ساالت  العاملي  بالي�م 
ب��االإم��ك��ان��ات التي  ال���ع��ي  ت��اأك��ي��د وجت�سيد  اإل���ى  ه���دف 
تتيحها التكن�ل�جيا يف �سبيل بناء وتط�ير املجتمعات 
الرقمية،  الفج�ة  و�سد  وح�سارياً  اقت�ساديا  ودعمها 
اأطلقه  ال���ذي  ال��ع��ام  وق��د ج��اء م������س���ع احتفالية ه��ذا 

االحت�����اد ال�����دويل ل��ات�����ش��االت مب��ن��ا���ش��ب��ة ه����ذا ال��ي��وم 
»مت��ك��ني اجل��م��ي��ع م��ن اال���س��ت��خ��دام االإي��ج��اب��ي للذكاء 
مت  اإن��ه  خ�س��ساً  النهج  لهذا  جت�سيداً  اال�سطناعي« 
ا�ستخدامه  اإمكانية  تتيح  التي  الفر�س  على  الرتكيز 
 )SDG( للتعجيل بتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

التي حددتها االأمم املتحدة بحل�ل عام 2030.

ُيعتر الذكاء اال�سطناعي من اأهم التط�رات التي 
ن�سهدها يف ع�سرنا احلايل بتاأثره الذي طال جميع 
جماالت حياتنا الي�مية من اأب�سطها كالثلجة الذكية 
القيام  مثل  تعقيداً  اأك��رث  ه�  ما  اإل��ى  الذكية  والبي�ت 
االأم�����ر،  م��ن  وغ��ره��ا  امل��ع��ق��دة  اجل��راح��ي��ة  بالعمليات 
ال�سع�ب وازده��اره��ا  ب��اأن تقدم  اأدن��ى �سك  لي�س هنالك 
ي��ت���ق��ف ع��ل��ى م���اك��ب��ة ه���ذا ال��ت��ط���ر واال���س��ت��ث��م��ار فيه 
اأ�سبحت  واأن حياتنا  التنمية خ�س��ساً  لت�سريع وترة 
اأن نّعرف  اأردن��ا  واإذا  اأك��رث فاأكرث؛  الرقمنة  تتجه نح� 
اإنه  الق�ل  فيمكن  مب�سط  ب�سكل  اال�سطناعي  الذكاء 
اأن��ه  ب��ف��ارق  الب�سري ولكن  ال��ذك��اء  واإل���ى ح��ٍد م��ا ي�سبه 
ُي��ب��ن��ى ع��ل��ى ب��رجم��ي��ات مت��ن��ح االأن��ظ��م��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
كتمييز  االإن�����ش��ان،  ق����درات  حت��اك��ي  جتعلها  خ�شائ�س 
بحل�ل  والقيام  والتخطيط  والتعلم  الب�سري  ال�س�ت 
ويعتمد  وغ��ره��ا،  وال��ف��ن��ي��ة  العلمية  امل�����س��اك��ل  لبع�س 
الذكاء اال�شطناعي على توفر قواعد البيانات وحتليل 

العلقات بني حمت�اها.

ب����داأت يف الظه�ر  ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي  اأف��ك��ار  اإن 
 1956 ع��ام  يف  حت��دي��داً  املا�شي  القرن  خم�شينيات  منذ 
ع��ن��دم��ا ق��ام��ت جم��م���ع��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء م��ن��ه��م: ج���ن 
م��ك��ارث��ي وم���ارف���ن م��ي��ن�����س��ك��اي، واأل����ني ن���ي��ل وه��رب��رت 

الذكاء االصطناعي
في خدمة االنسانية

الدكتور غازي الجبور
رئيس مجلس المفوضين

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
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بالذكاء  متخ�س�سة  خمترات  وتاأ�سي�س  البح�ث  من  بالعديد  �سيم�ن 
وجامعة   )MIT(للتكن�ل�جيا ما�سات�س��ست�س  معهد  يف  اال�سطناعي 
البح�ث  ا�ستمرار  وم��ع  مين�سكاي،  وجامعة   )CMU(ميل�ن كارنيغي 
املجاالت  يف  ا�ستخدمت  التي   )KBS( املعرفة  باأنظمة  ي�سمى  ما  ظهر 
وغريها  الع�شكرية  الدفاع  واأنظمة  البيانات  حتليل  وجم��االت  الطبية 
دكمان�س  ارن�شت  االأمل���اين  املهند�س  جن��ح   1987 ع��ام  ويف  االأن��ظ��م��ة،  م��ن 
ب��سع اأنظمة حم��سبة يف �سيارة للقيادة الذاتية على الطريق ال�سريع 
كمبي�تر  1997 متّكن  ع��ام  ويف  �سائق،  دون  ال�ساعة  55 ميل يف  مبعدل 
من �سركة )IBM( االأمركية عن لعب ال�سطرجن �سد اللعب الرو�سي 

امل�سه�ر غاري ك�سباروف وتغلب عليه. 

ومن اجلدير بالذكر اأن تقنيات الذكاء اال�سطناعي متتلك القدرة 
على اأداء مهام كانت ُتعَتر فيما م�سى حكًرا على االإن�سان، مثل امكانية 
الك�سف عن بع�س االأمرا�س، القيادة الذاتية للمركبات، ممار�سة االألعاب 
مثل لعبة ال�سطرجن،  وحتى اأ�سبح باإمكانها تاأليف امل��سيقى والر�سم، 
وقد بداأ يظهر اأثرها وب�سكل جلّي يف دعم ال�سناعات وزيادة االإنتاجية، 
ال��دول لل�ستثمار يف الذكاء  واأك��ر دليل على ذلك ما قامت به كرى 
اال�سطناعي ملا كان له من تاأثر على ناجتها الق�مي ويف مقدمة هذه 
ومبا   %26 بن�سبة  الق�مي  ناجتها  يف  زي��ادة  تت�قع  التي  ال�سني  ال��دول 
يقدر ب� 7 تريلي�نات دوالر اأمريكي يف عام 2030، وتاأتي اأمركا ال�سمالية 
يف املرتبة الثانية حيث يت�قع زيادة يف ناجتها الق�مي مبقدار 14% مبا 

يعادل 3،7 تريلي�ن دوالر.

الذكاء  تقنيات  اأنظمة  ال�ستخدام  وامل��درو���س  اجليد  التخطيط  اإن 
اال�سطناعي �سي�ساهم يف م�اجهة وحل اأكرث التحديات العاملية اإحلاحاً، 
الب�سرية  و�سيمنح  حرفياً  ال��ع��امل  وج��ه��ة  �سيغر  اأن���ه  املت�قع  وم��ن  ب��ل 
فر�سة للتمتع بحياة اأف�سل من خلل جعل االأ�سياء اأكرث ذكاًء، فتاأثره 
والزراعية  واالقت�سادية  والتعليمية  ال�سحية  القطاعات  كافة  �سيطال 
دعم  يف  دوره  عن  ناهيك  القطاعات،  من  وغرها  واالت�ساالت  والنقل 
اأهداف التنمية امل�ستدامة املنبثقة عن هيئة االأمم املتحدة مثل الق�ساء 
والتعليم  والرفاه  اجليدة  ال�سحة  على  واملحافظة  واجل���ع  الفقر  على 
االأون��ة االخرة  النظيفة، حيث ظهر يف  واملياه  وامل�ساواة بني اجلن�سني 
ت�زيع  اإع���ادة  يف  ت�ساهم  التي  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة  من  العديد 
امل�سادر الغذائية وزيادة االإنتاج وتقليل الهدر مما ي�ساهم يف تقليل ن�سبة 
العلماء  بع�س  ا�ستطاع  كما  العامل،  ح�ل  املجاعة  على  والق�ساء  الفقر 
ت�ظيفه يف دع��م ال��زراع��ة م��ن خ��لل م��ا ت���ف��ره �س�ر وبيانات االأق��م��ار 
ال�سناعية ال�ساتلية للتنب�ؤ مب�عد غلل املحا�سيل وم�ساعدة املزارعني 
ناهيك  الرتبة،  وتقييم مدى رط�بة  للمحا�سيل  الري  اآلية  تنظيم  يف 
عن دوره يف االرتقاء مبعايري ال�شحة العامة من خال حت�شني التقييم 
الطبي للأمرا�س با�ستخدام اأنظمة االت�ساالت الذكية واإمكانية ت�فر 
ال�سحية  باملر�سى وتقدمي اال�ست�سارات  للبيانات اخلا�سة  هيكل �سامل 
ت�فر  باالمكان  اأ�سبح  التعليم  جمال  ويف  االلكرتونية،  ال��سائل  عر 
العدالة اجلندرية من خلل  زي��ادة  �ساهم يف  كما  تفاعلية،  تعليم  بيئة 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستخدام  اإمكانية  اإل���ى  باال�سافة  امل����راأة،  متكني 
كفاءة  اأنظمة  وحت�شني  ال�شرب  مياه  نوعية  لتح�شني  اال�شياء  وانرتنت 

الطاقة.

ويف هذا ال�سياق، ال بد من الرتكيز على اأهمية تكاتف كافة اجله�د 
اإل��ى  جنبا  ال��ع��م��ل  خ���لل  م��ن  اآم��ن��ة  ا�سطناعي  ذك���اء  اأن��ظ��م��ة  لتط�ير 
املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�ساالت  قطاع  وق��ادة  االأكادمييني  مع  جنب 
القريب  ففي  امل��ج��ال،  ه��ذا  االب��ت��ك��ار يف  لتعزيز  املعنية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة 
العاجل �سيغدو الذكاء اال�سطناعي جزءاً ال يتجزاأ من جميع االأنظمة 
يف  لنا  بد  وال  االإن�سانية،  احلياة  اإدام���ة  يف  ت�ستخدم  التي  االإلكرتونية 
عن  والبحث  وا�ستغلله  اال�سطناعي  الذكاء  على  الرتكيز  من  االأردن 
يف  الوطنية  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  يف  ا�شتخدامه  لتعظيم  االأف�شل  ال��ط��رق 
االإن�شان  كرامة  حتفظ  التي  املجتمعات  من  لنغدو  امل�شتدامة  التنمية 

مبنحه م�ست�ى حياة اأف�سل قدر االإمكان. 
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رغم  االأردن  �سم�د  من  ينال�ا  اأن  املنطقة  يف  وتياراتهم  االإره��اب��ي���ن  ي�ستطع  مل 
حماوالتهم اأن يرتك�ا بقعا �س�داء على الث�ب االأبي�س،  فلقد قاوم االأردني�ن اأ�سكاال 
خمتلفة من االإرهاب على م�ست�يات عدة فكرية و�سل�كية وعمليات وما زال�ا،  ويزداد 

تيار مقاومة االإرهاب والت�سدي له ات�ساعا وقدرة على امل�اجهة وال�سم�د..
االإره��اب  اأبنائنا يف معركتنا �سد  اأننا خ�سرنا �سحايا عديدين من خرة  ننكر  ال 
ال��ذاك��رة  واآخ���ر ه��ذه ال�قائع م��ا ج��رى يف ال�سلط وق��د تعلمنا م��ن ذل��ك ونختزن يف 

اجلمعية ما دفعناه حني وقعت تفجرات عمان..
ويف  نه�سته  يف  االأردن  م�سرة  على  ���س��اه��دة  ظلت  ال��ت��ي  الها�سمية"  "الراية 
خمتلف اأ�سكال البناء كانت اأي�سا �ساهدة على م�اجهته للإرهاب ودفاعه عن ال�سلم 
واال�ستقرار واالأمن. . فمنذ �سدور العدد االأول عام 1991 وحتى الي�م من عام 2018 
ليظل  وندونه  ذل��ك  ن�اكب  بقينا  فقد  بانتظام  الراية  ه��ذه  من  ع��دداً   )44( و�سدور 
ذلك �ساهدا على قدرة جمتمعنا وا�ستب�سال قيادتنا و�سم�د ق�اتنا امل�سلحة - اجلي�س 

العربي واأجهزتنا االأمنية. 
عدد الراية الها�شمية هذا يحتفي اأي�شا مبزيد من االجنازات وي�شجل تفرد االأردن 
يف �سم�ده اأمام خمططات ت�سفية الق�سية الفل�سطينية،اإذ ي�سجل االأردن مت�سكه بحل 
على  ويعمل  وي�ستنكر  الفل�سطينية،  للدولة  عا�سمة  ال�سرقية  وبالقد�س  الدولتني 
الت�سدي خلطط الت�سفية وخا�سة اإبعاد ملف القد�س عن طاولة املفاو�سات وت�سفية 
وكالة االنروا الذي من �ساأنه منع حق الع�دة واإنهاء ق�سية اللجئني الفل�سطينيني..
الراية الها�سمية التي تدون وتخلد يف �سفحاتها ماآثر الها�سميني وتاريخهم من 
الذي  نهجها  تعميق  على  حري�سة  �ستظل  املختلفة،  جتلياته  يف  امللكي  اجلهد  خلل 
ياأخذ من نهج الها�شميني وتراثهم و�شرعية اجنازهم الكثري.. ن�شدر الراية  لتظل 

الراية الها�سمية خفاقة يلتف ح�لها �سعبنا جميعه ومت�سك قيادتنا بها مرف�عة.

األردن 
شوكة 

في حلق 
االرهاب..

بقلم سلطان الحطاب
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املدير العام
رئي�س التحرير
�سلطان احلطاب

العلقات العامة 
براءة �سك�كاين

التحرير
هيثم ح�سان

التدقيق
علي ال�سطرات

الت�س�ير
اأ�سرف حممد / ي��سف العلن

ال�سكرتاريا واملتابعة
 ه�سام �سلح

امل�ست�سار املايل
نزيه زيت�ن

النا�سر:
 دار العروبة للن�سر والت�زيع والدعاية واالإعلن

 عمان –ال�س�يفية –عمارة ال�سرقية –الطابق االأول

املرا�سلت با�سم املدير العام/ تلفاك�س 5826953
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 alhattabsultan@gmail.com – d.oroba@yahoo.com 
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البحرين/ جعفر ح�سني 

ت�زع الراية الها�سمية يف : االأردن ،فل�سطني، االمارات العربية املتحدة، ت�ن�س، 
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للداخل والثانية للخارج

املدير التنفيذي
ميع��اد خاط��ر

املدير الفني
ا�س�������يا احلطاب
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حل الدولتين 
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النهاء الصراع
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قمة الملك وترامب:
ترامب يؤكد التزام بالده بالوقوف إلى جانب األردن

ع��ق��د امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين وال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي دون��ال��د 
ال�سراكة  علقات  على  ركز  االأبي�س،  البيت  يف  قمة  لقاء  ترمب، 
اال�سرتاتيجية بني البلدين، واأبرز الق�سايا االإقليمية والدولية.

البي�ساوي  املكتب  يف  لقاء  �سبقها  م��سعة  مباحثات  وخ��لل 
ترمب،  ميلنيا  االأول��ى  وال�سيدة  العبداهلل  رانيا  امللكة  ح�سرته 
ال���الي��ات  تقدمه  ال���ذي  للدعم  االأردن  تقدير  ع��ن  امل��ل��ك  اأع���رب 
املتحدة يف املجاالت االقت�سادية والع�سكرية وللعديد من الرامج 

التنم�ية.
امل�س�ؤولني  كبار  من  ع��دد  ح�سرها  التي  املباحثات،  وتطرقت 
ي�اجهها  التي  واملالية  االقت�سادية  التحديات  اإل��ى  البلدين،  يف 
االأردن، والناجمة عن االأزمات يف املنطقة، واالإ�سلحات والرامج 

االقت�سادية التي تق�م بها اململكة لتجاوز هذه التحديات.
واأكد الرئي�س االمريكي التزام ال�اليات املتحدة بال�ق�ف اإلى 

جانب االأردن ودعمه اقت�ساديا.
وت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات جم��م��ل ال��ت��ط���رات االإق��ل��ي��م��ي��ة ال��راه��ن��ة، 
وامل�ساعي  ال�س�رية،  واالأزم��ة  الفل�سطينية  الق�سية  ويف مقدمتها 

املرتبطة بتحقيق ال�سلم وتعزيز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وفيما يتعلق بعملية ال�سلم، اأكد جللة امللك اأن حل الدولتني 
ال��رتاب  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ي�سمن  ال��ذي 
ال�سبيل  ه�  ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطيني  ال�طني 
ركيزة  وي�سكل  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  الإنهاء  ال�حيد 

اأ�سا�سية لتحقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة برمتها.
و�شدد امللك على �شرورة تكثيف اجلهود الإعادة حتريك عملية 
الفل�سطينيني  وفاعلة بني  اإطلق مفاو�سات جادة  ال�سلم، عر 
واالإ�شرائيليني، و�شوال اإلى حتقيق ال�شام العادل والدائم، الفتا 

جللته اإلى الدور االأمريكي املهم بهذا اخل�س��س.
وتناولت املباحثات التط�رات املرتبطة باالأزمة ال�س�رية، حيث 
جرى التاأكيد على �سرورة احلفاظ على اال�ستقرار والتهدئة يف 
االتفاق  واح��رتام  �س�ريا،  غ��رب  جن�ب  الت�سعيد  خف�س  منطقة 
اإليه بهذا اخل�س��س العام املا�سي بني االأردن  الذي مت الت��سل 

وال�اليات املتحدة ورو�سيا.
كما اأك���د امل��ل��ك اأه��م��ي��ة تكثيف اجل��ه���د ال��دول��ي��ة الإي��ج��اد حل 
�سيا�سي للأزمة يف �س�ريا، ومبا يحقق االأمن واال�ستقرار ل�سعبها 

ويحفظ وحدة اأرا�سيها.
وتطرقت مباحثات امللك والرئي�س االأمريكي اأي�سا اإلى جممل 
يف  والدولية  االإقليمية  اجله�د  اإلى  اإ�سافة  املنطقة،  يف  االأو�ساع 

احلرب على االإرهاب �سمن ا�سرتاتيجية �سم�لية.
رانيا  امللكة  امللك وجللة  لقاء جمع  امل��سعة  املباحثات  و�سبق 
العبداهلل مع الرئي�س االأمريكي وال�سيدة االأولى ميلنيا ترمب 
م�سرتكة  �سحفية  ت�����س��ري��ح��ات  تخللته  ال��ب��ي�����س��اوي،  امل��ك��ت��ب  يف 
ال�سداقة  اأكدا خللها عمق علقات  ترمب،  والرئي�س  جلللته 

وال�سراكة التي تربط البلدين.
املتحدة  ول��ل���الي��ات  ترمب  للرئي�س  تقديره  ع��ن  امللك  وع��ر 
ولل�سعب االأمريكي على كل ما يقدم�نه من دعم ل��لأردن، وقال 
الذي  الدعم  حيث  من  بكم  اقتدى  العامل  باقي  اأن  »ل���  جللته 
ت��ق��دم���ن��ه ب���دفء وط��ي��ب خ��اط��ر، ل��ك��ّن��ا يف و���س��ع اأف�����س��ل بكثر. 
تبذل�نه من  ما  على جميع  اأ�سكركم  �سعبي  وعن  عني  وبالنيابة 

اأجلنا«.
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اأننا �سنحا�سب كل من �س�لت له نف�سه  اأكد جللة امللك عبداهلل الثاين 
بل  ون�سربهم  اخل���ارج  و�سنقاتل  و�سلمة م�اطنيه،  االأردن  باأمن  امل�سا�س 

رحمة وبكل ق�ة وحزم.
جاء ذلك خلل تروؤ�س جللته بح�س�ر �سم� االأمر احل�سني بن عبداهلل 
الثاين، ويل العهد، اجتماعا ملجل�س ال�سيا�سات ال�طني يف ق�سر احل�سينية،  
ملتابعة حيثيات العمل االإرهابي الذي ا�ستهدف دورية م�سرتكة لق�ات الدرك 
واالأمن العام يف مدينة الفحي�س واملداهمة مل�قع اخللية االإرهابية املت�رطة 
يف مدينة ال�سلط، ونتج عنهما ا�ست�سهاد عدد من منت�سبي االأجهزة االأمنية.

واأع����رب ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ن ت��ع��ازي��ه ل��لأ���س��رة االأردن��ي��ة ال���اح��دة ب�سهداء 
�سعبنا،  اأب��ن��اء  وك��ل  ال�سهداء  واأ���س��ر  اأنف�سنا  “نعزي  وق��ال جللته  ال���اج��ب، 

ون�ساأل اهلل العلي القدير اأن مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل”.
و�سدد جللته، خلل االجتماع الذي ح�سره اأي�سا �سم� االأمر في�سل 
ال�طني،  ال�سيا�سات  جمل�س  رئي�س  امل��ل��ك،  جللة  م�ست�سار  احل�سني،  اب��ن 
�سيبقى ع�سيا منيعا على  االأردن  اأن  بن احل�سن، على  را�سد  االأم��ر  و�سم� 
امل�سلحة  الق�ات  ن�سامى  ويقظة  االأردن��ي��ني  بتما�سك  واالإرهابيني  االإره��اب 

واالأجهزة االأمنية.
العمل االإرهابي اجلبان، واأي عمل ي�ستهدف  اأن هذا  امللك  واأكد جللة 
اأمن االأردن لن يزيدنا اإال وحدة وق�ة واإ�سرارا على الق�ساء على االإرهاب 

وع�ساباته االإجرامية.
ي�اجه�ن مثل هذه  اأق���ى عندما  ي�سبح�ن  “االأردني�ن  وق��ال جللته 
االأحداث، ويزيد حما�سهم لتنظيف بلدنا واالإقليم وحماية ديننا من ه�ؤالء 

اخل�ارج”.
بلدنا  باأن  دائما  االإجرامي اجلبان يذكرنا  العمل  اإن هذا  وقال جللته 
اأن  م�سيفا  جميعا،  بنا  ال�سر  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  الظلميني  م��ن  م�ستهدف 
هدفنا دائما ك�سر �س�كة االإره��اب ودح��ره ولن نحيد عن هذا الهدف رغم 

الت�سحيات.
اأن نقف جميعا �سد الفكر الظلمي، وال مكان  اإنه يجب  واأكد جللته 

للرتدد يف حماربة اآفة االإرهاب، الأن ذلك مي�س حا�سرنا وم�ستقبلنا.
�سعبنا  ووع��ي  الق�ية،  ال�طنية  جبهتنا  اأن  على  التاأكيد  جللته  وج��دد 
الذي يرف�س هذا الفكر الظلمي الدخيل على ديننا هي م�سدر ق�تنا وما 
مييز وطننا، واأن �سجاعة االأردنيني وحر�سهم على اأمن وطنهم هي م�سدر 

اعتزاز وفخر.
ووجه جالته حتية اإجال واإكبار ل�شهدائنا الذين قدموا اأرواحهم فداء 
لل�طن، وقال اإن ه�ؤالء ال�سهداء ان�سم�ا اإلى ك�كبة �سهداء ال�اجب الذين 
التي  والبط�لة،  ال�سرف  معاين  اأ�سمى  وبط�التهم  بت�سحياتهم  �سطروا 

يفخر بها كل االأردنيني.
كما وجه جالته حتياته الأبناء وبنات ال�شعب االأردين اللتفافهم الدائم 
امل�سلحة واالأجهزة االأمنية،  الق�ات  الراية االأردنية ودعمهم لن�سامى  ح�ل 

الذين ي�سح�ن باأرواحهم حلماية االأردنيني.
اأرواح  ب��ال��ن��ه��اي��ة  ل��ك��ن  ال��ت�����س��ح��ي��ات،  ق��دم���ا  “الن�سامى  ج��لل��ت��ه  وق���ال 

االأردنيني بالن�سبة لهم هي االأول�ية”.
امل�سلحة  ال��ق���ات  الكبر مبنت�سبي  اع��ت��زازه  ع��ن  امل��ل��ك  ج��لل��ة  واأع����رب 
ال��ذي��ن �ستبقى هاماتهم  ال��ع��رب��ي واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة،  االأردن���ي���ة -اجل��ي�����س 
وامل�ؤ�س�سات  امل�اطنني  بتعامل  جللته  م�سيدا  دائ��م��ا،  عالية  ومعن�ياتهم 

االإعلمية وال�سحفيني مع االأحداث االأخرة.

 سنحاسب كل من سولت 
له نفسه المساس

بأمن األردن ومواطنيه

الملك:
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الفرن�سي  الرئي�س  من  هاتفيا  ات�ساال  الثاين  عبداهلل  امللك  تلقى 
ال�ساحة  االأو�ساع على  اإميان�يل ماكرون، جرى خلله بحث تط�رات 
اإ�سرائيلي،  ت�سعيد  من  غزة  قطاع  ي�سهده  ما  خ�س��سا  الفل�سطينية، 

اإ�سافة اإلى تداعيات نقل ال�سفارة االأمريكية اإلى القد�س.
ي��رف�����س وي��دي��ن  اأن االأردن  امل���ل���ك، خ���لل االت�������س���ال، ع��ل��ى  و����س���دد 
ال�سعب  بحق  »اإ�سرائيل«  متار�سه  ال��ذي  والعنف  ال�سافرة  االع��ت��داءات 
اأن يتحمل املجتمع  ال�سقيق يف قطاع غزة، م�ؤكدا �سرورة  الفل�سطيني 
الدويل م�س�ؤولياته االخلقية والقان�نية حلماية ال�سعب الفل�سطيني.

وحذر امللك من تداعيات نقل ال�سفارة االأمريكية اإلى القد�س، م�سددا على 
اأن القد�س هي مفتاح حتقيق ال�شام واال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

واأكد امللك، خلل االت�سال، اأن نقل ال�سفارة االأمريكية اإلى القد�س 
�سيك�ن له انعكا�سات خطرة على االأمن واال�ستقرار يف ال�سرق االأو�سط، 

و�سي�ؤجج م�ساعر امل�سلمني وامل�سيحيني.

اإط��ار  �سمن  ت�س�يتها  يجب  ال��ق��د���س  م�ساألة  اأن  على  امل��ل��ك  و���س��دد 
اإقامة الدولة  اإلى  حل نهائي و�سامل وفق حل الدولتني، ومبا يف�سي 

الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
ومت االتفاق، خلل االت�سال، على م�ا�سلة التن�سيق والت�ساور، حيال 

خمتلف الق�سايا والتط�رات الراهنة.

الملك: نرفض »اعتداءات إسرائيل السافرة«
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نمشي إليها مع الندى
)رثاء الشهيد الرائد معاذ الحويطات

قائد عملية مداهمة الخاليا اإلرهابية في السلط(

 عائشة الحطاب
��دى           ال��نَّ َم���َع  اإل��ي��ه��ا  َن�شي  َع��ج��ٍل  على 

َم��وِع��دا ُن��خ��ِل��ُف  االأوط����اُن  َم��َع  ول�ْشَنا 
َحياَتُه            اَب  ال���رترُّ اأَْه����َدى  ال��ذي  ولي�َس 

دا ُم��ن��دِّ اِب  ب���ال���رترُّ فيها  َع��ا���َس  َك��م��ْن 
َعيَنها              َت��ف��َت��ُح  لِط  ال�شَّ ِج��ب��اُل  ب��ب��ايل 

دا ي��ح��اِن اأَم��ن��ًا َت��ب��دَّ وَت��ب��ك��ي َم���َع ال��رَّ
دن��ا                اإذا  احل���َم���اِم  َم�����اأوى  َن���واِف���ُذه���ا   

ل��ل��َم��َدى ���ِة  االأَح���بَّ َدْرُب  واأَدراُج����َه����ا 
���ٌة ف��ي��ه��ا ال���ُب���ي���وُت ك��اأنَّ��ه��ا                     ���م���اويَّ ����شَ

��َدا َت��ع��مَّ ذاِذ  ب�����ال�����رَّ َورٍد  َح���دي���ق���ُة 
َق�شيدًة              ت��ُل��و  الأَ بحًا  �شُ بها  َوَق���ْف���ُت   

َب��َدا َق��ْد  ِبعينَي  َم��ا  ُيخفي  م��ُع  ال��دَّ بها 
متوج�ٌس                 قاتٌل  �شجيٌج  دويٌّ               

��دا اإل���ى امل����وِت َي�����ش��َع��ى َع���اِم���دًا ُم��ت��َع��مِّ
ل��ن��ف�����ش��ِه                     ُم����ل����ٌك  اهلَل  ِب��������اأنَّ  َي����ظ����نرُّ 

َدا َمق�شِ اهلِل  م��َن  َي��ب��ُل��ْغ  ومْل  ��ى  َت��نَّ
زاه��دًا            ا�ِس  بالنَّ ��ا���ِس  ال��نَّ ربرُّ  ك��اَن  وم��ا 

��َدا  وم���ا ك����اَن ي��وم��ًا ب����اُب رب����َي ُم��و���شَ
وك��لَّ��َم��ا               ��ه��ي��ُد  ال�����شَّ َي�����ش��َت��اُق  اهلِل  اإل���ى 

��َدا ُج����وِع َت��ن��هَّ ����َر ِم��ي��ق��اُت ال����ررُّ َت����اأَخَّ
ُه���َو اْب����ُن َم�����راراِت ال���ِب���الِد  وُح��زُن��ُه              

م��الم��ُح ِم���ْن َن����اٍر ُت�����ش��يُء ع��ل��ى امل���َدى
ُه���َو امل���رَت���ِدي ل��ل��َم��وِت اأَْج���م���َل ُح��لَّ��ٍة             

ُي���ع���اُر ُف���ريَت���َدى َث�����وٌب ال  َخ����الي����اُه 
ن��ي��ا َع���ب���اَءَة ف��ار���ٍس               اأَ����ش���اَب ِم���َن ال��درُّ

����َن ِب�����االأع�����الِم ح����َن َت���خ���لَّ���َدا  وُك����فِّ
��ٍت              ُم��وؤقَّ ��ح��ٍو  و���شَ َه��م�����ٍس  ِم���ْن  بعينِن 

��َدا َف��ت�����ش��هَّ ��َه��دًا  ُم�����ش��َت�����شْ َن��ْف�����ش��ُه  َراأَى 



27 27العدد 44- 2018 27العدد 44- 2018 العدد 44- 2018

ُمروَءٍة          �َس  َمْ االإِن�شاِن  يف  الَعْفَو  راأى 
اْعَتدى  وال  االآم��ِن��َن  َع��ْه��َد  َخ��اَن  فما 

َقلَبُه               اأَ���ش��َن��َد  ���ش��ا���ِس  ال��رَّ َك��ِت��ِف  على 
دا"  اأَتردَّ "لْن  ���ش��ا���ِس  ب��ال��رَّ واأق�����ش��َم 

َق��اِت��ل��ي               َواأَع������رُف  ال��َق��ت��ل��ى  ُل  اأوَّ اأن���ا 
دى ال��رَّ َم��َع  ال��غ��اِدري��َن  ��ف��اُق  اتِّ َفُعمري 

        اأنا يا اإلهي اْخرَتُت َدْرَب �َشهاَدتي        
اأَحَمدا فاَعِة  ال�شَّ َحْو�ِس  على  الألقى 

��ت��ي              اأُمَّ َت��ك��ف��رَي  ال��ُك��ف��ِر  رب��ي��ُب  اأراَد 
��الل ِم��َن الهدى؟ وم��ا ك��ان َي���دري م��ا ال�����شَّ

َوجِهِه              �ُشمَرُة  احل���ْزِن  ِب��الِل  ِم��ْن  ويل 
الِعدى على  ُي�َشلرُّ  �َشيٌف  َخ��ال��ٍد  وِم��ْن 

ِبقناِبلي           ��ْب  اأُ���شِ مْل  الَو�شايا  َحفظُت 
��ي��وخ��ًا وَم��ع��َب��دًا  ن�����ش��اًء واأط���ف���ااًل، ���شُ

راي��ت��ي               ْرَف������ُع  اأَ اهلِل  ا���ش��ِم  ع��ل��ى  الأين 
دا راأي������ُت َع�������ُدّوي َب���اغ���ي���ًا ُم��َت�����ش��دِّ

��ًا         اأَْب��ي�����شَ ال��َق��ل��ِب  ��َع  َن��ا���شِ اإال  ك��ن��ُت  فما 
��َودا وم��ا ك���اَن اإال َح��اِل��َك ال��َق��ل��ِب اأَ���شْ

��ن��ي ِب��ج��ن��اِن��ِه              اإل�����ه��ي ال���ذي ق���ْد َخ�����شَّ
��م��اِل ل��ُي��ع��َب��َدا اإل����ٌه َت��ن��اَه��ى يف ال�����جَّ

ُم�شحٌف           ق��ل��ب��َي  االآي������اِت  ع��ل��ى  اأم����ررُّ 
َم�ْشِجدا اأَط��ل��ُب  اهلِل  ل��ب��اِب  واأم�����ش��ي 

َق��َت��ل��َت��ن��ي               غ��ب��يرُّ  ي���ا  دي����ٍن  اأيِّ  ع��ل��ى   
��دا ُم��وحِّ ب��االإِل��ِه  ُع��ْم��ري  ِع�شُت  وق��ْد 

مقد�ٌس        ن�سٌّ  االإن�����ش��اِن(  دُم  )ح���راٌم   
فُقْل يل اإِذْن: هْل ُكنَت بالنَّ�سِّ  ُملِحدا؟

اأِغ���ْب  َرح��ل��ُت ومل  اأُن�����ش��ى  اأم����وُت وال 
دى          لل�شرُّ رح��ي��ُل��َك  م��ن�����ش��يٌّ  ووح�����َدك 

َفْت           َتك�شَّ ِح���َن  ��اُت  اجل��نَّ يَل  ت����راَءْت 
دا  ��ه��ي��ِد َت�����ودرُّ ِل��ع��ْي��ن��يَّ اأ�����ش����راُر ال�����شَّ

ح��ًا             رف��ع��ُت ي���دي ق��ب��َل ال�����وداِع ُم��ل��وِّ
َوَت�شَعدا     َتخفَّ  كي  ُروح��ي  واأطلقُت 
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مترينا  امل�سلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  تابع 
تعب�يا نفذته وحدة حماية اال�ستثمار يف مديرية االأمن العام مبدينة 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني التدريبية يف امل�قر.
امللك  جللة  جله�د  ترجمة  اال�ستثمار  حماية  وح��دة  اإن�ساء  وياأتي 
واالآمنة  اجلاذبة  البيئة  ت�فر  خلل  من  اال�ستثمار  جلذب  امل��س�لة 
لل�ستثمارات وامل�ستثمرين يف اململكة، يف اإطار �سيادة القان�ن اإلى جانب 

اإبراز �س�رة االأردن كبلد اآمن وم�ستقر.
وتعنى ال�حدة، التي جاء اإن�ساوؤها بت�جيهات ملكية �سامية، بتنفيذ 
لل�ستثمار  االأمنية  والتغطية  احلماية  اأ�سكال  جميع  وتلبية  وتاأمني 

وامل�ستثمرين.
بن  را���س��د  االأم���ر  �سم�  بح�س�ر  االأع��ل��ى،  ال��ق��ائ��د  ج��لل��ة  وا�ستمع 
من  التمرين  ا�ستمله  عما  التمرين،  قائد  قدمه  اإي��ج��از  اإل��ى  احل�سن 

فر�سيات اأمنية وطرق التعامل معها.
وت��اب��ع جللته ع���ددا م��ن مت��اري��ن وف��ق��رات اأظ��ه��رت م��ه��ارات مرتبات 
ال�حدة يف الرماية من و�سعيات خمتلفة ومتارين اللياقة البدنية والدفاع 

عن النف�س واالإنزال اجل�ي ب�ا�سطة طائرات جناح االأمن العام اجل�ي.

واأبدى جللة القائد االأعلى ارتياحه للم�ست�ى املتميز الذي و�سل 
اإليه ن�سامى االأمن العام اإعدادا وتاأهيل واأداء وقدرة ميدانية للتعامل 
مع خمتلف االأحداث والق�سايا و�سرعة اال�ستجابة لها بفاعلية وكفاءة 

عالية.
واأعرب جللته عن اعتزازه مبنت�سبي جهاز االأمن العام، باعتبارهم 
خ��ط ال��دف��اع االأول ع��ن امل���اط��ن، وم��ا ي��ق���م���ن ب��ه م��ن ج��ه���د خلدمة 
ال���ط��ن  مكت�سبات  و���س���ن  وح��ري��ات��ه��م،  حق�قهم  وح��م��اي��ة  امل���اط��ن��ني 

ومنجزاته.
وعلى هام�س التمرين، اجتمع جللته مع مدير االأمن العام الل�اء 
ف��ا���س��ل احل��م���د، ال���ذي ق���دم اإي���ج���ازا ع��ن كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف 
وتط�ير  لتح�سني  امل�ستقبلية  والتطلعات  اخلطط  وكذلك  الق�سايا، 

م�ست�ى اخلدمات واالأداء ال�سرطي تنفيذا لت�جيهات جللة امللك.
واأكد احلم�د اأن جهاز االأمن العام يعمل وفق روؤى وت�جيهات جللة 
امللك حلماية اال�ستثمار واإيجاد بيئة اآمنة وجاذبة لل�ستثمار ملا له من 
اأهمية على االقت�ساد ال�طني ودفع عجلة التنمية، بالتعاون والتن�سيق 

مع جميع اجلهات ذات العلقة.

الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذته وحدة حماية االستثمار
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االأم��ر  بح�س�ر  احل�سينية  ق�سر  يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  ت��راأ���س 
احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، اجتماعا ملتابعة خطط وبرامج 
يف  م�ساهمته  ورف��ع  اململكة  يف  ال�سياحي  بالقطاع  للنه��س  احلك�مة 

الناجت املحلي االإجمايل.
يف  الكامنة  االإمكانيات  ت�ظيف  ���س��رورة  اللقاء  خ��لل  امل��ل��ك،  واأك���د 
لتعظيم  اململكة،  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  امل��ت��ن���ع  ال�سياحي  وامل��ن��ت��ج  ال�سياحة 
على  اإي��ج��اب��ا  اأث���ره  ولينعك�س  ال�طني  االقت�ساد  يف  القطاع  م�ساهمة 
املجتمعات املحلية، وت�فر فر�س العمل لل�سباب االأردين يف املحافظات.

للنه��س  واالآث��ار  ال�سياحة  وزارة  جله�د  تقديره  عن  امللك  واأع��رب 
اإيجابية، م�شددا جالته، يف  بالقطاع ال�شياحي وحتقيق موؤ�شرات منو 
ال�قت ذاته، على اأهمية تكثيف اجله�د واال�ستفادة من ب�ادر التح�سن 

هذه والبناء عليها ل�شمان حتقيق معدالت منو اأعلى.
لتنمية  وع�سري  ا�سرتاتيجي  منظ�ر  تبني  �سرورة  على  �سدد  كما 

ال�سياحة يف اململكة، والرتكيز على املق�مات املميزة واملناِف�سة يف املنتجات 
واالأ�س�اق ال�سياحية.

اأب����رز امل��ج��االت  ت��ع��د م��ن  ال��ع��لج��ي��ة  اأن ال�سياحة  اإل���ى  امل��ل��ك  ول��ف��ت 
االقت�سادية التي يجب اأن تنم� ك�سناعة حقيقية ومتط�رة، ما يتطلب 
واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  ومتكاملة  �ساملة  ح��زم  ت���ف��ر  على  العمل 

اجلاذبة لرفع تناف�سية هذا القطاع احلي�ي.
ال�سياحة  امل�ؤ�س�سي بني وزارة  التعاون والتن�سيق  اأن  اإلى  امللك  واأ�سار 
واالآثار وهيئة تن�سيط ال�سياحة وامللكية االأردنية اأمر مهم و�سروري يف 

دعم القطاع ال�سياحي والتنمية االقت�سادية.
االإج���راءات  ل�سرح عن  لينا عناب  واالآث���ار  ال�سياحة  وزي��رة  وعر�ست 
واالإجن��ازات التي حتققت بعد زي��ارة ويل العهد للوزارة يف �شهر كانون 
االأول من العام املا�سي ملتابعة خطط ال���زارة الهادفة لتط�ير القطاع 

ال�سياحي وتعزيز م�ساهمته يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية.

الملك:
يجب تبني استراتيجية عصرية 
لتنمية السياحة بالمملكة
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 افتتح امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة، بح�س�ر 
االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد فعاليات معر�س معدات 
ق�ات العمليات اخلا�سة “�س�فك�س 2018”، املتخ�س�س ب�س�ؤون ال�سناعات 

الدفاعية والعملياتية واالأمن الق�مي يف دورته الثانية ع�سرة.
املعر�س،  م�قع  اإل��ى  و�س�له  ل��دى  االأعلى  القائد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
االأمر في�سل بن احل�سني رئي�س جمل�س اإدارة معر�س �س�فك�س، ورئي�س 
هيئة االأركان امل�سرتكة الفريق الركن حمم�د عبداحلليم فريحات، كما 

حيت جللته ثلة من حر�س ال�سرف وعزفت امل��سيقى ال�سلم امللكي.
له خلل  كلمة  الطباع، يف  �س�فك�س عامر  وق��ال مدير عام معر�س 
فعالة  ب���اب��ة  �س�فك�س  يظل  اأن  جميعا  لنا  لفخر  “اإنه  االف��ت��ت��اح  حفل 
تق�مي  يف  كمعيار  ب��ه  امل�����س��ه���د  ال��داخ��ل��ي،  واالأم����ن  اخل��ا���س��ة  للعمليات 

االأحداث العاملية”.
و�ساهد امللك وويل العهد واحل�س�ر عر�سا ل�سيناري� مترين ا�ستمل 
نفذته  املنطقة  وتط�يق  ع��زل  وعملية  للمظليني،  اإن���زال  عمليات  على 
ت�ساندها  االإره��اب  ملكافحة  الثانية  ال�حدة  من  ال�سريع  ال��رد  فعل  ق�ة 
الطائرات العم�دية املقاتلة وطائرات اف 16 الإخلء رهائن حمتجزين 
جريح  اإخ���لء  عملية  التمرين  وت�سمن  اإره��اب��ي��ة،  جمم�عة  قبل  م��ن 

ب�ا�سطة طائرة هي�ي وعمليات اإنزال باحلبل ال�سريع.
علم  حتمل  االأردين  امللكي  اجل��و  ل�شاح  تابعة  ط��ائ��رات  م��رت  كما 
– اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  الق�ات  وعلم  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة 

العربي، وعلم معر�س �س�فك�س للعام 2018.

على  ا�ستمل  ال��ذي  املعر�س  يف  العهد  وويل  االأع��ل��ى  القائد  وجت���ل 
عليها  القائمني  من  وا�ستمع  وعاملية،  وعربية  حملية  ل�سركات  اأجنحة 
وعملياتية  ع�سكرية  م��ع��دات  م��ن  املعرو�سة  املنتجات  ح���ل  ل�سروحات 
ومكافحة  اخلا�سة  والعمليات  الع�سكري  الدفاع  جم��االت  يف  ت�ستخدم 

االإرهاب.
ت�سمن  ال����ذي  االأردن،  ج��ن��اح  ال��ع��ه��د  وويل  امل��ل��ك  ج���ل��ة  و���س��م��ل��ت 
ومديريات  العربي،  اجلي�س   – االأردن��ي��ة  امل�سلحة  للق�ات  معرو�سات 
اأ�سلحة وم��ع��دات  االأم���ن ال��ع��ام وال��دف��اع امل���دين وق����ات ال����درك، �سمت 
الظروف واحلاالت  التعامل مع خمتلف  ت�ستخدم يف  متط�رة وحديثة 

العملياتية والدفاعية واالإنقاذ واالإ�سناد املدين.
كما �سملت اجل�لة، زيارة جناح مركز امللك عبداهلل الثاين للت�سميم 
التابعة  ال�سركات  منتجات  الأح���دث  يعر�س  ال��ذي  والتط�ير)كادبي( 
مف�سل  �سرح  اإل��ى  العهد  وويل  امللك  وا�ستمع  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  للمركز 
لل�ستخدام  تط�يرها  التي مت  وامل��ع��دات  اإنتاجها  التي مت  االآل��ي��ات  عن 
من  جمم�عة  اإل��ى  اإ�سافة  الدفاعية،  واالأ�سلحة  اخلا�سة  العمليات  يف 
امل�ساريع البحثية والتط�يرية امل�سرتكة بني املركز وعدد من اجلامعات.
ك��م��ا ���س��اه��د امل��ل��ك وويل ال��ع��ه��د خ���لل ج���ل��ة يف االأج��ن��ح��ة التابعة 
لكريات ال�سركات املحلية والعاملية اأبرز معرو�ساتها يف جماالت ت�سنيع 
املعدات الدفاعية واالأمنية والعملياتية امل�ستخدمة يف خمتلف الظروف 

والتطبيقات الع�سكرية.

الملك يفتتح معرض “سوفكس 2018”
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مترينا  امل�سلحة  للق�ات  االأع��ل��ى  القائد  الثاين  عبداهلل  امللك  تابع 
تعب�يا نفذه جهاز الدفاع املدين بالتعاون مع االأجهزة ذات العلقة يف 

منطقة غمدان.
رئي�س  التمرين  م���ق��ع  اإل���ى  و�س�له  ل��دى  امل��ل��ك  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
العامة  امل��خ��اب��رات  وم���دراء  امل�سرتكة،  االأرك����ان  هيئة  ورئي�س  ال�����زراء، 

واالأمن العام وق�ات الدرك والدفاع املدين.
وا�ستمع القائد االأعلى، بح�س�ر االأمر في�سل بن احل�سني، واالأمر 
ح���ل جمريات  التمرين  ق��ائ��د  ق��دم��ه  اإي��ج��از  اإل���ى  ب��ن احل�سني،  ها�سم 

التمرين ومراحل تنفيذه.
و�ساهد امللك فعاليات التمرين التي ا�ستملت فر�سياته على ن�س�ب 
عدة حرائق يف الغابات بالتزامن مع حدوث انهيار ملبان مب�اقع خمتلفة 
اإلى وق�ع انفجارات يف م�اقع متعددة، نتج  اأدت  وحرائق مل�اد كيماوية 

عنها العديد من االإ�سابات.
وعملت ف��رق االإ���س��ع��اف واالإن��ق��اذ واالإط��ف��اء وف��ري��ق امل����اد اخلطرة 
مع  بالتعاون  احل����ادث  معاجلة  على  ال��دويل  واالإن��ق��اذ  البحث  وفريق 
واالإ�سعاف اجل�ي  واالإخ���لء  االإط��ف��اء  طائرات �سلح اجل��� يف عمليات 
حديثاً  للخدمة  اأدخ��ل��ت  ال��ت��ي   )26  MI( ط��ائ��رة  وا���س��ت��خ��دام  الطبي، 

األف  ع�سر  خم�سة  ب�سعة  غارفة  حمل  على  وال��ق��ادرة  ملكية،  بت�جيهات 
لرت من املاء ومزودة ب�ستني �سريراً لغايات االإخلء الطبي.

واأظهر امل�سارك�ن يف التمرين مهارة عالية يف التعامل مع احل�ادث 
والتن�سيق بني جميع امل�ساركني دلت على االحرتافية العالية وامل�ست�ى 
املتميز الذي يتمتع�ن به، والقدرة على التعامل مع الظروف املختلفة.

اإليه  و�سل  ال��ذي  املتميز  للم�ست�ى  ارتياحه  االأعلى  القائد  واأب��دى 
ن�سامى الدفاع املدين اإعدادا وتاأهيل واأداء ميدانيا، وقال امللك يف ختام 
مني  ال�سكر  فكل  كلنا،  روؤو�سنا  “رفعتم  امل�ساركني:  خماطبا  التمرين 

ومن كل م�ؤ�س�سات الدولة، ويعطيكم األف عافية”.
واأم����ر ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ب��ت���ف��ر زورق����ني ب��ح��ري��ني ل��غ��اي��ات عمليات 

االإ�سعاف، لتكتمل خدمات جهاز الدفاع املدين برا وبحرا وج�ا.
وقال املدير العام للدفاع املدين الل�اء م�سطفى البزايعة، اإنه �سارك 
يف التمرين 63 اآلية عمليات متخ�س�سة من اأ�سل ما يزيد عن 2000 اآلية 
يف جهاز الدفاع املدين، حيث اأن هذه االآليات جميعها جاءت بدعم من 
القائد االأعلى وجه�ده الكبرة يف ا�ستقطاب كل ما ه� حديث ومتط�ر 
امل�ست�يات، حفاظا على  اأف�سل  اإل��ى  ب��اأدائ��ه  االرت��ق��اء  اأج��ل  للجهاز، من 

�سلمة االأرواح واملمتلكات من خمتلف اأن�اع املخاطر.

الملك ألفراد الدفاع المدني:
 رفعتم رؤوسنا كلنا

رعى امللك عبداهلل الثاين، يف ق�سر احل�سينية حفل ت�زيع “جائزة امللك عبداهلل الثاين 
ابن احل�سني الأ�سب�ع ال�ئام العاملي بني االأديان” 2018، التي تاأتي تقديراً للجه�د املبذولة 
الأف�سل اأول ثلث فعاليات اأو ن�س��س من �ساأنها الرتويج الأهداف اأ�سب�ع ال�ئام العاملي بني 

االأديان والتاأثر على التفاهم بينهم.
و�سل�م امللك ال�سهادات وامليداليات للفائزين باجلائزة املنبثقة عن مبادرة “اأ�سب�ع ال�ئام 
العامة  ال� 65 للجمعية  ال��دورة  اأم��ام  امللك  التي كان طرحها جللة  االأديان”،  العاملي بني 
للأمم املتحدة يف �سهر اأيل�ل من العام 2010، ومت تبنيها باالإجماع بعد اأقل من �سهر من 
العام نف�سه من قبل االأمم املتحدة، لي�سبح اأ�سب�ع ال�ئام العاملي بني االأديان، اأول اأ�سب�ع من 

�شهر �شباط من كل عام.
ومتنح اجلائزة، التي اأ�س�ستها م�ؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر االإ�سلمي يف االأردن عام 

2013، تقديرا للم�ساعي التي تبذل من اأجل ن�سر ال�ئام بني اأتباع خمتلف االأديان.

الملك يرعى حفل 
توزيع جائزة الملك 

عبدالله الثاني 
ألسبوع الوئام
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تغريدة على ت�يرت  الثاين يف  امللك عبداهلل  كتب 
مبنا�سبة ي����م ال��ع��م��ال: اأح��ي��ي ك��ل ع��م��ال وع��ام��لت 
ال�طن، واأدع�كم الأن يك�ن هذا الي�م دافعا لكل منا 

ملزيد من البذل واالإخل�س.
جميعا  وعملنا  بجهدنا  اهلل  ب��اإذن  امللك:  واأ���س��اف 

�سيزداد وطننا رفعة وتقدما. كل عام واأنتم بخر.

ن��ع��ى امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين امل��ع��ل��م��ة اأم��ي��م��ة 
الرفاعي، عر تغريدة على �سفحته ال�سخ�سية 

مب�قع الت�ا�سل االجتماعي “ت�يرت”.
واملغفرة  “الرحمة  بالتغريدة:  امللك  وق��ال 
الرفاعي،  اأميمة  ال�ست  الفا�سلة  لروح معلمتي 
اأبناء  االآالف من  التي خرجت  االأجيال،  مربية 
وبنات ال�طن، وما ت�انت ي�ما عن حمل ر�سالة 
الرتبية والتعليم بكل اإخل�س واأمانة. تغمدها 

اهلل ب�ا�سع رحمته”.

م�سنع  امل�سلحة  للق�ات  االأع��ل��ى  القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  زار 
اأردنيا  م�سروعا  تعد  التي  الدفاعية،  واالأنظمة  للمعدات  ج��دارا  �سركة 

وطنيا لتط�ير ال�س�اريخ امل�سادة للدروع وت�سنيعها.
والتط�ير، وم�سنع  البحث  امللك خلل اجل�لة، على مركز  واطلع 
 RPG-32 “ املناظر الليلية والنهارية، ومراحل اإنتاج �ساروخ “الن�ساب
 JADARA-TERMINATOR امل�ساد للدروع واملن�ساآت، وكذلك �ساروخ

اجلديد امل�ساد للدروع.
وا�ستمع امللك اإلى اإيجاز من القائمني على �سركة جدارا ح�ل خطط 

ال�سركة امل�ستقبلية امل�ستهدفة تط�ير �سناعاتها �سمن اأحدث التقنيات 

العاملية.

عمل  فر�سة   124 نح�  ت�فر  التي  االأردن��ي��ة،  ج���دارا  �سركة  وتعمل 

ال��ك��ف��اءات م��ن مهند�سني وفنيني، يف جمال  اأ���س��ح��اب  ل��لأردن��ي��ني م��ن 

تطوير وحتديث واإنتاج االأنظمة الدفاعية.

ورافق جللته يف الزيارة رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة، وم�ست�سار 

امللك، مدير مكتب امللك.

بجهدنا وعملنا جميعا سيزداد وطننا رفعة

الملك 
ينعى

المعلمة 
الرفاعي

الملك يزور مصنع شركة جدارا للمعدات واألنظمة الدفاعية

الملك 
في 
يوم 

العمال:
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امللب�س  ل�سناعة  ج��ر���س  �سركة  م�سنع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  زار 
ي�سدر  ال���ذي  ���س��ح��اب،  يف  ال�سناعية  التجمعات  منطقة  يف  واالأزي�����اء 
منتجاته من الن�سيج وامللب�س اإلى اأ�س�اق ال�اليات املتحدة االأمركية 

ودول االحتاد االأوروبي.
نح�  م�سانع،  ثلثة  وت�سم   2000 عام  اأن�سئت  التي  ال�سركة  وت�فر 

800 فر�سة عمل للأردنيني، من �سمنها 50 فر�سة لذوي االإعاقة.
وع��دد  االإدارة  رئي�س جمل�س  م��ع  اج��ت��م��اع  واأع����رب ج��لل��ت��ه، خ��لل 
من كبار م�شوؤويل ال�شركة، عن اعتزازه مبا حققته ال�شركة من اإجناز 

باإدراجها يف ب�ر�سة نا�سداك مبدينة ني�ي�رك.
نا�سداك  ب�ر�سة  �سركة جر�س يف  اأ�سهم  ت��داول  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
اأ�سهمها يف  امل��ت��داول��ة  ال���ح��ي��دة  وال��ع��رب��ي��ة  االأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ة  لت�سبح 

نا�سداك.
امل�ساريع  بتنفيذ  ت��ق���م  ال��ت��ي  لل�سركات  دع��م��ه  امل��ل��ك  ج��لل��ة  واأك����د 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، واأه���م���ي���ة ت���ف��ر البيئة 
قد  عقبات  اأو  حتد  اأي  جت��اوز  من  لتمكينها  لها  املنا�شبة  اال�شتثمارية 
لتعزيز  جر�س  �سركة  به  تق�م  ما  اأهمية  اإل��ى  جللته  الفتا  ت�اجهها، 
ا�ستفادة املجتمعات املحلية من هذه امل�ساريع، ومبا ينعك�س اإيجابا على 

عملية التنمية االقت�سادية.
وهناأ جللة امللك، خلل الزيارة، العمال بعيدهم، معربا عن اعتزازه 

وتقديره الكبرين بجه�دهم يف بناء ال�طن.
امل��راأة االأردنية عن�سرا رئي�سا يف  اأن تك�ن  اأهمية  اإلى  ولفت جللته 
يف  م�ساهمتها  لزيادة  دوره��ا  وتعزيز  متكينها  و�سرورة  االإن��ت��اج،  عملية 

االقت�ساد االأردين.
وجال جللته يف مرافق امل�سنع، واطلع على خطة امل�سنع امل�ستقبلية، 
التي ت�سمل اإن�ساء م�سنع األب�سة جديد يف منطقة احل�سا ي�سهم بت�فر 
نح� 500 فر�سة عمل لفتيات ون�ساء املنطقة، بعد اأن يخ�سعن للتدريب 

والتاأهيل يف مركز تدريب العاملني التابع له.
ويحت�ي امل�سنع يف منطقة احل�سا على مرافق من �سمنها ملعب 

ريا�سية وح�سانة للأطفال، ي�ستفيد منها اأبناء املجتمع املحلي.
ال�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  �سرح قدمه  اإل��ى  امللك  وا�ستمع جللة 
ت�س�ي لنغ هانغ، وعدد من م�س�ؤويل ال�سركة عن �سر العمل يف عملية 
امل�سنع تتميز بج�دة عالية، مكنتها  اأن منتجات  اإلى  االإنتاج، م�سرين 

من املناف�سة عامليا.
ال�سركة  ا�ستعر�س مراحل من�  اأن  واأكد رئي�س جمل�س االإدارة، بعد 
يعد  نا�شداك  بور�شة  يف  ال�شركة  اإدراج  ان  جن��اح��ات،  م��ن  حققته  وم��ا 
مثاال جيدا لل�ستثمار يف العامل، ويفتح املجال اأمام ال�سركات االأردنية 

للدخ�ل اإلى الب�ر�سات العاملية.
االأردن  امل�سنعة يف  واالأزي��اء  امللب�س  ال�سركة من  اأن منتجات  وبني 
م�شريا  واالأوروبية،  االأمريكية  االأ�شواق  يف  امل�شتهلكني  باهتمام  حتظى 
اإلى اأن ال�سركة تعمل، و�سمن اإطار امل�س�ؤولية املجتمعية، على امل�ساهمة 
يف تنمية املجتمعات املحلية، من خلل برامج التدريب لغايات الت�سغيل.
وت�ظف ال�سركة حاليا ح�ايل 3000 عامل وعاملة من االأردنيني وغر 

االأردنيني.
وقال اإن ال�زارة تعمل بالتن�سيق مع امل�ستثمرين االأجانب لي�سل عدد 
الفروع االإنتاجية خلل العام القادم اإلى 54 فرعا، ما ي�فر املزيد من 

فر�س العمل للأردنيني واالأردنيات يف جميع حمافظات اململكة.
وقالت املديرة التنفيذية لل�سركة اأوريانا الع�اي�سة، اإن فكرة تاأ�سي�س 
اإلى  امللك  بها جللة  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  بعد  اجلديد” ب��رزت  “امل�سنع 
وال��زراع��ة،  االألب�سة  قطاعات  عن  ممثل�ن  فيها  رافقه  والتي  ه�لندا، 
حيث مت االتفاق مع عدد من امل�ستثمرين املهتمني بال�سناعة االأردنية، 
ال�سركة الإن�ساء هذا  االألب�سة، ما دفع  امل�سنع من  لتزويدهم مبنتجات 

امل�سنع لتلبية احتياجات االأ�س�اق االأوروبية.

الملك يزور مصنع شركة جرش لصناعة المالبس
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ح�����س��ر امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ������ه امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز اآل �سع�د وعدد من قادة وروؤ�ساء الدول ال�سقيقة 
وال�سديقة، اختتام فعاليات التمرين الع�سكري “درع اخلليج 
املنطقة  ���س��ام��ت يف  م���ي���دان  ج���رى يف  ال����ذي  امل�����س��رتك 1”، 

ال�سرقية.
وت�سمنت فعاليات االختتام عر�سا ع�سكريا لق�ات الدول 
امل�ساركة يف مترين “درع اخلليج امل�سرتك 1”، بداأت ب�سيناري� 
يج�سد معركة حمتملة تت�سمن هج�ما معاديا والت�سدي له 
هج�مية  ومروحيات  املقاتلة،  احلربية  الطائرات  قبل  من 
دخ��ان  �سحب  و�سط  الع�سكرية  االآل��ي��ة  والتحركات  خمتلفة 
مت�ساعدة من �سربات ج�ية ورمايات من ر�سا�سات ثقيلة من 
املعادية  الق�ات  قامت  اأن  وبعد  ودبابات،  مدرعات  عر  الر 
باحتلل قرية، مت التعامل معها من خلل عمليات االقتحام 
اجل�ية ب�ا�سطة الق�ات اخلا�سة باملناطق املبنية وتطهرها.

ك��م��ا ع��ر���س ال��ت��م��ري��ن ���س��ي��ن��اري��� حم��ت��م��ًل ل��ه��ج���م بحري 
امل�ساة  ق���ات  ع��ر  جمابهتها  تتم  وال��ت��ي  اإلكرتونية،  وقر�سنة 
البحرية والزوارق وعمليات االإنزال البحري والدفاع ال�ساحلي 

تزامناً مع تقدم ق�ات من امل�ساة ملطاردة االأهداف نف�سها.

باإنزال مظلي للق�ات اخلا�سة متزامنا  التمرين  وانتهى 

م��ع ال��ط��اب���ر الع�سكري ب��دخ���ل اأع���لم ال���دول امل�����س��ارك��ة يف 

التمرين وا�ستعرا�س امل�ساركني من امام املن�سة بنظام امل�سر 

العادي واخلط�ة ال�سريعة للق�ات اخلا�سة، تله ا�ستعرا�س 

الأحدث االآليات التي اأظهرت قدرات فائقة الت�سليح ملختلف 

العر�س  ذلك  بعد  وب��داأ  والبحرية،  واجل�ية  الرية  الق�ات 

اجل�ي للطائرات احلربية مبختلف اأن�اعها.

وح�سر اختتام التمرين مبعية امللك، رئي�س هيئة االأركان 

امل�����س��رتك��ة، ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حم��م���د ع��ب��داحل��ل��ي��م ف��ري��ح��ات، 

وم�ست�سار امللك، مدير مكتب امللك، منار الدبا�س.

وحر�ست الق�ات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي على 

ي�سهم  ك�نه   ،”1 امل�سرتك  اخلليج  “درع  مترين  يف  امل�ساركة 

اال�ستفادة من  يف رفع جاهزية وحداتها وت�سكيلتها بهدف 

درج��ات  اأع��ل��ى  ويعك�س  امل�ساركة،  اجلي��س  وجت���ارب  خ��رات 

التي  االآل��ي��ات  اأح��دث  ا�ستخدام  على  ي�ستمل  مثلما  التاأهب، 

الت�سليح ملختلف الق�ات الرية واجل�ية  تظهر قدرة فائقة 

والبحرية، �سمن �سل�سلة التمارين امل�سرتكة.

الملك يتابع اختتام فعاليات “درع الخليج1”
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املاليزي  ال���زراء  اإلى رئي�س  الثاين، برقية تهنئة  امللك عبداهلل  بعث 

مهاتر حممد، مبنا�سبة ت�ليه من�سب رئي�س ال�زراء يف بلده.

تعزيز  يف  قدما  امل�سي  على  االأردن  حر�س  الرقية،  يف  امللك،  واأك��د 

علقات ال�سداقة والتعاون مع ماليزيا يف خمتلف املجاالت، ومبا يخدم 

امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وق�سايا االأمة االإ�سلمية.

وعر امللك عن متنياته لرئي�س ال�زراء املاليزي بالت�فيق والنجاح، 

ولل�سعب املاليزي ال�سقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

الملك يهنئ مهاتير محمد بتوليه رئاسة الوزراء في ماليزيا

التقى امللك عبداهلل الثاين، بح�س�ر امللكة رانيا العبداهلل، و االأمر 
احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد رئي�س البنك االأوروب��ي الإعادة 
االإع���م���ار وال��ت��ن��م��ي��ة ���س���م��ا ت�����س��اك��راب��ارت��ي، وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����س اأع��م��ال 
االجتماع ال�سن�ي ال�سابع والع�سرين ملجل�س حمافظي البنك االأوروبي 

الإعادة االإعمار والتنمية.
االإعمار  الإع���ادة  االأوروب���ي  البنك  ا�ستثمارات  اأهمية  اللقاء  وت��ن��اول 
والبنية  واملياه  املتجددة  االأردن بقطاعات حي�ية كالطاقة  والتنمية يف 

التحتية وال�سناعات الدوائية.
واأ�ساد امللك عبداهلل الثاين، يف هذا االإطار، بجه�د البنك االأوروبي 
الإعادة االإعمار والتنمية يف دعم النم� االقت�سادي وتعزيز بيئة االأعمال 

يف دول ومناطق عملياته.

امل�ستقبل،  والبنك يف  اململكة  التعاون بني  كما جرى بحث جم��االت 

اإل��ى  اإ�سافة  االأردن،  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ع  �سراكات  وب��ن��اء 

ب�ابة  باعتبارها  للمملكة  اال�سرتاتيجي  امل�قع  من  اال�ستفادة  فر�س 

للأ�س�اق االإقليمية والعاملية.

وق����در رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك االأوروب������ي الإع�����ادة االإع���م���ار وال��ت��ن��م��ي��ة �س�ما 

االجتماع  اأعمال  الإجن��اح  ت�شهيات  من  االأردن  قدمه  ما  ت�شاكرابارتي 

لت��سيع  البنك  تطلع  ع��ن  معربا  ال��ب��ن��ك،  حمافظي  ملجل�س  ال�سن�ي 

وتن�يع ن�ساطاته وا�ستثماراته يف اململكة.

الملك يلتقي رئيس البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
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ال��ل��ق��اءات يف  م��ن  �سل�سلة  وا�سنطن،   ال��ث��اين، يف  ع��ب��داهلل  امللك  عقد 
الك�نغر�س االأمريكي �سملت قيادات جمل�سي ال�سي�خ والن�اب، ورئي�سي 
وزارة  ملخ�س�سات  الفرعية  واللجنة  اخلارجية  ال�س�ؤون  جلنة  واأع�ساء 

اخلارجية يف جمل�س الن�اب.
جانبا  العبداهلل  رانيا  امللكة  جللة  ح�سرت  التي  اللقاءات،  ورك��زت 
بني  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  التاريخية  ال�سداقة  على علقات  منها، 
خمتلف  يف  بينهما  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�سبل  امل��ت��ح��دة،  وال���الي��ات  االأردن 

املجاالت، ال �سيما االقت�سادية منها.
االأم��ري��ك��ي  ال�سي�خ  جمل�س  ق��ي��ادات  م��ع  جللته  ل��ق��اءات  وت��ن��اول��ت 
جمل�س  وق��ي��ادات  مك�نيل،  ميت�س  ال�سينات�ر  االأغلبية  زعيم  برئا�سة 
ورئي�سي  راي��ان،  ب���ل  الن�اب  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  االأمريكي  الن�اب 
ال�سرق  االأو�ساع يف  وم�ستجدات  الثنائية  العلقات  اللجنتني،  واأع�ساء 

االأو�سط.
االأردن،  ي�اجهها  التي  االقت�سادية  التحديات  ا�ستعرا�س  وج��رى 
منذ  باململكة  املحيطة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأزم�����ات  ع��ن  معظمها  وال��ن��اج��م��ة 
الرامج  خ��لل  من  التحديات،  ه��ذه  مع  التعامل  و�سبل  �سن�ات،  ع��دة 
النم�  معدالت  ورف��ع  االأردين  االقت�ساد  لتعزيز  الهادفة  االقت�سادية 

وت�فر املزيد من فر�س العمل لل�سباب االأردين.
كما تطرقت اللقاءات اإلى االأعباء الكبرة التي يتحملها االأردن جراء 
اأزمة اللج�ء ال�س�ري، معربا جللته، يف هذا ال�سدد، عن تقدير االأردن 
التنم�ية،  الرامج  من  للعديد  املتحدة  ال�اليات  تقدمه  ال��ذي  للدعم 
وللتخفيف من اأعباء هذه االأزمة وتداعيات االأو�ساع االإقليمية االأخرى، 

مثمنا جللته م�اقف الك�نغر�س الداعمة للمملكة.
من  امل��زي��د  ا�ستيعاب  على  ق���ادر  غ��ر  ب��ات  االأردن  اأن  جللته  واأك���د 

اللجئني، واأن اأمنه وم�ساحله اأول�ية.
ويف ال�ساأن االإقليمي، كانت الق�سية الفل�سطينية يف مقدمة امل�ا�سيع 
جللته  �سدد  حيث  الك�نغر�س،  يف  امللك  جللة  لقاءات  تناولتها  التي 
على اأن الت��سل اإلى حل عادل ودائم للق�سية الفل�سطينية من �ساأنه اأن 

يوؤدي اإلى حتقيق االأمن واال�شتقرار يف ال�شرق االأو�شط.
و���ش��دد ج��ال��ة امل��ل��ك، يف ه��ذا ال�����ش��دد، على اأه��م��ي��ة حت��ري��ك عملية 
الدولتني،  حل  اإل��ى  ا�ستنادا  واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  بني  ال�سلم 
وقرارات ال�سرعية الدولية، ومبا يف�سي اإلى اإقامة الدولة الفل�سطينية 
باأمن و�سلم الى جانب  ال�سرقية، لتعي�س  القد�س  امل�ستقلة وعا�سمتها 
اأن م�ساألة القد�س يجب ت�س�يتها �سمن  اإ�سرائيل، م�ؤكدا جللته على 

ق�سايا ال��سع النهائي على اأ�سا�س حل الدولتني.
وت�سغيل  الإغ��اث��ة  املتحدة  االأم��م  وكالة  دور  اإل��ى  اللقاءات  وتطرقت 
اللجئني الفل�سطينيني )االأونروا(، واأهمية دعمها ومتكينها لل�ستمرار 
وتناولت  واالإغاثية للجئني  وال�سحية  التعليمية  يف تقدمي خدماتها 
على  التاأكيد  جرى  حيث  ال�س�رية،  باالأزمة  املرتبطة  التط�رات  اأي�سا 
�سرورة الت��سل اإلى حل �سيا�سي لها، واأهمية احلفاظ على اال�ستقرار 
مت  والتي  �س�ريا،  غ��رب  جن�ب  الت�سعيد  خف�س  منطقة  يف  والتهدئة 

االتفاق عليها العام املا�سي بني االأردن وال�اليات املتحدة ورو�سيا.
كما مت ا�ستعرا�س عدد من الق�سايا واالأزمات التي ت�سهدها منطقة 
ال�سرق االأو�سط، واجله�د االإقليمية والدولية يف احلرب على االإرهاب، 

�سمن ا�سرتاتيجية �سم�لية.
الفرعية  واللجنة  اخلارجية  ال�س�ؤون  جلنة  اأع�ساء  اأع��رب  بدورهم 
ال��دائ��م  تطلعهم  ع��ن  ال��ن���اب  جمل�س  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ملخ�س�سات 
االإقليمية  الق�سايا  امللك جتاه خمتلف  روؤى جللة  اإلى  اال�ستماع  اإلى 

والدولية.
االأردن  بني  الق�ية  ال�سراكة  تعزيز  على  حر�سهم  عن  اأع��رب���ا  كما 
وال�اليات املتحدة، م�ؤكدين دعمهم للدور املهم الذي يق�م به االأردن، 

بقيادة جللته، لتحقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
حتقيق  اأج��ل  م��ن  املتوا�شلة  وج��ه��وده  امللك  جالة  بقيادة  واأ���ش��ادوا 

الرفاه لي�س فقط لل�سعب االأردين ولكن ل�سع�ب املنطقة.
ولفت�ا اإلى اأن االأردن ي�سكل من�ذجا فريدا يف التعامل مع اللجئني، 

وقال�ا نحن بحاجة لكي نتعلم منه الكثر.

الملك: أمن األردن ومصالحه أولوية



37 37العدد 44- 2018 37العدد 44- 2018 العدد 44- 2018

االأردنية-اجلي�س  امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة  الثاين  امللك عبداهلل  وّجه 
العربي لتعزيز قدرات امل�ست�سفى امليداين االأردين التابع للخدمات الطبية امللكية 
التعامل  لتمكينه من  والك�ادر  الطبية  امل�ستلزمات  بكافة  يف قطاع غزة، ورفده 
العنف  ج��راء  الفل�سطينيني  االأ�سقاء  من  للم�سابني  الطبية  الرعاية  وتقدمي 

واالعتداءات التي متار�سها “اإ�سرائيل” �سدهم.
ب��ا���س��رت،  غ���زة  ق��ط��اع  االأردين يف  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ط���اق��م  اأن  اإل���ى  ي�����س��ار 
وبت�جيهات من امللك، يف تقدمي اخلدمات الطبية والعلجية منذ العام 2009 

من اجل التخفيف من معاناة االأ�سقاء يف قطاع غزة.

الملك 
يوجه بتعزيز قدرات 

المستشفى الميداني 
األردني في غزة

اأع�ساء  الثاين، يف ق�سر احل�سينية وفدا من  امللك عبداهلل  ا�ستقبل 
جمل�س اإدارة معهد �سرق-غرب )EastWest Institute(، وه� مركز 
الثقة وحل  ب��ن��اء  على  وب��راجم��ه  اأه��داف��ه  ت��رك��ز  م�ستقل  دويل  اأب��ح��اث 

النزاعات يف العامل.
وركز اللقاء على التط�رات الراهنة على ال�ساحة االإقليمية وم�اقف 
بني  ال�����س��لم  عملية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��ق�����س��اي��ا،  خم��ت��ل��ف  جت���اه  االأردن 
تكثيف  �سرورة  امللك  جللة  اأك��د  حيث  واالإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني 
الدولتني،  وف��ق حل  ودائ��م  ع��ادل  �سلم  اإل��ى  للت��سل  الدولية  اجله�د 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  اإل��ى  يف�سي 

ال�سرقية.
ال�شام  حتقيق  مفتاح  متثل  القد�س  مدينة  اأن  امللك  جالة  واأك��د 
امل�سلمني وامل�سيحيني.  املنطقة، ولها مكانة كبرة لدى  واال�ستقرار يف 

وقال جللته اإن “القد�س مدينة جتمع وال تفرق”.
اأعاد جللة امللك التاأكيد على دعم  وفيما يتعلق باالأزمة ال�س�رية، 

االأردن جلميع اجله�د امل�ستهدفة اإيجاد حل �سيا�سي لهذه االأزمة �سمن 
م�سار جنيف، ومبا يحافظ على وحدة �س�ريا ومتا�سك �سعبها.

الت�سعيد  خف�س  منطقة  على  احلفاظ  اأهمية  اإل��ى  جللته  ولفت 
االتفاق  بعد  املا�سي  العام  اإليها  الت��سل  مت  التي  �س�ريا،  غرب  جن�ب 

الثلثي بني االأردن وال�اليات املتحدة ورو�سيا.
جراء  االأردن  يتحملها  التي  االأعباء  ا�ستعرا�س  اللقاء،  خلل  ومت، 
م���ارده  على  كبرة  �سغ�طات  من  �سببته  وم��ا  ال�س�ري،  اللج�ء  اأزم��ة 

املحدودة.
على  احل��رب  يف  والدولية  االإقليمية  اجله�د  على  اأي�سا  ركز  اللقاء 

االإرهاب، �سمن ا�سرتاتيجية �سم�لية.
به  ال��ذي يق�م  املح�ري  للدور  ال�فد عن تقديرهم  اأع�ساء  واأع��رب 
يف  واال�شتقرار  واالأم��ن  ال�شام  حتقيق  يف  امللك  جالة  بقيادة  االأردن 
الكبرة  االإن�سانية  اجله�د  مثمنني  والعامل،  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

التي تق�م بها اململكة جتاه اللجئني.

الملك: القدس مدينة تجمع وال تفرق
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ا�ستقبل امللك عبداهلل الثاين، بح�س�ر االأمر احل�سني بن عبداهلل 
الثاين، ويل العهد، يف ق�سر احل�سينية وزير اخلارجية االأمركي مايك 

ب�مبي�، الذي زار اململكة �سمن ج�لة له يف املنطقة.
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ع��لق��ات  تط�ير  اآل��ي��ات  على  اللقاء  ورك��ز 
االأردنية االأمركية، وعدد من الق�سايا التي تهم البلدين، ال �سيما تلك 
املرتبطة مب�شاعي حتقيق ال�شام وتعزيز االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

مهام  بت�ليه  االأم��رك��ي  اخلارجية  ل�زير  تهانيه  عن  امللك  واأع��رب 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ي جت��م��ع  ال��ع��لق��ات  من�سبه اجل��دي��د، م���ؤك��دا ع��م��ق 
املتحدة  ال���الي��ات  تقدمه  ال���ذي  للدعم  االأردن  وت��ق��دي��ر  ال�سديقني، 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  اململكة  ولتمكني  ال��ت��ن��م���ي��ة،  ال��رام��ج  م��ن  للعديد 

التداعيات التي �سببتها االأزمات يف املنطقة.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ع��م��ل��ي��ة ال�����س��لم، ح��ي��ث اأك����د امل��ل��ك اأه��م��ي��ة تكثيف 
اجله�د اإقليميا ودوليا، الإيجاد اآفاق �سيا�سية للتقدم نح� حل ال�سراع 
الفل�سطيني االإ�سرائيلي، عر اإعادة اإطلق مفاو�سات جادة وفاعلة بني 
الدولة  اإقامة  اإل��ى  يف�سي  ومبا  الدولتني،  حل  اإل��ى  ا�ستنادا  اجلانبني، 

وعا�سمتها  الفل�سطيني  ال�طني  ال��رتاب  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
القد�س ال�سرقية.

واأكد امللك، يف هذا ال�سياق، اأن حل الدولتني ه� احلل ال�حيد الإنهاء 
ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، وي�سكل خط�ة مهمة واأ�سا�سية باجتاه 
الدور  اأهمية  اإلى  االأو�شط، الفتا  ال�شرق  واال�شتقرار يف  االأم��ن  حتقيق 
وحتقيق  ال�شلمية،  العملية  م�شار  يف  اجلمود  حالة  ك�شر  يف  االأم��ريك��ي 

ال�سلم العادل وال�سامل يف املنطقة.
وتطرق اللقاء اإلى م�ستجدات االأزمة ال�س�رية، و�سرورة دعم اجله�د 
ومبا  جنيف،  م�سار  �سمن  لها،  �سيا�سي  ح��ل  اإل��ى  الت��سل  امل�ستهدفة 

يحافظ على وحدة �س�ريا ومتا�سك �سعبها.
ويف هذا االإطار، مت التاأكيد على اأهمية احلفاظ على منطقة خف�س 
الت�سعيد جن�ب غرب �س�ريا، والتي مت الت��سل اإليها العام املا�سي بعد 

االتفاق الثلثي بني االأردن وال�اليات املتحدة ورو�سيا.
كما جرى ا�ستعرا�س ما ت�سهده منطقة ال�سرق االأو�سط من اأزمات، 
وامل�ساعي الرامية اإلى الت��سل اإلى حل�ل �سيا�سية لها، اإ�سافة اإلى جه�د 

على احلرب على االإرهاب، �سمن نهج �سم�يل.

الملك يستقبل وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
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الك�سندر فان دير بيلني،  النم�ساوي  الثاين والرئي�س  امللك عبداهلل  عقد 
يف ق�سر احل�سينية مباحثات ركزت على اآليات ت��سيع التعاون بني البلدين، 

واآخر امل�ستجدات اإقليميا ودوليا.
رانيا  امللكة  بح�س�ر  ج��رت  ثنائية،  �سبقتها  م��سعة،  مباحثات  وخ���لل 
ال��ع��ب��داهلل وعقيلة ال��رئ��ي�����س ال��ن��م�����س��اوي وك��ب��ار امل�����س���ؤول��ني يف ال��ب��ل��دي��ن، مت 
وتعزيز  البلدين  ب��ني  التجاري  التبادل  بحجم  االرت��ق��اء  فر�س  ا�ستعرا�س 
التعاون االقت�سادي بينهما، خ�س��سا يف جماالت التعليم التقني، والزراعة 

وال�سياحة.
واخلا�س  العام  القطاعني  �سراكات بني  بناء  اأهمية  على  التاأكيد  وجرى 
التدريب  النم�ساوية يف جم��االت  اخل��رات  واال�ستفادة من  البلدين،  يف كل 
اأ�س�اق جديدة  اإلى فتح  اإ�سافة  املهني والتقني وحا�سنات االأعمال والريادة، 

اأمام املنتجات االأردنية، خ�س��سا الزراعية منها.
ومت التاأكيد اأي�سا على اأهمية التن�سيق والت�ساور بني االأردن والنم�سا اإزاء 
خمتلف الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، مبا ي�شهم يف حتقيق ال�شام وتعزيز 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
ورحب جللة امللك، يف كلمة له، بالرئي�س فان دير بيلني وال�سيدة عقيلته 
و�سعبا،  حك�مة  واالأردن  رانيا  امللكة  وبا�سم  “با�سمي  وق��ال  امل��راف��ق،  وال�فد 
لدينا  اأن  متاأكد  واأن��ا  االأول���ى.  زيارتكم  يف  ا�ستقبالكم  وي�سعدنا  بكم،  نرحب 

الكثر لنناق�سه فيما يتعلق بالتحديات يف املنطقة”.
 60 الأك��رث من  والنم�سا متتد  االأردن  بني  العلقات  اأن  واأ���س��اف جللته 

عاماً، وهناك دوما تطابق يف وجهات النظر بني البلدين.
امل��ج��االت  يف  البلدين  ب��ني  املتميز  ال��ت��ع��اون  م�ست�ى  اإل���ى  جللته  ول��ف��ت 

ال�سيا�سية والع�سكرية واالأمنية. وقال “لدينا اأي�سا علقات اقت�سادية جيدة 
اأن  واأعتقد  العمل على تط�يرها.  ن�ستطيع   - ال��دول  - كحال معظم  ولكننا 
البلدين( ه� مثال جيد على  االأع��م��ال من  و�سيدات  رج��ال  )م��ع  اجتماعكم 

كيفية االرتقاء بهذه العلقات اإلى م�ست�ى اأعلى.
ل��لأردن  ب��لدك��م  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  على  “اأ�سكركم  جللته  واأ���س��اف 
املحافل  يف  االأردن  عن  به  تتحدثون  ما  وعلى  اللجوء،  حتديات  مواجهة  يف 

الدولية واأمام املجتمع الدويل”.
ويف كلمة للرئي�س النم�ساوي الك�سندر فان دير بيلني اأعرب خللها عن 

�سعادته بزيارة االأردن، التي تعد االأولى له اإلى املنطقة بعد ت�ليه الرئا�سة.
وقال يف كلمته “ندرك حجم التحديات الكبرة التي تعامل معها االأردن، 
تاأثر  ن���درك  كما  املا�سية،  ال�سبع  ال�سن�ات  خ��لل  اخل�س��س  وج��ه  وع��ل��ى 
التط�رات املقلقة املحيطة بكم، بحكم م�قعكم اجلغرايف يف املنطقة”، معربا 

عن اإعجاب بلده الكبر مبا تق�م به اململكة للتعامل مع هذه التحديات.
تكثيف  ���س��رورة  امللك  جللة  اأك��د  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 
اجله�د الإعادة اإطلق مفاو�سات جادة وفاعلة بني الطرفني، ا�ستنادا اإلى حل 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  اإلى  يف�سي  الدولتني، ومبا 

القد�س ال�سرقية.
ولفت جالته اإلى اأهمية الدور الذي ميكن اأن تقوم به النم�شا واالحتاد 
االأوروب��ي يف حتقيق ال�شام العادل وال�شامل يف املنطقة، خا�شة واأن النم�شا 

�شتتولى رئا�شة االحتاد االأوروبي يف الن�شف الثاين من العام احلايل.
بالن�سبة  ال��ق��د���س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��دد ج��لل��ت��ه  ب��ال��ق��د���س،  وف��ي��م��ا يتعلق 

للم�شلمني وامل�شيحيني، وهي مفتاح حتقيق ال�شام واال�شتقرار يف املنطقة.

الملك والرئيس النمساوي
يعقدان مباحثات في قصر الحسينية
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امللك  من  خطية  ر�سالة  الفايز  في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  نقل 
امر  ال�سباح،  اجلابر  االحمد  �سباح  ال�سيخ  اخيه  الى  الثاين،  عبداهلل 
دولة الك�يت، اكدت االعتزاز بالعلقات االخ�ية املتينة والرا�سخة، التي 
تربط بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، واحلر�س على امل�سي قدما يف 

ت�طيدها يف خمتلف املجاالت.
لل�سيخ  االخ���ي��ة  للم�اقف  تقديره  ع��ن  الر�سالة،  يف  امللك  واأع���رب 
م�ا�سلة  على  احل��ر���س  م���ؤك��دا  االردن،  جت��اه  الك�يت  ول��دول��ة  �سباح، 
ومبا  واالقليمية،  العربية  الق�سايا  خمتلف  ح���ل  والت�ساور  التن�سيق 
يعزز من م�سرة الت�سامن والتعاون العربي واال�سلمي، والقدرة على 

م�اجهة التحديات التي متر بها املنطقة.
دولة  ام��ر  ال�سباح،  اجلابر  االحمد  �سباح  ال�سيخ  اأك��د  جانبه،  من 
االأعيان  جمل�س  رئي�س  بيان،  ق�سر  يف  الي�م  ا�ستقباله  خ��لل  الك�يت 
اب� �ستال،  ال�سفر االردين لدى الك�يت �سقر  الفايز، بح�س�ر  في�سل 

متانة العلقات االأخ�ية التي جتمع بني البلدين ال�سقيقني.
مع  وم�ستمرا  دائما  وت�ساورا  تن�سيقا  هناك  ان  �سباح  ال�سيخ  وق��ال 
امللك عبداهلل الثاين، ح�ل خمتلف الق�سايا االقليمية والدولية، وكل 
ما من �ساأنه تعزيز العلقات الثنائية الك�يتية االردنية، والبناء عليها 

يف خمتلف املجاالت.
واك���د ح��ر���س دول���ة ال��ك���ي��ت على اأم���ن وا���س��ت��ق��رار االردن، وق���ال ان 
عنه،  تتخلى  ولن  االردن  الى جانب  تقف  ال��دوام  على  كانت  “الك�يت 

وذلك من اجل م�اجهة ال�سع�بات االقت�سادية التي ت�اجهه”.
والعافية  ال�سحة  دوام  الثاين  عبداهلل  للملك  الك�يت  اأمر  ومتنى 

وللأردن االمن واال�ستقرار والتقدم.
بدوره ا�سار رئي�س جمل�س االعيان في�سل الفايز، الى عمق العلقات 
التاريخية واالخ�ية التي جتمع بني اململكة ودولة الك�يت، م�ؤكدا انها 
البلدين  امل��ت��ب��ادل، ومب��ا يخدم م�سالح  االح���رتام  على  قائمة  ع��لق��ات 

ال�سقيقني وق�سايا االمة العربية.
مثمنا  وق�ية،  را�سخة  ال�سقيقني  البلدين  علقات  اأن  الفايز  وبني 
ل����لأردن، خ�س��سا يف هذه  وامل�����س��ان��دة  ال��داع��م��ة  الك�يت  م���اق��ف دول���ة 
االو�ساع غر  االردن جراء  ت�اجه  التي  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف 

االآمنة وغر امل�ستقرة املحيطة فيه.

أمير الكويت: لن نتخلى عن األردن

ا�ستقبل امللك عبداهلل الثاين، يف ق�سر احل�سينية االأمرة مارغريتا، 
ال��سية على عر�س رومانيا، و�سم� االأمر رادو، اللذين يزوران اململكة 

على راأ�س وفد اقت�سادي من رومانيا.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء �سبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري واال���س��ت��ث��م��اري بني 
ال��ب��ل��دي��ن، وت������س��ي��ع ال��ت��ع��اون يف ق��ط��اع��ات االت�������س���االت وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
املعل�مات، وال�سياحة والثقافة والتعليم العايل، ال �سيما زيادة عدد املنح 

التي تقدمها اجلامعات الرومانية للطلبة االأردنيني.
كما تطرق اإلى البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة يف اململكة، وما ت�فره من 
اإلى فر�س اال�ستفادة  اإ�سافة  مزايا تناف�سية يف العديد من القطاعات، 

من امل�قع اال�سرتاتيجي للأردن كب�ابة للأ�س�اق االإقليمية والعاملية.
ومت ال��ت��اأك��ي��د، خ��لل ال��ل��ق��اء، على اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء على زي���ارة ال�فد 
االق��ت�����س��ادي ال���روم���اين اإل����ى امل��م��ل��ك��ة ل��لرت��ق��اء مب�����س��ت���ي��ات ال��ت��ع��اون 
االقت�سادي والتجاري بني االأردن ورومانيا، من خلل تبادل الزيارات 

بني ممثلي القطاع اخلا�س يف البلدين.
واأكدت �سم� االأمرة مارغريتا اأن االأردن يعتر من�ذجا يف االعتدال 
والت�سامح، م�سيدة بدور اململكة، بقيادة جللة امللك، يف تعزيز ال�سلم 

واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.

الملك يستقبل األميرة مارغريتا الوصية على عرش رومانيا
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الظهران  مبدينة  املنعقدة  العربية  القمة  اأع��م��ال  هام�س  على  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  عقد 
ال�سع�دية، لقاءات منف�سلة مع الرئي�س اللبناين العماد مي�سال ع�ن، ورئي�س املجل�س الرئا�سي 

حلك�مة ال�فاق ال�طن�ي الل�ي�ب�ي فائز ال�سراج، ورئي�س ال�زراء اللبناين �سعد احلريري.
وركز لقاء امللك مع الرئي�س اللبناين العماد مي�سال ع�ن، على العلقات االأخ�ية بني االأردن 
ولبنان، و�سبل تعزيز التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت، اإ�سافة اإلى التط�رات الراهنة يف 

املنطقة.
وباري�س  روم��ا  م�ؤمتري  ونتائج  اللبنانية،  ال�ساحة  على  االأو���س��اع  م�ستجدات  اللقاء  وتناول 

اللذين عقدا م�ؤخرا بهدف دعم لبنان.
للحفاظ على  ال�سقيق يف جه�ده  لبنان  اإل��ى جانب  الكامل  االأردن  وق���ف  امللك  واأك��د جللة 
االنتخابات  بنجاح  متنياته  ع��ن  جللته  معربا  وا���س��ت��ق��راره،  واأم��ن��ه  و�سيادته  ال�طنية  وح��دت��ه 

الرملانية يف لبنان.
املجتمع  االأردن ولبنان، و�شرورة حتمل  ال�شوري على  اللجوء  اأزمة  اأعباء  اإلى  اللقاء  وتطرق 
الدويل م�س�ؤولياته جتاه الدول امل�ست�سيفة للجئني، لتمكينها من اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات 

االإغاثية واالإن�سانية لهم.
كما جرى ا�ستعرا�س التحديات واالأزمات التي ت�سهدها بع�س الدول العربية، حيث مت التاأكيد 
واال�ستقرار  االأم��ن  تعيد  لها،  �سيا�سية  حل�ل  اإل��ى  للت��سل  املبذولة  اجله�د  تكثيف  اأهمية  على 

ل�سع�بها.
وخلل لقاء امللك مع رئي�س املجل�س الرئا�سي حلك�مة ال�فاق ال�طن�ي الل�ي�ب�ي فائز ال�سراج، 

مت ا�ستعرا�س �سبل متتني العلقات بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
اأ�سكال الدعم للجه�د امل�ستهدفة  واأكد امللك، خلل اللقاء، حر�س االأردن على تقدمي جميع 

حتقيق االأمن واال�شتقرار يف ليبيا، وبناء املوؤ�ش�شات الليبية.
كما التقى جللته مع رئي�س ال�زراء اللبناين �سعد احلريري، يف اجتماع تناول اآخر التط�رات 

على ال�ساحتني اللبنانية واالإقليمية.
اللبناين، ال �سيما يف  التعاون االأردين  اللقاء، احلر�س على تعزيز  امللك، خلل  واأك��د جللة 

املجاالت االقت�سادية والتجارية.
باأزمة  اآخر امل�ستجدات يف �س�ريا، وتداعياتها على البلدين، خ�س��سا ما يت�سل  اللقاء تناول 

اللجئني ال�س�ريني، حيث مت التاأكيد على اأهمية التن�سيق بني االأردن ولبنان بهذا اخل�س��س.

الملك يعقد لقاءات مع رؤساء دول 
وشخصيات سياسية



424242

الملكة: 
ندعو الله 

أن يمن 
على أمتنا 
بالسكينة 

والسالم
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ان�سمت امللكة رانيا العبداهلل اإلى اأكرث من 300 طالب وطالبة من خمتلف 
“مدر�ستي”  مبادرة  نظمته  الذي  “م�ساحتي”  كرنفال  اململكة يف  حمافظات 
باحلديقة االألفية يف عمان، وذلك احتفااًل باإنهاء عامني من العمل مع 40 ناديا 

طلبيا يف املدار�س امل�سم�لة باملبادرة.
وهدفت هذه االأندية التي �سمت طلباً وطالبات من ال�سف الرابع لل�سف 
اإلى تعزيز القيم احلياتية واملهارات الذاتية والذهنية للطلبة بهدف  العا�سر، 
واإيجاد  وللآخرين،  البع�س  لبع�سهم  تقبلهم  وزي��ادة  جمتمعاتهم  يف  دجمهم 
فر�س للإبداع والتعبر عن النف�س، و�سارك بها طلبة اأردني�ن و�س�ري�ن. ومت 
ا�ستهداف 15641 طالبا وطالبة منهم 3128 طالبا وطالبة �س�ريني ومت تدريب 

1000 معلم ومعلمة ومر�سد.
وبح�س�ر مديرة مبادرة مدر�ستي تاال �س�ي�س، اطلعت امللكة على الن�ساطات 
التي �سارك فيها الطلبة �سمن م�ساحة التحديات والتي ت�سمنت اأن�سطة ريا�سة 
االأردين  املنتخب  والعبات  والعبي  الطلبة  بني  بال�سراكة  وتفاعلية  ت�ساركية 

لكرة القدم، وهم ح�س�نة ال�سيخ وعامر ذيب و�ساهيناز يا�سني ول�نا �سحل�ل.
م�سبقاً  طبقت  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  جمم�عة  الفكر  م�ساحة  وت�سمنت 
متعلق  وان�سطة  والتعبر،  بالر�سم  املتعلقة  الفن�ن  منها  الطلبية،  باالأندية 

بتطبيقات العل�م بطريقة ممتعة وجاذبة للطلبة.

رواي��ة  مثل  م��ه��ارات  على  تركز  التي  امل���اه��ب  م�ساحة  على  امللكة  واطلعت 
الدراما  التعبر احلركي والنقدي مثل  التفاعلية، ومهارة  الق�س�س والقراءة 

وال�سحك والك�ميديا االإيجابية وفن ر�سم اجلرافيتي الهادف.
يتنا�سب  مبا  املجتمعي  ال�سريك  ودور  فكرة  تعزيز  اإل��ى  م�ساحتي  وت�سعى 
مع قدراته وم�ساحات االإبداع لديه، وتعزيز دور املعلم يف تنمية قدرات الطلبة 
تعزز  الأدوار  املدر�سة  وتبني  الطرفني،  بني  ت�ساركية  علقة  وبناء  ومتكينهم 
من  الطلبة  ومتكني  تنم�ية،  مهارية  تثقيفية  اأدواراً  لي�سمل  التعليمي  دوره��ا 
داخ��ل  ثابتة  م�ساحة  واي��ج��اد  لديهم،  امل�س�ؤولية  م��ب��داأ  وتعزيز  اأماكنهم  اإدارة 

املدر�سة لتك�ن نقطة ت�سبيك بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
وتتن�ع االأن�سطة التي تغطيها م�ساحتي ح�سب احتياجات املدر�سة وت�ستطيع 
كل مدر�سة اقامة من 4 اإلى 6 اأن�شطة يتم حتديدها ح�شب تف�شيات الطلبة، 
وبع�س االأن�شطة حتتاج اإلى التزام ملدة ف�شل درا�شي كامل، وهناك م�شاحة حرة 
اإدارته وتنفيذه،  للطلبة ليختاروا باأنف�شهم ن�شاط يرغبون به وي�شرفون على 
التي  م�ساحتي  جت��اه  وامللكية  االنتماء  �سع�ر  وبناء  التدريجي  دوره��م  لتعزيز 
ا�سبحت يف عدد من املدار�س من االن�سطة امل�ستدامة بعد ان مت بناء القدرات 

واملهارات اخلا�سة مع الك�ادر التعليمية يف تلك املدار�س.

الملكة رانيا تطلع 
على أنشطة كرنفال 

“مساحتي”
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الملكة رانيا العبدالله تطلع على برامج 
جمعية األسر التنموية

اط��ل��ع��ت امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل ع��ل��ى ب��رام��ج جمعية االأ���س��ر 
الى مقر اجلمعية يف  بها  زي��ارة قامت  التنم�ية اخلرية خلل 
جبل الق�س�ر، والتقت اأع�ساء الهيئة االإدارية وجت�لت يف اأق�سام 

اجلمعية.
وخلل اجل�لة ا�ستمعت جللتها الى �سرح عن برامج اجلمعية 
ومنها “خط�ة للعمل” والذي ي�ساهم يف احلد من م�سكلة الفقر 
تلبي  تدريبية  برامج  ت�فر  خ��لل  من  ال�سباب  بني  والبطالة 
وامل���الت  الفندقية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  العمل  �س�ق  احتياجات 
عن  العاطلني  ال�سباب  م��ن   240 امل�سروع  وي�ستهدف  التجارية، 

العمل يف االأغ�ار والزرقاء وعمان.
وا�ستمعت جللتها اإلى م�جز عن م�سروع “ازدهار” باعتباره 
اح���د م�����س��اري��ع اجلمعية وي��ق��دم ال��ت��دري��ب وال��ت���ج��ي��ه واالإر����س���اد 
وذات  الفقرة  املناطق  يف  والت�سغيل  املهني  والتاأهيل  االيجابي 

الدخل املحدود.
واطلعت جللتها على املطبخ االنتاجي الذي ي�ساهم بتمكني 

املراأة اجتماعياً واقت�سادياً وتغير حياة امل�ستفيدات منه والل�اتي 
امل�سروع من خلل  ت��سيع  م�ستفيدة، ومت   800 ل�  و�سل عددهن 
ا�ستهداف مناطق جي�ب الفقر يف حمافظات مثل حمافظة معان 
وتاأ�سي�س  اخلدمي  القطاع  يف  للعمل  �سيدة   60 تاأهيل  مت  حيث 
كافتريا خلدمة طالبات جامعة احل�سني تدار من قبل العاملت 
�سيدة  تاأهيل 20  تدريبهن، ويف حمافظة عجل�ن مت  الل�اتي مت 
 40 تاأهيل  على  حالياً  العمل  ويتم  اخل��دم��ي،  القطاع  يف  للعمل 

�سيدة يف مناطق االأغ�ار اجلن�بية.
من  امل�ستفيدات  ال�����س��ي��دات  م��ع  احل��دي��ث  جللتها  وت��ب��ادل��ت 
يف  حت��دي��ات  م��ن  يعانني  اللواتي  الن�شاء  لدعم  حرفيات  م�شغل 
تنفيذ  على  امل�����س��روع  عمل  حيث  والت�س�يق،  املنت�جات  تط�ير 
املجال  يف  ق��درات��ه��ن  لتط�ير  التدريبية  ال����دورات  م��ن  �سل�سلة 
احلريف وم�ساركتهن يف املعار�س والفعاليات التي ت�ساهم يف زيادة 

الت�س�يق.
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رانيا  امللكة  دع��ت  امل��ب��ارك؛  رم�����س��ان  �سهر  م��ن  االأول����ى  الليلة  ح��ل���ل  مبنا�سبة 
الذي  ويبدد احل��زن  وال�سلم،  بال�سكينة  االأم��ة  اأن مين على  تعالى  العبداهلل، اهلل 

اأ�ساب امتنا اال�سلمية والعربية.
وقالت امللكة يف تغريدة عر ح�سابها ال�سخ�سي يف م�قع الت�ا�سل االجتماعي 
بال�سكينة  علينا  مي��ن  اأن  اهلل  ن��دع���  الف�سيل؛  رم�����س��ان  �سهر  »ب��ق��دوم  »ت���ي��رت«: 

وال�سلم، ويبدد احلزن الذي اأ�ساب اأمتنا االإ�سلمية والعربية«.

الملكة: ندعو 
الله أن يبدد 
الحزن الذي 
أصاب أمتنا
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اط��ل��ع��ت ج��لل��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل خ���لل زي��ارت��ه��ا ي����م االأح���د 
2018/4/15مدر�سة �س�يلح الثان�ية ال�ساملة للبنات على اأن�سطة حملة 
�شعار  حتت  مرقة  عزيز  االأردين  املو�شيقي  اأطلقها  التي  للتنمر”  “ال 

#ال_للتنمر بعد اأن قام بتاأليف اأغنية “واقف”.
ولقاء  وخا�سة،  حك�مية  مدر�سة   12 ت�سمل  بج�لة  احلملة  وتق�م 
الطلبة حلثهم على ال�ق�ف �سد اال�ساءة والتنمر، وتاأتي هذه اجل�لة 
“مدر�ستي” وبدعم من  والتعليم ومبادرة  الرتبية  وزارة  بالتعاون مع 

�سركة اأوراجن واملركزية ت�ي�تا وكرمي.
املدر�سة مرفت ختاتنة ومديرة مبادرة مدر�ستي  وبح�س�ر مديرة 
خمتلفة  �سف�ف  م��ن  طالبة   45 اإل��ى  جللتها  ان�سمت  �س�ي�س،  ت��اال 
“مدر�ستي”،  من  معايطة  حممد  اأداره���ا  التنمر  ح���ل  عمل  ور�سة  يف 
واالأ�سباب  االإل��ك��رتوين  والتنمر  التنمر  تعريف  ال�ر�سة  خ��لل  وج��رى 
التي تدفع النا�س للتنمر ومظاهره وامل�ساعر ال�سلبية التي يت�سبب بها 
با�ستخدام  وذلك  واال�ساءة،  التنمر  �سد  لل�ق�ف  اللزمة  واالج��راءات 

و�سائل تدريبية.
واأكدت جللة امللكة رانيا العبداهلل اأهمية هذه الرامج التي تعمل 

على ن�سر الت�عية ح�ل التنمر باأن�اعه مبا فيه التنمر االإلكرتوين.
التنمر  اأن�����اع  اأخ��ط��ر  م��ن  االإل��ك��رتوين  التنمر  اإن  جللتها  وق��ال��ت 
الختباء املتنمر خلف �سا�سة احلا�س�ب وقيامه ببث خمتلف اأن�اع اال�ساءة 
وامل�شايقة من خال ن�شر �شور وفيديوهات ملواقف حتدث يف املدار�س، 
ومن ثم تتم اإعادة ن�سرها ب�سكل وا�سع من خلل املتابعني على و�سائل 
وي�سيبه  وعائلته  امل�ستهدف  بال�سخ�س  مي�س  ما  االجتماعي  الت�ا�سل 

باالكتئاب واالحباط وحتى االنتحار.
جمم�عة  العبداهلل  رانيا  امللكة  ح�سرت  املهنية،  الرتبية  غرفة  ويف 

التنمر، حيث مت عقد 5 جمم�عات  ال�عي ح�ل  الفعاليات لزيادة  من 
عمل �سمت كل جمم�عة 10 طالبات من �سف�ف متعددة، و�سممت كل 

جمم�عة و�سيلة ميكن ا�ستخدامها لرفع ال�عي بالتنمر يف املدار�س.
للبنات،  ال�ساملة  ال��ث��ان���ي��ة  �س�يلح  م��در���س��ة  ط��ال��ب��ات  ج��ان��ب  واإل���ى 
ال�شفني  من  للبنات  الثانوية  �شافوط  مدر�شة  من  طالبة   95 �ساركت 

ال�سابع والثامن يف الفعاليات.
وجرى اختيار املجم�عات بناء على جتربة “مدر�ستي” مع ال�سركاء 
)املي�سرة  الت�سكيلي  ال��ف��ن  جم��م���ع��ات  و�سملت  م�ساحتي،  ب��رن��ام��ج  يف 
الراب  وم��سيقى  قبيطري(  رنيم  )املي�سرة  واالأوريغامي  غرايبة(  هبة 
)املي�سرة ر�سا البابا( و�س�رة وحكاية )املي�سرة دميا �ساهني( والكاريكات�ر 

)املي�سرة فرح نفاع(.
ويف ملعب املدر�سة، رحب عزيز مرقة بجللة امللكة رانيا العبداهلل، 
وحتدث عن اأهمية الوقوف �شد التنمر واال�شاءة وغنى اأغنية “واقف”.

الملكة رانيا تزور 
مدرسة صويلح 

الثانوية الشاملة 
للبنات
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ان�سمت جللة امللكة رانيا العبداهلل ي�م االربعاء 3/14 يف قرية 
الثانية  ال�سن�ية  الرحلة  يف  امل�ساركني  م��ن  ملجم�عة  الرميمني 
بالتعاون مع  االأردن  درب  اأطلقته جمعية  الذي  االأردن  درب  مل�سار 
وزارة ال�شياحة واالآثار وعدد من الداعمني حتت رعاية جالتها، 
والتقت عددا من مزودي خدمات ال�سيافة من املجتمعات املحلية 

التي مير بها امل�سار.
جن�باً  العقبة  ال��ى  و�س�ال  �سمااًل  قي�س  اأم  من  امل�سار  وانطلق 
اآذار وحتى  ب��ني 1  ال��ف��رتة  ي���م��اً يف  ك��م على م��دار 44  بط�ل 650 
الغابات  ت�سمل  متن�عة  طبيعية  مناطق  امل�سار  ويعر  ني�سان.   15
االردن  و�سياح من  فيه مغامرون  وي�سارك  واالأودي��ة،  وال�سحارى 
وخارجها يقطع�ن الدرب كامًل، وين�سم اليهم م�سارك�ن اآخرون 
ورح��لت  االأ���س��ب���ع  نهاية  عطل  ورح���لت  الي�مية  ال��رح��لت  يف 

خا�سة باأجزاء حمددة من امل�سار.
ويف جل�سة اأدارها مدير عام جمعية درب االأردن ب�سر داود �سارك 
فيها عدد من مزودي خدمات ال�سيافة يف املجتمعات املحلية التي 

مير بها امل�سار، ا�ستمعت جللتها الى �سرح عن م�ستجدات امل�سار 
والدرو�س امل�ستفادة.

باعتباره  االأردن  درب  مب�����س��ار  ف��خ��ره��ا  ع��ن  جللتها  وع���رت 
يعتر  انه  وقالت  عاملية،  ومهنية  بج�دة  �سياحياً  وطنياً  م�سروعاً 

ا�سافة ن�عية للخريطة ال�سياحية االردنية.
وقالت جللتها اإن هذا امل�سروع يعتر من�ذجاً يجب اأن يحتذى 
من حيث تكاملية مك�ناته والتعريف باالأردن ومتكني املجتمعات 
ال�سكر  وقدمت  اقت�ساداتها،  لتحفيز  وت�فر فر�س عمل  املحلية 
جلميع القائمني على هذه الفعالية ملثابرتهم وتعاونهم وروؤيتهم 

وهي ع�امل متثل �سر النجاح.
االجتماعي  االأث���ر  على  ال�س�ء  ت�سليط  اللقاء  خ��لل  وج��رى 
االقت�سادي لرحلت امل�سار على املجتمعات املحلية والفر�س التي 
ت�فرها للقرى امل�سم�لة يف امل�سار من ناحية تزويدهم باخلرات 
واملهارات التي ت�ؤهلهم للح�س�ل على فر�س عمل م�ستدامة ت�سهم 
برفع م�ست�اهم املعي�سي وتدعم االقت�ساد ال�طني ب�سكل �سم�يل.

الملكة رانيا تشارك في جزء من مسار 

درب األردن بقرية الرميمين
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ح�سبان  من�سية  مدر�سة  احتفال  يف  ال��ع��ب��داهلل،  ران��ي��ا  امللكة  جللة  �ساركت 
الثان�ية ال�ساملة املختلطة يف ل�اء ناع�ر بح�س�لها على االعتماد ال�سحي من 

ِقبل اجلمعية امللكية للت�عية ال�سحية على امل�ست�ى الذهبي ولل�سنة الرابعة. 
وق��ام��ت ج��لل��ة امل��ل��ك��ة بح�س�ر وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت���ر عزمي 
حمافظة ب��سع النجمة الذهبية على �سعار املدار�س ال�سحية يف املدر�سة وذلك 
بح�س�ر اأع�ساء جمل�س اأمناء اجلمعية امللكية للت�عية ال�سحية وطلبة املدر�سة 
الرنامج  امل�ساركة يف  املدار�س  تقديرا جله�د  وذلك  فيها  والعاملني  واملعلمني 

والإبراز اأهمية اال�ستمرار يف تنفيذ الرنامج وا�ستدامته. 
امل�ساركة  امل��دار���س  م��ن  ال�سحة  ومعلمات  مب��دي��رات  جللتها  التقت  كما 
برنامج االعتماد ال�طني للمدار�س ال�سحية، والتي مت اعتمادهم على امل�ست�ى 
الذهبي للعام 2018/2017 وا�شتمعت الى اجنازاتهن واأثر الربنامج على البيئة 

املدر�سية وعلى الطلبة والعاملني واملجتمع املحلي. 

واأكدت جللة  امللكة رانيا العبداهلل خلل اجتماعها مع اع�ساء جمل�س امناء 

اجلمعية على اهمية بناء حمتوى �شحي  توعوي، وقالت اننا يف االأردن جنحنا 

يف بناء مناذج فعاله يف جماالت عمل حمددة وعلينا االآن ت��سيع نطاق عمل هذا 

النماذج لزيادة عدد امل�ستفيدين. 

اهمية  م�ؤكدة  اأول�ياتنا كمجتمع،  النظر يف  اعادة  علينا   وا�سافت جللتها 

الرتويج لر�شائل توعوية توؤثر يف حياة االفراد اأو حت�شن من املمار�شات ال�شحية 

بدال من الرتويج لل�سل�كات واال�ساعات ال�سلبية. 

اأجل  ال�سريكة  من  امل�ؤ�س�سات  مع  الت�سبيك  ���س��رورة  على  جللتها   واكدت 

القيام بدرا�سة  بحثية ملعرفة اأ�سباب تدين م�ست�ى مدار�س الذك�ر يف التح�سيل 

االأكادميي وامل�ساركة يف الرامج اللمنهجية. 

الملكة رانيا تشارك في احتفال اعتماد مدرسة منشية 
حسبان الثانوية الشاملة المختلطة كمدرسة صحية
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ولي العهد...
نموذج الشباب األردني
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زار �سم� االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، ي�م اخلمي�س 
10 ايار قرية وقلعة ال�سلع يف حمافظة الطفيلة، حيث اطلع على خطط 
وزارة ال�سياحة واالآثار لتط�ير وترويج امل�قع االأثري، وواقع اخلدمات 

املقدمة للزوار وال�سياح.
واأكد �سم�ه، خلل اجتماعه يف مركز زوار القلعة، مع وزيرة ال�سياحة 
واالآثار وحمافظ الطفيلة بال�كالة، ومدير عام هيئة تن�سيط ال�سياحة،  
امل���اق��ع  االه��ت��م��ام بجميع  ���س��رورة  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  م��ن ممثلي  وع���دد 
ال�سياحية والتاريخية التي يزخر بها االأردن، والتي يعد كل م�قع منها 

موؤها  ليكون ق�شة جناح �شياحية واقت�شادية.
ولفت �سم� ويل العهد، بعد اأن ا�ستمع اإلى �سرح عن �سر العمل بخطة 
ال�زارة الهادفة اإلى تط�ير امل�قع وجعله جاذبا للحركة ال�سياحية، اإلى 
بحجم  زيارتهما  على  االقبال  يك�ن  اأن  يجب  وقلعتها  ال�سلع  قرية  اأن 

قيمتهما االأثرية والتاريخية الكبرتني.
لينا  واالآث���ار  ال�سياحة  وزي��رة  قدمته  اإي��ج��از  اإل��ى  �سم�ه  ا�ستمع  كما 
اإع��ادة  يف  ال����زارة  اإج���راءات  ا�ستعر�ست خلله  االجتماع،  خ��لل  عناب، 
ت��رم��ي��م ع���دد م��ن االأم���اك���ن االأث���ري���ة يف ق��ري��ة ال�����س��ل��ع، وخ��ط��ط تط�ير 
النزل يف القرية وا�شتقطاب جهات ا�شتثمارية لت�شغيل املوقع وحت�شني 

اخلدمات العامة فيه.
ال�سيق  ال�سر يف  ال�سلع، عر  العهد يف م�قع قلعة  وجال �سم� ويل 
املوؤدي اإليها، واطلع على املوقع االأثري املحاط بالتنوع اجلغرايف الفريد 

بني اجلبال واالأودية. 
ي�سار اإلى اأن قلعة ال�سلع تقع اإلى اجلن�ب من مدينة الطفيلة، على 
وكه�ف  ق�س�ر  على  القلعة  م���ق��ع  يحت�ي  حيث  م���رتا،  كيل�   16 بعد 

ومناذج من الفن والنحت والعمارة واأنظمة ري واأبراج مراقبة اأثرية.

ولي العهد يزور قرية وقلعة السلع في الطفيلة لالطالع على 

خطط تطوير وترويج الموقع األثري
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االثنني ي���م  العهد،  الثاين، ويل  اهلل  عبد  بن  احل�سني  االأم��ر  �سم�   افتتح 
7 ايار، خمتر ت�سنيع با�سم »م�سنع االأفكار- TechWorks”، وه� اأحد مبادرات 
اإطار دعم �شموه لل�شباب االأردين وحتفيزهم  موؤ�ش�شة ويل العهد التي تاأتي يف 

على االبتكار واالإبداع.

 ،FabLab رقمي  ت�سنيع  خمتر  عن  عبارة  وه�  االأفكار”،  “م�سنع  وي�سم 
عدداً من االأجهزة واملعدات احلديثة، ويهدف اإلى ت�سجيع التعليم التقني وتعزيز 

منظ�مة االبتكار يف االأردن من خلل اجلمع بني ال�سباب واالأفكار وامل�ارد.
ومتكني  دع��م  اأهمية  االأفكار"،  "م�سنع  خمتر  زيارته  خ��لل  �سم�ه،  واأك��د 
لهم  ال��ق��درات  بناء  ب��رام��ج  ت�فر  و���س��رورة  االأردن��ي��ني،  ال�سباب  م��ن  املبتكرين 

باعتبار االبتكار ركيزة اأ�سا�سية للتنمية االقت�سادية يف االأردن.
العهد،  ويل  مل�ؤ�س�سة  التنفيذية  امل��دي��رة  قدمته  �سرح  اإل��ى  �سم�ه  وا�ستمع 
الدكت�رة متام منك�، عن مرافق املختر، حيث اأ�سارات اإلى اأن "م�سنع االأفكار" 
لهم  ويتيح  واملخرتعني،  والدار�سني  الباحثني  جتمع  متكاملة  مظّلة  �سيك�ن 
يف  املتقدمة  التكن�ل�جيا  با�ستخدام  ملنتجاتهم  االأولية  النماذج  ت�سنيع  فر�سة 

جماالت اأ�ساليب الت�سنيع الرقمي بهدف ت�س�يقها. 
بدعم من  ج��اء  وال��ذي  االأب��ع��اد،  للتقنيات ثلثية  التمّيز  �سم�ه مركز  وزار 
التي  االأبعاد  الطابعات ثلثّية  من  ع��دداً  الثاين، وي�سم  امللك عبد اهلل  جللة 

تعتر اإحدى الركائز االأ�سا�سّية مل�اكبة الث�رة ال�سناعية العاملية الرابعة.

و�ساهد  احلديد،  اأعمال  وحمّطة  اخل�سبّية  االأعمال  حمّطة  �سم�ه  زار  كما 
املرافق املخ�س�سة لعمل االإلكرتونيات وم�ساغل اخلياطة، والتي تتمّيز جميعها 
ّكن م�شتخدميها من حتويل االأفكار  با�شتخدام التكنولوجيا احلديثة، حيث متمُ

والت�ساميم اإلى منتجات ملم��سه ذات دقة وج�دة عالية. 
من  ع��دد  نفذها  التي  امل�ساريع  من  ع��دد  على  اجل�لة  خ��لل  �سمّ�ه  واطلع 
لل�سيارات  كقطع  املختر،  ومرافق  اأجهزة  با�ستخدام  وال�سباب،  العمل  �سركاء 
الكل�سيكية، و�س�احن تعمل على الطاقة ال�سم�سية، ومنظ�مة التحكم الذكي 
مبرافق املنازل، كما �ساهد م�ساريع لطائرات بدون طيار، و�سيارة ذاتية القيادة 

قام عدد من ال�سباب االأردنيني بتحديثها وتط�يرها اإلكرتونيا.
و قالت املديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة ويل العهد، الدكت�رة متام منك�، اإن مبادرة 
ويل العهد يف تقدمي الدعم  م�ؤ�س�سة  لنهج  ا�ستمراراً  تاأتي  االأفكار”  “م�سنع 
اللزمة الحت�سان مهارات  ات  املن�سّ وت�فر  وتعزيز خراتهم،  لل�سباب  اللزم 

رواد االأعمال وم�ساعدتهم على ترجمة اأفكارهم اإلى واقع ملم��س.
واأ�سافت منك� “ن�سعى خلل الفرتة املقبلة اإلى تنفيذ العديد من الرامج 
اململكة، مب�ساعدة خراء  وال��دورات املخ�س�سة لل�سباب من خمتلف حمافظات 
الرقمي  وبالت�سنيع  االأفكار”  “م�سنع  ب���  التعريف  بهدف  وحمليني  عامليني 
ب�سكل عام، ملا لذلك من دور كبر يف فتح الباب اأمام اجلميع لتح�يل اأفكارهم 

وت�ساميمهم اإلى منتجات ملم��سه على اأر�س ال�اقع”. 

ولي العهد يفتتح 
مختبر تصنيع باسم 

»مصنع األفكار« 
لتعزيز منظومة 

االبتكار
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زار �سم� االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، ي�م االأحد 
اإط��ار حر�سه على دعم ال�سباب  ن��ادي االإب��داع - الكرك،  يف  22 ني�سان، 
واالبتكار  التميز  ثقافة  وتعزيز  قدراتهم  وتط�ير  مهاراتهم  وتنمية 

لديهم.
التي تتنا�شب  ال��ن��ادي وب��راجم��ه  ب��اإجن��ازات  العهد،  واأ���ش��اد �شمو ويل 
 - االإب���داع  ن��ادي  فكرة  تعميم  اأهمية  �سم�ه  م���ؤك��دا  الع�سر،  اأدوات  م��ع 
الكرك على باقي املحافظات يف اململكة، لتط�ير وتعزيز طاقات ال�سباب 

االأردنيني ومتكينهم من امل�ساهمة يف عملية التنمية بجميع اأ�سكالها.
وجال �سم�ه يف مرافق النادي، واطلع على الرامج الهادفة اإلى رفع 
م�ست�ى مهارات وقدرات االأطفال وال�سباب من اأبناء املنطقة من عمر 5 

�سن�ات اإلى مرحلة ما بعد التخرج من اجلامعة.
 كما اطلع �سم�ه على الرامج التدريبية يف جمال التعلم على مبادئ 
الناقد  والتفكر  واالإلكرتونيات  الروب�تات  ت�سم  والتي  التكن�ل�جيا، 
عنها  نتج  والتي  امل��سيقى،  جم��ال  يف  التدريب  اإل��ى  اإ�سافة  التحليلي، 
ت�سكيل فرقة م��سيقية خا�سة بالنادي، وقامت باأداء عرو�س م��سيقية 

يف خمتلف حمافظات اململكة.
يف  املتدربني  اإنتاج  من  ت�سكيلية  فنية  ل�حات  اأي�سا  �سم�ه  و�ساهد   
النا�س،  ب��ني  وال��ع��لق��ات  امل���اط��ن��ة  ومفاهيم  البيئة  على  ت��رك��ز  ال��ن��ادي 
النادي من تدريب يف �سناعة االأف��لم والر�س�م  واطلع على ما يقدمه 
املتحركة، حيث قام املتدرب�ن باإنتاج اأفلم ق�سرة تهدف اإلى الت�سدي 

للفكر املتطرف وتعزيز فكرة قب�ل االآخر.
الطراونة،  ح�سام  اأحمد  املرح�م  قاعة  يف  العهد،  ويل  �سم�  وح�سر 
ناق�س  ترف”،   اأم  ���س��رورة  “االإبداع  بعن�ان  ح���اري��ة  جل�سة  من  جانبا 
خللها امل�سارك�ن اأهمية تنمية االإبداع لدى ال�سباب يف االأردن باعتباره 

�سرورة ملعاجلة التحديات االقت�سادية واالجتماعية.
 – اإيجاز من الرئي�س التنفيذي لنادي االإب��داع  اإلى   وا�ستمع �سم�ه 
النادي واأبرز اخلطط  اإجنازات  الكرك، املهند�س ح�شام الطراونة حول 
االأط��ف��ال  ل��دى  االإب��داع��ي��ة  امل��ه��ارات  ال��ت��ي ينفذها، لتط�ير  وال��رام��ج 

وال�سباب، وتنمية م�اهبهم وقدراتهم.
اإلى الت��سع اجلغرايف على م�ست�ى   وي�سعى نادي االإب��داع - الكرك 
اململكة، لتعميم فكرة االإبداع ال�سبابي، عر اإن�ساء اأكادميية متخ�س�سة 
برامج  خ��لل  م��ن  بها،  واالرت��ق��اء  طاقاتهم  وتط�ير  املبدعني  لرعاية 
متقدمة  م�ست�يات  اإلى  وترفيهية،  وتدريبية  ومهنية  وتقنية  تعليمية 
جتعلهم عن�سرا فاعل يف املجتمع و�سركاء يف �سناعة القرار يف امل�ستقبل.
كما زار �سم� ويل العهد، قلعة الكرك االأثرية، التي تعد اإحدى اأهم 
امل�اقع التاريخية واالأثرية يف اململكة، ملا لها من رمزية وطنية وتاريخية، 
حيث ت�الت عليها فت�حات وح�سارات جعلت منها مركزا �سياحيا ي�ؤمه 

الزوار من داخل اململكة وخارجها.  
وتبادل �سم�ه، خلل ج�لته يف القلعة، احلديث مع عدد من ال�سياح 

االأجانب املت�اجدين باملكان. 

ولي العهد يزور نادي اإلبداع – الكرك وقلعة الكرك
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اطلع �سم� االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، خلل زيارته 
اجلامعة  برامج  على   ،2018/1/22 االثنني  ي�م  التقنية  احل�سني  جامعة  اإلى 
املا�سي  العام  ا�ستقبلت  اأن  الهند�سية، بعد  االأكادميية وخمتراتها وم�ساغلها 

اأول دفعة من الطلبة يف التخ�س�سات الهند�سية واحلا�س�بية.  
الدكت�ر  التقنية  احل�سني  جامعة  رئي�س  قدمه  �سرح  اإل��ى  �سم�ه  وا�ستمع 
اأن  اإل��ى  اأ���س��ار  ال��درا���س��ي��ة، حيث  ب��رام��ج اجلامعة وخططها  ع��ن  لبيب خ�سرا 
اخلطط  وديناميكية  التطبيقي  التعليمي  النظام  مب��رون��ة  تتمتع  اجلامعة 

الدرا�سية التي تت�اءم مع متطلبات �س�ق العمل املحلي والعاملي. 
و�ساهد �سم�ه، خلل الزيارة، فيلما ق�سرا يلخ�س مراحل بناء اجلامعة 
 ،2016 ع��ام  العهد  ويل  م�ؤ�س�سة  قبل  من  اجلامعة  تاأ�س�ست  حيث  وتط�رها، 
والدرجة  البكال�ري��س  درج��ة  ومتنح  اأردن��ي��ة،  تقنية  جامعة  اأح��دث  وتعتر 

اجلامعية املت��سطة يف جماالت الهند�سة وعل�م احلا�س�ب.
وتعتر اجلامعة داعما حقيقيا للتعليم املبني على العل�م والتكن�ل�جيا 
والهند�سة والريا�سيات، وتهدف اإلى اإيجاد وتاأهيل جيل تقني على قدر عال 
من االحرتاف، اإ�سافة اإلى م�اءمة خمرجات التعليم فيها مع متطلبات �س�ق 

العمل.
كما اطلع �سم� ويل العهد على عدد من امل�ساريع الهند�سية التي نفذها عدد 
الل�سلكي،  الروب�ت  م�سروعات  و�سملت  التقنية،  احل�سني  جامعة  طلبة  من 
واالت�ساالت  للأبنية،  املتط�رة  واالإ���س��اءة  ال�سم�سية،  اخلليا  تتبع  واأنظمة 

بوا�شطة االأ�شعة حتت احلمراء، وتتبع براءات االخرتاع.
وج���ال ���س��م���ه يف خم��ت��رات اجل��ام��ع��ة، وم��ن��ه��ا خم��ت��ر زي���ن ل��لت�����س��االت، 
وخمتر اأوبتيميزا، وخمتر ه�اوي للت�ساالت، وخمتر االأمتتة ال�سناعية، 
ال�ظيفية  امل��ه��ارات  حما�سرة  من  جانبا  �سم�ه  ح�سر  كما  العل�م،  وخمتر 

واملهارات الناعمة.

ولي العهد يتفقد 
الخدمات التي تقدمها 

دائرة خدمة الجمهور 
في الديوان الملكي

ولي العهد يزور جامعة 
الحسين التقنية ويطلع 

على برامجها

اخلمي�س  ي���م  العهد،  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ر  �سم�  زار 
تعنى  ال��ت��ي  الها�سمي،  امللكي  ال��دي���ان  يف  اجل��م��ه���ر  خ��دم��ة  دائ���رة  ني�سان،   19
وتقدمي  �سحيا،  امل�ؤمنني  غر  االأردنيني  للم�اطنني  الطبية  االإعفاءات  مبنح 

امل�ساعدات املالية للمحتاجني، وخدمات اأخرى مت�س احتياجات امل�اطنني.
ال��ت��ي تقدمها دائ���رة خ��دم��ة اجل��م��ه���ر، التي  واط��ل��ع �سم�ه على اخل��دم��ات 
 750 لنح�  طبية  اعفاءات  متنح  فيما  ي�مياً،  مراجع   1000 يقارب  ما  ت�ستقبل 

مواطنا ب�شكل يومي، ويتم اإجنازها خال فرتة وجيزة.
وا�ستمع �سم�ه اإلى اإيجاز من مدير دائرة خدمة اجلمه�ر خليل العبداللت 
وع���دد م��ن ك�����ادر ال���دائ���رة، ت��ن��اول االإج������راءات ال��ت��ي تتبعها ال���دائ���رة لتقدمي 
العلقة،  ذات  ال�طنية  امل�ؤ�س�سات  مع  االإلكرتوين  الربط  اخلدمات من خلل 
وف���ق اأح����دث ال��ن��ظ��م االإداري������ة وال��ف��ن��ي��ة واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جم���ال االإدارة 

واخلدمات االجتماعية.
ملراجعي  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  م�ا�سلة  اأهمية  العهد  ويل  �سم�  واأك���د 

الدائرة، معربا عن تقديره يف الوقت ذاته للجهود التي يبذلها كوادرها يف اإجناز 
معامات املواطنني، وفق اأ�ش�س حتقق معايري ال�شفافية والعدالة.

وجال �سم� ويل العهد، خلل الزيارة، يف اأق�سام امل�ساعدات املالية والدرا�سات 
الطلب  تقدمي  وخط�ات  العمل  �سر  وتابع  الطبية،  واالإع��ف��اءات  االجتماعية، 

حتى اإجنازه.
وت��ب��ادل �سم�ه احل��دي��ث م��ع ع��دد م��ن امل��راج��ع��ني ح���ل م�ست�ى اخل��دم��ات 
مل��ا تقدمه  ب��دوره��م ع���روا ع��ن تقديرهم  ل��ه��م، وال��ذي��ن  واالإج�����راءات املقدمة 
ال�سحية  باحتياجاتهم  تعنى  وت�سهيلت  خدمات  من  اجلمه�ر  خدمة  دائ��رة 

واالجتماعية.
ويق�م على اإدارة دائرة خدمة اجلمه�ر، التي اأن�سئت بت�جيهات من جللة 
واالأطباء  الها�سمي،  امللكي  ال��دي���ان  م�ظفي  من  ك���ادر  الثاين،  عبداهلل  امللك 

املنتدبني من اخلدمات الطبية امللكية ووزارة ال�سحة.
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ح�سر �سم� االأم����ر احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، يف 
اأب�ظبي ي�م االثنني 2018/1/15، افتتاح القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل، 
تلبية لدع�ة من اأخيه �سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
وح�سر عدد من قادة وممثلي الدول افتتاح القمة التي تقام �سمن 
فعاليات اأ�سب�ع اأب�ظبي لل�ستدامة، مب�ساركة اأكرث من 35 األف م�سارك 
الدولية  املنظمات  ع��ن  ومم��ث��ل���ن  وزراء،  �سمنهم  م��ن  دول���ة،   175 م��ن 

وال�سركات العاملية، ونخبة من العلماء واخلراء الدوليني. 
ويعد اأ�شبوع اأبوظبي، الذي يقام هذا العام حتت عنوان “دفع 
جه�د التح�ل العاملي يف قطاع الطاقة”، اأكر جتمع لل�ستدامة 
الأب��رز  الفهم  تعزيز  اإل���ى  وي��ه��دف  االأو����س���ط،  ال�����س��رق  يف منطقة 
م�سار  ت�جه  التي  والبيئية  واالقت�سادية  االجتماعية  الت�جهات 
التنمية العاملية امل�ستدامة، ومناق�سة التحديات التي ت�اجه قطاع 

الطاقة املتجددة والتنمية امل�ستدامة.

وقال �سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإن تركيز اأ�سب�ع اأب�ظبي 
ب��دوره��م  واالإمي����ان  الثقة  ي���ؤك��د  ال�سباب  على  ال��ع��ام  ه��ذا  لل�ستدامة 
التنمية  ع��ل��ى زخ���م م�����س��رة  االأ���س��ا���س��ي��ة للحفاظ  ال��رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره��م 
اأنه ال ميكن مناق�سة امل�ستقبل مبعزل عن �سمان دور  امل�ستدامة، حيث 
االإبداعية،  ومهاراتهم  طاقاتهم  تنمية  يف  واال�ستثمار  لل�سباب،  فاعل 

و�سقل م�اهبهم، وتاأهيلهم ومتكينهم ليك�ن�ا قادة و�سناع امل�ستقبل.
واأ�سار اإلى اأن دولة االإمارات �ست�ا�سل جه�دها الرائدة ل�سمان اأمن 

الطاقة عر مزيج متن�ع ي�سمل امل�سادر النظيفة واملتجددة.
كما ح�سر �سم� االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، حفل 
ت�زيع جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل لعام 2018، الذي اأقيم �سمن فعاليات 

اأ�سب�ع اأب�ظبي لل�ستدامة.
وقام �سم� ويل العهد و�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان بت�سليم 
ل��اأف��راد،  �شخ�شي  اإجن���از  اأف�شل  فئات  يف  الت�شعة  للفائزين  اجل��وائ��ز 
غر  واملنظمات  واملت��سطة،  ال�سغرة  وال�سركات  الكبرة،  وال�سركات 

الربحية، واجلائزة العاملية للمدار�س الثان�ية.

ولي العهد يحضر افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل 
ضمن أسبوع أبوظبي لالستدامة
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�سباب  العهد،  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  االأم���ر احل�سني  زار 
يف  منزل  لرتميم  تط�عيا  عمل  تنفيذهم  اأثناء  »حقق«  مبادرة 

العقبة و�ساركهم جانبا منه. 

امل�ساركة  على  اأردن��ن��ا  �سباب  »اأ�سجع  بق�له  العهد  ويل  وغ��رد 
املجتمع  ن�سيج  ال�سخ�سية وتعزز  التط�عية فهي تبني  باملبادرات 

باأكمله«.

ح�سر نائب امللك عبداهلل الثاين، االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين 
ويل العهد االحتفال الذي اأقامته قيادة املنطقة الع�سكرية ال��سطى يف 
امللكية )اأم اجلي�س(  كتيبة االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين االآلية 1 
اإحدى وحدات ل�اء امللك احل�سني بن طلل املدرع امللكي 40، مبنا�سبة 

ذكرى ميلد االأمر احل�سني الرابعة والع�سرين.
ا�ستقباله  ك��ان يف  ول��دى و���س���ل االأم���ر احل�سني م�قع االح��ت��ف��ال، 
ي��سف  الطيار  ال��رك��ن  ال��ل���اء  ب��االإن��اب��ة  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س 
عدنان  الركن  العميد  ال��سطى  الع�سكرية  املنطقة  وقائد  احلنيطي، 
اأحمد الرقاد، وقائد كتيبة االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين االآلية 1 

امللكية )اأم اجلي�س(.
واألقى قائد املنطقة الع�سكرية ال��سطى كلمة قال فيها اإننا »ن�ستلهم 
يا �سيدي من فكرك الها�سمي اجلديد واملتجدد عن ال�سباب واأحلمهم 
وطم�حاتهم التي ال تن�سلخ عن املا�سي املجيد بل تعزز قيم االإن�سانية 

الها�سميني  ح������س  م��ن  �سم�ك  ت�ستقيها  ال��ت��ي  وال��ع��روب��ة  والت�سحية 
االأطهار، عيناك نح� االأفق بروؤى ثاقبة عظيمة وعطاء ال ين�سب، متلك 
باإطللتك  مهيبا  باأخلقك،  مت�ا�سعا  ال�اثق،  وطم�ح  امل�ؤمن  اإ�سرار 

ملتزما مببادئك وبعزم ال يلني«.
وا�ستمل االحتفال على عرو�س متن�عة من حركات امل�ساة ال�سامتة 
و�سد  واملت��سطة  اخلفيفة  االأ�سلحة  وتركيب  فك  وم�سابقة  وال�سيجال 
العالية،  واملعن�يات  التناف�س  روح  امل�سارك�ن  فيها  اأظهر  التي  احلبل 
اإ�سافًة اإلى الق�سائد ال�سعرية ال�طنية التي ج�سد فيها اعتزاز منت�سبي 

الق�ات امل�سلحة ووالءهم للعر�س الها�سمي املفدى.
وكبار  امل�سرتكة،  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  م�ساعدو  االحتفال  وح�سر 

�شباط القوات امل�شلحة.

االمير الحسين 
يشارك في 
ترميم منزل 

بالعقبة

ولي العهد 
يحضر احتفال 

قيادة المنطقة 
العسكرية 
الوسطى
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األمير الحسين 
يفتتح مركز زوار 

محمية الشومري 
في األزرق

األمير الحسين 
يزور كتيبة رد 

الفعل السريع 
برفقة األمير 

ويليام

افتتح نائب امللك، االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، مركز زوار 
ملجم�عة من  تعد م�طنا  التي  االأزرق،  الرية يف  للأحياء  ال�س�مري  حممية 

احلي�انات النادرة واملهددة باالنقرا�س يف ال�سرق االأو�سط.
اأن�سئ مببادرة ملكية، وا�ستمع من  ال��ذي  وج��ال االأم��ر احل�سني يف املركز، 
القائمني عليه اإلى اإيجاز ت�شمن معلومات و�شورا ملا حتويه املحمية من طيور 

احلبارى، واملها العربي، وغزال الرمي، وجمم�عة من النباتات الرية.
وقطعا  برية،  اأحياء  لبقايا  معرو�سات  اجل�لة،  خلل  العهد،  ويل  و�ساهد 
اأثرية ترز تاريخ املكان، وي�ستفيد منها طلبة املدار�س واجلامعات والباحث�ن، 
يف  تعي�س  ال��ت��ي  احل��ي���ان��ات  م��ع  التعامل  املتبعة يف  االأ���س��ال��ي��ب  على  اط��ل��ع  كما 

املنطقة.
ويهدف اإن�ساء مركز زوار حممية ال�س�مري اإلى تط�ير منتج �سياحي جديد 

يف املنطقة، واإيجاد فر�س العمل.
واط��ل��ع االأم����ر احل�����س��ني، خ���لل رح��ل��ة ���س��ف��اري يف امل��ح��م��ي��ة، وال��ت��ي تبلغ 
وق���راءة  احل��ي���ان��ات  تعقب  اآل��ي��ة  ع��ل��ى  م��رب��ع��ا،  م���رتا  كيل�   22 ن��ح���  م�ساحتها 

التحتية  البنية  لتح�سني  املتبعة  االإداري����ة  واالإج����راءات  الطبيعية،  م�ساراتها 
للإحياء الرية، كما �ساهد جمم�عة متن�عة من النباتات العطرية والطبية.

اجلمعية  ودور  املنطقة،  يف  ال�سق�ر  اأن����اع  اأح��د  عن  �سرح  اإل��ى  ا�ستمع  كما 
امللكية حلماية الطبيعة يف حمايتها ومنع التجارة فيها وحيازتها.

حممية  تقدمها  التي  اخلدمات  مب�ست�ى  اإعجابه  عن  امللك  نائب  واأع��رب 
ال�س�مري، ومركز زوراها، ما جعلها منطقة جذب �سياحي على م�ست�ى اململكة.
وتبعد حممية ال�س�مري للأحياء الرية نح� 120 كيل� مرتا اإلى ال�سرق 
الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  من  بدعم   1975 ع��ام  وتاأ�س�ست  عمان،  من 
ل��ت��ك���ن اأول حممية   WWF ال����دويل حل��م��اي��ة احل��ي��اة ال��ري��ة  وال�����س��ن��دوق 
جمهزة  للتنزه  ومنطقة  ومطعما  ل��ل��زوار  م��رك��زا  وت�سم  اململكة،  يف  طبيعية 

باملرافق واالألعاب واملظلت.
الها�سمي ي��سف  امللكي  الدي�ان  الزيارة، رئي�س  االأمر احل�سني، يف  ورافق 

ح�سن العي�س�ي.

زار نائب امللك، االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، يرافقه االأمر ويليام دوق كامريدج كتيبة رد 
الفعل ال�سريع /81، اإحدى كتائب ل�اء رد الفعل ال�سريع مب�قعها اجلديد يف املنطقة الع�سكرية ال�سمالية.

وكان يف ا�ستقبالهما، لدى و�س�لهما اإلى م�قع الكتيبة، قائد ل�اء رد الفعل ال�سريع العميد الركن زيد الع�سايلة.
وا�ستعر�س نائب امللك جمم�عة رد فعل �سريع مع اإ�سنادها القيا�سي وبكامل جتهيزاتها الع�سكرية، حيث تت�فر 

اأحدث االأ�سلحة واملهمات التي دخلت الق�ات امل�سلحة االأردنية – اجلي�س العربي، حديثاً.
وا�ستمع االأمر احل�سني واالأمر ويليام اإلى اإيجاز قدمه قائد الكتيبة املقدم الركن خلدون الكعابنة عن م�قع 
الكتيبة اجلديد وما يتمتع به من طبيعة ومعامل جغرافية ت�ساعد على العملية التدريبية ملنت�سبي الكتيبة لل��س�ل 

بهم اإلى اأعلى م�ست�ى من الكفاءة التدريبية والقتالية.
ويف نهاية الزيارة، اأبدى االأمر احل�سني اإعجابه وارتياحه للم�ست�ى املتميز الذي و�سلت اإليه الكتيبة واملعن�يات 

التي يتمتع بها منت�سب�ها.



يتشرف السيد خالد أبو حسان رئيس مجلس اإلدارة
 بأن يرفع إىل 

مقام حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبداهلل الثاني ابن الحسني املعظم

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

بمناسبة األعياد الوطنية 
راجني املوىل عز وجل أن يمد يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا وسندا ألردننا 

الحبيب وأن يعيد هذه املناسبات على اململكة بالخري واليمن والربكات 

تهنئة وتربيك

شركة الشرق للمالحة 
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ابراهيم اب�خديجة 
نائب رئي�س جمل�س االدارة

األولى للتمويل
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ال�سفر  ب���داأ م��ن  ال�����س��اع��دي  ال��دك��ت���ر م��اج��د  الها�سمية -  ال��راي��ة 
اأدرك منذ كان مغرتباً طالباً  حني امتلك طم�حاً ال ح��دود له، فقد 
وال�س�ء يف  اجل�سد  ال��دم يف  ي�سري  كما  ي�سري  النجاح  اأن  وم�ستثمراً 
اأن  امل�شافات املمتدة، وحني حترك باجتاه النجاح كان يوؤمن ب�شرورة 
امل�ستثمرين العراقيني  ولذا كان قد قاد جمم�عة من  ي�سع من�ذجاً 
املغرتبني لربطهم بال�طن العراقي واقعياً بالبلد الذي اأحب وانتمى 

وه� االأردن، ولعل جمم�عة ال�سرقية من�ذج على هذا النجاح.
التط�ر،  ا�ستمرار  على  لل�ستثمار  ال�سرقية  املجم�عة  حر�ست 
ال�ساعدي  ماجد  الدكت�ر  اإدارت��ه��ا  جمل�س  رئي�س  ي��دي  بني  وت�سكلت 
لتك�ن بامل�ست�ى الذي ظل يطمح اإليه يف تن�يع جماالت ا�ستثماراتها 
ويف عقد �سراكاتها وا�ستقطاب املال العربي، فكان مب�ازاة العقل الذي 
االأع��م��ال  جمل�س  يف  بنى  عقًل  اقت�سادية  كمجم�عة  ال�سرقية  بنى 
العراقي الذي كان ثمرة لتعاون العراقيني يف االأردن، حتى يظل هذا 
االإطار يعلي من �ساأن العمل اجلماعي وي�سيء امل�ساحات االقت�سادية 

التي تطلع امل�ستثمرون العراقي�ن لزراعتها مب�ساريعهم..
املجم�عة ال�سرقية قدمت للأردن خدمات كبرة ويف جماالت متعددة، 
يف  وا�سحة  ب�سمات  فيه  تركت  التي  االجتماعية  امل�س�ؤولية  جانب  ولعل 
���س��اه��د على  ق��ط��اع��ات حم��ت��اج��ة كالتعليم وال�����س��ح��ة وغ��ره��م��ا  م�����س��اع��دة 
االإح�سا�س النبيل واجلمعي واالإميان بهذا الدور املتجدد يف البناء ال�طني..

املجم�عة ال�سرقية لل�ستثمار القاب�سة:  وهي عبارة عن جمم�عة من 
ال�سركات الرائدة يف عامل اال�ستثمار العاملي التي تعمل بجميع اال�ستثمارات 

االقت�سادية وهي باإدارة الدكت�ر ماجد علوي ال�ساعدي. 
و�س�ف ن�سرد لكم معل�مات عن ال�سركات التابعة للمجم�عة وهي:

ا.  ال�سركة العربية للم�سخات: وهي �سركة خمت�سة ب�سناعة امل�سخات  
وا�ستخدامها مبجاالت متعددة كالري  وباأن�اع خمتلفة  واال�ستخدام املتجدد 

للمياه  ك�سخ املياه بطريقة االن�را�س. 
عمان  االأردن  يف   ي��ق��ع  ميليني�م  ف��ن��دق  م��ي��ل��ي��ن��ي���م:  ج��ران��د  ف��ن��دق   .2
يف  ديلكو�س  جنوم  ال�شبع  الفئة  فنادق  واأفخم  اح��دث  من  وهو  ال�شمي�شاين 
حيث  والرتفيهية  التجارية   الغايات  يخدم  وه�  عمان  االردنية  العا�سمة 
يتك�ن  الفندق من 12 طابقاً و178 غرفة واأجنحة ملكية فخمة ويعتر هذا 
الفندق ال�حيد يف ال�سرق االأو�سط الذي يتمتع مبزايا فريدة من امل�ست�ى 
عمل  يف  تظهر  عاملية  ت�سميم  وبعنا�سر  فاخرة   ومقايي�س  والفني  التقني 
الفرن�سية  االأناقة  ومل�سات  للم�سه�ر االيطايل مارك� كت�س�ن�س  امل�سممني:  
ل�سارل غلني وباأثاث احلريف الريطاين ال�سهر كري�ست�فر غاي من لندن.

الطاقة  ت�فر  تقدم مفاتيح  �سركة  �سركة احلل�ل اخل�سراء:  وهي   .3
الى اأي احتياجات يف املجاالت املختلفة وتركيبها لل�سركات لل�ستفادة منها 
م�ستقبل  يف  االأه���م  امل��س�ع  ه���  الطاقة  تبديل  ويعتر  املختلفة  بالطرق 
العامل، وحالياً  تكلفة اإعادة ا�ستثمار الطاقة البديلة االأقل تكلفة يف التاريخ 
با�ستخدام احدث الطرق الهند�سية لتقدمي اأف�سل اخلدمات لت�فر الطاقة 

نموذج للريادة والمسؤولية االجتماعية

المجموعة الشرقية          لالستثمار القابضة..
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المجموعة الشرقية          لالستثمار القابضة..

البديلة وهي باإدارة ال�سيد عمر ال�ساعدي، نفذت اأول م�سروع يف مطار امللكة 
علياء يف الطاقة البديلة 1.5 ميغا واط.

تقع   الت�سبيهي:  وال��ت��دري��ب  ال��ط��ران  ل��ت��دري��ب  االأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ة    .4
وهي  املطار  طريق  -عمان-  االأردن  يف  الطران  لتدريب   االأردنية  ال�سركة 
وهي  ال�ساعدي  ماجد  الدكت�ر  ب��اإدارة  القاب�سة  ال�سرقية  للمجم�عة  تابعة 
عبارة عن اأكادميية تقوم باإعطاء تدريب طريان ت�شبيهي، وال�شركة حتتوي 
وحديثة  دولياً  واالأجهزة معتمدة  على مدربني على احرتافية عالية جدا، 

من  املتدربني  اغلب  واإمن��ا  االأردن  من  فقط  لي�س  متدربني  على  وحتتوي 
اأوروبا  ومنطقة اخلليج العربي. 

5. �سركة اودين ميديا: هي �سركة ت�س�يق االلكرتوين وتق�م بالدعاية 
ال�سركات  فر�سة  وزي��ادة  االجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  يف  وتهتم  واالإع���لن 
لل��س�ل اإلى العاملية، وهي �سركة عبارة عن جمم�عة من ال�سباب املبدعني 
ب��اإدارة  وه��ي  عاملية  مبناف�سة  لزبائن  عاملية  خدمة  لتقدمي  جديدة  باأفكار 

ال�سيد عمر ال�ساعدي.
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الساعدي:
 30 ألف رجل أعمال عراقي باألردن بلغ حجم 

استثماراتهم 18 مليار دوالر

قال رئي�س جمل�س االأعمال العراقي يف عمان، الدكت�ر ماجد ال�ساعدي، 
اإن عدد رجال االأعمال العراقيني يف االأردن و�سل اإلى 30 األفا بحجم ا�ستثمار 

يبلغ 18 مليار دوالر.
وبني ال�ساعدي، خلل جل�سة مبلتقى جمتمع االأعمال العربي ال�ساد�س 
ع�سر يف البحر امليت، اأن العراق بحاجة الي�م اإلى 5 مليني وحدة �سكنية واإلى 

ما يرتاوح بني 10 و20 األف ميجاواط من الكهرباء واإلى 6 اآالف مدر�سة.
التي  االنت�سارات  بعد  خ�س��سا  زاه��ر،  العراق  م�ستقبل  اأن  واأو�سح 
حققتها الدولة �سد االإرهابيني، معرا عن اأمله بع�دة املنتجات العربية 

اإلى ال�س�ق العراقية.

اأ�سعار الفائدة ي�ؤثر �سلبا  ا�ستمرار زيادة  اأن  واأكد م�سارك�ن يف اجلل�سة، 
على ربحية اال�ستثمارات يف ال�طن العربي.

وب���ي���ن���وا، خ����ال اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي ع��ق��دت حت���ت ع���ن���وان “تقييم ال������س��ع 
االقت�سادي يف ال�طن العربي”، اأن ت�ترات املنطقة ت�سببت يف تزايد وترة 

الرتاجع يف التجارة بني الدول العربية ل�سالح دول اأخرى.
واأو�سح�ا اأن النم� االقت�سادي يف الدول العربية ال يتجاوز 3 % �سن�يا، 

وتعد هذه الن�سبة متدنية على م�ست�ى العامل.
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وزير الدولة لشؤون االستثمار يلتقي مجلس االعمال العراقي

رئي�س  اال�ستثمار  ل�س�ؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  بحث 
اأع�ساء  وف��د  م��ع  ���س��ح��ادة  مهند  اال�ستثمار  هيئة 
الق�سايا  م��ن  جملة  ال��ع��راق��ي،  االأع���م���ال  جمل�س 
العراقيني  امل�ستثمرين  ت�اجه  التي  والتحديات 

باململكة.
وق������ال ����س���ح���ادة خ�����لل ال���ل���ق���اء ال������ذي ج���رى 
ذخ��راً  ي�سكل  ال��ع��راق��ي  امل�ستثمر  ان  الهيئة  مبقر 
لل�ستثمارات  ج��ذب  وع��ام��ل  االأردين  للقت�ساد 
يعتر  العراقي  امل�ستثمر  وان  واالأجنبية،  العربية 
مثااًل يحتذى به للم�ستثمر غر االأردين للنجاح 
الذي حققه يف ظل خمتلف التحديات والظروف.

واأك�����د وزي����ر ال���دول���ة ل�����س���ؤون اال���س��ت��ث��م��ار ان 
تاريخية  بخ�س��سية  يحظى  العراقي  امل�ستثمر 
ن��ظ��را الإ���س��ه��ام��ات��ه يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة 

واخلارجية.
من جانبه �سكر رئي�س جمل�س االعمال العراقي 
على  االأردنية  احلك�مة  ال�ساعدي  ماجد  الدكت�ر 
للم�ستثمر  الت�سهيلت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  يف  جه�دها 
ال��ع��راق��ي وج���ه����د ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف م���ا���س��ل��ة 
ال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل���ل ل��ل��م��ع���ق��ات وال��ت��ح��دي��ات التي 
العراقيني الذي ي�سل عددهم  امل�ستثمرين  ت�اجه 
ن�ساطاتهم  تتن�ع  اعمال  الف رجل   33 الى ح�ايل 
وال�سناعة  وال�سياحة  ال�سحة  ق��ط��اع��ات  ب��ني  م��ا 

ف�سل عن قطاع التجارة.
 وثمن رئي�س جمل�س االأعمال العراقي وال�فد 
حتفيز  يف  االأخ����رية  احلكومية  ال���ق���رارات  امل��راف��ق 
اال�ستثمار خا�سة ما يتعلق مبنح اجلن�سية االأردنية 
للم�ستثمرين واالإقامة الدائمة يف اململكة، م��سحاً 
اأن حت���دي���ات ال����ظ����روف احل���ال���ي���ة ال���ت���ي اأح���اط���ت 
م�ا�سلة  ع��ن  العراقي  امل�ستثمر  تثن  مل  باململكة 
وتعزيز  تط�ير  على  والعمل  االقت�سادي  ن�ساطه 

ا�ستثماراته يف االأردن.
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أعضاء مجلس 

األعمال 

العراقي 

يشاركون في 

“ملتقى فرص 

االستثمار 

وإعادة اإلعمار 

في العراق”

مجلس االعمال العراقي يقيم ندوة اقتصادية حول 
برنامج االستثمار في قبرص

من  وع��دد  ال�ساعدي  د.ماجد  العراقي  االأعمال  جمل�س  رئي�س  �سارك   
اأع�ساء الهيئة االإدارية للمجل�س وهم اال�ستاذ علي غالب اخلفاجي، االأ�ستاذ 
حممد  القري�سي،اال�ستاذ  ا�سامة  د.  الفائز،  مكي  اال�ستاذ  القي�سي،  تركي 
اال�شتاذ جنم  ال�شيدة هديل ح�شن،  املجل�س وهم  واأع�شاء  جواد اجلبوري، 
ال�ساعدي واال�ستاذ م�سطفى ال�سيخ ورئي�س جمل�س العمل العراقي يف اب� 
ظبي االأ�ستاذ �سياء ال�سكرجي يف “ملتقى فر�س اال�ستثمار واإعادة االعمار 
ال��ع��راق حتت  الر�شيد /ب��غ��داد-  افتتح م��وؤخ��را يف فندق  العراق” ال��ذي  يف 

باالأمني  ممثُل  العبادي  حيدر  د.  العراقي  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  رعاية 
العام ملجل�س ال�زراء د. مهدي العلق، والذي نظمته االأمانة العامة ملجل�س 
جمم�عة  مع  بالتعاون  ال��ع��راق،  يف  لل�ستثمار  ال�طنية  والهيئة  ال����زراء 

االقت�ساد واالأعمال.
ال�سركات من  امللتقى عدد كبر من من رجال االأعمال وروؤ�ساء  ح�سر 
العربية،  الغرف  اإلى ممثلني عن  العراق ودول عربية واأجنبية، باالإ�سافة 

وم�س�ؤولني من البنك الدويل.

اقام جمل�س االعمال العراقي وبالتعاون مع جمم�عة دي زاف��س للتط�ير 
العقاري الرائدة يف قر�س ندوة اقت�سادية ح�ل برنامج اال�ستثمار يف قر�س 
للح�س�ل على االقامة الدائمة يف قر�س اأو ج�از ال�سفر االوروبي، وذلك ي�م 

الثلثاء امل�افق 2018/4/3 يف قاعة جمل�س االأعمال العراقي.
 خ���لل ال���ن���دوة رح���ب ال�����س��ي��د م��اي��ك��ل زاف��������س رئ��ي�����س ���س��رك��ة دي زاف������س 
قدم  ثم  الندوة،  تنظيم هذه  العراقي على  االعمال  و�سكر جمل�س  بال�سي�ف 
ال�سيد �سامر الراعي ممثل عن ال�سركة نبذة عن املناخ اال�ستثماري يف قر�س 
امل�ساريع  من  ع��دداً  ا�ستعر�س  ثم  قر�س،  ت�سهده  ال��ذي  العمراين  والتط�ر 
التي قامت بتط�يرها �سركة دي زاف��س يف عدد من املدن القر�سية، ومزايا 

اال�ستثمار من حيث احل�س�ل على االإقامة الدائمة واجلن�سية.
 وم��ن اجل��دي��ر بالذكر ان جمم�عة دي زاف������س ه��ي واح���دة م��ن �سركات 
تاأ�س�ست يف عام 1980 وتعد واح��دة من  الرائدة يف قر�س،  العقاري  التط�ير 
اأكرب �شركات التطوير العقاري بعد اإجنازها الأكرث من 127 م�سروعاً واأكرث من 
الفاخرة  الفلل  5000 وحدة عقارية، ترتاوح ما بني اال�ستدي� وال�سقق وحتى 

على �ساطئ البحر.
ح�سر الندوة من جانب املجل�س نائب الرئي�س وامني �سر جمل�س االعمال 
اال�ستاذ  وهم  االداري��ة  الهيئة  اع�ساء  من  وع��دد  ناجي  �سعد  اال�ستاذ  العراقي 
وهم  العامة  الهيئة  اع�ساء  وعدد من  و�سن اخلفاجي،  وال�سيدة  البنية  خليل 
اال�ستاذ �سرغام اجلراح، اال�ستاذ فخري ر�سان، اال�ستاذ اثر القا�سي، اال�ستاذ 
حممد �سن�سل، ال�سيدة هديل ح�سن، اال�ستاذ بكر �سن�سل، اال�ستاذ عمر التكريتي، 
اال�ستاذ عمار ال�سامرائي، ود. ح�سني البهاديل ممثل عن �سركة عامل الطاقة،  
باال�سافة الى عدد من امل�ستثمرين ورجال االعمال ومدير عام وطاقم املجل�س.
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مجلس االعمال العراقي يكّرم عمالقة الطرب العراقي 
االصيل الفنانين الكبيرين ياس خضر وحميد منصور

ا�ست�ساف  ال��ع��راق��ي  االع��م��ال  ملجل�س  ال��ث��ق��ايف  )اإب�����داع(  ب��رن��ام��ج  �سمن 
غنائي  حفل  يف  من�س�ر  وحميد  خ�سر  يا�س  الكبرين  الفنانني  املجل�س 
 تكرميي،  وذلك ي�م اجلمعة امل�افق 2018/3/30 يف فندق غراند ميليني�م–

عمان.
الهيئة  واع�����س��اء  ال��ع��راق��ي  االع��م��ال  رئي�س جمل�س  ك��ّرم  خ��لل احلفل 
وحميد  االر���س  ب�س�ت  وامللقب  خ�سر  يا�س  الكبرين  الفنانني  االداري���ة 
“بدرع العمل االبداعي” تثميناً وتقديرا  من�س�ر امللقب بعندليب العراق 

الإجنازاتهما الفنية يف اإثراء الطرب العراقي اال�شيل. 
وال�سخ�سيات  العراقية  اجلالية  اب��ن��اء  م��ن  كبر  ح�سد  احلفل  ح�سر 

الفنية والثقافية واالإعلمية.

اغانيه،  اب��رز  من  ع��دداً  احلفل  خ��لل  من�س�ر  الفنان حميد  ق��دم  كما 
واخ��ت��ت��م احل��ف��ل ال��ف��ن��ان ي��ا���س خ�سر ب��اأج��م��ل اع��م��ال��ه وال��ت��ي تفاعل معها 

احل�س�ر. 
العراقي  القن�سل  ال��ع��راق  جمه�رية  �سفارة  جانب  م��ن  احلفل  ح�سر 
لل�سفارة  الدبل�ما�سية  البعثة  اع�ساء  من  من  وع��دد  اأ�سعد  ع��دي  اال�ستاذ 
د.  العراقي  االعمال  رئي�س جمل�س  املجل�س ح�سر  ومن جانب  العراقية،  
ناجي  �سعد  اال�ستاذ  املجل�س  �سر  وام��ني  الرئي�س  ونائب  ال�ساعدي  ماجد 
االداري���ة  الهيئة  اع�ساء  وم��ن  اوج��ي  ن��زار  اال���س��ت��اذ  املجل�س  رئي�س  ون��ائ��ب 
الهيئة  القري�سي وعدد كبر من اع�ساء  ا�سامة  د.  البنية و  اال�ستاذ خليل 

العامة وع�ائلهم.
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مجلس األعمال 
العراقي 

وفندق جراند 
ميلينيوم-عمان 

يقيمان مأدبة 
إفطار خيري 

لأليتام 

اأقام كل من جمل�س االأعمال العراقي وفندق جراند ميليني�م –عمان، 
و�شركة اأودن ميديا، وحتت رعاية �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية رجوة بنت 
االأم��رة  امللكي  ال�سم�  �ساحبة  بح�س�ر  اإفطار  وماأدبة  خرياً  حفًل  علي، 
حزيران  �سهر  من  ال�سابع  امل�افق  اخلمي�س  ي���م  وذل��ك  الها�سمي،  وج��دان 
ت�سمنت  وال��ت��ي  اخل��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ح�سرها   ،2018 ل�سنة 
م�ؤ�س�سة االأمرة تغريد للتنمية والتدريب )دار النه�سة( وم�ؤ�س�سة احل�سني 
االجتماعية، وداعمي برنامج رعاية اليتيم ملجل�س االأعمال العراقي.تخلل 
على  القائم�ن  قدمها  امل�ساركني  االطفال  على  العيد  هدايا  ت�زيع  احلفل 

احلفل و�سركة زين للت�ساالت، وفعاليات ترفيهية ا�ستمتع بها االطفال.
�سمن  ال�سن�ية  اخل��ري��ة  الرم�سانية  االأف��ط��ار  م��اأدب��ة  اإق��ام��ة  وت��اأت��ي 
ميليني�م  جراند  وفندق  العراقي  االأعمال  ملجل�س  االجتماعية  امل�س�ؤولية 
القيم  تر�سيخ  اإط��ار  �سمن  الف�سيل،  رم�سان  �سهر  يف  ميديا  اأودن  و�سركة 
البّناءة، و�سمن اأجندة تن�سجم يف م�سم�نها واأهدافها جت�سيد روح التكافل 

وامل�ساعدة التي ي�سعى كلهما اإلى تعزيزها.
ح�سر احلفل من جانب املجل�س كل من رئي�س جمل�س االأعمال العراقي 
د.ماجد ال�ساعدي، نائب الرئي�س واأمني ال�سر اال�ستاذ �سعد ناجي،  وعدد 
من اأع�ساء الهيئة االإدارية وع�ائلهم وهم اال�ستاذ خليل البنية،  د.ا�سامة 
ال��ق��ري�����س��ي،اال���س��ت��اذ مم��ت��از ال��ط��ائ��ي وع�����س��� امل��ج��ل�����س د.حم��م��د ال��ب��ل��داوي 
وقن�ات  االعلميني  من  وع��دد  املجل�س  وطاقم  ع��ام  مدير  ال��ى  باالإ�سافة 

التلفزة الف�سائية.
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مجلس األعمال العراقي ومنتدى إعمار العراق
يطلقان مبادرة )الوفاء للبصرة(

اأطلق جمل�س االأعمال العراقي يف عّمان مبادرة »ال�فاء للب�سرة« ملحاولة 
اإعانة اأبناء الب�سرة لتجاوز االأزمة التي متر بها حمافظتهم، بينما اأكد اأنها 

�ست�سهم بتزويد 3000 مدر�سة بخزانات مياه �ساحلة لل�سرب.
العراق،  اإعمار  منتدى  ورئي�س  العراقي  االأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
من  كبر  ع��دد  وح�سره  �سحفي  م�ؤمتر  خ��لل  ال�ساعدي  ماجد  الدكت�ر 
االإعلميني وال�سحفيني: ان »املبادرة تاأتي بالتن�سيق مع منظمات املجتمع 
الب�سرة  يف  مدر�سة   3000 بتزويد  �ست�سهم  حيث  املحلية  واحلك�مة  املحلي 
خ��لل حمطات  م��ن  لل�سرب  ال�ساحلة  امل��ي��اه  اإي�����س��ال  ليتم  مياه  ب��خ��زان��ات 

حتلية �شيتم التربع بها ون�شبها يف الب�شرة.
واأ�شاف انه »مببادرة �شخ�شية مت جتهيز حمطة حتلية للمياه لتزويد 
اإل��ى  الب�سرة ب��� 400 ط��ن م��ن امل��اء ب�سكل ي���م��ي، و�سيتم ت���زي��ع ه��ذه امل��ي��اه 
ذات���ه، عن  ال���ق��ت  االأزم����ة«، كا�سفا يف  التي تعاين م��ن  املناطق  امل��دار���س يف 
للخطر  التنبيه  ح�ل  املبادرة  لنداء  ا�ستجابت  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن 
القادم جراء تل�ث املياه خ�س��سا وباء الك�لرا و�ستق�م بالتن�سيق مع وزارة 

ال�سحة العراقية بتزويد الب�سرة بلقاحات وعلجات للمر�س.
واأ�سار اإلى اأن »هذا املر�س من املمكن اأن ينت�سر خلل منت�سف ال�سهر 

اجلاري وذلك طبقا للظروف البيئية ال�شيئة التي حتيط باملحافظة، لكن 
مل ت�سجل اي حالة اإ�سابة حتى االآن بيد ان هذه اخلط�ة �سرورية لل�قاية 

طبقا ملتخ�س�سني«.
منظمة  بيد  ه���  ال��ي���م  واللقاحات  االأدوي���ة  »ملف  اأن  ال�ساعدي  وي��رى 
�سلمان  الدكت�ر  ال��ع��راق  اأع��م��ار  منتدى  ع�س�  خ��لل  من  العاملية  ال�سحة 
ال��رواف وب��داأ التن�سيق اجل��اد مع اجلهات املعنية يف حمافظة الب�سرة من 

خلل وزارة ال�سحة العراقية ملا لهذا امللف من اأهمية«.
اأن »م���ا مت��ر ب��ه حم��اف��ظ��ة ال��ب�����س��رة �سببه �س�ء  اإل����ى  اأ����س���ار  ال�����س��اع��دي 
التخطيط وعدم القدرة على تاأ�سي�س منهج اإداري ر�سني ووا�سح للتاأهب يف 

معاجلة الك�ارث قبل ح�س�لها«.
وح����ل ب��رام��ج ال��ت���ع��ي��ة وب���دء احل��م��لت ل��ت��ع��ري��ف امل���اط��ن��ني بكيفية 
التعامل مع االأزمة قال ال�ساعدي: ان »مديرية الرتبية يف الب�سرة طلبت 
من املبادرة امل�ساعدة يف حملة ت�عية لن�سر ال�عي بني امل�اطنني وفعل مت 
تعليمية  مل�سقات  وطباعة  واملتخ�س�سني  االأط��ب��اء  من  جمم�عة  ان��ت��داب 

بالتن�سيق مع مديرية الرتبية يف الب�سرة«.

تجهيز محطة 
تحلية للمياه 

لتزويد البصرة 
بـ 400 طن من 
الماء بشكل 

يومي
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الساعدي يقدم 
كّبه للتبشير 

بمرحلة وطنية 
عراقية جديدة

�سلطان احلطاب: ظل العراق ط�ال اأربع ع�سرة �سنة على �سفيِح  – كتب 
�ساخن يحرتق يف معاناة �سديدة اأكلت الزرع وال�سرع، ولكن العراق خرج من 
الرماد كما العنقاء يف االأ�ساطر، وعاد يبث االأمل والب�سرى للعراقيني على 

اختلف روؤاهم.
روؤيته  يطرح  واملفكر  االأك��ادمي��ي  ال�سيا�سي  كّبة  ليث  الدكت�ر  كان  اأم�س 
على جمم�عة عراقية مميزة دعاها للقائه الدكت�ر ماجد ال�ساعدي رئي�س 
جمل�س االأعمال العراقي الذي �سكل عمله يف املجل�س وخارجه رافعة ل�سع�د 

العراق اإلى اخلل�س يف جانب وه� العلقات العربية.
ا�ستقبال  يف  ح���ذراً  ظ��ل  من�سفة،  بكلمات  �سيفه  ق��دم  ال���ذي  ال�ساعدي 
ت�سخي�س كّبه للحالة العراقية، ومع انتهاء املحا�سرة تهلل وجه ال�ساعدي 
فقد  كبر،  ح��د  اإل��ى  وحم��اي��داً  ك��ان من�سفاً  املتحدث  ال��رج��ل  اأن  يف  ب�سرى 
كانت  واإن  اقت�شادياً،  حتى  اأو  �شيا�شياً  منه  اأك��رث  وطني  منظور  من  حت��دث 
جرمية الت�سخي�س االقت�سادي هي االأبرز يف و�سفه الدكت�ر كّبه، فقد حث 
املحا�سر العراقيني يف اخلارج وخا�سة امل�ستثمرين ورجال االعمال واملثقفني 
واالأكادميني على اإعادة ت�جيه اأنظارهم للعراق واهتمامهم ب�س�ؤونه والعمل 
واإن جاءت  حتى  الدع�ة  هذه  مثل  على  يراهن  كّبه  فالدكت�ر  اإ�سناده،  على 
متاأخرة اأو مل ي�سبق االهتمام بها من جانب ال�سيا�سيني العراقيني يف الداخل 
اأو كان�ا من مك�ناتها االأ�سا�سية، فقد ا�ستكى  والذين تناوب�ا على ال�سلطة 
للعراقيني  ال�سيقة  والنظرة  التهمي�س  حالة  امل�سيف  ال�ساعدي  الدكت�ر 
اأك��رث من  ك��ان طرحها على  التي  القفز واه��م��ال فكرته  يف اخل���ارج وج��رى 
للت�س�يت  واح��دة  كتلة  اخل��ارج  يف  العراقيني  اأ���س���ات  تك�ن  اأن  يف  م�س�ؤول 
واأن يح�سب ح�سابها مبا ت�ستحق من مقاعد برملانية لبل�غ هذه الكتلة اأكرث 
من خم�سة مليني ميكنهم من خلل من ميثلهم الرملان العراقي اإحداث 
تغيرات وا�سعة وعميقة، ب�سبب قدراتهم ومتّيزهم واأهليتهم، وب�سبب اأي�ساً 
االلت�ساق  عن  ابتعادهم  بحكم  اخل��ارج  من  العراقي  للم�سهد  م�ساهدتهم 

باالعرا�س ال�سلبية التي اعرتت امل�سرة العراقية منذ زمن.
دعا كّبه اإلى دعم الرئي�س العبادي وقب�له باعتباره �سكل اخرتاقاً ملم��ساً 
يف احلالة العراقية اإن على امل�ست�ى الداخلي اأو االقليمي اأو م�ست�ى العلقة 

حتديداً مع الواليات املتحدة االأمريكية ومع اإيران.
الأن  الهند�سة،  درا���س��ة  م��ن  كّبه  الدكت�ر  ا�ستفاد  امل��س�ع  ت�سخي�سه  يف 
الهند�سة تخطيط واإبداع ملن يلتقط عل�مها وفل�سفتها وا�ستفاد من خرته 
اأي ط��رف عراقي من خلل  يف العمل ال��دويل واخل��ارج��ي، حني مل ي�ستفز 
حالة اال�ستقطاب ال�سديدة التي �سادت روؤية العراقيني اإلى درجة قال اأحدهم 

ان العراق ال يقف على قدميه ولن يع�د اإلى احلياة اإال مبعجزة اإلهية!!
وال  واالإجن��از  االإ�شاحات  يف  الرتاكم  عملية  على  كّبه  الدكتور  يراهن 
العراق  يف  القادمة  االنتخابات  يف  ي��رى  وه���  للتغير  غرها  طريق  ي��رى 

حمطة النه يدرك اأن الدميقراطية التي يدع� اإليها والتي اختباأ وراءها من 
غزو العراق لي�ست جمرد انتخابات واإمنا هي اأعمق من ذلك، لكن ال�سناديق 
واالح��ت��ك��ام اإل��ي��ه��ا ه��� امل��دخ��ل احلقيقي ال���ذي ال م��دخ��ل ���س���اه، وه��� ال��ذي 
الفر�شة  التقاط  من  ومذاهبهم  روؤاه��م  اختاف  على  العراقيون  �شيتمكن 
الإنت�سال وطنهم من و�سع �سعب اإلى بداية طريق اخلل�س، فالعراق االآن 
املاثلة  التحديات  اإل��ى  وب�عي  التاأ�سر  اإل��ى  بحاجة  كّبه  الدكت�ر  يق�ل  كما 
اأمامه واإلى �سرورة الدفع باجتاه التح�الت االإيجابية والت�سدي لل�سلبيات 
الكثرة التي قامت جراء التدافعات العديدة وال�ا�سعة ط�ال ع�سر �سن�ات، 
وك���ل ه���ذه امل��ك���ن��ات م��ت��اأث��رة ب��اجل��ران وغ��ره��م ع��ل��ى امل�����س��ت���ي��ات ال��دول��ي��ة 

واملحلية.
يراهن كّبه ويتفق معه كثر من احلا�سرين الذين ارت�سمت على وج�ههم 
اإ�شارات التوافق على حتوالت ال�شنوات االأربع القادمة من خال البناء على 
الى  ال��ع��راق  لي�سل  العراقية  االأه���داف  بع�س  الإدراك  ك��سيلة  االنتخابات 

حماية �سعبه من الع�ز والفقر والتخلف واللحاق بركب احل�سارة القائمة.
فيها  قناعاته  القائمة من  لغته  واأن  تغّر كثراً  العبادي  اأن  كّبه  ويرى 
الكثري من ال�شفافية والوعي وتطابق ما يقوله مع ما يعتقده بعد اأن حترر 
مطبات  اأرب��ع��ة  كّبه  روؤي��ة  يف  العبادي  جت��اوز  فقد  املحبطات،  من  كثر  من 
اأبعاد  اأو  اأخل�شه يف نقاط  �شعة على نحو  �شردها مع حتليل مو�شوعي فيه 

وهي:
1. البعد االقت�سادي، اإذ جتنب العبادي يف نهجه وق�ع كارثة اقت�سادية 
ان�سار  قادها  التي  ه��ذه  التجاوز  عملية  يف  له  ك��ان  وق��د  مك�ناتها،  ت�فرت 
وم�ؤيدون وداعم�ن، واإال ملا ا�ستطاع االخرتاق ووقف النزف وا�سعاف احلالة 
كما  ال��ع��راق  ك��ان  لقد  وا�سحة مت��ام��اً،  ب��داأت ملحمه  انهيار  العراقية من 
يرى كّبه حمظ�ظاً يف ذلك، ومع ذلك يرى كّبه اأن العراق مل ي�سل بعد اإلى 
االنتكا�سة  اأن  اإال  الزجاجة  واإن كان غادر عنق  واأن��ه  ال�سياق  العافية يف هذا 

جمدداً ممكنة اإن مل جتِر �شيانة االجناز والبناء عليه برتاكم.
2. اأما املطب الثاين اأو العقبة الثانية التي تعامل معها العبادي بح�سم 
اأزمة كرد�ستان التي ملعت من خللها �سخ�سية العبادي  وروؤية �سائبة فه� 
ودوره و�شابة موقفه اأمام ال�شغوط املحلية والدولية واالنحيازات واإعادة 
اال�شطفاف االقليمي وهو اإذ جنح يف اإدارة االأزمة فاإن اأعرا�س هذه االزمة 
ما زالت ماثلة واإن ابتعدت خماطرها اإلى حد ميكن من خلله اإعادة الت�ازن 
واإلى  ودبلوما�شي  �شيا�شي  اإلى عمل  التي حتتاج  م�شاألة كركوك  وخا�شة يف 
يف  كرك�ك  لتك�ن  ت�افق وطني  كثمرة  املتلحمة  العراقية  القدرات  اإظهار 
اإلى حد كبري يف  اأن تاأهلت بغداد لذلك وقد جنح العبادي  اإدارة بغداد بعد 
اإعادة الت�ازن اإلى هذه امل�ساألة دون �سفك دماء، بقدرته على احت�اء االأزمة 
واخلروج منها ل�سالح الدولة العراقية ال�احدة وم�سالح �سعبها، لقد �ساند 



71 71العدد 44- 2018 71العدد 44- 2018 العدد 44- 2018

ال��سع االقليمي الدكت�ر العبادي حني راآه �سلباً وجاداً ومتطلعاً اإلى اعادة 
بناء العراق واحلر�س على ذلك.

ل��ق��د ب��ن��ى ال��ع��ب��ادي يف ه���ذا االجت�����اه رغ���م ه�����س��ا���س��ة ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة 
وم�ؤ�س�ساتها التي ما زالت بحاجة اإلى عمل كبر وت�افقات وطنية ملم��سة 

واإعادة بناء عقيدة وطنية ي�ستند اإليها اجلميع.
وق��ب���ل م�ساركته  ال����دويل  باملجتمع  اال���س��ت��ع��ان��ة  ال��ع��ب��ادي يف  اأف��ل��ح  ل��ق��د 
والقدرة على جعله يتفهم احلالة العراقية يف تط�راتها املختلفة وان يبني 
لها اأ�سباب الت�س�هات خا�سة وه� ميرر امليزانية العراقية بردود فعل حمت�اه 

وبكلفة قليلة!!
واإمكانية  احلالة  �سخ�نة  ملحا�سرته  للم�ستمعني  ق��دم  كما  كّبه  ي��درك 
اخلروج منها بنتائج اإيجابية وان رحلة االألف ميل لتغير العراق بداأت واأنها 

بحاجة اإلى كل املرحتلني عربها للتغيري.
3. اأما املحطة الثالثة او االختيار الثالث الذي اجتازه العبادي و�سجلت 
اأقدم  اأن��ه  اإذ  الغربية،  واملناطق  املو�شل  حترير  فهو  تفوق،  عامات  فيه  له 
و�سط �سجيٍج عال ودخان يغطي م�ساحات التفكر والعمل ولكنه راهن على 
اإرادة العراقيني وعزميتهم وج�هر ح�سهم ال�طني اجلماعي يف بقاء ال�طن 

العراقي م�حد.
فقد ق�سى على ن�اة داع�س وطاردها و�سّفى م�اقعها يف اكرث من مكان 
ومناطق  احتللها  انق�سع  ح��ني  اخل���راب  م��ن  ه��ائ��ل  حجم  ليق�م  ح�سا�س 
نف�ذها، وكان هذا اخلراب قد اأ�ساب احلجر والب�سر و�سرد اأكرث من ملي�ن 
فم يريدون الغذاء والدواء واملاأوى، وقد حرم�ا من اأب�سط حق�ق الرعاية، 
هذا التحدي ما زال ماثًل بق�ة وما زال يدع� كل من اآمن بالعراق ال�احد 
لتط�ير  القريب  امل��دى  على  الرامج  ت��سع  واأن  و�سرعة  بجد  العمل  اإل��ى 
احلالة، واإل��ى �شرعة االجن��از والتخل�س من هذه الرتكة )داع�س( التي مل 

ي�سهد العراق مثيًل لها يف تاريخه املعا�سر.
اأما املحطة االأخرى التي تعامل معها العبادي ويعمل على جتاوزها   .4
وت�سحيح اأخطائها واإيجاد مكانة مت�ازنة للعراق فيها، فهي حمطة التدافع 
االأمريكي االإيراين والتناق�س ال�سديد بينهما واأين م�قع العراق من ذلك، 
وكيف له اأن يتعامل دون اأن يحت�ي اأو يقع يف حالة التماهي مع هذا الطرف 

اأو ذلك، وبالتايل يبقى العراق عراقياً!!
اأن ي��ب��ل���ر م���ق��ف��ه م��ن ال�سيا�سة  ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ع��راق ك��م��ا ي��ق���ل ك��ّب��ه 
اأ�سابت  التي  التح�الت  هذه  كل  بعد  عظمى  دول��ة  �سيا�سة  وهي  االأمريكية 

امل�قف االأمريكي بعد غزو العراق!!
بل  ال��ع��راق فقط  االأم��ري��ك��ي��ة ماثلة وه��ي مل حتطم  التجربة  زال���ت  م��ا 
ح��ط��م��ت اق��ت�����س��اد ال����الي���ات امل��ت��ح��دة واأ���س��اب��ت ���س��ل��م ق��ي��م��ه��ا، ف��ه��ي مل ت���اأِت 
بالدميقراطية جاهزة واإمنا بركام يحاول العراق اأن يخرج منه واأن ي�سنع 

منه جتربته الدميقراطية.

لقد اعرتت ال�اليات املتحدة ُكلف ودي�ن طائلة زادت عن تريلي�ن دوالر 
ا�ستيعابها من  وه� ما ق�سم ظهر االقت�ساد االمريكي و�سكل درو�ساً جرى 
اأوباما  اإدارة  يف  �س�اء  تعاملها  اأ�سل�ب  غرت  التي  اللحقة  االإدارات  جانب 
املن�سحبة من احلالة العراقية اأو اإدارة ترامب التي راأت اأنها ال تريد اأن تدفع 
اأي مبالغ اأخرى، وكلهما اأدارتا الظهر كل بطريقته وظهرتا وكاأنهما غر 
معنيتني، ومع ذلك بقي للعراق علقات خا�سة مع ال�اليات املتحدة يرى 
كّبه اأنها خلقت م�ساكل متعددة، فال�اليات املتحدة لها ح�سابات خمتلفة يف 
امل�ساألة العراقية وزاوية دخ�لها تك�سفت اأنها اأمنية ع�سكرية ولي�ست تنم�ية 

دميقراطية وهذا رتب على العراقيني تبعات هائلة!!
اأما اجلران يف اإيران فهذه ق�سة اأخرى ط�يلة تركت جرحاً عميقاً نازفاً 
يف نف��س حكام اإيران وحاولت ق�ى عديدة اال�ستفادة من الفراغ ال�سيا�سي 
م�سلحته،  وح�سب  بطريقته  مي���لأه  اأن  ك��ل  واأراد  ال��ع��راق  يف  ح�سل  ال���ذي 
وحاولت قوى عديدة حتركت مل�شك الفراغ لت�شكل حتديات حقيقية بعملها.

ا�ستقلل  على  وركز  كّبه  يرى  كما  املنت�سف  الع�سا من  اأم�سك  العبادي 
والرهان  القادمة  لانتخابات  اأهمية  واأعطى  وحتريرها  العراقية  االإرادة 
عليها، واعتر اأنها ميكن اأن ت�سكل حلظة تاريخية واأياً كانت النتائج فهناك 
ال�عي  ن�سبة  ارت��ف��اع  حيث  م��ن  العبادي  ق��اده  ال��ذي  النهج  لهذا  اإيجابيات 
العراقية،  الدولة  مع  العلقة  لكيفية  فيه  النظر  اإع��ادة  و�سرورة  ال�طني 

بعيداً عن �سيا�سات التخندق واال�ستقطاب.
للعراق  ويعيد  النهج  هذا  يخدم  اجلديد  العبادي  تفكر  اأن  كّبه  وي��رى 

البعد ال�طني الذي متزق بفعل تيارات خمتلفة دينية وفئ�ية وغرها.
اإيجابية  انعكا�سات  اخلطاب  هذا  مبمار�سة  والبدء  العبادي  خطاب  لتغر  وكان 
التقت مع الظروف امل��س�عية النا�سئة يف املنطقة واالقليم الإحداث التغير املاأم�ل.
ميزان  يف  وو�سعها  كبرة  اأم  �سغرة  كلها  العراقية  للمك�نات  فالنظرة 
االإن�����س��اف واإ�سراكها ي�سكل ���س��رورة ف��ه���ؤالء ه��م ال��ع��راق وال��ع��راق ه��م، بعد 
اإلى حمايتها ومتثيلها  يدع�  العبادي  ليع�د  ونزفت  الكتل  اأن متزقت هذه 
ب�سكل يحفظ ه�ية العراق ال�احدة يف تن�عها وغناها، كما جاءت اخلط�ات 
اجلديدة للعبادي لت�ؤكد على اأن العراق لكل العراقيني وعن �سرورة متكني 

الدولة العراقية من خلل متكني م�ؤ�س�ساتها باإعادة البناء.
االخذ  �شهدت حت��والت ملمو�شة يجب  االخ��رية  ال�شنوات  اأن  كّبه  وي��رى 
بها ومراكمة العمل ل�ساحلها واخلروج من الفراغ الذي فر�س على العراق 

للتحكم يف م�سرته.
املدخل  وي��راه  االقت�سادي  البعد  عند  وج��اد  وا�سح  ب�سكل  كّبه  ويت�قف 
املنا�سب للتغير ويدع� اإلى بناء مرحلة جديدة من البناء االقت�سادي ونقل 
رداءة  من  املتك�ن  الدبق  اال�ستهلكي  الريعي  االقت�ساد  حالة  من  الدولة 
ي�سكل  اآخ��ر  ن�عي  اقت�ساد  اإل��ى  الرتهل،  وا�ستمرار  الكفاءات  وغياب  االإدارة 
القطاع اخلا�س روافع اأ�سا�سية فيه، ويرى اأن ذلك ه� ما يخرج العراق من 
العراقيني  واإ�سهامات  اخلا�س  القطاع  دور  على  مثااًل  كّبه  وي�سرب  حالته، 

بنم�ذج جمل�س االعمال العراقي يف االردن.
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م�سروع  اأن  �س�كت،  م�سر  الدكت�ر  العراقي،  االقت�سادي  اخلبر  اأك��د 
مدينة النخيب املقرتح الذي تقدر كلفة املرحلة االأولى منه بنح� 50 مليار 
دوالر، يت�سمن �سكة حديد تربط املدينة مبينائي اأم ق�سر والعقبة باالأردن، 

لغايات اال�ستراد والت�سدير.
االأع��م��ال  جمل�س  ع��م��ان،  بالعا�سمة  نظمها  ن��دوة  خ��لل  �س�كت،  وق��ال 
العراقي، حتت عنوان: “�سائرون نح� االإ�سلح االقت�سادي”: “اإن م�سروع 
مدينة النخيب املقرتح يقع و�سط العراق غرب بحرة الرزازة ويبعد 50 كم 
عن غرب مدينة كربلء و95 كم �سمال غرب مدينة النجف و90 كم جن�ب 
مدينة الرمادي و100 كم جن�ب غرب مدينة احللة و130 كم غرب بغداد، 
اأو ما يعادل 65500 دومن،  اأر���س م�ساحتها 164 كم2  اأن ي�سيد على  وميكن 

فيما يبلغ ط�ل امل�سروع 16 كم وعر�سه 14 كم”.
والع�سرين،  الثالث  القرن  مبدينة  و�سفه  الذي  امل�سروع،  اأن  اإلى  واأ�سار 
اآالف   3 واأك��رث من  اأك��رث من 130 م�سنعا  االأول��ى على  �سيحت�ي مبرحلته 
 1.5 ال�ستيعاب  وجامعتني  وثان�ية  ابتدائية  مدر�سة  و570  �سكنية  بناية 
ملي�ن ن�سمة، و�سيك�ن هناك مرتو معلق للنقل الداخلي، باالإ�سافة ل�ج�د 

متنزهات وحدائق.
للعراق،  االإعمار ليخطط  اإحياء فكرة جمل�س  اإع��ادة  اإل��ى �سرورة  ودع��ا 
وخبرين  عراقيني  خ��راء  من  �سابقا  يتاألف  ك��ان  املجل�س  اأن  اإل��ى  م�سرا 
اأجنبيني وخ�س�س له 70 % من ميزانية العراق والباقي كان للحك�مة ككلفة 

ت�سغيلية.
“اإن املجل�س الذي تاأ�س�س مب�جب قان�ن �سدر العام 1952، حقق  وقال 

م�ساريع عديدة وبكفاءة عالية وتخطيط حمكم، لكنه األغي العام 1959”.
واأكد �س�كت، اأن اإعادة املجل�س �ست�سهم يف حماربة الف�ساد املتعلق باإحالة 
و�سيك�ن  امل�ساريف،  تر�سيد  على  و�ستعمل  امل�ساحبة  والعم�الت  امل�ساريع 

هناك تخطيط حمكم ومدرو�س يربط االقت�ساد وامل�ارد بخطة تنمية.
واأ�سار اإلى اأن الكلفة الت�سغيلية احلالية للدولة العراقية بلغت 110 % من 
عائدات النفط، بينما املفرو�س اأن ال تتجاوز 30 %، فيما بلغ عائد القطاعني 
ال�سناعي والزراعي 3 % فقط من العائد الق�مي الكلي العراقي، وهي ن�سبة 

مل ت�سهدها البلد من قبل.
اأن ي�ساحبه  العراق يجب  اإعمار  ت�سكيل جمل�س  اإ�سدار قان�ن  اأن  واأكد 
�سحب معظم �سلحيات ال�زارات يف اإحالة امل�ساريع وتنفيذها بحيث تك�ن 

االإحالة والتنفيذ مرتبطني ح�سريا باملجل�س.
وبني اأن املجل�س يجب اأن يتاألف من خراء عامليني واأخ�سائيني مبجال 
امل��دن  وتخطيط  والبيئة  وال��زراع��ة  وال�سناعة  وامل���ال  واالقت�ساد  االإع��م��ار 
والنقل، واأن يرتبط ح�سريا برئي�س ال�زراء ووزير املالية، ويخ�سع لرقابة 
ح�ل  الن�اب  ملجل�س  �سن�يا  تقريرا  تقدم  العاملية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اإح��دى 

اأعماله.
تركز  ي�سع خطة  اأن  تاأ�سي�سه، ميكن  االإعمار، يف حال  اأن جمل�س  وبني 
على النه��س ال�سناعي والزراعي واإع��ادة بناء املدن املدمرة خلل احلرب 
�سد تنظيم “داع�س” االإرهابي وتخ�سي�س مبالغ الإعادة تخطيط العا�سمة 
التحتية  للبنى  لتخ�سي�س مبالغ مالية  باالإ�سافة  التحتية،  وبنيتها  بغداد 

باملحافظات اجلن�بية والتي طال اإهمالها ل�سن�ات ط�يلة.
اأن ي�شع خططا ملد خطوط �شكك  اإلى اأن جمل�س االإعمار ميكن  ولفت 
الب�شائع  لنقل  ع��دة  بخطوط  العراق  حمافظات  كل  تربط  حديثة  حديد 
مبلغ مايل  وتخ�سي�س  واملنازل  الري  مياه  بت�زيع  النظر  واإع��ادة  والركاب 
ال�سحي  وال��ت��اأم��ني  بامل�ست�سفيات  النظر  واإع����ادة  م��در���س��ة  اآالف   10 لبناء 
لذوي  �سكنية  جممعات  وبناء  عميق  ميناء  وا�ستحداث  الب�سرة  وتخطيط 

االحتياجات اخلا�سة.
وتناول الدكت�ر �س�كت، يف حما�سرته، امل�ساكل االقت�سادية وال�سع�بات 
التي ت�اجه العراق واالإمكانيات املت�فرة وغر امل�ستغلة حتى االآن، وبخا�سة 
ال���اق��ع��ة بني  واالأرا����س���ي  وال��ك��ري��ت  والف��سفات  وال��غ��از  النفط  مب��ج��االت 

النهرين واملعروفة بخ�س�بتها.
واأ�سار اإلى وج�د مئات االآالف من ال�سباب العاطلني عن العمل، والق�سم 
البطالة  ن�سبة  اأن  مبينا  جامعية،  ���س��ه��ادات  على  حا�سل�ن  منهم  االأك���ر 
 الي�م بالعراق و�سلت اإلى 30 % ومعدل ن�شبة الذين حتت خط الفقر اأكرث

من 25 %، ناهيك عن دي�ن بلغت 140 مليار دوالر مع غياب وا�سح الأي خطة 
تنمية النت�سال العراق من ال��سع االقت�سادي الذي يعي�سه.

و�سل  العراقية،  ال��دول��ة  م�ظفي  ع��دد  اأن  اإل��ى  �س�كت،  الدكت�ر  ولفت 
الأكرث من 6 مليني م�ظف خ�س�س لهم 49 مليار دوالر يف م�ازنة العام 

احلايل، فيما العراق ال يحتاج باأق�سى حد اإلى 2.5 ملي�ن م�ظف.
ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  اإل���ى بع�س احل��ل���ل للم�ساكل االق��ت�����س��ادي��ة  وت��ط��رق 
العراق، بينها دع�ة �سركات عاملية لتفعيل حقل الغاز ال�سائل يف عكاز؛ حيث 
اأ�سار اإلى اأنه يحت�ي على 28 تريلي�ن مرت مكعب من الغاز ميكن اأن يرفد 

العراق بنح� 40 مليار دوالر اأول خم�س �سن�ات من تط�يره.
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مجلس األعمال العراقي يلتقي وفد الملحقية 
التجارية لدى السفارة األمريكية في عّمان

ويستمنستر البريطانية تمنح د. ماجد الساعدي شهادة الدكتوراه الفخرية

اجتمع وفد امللحقية التجارية لدى ال�سفارة االأمريكية يف االأردن املك�ن 
كلني  كارينا  االقت�سادية  وامل�����س���ؤول��ة  ع��زي��ز  ف��ري��د  ال��ت��ج��اري  امل�ست�سار  م��ن 
االأعمال  اأع�ساء جمل�س  �سادن املجايل مع  ال�س�ؤون االقت�سادية  واخ�سائية 
االأعمال  جمل�س  مقر  يف   2018/1/28 امل���اف��ق  االأح��د  ي���م  وذل��ك  العراقي، 

العراقي.
اأع�ساء املجل�س نبذة عن �سركاتهم واخت�سا�ساتها  اللقاء قدم  يف بداية 

وحجم اال�ستثمارات الأع�ساء املجل�س يف كل من العراق واالأردن.
التي  اخل��دم��ات  ع��زي��ز  ف��ري��د  ال��ت��ج��اري  امل�ست�سار  ا�ستعر�س  جانبه  م��ن 
تقدمها امللحقية التجارية لدى ال�سفارة االأمريكية يف االأردن وبيئة االأعمال 
يف ال�اليات املتحدة االأمريكية واتفاقيات التجارة احلرة مع عدد من الدول 
ومنها االأردن، ثم حتدث عن برنامج اال�شتثمار )Select USA( والذي ينظم 
قمة �سن�ية للتعرف على برامج اال�ستثمار يف جميع ال�اليات املتحدة والتي 
االأمريكية  ال�اليات  جميع  يف  اال�ستثمارية  للفر�س  الرتويج  خللها  يتم 
وي�شارك فيها عدد كبري من امل�شتثمرين واملنظمات واالإحت��ادات االأمريكية 

املخت�سة باال�ستثمار.

هذا وقد مت االتفاق مع امل�س�ؤولة االقت�سادية كارينا كلني بتنظيم اجتماع 
الق�سم  يف  امل�س�ؤولني  مع  امريكا  يف  باال�ستثمار  الراغبني  املجل�س  الأع�ساء 
اآلية  على  للتعريف  املقبلة  الفرتة  خلل  االأمريكية  ال�سفارة  يف  القن�سلي 

التقدمي واحل�س�ل على تاأ�سرة الدخ�ل االأمريكية عن طريق اال�ستثمار.
ال�سركات  دور  ح���ل  االأع�ساء  من  مداخلت  االجتماع  تخلل  وق��د  ه��ذا 
االأم��ري��ك��ي��ة يف اع���ادة اع��م��ار ال��ع��راق ورغبتها يف اق��ام��ة ���س��راك��ات وع��لق��ات 
لدعم  االقت�سادي  واحل��دث  العراقية  ال�سركات  من  نظراتها  مع  جتارية 
اعادة االإعمار يف العراق الذي �سينعقد يف دولة الك�يت. يف نهاية اللقاء تبادل 

الطرفان ال�سكر على تنظيم هذا االجتماع.
ومت تزويد املجل�س مبلف تعريفي عن خدمات تقدمها امللحقية التجارية 
االأمريكية وبرنامج اال�ستثمار يف امريكا. ح�سر اللقاء كل من نائب الرئي�س 
واأمني �سر املجل�س االأ�ستاذ �سعد ناجي، وع�س� الهيئة االإدارية االأ�ستاذ تركي 
القي�سي، واأع�ساء املجل�س وهم كل من ال�سيدة هديل احل�سن، ال�سيد اأ�سامة 

ال�سايف وال�سيد ابراهيم ال�سايف ومدير عام املجل�س.

رئي�س  ال�����س��اع��دي  م��اج��د  د.  الريطانية  وي�ستمن�سرت  جامعة  منحت 
ال�ساعدي  م�ؤ�س�سة  ورئي�س  لل�سثتمار  ال�سرقية  املجم�عة  اإدارة  جمل�س 
خلل  وذل��ك  التعليم  يف  الفخرية  الدكت�راه  �سهادة  بريطانيا  يف  اخلرية 
الذين  الطلبة  لتكرمي  منزلهما  يف  وعقيلته  ال�ساعدي  اأقامه  ع�ساء  حفل 

�سارك�ا يف برنامج تغير احلياة.
امللكي االأمرة وجدان  ال�سم�  هذا وقد ت�سرف احلفل بح�س�ر �ساحبة 
ال�سم�  بنت علي و�ساحبة  االأم��رة رج�ة  امللكي  ال�سم�  الها�سمي و�ساحبة 

امللكي االأمرة رمي علي.
مهند  ال�سيد  اال�ستثمار  ل�س�ؤون  الدولة  وزير  معايل  احلفل  ح�سر  كما 
االأعمال  رجال  وعدد من  االأردن  لدى  الريطاين  ال�سفر  و�سعادة  �سحادة 

والداعمني للرنامج.
وجاء تكرمي ال�ساعدي تقديرا جله�ده يف ت�فر الفر�س لتغير حياة 

ال�سباب نح� االأف�سل.
اجلدير بالذكر اأن م�ؤ�س�سة ال�ساعدي اخلرية تهدف من خلل رعايتها 
مل��ث��ل ه���ذا ال��رن��ام��ج تغير ح��ي��اة ال�����س��ب��اب و���س��ق��ل م��ه��ارات��ه��م واإب��داع��ات��ه��م 

لل��س�ل بهم نح� االأف�سل.
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اك�شتن�شيا حتافظ  زالت  ما  الها�سمية-  الراية 
مراكز  خدمة  يف  انطلقتها  وجت��دد  مكانتها  على 
االت�������س���ال  وخ����دم����ات اال����س���ن���اد اخل����ارج����ي، وق��د 
ان ت�سع  املهند�س  حممد �سقر  بقيادة  ا�ستطاعت 
ن��ف�����س��ه��ا ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ال��ت��ن��اف�����س خم��ت��زن��ة خ��رة 
مديرها العام الذي و�سع خل�سة خراته الط�يلة 
ما  اك�ستن�سيا  ل�سركة  ليك�ن  االت�ساالت  جم��ال  يف 

بلغته من دور.

 ما هي �شركة اك�شتن�شيا؟   

اأردنية متخ�س�سة  �سركة اك�ستن�سيا هي �سركة 
يف خدمات اإدارة مراكز االت�سال وخدمات االإ�سناد 
وفق  وتاأ�سي�سها  ال�سركة  ان�ساء  مت  وقد  اخلارجي، 
ريادي  مركز  اإلى  االأردن  بتح�يل  اخلا�سة  الروؤية 
يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات اال���س��ن��اد اخل��ارج��ي 
ملنطقة ال�سرق االأو�سط والعامل، وقد با�سر الفريق 
ن�سب  وا���س��ع��اً  بالعمل  ال�سركة  ه��ذه  ع��ن  امل�����س���ؤول 
النوع  ل��ه��ذا  ق��ي��ادي��اً  م��رك��زاً  االأردن  حتقيق  اأع��ي��ن��ه 
االأ�سا�س  حجر  و�سع  يف  وامل�ساعدة  اخل��دم��ات،  من 

ال�ستدامة النم� يف هذه القطاع. 

حيث   ،2008 ع��ام  اك�ستن�سيا  �سركة   تاأ�س�ست 
الي�م  لت�سبح  احل��ني  ذل��ك  النم� منذ  ا�ستمرت يف 
مراكز  ادارة  يف  املتخخ�س�سة  ال�سركات  اك��ر  اح��د 
بت�سغيل  حالياً  ال�سركة  تق�م  املنطقة،  يف  االت�سال 
خم�سة مراكز لتقدمي اخلدمة يف اململكة االردنية 
الها�سمية واململكة العربية ال�سع�دية، ويعمل فيها 
اإك�ستن�سيا  تق�م  كما  م�ظف   1500 على  يزيد  م��ا 
بالتعاون مع �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم 

دور ريادي في  خدمات ادارة مراكز االتصال 

صقر: جسدنا خبراتنا لتكون الشركة بمستوى عالمي 

اكستنسيا:

محمد صقر
المديرالعام
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يقدم�ن  الذين  ال�سابة  الطاقات  من  اأردين  األ��ف  ت�ظيف  م�سروع  بدعم  والتقني  املهني 
خدماتهم املتميزة اإلى عملء ال�سركة ومب�ست�ى ال يقل ج�دة وكفاءة عن اأف�سل اخلدمات 

املقدمة يف اأنحاء اأخرى خمتلفة من العامل.

منذ تاأ�شي�شها جنحت �شركة اك�شتن�شيا جناحاً ملحوظاً يف اجتذاب الكثري من كربى 
ال�سركات يف املنطقة، و التي اختارت االأردن كمركز رئي�س لتلبية احتياجاتها من خدمات 
التعهيد اخلارجي وادارة مراكز االت�سال والي�م، تقدم �سركة اك�ستن�سيا خدماتها املختلفة 
اإلى �سركات عدة يف املنطقة تعمل يف جماالت واأن�سطة جتارية متن�عة مثل �سناعة الطران 

واالت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات والتجارة االإلكرتونية وال�سحن.

ان املهمة اال�شا�شية يف اك�شتن�شيا هي امل�شاعدة يف حتقيق التقدم والنجاح ل�شركائنا من 
خال منظومة متكاملة من حلول اإدارة مراكز االت�شال، والتي تهدف اإلى حتويل وظائف 
قامت  ه��ذا  ولتحقيق  الت�سغيلي،  والتميز  االأداء  مب�ست�يات  للرتقاء  الرئي�سية  االأع��م��ال 
امل�ست�يات،  اعلى  على  املدربة  ال�سابة  امل�اهب  حيث  من  جديدة  معاير  ب��سع  اك�ستن�سيا 
اف�سل  وفق  املتكاملة  الت�سغيلية  والعمليات  املتط�رة،   املعل�مات  لتقنية  التحتية  والبنية 

املعاير الدولية 

االلتزام باملعايري العاملية

تق�م اك�ستن�سيا بتطبيق اأعلى املعاير الدولية يف جميع اأعمالها وذلك ل�سمان تقدمي 
خدمات ذات جودة عالية لعمائها ت�شاهي كربى ال�شركات العاملية حيث جنحت اك�شتن�شيا 
خلل العام 2016 يف احل�س�ل على االإعتمادية الدولية وذلك من خلل تطبيق نظام اإدارة 
جميع  تط�ير  بعد  وذل��ك   9001  ISO اجل���دة  اإدارة  ونظام   2701  ISO املعل�مات  حماية 
انظمة واإجراءات ال�سركة الداخلية واخل�س�ع للتدقيق اخلارجي من قبل ال�سركة العاملية 

.DNV الرنويجية

البنية التحتية واالإعداد الفني

ت�ستخدم اك�ستن�سيا اأحدث املعدات والتقنيات والبنية التحتية لل�س�ت عر بروت�ك�ل 
االإنرتنت )من قبل �سركة اأفايا العاملية واملتخ�س�سة( والتي ترتكز على طبقة من اأف�سل 
ل�سمان  والر�سد  املتابعة  وادوات  التكامل  ومن�سات  التجارية  االأعمال  لدعم  التطبيقات 

التف�ق واملناف�سة على اعلى امل�ست�يات.
اإك�شتن�شيا حتتفل بت�شعة اأعوام 

من النجاح والتف�ق 
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االأول���ى  االأردن  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك���د  الها�سمية-  ال��راي��ة 
امل����لذ االآم���ن  ال��ي���م  ب���ات  اأن االأردن  امل��ج��ايل  اأمي����ن  ل��ل���س��ت��ث��م��ار م��ع��ايل 
لل�ستثمارات يف منطقة ال�سرق االأو�سط،  وذلك ملا يتمتع به من ا�ستقرار 
واأمن و�سط منطقة تعاين من اال�سطرابات ال�سيا�سية، وه� االأمر الذي 

ي�جب على احلك�مات ا�ستغلل هذه امليزة للنم� باالقت�ساد ال�طني.
م�قعها  اأه��م��ه��ا  مب��ق���م��ات  تتمتع  اململكة  اأن  اإل���ى  امل��ج��ايل  اأ���س��ار  ك��م��ا 
اوروبا  الى  العربي برتكيا ومنها  اال�سرتاتيجي الذي يربط دول اخلليج 
اململكة  الى  القادمة  اال�ستثمارات  حجم  لزيادة  ا�ستغلله  من  البد  حيث 

ب�سكل عام وخا�سة من دول اخلليج العربي.

مطلوب حوافز للمستثمرين ورجال األعمال
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي   ك��م��ا ط��ال��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س االإدارة احل��ك���م��ة 
تط�ير  يف  م�ساعدتهم  اأج���ل  م��ن  االأع��م��ال  ورج���ال  للم�ستثمرين  ح���اف��ز 

التعاون  وتن�سيط  تعزيز  الى  باالإ�سافة  االأردن،   يف  وم�ساريعهم  اعمالهم 
بني امل�ستثمرين و�سركات التم�يل وكافة القطاعات التي يحتاجها رجال 

االأعمال ب�سكل عام. 
ال�سيد  م��ع��ايل  و���س��ح  لل�ستثمار  االأول���ى  االأردن  �سركة  و���س��ع  وح����ل 
اأمين املجايل  اأن ال�سركة ت�سر يف الطريق ال�سحيح ولكنها تاأثرت ب�سكل 
كبر من الرك�د االقت�سادي على قطاع العقارات، حيث متتلك جممعات 
اأه��م��ه��ا املجمع ال��ت��ج��اري يف منطقة ال��ع��ب��ديل وال���ذي مت  جت��اري��ة مم��ي��زة 
كافة  ت�فر  التي  العاملية  واملعاير  الع�سرية  امل�ا�سفات  باأحدث  ت�سميمه 

عنا�سر الراحة وال�سه�لة.
اقل  ويبعد  الب�ليفارد  مقابل  احلريري  رفيق  �سارع  على  املجمع  يقع 
من 100 مرت عن العبديل م�ل وتبلغ م�ساحته االإجمالية ح�ايل 20 األف 
مرت مربع يتاألف من احد ع�سر طابقا ت�سم اأربعة ط�ابق مل�اقف ال�سيارات 

تت�سع ل� 220 �سيارة فيما تبلغ م�ساحة الطابق التجاري 1800 مرت مربع.
ال�سمي�ساين يف  يقع يف منطقة  اي�ساً جممعاً جتارياً  ال�سركة  ومتتلك 

المجالي: األردن اليوم المالذ اآلمن لالستثمارات 
في منطقة الشرق األوسط

األردن األولى لالستثمار
شركة
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للمجمع ح�ايل  االإجمالية  امل�ساحة  تبلغ  الثقافة حيث  �سارع  و�سط 
10.500 مرت مربع يتاألف من اثني ع�سر طابقا ت�سم ثلثة ط�ابق 
مق�سمة الى م�اقف �سيارات تت�سع ل�ق�ف 100 �سيارة ا�سافة الى عدد 

من املكاتب.

حمالت تسويقية لإلعالن عن 
مبانيها العقارية

كبرة  ت�س�يقية  ب��ح��م��لت  ���س��ت��ق���م  ال�����س��رك��ة  ان  امل��ج��ايل  وب���ني 
للإعلن عن مبانيها العقارية منها قيامها بت�قيع اتفاقية ت�س�يق 
مع ادارة �سركة العبديل لل�ستثمار والتط�ير لتق�م بت�س�يق وترويج 

جممع ال�سركة يف منطقة العبديل.
ويف اخلتام،امتنى ان يدمي اهلل علينا نعمة االأمن واال�ستقرار يف 

ان  تامة  اقولها عن قناعة  بلد احل�شد والرباط،  الطيب  البلد  هذا 
هذا البلد ينعم بحمد اهلل بقيادة حكيمة متناغمة مع �سعبها و�سعب 

طيب ي�شتطيع حتمل ال�شعاب ولديه القدرة على ال�شرب.
والبطالة،  الفقر  امل��ث��ال  �سبيل  على  منها  نعاين  م�ساكل  هناك 
وهناك ن�سب باملدي�نية اخلارجية والداخلية العالية ن�عاً ما؛ البد 
ك��اأردن��ي��ني جميعاً  ون��ح��ن  اأق�����س��ى جهد ممكن  ب��ذل  م��ن  للحك�مات 
ي�م،  للتغلب عليها وحماولة تخفي�سها؛ فل ميكن حل م�سكلة يف 
ال�سعب والقيادة وعندما يتعاون  ولكن عندما تت�سافر اجله�د من 
باعتقادي  الظ�اهر  هذه  من  للحد  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع 
ب��دائ��ل وب���دائ���ل كثرة  ال��ب��ح��ث ع��ن  ن�ستطيع ول��ذل��ك ي��ج��ب دائ���م���اً 
وبالتاأكيد من م�سلحتنا جميعا ومن م�سلحة هذا البلد ان يحد من 
من  الب��د  والفقر  مف�سدة  ه�  الفراغ  الن  امكن  ما  البطالة  م�سكلة 

معاجلته.

تمتلك الشركة مجمعات تجارية مميزة في منطقة العبدلي
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فر�ست املرحلة احل�سا�سة التي متر بها �سركة الب�تا�س العربية وال�سناعات 
ال�سرايرة  جمال  املهند�س  ع���دة  والعاملي  االإقليمي  امل�ست�ى  على  التعدينية 
جمددا اإلى رئا�سة جمل�س اإدارة ال�سركة بعد اأن غادرها اإلى الدوار الرابع قبل 

عدة اأ�سهر لي�سغل من�سب نائب رئي�س ال�زراء يف احلك�مة ال�سابقة.
اإع��ادة  الب�ر�سة  م�قع  على  له  اإف�ساح  ح�سب  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وق��رر 
تعيني ال�سرايرة الذي �سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة من عام 2012 

وحتى 25 فرباير/ �شباط املا�شي ممثا عن وزارة املالية.
ومتكنت ال�سركة يف عهد ال�سرايرة الذي ميتلك خرة اقت�سادية و�سيا�سية 
كبرة من تنفيذ م�سروعات ت��سعية ذات جدوى اقت�سادية بعد تطبيق خطة 
خف�س تكاليف االإنتاج التي نفذتها ال�شركة يف االأع��وام املا�شية حيث جنحت 
ال�سركة يف خف�س تكاليف االإنتاج يف اخر 5 �سن�ات بن�سبة ت�سل اإلى 33 باملائة 
باملنتجني  مقارنة  االإن��ت��اج  تكاليف  حيث  م��ن  االأع��ل��ى  الثلث  يف  كانت  اأن  بعد 

العامليني املناف�سني لها.
الذي  ال�سرايرة  ال�سركة يف عهد  اأم���ر  ت�سر  الر�سيدة يف  االإدارة  وبف�سل 
العاملي  االحت��اد  ال��ى ع�شويته يف  اإ�شافة  العربي  االأ�شمدة  احت��اد  يرتاأ�س  ك��ان 
للأ�سمدة، مار�ست ال�سركة دورا رائدا لي�س فقط يف رفد خزينة الدولة بامل�ارد 
�سمن  متقدمة  مرتبة  احتل  ال��ذي  االجتماعي  بالدور  واإمن��ا  فح�سب،  املالية 
اإل��ى خمتلف  ذل��ك  امتد  ب��ل  ال�سركة  امتياز  اأم��اك��ن  يف  لي�س ففط  اأول���ي��ات��ه��ا 

مع  ايجابيا  تفاعليا  مرتكزا  منها  جعل  مما  ا�ستثناء،  بل  اململكة  حمافظات 
كالتعليم  التنمية يف قطاعات عدة  وتاأطر عمليات  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 
االأيتام،  ورعاية  البلدية،  واخلدمات  االجتماعية،  والتنمية  العايل،  والتعليم 
ودعم ذوي االحتياجات اخلا�سة، والريا�سة وال�سباب، واملياه والبيئة والثقافة 

ودور العبادة والنقابات املهنية والعمالية.
و���س��ه��دت ال�����س��رك��ة خ���لل ف���رتة ت����يل ال�����س��راي��رة رئ��ا���س��ة جمل�س اإدارت��ه��ا 
التي  االأزم���ات  ظل  يف  هامة  مف�سلية  مراحل  املا�سية  ال�ست  ال�سن�ات  خ��لل 
ع�سفت يف ال�سركات املتخ�س�سة بال�سناعات التعدينية و�سناعة االأ�سمدة على 
دمي�مة  يف  اال�ستمرار  على  ال�سركة  خللها  عملت  والعامل،  املنطقة  م�ست�ى 
اأعمالها واأن�شطتها اال�شتثمارية وحتقيق االأرب��اح، وحافظت على تقدمي كافة 
الت�سهيلت للعاملني لديها بنف�س ال�ترة دون اي تراجع، وا�ستمرت يف رفد 

خزينة الدولة بالع�ائد امل�ستهدفة ودعم املجتمعات املحلية.
ا�ستثمارية  بت��سعة  القيام  املا�سية  ال�سن�ات  خ��لل  ال�سركة  وا�ستطاعت 
ال�سريك  لعزم  وبالنظر  دي��ن��ار.   ملياري  بح�ايل  تقدر  اقت�سادية  و�سراكات 
ل�سركة  ال�سركة  يف  ح�ستها  بيع  الكندية  ب�تا�سك�رب  �سركة  اال�سرتاتيجي 
ال�سل�س  االنتقال  �سمان  مبكان  االأهمية  من  فاإنه  ك��رى  متخ�س�سة  �سينية 
لذلك اجلزء الكبر ن�سبيا من امللكية واملحافظة على امل�سالح ال�طنية االأردنية 
يف �شروط ال�شراكة اجلديدة، وكذلك �شمان االإدارة الكفوؤة من خال اإحال 

ضمانة الستمرار التميز في األداء والنمو االستثماري للشركة

شركات

للبوتاس …
الصرايرة
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اإدارة اأردنية قديرة بدال من االإدارة الكندية والتاأكد من قيامها باأعباء اإدارة هذا 
املرفق ال�سناعي الهام بكفاءة وفعالية. علما باأن ال�سريك ال�سيني اجلديد لن 

ي�سارك يف االإدارة و�سيكتفي بثلثة مقاعد يف جمل�س االإدارة.

انجازات متميزة
عام  من  الفرتة  خ��ال  متميزة  اجن��ازات  العربية  البوتا�س  �شركة  وحققت 
2012 وحتى بداية عام 2018 �س�اء على �سعيد خدمة االقت�ساد ال�طني ودعم 

خزينة اململكة او يف اإطار م�س�ؤوليتها االجتماعية وخدمة املجتمع املحلي.
وي�شري ملخ�س ك�شف ح�شاب الجنازات �شركة البوتا�س العربية خال هذه 
الفرتة التي ت�لى فيها ال�سرايرة رئا�سة جمل�س اإدارتها يف املرحلة املا�سية ان 
كما  دينار.  ملي�ن   713 بلغت  ال�سركة  حققتها  التي  ال�سافية  النقدية  االأرب��اح 
وال�سرائب  والدخل  التعدين  �سريبة  من  للخزينة  ال�سركة  مدف�عات  بلغت 
االأخرى 467 ملي�ن دينار، وجمم�ع ما قدمته خلدمة املجتمع املحلي يف اطار 

م�س�ؤوليتها االجتماعية بلغ 54 ملي�ن دينار.
وت�سر اح�سائيات ال�سركة الى ان �سايف النقد املت�فر و�سندات اخلزينة يف 
البن�ك  ال�سركة يف  اأر�سدة يف ح�ساب  دينار  272 ملي�ن  بلغ   2018  /2 ي�م 25/ 
االأردنية. وت�زعت االأرباح ال�سافية لل�سركة خلل الفرتة من 2012 وحتى 2017 
 البالغة 713 ملي�ن دينار ب�اقع 199 ملي�نا عام 2012 و 131 ملي�نا عام 2013 
و 100 ملي�ن ع��ام 2014 و 131 ملي�نا ع��ام 2015 و 62 ملي�نا ع��ام 2016 و 90 

ملي�نا عام 2017.
البالغة  الفرتة  تلك  خلل  اململكة  خلزينة  ال�سركة  مدف�عات  ت�زعت  كما 
467 ملي�ن دينار اأو ما ن�سبته 66 باملائة من ارباح ال�سركة وعلى النح� التايل؛ 
192 ملي�ن دينار ت�زيعات االرباح، و 107 مليني دينار �سريبة الدخل، و 124 

ملي�ن دينار ر�س�م التعدين، و44 ملي�نا ر�س�م اخرى.
 وت�سر اإح�سائيات ال�سركة الى ان مبيعاتها بلغت خلل العام 2012 ملي�نا 
و 635 األف طن وملي�نا و 772 الف طن يف العام 2013، وملي�نني و239 األف طن 
يف العام 2014، و وملي�نني و189 الف طن يف العام 2015، وملي�نني و 36 الف 

طن عام 2016، وملي�نني و 360 الف طن عام 2017.
االجتماعية  امل�س�ؤولية  برامج  على  العربية  الب�تا�س  �سركة  اإن��ف��اق  وت���زع 
 ،2012 ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليني   10 ال��ت��ايل؛  النح�  على  املحلي  املجتمع   وخ��دم��ة 
و 10 مليني دينار يف عام 2013، و 8 مليني دينار يف عام 2014، و10 مليني 
دينار يف ع��ام 2015، و 8 مليني دينار يف ع��ام 2016، و 8 مليني دينار يف عام 

2017، مبجم�ع و�سل الى 54 ملي�ن دينار.
م�سروع  الفرتة  بها خلل هذه  ال�سر  التي مت  ال�سركة  م�ساريع  وت�سمنت 
الت��سع يف االنتاج ب�اقع 180 الف طن �سن�يا بكلفة تقديرية تبلغ 130 ملي�ن 
دينار، وم�سروع �سد ابن حماد بكلفة 26 ملي�ن دينار، وهناك مناق�سات لزيادة 

التم�يل لي�سبح 5ر33 ملي�ن دينار.
االنتاج  م�ساعفة  م�سروع  بها،  ال�سر  مت  التي  امل�ساريع  قائمة  �سملت  كما 

احلبيبي لي�سبح 500 الف طن بدال من 250 الف طن �سن�يا، وم�سروع الت��سع 
وم�سروع  ط��ن،  ال��ف   175 لي�سبح  ط��ن  ال��ف   130 م��ن  كيمابك�  �سركة  ان��ت��اج  يف 
الت��سع يف انتاج �سركة برومني االردن، وم�سروع ت�ليد الكهرباء من خلل الغاز 

الطبيعي.
وب��ل��غ��ت اأع����داد امل���ظ��ف��ني يف ���س��رك��ة ال��ب���ت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة و���س��رك��ات��ه��ا التابعة 
ال�سلبية  التط�رات  من  الرغم  وعلى  مبا�سر.  ب�سكل  م�ظفا   2479 واحلليفة 
التي �سهدتها االأ�س�اق العاملية للأ�سمدة خلل ال�سن�ات املا�سية وا�سلت �سركة 
العاملني فيها كافة احل�افز والت�سهيلت واحلفاظ  العربية يف منح  الب�تا�س 
على كافة حق�ق وامتيازات العاملني لديها، وكان لرئي�س جمل�س ادارة ال�سركة 
وربطها  وتب�يبها  العاملني  ح��ق���ق  تنظيم  يف  االهمية  ب��ال��غ  دوراً  ال�����س��راي��رة 
باالإنتاجية والكفاءة باأ�سل�ب اإداري �سفاف �ساهم برفع والء العاملني لل�سركة. 
وال��ع��لوات تتجاوز 65  املزايا واحل���اف��ز  االإجمالية لهذه  الكلفة  وق��د جت��اوزت 
ال�احد  للم�ظف  ككلفة  �سهريا  دينار   2700 اي مبت��سط  �سن�يا،  دينار  ملي�ن 
ال�سركة  وافقت  �سهري، حيث  نقدا مبعدل  تدفع  دينار   1900 منها  ال�سركة  يف 
على رفع مكافاأة االأداء ال�سن�ية لت�سبح راتب �سهر تقديراً منه للجه�د املبذولة 
من قبل العاملني على الرغم من الرتاجع يف االأرباح نتيجة للظروف العاملية. 
وت�سنف تلك االمتيازات �سمن فئة اأعلى مت��سط راتب يف ال�سركات املماثلة يف 
اخلليج  دول  يف  وحتديدا  املنطقة  يف  التعدينية  وال�شناعات  اال�شمدة  �شناعات 
بت�قيع  ال�سركة  ال�سركة عند هذا احلد فقط، ولكن قامت  العربي. ومل تقف 
اتفاقيتني عماليتني ملنح امل�ظفني يف كافة م�اقعها زيادات يف االج�ر واحل�افز 
ال��� 7 مليني دينار  وامل��زاي��ا خ��لل ال�سن�ات االأرب��ع��ة االأخ���رة جت��اوزت كلفتها 
م�شتوى  على  االول��ى  املرتبة  حتتل  ال�شركة  جعلت  احلوافز  هذه  ان  اذ  �شنوياً، 
اململكة من حيث بيئة العمل واحل�افز املقدمة للعاملني لديها. ويحظى كافة 
العاملني يف ال�سركة بتقا�سي 16 راتبا يف ال�سنة و �سندوق ادخار ومكافاأة نهاية 
خدمة ب�اقع راتب �سهرين عن كل �سنة خدمة و مكافاأة �سن�ية ترتاوح ما بني 
اية ف�ائد و تامني �سحي  ا�سكان دون  الى قر�س  اإل��ى راتبني، باالإ�سافة  رات��ب 
للم�ظف وعائلته دون اية �سق�ف و تامني على احلياة و تامني �سحي للم�ظف 
وعائلته بعد التقاعد و منح درا�سية الأبناء العاملني وتامني كافة و�سائل النقل 
االإنتاج، وتقدمي وجبات غذائية كاملة  للم�ظفني والعاملني من والى مراكز 

للعاملني يف م�سانع ال�سركة.
املف�سلية من  الفرتة  العربية يف هذه  الب�تا�س  �سركة  الى  ال�سرايرة  ع�دة 
ا�ستمرار  على  وتاأكيد  االأداء  يف  التميز  ال�ستمرار  �سمانة  الب�تا�س  �سركة  عمر 
اال�سراف  واإحكام  الهام  ال�سناعي  ال�سرح  هذا  ادارة  يف  الر�سيد  االإداري  النهج 
االإنتاجي واال�ستثماري مع  الت��سع  واإدارتها نح�  االنتقالية  املرحلة  على هذه 
ال�سريك اال�سرتاتيجي ال�سيني اجلديد، حيث اأ�سرف ال�سرايره وب�سفته نائبا 
لرئي�س الوزراء على و�شع اتفاقية التفاهم مع ال�شريك ال�شيني والتي حتققت 

من خللها م�سالح ال�سركة اإلى جانب امل�سالح ال�طنية. 
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لل�سركة     الراية الها�سمية - ظلت الب�تا�س يف ال�سن�ات االأخ��رة من�ذجاً 
وال�سراكة الناجحة بف�سل اإدارتها التي اعتمدت اأ�ساليب �سفافة، وقادت العمل 
التي  ع�سفت  ال��ظ��روف  تقلب  رغ��م  ال�سركة  املثمر، حر�ست  االإن��ت��اج  ملزيد من 
ب�شركات اأخرى �شبيهة اأو تعمل يف نف�س املجال على اأن تبقى يف جناحها امل�شتمر 
علقات  �سبكة  وت�سمن  االإن��ت��اج  وتعزز  الت�س�يق  جتيد  وان  ب�عي  تت��سع  واأن  

متط�رة من الت�س�يق. .
اأرباحها وظلت مع كل  اأرق��ام عالية يف  جنحت البوتا�س العربية يف ت�شجيل 
الرقم  تاأخذ  فكانت  االجتماعية  م�شوؤولياتها  من  اأي�شاً  تعزيز  اجناز وخطوات 
االأول يف هذا املجال الذي اأعطاها وهجاً وتقديراً خا�ساً  لدى خمتلف الطبقات 
وال�سرائح االجتماعية التي ظل ينال الكثر منها دعماً ي�سب يف م�سلحة فئات 
حمتاجة والأغرا�س خمتلفة كالتعليم وال�سحة والتدريب والع�ن االجتماعي. .
�سابقة  �سن�ات  والتقدير عن  ال�سكر  العربية  الب�تا�س  �سركة  ا�ستحقت  لقد 

مثمرة..

نجاحات تعكسها األرقام ومسؤولية اجتماعية مثمرة. ..

البوتاس العربية

هايمان: زيادة الدخل تعود إلى ارتفاع أسعار 
البوتاس العالمية وتحقيق حجم انتاج قياسي 

بلغ 597 ألف طن 
ال�سريبة  بعد  م�حدة  �سافية  اأرباحاً  العربية  الب�تا�س  �سركة  حققت 
واملخ�س�سات وع�ائد التعدين يف الربع االأول من عام 2018 بلغت )25.7( 
العام  من  الفرتة  نف�س  يف  دينار  ملي�ن   )  25.3( مع  مقارنة  دينار  ملي�ن 

املا�سي اأي بارتفاع ن�سبته )%2(. 
يعتر  االرت��ف��اع  اأن  هاميان  برنت  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأو���س��ح 
اجنازا هاماً، حيث اأن ق�شما كبرياً من اأرباح العام املا�شي كان يعود اإلى بيع 

ال�شركة حل�شتها يف �شركة مغني�شيا االأردن والذي ا�شتكمل يف �شهر �شباط 
دينار  مليني   )8( ح���ايل  مب��ق��دار  رب��ح��اً  ال�سركة  �سجلت  وبالتايل   2017

كن�شاط غري ت�شغيلي. 
اأما يف العام احلايل فاإن االأرباح غر الت�سغيلية اأقل بكثر. وعند مقارنة 
االأرباح من الن�ساطات الت�سغيلية، والتي بلغت 8 مليني دينار العام املا�سي، 

فاإن الزيادة يف الربح تبلغ %150.
واأ�ساف هاميان اأن كميات الب�تا�س املنتجة يف الربع االأول من عام 2018 
حققت رقماً قيا�سياً بلغ )597( األف طن مرتي، مقارنة مع )557( األف طن 

يف نف�س الفرتة من العام املا�سي. 
وبني هاميان اأن اإيرادات املبيعات ارتفعت 10% عن نف�س الفرتة يف العام 
املا�سي وكان ذلك ب�سكل رئي�سي بف�سل ارتفاع اأ�سعار بيع الب�تا�س، حيث اأن 

�س�ق الب�تا�س العاملي اآخذ باال�ستقرار بعد �سدمات االأع�ام املا�سية.

البوتاس تحقق 25.7 مليون دينار أرباحًا صافية في الربع االول

توزع أرباحا نقدية على 

المساهمين بواقع100 %
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خال  متميزة  اجن����ازات  العربية  ال��ب��وت��ا���س  �شركة  حققت    
�سعيد  على  �س�اء   2018 عام  بداية  وحتى   2012 عام  من  الفرتة 
خ��دم��ة االق��ت�����س��اد ال���ط��ن��ي ودع����م خ��زي��ن��ة امل��م��ل��ك��ة او يف اإط���ار 

م�س�ؤوليتها االجتماعية وخدمة املجتمع املحلي.
وي�����ش��ري ملخ�س ك�����ش��ف ح�����ش��اب الجن�����ازات ���ش��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 
ال��ع��رب��ي��ة خ���لل ه���ذه ال��ف��رتة ال��ت��ي ت���ل��ى فيها امل��ه��ن��د���س جمال 
ال�سافية  النقدية  االرب���اح  ان  ادارت��ه��ا  جمل�س  رئا�سة  ال�سرايرة 

التي حققتها ال�سركة بلغت 713 ملي�ن دينار.
التعدين  �سريبة  من  للخزينة  ال�سركة  مدف�عات  بلغت  كما 
وال��دخ��ل وال�����س��رائ��ب االخ���رى 467 ملي�ن دي��ن��ار، وجم��م���ع ما 
االجتماعية  اإط��ار م�س�ؤوليتها  املحلي يف  املجتمع  قدمته خلدمة 

بلغ 54 ملي�ن دينار.
وت�سر اإح�سائيات ال�سركة الى ان �سايف النقد املت�فر و�سندات 
اأر���س��دة يف  دينار  بلغ 272 ملي�ن  ي���م 25/ 2/ 2018  اخلزينة يف 

ح�ساب ال�سركة يف البن�ك االأردنية.
 2012 الفرتة من  خ��لل  لل�سركة  ال�سافية  االرب���اح  وت���زع��ت 
وحتى 2017 البالغة 713 ملي�ن دينار ب�اقع 199 ملي�نا عام 2012 
و 131 ملي�نا عام 2013 و 100 ملي�ن عام 2014 و 131 ملي�نا عام 

2015 و 62 ملي�نا عام 2016 و 90 ملي�نا عام 2017.
تلك  خ��لل  اململكة  خلزينة  ال�سركة  مدف�عات  ت���زع��ت  كما 
الفرتة البالغة 467 ملي�ن دينار اأو ما ن�سبته 66 باملائة من اإرباح 
االرب��اح  ت�زيعات  دينار  ملي�ن   192 التايل  النح�  وعلى  ال�سركة 
ر�س�م  دينار  ملي�ن   124 و  الدخل  �سريبة  دينار  مليني   107 و 

التعدين و44 ملي�نا ر�س�م اخرى.
وت�سر اإح�سائيات ال�سركة الى ان مبيعاتها بلغت خلل العام 
العام  ال��ف طن يف  و 772  ال��ف طن وملي�نا  و 635  2012 ملي�نا 
2013، وملي�نني و239 الف طن يف العام 2014، و 2 ملي�ن و189 

ع��ام 2016،  ال��ف ط��ن  ال��ع��ام 2015، وملي�نني و 36  ال��ف ط��ن يف 
وملي�نني و 360 الف طن عام 2017.

امل�س�ؤولية  برامج  على  العربية  الب�تا�س  �سركة  اإنفاق  وت���زع 
االجتماعية وخدمة املجتمع املحلي على النح� التايل 10 مليني 
دينار يف عام 2012، و 10 مليني دينار يف عام 2013، و 8 مليني 
دينار يف عام 2014، و10 مليني دينار يف عام 2015، و 8 مليني 
دينار يف عام 2016، و 8 مليني دينار يف عام 2017 مبجم�ع و�سل 

الى 54 ملي�ن دينار.
هذه  خ��لل  بها  ال�سر  مت  التي  ال�سركة  م�ساريع  وت�سمنت 
�سن�يا  ال��ف ط��ن  ب���اق��ع 180  االإن��ت��اج  الت��سع يف  ال��ف��رتة م�سروع 
حماد  ابن  �سد  وم�سروع  دينار،  ملي�ن   130 تبلغ  تقديرية  بكلفة 
بكلفة 26 ملي�ن دينار، وهناك مناق�سات لزيادة التم�يل لي�سبح 

5ر33 ملي�ن دينار.
ك��م��ا �سملت ق��ائ��م��ة امل�����س��اري��ع ال��ت��ي مت ال�����س��ر ب��ه��ا، م�����س��روع 
ب��دال من 250  ال��ف طن  االإن��ت��اج احلبيبي لي�سبح 500  م�ساعفة 
من  كيمابك�  �سركة  انتاج  يف  الت��سع  وم�سروع  �سن�يا  طن  ال��ف 
اإنتاج  يف  الت��سع  وم�سروع  طن  ال��ف   175 لي�سبح  طن  ال��ف   130
�سركة برومني االردن وم�سروع ت�ليد الكهرباء من خلل الغاز 

الطبيعي.
ال�����س��ري��ك  اإع������لن  وب���ع���د  مت،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  االإدارة  وب�������س���اأن 
اال�سرتاتيجي لبيع ح�سته يف ال�سركة، و�سع خطة مت مب�جبها 
من  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  اإدارة  من  ال�سل�س  االنتقال  �سمان 
تتاأثر  ومل  العربية  الب�تا�س  �سركة  مع  املبا�سر  التعاقد  خ��لل 

اعمال ال�سركة بعملية البيع.
وبلغت اإعداد امل�ظفني يف �سركة الب�تا�س العربية و�سركاتها 

التابعة واحلليفة 2479 م�ظفا ب�سكل مبا�سر. 

البوتاس تحقق انجازات متميزة خالل 

السنوات الست الماضية
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ال��ق���ات  ك��ل م��ن  ب��ني  العربية م��ذك��رة تفاهم  ال��ب���ت��ا���س  وق��ع��ت �سركة 
والت�سغيل  التنمية  �سندوق  وممثل  العربي  اجلي�س   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة 
الب�تا�س  �سركة  تق�م  الفلتر مب�جبه  ل�سناعة  �سركة اجلن�ب  وم�سفي 
بتم�يل �سراء كامل معدات وجهزة م�سنع �سركة اجلن�ب ل�سناعة الفلتر 
التنمية  و�سندوق  العربي  – اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  الق�ات  قبل  من 
�سمن  ا�ستخدامها  اإع����ادة  ل��غ��اي��ات  والتقني  املهني  والتعليم  والت�سغيل 

م�ساريع تنم�ية تع�د بالنفع على اململكة اقت�سادياً واجتماعياً.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة جمال ال�سرايرة -قبل تعيينه نائباً 
التخطيط  هيئة  رئي�س  بح�س�ر  الت�قيع  حفل  خ��لل  ال����زراء-  لرئي�س 
اال�سرتاتيجي وامل�ارد الدفاعية ممثل الق�ات امل�سلحة االأردنية ومندوبني 
من وزارة العمل و�سندوق التنمية والت�سغيل وم�سفي عام �سركة الفلتر 
وبح�س�ر النائب رندة ال�سعار ان الب�تا�س و�سمن �سيا�ستها وم�س�ؤوليتها 
املجتمع  وم�ؤ�س�سات  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  لدعم  دائما  ت�سعى  االجتماعية 
املدين للنه��س مب�ست�ى خدماتها التي تقدمها الأبناء املجتمعات املحلية.
ا�ستثمار  اإع���ادة  ب��ه��دف  ال��دع��م  ب��ه��ذا  تتقدم  الب�تا�س  �سركة  اأن  واأك���د 
بالتعاون مع  الذي يحقق فر�س عمل جديدة  بال�سكل  امل�سنع  م�ج�دات 

قطاعات الدولة املختلفة.
واأ�ساف ان ال�سركة حري�سة على دعم الق�ات امل�سلحة ملا تقدمه لل�طن 
واأكد  وا�ستقرار،  اأمن  االردن واحة  اأمن وحماية جعلت من  وامل�اطن من 
حر�سها على التعاون مع �سندوق التنمية والت�سغيل وكافة اجلهات املعنية 
املحلية  باملجتمعات  النه��س  �سبيل  يف  العاملة  االأي��دي  وت�سغيل  بتدريب 

وت�فر فر�س عمل الأبنائها.
ويت�قع اأن يتم ا�ستخدام مبنى امل�سنع وبنيته التحتية يف منطقة غ�ر 
جمال  يف  ا�ستثماره  لغايات  والت�سغيل  التنمية  �سندوق  قبل  من  ال�سايف 
�سيدة من   500 – ت�سغيل ح���ايل 400  ي�ساهم يف  املحيكات ومبا  �سناعات 

اأهايل غور ال�شايف وحت�شني م�شتوى معي�شة هذه الفئة.
من جهته ثمن رئي�س هيئة التخطيط اال�سرتاتيجي وامل�ارد الدفاعية 
الل�اء ن�سار �سعيد العثامنة مبادرة �سركة الب�تا�س العربية يف دعم الق�ات 
اعتزاز  امل�سلحة واملجتمعات املحلية املختلفة يف حمافظات اململكة، م�ؤكداً 
الق�ات امل�سلحة بهذا الت�جه ال�طني الذي يدل على �سدق وانتماء �سركة 

الب�تا�س العربية يف دعم التنمية يف اململكة.
املحامي  الفلتر  ل�سناعة  اجلن�ب  �سركة  اأك��د من جهته م�سفي  كما 
الدكت�ر ثامر ف�از اأب� جريبان، ترحيبه واعتزازه بالدور الذي قامت به 
و�سعي  تعاون  من  ادارتها  جمل�س  برئي�س  ممثلة  العربي  الب�تا�س  �سركة 
�سركة  م�سفي  ب���دوره  .وث��م��ن  التفاهم.  م��ذك��رة  ت�قيع  اج����راءات  المت���ام 
اع��ادة  ويف  فيها،  �ساهم  ولكل من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  الفلتر  ل�سناعة  اجلن�ب 
مب�ساريع  املحلي  املجتمع  ورف��د  جديد،  من  وم�ج�داته  للم�سنع  احلياة 
تنم�ية تع�د بالنفع على اجلميع، وهذا ما �سيك�ن له دور كبر يف التخفيف 
وال�سر يف  العمل  امل�سنع عن  بعد ت�قف  ن�ساأت  التي  البطالة  واحلد من 
اج��راءات ت�سفيته قان�نا، وه��ذا ما كان له االأث��ر االأك��ر يف تكاتف جه�د 
لتحقيق  املجتمعية  املبادرة  هذه  المت��ام  �سخ�سيا  و�سعيه  االأط���راف،  كافة 

الغاية املرج�ة منها. 

“البوتاس” تمول شراء مصنع “الفالتر” لصالح 

القوات المسلحة و”صندوق التشغيل”
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البوتاس توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهند
اتفاقيات  ني�دلهي،  الهندية  بالعا�سمة  العربية  الب�تا�س  �سركة  وقعت 
لل�س�ق  زي��ادة �سادرات منتجاته  لغايات  �سركات هندية  تفاهم مع  مذكرات 

الهندية.
فقد وقعت �سركة الب�تا�س العربية على هام�س منتدى االعمال الهندي- 
›انديان  مع  تفاهم  مذكرة  على  ني�دلهي،  بالعا�سمة  اقيم  ال��ذي  االأردين 

ب�تا�س ملتد‹ الهندية التي تعتر من اكر امل�سرتين ملادة الب�تا�س بالهند.
ومب�جب مذكرة التفاهم �ستزود �سركة الب�تا�س ال�سركة الهندية بنح� 
ومل��دة خم�س  �سن�ي  ب�سكل  لكميات خيارية  باال�سافة  م��رتي  ال��ف طن   375

�سن�ات اعتبارا من العام احلايل.
وعلى  الطرفني  قبل  م��ن  �سن�ي  ب�سكل  اال�سعار  على  االت��ف��اق  يتم  كما 
ا�ستمرارية  التفاهم  م��ذك��رة  وتعك�س  ال�سائدة،  العاملية  امل�ست�يات  ا�سا�س 

العلقات الط�يلة االمد بني ال�سركتني التي بداأت قبل 25 عاما.

كما وقعت �سركة الب�تا�س مذكرة تفاهم اخرى مع �سركة ›زواري اغرو 
كيميالز ملتد‹، تق�م مب�جبها الب�تا�س بتزويد ال�سركة الهندية التي تعتر 
بداية كل  االتفاق عليها  يتم  بكميات  بالهند،  امل�سنعني للأ�سمدة  اكر  من 

�سنة زراعية.
كما يتم االتفاق على االأ�سعار على اأ�سا�س �سن�ي وتك�ن مذكرة التفاهم 
�ساحلة ملدة ثلث �سن�ات وتعتر ا�ستمرارية للعلقات الط�يلة االمد بني 

ال�سركتني التي بداأت عام 1994.
بال�س�ق  العربية  الب�تا�س  �سركة  ل��سع  تعزيزا  التفاهم  وتاأتي مذكرتا 
ومن  بالعامل،  للب�تا�س  امل�ستهلكة  االأ�س�اق  اكر  من  يعتر  ال��ذي  الهندية 
املت�قع ان ينم� يف امل�ستقبل جراء الزيادة ال�سكانية بالهند والطلب املتزايد 
على الغذاء كما متثل الكميات املن�ي بيعها �سن�يا لل�سركتني ح�ايل 20 و25 

باملائة من اإجمايل اإنتاج �سركة الب�تا�س العربية ال�سن�ي.
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ترعت �سركة الب�تا�س العربية مبختر تكن�ل�جيا لل�سناعات الكيماوية 
اإلى  ت�سل  بتكلفة  التطبيقية  البلقاء  اجلامعية يف جامعة  الكرك  كلية  الى 
الكيماوية  ال�سناعات  تكن�ل�جيا  تخ�س�س  خلدمة  دينار  الف   180 ح���ايل 
وتطبيقا  علميا  م�ؤهلني  لتخريج طلبة  الكلية  م�ؤخرا يف  ا�ستحدث  وال��ذي 

على م�ست�ى الدبل�م التقني.
وتفقد م�قع املختر يف الكلية معايل املهند�س جمال ال�سرايره رئي�س 
ال���زراء-   لرئي�س  نائباً  تعيينه  -قبل  العربية  الب�تا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س 
التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  الزعبي  �سرور  عبداهلل  الدكت�ر  واالأ�ستاذ 
واالأ�ستاذ الدكت�ر غاندي انف�قه نائب الرئي�س لل�س�ؤون االأكادميية والدكت�ر 
ه�سام ال�سم�ر عميد كلية الكرك اجلامعية واأ�سرة الكلية ومدراء الدوائر يف 

�سركة الب�تا�س العربية. 
العربية  الب�تا�س  �سركة  ال��ت��زام  عن  ال�سرايره  جمال  املهند�س  واأع��ل��ن 
بتعيني كافة اخلريجني من تخ�س�س تكن�ل�جيا ال�سناعات الكيماوية على 
م�ست�ى الدبل�م من كلية الكرك اجلامعية ويف حالة النق�س �سيتم تعيني 

من خريجي كلية الهند�سة التكن�ل�جية وكلية احل�سن اجلامعية.
واأ�ساد املهند�س جمال ال�سرايره مبا تق�م به جامعة البلقاء التطبيقية 
حاجة  ملواكبة  وتطويرها  تقنية  تخ�ش�شات  واإدخ���ال  وحتديث  تطوير  من 
ال�سركات مثل �سركة الب�تا�س العربية والتي تعمل على اإدخال دماء جديدة 
ما  وهذا  م�ؤهلة ومبعدالت جيدة  الك�ادر اجلديدة  تك�ن  وان  ك�ادرها  اإلى 

جنده يف خريجي جامعة البلقاء التطبيقية. 

�سرور  الدكت�ر عبداهلل  االأ�ستاذ  التطبيقية  البلقاء  واأ�ساد رئي�س جامعة 
الزعبي باإدارة �سركة الب�تا�س العربية ورئي�س جمل�س اإدارتها املهند�س جمال 
ال�سرايره والتي تعمل على تنفيذ روؤيتها ور�سالتها جتاه م�ؤ�س�سات املجتمع 
والتزامها  التطبيقية  البلقاء  وتعاونها مع جامعة  التعليمية منها  وخا�سة 
بتعيني خريجي تخ�س�س تكن�ل�جيا ال�سناعات الكيماوية وبترعها الإن�ساء 
هذا املختر حيث با�سرت اجلامعة باإعلن عن ت�ريد هذا املختر ال�سروري 

لهذا التخ�س�س.
كما اأ�ساد الدكت�ر الزعبي برئي�س جمل�س اإدارة �سركة الب�تا�س العربية 
عن دعمه لكلية الكرك اجلامعية وه� ما ي�سجع اجلامعة على فتح تخ�س�سات 
حيث  االأخ��رى  وال�شركات  العربية  البوتا�س  �شركة  حتتاجها  جديدة  تقنية 
تقيم اجلامعة �سراكة حقيقية مع �سركة الب�تا�س العربية والقطاع اخلا�س 
اجلامعية  الكرك  كلية  اإل��ى  عاملية  تقنية  من��اذج  نقل  على  اجلامعة  وتعمل 

وكليات اجلامعة االأخرى.
ب���اأن عمل اجلامعة يف  الزعبي  ���س��رور  ال��دك��ت���ر عبد اهلل  االأ���س��ت��اذ  وب��ني 
الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  روؤي��ة  من  انطلقا  ياأتي  والتحديث  التط�ير 
لتنمية  ال�طنية  واالإ�سرتاتيجية  امللك  النقا�سية جلللة  ل��لأوراق  وتنفيذا 
تط�ير  على  اجل��ام��ع��ة  عملت  حيث  ؛  التعليم  تط�ير  يف  الب�سرية  امل�����ارد 
اخلطط للدبل�م التقني والتطبيقي اعتبارا من العام اجلامعي 2018/2017 
والتدريب  والتطبيقية  والتخ�س�سية  احلياتية  امل��ه��ارات  على  تركز  والتي 

العملي.

شركة البوتاس العربية تتبرع بمختبر لتكنولوجيا 

الصناعة الكيماوية لكلية الكرك الجامعية 
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م�اقع  �سفحات  يف  ن�سر  م��ا  بع�س  على  العربية  الب�تا�س  �سركة  ردت 
الت�ا�سل االجتماعي من معل�مات اعترتها مغل�طة وافرتاءات.

ما  اإل��ى اخلزينة  الب�تا�س قدمت  �سركة  اإن  لها  بيان  ال�سركة يف  وقالت 
�سرائب  �سكل  على  االأخ���رة  �سن�ات  اخلم�س  يف  دي��ن��ار  ملي�ن   320 ي��ع��ادل 
ور�س�م تعدين ور�س�م اأخرى وت�زيعات اأرباح، باالإ�سافة اإلى ح�سة م�ؤ�س�سة 

ال�سمان االجتماعي من االأرباح امل�زعة.
احتياطي  رواف���د  اأه��م  م��ن  العربية  الب�تا�س  �سركة  ‘تعتر  وا���س��اف��ت، 
 850 املركزي مببلغ  البنك  رف��دت  اأنها  ال�سعبة، حيث  العملت  اململكة من 

ملي�ن دوالر بالعملت ال�سعبة يف عام 2017’.
وتاليا ن�س البيان:

تناقلت �سفحات الت�ا�سل االجتماعي م�ؤخراً كمية هائلة من املعل�مات 
املغل�طة واالفرتاءات غر معل�مة امل�سدر ح�ل عدد من امل�ؤ�س�سات ال�طنية 

االأردنية ومنها �سركة الب�تا�س العربية.
وو�سع  التامة،  ال�سفافية  على  ال��دائ��م  ال�سركة  حر�س  م��ن  وان��ط��لق��اً 

احلقائق بو�شوح اأمام اجلمهور، فاإننا نود تو�شيح النقاط التالية:
العربية وال�سركات احلليفة والتابعة لها من  الب�تا�س  1. تعتر �سركة 
اأعمدة االقت�ساد االأردين ومن اأهم روافد اخلزينة االأردنية، حيث قدمت اإلى 
اخلزينة ما يعادل 320 ملي�ن دينار يف اخلم�س �سن�ات االأخ��رة على �سكل 
�سرائب ور�س�م تعدين ور�س�م اأخرى وت�زيعات اأرباح، باالإ�سافة اإلى ح�سة 

م�ؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي من االأرباح امل�زعة.
كما تعتر �سركة الب�تا�س العربية من اأهم روافد احتياطي اململكة من 
العملت ال�سعبة، حيث اأنها رفدت البنك املركزي مببلغ 850 ملي�ن دوالر 

بالعملت ال�سعبة يف عام 2017.
ع��ام��ة، ومعظم  ���س��رك��ة م�ساهمة  ه��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب���ت��ا���س  ���س��رك��ة  اإن   .2
�سيادية،  ا�ستثمار  و���س��ن��ادي��ق  ا�ستثمارية  م�ؤ�س�سات  ه��م  فيها  امل�ساهمني 
باالإ�سافة اإلى ال�سريك االإ�سرتاتيجي الكندي. وبالتايل، فاإن كافة عمليات 
والتدقيق  الداخلي  التدقيق  عمليتي  يف  �سن�ياً  تدقق  وح�ساباتها  ال�سركة 
كافة  ن�سر  وي��ت��م  عاملية،  ح�سابات  تدقيق  �سركات  جت��ري��ه  ال���ذي  اخل��ارج��ي 
تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي على  فيها  بذلك، مبا  املتعلقة  املعل�مات 

م�قع ال�سركة االإلكرتوين وم�قع هيئة االأوراق املالية.
التنفيذي،  بالرئي�س  التنفيذية ممثلة  االإدارة  اأن  اإلى  االإ�سارة  3. جتدر 

هي امل�س�ؤولة عن اإدارة كافة ن�ساطات ال�سركة مبا فيها االإنفاق والت�ظيف.
وتعمل ال�سركة من خلل جلان متخ�س�سة ومن �سمنها جلنة العطاءات 

االإداري���ة  التطبيقات  اأح���دث  وف��ق  وذل��ك  الب�سرية،  امل����ارد  وجلنة  املركزية 
و�سمن اأعلى معاير احل�كمة وال�سفافية.

ومن  االأردن��ي��ة  ال�شركات  اأجن��ح  من  هي  العربية  البوتا�س  �شركة  اإن   .4
اأف�سل االأمثلة على اال�ستقطاب الناجح لل�ستثمارات العربية والعاملية اإلى 
باأعلى  تتميز  منطقة  يف  جغرافياً  تقع  م�سانعها  اأن  ت��درك  ولكنها  االأردن؛ 
تركيز جليوب الفقر والبطالة، ولذلك فاإن �شركة البوتا�س العربية حتر�س 
اأ�سد احلر�س على اال�ستثمار يف تنمية املجتمعات املحلية يف املناطق املحيطة 
�سركة  م�ساهمات  وتعتر  ال���ط��ن.  حم��اف��ظ��ات  �سائر  ويف  ب��ل  مب�سانعها، 
الب�تا�س العربية �سمن برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات، التي يتم 
االجتماعية يف جمل�س  امل�شوؤولية  ا�شراف جلنة  وانفاقها حتت  تخ�شي�شها 
بلغ معدلها  والتي  الر�سيدة،  واحل�كمة  النزاهة  معاير  اأعلى  وفق  االإدارة 
ح�ايل ت�سعة مليني دينار �سن�يا يف ال�سن�ات اخلم�س املا�سية )اأي ح�ايل 
اأعلى م�ساهمة يف تنمية  44 ملي�ن دينار يف ال�سن�ات اخلم�س املا�سية( هي 
املجتمعات املحلية يف االأردن، ومن اأعلى امل�ساهمات يف هذا املجال يف العامل، 

عند قيا�سها كن�سبة مئ�ية من �سايف االأرباح.
ال�سركة  تعد  ال�سفافية،  على  ال��دائ��م  ال�سركة  حر�س  م��ن  انطلقاً   .5
املتطلبات  من  لي�س  وه�  االجتماعية،  امل�س�ؤولية  لن�ساطات  �سن�ياً  تقريراً 
القان�نية، ويتم ت�زيع هذا التقرير على امل�ساهمني واإيداعه يف هيئة االأوراق 
االإلكرتوين  امل�قع  على  ن�سره  اإل��ى  باالإ�سافة  ال�سن�ي،  التقرير  مع  املالية 

لل�سركة.
6. لقد حققت ال�سركة خلل الثلث �سن�ات االأخرة اأرقاماً قيا�سية يف 
حجم انتاج الب�تا�س يف تاريخ ال�سركة، حيث بلغت كمية االإنتاج 2.35 ملي�ن 
طن �شنوياً، كما جنحت يف خف�س كلف االإنتاج رغم ارتفاع كلف الطاقة واملياه. 
اإنتاجية  ورفع  املبيعات،  م�سب�قة يف حجم  اأرقاماً غر  ال�سركة  كما حققت 
امل�ظفني مبا يزيد عن 60% مقارنة مع ال�سن�ات ال�سابقة، مع احلفاظ على 
اإدارة  وكفاءة  فعالية  وه��ذا يدل على  املنتج،  وج���دة  ال�سلمة  اأعلى معاير 
اأعمالها. كما با�سرت ال�سركة العمل على  عمليات وم�ارد ال�سركة وتط�ير 
م�سروع الت��سعه �سمن اخلطة االإ�سرتاتيجية بزيادة االإنتاج وتقليل الكلف، 
العربية  الب�تا�س  �سركة  االأردين ك�ن  االقت�ساد  على  اإيجاباً  �سينعك�س  مما 
من اأهم روافده. وجدير بالذكر اأن �سركة الب�تا�س العربية تقدم واحدة من 

اأف�سل حزم الرواتب واملكافاآت واالمتيازات لكافة م�ظفيها.
ن�سع هذه احلقائق اأمام امل�اطنني من منطلق ال�سفافية الكاملة، ونحن 
نرحب باحل�ار والنقد البناء القائم على احلقائق، لكننا نرف�س الت�سكيك 

غري امل�شوؤول مبوؤ�ش�شات هذا الوطن واجنازاتها الأي غاية كانت.

البوتاس ترد: قدمنا 320 مليون دينار 
للخزينة خالل 5 سنوات
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الراية الها�سمية - 
تاأ�س�ست  ال��ت��ي  ال�سركة  ه��ذه 
يف العام 1999 ب�سراكة مت�ساوية 
العربية  الب�تا�س  �سركة  بني  ما 
وك����ام����راج����روه����او ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة 
ل�سناعة  الفنية  املعرفة  مالكة 
انتهت  والتي  الب�تا�سي�م  نرتات 
العقبة  م�����س��ان��ع��ه��ا يف  ب��ن��اء  م���ن 
2003 حيث حظيت  العام  خ��لل 
ال�������س���رك���ة ب����زي����ارة ك���رمي���ة ع���ام 
2003 من جللة امللك  عبداهلل 
الثاين لتد�سني االنتاج التجاري 
ال�����س��ري��ك  ان  اال  ال�������س���رك���ة  يف 
ال��ف��ن��ل��ن��دي اب������دى  رغ��ب��ت��ه ع��ام 
جم��ال  يف  ال��ع��م��ل  ب��رتك��ه   2006

اال�سمدة.
بالكامل  مم��ل���ك��ة  ال�����س��رك��ة   
ل�������س���رك���ة ال����ب�����ت����ا�����س ال���ع���رب���ي���ة 
ان��ط��لق��ت��ه��ا  ت���ا���س��ل  ت�����زال  وال 
ب��ث��ق��ة وري���ادي���ة وجن����اح م��واك��ب��ة 
بجميع  التكن�ل�جية  للتط�رات 
امل������ج������االت،  ف����راأ�����س م�����ال ه���ذه 
دي��ن��ار  م��ل��ي���ن  يبلغ 29  ال�����س��رك��ة 
العام 2016 ح���ايل 92 ملي�ن  املبيعات يف  بلغت  وق��د   ب�عي وحر�س،  ادارة  مت 
دوالر يف حني بلغت ارباحها ال�سناعية 23 ملي�ن دوالر  وبلغت ارباحها يف العام 
اأردني�ن  2017ح���ايل 24 ملي�ن دينار ويعمل بها قرابة 250 م�ظفاً جميعهم  
كما حر�ست ادارة ال�سركة والعامل�ن فيها على ان ت�سبح م�سدراً مف�سًل لكثر 
من الزبائن يف العامل وخا�سة يف اوروبا الن منتجها من ال�سماد يعتر االعلى 
ال�سناعة قبل اكرث من  ب��داأوا هذه  والذين  العامليني  املنتجني  ج�دة بني كافة 

خم�سني عاماً.
وكافة  الزعمط  ب�سام  باملهند�س  ادارتها ممثلة  ال�سركة من خلل  وتنطلق 
خمتلف  يف  ال���ط��ن  ح��اج��ات  تتلم�س  وطنية  �سركة  انها  لت�ؤكد  فيها  العاملني 

املجاالت ومن اهمها النق�س احلاد يف م�سادر املياه النقية يف اململكة وال�ق�ف 
املياه  لتاأمني  والري  املياه  الى جه�د وزارة  ال�سركة  ا�سبابها و�سم خرات  على 

لكافة امل�اطنني وامل�ؤ�س�سات. 
االحمر  البحر  مياه  و�سع  جر  على  م�سانعها  ت�سغيل  يف  تعتمد  وال�سركة 
لتريد املعدات بقدرة ت�سل الى  3 االف مرت مكعب يف ال�ساعة ثم تعيدها كما 
هي للبحر مرة اخرى يف ال�قت الذي تق�م فيه ب�سراء وا�ستهلك ح�ايل ملي�ن 
الدي�سي  ح��س  من  االنتاجية  للعمليات  �سن�ياً  العذبة  املياه  من  مكعب  مرت 
االمر الذي ولد لدى ال�سركة فكرة لتحلية مياه البحر التي جترها مل�سانعها 
ال�سركة من  ت�فر حاجة  مياه عذبة  انتاج  بهدف  كما هي  للبحر  اعادتها  قبل 

هذه املياه. 
ومل تبِق هذه ال�سركة هذه الفكرة الرائدة حبي�سة االدراج حيث تقدمت بها 
بعناية وو�سع  بدرا�ستها  قام  وال��ذي  وال��ري يف منت�سف عام 2015  املياه  ل�زير 
اخلطوط العري�شة لها فنياً وعقدياً وا�شرتاتيجياً ودعمها بحما�س كبري ومت 
املياه العذبة �سن�ياً  االتفاق ان تك�ن املحطة بقدرة 5 مليني مرت مكعب من 
الكمية  كيمابك� يف حني ت�سخ  ل�سركة  يذهب منها ح���ايل ملي�ن مرت مكعب 
لتاأمينها  العقبة  مياه  ل�سركة  مكعب  م��رت  مليني   4 ح���ايل  البالغة  االك��ر 

للم�ستهلكني يف املدينة. 
 BOT لقد وا�سلت اعمال امل�سروع يف �سهر ني�سان من العام 2016 على نظام
امل�سروع  ومت���ي��ل  وان�����س��اء  ت�سميم  يت�لى  الفائز  امل��ق��اول  ان  اي  �سن�ات   7 مل��دة 
وو�سعه يف اخلدمه ثم ت�سغيله ملده 7 �سن�ات وت�فر املياه العذبة للم�ستفيدين 
االع���ام  انتهاء  بعد  اما  العقبة  مياه  و�سركة  كيمابك�  �سركة  ح�سراً  وهما  منه 
ادامته  على  �س�ياً  بالعمل  �ستق�مان  وال��ري  املياه  ووزارة  كيمابك�  فان  ال�سبعه 
اق�شى جنوب  اردنيه -حيث يقع يف  باموال  اردين ومت حتويله  بكادر  وت�شغيله 
العقبة وامل�سروع لي�س مناف�ساً مل�سروع ناقل  البحرين ولي�س له اي ابعاد اقليمية 

فه� م�سروع ريادي اردين بال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س. 
دورها  ت�ستلهم  كيمابك�  العربية  والكيماويات  اال�سمدة  �سناعات  �سركة  ان 
مبلغاً  ع��ام  كل  تخ�س�س  حيث  العربية  الب�تا�س  االم  ال�سركة  من  االجتماعي 
منا�سباً  لدعم مبادرات حملية جمدية يف منطقة العقبة وحمافظات اجلن�ب 
واجلمعيات  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  امل��دار���س  ودع��م  العبادة  دور  و�سيانة 
ال�سركة ح��ف��اظ��اً على  ان�����س��اء ط��رق  امل�ساهمة يف  ال��ى  ذل��ك  وي��ت��ع��دى  واالن��دي��ة 

ال�سلمة العامة للمنطقة ال�سناعية وامل�انئ هناك. 

شركة كيمابكو..
الزعمط: 

نعمل من أجل 
اقتصاد أفضل 

وخدمة اجتماعية 
ملموسة

م. بسام الزعمط ارباح متصاعدة 
تحققها 

الشركة منذ 
تسلم الزعمط 
ادارتها وصلت 

في العام 
2016 نحو 23 
مليون دينار 
وفي العام 
2017حوالي 

24مليون دينار
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الدولية  ي��ارا  الرنويجية  ال�سركة  مع  العربية  الب�تا�س  �سركة  وقعت 
مذكرة تفاهم ح�ل الدخ�ل يف �سراكة لرفع اإنتاج �سركة �سناعات االأ�سمدة 
بالكامل  واململ�كة  العقبة،  مدينة  يف  )كيمابك�(  العربية  والكيماويات 
�سماد نرتات  األ��ف طن من  ب�اقع 175  العربية،  الب�تا�س  �سركة  من قبل 
الب�تا�سي�م لي�سبح انتاج ال�سركة الكلي 350 الف طن من هذه املادة وذلك 
ببناء م�سنع جديد بخط اإنتاج حديث باالإ�سافة اإلى امل�سنع القائم حالياً. 
اإدارة �سركة الب�تا�س جمال  وكان وقع مذكرة التفاهم رئي�س جمل�س 
ال�����س��راي��رة  ووق��ع��ه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن ���س��رك��ة ي���ارا ال��دول��ي��ة ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام 
لل�سركة ل�س�ؤون االأ�سمدة الزراعية. وت�سمنت مذكرة التفاهم قيام �سركة 
العاملية  االأ�س�اق  يف  كيمابك�  �سركة  اإنتاج  من  جزء  بت�س�يق  الدولية  ي��ارا 
وا�ستثناء االأ�س�اق املحلية واالإقليمية. كما ت�سمنت املذكرة تقدمي �سركة 
املتعلقة  والبيئية  الفنية  االأم���ر  بخ�س��س  كيمابك�  ل�سركة  الدعم  ي��ارا 

باإنتاج مادة نرتات الب�تا�سي�م.
العاملة  العاملية  ال�سركات  اأكر  الدولية واحدة من  يارا  وتعتر �سركة 
يف جمال ت�سنيع االأ�سمدة وت�س�يقها، اإذ ت�س�ق ح�ايل 36 ملي�ن طن من 
امل�اد امل�سنعة، منها ح�ايل 27 ملي�ن طن من االأ�سمدة الزراعية وح�ايل 7 
مليني طن من امل�اد ال�سناعية وح�ايل ملي�ين طن من مادة االأم�نيا، 
وقد بلغت الع�ائد االجمالية يف العام 2016 لل�سركة والتي يعمل بها ح�ايل 
اأذرعاً  ال�سركة  اأمريكي، ومتتلك  األف م�ستخدم ح�ايل 12 مليار دوالر   15

ت�س�يقية يف 61 دولة ولديها م�سانع يف 14 دولة.
الب�تا�س  ل�سركة  بالكامل  ممل�كة  �سركة  فهي  كيمابك�  �سركة  اأم���ا 
العربية. وتبلغ الطاقة االإنتاجية للم�سنع 135 األف طن �سن�ياً من �سماد 
نرتات الب�تا�سي�م )املمكن تذويبه يف املاء( عايل اجل�ده و�سرتتفع خلل 
الذي  الت��سعة  م�سروع  ا�ستكمال  بعد  �سن�يا  الف طن   175 الى  العام  هذا 
بداأت ال�سركة تنفيذه ب�سكل م�ستقل منذ عامني. وتق�م م�سانع ال�سركة يف 
العقبة على م�ساحة 140 دومناً على مقربة من م�اقع امل�اد اخلام وامليناء، 
ويعمل فيها نح� 255 م�ظفاً. ويعتر �سماد نرتات الب�تا�سي�م الذي تنتجه 
�سركة كيمابك� من االأكرث نقاًء على م�ست�ى العامل واخليار االأول كم�سدر 
للب�تا�س والنيرتوجني يف العديد من الزراعات. كما جتدر االإ�سارة اإلى اأن 
ال�شركة قد بداأت وحتت مظلة وزارة املياه والري باإن�شاء اأول حمطة لتحلية 
مياه البحر االأحمر العام املا�سي بقدرة 500 مرت مكعب بال�ساعة مما زاد 
الب�تا�س  �سركة  اإدارة  وكان جمل�سا  لها.  املت�فرة  النقية  املياه  من م�سادر 
العربية و�سركة �سناعات االأ�سمدة والكيماويات العربية )كيمابك�( قد اأقرا 
وتف�ي�س  العاملية  يارا  �سركة  مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  املبداأ  حيث  من 

رئي�س جمل�س االدارة بالت�قيع على مذكرة التفاهم.

كيمابك�  و�سركة  العربية  الب�تا�س  �سركة  اإدارت��ي  رئي�س جمل�س  واأ�سار 
االنتاجية  الطاقة  رفع  منطلق  ومن  االإدارة  جمل�سي  اأن  ال�سرايرة  جمال 
لكيمابك� ودفعها لزيادة ح�ستها ال�س�قية من االأ�س�اق العاملية ملادة نرتات 
الب�تا�سي�م وافقا من حيث املبداأ على ال�سراكة مع �سركة يارا الدولية التي 
متتلك القدرة الت�س�يقية الفائقة يف جمال االأ�سمدة باالإ�سافة اإلى حيازتها 
�سركة  ت�سرع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الت�سنيع.  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  للتقنيات 
الب�تا�س و�سركة يارا باإجراء الدرا�سات املالية والفنية والبيئية والقان�نية 
من اأجل التاأكد من جدوى ال�شراكة اجلديدة على كافة ال�شعد وحتقيقها 
�سناعات  �سركة  بني  ما  ال�سراكة  اأن  ال�سرايرة  واأ�ساف  الطرفني،  ل�سالح 
العاملية بخ�س��س ت��سعة  العربية )كيمابك�( ويارا  االأ�سمدة والكيماويات 
اإنتاج �سركة �سناعات االأ�سمدة والكيماويات العربية )كيمابك�( �ست�ساهم يف 
زيادة احل�سة ال�س�قية العاملية ل�سركة كيمابك� و�ستدفع بها لت�سبح االثالثة 
عاملياً يف جمال ت�سنيع �سماد نرتات الب�تا�سي�م وت�سهم يف ت�ليد ال�ظائف 

اجلديدة ويف رفع قدرة ال�سركة على دعم االقت�ساد ال�طني االأردين.
مادة  من  امل�ستقة  ال�سناعات  على  العمل  �ساأن  من  اأن  ال�سرايرة  واأك��د 
ذلك  يتبع  وم��ا  االأردن��ي��ة  اخل��ام  للم�اد  امل�سافة  القيمة  تعظيم  الب�تا�س 
من م�ساهمة يف النم� االقت�سادي لل�طن وما يتفرع عن ذلك من ت�ليد 
امليزان  واق��ع  وحت�شني  ال�شناعي  بالقطاع  واالرت��ق��اء  لاأردنيني  الوظائف 
التجاري للأردن، وقدرة �سركة الب�تا�س العربية وال�سركات التابعة لها اأو 

احلليفة على اال�سهام يف م�ارد اخلزينة العامة للدولة. 

 وكان وزير العمل �سمر مراد قد رعى حفل تكرمي املهند�س ب�سام الزعمط مدير عام �سركة 
كيمابك� بجائزة التميز يف ال�سلمة العامة وال�سحة املهنية يف فندق كراون بلزا العقبة. 

 كما كرم ال�زير مراد خلل احلفل مدير العمليات يف ال�سركة خالد ال�سقار. 

مذكرة تفاهم استثمارية لتوسعة مصانع شركة 
كيمابكو في العقبة بقيمة 200 مليون دوالر

شركة 
كيمابكو

تكرم 
الزعمط 
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»جت«
 دائمًا رمز العطاء والفزعة للمحتاج 

النقل  امل�جه يف  االقت�سادي  بن�ساطها  »ج��ت«  ال�سياحية  النقليات  �سركة  اإن  قلت  اإن  اأجامل  ال   - الها�سمية  الراية 
وبب�سمتها احل�سارية يف تط�يره كانت وما زالت رائدة يف جمالها، ورغم اأنها م�ستمرة منذ ن�سف قرن اإال اأنها ظلت 
ال�حيدة التي تعمل ب�سكل م�ؤ�س�سي  �سفاف ا�ستطاعت من خلله اأن تك�سب ثقة اجلمه�ر، واأن تك�ن م�سرب مثله يف 

دقة امل�اعيد و�سلمة النقل.
»جت« اأ�سبحت م�ؤ�س�سة مبا تعنيه الكلمة واألزمت نف�سها مب�س�ؤوليات اجتماعية ثابتة ومتغرة من خلل مبادراتها 
املتعددة وما تفر�سه احلال. اإذ اأنها ذراع ايجابية يف اإ�سناد كثر من امل�ؤ�س�سات واملرافق واجلمعيات املحتاجة، كما اأنها 
�سباقة اإلى ال�ق�ف بجانب م�ؤ�س�سات الدولة يف اأي نداء اأو نخ�ة، ولذا ظل اجلمه�ر يراها حيث يرغب اأن يراها، ومن 

هنا ا�ستحقت الثناء وا�ستحقت اإدارتها النابهة تقدير خمتلف اجلهات.

“جــت” توزع 12% ارباحًا نقدية على المساهمين 
اجتماعها  “ج��ت”  ال�سياحية  النقليات  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
امل���اف��ق 2018/4/26 يف فندق  االأرب���ع���اء  ي����م  ال��راب��ع وال��ع�����س��ري��ن  ال�����س��ن���ي 
البكري  كمال  االإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�س�ر  ع��م��ان،    – انرتك�نتيننتال 
وم��دي��ر ع��ام ال�سركة م��ع��ايل م��ال��ك ح���داد وم��ن��دوب م��راق��ب ع��ام ال�سركات 

وح�سد من امل�ساهمني وممثلي و�سائل االعلم. 
ويف ب��داي��ة االج��ت��م��اع اع��ل��ن ال��دك��ت���ر امي��ن ال�����س��راي��ري م��ن��دوب مراقب 
يحمل�ن  13م�ساهماً  بح�س�ر  القان�ين  الن�ساب  ت�فر  عن  ال�سركات  ع��ام 
باالأ�سالة )2.440.132( �سهما وبال�كالة )4.855.583( �سهما مبا جمم�عه 
ال�سركة  م��ال  را���س  م��ن   )%  67( ن�سبته  م��ا  وي�سكل�ن  �سهماً   )7.295.715(
جمل�س  اع�ساء  كامل  وح�س�ر  �سهم  ال��ف  وثمامنائة  مليني   10 والبالغ 
عنها  ال�����س��ادرة  ال��ق��رارات  واإل��زام��ي��ة  اجلل�سة  قان�نية  على  م���ؤك��دا  االدارة، 

جلميع م�ساهمي ال�سركة. 
العام احلايل 2018  ان  البكري  ال�سركة كمال  ادارة  وقال رئي�س جمل�س 
ي�سهد من�اً  يف االف�اج ال�سياحية منذ بدايته بن�سبة 14 %،  م�سرا الى �سركة 
املالية  النتائج  اف�شل  التحديات وحتقيق  عاتقها مواجهة  اخذت على  ج�ت 

من خلل خطة ا�سرتاتيجية و�سعها جمل�س ادارة ال�سركة. 
�سركة  ان  امل�ساهمني  ا�ستف�سارات  ع��ن  اجابته  خ��لل  البكري  واأو���س��ح 
العقبة من خلل تد�سني مبنى ا�ستثماري  ار�س  با�ستغلل  “ج�ت” قامت 
تعزيز  ي�سهم يف  بعائد مايل جيد  ال�سركة  على  يع�د  ب�سكل  ت�سغيله  بهدف 
م�قفها املايل،  وح�ل م�سروع الطريق ال�سحراوي بني البكري ان الظروف 
امل�سروع  تاخر  يف  ا�سهمت  باملنطقة  ع�سفت  التي  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
وهبوط  ال�شياحة  ب��رتاج��ع  االردن  ت��اث��ر  ب�شبب  ال�شابقة  ال�شنوات  خ��ال 
م�ست�ى العائدات املالية انذاك،  م�سرا الى ان ادارة ال�سركة قامت بت�فر 
البدائل من خال م�شاريع انتاجية وا�شتثمارية ا�شهمت يف حتقيق ربح عايل 
اكرث  م�سروع  لبناء  املخططات  ب��اإع��داد  امل�سروع  بتنفيذ  وال��ب��دء  جانب  من 

عملية ي�شهم يف حتقيق تطلعات ال�شركة وامل�شاهمني من جانب اخر. 
وح���ل امتتة اج��راءات ال�سركة واإدخ��ال منظ�مة العمل االإلكرتوين يف 
ال�سركة ا�سار البكري الى ان �سركة جت اتاحت امام زبائنها خدمة احلجز 

تطبيقها  خ���لل  م��ن  ح�����س��ني  امل��ل��ك  ج�����س��ر  ع��ر  للم�سافرين  االل���ك���رتوين 
االلكرتوين عر اله�اتف الذكية والذي ا�سهم يف ت�سهيل االجراءات وتذليل 
العقبات امام امل�سافرين حيث ا�سبحت امل�اعيد بدقة ا�س�ة ب�سركات الطران 
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من ناحية م�اعيد الرحلت واالإجراءات يف املعر. 
وبني البكري ان �سركة جت قامت بتد�سني قاعة خدمات عالية امل�ست�ى 
للقادمني وتقدمي خدمة vip للم�سافرين من حيث خدمات االمتعة واإنهاء 
اج��راءات الدخ�ل واخل��روج من قبل ادارة اجل�سر ب�سكل ا�سرع مقابل ر�سم 
مايل ب�سيط كخط�ة اأولى الفتا الى ان ال�سركة ت�سعى الى تطبيق اخلدمة 

للمغادرين الى االرا�سي الفل�سطينية يف خط�ة الحقة. 
وح�ل ن�سبة االرباح ا�سار البكري ان ادارة ج�ت ت�سعى الى رفع االرباح يف 
باالإ�سافة  لفريق عمل متكامل من جانب،   دوؤوب  كل عام من خلل عمل 
الى حر�س ال�شركة على اال�شتثمار يف حتقيق اعلى �شروط ال�شامة العامة 
على  للحفاظ  ال��دوري��ة  �شيانتها  و�شمان  اال�شطول  وحت��دي��ث  حلافاتها 
�سمعة ال�سركة الت�سغيلية واحلفاظ على م�ست�ى العلمة التجارية ملا تتمتع 
به ج�ت من �سمعة طيبة،  م��سحا ان ادارة ج�ت ت�سعى الى ا�ستغلل امثل 

لهذه العلمة. 
ال�سمعة  ان  البكري  ق��ال  ج��ت  ل�سركة  اال�ستثمارية  امل�ساريع  ���س��ان  ويف 
ال�س�قية لل�سركة فر�ست ن�عاً كبراً من االهتمام بج�دة اخلدمة وم�ست�اها 
يف خمتلف امل�ساريع،  م��سحاً ان احد م�ساريع ال�سركة وه� حمطات ال�ق�د 
وت��سيل الديزل يحظى الي�م بثقة كبرة من امل�اطنني ملا تقدمه من م�اد 
زيادة  انعك�س على  الت��سيل مما  ذات ج�دة عالية ودقة يف م�اعيد  نفطية 
املبيعات واالإقبال من قبل امل�اطنني،  م�ؤكدا ان هذه امل�ساريع هي م�ساريع 
تهدف الى تن�يع م�سادر الدخل ل�سالح ال�سركة �سمن �سعيها املت�ا�سل الى 

ا�ستمرار التط�ير يف خدمات ال�سركة وم�ساريعها،  م�سرا الى ان ال�سياحة 
املزيد من  ال��ى حتقيق  نتطلع  ت�شرتد عافيتها،  ونحن  ب��داأت  ع��ام 2018  يف 

االرباح وتقدمي اف�سل اخلدمات املقدمة لزبائن ال�سركة. 
املالية  البيانات  على  امل�افقة  العامة  الهيئة  ق��ررت  االجتماع  ختام  ويف 
لل�سنة املنتهية 2017 وامل�سادقة عليها و امل�افقة على خطة جمل�س االدارة 

وتقريره ال�سن�ي وامل�سادقة عليه. 
بت�زيع  االدارة  جمل�س  ت��سية  على  امل�افقة  العامة  الهيئة  ق��ررت  كما 
ارباح بن�سبة 12 % على امل�ساهمني واعادة انتخاب مدقق احل�سابات “ارن�ست 

ينغ ” للعام 2018 وتف�ي�س جمل�س االدارة بتحديد اتعابهم. 
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»جت للسياحة والسفر«
تنظم رحالت إلى المسجد األقصى وقبة الصخرة

اأعلنت “ �سركة جت لل�سياحة وال�سفر "عن ت�سير رحلت اإلى االأرا�سي 
املقد�سة “امل�سجد االأق�سى وقبة ال�سخرة " وملدة 4 اأيام.

ووفق برنامج الرحلت فان التجمع يف الي�م االأول ا�ستعدادا للنطلق 
يك�ن يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً امام مكاتب �سركة جت،  مت الت�جه 
اإلى ج�سر ال�سيخ ح�سني بالبا�س ال�سياحي املكيف. وبعد االنتهاء من اإجراءات 
املغادرة والدخ�ل،  يتم اال�ستقبال من قبل الدليل ال�سياحي العربي لتك�ن 

االنطلقة بعد ذلك نح� مدينة طريا. 
وتختتم زيارة طريا برحلة مائية بالقارب،  ثم يتم االنتقال وبعد تناول 
الغداء اإلى مدينة النا�سرة ليتم ال�ق�ف قبل ال��س�ل يف مدينة يافا.  وبعد 
القد�س" لتناول  اأو  "مدينة بيت حلم  اإلى فندق  اإلى  الذهاب  ال��س�ل يتم 

الع�ساء وا�ستلم الغرف للمبيت.  
ويف الي�م الثاين وبعد تناول وجبة االإفطار يتم ق�ساء ي�م كامل يف مدينة 
امل�سجد االأق�سى وقبة ال�سخرة،   اأداء ال�سلة يف  القد�س القدمية،  ثم يتم 
ليتم بعد تناول الغداء االنطلق يف زيارة للأ�س�اق القدمية،  لينتهي الي�م 

بالع�ساء واملبيت داخل الفندق.

اأما الي�م الثالث فمخ�س�س لزيارة مدينة اخلليل، و امل�سجد االإبراهيمي 
وال�سلة يف داخله،  ثم االنطلق بعد الغداء لزيارة مقام النبي ي�ن�س عليه 

ال�سلم،  ثم الع�دة للفندق لتناول الع�ساء واملبيت.  
الفندق باجتاه مدينة يافا  الي�م االأخر فبعد االإفطار تتم مغادرة  اأما 
الت�جه الى احلدود  الغداء.  يتم  وزي��ارة م�سجد املحم�دية وال�سلة وبعد 
ال�سمالية للمغادرة ليتم بعد االنتهاء من معاملت املغادرة دخ�ل االأرا�سي 

االأردنية
بيت  جا�سر  ق�سر  فندق  يف  االإق��ام��ة  اأ�سعار  ف��ان  ال�سركة  برنامج  ووف��ق 
حلم 4جنوم ديلوك�س هو “350” ديناراً لل�سخ�س يف غرفة مزدوجة،  و 420 
القد�س ج���رج  �سانت  فندق  يف  مزدوجة  غرفة  يف  ال�احد  لل�سخ�س   دي��ن��اراً 

فئة 5 جنوم،  علماً بان ر�شوم الفيزا يف حالة عدم املوافقة االأمنية ت�شرتجع 
كاملة دون اأي خ�سم.
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“الحمة األردنية” تتبرع بجهاز مساحي 
متطور لبلدية خالد بن الوليد

قدمت �سركة احلمة املعدنية االأردنية ترعا ل�سالح بلدية خالد 
املجتمعية  م�س�ؤوليتها  اإط��ار  يف  اإرب��د  ملحافظة  التابعة  ال�ليد  بن 
والتي تهدف الى حتقيق الرفعة والتنمية ال�شمولية واالقت�شادية 

يف خمتلف القطاعات التي تنعك�س على دعم املجتمع املحلي.  
ومتثل الدعم والترع بتقدمي جهاز م�ساحي متخ�س�س بالرفع 
والر�سد امل�ساحي االأر�سي حيث ي�سكل هذا اجلهاز نقلة ن�عية من 
اأجهزة يف ذات اجلهاز وه�  خلل حمطة متكاملة جتمع بني عدة 

االأحدث من ن�عه يف املنطقة.  
ادارة  جمل�س  عن  مندوبا  ح��داد  مالك  ال�سيد  معايل  �سلم  وقد 
البلديات وزير  امل�ساحي ملعايل وزير  االأردنية اجلهاز  �سركة احلمة 
ال�سخي والذي  الدعم  اأ�ساد بدوره بهذا  الذي  امل�سري  النقل وليد 
خدماتها  م�شتوى  وتطوير  املنطقة  بلديات  اأداء  حت�شني  يف  ي�شهم 

املقدمة للم�اطنني.  
واأع����رب امل�����س��ري ع��ن اع���ت���زازه ب��ج��ه���د ���س��رك��ة احل��م��ة املعدنية 
ال�ساحر من  املكان  بيئة يف هذا  �سياحة  الى خلق  الرامية  االأردنية 
التابعة  خميبة  منطقة  يف  اال�ستثماري  م�سروعها  تد�سني  خ��لل 
عدة  منذ  متعرثاً   امل�سروع  ك��ان  ان  بعد  ال�ليد،   بن  خالد  لبلدية 
�سن�ات،  حتى جاءت انطلقته ووالدته من جديد ليتحقق احللم 
بعد �سن�ات من الكفاح لتد�سني م�سروع فندق ونزل بيئي يف املخيبة 
دور  الى  اإ�شافة  الدولية،   ال�شياحية  وال�شروط  املعايري  اأعلى  وفق 
ال�سركة يف تط�ير ال�سياحة البيئية االأردنية وت�س�يقها وا�ستقطاب 
ال�سياح وجذبهم نح� املنطقة وتن�سيط ال�سياحة الداخلية االأردنية 
�سمن  الن�عية  ال�سياحية  وبراجمها  اأن�سطتها  وتنفيذ  للم�اطنني 

ابرز الرامج الت�س�يقية ال�سياحية وتفعيل �سراكاتها يف املنطقة.
اأك��د ح��داد ان �سركة احلمة االأردن��ي��ة لن تاأل� جهدا  من جانبه 
م�س�ؤوليتها  اط���ار  �سمن  باملنطقة  املحلي  املجتمع  دع��م  �سبيل  يف 
ودعم  البلديات  خدمات  تط�ير  اأم��ام  العقبات  وتذليل  املجتمعية 

املنطقة  العمل الأب��ن��اء  وت���ف��ر فر�س  ال��دع��م  ك��ل  وت��ق��دمي  اعمالها 
امللك عبد اهلل  النقا�سية جلللة  االأوراق  ملا جاء يف  جت�سيدا وترجمة 
الثاين بن احل�سني املعظم والذي اأكد على اأهمية تفعيل ال�سراكة بني 
لل�سباب  والتمكني  الت�سغيل  العام واخلا�س وت�فر فر�س  القطاعني 

مل�اجهة الظروف االقت�سادية التي متر بها املنطقة.  

وبني حداد اأن ال�سركة �ست�سرع خلل هذا العام بتنفيذ م�سروعها 
باإقامة منتجي �سياحي ونزل بيئي بعد ان انتهت من اإقرار الت�ساميم 
خ�س��سية  راع��ى  وال��ذي  للم�سروع  اللزمة  والدرا�سات  واملخططات 
ل��رواد  ن�عية  �سياحية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  واأه��م��ي��ة  ال�سياحية  املنطقة 

املنطقة واإ�سراك املجتمع املحلي واأبناء املنطقة يف ت�سغيل امل�سروع. 
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حداد:  اطالق خدمة الحجز المسبق عبر تطبيق جت 
الذكي االول من نوعه في المملكة

اأطلقت �سركة النقليات ال�سياحية االأردنية ج�ت ›تطبيق جت الذكي‹ 
عر اله�اتف اخلل�ية والذي يتيح احلجز امل�سبق للنتقال عر نقطتي 
العب�ر على ج�سر امللك ح�سني وه� متاح من كافة انحاء العامل بحيث 
باإمكان ال�سخ�س الراغب بعب�ر ج�سر امللك ح�سني حجز م�عده م�سبقا 
وال��س�ل يف ال�قت املقرر للرحلة دون انتظار للدور وللإجراءات املتعبة 

ال�سابقة. 
App stor - Google paly حيث اأ�سبح التطبيق مت�فرا على

وباالإمكان حتميله من خال الروابط التالية:  
https://itunes.apple.com/jo/app/jett/
id1308310127?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.auratechs.mobile.jett_khb
وبهذه املنا�سبة اأكد مدير عام ال�سركة معايل مالك حداد على حر�س 
�سركة جت على ت�فر احدث التكن�ل�جيا التي تخدم تط�ير خدمات 
عليهم  واجل��ه��د  ال���ق��ت  واخ��ت�����س��ار  عملئها  ع��ل��ى  والت�سهيل  ال�����س��رك��ة 
باالنتظار ل�قت ط�يل على اجل�سر واالإجراءات الروتينية الط�يلة التي 

كانت ت�اجههم.  
ج�سر  ع��ر  لل�سفر  احل��ج��ز  عملية  يف  التطبيق  ا���س��ت��خ��دام  ان  واأك���د 
تتيح  االأردن والتي  الن�ع يف  االأول��ى من هذا  امللك ح�سني يعد اخلدمة 
امل�عد  على  وال��س�ل  امل�سبق  احلجز  ت�ثيق  اجل�سر  عر  للم�سافرين 

واالنتقال للجهة االأخرى من اجل�سر بكل �سه�لة وي�سر.  
وقال حداد انه ومب�ازاة ذلك قامت ‘جت’ باإن�ساء امل�سار ال�سريع على 
ج�سر امللك ح�سني وهي خدمة ن�عية اأخرى متكن الركاب من االنتقال 
دقائق  خ��لل  ال�سفر  اإج����راءات  واإن��ه��اء  االأخ���رى  اجل�سر  لنقطة  �سريعا 

معدودة. 
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ه��ذه االإج������راءات،  ق��ام��ت �سركة ج��ت ب��ال��ت��ع��اون مع 
النقل  وهيئة  النقل  وزارة  وم��ع  اجل�س�ر  اإدارة   - ال��ع��ام  االأم���ن  مديرية 

الري بت�فر خدمات احلجز وال�سفر على مدار 24 �ساعة.
ال�ستخدام  ا���س��اف��ة  امل�سبق  واحل��ج��ز  بال�سفر  للراغبني  وب��االإم��ك��ان 

التطبيق الذكي،  مراجعة فروع ومكاتب جت التالية:  

أسماء وعناوين مكاتب شركة جــت 
التي توفر الحجز المسبق:

1- العبديل - �سارع امللك ح�سي���ن مبنى رقم 224 
مقابل امل�ست�سفى االإ�سلمي

2- ال�حدات - داخل جممع اجلن�ب، خلف ال�س�ق 
املركزي

3- ال�سابع - مقابل مبنى امللكية االأردنية، مبنى رقم 
 28

4- طب��رب�ر- �سارع �سرح ال�سهيد، بجانب جممع 
ال�سمال وحمطة ت�تال 

5- رغدان - و�سط البلد - جممع رغدان ال�سياحي،  
خلف نقطة الدفاع املدين

7- الزرقاء - داخل املجمع القدمي،  مقابل امل�ؤ�س�سة 
املدنية

8- اربد - جممع عمان اجلديد 
او باالت�سال على رقم هاتف خدمة العملء:  065664141
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حداد: قطاع النقل بحاجة لثورة
طالب رئي�س االحتاد العربي للنقل الربي ومدير عام �شركة النقليات 
ال�سياحية ›ج��ت‹ ال�زير اال�سبق مالك حداد بث�رة يف قطاع النقل العام 
يف االردن لتح�سني اخلدمات واحداث نقلة ن�عية تعطي الثقة للم�اطن 
العام من خلل ت�فر حافلت حديثة  النقل  و�سائط  االعتماد على  يف 
واعادة هيكلة خطوط النقل وااللتزام بتوقيتات انطاق وو�شول ثابتة، 
وا�ستخدام او�سع للتكن�ل�جيا يف القطاع لت�سهيل و�س�ل اخلدمة الأكر 

عدد من امل�اطنني واقناعهم بالتخلي عن ا�ستخدام مركباتهم اخلا�سة.
التغطية عر قناة تلفزي�ن  ا�ست�سافته يف برنامج خارج  واأكد خلل 
بعدالة وحزم على  القان�ن  وتنفيذ  ال�سلبيات  اأهمية معاجلة  عمان على 

كل املخالفني.  
واأب��رزه��ا  املفاجئة  التغرات  ال��ى  النقل  قطاع  تراجع  اأ�سباب  واأرج���ع 
ارتفاع عدد ال�سكان ب�سبب الهجرات املتتالية وغر املح�س�بة التي قدمت 
للأردن واأحدثت �سغطا على البنية التحتية ب�سكل عام وعلى قطاع النقل 

العام ب�سكل خا�س. 
واأ�ساف انه يجب و�سع خطة تغطي فرتة خم�س �سن�ات قادمة ونحدد 
االأهداف املطل�ب ال��س�ل اليها وتنفيذ اخلطة عمليا ال ان ترتك حرا 

على ورق.  
كما ا�سار الى ان امللكية الفردية ت�سبب حاجزا يف تط�ير القطاع االمر 
�سركات  يف  االن��دم��اج  على  الفردية  امللكيات  اأ�سحاب  ت�سجيع  يتطلب  ال��ذي 

ومنحهم ح�افز منا�سبة. 
وطرح حداد عدداً من احلل�ل لتخفيف االزدحامات املرورية التي تعاين 
للم�ظفني  االإداري  النقل  اإن�ساء  بينها  من  والعا�سمة  اململكة  �س�ارع  منها 
وكذلك تخ�سي�س حافلت وبا�سات �سغرة لنقل طلبة املدار�س احلك�مية. 
ب���اأن تتخلى ال��دول��ة ع��ن ادارة ال��ق��ط��اع ورم���ي ال��ك��رة يف مرمى  وط��ال��ب 
على  كم�سرف  بدورها  واالحتفاظ  النقل  م�ساريع  لتنفيذ  اخلا�س  القطاع 

تنفيذ االلتزامات املرتتبة على امل�ستثمرين. 
وبالن�سبة مل�سروع حافلت الرتدد ال�سريع اكد حداد اننا تاأخرنا كثرا يف 
اإ�سافياً اذ كانت كلفة امل�سروع يف عام 2012  تنفيذه وه� ما �سكل عبئاً مالياً 

ح�ايل 178 ملي�ناً اما االن فالكلفة قد جتاوزت 300 ملي�ن دينار ؟؟
وك��ذل��ك ف���اإن م��ا ت��ت��ح��دث ع��ن��ه احل��ك���م��ة ح����ل ان�����س��اء م�����س��روع القطار 
امل�اطنني  لعدد  بالنظر  اي�سا  �سرورة  يعتر  وال��زرق��اء  عمان  بني  اخلفيف 

الذين ينتقل�ن بني املحافظتني ي�ميا.
واأكد حداد انه مع ا�ستخدام التكن�ل�جيا يف قطاع النقل مثل التطبيقات 
جتارب  وهناك  التاك�سي،  �سيارات  خ��لل  من  النقل  خدمة  لت�فر  الذكية 
عاملية ناجحة،  ولكن يجب ان ت��سع �س�ابط فيما يتعلق با�ستخدام املركبات 
اخل�س��سية للنقل عر التطبيقات وذلك من خلل منح املركبات العاملة 
حفظ  هناك  يك�ن  ان  ويجب  فعال  ب�سكل  مراقبتها  ل�سمان  معينا  ترميزا 
املركبات  على  اأك���رث  نقل  اأج����ر  و���س��ع  يتم  بحيث  التاك�سي  ق��ط��اع  حل��ق���ق 
اخل�س��سية واقتطاع مبلغ مايل معني ي��سع على الر�سائل اخلا�سة بطلب 
اخلدمة وه� ما �سي�فر مبلغاً يقدر ب� 50 ملي�ن دينار �سن�يا،  ويبقي مناف�سة 
ان  ال��ى  وا�سار  العم�مي،  التاك�سي  وب��ني قطاع  ه��ذه اخلدمة  بني  ما  عادلة 

االأردن ال يحتمل ان تعمل به اأكرث من 5 �سركات خلدمة التطبيقات.
وفيما يتعلق بتط�ر �سركة جت وو�س�لها الى هذه املكانة املتميزة لي�س 
على امل�ست�ى املحلي فح�سب اإمنا على م�ست�ى املنطقة العربية اكد ›حداد‹ 
ال�سياحي  النقل  قطاع  يف  املتميزة  املكانة  ه��ذه  ال��ى  ›ج���ت‹ و�سلت  ان  على 
املتخ�س�س منطلقة من اميان القائمني عليها باأهمية تقدمي اداء خمتلف 
ي�ؤدي بالنتيجة الى عك�س �س�رة ايجابية م�سرقة عن قدرة االإن�سان االأردين 

على حتقيق التميز.
وقدم حداد نبذة عن ن�ساأة ال�سركة حيث اأ�سار الى ان �سركة جت من اأقدم 
بداأت  حيث  القد�س  يف   1964 عام  يف  تاأ�س�ست  للم�اطنني  الناقلة  ال�سركات 
عملها ب� 4 حافلت ون�ساأت الفكرة خلدمة ال�سياح االأجانب لزيارة االأماكن 

املقد�سة يف فل�سطني واالأردن لت�فر حافلت مريحة وجمهزة. 

وانتقلت ال�سركة للأردن يف عام 1973 وبداأت يف الت��سع يف عملها وتقدمي 
الى  منتظمة  نقل  خطوط  وفتحت  ال�شياحية  للمجموعات  نوعية  خدمة 
العقبة حيث تنفذ حافلت ال�سركة 60 رحلة ذهابا واإيابا الى العقبة ي�ميا 

باأوقات ثابتة.  
واأ�سار حداد الى ان ال�سركة تلتزم ب�س�ابط عمل تبداأ من تاأهيل العن�سر 
الب�سري من خمتلف اجل�انب وبح�سب طبيعة عمل كل فرد حيث تبداأ هذه 
ذلك  وقبل  احلجز  عملية  واإج���راء  امل�اطن  ا�ستقبال  عملية  من  ال�س�ابط 
ان  دقيق حيث  ب�سكل  وفح�سها  احلافلت  التاأكد من جاهزية  هناك  يك�ن 
التاأكد من �سلحية  ال�سركة وال بد من  اأ�سا�سي يف  م��س�ع ال�سيانة �سيء 
االطارات وادوات ال�سلمة العامة داخل احلافلة وخارجها وجاهزية ال�سائق 
واالهتمام  ال��ط��ري��ق،   على  ح����ادث  وق���ع  ع��دم  م��ن  للتاأكد  �سحيا  ولياقته 
بالتحديث امل�ستمر للحافلت وي�سم اأ�سط�ل ال�سركة اأكرث من مائتي حافلة 

جمهزة ب�سكل كامل. 
وفيما يتعلق بتجربة جت واهتمام عدد من الدول بتطبيق هذه التجربة 
فقد جرى نقل جتربة ال�سركة يف جمال حافلت Vip واحلافلت ال�سغرة 

لكل من دبي وم�سر. 
وتطرق الى خطط ال�سركة التي مت تنفيذها من بينها افتتاح 5 حمطات 
هذه  ت�سهم  حيث  وال�سركات،   للمنازل  املحروقات  ت�زيع  وا�ستحداث  وق���د 
اال�ستثمارات يف تعزيز املركز املايل لل�سركة يف �س�ء الظروف االقليمية التي 

ت�سببت برتاجع عمليات الت�سغيل بالن�سبة للمجم�عات ال�سياحية. 
واأ�سار الى ان هناك جه�دا ل�سراء خط عمان - الزرقاء من اأفراد لت�سغيل 

حافلت جت عليها لنقل الركاب باأ�سل�ب وخدمة مميزين. 
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جـت
“جت”  ال�سياحية  النقليات  �سركة  قامت  للت�حد  العاملي  الي�م  مبنا�سبة 

وبالتعاون مع رو�سة Cck الأطفال مر�سى الت�حد بت�سير ج�لة داخل عمان 

على منت احلافلة ال�سياحية املك�س�فة للأطفال.

لل�سركة مالك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن  بت�جيه  ج��اءت  التي  اللفتة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

حداد ومن جانب �سركة جت ملا ت�ليه ال�سركة من م�س�ؤولية اجتماعية لذوي 

االحتياجات اخلا�سة،

ترسم البسمه على وجوه 

اطفال مرضى التوحد
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الراية الها�سمية - ما زالت �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية وذراعها 
اأجنز  ما  وتبني برتاكم على  العمل  توا�شل  العقبة  �شركة تطوير   ، الفاعل 
منذ بدء انطلق م�سروع العقبة الذي اأطلقه جلله امللك عبد اهلل الثاين 
واعية  اإدارة  ي��دي  ب��ني  ي�شعه  وه��و  ي��رع��اه  زال  وم��ا  وح��ر���س على جن��اح��ه 

وناجحة. .
وتاأتي الزيارة امللكية االأخرة ملنطقة العقبة تت�يجاً لهذا اجلهد ورعايًة 

له وتاأكيداً على ما اأجنز وما يتطلع جالته اإلى اجنازه.
نا�سر  ال�سيد  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  العقبة  منطقة  ل�سلطة  امل��ل��ك��ي  ال��ت���ج��ي��ه 
ال�سريدة اأعطى دفعة جديدة للعمل. لقد ترجم ذراع العقبة الفاعل �سركة 
اأن تك�ن  املتعلقة بامل�انئ ومتكني العقبة من  امللكية  الروؤية  العقبة  تط�ير 

حمطة فاعلة ورافعة  اأ�سا�سية يف االقت�ساد ال�طني االأردين ، ولعل ما زودتنا 
به �سركة تط�ير العقبة من معل�مات وخا�سة مكتب املهند�س غ�سان غامن 
اإلى املدى املتقدم الذي قطعته ال�سركة يف تط�ير العقبة ب�سكل عام  ي�سر 

وم�انئها ومك�ناتها االقت�سادية على وجه التحديد...
فيما يلي  �سنقدم م�سم�ن الزيارة امللكية للعقبة وانعكا�ساتها كما �سنقدم 
امل�س�ؤولية  جمال  يف  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور 
التنمية  تق�م  الذي  االأردين  االإن�سان  اجل  العمل من  ليتكامل  االجتماعية 
امليناء  يف  اأجن��ز  ما  �شنتتبع  كما  فيها  امل�شتفيد  وه��و  رافعتها  فهو  اجله  من 
اجلديد الذي ي�سكل علمة فارقة يف تك�ين العقبة اإلى جانب احلديث نبذة 

عن امل�انئ االأخرى ودورها ومهامها.

سلطة 
منطقة العقبة 

االقتصادية الخاصة

سلطة منطقة العقبة. .. تواصل اإلنجاز

نا�سر ال�سريدة 
رئي�س جمل�س مف��سي �سلطة منطقة العقبة 

االقت�سادية اخلا�سة

الشريدة: 
جرى خالل اجتماع جاللة الملك مع 

مجلس مفوضي السلطة استعراض 
تقدم سير العمل في عدد من 

المشاريع االستراتيجية لمنطقة 

العقبة االقتصادية الخاصة
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اأكد جللة امللك عبداهلل الثاين، خلل تفقده م�قع امليناء القدمي يف 
مدينة العقبة اأهمية االلتزام التام باجلدول الزمني املحدد الإخلء هذا 

امل�قع وجتهيزه للبدء بتنفيذ املرحلة الثالثة من م�سروع مر�سى زايد.
و�سدد جللته على �سرورة تعاون جميع امل�ؤ�س�سات املعنية للنتهاء 
من عمليات اإخلء م�قع امليناء وت�سليمه، ملا ميثله م�سروع مر�سى زايد، 
من قيمة ا�ستثمارية م�سافة وواعدة ملدينة العقبة ب�سكل خا�س وللأردن 

ب�سكل عام كبيئة ا�ستثمارية جاذبة.
كما اأكد جللة امللك اأهمية اتخاذ اإجراءات وقائية كافية للمحافظة 
على البيئة و�سمان ت�فر عنا�سر ال�سلمة اللزمة، خا�سة فيما يتعلق 
بعمليات االإزالة ونقل االأنقا�س، ما يتطلب ت�سافر جه�د جميع اجلهات 

املعنية.
ولفت جللته اإلى �سرورة ت�فر خدمات ومرافق متط�رة وبج�دة 
عالية يف امليناء اجلن�بي )امليناء اجلديد(، ب�سكل ي�سمن ت�سهيل عملية 
التناف�سية  امليزة  من  ويعزز  بكفاءة،  وتخزينها  الب�سائع  ونقل  ان�سياب 

مل�انىء العقبة اإقليميا.
ق��دم��ه رئي�س جمل�س  ���س��رح  اإل���ى  ال���زي���ارة،  وا�ستمع ج��لل��ت��ه، خ��لل 
ال�سريدة،  نا�سر  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  مف��سي 
عن اأبرز عنا�سر اخلطة التنفيذية الإخلء م�قع امليناء القدمي وت�سليم 

املرحلة الثالثة من اأرا�سي م�سروع مر�سى زايد.
وبني ال�سريدة اأنه ف�ر ترحيل امليناء القدمي وجتهيز املباين االإدارية 
ومرافق و�ساحات امليناء اجلديد، �سيتم البدء بت�سغيل امليناء اجلديد على 
باأر�سفته ومرافقه  اأن مت جتهيزه  بعد  العقبة  ال�ساطئ اجلن�بي ملدينة 

الكاملة وفق اأف�سل امل�ا�سفات العاملية.
ولفت اإلى اأن االأعمال االإن�سائية والتط�يرية املتعلقة باإن�ساء واكتمال 

منظ�مة امليناء اجلن�بي اجلديد، ت�سمل ت�سعة اأر�سفة.
اأر���س  لت�سليم  املطل�بة  التحتية  البنية  م��راف��ق  جتهيز  اإل��ى  واأ���س��ار 
امليناء القدمي وهدم واإزالة اأنقا�س املرافق القدمية لل�س�امع واملخازن 

وال�ساحات وامل�ست�دعات.

الملك يزور العقبة
ويطلع على تنفيذ مشروع مرسى زايد
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ال�سابق  ال����زراء  رئي�س  بح�س�ر  امللك،  جللة  تراأ�س  مت�سل،  اإط��ار  ويف 
الدكت�ر هاين امللقي، اجتماعا يف مف��سية �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية 
يف  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  ع��دد  يف  العمل  �سر  تقدم  ملتابعة  اخلا�سة 

العقبة.
وركز االجتماع، الذي ح�سره نائب رئي�س ال�زراء ووزير الدولة لل�س�ؤون 
االقت�سادي�ة، وم�ست�سار جللة امللك، مدير مكتب جللته، وم�ست�سار جللة 
امللك لل�س�ؤون االقت�سادية، ووزير الدولة ل�س�ؤون اال�ستثمار، على حزمة من 

امل�ساريع التط�يرية وال�سياحية والنقل.
اإعداد وتط�ير حزم ا�ستثمارية متكاملة  واأكد جللته �سرورة 
وخمططات  وا���س��ح��ة  واأه���داف���ا  ع��ام��ا  اإط����ارا  لت�سمل  للم�ساريع، 

�سم�لية وجداول زمنية حمددة.
يف  ال�سياحية  املنتجات  وتن�يع  تط�ير  �سرورة  اإل��ى  امللك  جللة  ولفت 

تتمتع  التي  االإ�سافية  ال�سياحية  امليزات  على  والبناء  العقبة 
بها، لتك�ن مق�سدا �سياحيا جاذبا على م�ست�ى املنطقة.

اإيجاز قدمه رئي�س  اإلى  ا�ستمع جللته  وخلل االجتماع، 
اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  مف��سي  جمل�س 
نا�سر ال�سريدة عن �سر العمل يف عدد من امل�ساريع التنم�ية.
وتناول االإيجاز م�سروع �سكة احلديد لربط م�انئ العقبة 
مع ميناء معان الري، واملقرر تنفيذه �سمن اإطار زمني حمدد 

بثلث �سن�ات، وبكلفة تقدر بنح� 265 ملي�ن دينار.
كما ت�سمن �سرحا عن عدد من امل�ساريع ال�سياحية، ومنها 
م�سروع القطار ال�سياحي، وم�سروع حمطة للق�ارب ال�سياحية، 

وم�سروع تط�ير �ساحة الث�رة العربية ومنطقة احلفاير.
رئي�س جمل�س مف��سي �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية 
اإنه جرى خلل اجتماع جللة  ال�سريدة قال  اخلا�سة نا�سر 
امللك مع جمل�س مف��سي ال�سلطة ا�ستعرا�س تقدم �سر العمل 
يف عدد من امل�ساريع اال�سرتاتيجية ملنطقة العقبة االقت�سادية 
اخلا�سة، ومن اأهمها م�سروع ربط م�انىء العقبة مبيناء معان 

الري من خلل �سكة احلديد.
ال��رب��ط �سيمكن من  اأن ه��ذا  اإل��ى  ول��ف��ت، يف ه��ذا ال�سدد، 
اإيجاد قيمة م�سافة ملنظ�مة النقل يف املنطقة، وي�سكل نقلة 
الب�سائع من خلل م�انىء  ن�عية يف كفاءة دخ���ل وخ��روج 
ال��ري،  معان  ميناء  م��ن  اقت�سادي  م���ردود  واإي��ج��اد  العقبة، 
الذي �سيك�ن ال�ساحة اجلمركية لعمليات املعاينة والتخلي�س 

على كل الب�سائع التي ترد عر امل�انىء.
وح�����س��ب ال�����س��ري��دة، �سي�فر م��ي��ن��اء م��ع��ان ال���ري حمطة 
ال�سطفاف  و�ساحة  ل�سيانتها،  وور�سة  القطارات،  ال�ستقبال 
الب�سائع  مل��ن��اول��ة  املطل�بة  وامل��ع��دات  واالأج��ه��زة  ال�ساحنات، 
ال�����اردة وال�����س��ادرة مب��ا فيها احل��اوي��ات، و���س��اح��ات مك�س�فة 

وم�ست�دعات مغطاة للتخزين اال�سرتاتيجي.
العام  مطلع  امليناء  بتنفيذ  ال��ب��دء  �سيتم  ان��ه  اإل��ى  واأ���س��ار 
القادم وي�ستغرق 3 �سن�ات، حيث �ستكتمل حال االنتهاء منه 
تناف�سية  ي��ع��زز  ومب��ا  العقبة،  يف  وال��ت��زوي��د  النقل  منظ�مة 

امل�انىء االأردنية على البحر االأحمر.
تنفذه  ال��ذي  زاي��د،  مر�سى  م�سروع  اأن  ال�سريدة  واأ���س��اف 
بحجم  حي�ي  م�سروع  اأن��ه  يف  اأهميته  ت��رز  االإم��ارات��ي��ة،  هيلز  اإيجل  �سركة 
بتعزيز  العقبة  يف  االأخ���رى  امل�ساريع  جانب  اإل��ى  و�سي�سهم  كبر،  ا�ستثمار 
وخدمات  اإ�سافية  فندقية  من�ساآت  �سي�فر  حيث  �سياحيا،  املدينة  تناف�سية 
دول  خمتلف  من  ال�سياح  من  املزيد  ا�ستقطاب  �ساأنها  من  ن�عية  �سياحية 

العامل.
اإل��ى  االرت��ق��اء  م��ن  �ستمكن  امل�سروع  ه��ذا  تنفيذ  يف  ال�سرعة  اأن  واأ���س��اف 
روؤية جالة امللك التي اأرادها ملنطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، وحتقيق 
اأهداف ا�سرتاتيجية �سلطة منطقة العقبة اخلا�سة للعام 2025، من خلل 
امل�شاهمة يف اإيجاد املزيد من الن�شاط االقت�شادي، واإن�شاء املراكز التجارية، 

وخلق املزيد من فر�س العمل املطل�بة لت�سغيل االأردنيني.

الشريدة: مشروع مرسى زايد بحجم استثمار كبير، وسيسهم إلى 
جانب المشاريع األخرى في العقبة بتعزيز تنافسية المدينة سياحيا
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امليناء  لنقل  احلقيقية  اال���س��ب��اب  ع��ن  ال��ع��ق��ب��ة  ت��ط���ي��ر  ���س��رك��ة  ك�سفت 
الريطانية  رن���دل  ب�ينت  ه��اي  �سركة  اأن  اك���دت  حيث  العقبة  مدينة  يف 
املتخ�س�سة قامت يف العام 1997 اي منذ 21 عاماً بدرا�سة االر�سفة البحرية 
من  االر�سفة  وت�سنيف  ت��سيف  ح�سب  ومت   ، تاأهيلها  اع��ادة  واحتياجات 
حيث و�شعها القائم وال�شيانة التي حتتاجها ، واكدت الدرا�شات ان العمر 
االفرتا�سي الأهم االأر�سفة على و�سك االنتهاء االمر الذي ي�ؤثر على كفاءة 
ان  اال  امليناء  وتناف�سية  وال�سيانه  االدام��ة  كلفة  وارتفاع  االر�سفة  ت�سغيل 
بادارتها لهذه  امل�انئ   الرائد الذي قامت به م�ؤ�س�سة  الدور  هذا الين�سينا 
الطاقة واأم��ن  الغذائي  واالأم��ن  النقل  دعم عمليات  وك�ادرها يف   االر�سفة 

يف اململكة على مدى عق�د.  
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركات  ال��دول��ي��ة  ق��ام��ت �سركة ح��م��زة  ال��ع��ام 1999  و يف 
ب�سرورة  واو�ست  للم�انئ  ال�سم�يل  املخطط  بتحديث  حملية  ا�ست�سارية 
نقل امليناء ال�سمايل الى اجلن�ب الإيجاد مناطق تط�ير �سياحي جديدة يف 
للر�سفة  االن�سائية  والبيئةوالظروف  التنظيمية  امل�ساكل  لتجنب  العقبة 

بعد زلزال1995مما اأدى الى ارتفاع كّلف �سيانتها.  
ال��دول��ي��ة وم���ن خ���لل اخلطة  ���س��رك��ة جن�سلر  ق��ام��ت  ال��ع��ام 2000  و يف 
الى  امليناء  بنقلها  بالت��سية  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  ملنطقة  ال�ساملة 
اجلن�ب حيث ان م�قعه احلايل حد من امكانية التط�ير عدا عن امل�ساكل 
للمدينة  احل�سرية  املنطقة  �سمن  ل���ج���ده  امليناء  ي�سببها  التي  البيئية 
وعملية  ال�سمايل  م�سروع تط�يري يف منطقة  ايجاد  فان عملية  وبالتايل 
نقل امليناء الى اجلن�ب قد قامت ب�سبب احلاجة التخطيطية واالقت�سادية 
والبيئية لنقل امليناء الى اجلن�ب ولي�س الأنه مت ت�قيع اتفاقية تط�ير مع 
�سركة املعر االماراتية ، وهنا البد من ذكر الف�ائد التي ترتبت عن م�سروع 
الفائدة من  ال��ذي تق�م به �سركة املعر وتت�سح هذه  زاي��د  تط�ير مر�سى 

خلل القيمة امل�سافة امل��سحة كما يلي:  
ا�شتجابة  فائدة من خال  و  قيمة  العامة  املديونية  و�شع  حت�شني   •
باري�س  ن��ادي  من  املقدم  املبكر  ال�سداد  لعر�س  الها�سمية  االردن��ي��ة  اململكة 
االتفاقية يف  ت�قيع  دفعه ف�ر  الذي مت  االإجمايل  الثمن  با�ستخدام  وذلك 

�سهر اآذار من عام 2008 حتقيقا الإيجابيات العر�س. 
تدفق ايرادات من خلل الع�ائد املتاأتية اململكة االردنية الها�سمية بن�سبة 
3% من الدخ�ل االجمالية جلميع االأعمال والفعاليات التجارية للم�سروع 
مدف�عة عند نهاية كل مرحلة من مراحل امل�سروع طبقا للتفاقية، ومن 

املت�قع اأن ت�سل عند اكتمال امل�سروع الأكرث من 300 ملي�ن دوالر. 
• �سخ ا�ستثمارات تزيد قيمتها عن 10 بليني دوالر اأمريكي يف مدينة 

العقبة خلل مدة امل�سروع وحتى نهايته.
م�ست�سارين  م��ن  االإن�����س��اءات  لقطاع  ا�سافية  اأع��م��ال  ف��ر���س  • ت���ف��ر   
ومقاولني وم�سنعني ومزودين يف االأردن من خلل اال�ستثمارات والتط�ير 

مما �سرتفع ب�س�ية هذا القطاع االقت�سادي الهام. 
العقبة مق�سدا �سياحيا  بجعل  االأردن  يف  ال�سياحي  القطاع  تط�ير   •
متخ�س�سة  و�سياحية  مينائية  ومرافق  ال�سياحية  لل�سفن  ميناء  باإ�سافة 

مب�ا�سفات عاملية مما �سي�جد م�سدرا للدخل الق�مي من خلل التعرفة 
والر�س�م اجلمركية و الدخ�ل االإ�سافية يف منطقة املثلث الذهبي خا�سة 

واالأردن عامة. 
واخل��م�����س جن��وم يف  االأرب����ع  ل��ف��ن��ادق  الفندقية  ال��غ��رف  ع��دد  • زي���ادة 
العقبة مبا ال يقل عن ثلثة اآالف غرفة فندقية من خلل ان�ساء ثمانية 
فنادق رائدة وزيادة اخلدمات العامة واملراكز الرتفيهية واحلدائق العامة 
وال�ساحات والتي �ست�ساهم يف اإ�سافة قيمة ن�عية لل�سياحة يف مدينة العقبة 
اخلم�سة  النج�م  ذات  الفنادق  لغرف  اال�ستيعابية  القدرة  �سي�ساعف  حيث 

واالربعة يف مدينة العقبة. 
م�سروع  لفنادق  ا�ستقطابهم  �سيتم  الذين  ال�سياح  عدد  ي�سل  اأن  يت�قع 
مر�سى زايد ح�ايل 500.000 �سائح �سن�يا عدا مر�سى الب�اخر الذي يت�قع 
ان ي�ستقطب 250.000 �سائح على ال�سفن ال�سياحية �سن�يا علما باأن مت��سط 
العائد االقت�سادي االجمايل للحك�مة ه� ح�ايل 500 دينار لل�سائح ال�احد 
ا�سايف  بعائد  رفد اخلزينة  يعني  ال�سياحية مما  ال�سفن  ل�سائح  ديناراً  و50 
بحدود 262.5 ملي�ن دينار اردين �سن�يا طبقا الإح�سائيات البنك املركزي 

ووزارة ال�سياحة. 
مائية  ق��ن���ات  باإ�سافة  العقبة  يف  لل�ساطئ  امل��ح��دود  ال��ط���ل  زي���ادة   •
ب�س�ية عالية  املائية  واإن�ساء مركز متط�ر للريا�سات  بط�ل �ساطئي 5 كم 

وم�ا�سفات عاملية. 
جديدة بكامل مرافقها وخدماتها مما �سي�فر  �سكنية  مناطق  • اإن�ساء 
�سكنا الى 70 الف �سخ�س من خلل 31.000 وحدة �سكنية وباأ�سعار معق�لة 

ن�سبيا. 
اإزالة املوؤثرات البيئية  الظروف البيئية للمدينة من خال  • حت�شني 
املرور  ال�سجيج والطي�ر و حركة  و  الغبار  للميناء احلايل مثل  اخلطرة 

الكثيفة وغرها مما �سيزيد من مق�مات ال�سلمة العامة.
ا�سافية حلك�مة اململكة االردنية الها�سمية من  دخل  م�سادر  • ايجاد 
خلل الع�ائد املرتتبةعلى املن�ساآت واالن�سطة والفعاليات ور�س�م االرا�سي 

وخلفه. 
وتطبيق  للمنطقة  التنظيمية  اخلطة  وتنفيذ  حتقيق  ا�شتكمال   •
العقبة  ملنطقة  املعتمد  ال�سم�يل  للمخطط  وفقا  االأرا���س��ي  ا�ستخدامات 
االقت�سادية اخلا�سة يف عام 2001 من قبل جمل�س مف��سي ال�سلطة ب�سفته 
ممار�سا ل�سلحيات جمل�س التنظيم االعلى وك�ساحب ال�الية التنظيمية 

للمنطقة وامل�افق عليه اأ�س�ليا من قبل جمل�س ال�زراء. 
�شياحية �شخمة جديدة وا�شتثمارات  اإن�شاء م�شاريع  وت�شجيع  • حتفيز 
التط�ير  الى  باالإ�سافة  املطل  امل�سروع مثل منطقة  الى جن�ب  املناطق  يف 
و القيمة امل�سافة املت�قعة للمناطق املجاورة للم�سروع مثل منطقة �سمال 

ال�سللة واخلزان.
والتي  وامل�ست�يات  التخ�س�سات  بجميع  جديدة  عمل  فر�س  ايجاد   •

تقدر مبا ال يقل عن 15 الف فر�سة عمل جديدة.

شركة تطوير العقبة تكشف 
عن األسباب الحقيقية لنقل الميناء
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يف  امل�ستدامة  التنمية  م��ب��ادئ  بتطبيق  العقبة  تط�ير  �سركة  اجت��ه��ت 
عاتقها  على  امللقاة  االجتماعية  بامل�س�ؤولية  اإدراك��ه��ا  م��ن  انطلقا  عملها 
بامل�ساهمة يف  امل�س�ؤولية االجتماعية، وذلك  دائرة  بتاأ�سي�س  بالعقبة فبادرت 
متويل م�شاريع نوعية ت�شاعد على حت�شني م�شتوى معي�شة النا�س وتنمية 
التعليمية  باالإن�سان من خلل دعمها للرامج  الب�سرية واال�ستثمار  امل�ارد 
العقبة  يف  القدمية  البلدة  منطقة  وتبني  املحلي  املجتمع  ودع��م  وال�سحية 

ومن اأهم املبادرات والرامج:

1. التعليم
•  إطالق برنامج البعثات الدراسية

تعليمهم  الإكمال  واملتميزين  املحتاجني  الطلب  الرنامج  هذا  ي�ساعد 
باالإ�سافة  عنهم  اجلامعية  ال��ر���س���م  ب��دف��ع  مب�ساعدتهم  وذل���ك  اجل��ام��ع��ي 
ملرحلة  بعثات  على  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  ي�ستمل  حيث  ل��ه��م.   �سخ�سي  مل�سروف 
ال�سركة  حر�س  من  انطلقا  وذل��ك  والدكت�راه  واملاج�ستر  البكال�ري��س 
على امل�ساهمة يف تنمية املجتمع املحلي ورفع �س�ية الكفاءات العلمية لدى 
وفق  الطلبة  اختيار  يتم  حيث  الدرا�سية  البعثات  تقدمي  خلل  من  اأبنائه 

�شروط ومعايري و�شعتها جلان خمت�شة.

•  برنامج تبني المدارس الحكومية
تبنت �سركة تط�ير العقبة ثلث مدار�س حك�مية مت اختيارها يف مناطق 
فقرة وبحاجة ما�سة حيث تركز ال�سركة يف هذا الرنامج على اأربعة حماور 
اأ�سا�سية يف املدر�سة البيئة املدر�سية والطالب واملعلم وجمال�س االإباء واالأمهات 
واملجتمع املحلي، حيث قامت ال�شركة باإجراء حت�شينات �شاملة على املدار�س 
وحتديث البنية التحتية لها لتوفري بيئة مدر�شية مميزة و�شحية للطاب 
واملعلمني كما تعمل ال�سركة على ا�ستحداث برامج المنهجية للطلب لرفع 
املتبناة  امل��دار���س  يف  املعلمني  وتاأهيل  لتدريب  باالإ�سافة  لهم  التعليم  �س�ية 

بتم�يل منح درا�سية ودورات تدريبية متخ�س�سة لهم. 

2. المنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي
العقبة  ���س��اب��ات  م��رك��ز  يف  ان��رتن��ت  وخ��دم��ات  معل�مات  تكن�ل�جيا  خمتر  تاأ�سي�س    .1
بالتعاون مع املجل�س االأعلى لل�سباب، وذلك لتعزيز اجله�د ال�طنية يف ن�سر تكن�ل�جيا 
العقبة  يف  ال�سابات  م��ن  العمرية  الفئات  خمتلف  اأم���ام  الفر�سة  واإت��اح��ة  املعل�مات 

لل�ستفادة من هذه التقنية يف التنمية وتط�ير مهاراتهم الفردية والتكن�ل�جية.

تاأ�سي�س خمتر لغات متكامل يف مركز ال�سندوق االأردين الها�سمي/مركز   .2
اللغة لدى  الى حت�شني مهارات  االأم��رية ب�شمة حيث يهدف هذا املخنرب 

اأبناء املجتمع املحلي وخا�شة يف اللغة االجنليزية.

وقعت �سركة تط�ير العقبة اتفاقية مع م�ؤ�س�سة نهر االأردن بهدف درا�سة   .3
االجتماعي  ال�اقع  على  وال�ق�ف  العقبة  يف  القدمية  البلدة  احتياجات 
مبا  النتائج  وحتليل  درا���ش��ة  متت  حيث   .2007 ع��ام  يف  فيها  واالقت�سادي 
يعك�س بدقة احتياجات ال�سكان والبلدة ومت عر�سها على جللة امللكة رانيا 
العقبة  �سركة تط�ير  قبل  االحتياجات من  تبني عدد من  العبداهلل ومت 

حيث مت اطلق مبادرة تعليمية يف املنطقة.

وبرنامج  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة  العقبة  تط�ير  �سركة  وقعت    .4
فريق  تفعيل  مب�جبها  يتم  تفاهم  مذكرة  واملجتمعية  االقت�سادية  للتنمية  العقبة 
ال�سعبي  امل�ست�ى  على  الفريق  هذا  تفعيل  وياأتي  القدمية.  البلدة  حلي  متط�عني 
انعكا�سا لل�سيا�سة التي تتبناها �سركة تط�ير العقبة يف حي البلدة القدمية باعتبار 

اأن م�ساركة هذا الفريق جزء اأ�سا�سي ومهم يف عمليات التخطيط والتنفيذ.

ال�سغرة ومتكني  امل�ساريع  وتط�ير  تنمية  االأردن  نهر  م�ؤ�س�سة  اتفاقية مع  ت�قيع    .5
املراأة يف منطقة البلدة القدمية،  الهدف االأ�سا�سي من هذا امل�سروع ه� تنمية وتط�ير 
امل�ساريع ال�سغرة بالبلدة القدمية يف مدينة العقبة بهدف ت�فر فر�س عمل الأبناء 
وزيادتها  للدخل  امل��درة  ال�سغرة  امل�ساريع  اإقامة  خ��لل  من  امل��راأة  وخا�سة  املنطقة 
مل�اجهة املع�قات االقت�سادية واالجتماعية وبناء القدرات، دعم »جمعية اأبناء العقبة 

لرعاية وتاأهيل االأيتام« ب�سندوق اقرا�س دوار لدعم عائلت االأيتام.

بتم�يل  االأيتام«  وتاأهيل  لرعاية  العقبة  اأبناء  »جمعية  العقبة  تط�ير  �سركة  دعمت   .6
الأ�سر  املعي�سي  امل�ست�ى  لتح�سني  للدخل  م��درة  �سغرة  م�ساريع  اإق��را���س  �سندوق 
اليتيم  اجلامعي  الطالب  كفالة  �سندوق  مت�يل  اإل��ى  باالإ�سافة  العقبة  يف  االأي��ت��ام 

ليتمكن الطالب اليتيم من اكمال تعليمه يف خمتلف امل�ست�يات التعليمية.

7.  اعلن جائزة للم�ساريع ال�سغرة املتميزة يف العقبة وذلك لت�سجيع ال�سباب والعائلت 
ال�سغرة  امل�ساريع  الأ�سحاب  وتكرميا  بهم  م�ساريع خا�سة  تاأ�سي�س  العقبة على  يف 
الريادية وت�سجيعا للم�اطنني يف حمافظة العقبة على اإقامة م�ساريع خا�سة بهم. 

على  وقراها  العقبة  واالإح�سان يف مدينة  الر  العقبة حملة  تط�ير  �سركة  دعمت   .8
درا�سية  ومنح  اإنتاجية  م�ساريع  ت�زيع  �سملت  حيث  متتالية  �سن�ات  ث��لث  م��دار 
وجتهيزات طبية وملب�س للأطفال وغرها. وقد �سملت حملة الر واالح�سان عدة 

قرى يف العقبة منها احلميمة، دبة حان�ت، وادي رم، الدي�سة، الري�سة ورحمة.

شركة تطوير العقبة - المسؤولية االجتماعية
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9.  تاأ�سي�س م�سروع زراعي لل�سيدات يف منطقة الدي�سة بالتعاون مع ال�سندوق 
امل�سروع  ه��ذا  مت���ي��ل  ي��ه��دف  حيث  الب�سرية  للتنمية  الها�سمي  االأردين 
ب����االأدوات  ب��ت��زوي��ده��م  الدي�سة  واالأ���س��ر يف منطقة  ال�����س��ي��دات  ال��ى متكني 
واجناح  لتاأ�شي�س  واالأ�شا�شية  ال�شرورية  الزراعية  واملعرفة  والتجهيزات 

م�ساريعهم الزراعية ليتمكن�ا من تاأمني دخل لهم.

3. الصحة
كفاءة  لرفع  وذلك  بتجهيزات طبية  القدمية  البلدة  تزويد مركز �سحي    .1

وتعزيز اخلدمات ال�سحية املقدمة ل�سكان املنطقة. 

ت�زيع اأجهزة طبية لذوي االحتياجات اخلا�سة. كما مت ت�زيع ح�ايل 100    .2
واأ�سرة  وق���ف  واأجهزة  م�سي  واأجهزة  كهربائية  وكرا�سي  متحرك  كر�سي 

طبية.

يف  الها�سمي  االأردين  ال�سندوق  مع  بالتعاون  جمانية  طبية  حملة  دع��م    .3
الطبية  باخلدمات  الفقرة  املناطق  �سكان  لتزويد  وقراها  العقبة  مدينة 
اأطباء  الطبية على مدار ي�مني متتاليني  اللزمة. حيث �سملت احلملة 
من  ع��دد  ت���زي��ع  ال��ى  باالإ�سافة  املر�سى  ح��االت  لت�سخي�س  متخ�س�سني 

االأدوية اللزمة جماناً.

4. دعم الخدمات األساسية
اللغة  لتعليم  م��ت��ك��ام��ًل  ل��غ��ات  العقبة خم��ت��ر  ت��ط���ي��ر  ���س��رك��ة  اأن�����س��اأت    . 1
امل�شاهمة يف رفع  االجنليزية، وذلك انطاقا من حر�س ال�شركة على 
�شوية الكفاءات العلمية لدى اأبناء العقبة من خال حت�ش�شها حلاجات 
املجتمع املحلي فقد ت��سلت ال�سركة اإلى حقيقة مفادها ال�سعف الكبر 
يف امل�ست�ى اللغ�ي لطلبة املدار�س يف العقبة ناهيك عن اأبناء املجتمع 

املحلي من غري الطلبة وخا�شة يف اللغة االجنليزية. 

تق�م ال�سركة باإعداد درا�سات لل�اقع االجتماعي واالقت�سادي يف بع�س    . 2
املناطق التي تريد اإحداث تنمية فيها لتحديد احتياجات هذه املناطق 
للعمل يف هذه  اللزمة  وامل�ازنات  الإع��داد اخلطط  اأول�ياتها  ومعرفة 
االأح��ي��اء من خ��ال م�شح ميداين �شامل كمي ونوعي وم��ن ثم حتليل 

هذه النتائج مبا يعك�س بدقة احتياجات ال�سكان.

يتم حتديدها  الربامج  املجتمع وهذه  الأبناء  ق��درات  وبناء  برامج تدريب    .3

ح�شب االحتياجات واالأولويات التي حتدد نوع التدريب والفئة امل�شتهدفة. 

4.   نفذت �سركة تط�ير العقبة تاأهيل و�سيانة منازل الأ�سر يف االأحياء الفقرة 
وقد �سمل هذا التاأهيل اأعمال �سيانة وترميم وتاأثيث هذه املنازل.











افتتاح 

منتجع حياة ريجنسي العقبة

آيــــلة..
على البحر األحمر



معلم حمل 
العقبة إلى 

العالمية في 
السياحة..

الفكرة  جت�شيد  يف  اآيلة  م�شروع  جنح    - الها�سمية  ال��راي��ة   
ال��ت��ي ظ���ل ي����ؤم���ن ب��ه��ا ال�����س��ي��د ���س��ب��ي��ح امل�����س��ري رائ����د امل�����س��روع  
و�ساحبه وهي الفكرة القائمة على االإب��داع والتميز، ورغم كل 
عديدة  م�شاريع  على  ك��ب��رية  حت��دي��ات  فر�شت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
حّية  ظلت  اأي��ل��ة  ف��ك��رة  اأن  اإال  برمته  االأردين  االقت�ساد  وع��ل��ى 
ووا�سلت  واللحقة  االأول���ى  مراحلها  يف  وجت�سدت  ومتخطية 
الكبري جت�شيد  امل�شروع  اأر���س  اليوم على  االإجن��از وما ن�شاهده 

للنجاح واالإ�سرار واالإبداع. .
يف  اأنف�شهم  على  م�شمموه  اعتمد  ال��ذي  امل�شروع  جنح  لقد 
التمويل واال�شتثمار، كما جنح يف اأن يقدم اأف�شل اإنتاج �شياحي 
عن�انه  جديد  معلم  اإل��ى  العقبة  يح�ل  وان  وبيئي،  وع��م��راين 

اآيلة..
ال��ذي  باالأ�سل�ب  الياب�سة  اإل��ى  امل��اء  اإدخ���ال  فكرة  كانت  لقد 
اجرتحه امل�سروع لت��سيع ال�ساطئ فكرة رائدة بداأ االهتمام بها 
على م�ست�يات يف االإقليم كله..فكان النجاح حليف االإدارة التي 

اأمنت باملغامرة التي يق�دها العقل..
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الراية الها�سمية- خا�س.
يف كل مرة اأزوره اأجد عنده جديدا، فالعمل يف اآيلة مل يت�قف منذ بداأ 
فقد كان الإ�سرار امل�ؤ�س�س الدور االأكر يف زخم التط�ر الذي اأ�ساب امل�سروع 
ال�سن�ات  يف  واالإقليم  االأردن  يف  وامل��س�عية  الذاتية  ال��ظ��روف  تعرث  رغ��م 
امل��ا���س��ي��ة، لقد ظ��ل ال��ط��م���ح ح��اف��زا مل�ا�سلة ال��ب��ن��اء وه��ا ه��ي ث��م��ار جديدة 
تطرح يف اآيلة متعددة الثمار.. اإنها منتجع حياة ريجن�شي الذي حتدث عنه 
املهند�س �سهل دودين والتي ولدت كل هذه امل�ساريع بني يديه، فقد رافقها 
منذ البداية وظل وفّيا وخمل�سا حللم وطم�ح امل�ؤ�س�س الذي ظل يقف على 

امل�سروع ويحفز باجتاه ا�ستكمال كل مراحله.
اآيلة كم�سروع كبر ه� واحد من امل�ساريع التي يفخر بها �سبيح امل�سري 
ويرى اأنها حققت حلما من اأحلمه ومع قيام منتجع حياة ريجن�سي العقبة 

يتنف�س  االآن م�سروع ح��ّي  ه���  م��ن حديث ووع����د  ن�سمعه  كّنا  م��ا  ف��اإن  اآي��ل��ة 
ويطرح ثماره ويجذب ال�سياح من كل اأنحاء العامل.

بافتتاح جمم�عة حياة للفنادق، يف �سيف 2018، الفندق واملنتجع اجلديد 
�ساحل  ال�سهرة على  العقبة  اآيلة يف منطقة  العقبة  منتجع حياة ريجن�سي 
الثانية  املن�ساأة  ه��ذه  تك�ن  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  االأح��م��ر  البحر 
املنتجع اجلديد  بعد فندق جراند حياة عمان، ويرتبع  اململكة  للعلمة يف 
�سمن جمّمع اآيلة على ال�اجهة املائية، والذي يحت�سن العديد من املطاعم 
واملقاهي واملرافق الرتفيهية مثل ملعب اجل�لف الفاخر، ومنافذ التجزئة، 
اآيلة، ويتميز املنتجع مب�قعه القريب من  ف�سًل عن منطقة مر�سى واحة 

اأهم امل�اقع التاريخية يف اململكة مثل البرتاء ووادي رم.

دودين:
نترجم على األرض ما كّنا تحدثنا به
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المنتجع ينقل العقبة 
إلى الصدارة في 

عالم السياحة
هذا وي�شم املنتجع اجلديد امل�شنف من فئة اخلم�شة جنوم، 286 غرفة 
وخم�سة  تنفيذية،  اأجنحة  واأرب��ع��ة  ريجن�سي،  جناح   32 فيها  مب��ا  وج��ن��اح��اً، 
االأجنحة  ك��اف��ة  وتتمتع  ملكياً،  وج��ن��اح��اً  اأم��ري��اً  وج��ن��اح��اً  عائلية،  اأجنحة 
�س�ف  كما  مارينا،  اآيلة  على مر�سى  اأو  البحرات  على  اإم��ا  باإطللة مميزة 
خدمات  م��ع  ريجن�سي  ن��ادي  اإل��ى  احل�سري  ال��دخ���ل  م��ن  ال�سي�ف  يتمكن 
اأجنحة الفندق، و�س�ف يتمتع كافة  اإ�سافية م�سممة ح�سب الطلب لنزالء 
وغ��رف  م��راف��ق  ك��اف��ة  تغطي  جمانية  ف��اي  واي  ان��رتن��ت  ب�سبكة  ال�سي�ف 
على  املنتجع  ويحت�ي  الي�م،  م��دار  على  الغرف  تقدمي خدمة  الفندق، مع 
م�ساحتني  ي�سمل  مبا  وال��ل��ق��اءات،  للجتماعات  خم�س�سة  م2   970 م�ساحة 
لل�ستقبال واال�ستعداد للفعاليات، واأربع غرف اجتماعات وغرفة بت�سميم 
املجل�س، وقاعة م�ساحتها 570 مرتاً مربعاً دون اأعمدة، وم�ساحات ا�ستقبال 

مع ركن م�سروبات.
وي�����س��م امل��ن��ت��ج��ع اأي�����س��اً ث��لث��ة اأح����ا����س ���س��ب��اح��ة للبالغني وال��ع��ائ��لت 
اأجنحة  �ستة  جانب  اإل��ى  وال�سحّية،   البدنية  للّياقة  وم��راف��ق  واالأط��ف��ال،  
الطبيعية  للعلجات  وح��س  تركي،  وحمام  الطبيعي  والتدليك  للم�ساج 
اآيلة  املائية،  وحديقة ملمار�سة الي�غا،  ونادي كامب حياة للأطفال، ونادي 
للج�لف، حيث يقع ملعب اجل�لف احل�سري على ط�ل املر�سى وي�سم 18 
اجل�لف  الع��ب  قبل  م��ن  امللعب  ت�سميم  مت  وق��د  للتنقل،  وم�����س��ارات  حفرة 

املخ�سرم جريج ن�رمان.
مطعم  رك��ن  املنتجع  في�سم  وامل�سروبات  االأطعمة  مبنافذ  يتعلق  وفيما 
في�ستا الوجن اآند بار، وي�سم املنتجع اأي�ساً مطعم اأوليف تري،  اأما عن وجهات 
االأطعمة وامل�سروبات االأوروبية يف املنتجع،  فهناك مطعم ديلي تي�سن �سمن 
ت�سميم يحاكي املطاعم الفرن�سية القدمية والتقليدية مع مل�ساٍت ع�سرية، 

كا�سكيدز  ي�ستقبل  كما  االأوروب��ي��ة،   واحلل�يات  املعجنات  اأ�سهر  يقّدم  حيث 
ركن امل�سروبات الع�سري، ال�سي�ف و�سط اأج�اء طابٍع اإيطايل خلل النهار، 
ويعيد م�ساًء اإحياء م��سة الريرتو مع الت�ليفات االإيطالية على وقع عزف 
االأنغام امل��سيقية احلية، وي�سم املنتجع اأي�ساً نادي ال بلج، وه� ناٍد �ساطئي 

ب�هيمي يقدم اأطعمة وم�سروبات وي�سّم ردهًة مميزة.
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ي�سغل املهند�س �سهل دودين حالياً من�سب املدير التنفيذي ل�سركة واحة 
اأيلة للتط�ير، وع�س�اً يف جمل�س اإدارتها، باالإ�سافة اإلى اإدارة كافة ال�سركات 
التابعة لها والتي متثل 26 �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات ال�سياحية 

والعقارية والرتفيهية واخلدمية.
ميلك املهند�س �سهل دودين ما يزيد عن 30 عاماً من اخلرة العملية يف 
م�سرفاً يف  املهنية مهند�ساً  بداأ م�سرته  الكرى.  امل�ساريع  العمل يف  جمال 
انرتك�نتيننتال  االأردن  فندق  يف  والهند�سة  لل�سيانة  مديرا  ثم   ،1986 عام 
ثم مديراً يف عدد من امل�اقع وامل�ساريع االإ�سرتاتيجية يف قطاعي ال�سياحة 
زارة  �سركة  لدى  ال�سياحي  التط�ير  عجلة  دفع  يف  �ساهم  وقد  واال�ستثمار، 
لل�ستثمارات )القاب�سة( من خلل اإن�ساء �سل�سلة فنادق امل�فنبيك يف البرتاء 
والبحر امليت والعقبة باالإ�سافة لفنادق اجلراند حياة واالإنرتك�نتيننتال يف 
عمان، والتي تّدّرج فيها بعدة منا�سب كان اآخرها نائباً للمدير العام لل�س�ؤون 
الفنية. التحق بعدها للعمل يف اإن�ساء واإدارة �سركة واحة اأيلة للتط�ير املط�ر 
امل�ساريع اال�ستثمارية يف منطقة  اأهم  اأيلة، والذي يعد من  الرئي�س مل�سروع 
العقبة االقت�سادية اخلا�سة الذي اأ�ساف 17 كيل�مرتاً من ال�اجهات املائية 
مرت   750،000 م�ساحتها  ا�سطناعية  بحرات  خ��لل  من  للعقبة  اجلديدة 
ن�رمان  غريغ  العاملي  باإم�ساء  االأردن  يف  غ�لف  ملعب  اأول  واأ���س��اف  مربع 

والتجارية  وال��ع��ق��اري��ة  ال�سياحية  امل��راف��ق  م��ن  جمم�عة  الإ���س��اف��ة  وي�سعى 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة ع��ل��ى ال�����س���اط��ئ امل�����س��ت��ح��دث��ة. وي��ح��ت��ل م�����س��روع اأي��ل��ة م���ق��ع��اً 
العربية  اململكة  االأحمر وعلى مقربة من  البحر  �س�اطئ  على  ا�سرتاتيجياً 
ال�شعودية وم�شر. يهدف امل�شروع اإلى حتويل العقبة من ميناء جتاري اإلى 
وجهة �سياحية من خلل م�سروع م�ستدام عايل اجل�دة يجمع بني مق�مات 

الرفاهية واحلياة الع�سرية بت�ساميم حديثة مبدعة.
اإدارة هيئة تن�سيط ال�ساحة وع�س�  وي�سغل حالياً من�سب ع�س� جمل�س 
م�ؤ�س�سة  “اإجناز” وهي  و�سركة  التقنية،  الطفيلة  جامعة  اأمناء  جمل�س  يف 
لل�سباب  مت�ساوية  اقت�سادية  فر�س  ت�فر  على  تعمل  ربحية  غر  م�ستقلة 
يف اململكة االأردنية الها�سمية. وه� ع�س� يف جمل�س اإدارة اإدامة وهي جمعية 
رائدة تعنى باإدامة الطاقة واملياه والبيئة، وكذلك حمطة العل�م البحرية، 
اإدارة  جمل�س  يف  ع�س�يته  اإل��ى  باالإ�سافة  للمارث�نات.  االأردن��ي��ة  واجلمعية 

�سندوق ا�ستثمار ام�ال ال�سمان االجتماعي.
يذكر اأن �سهل دودين حا�سل على درجتني علميتني احداهما بتخ�س�س 
يف  هارتف�رد  جامعة  من  املدنية  الهند�سة  يف  واالأخ���رى  امليكانيك  هند�سة 
املجتمع  ن�سط يف  وع�س�  قائد جمتمعي  وه�  االأمريكية.  املتحدة  ال�اليات 

املدين االأردين، كما لديه اهتمامات لفئة ال�سباب والتنمية امل�ستدامة.

سهل دودين



111 111العدد 44- 2018 111العدد 44- 2018 العدد 44- 2018

اأيلة للتط�ير املهند�س �سهل دودين  اأكد املدير التنفيذي ل�سركة واحة 
اأن ال�سركة تبنت منذ تاأ�سي�سها وبدء تط�ير م�سروع اأيلة، مفاهيم التنمية 
البيئية يف نطاق  العنا�سر واالأنظمة  امل�ستدامة واخل�سراء واحلفاظ على 

عملها، اإ�سافة اإلى دعم املبادرات ال�طنية على هذا ال�سعيد.
اخل�سراء  امل�ساريع  ح���ل  نقا�سية  حلقة  يف  م�ساركته  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
والتنمية امل�ستدامة، �سمن فعاليات االجتماع ال�سن�ي 27 ملجل�س حمافظي 
امليت وال��ذي انطلقت  البحر  االأوروب��ي الإع��ادة االإعمار والتنمية يف  البنك 
فعالياته برعاية كرمية من جللة امللك عبد اهلل الثاين وبح�س�ر 2000 

�سخ�سية.
قدمتها  التي  الفريدة  التجربة  النقا�سية  احللقة  يف  دودي���ن  وع��ر���س 
اأيلة يف جمال التنمية امل�ستدامة كم�سروع تنم�ي “اأخ�سر” ي�يل املعاير 

البيئية جل اهتمامه نظرا للتن�ع احلي�ي الذي يتميز به امل�سروع.
بقدرة  ال�سم�سية  الطاقة  على  “اأيلة”  اعتمدت  فقد  دودي��ن،  وبح�سب 
للبحريات  البحر  م��ن  امل��ي��اه  �شخ  خل��دم��ات  الكهرباء  لتوليد  ميغاواط   6
اال�سطناعية والتي اأ�سافت للعقبة واجهة بحرية ا�سطناعية بط�ل 17 كم 
من ا�سل واجهة طبيعية ال تتجاوز 235 مرتا كما ت�ستخدم الطاقة املنتجة 
لتحلية املياه بغر�س الري ف�سل عن ا�ستقدام اأن�اع متعددة من اال�سماك 
للبحرات ال�سناعية يف امل�سروع، للحفاظ على احلياة البحرية و�سيا�سات 

اأيلة يف اخلدمات العامة واعادة التدوير للحفاظ على البيئة.
يف  عاملية  اأول���ي��ة  ب��ات��ت  اخل�����س��راء  التنمية  اإن  دودي���ن  املهند�س  وق���ال 
هذه املرحلة مع تزايد ال�عي باالأثر الذي ترتكه االأن�سطة الب�سرية على 

االأنظمة البيئية احل�سا�سة.

التزام ‘‘أيلة‘‘ بالحفاظ على األنظمة البيئية
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اأيلة للتط�ير،  ح�سدت �سركة واحة 
ال�سياحي  التط�ير  �سركات  اأك��ر  اإح��دى 
وال��ع��ق��اري امل��ت��ن���ع يف امل��م��ل��ك��ة،  ال��ى جانب 
اثنتني من �سركات الت�سميم العاملية الثنني 
ج�ائز  ارب���ع  على  “اأيلة”  يف  م�ساريعها  م��ن 
االفريقية  العقارات  ج�ائز  ت�زيع  حفل  خ��لل 
ال��ى جانب  دب��ي  اأقيم م���ؤخ��راً يف  ال��ذي  والعربية 
ح�شولها على جائزة اعلى جمموع نقاط من فئة 
اخلم�س جنوم مقابل كافة مناف�شي اجلائزة لتوؤهلها 

للتناف�س على اجلائزة العاملية يف هذا املجال.

والتي  ال�سركة  عليها  ح�سلت  ال��ذي  اجل���ائ��ز  و�سملت 
مل�سروع  الرتفيهي  التميز  املط�ر ومتثل جائزة  فئة  بفئتني  متثلت 
اأكادميية اأيلة للغ�لف، وجائزة التميز ال�سكني مل�سروع �سقق الغ�لف،  وبفئة 
الت�سميم املعماري ح�سلت على كل من جائزة اأف�سل ت�سميم معماري مل�سروع 
 ،OAOA قبل   من  ت�سميمه  مت  وال��ذي  الغ�لف،  �سقق  م�سروع  عن  �سكني 
من  للغ�لف  اأيلة  ون��ادي  اأكادميية  مل�سروع  معماري  ت�سميم  اف�سل  وجائزة 

ت�سميم املعماري اأوبنهامي.
املهند�سة  والهند�سية  الفنية  ال��دائ��رة  م��دي��ر  م��ن  اجل���ائ��ز،ك��ل  وت�سلم 
اأ�سامة غن�م نيابة عن املدير  اإدارة الت�س�يق والت�ا�سل  هل االعرج ومدير 
فيما  وذل��ك  دودي��ن  �سهل  املهند�س  للتط�ير،  اأيلة  واح��ة  ل�سركة  التنفيذي 
لكرى  التنفيذيني  وامل��دي��ري��ن  ال��روؤ���س��اء  بح�س�ر  امل��ط���ر،  ج���ائ��ز  يخ�س 
ال�سركات العقارية يف املنطقة، حيث مت ن�سر اجل�ائز على امل�قع االلكرتوين 

ج�ائز العقارات الدولية الريطاين.
�سهل  امل��ه��ن��د���س  للتط�ير،  اأي��ل��ة  واح���ة  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
دودين يف ت�سريح �سحايف: ” ي�ّسرنا يف اأيلة اأن نح�سل على هذا العدد من 

اجل����ائ���ز امل��رم���ق��ة 
خ�������لل ح����ف����ل ت�����زي����ع 

االفريقية  ال��ع��ق��ارات  ج���ائ��ز 
اعرتافا  تعد  اأن��ه��ا  كما  والعربية، 

اإق��ل��ي��م��ي��ا ب��ت��ف���ق م�����س��اري��ع ال�����س��رك��ة 
اجل�ائز  هذه  اأن  الى  م�سرا  ومتيزها”، 

واحل���������ش����ول ع���ل���ى اع����ل����ى ن����ق����اط ال���ت���اه���ل 
ريادية  ت�ؤكد  العاملية  اجلائزة  على  للمناف�سة 

ال�سركة يف جمال تط�ير امل�ساريع العقارية. 
واأ�ساف املهند�س دودين: " جاء تكرمي اأيلة يف هذا 

احلفل نظرا لتفردها يف اإن�ساء ملعب اجل�لف الذي يعد 
وي�سم  ال�سام  بلد  عاملية يف  ع�سبي مب�ا�سفات  اأول ملعب 

املنطقة”،  م�ست�ى  على  الغ�لف  م��راف��ق  اأف�سل  م��ن  واح���داً 
�ساهم  مرم�قني  معماريني  م�سممني  مع  العمل  اأن  م��سحا 

والتجارية  ال�سكنية  امل��راف��ق  كت�سميم  اإ�سافية  ج�ائز  بتحقيق 
وال�سياحية للم�سروع والذي جاء باأ�سل�ب ع�سري ي�سهم يف تعزيز 

قطاع ال�سياحة يف االأردن، وتر�سيخ مكانة اململكة كمركز عاملي لل�سياحة 
والتجارة والرتفيه".

وتعد ج�ائز العقارات االفريقية والعربية جزءا من حفل ت�زيع ج�ائز 
العقارات الدولية الذي ي�سمل الدول االإفريقية، العربية، االأوروبية، اململكة 
واأكرثها  اجل���ائ��ز  اأه��م  من  واح��دة  وه��ي  وا�سرتاليا،  االأمركتني  املتحدة، 
االأو�سط منذ  ال�سرق  العقاري يف  التط�ير  للم�ساركني يف جمال  ا�ستقطابا 

انطلقها قبل 25 عاما.

 “أيلة” تحصد 4 جوائز ضمن 
جوائز العقارات االفريقية 

والعربية في دبي
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رعى �سم� االأمر في�سل بن احل�سني، رئي�س اللجنة االأوملبية،  فعاليات 
اأيلة االأردن للتزلج على املاء العاملية بن�سختها الثامنة واالأربعني  بط�لة 

والتي ا�ست�سافتها مدينة العقبة. 
وتاأتي رعاية �سم�ه لهذه الفعالية الريا�سية نظراً ملا تتمتع به البط�لة 

من اأهمية والتي تعد االأولى من ن�عها يف االأردن مب�ساركة 36 دولة.
منح   )IWWF( بالكيبات  امل��اء  على  للتزلج  ال���دويل  االحت���اد  وق��رر 
نظراً  العاملية  البط�لة  اإ�ست�سافة هذه  �سرف  للتط�ير  اأيلة  واحة  �سركة 
للإمكانيات الكبرة التي متتلكها “اأيلة” مبلعبها ومرافقها الريا�سية 
والرتفيهية وال�شمعة الطيبة التي حتظى بها على امل�شتوى الدويل بعد 

تنظيمها عدة اأحداث ريا�سية هامة على م�ست�ى املنطقة.
�سهل  املهند�س  للتط�ير،  اأيلة  واح��ة  ل�سركة  التنفيذي  املدير  واأع��رب 
لتف�سله  احل�سني  بن  في�سل  االأم��ر  ل�سم�  وتقديره  �سكره  عن  دودي��ن 

برعاية هذه البط�لة.
م�سدر  ال��رع��اي��ة  ه��ذه  “تعد  دودي����ن:  ق��ال  �سحفي  ت�سريح  ويف 

اأن تلعب دوراً مم��ي��زاً يف  اأي��ل��ة احل��ري�����س��ة ع��ل��ى  ل��ن��ا يف  ف��خ��ر واع���ت���زاز 
امل�ساهمة بتحقيق التنمية امل�ستدامة ال�ساملة من خلل ت�سليط ال�س�ء 
املجاالت  خمتلف  يف  خ�س��ساً  والعقبة  عم�ماً  االأردن  اإمكانيات  على 

اال�ستثمارية واالقت�سادية والريا�سية”.

“متّكن �سم� االأمر في�سل بن احل�سني منذ  واأ�ساف دودين 
اإح����داث تغير ج���ه��ري يف  م��ن  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئ��ا���س��ة  ت�ليه 
مميز  كم�ست�سيف  اململكة  دور  واإب���راز  االأردين  الريا�سي  امل�سهد 

للبط�الت العاملية والدولية واالإقليمية”.

األمير فيصل يرعى فعاليات بطولة أيلة األردن 
الدولية للتزلج على الماء





يرفع السيد عصام بدير
 رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير العام السيد مروان بشناق وإدارة الشركة والعاملون فيها 
أسمى آيات التهنئة والتربيك

 لصاحب الجاللة الهاشمية
 امللك عبداهلل الثاني ابن الحسني املعظم حفظه اهلل ورعاه
وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم

واألسرة الهاشمية والشعب األردني 
بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا وسندا ألردننا 
الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات

تهنئة وتربيك
شركة الكهرباء األردنية
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منطقة معان التنموية. .
المهندس كريشان لــ »الراية الهاشمية« 

تطوير معان واعدة وهناك 
مشاريع كبيرة منتظرة

الراية الها�سمية- مهما كانت معرفتك باملنطقة ون�ساطها ال�سناعي 
وحتى من�ها االقت�سادي، فاإنك بحاجة ل�سماع هذا الرجل االقت�سادي 

املهند�س ح�سني كري�سان.
قامت  التي  وبال�شناعة  حتديداً  ومبعان  باجلنوب  مهتما  كنت  ان   
اأو من املاأم�ل اأن نق�م فيها على وجه التحديد فالرجل الذي عرفته 
م�اقع عدة ظل دائماً ير�سد م�اقع ال�س�اب وم�اقع اخللل ومل يتجنب 

احلقيقة على االإطلق حني يق�ل وحني يفعل.
ه���ذه امل����رة ك���ان احل��دي��ث م��ع��ه ع��ن منطقة م��ع��ان ال��ت��ن��م���ي��ة التي 
اأن  اإل��ى  ط��اردة  ل�سن�ات ط�يلة منطقة  فقد ظلت  احلديث،  عنها  كرث 
ن�سهد  التي  اجلديدة  واالجتماعية  االقت�سادية  التح�الت  فيها  ب��داأت 

مظاهرها.
ت�ستهدف  كانت  ملم��سة،  نتائج  حققت  م��ع��ان«  »تط�ير  فال�سركة 
و�سعبي  ر�سمي  م�ست�ى  من  اأك��رث  على  منها  امل�سك�  معان  جعل  دائ��م��اً 

الت�سغيل  مرحلة  اإل���ى  ت�سل  حتى  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  اإقليميا  م��رك��زا 

ال�سم�سي االأول يف  ال�سم�سية للمجمع  التجاري لكافة م�ساريع الطاقة 

بح�س�ر  امل�ساريع  ه��ذه  تد�سني  ج��رى  اأن  بعد  التنم�ية  معان  منطقة 

ملكي منت�سف العام 2017.

م. ح�سني كري�سان
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»الطاقة الشمسية« من أضخم المشاريع بالشرق األوسط

المجتمع السكني في »معان التنموية« 
ساهم في مساعدة جامعة  الحسين على زيادة طاقتها االستيعابية

معان  ال�سم�سية يف مدينة  الطاقة  م�سروع  اإن  كري�سان  وق��ال 
م�ست�ى  على  واإمن��ا  فقط،  االأردن  لي�س يف  امل�ساريع،  اأ�سخم  من 
الطاقة  انت�سار  يرفع  اأن��ه  اإل��ى  اإ�سافة  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
املتجددة، و�سيك�ن اأحد اأهم امل�ساريع التي ت�سمها منطقة معان 
من  احل��د  �سبيل  يف  ال�سم�سية  الطاقة  من  لل�ستفادة  التنم�ية 
اإلى  البيئة،  واملحافظة على نظافة  التقليدية  الطاقة  ا�ستهلك 
الطاقة  مل�سكلة  العملية  احل��ل���ل  اإي��ج��اد  على  �سيعمل  اأن��ه  جانب 
اإ�سافة ن�عية جديدة ل�سناعة  امل�سروع ي�سكل  اأن  يف االأردن، كما 
متميزة ت�سهم يف ارتقاء املنطقة وتط�يرها ب�سكل من�ذجي، وفق 
تطلعات وت�جيهات امللك عبداهلل الثاين اإلى اأن تك�ن معان نقطة 

جذب ت�ساهم يف زيادة الدخل الق�مي.
واأو����س���ح ك��ري�����س��ان اأن ال��رو���س��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ت��ت��م��ت��ع مب���ق��ع 
ا�سرتاتيجي بالن�سبة مليناء العقبة، واحلدود ال�سع�دية )املدورة(، 

وم�قعها على الطريق الرئي�سي امل�ؤدي اإلى احلدود العراقية.
واأ�شار اإلى اأن ال�شركة اأجنزت درا�شة ربط الرو�شة ال�شناعية 

التخ�ش�س  م��ب��داأ  ن��ح��و حتقيق  ك��خ��ط��وة  ال��ع��رب��ي،  ال��غ��از  ب��خ��ط 
لل�سناعات  م��رك��زاً  معان  �سنف  وال���ذي  املناطق،  يف   )Zoning(

الثقيلة وم�اد البناء.

ري��ادي��اً يف جمال  اأجن��زت م�شروعاً  ال�شركة  اإن  وق��ال كري�شان 
واح��د  م��ا حجمه  ت���ل��ي��د  خ���لل  م��ن  وذل���ك  ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة 
لتغطية  ال�شم�شية،  اخل��اي��ا  بوا�شطة  الكهرباء  م��ن  ميجاواط 
حاجة �سكن الطالبات يف املجتمع ال�سكني ملنطقة معان التنم�ية، 

حيث يتك�ن �سكن طالبات جامعة احل�سني بن طلل من مبنيني 
 1500 ا�ستيعابية  وب�سعة  مربع  م��رت   33000 اإجمالية  مب�ساحة 
ط��ال��ب��ة، ومب���ا ���س��اه��م يف م�����س��اع��دة اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى زي����ادة طاقتها 

اال�ستيعابية من الطلبة.
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»الواحة« استقبلت
الحجاج العامين الماضيين

اتفاقيات لعقد
برامج مهارات

 شركة معان للتنمية المجتمعية منفعة
متبادلة بين المجتمع وشركة تطوير معان

بيت  ا�ستقبلت ح��ج��اج  واح���ة احل��ج��اج  اأن  اإل���ى  ك��ري�����س��ان  واأ����س���ار 

اهلل احل����رام ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني ب��ع��د جت��ه��ي��زه��ا بكافة 

االحتياجات، بناء على ت�جيهات جللة امللك عبداهلل الثاين وروؤيته 

موؤكداً  ال�شمحة،  االإ�شام  ر�شالة  وتر�شيخ  املنطقة  الإجن��اح  الثاقبة 

اأن �سركة تط�ير معان، وبالتعاون مع وزارة االأوقاف واجلهات ذات 

�سي�ف  ال�ستقبال  واإمكانياتها  طاقاتها  خمتلف  �ست�سخر  العلقة، 

الرحمن يف اأي وقت.

اأن  اإل��ى  كري�سان  اأ���س��ار  امل��ه��ارات،  تط�ير  مركز  مبح�ر  يتعلق  وفيما 
ال�����س��رك��ة تعاملت ب���اق��ع��ي��ة م��ع م��رك��ز ت��ط���ي��ر امل���ه���ارات، ح��ي��ث مت اإي���لء 
بالت�ظيف،  وربطه  ي�ستحقها  التي  االأهمية  امل��ه��ارات  وتط�ير  التدريب 
حيث قمنا بت�قيع مذكرة تفاهم واتفاقيات تدريب مع م�ؤ�س�سة التدريب 
املهني، ومبا مُيّكن ال�سركة من عقد برامج تدريب بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة 
وال�سركة ال�طنية للت�سغيل والتدريب يف مركز تدريب مهني معان، وذلك 

ح�سب حاجة املنطقة وامل�ستثمرين فيها.

املنبثقة  املجتمعية،  للتنمية  معان  �سركة  اأن  كري�سان  وب��ني 
يف  املجتمع  بني  متبادلة  منفعة  تعتر  معان،  تط�ير  �سركة  عن 

حمافظة معان من جهة و�سركة تط�ير معان من جهة اأخرى.
لتنفيذ  ال��دع��م  ق��دم  للتنمية  ال�����س��ع���دي  ال�����س��ن��دوق  اأن  واأك���د 
اأعمال البنية التحتية للمجمع ال�سم�سي االأول، و�ساهم يف تنفيذ 
وتقييم  م�شروع حت�شني  وتنفيذ  لواحة احلجاج،  االأول��ى  املرحلة 
الرو�سة  حم�ر  يف  منطية  �سناعية  هناجر  وبناء  املنطقة،  طرق 

ال�سناعية.
حمفزاً  يعتر  ال�سع�دي  ال�سندوق  قدمه  م��ا  اأن  كري�سان  وب��ني 
لتنمية وتط�ير كافة القطاعات، معرباً عن �سكره وتقديره للمملكة 
العربية ال�سع�دية ال�سقيقة على الدعم الذي قدمته لتنفيذ م�ساريع 

يف منطقة معان التنم�ية.
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واجتماعياً  وتعليمياً  طبياً  �سرحاً  االآن  ا�سبح  التخ�س�سي  امل�ست�سفى  
والعربي  االأردين  املري�س  ثقة  على  وح��از  االإقليم،  م�ست�ى  على  مميزاً 
واالأجنبي، حيث يقدم خدماته املتميزة للمر�سى من اأكرث من 80 جن�سية، 
ويزرع الب�سمة على �سفاه من جاءه باحثاً عن طبيب يخفف اآالمه فيع�د 

اإلى اأهله وقد منَّ اهلل عليه بال�سفاء. 
بداأت م�سرة التخ�س�سي عام  1993 بعدد حمدود من اأ�سّرة املر�سى ال 
تزيد عن 90 �سريراً،  ولكن ومع ازدياد الطلب على خدماته قمنا مب�ساعفة 
واالآن  و�سبعني م�ظفاً  بخم�سة  بداأنا  �سريراً.     265 لي�سبح  االأ�سرة  عدد 
اأ�سبح فريق التخ�س�سي مك�ناً من األف م�ظف من خرة االأردنيني من 

االأطباء وال�سيادلة واملمر�سني والفنيني واملهند�سني واالإداريني.
ال��دائ��م على اجل����دة فقد  امل�ست�سفى وح��ر���س��ه  اإمي���ان  وان��ط��لق��ا م��ن 
اخلدمات  اأرق��ى  لتقدمي  العاملية  اجل���دة  معاير  اأف�سل  بتطبيق  التزمنا 
وال�سلمة  ال�سحة  و���س��ائ��ل  اأح����دث  وف���ق  للمر�سى  وال��ف��ن��دق��ي��ة  الطبية 
اأك��رث  م��ن  التخ�س�سي  امل�ست�سفى  اأ�سبح  ان  ذل��ك  نتيجة  وك��ان  واالأم����ان، 
امل�ست�سفيات على م�ست�ى االإقليم ح�س�اًل على �سهادات التميز واالعتمادية 

واجل�ائز املحلية والدولية. 
للتميز  الثاين  اهلل  امللك عبد  بجائزة  فاز  ال��ذي  ال�حيد  امل�ست�سفى  فه� 
ولدورتني متتاليتني وطبق معاير اجل�دة املحلية والدولية.  وحا�سل على 

المستشفى  التخصصي
قصة نجاح على مستوى الوطن العربي والعالم
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   JCIالدولية االعتماد  هيئة  من  العاملية  اجل���دة  �سهادة 
امل�ؤ�س�سات  اعتماد  جمل�س  وم��ن  متتالية.   دورات  الأرب��ع 
متتالية.وامل�ست�سفى  دورات  والأرب����ع   HCAC ال�سحية 
التخ�س�سي ه� االأول يف االأردن وال�سابع يف العامل املعتمد 
كمركز متميز من قبل هيئة االعتماد الدوليةJCI    يف 

معاجلة اأمرا�س القلب. 
 ISO 9001 باالإ�سافة اإلى �سهادات عديدة منها: �سهادة
و�سهادة  HACCP والتي تعنى بج�دة الغذاء و�سلمته،  
و�سهادة االعتماد االأوروبي للفح��سات املخرية الطبية 
امل�ست�سفى  داخ����ل  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  واله��ت��م��ام��ن��ا   .ISO 15189
و�سهادة    ISO 14001 �سهادة  على  فقد ح�سلنا  وخارجه 
والتميز  ال��ع��ط��اء  درع  ع��ل��ى  وح�سلنا   OHSAS 18001
ال�����س��لم��ة وال�سحة  ال��ت��م��ي��ز يف  اإل����ى ج��ائ��زة  ب��االإ���س��اف��ة 
االج��ت��م��اع��ي،   ال�����س��م��ان  م���ؤ���س�����س��ة  م��ن  للمن�ساآت  املهنية 
وكان امل�ست�سفى االأول على م�ست�ى الدول االإ�سلمية يف 
احل�س�ل على جائزة منظمة العامل االإ�سلمي يف ج�دة 

.MECCA ward اخلدمات ال�سحية
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وتوجت م�شرية التميز وحت�شني جودة و�شامة اخلدمات بح�شول امل�شت�شفى 
ال�ساد�س  امللتقى  خ��لل  املر�سى«  رعاية  يف  عربي  م�ست�سفى  »اأف�سل  ج��ائ��زة:   على 
ع�شر الحتاد امل�شت�شفيات العربية وتزامنا مع اجتماع جمل�س وزراء ال�شحة العرب 
باالإ�سافة الى ح�س�له م�ؤخراً على �سهادة ال�سياحة العلجية من MTQUA كاأول 
م�ست�سفى يف االردن يح�سل على هذه ال�سهادة، وبهذا ي�سبح امل�ست�سفى التخ�س�سي 
اأول م�ست�سفى يف االردن معتمد دولياً خلدمة ورعاية املر�سى امل�سافرين الدوليني 
ومت ت�سنيف امل�ست�سفى من اأف�سل 10 م�ست�سفيات على م�ست�ى العامل يف ال�سياحة 
العلجية للعام 2017 وللعام 2018 مت ت�سنيفه باملرتبة الثالثة على م�ست�ى العامل.  
االإ�سرتاتيجية  الت�جهات  اأه��م  من  كانت  والعربي  املحلي  املجتمع  خدمة  والأن 
للم�ست�سفى،  فتم الرتكيز على امل�س�ؤولية املجتمعية من خلل العديد من االأن�سطة 
االأيام  ع�سرات  بتنفيذ  �سن�ياً  تق�م  امل�ست�سفى  فك�ادر  وخارجة،  ال�طن  يف  اخلرية 
الطبية املجانية يف كافة حمافظات اململكة باالإ�سافة الى حملت تط�عية للترع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم ال�طني. ويعتر امل�ست�سفى التخ�س�سي ومنذ �سن�ات 
ط�يلة �سريكا فاعل يف حملة الر واالح�سان التي  تراأ�سها وت�سرف عليها �ساحبة 

ال�سم� امللكي االأمرة ب�سمة بنت طلل.
وقد جنح امل�شت�شفى التخ�ش�شي وجمعية ت�شجيع التربع باالأع�شاء برئا�شة �شمو 
القيا�سية يف جمع  ادخ��ال االردن مل��س�عة جيني�س للأرقام  االم��ر رعد بن زيد يف 
لل�اليات  م�سجل  ال�سابق  الرقم  ك��ان  اأن  بعد  باالأع�ساء  املترعني  من  ع��دد  اك��ر 

املتحدة االمريكية. 
مق�س�رة  لي�ست  امل�ست�سفى  على  القائم�ن  بها  ي�ؤمن  التي  االن�سانية  والر�سالة 

بحدود ال�طن  فامتدت يد اخلر لت�سل العديد من دول العامل.
لعلج  ليبيا  ال��ى  ي�سل  طبي  فريق  اول  ك��ان  التخ�س�سي  امل�ست�سفى  فريق  ف��اإن 
الى  ي�سل  اأردين  فريق طبي  اول  وك��ان  الليبية.  ال��ث���رة  اث��ن��اء  وامل��ر���س��ى  اجل��رح��ى 

جمه�رية ت�ساد. و مت ار�سال بعثة طبية لدعم اللجئني الروهينجا يف بنغلد�س.
ويتعاون  غ���زة.  ق��ط��اع  يف  االه���ل  معاناة  تخفيف  يف  امل�ست�سفى  ك����ادر  و�ساهمت 
تنفيذ  يف  ال�س�دانية  الهيئات  من  وغرها  اخلرية  الزبر  م�ؤ�س�سة  مع  امل�ست�سفى 

العديد من الن�ساطات التط�عية وااليام الطبية املجانية يف ال�س�دان ال�سقيق.
وت�جت ن�ساطات امل�ست�سفى  اخلا�سة بخدمة املجتمع املحلي والعربي باحل�س�ل 
على اجلائزة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية CSR ARABIA  باالإ�سافة اإلى ر�سالة 
اعرتاف من م�ؤ�س�سة امل�ا�سفات واملقايي�س واملنظمة العاملية للمعاير لتبني املعاير 

 .ISO26000 اخلا�سة بامل�س�ؤولية املجتمعية
وحر�ست االدارة على تزويد امل�ست�سفى باأحدث االأجهزة واملعدات واآخر ما ت��سلت 
م�ست�سفى  اأول  التخ�س�سي  امل�ست�سفى  ك��ان  فقد  ال��ع��امل.  يف  الطبية  التقنيات  اإليه 
جهاز  وه�   Silent MRI ال�سامت  املغناطي�سي  الرنني  جهاز  يدخل  االأردن  يف 
ت�س�ير متط�ر ي�فر دقة متناهية يف الت�س�ير ويلغي الرهبة واخل�ف من االأماكن 
املح�ري   الطبقي  الت�س�ير  جهاز   وكذلك  �س�تي،  ازع��اج  وب��دون  وال�سيقة  املغلقة 
Slices 512 والذي ي�س�ر ال�سرايني واالأوردة بدقة والذي ي�ستطيع ت�س�ير   CT
�سرايني القلب بنب�سة قلبية واحدة، ومن ميزاته اي�سا انه يقلل ن�سبة اال�سعة التي 
يتعر�س اليها اجل�سم بن�سبة 80%.  باالإ�سافة الى ان�ساء اأول مركز متخ�س�س للعلج 
 750 Amaris باالأك�شجني امل�شغوط يف االأردن. اأدخل ملركز ت�شحيح الب�شر جهاز

وه� ال�حيد يف املنطقة الذي يتميز باإمكانيات كبرة مبعاجلة م�ساكل النظر.
ومتيز امل�شت�شفى التخ�ش�شي يف حتقيق ن�شب جناح عالية جدا يف عمليات القلب 
باالإ�سافة   %97 جناح  بن�شبة  الكلى  زراع��ة  وخا�شة  االأع�شاء  وزرع  واالأطفال  للكبار 
اإلى زراعة الق�قعة، وعمليات العظام وا�ستبدال الركبة والعم�د الفقري، وجراحة 
االأ�سنان والعديد من العمليات االخرى. باال�سافة الى ت�فر املراكز املتخ�س�سة مثل 

مركز اطفال االنابيب ومركز علج ال�سمنة ومركز الك�زم� للعناية باجللد. 



غازا،  نفطا وال  �سلطان احلطاب- ال متلك  – كتب  الها�سمية  الراية 
ولكن طاقة االإن�سان واإبداعه ، اأح�س�ست بذلك والدكت�ر ف�زي احلم�ري 
املدير العام يقدم امل�ست�سفى التخ�س�سي ي�م ال�سبت 2018/9/29 مبنا�سبة 
مرور ربع قرن على بدء العمل فيه وبه وذلك يف حفل الئق ومهيب جمع 
االخت�سا�س واملنزلة االجتماعية يف بلدنا وقد  وذوي  االأطباء  “كرميا” 
ح�سرت �سم� االأمرة منى لتمثيل حالتني: املكانة االجتماعية املرم�قة 
الذي يحمله ا�سمها واملكانة الفنية الذي يعك�سه عملها ط�ال �سن�ات من 

رعاية التمري�س يف بلدنا..
مل اأكن اأعلم اأن االإبداع ي�سل بالدكت�ر ف�زي رئي�س هيئة املديرين / 
املدير العام الذي اأعرفه اأنه كاتب كنت اأقراأه يف جريدة الراأي، انه �ساحب 
�س�ت اإذاعي ولغة عربية �سليمة يجروؤ اأن يخرج بها يف ن�س تلفزي�ين ه� 

من كتابته و�س�ته قدم فيه امل�ست�سفى يف فيلم جميل..
اإذن راأينا طبيباً وكاتباً ووا�سع �سيناري� ومذيع وخمرج جتمع كله فيما 

قدمه بنجاح
) طبعاً ه��ن��اك م��ن �ساهم و���س��ارك( وم��ن ي��ع��رف ال��دك��ت���ر ي��ع��رف كم 
امل�ست�سفى  اأدرك��ت حجم  اأتابع  واأن��ا  اأم�س  االإنتاج،  تك�ن م�ساهمته يف ذلك 
املكرمني من  اإع���داد  م��ن خ��لل  االأردن��ي��ة  الطبية  التخ�س�سي يف احل��ي��اة 
االأط���ب���اء وامل��م��ر���س��ني واالخ��ت�����س��ا���س��ني االآخ���ري���ن وم���ن خ���لل التمثيل 
ال�ا�سع لقطاعات فنية واجتماعية عري�سة واأي�سا من املعل�مات املقدمة 
انخراط  من  واأي�شا  فيه  وتعاجلوا  زاروه  وم��ن  واأق�شامه  امل�شت�شفى  عن 
اأكرث من عقدين  ن�ساطات فيه على مدار  التي رعت  العامة  ال�سخ�سيات 

من الزمن 
وطريقه  الذهبي  الي�بيل  باجتاه  واثقة  بخط�ات  ي�سر  التخ�س�سي 
خرتهم  اأو  جهدهم  اأو  اأم�الهم  و�سع�ا  والذين  نظيفة  و�سمعته  �سالكة 

�سّرهم الثمر واحل�ساد ال�فر الذي ك�سب�ه �سهرة وا�سهاماً نبيًل.
االأردن���ي����ن  يحبه  ال���ذي  امل�ست�سفى  يف  وا���س��ح��ة  التخ�س�سي  م�����س��رة 

والعرب وي�سعرون بالراحة النف�سية والعناية املميزة فيه وها ه� وعدهم 
باملزيد واخلطة القادمة خلل ال�سن�ات.

العقد القادم يحمل ب�سرى فقد راأينا الت�ساميم واطلعنا على م�ست�سفى 
اردن ال بد ان ي�ا�سل انطلقته مبا مييزه  جديدة مب�ا�سفات عاملية يف 
وتاأهيًل  االإن�سان االأردين تدريبا الئقاً  اأن يبني يف  ا�ستطاع  كبلد خدمات 

منا�سباً.
كان ح�شوري حفل التخ�ش�شي الذي اأجنز خم�شة وع�شرين �شنة من 
اخلدمة الطبية املميزة للعرب واالردنيني حالة اعتزاز نحن بحاجة اإليها 
االآن يف زمن جلد الذات واالأنكار والتهوين من االجناز وهو ال�شلوك الذي 
احرتفته فئة كفرت بكل اجناز واأرادت اأن تقول لنا اأننا يف قاع �شف�شف اأو 

يف �سحراء مل تخ�سر دون اأن ترى اأو تقدر جهد االآخرين وت�سحياتهم..
وج��ام��ع��ات  م�ست�سفيات  م��ن  وغ���ره  بالتخ�س�سي  االأردن  اأن  ن��ق���ل 
وم�ؤ�س�سات اإنتاجية وخدمية ه� الرد على ه�ؤالء وه� ال�سجر الذي �سيظل 

يثمر.
ما زال بلدنا قادر على قبول التحديات واملواجهة وحتويل التحديات 

اإلى فر�س طاملا بقي فيه هذه املوؤ�ش�شات واالجنازات التي نعتز بها.
ال�سبايا  من  ال�سابة  ال�ج�ه  نهنئ  فاإننا  املنا�سبة  بهذه  نهنئ  كنا  واإذا 
وال�شباب الذين تتدفق وجوههم حيوية واأيديهم اإرادة مبا حتمله نفو�شهم 
ملن  م�قع  كل  يف  وهم  البناء  ويعل�ن  يبن�ن  التخ�س�سي  يف  راأيناهم  وقد 

يريد اأن يرى.
اأن هذا امل�شت�شفى قلعة تدريب واجناز وخدمة ي�شتحق القائمون عليه 
من اإدارة عليا ومن ط�اقم طبية واإدارية كل ال�سكر الأنهم يبق�ن االأمل يف 
نفو�شنا وميكنوننا من اأن نفاخر ببلدنا واجنازاته فاالجناز هو ال�شرعية 
اجلديدة التي ي�ستطيع بها اأي اإدارة عامة اأن تقدم اأوراق اعتمادها للنا�س.
نعم �شرعية االجناز هي االأهم وقد اأدركتها قيادة امللك عبد اهلل الثاين 
التي اأطلقت العنان للتناف�س والعمل والتف�ق واالإبداع فكان التخ�س�سي.

التخصصي .. من الفضي باتجاه الذهبي
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»سمنترا«
ال����راي����ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة- ت���اأ����س�������س���ت ال�������س���رك���ة يف امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة 
م�سنع  ان�����س��اء  خ��لل  م��ن  باال�ستثمار  وب��ا���س��رت   2006 ع��ام  الها�سمية 
م��ت��ك��ام��ل الن����ت����اج م����ادت����ي ال��ك��ل��ن��ك��ر واال����س���م���ن���ت يف م��ن��ط��ق��ة امل���ف���رق 
ت��ه��دف للتمركز يف منطقة  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ك��ج��زء م��ن 
 ب����لد ال�������س���ام ك���ن��ه��ا راب����طاًح����ي�����ي����اً ب���ني ا���س��ي��ا واف���ري���ق���ي���ا واوروب�������ا.

تهدف  التي  ال�سم�لية  اخلطة  يف  رئي�ساً  �سريكاً  �سمنرتا  �سركة  تعتر 
ال�طني،  للقت�ساد  وراف��داً  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  �سناعة  الى 
حيث تعتر من اأهم �سركات اإنتاج مادتي الكلنكر واالإ�سمنت يف اململكة 

االأردنيةالها�سمية واملنطقة وبراأ�س مال ب�سري وخرات اردنية %100. 
االأردين  ال�س�ق  احتياجات  بتغطية  ال�سركة  ب���داأت   2009 ع��ام  منذ 
وتط�رت  من��ت  بحيث  املحيطة،  واالأ���س���اق  ج���ه��ري  ب�سكل  واالنت�سار 
ال�سركة واأ�سبحت من اأكرث �سركات االإ�سمنت م�ث�قية يف اململكة االأردنية 

الها�سمية واملنطقة، وباتت هي اخليار االأول ملعظم املقاولني وامل�ستهلكني 
عالية. وثباتية  وم�ا�سفات  ج���دة  من  ال�سركة  منتجات  به  تتمتع   ملا 

اأ�سامة  ال�سيد  �سمنرتا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه  من 
اأ�سبحت ع�س�ا م�ؤ�س�سا وممثل للمملكة  �سالح ، نفتخر ك�ن ال�سركة 
االأردنية الها�سمية يف جمعية االإ�سمنت العاملية يف لندن، باال�سافة الى 
والعديد من اجلمعيات  لاإ�شمنت  العربية  ال��دول  احت��اد  ع�شويتها يف 
ت�سنيع  جمال  يف  رائ��دة  بك�نها  والعاملية،   الدولية  الفنية  وامل�ؤ�س�سات 

مادتي الكلنكر واالإ�سمنت باأن�اعه. 
ك����ان  ال���������ش����رك����ة  اأن جن�������اح  ال���ت���ن���ف���ي���ذي ع����ل����ى  ال����رئ����ي���������س  واأك����������د 
ب������االرت������ك������از ع����ل����ى ث�����لث�����ة رك������ائ������ز ج������ه�����ري�����ة وه������ي:  ي����������زال   وال 
- االل�����ت�����زام ب�����س��ك��ل را�����س����خ م���ن���ذ ال��ت��اأ���س��ي�����س ب������اأن ت�����س��ت��م��ر ال�����س��رك��ة 
ب�����ت�����زوي�����د االأ����������س����������اق امل����ح����ل����ي����ة واخل������ارج������ي������ة ب����اأف���������س����ل اأن�����������اع 

مسيرة من العطاء تفوق عقد من الزمان

شركة
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 االإ������س�����م�����ن�����ت ع��������ايل اجل�����������������دة،  مب���ه���ن���ي���ة وم���������س����داق����ي����ة ع����ال����ي����ة. 
- االل������ت������زام ب���ال�������س���راك���ة احل���ق���ي���ق���ي���ة م����ن خ������لل ت���ك���ري�������س اخل����رة 
وال����ع����ل����م وال����ق����ي����م خل����دم����ة ����س���رك���ائ���ن���ا يف االأ��������س��������اق وت�����ق�����دمي م��ا 
 ه���م��ت��م��ي��ز وذوق���ي���م���ة م�����س��اف��ة اإمي����ان����اً م��ن��ا ب��ال�����س��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة. 
- متكني راأ�س املال الب�سري امل�ؤّهل واملدرب واملهني وتعزيز نهج االنتماء 
ال�سناعة وتبادل  التطّ�ر يف  ال�سريعة على م�اكبة  وال�سفافية والقدرة 

اخلرات. 
التحديات  تق�ي�س  ع��ل��ى  امل��ن�����س��رم  ال��ع��ق��د  يف  عملنا  ���س��ال��ح:  وق���ال 
وا�ستغلل الفر�س منها ومتكني ك�ادرنا ل�سمان اجلاهزية للم�ستقبل 
والتخطيط  واملتغرات  ال��ظ��روف  جلميع  الدقيق  للتحليل  باال�سافة 
املن�ساأه  ه��ذه  تناف�سية  على  يحافظ  باأ�سل�ب  عليها  والبناء  لتجاوزها 
وي��ع��ززه��ا مل���اك��ب��ة ال��ت��غ��رات اجل���ه��ري��ة يف االق��ل��ي��م واي�����س��ا تبني فكر 
التطوير امل�شتمر وحت�شني االداء وو�شع خطط م�شتقبلية تكفل حتقيق 

الروؤية اال�سا�سية منذ بداية هذا اال�ستثمار يف االنت�سار االقليمي.
اإل�������ى اأن ع���م���ل ال�������س���رك���ة ي���رت���ك���ز ع���ل���ى رف������ع ال���ك���ف���اءة  واأ�������س������ار 
واالإن����ت����اج����ي����ة واجل����������دة ل���دع���م احل����رك����ة االإن�������س���ائ���ي���ة وال���ع���م���ران���ي���ة 
وت���ط����ي���ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ك���اأح���د م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، 
م��ن خ���لل م���ق��ع امل�����س��ن��ع االإ���س��رتات��ي��ج��ي، وامل��ج��ّه��ز ب���اأح���دث امل��ع��دات 
من وامل������ردة  وال��ع��امل��ي��ة  االأوروب���ي���ة  التقنية  واالأن��ظ��م��ة   والتكن�ل�جيا 

.  )IKN، GEBR. PFEIFFER، H&B، CMD، BEUMER، SIEMENS، ABB(

واأكد اأن الطاقة االإنتاجية مل�سنع �سمنرتا ملي�نا طن كلنكر / �سن�يا 
و2.4 ملي�ن طن من االإ�سمنت/ �سن�يا. وتبلغ الطاقة التخزينية ملادة 
االإ�سمنت املنتج ح�ايل 56 األف طن م�زعة على ثلث �س�امع جميعها 
املكّي�س  اأواالإ�شمنت  ال�شائب  بحالتيه  االإ�شمنت  باإمكانية حتميل  مزّودة 

بحجم 50 كغم وذلك ح�سب احتياجات العملء. 

اأخ�سر  بيئي  »م�سنع  ب��اأن��ه  �سمنرتا  م�سنع  يتميز  ���س��ال��ح:  وذك���ر 
نظيف« حيث ا�ستثمرت ال�سركة باأنظمة تنقية االنبعاثات عالية الكفاءة 
خا�سة  اأنظمة  خ��لل  من  دوري��ة  اإج���راءات  ومبمار�سة  عاملية،  مبعاير 
متط�رة للحفاظ على البيئة والقيام بزيادة امل�ساحات اخل�سراء حيث 
متت زراعة ح�ايل 8000 �سجرة وغر�سة داخل وخارج امل�سنع من �سجر 
مع  تتنا�سب  نباتات  واأي  زينة  و�سجر  وليم�ن  ورم��ان  وحرجي  زيت�ن 
األف �سجرة  النباتي للمنطقة. وقد مت و�سع خطط لزراعة 15  التن�ع 
خلل ال�سن�ات الثلثة القادمة، هذا اإ�سافة اإلى تنقية املياه امل�ستخدمة 
يف االإنتاج وا�ستخدامها لري املنظ�مة اخل�سرية وال�سيطرة على الغبار.
الكوادر  واال�شتثمار يف  التطوير  دائما على  ال�شركة  وق��ال: حتر�س 
الب�سرية وتعظيم نهج االنتماء والعمل اجلماعي وتعزيز الروح الريادية 

وثقافة املبادرة الذاتية واالبتكار والتمّيز.
والبيئة  والن�عية  ب��اجل���دة  ال�سركة  ال��ت��زام  برتجمة  قمنا  واأك����د: 
ال�سهادات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  خ��لل ح�س�لها  م��ن  ال��ع��ام��ة  وال�����س��لم��ة 
واالم����ت����ي����ازات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ه��ا ع���لم���ة اجل�������دة االأردن����ي����ة، 
االأيزو9001، االأيزو17025، االأيزو14001 واالأيزو18001، �سعيا للنه��س 
خا�س  ب�سكل  االأردن��ي��ة  ال�سناعة  تخدم  عاملية  بروؤية  اال�سمنت  بقطاع 

واملجتمع ب�سكل عام. 
ال��ع��دي��د من  ي��رز  ال��ف��رتة  ه��ذه  ق���ال: يف  امل�ستقبلية،  وع��ن نظرته 
امل�ستجدات التي تبعث باالأمل وتعزز اال�ستقرار يف املنطقة التي لطاملا 
كانت م�سدر قلق ونتطلع قدما الختبار جاهزيتنا التي عملنا عليها يف 
بناء  نبني م�شتقبلنا  ل�شنا  املرجوة.  االه��داف  املا�شية وحتقيق  االع��وام 

على ال�اقع بل ن�سعى نح� التغير والتنمية امل�ستمرة.



130130

م�اليد 29 / 7 / 1978 الك�يت
تلقى تعليمه يف الك�يت واالأردن والتحق باجلامعة االأردنية وح�سل 
يف  املهنية  ال��دورات  من  بالعديد  والتحق  حما�سبة،  بكال�ري��س  على 

عدة جماالت:
International business management.
 Economics and International BusinessBasics of
Strategic Management

منها من جامعة اوك�سف�رد يف بريطانيا
stcatherine college oxford university 

معالم الحياة المهنية
بداأ اأ�سامه �سالح م�سرته املهنية يف �سركة اآرثر اأندر�س�ن العاملية 
للعمل مع  انتقل  ثم  ومن  واالداري���ة،  املالية  واخلدمات  لل�ست�سارات 
�سركة اأرن�ست وي�نغ العاملية ،  واللتني تعتران من ال�سركات اخلم�س 

االأكر عاملياً يف جمال اال�ست�سارات واخلدمات املالية واالإدارية. 
وامل�سريف  ال�سناعي  منها  جم���االت  ع��دت  يف  قيمة  خ��رة  اكت�سب 
ومعاير  ومبنهجية  ال��ع��ق��اري،  والتط�ير  واال�ستثماري  واخل��دم��ي 

عاملية ومب�جب برامج تدريبية مكثفة.
بقيت هذه التجربة، م�سافة اإلى اإميانه الرا�سخ باأهمية اأخلقيات 
العمل، والطموح امل�شتمر نحواالأف�شل، وحتدي الذات مبادئ ي�شرت�شد 

بها يف حياته املهنية اللحقة.

يف عام 2007، ويف فرتة دخ�ل اال�ستثمارات االأجنبية والعربية الى اململكة مت تعيني   •
ا�سمها  الراجحي)اأ�سبح  ا�سمنت  ل�سركة  مالياً  التاأ�سي�س مديراً  اأ�سامه �سالح منذ 
م�سنع  ان�ساء  اأع��م��ال  وبا�سرت  حينه  يف  تاأ�س�ست  وال��ت��ي   )2017 يف  �سمنرتا  �سركة 
وا�ستلم  ال�����س���دان،   يف  االآخ���ر  م�سنعها  واي�سا  االأردن  يف   بها  اخل��ا���س  االأ�سمنت 
منا�سب عدة بعد ذلك وهي مدير مايل تنفيذي ملجم�عة الراجحي اال�ستثمارية 
تنفيذيا  رئي�سا  تعيينه  مت  ث��م  وم��ن  املجم�عة،  يف  اإدارة  جمال�س  ع��دة  يف  وع�س� 
اال�سمنت  �سناعة  جم��ال  يف  باال�ستثمارات  تعنى  والتي  دب��ي  يف  القاب�سة  لل�سركة 
اإجن��ازات متميزة يف هذا  حيث حقق  االأردن  لل�سركة يف  تنفيذياً  ورئي�ساً 

القطاع حمليا واإقليميا ودوليا.

يف عام 2011 عمل بالتن�سيق مع البن�ك االردنية على اإ�سدار اأول �سك�ك   •
اإ�سلمية يف اململكة االأردنية الها�سمية بقيمة 80 ملي�ن دينار اأردين حيث 

كان يعمل مديرا ماليا تنفيذيا يف ال�سركة.

ال�سركة منذ ذلك احلني يف  وق��اد  لل�سركة  تنفيذياً  يف عام 2012 مت تعيينه رئي�ساً   •
ن�سب  وحقق  احل���ادة  االقت�سادية  واالأزم���ة  االأ���س���اق  يف  ال�سديدة  املناف�سة  ج�من 
اخلم�سة  منذ  �س�قية  ح�سة  اأك���ر  على  ت�ستح�ذ  واأ�سبحت  لل�سركة  من�جريئة 
اأع�ام املا�سية وفتح اأ�س�اق جديدة خارج اململكة وبحل�ل ل�ج�ستية مبتكرة ون�عية 

منتجات فائقة اجل�دة.

التمثيل على مستوى محلي ودولي:
ع�شو يف االحتاد العربي ل�سناعة االأ�سمنت.   •

العاملية. انرت�سم  منظمة  يف  ع�س�   •

منتدى اال�سرتاتيجيات االأردين. يف  ع�س�   •

اال�سمنت  منظمة  يف  الها�سمية  االأردن��ي��ة  للمملكة  ممثًل  اأ�سبح   2017 ع��ام  يف   •
العاملية يف لندن كع�س�م�ؤ�س�س من خلل ال�سركة.

السيرة المهنية
�سركة اآرثر اأندر�س�ن العاملية و�سركة   -  2007 عام  حتى   2001 عام  منذ   •

اأرن�ست وي�نغ العاملية.

ا�سمنت  �سركة  يف  تنفيذيا  ماليا  م��دي��را   -2012 حتى   2007 ع��ام  منذ   •
الراجحي االأردن والقاب�سة يف دبي.

االآن - رئي�سا تنفيذيا ل�سركة �سمنرتا القاب�سة يف دبي  حتى   2012 منذ   •
و�سركة �سمنرتا االردن ) ا�سمنت الراجحي �سابقا( .

باالإ�سافة اإلى ع�س�يات املجال�س يف �سركات املجم�عة.

أسامه أحمد صالح 
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ال�س�رية،  للث�رة  العلماني�ن  ق��دم  م��اذا  اخلا�سرين:  نقا�س  ه��� 
بداًل من  كان،  ل�ال خ�سارتهما، رمبا  االإ�سلمي�ن؟  لها  قدم  ماذا  اأو 
النقا�س، حرب هدفها التفرد بال�سلطة واإق�ساء االآخر. اأما وه� نقا�س 
نظري، فقد يك�ن مفيداً اإذا مت خ��سه بنية التعلم، ال بنية املماحكة 
اأن ينظر  والقتال على ركام ث�رة وخرابها. ولكي يك�ن مفيداً يجب 
كل طرف يف املراآة، وي�سائل نف�سه قبل االآخر: ماذا قدمت اأنا للث�رة 

ال�س�رية، اأو ماذا فعلت بها؟
لكنهما لن يفعل، ما دام االأمر يتعلق ب�سراع على ال�سلطة، مهما 
ابتعد هذا الهدف بفعل اخل�سارة البينة. فما زال، يف ال�سف املعار�س، 
»�سلطة« ما تطمح لتحديد معاين الكلمات وكتابة التاريخ على اأقل 

تقدير، اإن مل يكن بقايا »وجاهة« ومنافع تافهة.
وا�سح من م�سم�ن ال�سجال الدائر اأن هناك ث�رتني على االأقل، 
ال واحدة متفق عليها. وما دام االأمر كذلك، ف�سحيح اأن العلمانيني 
وال  يقدم�ا.  اأن  لهم  ك��ان  وم��ا  االإ�سلميني،  لث�رة  �سيئاً  يقدم�ا  مل 
قدم االإ�سلمي�ن �سيئاً للث�رة ال�س�رية، وال كان لهم اأن يقدم�ا. بل 
حارب�ا كل قيمها، قال�ا اإن الدمي�قراطية كفر، وحكم�ا يف مناطقهم 
ال��ف��رد وك��رام��ت��ه، عمادا  »امل��ح��ررة« باحلديد وال��ن��ار، وح��ارب���ا حرية 
الث�رة ال�س�رية ومعناها. اأعمتهم ال�سلطة واأ�سكرهم التحكم بالب�سر 

وكفروا بكل الرتاكم املتحقق يف احل�سارة االإن�سانية.
ولكن مهًل، عن اأي »اإ�سلميني« نتحدث؟ عن االإخ�ان امل�سلمني، 
واأح��زاب  ال��ذي يظهر يف �سخ�سيات وجمم�عات  االإخ���اين  التيار  اأو 
عن  اأم  ب��دوره��ا،  الكثرة  ال�سلفية  املجم�عات  عن  اأم  مم�هة،  كثرة 
ال�سلفية اجلهادية مبنظماتها املتحاربة فيما بينها؟ ذلك اأن االإ�سلم 
التن�ع  التي تتقبل  اأن�اعه، لي�س بااليدي�ل�جيا  ال�سيا�سي، مبختلف 
وتكّفر  ال��ن��اج��ي��ة«،  »ال��ف��رق��ة  نف�سها  تعتر  جمم�عة  وك��ل  وال��ت��ع��دد. 
اأخ�اتها، االأمر الذي ال ي�سمح باحلديث عن اأن�اع خمتلفة من »الث�رة 
االإ�سلمية« ميكن املفا�سلة فيما بينها. فل� اأن املجم�عات االإ�سلمية 
املنخرطة يف ال�سراع ال�س�ري اتفقت، فيما بينها، على مفه�م واحد 
لتلك الث�رة، ومرجعية واحدة، لكان من املمكن و�سعها يف م�اجهة 

الث�رة االأخرى التي يدافع عنها معار�س�ن غر اإ�سلميني. 
ك���رث، بع�سهم  �سيا�سيني  ف��اع��ل��ني  ف��ه��� وج�����د  واق����ع احل����ال  اأم����ا 
بطبعات   � اإ�سلمية  منها  متن�عة،  ايدي�ل�جيات  يعتنق�ن  م�سلح، 
االإ�سلمية  غر  الق�ى  تنكر  ومل  اإ�سلمية.  غر  ومنها   � خمتلفة 
ال�سيا�سية  احلياة  اأو  الث�رة  يف  امل�ساركة  يف  حقهم  االإ�سلميني  على 
ب�س�رة عامة، لكنهم يرف�س�ن ا�ستخدام االإ�سلم الأغرا�س �سيا�سية. 
ف��ه��ذا مم��ا ي�سيء ل��لإ���س��لم ال���ذي لي�س ح��ك��راً، ك��دي��ن وث��ق��اف��ة، على 
االإ�سلميني. للعلماين ح�سته من االإ�سلم، انتماًء وقراءة وتاأويًل، 
امل�سلمني،  اأن عامة  كما  ذل��ك.  ينازعه يف  اأن  االإ�سلمي  ي�ستطيع  وال 
متدينني وغر متدينني، ال يجدون يف االإ�سلميني ممثًل �سيا�سياً 

اعتبار  اأي  االإ�سلمي�ن:  الذي ميار�سه  االأويل  الغ�س  لهم. فهذا ه� 
»اأ�سلمة  اأن  وال��داين  للقا�سي  معروف  تعريفاً.  اإ�سلميني  امل�سلمني 
الث�رة ال�س�رية« متت بفعل فاعل، من اجلهات املم�لة التي باتت لها 
عف�ياً  تكن تط�راً  الث�رة، ومل  الط�لى، يف مرحلة معينة من  اليد 

بحكم اإ�سلم اأكرثية ال�س�ريني كدين مت�ارث وم�ستقر يف املجتمع.
اأب��ع��د م��ن ذل���ك: اأزع���م اأن ث����رًة اإ���س��لم��ي��ة ق��ام��ت يف ال��ت��اري��خ مع 
وبقي  النهاية،  اإل��ى  التاريخية  جتربتها  وخا�ست  املحمدية،  الدع�ة 
منها جانبها الثقايف العام، ه� الذي ميتح منه »اإ�سلمي�ن« يريدون 
اإ�سفاء طابع قد�سي على مطاحمهم ال�سيا�سية امل�سروعة بذاتها. اإن 
احلديث عن تكرار تلك الث�رة التاريخية العظيمة، اأو ا�ستعادة بع�س 
ال�سلطة،  اإلى  �سيا�سياً« من قبل طاحمني حديثني  »املفيدة  ج�انبها 
املنتهية.  االأول��ى  الث�رة  اإرث تلك  اأكر اخلطر على  الذي ي�سكل  ه� 
وما عا�سته منطقتنا من جتارب »اإ�سلم�ية« يف ع�سرنا هذا، مل ينتج 

عنها غر اخلراب واخل�سائر ملجتمعات امل�سلمني. 
االإ�شام ال�شيا�شي الذي انتع�س يف اأعقاب انحطاط االيديولوجيا 
الق�مية، مير الي�م باأزمة عميقة نرى جتلياتها يف غر مكان: من 
العدالة  تركيا  اإل��ى  ال�����س���دان،  اإل��ى  االإ�سلمية«  »اجلمه�رية  اإي���ران 
وال��ت��ن��م��ي��ة، اإل����ى ح��رك��ة ح��م��ا���س االإخ����ان���ي���ة، وال��ت��ج��رب��ة االإخ���ان��ي��ة 
الق�سرة يف ال�سلطة يف اأعقاب الث�رة امل�سرية، و�س�اًل اإلى اأق�سى ما 
ذهب اإليه االإ�سلم اجلهادي يف جتربة »الدولة االإ�سلمية« )داع�س(. 
اأزم��ة حتلل وتف�شخ. ورمب��ا اإح��دى  اأزم��ة من��و، بل  وه��ي لي�شت بحال 
ديناً  االإ�شام،  حترير  هي  اليوم  جمتمعاتنا  على  املطروحة  املهمات 

وثقافة، من االإ�سلميني.
ال�سيا�سية  جتاربهم  يف  بالتاأمل  االإ�سلمي�ن  يق�م  اأن  من  ب��داًل 
النظر،  واإع�����ادة  ال��ن��ق��د  ب��ع��ني  ال��ي���م،  اإل���ى  ال�سبعينيات  م��ن��ذ  امل��م��ت��دة 
مكان.  كل  ويف  املتكرر  ف�شلهم  م�شوؤولية  االآخرين  حتميل  يحاولون 
ا�ستثماره  واأه��ل��ه، ي�سرون على  االإ���س��لم حلاله  اأن يرتك�ا  ب��داًل من 
اإلى  »االإ�شام«  فيها  حتول  درجة  اإلى  ال�شيقة،  الدنيوية  مل�شاحلهم 

م�سكلة عاملية، ي�اجهها اأق�ياء العامل بالنار واحلديد. 
ال��ت��ي��ار االإخ�������اين ب���ال���ذات مي��ار���س ال��ت��ق��ي��ة، ك�سكل م��ن اأ���س��ك��ال 
العمل ال�سيا�سي، وعينه دائماً على ال�سلطة. ال تهمه ث�رات احلرية 
ولذلك  ال�سلطة.  اإلى  يت�سلق�نه  �سلماً  ت�سكل  ما  بقدر  اإال  والكرامة، 
يخاطب  اأن  عليه  ال�سلطة  ي��ري��د  م��ن  الأن  دائ��م��اً،  خا�سرين  ت��راه��م 
القل�ب والعق�ل، بغر تقية، بل بقلب مفت�ح، على االأقل حني يك�ن 
يف املعار�سة، واإال فل م�سلحة الأحد يف م�ساعدتهم على ال��س�ل اإلى 

ال�سلطة. 
بداًل من ال�س�ؤال عما قدمه العلماني�ن للث�رة، ال�س�ؤال ال�سحيح 

ه� ما الذي فعله االإ�سلمي�ن بالث�رة ال�س�رية؟

»ثورة« اإلسالميين

ليست ثورة إسالمية

بكر صدقي ٭

٭ كاتب �س�ري
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الذنيبات: الفوسفات تنتقل إلى الربحية العام الجاري

الدكت�ر  االأردن��ي��ة  الف��سفات  مناجم  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
حممد الذنيبات اأن ال�سركة �سرتفع اإنتاجها للعام 2018 الى 360ر8 ملي�ن 
طن وتعتزم ت�سييل جزء من املخزون لرفع كميات الت�س�يق الى نح� 910ر8 
مليون طن يف اأ�شواقها التقليدية واأخرى جديدة بهدف حتقيق نتائج مالية 

جيدة تنقلها من مرحلة اخل�سارة الى الربحية. 
وقال الذنيبات اإن عوامل كثرية �شتقود ال�شركة الى البدء يف حتقيق اأرباح 
اأن مذكرات  الى  زي��ادة �سادراتها م�سرا  العام 2018 يف مقدمتها  ب��دءا من 
بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  هام�س  على  الهند  يف  وقعت  التي  التفاهم 
هناك  �ستقام  جديدة  م�سانع  تاأمني  تت�سمن  الثاين  عبدااهلل  امللك  جللة 
بحاجاتها من الف��سفات خلل ال�سن�ات الثلث املقبلة ما �سرفع �سادرات 
ال�سركة الى ذلك ال�س�ق االإ�سرتاتيجي من 3 مليني طن الى 8ر4 ملي�ن 
طن بزيادة 8ر1 ملي�ن طن حتى العام 2021. ووقعت الف��سفات 6 مذكرات 
حاليا  وتتفاو�س  الهند  يف  وج��دد  اإ�سرتاتيجيني  �سركاء  مع  جديدة  تفاهم 
ال�ستعادة اأ�س�اق �سابقة وفتح اأخرى جديدة يف ماليزيا والرازيل اإ�سافة الى 

3 اأ�س�اق عربية واأجنبية. 
وب��داأت  مت�قفة  كانت  التي  للأ�سمدة  االأبي�س  م�سانع  ال�سركة  و�سغلت 
التعدين  كلفة  تخفي�س  ال��ى  اأدى  م��ا  للتعدين  تناف�سية  ع��ط��اءات  ب��ط��رح 

مبقدار 10 دوالرات للطن. 
الى   2018 العام  خ��لل  الف��سفات  مبيعات  ترتفع  اأن  الذنيبات  وت�قع 
ال�سركة وجمم�عة  بتنفيذ خطة  الهدف  ربط هذا  لكنه   ، 728 ملي�ن طن 
ال�سركات التابعة واحلليفة يف ما يتعلق باالإنتاج واإ�ستقرار االأ�س�اق واالأ�سعار 
م�ؤكدا اأن ال�سركة جادة وتتمتع بكل االإمكانات والت�سميم لتنفيذ براجمها 

لزيادة اإنتاجها بن�سبة 2ر24% وب�اقع 141 ملي�ن طن عن العام 2017.
ولفت الذنيبات الى اأن كميات االإنتاج من مناجم احل�سا زادت من 770 األف 
طن الى 150ر1 ملي�ن طن ما يبدد مزاعم تراجع اأداء هذا املنجم احلي�ي 
وه� ما �سينعك�س اإيجابا على اإطالة العمر الت�سغيلي واالإنتاجي للمنجم وملا 
يف  االجتماعي  ودوره��ا  ال�سركة  اقت�سادات  على  اإيجابي  انعكا�س  من  لذلك 

منطقة املنجم ويرفع قدرتها على دعم براجمها يف امل�س�ؤولية االجتماعية.
وح�سلت ال�سركة 23 ملي�ن دينار هي دي�ن �سابقة بح�سب الذنيبات الذي 
اأكد اأن مدي�نية ال�سركة جرى تخفي�سها بنح� 45 ملي�ن دينار م�ؤكدا العزم 
اإط��ار خطة  لل�شركة يف  املديونية وحت�شيل ذمم تعود  على موا�شلة خف�س 

مدرو�سة. 
طن  ملي�ن  2ر5  املا�سي  للعام  الف��سفات  من  ال�سركة  ���س��ادرات  وبلغت 
ال�سركة  بيانات  بح�سب   2011 ع��ام  با�ستثناء   2000 ع��ام  منذ  االأع��ل��ى  وه��ي 
التي �ستعر�س على الهيئة العامة يف اجتماعها ال�سن�ي املقبل.  اأما كميات 
الف��سفات املباعة يف االأ�س�اق اخلارجية واملحلية لذات ال�سنة فقد بلغت رقما 

قيا�سيا الى نح� 8782 ملي�ن طن وهي االأعلى منذ تاأ�سي�س ال�سركة. 
وبلغت الزيادة يف كميات االإنتاج نح� 697 األف طن بن�سبة 7ر8 %لعام 2017 
الكميات  زي��ادة  اأم��ا  لعام 2016  الى 8688 ملي�ن طن من 7991 ملي�ن طن 
املباعة فبلغت ح�ايل 858 األف طن بن�سبة 8ر10 %لتبلغ 8793 ملي�ن طن من 
7935 ملي�ن طن ليبلغ حجم ال�سادرات 2ر5 ملي�ن طن مقابل 7ر4 ملي�ن 

طن عام 2016.
للطن  االإن��ت��اج  كلف  تخفي�س  على  �ستعمل  ال�سركة  اإن  الذنيبات  وق��ال 
ال�احد بح�ايل 10 دوالرات لعام 2018 اأي ما يعادل ح�ايل 20 %من كلف عام 
2017 الفتا الى قدرة ال�شركة حتقيق حجم مبيعات بقيمة 490ر728 ملي�ن 

دينار للعام اجلاري.

الفوسفات
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الهيئة العامة لـ “الفوسفات ” تقر البيانات المالية لعام 2017

ق��رار جمل�س  االأردن��ي��ة  الف��سفات  ل�سركة مناجم  العامة  الهيئة  اأق��رت   
 20 م��ق��اوالت  �سركتا  مب�جبها  تدفع  ت�س�ية  على  بامل�افقة  ال�سركة  اإدارة 
 2012 ال��ع��ام  يف  عطاء   44 تنفيذهما  ثبت  اأن  بعد  للف��سفات  دي��ن��ار  ملي�ن 

باأ�سعار مرتفعة مقارنة باأ�سعار ال�س�ق املطروحة اآنذاك.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة حممد ذنيبات يف اجتماع للهيئة العامة 
"قبل نح� �ست �سن�ات اأحيلت عطاءات تعدين و�سيانة على �سركتي مقاوالت 
�سهدت وقتها تلعباً و�سبهات ف�ساد اإذ اأن ال�سعر الذي اأُحيل على �سركات كان 
اأعلى من ال�سعر الذي قدمته �سركة اأخرى كانت م�ؤهلة وقادرة على تنفيذه 

ب�سعر اأقل لكنه مل تتم مفاو�ستها على الرغم من ذلك".
وبني ذنيبات اأن مبلغ الت�س�ية البالغ 20 ملي�نا املتفق على دفعه ل�سركة 

مناجم الف��سفات من قبل ال�سركتني �سيتم ا�ستلمه نقدا وعقارات.
من جانب اآخر اأقر م�ساهم� ال�سركة البيانات املالية لعام 2017 وق�ائمها 
 46.6 لت�سبح  عام 2017  الف��سفات يف  وانخف�ست خ�سائر مناجم  امل�حدة،  

ملي�ن دينار مقارنة مع 90 ملي�ن دينار عام 2016.
ا�ستمرارا حلالة  عام 2017  ال�سركة يف  “واجهت  ذنيبات  قال  ذل��ك؛  اإل��ى 
اأ���ش��ع��ار  اأ���ش��ع��ار منتجاتها، ���ش��اَح��ب ذل���ك ارت��ف��اع ح���اد يف  ال��ه��ب��وط احل���اد يف 

ُمدخلت االإنتاج كالكريت واالأم�نيا”.
واأ�ساف "قام املجل�س بو�شع خطة ملواجهة حتديات نزول االأ�شعار واتخاذ 

ذلك  ح�سيلة  كانت  ال�سركة،  يف  االن��ف��اق  ل�سبط  االج���راءات  من  جمم�عة 
اأن  ويت�قع  الثاين من عام 2017،  الن�سف  دينار خلل  ت�فر )21( ملي�ن 

يت�ساعف هذا الرقم عام 2018".
وت���ق��ع ذن��ي��ب��ات اأن يتم فتح ا���س���اق ج��دي��دة ل��ه��ذا ال��ع��ام، واإع����ادة بع�س 

االأ�س�اق التي فقدتها ال�سركة يف ال�سن�ات املا�سية.
ب��داأت بطرح  ال�سركة  اأن  ذنيبات  التعدين فبني  باأعمال  يتعلق  فيما  اأم��ا 
عطاءات التعدين للتناف�س بني ال�سركات امل�ؤهلة دون ح�سرها بجهة اأو اأخرى 
كما مت طرح بقية ن�ساطات واأعمال ال�سركة للتناف�س احلر دون اللج�ء الى 
التلزمي اأو ا�ستدراج العرو�س ما اأمكن و�سيك�ن لذلك اأثر ايجابي على نتائج 

اأعمال ال�سركة يف ال�سن�ات القادمة.
الى  لت�سل  املبيعات  قيمة  لزيادة   2018 لعام  خطتها  ال�سركة  بنت  وق��د 
التحتية  البنية  من  اال�ستفادة  طريق  عن  �ستتحقق  والتي  طن  ملي�ن   8.9
التحتية  البنية  و�سبكات  واملحام�س  كالك�سارات  ال�سركة  ل��دى  امل��ت���اف��رة 
األف  زي��ادة كميات االإنتاج يف منجم احل�سا من 750  الى  االأخ��رى باالإ�سافة 
�سينعك�س على  الف��سفات، مما  الى 1.150 ملي�ن طن من خام  �سن�ياً  طن 
اإطالة العمر االإنتاجي ملنجم احل�سا وما لذلك من اآثار اجتماعية واقت�سادية 

مبا�سرة للمنطقة واملجتمع املحلي.
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قال رئي�س جمل�س اإدارة �سركة مناجم الف��سفات االأردنية الدكت�ر حممد 
الذنيبات ان جناح �شفقة بيع ا�شهم �شركة كاميل هولدجن اإلى �شركتي )اأي 
مع  ا�سرتاتيجية  ب�سراكة  ودخ���ل��ه��ا  الهنديتني،  كي�سان  و�سركة  األ(  بيي 
الف��سفات االأردنية و�سناعة االأ�سمدة، جاءا نتيجة للجه�د املت�ا�سلة التي 

يبذلها جللة امللك يف جذب اال�ستثمار للمملكة.
م��ن �سمن هذه  اإن  ال�����س��رك��ة،  ع��ق��ده مبقر  م���ؤمت��ر �سحفي  واأ���س��اف يف 
اجله�د الزيارة الر�سمية التي اأجراها جللة امللك اإلى الهند ولقاءه نخبة 
وما  االأردن،  يف  الف��سفات  �سناعة  ح���ل  وحديثه  الهن�د  امل�ستثمرين  من 

تتمتع به اململكة من اأمن وا�ستقرار و�سلم تعد اأهم ركائز اال�ستثمار.
ت�ؤكد  الهنديتني  ال�سركتني  ال�سراكة اجلديدة مع هاتني  ان هذه  واأك��د 
واأهمية  باململكة،  اجلاذبة  اال�ستثمارية  البيئة  يف  االأجانب  امل�ستثمرين  ثقة 
اال�ستثمار يف االأردن كدولة تنعم باالأمن واال�ستقرار ومتتاز مب�قع جغرايف 
بني االأ�شواق اال�شتهاكية يف العامل، باالإ�شافة الى ارتباط االأردن مبجموعة 

من االتفاقيات الدولية التي تعطي امتيازات معينة للم�ستثمرين.
وقال اإن البيئة اال�شتثمارية وما حتمله من فر�س يف اململكة، دفعت اأكرث 
والتباحث  اال�سمدة  �سناعة  قطاع  يف  فر�س  عن  للبحث  هندية  �سركة  من 
حقيقية  ا�ستثمارية  ا�سرتاتيجية  �سراكة  يف  للدخ�ل  الف��سفات  �سركة  مع 
واالأ�س�اق  الهندية  ال�س�ق  حاجة  وتلبية  جهة،  من  ال�سناعة  هذه  لتط�ير 

االأخرى من مادة الف��سفات اخلام واالأ�سمدة الف��سفاتية من جهة اأخرى.
الدكت�ر  اأك��د  الف��سفات،  ل�سركة  بالن�سبة  ال�سفقة  ه��ذه  اأهمية  وح���ل 
قطاع  يف  حقيقية  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اأول  متثل  »وانها  اهميتها  الذنيبات 
اأنها  التاأكيد  جمددا  الف��سفات«،  �سركة  تاأ�سي�س  منذ  واالأ�سمدة  الف��سفات 
االإن��ت��اج  ك��ف��اءة  وحت�شني  االأردن  يف  االأ���ش��م��دة  �شناعة  تطوير  على  �شتعمل 

وتعزيز خطط ال�سركة وت��سعها يف االإنتاج والت�سدير.
اقت�سادية  كتلة  ت�سكيل  من  الف��سفات  �ستمكن  ال�سراكة  ه��ذه  اإن  وق��ال 
حيث  من  الثالثة  املرتبة  يف  االأردن  ت�سع  ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارية  و�سراكة 
التناف�سية يف قطاع الف��سفات واالأ�سمدة الف��سفاتية يف املنطقة، ما ي�ساهم 
يف �سرعة تعايف ال�سركة وع�دتها الى االأ�س�اق العاملية بق�ة اأكرث بكثر مما 
كانت عليه يف املا�سي، باالإ�سافة الى جتاوز خماطر الت�س�يق التي تتعر�س 

لها ال�سركة نتيجة ق�ة املناف�سني.
وا�ساف اأن التح�ل الذي ح�سل مع تنفيذ هذه ال�سفقة ه� التح�ل من 
�سريك مم�ل الى �سريك ا�سرتاتيجي ميثل اأحد اكر امل�ستهلكني للأ�سمدة 
الف��سفات  �سناعة  تط�ير  يف  م�سلحة  و�ساحب  ال��ع��امل،  يف  الف��سفاتية 

ومنتجاتها من االأ�سمدة اخلا�سة.

امتلكه  ه���  اجل��دي��د  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  مييز  م��ا  اأن  اإل���ى  واأ���س��ار 
للمعرفة والتكن�ل�جيا واخلرة الفنية يف هذا املجال من خلل ال�سناعات 
الف��سفاتية التي ميتلكها يف الهند، والتي يقدر انتاجها بح�ايل 2ر4 ملي�ن 
دول  و�سراكته مع  ا�ستثماراته  الى  باالإ�سافة  االأ�سمدة  �سن�يا من هذه  طن 
�سناعة  �سريك  فه�  وبالتايل  وال�سنغال،  ُعمان  مثل  املجال  ه��ذا  يف  اأخ��رى 

ولي�س �سريكا جتاريا.
�سيتم و�سع  اإنه  الذنيبات  الدكت�ر  قال  اخل��رات،  ولل�ستفادة من هذه 
اخلطط اللزمة لتط�ير ال�سناعات التح�يلية من مادة الف��سفات اخلام 
يف االأردن خلل العام املقبل، ما �سيفتح الباب امام �سراكات جديدة واعدة يف 

هذا املجال لتلبية حاجات ال�س�ق الهندية وباقي دول العامل.
اإلغاء  اأهمها  اإن  الذنيبات  الدكتور  بني  ال�شفقة،  ب�شروط  يتعلق  وفيما 
وكالة  التي متثل  ه�لدينج  كاميل  �سركة  بها  تتمتع  كانت  التي  االمتيازات 
ال�سريك اجلديد  اإلى  بروناي لل�ستثمار كافة، وعدم نقل هذه االمتيازات 
بروناي  ل�كالة  منحه  مت  اآخ��ر  امتياز  اأي  اأو  االإدارة  اأو  التعدين  حق  �س�اء 

لل�ستثمار.
وق���ال اإن احل��ك��وم��ة حتللت م��ن ال��ت��زام��ات��ه��ا ال�����ش��اب��ق��ة ل��وك��ال��ة ب��رون��اي 
لل�ستثمار، »وه� ما تفهمه ال�سريك اال�سرتاتيجي، وت�سلمنا ر�سائل خطية 

ت�ؤكد قب�له بالتنازل عن االمتيازات التي كانت تتمتع بها بروناي«.
يك�ن ع�س�ا يف جلان  لن  اأن��ه  اأي�سا  تفهم  اجلديد  ال�سريك  ان  واأ�ساف 
اأخ��رى ي�سكل وج���ده فيها ن�عا من ت�سارب  اأي جلنة  اأو  االنتاج والت�س�يق 
امل�سالح واأبدى ا�ستعداده للت�قيع على ذلك، من�ها اأنه �سيتم الت�قيع هذه 

ال�شروط يف اأول جل�شة ملجل�س االإدارة اجلديد.
اجلديد  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  مع  االأولية  التفاهمات  اأن  التاأكيد  وج��دد 
طن  ملي�ن  5ر2  اإل��ى  لت�سل  الف��سفات  م��ن  اال���س��ت��راد  كميات  زي���ادة  ت�سمنت 
�سن�يا، وزي��ادة اال�ستراد من االأ�سمدة الى ما يقرب 400 األف طن �سن�يا وفق 
اتفاقية ل�سراء كامل االإنتاج )اأوف تيك اأجرمينت( وباالأ�سعار العاملية، اذا وافق 

جمل�س االإدارة على ذلك، ما �سي�فر على ال�سركة نفقات ت�س�يقية كبرة.
  وفيما يت�سل باخلطط امل�ستقبلية لل�سركة، ال�سيما مع دخ�ل ال�سريك 
على  �ستعمل  ال�سركة  اإن  الذنيبات  ال��دك��ت���ر  ق��ال  اجل��دي��د،  اال�سرتاتيجي 
تطوير وحت�شني كفاءة االإنتاج يف املجمع ال�شناعي يف العقبة، و�شتعيد تاأهيل 
�سناعة الف��سفات لتك�ن قادرة على التناف�س عامليا، و�ستدر�س اإمكانية اإقامة 
والنقل،  الطاقة  نفقات  واال�ستمرار يف �سبط  اململكة،  اأخرى خارج  �سراكات 
ملتطلبات  اال�ستجابة  من  ميكنهم  مبا  ال�سركة  يف  العاملني  تاأهيل  واإع���ادة 

التط�ير يف ال�سناعة والت��سع يف عمليات االإنتاج.

الذنيبات: جهود الملك في جذب االستثمارات أسهمت 
بدخول شركاء استراتيجيين لصناعة االسمدة
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ه�لدجن  كاميل  �سركتي  حل�سة  هنديتني  �سركتني  ا�ستح�اذ  �سفقة   
اململ�كة ل�كالة ا�ستثمار بروناي وحجمها 37% من اأ�سهم ال�سركة ، ناجحة 
مطلب  وه���  م��ايل  �سريك  حم��ل  يف  اإ�سرتاتيجي  �سريك  اإح���لل  مبقايي�س 
اإتفقت االأو�شاط ال�شعبية واالقت�شادية عليه ، لكن النجاح االأكيد يف اإحداث 
نقلة ن�عية يف ال�سركة من حيث االإنتاج واالأداء املايل مرتبط مبدى تقدم 
اخلطط والرامج التي ت��سلت اليها تفاهمات بني ال�سركة واحلك�مة من 

جهة وال�سركاء اجلدد من جهة اأخرى.      
احلك�مة واإدارة ال�سركة تابعتا مراحل ال�سفقة من اأولها وحتى تنفيذها، 
التي  باإلغاء كافة االمتيازات  ال���زراء  ق��رار ملجل�س  االأه��م فيها ه�  واملف�سل 
الى  االمتيازات  هذه  نقل  وع��دم  لل�ستثمار  بروناي  وكالة  بها  تتمتع  كانت 
ال�سريك اجلديد اأكان حق التعدين اأو االإدارة اأو اأي امتياز اآخر كان قد منح 
ل�كالة بروناي لل�ستثمار،وه� ما ق�بل بتفهم ال�سركاء اجلدد الذين يبدو 

اأنهم �سيتخل�ن عن مهمة االإدارة التنفيذية للجانب االأردين يف ال�سركة. 
اأن احلك�مة تفكر  اإلغاء حق االأولية املمن�ح ل�كالة بروناي ال يعني      
على  ب��ل  ال�سركة  لغر  الف��سفات  للتعدين  ج��دي��دة  رخ�س  منح  تعتزم  اأو 
العك�س فاإن منح ال�سركة مناطق امتياز جديدة مرتبط بتح�سن اأدائها املايل،  
�شيحتكمون  اجل��دد  ال�شركاء  اأن  كما  �شروط  اأي��ة  ت�شف  اأي�شا مل  وال�شفقة 

للق�انني االأردنية �سارية املفع�ل يف حال ن�س�ب اأية خلفات.     
، لكن معادلة  وامل�����س��رتي  ال��ب��ائ��ع   م��ا يحددها  ال�سعر فهي  ع��دال��ة  اأم���ا   
الت�سعر قامت على اأ�سا�س مت��سط �سعر ال�سهم منذ بدء املفاو�سات وحتى 
وال��ذي حتدده  لل�شهم  الدفرتية  القيمة  اأ�شا�س  ولي�س على  ال�شفقة  تنفيذ 

ع�امل عديدة لي�ست بال�سرورة اأن تك�ن يف جمملها واقعية من حيث القيمة 
التاريخية لل�س�ل واخل�س�م التي على ال�سركة والفرق بني اأ�س�ل ال�سركة 
ذلك  مب��ا  دي�نها  وب��ني  والنقدية  واملتحركة  الثابتة  االأ���س���ل  ذل��ك  يف  مب��ا 
قرو�سها والرواتب وااللتزامات للمم�لني وللبن�ك ، لكن فارق �سعر البيع 
عن �سعر ال�سراء بلغ 180 فل�سا لل�سهم ال�احد وه� فارق ب�سيط حققته وكالة 
بروناي التي دامت �سراكتها مع الف��سفات 12 عاما يف �سفقة �سكلت مكا�سب 
جديدة للأردن من ناحية دخ�ل م�ستثمر جديد من جهة والبدء بتط�ير 
ال�شركة فنيا وت�شويقيا لتطوير �شناعة االأ�شمدة يف االأردن وحت�شني كفاءة 
االإنتاج وتعزيز خطط ال�سركة وت��سعها يف االإنتاج والت�سدير وت�سكيل كتلة 
الثالثة  املرتبة  يف  االأردن  ت�سع  ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارية  و�سراكة  اقت�سادية 

من حيث التناف�سية يف قطاع الف��سفات واالأ�سمدة من جهة اأخرى.  
    ال�سفقة ح�لت طبيعة �سركاء ال�سركة من مم�لني الى ا�سرتاتيجيني 
االأ�سمدة  من  ومنتجاتها  الف��سفات  �سناعة  تط�ير  يف  م�سلحة  ا�سحاب 
اخلا�سةعلى قاعدة من املعرفة والتكن�ل�جيا واخلرة الفنية التي ميتلكها 
يف الهند والتي يقدر انتاجها بح�ايل )4.2( ملي�ن طن �سن�ياً من االأ�سمدة 
كٌعمان  املجال  ه��ذا  يف  اأخ��رى  دول  مع  و�سراكته  ا�ستثماراته  ال��ى  باالإ�سافة 

وال�سنغال.      
مما  بكثر  اأف�سل  االأول  الن�سف  يف  ال�سراكة  لنتائج  بالن�سبة  الت�قعات 
اخل�سارة  من  االنتقال  الى  ال�سركة  �سي�ؤهل  ما  املا�سي  العام  يف  عليه  كانت 
الى الربحية مع نهاية العام وبالتايل تعزيز خيار اإمكانية ع�دتها الى ت�زيع 

اأرباح على امل�ساهمني بعد انقطاع نح� خم�س �سن�ات.  

حك�مة  اأ�سهم  ت��دي��ر  ال��ت��ي   Kamil Holdings Limited �سركة  ب��اع��ت 
�سركة  والبالغة 37 % ل�سالح كل من  االأردنية  الف��سفات  �سركة  بروناي يف 
 Kisan International Trading FZEو  Indian Potash Limited
وذلك ب�اقع 588500ر22 ملي�ن �سهم و935700ر7 ملي�ن �سهم على الت�ايل، 

اأي ما يقارب 91 ملي�ن دينار اإجمايل قيمة ال�سفقة.
ومتت عملية البيع يف ب�ر�سة عمان بجل�سة تداول حيث مت بيع 524200ر30 

ملي�ن �سهم من اأ�سهم”الف��سفات” ب�سعر 980 ر2 دينار لل�سهم ال�احد.

املتحدة لل�ستثمارات  ال�سركة  ال��سيط  البيع من خلل  ونفذت عملية 
املالية و�سراًء من خلل ال��سيط �سركة املال االأردين لل�ستثمار وال��ساطة 

املالية.
اأن  بعد   ،2006 العام  يف  “الف��سفات” قد متت  اأن خ�سخ�سة  اإل��ى  ي�سار 
 Kamil وه��ي  لها  ممل�كة  �سركة  عر  ب��رون��اي  ا�ستثماري  ل�كالة  البيع  مت 

Holdings Limited، حيث متت ال�سفقة عر بيع 37 % يف ب�ر�سة عمان.

الفوسفات:  شريك إستراتيجي بداًل من مالي واإلدارة لألردنيين

بروناي تبيع أسهمها في »الفوسفات« بـ »91«مليون دينار
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املبيعات يتنا�سب وطبيعة  ال  اأمل  على  مكت�باً  اأو  �ساعرياً  العن�ان  هذا  يك�ن  قد 
اأو �سناعة التعدين اأو م�ازين الربح واخل�سارة، ولكن حني تك�ن الف��سفات االأردنية  

ف��اإن حالة  اأه��م م�سادر عي�سهم  وك��ان  الكثرين و�سد حاجاتهم  اأطعم  وطنياً  �سرحاً 
اإلى العن�ان عّل االأمل الذي يعمر نف��س الكثرين يتحقق  الرومان�سية تلح لت�سل 
على يد نف�س االأبناء واالأحفاد الذين بداأوا بنقل الف��سفات على الدواب وطاردوه يف 
اأنفاق ومغاور ما زالت مدينة الر�سيفة �ساهدة عليها قبل اأن يختلف �سكل التعدين 

وتتعدد و�سائله.
ق�سة الف��سفات بداية والى الي�م ميكن اأن ت�سبح فيلماً اإذا ا�ستلهم املخرج االأبعاد 
االإن�سانية متحرراً من االأرقام فقد م�سى الكثرون من هنا وخرج�ا لتظل الف��سفات 

�ساهدة.
اأنا من الذين يعتقدون اأن هناك جه�داً كثرة تبذل الإعادة الروح واحلي�ية لهذه 

ال�سركة بت�سميد جراحها والتي هي عبارة عن خ�سائر تراكمت عر �سن�ات عديدة.
اإلى  اأ�شباب اخل�شائر وكيف و�شلنا  اأن ادر���س واأحلل  اأن افتح حتقيقاً وال  اأري��د  ال 
اأن يك�ن ذلك  اإلى  اأنتظر  اإلى روؤية اأخرى واإلى درا�سة اأخرى وقد  هنا فذلك يحتاج 
م�سم�ن كتاب كبر يحتمل طرح االحتماالت والنقا�س ولكن ما لفت نظري ه� بع�س 
امل�ؤ�سرات االيجابية التي اأف�سحت عنها �سركة الف��سفات وهي م�ؤ�سرات ت�سر اإلى اأن 
الف��سفات االأردنية �سركة واإدارة وعاملني قد غادرت مرحلة اخل�سائر وحالة ما دون 
اإلى ا�ست�سراف واقع جديد مل يكن ليتحقق ل�ال اجله�د  ال�سفر واملراوحة ل�سن�ات 
الكبرية املو�شولة واملخل�شة التي جنحت يف اإعادة ت�شميم اخلطوات االأولى للخروج 
من حالة اخل�سارة وما جرحه ذلك من نقد وياأ�س واأعداد من ال�سكاكني التي ان�سلت 
لت�سيب الطالح وال�سالح دون رحمة على طريقة وق�ع البقرة التي يجلب الكثرمن 

ال�سكاكني.
خمارج  عن  تبحث  وراح��ت  والتحدي  االختبار  قبلت  احلالية  االإدارة  اأن  اعتقد 
اأبرزها �سغط النفقات وتقليل الكلف وت��سعة االأ�س�اق وجت�يد ال�سناعة التعدينية 
اأو مبادرات  اإج��راءات  اأو  التناف�سية وهذه خط�ات  واحرتام االلتزامات والقدرة على 
ال��دراي��ة واخل��ربة  اإل��ى  ب��ل حتتاج  ب�شهولة  تتوفر  اأن  اج��ت��ه��ادات ال ميكن  اأو  اأو �شيغ 

واالإخل�س.
نتائجها  وفر�ست  اعتقد  كما  الزجاجة  ُعنق  من  "ال�سركة"  الف��سفات  خرجت 
االأم��ل،  اإل��ى مزيد من  تدفع  والتي  املبذولة  اإل��ى حجم اجله�د  واأ���س��ارت  للمراقبني 
فرحلة النجاح الط�يلة تبداأ بخط�ة واحدة االآن، ولعل هذه اخلط�ة هي جمم�عة 
بني  وتناف�سيتها  واأ�س�اقها  حي�يتها  ال�سركة  منها  وا�ستعادت  حدثت  التي  اخلط�ات 
امل�ؤ�سرات  بع�س  وفيها  االآن  عنها  االإع���لن  ج��رى  الف��سفات  اإدارة  م��ن  اأوراق  ي��دي 
االيجابية على الق�ائم املالية للن�سف االأول من العام 2018 مقارنة بنف�س املدة من 

العام املا�سي 2017.
لقد جاء يف الر�سالة امل�جهة من الرئا�سة التنفيذية يف ال�سركة اإلى رئي�س جمل�س 
االإدارة الدكت�ر حممد ذنيبات جملة من املعل�مات واحلقائق واالأرقام التي جتيب عن 
اإطفاء  ال�سركة وتط�ره باجتاه  االأ�سئلة وتر�سم �س�رة جديدة عن واقع  العديد من 
املزيد من اخل�سائر وبناء املزيد من االأرباح التي من املاأم�ل اأن تعل� وتزداد وان يك�ن 
الي�م خراً من اأم�س وان يك�ن غداً خراً من الي�م على حد تعبر الرئي�س التنفيذي 

الدكت�ر �سفيق االأ�سقر.
لقد رغب رئي�س جمل�س االإدارة يف الن�سر وان نتناول هذه النتائج وامل�ؤ�سرات لتقدم 
كما هي ملن يريد اأن يطالع الف��سفات وقد خرجت من فرتات النقاهة واملراوحة اإلى 
املكان الذي مل تعد فيه ال�سركة تخجل من خ�سائرها بل اأ�سبحت ت�سر اإلى اأرباحها.
ان�سره كما جاء يف  اعلق عليه كمقدمة وان  اأن  ال��ذي رغب  التقرير  لقد جاء يف 
وقائعه ما يلي تاركاً للقارئ اأن يلحظ التح�الت اجلديدة يف ال�سركة والتي تظهر 

من خلل املقارنات بني الفرتات والتي تعك�سها االأرقام.
يف ق�ائم الن�سف االأول من عام 2018 مقارنه بنف�س الفرتة من عام 2017 والتي 

ت�سجل �سايف الربح الأول مرة منذ عام 2016 على النح� التايل:
عام  من  االأول  الن�سف  يف  دينار  ملي�ن   )294.004( من  املبيعات  �سايف  ارتفاع   .1

الفرتة من عام 2018 مبقدار  دينار خلل نف�س  اإلى )295.424( ملي�ن   2017
الت�شويق  حتديات  رغم   2017 عام  عن   %1 وبن�سبة  تقريباً  دينار  ملي�ن   1.420

واملناف�سة ال�سديدة.
اإلى   2017 ع��ام   %83.6 من  املبيعات  �سايف  اإل��ى  املبيعات  تكلفة  ن�سبة  انخفا�س   .2
78.7% عام 2018 ومبقدار انخفا�س ح�ايل 6% رغم االرتفاع يف اأ�سعار عنا�سر 

االإنتاج، نتيجة اال�ستمرار يف خطط خف�س التكاليف.
ارتفاع جممل الربح من) 48.496 ( ملي�ن دينار خلل الن�سف االأول من عام   .3
 2017 اإلى ) 62.815( ملي�ن دينار لنف�س الفرتة من عام 2018 ومبقدار ارتفاع
) 14.319( ملي�ن دينار تقريباً وبن�سبة ارتفاع 30% عن عام 2017 رغم التحديات 

من مناف�سة وارتفاع اأ�سعار عنا�سر االنتاج.
ارتفاع �سايف  رغم  دينار  الف   842 والت�س�يق ح�ايل  البيع  انخفا�س م�ساريف   .4
املبيعات يف الن�سف االأول من عام 2018 عن نف�س الفرتة من عام 2017 وبن�سبة 
انخفا�س 18%، حيث بلغت ن�سبة م�ساريف البيع والت�س�يق من �سايف املبيعات يف 

عام 2017 ح�ايل 1.6% ويف عام 2018 ح�ايل %1.3.
دينار  ملي�ن   21.246 مبلغ   2018 لعام  االأول  الن�سف  يف  الت�سغيلي  الربح  بلغ   .5
وبن�سبة  دينار  الفرتة من عام 2017 مبقدار 33.676 ملي�ن  نف�س  وبزيادة عن 
الفرتة من عام 2017 خ�سارة  االأعمال لنف�س  زي��ادة 271% حيث �سجلت نتيجة 
مبقدار 12.430 مليون دينار وهذا يظهر حت�شناً وا�شحاً وكبرياً يف نتائج اأعمال 

ال�سركة االأ�سا�سية.
بلغ �سايف الربح للن�سف االأول من عام 2018 مببلغ 7.786 ملي�ن دينار والأول   .6
 2017 الفرتة من عام  زي��ادة وحت�شن عن نف�س  مرة منذ فرتة طويلة وبن�شبة 
132% حيث �سجلت نتائج االأعمال  مبقدار 32.05 مليون دينار وبن�شبة حت�شن 
لنف�س الفرتة من عام 2017 �سايف خ�سارة مبقدار 24.267 ملي�ن دينار، ومن 

ابرز اجله�د املبذولة التي دعمت هذه النتائج:
االأمثل للم�ارد املتاحة. اال�ستغلل  على  العمل   •

اال�ستمرار يف خطط تخفي�س التكاليف االإنتاجية امل�سيطر عليها من قبل ال�سركة.  •
الن�سف االأول من عام 2018 مبقدار 6.188  يف  الف��سفات  وحدة  اأرباح  ارتفاع   •

ملي�ن دينار عن نف�س الفرتة من عام 2017.
الن�سف  األف دينار خلل   398 مبقدار حوايل  االأ�شمدة  وحدة  يف  ربح  حتقيق   •
الفرتة من عام  نف�س  االأ�سمدة حققت يف  اأن وح��دة  ع��ام 2018 علما  االأول من 
2017 خ�سارة مبقدار ح�ايل 13.341 مليون دينار وبن�شبة حت�شن حوايل %103 

وذلك حلل معظم امل�ساكل العالقة يف املجمع ال�سناعي.
)IJC( من �سايف خ�سارة  االأردنية  الهندية  ال�شركة  يف  االأعمال  نتيجة  حت�شن   •
يف الن�سف االول من عام 2017 مبقدار ح�ايل 8.838 ملي�ن دينار الى �سايف ربح 
يف نف�س الفرتة من عام 2018 مبقدار ح�ايل 7.183 مليون دينار وبن�شبة حت�شن 

ح�ايل%181.
دينار خلل الن�سف  اآلف   972 �سركة )جبفك�( ح�ايل  اأرباح  بلغت ح�ستنا من   •
االول من عام 2018، حيث بلغت ح�ستنا من خ�سارة �سركة )جبفك�( خلل نف�س 

الفرتة من عام 2017 ح�ايل 4.431 ملي�ن دينار.
العم�مية  امل�ساريف  يخ�س  مب��ا  الغيار  وقطع  ال�سيانة  م�ساريف  انخفا�س   .7
واالدارية خلل الن�سف االول من عام 2018 مبقدار ح�ايل 121 الف دينارعن 
نف�س الفرتة من عام 2017 وبن�سبة انخفا�س ح�ايل 59%، حيث بلغت م�ساريف 
دينار  ال��ف   84 ح���ايل   2018 ع��ام  من  االأول  الن�سف  يف  وال�سيانة  الغيار  قطع 

ولنف�س الفرتة يف عام 2017 ح�ايل 205 اآالف دينار.
انخفا�س نفقات ال�سفر واملياومات مبقدار تقريبا 59 الف دينار وبن�سبة انخفا�س    .8
مبلغ   2018 ع��ام  م��ن  االول  الن�سف  يف  بلغت  حيث   ،%48 تقريبا   2017 ع��ام  ع��ن 

ح�ايل 63 األف دينار ولنف�س الفرتة من عام 2017 مبلغ ح�ايل 121 الف دينار.
انخفا�س عن  دينار وبن�سبة  الف  انخفا�س م�ساريف �سيافة مببلغ ح�ايل 55   .9
عام 2017 تقريبا 57% حيث بلغت الن�سف االول من عام 2018 مبلغ ح�ايل43 

الف دينار ولنف�س الفرتة من عام 2017  بلغت 98 األف دينار.
انخفا�س الترعات مببلغ تقريبا 75 األف دينار وبن�سبة انخفا�س عن عام 2017   .10
مبقدار 87% حيث بلغت خلل الن�سف االول من عام 2018 مبلغ تقريبا 11 الف 

دينار ولنف�س الفرتة من عام 2017 مبلغ تقريبا 86 الف دينار.

الفوسفات.. هل تشرق شمسها مجددا
سلطان الحطاب
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عبد الرزاق طبيشات

نائب المدير العام

الشركة األردنية إلعادة تمويل

 الرهن العقاري
المساهمة العامة المحدودة

منحت ال�سركة االأردنية الإعادة مت�يل الرهن العقاري خلل عام 2017 
الإع��ادة  التم�يلي  التاأجر  ول�سركات  للبن�ك  دينار  ملي�ن   )214( مبلغ 
تاأجر مت�يلي عقارية ممن�حة من قبلها  مت�يل قرو�س �سكنية وعق�د 
منحته  ال��ذي  االأع��ل��ى  املبلغ  وه���   - امل�سكن،  ام��ت��لك  لغايات  للم�اطنني 
التي  القرو�س  قيمة  لت�سبح   ، التاأ�سي�س-  منذ  واح��د  عام  ال�سركة خلل 

منحتها ال�سركة منذ التاأ�سي�س ما جمم�عه )1.260( مليار دينار.
�ساهمت هذه القرو�س التي منحتها ال�سركة يف تفعيل وتن�سيط �س�ق 

 التم�يل االإ�سكاين يف اململكة – وه� هدف رئي�سي من وراء تاأ�سي�س ال�سركة –
ل��دى البن�ك و�سركات  اأر���س��دة قرو�س  اإع��ادة مت�يل  حيث متثل ذل��ك يف 
التاأجر التم�يلي زادت عن )1.500( مليار دينار ويف زيادة املبالغ املخ�س�سة 
من قبل البن�ك و�سركات التاجر التم�يلي يف �س�ق التم�يل العقاري ويف 
زيادة االإقبال على امتلك ال�سكن من قبل امل�اطنني االأردنيني - وخا�سة 
ي�سهدها  التي  املناف�سة  زي��ادة  ويف   - واملت��سطة  املتدنية  الدخ�ل  اأ�سحاب 
ال�شوق امل�شريف يف جماالت حت�شني �شروط االإقرا�س ال�شكني وزيادة اآجال 

)214( مليون دينار قيمة 
القروض التي منحتها 

الشركة خالل العام 2017  
وهي القيمة األعلى 
التي منحتها الشركة 

خالل سنة 

منذ تاريخ تأسيسها
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ال�شداد  على  امل��ق��درة  �شمن  االأق�شاط  قيمة  تكون  اأن  على  �شاعد  مما  ���ش��داده، 
لل�سريحة االأو�سع من امل�اطنني املقرت�سني.

وقد قامت ال�سركة بت�فر االأم�ال اللزمة – ملمار�سة ن�ساطها االإقرا�سي 
- من م�سادر اأم�الها املختلفة والتي اأهمها اإ�سدارات ال�سركة من اأ�سناد القر�س 

يف �س�ق راأ�س املال املحلي.
حيث بلغت قيمة اأ�سناد القر�س التي اأ�سدرتها ال�سركة خلل عام 2017 ما 
مقداره )209( مليني دينار، وبذلك ارتفع حجم ا�سناد القر�س التي اأ�سدرتها 
دينار  مليار   )1.376( اإل��ى  تاأ�سي�سها  منذ  املحلي  امل��ال  راأ����س  �س�ق  يف  ال�سركة 

والآجال تراوحت ما بني )�سنة( و )10( �سن�ات.
بتاريخ  القر�س  اأ�سناد  من  ال�سركة  الإ���س��دارات  القائم  الر�سيد  بلغ  ولقد 

2017/12/31 )396.5( ملي�ن دينار.
�ساهمت ا�سناد القر�س التي ت�سدرها ال�سركة يف ت�سجيع وتط�ير �س�ق راأ�س 
اأجل  ال�سركة من  اأن�سئت  التي  الرئي�سية  االأه���داف  وه��� من   - اململكة  امل��ال يف 
حتقيقها -،  ويف هذا ال�شدد يت�شح ومن خال التقارير ال�شنوية التي ت�شدر 
عن هيئة االأوراق املالية اأن ال�سركة هي امل�سدر الرئي�سي - اإن مل يكن ال�حيد – 

الأ�سناد القر�س يف �س�ق راأ�س املال املحلي. وهذا بدوره ي�ؤكد على الدور املح�ري 
الذي تق�م به ال�سركة يف �س�ق راأ�س املال.

اأهدافها يف �شوق  ال�شركة وجناحها يف حتقيق  اأن جتربة  ومما يجدر ذكره 
امل�ؤ�س�سات  م��ن  العديد  دف��ع��اآ  اململكة  يف  امل���ال  راأ����س  و���س���ق  االإ���س��ك��اين  التم�يل 
الدولية لطلب اال�ستفادة من خرة ال�سركة يف ال�س�ق الثان�ي للرهن العقاري.

اأن ال�سركة متكنت من  وبني نائب املدير العام ال�سيد عبدالرزاق طبي�سات 
حتقيق ن�شب منو غري م�شبوقة على �شعيد نتائج االأعمال ومنها: - 

ن�شبة النمو2016/12/312017/12/31البيان

%248،025،496407،771،26464.41ر�شيد قرو�س اإعادة التمويل

%286،317،840430،563،71750.38جمموع املوجودات

%1،030،9602،618،143153.95�شايف الربح بعد ال�شريبة

نجاح الشركة دفع مؤسسات دولية لطلب االستفادة من خبرتنا

)1.260( مليار 
دينار إجمالي 

قيمة 
القروض 

التى 
منحتها 

الشركة منذ 
التأسيس
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من  اأك��رث  الها�سمية  للجامعة  زي��ارات��ي  تتكرر  الها�سمية-   ال��راي��ة 
اجلامعة  تقدمه  ملا  االأخ��رى  االأردن��ي��ة  الر�سمية  اجلامعات  من  �س�اها 
اأو  املخرجات  تعظيم  جلهة  �س�اء  فريدة  وجتربة  مميزة  معطيات  من 
ل�سغط االإنفاق واإعادة اإنتاج كل دينار ليك�ن يف املكان املنا�سب، وفرادة 
الها�سمية حظيت بالتقدير يف الداخل االأردين وعلى  جتربة اجلامعة 
م�ست�ى االإقليم وحتى يف امل�ست�يات العاملية االأخرى، ولذا فاإن عر�س 
منطقة  يف  للبتكار  ال����زاري���ة  القمة  يف  الها�سمية  اجل��ام��ع��ة  جت��رب��ة 
عند  ت�قف�ا  الذين  امل�ساركني  انتباه  لفت  القاهرة  يف  االأو�سط  ال�سرق 
هذه التجربة حني دع� لتعميمها واملتعلقة بالتعليم وال�سم�ل الرقمي 
حتت عنوان “قمة االبتكار يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا 
2018”،حيث دعا رئي�س اجلامعة يف امل�ؤمتر اإلى ت�سجيع االبتكار وقدم 

على ذلك مناذج ناجحة من اجلامعة الها�سمية.
ل��ق��د ح���ث ال��رئ��ي�����س ال��دك��ت���ر ك��م��ال ب��ن��ي ه���اين ط����اق���م اجل��ام��ع��ة 
انتاج الطاقة  االأكادميية واالإداري��ة والفنية على تعظيم االبتكار وكان 
البديلة. . ال�سم�سية لتغطية حاجات اجلامعة، كما كان الأدوات احلفاظ 
من  تط�يرها  ابتكر  ���س��ي��ارات  ذل��ك  يف  مب��ا  متن�عة  وه��ي  البيئة  على 
اأجل بيئة نظيفة، حيث قامت اجلامعة بزيارة هذا امل�سروع الى جانب 
ال�سبابي الذي وفرت له  م�ساريع عديدة ترتكز على االب��داع واالبتكار 

اجلامعة ح�ا�سن للإبداع وجعلت الطلبة يتناف�س�ن يف هذا املجال.
الدكتور بني هاين حتدث يف هذا املو�شوع طويا وقدم مناذج وحمل 
اأثناء لقاء القمة  انطباعات ايجابية دولية ل�سالح اجلامعة الها�سمية 

الوزارية لابتكار يف القاهرة وحتدث لنا:

الجامعة الهاشمية..
خصوصية التجربة ميزتها عن شقيقاتها

بني هاني:
 المبادرة واإلبداع

ركنان أساسيان للتجديد
نجحنا في عرض تجربة 
»الهاشمية« في قمة 
االبتكار وقدمنا نموذجا 

أردنيا لفت االنتباه
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رئيس الجامعة يعرض 
ة« في  تجربة »الهاشمّيَ
القّمة الوزارّية لالبتكار 

في منطقة الّشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

�سارك رئي�ُس اجلامعة الها�سمّية االأ�ستاذ الّدكت�ر كمال 
��ِة للبتكاِر يف  ال���زاريَّ »القّمِة  اأع��م��ال  ي��ن بني ه��اين يف  ال��دِّ
ب��داأت  اأف��ري��ق��ي��ا«، وال��ت��ي  ��رق االأو���س��ط و�سمال  ال�����سَّ منطقة 
فعالّياتها يف القاهرة يف 29 مت�ز 2018م، بُح�س�ر االأ�ستاذ 
والبحث  ال��ع��ايل  الّتعليم  وزي��ر  الّط�ي�سي  ع��ادل  ك��ت���ر  ال��دُّ
العلمّي يف االأردن، واالأ�ستاذ الّدكت�ر خالد عبد الغّفار وزيُر 
طارق  الّدكت�ر  واالأ�ستاذ  العلمّي،  والَبحث  العايل  الّتعليم 
دول��ِة  يف  الفّني  والّتعليم  والّتعليم  ال��رّتب��ي��ة  وزي���ُر  �س�قي 
م�سَر ال�ّسقيقة،  ومب�ساركٍة وا�سعٍة تتاأّلف من 600  �سخ�ٍس 
تقريًبا من ال�زراء وممثِّلي احُلك�مات مَن الّدول العربّية، 
ول  وال�����ّس��رق االأو����س���ط، و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، وع����دٍد م��ن ال���دُّ
االإقليميَّة  اخلا�ّس  القطاِع  �سركات  عن  ف�سًل  ��ة،  االأوروب��يَّ
االبتكار  اأهّمها:  م��س�عاٍت  ع��ّدة  ملناق�سة  والعامليَّة؛  منها 
الرقمّية،  املهارات  وتط�ير  الّتعليم  الّتكن�ل�جّي يف جماِل 
يف  واالبتكار  العمل،  �س�ق  ملُ�اكبة  الفنّي  الّتعليم  وتط�ير 
الّذكّية، واملهارات  الّتعليم العايل واال�ستثمار يف اجلامعاِت 

الّرقمية للُق�ى العاملة ورّواِد االأعمال.
بني هاين خ��لَل م�ساركتِه يف  الّدكت�ر كمال  ق��ّدم  وقد 
يادِة التي  ا ممّيًزا لتجربِة الرِّ جل�ساِت القمة النقا�سية عر�سً
قميِّ  و�سلت اإليها اجلامعُة يف جماِل التَّعليِم وال�ّسم�ِل الرَّ
��ن��وان )ق��ّم��ةمُ االب��ت��ك��اِر يف منطقة ال�����ّش��رق االأو���ش��ط  حت��َت عمُ
اأّكَد من خللها على اأهمّية  و�سمال اأفريقيا 2018 (، التي 
املعل�مات،  وُتكن�ل�جيا  االب��ت��ك��اِر،  ت�سجيع  على  ال��رّتك��ي��ز 
العل�م  ع��امل  اأّن  اإل��ى  ُم�سراً  الرقمّي،  م�ل  وال�سُّ والّتعليم 
والّتكن�ل�جيا اأ�سبح تناف�سيًّا، واأنَّ تط�يَر التَّعليِم ُيعدُّ اأحَد 
والبحث  واالإب���داَع  االبتكاَر  واأنَّ  احلديثِة،  احل�سارِة  اأوج��ِه 
و�سماِن  الّتعليم،  لتط�يِر  االأ�سا�سيَُّة  امل��ح��اوُر  هي  العلمّي 
التنمية املُ�ستدامة للمملكِة االأردنيَّة الها�سميَّة، م�ؤكًدا اأّننا 
نعمُل جاهدين على غر�ِس اآلّياِت التطّ�ر، وت�سجيِع االبتكار 
خللِق  ال�ّسباب؛  عند  الّتناف�سّية  العل�م  جمال  يف  واالإب���داِع 

بيئٍة قادرٍة على اإنتاج املعرفة.



144144144

الجامعة الهاشمية ستنتج 30 سيارة صديقة للبيئة
اأن  الدين بني هاين،  الدكت�ر كمال  الها�سمية  اأكد رئي�س اجلامعة 
اجلامعة الها�سمية �ستنتج ما بني 20 و30 �سيارة �سديقة للبيئة تعمل 

بالطاقة ال�سم�سية.
واأو�سح اأن هذه الفكرة جاءت من خلل ا�ستعرا�س م�ساريع تخرج 
االبداعية،  اأفكارهم  اأجل دعم  امليكاترونك�س، ومن  طلبة ق�سم هند�سة 
داخل  اجلامعة  وا�ستخدامها يف جمتمع  التطبيقي  احليز  وو�سعها يف 
دائ��رة االم��ن اجلامعي،  ال�سيارات  احل��رم اجلامعي، حيث ي�ستفيد من 
ودائ����رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة، و�سعبة ال���زراع���ة، وغ��ره��ا م��ن ال���ح��دات 

االإدارية.
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  تعمل  ���س��ي��ارات  ان��ت��اج  م�����س��روع  ›ان  وق���ال 
الداخلي  املجتمع  ليخدم  تطبيقه  ون�ستطيع  وناجح  ه��ام  م�سروع  ه� 
للجامعة يف املبداأ االأول، ويخدم االقت�ساد االأردين فيما بعد‹، م�سيفاً 
اأن اجلامعة كعادتها حتت�شن امل�شاريع الريادية واالبداعية وتناف�س بها 
يف اأرقى املحافل املحلية والعربية، فاجلامعة الها�سمية من�ذج يف رعاية 

االإبداع واالبتكار والريادة.
اإن  اط���رادات  ع���ين  الدكت�ر  الهند�سة  كلية  عميد  ق��ال  جانبه  من 
اجلامعة عملت على ت�جيه م�ساريع التخرج مبا يت�اءم مع متطلبات 
امللحة  والعاملية  ال�طنية  للم�سكلت  حل�ل  وتقدمي  واملناف�سة  ال�س�ق 

بحل�ل هند�سية ذكية م�ستدامة.
واأنتج هذا امل�سروع املتميز الفريق املك�ن من خم�س طالبات وهن: 
ابتهال اأب�ح�سان، وبيان اأمين الفراج، و�سند�س اأب�عليان، وفكي جعنية 
ال��دك��ت���ر حممد  امل�����س��روع  ه��ذا  على  اأ���س��رف  فيما  عبدالفتاح،  وه��دي��ل 

هياجنة والدكت�ر خالد ال�ديان من الكلية.
الدفع  ن��ظ��ام  على  تعمل  ال�سيارة  ه��ذه  ان  ال��ى  الطالبات  واأ���س��ارت 
من  طاقته  على  يح�شل  واط   750 ب��ق��درة  كهربائي  مبحرك  اخللفي 
اأربع بطاريات مت�سلة على الت�ايل بف�لطية تبلغ 12 ف�لطاً للبطارية 
ال�احدة، حيث ت�سحن هذه البطاريات عن طريق ل�حني من اخلليا 

ال�سم�سية بقدرة 256 واط للوح الواحد.
العل�ي  ال�سطح  على  ال�سم�سية  االأل����اح  تركيب  مت  اأن��ه  واأو���س��ح��ن 
ال�سيارة  اأن  اإذ  ال�سم�س،  اأ�سعة  من  كمية  اأك��ر  على  للح�س�ل  لل�سيارة 
تعتر من�ذجا اأوليا ميكن تعديله وتط�يره للزيادة من �سرعتها ومدى 

عملها وحت�شني مظهر الهيكل اخلارجي فيها. 

مجلس أمناء الجامعة الهاشمية يركز باجتماعه األول على دعم البحث العلمي
ركز اأع�ساء جمل�س اأمناء اجلامعة الها�سمية خلل االجتماع االأول 
ال��ذي  املنتج  العلمي  البحث  دع��م  اأهمية  على  اجلامعة  يف  عقد  ال��ذي 

ت�ستفيد منه ال�سناعات ال�طنية. 
رئي�س  وبح�س�ر  احل�سبان،  يا�سني  العني  برئا�سة  االجتماع  وعقد 
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر ك��م��ال ال��دي��ن ب��ن��ي ه���اين واأع�����س��اء املجل�س وه��م:  
والدكت�ر  �سلمة،  بني  حممد  وال��دك��ت���ر  ���س���ي��دان،  مي�سيل  الدكت�ر 
العم��س،  ح�سني  والدكت�ر  عليمات،  اأحمد  والدكت�ر  ال�سياب،  ح�سني 

وماهر ال�سا�ساين، ورائد اخلزاعلة، واأمني �سر املجل�س ن�سال عربيات.
واإدارت��ه��ا  للجامعة  و�سنًدا  ع�ًنا  ›�سنك�ن  احل�سبان  الدكت�ر  وق��ال 
وللهيئتني االأكادميية واالإدارية حتى ي�ؤدوا ر�سالة اجلامعة على اأكمل 
ال�سناعات  منه  ت�ستفيد  ال��ذي  املنتج  العلمي  البحث  و�سندعم  وج��ه، 
ال���ط��ن��ي��ة، ك��م��ا �سنك�ن ط��اق��ة داف��ع��ة ال���س��ت��م��رار اجل��ام��ع��ة يف االإب����داع 

والريادة والتميز‹. 
وبني ان املجل�س ي�سعر بالفخر واالعتزاز مبا حققته هذه اجلامعة 
ال�سم�سية  والطاقة  ال���ذات  على  االعتماد  جم��االت  يف  خا�سة  ال��رائ��دة 
وعدد االإداريني ن�سبة اإلى عدد االأكادمييني، م�ؤكدا اأن املجل�س حري�س 
له  املخ�لة  وال�سلحيات  القان�ن  و�سيادة  بالت�سريعات  االل��ت��زام  على 

والعمل بروح الفريق ال�احد.
وقدم الدكت�ر كمال بني هاين اإيجاًزا ح�ل م�سرة اجلامعة ون�ساأتها 
وم�ساريعها واملهام التي تق�م بها، م�سرا الى مهام اجلامعة االعتيادية 

واملهام الريادية اجلديدة التي تق�م بها �سمن واجباتها الرئي�سة االأربعة 
با�ستحداث  والقيادية  امل�ؤهلة  العلمية  الكفاءات  وتخريج  التدري�س  يف 

كليات جديدة وتخ�س�سات فريدة على امل�ست�يني العربي وال�طني.
باملائة من ميزانيتها   6 ن�سبته  اأن اجلامعة تخ�س�س ما  اإلى  ولفت 
ال�سن�ية لغايات دعم البحث العلمي واالإيفاد، وخدمة املجتمع املحلي، 
املحلي،  للمجتمع  الن�عية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  اجل��ام��ع��ة  ت��سعت  اذ 

باالإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات العامة واال�ست�سارات.
واأ�سار اإلى الروؤى اال�ست�سرافية للجامعة يف بناء النم�ذج ال�طني يف 
م�اجهة التحديات ال�طنية الكرى وحلها �سمن مفاهيم اال�ستدامة، 
يقدم  وطنياً  خ��رة  بيت  تك�ن  اأن  عاتقها  على  اجلامعة  اأخ���ذت  حيث 
احل���ل����ل امل�����س��ت��دام��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ط��ن��ي��ة م��ث��ل م���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي 
ال����ذات، واالع��ت��م��اد على الطاقة  ب��االع��ت��م��اد على  االق��ت�����س��ادي وامل���ايل 

ال�سم�سية امل�ستدامة لت�فر الكهرباء.
واأردف ان اجلامعة اأن�ساأت كلية االأمر احل�سن بن طلل للأرا�سي 
التفكري  بتعزيز  تهتم  فيما  ال��غ��ذائ��ي،   االأم��ن  حت��دي  ملواجهة  اجلافة 
امل�ستقل واالأمن ال�طني وتعزيز امل�اطنة، وتط�ير امل�ارد الب�سرية من 
خلل تعيني )408( اأع�ساء هيئة تدري�س جديد خلل ال�سن�ات ال�سبع 

املا�سية، وابتعاث )279( م�فدا اإلى اجلامعات العاملية املرم�قة.
اأنظمتها  ك��اف��ة  اجل��ام��ع��ة بحو�شبة  ع��ن مت��ي��ز  ه���اين  ب��ن��ي  وحت���دث 
تقدمي خراتها يف ح��سبة  اإلى  اإ�سافة  واملالية،  واالإداري��ة  االأكادميية 

عدد من امل�ؤ�س�سات واجلامعات ال�طنية.
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التأجير التمويلي

التاأجر التم�يلي م�سدراً مت�يلياً مبتكراً وحديثاً ن�سبياً، ي�فر 
للم�سروعات اال�ستثمارية اأ�س�اًل راأ�سمالية اإنتاجية الآج�ال مت��سطة 
اأو  �سرائها،  اإل���ى  ال��ت��اأج��ر، ودون احل��اج��ة  ع��ن ط��ري��ق  ال��ى ط�يلة، 
للم�شتاأجر  حتقق  ب��ذل��ك  وه��ي  متويلها.  تبعات  وحت��م��ل  متلكها، 
عل�ى  احل�س�ل  �سرعة  االأول���ى:  اأ�سا�سيتني:  ميزتني   )Leasee(
بها.  واالنتفاع  للت�سغيل،  املطل�بة  االإنتاجية  الراأ�س�مالية  االأ�س��ل 
والثانية: زيادة اال�ستثمارات، وذلك من خلل تخفيف االأعباء على 
االأخرى  وت�فرها لل�ستخدامات  امل�ستاأجر،  للعميل  املالية  امل�ارد 
باملن�ساأة. يف حني ت�فر للم�ؤجر )Lessor( يف املقابل جمااًل وا�سعاً 
لل�ستثمار بع�ائد منا�سبة، وب�سمان كاٍف، ق�امه؛ ملكي�ة االأ�س��ل 

الراأ�سمالية امل�ؤجرة ذاتها.
غر  امل�سادر  اأح��د  ان��ه  على  التم�يلي  التاأجر  تعريف  وميكن 
وال��ذي  االأج���ل،  وط�يل  مت��سط  اال�ستثماري  للتم�يل  التقليدية 
ممل�ك  معني  اأ�سل  ا�ستخدام  حق  امل�ستاأجر  اإل��ى  مبقت�ساه  ينتقل 
للم�ؤجر مب�جب اتفاق تعاقدي بني الطرفني مقابل دفعات دورية 
االأ�سل  �سراء  املدة  للم�ستاأجر يف نهاية  ملدة زمنية حم��ددة، ويج�ز 

امل�ؤجر.
التي  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال�سيغ  اأه���م  م��ن  التم�يلي  ال��ت��اأج��ر  ي��ع��د 
النم�  واأكفاأها ف�ي رفع معدالت  الفكر االقت�سادي واملايل،  ابتدعه 
وا�ستجابته  تطبيقه،  و���س��ه���ل��ة  طبيعته،  اإل���ى  ن��ظ��راً  االق��ت�����س��ادي 
وال�سييما  واخلدمية،  االإنتاجية  لل�سركات  التم�يلي�ة  للحتياجات 
االإنت�اجي  بالت��س�ع  قيامه�ا  ح�����االت  يف  لها  ج��ي��داً  ب��دي��ًل  يعد  اأّن���ه 
والت�سغيلي، بداّل من جل�ئها اإلى االقرتا�س من البن�ك، اأو قيامها 
ذلك  يكتنف  وما  �سركاء جدد،  ع�ن  بحثه�ا  اأو  اأ�سهم جديدة،  بطرح 
من �سع�بات وم�سروفات خمتلفة، ك�نه يقدم مت�يل كامًل بن��سبة 
100%  لقيمة االأ�س�ل الراأ�سمالية املراد احل�س�ل عليها، وه� ما ال 
االأخ��رى؛ ففي حالة  التم�يلي�ة  االأ�س�اليب  اأي من  ع��ادًة يف  يت�افر 
التم�يل باالإقرا�س ال يتطلع املقر�س اإال بن�سبة ال تتجاوز 85% من 
حجم التم�ي�ل االإجمايل، ومن ثم فه� يركز على مفه�م م�سم�نه 
اأن ا�ستخدام االأ�سل الراأ�سمايل ه� الذي يحق�ق الربح ولي�س امللكية 

يف ذاتها.
اإلى ن�عني رئي�سني؛ التاأجر الت�سغيلي  ميكن ت�سنف التاأجر 
)Lease Operating( وه� عقد جتاري ق�سر االأجل يغطي 
امل���ؤج��رة،  للأ�س�ل  املت�قع  االإن��ت��اج��ي  العم�ر  ع�ن  ك��ث��راً  تقل  م��دة 

ببع�س اخل�سائ�س من  الت�اأجر ع�ن غي�ره  الن�ع من  ويتميز هذا 
اأبرزها: اأنه ال ي�سمح با�ستهلك راأ�س املال امل�ستثمر من قبل امل��ؤجر 
الأن مدة التعاقد ال تغطي اإال جزءاً حمدوداً من العمر االقت�سادي 
اخلا�سة  اخل��دم��ات  بع�س  يق�دم  امل������ؤج��ر  اأن  ع��ن  ف�سًل  ل��لأ���س��ل، 
التاأجر  ام��ا  ال��ت��ق��ادم.  خماطر  يتحمل  كما  وال��ت��اأم��ني،  كال�سيانة 
علقة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه���    )Lease Financing( ال��ت��م���ي��ل��ي 
للإلغاء  قابلة  غر  وامل�ستاأجر  امل�ؤجر  ب�ني  االأج�ل  ط�يل�ة  تعاقدية 
به، خلل كامل،  االأ�سل، واالنتف�اع  ا�ستعمال  يتم مب�جبها مت�يل 
العمر االإنتاجي للأ�سل اأو معظمه، مقابل قيمة اإيجاريه حمددة، 
عادة ما يبلغ اإجمايل القيم االإيجاريه املدف�عة خلل مدة العقد، 
ف��سًل ع�ن ه�ام�س  اأو كاملها،  االإيجار  االأ�سل حمل  معظم، تكلفة 
ربحي منا�سب للم�ؤجر، واحتفاظه مبلكية االأ�سل حتى نهاية العقد، 
وامتلك امل�ستاأجر خليار �سراء االأ�سل عند نهاية مدة التعاقد، اأو 

اإعادته للموؤجر، اأو جتديد عقده ب�شروط اأف�شل.
التي  االأ���س���ل  اأن����اع  جميع  غالباً  التم�يلي  ال��ت��اأج��ر  ويغطى 
ت�ستخدم ملزاولة االأن�سطة االإنتاجية �س�اء ال�سناعية اأو التجارية اأو 
اخلدمية اأو الزراعية وغرها، ومن هذه االأ�س�ل املباين املخ�س�سة 
والنقل  الرك�ب  �سيارات  واالإداري��ة،  االإنتاجية واخلدمية  للعمليات 
وال�����ش��ح��ن، االآالت وامل���ع���دات، خ��ط��وط االإن���ت���اج، واالأث�����اث وامل��ع��دات 

املكتبية.
رائدة يف  مكانة  التمويلي  للتاأجري  املتكاملة  ال�شركة  وحت��ت��ل 
االأردن منذ العام 2004 حيث تعد من اأقدر واأخر �سركات التاأجر 
االأردن��ي��ة  اململكة  ���س���ق  يف  �سركة  اأق���دم  ث��اين  باعتبارها  التم�يلي 
وروؤي��ة  وا�سح  اأعمال  لنم�ذج  امتلكها  الى  ذلك  ويع�د  الها�سمية، 
طم�حة وخطط واعدة للنم�. وتق�م ال�سركة بتقدمي جمم�عة من 
احلل�ل التم�يلية املتن�عة �سمن نظام التاأجر التم�يلي باإجراءات 
�سهلة و�سريعة تغطي قطاعات متعددة ت�سمل ال�سيارات والعقارات 
ال�سركة  وت���ف��ر  ال�سناعية.  واالآالت  الطبية  للمعدات  باالإ�سافة 
يف  منت�سرة  فعالة  ف��روع  اأرب��ع  خ��لل  من  �ساملة  جغرافية  تغطية 
م��ن��اط��ق ح��ي���ي��ة يف اململكة مت��ا���س��ي��اً م��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��رك��ة يف 

االنت�سار وال��س�ل اإلى جميع ال�سرائح االجتماعية املختلفة.

إيليا جاد وكيله
مدير عام وعضو مجلس إدارة

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
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جامعة البترا
الموال يرعى تخريج طلبة الفوج الرابع 

والعشرين للفصل الدراسي الثاني 2018-2017
احتفلت جامعة البرتا بتخريج طلبة الف�سل الثاين، من 
الف�ج الرابع والع�سرين، للعام الدرا�سي 2017 / 2018، يف حرم 
امل�ال، وبلغ  اجلامعة، برعاية رئي�س اجلامعة الدكت�ر مروان 

عدد اخلريجني قرابة 590 خريًجا.
الي�م  »اإنكم  امل�ال الطلبة اخلريجني وذويهم، قائل  وهناأ 
مرحلة  هي  حياتكم،  من  جديدة  مرحلة  اأعتاب  على  تقف�ن 
واالإجناز،  واملناف�شة  التحدي،  امل�شوؤولية، حياة  العمل وحتمل 
باأخل�س  ال��ك��رام،  واإل���ى ذوي��ك��م  اإل��ي��ك��م  اأت��ق��دم  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

التهاين واأ�سدقها«.
واأ�شار املوال اإلى عدد من االإجنازات التي حققتها اجلامعة، 
بح�س�ل عدد من كلياتها على اعتمادات دولية لتخ�س�ساتها، 
باالإ�سافة حل�س�ل طلبتها على ج�ائز حملية وعاملية، قائل 
من  اجلامعات  بني  وم�قعها  مكانتها  البرتا  جامعة  »حققت 

خال تراكم اإجنازاتها، والتطلع اإلى املزيد منها كًما وكيًفا«.
اخل��ري��ج��ني على  كلمة  اأح��م��د طنط�س يف  ال��ط��ال��ب  واأك����د 
اعتزاز اخلريجني باالإجنازات التي حققتها اجلامعة، خماطًبا 
اأننا - واإذ ن�سكن احلا�سر باجلد والعمل  اخلريجني »تذكروا 
واأذكركم  القيم،  على  واحلر�س  باالأمل  ي�سكن  امل�ستقبل  ف��اإن 

باأنه اآن االأوان لرنتقي باأنف�سنا اإلى االأف�سل«.
وا���س��ت�����س��اف ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج ك��ل��م��ات خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة 
القدامى ممن حقق�ا النجاح يف حياتهم العملية، حيث اأكدت 
تعمل  التي  من�س�ر،  كنزا  الدكت�رة  ال��ب��رتا،  جامعة  خريجة 
يف  النجاح  مفاتيح  اأن  على  ال�سيدلة  كلية  يف  اأ���س��ت��اذة  حالًيا 
احلياة العملية تتلخ�س »باالإيجابية، واالنفتاح، واحرتام قيم 

العلم، واملعرفة، واالإن�سانية، والتعددية الفكرية«.
وق��دم��ت خ��ري��ج��ة ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا، االإع��لم��ي��ة اآي���ة علقم، 
اأهمية  م��ن  تقلل  »ال  ب��ال��ق���ل  اخل��ري��ج��ني  لزملئها  ن�سائح 
عملك حتى ل� كان �سغًرا، فقد جتد �سع�بة يف اإيجاد فر�سة 
اأو وظيفة، ابتكر، واجتهد، وبادر، املهم اأال تقف مكت�ف  عمل 

االأيدي«.
اجلامعة  باحث يف  اأف�سل  تقدمي جائزة  االحتفال  ومت يف 
للعام اجلامعي 2017 / 2018 اإلى الدكت�ر وائل اأب� دية، وجائزة 
امللح. وح�سر احلفل مدير عام  اإياد  للدكت�ر  اأف�سل مدر�س 
االأن�����س��اري،  م���ازن  حممد  املهند�س  للتعليم،  ال��ب��رتاء  �سركة 

وعمداء الكليات، واأهايل اخلريجني.
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رئيس جامعة البترا يكرم أسرة كلية الصيدلة 
لحصولها على االعتماد األمريكي

مؤتمر 
الصحة 
العامة 
األول 
برعاية 

األميرة 
دينا مرعد 

في جامعة 
البترا

ال�سيدلة يف اجلامعة،  كلية  اأ�سرة  امل���ال،  م��روان  الدكت�ر  البرتا  رئي�س جامعة  كرم 
يف  و�سارك  لتخ�س�ساتها،   ”ACPE“ االأمريكي  االعتماد  على  الكلية  ح�س�ل  مبنا�سبة 

حفل التكرمي امل�ست�سار االأعلى للجامعة الدكت�ر عدنان بدران.
“ونحن نحتفي  االأمريكي، قائل  الكلية بح�س�لهم على االعتماد  اأ�سرة  امل�ال  وهناأ 
اليوم بهذا االإجناز النوعي الكبري لكلية ال�شيدلة والعلوم الطبية، يطيب يل اأن اأتوجه 
اإلى �سعادة عميد الكلية، الدكت�ر ت�فيق عرفات، واإلى اأع�ساء هيئة التدري�س والعاملني 

فيها بالتهنئة ال�سادقة، والتقدير العايل للجه�د ال�سخية املبذولة”.
اإلى االإجن��ازات التي حققتها جامعة البرتا يف ال�شنوات االأخ��رية، حيث  واأ�شار املوال 
انفردت اجلامعة بح�س�لها على �سهادة �سمان اجل�دة من هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم 
العايل، منذ ثلثة اأع�ام م�ست، ثم ح�سلت على تاأكيد لهذه ال�سهادة مرتني على الت�ايل، 
 ”ABET“ االأمريكي  املعل�مات منذ عامني على االعتماد  تكن�ل�جيا  كما ح�سلت كلية 

“ASIC”، م�سيًفا  وتبعتها كلية االآداب والعل�م بح�س�لها على االعتماد الريطاين 
والعل�م الطبية تفي مبا وعدت”. ال�سيدلة  كلية  هي  “وها 

وعميد  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س  ب���دران  ع��دن��ان  ال��دك��ت���ر  للجامعة  االأع��ل��ى  امل�ست�سار  وه��ن��اأ 
الكلية، واأ�سرة اجلامعة مبا حققته كلية ال�سيدلة، م�سًرا اإلى اأن ح�س�ل كليات اجلامعة 
اأن املناهج الدرا�سية التي تقدمها اجلامعة، وطرق  على االعتمادات الدولية ي�ؤكد على 

التدري�س فيها، تعتر مكافئة للمناهج وطرق التدري�س يف اجلامعات العاملية.
و�سكر عميد كلية ال�سيدلة والعل�م الطبية، الدكت�ر ت�فيق عرفات، رئا�سة اجلامعة 
على تنظيم حفل التكرمي، معتًرا اأن هذا ي�سر اإلى حر�س رئا�سة اجلامعة على تقدير 

اجله�د التي يبذلها العامل�ن فيها من اأكادمييني واإداريني.
ويف ختام احلفل، وزع امل�ال ال�سهادات التقديرية على كل من عمل يف جلان اجل�دة، 

لتحقيق متطلبات االعتماد للكلية.

االأول  العامة  ال�سحة  م�ؤمتر  اأع��م��ال  يف  امل�سارك�ن  دع��ا 
ل��زي��ادة  االأردن���ي���ة  احل��ك���م��ة  التدخني”  “مكافحة  ب��ع��ن���ان 
معدالت  ي����ازي  مب��ا  التبغ  منتجات  اأ���س��ع��ار  على  ال�سرائب 
االجت��ار غر  الق�ساء على  على  والعمل  ال�سن�ية،  الت�سخم 
امل�����س��روع ب��ال��دخ��ان. وك���ان امل���ؤمت��ر ق��د انطلق ب��رع��اي��ة �سم� 
االأمرة دينا مرعد، وح�س�ر رئي�س جامعة البرتا الدكت�ر 

مروان امل�ال، مب�ساركة 160 باحًثا وم�سارًكا من عدة دول.
ال���دويل جلمعيات  امل��وؤمت��ر بتنظيم م��ن االحت���اد  واأق��ي��م 
طلبة الطب يف االأردن، بال�سراكة مع جامعة البرتا، ووزارة 
الكرى،  واأمانة عمان  لل�سرطان،  ال�سحة، ومركز احل�سني 
وجمعية “ال للتدخني”، واحتاد اجلامعات االأردنية ملكافحة 

التبغ والتدخني.
وقالت �سم� االأمرة دينا مرعد يف كلمتها، خلل افتتاح 
ل�سركات  �سخمة  “جتارة   التبغ  جت��ارة  اإن  امل���ؤمت��ر،  اأع��م��ال 
ع��امل��ي��ة. ول��ك��ن ه���ذه ال��ت��ج��ارة ف��ري��دة م��ن ن���ع��ه��ا، ح��ي��ث اأن 
مت�س  ولكن  ال��ع��ادة،  ه��ي  كما  م�ساهميها  مت�س  ال  اخل�����س��ارة 
اآن واحد،  زبائنها الذين هم م�ستهلك�ها، وم�سدر رزقها يف 
وهي التجارة ال�حيدة من ن�عها التي تزمع علنا على قتل 
زب�نها ولكن ببطء، بعد اأن تك�ن قد خنقت رئتيه، واأحرقت 

جي�به، وامت�ست دماءه”.
يف  التدخني  مكافحة  جلمعية  الفخري  الرئي�س  واأ���س��ار 
جامعة البرتا، رئي�س ال�زراء االأ�سبق الدكت�ر عدنان بدران 
يف كلمته، خلل انطلق اأعمال امل�ؤمتر، اإلى اأن االأردن جاء 
االإناث  التدخني بني  كاأ�س�اأ دولة النت�سار  الثالثة  املرتبة  يف 
لكل  اخلام�سة  املرتبة  يف  كما جاء  االأو�سط،  ال�سرق  لبلدان 
اأن االأردنيني ينفق�ن ح�ايل 800 ملي�ن  اجلن�سني، م�سيًفا 

دوالر على التدخني �سن�ياً.
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الراية الهاشمية - كتب �سلطان احلطاب 
امل���ؤمت��ر  لعقد  االدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  �سبيح  ح�سر  ح��ني 
ال�سحفي الذي اأعلن فيه انت�سار البنك العربي بك�سب اأهم ق�سية رفعت 

�سده يف املحاكم االمركية. 

بدا ا�سغر من �سنه بكثر فالرجل البالغ الثمانني ، ح�سر منت�سب 
اأو�سع واأريحيته اعمق وفرحته ظاهرة ، ال الأنه  القامة مبت�سماً خطاه 
امل��ال ما يكفيه ولكن الأن��ه �سجل  اأك��رث فلديه من  اأم����اال  ك�سب جليبه 
ن�سراً ل�سالح كل م�ساهم له دينار واحد يف البنك العربي ول�سالح كل 
م�ظف يعمل يف هذا البنك العابر للقارات والذي يحمل ا�سم “العربي” 

ويثمر ك�سجره اأردنية جذرها ثابت وفرعها يف ال�سماء. 

كان �سعيداً يف انت�سار معن�ي مده�س اأكد انه “ال ي�سيع حق وراءه 
ال�سحيح وان االإمي��ان بق�سية والكفاح من  اإال  مطالب” وانه ال ي�سح 

اجلها ي��سل الى نتائج باهرة. 

ال��زم��ان كانت  اك��رث من عقد من  يف كل اجتماع هيئة عامة وع��ر 
البنك  �شد  امل��رف��وع��ة  الق�شايا  ع��ن  امل�����ش��ري  �شبيح  حتا�شر  اال�شئلة 
العربي وهي اأكرث من ق�سية،  وكان دائما يجيب اجابة ال�اثق واملب�سر 
باالنت�سار فيها. . كان اإ�سراره وا�سحا واميانه عميقا وقد تنقل كثرا 
وذوي  واحلق�قيني  املحامني  م��ن  نخبا  واأر���س��ل  ون��ي���ي���رك  عمان  ب��ني 
اخلرات واأمدهم بكل ما ي�ستطيع. . مل يدر ظهره ويق�ل هذه الق�سية 
���س��اب��ق��ة. . ومل يبحث ع��ن ذرائ����ع وم�����س��اج��ب بل  ادارة  ح��دث��ت يف زم���ن 
نه�س يدفع عن البنك العربي التهم الباطلة ويدافع عنه بلغة املنطق 
الى غر  او يركن  الى االخرين  وال��ع��دل.. مل يلتفت  والقان�ن واحل��ق 
ارادة ادارة البنك. . بل اأخذ على نف�سه امل�س�ؤولية وعباأ جمل�س ادارته بها 

ومار�س ال�سفافية يف اعلن كل خط�ة ونتيجة عر جمل�س االدارة وعر 
اجتماعات الهيئات العامة املتعاقبة. 

وجعل  انت�ساره  وت���ج  جم��ه���ده  ثمرة  قطف  ال��ي���م  العربي  البنك 
الق�سايا املرف�عة خلفه وقد اأبطل مفع�لها واأ�سقطها.

وال نريد ان نذهب يف التف�سيل فيها فهي معروفة ولكننا اردنا ان 
نقف عند اخر انت�سار واهم انت�سار يف اكرث ق�سية واجهت البنك. 

واط��راف  له مع حماكم  اخ��ر ج�لة منازلة  العربي يف  البنك  ه��زم 
عديدة حاولت ال�سيد يف مياهه منذ اربعة ع�سر عاماً وا�ستطاع بال�سربة 
القا�سية ان يك�سب ق�سية ك�سباً قطعياً.ومل تكن هذه الق�سية االولى يف 
�سل�سلة الق�سايا التي رفعت �سده على غر وجه حق حني اعتمد اجلناة 
على ق�انني قر�سنة اأرادوا اإحياءها وا�ستغللها وقد م�سى عليها اأكرث 

من 260 �سنة اأي من ق�انني القرن الثامن ع�سر. 

و�سركات  لبن�ك  ك�سب  ه�  االأخ��رة  لق�سيته  العربي  البنك  ك�سب 
عرب العامل اذ باإ�شقاط البنك هذه الق�شية بالبينات واإبطال ا�شتعمال 
الذرائع واحلجج وامل�ستندات يك�ن قد �سجل �سابقة واقفل بابا كان مير 
ال���الي��ات  خ��ارج  بن�ك  على  ق�سايا  يرفع�ن  ومت�سيدون  عابث�ن  منه 
 )6000( رفعها  يف  �سارك  ربحت  التي  فالق�سية   ، اأر�سها  ف���ق  املتحدة 

اإ�سرائيلي. 

ل��ق��د مت��ك��ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م��ن ق��ط��ع ع���دة م��راح��ل ق��ب��ل ان يربح 
الكثر من  العديد من احل�اجز وان يبطل  الق�سية وان يتجاوز  هذه 
االدعاءات وه� بذلك مل يربح ق�سية فقط والتي ظل �سامداً يف وجهها 
�سفقات  يعقد  ومل  ي�����س��اوم  ومل  فيها  ي�سعف  مل  ك��ب��راً  ج��ه��داً  وب����اذاًل 
جانبية بل ربحها با�سم م�ؤ�س�سات اقت�سادية عاملية كان ميكن ان يطالها 

البنك العربي. .

ظهر الحق

وزهق الباطل 
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مثل هذه العدوى التي ظلت ت�سري على يد حمرتفني اأ�س�س�ا الأنف�سهم 
و�سائل ربح رخي�سة وبن�ا م�ؤ�س�سات احرتفت االدعاء والتزوير. 

“نعم” لقد حللنا  قالها �سبيح امل�سري يف امل�ؤمتر ال�سحفي معلقاً 
م�سكلة لبن�ك العامل وربحنا بطريقة ق�ية حتى األغينا قرارات ملحاكم 
م�قف  لها  ك��ان  التي  االمركية  العليا  املحكمة  اأم��ام  وفرعية  ثان�ية 

ايجابي يف االنت�سار لق�سيتنا. 

لقد خرجنا من كل احللقات وامل�سائد وكنا خلل الرحلة الط�يلة 
املتعبة نحمي البنك العربي ون�سمن م�ست�يات اأدائه ونتائج هذا االداء 
حتى ال يتزعزع الى ان ادركنا النجاة والن�سر ووجدنا بنكنا كما عهدناه 
دائما ثابتا ق�ياً وقد انعك�ست النتائج االن ا�ستقرارا ومزيداً من املكا�سب 
وخرة ودرو�سا م�ستفادة تعلمنا منها الكثر وعرفنا كيف نحافظ على 

البنك العربي وجندد م�شواره.

بهذه  ال��ي���م  نحتفل  نحن  وه��ا  بق�سية  �سهرين  قبل  احتفلنا  نعم 
تقدمي  من  ج��رى  ما  اأن  بالقطع  اثبتنا  فقد  حا�سم.  وب�سكل  الق�سية 
تهم ال علقة لها بعملنا ونظافة م�سرتنا وان الزج بنا يف ماء معكر مل 

يخدم اولئك الذين حاول�ا ال�سيد.

لقد حللنا م�سكلة لكثر من ال�سركات والبن�ك باملثابرة واال�سرار 
وخيبنا ظن اولئك الذين كان�ا يعتقدون اأن بنكنا “رايح الى داهية”.

املركزي  والبنك  احلك�مة   . االردن.  يف  هنا  الكثرون  �ساندنا  لقد 
وجهات عديدة من خارج االردن وحتى املحكمة االمركية العليا ونحن 

ممتن�ن لهم جميعا..

والتحفظ  االح��ت��ي��اط  ا�شاليب  ك��ل  ومار�شنا  جت��رب��ة  اكت�شبنا  لقد 

واأخ���را  ع��ام��ا   )14( ط����ال  امل�ساهمني  ح��ق���ق  على  لنحافظ  وال�����س���ن 
نحن  يق�يك” وه��ا  يقتلك  ال  ال��ذي  “االطلق  اإن  نق�ل  اأن  ن�ستطيع 
نخرج من هذه املعركة اأ�سد �سلبة واأكرث ثقة بحقنا وقدرة على الدفاع 
عنه.. اأن امل�ساهمني والزبائن االن والذين منح�نا دائما ثقتهم وظلت 
اآمالهم بنا قائمة هم اأ�سد اميانا بالبنك العربي وثقة باأدائه ، وان الذين 
اأدرك���ا �س�اب م�سرتنا  وقد  يع�دون  م�ستثمرين وعملء  غ��ادروا من 

ونبل مقا�سدنا..

واذا كنا قد انت�سرنا على الباطل والظلم باحرتافيتنا وتخ�س�سنا 
والتزامنا باملعاير الدولية والق�انني املعم�ل بها فاإن ذلك كله بف�سل 

النهج ال�سليم الدارتنا. .

الرئي�س  العام  واملدير  امل�سري  االدارة �سبيح  رئي�س جمل�س  فرحة 
توجت  اجن��ز  مبا  واحل�شور  املجل�س  واع�شاء  ال�شباغ  نعمة  التنفيذي 
البنك  يف  م�ظف  لكل  ا���س��ايف  �سهر  رات��ب  منح  املجل�س  رئي�س  ب��اع��لن 
العربي بهذه املنا�سبة وذلك ب�سبب ربح الق�سية يف املحاكم االمركية..

لقد قالها امل�سري. . انه بعد اربعة ع�سر عاما ظهر احلق. 

لقد كان ي�م اعلن ربح الق�سية ي�ما مميزا فمحكمة العدل 
العربي..  البنك  العليا االمركية بقرارها اغلقت ملف مقا�ساة 
حني ايدت القرارات ال�سابقة برد دعاوى غر االمركيني املقامة 
.”ق�سايا مرف�عة من  املتحده.  ال�اليات  العربي يف  البنك  �سد 
العربي  البنك  بيان  وج��اء   . ح�ايل)600(”.  بلغ�ا  ا�سرائيليني 
بتاريخ  عليه  والتعليق  العلنه  �سحفيا  م�ؤمترا  ح�سرنا  ال��ذي 
2018/4/25 م�ؤكدا ق�ة البنك و�سلمة م�قفه القان�ين يف هذه 

الدع�ى وحتى جملة الدعاوى ال�سابقة. 
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 BMW ملجم�عة  الر�سمي  ال�كيل  لل�سيارات،  خ�سر  اأب�  �سركة  ح�سدت 
Excellence in Sales، كاأف�سل وكيل عامليا عن الفئات ال�  يف االأردن جائزة 
يف  م���ؤخ��را  اأق��ي��م  ح��ف��ل  خ���لل  وذل���ك   ،BMW iPerformanceو  BMWi
مي�نخ– اأملانيا،مما ينعك�س ب�سكل مبا�سر على تعزيز �سدارة ال�س�ق االأردين 
يف جمال بيع فئتي BMWi و BMW iPerformance على امل�ست�ى العاملي.

عن  لل�سيارات  خ�سر  اأب���  �سركة  ع��ام  النر” مدير  “فهد  ال�سيد  وع��ر 

وق��ال:  ال��ت���ايل،  على  الثانية  للمرة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  باحل�س�ل  �سعادته 
"نحن فخورون جدا بهذا االجناز و ال�شتطاعتنا حتقيقه لل�شنة الثانية على 
التوايل. هذا االجن��از ما هو اال تتويج يعك�س ت�شافر اجلهود فريق العمل 
امل�ستهلك  لدى  وال�عي  التط�ر  مب�ست�ى  جدا  �سعداء  نحن  �سركتنا.  لدى 
االأردين الذي تلقى ر�سالتنا ح�ل اال�ستدامة ب�سدر رحب، فم�ستقبل التنقل 
وال�سيارات ه� الطاقة الكهربائية والهجينة، و الطاقة امل�ستدامة هي عن�ان 

امل�ستقبل.”
وقد مت حتديد الفائزين من قبل جلنة �شمت ال�شيد”اإيان روبرت�س�ن” 
 BMW وع������دداً م���ن ك���ب���ار امل���ظ��ف��ني ال����ى ج���ان���ب مم��ث��ل��ني م���ن جم��م���ع��ة
جهة   3100 من  م�ساركة  طلبات  اللجنة  تلقت  حيث   ،Corporate Qaulity

من 85 دولة خمتلفة.
اأي��ام مي�نخ للتعرف عن كثب  مل��دة ثلثة  وزار 41 فائزاً من 22 دول��ة و 
على العلمة التجارية يف م�طنها االأ�سلي، ف�سًل عن تنظيم حفل الإعطاء 
الكل�سيكية،   BMW ���س��ي��ارات  م��ن  م�����س��اه��دة جم��م���ع��ة  ف��ر���س��ة  ال��ف��ائ��زي��ن 
ما  باجلمع   BMW جمم�عة  اه��ت��م��ام  م��دى  على  ال��ت��ع��رف  م��ن  ومتكينهم 
وي�سهم  الزبائن  تطلعات  يلبي  الذي  الفخم،  والت�سميم  العملي  االأداء  بني 
يف تاأكيد حر�س املجم�عة على اإر�ساء معاير �سناعة ال�سيارات الفارهة يف 

العامل.

BMWi أبو خضر للسيارات تحصد جائزة أفضل وكيل “عالميا” لفئة

اتفاقية  ت�قيع  عن  القد�س  بنك  و  الك�يتي  االأردين  البنك  اأعلن 
�سراكة اإ�سرتاتيجية بينهما يتم مب�جبها اندماج فروع البنك االأردين 
القد�س،  بنك  مع  ومطل�باته  م�ج�داته  و�سم  فل�سطني  يف  الك�يتي 
ك�سريك  الك�يتي  االأردين  البنك  دخ���ل  االتفاقية  مب�جب  يتم  كما 
اإ�سرتاتيجي يف بنك القد�س بن�سبة 10 % من راأ�س مال البنك وح�س�له 

على مقعد متثيلي يف جمل�س االإدارة.
الكباريتي  ال��ك��رمي  عبد  ال�سيد  م��ن  ك��ل  ع��م��ان  يف  االتفاقية  ووق���ع 
رئي�س جمل�س اإدارة البنك االأردين الك�يتي وال�سيد اأكرم عبد اللطيف 
ال�سيدان  الت�قيع  وح�سر  ال��ق��د���س،  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ج���راب 
منت�سر ال�س�سرتي وزيد اجللد نائبا الرئي�س التنفيذي لبنك القد�س 
وال�سيد حممد يا�سر االأ�سمر مدير عام البنك االأردين الك�يتي وال�سيد 
ت�فيق مكحل نائب املدير العام وال�سيد هيثم البطيخي رئي�س منتجات 

التجزئة والبنكية اخلا�سة.
جاءت هذه االتفاقية كخط�ة اإيجابية لت�سجيع البن�ك العاملة يف 
فل�سطني على االندماج فيما بينها ومبا يعزز املتانة املالية لدى البن�ك 

بال�سكل الذي ي�ؤدي اإلى خدمة االقت�ساد ال�طني الفل�سطيني.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  االتفاقية  ه��ذه  على  تعليقه  معر�س  ويف 
البنك االأردين الك�يتي ال�سيد عبد الكرمي الكباريتي “اإن هذه اخلط�ة 
ت�ؤكد اإميان البنك االأردين الك�يتي وثقته باأداء االقت�ساد الفل�سطيني 
البنك  م�ساهمي  كبار  حر�س  وتعك�س  خا�س  ب�سكل  امل�سريف  والقطاع 
ب�س�رة  الفل�سطيني  بال�س�ق  الت�اجد  ا�ستمرار  على  اإدارت���ه  وجمل�س 
اأكرث فعالية وذلك من خال حتويل تواجده وا�شتثماره باأربعة فروع يف 

فل�سطني اإلى م�ساهمة بن�سبة 10 باملئة يف بنك القد�س”.

اإدارة بنك القد�س  وتعقيبا على هذه االتفاقية قال رئي�س جمل�س 
اأك�����رم ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ج����راب “هذه االت��ف��اق��ي��ة ج����اءت �سمن  ال�����س��ي��د 
باالقت�ساد  الثقة  لتعزيز  الهادفة  واإ�سرتاتيجيته  القد�س  بنك  �سيا�سة 
االن��دم��اج  خ���لل  م��ن  امل�����س��رف��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  واالرت���ق���اء  الفل�سطيني 

والت��سع واالنت�سار جغرافياً.”
اأن ترتيبات االندماج ودخ�ل االتفاقية حيز  بالذكر  ومن اجلدير 

التنفيذ �ست�ستغرق بع�س ال�قت.
هذا وقد قامت �سند كابيتال امل�ست�سار املايل للطرفني، بالتعاون مع 
املالية  اال�ست�سارات  بتقدمي   )PWC( ك�برز  وترهاو�س  براي�س  �سركة 
والفنية المتام هذا االندماج على اأعلى م�ست�ى من ال�سفافية واملهنية.

اندماج فروع البنك األردني الكويتي في فلسطين 
ببنك القدس ودخوله كشريك إستراتيجي في البنك

شركات
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ق��راره��ا   2018 �شباط   9 ب��ت��اري��خ  االأم��ري��ك��ي��ة  اال�ستئناف  حمكمة  اأ���س��درت 
بف�سخ قرار امل�س�ؤولية املدنية ال�سادر يف �سهر اأيل�ل من العام 2014 �سد البنك 
املدعني  قبل  من  ني�ي�رك  يف  �سده  املقامة  الرئي�سية  الق�سية  ب�ساأن  العربي 

االأمريكيني.

ل�سدور  العميق  وارتياحه  �سروره  بالغ  عن  العربي  البنك  عر  بيانه،  ويف 
هذا القرار والذي جاء لي�ؤكد على �سلمة وق�ة م�قف البنك والتزامه الدائم 
بكافة املتطلبات الرقابية واملعاير امل�سرفية العاملية، وه� االأمر الذي اأ�سار اإليه 

البنك مراراً منذ بداية هذه الق�سية قبل ح�ايل اأربعة ع�سر عاماً.
اإن هذا القرار ال�سادر عن حمكمة اال�ستئناف يف ني�ي�رك ه� قرار نهائي 
اأغلق هذه الق�سية ب�سكل تام، وه� ياأتي يف اطار اجراءات الت�س�ية مع املدعني 

و�سمن االحتماالت املت�قعة واحلدود التي اأعد لها البنك.
اأما فيما يتعلق بالق�سية املقامة من قبل املدعني غر االأمريكيني واملنظ�رة 
حالياً اأمام املحكمة العليا االأمريكية فاإن م�قف البنك فيها ق�ي، ال �سيما واأنه 
اآخ��ره��ا ق��رار حمكمة اال�ستئناف  قد رب��ح ه��ذه الق�سية يف ث��لث مراحل ك��ان 

بهيئتها امل��سعة والتي اأكدت على قرار حمكمة املقاطعة برد هذه الق�سية.
ون�د هنا اأن نت�جه بال�سكر اإلى احلك�مة االأردنية والبنك املركزي االأردين 
خلل  العربي  للبنك  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  املت�ا�سلة  جه�دهم  على 
مراحل هذه الق�سية، كما ون�سكر جميع االأطراف التي قدمت مذكرات �سديق 
كافة  اإل��ى  بال�سكر  نتقدم  اأن  يف�تنا  ال  كذلك  البنك.  م�قف  لدعم  للمحكمة 

م�ساهمينا وعملئنا الكرام على والئهم وثقتهم الدائمة بالبنك العربي.
اأع��ل��ى معاير  بتطبيق  م��ل��ت��زم��اً  ي���زال  ك���ان وال  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  اإن 
النزاهة يف �سل�كه وعملياته امل�سرفية للمحافظة على مكانته الريادية 
البنك  يق�م  حيث  خ��ارج��ه��ا،  اأو  املنطقة  يف  ���س���اًء  امل�سريف  القطاع  يف 
باملتطلبات  منه  التزاماً  فّعالة  ب�س�رة  لديه  االمتثال  نظام  بت�ظيف 
الرقابية يف ممار�سة اأعماله. كما �سي�ا�سل البنك العربي دوره احلي�ي 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط من خلل م�ساهمته الفاعلة يف دعم التنمية 

االقت�سادية، وتقدمي اخلدمات امل�سرفية احلديثة.

بيان من البنك العربي بعد اغالق القضية المرفوعة ضده في امريكا

شركة السالم الدولية للنقل تعقد اجتماع هيئتها العامة وتقر القوائم المالية 

امل�ساهمة  والتجارة  للنقل  الدولية  ال�سلم  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
مقر  يف   2018/4/26 امل���اف��ق  اخلمي�س  ي���م  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اج��ت��م��اع  ال��ع��ام��ة 
االدارة  جمل�س  اع�ساء  بح�س�ر  البحرية،   للدرا�سات  االأردن��ي��ة  االأك��ادمي��ي��ة 
الن�ساب  ب���ج���ده��م  اك��ت��م��ل  ال�����س��رك��ة  راأ���س��م��ال  م��ن   %85 م��ث��ل���ا  وم�ساهمني 

القان�ين ملناق�سة التقرير املايل لل�سركة. 
امل�حدة  املالية  وال��ق���ائ��م  االإدارة  جمل�س  تقرير  العامة  الهيئة  واأق����ّرت 

وتقرير مدققي ح�سابات ال�سركة. 
ويف كلمة األقاها رئي�س جمل�س االإدارة حممد اأب� حم�ر قال فيها: ارحب 
اع�ساء  عن  وبالنيابة  نف�سي  عن  باال�سالة  يل  ويطيب  ترحيب  اجمل  بكم 
والع�سرين  احل���ادي  ال�سن�ي  التقرير  ايديكم  ب��ني  ا�سع  ان  االدارة  جمل�س 
ل�سركة ال�سلم الدولية للنقل والتجارة الذي يعك�س النتائج املالية لل�سركة 

خلل العام 2017. 
وا�ساف اب� حم�ر بق�له:  لقد اثبتت التط�رات االقت�سادية يف عام 2017، 
والت�سغيل يف  اال�ستثمار  ت�اجه  و�سع�بات  تقلبات  وج�د  مت�قعا من  كان  ما 
�سركة  متكنت  وال�سع�بات  التقلبات  هذه  من  الرغم  وعلى   ، املحلية  ال�س�ق 

االجمالية  ايراداتها  يف  زي��ادة  حتقيق  من  والتجارة  للنقل  الدولية  ال�شام 
االي���رادات بلغت  حيث   ،  %20 ن�سبته  م��ا  دي��ن��اراً   )  865،761  ( م��ق��داره   مبلغا 

دي��ن��اراً  يف   )  4،306،782  ( مقارنة مع   2017/12/31 يف  دي��ن��اراً   )5،172،543(
.2016/12/31

وحققت ال�سركة ربحا مقداره ) 540،987 ( دينارا يف العام 2017 مقارنة 
اإ�سافة الى من� يف حق�ق امل�ساهمني مبلغا   ، مع ربح ) 168،890 ( عام 2016 

مقداره ) 492،866 (. 
واأكد ابو حمور ان هذا التح�شن يف االداء هو اثبات على جناح ا�شرتاتيجية 
ال�شركة يف حتقيق النمو االيجابي وقدرتها على مواجهة التقلبات وال�شعوبات 
التي تفر�سها او�ساع ال�س�ق ، و�س�ف ن�ا�سل ال�سعي لتح�سني االداء وايجاد 

االف�سل والعمل على البحث لفر�س جديدة لزيادة ان�سطة ال�سركة. 
اع�ساء  االخ����ة  جميع  م��ن  والتقدير  بال�سكر  كلمه  حم�ر  اب���  واختتم 
جه�دهم  على  بال�سركة  العاملني  وكافة  التنفيذية  واالدارة  االدارة  جمل�س 
امل�شلحة  فيه  مل��ا  العوائد  وحتقيق  االداء  ورف��ع  ال�شركة  تطوير  يف  املبذولة 
الغايل يف ظل  فيه اخل��ر الردن��ن��ا  ومل��ا   ، ال��ك��رام  لل�سركة وم�ساهميها  العامة 
ح�سرة �ساحب اجلللة  »امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني« حفظه اهلل ورعاه
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ب��االإم��ك��ان  اأن���ه  اأب���� و���س��اح  امل�����س��دري��ن االأردن���ي���ني عمر  اأك���د رئي�س جمعية 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن ات��ف��اق��ة ال��ت��ج��ارة م��ع ك��ن��دا لتعزيز ال�����س��ادرات ب��ني البلدين، 
وال��س�ل بحجم هذه التجارة اإلى ارقام اأكر، مبينا اأنه يف العام 2016 جتاوز 
امل�ست�ردات  اإلى كندا 69 ملي�ن دوالر، بينما جتاوز  حجم ال�سادرات االأردنية 

منها 55 ملي�ن دوالر.
التجارة  اتفاقية  �سمن  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ا�ستغلل  اإل���ى  و���س��اح  اأب����  ودع���ا 
احلرة امل�قعة بني االردن وكندا لتعزيز وزيادة ال�سادرات ال�طنية الى ال�س�ق 

الكندية. 
بالتعاون مع مركز ترويج  جاء ذلك خلل ور�سة عمل نظمتها اجلمعية 
التجارة الكندي )TFO( للرتكيز على اأهمية ا�ستغلل اتفاقية التجارة احلرة، 
ال�س�ق  اإل��ى  االأردن��ي��ة  ال�سادرات  لزيادة   ،2012 ع��ام  التنفيذ  حيز  دخلت  التي 

الكندي.
وكندا يف �س�ء  االردن  ال�سادرات بني  تعزيز  اأهمية  اإل��ى  و�ساح  اب���  واأ���س��ار 
اتفاقية التجارة احلرة، مبينا ان اجلمعية لها دور فاعل يف م�ساعدة م�سدري 

االأغذية امل�سنعة يف دخ�ل ال�س�ق الكندية.
االردن��ي��ة،  ال�شركات  وم�شاعدة  دع��م  حتر�س  اجلمعية  اأن  و�شاح  اأب��و  وب��ني 
الكندي،  ال�س�ق  لدخ�ل  الغذائية  ال�سناعات  جمال  يف  تعمل  التي  خ�س��سا 
والذي  العام 2012  الغذائي منذ  �سيال  امل�ساركة يف معر�س  وذل��ك من خلل 

ينظم بالتناوب يف مدينتي م�نرتيال وت�رونت�.
ووقع االأردن وكندا يف 28 حزيران )ي�ني�( من العام 2009 اأربع اتفاقيات 
تعاون ثنائي بني البلدين، بهدف تاأ�سي�س علقات اقت�سادية مميزة يف خمتلف 

املجاالت، خ�س��سا التجارية منها.
يف  تعاون  اتفاقيات  وث��لث  احل��رة،  للتجارة  اتفاقية  االتفاقيات  وت�سمل 

جم������االت اال���س��ت��ث��م��ار 
والعمل والبيئة.

وت�������س���ه���م ات��ف��اق��ي��ة 
ال�����ت�����ج�����ارة احل���������رة يف 
رف���ع م�����س��ت���ى ال��ت��ب��ادل 
م�ست�ى  على  التجاري 
ال�����س��ل��ع ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
اإلى جانب اإيجاد فر�س 
ت�������س���دي���ري���ة ج����دي����دة 
يف  االأردن��ي��ة  للمنتجات 
االأ�س�اق اخلارجية من 
خلل ما ت�سمح به من 
املن�ساأ  تكامل  اإم��ك��ان��ي��ة 
مع الدول التي ترتبط 
االأردن  م�����ن  ك�����ل  م�����ع 
باتفاقيات جتارة  وكندا 

حرة.
اهمية  اململكة بيرت ماكدوقل  الكندي لدى  ال�سفر  اأكد  اآخ��ر،  من جانب 
تعزيز وتن�سيط العلقات االقت�سادية والتجارية واالرتقاء بها الى امل�ست�يات 

ال�سيا�سية املميزة التي تربط البلدين.
وقال اإن ال�سفارة على ا�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة من اجل تنمية وتن�سيط 
الفر�س  ا�ستغلل  الى �سرورة  االعمال  داعيا جمتمع  البلدين،  االعمال بني 

املتاحة.

االردن��ي��ة  الوطنية  البحرية  اخل��ط��وط  ل�شركة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
االكادميية  مقر  يف   2018/4/26 امل���اف��ق  اخلمي�س  العامة  الهيئة  اجتماع 
احمد عرم��س  االدارة  رئي�س جمل�س  برئا�سة  البحرية  للدرا�سات  االردنية 
اكتمال  واعلن  ال�سركات  مراقب  ومندوب  االإدارة  جمل�س  اع�ساء  وبح�س�ر 

الن�ساب وقان�نية اجلل�سة. 
العامة  الهيئة  واق��رت   . املالية.  البيانات  على  العامة  الهيئة  و�سادقت 

تقرير جمل�س االإدارة والق�ائم املالية وتقرير مدققي ح�سابات ال�سركة.
واأقر جمل�س االدارة ت�زيع 15% ارباح نقدية من را�س املال للم�ساهمني. 
وا�سار عرم��س خلل انعقاد اجلل�سة اإلى اخلطط امل�ستقبلية للعام 2018
البحرية والب�اخر والتحرك  القطع  يف  لل�ستثمار  اال�س�اق  – متابعة 
وت�سغيلية  اقت�سادية  ج���دوى  ذات  ف��ر���س  ورود  ح��ال  يف  امل��درو���س  ال�سريع 

منا�سبة. 
للخدمات البحرية العقبة  ميناء  �سركة  وا�ستثمارات  اعمال  – دعم 

– املتابعة احلثيثة مع كافة اجلهات ذات العلقة لرفع انتاجية الفندق 
وزيادة حجم املبيعات من جهة و�سبط امل�ساريف من جهة اخرى. 

يف  وامل�ساريع  االع��م��ال  تط�ير  جم��االت  يف  ال�ظيفي  ال��ك��ادر  دع��م   –
القطاع البحري وقطاع النقل والطاقة لرفع �س�ية العاملني قدر االمكان. . 
التابعة  و�سركاتها  �سركتكم  يف  جاهدين  نعمل  اننا  عرم��س:   واأ���س��اف 
االقت�شادية  التحديات  اجن���ازه يف ظ��ل  م��ا مت  احل��ف��اظ على  ال��ى  واحلليفة 
واالقليمية ونتطلع اي�سا لتن�يع م�سادر الدخل وتعظيم االيرادات واالرباح 

املحيط  م�ست�ى  على  املريحة  غ��ر  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  ظ��ل  يف  الت�سغيلية 
املرتبطة بطبيعة اعمال ال�سركة ، حيث تتاثر اعمال قطاع النقل البحري 
وب�شكل  والعامل  املنطقة  حتمل  التي  بالتطورات  و�شلبا  ايجابا  تعلمون  كما 

�سريع. 
وقال عرم��س ان م�ؤ�سر البيانات املالية للعام 2017 بني ايديكم اعطي 
فكرة وا�سحة عن نتائج اعمال ال�سركة ون�ساطاتها خلل العام 2017 مقارنة 

بال�سنة املا�سية 2016 وتتلخ�س اهم هذه امل�ؤ�سرات يف: 
امل�ؤ�س�������ر                                       الن�سبة لعام 2017           الن�سبة لعام 2016

1. ن�سبة الربح الى راأ�س املال                  %21،77                  %18،94
2. ن�سبة العائد على امل�ج�دات غر املتداولة            %11،33                 %9،70

3. ن�سبة ال�سي�لة                                    %124،83                 %117،33
4. ن�سبة املدي�نية / اجمايل امل�ج�دات       %32،45                 %33،47

واختتم عرم��س بتقدمي ال�سكر للجميع على ثقتهم بال�سركة ودعمهم 
امل��س�ل لها ، كما �سكر اع�ساء جمل�س االدارة واع�ساء اللجان املنبثقة عنه 
وال�سركات  ال�سركة  الدوؤوبة خلدمة هذه  التنفيذية على جه�دهم  واالدارة 
لكافة  ال�سكر  وج��ه  كما   ، ون���ع��ا  كما  اعمالها  لتط�ير  واحلليفة  التابعة 
العاملني من مدراء وعمال ال�سركة وجمم�عة ال�سركات ، وحثهم على بذل 
الت�فيق  متمنيا  امل��ج��االت.  كافة  يف  االداء  �سبل  لتط�ير  اجلهد  من  املزيد 
للردن احلبيب يف ظل قائد امل�سرة ح�سرة �ساحب اجلللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�سني حفظه اهلل ورعاه. 

أبو وشاح: االستفادة من ‘‘التجارة الحرة‘‘ لتعزيز الصادرات إلى كندا

الخطوط البحرية الوطنية تعقد اجتماعها السنوي الحادي واالربعين

شركات
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عقدت الهيئة العامة ل�سركة م�سانع االأج���اخ االردنية )م�ساهمة عامة( 
ال�سرات�ن  فندق  يف   2018/4/23 امل���اف��ق  االث��ن��ني  ي���م  اجتماعها  امل��ح��دودة 
بالعا�سمة االردنية عمان بح�س�ر اع�ساء جمل�س االدارة وعدد من امل�ساهمني 
الهيئة  واأق��رت   ، اجلل�سة  وقان�نية  الن�ساب  اكتمال  ال�سركات  مراقب  واعلن 
على  وامل�افقة   ،2017 ل�سنة  لل�سركة  املالية  البيانات  االجتماع  خلل  العامة 
اأرب��اح نقدية على امل�س�اهمني بن�سبة 22،5% من راأ���س املال واب��راء ذمة  ت�زيع 

جمل�س االدارة. 
وبداأ االجتماع بكلمة رئي�س جمل�س االدارة الذي رحب بالنيابة عن اع�ساء 

جمل�س االدارة بامل�ساهمني ومندوب مراقب عام ال�سركات واحل�س�ر قائل: 
باالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن زملئي اع�ساء جمل�س االدارة ارحب 
ال�سن�ي لهيئتكم  الدع�ة حل�س�ر هذا االجتماع  بكم وا�سكركم على تلبيتكم 

امل�قرة. 
ال�سادة الكرام: -

اال�ستثمارية  ال�سركات  ط��لئ��ع  م��ن  واح���دة  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت  �سركتنا  ان 
وال�سناعية حيث حققت ايرادات جيدة من االرباح املقب��سة من ا�ستثماراتها 
من ال�سركة التابعة ومن ا�سهم ال�سركات امل�ساهمة االردنية التي ن�ساهم فيها. 
ونحن بدورنا نثمن غاليا دور القيادة العامة لق�اتنا امل�سلحة االردنية – 
العامة  واملديرية  امللكي  اجل�  و�سلح  العام  االم��ن  ومديرية  العربي  اجلي�س 
ال�طني  انتاجنا  ، العتمادهم  املدين  للدفاع  العامة  واملديرية  ال��درك  لق�ات 
والذي يحافظ دوما على اف�سل درجات اجل�دة وباأف�سل امل�ا�سفات واال�سعار 

ومنذ تاأ�سي�س ال�سركة وبدء االنتاج عام 1965.
وبتاريخ 2017/8/10 قامت القيادة العامة باإبلغنا بعدم جتديد اتفاقية 
�سراء االقم�سة من �سركتنا التابعة ملا بعد عام 2020 نظرا لرغبتهم يف ان�ساء 
م�سنع  ان�ساء  لغايات  وذل��ك  حمليني  م�ستثمرين  م��ع  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
يلبي  ومبا  ا�ستثماري  ا�سا�س  وعلى  ال�سراكة  مبداأ  وعلى  والن�سيج  للملب�س 

احتياجات الق�ات امل�سلحة االردنية – اجلي�س العربي. 
ولقد تقدمت �سركتنا مع اآخرين للم�ساهمة يف هذا امل�سروع الذي ال يزال 

حتت الدرا�شة من قبل اجلهات املعنية. 

وال يف�تني يف هذا املجال ان ا�سكر كافة العاملني يف ال�سركة ملا يقدم�نه 
ب��اجل���دة واالت���ق���ان وداأب���ه���م املت�ا�سل  ان��ت��اج��ن��ا م������س���ف��ا  ت��ع��اون ليبقى  م��ن 

للنه��س باالنتاج كما ون�عا. 
ويف اخلتام امتنى لكم دوام التقدم والنجاح يف ظل ح�سرة م�النا �ساحب 

اجلللة امللك عبداهلل الثاين املعظم حفظه اهلل.

شركة مصانع االجواخ االردنية توزع 22.5% أرباحًا على المساهمين

شركة االردن االولى تعقد اجتماعها السنوي وتصادق على البيانات المالية
ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
ل���ل����س���ت���ث���م���ار  االول�����������ى  االردن 
امل�������س���اه���م���ة ال���ع���ام���ة اج��ت��م��اع��ه��ا 
ال����ع����م�����م����ي �����س����ب����اح االرب������ع������اء 
ال�سرات�ن  فندق  يف   2018/4/25
االدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ب��ح�����س���ر 
العبابنة” واع�ساء  خر  “حممد 

جمل�س االدارة. 
واع���ل���ن م���ن���دوب م���راق���ب ع��ام 

ال�سركات عن قان�نية اجلل�سة. 
العبابنة  املجل�س  رئي�س  وق��ال 
بالعمل  ال�سركة  ق��ام��ت  كلمتة  يف 

االزم������ات  ل��ت��خ��ط��ي  دوؤوب  ب�����س��ك��ل 
واال�شتمرار يف حتقيق اهداف وغايات ال�شركة مبا يعود بالنفع على امل�شاهمني 
بف�سل  العبديل  منطقة  يف  املقام  التجاري  ملجمعها  بالت�س�يق  ا�ستمرت  كما 
على  للعمل  االدارة  �سعي جمل�س  الى  ا�سافة  واقليميا  املتاحة حمليا  الطرق 

ت�س�يق بع�س ارا�سي ال�سركة بغر�س بيعها.
ويف اخلتام ت�جة العبابنة بال�سكر وعظيم االمتنان الع�ساء جمل�س االدارة 

وكافة م�ظفي ال�سركة ملا بذل�ه من جه�د لتحقيق اهداف ال�سركة وتط�يرها 
و�سرهم  وثقتهم  املت�ا�سل  دعمهم  على  للم�ساهمني  امتنانه  ع��ن  واع���رب 
االدارة عن  تقرير جمل�س  الهيئة  واق��رت  ال�سركة.   على م�سلحة  وحر�سهم 
اعمال ال�سركة للعام 2017 كما �سادقت على البيانات املالية امل�حدة وتقرير 

جمل�س االدارة واخلطة امل�ستقبلية باال�سافة الى ابراء ذمة جمل�س االدارة. 
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تدريبية مل�ظفي  بعقد جل�سة  العربي،  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
»جرائم  بعن�ان  اجلنائي،  البحث  اإدارة  م��ع  بالتعاون  بالبنك  ال��ف��روع 
وخا�سة  بامل��س�ع  الت�عية  لزيادة  وذلك  البن�ك«،  على  امل�سلح  ال�سط� 
التي  ال���دورة  االآون���ة االأخ���رية. حتدثت  انت�شار بع�س االأح���داث يف  م��ع 
اأقيمت ي�م االثنني امل�افق 2018/3/5 يف فندق املريديان عن املفه�م 

ال�سائد جلرائم ال�سط� امل�سلح على البن�ك و�سبل ال�قاية منها وكيفية 
الت�سرف يف حال التعر�س ملثل هذه احل�ادث.

وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن ال��ب��ن��ك ال��ع��ق��اري امل�����س��ري ال��ع��رب��ي يعد 
تدريبية  دورة  وع��ق��دت  امل��س�ع  بهذا  اهتمت  التي  البن�ك  اأوائ���ل  م��ن 

بخ�س��سه، وذلك حر�سا منه على �سلمة عملئه وم�ظفيه.

»العقاري المصري العربي« يقيم دورة تدريبية حول السطو المسلح

ح�����س��ل ب��ن��ك االأردن ع��ل��ى ���س��ه��ادة االم��ت��ث��ال مل��ع��اي��ر اأم���ن 
االإ����س���دار   - ل��ع��ام 2018   PCI DSS ال���دف���ع   ب��ط��اق��ات  ب��ي��ان��ات 
�سركة قامت  اأن  بعد  وذل��ك   .3.2 الثالثة  ن�سختها   اجلديد من 

الأم��ن  االأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  اال���س��ت�����س��اري��ة   ScanWave CTS
اأم��ن  جمل�س  ل��دى  املعتمدون  و���س��رك��اوؤه��ا  املعل�مات  وح��م��اي��ة 
وال�سيا�سات  االأنظمة  وتقييم  تدقيق  بعملية  العاملي  البطاقات 
اأظهرت  والتي  البنك.  يف  املطبقة  واالأم���ان  احلماية  ومعاير 
مبا  ال�سهادة  هذه  ومتطلبات  معاير  جلميع  ميتثل  البنك  اأن 

ي�سمن تعزيز اأمن وحماية معل�مات عملئه. 
رجب  �سالح  ال�سيد  ال���دويل  االع��ت��م��اد  �سهادة  ا�ستلم  وق��د 
امل��دراء  االأردن بح�س�ر جمم�عة من  لبنك  العام  املدير  حماد 
العام  املدير  ال�سناع  رم��زي  والدكت�ر  البنك  من  التنفيذيني 

.ScanWave CTS ل�سركة
على  البنك  ح�س�ل  اأن  حماد  ال�سيد  اأك��د  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
�سهادة  PCI DSS ياأتي تاأكيداً على �سعي البنك الدائم لتطبيق 
اأحدث االأنظمة ومعاير احلماية واالأمان امل�سرفية وعلى كافة 
وخدمات  منتجات  تقدمي  م��ن  البنك  ميكن  ومب��ا  امل�ست�يات. 
عالية اجل�دة واالأم��ان لعملئه، يف ظل زيادة االعتمادية على 

قن�ات الدفع االإلكرتونية.

بنك األردن يحصل على شهادة PCI DSS الدولية لعام 2018

شركات



157 157العدد 44- 2018 157العدد 44- 2018 العدد 44- 2018

امل�ساهمة   ( اجلاهزة  االلب�سة  ل�سناعة  ال��زي  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
العامة املحدودة (، اجتماعها ال�سن�ي اخلام�س والع�سرين �سباح االثنني امل�افق 
2018/5/28 يف مقر ال�سركة مبحافظة الزرقاء بح�س�ر ) 8( اع�ساء من ا�سل 
)11( من اع�ساء جمل�س االدارة وم�ساهمني مثل�ا 64% من را�س مال ال�سركة ، 
واعلن مراقب عط�فة مراقب ال�سركات ال�سيد هيثم ال�سمايلة ، اكتمال الن�ساب 
وقان�نية اجلل�سة وقان�نية القرارات التي �ستتخذ ، وعني ال�سيد طارق عبا�سي 
بقاعني  ونايف  للجل�سة  كاتبا  جمعة  فرا�س  ال�سيد  عني  كما  للح�سابات  مدققاً 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  االج��ت��م��اع  الهيئة خ��لل  واق���رت  م��راق��ب��ني،  ع��لم��ات  و�سمر 
لل�سركة ل�سنة 2017 وابراء ذمة جمل�س االدارة وانتخاب اإرن�ست وي�نغ مدققني 

للح�سابات للعام 2018 ،
نائبا عن رئي�س جمل�س  ف���ؤاد يغنم  ال�سيد ق�سطندي  وب��داأ االجتماع بكلمة 
الكرمي من  باحل�س�ر  االدارة  اع�ساء جمل�س  وا�سم  با�سمه  الذي رحب  االدارة 

امل�ساهمني واع�ساء جمل�س االدارة وممثلي و�سائل االعلم.  وقال: 
بال�سيدات  بالرتحيب  االدارة  اع�ساء جمل�س  وبا�سم زملئي  با�سمي  اتقدم 
العامة  امل�ساهمة  اجل��اه��زة  االلب�سة  ل�سناعة  ال��زي  �سركة  م�ساهمي  وال�����س��ادة 

املحدودة. 
وا�ساف ق�سطندي بق�له لقد جاء عام 2017 عاما �سعبا على اعمال ال�سركة 
ومل حتقق اخلطط التي و�شعتها ال�شركة لتغطية الطاقة االنتاجية للم�شنع 
يف  ال��ى م�سانعه  انتاجه  بنقل  ق���رارا  الكبار  العملء  اأح��د  ات��خ��اذ  ب�سبب  وذل��ك 
ال�سديدة  املناف�سة  الى  باال�سافة  االنتاجية  احتياجات خط�طه  لتغطية  م�سر 
يف اال�سعار العاملية يف فيتنام وال�سني وم�سر وخ�س��سا ب�سبب الدعم احلك�مي 
لهذه ال�سناعة يف تلك البلدان ، مما مل يتح املجال الدارة ال�سركة تغطية النق�س 

بال�قت املنا�سب فانخف�ست الطاقة االنتاجية القل من %40. 
واأكد ق�سطندي ان اإدارة ال�سركة احرزت نتائج جيدة وو�سعت ال�سركة على 
وهيكلة  االنتاج  وتنظيم خطوط  ترتيب  باعادة  قامت  بعدما   ، الربحية  طريق 
االثر  له  و�شيكون  اخلطوط  ه��ذه  منتجات  بت�شويق  وال��ب��دء  االنتاجية  كلفهم 

امللح�ظ يف الن�سف الثاين من العام القادم 2018
وذكر ق�سطندي ان االجراءات تتلخ�س مبا يلي: 

عليه  وال��ت��ي ح�سل  اال���س���اق  املطل�بة حاليا يف  االن��ت��اج  ن�عيات  درا���س��ة   -1
للتاأقلم مع هذه  اللزمة  االج��راءات  واتخاذ  العام 2016  تغرات كبرة خلل 
االحتياجات واال�سعار التي تباع بها مبا يتنا�سب مع التغرات التي ح�سلت يف 
اال�س�اق من ن�احي زيادة الطلبات على انتاج البنطل�ن وتخفي�س الطلبات على 

اجلاكيت.

الطلبات  تغطية  م��ن  ال�����س��رك��ة  تتمكن  ح��ت��ى  االن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  زي����ادة   -2
املتزايدة وهذا ي�ساعد على خف�س كلف االنتاج الت�سغيلية من خلل زيادة عدد 
خطوط االنتاج واعادة االنتاج واعادة ترتيب املاكينات وزيادة اعدادها وحتديثها 

لتحقيق الفائدة املرج�ة. 
 Studio  ( 3- القيام بعمليات ت�س�يق كبرة ومبا�سرة ومن خلل مكتب
بالطاقة  واع��لم��ه��م  ال��زب��ائ��ن  م��ن  ممكن  ع��دد  ب��اك��ر  للت�سال   )Moda
االنتاجية اجلديدة لل�سركة واال�سعار املناف�سة التي ت�ستطيع ال�سركة اعطاوؤها 
لهم ، وتكللت هذه اجله�د بالنجاح حيث مت االتفاق مع اكرث من اربع �سركات 
 2028 القادم  العام  من  الثاين  الن�سف  من  ابتداء  معنا  بالعمل  للبدء  جديدة 

و�ست�سل هذه الطلبات اجلديدة ذروتها يف العام 2019. 
وقال ق�سطندي ، بهذا نك�ن قد و�سعنا ال�سركة على م�سار جديد له نتائجه 

املمتازة التي �س�ف تنعك�س على ربحية ال�سركة يف ال�سن�ات القادمة. 
عن اهم اخلطط امل�ستقبلية امل��س�عة لل�سركة قال ق�سطندي انها تنح�سر 

مبا يلي: 
اعادة ترتيب خطوط االنتاج للتاأقلم والنوعيات اجلديدة املطلوبة حاليا يف 

اال�س�اق العاملية وا�سعارها املناف�سة
العام  اي���ام  ط���ل  على  بالكامل  وملئها  للم�سنع  االنتاجية  الطاقة  زي���ادة 

ال�شتيعاب كلف االنتاج وحتقيق الربح
والعمل  االمريكية  املتحدة  ال�اليات  يف  والت�س�يق  البيع  عملية  يف  الت��سع 

على فتح ا�س�اق جديدة يف اوروبا. 

شركة الزي لصناعة االلبسة تعقد اجتماعها السنوي الخامس والعشرين

ارتفعت اأرباح �سركة م�سفاة البرتول االأردنية بنهاية الربع االأول من العام 
اجلاري بن�سبة 2 باملئة، مقارنة بذات الفرتة من العام املا�سي.

ال�سركة-اأرباحا  عن  ال�سادرة  الر�سمية  البيانات  ال�سركة-بح�سب  و�سجلت 
عن ال�سه�ر الثلثة االأولى من العام اجلاري نح� 8 مليني دينار، مقارنة مع 

7.86 ملي�ن دينار لذات الفرتة من العام املا�سي.
 3.4 الغاز  اأ�شطوانات  وتعبئة  التكرير  ن�شاط  من  ربحا  ال�شركة،  وحققت 
العام اجل��اري، فيما بلغت من ن�شاط م�شنع  االأول من  الربع  مليون دينار يف 
 2.7 البرتولية  املنتجات  وبيع  ت�شويق  ن�شاط  ومن  دينار،  مليون   1.8 الزي�ت 

ملي�ن دينار.
نح�  اجل��اري  العام  اذار من   31 ال�سركة يف  فقد حّ�لت  البيانات،  وبح�سب 
ملي�ن دينار من ر�سيد احتياطي الت��سعة الرابع لتغطية الت�ساميم االأ�سا�سية 

للم�سروع.
واأك����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة م�����س��ف��اة ال���ب���رتول االأردن���ي���ة املهند�س 
عبدالكرمي العلوين على ان ال�سركة تكثف جه�دها لتنفيذ م�سروع الت��سعة 
الرابع من خلل البدء يف الت�ساميم التف�سيلية للم�سروع والتي �سيتم املبا�سرة 
لدى  التكرير  كفاءة  لزيادة  ُملحة  حاجة  امل�سروع  ان  على  م�سددا  قريباً،  بها 

امل�سفاة.
وو�سف املهند�س العلوين، العلقة املالية مع احلك�مة ب� »اال�سرتاتيجية«، 

مبديا تفاوؤال حيال ال��س�ل الى اتفاق »اإيجابي« الإنهاء هذه العلقة .
ب��ج��د واج��ت��ه��اد لتغطية كافة  ت���ا���س��ل عملها  ال�����س��رك��ة   « ق���ال:  ال���ى ذل���ك، 
احتياجات ال�س�ق املحلية من اأن�سطتها يف الغاز والتكرير وت�زيع وبيع امل�ستقات 

ان  ال��ى  من�ها  النفطية، 
وبكميات  مت�فر  املخزون 
ت����ف�����ق احل�����اج�����ة ل��ك��اف��ة 

اأن�سطة ال�سركة«.
ان  ال�����������ى  وي���������������س�������ار 
يف  وافقت  العامة  الهيئة 
االج��ت��م��اع ال���ع���ادي ال��ذي 
ن��ي�����س��ان   30 يف  ان����ع����ق����د 
اإدارة  جمل�س  ق���رار  ع��ل��ى 
ال�����س��رك��ة ب���ت����زي���ع اأرب�����اح 
ن��ق��دي��ة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ني 
م��ن  ب���امل���ئ���ة   20 ب��ن�����س��ب��ة 

را�س مال ال�سركة، واقتطاع ما ن�سبته 10 باملئة كاحتياطي اجباري من االأرباح 
ال�شافية من ن�شاط �شركة ت�شويق املنتجات البرتولية.

ووافقت الهيئة العامة اأي�سا على وقف اقتطاع االحتياطي االجباري 
لباقي اأن�سطة ال�سركة، باالإ�سافة الى تخ�سي�س مبلغ 7.8 ملي�ن دينار 
مل�سروع  كاحتياطي  دينار  ملي�ن   7.8 وتخ�سي�س  اختياري،  كاحتياطي 
املتجمع  االخ��ت��ي��اري  االح��ت��ي��اط��ي  ر�سيد  وا�ستعمال  ال��راب��ع  الت��سعة 

الأغرا�س م�سروع الت��سعة الرابع.

2 % نمو أرباح شركة مصفاة البترول االردنية في الربع األول



يرفع السيد فواز الرشيدات رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام املهندس أحمد ذينات

اىل مقام حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبداهلل الثاني ابن الحسني املعظم

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

بمناسبة األعياد الوطنية 
راجني املوىل عز وجل أن يمد يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا وسندا ألردننا 

الحبيب وأن يعيد هذه املناسبات على اململكة بالخري واليمن والربكات 

تهنئة وتربيك

شركة كهرباء اربد 
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اقرت الهيئة العامة ل�سركة كهرباء حمافظة اربد ت��سية جمل�س االدارة 
ت�زيع 70 باملئة ارباحا على امل�ساهمني من �سايف االرباح املتاتية لل�سركة عن 

ال�سنة املالية 2017 والبالغة قرابة �ستة مليني دينار. 
واظهرت قائمة الدخل ال�سامل لل�سركة ارتفاع مبيعات الطاقة الى 260 
ملي�ن دينار مقابل 251 ملي�نا لعام 2016 فيما بلغت كلفة �سراء الطاقة 224 
ملي�ن دينار ما حقق ربحا اجماليا جتاوز 36 ملي�ن دينار بقليل.  وانخف�ست 
ن�سبة الطاقة املفق�دة عام 2017 لت�سل الى 10.27 باملئة مقابل 11.15 باملئة 
عام 2016 وارتفع عدد امل�سرتكني لي�سل الى 522 الف م�سرتك مقابل 495 

الفا وبلغت ن�سبة اال�ستمرارية يف التيار الكهربائي 99.88 باملئة.  
ا�ستطاعت  ال�سركة  ان  ار�سيدات  ال�سركة ف�از  ادارة  وقال رئي�س جمل�س 
العام املا�سي ادامة خدماتها مب�ست�ى وكفاءة عالية بف�سل كادرها االداري 
والعاملني كافة الفتا الى ان جمل�س االدارة عمل على ت�فر اال�ستثمارات 
امل�ساريع.   لتنفيذ  النقدية  التدفقات  يعزز  مب��ا  امل����ارد  وتنمية  امل�ستقبلية 
ولفت ار�سيدات الى ان ال�سركة حققت ارباحا قبل ال�سريبة جتاوزت ثمانية 
�سركات  طليعة  يف  لتبقى  امل��ايل  مركزها  تعزيز  يف  ا�سهم  ما  دينار  مليني 

الت�زيع الكهربائي. 
بال�شبكات  االه��ت��م��ام  ع��رب  االداء  حت�شني  يف  ال�شركة  ا�شتمرارية  واك��د   
الفنية وتعزيز ادوات اخلدمة ب�س�رة ت�سمن اعتمادية وم�ث�قية امل�سرتكني 
الذين جتاوزوا ن�سف ملي�ن م�سرتك ناهيك عن ا�ستمرارية ت�فرها بيئة 

العمل املنا�سبة للك�ادر ودعم العمل االجتماعي واخلري. 
 وقال مدير عام ال�سركة املهند�س احمد الذينات ان ال�سركة ا�ستمرت يف 
رفع وترية االداء وحت�شينه مبا انعك�س ايجابا على تطور اخلدمات املقدمة 

للم�سرتكني.  
ولفت الى انه رغم وج�د بع�س املعيقات املت�سلة بت�افر ال�سي�لة جراء 
الرم�ك  مياه  �سركة  اب��رزه��ا  حك�مية  م�ؤ�س�سات  على  املرتفعة  املدي�نية 

م�ست�ى  على  احلفاظ  ا�ستطاعت  انها  اال  دينار  ملي�ن   50 تقارب  ومببالغ 
التط�ر وال�فاء بالتزاماتها جتاه امل�سرتكني ب�س�ية عالية.

 وثمن الذينات روح الفريق التي ت�س�د العاملني يف ال�سركة اداريا وفنيا 
والذي انعك�س على االداء العام بايجابية م�ستعر�سا باالرقام بع�س ن�احي 
جاهزية  م�ست�ى  ورف��ع  اخل��دم��ات  وح��سبة  ال�سبكات  �سعيد  على  التط�ر 

التعامل مع االح�ال الطارئة وغرها.  
التي  احل��ايل  للعام  لل�سركة  الرا�سمايل  االن��ف��اق  خطة  االجتماع  واق��ر 
خ�س�س لها قرابة 5ر38 ملي�ن دينار لتم�يل م�ساريع م�ساهمات امل�سرتكني 
وت�شمنت  الثابتة.  وامل��وج��ودات  ال�شبكات  وتطوير  وحت�شني  الريف  وكهربة 
اخلطة تخ�سي�س ح�ايل 5ر5 ملي�ن دينار مل�ساريع كهربة الريف تنفذ من 
خللها �سبكات اجلهد املت��سط واملنخف�س وحمطات التح�يل وحم�التها 
يف  دي��ن��ار  مليني   10 ق��راب��ة  امل�سرتكني  م�ساهمات  مل�ساريع  خ�س�ست  فيما 

مناطق امتياز عمل ال�سركة كافة.
 وخ�س�ست اخلطة ح�ايل 5ر11 مليون مل�شاريع تطوير وحت�شني �شبكات 
ال�شركة العاملة وتو�شيعها وا�شافة حموالت وحمطات حتويلية، ا�شافة الى 
ع��دادات  ا�ستبدال  خطط  �سمن  ذكية  باأخرى  القدمية  ال��ع��دادات  ا�ستبدال 
 12 ب�  يقدر  راأ�سماليا  انفاقا  امل�سرتكني. وح��ددت اخلطة  التيار لدى  ق��راءة 
وماكينات  واآليات  ارا���س  و�سراء  واالن�ساءات  االبنية  لتح�سني  دينار  ملي�ن 
واجهزة حا�س�ب واثاث ومعدات متفرقة. وقدرت اخلطة قيمة التع�ي�سات 
املت�قع دفعها يف الق�سايا املرف�عة على ال�سركة واملت�قع انهاوؤها خلل العام 

ب� 25 الف دينار. 
ي�سار الى ان ال�سركة تخدم منطقة امتياز وا�سعة ت�سمل حمافظات اقليم 

ال�سمال كافة “اربد وجر�س وعجل�ن واملفرق”.

»كهرباء إربد« توزع 70 % ارباحًا على مساهميها

اأحمد الذينات
املدير العام
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قال نائب مدير عام ال�سركة االأردنية الإعادة مت�يل الرهن العقاري عبدالرزاق طبي�سات 
اأن ال�سركة باعت االإ�سدار رقم )230( من اأ�سناد قر�س ال�سركة، وعددها 10 االف �سند بقيمة 

ا�سمية 10 مليني دينار.
واأ�ساف اأن اال�سدار الأجل 3 �سن�ات ب�سعر فائدة ثابت 25ر5 باملئة �سن�يا ت�ستحق بتاريخ 4 

مت�ز 2021.
اأنه مت منح ح�سيلة بيع االإ�سدار كقر�س الإحدى �سركات التاأجر التم�يلي الإعادة  وبني 

مت�يل عق�د تاأجر مت�يلي عقارية ممن�حة من قبلها.
وكان جمل�س مف��سي هيئة االوراق املالية قد وافق على طرح االأ�سناد للكتتاب بقراره رقم 

)2018/59( يف جل�سته التي عقدت بتاريخ 25 �شباط 2018.
بت�فر  قيامها  االإ�سكاين من خلل  التم�يل  �س�ق  وتفعيل  ال�سركة على تط�ير  وتعمل 
وعلى  �سكنية  التي متنح قرو�ساً  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  االأجل  التم�يل مت��سط وط�يل 
تط�ير �س�ق راأ�س املال من خلل قيام ال�سركة بطرح اأ�سناد قر�س يف �س�ق راأ�س املال املحلي 

مما ي�ساعد يف زيادة االأدوات اال�ستثمارية املتاحه يف ال�س�ق. 

الذي  ال�ساد�س«  ال��دويل  »االأع��م��ال  م�ؤمتر  االإ�سلمي  �سف�ة  بنك  رع��ى 
العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت  التطبيقية  العلوم  جامعة  اأقامته 
ال�س�ق  يف  العاملة  املنظمات  بني  العلقات  ت�طيد  بهدف  العلمي  والبحث 

املحلي ومد ج�س�ر التعاون مع املنظمات االإقليمية والدولية.
االقت�ساد على مدى  كلية   / امل�ؤمترات  امل�ؤمتر يف ق�سر  اأقيم  هذا وقد 
ي�مني 11 و12 ني�سان مب�ساركة عدد من دول العامل. ولقد ح�سر امل�ؤمتر 
الرئي�سية  امل��ح��اور  من  ع��دد  ملناق�سة  املحلية  البن�ك  ممثلي  من  جمم�عة 
منها املحا�سبة، املالية وامل�سرفية، الت�س�يق، نظم املعل�مات االإدارية واإدارة 
االأعمال وكيفية اإيجاد فر�س للتعاون بني اجلامعة وخمتلف اجلهات الأخذ 

زمام الريادة والتف�ق يف االأعمال ملا فيه دعم للقت�ساد ال�طني.
وعلق ال�سيد �سامر التميمي، الرئي�س التنفيذي لبنك �سف�ة االإ�سلمي 
قائًل: »ي�سعدنا اأن نك�ن مت�اجدين دائماً لرعاية امل�ؤمترات املهمة وخا�سة 
تلك التي ترتقي بال�سراكات اال�سرتاتيجية بني املنظمات وتعمل على رفد 

االقت�ساد ال�طني االأردين بفر�س جديدة للنم� والتقدم.«
ويف ختام امل�ؤمتر قدمت جامعة العل�م التطبيقية لبنك �سف�ة االإ�سلمي 

درعاً تقديرياً تعبراً عن �سكرهم لرعاية هذا احلدث.

»اعادة تمويل الرهن العقاري« تبيع اصدارا قيمته 10 ماليين دينار

بنك صفوة اإلسالمي يرعى مؤتمر »األعمال الدولي السادس«

العادي  العم�مي  اجتماعها  ال�سمالية  ا�سمنت  ل�سركة  العامة  الهيئة  اأقرت 
بتاريخ 2018/4/2 يف مقر م�سنع ال�سركة مبنطقة امل�قر برئا�سة معايل فار�س 
ملح�س  �سليمان  العام  املدير  وح�س�ر  االدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القطارنة 
واأع�ساء جمل�س االدارة وم�ساهمني باالأ�سالة وال�كالة ما ي�سكل ن�سبته %99.7.  
  و�سادقت الهيئة العامة على حم�سر اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق 
وتقرير جمل�س االدارة عن اأعمال ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31 
وتقرير مدققي احل�سابات.    ووافقت الهيئة العامة على مقرتح جمل�س االدارة 
ب�ساأن ت�زيع ارباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 16.5% من را�س املال واإبراء ذمة 

اأع�ساء جمل�س االدارة.   
اأربع  ملدة  لل�سركة  ادارة جديداً  اأنتخبت جمل�س  قد  العامة  الهيئة  وكانت   

�سن�ات مك�ن من �سركة ا�سمنت املنطقة ال�سمالية ممثلة باربعة اأع�ساء وهم: 
املديهيم    اب��راه��ي��م  ب��ن  رائ���د  -ال�سيد  احل��رب��ي    �سليم  ب��ن  �سليمان  ال�سيد 
-ال�سيد حممد بن �سليم طري�س ال�ساعدي   -معايل فار�س القطارنة   وكل من 
املهند�س �سع�د بن �سعد العريفي واملهند�س حممد بن فايز بن حممد الدرجم 

وال�سيد با�سم ج�يد ظبيان كاع�ساء م�ستقلني. 
املكتب  احل�سابات  مدققي  تعيني  اع���ادة  على  العامة  الهيئة  واف��ق��ت  كما   
الدويل املهنية لل�ست�سارات والتدقيق الدكت�رة رمي االعرج لتدقيق ح�سابات 

ال�سركة لل�سنة املالية 2018 وتف�ي�س جمل�س االدارة بتحديد اأتعابهم.  

»اسمنت الشمالية« تقرر توزيع 16.5% ارباحًا نقدية على 
المساهمين وتنتخب مجلس إدارة جديدًا 

شركات
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شركة البالد “مستشفى االستقالل” 
تعقد اجتماعها السنوي وتقر البيانات المالية

م�ست�سفى   ” الطبية  للخدمات  ال��ب��لد  ل�سركة  العامة  الهيئة  ع��ق��دت 
االثنني  ي���م  والع�سرين  ال���اح��د  ال�سن�ي  ال��ع��ادي  اجتماعها   ” اال�ستقلل 
امل�افق 2018/4/30 يف مقر امل�ست�سفى يف العا�سمة االردنية عمان ، برئا�سة 
املدير  وح�س�ر  االدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الفايز  نايف  الدكت�ر  معايل 
وم�ساهمني  االدارة  جمل�س  اع�ساء  وح�س�ر  االح��م��د  اأح��م��د  ال�سيد  ال��ع��ام 
مثل�ا الن�ساب القان�ين ، واأعلن مندوب عط�فة مراقب ال�سركات قان�نية 

االجتماع باكتمال الن�ساب القان�ين. 
ال�سن�ية  وامليزانية  االإدارة  جمل�س  تقرير  على  العامة  الهيئة  و�سادقت 
 2017 االأول  كان�ن   31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  واخل�سائر  االأرب��اح  وح�ساب 
واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة،  واإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س االإدارة عن ال�سنة 

املالية ال�سابقة واال�ستماع اإلى قرارات االجتماع العادي ال�سابق. 
وقال نائب رئي�س جمل�س االدارة معايل الدكت�ر نايف الفايز ال يخفى 
اثرها  انعك�س  ب��دوره��ا  والتي  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االح���داث  ان  عليكم 
ال�سحية  اخلدمات  قطاع  ذل��ك  يف  مبا  االقت�سادية  القطاعات  معظم  على 
وهو الن�شاط الرئي�شي لل�شركة.  ورغم ذلك ا�شتطاعت ال�شركة حتدي هذه 
للمحافظة على  اق�سى اجله�د  النجاح من خلل بذل  الظروف ال�ستمرار 
اخلطط  تطبيق  ال��ى  باال�سافة  غاياتها  لتحقيق  ومكانتها  ال�سركة  �س�رة 

امل�ستقبلية التي كنا قد التزمنا بها منذ البداية. 

ال�سركات  وم��راق��ب  وامل�ساهمني  االدارة  جمل�س  اع�ساء  الفايز  و�سكر 
ورجال ال�سحافة واالعلم واثنى على جه�د م�ظفي ال�سركة كل يف م�قعه 
على جه�دهم املبذولة لتحقيق االهداف املرج�ة لل�سهام يف خدمة اردننا 
الغايل ان�سجاما مع روؤية �ساحب اجلللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني 

حفظه اهلل ورعاه. 

القاضي رئيسا لمجلس ادارة جمعية البنوك 
ه��اين  االأردين،  ال��ع��رب��ي  اال���س��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ف���از 
اإدارة جمعية البن�ك يف االأردن للدورة املقبلة،  القا�سي، برئا�سة جمل�س 
والرئي�س التنفيذي، املدير العام للبنك االأهلي االأردين، حممد م��سى، 

مبركز نائب الرئي�س. 
  وكانت الهيئة العامة جلمعية البن�ك يف االأردن، التاأمت يف اجتماعها 
والبنك  االأردين،  ال��ع��رب��ي  اال�ستثمار  بنك  وانتخبت  ال�سن�ي،  ال��ع��ادي 
والبنك  وال��ت��م���ي��ل،  للتجارة  االإ���س��ك��ان  وب��ن��ك  ال��ع��رب��ي،  والبنك  االأه��ل��ي، 
وبنك  اال�ستثماري،  والبنك  عمان،  القاهرة  وبنك  االأردين،  االإ�سلمي 
لبنان واملهجر، و�سيتي بنك، اأع�ساء يف املجل�س، اإلى جانب البنك املركزي 
ونائبا  رئي�سا  اأع�����س��ائ��ه  م��ن  املجل�س  وان��ت��خ��ب  م��راق��ب��ا،  ع�س�ا  االأردين 

للرئي�س للدورة 2018- 2021.
   وكانت الهيئة قد فتحت باب الرت�سيح ملجل�س اإدارة اجلمعية وتقدم 

للقرتاع 14 بنكا فاز منها 9 بع�س�ية املجل�س.
   وناق�ست الهيئة العامة العادية للجمعية تقرير جمل�س االإدارة عن 
اأعمال اجلمعية يف عام 2017 واقرته، كما اأقرت امليزانية العامة و�سادقت 

على تقرير املحا�سب القان�ين.  
 كما اأقرت امل�ازنة التقديرية للجمعية للعام احلايل 2018، ووافقت 
على قرار جمل�س االإدارة اأن يتم ا�ستيفاء ما قيمته 75 باملائة من الر�س�م 

املرتتبة على البن�ك االأع�ساء يف اجلمعية وعددها 25 بنكا.   
وناق�ست الهيئة العامة امل�سكلت التي واجهت البن�ك يف تعاملها مع 

اجلهات احلك�مية ال�سيما يف م��س�ع الكفاالت.  

ان  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  ت��روؤ���س��ه  خ��لل  القا�سي  واك���د   
املجل�س اجلديد �سي�ا�سل تقدمي اخلدمات للبن�ك االأع�ساء وتعزيز دور 
اجلمعية والقطاع امل�سريف يف خدمة االقت�ساد االأردين وتعزيز علقاتها 

مع اجلمعيات ال�سقيقة وال�سديقة. 



ملاذا املدن الصناعية ا�ردنية؟
- جميع مش�يات املستثمر الصناعي تخضع لضريبة املبيعات

بنسبة الصفر ورسوم جمركية بنسبة الصفر.
- ضريبة دخل سنوية ثابتة مقدارها 5%.

- تخضع كافة الضرائب ا�خرى لنسبة الصفر.
- ستة مدن صناعية/ مناطق تنموية تغطي كل من عمان –  اربد 

– الكرك – املفرق – املوقر - العقبة.
- توفر اخلدمات ا�ساسية واملساندة.

- إمكانية متلك املشروع بالكامل بالنسبة للمستثمر ا�جنبي.
- إمكانية اªستفادة من إتفاقيات التجارة احلرة العربية وا�وروبية

وا�مريكية وكندا.
- اªستفادة من إتفاق تبسيط قواعد املنشأ مع اªحتاد ا�وروبي

شركة املدن الصناعية ا�ردنية – عّمان – �مع بنك ا
سكان ط8
sales@jiec.com  |  هاتف : 96265680055+  |  موبايل : 962799323719+

 www.jiec.com

مبــــا�..
- مبا± منطية جاهزة.

- مساحات ·تلفة تبدأ من 328م2  ولغاية 813 م2.
- توفر جميع اخلدمات الالزمة.

أراضــــي..
اراضي صناعية مطورة

- مساحات ·تلفة تبدأ من 2500 م2
- توفر خدمات البنية التحتية

- قطع ا�راضي موزعة حسب القطاع الصناعي
خدمة املكان الواحد..

- رخصة املهن
- رخصة اªنشاءات

- اذونات اªشغال
- خدمات املياه والكهرباء واªتصال

- اªستفادة من اªعفاءات واحلوافز التي مينحها قانون 
االستثمار
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الرئي�سيني  املط�رين  اأح��د  االأردن��ي��ة  ال�سناعية  امل��دن  �سركة  تعتر  حيث 
ارا�سي مط�رة ومباين  ال�سناعية يف االردن والتي تعمل على ت�فر  للمدن 
الإحت�سان  وامل�����س��ان��دة  الرئي�سية  اخل��دم��ات  بكافة  ورف��ده��ا  ج��اه��زة  �سناعية 
ومن  �س�اء،  حد  على  واالإج��ان��ب  والعرب  االأردن��ي��ني  ال�سناعيني  امل�ستثمرين 
مناطق  خمتلف  على  امل���زع��ة  التنم�ية(  )امل��ن��اط��ق  ال�سناعية  امل���دن  خ��لل 
واالإيجار  التملك  فيها خيارات  االردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  ت�فر  اململكة 

وجمم�عة من احل�افز املتعلقة بت�سهيلت الت�سديد.
ورج���ال  امل�ستثمرين  ك��اف��ة  االأردن���ي���ة  ال�سناعية  امل���دن  ���س��رك��ة  وت��دع���      
االأعمال الراغبني باالإ�ستثمار واقامة م�ساريعهم ال�سناعية يف اململكة االردنية 
ال�سناعية  امل��دن  يف  املتاحة  االإ�ستثمار  فر�س  من  االإ�ستفادة  اإل��ى  الها�سمية 

القائمة وهي: 
-         مدينة عبداهلل الثاين ابن احل�سني ال�سناعية/ �سحاب

-         مدينة احل�سن ال�سناعية/ اربد
-         مدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين ال�سناعية/ الكرك

-         مدينة العقبة ال�سناعية الدولية/ العقبة
-         مدينة امل�قر ال�سناعية/ امل�قر

-         مدينة املفرق ال�سناعية/ املفرق
علما باأن ال�سركة ب�سدد اإن�ساء مدن �سناعية جديدة وهي:

-         مدينة الطفيلة ال�سناعية/ الطفيلة
-         مدينة ماأدبا ال�سناعية/ مادبا

-         مدينة ال�سلط ال�سناعية/ ال�سلط
مدينة جر�س ال�سناعية/ جر�س

ال�سناعية  م�ساريعهم  ب��اإق��ام��ة  ال��راغ��ب��ني  للم�ستثمرين  ال�سركة  وت���ف��ر 
مايلي:

ال��ت��ي يقدمها ق��ان���ن االإ���س��ت��ث��م��ار )املناطق  - االإ���س��ت��ف��ادة م��ن االإع���ف���اءات 
الدخل  �سريبة  على  واع��ف��اء  بتخفي�سات  تتمثل  وال��ت��ي  �سابقا(،  التنم�ية 

واملبيعات والر�س�م اجلمركية.
- قطع اأرا�سي مط�رة ومباين �سناعية جاهزة مب�ساحات خمتلفة.
- حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية واخلدمات امل�ساندة.

- اجراءات عمل مب�سطة من خلل النافذة اال�ستثمارية ال�احدة.                
- اإمكانية اال�ستئجار اأو التملك للأرا�سي واملباين.

- �سه�لة ال��س�ل الى االأ�س�اق العاملية.
- عمالة مدربة وم�ؤهلة وباأج�ر مناف�سة.

- تطبيق معاير دولية حلماية البيئة من التل�ث.
- احلق بتملك كامل امل�سروع للم�ستثمر االأجنبي.

- حرية حتويل عوائد اال�شتثمار اإلى اخلارج.
العامل  دول  م��ن  العديد  م��ع  االردن  وقعها  التي  التجارية  االتفاقيات   -

والتي متنح املنتج االردين ميزة تف�سيلية عند دخ�لها للأ�س�اق العاملية.

المدن الصناعية األردنية:
 المكان األمثل إلقامة مشروعك الصناعي 

الرئي�س التنفيذي - الدكت�ر جلل الدبعي

االت�سال على  او   sales@jiec.com االإمييل  عر  مرا�سلتنا  اأو   www.jiec.com ملزيد من املعل�مات واالإ�ستف�سار يرجى زيارة م�قع ال�سركة
اله�اتف التالية: عمان – جممع بنك االإ�سكان- هاتف 065680055  / 0799323719
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ك���رم ال��دك��ت���ر اإ���س��م��اع��ي��ل ع��ب��د ال��غ��ف��ار، رئ��ي�����س االأك��ادمي��ي��ة 
من  جمم�عة  البحري  والنقل  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العربية 
امل�س�ؤولني ورجال االعمال العرب، خلل امل�ؤمتر الدويل للنقل 

البحري والل�ج�ستيات ال�سابع.
ال�سابق  االأردين  ال��ن��ق��ل  وزي���ر  ال��ت��ك��رمي��ات  ق��ائ��م��ة  و�سملت 
املوانئ  احت��اد  رئي�س  ب��دوي  ال�شعوب،  وع�شام  الدكتور ح�شني 
البحري  النقل  قطاع  رئي�س  اإ�سماعيل  ر�سا  والل�اء  العربية،  
قطاع  ل�سئ�ن  النقل  وزارة  م�ست�سار  الديب  م�سطفى  وال��ل���اء 
النقل البحري وي�سري اجلمل وزير الرتبية والتعليم االأ�سبق 
االقت�سادية  الهيئة  رئي�س  نائب  دروي�����س  ال��ق��ادر  عبد  وال��ل���اء 

لتنمية قناة ال�س�ي�س.
ال�سع�ب ح�سل على  الدكت�ر ح�سني  ان معايل  الى  وي�سار 
االأكادميية  من  ال�سرف  مرتبة  مع  النقل  يف  الدكت�راه  �سهادة 

العربية للعل�م والتكن�ل�جيا والنقل البحري.

»األكاديمية العربية للنقل« تكرم
 الوزير األردني السابق حسين الصعوب

اأعلنت جمم�عة �سيتي امل�سرفية العاملية عن تعيني ن�ر غازي جرار 
يف من�سب الرئي�س التنفيذي لفرع �سيتي بنك ان ايه يف االأردن. 

وقبيل التحاقها ب�سيتي، �سغلت ن�ر من�سب رئي�س جمم�عة اخلدمات 
امل�سرفية ال�ساملة لدى بنك ABC )امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية(.

امل�سرفية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  وا���س��ع��ة  عملية  ب��خ��رة  ن���ر  وتتمتع 
ل��ل�����س��رك��ات، وال���ت���م����ي���ل ال���ت���ج���اري، ومت����ي���ل ال�������س���رك���ات، وال��ت��ط���ي��ر 
�سرة  وت�سمل  امل��ال��ي��ة.  امل���ؤ���س�����س��ات  واإدارة  والتخطيط  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

االأردن  االإ�سكان يف  بنك  املرم�قة منها  امل�ؤ�س�سات  من  ع��دداً  املهنية  ن�ر 
والدي�ان امللكي الها�سمي العامر. 

اأت�لى  اأن  ‘ي�سعدين  وتعليقاً على من�سبها اجلديد، �سرحت جرار: 
قيادة فريق عمل �سيتي بنك ان ايه يف االأردن واال�ستمرار يف بناء علقات 
وطيدة وق�ية مع نخبة العملء يف القطاعني العام و اخلا�س. ونحن 
نطمح مل�ا�سلة ت�فر طرق جديدة ومبتكرة لتقدمي االق�سل لعملئنا 
االقت�سادية  الفعاليات  م��ع  وا�سرتاتيجية  مميزة  �سراكات  لتحقيق  و 

املختلفة يف االأردن’. 
من جهته، قال ال�سيد نادر ال�سيخ، املدير التنفيذي ل�سيتي بنك فى 
م�سر وامل�سرق العربي: ‘نفتخر برتاثنا وعلقاتنا الق�ية التي تربطنا 
بعملئنا يف القطاعني العام واخلا�س وامل�س�ؤولني. اإن خرة ن�ر الكبرة 
مبا�سرة  م�ساهمة  �ست�ساهمان  املحلي  ال�����س���ق  يف  العميقة  ومعرفتها 

وفعالة يف من� وتط�ير �سيتي يف االأردن’. 
البنك خدمات  ويقدم   1974 منذعام  االأردن  بنك يف  �سيتي  يت�اجد 
ال�����س��رك��ات واخل����دم����ات امل�����س��رف��ي��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ك��ل م���ن ال�����س��رك��ات 

وامل�ؤ�س�سات املالية والقطاع العام.
وي������زاول ���س��ي��ت��ي ن�����س��اط��ه يف م��ن��ط��ق��ة ال���ع���امل ال��ع��رب��ي م��ن��ذ ح����ايل 
االأ���س���اق من���اً �سمن  اأ���س��رع  املنطقة واح���دة م��ن  ق��رن، وُت�سَنف  ن�سف 
من  وا�سعة  باقة  امل�سرفية  املجم�عة  وت���ف��ر  العاملية.  ا�سرتاتيجيتها 
خدمات امل�ؤ�س�سات وال�سركات يف ع�سر دول عربية هي: االإمارات العربية 
املتحدة، الك�يت، قطر، البحرين، لبنان، م�سر، االأردن، ت�ن�س، املغرب، 

واجلزائر.

لـ »مجموعة سيتي المصرفية«
جرار رئيسًا تنفيذيًا 

شركات
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دينار  العامة 363 ملي�ن  وردت هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت للخزينة 
خلل ال�سن�ات الثلث االأخرة.

وا�ستطاعت الهيئة، زيادة ع�ائد القطاع بن�سبة 7 باملئة من خلل ت�فر 
املكاملات  ان��ه��اء  اأ���س��ع��ار  وزي���ادة  ت�سجيعية  باأ�سعار  الثابت  االن��رتن��ت  ت���رددات 

الدولية ومراقبة واحلد من تهريب املكاملات الدولية.
غ��ازي  ال��دك��ت���ر  املف��سني  جمل�س  رئي�س  ت�سلم  منذ  الهيئة  ومتكنت 
الهيئة  �سجل  بقي  فيما  درج���ات،   3 التنظيم  م�شتوى  حت�شني  من  اجل��ب��ور، 
نظيفا من اأي ملحظة من ملحظات دي�ان املحا�سبة خلل عام 2017، يف 
ظل انه مل ت�سجل اأي ق�سية على الهيئة منذ عام 2015، بالرغم من وج�د 

36 ق�سية �سابقة قبل ذاك العام.
�سكاوى  م��ن  باملئة   90 ح��ل  م��ن  الهيئة  ا�ستطاعت  اخل��دم��ي،  وباجلانب 
الى  �سك�ى   4301 م��ن  ع��دده��ا  انخف�س  ع��ام 2017، حيث  خ��لل  امل���اط��ن��ني 
ا�ستخدام  القيام بج�الت تفتي�سية متعددة على  3017 �سك�ى �سن�يا، و�سط 

الرتددات والتداخل ال�سلبي والتي قدر عددها ب� 540 ج�لة.
و2850  ت��رددات  ا�ستخدام  رخ�سة   950 الهيئة  اأ�سدرت  ال�سياق،  ذات  ويف 

�سهادة م�افقة ن�عية الأجهزة االت�ساالت الرادي�ية.
ويف ذات اجلانب، قامت بدرا�سة طلبات تعديل وان�ساء ح�ايل 4098 و�سلة 
ميكروية واإ�سدار امل�افقات اللزمة، باالإ�سافة لدرا�سة جتديد 8876 و�سلة 

رادي�ية وما يقارب 4725 م�قعاً رادي�ياً واإ�سدار امل�افقات اللزمة.
ومتكنت الهيئة من تنظيف بيئة البث االإذاعي من خلل نظام مراقبة 
للحد من  ال����رتددات  م��راق��ب��ة  بنظام  الهيئة  خ��لل متكني  م��ن  االإذاع�����ات، 
االإي���رادات وت�فر ح���ايل 200  وزي��ادة  املرخ�س للرتددات  اال�ستخدام غر 

األف دينار �سن�يا اعتبار من منت�سف العام اجلاري.
وعلى ذات ال�شعيد، توقعت الهيئة االنتهاء من اجناز نظام اإدارة الطيف 
الرتددي املح��سب قبل منت�سف عام 2018، الى جانب ابرام اتفاقية لتنظيم 
ا�ستخدام م�ارد الطيف الرتددي يف اململكة بني اجلهات املدنية والع�سكرية.

امل�افقات  طلبات  تقدمي  اإج���راءات  اأمتتة  من  االنتهاء  الهيئة،  ورجحت 

ال��ن���ع��ي��ة الأج��ه��زة 
االت�����������������������س�����������االت 
ال���ط���رف���ي���ة خ���لل 
ال������ع������ام اجل���������اري، 
وال����ت����دق����ي����ق ع��ل��ى 
اأم��������������ن �����س����ب����ك����ات 
االت�����������������������س�����������االت 
وال�سر  اخل��ل���ي��ة، 
ب������������������اإج������������������راءات 
ت�������س���ج���ي���ل ب��ع�����س 
امل������������دارات ل��ل��ق��م��ر 
االأردين  ال�سناعي 
 ”JORSAT“
يف االحت��اد الدويل 
ل��������لت�����������������س��������االت 

.”KADBI“ بالتن�سيق مع مركز
مدى  لتحديد  االت�ساالت  اأ���س���اق  مراجعة  تنفيذ  عن  الهيئة  واأعلنت 
يف  اال�شتثمار  وت�شجيع  املناف�شة  حتفيز  بهدف  التنظيمي  للتدخل  احلاجة 
اأثر متديد حيازة رخ�سة اجليل الرابع  القطاع، جنبا الى جنب مع درا�سة 

واملتوقع اإجنازه خال الربع االأول من العام اجلاري.
من�سة  وبناء  بت�سميم  اجل���اري،  العام  خ��لل  الهيئة  �ستق�م  ذل��ك،  ال��ى 
رقمية متط�رة لتمكني اجلهات املعنية لل�ستفادة من اأكرث من 50 خدمة 
الكرتونية، باالإ�سافة لتحديث نظام ال�سكاوى ال�ستقبالها با�ستخدام خدمات 
االحتياجات  ذوي  و�س�ل  وت�سهيل  االجتماعي  الت�ا�سل  وو�سائل  االت�سال 

اخلا�سة من اأ�سحاب االإعاقة الب�سرية وال�سمعية للنظام.

“تنظيم االتصاالت” تورد 363 مليون دينار للخزينة في 3 سنوات

كابيتال بنك ينظم حوارية حول التكامل االقتصادي بين األردن والعراق
ب�ابتك  ال��ع��ق��ب��ة-  ›م�انئ  ب��ع��ن���ان  ح���اري��ة  ب��ن��ك جل�سة  ك��اب��ي��ت��ال  ن��ظ��م 
والعراق،  االأردن  بني  االقت�سادية  العلقات  تعزيز  بهدف  وذل��ك  للعراق‹، 
العراقية،  وال�����س��ادرات  للم�ست�ردات  بحرية  كب�ابة  العقبة  اأهمية  وتاأكيد 

بح�س�ر ممثلني عن القطاعني العام واخلا�س يف البلدين.
امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  وال��ت��ي ح�سرها حم��اف��ظ  وج����اءت اجلل�سة احل����اري���ة، 
اإدارة كابيتال بنك با�سم خليل  االأردين الدكت�ر زياد فريز، ورئي�س جمل�س 
ال�����س��امل، وع���دد م��ن رج���ال االأع���م���ال وامل�����س��ت���ردي��ن وامل�����س��دري��ن االأردن��ي��ني 
والعراقيني، واأدارتها رئي�س حترير جريدة الغد  الناطق الر�شمي للحكومة 
علقات  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  لبحث  غنيمات،  جمانة  الزميلة  )االن( 
التبادل التجاري واال�ستثماري بني االأردن والعراق، وفتح اآفاق جديدة اأمام 
امل�ستثمرين، ال�سيما واأن العراق ي�ستعد حاليا النطلق مرحلة اإعادة االإعمار 

بعد هزمية الع�سابات االإرهابية وا�ستعادة االأمن واال�ستقرار يف البلد.
وقال ال�سامل اإن كابيتال بنك كان مبادراً لتاأكيد اأن االأردن ي�سكل العمق 
البلدين،  اال�سرتاتيجي للعراق، و�سرورة تعزيز العلقات االقت�سادية بني 
كب�ابة  العقبة  اأهمية  اإل��ى  الفتا  بكفاءة،  االإع��م��ار  اإع���ادة  مرحلة  وا�ستثمار 

للتجارة ال�سادرة وال�اردة اإلى العراق.
واأك����د اأه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ���س��ن��اع��ي��اً وجت��اري��اً 
م�سروعات  يف  للم�ساركة  التهيئة  اإلى  االأردنية  ال�سركات  داعيا  وا�ستثمارياً، 
اإلى  اإلى اتخاذ اململكة قاعدة للنطلق  اإعادة االإعمار وال�سركات االأجنبية 

العراق. 
اأه��م��ي��ة هذه  امل�����س��ارك���ن يف اجلل�سة احل���اري��ة على  امل�����س���ؤول���ن  واأج��م��ع 

املبادرة التي اأطلقها كابيتال بنك لتعزيز العلقات االقت�سادية بني البلدين 
وتط�يرها لت�سل ملرحلة التكامل ال�سناعي والتجاري واال�ستثماري.

البلديات  وزراء  االأردن  من  فيها  �سارك  ح�ارية،  جل�سة  اللقاء  وت�سمن 
املهند�س  والتم�ين  وال��ت��ج��ارة  وال�سناعة  امل�سري،  وليد  املهند�س  والنقل 
مف��سي  ورئي�س  �سحادة،  مهند  اال�ستثمار  ل�س�ؤون  والدولة  الق�ساة،  يعرب 
العراق  ومن  ال�سريدة،  نا�سر  اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 
وزير النقل كاظم احلمامي، وال�سفرة يف عمان �سفية ال�سهيل، وعدد من 
رجال االأعمال وامل�ست�ردين وامل�سدرين االأردنيني والعراقيني، فيما �سبقتها 
جل�سة �سارك فيها امل�س�ؤول�ن املعني�ن يف �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية 

اخلا�سة.
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ملجم�عة  العامة  الهيئة  وافقت 
 Orange/ االأردن���ي���ة  االت�����س��االت 
االإدارة  االأردن، على ت��سية جمل�س 
امل�ساهمني  اأرباح نقدية على  بت�زيع 
مقدارها 24 ملي�ن دينار، اأي ب�اقع 
خ��لل  وذل���ك  فل�ساً/لل�سهم،   12.8
احل��ادي  ال��ع��ادي  ال�سن�ي  اجتماعها 
والع�سرين الذي عقد ي�م اخلمي�س 
الدكت�ر  برئا�سة  ني�سان   26 امل���اف��ق 
�سبيب عماري رئي�س جمل�س االإدارة 
واالإدارة  املجل�س  اأع�����س��اء  وح�����س���ر 

التنفيذية للمجم�عة.
ك���م���ا ����س���ادق���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
عن  االإدارة  جم��ل�����س  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
امل��ن��ت��ه��ي��ة يف  لل�سنة  ال�����س��رك��ة  اأع���م���ال 
لتقرير  �سماعها  بعد   ،2017/12/31
احل�سابات  ح���ل  احل�سابات  مدققي 
اخل��ت��ام��ي��ة وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا ل��ل��م��ي��زان��ي��ة 

العم�مية لل�سركة عن العام 2017.
االج���ت���م���اع،  خ������لل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 

ا�ستعر�س د. عماري التحديات التي واجهت قطاع االت�ساالت على االأ�سعدة 
التغر يف بع�س مك�نات الطلب على  املختلفة العام 2017، واأكرثها تاأثراً 
اأن�اعها، وارتفاع ن�سب ال�سرائب  ال�سركة مبختلف  التي تقدمها  اخلدمات 
املفرو�سة على القطاع و ارتفاع اأ�سعار حيازة الرتددات، وحدة املناف�سة بني 

ال�سركات العاملة فيه.
 Essentials“ اخلم�سية  االأردن   Orange ا�سرتاتيجية  ان  على  واك���د 
2020” �سممت لي�س فقط للتكيف مع تغرات التكن�ل�جيا بل والتكيف مع 
التغرات من خلل  بالتعامل مع تلك  “قمنا  اأي�ساً، قائًل  ال�س�ق  تغرات 
وتخفي�س  االإنتاجية  رف��ع  خ��لل  وم��ن  ج��دي��دة،  دخ��ل  ع��ن م�سادر  البحث 
بج�دة  امل�سا�س  دون   2016 ال��ع��ام  يف  عليه  ك��ان��ت  عما  الت�سغيلية  تكاليفنا 
خدماتنا، و�شوال الى حتقيق زيادة يف اأرباحنا خال العام املا�شي، وبالتايل 

حتقيق ارتفاع يف العائد على اال�شتثمار”.
ال�شعد  واجن��ازات��ه��ا على خمتلف  ال�شركة  اداء  ع��ن  ع��م��اري  د.  وحت��دث 
�سبكاتها،  يف  اال�ستثمار  زي���ادة  اهمها  م��ن  ك��ان  وال��ت��ي  املا�سي،  ال��ع��ام  خ��لل 
حيث مت ر�سد مبلغ 300 ملي�ن دينار لل�ستثمار يف �سبكات اجليل القادم، 
�سامنة م�ست�يات عالية اجل�دة من اجليل الرابع املتط�ر 4G+ والذي تنفرد 
 LTE( للأعمال  والفاير  للمنازل  والفاير  اململكة،  بتقدميه يف   Orange
advanced-4G+، Fiber to the Home، Fiber to the Business(الفتاً اإلى 
اأن جممل ا�ستثمارات ال�سركة يف تط�ير ال�سبكات منذ خ�سخ�ستها يف العام 

2000 وحتى االن بلغ نح�1.4 مليار دينار.
وعن م�ساهمة ال�سركة بعملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية وامياناً 
منها بان االردنيني ي�ستحق�ن االف�سل، بني عماري اأنها قامت بدور ريادي 
يف ت�طني املعرفة الرقمية وتط�ير القطاع، كما قامت ال�سركة بتعزيز دورها 
االعلن  املا�سي  العام  انه مت خلل  اإل��ى  م�سراً  االجتماعية،  امل�س�ؤولية  يف 
عن اإن�ساء مركز تدريب يف اجلن�ب لتخريج فنيني يف تكن�ل�جيا املعل�مات 
م�ؤهلني ل�س�ق العمل، و تقدمي منحة مت�يلية الإن�ساء مركز التميز االردين 
االملاين للطاقة ال�سم�سية يف منطقة املفرق التنم�ية، اإ�سافة الى م�ساهمة 
بلغ  ولقد  العفيفة.  االأ�سر  الإ�سكان  ال�سامية  امللكية  املبادرة  دعم  يف  ال�سركة 
حجم اال�ستثمار الرتاكمي يف برامج امل�س�ؤولية االجتماعية منذ العام الفني 

حتى االآن 30 ملي�ن دينار تقريبا. 
هاينك  ج��روم  االردن   Orange ل���  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  جانبه  م��ن 
االأردن،   Orange وامللم��س يف  الق�ي  التح�ل  العام 2017 كان عام  اأن  على 
حيث تكيفت ال�سركة مع معطيات �س�ق االت�ساالت، لن�سبح اأكرث مرونة يف 

واأكرث  ال�سركة،  خدمات  على  الطلب  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  كافة  مع  التعامل 
وفعالية  م��رون��ة  اأك���رث  اأداوؤن����ا  لي�سبح  عملنا  من����ذج  يف  للتغير  ا���س��ت��ع��داداً 
ال�سركة  ا�سرتاتيجية  على  معتمدة  ال�سع�بات،  لتجاوز  ق�ة  اأكرث  وبالتايل 
املتغرات  كافة  االعتبار  بعني  اأخذت  اخلم�سية “Essentials 2020” التي 

املحتملة يف قطاع االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات.
اإلى اأن العام 2017 كان اأي�شاً عام اإجنازات لل�شركة، حيث متكنت  واأ�سار 
من حتقيق قفزات نوعية اأ�شهمت يف تقدم ال�شركة واأدائها الت�شغيلي لكافة 
�سايف  على  انعك�س  االداء  يف  التقدم  هذا  اأن  مبيناً  تقدمها،  التي  اخلدمات 
ارباح )بعد ال�سريبة( املجم�عة الذي ارتفع خلل العام املا�سي بن�سبة %33 
مقارنة مع العام ال�سابق، لتبلغ م�ست�ى 24 ملي�ن دينار، مقابل 18 ملي�ن 

دينار يف العام ال�سابق.
و لفت هاينك اإلى قطاع االأعمال الذي ا�سبح يعتمد ب�سكل كامل تقريباً 
الفئة من احل�س�ل  االأردن هذه   Orange على عامل االت�سال، حيث مكنت 
على خدمات مبتكرة وحل�ل ن�عية يف جماالت قائمة واخرى جديدة بج�دة 
عاملية، م�فرة من خللها كل ما ميكن اأن يحتاجه هذه القطاع الهام، االأمر 
الذي �ساهم يف زيادة عدد امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من هذه اخلدمات، وانعك�س 
اإيجاباً على اإيرادات ال�سركة، حيث ت�سهم عائدات هذه الفئة باأكرث من %17 

من ايرادات ال�سركة.
وبح�سب البيانات ال�اردة يف امليزانية العامة لل�سركة حتى نهاية 31 كان�ن 
االأول 2017، ارتفع اإجمايل م�ج�دات ال�سركة اإلى م�ست�ى 653 ملي�ن دينار 
تقريبا، مقارنة مع 621.4 ملي�ن دينار يف نهاية 2016، اأي بزيادة ن�سبتها %5، 
كما منت حق�ق امللكية اإلى 274.24 ملي�ن دينار، من م�ست�ى 268.21 ملي�ن 

دينار لنف�س فرتتي املقارنة.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ب��ل��غ اإج��م��ايل اإي�����رادات ال�����س��رك��ة 333.2 م��ل��ي���ن دي��ن��ار، 
منخف�سة بن�سبة 3.2% عن العام ال�سابق، كما تراجعت امل�ساريف الت�سغيلية 
االأرب���اح  ارتفعت  فيما  دي��ن��ار،  ملي�ن   233.3 م�ست�ى  وبلغت   ،%6.2 بن�سبة 
الت�سغيلية اإلى م�ست�ى 105.4 ملي�ن دينار بزيادة ن�سبتها 4.7% عن م�ست�اها 

يف العام 2016.
بنيتها  تدعيم  يف  ا�ستمرارها  على   ،2018 للعام  ال�سركة  خطة  واأك���دت 
اجليل  �سبكات  خا�سة  �سبكاتها،  يف  اال�ستثمار  م�ا�سلة  خلل  من  التحتية 

القادم، والعمل على املحافظة على ح�ستها ال�س�قية يف اخلدمات املختلفة.

“االتصاالت االردنية” توزع 24 مليون دينار أرباحًا نقدية على مساهميها
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اأعلن فندق ومنتجع هيلت�ن البحر املّيت عن تعيني عبر الدبا�س مديرة لتط�ير االأعمال يف 
املنتجع اعتباًرا من 1 حزيران 2018، وهي متلك �سجًل حافًل يف جمال ال�سيافة، وتتمتع بخرة 

ع�سرين عاًما يف هذا القطاع.
اخلطط  وتنفيذ  االأع��م��ال  تط�ير  عمليات  الدبا�س  �ستق�د  اجل��دي��د،  من�سبها  خ��لل  وم��ن 

اال�سرتاتيجية للمنتجع ومركز امللك احل�سني بن طلل للم�ؤمترات باإدارة هيلت�ن.
وتعليقاً على تعيينها، قالت الدبا�س: »فندق ومنتجع هيلت�ن البحر املّيت ه� اأحدث منتجع 
مع  املهنية  م�سرتي  م��ن  اجل��دي��د  الف�سل  ه��ذا  اأب���داأ  اأن  وي�سعدين  امل��ي��ت،  البحر  �س�اطئ  على 
هيلت�ن«، وتابعت الدبا�س: »اأتطلع نح� تعزيز وتنمية اأعمالنا حيث �ساأعمل جنباً اإلى جنب مع 

الفريق امل�ه�ب واملتفاين يف هيلت�ن.
اختيار  – على  املّيت  البحر  هيلت�ن  ومنتجع  لفندق  العام  املدير   - ج. مكرزل  اإليا�س  وعلق 
حيث  الغنية  خرتها  بف�سل  الدولية  لل�سيافة  عميًقا  فهًما  الدبا�س  »جتلب  ق��ائ��ًل:  الدبا�س 
اأنها عملت يف العديد من الفنادق خلل م�سرتها، وي�سعدنا اأن نرحب بال�سيدة عبر يف عملها 
رائًعة  اإ�سافة  �ستك�ن  ال�ا�سعة  خرتها  اأن  من  واثق�ن  نحن  �سعيًدا.  حًظا  لها  ونتمنى  اجلديد 

لدورها اجلديد يف فندق ومنتجع هيلت�ن البحر املّيت«.
يذكر اأن الدبا�س ان�سمت لفريق هيلت�ن بعد اأن اأم�ست ما يقارب العامني يف من�سب املدير 
املبيعات  امليت �سابقاً، وقبل ذلك كانت مديرة  البحر  االإقليمي للمبيعات والت�س�يق ملن�ساأتني يف 

والت�س�يق خلم�س من�ساآت يف مناطق خمتلفة يف االأردن. 

عبير الدباس مديًرا لتطوير األعمال في فندق ومنتجع هيلتون البحر المّيت

اململكة  م�ست�ى  على  االأول  امل��رك��ز  االأردن   Orange احتلت 
ت�ّفرها  التي  الرقمية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  اإقليمياً  وال�ساد�س 
اخلل�ية  االأج���ه���زة  خ���لل  م��ن  مل�سرتكيها  االت�����س��االت  ���س��رك��ات 
العرب  املر�سدين  اأجرتها جمم�عة  واملحم�لة،  وذلك يف درا�سة 
عن اخلدمات الرقمية التي ي�فرها امل�سغل�ن يف 19 دولة عربية، 
حيث �سملت الدرا�سة كًل من اجلزائر، البحرين، م�سر، العراق، 
االأردن، الك�يت، لبنان، ليبيا، م�ريتانيا، املغرب، عمان، فل�سطني، 
ت�ن�س،  ���س���ري��ا،  ال�����س���دان،  ال�����س��ع���دي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ق��ط��ر، 

االإمارات العربية املتحدة واليمن.
لعدة  وفقاً  ال�سركات  خدمات  ح�ل  تقييماً  الدرا�سة  وقدمت 
م��ع��اي��ر، منها اإم��ك��ان��ي��ة ال��دف��ع ع��ر االإن���رتن���ت، َت���ّف��ر اخلدمة 

الذاتية، َت�ّفر متجر ال ��eShop والعلمة التجارية الرقمية.
ا�سرتاتيجيتها  و�سمن  ال�سركة  اأن  االأردن   Orange واك��دت 
اأحدث  ت�فر  على  با�ستمرار  تعمل   Essentials2020 اخلم�سية 

لرقمنة  امللحة  احلاجة  عينها  ن�سب  وو�سعت  مل�سرتكيها،  اخل��دم��ات 
نتيجة  اأن  م���ؤك��دًة  م�سرتكيها،  احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  خدماتها 
ت�فر هذا  يف  االأول حملياً  املركز  كان ح�س�لها على  ال��دوؤوب  عملها 

الن�ع من اخلدمات كما حلت املركز ال�ساد�س عربياً.
من  العديد  اأطلقت  ال�سابقة،  االأع����ام  وخ��لل  ال�سركة  اأن  وبينت 
حيث  ال�سابقة،  خدماتها  بتحديث  ق��ام��ت  كما  ال��رق��م��ي��ة،  اخل��دم��ات 
وفرت حل�اًل رقمية للخدمات الذاتية كتطبيق My Orange وخدمة 
تتبع  م��ن  م�ستخدميه  وم��ك��ن  املا�سي  ال��ع��ام  اأطلقت  ال��ت��ي    e-Care�ال
حجم ا�ستهلكهم، اإلى جانب متكينهم من اإمتام عملية اإعادة ال�سحن 
للبيانات ودقائق االت�سال، والقيام بالدفع على االإنرتنت، كل ذلك عر 
اإلى  اإ�سافة  اال�ستخدام،  ب�سه�لة  يتميزان  اإل��ك��رتوين  وم�قع  تطبيق 
اإعادة �سحن احل�سابات املدف�عة م�سبقاً ودفع  متكينها امل�سرتكني من 
ف�اتر احل�سابات املدف�عة الحقاً عر خدمة e- ا�سحنلي و عر ب�ابة 

Orange للدفع االإلكرتوين، كما جدّدت ال�سركة متجرها االإلكرتوين 
وه��� االأول م��ن ن���ع��ه وال���ح��ي��د يف جم��ال االت�����س��االت يف   ،eShop

اململكة، ويقدم اأحدث تقنيات التجارة االإلكرتونية..
وقالت ال�سركة انه ا�ستمراراً لتقدمها يف هذا اجلانب اطلقت بداية 
العام احلايل اأول اأداة م�ساعدة يف عامل االت�ساالت الرقمي يف املنطقة 
 ”ArtificialIntelligentChatbot“ واالجنليزية  العربية  باللغتني 
على  يعمل  ب�ت”  “ت�سات  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي   ،”Djingo“ ا�شم  حت��ت 
واخلدمات  العرو�س  عن  للم�سرتكني  ف���ري  ب�سكل  املعل�مات  ت�فر 

واملنتجات، وم�ساعدتهم يف جميع االأوقات.
وي��ذك��ر اأن جم��م���ع��ة امل��ر���س��دي��ن ال��ع��رب ت��ق��دم اأب��ح��اث��اً م���ث���ق��ة، 
اأ���ش��واق االت�شاالت واالإع��ام  اأو���ش��اع  درا���ش��ات حتليلية وتوقعات ح��ول 
يف  دول��ة   19 خدماتها  تغطي  حيث  العربي،  ال��ع��امل  يف  والتكن�ل�جيا 

العامل العربي.

Orange األردن تحصد المركز األول محليًا في تقديم الخدمات الرقمية
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ثّمن ع�س� جمل�س اإدارة غرفة �سناعة عمان ورئي�س اللجنة امل�سرفة 
وزير  فعل  برد  ال�ساكت،  م��سى  املهند�س  االردن«  يف  »�سنع  حملة  على 
العمل علي الغزاوي، عندما لفت ال�ساكت انتباه احل�س�ر ب�ج�د منتج 
ل���زارة العمل �سمن مرحلة التعريف  اأردين خلل زيارة احلملة  غر 
مبنتج  ا�ستبدالها  الف�ر  على  فطلب  العام،  للقطاع  وامل�جهة  باحلملة 

اأردين.  
ور�سالة  رم��زي��ة،  املفارقة  »كانت  ال�ساكت:  م��سى  املهند�س  وق��ال    
للجميع، حتمل دالالت عميقة وتعرب عن واقع احلال، تلك التي ظهرت 
العمل  وزارة  ال�سيافة يف  ع��ن  امل�����س���ؤول���ن  ق��دم  ال��زي��ارة عندما  خ��لل 

للم�ساركني يف االحتفال ع�سائر ذات منتج غر اأردين. 
  واأ�ساف، انتبهت خلل تقدمي ال�سيافة »ع�سائر«، باأنها مل تكن 
منه  تعاين  الكثر مما  تخت�سر  اأنها  اإال  رمزيتها  ورغم  اأردنيا،  منتجا 
ال�سناعة االردين.   وقال املهند�س م��سى ال�ساكت اإن ال�زير �سارع على 
الف�ر بالطلب من امل�س�ؤولني عن ال�سيافة اإعادتها، اإ�سافة اإلى الطلب 
كانت  واإن  التفا�سيل، حتى  ه��ذه  اإل��ى مثل  االنتباه  ال����زارة  دوائ��ر  من 

�سغرة.
   وكان وزير العمل علي الغزاوي قد عّلق يف ت�سريح �سحايف على 
م�قفه الراف�س ل�ج�د ملنتج غر اأردين يف ال�زارة بالطبيعية. وقال: 
طلبت ف�را اإعادتها اإلى م�سدرها، فكيف اأوافق على اأن نحتفل بحملة 

»�سنع يف االأردن« ثم نعر�س �سيافة م�سن�عة خارج االأردن. 
  واأ�ساف، هذا اأمر مرف��س، وا�سفاً ذلك بالدر�س جلميع من ح�سر 
الفعالية، للنتباه اإلى مثل هذه االأم�ر ال�سغرة التي ال بد واإن تنعك�س 
تعلمنا  االحتفالية  وق��ال: »خلل  الكبرة م�ستقبل.    املمار�سات  على 
در�سا مهما يف وزارة العمل باأهمية امل��س�ع، م�سرا اإلى انه اعتذر من 

احل�س�ر عن هذا الت�سرف غر املقب�ل«. 

الساكت: رمزية وجود منتج غير أردني 
في احتفالية »صنع في األردن« بليغة
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الراية الها�سمية - حمل الفكرة الطم�حة وج�سدها ووجد �سريكا حمل معه م�س�ؤولية 
التنفيذ والبناء، جاء على قدميه وبراأ�س مليئة باالأفكار وعلم الهند�سة والطم�ح، كان ذلك 
عام 1987 حني بداأ املهند�س اأ�سامة ح�سني يتحدث ب�س�ت م�سم�ع وي�سرح، مل يكن املهند�س 
الكثر، وان  ب��ذرة مثمرة وان �سنبلته �ستنبت  ي��زرع  انه  ي��درك  القادم من اخلليج  الطم�ح 
امل�سروع الذي بداأه بع�سرين م�ظفاً بني مهند�س وفني وعامل عام 1987 �سي�سل االآن عام 
األفني م�ظف، وانه حني بداأ باإن�ساء �سركة برتا لل�سناعات الهند�سية ب�س�قني  اإلى   2018
�سي�سل االآن اإلى خم�سني )50( �س�قاً وان الهنجر الذي اأقيم على )3200( مرت مربع اأ�سبح 
االأح��م��ر يف  البحر  راب��غ على  وامل��ف��رق ومنطقة  امل�قر  تقع يف  االآن ثلثة م�سانع �سخمة 

اململكة العربية ال�سع�دية وعلى م�ساحة )200.000( األف مرت مربع.

بترا للصناعات الهندسية“باديكو القابضة” تعقد اجتماعها العادي وتستعرض مسيرتها خالل 23 عاما
عراب تكنولوجيا بترا المهندس أسامة العلي: 

نقدم تكنولوجيا 
أردنية مميزة 

عالميًا

م. عمر اب� و�ساح

م�سروع بنك اال�سكان - االأردن
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برج احلمراء - الك�يت

وي��اأخ��ذه  و���س��اح قليل  اأب����  ع��م��ر  امل��ه��ن��د���س   ي�سمت 
ال�اقع اإلى املا�سي وي�سر اإلى �س�ر معلقة على احلائط 
واملفرق  امل���ق��ر  يف  االأردن  يف  املقامة  الكبرة  للم�سانع 
وخارجه يف مدينة رابغ ال�سناعية ال�سع�دية حيث تقدم 
االجن��ازات نف�شها، وما مل يقله املهند�س عمر اأبو و�شاح 
املتخ�س�سة ويف  وامل��ج��لت  الكتب  ال����رق يف  ن��ق��راأه على 
و�سائل االإعلم واملن�سات االلكرتونية التي اأبرزت الدور 
التي  فالتكن�ل�جيا  ب��رتا  �سركة  لتكن�ل�جيا  امل��ت��ق��دم 
يديرها املهند�سان اأ�سامة ح�سني وعمر اأب� و�ساح هي من 
اإبداع املهند�س اأ�سامة ح�سني اإذ ي�ستغرب الكثرون عربا 
واأجانب اأن يكون ذلك قد حتقق فقد انتزعت �شركة برتا 
م�ست�يات  على  للتكييف  واملتط�رة  الهامة  و�سناعاتها 
ك��ب��رة وم��ت��ع��ددة اإع��ج��اب امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ور���س��اه 
حيث �سجل جللة امللك بيده �سهادات م�قعة منه با�سم 
املهند�س عمر علي واملهند�س ا�سامة ح�سني ول�سركتهما 
ال��ت��ي غ��دت عاملية ق��دم لها وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي 
جملة  غ��لف  على  ن�سرناها  التي  �سهادته  ك��ري  ج���ن 

الراية الها�سمية العدد )43( كانفراد خا�س.
من  ب��داأت  ب��رتا  منتجات  �سنعت  التي  التكن�ل�جيا 
االأردن لت�سغل خرة املهند�سني وتنتجهم وتدربهم حتى 
وقد   ، املتخ�س�سني  اأح�سن  م��ن   )300( م��ن  اأك��رث  بلغ�ا 
اإلى خمتلف  االأردن  املمه�ر ب�سنع يف  االإنتاج  و�سل هذا 
ق�����ارات ال���ع���امل مب���ا يف ذل���ك اأم��ري��ك��ا اجل��ن���ب��ي��ة م���رورا 
بافريقيا وحتى جن�بها واأوروبا وجن�ب اأ�سيا فقد عرفت 

القارات اخلم�س اإنتاج برتا لل�سناعات الهند�سية. 

بدأنا بعشرين 
موظفًا ونحن اآلن 

نزيد عن  ألفي 
موظف

نملك ثالثة 
مصانع في 
األردن 
والسعودية



172172172

تقدير  ���س��ه��ادات  ال��ت��ي حملت  ب��رتا  �سركة  ج����دة �سناعة  اإق���رار  لقد ج��رى 
وقب�ل وجرى ا�سترادها بعق�د متجددة يف الكثر من دول العامل حيث اأدرك 
فقط  بال�سعر  تتعلق  ال  امل�ساألة  اأن  االأردن��ي���ن  امل�ستهلك�ن  وحتى  امل�ست�ردون 
لقد   ، ال�سناعة  الداخلة يف هذه  للتكن�ل�جيا  العالية  والقيمة  باجل�دة  واإمن��ا 
تط�رت �سركة برتا يف عم�م انتاجها ومب�ست�يات واأحجام خمتلفة غزت ال�س�ق 
االأمركية مبناف�سة ويف م�سرتها منذ ذلك الزمن الذي جتاوز الثلثني �سنة 
�ساحب  الذي  االأردن  وتط�ر  االأردنية  ال�سناعة  م�سرة  ال�سناعة  هذه  عك�ست 
ال�سركة و�ساحبته فكان تط�رها ي�ازي التط�ر االأردين حيث كانت برتا �س�رة 
معرة عن نه��س ال�سناعة االأردنية وتط�رها خلل العق�د الثلثة املا�سية..

وفنيون  واإداري����ون  مهند�شون  اأردن��ي��ون  اأجن��زه��ا  التي  التطور  م�شرية  ويف 
اأبرزها جائزة امللك عبداهلل  وعمال ح�سدت برتا وبكفاءة العديد من اجل�ائز 

الثاين للتميز و�سهادات عاملية مرم�قة اأخرى.

برتا املاركة امل�سجلة اأ�سبحت عاملية تعتلي فنادق اأمريكية واأوروبية وت�سر 
اإلى اأ�سم االأردن باعتزاز.

التي  ال�سناعة  اعتمدت  االمريكية  االجتماعي  الت�ا�سل  �سركات  اأن  حتى 
وا���س��ت���ردت  راق��ي��ة  عاملية  تكن�ل�جيا  م��ع  خللها  م��ن  وتعاملت  ب��رتا  اأنتجتها 

العديد من املكائن ل�سالح م�اقعها.
عمق  يك�سف  مت�اليني  لعامني  للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  ح�ساد 
اأ�سالة هذه املنتجات واأهليتها ومتيزها وانت�سارها ومناف�ستها الأرقى ال�سناعات 

العاملية يف هذا املجال باإقرار اجلهات املناف�سة.
مل تعد اأ�س�اق برتا الهند�سية اأ�س�اقا حملية اأو حتى عربية فقط بل دخلت 
العاملية و�سنفت ك�احدة من ال�سركات املميزة كما �سنف مبدع هذه التكن�ل�جيا 

ك�احد من بني اأبرز خم�سني مهند�سا يف هذا املجال.

نحن في )60(  بلدًا 
ومنتجاتنا في 
ناسا األمريكية 
وهيونداي 
وسامسونج وارامكو

فنادق �سرايا - فندق ور�سنت - العقبة

فنادق �سرايا - فندق املنارة - االأردن

فنادق �سرايا - فندق ق�سر العقبة - االأردن

مركز احل�سني لل�سرطان - االأردن

فنادق دبلي� - عمان



173 173العدد 44- 2018 173العدد 44- 2018 العدد 44- 2018

اأ�شامة  املهند�س  و�شع  �شنة  ثاثني  فمنذ  ل��اأردن  عابرة  جن��اح  ق�شة  ب��رتا 
ح�سني العلي فكرتها على االأر�س حتى غدت مميزة يف اإنتاجها ، وقد ا�ستطاعت 
عالية   )HVAC( والتريد  التكييف  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  عالية  بكفاءة  تنتج  اأن 
اجل�دة ومتعددة اال�ستخدامات يف وقت كان االأردن بكرا اأمام هكذا �سناعة مل 

يتعرف عليها اإال من خلل برتا.
لقد ح�سدت �سركة برتا جائزة )ريادي العام( من ارن�ست وي�نغ EY االأردن 
للعام 2017 وهي اجلائزة العاملية الوحيدة التي حتتفي برياديي االعمال الذين 

يط�رون ويق�دون �سركات حي�ية ناحجة ونامية.
وكان  والعراق  الك�يت  الأ�س�اق  الت�سدير  خ��لل   ال�سركة من  بداية  كانت   
ت�جهت  اأن  اخلليج  اأزم���ات  نتاج  الت�سعينيات  �سن�ات  يف  ال�س�قني  هذين  لغلق 
ال�شركة  اإذ حولت  وا�شح  االأمريكية  يف حتد  االأ�شواق  اإل��ى  اإنتاجها  ال�شركة يف 
التحديات اإلى فر�س وتط�رت ب�سكل مل ت�ستطع االأ�س�اق االمركية اأن ت�سّدها 

بل رحبت بها ك�سركة مناف�سة بني �سركات عاملية عديدة.
األف م�سروع حتى  برتا تت�اجد االآن يف 60 دولة ح�ل العامل ونفذت )30( 
بداية عام 2018 ومن بني هذه امل�ساريع التي تتزايد ت�ريد اأجهزة متخ�س�سة 
 )Samsung C & T( و�سركة   )Hyundai Engineering( ل�سركة 
العاملية  ل�“نا�سا” االأمركية واأرامك� ال�سع�دية وغرها من ال�سركات  وكذلك 

الهند�سية  التقنيات  ل��دق��ة  ن��ظ��را  ب���رتا،  منتجات  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ك��رى 
امل�ستخدمة يف منتجاتها وخرتها ال�ا�سعة.

برتا تنطلق من القدرة على حتديد احتياجات العمل حني ت�شع خططها 
تقدمها  التي  احل��ل���ل  ك��ل  يف  التفا�سيل  على  تركز  وه��ي  الت�سنيع  يف  املنفذة 

مبرونة ودراية وتاأخذ ملحظات عملئها وتط�رها يف كثر من االأحيان.
لقد جرى تكرمي �سركة برتا هنا يف االأردن على يد امللك عبداهلل الثاين ويف 

كثر من البلدان التي عملت فيها و�سدرت اإليها منتجاتها .
وبرتا االآن هي املمثل االأردين والعربي ال�حيد يف معر�س )ايه ات�س اآر( وه� 
العامل. لقد حملت  التكييف على م�ست�ى  املتخ�س�سة يف جمال  املعار�س  اأكر 
برتا ا�سم االأردن اإلى خمتلف انحاء العامل وحملت بف�زها خرات اردنية مدربة 
وهم حمل�ها من خلل كفائتهم التي اأتيح لها اأن تبدع واأن تعر عن نف�سها يف 

ج� لي�س �سناعيا وامنا ابداعي وبحثي وتدريبي .
انها مفخرة لكل اردين وعربي ، هذا التميز كان �سببا يف ح�س�ل املهند�س 
يف  العاملية  االأعمال  رواد  جائزة  على  علي  عمر  املهند�س  وجنله  ح�شني  اأ�شامة 

حزيران 2018 خلل احلفل الذي اأقيم يف م�نت كارل�.

Hyde Beach House
Florida - USA
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“باديكو القابضة”
“باديكو القابضة” تعقد اجتماعها العادي وتستعرض مسيرتها خالل 23 عاما

القاب�سة(  )باديك�  املحدود  واال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �سركة  عقدت 
حيث  ع��ّم��ان،  مدينة  يف  والع�سرين  الثالث  ال��ع��ادي  العامة  هيئتها  اجتماع 
وقائع  نقل  مت  فيما  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ر�سيد  منيب  ت��راأ���س��ه 
االجتماع مبا�سرة مع فندق الكرمل يف مدينة رام اهلل بال�س�ت وال�س�رة من 

خلل نظام االجتماعات املرئي.
»باديك�  ل�  القان�ين  وامل�ست�سار  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  االجتماع  وح�سر 
اأ�سهم  من   %69 ال���  قرابة  وحملة  اخل��ارج��ي،  احل�سابات  ومدقق  القاب�سة«، 
ال�سركة، وممثل�ن عن هيئة �س�ق راأ�س املال الفل�سطينية، وب�ر�سة فل�سطني.
اإدارة  ملجل�س  ال�سن�ي  التقرير  االجتماع  خلل  العامة  الهيئة  وناق�ست 
م�سرة  يلخ�س  عر�س  االجتماع  وتخلل   ،2017 عام  عن  القاب�سة«  »باديك� 

ال�سركة خلل ثلثة وع�سرين عاما من العطاء، والذي جاء كالتايل:

تأسيس »باديكو القابضة« – الرؤية واألهداف
ا�ستعر�س اأمني �سر املجل�س التنفيذي نهاد كمال خلل االجتماع م�سرة 
تاأ�سي�سها منذ  الكامنة وراء  واالأه��داف  الروؤية  القاب�سة« من حيث  »باديك� 
ن�عها يف  فريدة من  ا�ستثمارية  �سكلت حالة  اأنها  اإلى  ونيف، الفتا  عقدين 
ال�طني،  االقت�ساد  دع��م  يف  مف�سليا  ع��ام���دا  تاأ�سي�سها  �سَكل  اإذ  فل�سطني، 
وتعزيز اأركان االقت�ساد �سعيا نح� اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة اقت�ساديا.

وتناول امللّخ�س، كيف كانت »باديك� القاب�سة« االأولى يف فل�سطني التي 
ا�ستثمرت يف القطاعات التي لي�س مبقدور القطاعات احلك�مية اأن ت�ستثمر 
بها، وال حتى القطاعات اخلا�سة، واأخذت على عاتقها املخاطرة لل�ستثمار 

فيها وجذب اال�ستثمار املحلي واالأجنبي اإلى فل�سطني.

والتي  فل�سطني،  ب�ر�سة  القاب�سة«  »باديك�  اأوج���دت  كيف  وا�ستعر�س 
تعتر االآن الب�ابة االآمنة والطريقة اال�سهل لل�ستثمار يف فل�سطني وجذب 
اال�ستثمارات اخلارجية اإليها، كما كانت باديك� القاب�سة ال�سباقة لل�ستثمار 
يف قطاع االت�ساالت ب�سقيه ال�سلكي والل�سلكي، باالإ�سافة اإلى اال�ستثمار يف 

قطاعات حي�ية وتنم�ية خا�سة ال�سياحة، ال�سناعة والتط�ير العقاري.
االأه��داف  من  بالعديد  القاب�سة«  »باديك�  التزام  مدى  امللّخ�س  واأظهر 
خلق  يف  �ساهمت  حيث  فيها،  املزيد  لتقدمي  ت�سعى  زال��ت  وم��ا  حققتها  التي 
وت�ظيفهم،  بتدريب اخلريجني  العمالة  وع��ززت  العمل  العديد من فر�س 
كاهلها  على  امللقاة  املجتمعية  وامل�س�ؤولية  االأخ��لق��ي  ب��ال��دور  التزمت  كما 
ال�سركات يف فل�سطني، هذا وقد لعبت دوراً مف�سلياً يف  ك�احدة من كرى 
الغذائي  االأم��ن  وتعزيز  فل�سطني  يف  العمرانية  البنية  تط�ير  يف  امل�ساهمة 

اأي�سا.
إعادة الهيكلة

اإعادة هيكلة ال�سركة وبع�س �سركاتها التابعة،  وكان عام 2017 قد �سهد 
املتعلق  املا�سي  مت���ز  �سهر  يف  القاب�سة  باديك�  اإدارة  جمل�س  لقرار  تنفيذا 
االإداري���ة،  والتكاليف  النفقات  و�سبط  املجم�عة  �سركات  �سيا�سات  بت�حيد 
واإجراء ما يلزم من اإعادة هيكلة مل�اجهة املرحلة والظروف ال�سعبة، بهدف 

النه��س بال�سركة ودعم االقت�ساد الفل�سطيني. 
وجاءت اإعادة الهيكلة العامة كنتيجة طبيعية ومبا�سرة لرتاجع وتذبذب 
اأرباح »باديك� القاب�سة« خلل االأع�ام املن�سرمة، ومن اأجل �سبط وت�جيه 
العمليات  يف  والفعالية  ال��ك��ف��اءة  �سعف  م��ع  امل��ت��زام��ن  وامل�����س��اري��ف  النفقات 
التابعة واحلليفة، وال ميكن جتاهل االأثر  الت�سغيلية يف عدد من ال�سركات 

ساهمت »باديكو 
القابضة« في خلق 

العديد من فرص العمل 
وعززت العمالة بتدريب 
الخريجين وتوظيفهم
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الكبر لل��سع ال�سيا�سي الذي انعك�س على االقت�ساد الفل�سطيني ب�سكل عام.
و�سملت اإعادة الهيكلة اعادة ت�زيع بع�س اال�ستثمارات من خلل الرتكيز 
ال�سريع وتعزيز  ال�اعد والتط�ر  امل�ستقبل  امل�ساريع واال�ستثمارات ذات  على 
اإع��ادة هيكلة بع�س اال�ستثمارات التي ت�سكل عبئا على  من�ها، كما وت�ستمر 
االأرباح ال�شنوية للمجموعة خا�شة �شركات القطاع ال�شياحي، وحتويلها من 

�سركات خا�سرة اإلى �سركات رابحة يف االأجل املت��سط.
ومت عر�س الت�جهات اال�ستثمارية واخلطة امل�ستقبلية التي ترتكز على 
من  وذل��ك  وامل�شاريع،  ال�شركات  كافة  يف  الت�شغيلية  العمليات  اأداء  حت�شني 
الت�سغيل واالإنتاج من  خلل زيادة الكفاءة وتعزيز الفعالية يف كافة مراكز 
خلل تر�سيد النفقات االإدارية و�سبط النفقات الت�سغيلية وتعزيز االإيرادات 
وتن�يع م�سادرها، باالإ�سافة اإلى اإيلء االهتمام االأكر للم�ساريع وال�سركات 
�سيما  ال  القاب�سة«  »باديك�  حاليا  بها  ت�ستثمر  حي�ية  قطاعات  يف  العاملة 
القطاع العقاري واملدن ال�سناعية والطاقة البديلة، لتك�ن هذه اال�ستثمارات 

رافعة رئي�سية للأرباح يف امل�ستقبل املنظ�ر واملت��سط والط�يل.

انعكاس واضح على أداء الربع األول من عام 2018
واأظهرت النتائج التي اأف�سحت عنها باديك� القاب�سة  يف الربع االأول من 
عام 2018 اأولى ثمار اإعادة الهيكلة حيث ارتفع الربح الت�سغيلي امل�حد من 
7.67 ملي�ن دوالر يف الربع االأول من العام املن�سرم اإلى 10.33 ملي�ن دوالر 
يف الربع احلايل اأي بن�سبة ارتفاع 34.7%، كما ارتفع �سايف الربح امل�حد من 
اإلى 6.53 ملي�ن دوالر يف  4.72 ملي�ن دوالر من الربع االأول يف عام 2017 

الربع االأول من العام 2018 بن�سبة 38.4%، فيما  ارتفع الربح العائد مل�ساهمي 
ال�سركة ب�سكل ملح�ظ بن�سبة 36.2%، من 4.23 ملي�ن دوالر يف العام املا�سي 

اإلى 5.76 ملي�ن دوالر يف العام احلايل.
امل�ساريف  على  الف��ت  ب�سكل  املجم�عة  يف  االأخ���رة  التغرات  وانعك�ست 
االإدارية وامل�ساريف العامة امل�حدة حيث انخف�ست بن�سبة 23.6% من 5.05 
ملي�ن دوالر اإلى 3.86 ملي�ن دوالر، ومن املت�قع اأن ت�ستمر هذه االنعكا�سات 
باإظهار النتائج ال�اعدة يف الفرتات املالية من العام 2018 واالع�ام القادمة.

وخ���لل االج��ت��م��اع، مت اال���س��ت��م��اع اإل���ى ت��ق��ري��ر م��دق��ق ح�����س��اب��ات »ب��ادي��ك��� 
العامة  الهيئة  و�سادقت   ،2017/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  القاب�سة« 
على احل�سابات اخلتامية لل�سركة للعام ال�سابق 2017، والتي اأظهرت حتقيق 
باديك� القاب�سة من�اً يف االأرباح الت�سغيلية خلل العام 2017، حيث ازدادت 
ال�سابق. كما حققت  العام  عن 34 ملي�ن دوالر بنم� بن�سبة 4% مقارنة مع 
باديك� اأرباحا اجمالية بقيمة 19.1 ملي�ن دوالر قبل اقتطاع املخ�س�سات مما 

اأدى الى تراجع االأرباح ال�سافية اإلى 4.96 ملي�ن دوالر.
امللم��س  االنخفا�س  هذا  ان  االإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو�سح  ناحيته،  من   
اخذتها  التي  املخ�س�سات  نتيجة  اإذ جاء  ب�سكل م�ؤقت  اإال  ما ه�  االأرب��اح  يف 
حجم  بلغ  حيث  »بريك�«،  �سركة  اخل�س��س  وج��ه  وعلى  التابعة  ال�سركات 
امل�سك�ك  الذمم  خم�س�سات  و�سملت  دوالر،  ملي�ن   15 ح���ايل  املخ�س�سات 
العقارية،  وامل�شاريع  االأ�شول  بع�س  قيمة  تدين  وخم�ش�شات  حت�شيلها،  يف 
انتخاب  اأخ��رى. ومت  واأ�س�ل  املالية  اال�ستثمارات  تقييم  اإلى خ�سائر  اإ�سافة 

مدققي احل�سابات »اإرن�ست وي�نغ« لل�سنة املالية اجلديدة.

نبيل الصراف نضال سختيانزياد الترك
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“باديكو القابضة” 

 وقعت �سركة فل�سطني لل�ستثمار العقاري »بريك�«، الذراع اال�ستثماري 
ملجم�عة »باديك� القاب�سة« يف القطاع العقاري مع كل من م�ؤ�س�سة التم�يل 
وبرنامج  ال���دويل،  البنك  ملجم�عة  اال�ستثماري  ال���ذراع   ،)IFC( ال��دول��ي��ة 
خا�سة  اتفاقيات  اال�ستثمار،  ل�سمان  الدولية  وال�كالة  املناخ،  لتغير  كندا 
بتم�يل م�سروع الطاقة املتجددة التي تن�ي “بريك�” اإقامته يف منطقة غزة 
ال�سناعية بتكلفة اإجمالية تبلغ 12 ملي�ن دوالر، وطاقة اإنتاجية 7 ميغاواط.
بني  اهلل،  رام  مبدينة  “مليني�م”  فندق  يف  االتفاقيات  ت�قيع  وج��رى 
جمم�عة باديك� القاب�سة ممثلة بع�س� جمل�س اإدارة “باديك�” ب�سار امل�سري 
والبنك الدويل ممثل مبدير البنك الدويل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
عن  واملمثل  اهلل  احلمد  رام��ي  د.  ال���وزراء  رئي�س  رعاية  حتت  وي�س،  مارينا 
رئا�سة ال�زراء القائم باأعمال �سلطة الطاقة ظافر ملحم وبح�س�ر ي��سف 
حب�س املمثل املقيم مل�ؤ�س�سة التم�يل الدولية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

وعدد كبر من ممثلي امل�ؤ�س�سات احلك�مية وال�سركات ذات العلقة.
“باديك�  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  تاأتي  االتفاقيات  ه��ذه  اإن  امل�سري  وق��ال 
ال�ستثماراتها يف  املتجددة، وتعزيزاً  الطاقة  القاب�سة” لل�ستثمار يف قطاع 
“باديك�”  �شيا�شات  وان�شجاما مع  ال�شناعية وحتديدا يف قطاع غزة،  املدن 
ال��رائ��دة يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ال���دويل يف مت���ي��ل م�ساريع  وب��رام��ج البنك 
م�ستدام  م�سدر  ت���ف��ر  خ��لل  م��ن  ج��دي��دة  عمل  ف��ر���س  وخ��ل��ق  فل�سطني، 

للكهرباء يف مدينة غزة ال�سناعية على مدار 24 �ساعة.
ولفت ب�سار امل�سري اإلى اأن امل�سروع ياأتي يف وقت حرج مير به قطاع غزة؛ 
ال�ق�د،  يف  نق�ٍس  من  القطاع  يف  ال�حيدة  الطاقة  ت�ليد  حمطة  تعاين  اإذ 
الثاثة  الناجمة عن احل��روب  االأ���ش��رار  التغذية ومن  تقادم خطوط  ومن 

التي �سهدها قطاع غزة يف العقد املا�سي.
على  ح��ال��ي��اً  ت��رك��ز  القاب�سة”  “باديك�  جمم�عة  اأن  امل�����س��ري  واأو���س��ح 
ال�سناعية  وامل��دن  املتجددة  كالطاقة  ال���اع��دة،  القطاعات  يف  ا�ستثماراتها 
وغ��ره��ا م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��ق��دم اإ���س��اف��ة ن�عيه ال��ى االق��ت�����س��اد ال�طني 
الفل�سطيني، م�ؤكدا حر�س املجم�عة على خلق قاعدة وا�سعة من ال�سراكة 
مع امل�ؤ�س�سات الدولية وم�ؤ�س�سات التم�يل الدولية كالبنك الدويل والدول 
املانحة، م�سراً الى اأن هذا امل�سروع �سيك�ن قابًل للت��سع حتى 10 ميغا واط 

بالتزامن مع ما تخطط له املجم�عة من ت��سع يف مدينة غزة ال�سناعية. 
الغربية وقطاع  البنك الدويل يف ال�سفة  و�سرحت مارينا وي�س مديرة 
اأهميًة كبرة  املباين  اأ�سطح  ال�سم�سية على  الطاقة  ت�ليد  مل�سروع  “اإن  غزة 
اإذ يحد من نق�س الطاقة يف مدينة غزة ال�سناعية كما �سي�ساهم يف ت�فر 

فر�س عمل جديدة. و�سي�ساعد امل�سانع امل�ج�دة يف املدينة ال�سناعية على 
اإنتاجها وت�ظيف مزيد من العمال بف�سل ت�افر الكهرباء باأ�سعار  زيادة 

مي�س�رة”.
و�سرحت فيبكا �سل�مر، املدير االإقليمي ال�ستثمارات البنية التحتية يف 
االأو�سط  وال�سرق  ال��سطى  وا�سيا  اوروب��ا  ملنطقة  الدولية  التم�يل  م�ؤ�س�سة 
و�سمال افريقيا: “نحن ملتزمون بالعمل يف اأكرث االأماكن حتدًيا و�شعوبًة 
يف املنطقة، وك�ننا جمم�عة البنك الدويل، لدينا االأدوات اللزمة الإيجاد 
احلل�ل املنا�سبة التي ت�ساعد �سركاءنا من القطاع اخلا�س يف اال�ستثمار يف 
اإعادة بناء البنى التحتية ال�شرورية التي ت�شاهم يف حتفيز النمو االقت�شادي 
يف البلدان املتاأثرة بال�سراعات.” واأفادت اأن هذا االأمر يعد اأحد اأهم الركائز 

الرئي�سية واال�سرتاتيجية ملجم�عة البنك الدويل يف املنطقة. 
واأ�ساد القائم باأعمال �سلطة الطاقة يف قطاع غزة ظافر ملحم مب�سروع 
غزة  منطقة  يف  الكهرباء  م�سكلة  حل  يف  �سي�ساهم  ال��ذي  املتجددة،  الطاقة 
فر�س  وخلق  جديدة  م�سانع  لفتح  الفر�سة  اإع��ط��اء  خ��لل  من  ال�سناعية 
البيئة  تدعيم  على  �ستعمل  جديدة  �سناعات  اإيجاد  من  �سي�سمح  مما  عمل 

اال�ستثمارية يف املنطقة.
اال�ستثمار  ه��ذا  �ساهم يف مت�يل  ال��دويل  البنك  ان  ذك��ره  وم��ن اجلدير 
من خلل م�سروع التم�يل بهدف خلق فر�س عمل واملنفذ من قبل �سركة 
الى  يهدف  وال���ذي  والتخطيط  املالية  وزارة  ل�سالح  التط�يرية  البدائل 
القطاعات  يف  اال�شرتاتيجية  اخل��ا���س  القطاع  ا�شتثمارات  وتعزيز  حتفيز 
امل�ساهمة يف خلق فر�س  اج��ل  غ��زة من  الغربية وقطاع  ال�سفة  ال���اع��دة يف 

عمل جديدة وم�ستدامة لها ع�ائد وطنية واقت�سادية واجتماعية.
ل� 32 م�سنًعا يف منطقة  املطل�بة  الطاقة  �ست�فر  اأن املحطة  اإلى  وي�سار 
ب�سعر  القطاع،  يف  ال�حيدة  ال�سناعية  املنطقة  تعد  والتي  ال�سناعية،  غزة 
ال�سعر احلايل للكهرباء بن�سبة 10%، وه� ما يقل بن�سبة 50% عن  اأقل من 
�سعر ت�ليد الطاقة با�ستخدام الديزل، االأمر الذي �سيمكن هذه امل�سانع من 
تخفي�س تكلفتها الت�سغيلية، والتمكن من العمل ل�ساعات اأط�ل، حيث يقدر 
ال�سم�سية  املت�قعة بعد ت�سغيل م�سروع الطاقة  عدد فر�س العمل اجلديدة 

بح�ايل 800 فر�سة عمل مبا�سرة وغر مبا�سرة.
اإن�ساء قطاع  امل�سروع علمة فارقة يف قطاع غزة من حيث  ويعتر هذا 
النم�  ال���ظ��ائ��ف ودف���ع  ت���ف��ر  ك��ي تتمكن غ��زة م��ن  ت�سنيع ح��ي���ي ون�سط 
االقت�شادي، وال ميكن حتقيق ذلك بدون التزّود بالتيار الكهربائي من غري 

انقطاع.

“باديكو القابضة” توقع على 
اتفاقية تمويل مع مؤسسة 

التمويل الدولية والبنك 
الدولي والوكالة الدولية لضمان 
االستثمار-ميجا لتمويل مشروع 
للطاقة المتجددة في مدينة غزة 

الصناعية
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غزة الصناعية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من االتحاد األوروبي
قام وفد عايل امل�شتوى من االحتاد االوروبي يتكون من ال�شادة مفو�س 
اجلوار كري�شتان دانيال�شون و�شفري االحتاد االأوروبي رالف تراف وم�شوؤول 
برنامج  ورئ��ي�����س  ميلر  مي�شيل  االأوروب�����ي  ب��االحت��اد  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ملف 
االأمم املتحدة االإمنائي يف فل�شطني روبرتو فالنت ورئي�س عمليات االحتاد 
االأوروبي يف فل�سطني ال�سيدة اليك�ساندرا فايزر بزيارة ميدانية ملدينة غزة 
ال�سناعية وكان يف ا�ستقبالهم الدكت�ر علي �سعث الرئي�س التنفيذي لهيئة 
املدن ال�سناعية ومن باديك� القاب�سة كل من املهند�س �سعيد دويكات رئي�س 
اإدارة ال�سركة املط�رة واالأ�ستاذ علي  اإدارة التط�ير االعمال وع�س� جمل�س 
عريقات، باالإ�سافة الى املهند�س طارق زعرب مدير عام ال�سركة املط�رة، كما 
�سارك يف االجتماع ممثل� عن قطاعات العمال و ال�سناعة املختلفة يف قطاع 

غزة وم�ستثمرين املدينة ال�سناعية.
املدن  هيئة  ممثلي  مع  ت�ساوري  بلقاء  الزيارة  االأوروب���ي  ال�فد  وا�ستهل 
دور  دويكات  �سعيد  املهند�س  خلله  ا�ستعر�س  املط�رة  وال�سركة  ال�سناعية 
املطور عن تقدم �شري العمل يف املدينة ال�شناعية واأهم االجنازات واملعوقات 
واخلطة اال�شرتاتيجية للمطور واكد على اهمية دور االحتاد االوروبي على 
مع  ال�سناعية،  املناطق  داخ��ل  امل�ستثمرين  دع��م  على  يعمل  برنامج  تقدمي 
ال�سناعية  املدينة  ا�ستمرارية تط�ير  القاب�سة  باديك�  �سركة  التزام  تاأكيده 

ومرافقها. 
واأكدت الهيئة على اأهمية الدعم االأوروبي ملدينة غزة ال�سناعية واأ�سادت 
واملنفذ  االأوروب��ي��ة  املف��سية  من  املدع�م  التحتية  البنية  تط�ير  برنامج 
من برنامج االأمم املتحدة االمنائي متطلعة الى ال�سروع الف�ري يف املرحلة 
وح�افز  منح  بتقدمي  ي���رو  ملي�ن   7.5 البالغ  الرنامج  ه��ذا  م��ن  الثانية 
ا�ستثماراتهم  نقل  على  م�ساعدتهم  الى  باالإ�سافة  للم�ستثمرين  ا�ستثمارية 
ا�ستثمارية خ�سبة واآمنة للعمل  داخل املدينة ال�سناعية ملا ت�فره من بيئة 

وبنية حتتية على م�شتوى عاملي.
هذا وقد قام ال�فد الزائر بج�لة ميدانية للم�سانع واملرافق يف مدينة 

الزيارة  ه��ذه  �سملت  حيث  دومن   500 م�ساحتها  تبلغ  والتي  ال�سناعية  غ��زة 
م�سنع هن�فر ل�سناعة م�ستقات االألبان باالإ�سافة الى عدد من املرافق كما 

مت االطلع على البنية التحتية يف املدينة ال�سناعية.
اأن القطاع اخلا�س الفل�سطيني ممثًل مبجم�عة  ومن اجلدير بالذكر 
الفل�سطينية  ال�سناعية واحلك�مة  املدينة  وامل�ستثمرين يف  القاب�سة  باديك� 
ت�يل  حيث  دوالر.  ملي�ن   150 تاريخه  حتى  الكلي  ا�ستثمارهم  حجم  بلغ 
املدن  قطاع  وتط�ير  اال�ستثمار  يف  كبرا  اهتماما  القاب�سة  باديك�  �سركة 
الدويل  البنك  مع  �سراكة  اتفاقية  بت�قيع  م�ؤخرا  قامت  حيث  ال�سناعية، 
و�سندوق التم�يل الدويل بقيمة 11 ملي�ن دوالر مل�سروع الطاقة ال�سم�سية 
الذي من املقدر ان تك�ن انتاجيته 7 ميغاوات ي�ميا، وذلك ل�سد احتياجات 
 2.5 املدينة ال�شناعية من الكهرباء. علما ان االحتاد االأوروبي قدم موؤخراً 

ملي�ن ي�رو لدعم اعادة تاأهيل املرافق العامة.

إطالق المرحلة الثانية من تطوير مدينة أريحا 
الزراعية الصناعية

رام��ي  الدكتور  الفل�شطيني  ال���وزراء  رئي�س  دول��ة  وح�شور  رع��اي��ة  حت��ت 
و�سع  مت  ك�ن�،  ت��ارو  ال�سّيد  اليابايّن  اخلارجّية  وزي��ر  وبح�س�ر  احلمداهلل 
اأريحا  “مدينة  االأول  ال�طني  امل�سروع  الثانية من  للمرحلة  االأ�سا�س  حجر 
القطاع اخلا�س  وا�سعة من  ال�سناعية” وذلك بح�س�ر وم�ساركة  الزراعية 

الفل�سطيني وال�زراء وروؤ�ساء امل�ؤ�س�سات والهيئات ومنظمات االأمم املتحدة.
اخلا�س  القطاع  عن  كممثل  امل�سري  ر�سيد  منيب  ال�سّيد  عر  وب���دوره 
ال�سركاء  اإح��دى  القاب�سة  باديك�  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الفل�سطيني، 
اال�سرتاتيجني لل�سركة املط�ّرة مع �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني، و�سركة 
وال�سعب  وحك�مته  الياباين  لل�زير  والتقدّير  امتنانه  جزيل  عن  �سنابل 
�سعبنا  حلق�ق  وامل���ادي  واملعن�ي  ال�سيا�سي  دعمهم  م�ا�سلة  على  الياباين 
الفل�سطينية  الق�سية  ل�سالح  اليابان  ت�س�يت  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي  العظيم 
ورف�سهم القرار االأمريكي باعتبار القد�س عا�سمة الإ�سرائيل ونقل ال�سفارة 
التي  امل�ساريع احلي�ية واال�سرتاتيجية  اإلى  اإ�سافة  القد�س،  اإلى  االأمريكية 
اأر�س فل�سطني، ودعمهم الذي يعزز  اليابان على  تدعمها وتنفذها حك�مة 

�سم�د اأهلنا يف القد�س من خلل دعم جامعة القد�س.
واأعرب امل�سري عن تقديره العميق ل�سعادة ال�سفر الياباين يف فل�سطني 
اأك�ب� على الدور الرئي�سي واملح�ري الذي يعمله يف تنفيذ  ال�سيد تاكي�سي 
واجلدية،  املهنية  مبنهى  فل�سطني  يف  اليابانية  احلك�مة  م�ساريع  وتطبيق 

امل�اطن  تثبيت  على  واال�سرتاتيجية  الن�عية  امل�ساريع  ه��ذه  ت�ساعد  حيث 
مثل  خلريجينا  العمل  فر�س  اآالف  خلق  خ��لل  من  ار�سه  يف  الفل�سطيني 

م�سروع مدينة اأريحا ال�سناعية. 
ن�شكر كل من �شارك وعمل الإجناح هذا احلفل فوحدتنا هي قوتنا، وهي 

ما ينري طريقنا جميعا نحو م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة وجناحاً.
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الراية الها�سمية–كتب �سلطان احلطاب- ت�ستطيع اأن تراها من �سرفة 
الدور ال�ساد�س ع�سر من فندق الكرمل اجلميل يف رام اهلل حني ت�سرح عينك 
�س�ب الغرب ترى الطائرات تهبط يف مطار اللد وت�ستطيع اأن ترى البحر 
وحديثة  جميلة  مدينة  جت��د  اليمني  اإل��ى  نظرت  م��ا  ف���اإذا  �سفاء  حلظة  يف 
ترتبع على جبل وقد ر�سعت مبانيها ومن�ساأتها ذلك اجلبل الكبر... وال 
ي�ستطيع امل�ساهد اإالاأن ي�ساأل ما تلك املدينة فيجيبك من ت�ساأله تلك مدينة 

الروابي. .
اأن   بعد  ف�س�يل  وق���ادين  عنها  وكتبت  املده�سة  امل��دي��ن��ة   ع��ن  ق���راأت  كنت 
�ساهدتها عن بعد اأن اأت�جه اإليها..وحتى اأجد من ي�سرح يل واأن يتج�ل معي..
فقد حتدثت مع ال�شيد �شبيح امل�شري يف عمان وقد طلب مني اأن اكلم 
رجل االأعمال املعروف م�ؤ�س�س املدينة ب�سار امل�سري الذي كان يف انتظاري 
كانت الطريق الوا�شلة اإلى املوقع تتلوى يف اأماكن عامرة باملباين وحتيط 
بها االأحياء وقد عرنا اإلى طريق خا�س اأن�ساأه امل�سري بعد جدل مع اجلهات 

املعنية اإلىاأن متكن من �سق هذا الطريق وتقدميه ب�سكل منا�سب وجميل.
بحي�ية  املتمتع  اجلميل  الق�ام  و�ساحب  االبت�سامة  دائم  الرجل  يق�ل 

ال�سباب وه� ي�ستقبلنا ويجيب عن ال�س�ؤال االأول كيف بداأت هذا وملاذا؟
ي�سمت للحظة وه� ينظر عر النافذة و�سط مقهى جميل و�سط املدينة 

ويق�ل بعيداً عن االإجابة املبا�سرة.
مل نراهن يف ي�م من االأيام اأكرث مما راهنا على الطاقات الفل�سطينية 
ب��ل من  ع��اب��رة،  م��ن عاطفة  ه��ذا  اإمياننا  ينتج  االجن���از، ومل  وقدرتها على 
الطاقات  ج��دد  ه���  اإن  ي��ري��د  م��ا  على  ق���ادر  فالفل�سطيني  معا�سة،  جت��رب��ة 
ال���زوار  اآالف  ا�ستقبل جم���دداً  اأن  اأود  ك��م  وامل��ب��دع��ة يف جم��ال��ه��ا،  وامل���ه���ارات 
التجاري  املركز  افتتاح  قبل  الروابي  مدينة  زاروا  الذين  والعرب  االأجانب 
فيها، كم اأود اأن اأتابع ردود فعلهم بعد حتول ور�شة العمل اإلى مركز جتاري 

ي�ساهي املراكز العاملية. 
اإذن اكتمل امل�سروع االآن  واأنت فخ�ر  اإليه وه� ي�سرح بنظره، قلت:  نظرت 
به..ابت�سم نعم كان كثرون هنا قبل اكتماله واأرغب اأن يروه جمدداً كانت عديد 

من �س�ر القادة والزعماء يف العامل ممن زاروا رام اهلل قد زاروا هذا امل�قع. .

مل يكن هذا امل�ل�د املب�سر »الروابي« بعيداً عن احل�سد فقد لهج بع�س 
من ال يرغبون يف روؤية االإجناز اإما ق�شوراً منهم اأو ح�شداً لغريهم اأو ياأ�شاً 
من االإبداع، كان بع�شهم قد حتدث عن امل�شروع بل�شان احل�شود الذي يقول 

فيه ال�ساعر القدمي:
واإذا اأراد اهلل ن�سر ف�سيلة. .ط�يت اأتاح لها ل�سان ح�س�د.

كان ب�سار وم�سروعه قد دفعا ثمن �سريبة النجاح ولكن الرجل املت�سلح 
باالإرادة واالإميان واخلرة القادمة من خمالطة اخلرة العاملية قد ح�سنته 

من الياأ�س ومكنته من ا�ستمرار التفاوؤل والعمل املثابر..
اإلى  يذهب  كان  و�سعبنا  بلدنا  اأبناء  عمل  ويق�ل:  اللهجة  يعلي  وراأي��ت 
واملناف�س  البديل احلقيقي  االآن قدمنا  . نحن  الفل�سطينية.  االأ�س�اق غر 
الذين  االإ���س��اع��ات  واأ���س��ح��اب  املغر�سني  على  ن��رد  اأن  ب��ذل��ك  علينا   . ل��ه��م. 
هزمناهم بالعمل امللم��س واملح�س��س.. ال ميكن للحقيقة اأن تغطى بغربال 

وها هي ال�شم�س �شاطعة فوق الروابي لي�شاهدها من يوؤمن باالجناز..
حتدث بلغة الواثق فقد اأقلع العمل وحلق عاليا وها هي احلياة الفارهة 
تتجلى وتعر عن نف�سها يف الروابي وها ه� العامل يف اآخر اإبداعاته يحط 
اأ�شواق الروابي التي حتوي كافة املاركات العاملية وحتاكي اأف�شل املراكز  يف 

التجارية العاملية..
اختار  من  اأب��دع  لقد   . املكان.  الأ�ست�سرف  املدينة  �س�ارع  يف  من�سي  قلت 
امل�قع يف منطقة هي يف االأ�سل من اأجمل امل�اقع يف فل�سطني، هنا يف هذا 

امل�قع اال�سرتاتيجي �سمال القد�س وبالقرب من رام اهلل.
رغبت اأن اأكتب هذه..اإذن روؤية ب�سار امل�سري للمكان املميز وعلى م�ساحة 
تقارب 6.5 ملي�ن مرت مربع. . و�سط هذه البيئة الفل�سطينية اجلميلة التي 
وارتفاعها  لعل�ها  »الروابي«  �سماها  مدينة  امل�سري  ب�سار  امل�ؤ�س�س  اختارها 

ولكل مدينة من ا�سمها ن�سيب.. ولذا كانت الروابي بحق غاية يف اجلمال.
وبداأ ب�سار يتحدث عن �سراكته. . وعن من ا�سندوا فكرته و�سرح طبيعة 
املرحلة االأولى وقال:انها يف )5( االف وحدة �شكنية اأجنز منها األف وحدة 
ولهذه  �سكنياً  حياً   )22( اإل��ى  �ستق�سم  املدينة  وق���ال:  لل�سكن  االن  ج��اه��زة 
الت�سميم وهي تت�سع يف مراحلها االأول��ى ملا  ال�حدات خيارات متن�عة من 

نموذج عالمي لمدينة
مؤهلة لالنجاز والسكن الرغيد

إبداع فلسطيني بدأه بشار المصري

روابي. .
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اإلى  ي�سل  ما  اإل��ى  و�ست�ست�عب  ي�سكن�نها  ن�سمة ممن  الف   )25( اإل��ى  ي�سل 
)40( الفا.  

واخل�س��سية  ال��رتاث  من  معمارها  تاأخذ  الل�حة  ت�سبه  التي  واملدينة 
االجتماعية الفل�سطينية يف الدرجة االأول��ى.  كما ت�سم املدينة عديداً من 
و�سائل  بكل  معززة  اأعمال  وفيه حا�سنة  التجاري  كال�س�ق  احلي�ية  املرافق 
بعامل  النه��س  على  ق���ادرا  ي��ك���ن  حتى  ال��ع��امل  يف  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا 
ال�سياق  نف�س  ويف  اي�سا  وعندنا  اب���داع  على  والقائم  اأري���ده  ال��ذي  االأع��م��ال 
وت�شميم  وكني�شة  وم�شاجد  �شحية  وم��راك��ز  االجنليزية  رواب���ي  اأك��ادمي��ي��ة 
ملجمع تعليمي واأكادميي متعدد امل�سادر.. وهناك مدرج خارجي على الطراز 

الروماين. . 
قلت اأريد روؤية املدرج فا�ستمهلني حتى اأنتهي من م�ساهدة مك�نات املدينة 
ال�ا�سعة الأن املدرج على الطريق اخلارجي، فما اأن و�سلته حتى راأيت معلما 
نادرا ملدرج على ال�س�رة الرومانية يت�سع حل�ايل )15( الف �سخ�س. .وهناك 
اأعمال م�ستمرة ملرافق ترفيهية مميزة اأخرى ومنها ناد للفرو�سية واالألعاب 

وفعاليات جديدة ا�سافة الى م�ساحة للمتنزهات وامل�ساحة اخل�سراء.
مل اأ�سدق ما اأ�سمع وما اأرى ول� كانت امل�سالة يف حدود ال�سماع الأ�سابني 

ال�سك فيما يذكر لكن اأن ترى بالعني فاإنها ال��سيلة القاطعة للحقيقة..
كنت اأرى على اجلدار بع�س �س�ر من زاروا امل�قع ومنهم رئي�س ال�زراء 
النم�ساوي الذي علق يف الزيارة بالق�ل: »مل اأت�قع اأن يك�ن م�سروع )مدينة 
الروابي( بهذا احلجم ال�سخم اجلميل«.. ومن الزوار اي�سا كبار امل�س�ؤولني 
االذاع��ة  العام يف هيئة  للم�سرف  راأي��ت �س�رة  وقد  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف 
املدينة  ه��ذه  ب��ال��ق���ل«  علق  ال��ذي  ع�ساف  اأح��م��د  الفل�سطينية  والتلفزي�ن 

مفخرة لكل فل�سطيني. .اإنها عن�ان اعتزاز وتقدير«.
كان مركز الكي� �سنرت االأخاذ وقد �سهد العديد من الفعاليات وخا�سة 
قد  كنت  تنقطع..  ال  ال�سحفيني  ال��زوار  ج���الت  وكانت   . املميزة.  امل�سائية 
جل�ست يف م�قع »�سي�سا بر�س�« وطلبت اأرجيلة ا�ستكملت عليها حديث ب�سار 
امل�سري الذي كان يقاطعني لي�ستقبل زوارا اأو ي�سلم بحرارة على معارف له 
جاءوا اإلى املكان....هنا انعقد اي�سا امل�ؤمتر الدويل الثاين للتعلم والتعليم 
»مدينة  احلا�سرين:  اأه��م  اأح���د   علق  وق��د  ال��ع��امل��ي،  امل�ست�ى  على  الرقمي 

الروابي من�ذجا على املدينة الذكية«..
النخبة  ب��ط���ل��ة  ا�ستقبلت  ق��د  امل��ت��دف��ق��ة  ن�����س��اط��ات��ه��ا  يف  رواب����ي  وك��ان��ت 
اأب� الريا�سة الفل�سطينية الل�اء جريل  الفل�سطينية لل�سطرجن، وقد علق 

الرج�ب قائل: »ما�س�ن يف تعاون اأو�سع مع مدينة الروابي«.
املغامرات  تتجلى  اإك�سرتمي  روابي  وهنا يف  ف�رب�س...  م�ؤمتر  اأي�ساً  هنا 
من  للفنانني  وجهة  لتك�ن  اأي�سا  املدينة  �سممت  الت�س�يق..لقد  ومك�نات 
كل اأرجاء العامل. .وهنا علق الزائر الل�اء حازم عطا اهلل مدير االأمن العام 

الفل�سطيني قائًل: اأعددنا كل �سيء الفتتاح مركز لل�سرطة يف املدينة يليق 
ويف  خدماتها..  وتقدم  املدينة  يف  لتقيم  تاأتي  ب��داأت  لبن�ك  ف��روع  بها..هنا 
الروابي نهاراً  الزوار يتدفق�ن وكان ليل  الرئي�سية والفرعية كان  ال�س�ارع 
ال�سبان  من  ال��زوار  وال�ساطعة..كان  احلديثة  االإن��ارة  و�سائل  تنره  جميًل 
واأن  الفل�سطيني  ال�طن  ينه�س هذا  اأن  ب�سرورة  ي�ؤمن�ن  الذين  وال�سابات 

يبني اأكرث من روابي.
 ق��ل��ت ل�����ب�����س��ار امل�����س��ري ون��ح��ن ن��ق��ف يف ك��ي������س��ن��رت: م���ا امل��ت���ق��ع اأي�����س��ا؟

قال: كما ترى هنا ا�ستكملت ع�سرات ال�سركات نقل مقراتها )مكاتبها( اإلى 
ا�ستقبلنا مئات امل�ظفني يف هذه املكاتب التي تت��سط  مدينة الروابي وقد 
املجمع التجاري وه� على احدث الطرز من التكن�ل�جيا احلديثة وت�فر 

اإح�سا�س عميق بالراحة وت�سجيع االإبداع.
قد  امل�سري  لب�سار  وال��ك��لم  نك�ن  للم�ظفني  ال���ا���س��ع  االن��ت��ق��ال  وب��ه��ذا 
على  مدينتنا  تق�م  حيث  العمل  ركيزة  وهي  االأ�سا�سية  الركائز  اأه��م  حققنا 
ثلث ركائز هي«�سكن« »عمل« »حياة«  حيث تتكامل احلياة بعي�سها الرغيد 

يف هذه املدينة املميزة.
كان احمد ع�ساف امل�سرف العام لهيئة االإذاعة والتلفزي�ن قد عر يل عن 
�سعادته بزيارة الروابي وعن ما ت�فره من روافع واأوعية ثقافية واإعلمية 
�ساحلة  واأم��اك��ن  وق��اع��ات  م��درج��ات  م��ن  فيها  يت�فر  مل��ا  حديثة  كحا�سنة 
فل�سطيني  لكل  مفخرة«  »املدينة  علق:  وقد  وامل�سل�سلت  االأف��لم  لت�س�ير 

وقد اأعجبني. ..
والكلم هنا لع�ساف: ال"كي� �سنرت" املركز التجاري اجلديد يف مدينة 
الروابي وقال: اأطلقنا برنامج لدعم امل�اهب الفل�سطينية من مدرج مدينة 
الروابي وه� املدرج الذي ي�ساهي اأكر املدرجات يف منطقتنا كلها من حيث 

امل�ساحة والتجهيزات املميزة.
وي��روا  ال��رواب��ي  ي��زوروا  اأن  العامل  للفل�سطينيني يف  ن��داء  اأطلق  امل�سري 
االإجناز واالإبداع الفل�شطيني يف �شرية اإعادة بناء الوطن وقال: اإن كل حجر 

بني يف املدينة يعك�س قدرة ال�سعب الفل�سطيني على البناء واالإبداع. .
وهي  ل��ل��رواب��ي  زي��ارت��ه  يف  ال��رج���ب  ج��ري��ل  ال��ل���اء  كلمات  ا�ست�قفتني 
تعاون  يف  امل�سي  وت�ؤكد  لل�سطرجن  الفل�سطينية  النخبة  بط�لة  ت�ست�سيف 
ال��رواب��ي  ب��ال��ق���ل:اإن مدينة  ال��رج���ب كلمته  .وق��د دون  املدينة.  اأو���س��ع م��ع 
بكافة مرافقها  تعتر خر مثال على ق�ة �سعبنا الفل�سطيني واإ�سراره على 
حتقيق غداً اأف�سل و�سعيه للتط�ير والبناء فالفرد الفل�سطيني عامًل كان اأم 
مهند�ساً اأو م�ظفاً قادر على بناء دولته الفل�سطينية. واأكد على ا�ستعداد االحتاد 
ب�سار  امل�ؤ�س�س  رد  وقد   . املدينة.  مع  اأو�سع  لتعاون  القدم  لكرة  الفل�سطيني 
امل�شري بالقول: » اإن كافة االجنازات التي تتحقق يومياً يف مدينة روابي هي 
اجنازات فئة ال�شباب والتي تركز كافة �شركات م�شار العاملية على توظيفهم 

فيها وتنمية طاقاتهم واإطلق العنان الإبداعهم«.
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نبذة عن 

بشار 
المصري

»ب�����س��ار امل�����س��ري، ع�����س��� جم��ل�����س ع���م���داء ك��ل��ي��ة »ج����ن 
كينيدي« للدرا�سات احلك�مية يف جامعة هارفارد منذ عام 
 ،"COUR" 2014 وع�س� جلنة هارفارد للم�ارد اجلامعية
النا�سئة  الفل�سطينية  ال�سركات  من  جمم�عة  اأطلق  وقد 
يف جم���االت ال�����س��ح��اف��ة، واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة، وال��ع��ق��ارات، 
واالت�ساالت، والدعاية واالإعلن، وتكن�ل�جيا املعل�مات. 

وه� رئي�س جمل�س اإدارة �سركة م�سار العاملية، وم�ؤ�س�س 
خم�س�س  ���س��ن��دوق  اأول  فل�سطني”،  “�سراج  ���س��ن��دوق 
اأن��ه  كما  فل�سطني،  يف  العاملة  ال�����س��رك��ات  يف  لل�ستثمار 
تاريخ  يف  ا�ستثماري  م�سروع  اأك��ر  رواب��ي،  مدينة  م�ؤ�س�س 
على  ك��ب��رة  واجتماعية  اقت�سادية  اأب��ع��اد  ول��ه  فل�سطني 
“االأيام”  �سحيفة  اأ�س�س  اأن��ه  كما  الفل�سطيني،  املجتمع 
ال�سحف ت�زيعاً يف فل�سطني”،  اأكرث  الي�مية، وهي ثاين 
وقد اختارته جملة “ف�رت�سن” ال�سهرة �سمن اأعظم 50 
ال��ع��امل لبنائه مدينة رواب���ي، وه��و رئي�س احت��اد  ق��ائ��دا يف 
ال�سطرجن الفل�سطيني وع�س� جمل�س عمداء كلية “ج�ن 
كينيدي” يف جامعة هارفارد، وع�س� جمل�س اأمناء جامعة 

النجاح.

»فورتشن« تختار بشار المصري

ضمن »أعظم 50 قائدا في العالم«

 »Fortune Magazine« ال�سهرة  »ف���رت�����س��ن«  جملة  ن�سرت 
االأعمال  تقريرها ال�سن�ي ل� “اأعظم 50 قائدا يف العامل”، وقد ح�سل رجل 
الفل�سطيني وم�ؤ�س�س مدينة روابي ب�سار امل�سري، على املرتبة ال� 38، حيث 

كان العربي ال�حيد بني القادة الذين جرى اختيارهم.
مثل  ال��ع��امل،  م�ست�ى  على  ج��دا  م�سه�رة  �سخ�سيات  القائمة  و�سملت 
التنفيذي  الرئي�س  ب��ارا  م��اري  مايكرو�س�فت،  �سركة  م�ؤ�س�س  غيت�س  بيل 
ل�����س��رك��ة ج����رنال م����ت����رز، اإمي��ان���ي��ل م���اك���رون رئ��ي�����س ف��رن�����س��ا، ت��ي��م ك���ك 
اأوب��را  ال�سهرة  التلفزي�نية  ال�سخ�سية  اأب��ل،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
رئي�س  نائب  ج�ن  ما  ني�زيلندا،  وزراء  رئي�سة  اأردي��رن  جا�سيندا  وينفري، 
احلك�مة ال�سيني، ممثلة ه�لي�ود امل�سه�رة ري�س ويذر�سب�ن، وغرها من 
ال�سخ�سيات ال�سهرة، حيث ركزت املجلة هذا العام يف اختيارها لل�سخ�سيات 

القيادية االأعظم على مهارتهم بالتعامل مع التحديات.
“ال  اأ�سفلها  وكتبت  امل�سري،  ب�سار  �س�رة  “ف�رت�سن”  جملة  واأرف��ق��ت 
رجل  وه�  امل�سري،  لكن  الفل�سطينية،  الدولة  م�ستقبل  الكثر عن  يت�سح 
اأعمال م�ل�د يف ال�سفة الغربية، بنى روؤية لها من خلل روابي، وهي اأول 
املدينة  وت�سم  الفل�سطينيني،  قبل  من  ت�سميمها  مت  لها  خمطط  مدينة 
وو�سائل  للتكن�ل�جيا،  مركًزا  التلل،  بني  حديًثا  منها  االنتهاء  مت  التي 

راحة مثل: مركز جتاري فخم، ومدرج يت�سع ل� 15000 �سخ�س«.
واأ�سافت املجّلة يف و�سفها ملدينة روابي املرفق مبا ُكتب عن امل�سري يف 
اأ�سبحت مدينة  فيها حم��دودة،  اخلا�س  القطاع  ا�ستثمارات  تك�ن  منطقة 
روابي اأكر ُمبتكر لفر�س العمل يف القطاع اخلا�س بال�سفة الغربية، ورمًزا 

للإرادة.
من اجلدير ذكره، اأن جملة "ف�رت�سن" - »Fortune Magazine« التي 
اأكرث  االإعلمية، تعد من  تاميز  اأ�سدرتها �سركة  اأن�سئت عام 1930، والتي 
برتتيب  تعنى  تقاريراً  دوري  ب�سكل  وتن�سر  العامل،  يف  ت��اأث��راً  االإ���س��دارات 
ال�سركات ال� 500 االأكر يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، وال�سركات ال� 500 

االأكر يف العامل، والقادة االأعظم واالأكرث تاأثرا على م�ست�ى العامل.
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بشار 
المصري:

 قال ع�س� جمل�س االإدارة ورئي�س املجل�س التنفيذي ل��«باديك� القاب�سة« 
ب�����س��ار امل�����س��ري، اإن ال�����س��ن��اع��ة م���ن اأه����م ال��ق��ط��اع��ات ل��ل��ن��ه������س ب��االق��ت�����س��اد 
الفل�سطيني، وبالتايل فاإن املناطق ال�سناعية ت�سهل على امل�ستثمرين املبا�سرة 

يف اإقامة م�ساريعهم يف منطقة �سناعية واحدة.
امل�ست�ى  على  خ�س��ساً  كثرة  ف���ائ��د  لها  ال�سناعية  املناطق  اأن  و���س��دد 

الت�س�يقي والبيئي لذلك فهي خيار اقت�سادي ناجح للفل�سطينيني.
وتابع اأن املدينة الزراعية ال�سناعية يف اأريحا يعمل بها اأحد ع�سر م�سنعاً، 
ووقعنا عق�داً لبناء 37 م�سنعاً مع نهاية هذا العام وبداية العام اجلاري يف 

قطاعات خمتلفة وخ�س��سا ال�سناعات الغذائية.
ال����زراء  ل��ق��اء رئي�س  امل�����س��ري ج���اءت على هام�س  اأق�����ال  اأن  ال��ى  وي�����س��ار 
الياباين �سينزو اآبي باحلك�مة الفل�سطينية والقطاع اخلا�س يف مدينة اأريحا 

الزراعية ال�سناعية.

ضغط ياباني إلقامة طريق تجاري مع األردن
وقال رئي�س ال�زراء رامي احلمد اهلل، اإن هناك ات�ساالت تق�م بها اليابان 
مع اجلانب االإ�سرائيلي من اأجل فتح الطريق التجاري الذي يربط مدينة 
�سي�سهل  الذي  االأمر  االأردن،  ال�س�نه يف  ال�سناعية مبنطقة  الزراعية  اأريحا 
يف  ال�شغوط  ه��ذه  تنجح  اأن  ون��اأم��ل  اخل���ارج،  ال��ى  منتجاتنا  ت�شدير  عملية 

املبا�سرة بامل�سروع يف اأ�سرع وقت.
واأ�ساف اأن اليابان قد ر�سدت لهذا امل�سروع مبلغ 25 ملي�ن دوالر.

وتاأ�س�ست املدينة الزراعية ال�سناعية قبل �ستة اأع�ام بدعم من احلك�مة 
امل�سانع  م��ع  و�ست�فر  م�سنعا،  ع�سر  اأح���د  ت�سغيل  فيها  مت  وق��د  اليابانية، 

املخططة اقامتها م�ستقبل اآالف فر�س العمل.
يذكر اأن اليابان ومنذ عام 1993 ولغاية اللحظة ترعت لفل�سطني مبليار 
رف�سها  فاأعلنت  ال�سيا�سي  امل�ست�ى  اأما على  دوالر،  و�ستني ملي�ن  وثمامنئة 
امكانية االع��رتاف بدولة فل�سطني  املحتلة و�سط  القد�س  الى  �سفارتها  نقل 

قريبا، وفقا لت�سريحات �سادرة عن احلك�مة الفل�سطينية.

مدينة أريحا 
الصناعية.. نهوض 

لالقتصاد وتسهل 
على المستثمرين 
اطالق مشاريعهم 
في منطقة واحدة
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بت�ساميم  امل��ب��ل��ط��ة  واأر���س��ف��ت��ه��ا  احل���دي���ث���ة،  امل��ع��م��اري��ة  ب��ت�����س��ام��ي��م��ه��ا 
الل�ز  باأ�سجار  املتمثلة  اخل�سراء  وطبيعتها  العتيقة  اإبداعية، وباأحجارها 
وبني  الطرقات  جنبات  يف  األ�انها  تنرث  التي  الرية  واالأزه���ار  والزيت�ن 
االحياء، حتمل مدينة روابي م�شهدا لبيئة متطورة جت�شد الرتاث والهوية 
الفل�سطينية، ابتداًء من حجارتها ذات الطابع القدمي ببي�تها و�س�راعها، 

الى التنظيم واالبتعاد عن الع�س�ائية، واملنظر اجلمايل.
البناء العمراين  اأن  اأنه ال ي�س��عر  اأكرث ما يريح الزائر للمدينة،  ولعّل 
على ح�ساب الطبيعة، بل ت�سنف روابي وبامتياز كمدينة �سديقة للطبيعة 

واالإن�سان، ا�سافة الى منط احلياة املميز.

كافة  لها تت�سمن  م��ث��ي��ل  ال  مدينة متكاملة  ب��اأن��ه��ا  رواب����ي   وتتميز 
متطلبات احلياة من مدر�سة من�ذجية، حمال عاملية للت�س�ق بخ�س�مات 

دائمة ومميزة، ومراكز ترفيه خارجية.

واأب��رز ما مييز مدينة رواب��ي كذلك، املركز التجاري االأح��دث واالأكر 
يف فل�سطني - كي� �سنرت،  عاك�سا يف ت�سميمه منط االأ�س�اق الفل�سطينية 
تكن�ل�جية ع�سرية، ويحت�ي  بتقنيات  وم��زوداً  بلم�سات حديثة،  القدمية 
على خم�س ب���اب��ات: ب���اب��ة ال��ق��د���س، غ���زة، ي��اف��ا، نابل�س وب���اب��ة ال��دوح��ة، 
وي�سم 25 حمل للأزياء التي تقدم ت�سكيلة وا�سعة من العلمات التجارية 
ت�سم  حم��لت  و6  واح��دة  جتارية  علمة  منها   19 يعر�س  حيث  العاملية، 
العلمات  جمم�ع  ليك�ن  املتن�عة،  العاملية  التجارية  العلمات  من  عددا 

التجارية يف كي� �سنرت 136 علمة جتارية عاملية.
وي�سم كي� �سنرت جمم�عة مميزة من املطاعم واملرافق املختلفة مثل 

ميكن  �سالة االألعاب الداخلية لل�سغار والكبار “Fun Factory” حيث 
للعائلة م�ساركة اأطفالها متعة اللعب واملرح.

يق�سدها  والتي  �سنرت  الكي�  �ساحات  يف  متن�عة  فعاليات  تنظيم  ويتم 
من  ال���ع���ام،  م���دار  ع��ل��ى  امل��ن��اط��ق  خمتلف  م��ن  الفل�سطينيني  م��ن  االآالف 
الكي� �سنرت  ال��ع��امل �سهد  ك��اأ���س  امل��ب��اري��ات مثل خ��لل  احل��ف��لت ومتابعة 
اأكر  على  امل�ساركة  املنتخبات  �سجعت  التي  اجلماهر  من  كبرا  ح�س�را 

�سا�سات عر�س للعامة يف فل�سطني.
النمط  ع��ن  واب��ت��ع��اده��ا  بحداثتها  فتتميز  امل��دي��ن��ة،  ل�سقق  وبالن�سبة 
التقليدي، كما اأن لكل بيت ت�سميماً رائعاً يختلف عن البي�ت االأخرى مما 
البنايات،  حتت  لل�شيارات  مواقف  ل�شاكنيه  يوفر  حي  وكل  مميزاً،  يجعله 

ول�سي�فهم م�اقف يف اأماكن خا�سة.
بالعديد  املدينة و�ساكنيها القيام  باإمكان زوار  لي�س هذا وح�سب، حيث 
عن  والرتويح  باحلبل  والقفز  اجلبلية  كال�سيارات  الرائعة  املغامرات  من 
اأح�سان  بني  ال�س�اء  بحفلت  القيام  اأو  ال�سينما  الى  الذهاب  عند  النف�س 

الطبيعة.
واجلدير بالذكر، اأن مدينة روابي تقع على بعد 9 كم �سمال مدينة رام 
اهلل وح�ايل 4 كم �سمال بلدة برزيت، وتف�سل املدينة م�سافة 25 كيل�مرتا 
جامعة  عن  ذاتها  وامل�سافة  جن�با،  القد�س  مدينة  يف  القد�س  جامعة  عن 
ال�ساحلي  اخل��ط  وميتد  ال�سمال،  اإل��ى  نابل�س  مدينة  يف  ال�طنية  النجاح 
من  كيل�مرتا   40 م�سافة  على  االأف��ق  عر  غرباً  املت��سط  للبحر  ال�سرقي 

املدينة بينما تبعد عن العا�سمة االأردنية عمان 70 كيل�مرتا اإلى ال�سرق.

روابي..
مدينة فلسطينية حديثة متكاملة تتضمن كافة متطلبات الحياة
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زار رئي�س �سلطة الطاقة ال�زير م. ظافر ملحم ووفد مرافق له، مدينة 
ك��اأول مدينة فل�سطينية خمطط لها،  اآخ��ر تط�راتها  رواب��ي للطلع على 

والتقى خلل الزيارة م�ؤ�س�س املدينة ب�سار امل�سري.
ال�زير  اأب���دى  املتن�عة،  رواب���ي  م��راف��ق مدينة  ال���ف��د ج�لة يف  واأج���رى 
ملحم خالها اإعجابه بهذا االإجناز الفل�شطيني ال�شامل لكل املتطلبات التي 
املت�فرة  اإلى خيارات الرتفيه  باالإ�سافة  امل�اطن لق�ساء حاجاته،  يحتاجها 
يف املدينة ملختلف االأعمار، وعر ملحم عن فخره بت�سغيل هذه املدينة لهذا 
العدد الكبر من اأبناء �سعبنا والذين ت�سكل الفئة ال�سابة العدد االأكر منهم.
واأك���د ال���زي��ر خ��لل ج���ل��ت��ه، على اأن م��ن االأم�����ر امل��ث��رة ل��لإع��ج��اب يف 
مدينة روابي، التفا�سيل املتعلقة بالبنية التحتية، والتي مت تاأ�سي�سها لتخدم 
حتقيق  على  تعمل  اأن��ه��ا  كما  االآن،  حتى  اأح��ي��اء   4 منها  ُبني  �سكنيا  حيا   22
االكتفاء الذاتي يف الكثر من املجاالت، فجميع مرافق ومباين املدينة بنيت 
منطقة  تاأ�سي�س  مت  وكيف  ذاتها،  املدينة  اأرا�سي  من  امل�ستخرج  احلجر  من 
�سناعية كبرة داخل املدينة، باالإَ�سافة اإلى وج�د حمطة اإعادة تكرير للمياه 
املتجددة،  الطاقة  م��ن  اال�ستفادة  تتم  وكيف  غ��از،  وت�فرحمطة  ال��ع��ادم��ة، 
والكثري من االإجنازات التي يفخر بها، معرباً عن متنيه يف اأن ت�شتفيد باقي 

املدن الفل�سطينية من هذه التجربة.
وتباحث ال�زير ملحم وامل�سري يف  اخلط�ات القادمة لبناء املدينة التي 
اإلى  اللقاء  خ��لل  وتطرقا  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سم�د  تعزيز  �ساأنها  من 

لل�ستثمار  فل�سطني  �سركة  ب��داأت  ال��ذي  ال�سخم  املتجددة  الطاقة  م�سروع 
“باديك� القاب�سة” العمل  العقاري “بريك�”، الذراع اال�ستثماري ملجم�عة 
به يف مدينة غزة ال�سناعية، والذي �سي�فر الكهرباء ملدة 24 �ساعة يف املنطقة 
والتي  امل���ج���دة  للم�سانع  الت�سغيلية  التكلفة  من  و�سيخف�س  ال�سناعية، 

�سيتم افتتاحها، ليخلق بذلك 800 فر�سة عمل مبا�سرة وغر مبا�سرة.
ورحب امل�سري بال�زير وال�فد املرافق له، م�ؤكدا على اأهمية هذه الزيارة 
التي تعّزز التعاون بني الطرفني على خمتلف االأوجه، الفتا اإلى اأن مدينة 
روابي تثبت ي�ما بعد ي�م اأن ال�سباب الفل�سطيني الذي يزخر بالطاقة قادر 

على بناء دولته والنه��س بها.
اأرا�سي  االأ�سجار يف  االآالف من  بزراعة  نق�م  عام  امل�سري: يف كل  وق��ال 
مدينة روابي، وهكذا تكُر املدينة ويكر معها ال�سجر فت�سبح خ�سراء اأكرث 
مما هي عليه الي�م، متمنيا اأن ت�سر على نهجها باقي املناطق الفل�سطينية.
واأكد امل�سري على اأهمية م�سروع الطاقة املتجددة يف املنطقة ال�سناعية 
مبدينة غزة، والذي نبع من وق�ف “باديك�” على م�س�ؤوليتها جتاه قطاع 
دوالر، وطاقة  ملي�ن   11.7 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  امل�سروع  اأن  غزة، م��سحاً 
اإنتاجية ت�سل اإلى 7 ميغاواط، حيث �شيوفر الطاقة املطلوبة ل� 32 م�سنًعا، 
حي�ي  ت�سنيع  قطاع  اإن�ساء  حيث  من  غ��زة  قطاع  يف  فارقة  علمة  لي�سكل 
وال  االقت�سادي،  النم�  ودف��ع  ال�ظائف  ت�فر  تتمكن غزة من  كي  ون�سط، 

ميكن حتقيق ذلك بدون التزّود بالتيار الكهربائي من غري انقطاع.

ملحم:
 ال يسعنا إال إبداء اإلعجاب باكتفاء 
مدينة روابي الذاتي بمجاالت عدة
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كلية كينيدي في جامعة هارفارد
تطلق برنامج زمالة مع روابي

اأعلنت كلية »ج�ن كينيدي« للدرا�سات احلك�مية يف جامعة هارفارد، عن 
ق��ادة حاليني ونا�سئني من فل�سطني،  اإط��لق »برنامج زمالة رواب��ي« لدعم 
بتم�يل من رجل االأعمال الفل�سطيني ب�سار امل�سري، حيث �سي�فر الرنامج 
االأق�����ش��اط ال��درا���ش��ي��ة وال��ت��اأم��ني ال�����ش��ح��ي وامل�����ش��روف ال�����ش��ه��ري للطاب 
�سيقدم  كما  العليا،  اجلامعية  الدرا�سات  برامج  امللتحقني  الفل�سطينيني 
الكلية،  يف  التنفيذي  التعليم  لرامج  املتقدمني  للفل�سطينيني  مالياً  دعماً 

وفق ما جاء يف بيان �سادر عن مكتب امل�سري.
للدرا�سات  كينيدي«  »ج����ن  كلية  عميد  اإمل���ن���دورف،  و.  دوج��ل���س  وق���ال 
جامعة  يف  العامة  لل�سيا�سة  براي�س  ك.  دون  بروفي�س�ر  وه���  احلك�مية، 
وج�د  ت�ستدعي  املنطقة  �سكان  ت�اجه  التي  ال�سعبة  »التحديات  ه��ارف��ارد: 
الكرمية  املنحة  »ه��ذه  ق��ائ��ًل:  واأ���س��اف  لتخطيها«.  وفعالة  م��اه��رة  ق��ي��ادات 
ال�سيا�سية  التنمية  يف  للم�ساهمة  ال��ق��ادة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  االأج��ي��ال  �ست�سجع 

واالجتماعية واالقت�سادية للمنطقة«.
وقال ب�سار امل�سري: »ت�فر كلية كينيدي فر�سة نادرة يف جذب املجم�عات 
واالأفراد املتن�عني، وتتميز الكلية مب�ؤهلت فريدة لتعليم قادة امل�ستقبل من 
فل�سطني، لذا فاإنه من املهم وال�سروري اأن ندعم اأولئك الذين ُيعترون، اأو 
التقدم  اأجل  االإيجابي يف فل�سطني، وذلك من  للتغير  �سي�سبح�ن، عن�انا 

نح� م�ستقبل يعمه االزدهار وال�سلم«.
املتقدمني من  للطلب  املنح  اعتماد  اآلية  اأن  اإل��ى  ي�سار  البيان:  وا�ساف 
والكفاءة، مع  اجل��دارة  اأهمها  بناء على موؤ�شرات  �شيتم حتديدها  فل�شطني 
اإعطاء االأول�ية للطلب ذوي الدخل املحدود، كما �سيجري ت�سجيع خريجي 
حديثاً  املكت�سبة  وخراتهم  و�سبكاتهم  معارفهم  ا�ستخدام  على  الرنامج 
ال�سرق  مبادرة  و�ستق�م  الفل�سطيني.  ال�سعب  الأبناء  الفر�س  اأجل خلق  من 
االأو�سط لكلية كينيدي يف هارفارد، ومقرها يف مركز بلفر للعل�م وال�س�ؤون 
الكلية،  يف  درا�ستهم  خ��لل  الفل�سطينيني  ال��ط��لب  م��ع  بالعمل  ال��دول��ي��ة، 
حيث �ستنظم فعاليات متعلقة بال�سيا�سة العامة االإقليمية، و�ست�فر الدعم 

ت�سم  جمتمعية  قاعدة  بناء  على  �ستعمل  كما  والتدريب،  ال�سفر  جم��ال  يف 
الطلب الفل�سطينيني وطلباً وباحثني اآخرين«.

برنامج  يف  الدولية  العلقات  بروفي�س�ر  وه���  م�سع�د،  ط��ارق  واأو���س��ح 
من  رواب����ي«  زم��ال��ة  »ب��رن��ام��ج  »�سيمّكننا  ك��ي��ن��ي��دي:  كلية  يف  ُع��م��ان  �سلطان 
واالإ�سهام  الكلية،  اإلى  اأكادميياً  امل�ه�بني  الفل�سطينيني  الطلب  ا�ستقطاب 
يف تط�يرهم لي�سبح�ا قادة ومفكرين و�سانعي �سيا�سات«، م�سيفاً: »ُيعتر 
تدريب اأف�سل طلب العامل العربي، اإحدى الطرق الرئي�سية التي ت�سهم بها 
الكلية يف التنمية والتقدم يف املنطقة، لذا تفخر مبادرة ال�سرق االأو�سط باأن 

تك�ن جزءاً من هذا اجلهد«.
ومن اجلدير بالذكر، اأنه ينبغي على الطلب املهتمني يف »برنامج زمالة 
املالية للطلب يف الكلية للح�س�ل على  روابي« االت�سال مبكتب اخلدمات 

معل�مات ح�ل كيفية التقدمي.

نبذة عن كلية كينيدي في هارفارد
»تهدف كلية كينيدي يف هارفارد، اإلى حت�شني ال�شيا�شة العامة والقيادة 
والتدري�س،  البح�ث،  العامل، من خلل  املتحدة وح�ل  ال�اليات  العامة يف 
ال���20،000  قرابة  ويعمل  العامني،  والقادة  القرار  املبا�سر مع �سناع  والعمل 
من خريجي برامج الدرا�سات اجلامعية العليا، و50،000 �سخ�س ممن تلق�ا 

برامج التعليم التنفيذي يف الكلية، يف كل دول العامل تقريباً. 
باالإ�سافة اإلى ذلك، يعكف اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكلية وم�ظف�ها 
ال�سيا�سة  وتعزيز  املعرفة  لتح�سني  م�ساريع  تنفيذ  على  حالياً  وطلبها 
والقيادة العامة يف ع�سرات الدول، كما تكر�س مهارات وطاقات جمتمع كلية 
اأم��ان��اً، وحريًة،  اأك��رث  النا�س  للم�ساعدة يف جعل حياة  ه��ارف��ارد،  كينيدي يف 

وازدهاراً، يف خمتلف اأنحاء العامل«.
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 ك����رم وف����د م���ن امل��ن��ت��دى ال��ك��ن��دي ال��ع��رب��ي يف ك���ل���م��ب��ي��ا ال��ري��ط��ان��ي��ة
"Caf of BC" م�ؤ�س�س مدينة روابي ب�سار امل�سري، تقديرا لدوره االإن�ساين 

يف ال�سلم وال�سم�لية ودوره البارز يف بناء املجتمع.
ج��اء ذل��ك خ��لل زي���ارة ال���ف��د اإل���ى مدينة رواب����ي، و���س��م ال���ف��د رئي�س 
ال�سراء  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بركات،  ي��سف  العربي  الكندي  املنتدى 
حمم�د  للكاريبي  العربي  الكندي  املنتدى  يف  امل�سارك  واملن�سق  فل�سطني  يف 
يف  امل�ساركني  وم��ن  فل�سطني  دراج����  لرابطة  التنفيذي  والرئي�س  خ�ي�س 

املنتدى العربي الكندي خالد قدورة.
خا�سة  املجتمع،  يف  امل�سري  ل��دور  ج��اء  التكرمي  ه��ذا  اإن  ب��رك��ات،  وق��ال 
التط�ر  ه��ذا  بكل  فل�سطني  يف  ن�عها  م��ن  االأول����ى  رواب���ي  مدينة  ب��ن��اء  م��ع 
للكثر  عمل  فر�س  م��ن  وف��رت��ه  وم��ا  الفل�سطيني،  ال�سعب  ي�ستحقه  ال��ذي 
من العائلت الفل�سطينية، لتثبت قدرة ال�سعب يف بناء م�ستقبله مبا يلبي 
طم�حاته، باالإ�سافة اإلى دوره املجتمعي على خمتلف االأ�سعدة، حيث يحقق 
اأهداف املنتدى الذي يهتم بتط�ير املجتمعات العربية وتعزيز  اأحد  بناوؤها 

ثقافاتها.

اأن  معترا  اللفتة،  ه��ذه  على  العربي  الكندي  املنتدى  امل�سري  و�سكر 
اأن يق�م  اأعمال و�سانع قرار  دوره جتاه بلده و�سعبه واجب على كل رجل 
التي  املزيد من الفر�س  اأن مدينة رواب��ي �ست�ستمر يف خلق  به، م�ؤكدا على 
ي�ستحقها الفل�سطيني�ن على خمتلف االأ�سعدة، الأن ال�سباب الفل�سطيني يدا 
بيد قادر على بناء جمتمع ق�ي يعزز الثقافة العربية ويط�رها مبا يحقق 

م�ستقبل م�سرقا لفل�سطني.
ربحية  غر  ي�سار اإلى اأن املنتدى الكندي العربي "Caf of BC" منظمة 
الكندي  املجتمع  العربية وتدعيمها يف  الثقافة  لت�سجيع  تاأ�س�ست عام 2012 
املدنية وحق�ق  اأن حماية احلريات  وخا�سة ك�ل�مبيا الريطانية، وتعتر 
ق�س�ى  اأهمية  ذو  اأم��ر  وال�سم�لية  الت�سامح  تعزيز  اإل��ى  باالإ�سافة  االإن�سان 
ودائ��م من  ببناء جمتمع عربي ق�ي وحي�ي  املجتمع، وتهتم  ويرتكز عليه 
العربية،  الثقافة  ت��رثي  ال��ت��ي  والتقاليد  وامل��م��ار���س��ات  القيم  رع��اي��ة  خ��لل 
الثقافية  وامل��ن��اظ��رات  امل���ؤمت��رات  ال���ا���س��ع��ة،  املجتمعية  احل��م��لت  وت��ط���ي��ر 

والتخطيط واملخ�س�سات.

المنتدى الكندي العربي يكّرم مؤسس 

مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع
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رئي�س ال�زراء الفل�سطيني احلمد اهلل  يف زيارة لروابي

املنتدى الكندي العربي يكرم م�ؤ�س�س روابي

نائب رئي�س وزراء جمه�رية م�ري�سي��س يف زيارة خا�سة لروابي
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باديك� القاب�سة ت�قع اتفاقية مت�يل مع م�ؤ�س�سة التم�يل الدولية والبنك الدويل

معايل ي��سف بن عل�ي وزير ال�س�ؤون اخلارجية العماين يف زيارة روابي

الل�اء جريل الرج�ب امني �سر اللجنة املركزية حلركة فتح يف زيارة لروابينائب رئي�س وزراء جمه�رية م�ري�سي��س يف زيارة خا�سة لروابي



مدرج مدينة روابي
Rawabi City

املدرج االأ�سخم على م�ست�ى ال�سرق بت�سميمه الروماين الع�سري، 
وقد جّهز املدرج باأحدث تقنيات ال�س�ت واالإ�ساءة ومرافق اخلدمات، 
ورغم اأنه م�سمم ليت�سع ل� 15 األف متفرج جال�سني على درجاته مب�سافة 
راحة ما بني كل �سخ�س واالآخر، اإال اأن حفلته �سهدت ح�س�را �سخما 

�سّجل فيها اأكرث من 22 األفاً.
ال�سهرين  وال���ع���رب  الفل�سطينيني  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  ع���دد  واأح���ي���ى 
الفل�سطيني  الفنان  مثل  رواب���ي،  مدينة  م��درج  على  �سخمة  حفلت 
االأردين وال��ف��ن��ان  ال��رب��اع��ي  ���س��اب��ر  الت�ن�سي  ال��ف��ن��ان  ع�����س��اف،   حم��م��د 
عمر العبداللت، والتي �سهدت ح�س�را مهيباً، وامتازت حفلت �سيف 
ح�سدت  حيث  للجماهر،  امل��ع��ّدة  وامل��ف��اج��اآت  ال��ع��ايل  بالتنظيم  رواب���ي 
قبل  م��ن  لها  والتجهيز  التنظيم  ح�سن  يف  متقّدمة  درج���ات  حفلته 

طاقم متكامل. 
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جامعة  يف  امل��ع��م��اري��ة  الهند�سة  ق�سم  م��ن  طلبة  ث��لث��ة  ت�ساميم  ف���ازت 
القد�س يف م�سابقة ت�سميم كني�سة يف مدينة رواب��ي، والتي �سارك فيها 55 
طالبا وطالبة، والذين زاروا املدينة يف بداية امل�سابقة للتعرف على مرافقها 

وفن العمارة فيها وفق تخطيطها احل�سري.
ت��دور  كانت  حيث  ك��ام��ل،  جامعي  ف�سل  م��دى  على  امل�سابقة  وا�ستمّرت 
الطلبة  يعّدها  التي  الت�ساميم  ح�ل  والت�سميم  والر�سم  النقا�س  جل�سات 
وي�سارك�ن  وم�ساريعهم،  اأفكارهم  خللها  يناق�س�ن  االأ���س��ب���ع،  م��دار  على 
وخا�سة  الديانات،  ملختلف  العبادة  ودور  العمارة  تاريخ  عن  حما�سرات  يف 
ي�ستطيع�ا  حّتى  الع�س�ر،  خمتلف  على  امل�سيحية  والكاثدرائيات  الكنائ�س 
ن�سج الفكرة امللئمة لينتج�ا ت�ساميم ممّيزة للكني�سة التي �سيتم اإن�ساوؤها 

يف روابي.
عر�س�ا  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   17 للم�سابقة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ال���ى  وت��اأه��ل 
ت�ساميمهم الهند�سية للكني�سة بالر�سم و�سنع�ا جم�ّسما ي��سح الت�سميم، 
ق�سم  رئي�سة  م��ن  مكّ�نة  حكم  جلنة  م��ن  بت�س�يت  ت�ساميم   3 منهم  وف��از 
الهند�سة املعمارية يف جامعة القد�س د. يارا �سيفي، ود. مها ال�سمان ود. عمر 
يو�شف ود. ح�شني قرط وم. اإيهاب االأفندي وم. اآمال اأبو غو�س،  باالإ�شافة 

اإلى مهند�سني وم�س�ؤولني من مدينة روابي.
الدين  نا�سر  �سفاء  د.  الرئي�س  ن��ائ��ب  ب���ج���د  النتائج،  اإع���لن  وقبيل 
وعميد كلية الهند�سة د. عبد العزيز قنطار، رّحبت د. ال�سيفي مبمثلي روابي 
يف م�سابقة الت�سميم والذين ح�سروا الإعلن نتائج امل�سابقة، و�سكرتهم على 
جعل طلبتها يخ��س�ن هذه امل�سابقة رغم �سع�بتها، الفتة اإلى اأهمية هذه 
اإلى  اإذ اأنها ت�ساعدهم على االنتقال من مرحلة الدرا�سة  امل�سابقات للطلبة 

مرحلة التطبيق، م�ؤكدة اأن عملية الت�س�يت متت بنزاهة.
القنطار  العزيز  عبد  د.  القد�س  جامعة  يف  الهند�سة  كلية  عميد  وع��ّر 
عن �سعادته بثقة مدينة روابي باجلامعة وطلبها، لتكّلفهم باإعداد ت�سميم 
واأ�ساتذتهم  للطلبة  ح��اف��زا  ميثل  ذل��ك  اأن  اإل���ى  م�سرا  رواب����ي،  يف  كني�سة 
التن�ع  املجتمع املدين بهم ومب�ؤهلتهم، كما يعك�س  ل�سع�رهم مبدى ثقة 

والتعاي�س بني اأبناء ال�طن ال�احد من خمتلف االأديان.
وهّناأت املهند�سة املعمارية �سفا �سلح من ال�سركة املط�رة ملدينة روابي، 
الطلبة على اإجنازهم لهذه الت�شاميم القّيمة بالّدقة املطلوبة خا�شة طلبة 
اإثبات قدراتهم، م�سيدة بالقدرة  ال�سنة اجلامعية الثانية الذين ا�ستطاع�ا 
على االإخراج اليدوي مل�سروع كبر مثل الكني�سة، الفتة اإلى اأن ما �ساهدته 
من ت�سماميم جتعلها على ثقة اأن م�ساريع التخّرج �ستك�ن متقنة ومناف�سة.

ال��ق���ّي��ة وال��ت��ع��اون  ال��ع��لق��ة  واأك���د ج��اك ن�سار م��ن مدينة رواب����ي، على 
العلقة  اأن  اإل��ى  الفتا  وطلبا،  واأ�ساتذة  اإدارة  القد�س  جامعة  مع  امل�ستمر 

ل�سركات جمم�عة م�سار  التدريبي  الرنامج  التحاق طلبتها يف  بداأت منذ 
املجم�عة،  �سركات  يف  العمل  على  قدرتهم  اأثبت�ا  “م�سارك” حيث  العاملية 
الثنائية،  الدرا�سات  برنامج  التعاون مع اجلامعة من خلل  اإلى  باالإ�سافة 

م�ؤكدا ا�ستمرار التعاون وت�طيده يف املراحل القادمة.
على  وال�سهادات  اجل�ائز  ت�زيع  ج��رى  النتائج،  اإع��لن  حفل  نهاية  ويف 
من  وبطاقات  نقدية،  )ج�ائز  ب�  متّثلت  والتي  االأوائ���ل،  الثلثة  الفائزين 
حملت مركز روابي التجاري "كي� �سنرت"(، وح�سل ت�سميم الطالبة هبة 
فيما  الثاين  املركز  على  �ساهني  وائ��ل  والطالب  االأول،  املركز  على  �سعيبات 

ح�سل ت�سميم الطالب عبد الرحمن ربيع على املركز الثالث.
روابي  زار مدينة  قد  القد�س،  املعمارية يف جامعة  الهند�سة  ق�سم  وك��ان 
رواب���ي،  مدينة  يف  يعمل�ن  مبهند�سني  واأ���س��ات��ذت��ه��م  الق�سم  طلبة  وال��ت��ق��ى 
من  ده�ستهم  الطلبة  واأب��دى  للمدينة،  املعمارية  الت�ساميم  على  اأطلع�هم 
دّقة الت�ساميم وتنّ�عها مع التزامها بالهيكل التنظيمي، واأجاب املهند�س�ن 

عن اأ�سئلتهم مل�ساعدتهم يف الت�ساميم التي �سي�سارك�ن بها.

فوز 3 طلبة من 
جامعة القدس في 

مسابقة تصميم 
كنيسة في روابي
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االأرث�ذك�س  للروم  �سب�سطية  اأ�ساقفة  رئي�س  حنا  اهلل  عطا  املطران  زار 
مدينة روابي، وا�سُطحب يف ج�لة تعّرف فيها على مرافق املدينة املتن�عة، 
املركز  و�سط  ال�سينما  قاعة  يف  القد�س  مدينة  اأو���س��اع  ح���ل  ن��دوة  اأدار  كما 

التجاري للمدينة كي� �سنرت.
»اإن مدينة روابي تعك�س االإبداع الفل�سطيني، فمن خطط لها وفّكر بها، 
بها،  يعمل�ن  الذين  اإل��ى  باالإ�سافة  بناءها  ومن  ومرافقها  مبانيها  و�سّمم 
جميُعهم مبدع�ن ُيثبت�ن دوما اأن الفل�سطيني م�سدُر فخر اأينما يذهب«. 

يق�ل املطران حنا.
واأ�ساف: “لقد لفتت نظري اأ�سجار الزيت�ن املزروعة يف مناطق خمتلفة 
واحلديثة،  املتط�رة  املدينة  هذه  فل�سطينّية  على  لت�ؤكد  رواب��ي  مدينة  من 
فهذه االأ�سجار جزء من تراثنا وزراعتها ه� تثبيت واإبراز له�ّيتنا، كما هي 
لتك�ن  امل�سادرة  من  عليها  بنيت  التي  االأرا���س��ي  على  حافظت  التي  رواب��ي 

�سكًل من اأ�سكال املقاومة”.
ولفت املطران خلل حديثه، اإلى اأن من بني االأم�ر التي �سّدت انتباهه 
يف مدينة روابي وج�د حجر اأ�سا�س للكني�سة، معتراً اأنه ر�سالة ت�ؤكد للعامل 
وكل الزوار الذين يت�افدون اإلى مدينة روابي اأن ال�سعب الفل�سطيني واحد 

بغ�س النظر عن اأي اعتبارات اأخرى مبا فيها الديانة.
به  رّح��ب  ال��ذي  امل�سري،  ب�سار  رواب��ي  مدينة  مب�ؤ�س�س  امل��ط��ران  والتقى 
م�ؤكدا على اأن مدينة روابي حا�سنة جلميع الفل�سطينيني، ومبنية الأجلهم 

بطابع فل�سطيني يجمع بني االأ�سالة واحلداثة.
رغم  لل�ستمرار  ق�يا  حافزا  ُت�سّكل  امل��ط��ران  زي��ارة  اأن  امل�سري  واعتر 

ك��ل ال�����س��ع���ب��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا م��دي��ن��ة رواب�����ي، ل��ت��ق��دم امل��زي��د وامل��زي��د 
للفل�سطينيني مب�ست�ى يحقق احتياجاتهم ويليق بهم وب�سم�دهم، م�ؤكدا 
على  ال�س�ء  لت�سليط  القد�س  اأداره��ا ح�ل مدينة  التي  الندوة  اأهمية  على 

اأو�ساعها التي تهم كامل ال�سعب الفل�سطيني.
عن�ان  حملت  ن��دوة  حنا  اهلل  عطا  امل��ط��ران  اأدار  اجل���ل��ة،  انتهاء  وعقب 
فيها  ناق�س  ال�سرائب” وال��ت��ي  وف��ر���س  ت��رام��ب  اإع���لن  ب��ني  م��ا  “القد�س 
التي  امل�سيحية  االإ�سلمية  ال�حدة  اأن  م�ؤكدا  خمتلفة،  زواي��ا  من  الق�سية 

ت�سهدها عا�سمة فل�سطني ت�سكل اأكر دفاع عن املدينة.
وح�سر الندوة عدد كبر من ال�سابات وال�سبان الذين كان لديهم عدد 
ق��د يرتتب عليها الح��ق��ا، حيث  وم��ا  القد�س  اأح���داث  ح���ل  الت�ساوؤالت  م��ن 

اأعطاهم املطران اإجابات وافية عن هذه الت�ساوؤالت. 
“اإطار”  برنامج  كانت �سمن  املطران  اأداره��ا  التي  الندوة  اأن  اإل��ى  ُي�سار 
مب�ا�سيع  اأ���س��ب���ع��ّي��ة  ع��اّم��ة  تثقيفّية  ون����دوات  حم��ا���س��رات  يت�سمن  ال���ذي 
متن�عة وتغطي جميع مناحي احلياة، وُتعقد يف قاعة ال�سينما بكي� �سنرت 
االأعمال،  رج��ال  وامل��ب��ادرات،  امل��ب��ادرون  فيها  ي�ستعر�س  رواب��ي، حيث  مدينة 
التكن�ل�جي�ن، اأ�سحاب التجارب الناجحة، املثّقف�ن، املدّرب�ن الريا�سّي�ن، 
معّلم� امل��سيقى، الفنان�ن يف املجاالت املختلفة، املبدع�ن واأ�سحاب امل�ساريع 
ي�شمن  ب�شكل  جناحهم،  جت��ارب  اأ�شبوعّياً  النا�شئة،  وال�شركات  ال��ّري��ادّي��ة 

للح�س�ر امل�ساركة وجترَبة االأداء لتحقيق التعّلم االأمثل.

قال وزير خارجّية �سلطنة ُعمان ي��سف بن عل�ي بن عبد اهلل، اإن مدينة 
روابي معجزة مثل االأهرامات لكن يف الزمن احلديث، فبناوؤها بهذه الدّقة 
باال�ستقرار  والرغبة  والثبات  القّ�ة  على  دليل  جبلّية  اأر���س  على  والتطّ�ر 

وحب احلياة.
جاء ذلك خلل زيارة قام بهاال�زير بن عل�ي اإلى مدينة روابي برفقة 
وفد من �سلطنة ُعمان،�سم ُكل من ال�سفراء: خمي�س بن حممد الفار�سي، 
عمر  ب��ن  وحم��م��د  ال�هيبي  نا�سر  ب��ن  حممد  ال��ب��ادي،  حمد  ب��ن  اهلل  عبد 
ال�سنفري  عامر  بن  وع��دن��ان  مقيبل  علي  بن  ح�سني  وال���زي��ري��ن:  عيديد، 
وامل�ست�سار �سامل بن حبيب العمري والفا�سلني: حامد بن حمد القا�سمي 
و�سعيد بن نا�سر النهدي، وكان يف ا�ستقبالهم من اجلانب الفل�سطيني عدد 
ب�سار  روابي  اإلى م�ؤ�س�س مدينة  باالإ�سافة  االأعمال  ال�سيا�سيني ورجال  من 

امل�سري.
بناء  م��راح��ل  اأُط��ل��ع���ا خللها على  ال���ف��د يف ج���ل��ة  ا�سطحاب  وج���رى 
املدينة، مرافقها املتن�ّعة، والثقافات املختلفة من املجتمع الفل�سطيني التي 
كما  القادمة،  امل��راح��ل  خ��لل  ال�سامل  الهيكلي  وخمططها  املدينة،  �سكنت 
اأُطلع�ا على ال�سع�بات والعراقيل التي و�سعها االحتلل يف طريق بنائها، 

فيما اأبدى ال�فد اإعجابه ال�سديد بدقة البناء ال�ا�سحة يف املدينة.
العلم  منبع  هي  فل�سطني  ُعمان:"اأن  ل�سلطنة  اخلارجّية  وزي��ر  واأ�ساف 
وال��ن�����س��ال رغ��ب��ة يف احل��ي��اة، اأم���ا مدينة رواب���ي فهي امل��ع��ج��زة ال��ت��ي ال اأح��د 
ي�ستطيع فعلها اإال الفل�سطيني�ن، ُم�سيفاً اأنه كان من اللفت بناوؤها بهذه 

ال�سرعة على الرغم من ُكل التحديات وال�سع�بات التي مّرت بها".
واعتر ع�س� اللجنة املركزّية حلركة فتح، رئي�س املجل�س االأعلى لل�سباب 
والريا�سة الل�اء جريل الرج�ب، اأن مدينة روابي خلقت �سكًل جديداً من 

لن  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  على  ي�ؤكد  ب�سكٍل ح�ساري  لكن  املقاومة  اأ�سكال 
يرتك اأر�سه بل �سيعّمرها ويطّ�رها رغما عن االحتلل االإ�سرائيلي وت�سّديا 

ملحاوالته مب�سادرة اأرا�سينا يف خمتلف مناطق وطننا.
من جهته رحب م�ؤ�س�س مدينة روابي ب�سار امل�سري بهذه الزيارة، م�ؤكداً 
كافة  على  العربّية  ال��دول  وباقي  ُعمان  �سلطنة  مع  التعاون  ت�طيد  اأهمية 
االأ�سعدة، وقال:"اإن الت�ا�سل بني دول العامل مهم جدا خا�سة بني الدول 
العربّية، فنحن كفل�سطينيني ن�د اأن نتعلم من التجارب االأخرى واأن ننقل 

جتربتنا لل�سع�ب االأخرى"�س.
فيها  التقى  لفل�سطني،  ر�سمية  بزيارة  قام  الُعماين  ال�فد  اأن  اإلى  ي�سار 
اجتمع مع  اأن���ه  كما  اهلل،  احل��م��د  رام���ي  د.  ال�����زراء  ورئي�س  عبا�س  حم��م���د 
الف�سائل الفل�سطينّية، وزار عدداً من املحافظات واجلامعات الفل�سطينّية، 

لبحث تعزيز التعاون بني الدولتني على كافة االأ�سعدة.

المطران حنا: الزيتون المزروع في روابي إبراز 
لهويتها الفلسطينية

وزير خارجّية سلطنة ُعمان: 
مدينة روابي معجزة كاألهرامات
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 د. سماء سليمان

ي�ستمر  اأن  الدولية  االأب��ح��اث  م��راك��ز  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  تت�قع 
االإرهاب الدويل كم�سدر تهديد رئي�سي للدول، خا�سة يف منطقة ال�سرق االأو�سط خلل 

عام 2018على الرغم من هزمية تنظيم داع�س يف العراق و�س�ريا.

ماذا يحدث حولنا؟

وفًقا للت�قعات ال�سابقة، فاإن امل�سهد الدويل مر�سح ليك�ن اأكرث ا�سطرابا، وقد اأعلن 
والدبل�ما�سي  االأمريكية  العلقات  جمل�س  رئي�س  ها�س،  ريت�سارد  مثل  الكتاب،  بع�س 
منذ  ت�سكل  ال��ذي  العاملي  النظام  ونهاية  الف��سى«  »ع�سر  ال�سابق،بداية  االأم��ري��ك��ي 
نهاية احلرب الباردة، اأي �سيك�ن احلكم يف العديد من الدول اأكرث �سع�بة و�سرتتفع 
الت�ترات يف جميع املناطق و�ست�ؤثر على احلك�مات، �س�اء داخل البلدان اأو فيما بينها. 
الق�ى  بع�س  و�ست�سعى  واالأمنية،  والتكن�ل�جية  االقت�سادية  التحديات  �ستزيد  كما 
الكرى واالإقليمية اإلى تاأكيد م�ساحلها من خلل الق�ة وزيادة الهجمات ال�سيرانية 
والطق�س املتطرف و�ست�سهم هذه الظروف يف االأجل القريب يف ت��سيع التهديد الذي 

ي�سكله االإرهاب.

�س�رية  يف  القتال  �ساحة  يف  ه��زم  رمب��ا  داع�����س  اأن  املحللني  م��ن  العديد  كتب  وق��د 
وبع�س  اأفريقيا  �سمال  دول  يف  نف�سه  اإن��ت��اج  و�سيعيد  ت�سفيته  تتم  مل  لكنه  وال��ع��راق، 
الدول االفريقية، مثل النيجر، ونيجريا، ومايل، ودول بجن�ب اآ�سيا، خا�سة باك�ستان 

واأفغان�ستان، ف�سل عن انتقاله  اإلى اليمن.

االإرهابية  العنا�سر  انتقال  ب�ساأن  ال�سي�سى،  عبدالفتاح  الرئي�س  حديث  يكن  فلم 
الفارة من �شوريا والعراق، اإلى ليبيا وم�شر، وحتديًدا �شيناء، اإلى جانب غرب افريقيا، 
جمرد كلمات عابرة، ولكنها مبثابة حتذير بالغ اخلطورة مما قد ميكن اأن يجري على 

اأر�س م�سر م�ستقبل من عمليات اإرهابية، خا�سة عام 2018.

ال�سابق  »م��ن  اأن��ه:  اإيزينك�ت،  ج��ادي  االإ�سرائيلي،  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  ذك��ر  وق��د 
الأوانه تاأبني داع�س. فاالأمر يتعلق بظاهرة وفكرة اأبعد من التنظيم. اإن م�اجهة داع�س 

�ست�ستمر ل�سن�ات كثرة«.

اأن داع�س ال يزال ي�سكل  االإيرانية، حمم�د علوي على  واأك��د وزير اال�ستخبارات 
تهديدا الأن بح�زته كميات كبرة من ال�سلح، م�سيفا اأنه بعد اأن فقد داع�س م�قعه يف 
�س�ريا والعراق، ميكن اأن يت�جه اإلى دول مثل باك�ستان اأو اأفغان�ستان وا�ستغلل �سعفها 

لل�سيطرة عليها، اأو على االقل اأن ي�ؤ�س�س لنف�سه م�طئ قدم فيها.

كما اتهمت وزارة الدفاع االأفغانية ي�م  2017/12/24  باك�ستان باأنها تق�د عنا�سر 
من  تتخذ  قبائل  من  هم  املقاتلني  اأغلبية  اأن  ال����زارة  اأفغان�ستان.واأ�سافت  يف  داع�س 

باك�ستان مقراً لها، اإ�سافة اإلى مقاتلني من طاجيك�ستان، واأوزبك�ستان، وال�سي�سان. 

افريقيا  ل�سمال  داع�س  بانتقال  املتعلقة  تلك  خا�سة  الت�قعات،  �سحة  من  يزيد 
»داع�س«  بايعت  التي  االإره��اب��ّي��ة  التنظيمات  دائ��رة  ت��سع  ال�سحراء،  جن�ب  وافريقيا 
ف�سل عن ا�ستمرار  و�سائل االإعلم بلعب دور ال��سيط بني التنظيم يف �س�ريا والعراق، 
واجلماعات التكفرّية يف �سمال افريقيا وجن�ب ال�سحراء من خلل الرتويج ملبايعة 
التنظيمات واجلماعات التكفرية للتنظيم، االأمر الذي يدفع اإلى ا�ستقطاب وجتنيد 

العديد من العنا�سر، خا�سة من فئة ال�سباب.

فعلى الرغم من تراجع الن�شاط االرهابي يف اجلزائر الذي قادته عدة تنظيمات 
وجماعات تكفريية، ظهر على امل�شهد اجلزائري ن�شاط اإرهابي جديد، حيث اأعلن اأخرياً 

مستقبل 

التنظيمات 

اإلرهابية 

في العالم 

في عام 

2018
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اأر���س اجلزائر«،  تاأ�شي�س تنظيم جديد حتت م�شمى »جند اخلافة يف 
والذي بايع تنظيم »داع�س«.وقد ك�سفت �سحيفة »ال�سروق« اجلزائرية 
للت�غل  "داع�س"،  ب�  املعروف  االإ�سلمية  الدولة  لتنظيم  خمطط  عن 
يف اجلزائر واتخاذها مركزاً لتنظيمه اجلديد الذي �سيطلق عليه ا�سم 
»تنظيم الدولة االإ�سلمية يف املغرب االإ�سلمي« )دام�س(، حيث تعمل 
زرع  »داع�س« منذ مدة على  باأجندة  ليبيا مرتبطة  زعامات جهادية يف 

قدم لها يف اجلزائر من خلل اتخاذ ت�ن�س كنقطة عب�ر.

»اأن�شار  تنظيم  ب��داأه  االإرهابي  الن�شاط  يف  ت�شاعداً  تون�س  و�شهدت 
ال�سريعة« الذي يتزعمه املدع� اأب� عيا�س، امل�ج�د يف ليبيا، حيث ت�اجه 
بقيادة اجلزائري  نافع«  بن  »عقبة  كتيبة  يدعى  تنظيماً جديداً قدمياً 

لقمان اأب� �سخر.

يف حني تعاين ليبيا ف��سى التنظيمات امل�سلحة التي اختلفت بني 
االإرهابية واالإجرامية ال�سيا�سية، اأهمها جماعة »اأن�سار ال�سريعة« التي 
ت�سيطر على عدة مناطق كبنغازي ودرنة، اإ�سافة اإلى تنظيم »املرابط�ن« 
بلمختار،  خمتار  اجل��زائ��ري  بقيادة  م��ايل  �سمال  يف  ين�سط  ك��ان  ال��ذي 
عنا�سرها  ب�سبب  ب��اخل��ط��رة  ت��سف  ال��ت��ي  »ال��ب��ت��ار«  جماعة  وك��ذل��ك 

القادمة من »داع�س«.

اأفغان�ستان  اإل���ى  امل��ب��ع���ث��ة االأم��ري��ك��ي��ة اخل��ا���س��ة  اأع��ل��ن��ت  ه���ذا وق���د 
حركة  على  الن�شر  حتقيق  اأن    2017/11/9 وي��ل��ز،  األي�س  وباك�ستان، 
اأفغان�ستان،  »داع�س« يف  ال�حيد لتدمر تنظيم  »طالبان«، ه� الطريق 
مما يعني ت�جه اأمريكا باإ�سرار لنقل احلرب اإلى اآ�سيا للنيل من كل من 

رو�سيا وال�سني.

القوى املحركة النت�شار داع�س يف �شمال وجنوب �شحراء اأفريقيا

���س��م��ال وج��ن���ب  داع�����س يف دول  امل��ح��رك��ة الن��ت�����س��ار  ال��ق���ى  تتمثل 
يف  ب��ه،  لللتحاق  لل�سباب  دافعة  �ستك�ن  والتي  اأفريقيا،  يف  ال�سحراء 

االآتي:

ال�����س��ب��اب املتعلمني وال�����س��ب��اب احل�����س��ري وارت��ف��اع  ع���دد  ت��زاي��د   •
اأداء احلك�مة، مما يدفع  البطالة، و�سعف  وارتفاع معدالت  الت�سخم، 
اإلى االنتماء الديني واالحتجاجات، وت�ساعد الت�تر العرقي، والتطرف 

الديني، وخا�سة االإ�سلم الراديكايل واالأ�س�لية امل�سيحية.

حني  يف  التم�يل،  اإل���ى  واالإقليمية  ال�طنية  اجل��ي������س  اف��ت��ق��ار   •
ال�سريعة  واأن�سار  ي�ستطيع االإرهابي�ن مثل ب�ك� حرام وتنظيم داع�س 
ال�سبكات  من  ب�سه�لة  اأخ��رى  وم���ارد  اأ�سلحة  على  احل�س�ل  والقاعدة 

الدولية عر العديد من املناطق االفريقية التي ي�سهل اخرتاقها.

ال�سحراء. وجن�ب  �سمال  دول  داخل  ال�سلطة  على  • ال�سراع 
الدول  هذه  ثروات  على  وكرى  �ساعدة  دول  قبل  من  • ال�سراع 
من الغاز والبرتول، ومن ثم ال�سيطرة على طرق نقلها وال�سركات التي 
�ستق�م بالتنقيب عنها ويعد هذا �سراعا بني الدول االأوروبية واأمريكا 

وال�سني ورو�سيا.

القوى املحركة النت�شار داع�س يف جنوب اآ�شيا

وباك�ستان. اأفغان�ستان  بني  احلدود  على  االأمن  • انعدام 
على ال�سلطة يف اأفغان�ستان. • ال�سراع 

االأ�سقر  جماعة  مثل  متطرفة،  جماعة    30 م��ن  اأك��رث  وج���د   •
لها  التابعة  واجلهات  والقاعدة  الباك�ستانية،  طالبان  وحركة  الطيبة 

ووج�د احلركات الراديكالية يف الهند.

عن تناق�سات ح��ادة بني االأغنياء  ناجتة  عرقية  كراهية  وج���د   •
اأكر االأحياء الفقرة يف العامل،  اآ�سيا م�طن  والفقراء يف مدن جن�ب 
التي  املناطق  اإل��ى  فقرا  االأك��رث  املناطق  من  املهاجرين  انتقال  وب�سبب 
تت�افر فيها فر�س اأكر، مما يزيد من التناف�س على التعليم، اأو العمل، 

اأو ال�سكن، اأو امل�ارد، كما يف الهند.

الداخلية،  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن  العديد  باك�ستان  ت���اج��ه   •
ف�سل عن التده�ر التدريجي للمعدات امل�ستخدمة يف هذه العمليات، 

وتدين امل�ارد املالية، وزيادة م�ساحة التطرف. 

ب�سبب  وباك�ستان وبنجلدي�س  الهند  بني  الطائفية  الثقة  عدم   •
حم���اول���ة ح���زب ب��ه��ارات��ي��ا ج��ان��ات��ا اأك����ر ح���زب ���س��ي��ا���س��ي يف ال��ه��ن��د دم��ج 
هيندوتفا يف ال�سيا�سة ب�سكل متزايد احلك�مة، مما اأدى الى زيادة الت�تر 
يف االأقلية امل�سلمة الكبرة احلالية، باالإ�سافة الى باك�ستان وبنجلدي�س 

ذات االأغلبية امل�سلمة.

ال���داع���م ل��ل��ج��م��اع��ات ال�����س��ي��ع��ي��ة يف ب��اك�����س��ت��ان  االإي������راين  • ال�����دور 
على  يعمل  ال��ذي  داع�س  تنظيم  مع  اإي��ران  �سيا�سة  وت�افق  واأفغان�ستان 
ال��دول املحيطة بها، وبالتايل فاإن عملهما على االأر���س يخدم  اأ�سعاف 

االأمن الق�مي.

املنطقة، وحماولة  والرو�سي على  وال�سيني  االأمريكي  ال�سراع   •
التنمية  حتقيق  يف  وا�شتمرارهما  ورو���ش��ي��ا  ال�شني  مت��دد  منع  اأم��ري��ك��ا 
ووقف ت�سدير رو�سيا الغاز الأوروبا ملنع التناف�س على النف�ذ على القارة 
االأوروبية واإ�سغال اأمريكا لكل البلدين بحالة عدم اال�ستقرار الناجتة 
واأوزباك�ستان،  طاجك�ستان  مثل  ودول  اآ�سيا  جلن�ب  داع�س  انتقال  من 
ال�سغط على  ال�سني وحم��اول��ة  ب���رم��ا جن�ب  وج���ده��ا يف  ع��ن  ف�سل 

االأخرة بالتعاون االأمني مع اليابان ملنع متددها يف النظام الدويل.

 ومن ثم ميكن الق�ل اإن عام 2018  �س�ف ي�سهد ا�ستمرار امل�اجهة 
املتطرفة،والتي  اجل��م��اع��ات  وج����د  وا���س��ت��م��رار  االإره����اب  على  واحل���رب 
اإلى  ي���ؤدي  ما  وه���  معها،  الدولة  وتفاعل  املجتمع  تط�ر  مع  �ستتط�ر 
ا�ستمرار تاأجيج ال�سراع الديني والطائفي واملذهبي يف مناطق جديدة 
يف �سمال افريقيا وجن�ب ال�سحراء ويف جن�ب اآ�سيا. كذلك �سي�سمح هذا 
ال��سع با�ستمرار اإقامة بع�س الدول يف هذه املناطق وخارجها لعلقة 
ومت�يلها،  بل  املتطرفة،  ال�سيا�سي  االإ�سلم  حركات  بع�س  مع  مبا�سرة 
ما  وه�  احلكم،  على  اال�ستيلء  كيفية  على  التخطيط  يف  وم�ساعدتها 

حدث بعد ث�رات ما �سمي الربيع العربي.
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مستشفى عمان 

افتتاح مشروع الطاقة المتجددة
مت افتتاح م�سروع طاقة �سم�سية مل�ست�سفى عمان اجلراحي برعاية العني 
الدكت�ر ي��سف الق�س��س، نائب رئي�س هيئة املديرين مل�ست�سفى عمان ومدير 
مدير  �سعيد،  با�سم  الدكت�ر  عط�فة  وبح�س�ر  �سابقاً،  الطبية  اخل��دم��ات 
ع�س�  ح��ج��ازي  �سعيد  ال��دك��ت���ر  وعط�فة  اجل��راح��ي،  ع��م��ان  م�ست�سفى  ع��ام 
عمان  م�ست�سفى  من  اإداري  وطاقم  العطاءات  هيئة  ورئي�س  املديرين  هيئة 
اجلراحي، وقد �سمم امل�سروع ونفذ من قبل �سركة اخلزنة للطاقة املتجددة 

والتجارة يف جن�ب عمان / الزميلة.
وكل ال�سكر واالمتنان اإلى رئي�س هيئة املديرين ال�سيد فهمي اأب� خ�سرا 
واإلى الدكت�ر �سالح اخلراب�سة معايل وزير الطاقة االأكرم والدكت�ر ح�سن 
عبداهلل نائب مدير عام �شركة الكهرباء على جهودهم اخلرية الإجناح هذا 

امل�سروع الهام.
البديلة  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  اأن  الق�س��س  ي��سف  العني  واأك��د 
ي�شهم يف حتقيق االأهداف االإ�شرتاتيجية االأردنية للتزود بالطاقة املتجددة 

والنظيفة واال�ستعا�سة بها عن م�سادر الطاقة التقليدية.
كما اأكد الق�س��س اأن هذه الطاقة نظيفة وال ت�سبب اأي ن�ع من التل�ث 
البيئي وبالتايل فاإنها ت�ساعد على التخفيف من ظاهرة االحتبا�س احلراري.
امل��دي��ري��ن يف �سركة  رئ��ي�����س هيئة  ال��ف��اي��ز  زي���د ح��اك��م  ال�سيد  اأ���س��ار  ك��م��ا 
اخلزنة للطاقة املتجددة والتجارة اإلى اأهمية هذا امل�سروع بالن�سبة للأردن 
واال�ستغلل االمثل للطاقة النظيفة الذي �سي�ساعد االأردن على التخفيف 
الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  يف  ت�ستخدم  التي  النفطية  الفات�رة  ع��بء  من 
ت�ستهلك  التي  اخلا�سة  القطاعات  وفعاليات  امل�ست�سفيات  ودع��ا  ل���لأردن، 
كميات كبرة من الكهرباء اإلى التح�ل الإنتاجها من الطاقة املتجددة، مما 
�سي�فر عليها على املدى املت��سط والبعيد وفق نظام العب�ر الذي يتيح لهذه 
القطاعات بناء م�ساريعها اخلا�سة يف املناطق ذات امل�ساحات املفت�حة. بعيداً 

عن مراكز اإقامتها وفق هذا النظام. 
واأكد الفايز على اأن امل�سروع نفذ وفق اأف�سل امل�ا�سفات االأملانية الإنتاج 
الطاقة الكهربائية من اخلليا ال�سم�سية حيث اأن االأردن يتمتع باإ�سعاعات 
اخلزنة  �سركة  ع��ام  مدير  وب��ني  العاملية  الن�سب  اأع��ل��ى  م��ن  تعتر  �سم�سية 
اأرا�سي قرية الزميلة / جن�ب  اأن امل�سروع يف  ال�سيد حممد جمحم الفايز 
اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  ال�ستهلك  ال�سهرية  الفات�رة  �سيخف�س  عمان 
اإلى اأنه مت بناء نح� 4350 ل�حاً �سم�سياً على  من الكهرباء اإلى �سفر الفتاً 
االإنتاجية  �شتبلغ  واط حيث  كيلو   1209 لت�ليد  دومن��اً   30 ب�  تقدر  م�ساحة 

الكهربائية للم�شروع �شنوياً مليوين كيلو واط / �شاعة.

د. با�سم �سعيدد. ي��سف الق�س��س
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توقيع اتفاقية لتزويد مستشفى عمان بأحدث 
أجهزة التنظير المتطورة

زراعة صمام ابهري بدون جراحة انجاز طبي جديد 

وقع الدكت�ر با�سم �سعيد مدير م�ست�سفى عمان اتفاقية مع جهاد املعاين 
  ،OLYMPUS العامة  والتجارة  للتجهيزات  العربية  لل�سركة  العام  املدير 

لتجهيز م�ست�سفى عمان باأحدث اأجهزة التنظر املتط�رة. 
و�سملت االتفاقية تزويد امل�ست�سفى ب� )اأجهزة التنظر العل�ي وال�سفلي( 
و)اأجهزة التنظر للقن�ات املرارية( و)اأجهزة التنظر للق�سبات اله�ائية(.

واأكد الدكت�ر �سعيد على ان االأجهزة التي �سيتم ت�فرها تاأتي يف اإطار 
اأن  م��سحا  الطبية  وامل��ع��دات  االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  امل�ست�سفى  وت��زوي��د  جتهيز 
الناحية  االأح���دث واالأك���رث تط�را من  االت��ف��اق هي  التي ت�سمنها  االأج��ه��زة 
التقنية، و�س�ف ت�سهم يف ا�سافة نقلة ن�عية على �سعيد الرعاية ال�سحية 

واخلدمات العلجية.

�شجل م�شت�شفى عمان اجلراحي اجنازا طبيا جديدا ي�شاف 
ال��ذي  ع��م��ان  م�شت�شفى  يف  امل��ت��وا���ش��ل��ة  الطبية  االجن�����ازات  ال���ى 
يق�م على اال�سراف عليه ك�ادر طبية وكفاءات هي االميز على 

ال�ساحة الطبية.
وهذا االجناز االول من نوعه وهو زراعة �شمام ا�شطناعي 
يف ال�سمام االبهري املتكل�س واملت�سيق عن طريق الق�سطرة دون 

احلاجة الخ�ساع املري�س الى عملية القلب املفت�ح.
التي تكللت بالنجاح ملري�س على يد  العملية  واجريت هذه 
الق�س��س  الدكت�ر ي��سف  البا�سا  كادر طبي متخ�س�س برئا�سة 

ا�ست�ساري اأول اأمرا�س القلب وال�سرايني. 
اجل��دي��دة  التقنية  ه��ذه  اأن  اإل���ى  الق�س��س  ال��دك��ت���ر  واأ���س��ار 
ت�سيق  ملعاجلة  الطبي  التط�ر  ا�ساليب  من  حديث  ا�سل�ب  هي 
وقد  مفت�ح،   قلب  عملية  اإل��ى  اللج�ء  دون  االأب��ه��ري  ال�سمام 
انت�سرت هذه العملية ب�سكل وا�سع يف العامل خلل الع�سر �سن�ات 

االأخرة.
ال��ت��داخ��ل يف االردن على  اأن���ه مت اج���راء مثل ه��ذا  واأ���س��اف 
وبع�س  اجلامعة  وم�ست�سفى  الطبية  اخلدمات  يف  �سيق  نطاق 

م�ست�سفيات القطاع اخلا�س.
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..ويشارك العالم االحتفال باليوم العالمي للتوحد 

البا�سا  عّمان،بح�س�ر  م�ست�سفى  يف  ال��ع��دوى  وم��ن��ع  �سبط  ق�سم  نظم 
مبنا�سبة  احتفالية  عمان  م�ست�سفى  عام  ومدير  الق�س��س  ي��سف  الدكت�ر 
ي�افق  الذي   ،"hand hygiene day"االأيدي وغ�سل  لنظافة  العاملي  الي�م 

اخلام�س من �سهر ي�لي� �سن�يا.
 – باأيديكم  »االأم���ر  �شعار  حتت  العام  ه��ذا  االحتفالية  فعاليات  وج��اءت 
م��ن مقاومة  ال�سحية” وذل���ك للحد  ال��رع��اي��ة  م��راف��ق  االإن��ت��ان يف  ام��ن��ع���ا 

امل�سادات احلي�ية. 
يف  م�ساركته  خ���لل  م��دي��ر  �سعيد  ب��ا���س��م  ال��دك��ت���ر  اأك���د  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
االحتفالية، على �سرورة نظافة وغ�سل االأيدي، ملا لها من اأهمية يف احلد من 
انتقال العدوى واحلد من انت�سار اجلراثيم مابني املر�سى والك�ادر، وبالتايل 
التقليل من اثارها ال�سلبية يف مقاومة امل�سادات احلي�ية والعلجات، والتي 

تنعك�س على ال��سع ال�سحي يف جمتمعاتنا. 
كما اأكد الدكت�ر با�سم �سعيد على ان امل�ست�سفى يعمل على تطبيق اأحدث 
ال�سحة  منظمة  ت��سيات  ح�سب  االأي��دي  بنظافة  اخلا�سة  العاملية  املعاير 
العاملية وتعليمات وزارة ال�سحة االردنية، وت�فر جميع اأ�سكال امل�اد املطل�بة 
علميا  بها  امل��سى  الن�عيات  اأف�سل  ومن  اأ�سكالها  بجميع  االأي��دي،  لنظافة 

وعامليا.
اأن  ال���ع���دوى،  م��ن جانبها ق��ال��ت االن�����س��ة ام���اين رم���ان م�����س���ؤول��ة �سبط 
نظافة اليدين من اأهم عنا�سر ال�قاية من العدوى وتقليل فر�س اال�سابة 
احلماية  و�سائل  اأهم  من  اأنها  اإلى  باالإ�سافة  اأن�اعها،  بكافة  االمرا�س  من 
اأه��م واأجن��ح احللول  اأح��د  والوقاية لنا وملن حولنا،  وتعترب نظافة االأي��دي 
املرتبطة ب�سلمة املر�سى وذلك وفقا ملا اأثبتته البح�ث والدرا�سات العلمية.
العام  ه��ذا  �سعار  مفه�م  تعميق  ال��ى  تهدف  االحتفالية  ان  على  واك��دت 
)االأمر باأيديكم – امنع�ا االإنتان يف مرافق الرعاية ال�سحية( التي اطلقته 

منظمة ال�سحة العاملية.
هذا وقد �سملت االحتفالية العديد من الفعاليات منها: 

االأي���دي  لغ�سل  وال��ف��ع��ال��ة  ال�سحية  الطريقة  على  امل�����س��ارك��ني  ت�عية   –
وذلك با�ستخدام اجلهاز اخلا�س للك�سف عن مدى �سحة غ�سل االأيدي 

ونظافتها.
باملعقمات.  االيدي  – غ�سل 

هذا  �سعار احلملة  على  للتاكيد  اجلميع  مب�ساركة  اليد  ب�سمات  و�سع   –
العام

بغ�سل  الكح�يل اخلا�س  ال�سائل  من  املجانية  والعينات  الهدايا  ت�زيع   –
االيدي الذي مت تقدميه من عدة �سركات.

الفرح  اأ�سفت ج���ا م��ن  التي  الفعاليات االخ���رى  اإل��ى ع��دد م��ن  اإ���س��اف��ة   –
وال�شرور و�شاهمت يف اإجناح االحتفالية.

االأط��ب��اء  م��ن  لفيف  بح�س�ر  ع��م��ان  م�ست�سفى  يف  االحتفالية  واق��ي��م��ت 
من  وا�سعة  مب�ساركة  و  امل�ست�سفى  وم�ظفي  واداري��ي  االخت�سا�س،  واأطباء 

زوار ومراجعي امل�ست�سفى باال�سافة اإلى املر�سى ومرافقيهم. 
والتي  لها  اجلميل  وب��االع��داد  باالحتفالية  وال����زوار  امل��راج��ع���ن  واأ���س��اد 
اط��ارات  يف  التذكارية  ال�س�ر  التقط�ا  حيث  وج�ههم  على  الب�سمة  ر�سمت 

خا�سة اعدت للمنا�سبة.
ويعتر م�ست�سفى عمان �سّباقاً يف اإقامة مثل هذه احلملت واالحتفاالت،  
امل�س�ؤولية االجتماعية �سمن خططها  الرائدة يف و�سع  امل�ؤ�س�سات  وه� من 
وا�سرتاتيجيتها ال�سن�ية، والتي ت�سعى اإدارته يف نهجها بهذا املجال الى خلق 
وال��زوار  املر�سى  عند  الر�سى  م�ست�ى  يرفع  واآمنة، مما  بيئة عمل �سحية 

على حد �س�اء، عدا عن الت�ا�سل ما بني االدارة وامل�ظفني العاملني.

اخلمي�س  ���س��ب��اح  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ن�����س��اط��ات��ه  ���س��م��ن  ع��ّم��ان  م�ست�سفى  ن��ظ��م 
2018/4/12 ومبنا�سبة الي�م العاملي للت�حد الذي ي�افق الثاين من ني�سان من 

كل عام افطارا خريا مل�ظفيه وك�ادره الطبية ير�سد ريعه ملر�سى الت�حد.
واأكدت هذه الفعالية التي ت�ستمر كل خمي�س من �سهر ني�سان تعميق مفه�م 
عمان  م�ست�سفى  يف  اقيمت  مل�ساعدتهم” والتي  بيد  “يدا  �شعار  حتت  امل��ب��ادرة 
بح�س�ر البا�سا الدكت�ر ي��سف الق�س��س ومدير عام م�ست�سفى عمان الدكت�ر 
وم�ظفي  واداري����ي  االخت�سا�س،  واأط��ب��اء  االأط��ب��اء  م��ن  لفيف  و  �سعيد  با�سم 

امل�ست�سفى.
وياأتي احتفال امل�ست�سفى بالي�م العاملي للت�حد �سمن حملة الت�عية التي 
التي  العاملية  احلملة  مع  وت�سامنا  الت�حد  ملر�سى  دعما  امل�ست�سفى  بها  يق�م 

تدع� اإلى ت�سليط ال�س�ء على مر�س الت�ّحد.

مستشفى عّمان يحتفل باليوم العالمي لنظافـة األيدي
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املخدرة حني مُتنح بجرعات مت�ساعدة كي يتحمل اجل�سم  العقاقر  مثل 
مفع�لها، جتري الت�سريبات عن »�سفقة القرن« بني احلني واالآخر، كي نتحمل 
اأح��راز  عن  يعلن  االمريكي  فالرئي�س  ابتلعها.  علينا  وي�سهل  طعمها  م��رارة 
اأردن��ي��ة الإدخ��ال  اإع��ام حتدثت عن حم��اوالت  تقدم كبري يف قبولها. وو�شائل 

تعديلت عليها، واإجراء تغير جزئي يف م�سم�نها. 
وال�سحافة االإ�سرائيلية كتبت عن اجتماع بني رئي�س املخابرات االإ�سرائيلية 
الق�مي  االأمن  وتاأثراتها على  اأبعادها  ملناق�سة  وروؤ�ساء خمابرات دول عربية 
العربي  االع��ت��دال  ي�سمى حم���ر  كبارا مما  م�س�ؤولني  اإن  وقالت  ال��دول،  لهذه 
االمريكي  الرئي�س  م�ست�سار  لكل من  وزيارتان مهمتان  ال�سفقة.  على  وافق�ا 
جاريد ك��سرن، ورئي�س ال�زراء االإ�سرائيلي على راأ�س وفد كبر اإلى عمان، ثم 
زيارة مهمة جدا للعاهل االردين اإلى ال�اليات املتحدة، فيما تق�ل بع�س امل�سادر 
من  امل��س�ع  ولدرا�سة  املقبلة.  اال�سابيع  خلل  �ستعلن  ال�سفقة  اإن  االأمريكية 
اآراء وت�س�رات االأط��راف الفاعلة واملفع�ل بها يف  جميع ج�انبه تنبغي معرفة 

هذه اخلطة.
على  منق�سم�ن  الفل�سطينيني  اأن  االأمريكية  املتحدة  ال���الي��ات  ت��رى  اأوال، 
اأن حما�س حتكم يف  قيادة. مبعنى  اأر���س وال  وح��دة  لديهم  توجد  اأنف�شهم وال 
التي  انف�شاال يف اجلغرافية  واأن هنالك  الغربية،  ال�شفة  وفتح حتكم يف  غزة، 
ي�سيطر عليها الطرفان. وقد �سرح بذلك م�ست�سار ترامب يف زيارته االخرة 
الفل�سطينية  الق�سية  مع  يتعامل�ن  فاإنهم  وعليه  الفل�سطينية.  االرا�سي  اإلى 
التاريخي  ال�اقع  اأ�سا�س  ال�اقع احلايل للفل�سطينيني، ولي�س على  اأ�سا�س  على 
للفل�سطينيني  االقت�سادي  ال�اقع  اأن  وا�سنطن  ترى  اأي�سا  الثابت.  والقان�ين 
الرتكيز  فاإن  وبالتايل  بالتنازل،  االأول النتفا�ستهم وعدم قب�لهم  املحرك  ه� 
�س�اء  الق�سية،  يبيع  ملن  املنتظرة  اجلائزة  ه�  ال�سفقة،  من  اجلانب  هذا  على 
نرى  لذلك  واالردن،  ال�سلطتني يف م�سر  العرب، خا�سة  اأو  الفل�سطينيني  من 
اأن م�ست�سار ترامب رف�س احلديث عن اجلانب ال�سيا�سي، بينما باح بامل�سم�ن 
عاما  وع�سرين  خم�سة  م��دى  على  اأم����ال  �سخ  على  يركز  ال��ذي  االق��ت�����س��ادي، 
اقت�سادية  واإن�����س��اء منظ�مة  واأوروب����ي،  واأم��ري��ك��ي  م��ال خليجي  وغ���زة،  لل�سفة 
االزده��ار  بانتقال  وال�سماح  واإ�سرائيل،  العربية  ال��دول  بع�س  اقت�سادات  تربط 
مطل�ب  وما  املنطقة.  دول  اإل��ى  بحرية  االإ�سرائيلي  والتكن�ل�جي  االقت�سادي 
اال�ستعجال فيه ه� ال�سغط على حما�س لتثبيت وقف اإطلق النار، الذي �سيمنح 

الثقة مل�سر واإ�سرائيل بال�سماح لتدفق الب�سائع والتعامل التجاري مع غزة.
اأب���  قرية  تك�ن  اأن  تقبل  فاإنها  اال�سرائيلية  ب��ال��روؤي��ة  يتعلق  م��ا  يف  ثانيا، 
دي�س، التي تبعد عن القد�س ح�ايل اأربعة كيل�مرتات عا�سمة للفل�سطينيني، 
االأرا���س��ي  اإل��ى  لت�سم  القد�س  و�سمال  �سرق  يف  اأح��ي��اء  خم�سة  ع��ن  تتخلى  واأن 
مترير  االإ�سرائيلية  احلك�مة  ح��اول��ت  امل��س�ع  لهذا  ومتهيدا  الفل�سطينية. 
يف  امل���ج���دة  اال�سرائيلية  امل�ست�طنات  ك��رى  ب�سم  ي�سمح  الكني�ست  يف  قان�ن 
واإبعاد مناطق ذات كثافة �سكانية فل�سطينية من  القد�س،  اإلى  الغربية  ال�سفة 
يعني  ه��ذا  للإ�سرائيليني.  ك��رى  كثافة  هنالك  تك�ن  حتى  القد�س،  �س�احي 
�سعيا لتحقيق املادة االأولى من القان�ن االأ�سا�سي االإ�سرائيلي، باأن تك�ن القد�س 

امل�حدة عا�سمة الدولة اليه�دية االبدية.
ث��ال��ث��ا، اأم���ا امل���ق��ف االأردين ف��اإن��ه ي��ق���م على ���س��رورة احل��ف��اظ على االأم��ن 
ال�طني االردين، واأن ال تك�ن ال�سفقة على ح�سابه. فه� ال يتعامل مع الق�سية 
ذات  ملفات  ولديه  فيها  هو منخرط  بل  وح�شب،  قومية  كق�شية  الفل�شطينية 
خط�رة عالية على اأمنه ال�طني مثل اللجئني واملياه واالأمن واحلدود. وهذا 
يتطلب اأن يك�ن احلل على اأ�سا�س الدولتني واأن تك�ن القد�س ال�سرقية عا�سمة 
الدولة الفل�سطينية. فعدم قيام دولة يعني بقاء املخاوف على ا�ستقرار االردن 
امل�ستقبلي من اأن يك�ن وطنا بديل للفل�سطينيني، يف ظل وج�د ما يقارب %60 
الرتكيبة  ه��ده  وبالتايل  فل�سطينية.  اأ���س���ل  من  هم  ال�سكانية  الرتكيبة  من 

الدميوغرافية ال تعطي �شانع القرار االردين حرية حتديد �شيا�شاته. كما اأن 
العا�سمة اأب� دي�س بديل عن القد�س ال�سرقية، �ست�ؤثر على �سرعية امللك التي 
ي�ستمدها من القد�س، الأنه يحظى بال��ساية الها�سمية على املقد�سات الدينية 

فيها.
االأن��ظ��م��ة  بع�س  ومب�����س��اع��دة  االم��ري��ك��ي��ني  اأن  الفل�سطيني�ن  ي���رى  راب��ع��ا، 
العربية ينتهج�ن اأ�سل�ب فر�س االأمر ال�اقع عليهم، واأن تك�ن »�سفقة القرن« 
اأن القرارات املمهدة لها تدعم امل�قف  لي�ست روؤية للتفاو�س بل للفر�س. كما 
الأنها  لل�سرائيليني،  بالن�سبة  ج��دا  �سعيف  م�قف  يف  وجتعلهم  اال�سرائيلي 
ت�سدر من الدولة االعظم يف العامل مثل االعرتاف بالقد�س عا�سمة ال�سرائيل. 
م�ستقبلها  على  املراهنة  باأن  ت�سعر  ب��داأت  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيادات  اأن  كما 
اأمريكية. واأن االأخرة بداأت تتحرك الإحداث �سرخ بني  ال�سيا�سي باتت اأجندة 
ال�سعب الفل�سطيني وقيادته احلالية. ما يعني اأن وا�سنطن �ستطرح ال�سفقة ثم 

ترتكها اإلى اأن يتحدد م�سر ال�سلطة يف امل�ستقبل.
كل هذه الروؤى تق�د اإلى اال�ستنتاج باأن االدارة االمريكية تعمل على تثبيت 
حالة الت�سردم ال�سيا�سي الفل�سطيني، والتعامل مع كل طرف على حدة، كي ال 
يتم احلديث بعده عن دولة فل�سطينية، بل قيادات منف�سلة ويف اأماكن منف�سلة، 
متهد لقيام كيان منزوع ال�سلح �سبيه بالدولة لكنه لي�س بدولة. وكي ال يتمتع 
هذا الكيان ب�سيادة وا�سحة فاإن ال�سيادة االأمنية اال�سرائيلية �ستك�ن م�ج�دة 
يف اأماكن كثرة فيه، حيث �سيك�ن يف القد�س وال�سفة الغربية 142 م�ست�طنة 
يف  م�ست�طن  األ��ف   600 ح���ايل  يبقى  وبذلك  بها،  امل�سا�س  يتم  لن  اإ�سرائيلية 
وامل�ست�طنني،  امل�ست�طنات  من  العدد  هذا  كل  ومع  والقد�س.  الغربية  ال�سفة 
ي�سبح احلديث عن احلدود وال�سيادة �سيئا م�ستحيل. كما ي�سبح احلديث عن 

دولة وفق القان�ن الدويل جمرد هراء لعدم وج�د حدود وا�سحة لها.
تتعامل  اإمن��ا  ال�سفقة،  ت�سريبات  ت�سمنتها  التي  االقت�سادية  امل�ساريع  اإن 
اإلى تنازل  اأنها م�سكلة اقت�سادية وح�سب، تق�د  مع الق�سية الفل�سطينية على 
ت�س�يتها،  تتم  ح��ني  والقان�نية  ال�سيا�سية  حق�قه  ع��ن  الفل�سطيني  ال�سعب 
وماال  الغربية  وال�سفة  لغزة  اقت�سادية  م�ساريع  اأن هنالك  يتحدث�ن عن  لذا 
اإ���س��رائ��ي��ل، م��ن دون احل��دي��ث ع��ن وطن  اإل���ى  ال��ق��د���س  ان��ت��ق��ال  خليجيا مقابل 
مغت�سب واأر�س حمتلة و�سعب م�سرد يف ال�ستات. وهنا تنح�سر املراهنة فقط 
على ال�سعب العربي يف فل�سطني، واأن الق�ة الفعلية يف يده وحده. فه� من يف 
الدويل وق��رارات جمل�س  القان�ن  ال�سفقة من عدمها، الأن  ا�ستطاعته مترير 
االمن الدويل ت�سف قطاع غزة وال�سفة الغربية والقد�س كلها اأرا�سي حمتلة، 
ال�سرعية  واأن  املحتل وبالتايل ال وج�د �سرعيا لها.  اإ�سرائيل هي الطرف  واأن 
مب�افقة  اإال  تنالها  ل��ن  عليها  الإ�سفائها  وغ��ره��م  االم��ري��ك��ي���ن  ي�سعى  ال��ت��ي 
وت�قيع فل�سطيني، وبه تنتهي ق�سة االحتلل. هذا ه� ال�سر الدي يكمن خلف 
الفل�سطينيني،  على  واالآخ���ر  احل��ني  بني  تطرح  التي  وال�سفقات  امل�ساريع  كل 
وان�سغال ال�اليات املتحدة بالق�سية، على الرغم من اأن اإ�سرائيل ت�سيطر على 

كل �سيء.

»صفقة القرن« تطل برأسها

د. مثنى عبدالله*

* باحث �سيا�سي عراقي
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اأكد م�سرف البحرين املركزي التزامه باحلفاظ على ربط 
لقيمة  تغر  اأي  وج���د  وع��دم  بالدوالر عند 0.37608  الدينار 
احلفاظ  �سي�ا�سل  اأن��ه  امل�سرف  اأك��د  كما  البحريني،  الدينار 
على ال�سيا�سة النقدية احلالية، والتي ترتكز على ربط الدينار 

بالدوالر االأمريكي. 
مرتكزا  ي��ع��د  وال����ذي  مهمة  �سيا�سة  ال��ع��م��ل��ة  رب���ط  وي��ظ��ل 
يف  �ساهمت  ق��د  ال�سيا�سة  ه���ذه  اإن  ح��ي��ث  ال��ن��ق��دي��ة  لل�سيا�سة 
على  االإيجابي  االنعكا�س  وبالتايل  املالية  املعاملت  ا�ستقرار 

االأو�ساع االقت�سادية وحركة اال�ستثمار.
وكانت وكالة رويرتز للأنباء، قد ن�سبت اإلى م�سرفيني مل 
اأدنى  اإل��ى  نزل  البحريني  الدينار  اإن  ق�لهم  اأ�سماءهم،  تذكر 
ال�س�ق  ال��دوالر يف  اأم��ام  م�ست�ياته يف 17 عاما عند 0.38261 
الفورية مع اإقبال �شناديق التحوط على بيع العملة يف ال�شوق 

االآجلة ب�سبب املخاوف من الدين العام املتنامي للمملكة.
كما ن�سبت ال�كالة اإلى امل�سرفيني ق�لهم اإنهم  مل ير�سدوا 
ال�شندات  اأ���ش��ع��ار  ه��ب��وط  لكن  للعملة،  من�شق  ا���ش��ت��ه��داف  اأي 
الدولية البحرينية يف االأ�سابيع اأذكى املخاوف يف �س�ق ال�سرف 

االأجنبي. 
من جانبه، قال رئي�س جمعية امل�سارف البحرينية ورئي�س 
اإن  يو�شف،  اأحمد  بن  عدنان  �شابقا،  العربية  امل�شارف  احت��اد 
اخلر النا�سئ عن تراجع �سعر �سرف الدينار البحريني، ه� 
خر عاٍر من ال�سحة متاما، وال ي�ستند اإلى اأي م�ستجدات يف 
ال�سيا�سات النقدية للمملكة، كما يعد خرا نا�سئا عن م�سادر 
الفينة  ب��ني  ال��ب��ح��ري��ن  ع��ل��ى  تتحامل  �سيا�سية،  اأج���ن���دات  ل��ه��ا 

واالأخرى. 
اأ�سعار �سرفها  اأي عملة مقابل  اأن ق��رارات خف�س  واأ�ساف 
بناء على مرتكزات  اإال  تاأتي مطلقا  العاملية، ال  العملت  اأمام 
وم��ن��ط��ل��ق��ات اق��ت�����س��ادي��ة واأ���س��ب��اب ج���ه��ري��ة، وه���ي م��رت��ك��زات 
ومنطلقات واأ�سباب ال وج�د لها، بل على العك�س من ذلك، فاإن 
دول جمل�س التعاون ومن �سمنها البحرين، ت�سهد يف ال�قت 
الأ�سعار  الن�سبي  االرتفاع  ب�سبب  اإيراداتها  يف  ارتفاعا  الراهن، 
هذه  معظم  اتخذتها  التي  االقت�سادية  وال�سيا�سات  النفط، 
الدول م�ؤخرا، والزيادة يف االإيرادات تعني بال�سرورة زيادة يف 

احتياطاتها النقدية.
االأم���ر االآخ���ر ال���ذي ينفي �سحة م��ا ذه��ب اإل��ي��ه امل��روج���ن 
من  تعاين  ال  البحرين  اأن  ال�سحة،  من  ال��ع��اري  اخل��ر  لهذا 
عجز جتاري كبر يتطلب اتخاذ تدابر و�سيا�سات نقدية مثل 
خف�س �سعر العملة، كما اأن البحرين ال تعتر واجهة �سياحية 
ال�سياح  ا�ستقطاب  بق�سد  ال��ت��داب��ر  ه��ذه  مثل  تتخذ  ك��ب��رة، 
االأ�سقاء  م��ن  ه��م  البحرين  �سياح  معظم  اأن  وامل��ع��روف  اإليها، 

اتخاذ مثل هذه  اإلى  لي�س�ا بحاجة  اخلليجيني، واخلليجي�ن 
ال�سيا�سات للت�جه اإلى البحرين.

اأك���دوا يف ت�سريحات  وك��ان خ��راء يف جم��ال ال�سياحة ق��د 
خلل  االإ���س��غ��ال  م��ع��دالت  اأن  البحرين،  اأن��ب��اء  ل�كالة  �سابقة 
عطلة عيد الفطر جتاوزت ن�سبة ال�80% يف فنادق البحرين من 

فئات االأربع واخلم�س جنوم.
وقال�ا اإن  هذا املنحى ال�سع�دي الكبر يف معدالت االإقبال 
اإلى ط�ل  على مرافق ال�سيافة واالأماكن ال�سياحية يف العيد 
اأي��ام  ب��ني 5  ت��راوح��ت م��ا  التي  ال�سنة  اإج���ازة عيد الفطر ه��ذه 

واأ�سب�ع كامل على م�ست�ى دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وع����زا اخل�����راء ال��ط��ل��ب امل���ت���زاي���د ع��ل��ى ف���ن���ادق ال��ب��ح��ري��ن 
اإلى وجهة تف�شيلية للعوائل  اإلى حتول اململكة  ب�شكل خا�س، 
املقيمني يف دول اجل���ار،  واالأج��ان��ب  ال��ع��رب  واأ���س��ر  اخلليجية 
وجناح اجلهود التي تبذلها هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س 
وا�ستقطاب  الف��ت��ة  ب�����س���رة  اخل����ارج  يف  للمملكة  ال��رتوي��ج  يف 

وتنظيم اأبرز االأحداث ال�سياحية والفنية والت�س�يقية.
كما اأكد مدير عام فندق ج�لدن ت�ليب عبدالرحيم اأن 
ب��داأت يف اخلم�س االأواخ��ر  احلج�زات الإج��ازة عيد الفطر 
من �سهر رم�سان املبارك، حيث جتاوزت ن�سبة االإ�سغال يف 
الي�م االأول من العيد 80 اإلى 90%. ولفت الى اأن م�اطني 
الكرى  احل�سة  ي�سكل�ن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
من االإقبال على الفنادق يف عيد الفطر بن�سبة 65%، وي�سكل 
ال�سع�دي�ن الن�سيب االأكر كذلك من احل�سة اخلليجية، 

يليهم العرب واالأجانب املقيم�ن يف املنطقة ال�سرقية.

يوسف:
كل المؤشرات االقتصادية في البحرين 

إيجابية وليس من سبب لتغيير قيمة الدينار

عدنان يوسف 
رئيس جمعية المصارف البحرينية

رئيس اتحاد المصارف العربية 
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مت تاأ�سي�س اأكادميية الطران امللكية االأردنية عام 1966حيث اأ�سبحت 
رائ���دة يف جم��ال ت��دري��ب ال��ط��ران وع��ل���م��ه.. كما ه��دف��ت ال��ى تط�ير 
وتتمتع  ه��ذا  نطاقاته  او�سع  على  ال��ط��ران  مبجال  املتعلقة  اخل��دم��ات 
 االكادمييه بادارتها العالية امل�ست�ى من ذوي االخت�سا�س واملحرتفني....

ورفده  العمل  �س�ق  حاجات  تلبية  ه�  االدارة  ترج�ه  ال��ذي  الهدف  ان 
ما هو  امل�شتمر  وان جناحنا  الدولية،  املتطلبات  بكفاءات مميزة ح�شب 
اال مراآة تعك�س ق�ة ومتيز ك�ادرنا التدريبية الذين يتمتع�ن بالكفاءة 
امللكي  اجل���  �سلح  يف  الط�يلة  واخل���رات  التدريب  جم��ال  يف  العالية 

االأردين مما عزز ثقة عملئنا يف كل مكان.
املنبثق  اجلماعي  بالعمل  امل�سق�لة  باالحرتافية  نتميز  هنا  نحن 
من التط�ر الدوؤوب، اإن هذه القيم ال تعك�س ج�دة خدماتنا واإمنا هي 
يف�سح  مما  والتدريب،  الطران  جمال  يف  امل�ستمرة  باخلدمة  املتمثلة 
�سركات  ك����ادر  ال��ى  للن�سمام  الفر�سة  االأك��ادمي��ي��ة  خلريجي  امل��ج��ال 

الطران.
العربية  عمان  جامعة  و  االردن��ي��ة  امللكية  الطران  اكادميية  ب��داأت 

تعاونا يتمثل مبنح درجة البكال�ري��س يف �سيانة الطائرات والأول مرة 
يف االردن ومنطقة ال�سرق االو�سط. كما اأن خريج هذا الرنامج يح�سل 
االوروب��ي��ة  والرخ�سة  اردين  ط���ران  رخ�سة  ه��ي  ���س��ه��ادات  ث��لث  على 
للعمل على الطائرات االوروبية وه� متطلب يف دول اخلليج، و�سهادة 

البكال�ري��س يف �سيانة الطائرات وه� متطلب ادارة.
هيئة  ترخي�س  على  حا�سلة  االأردنية  امللكية  الطران  اأكادميية  اإن 
تنظيم الطران املدين االأردين JCARC لتدريب الطيارين واملرحلني 
اجل�يني والتدريب الفني، ح�سب املتطلبات االأوروبية EASA يف جمال 

B2و B1.1 سيانة الهياكل واملحركات والكرتونيات الطران�
امللكية االردنية من  اكادميية الطران  اخ��رى، اعتمدت  من ناحية 
التخ�س�سات  وجميع   ،ICAO ال���دويل  امل��دين  ال��ط��ران  منظمة  قبل 
الطران، هند�سة �سيانة الطائرات و املرحلني اجل�يني يتم تدري�سها 
ك��م��ا ح�سلت  ال��ط��ران االوروب����ي����ة،    ���س��لم��ة  ح�سب متطلبات وك��ال��ة 
اإيا�سا  االأوروب��ي��ة  ال��ط��ران  �سلمة  منظمة  ترخي�س  على  االأك��ادمي��ي��ة 
ل�سيانة  االأوروب��ي��ة  الرخ�سة  على  للح�س�ل  الطلب  لتدريب   ESAA

أكاديمية الطيران الملكية األردنية
الرائدة في مجال تدريب الطيران وعلومه

الخوالدة:  
استطعنا برؤية اإلدارة 
وكفاءتها تجاوز صعاب 

المنطقة
يتمتع الدكت�ر الطيار حممد اخل�الدة بطاقة ايجابية جتعله قادرا 
ال�سركة منذ جرت  املتابعة واالإمي��ان بالتط�ير،  فقد واك��ب هذه  على 
خ�سخ�ستها وكان من قبل يديرها وهي ممل�كة ل�سلح اجل� منذ العام 
ويف  الطيارين  تعليم  يف  مدر�سة  اخل���ال��دة  الكابنت  اأ�سبح  لقد   ،1966

ت�س�يق تدريبهم وجذب ال�سباب لهذه املهنة الهامة..
وان���ه م��ا زال ميتلك  امل��ج��ال  ه���ذا  امل��ب��ادر يف  ك���ان  االأردن  اأن  وي���رى 
الطاقات  ال�شتثمار  موجهة  عميقة  روؤي���ة  اإل��ى  حتتاج  اأك��رب  اإمكانيات 
وت�سهيل االإجراءات،خا�سة واأن االقت�ساد االأردين ه� اقت�ساد خدمات 
يف الدرجة االأولى وهو اقت�شاد اأن حتققت له اإدارات كفوؤة وروؤية وطنية 

خمل�سة كان بديل القت�سادات النفط وحتى املك�نات االأخرى.
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العامل، وبهذا تك�ن  للعمل يف جميع دول  ت�ؤهلهم  التي  الطائرات 
على  احلا�سلة  افريقيا  و�سمال  املنطقة  يف  االأول��ى  هي  االأكادميية 

هذا الرتخي�س بجه�د خمت�سني اأردنيني. 
اأك��م��ل متطلبات تخ�س�س  ال���ذي  ال��ط��ال��ب  ب��اإم��ك��ان  اأ���س��ب��ح  كما 
درج��ة  على  احل�����س���ل  االأك��ادمي��ي��ة،  يف  ال��ط��ائ��رات  �سيانة  هند�سة 
البكال�ري��س من جامعة �ساوث ويلز الريطانية / فرع دبي مما 

يفتح اأمام الطالب اآفاقا جديدة ويزيد من فر�س العمل اأمامه.
اجل��وي  النقل  احت��اد  موافقة  على  االأك��ادمي��ي��ة  ح�شلت  كذلك 
�سهادة  على  للح�س�ل  ال��ط��لب  لتدريب   IATA اإي��ات��ا   / ال���دويل 

م�شيف جوي معتمدة من االحتاد.
اأن�ساأت اكادميية الطران امللكية فرعا يف جن�ب االردن مبدينة 
الطلب  تدريب  �سه�لة  يف  �ساعد  مما  الطيارين  لتدريب  العقبة 

ط�ال فرتة ال�سنة بغ�س النظر عن االأح�ال اجل�ية.
بها  يتمتع  التي  املتميزة  العالية  والكفاءة  الط�يلة  اخل��رة  اإن 
الكادرالتدريبي تفيان مبتطلبات واحتياجات الطلبة، من الدورات 
ت��دري��ب  امل��ت��ق��دم��ة يف جم���ال  التخ�س�سية  ال������دورات  ال���ى  ال��ع��ام��ة 

الطران و هند�سة �سيانة الطائرات والرتحيل اجل�ي..
ك��م��ا اأن امل���درب���ني يف االأك���ادمي���ي���ة ل��دي��ه��م اخل����رة ال���ا���س��ع��ة يف 
جم��االت ت��دري��ب ال��ك���ادر العاملة يف جم��ال �سلح اجل��� وط��ران 

اجلي�س يف عدة دول عربية واأجنبية.   

• نحن المركز األول 
في المنطقة العربية 

في القدرة على 
إعداد الطيارين
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الطران  الدرا�سة يف  جمال  الطلب على تخ�س�س  لزيادة  ونتيجة 
و ت�ابعه، فقد مت ان�ساء اأكادميية الطران املغربية اخلا�سة يف اململكة 
ال��لزم، وهي تعمل حاليا  بالتدريب  املنطقة  اأجل تغطية  املغربية، من 
وت�ستقطب اأع����دادا ك��ب��رة م��ن ال��ط��لب، ت���دار ب��ال��ت��ع��اون ب��ني اخل��رة 
االأردنية واملغربية. مما ي�ؤهل الطلب للح�س�ل على رخ�سة الطران 

. EASA االأوروبية
لقد قامت اأكادميية الطران امللكية االأردنية بتخريج اكرث من اأحد 

ع�سر األف طالب خلل ال�سن�ات املا�سية، يف  التخ�س�سات التالية:
التجاري االآيل الطران  رخ�سة   •

الطائرات  �سيانة  هند�سة  رخ�سة   •
اجل�ي املرحل  رخ�سة   •
اجل�ي امل�سيف  �سهادة   •

ال�سركات  يف جمال الطران �س�اء  املتخ�س�سة ح�سب متطلبات  الدورات   •
املدين اأو الع�سكري، باالأ�سافة الى الدورات التقنية املتخ�س�سة.

األف ومائتان متدرب  اأن الطاقة اال�ستيعابية للأكادميية هي  حيث 
�سن�يا دفعة واحدة.

عملت االأك��ادمي��ي��ة ع��ل��ى ت���ف��ر جت��ه��ي��زات ت��دري��ب��ي��ة م��ث��ل،  ال��غ��رف 
الدرا�سة  لت�سهيل  اللزمة  االأجهزة  باأحدث  امل��زودة  وامل�ساغل  ال�سفية، 

على الطلبة.  
وت�ستمل  التجهيزات التدريبية  على االتي: 

-         23 طائرة تدريب.           
-         6 اأجهزة تدريب ت�سبيهي )�سيمي�لرت( حديثة

-      70 غرفة �سفية حديثة جمهزة بكافة و�سائل التدريب
-          مركز لغة اجنليزية متخ�ش�س
-         م�سغل اإ�سلح هياكل الطائرات

-         م�سغل دهان طائرات
-         م�سغل �سيانة البطاريات

-         م�سغل حلام املعادن 
-         م�سغل  االأنظمة االلكرتونية والكهرباء واالآالت الدقيقة 

-         م�سغل اأنظمة هياكل الطائرات 
-         م�سغل حمركات الطائرات واأنظمتها. 

-        طائرة هلي�ك�برت ن�ع هي�ي )1( منذ 2011 وت�ستخدم لغايات التدريب 
العملي. 

-        طائرة �سايراليرن منذ 2010 وت�ستخدم للتدريب العملي
-        اأربع طائرات ذات حمرك وحمركني ترددي للتدريب الفني

 -        هنجر �سيانة طائرات جمهز بكافة املعدات االأر�سية اللزمة الأغرا�س 
         التدريب يف جمال ال�سيانة. 

    اإن اأكادميية الطران امللكية االأردنية جاهزة لتقدمي كافة الدورات 
وامل�ا�سفات  املتطلبات  ح�سب  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  قبل  من  املطل�بة 

وتبعا للت�سريعات العاملية.
ن��ح��ن م�����س��رورون مب���دى اه��ت��م��ام��ك��م ب��اأك��ادمي��ي��ة ال���ط���ران امللكية 
االأردنية كما ندع�كم ملعرفة املزيد عنها من خلل زيارة م�قعنا على 

www.royalflight.com    .االنرتنت

• نتطلع الى التكامل 
العربي والتعاون التدريبي 

والتقني بشكل أفضل
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زينزين
اأمانة عمان الكرى  وّقعت 
جتديد  اتفاقية  زي��ن  و���س��رك��ة 
ال�سراكة اال�سرتاتيجية لتك�ن 
اال�سرتاتيجي  ال�����س��ري��ك  زي���ن 
واحل�����������������س��������ري م��������ن ق����ط����اع 
االت�������س���االت ل��ك��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات 

واأن�سطة االأمانة.
ووّقع االتفاقية اأمني عّمان 
ال���دك���ت����ر ي������س��ف ال�����س���ارب��ة، 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
اجل��ا���س��م، يف  فهد  االأردن  زي��ن 

مبنى اأمانة عّمان الكرى.
وت���ن�������س االت���ف���اق���ي���ة ال��ت��ي 
ت��ه��دف اإل����ى ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة 
بني القطاعني العام واخلا�س 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى ت���ط����ي���ره���ا، 
الفعاليات  ورع��اي��ة  دع���م  ع��ل��ى 

“�سيف  مهرجان  مثل  ع��ّم��ان،  اأم��ان��ة  تنفذها  التي  واالأن�سطة 
بيتنا”،  “عّمان  وح��م��ل��ة  عّمان”،  “اأمّنا  وف��ع��ال��ي��ات  عّمان”، 
اإل���ى ج��ان��ب م�����س��ارك��ة االأم���ان���ة يف م���ب���ادرات وب��رام��ج امل�س�ؤولية 

االجتماعية التي ُتطلقها وتدعمها �سركة زين.
التي  زي��ن  �سركة  م��ع  االتفاقية  بتجديد  ال�����س���ارب��ة  ورح���ب 
الداعمة  امل�ؤ�س�سات  مع  اال�سرتاتيجية  للعلقات  ام��ت��داداً  تعد 
للأمانة، ومتكينها لتق�م ب�اجبها وم�س�ؤولياتها، منّ�ها اإلى اأن 
اأداء هذه ال�شركات حتت  دور االأمانة واملوؤ�ش�شات العامة ت�شهيل 

مظلة دعم جناح البيئة اال�شتثمارية.
وع���ر اجل��ا���س��م ع��ن اع���ت���زاز ���س��رك��ة زي���ن واف��ت��خ��اره��ا بهذه 
االتفاقية املرمة مع االأمانة، ل�ج�د ال�سجل املتني من التعاون 
بني الطرفني الذي ميتد اإلى العديد من االأع�ام، متطلعاً اإلى 
الت��سع بهذه ال�سراكة، وم�سيفاً باأن جه�د اأمانة عّمان اأ�سبحت 
وتط�ير  عّمان،  العا�سمة  خدمة  يف  جهداً  تّدخر  ال  اإذ  وا�سحة 

املجتمع املحلي.
العام  النقل  دعم منظ�مة  ا�ستعدادها يف  زين  �سركة  واأب��دت 
باأي من خدمات ال�سركة، حيث اأكد ال�س�اربة عن قرب انطلق 
�سركة النقل التابعة للأمانة والتي �سيت�فر بها خدمة االنرتنت. 
يف  امل�ساعدة  وتقدمي  الفاير  خدمة  يف  التعاون  اإل��ى  باالإ�سافة 

.”Control Room“ غرف املتابعة
الل�زي  املهند�س عمر  االتفاقية مدير مدينة عمان  وح�سر 

وعدد من امل�س�ؤولني املعنيني يف االأمانة و�سركة زين.

زين  �سركة  م��ع  تعاونت  ال��ك��رى  ع��ّم��ان  اأم��ان��ة  اأن  اإل��ى  ُي�سار 
وال�سبعني  ال��ث��اين  بالعيد  اجلماهري  االحتفال  يف  ال��ع��ام  ه��ذا 
التعاون  اإل��ى  باالإ�سافة  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  ال�ستقلل 
ال��ث��اين ع�سر يف  امل�����س��رتك يف ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �سيف ع��م��ان 

حدائق احل�سني.

أمانة عّمان الكبرى وشركة زين ُتجّددان 
شراكتهما االستراتيجية
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زين األردن شريكًا استراتيجيًا لمنتدى 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2018

ال�سريك اال�سرتاتيجي ملنتدى  االأردن عن ك�نها  اأعلنت �سركة زين 
افريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  لل�سرق  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�����س��االت 
بتنظيم  ل��لأع��م��ال  امل��ل��ك ح�سني  اي��ل���ل جم��م��ع  اأق��ي��م يف  ال���ذي   ،2018
جمعية �سركات تقنية املعل�مات واالت�ساالت »اإنتاج« بال�سراكة مع وزارة 
يف  االت�ساالت  قطاع  تط�ير  بهدف  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  االت�ساالت 

اململكة.
وقد مت االإعلن خلل امل�ؤمتر ال�سحفي الذي ُعقد االأربعاء امل�افق 
8 اآب يف جممع امل��ل��ك ح�سني ل��لأع��م��ال، وال���ذي ت��راأ���س��ه ك��ل م��ن وزي��ر 
االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات معايل املهند�س مثنى الغرايبة، ووزير 
الدولة ل�س�ؤون اال�ستثمار معايل ال�سيد مهند �سحادة، بح�س�ر الرئي�س 
يف  املديرين  هيئة  ورئي�س  اجلا�سم  فهد  االأردن  زين  ل�سركة  التنفيذي 
جمعية �سركات تقنية املعل�مات واالت�ساالت »اإنتاج« ورئي�سها التنفيذي، 
املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�����س��االت  قطاع  ع��ن  ممثلني  اإل��ى  باالإ�سافة 

وال�سحفيني.
ويف تعليقه، قال الرئي�س التنفيذي ل�سركة زين االأردن فهد اجلا�سم: 
منذ  للمنتدى  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  ك�ننا  االأردن  زي��ن  يف  »نفخر 
ع��دة اأع����ام، حيث يعد دع��م زي��ن للمنتدى ال��ذي يعتر احل��دث االأه��م 
�سمن  املنطقة  يف  واالت�ساالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  قطاع  يف  واالأب���رز 
اإل��ى  االأردن  حت��وي��ل  يف  امل�شاهمة  ال��ى  ال��رام��ي��ة  ال�شركة  ا�شرتاتيجية 
املحت�ى  االت�ساالت ومط�رو  اإقليمية متّكن اخلراء يف جمال  من�سة 
االت�ساالت  لتط�ير قطاع  املقرتحة  ال�سبل  ويناق�س�ا  يجتمع�ا  اأن  من 
وتكن�ل�جيا املعل�مات يف اململكة واملنطقة، كما نتطلع ك�سركة زين، من 
املنتدى، للخروج بحل�ل ت�ساركية تهدف الى االرتقاء مب�ست�ى  خلل 
قطاع االت�ساالت والعمل على معاجلة العديد من الق�سايا والتحديات 
التي ي�اجهها هذا القطاع احلي�ي، باالإ�سافة الى ت�سليط ال�س�ء على 
اأهمية دعم ريادة االأعمال واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة ملا لهم من اأثر على 

تط�ر قطاع االت�ساالت«.

كما اأ�شاف اجلا�شم: »ناأمل اأن ن�شاهم بدعمنا ورعايتنا يف اجناح هذا 
املنتدى الذي ي�ؤكد على اأهمية القطاع، وعلى امل�قع املتميز الذي يحتله 
فعاليات  يف  فالعناوين  املنطقة،  اأ���س���اق  بني  االردين  االت�ساالت  �س�ق 
املنتدى تعر بالفعل عن التح�الت احلا�سلة يف م�سرة القطاع والتي 

ت�اكب التط�رات العاملية وت�جهات هذه ال�سناعة«.
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اأطلقت �سركة زين االأردن، بالتعاون مع االأونروا وللمرة االأولى على 
وذلك  ًم،  ال�سُ لفئة  ُمكُثفة  تدريبية جمانية  دورة  اأول  اململكة،  م�ست�ى 
وادي  بيادر  تدريب  كلية  يف  اخلل�ية  االأج��ه��زة  �سيانة  على  لتدريبهم 

ال�سر، واحل�س�ل على �سهادات بعد التخّرج ملزاولة املهنة.
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط���ة ان��ط��لق��اً م��ن امي���ان زي��ن باأهمية منح كافة 
اأفراد املجتمع ُفر�ساً مت�ساوية، اإلى جانب �سعيها يف امل�ساهمة يف تنمية 
اإمكانية  اإل��ى  باالإ�سافة  الفئات،  خمتلف  من  ال�سباب  ومتكني  املجتمع، 
دجمهم يف املجتمع، وانخراطهم يف �س�ق العمل، اأ�س�ة بغرهم، والذي 

حتماً �شيوؤدي اإلى حت�شني امل�شتوى املعي�شي لهم.
متطلبات  مع  تتلءم  خا�سة  وم��ع��ّدات  قاعات  بتجهيز  زي��ن  وقامت 
ًم، ليت�سنى لهم اال�ستفادة  والتدّرب بكل �سه�لة وفاعلية على  فئة ال�سُ

�سيانة االأجهزة اخلل�ية.
املهني،  التدريب  مركز  مع  وبالتعاون  اأن�ساأت  قد  زين  اأن  اإل��ى  ُي�سار 
خم�سة مراكز تدريب على �سيانة االأجهزة اخلل�ية يف كل من حمافظة 
عّمان  العا�سمة  حمافظة  ويف  واإرب����د،  وال��ك��رك،  والطفيلة،  ال��زرق��اء، 
االت�����س��االت على  �سركات  اأول���ى  زي��ن  كانت  فيما  االأن����روا،  م��ع  بالتعاون 
www. االإل���ك���رتوين  م�قعها  بتدعيم  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ع��امل،  م�ست�ى 
jo.zain.com مُبرتجم افرتا�سي بتقنية ثلثية االأبعاد ال� 3D، بالتعاون 

Mind Rockets Inc ،  كما اأطلقت  مع فريق الرُتجمان للغة االإ�سارة 
زين وللمرة االأولى على م�ست�ى اململكة، خط “الب�سمة” املدف�ع ُم�سبقاً 

االت�سال  اإمكانية  مع  متعددة،  مبزايا  ًم،  ال�سُ لفئة  خ�سي�ساً  واملُ�سمم 
ًم،  جماناً على رقم الط�ارئ 114 ملديرية االأمن العام اخلا�س بفئة ال�سُ
كما خ�س�ست زين الرقم 1414 للت�ا�سل مع مركز خدمات امل�سرتكني 
املخ�س�س لل�سّم والذي يعمل ي�مياً من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً وحتى 
املجاين  “رمز”  تطبيق  ب��دع��م  زي��ن  وق��ام��ت  م�����س��اًء،  العا�سرة  ال�ساعة 
لله�اتف الذكية، الذي اأطلقه فريق الرتجمان، واملطّ�ر خ�سي�ساً لفئة 
ال�سم من االأردنيني،  ليق�م برتجمة لغة االإ�سارة االأردنية، وملن يرغب 

بتعلم لغة االإ�سارة االأردنية.

للمرة األولى على مستوى المملكة
زين ُتطلق أول دورة تدريبية مجانية لفئة 

الُصَم للتدريب على صيانة األجهزة الخلوية

جمم�عة  رئي�س  نائب   )ZINC( ل��لإب��داع  زي��ن  من�سة  ا�ست�سافت 
فريد  افريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  ل�س�ؤون  ال��دويل  البنك 
على  واأث��ره��ا  “التكن�ل�جيا  عنوان  حتت  ح��واري��ة  جل�شة  خ��ال  بلحاج 
تقيمها  التي  احل���اري��ة  اجلل�سات  �سل�سلة  �سمن  وال�ظائف”  ال�سباب 
ليناق�س�ا  املتحّدثني  خللها  ت�ست�سيف  وال��ت��ي  دوري،  ب�سكل  املن�سة 

م�ا�سيع خمتلفة تهمُّ ال�سباب �سمن جل�سات نقا�سّية تفاعلية.
بتعريف  اجلا�سم  فهد  االأردن  زين  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ام 
امل�ساهمة يف دعم  بلحاج على من�سة زين للإبداع )ZINC( ودوره��ا يف 
امل�سهد الريادي يف اململكة من خلل ج�لة يف اأرجاء املن�سة والتي اطلع 
خللها على اأركان املن�سة ومرافقها وما ت�فره من تقنيات متط�رة وما 
النا�سئة ودوره��ا يف ت�فر  امل�ساريع  واأ�سحاب  االأعمال  تقدمه لرياديي 

الدعم لل�سباب االأردين من ذوي االأفكار االإبداعية.
ق��ادة  ب��اإدارت��ه��ا رئي�س جمل�س  ق��ام  ال��ت��ي  وخ���لل اجلل�سة احل���اري��ة 
ال�شركات النا�شئة اأحمد الهناندة، حتدث بلحاج عن اإمكانية اأن يتفاعل 
�سّلط  االأع��م��ال، حيث  ري��ادة  املحيطة لقطاع  البيئة  ال��دويل مع  البنك 
ال�س�ء على اأن�اع الدعم التي ي�ستطيع البنك الدويل ت�فرها لل�سباب 
بهدف  واالت�����س��االت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  قطاع  دع��م  اإل��ى  باالإ�سافة 
كما  ال�ساملة،  االقت�سادية  التنمية  يف  وامل�ساهمة  العمل  فر�س  تعزيز 

اأ�سحاب  من  احل�س�ر  طرحها  التي  االأ�سئلة  عن  باالإجابة  بلحاج  ق��ام 
الريادة  بقطاعي  واملهتمني  االأردنيني  االأعمال  ورواد  النا�سئة  امل�ساريع 

واالت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات.
رئي�س جمم�عة  نائب  ت�سّلم من�سب  بلحاج  اأن فريد  بالذكر  يجدر 
البنك الدويل ل�س�ؤون منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف مت�ز 
2018، وقبل ذلك، �سغل بلحاج على مدار 15 �سهرا من�سب كبر م�ظفي 
مكتب رئي�س جمم�عة البنك الدويل. كما عمل مديراً اإقليمياً لدائرة 
ال��دويل بني عامي 2012 و 2017، حيث ت�لى من مقر  بالبنك  امل�سرق 
كل  البنك يف  برامج عمل  م�س�ؤولية  ب��روت  اللبنانية  بالعا�سمة  عمله 
من لبنان و�س�ريا واالأردن والعراق واإي��ران. كما عمل قبل ذلك مديراً 
قام  حيث   ،)2012  -  2009( ال���دويل  بالبنك  ال��ه��ادئ  املحيط  ل��دائ��رة 
الدول  يف  البنك  عمل  ت��سيع  يف  �ساهمت  اإقليمية  ا�سرتاتيجية  ب��سع 
تقدمه  الذي  املي�سر  االإقرا�س  زاد من عمليات  واله�سة، مما  ال�سغرة 
امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية. وكان بلحاج قد ان�سم للبنك الدويل يف عام 
من  ع��دداً  اأدار  القان�نية، حيث  االإدارة  اأول يف  قان�ين  كم�ست�سار   1996
قان�نياً  م�ست�ساراً  عمل  كما  والق�سائي،  القان�ين  االإ�سلح  م�سروعات 

للبنك لبلدان عدة، منها م�سر واملغرب واإيران واجلزائر وتايلند.

الجاسم في استقبال بلحاج
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق 

)ZINC( األوسط وشمال افريقيا متحدثًا في منصة زين لإلبداع
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اأق��ام��ت �سركة زي��ن وب��ال��ت��ع��اون م��ع اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رى، 
العيد  مبنا�سبة  احل�سني  ح��دائ��ق  يف  �سخماً  وط��ن��ي��اً  اح��ت��ف��ااًل 
ال��ث��اين وال�����س��ب��ع��ني ال���س��ت��ق��لل امل��م��ل��ك��ة، ل��ت�����س��ارك االأردن���ي���ني 
االحتفال بهذه املنا�سبة العزيزة على قل�ب جميع اأبناء وبنات 
هذا ال�طن، ولت�ستمر يف هذه الفعالية ال�طنية ال�سن�ية التي 

ت�اظب عليها للعام الرابع ع�سر على الت�ايل.
امللكي، والتي �سمت  ال�سيارات  وب��داأت الفعاليات يف متحف 
االحتفال  وا�ستمر  وال��ع��ائ��لت،  ل��لأط��ف��ال  ترفيهية  اأن�سطة 
-ال����ذي ح�����س��ره ع�����س��رات االآالف م��ن امل���اط��ن��ني م��ن خمتلف 
حمافظات اململكة- يف حدائق احل�سني، حيث قّدمه االإعلمي�ن 
حممد ال�كيل، وعل الفار�س، ويا�سر الن�س�ر، ورندة كراد�سة، 

والدكت�ر هاين البدري، وفرح يغم�ر.
بهذه  كلمة  ال�س�اربة  ي��سف  الدكت�ر  عمان  اأم��ني  واأل��ق��ى 
امللك  التهنئة جلللة  وق��ّدم  املنا�سبة رحب خللها باحل�س�ر 
ال�سراكة مع  اأهمية  على  ابن احل�سني، م�ؤكداً  الثاين  عبداهلل 
ال�سراكة مع  امل�ؤ�س�سات ال�طنية، والتي جت�سدت يف هذه  كافة 

�سركة زين.
االأردنية،  امل�سلحة  الق�ات  مل��سيقات  بفقرة  االحتفال  وب��داأ 
و�سدح ال�سلم امللكي االأردين مباركاً االحتفال، تلته جمم�عة 

فناطل  حممد  ال�ساعران  األقى  كما  ال�طنية،  املعزوفات  من 
واألقت  ال���ط��ن،  بحب  تغّنت  ق�سيدة  اجلب�ر  وفلّيح  احلجايا 
كلمة  مبي�سني  ج�د  الروائية  الطفلة  للطف�لة،  زين  �سفرة 
تاأ�سل يف قل�ب  ال��ذي  االأردن  ع��ّرت عن ع�سق  املنا�سبة،  بهذه 
االأردنيني منذ نع�مة اأظفارهم، فيما انطلقت عرو�س �سخمة 
للألعاب النارية، والتي مت اإطلقها لهذا العام من 10 م�اقع 
الكرى،  عمان  واأمانة  زين  �سركة  بني  ما  بالتعاون  خمتلفة، 

لت�سيء �سماء عمان يف هذا الي�م ال�طني.
وا�ستملت فعاليات االحتفال على فقرات فنية، كانت اأوالها 
اأع�ساء  ال�سلمان، �ساركه خللها جمم�عة من  للفنان ح�سني 
زين  ي��ا  »اأردين  اأغ��ن��ي��ة  اأن��غ��ام  على  بدبكة  ال�سباب  زي��ن  ف��ري��ق 
النجار  وقا�سم  الب�ريني  �سادي  للفنانني  تلتها فقرة  اله�ية«، 
ال��ري��ادي��ني  جمتمع  ب��رن��ام��ج  اأط��ف��ال  م��ن  جمم�عة  مب�ساركة 
ا�ستعرا�سية  ف��ق��رة  خ��لل  م��ن   )YESJO( االأردين  ال�سغار 
عروا فيها بطريقتهم عن حبهم لل�طن، فيما قّدم الفنانان 
و�سط  ال�طنية  اأغانيهما  من  جمم�عة  الل�زي  وو�سام  ح�سام 
ل�س�ت  بفقرة  احل��ف��ل  واخ��ت��ت��م  اجل��م��اه��ر،  م��ن  كبر  تفاعل 
فرقة  مب�ساركة  العبداللت  عمر  الفنان  زي��ن  �س�ت  االأردن 

معان للفلكل�ر ال�سعبي.

كعادتها منذ 14 عامًا

زين تقيم احتفااًل ضخمًا في العيد الثاني 
والسبعين الستقالل المملكة
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اأعلنت �سركة زين وللعام ال�ساد�س على الت�ايل عن رعايتها ملهرجان 
جر�س للثقافة والفن�ن يف دورته الثالثة والثلثني، ، لتك�ن بذلك زين 
�سمن  امل�سم�لة  والعرو�س  الفعاليات  جلميع  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 

برنامج املهرجان.
وحت��ر���س زي���ن ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ���ش��راك��ات��ه��ا اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع كافة 
ال�شركة  حت��ر���س  كما  وامل���واط���ن،  للوطن  خ��دم��ة  الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلماهرية  واالحتفاالت  املنا�سبات  كافة  يف  والتفاعل  الت�اجد  على 
وال���ط��ن��ي��ة، ح��ي��ث ي��اأت��ي دع���م ���س��رك��ة زي���ن ك���اج��ب ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق كل 
الثقافية  اخلريطة  على  اململكة  و�سع  �ساأنه  من  ما  كل  لدعم  م�ؤ�س�سة 

وال�سياحية للمنطقة.
ويرفع املهرجان لهذا العام �سعار »فدوى لعي�نك يا اأردن« كما يركز 
يف دورته لهذا العام على الذكرى اخلم�سني ملعركة الكرامة، لي�سب ذلك 

يف التاأكيد على ر�سالة املهرجان ال�طنية. كما ويرتبط مهرجان جر�س 

بذاكرة االأردنيني على مر ال�سن�ات كمتنف�س ووجهة �سياحية باعتباره 

بني  باجلمع  الن��ف��راده  وع��راق��ة،  �سهرة  العربية  املهرجانات  اأك��رث  م��ن 

امل�قع االثري الذي يت�سم بالعراقة واالأ�سالة ويعك�س تاريخ احل�سارات 

التي تعاقبت على االردن، وبني احلداثة والتن�ع التي متثلها فعاليات 

املهرجان الفنية والثقافية.

والثقافية يف  الفنية  للحركة  دعمها  اإط��ار  زين ويف  �سركة  اأن  يذكر 

داأبت على رعاية مهرجان جر�س للثقافة والفن�ن عر �سن�ات  اململكة 

اإلى جانب م�ا�سلتها  اأكرث من دورة،   الفحي�س يف  عديدة  ومهرجان 

لدعم امل�سرة الفنية ملجم�عة من الفنانني والعرو�س امل�سرحية.

للعام السادس على التوالي

زين شريكًا استراتيجيًا لمهرجان جرش 
للثقافة والفنون

�سمن  ح���اري��ة  جل�سة   ،)ZINC( ل��لإب��داع  زي��ن  من�سة  ا�ست�سافت 
امل�سمم  م��ع  الت�سميم،  عائلة  من�سة  تقيمها  ال��ت��ي  اجلل�سات  �سل�سلة 
 ،FariedDesign ب�  ال�سهر  عمارة،  فريد  امل�سري  املعماري  واملهند�س 

والذي يزور اململكة للمرة االأولى.
وح�سر اجلل�سة -التي حاوره فيها اأ�سامة خليل من عائلة الت�سميم- 
والهند�سة  الت�سميم  مبجال  املهتمني  م��ن  �سخ�س   200 ع��ن  يزيد  م��ا 
املعمارية، واملتابعني الأعمال فريد عمارة الذي ا�ستهر بت�ساميمه التي 
تعر عن املعنى با�ستخدام ال�س�ر، حيث مت احلديث خلل اجلل�سة عن 
طبيعة اأعماله وكيفية تطبيق االأفكار من خال اإ�شقاط معنى الكلمات 
املعمارية  الهند�سة  ي���ازن بني  اأن  ا�ستطاع  وكيف  ال�س�ر،  على  املكت�بة 
التي متح�رت ح�ل كيفية  اأ�سئلة احل�س�ر  اأج��اب عن  والت�سميم، كما 
اأن يعطي امل�سمم اأف�سل ما عنده، وكيف للم�سمم اأن ي�سل اإلى مرحلة 

الر�سى عن نف�سه وعن اأعماله.
جل�سات  وبا�ستمرار  تقيم   )ZINC( ل��لإب��داع  زي��ن  من�سة  ان  يذكر 
ح�ارية ت�ست�سيف فيها نخبة من املتحدثني يف كافة املجاالت، باالإ�سافة 

اإلى ور�سات العمل واملحا�سرات وال��دورات التدريبية التي تتناول كافة 
الب�سرية  والتنمية  وال��رجم��ة  والتكن�ل�جيا  كالت�سميم  امل���ا���س��ي��ع 

وغرها.

ضمن سلسلة جلسات عائلة التصميم

منصة زين لإلبداع تستضيف المصمم 
والمهندس المعماري المصري فريد عمارة 
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املتنقلة يف  االت�����س��االت  -ال���رائ���دة يف جم��ال  زي��ن  اأع��ل��ن��ت جمم�عة 
اجلا�سم  فهد  تعيني  ع��ن  واأف��ري��ق��ي��ا-  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  اأ���س���اق 
ال�سابق  التنفيذي  للرئي�س  خلفاً  االأردن  زي��ن  ل�سركة  تنفيذياً  رئي�ساً 
اأحمد الهناندة، الذي قدم ا�شتقالته بعد �شبعة اأعوام من االإجنازات مع 

ال�سركة.
اأن اجلا�سم يحمل ر�سيدا زاخرا  وذك��رت املجم�عة يف بيان �سحفي 
من اخلرات ي�سل اإلى نح�  19 عاماً يف �سناعة االت�ساالت، حيث �سغل 
من�سب املدير التنفيذي لقطاع الت�س�يق يف جمم�عة زين، وقبلها ت�لى 
عدة منا�سب تنفيذية يف �سركات املجم�عة، منها اإدارة امليزانية يف �سركة 
�سيلتل )اأفريقيا(  والتي كانت تعمل يف 15 دولة يف القارة االأفريقية، كما 
الك�يت،  زين  �سركة  الت�س�يق يف  التنفيذي لقطاع  املدير  �سغل من�سب 

ومديراً تنفيذيا لتخطيط االأعمال يف جمم�عة زين. 
التنفيذي يف جمم�عة  والرئي�س  االإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  وقال 
يتمتع  ال��ذي  اجلا�سم  فهد  يف  كبرة  “ثقتنا  اخل���رايف  نا�سر  ب��در  زي��ن 
بخرات وا�سعة يف �سناعة االت�ساالت، وه� االأم��ر الذي نعّ�ل عليه يف 
اأ���س���اق االت�ساالت  اأ�سد  اأح��د  التي تعمل يف  االأردن  زي��ن  اإدارت���ه ل�سركة 

تناف�سية على م�ست�ى املنطقة والعامل”.
اأن ي�ا�سل اجلا�سم البناء  اإلى  “ اإننا نتطلع  واأ�ساف اخلرايف قائل 
على االإجنازات التي حتققت طوال م�شرية ال�شركة يف ال�شوق االأردنية 
يف ال� 23 عاما املا�سية، والتي ا�ستطاعت خللها املحافظة على مكانتها 
الفريدة  واخل��دم��ات  العرو�س  خ��لل  من  للم�سرتكني  مف�سل  كخيار 
التي تطرحها ال�سركة با�ستمرار، ونت��ّسم باملزيد من النقلت الن�عية 

واالإجنازات التي �شتحققها زين االأردن م�شتقبا”.
اأح��م��د  ال�����س��اب��ق  التنفيذي  للرئي�س  ام��ت��ن��ان��ه  ع��ن  اخل����رايف  واأع����رب 
الهناندة قائل “ اأود اأن اأعرب عن امتناين العميق الأحمد الهناندة على 
جه�ده يف احداث التط�ر الناجح الذي �سهدته �سركة زين االأردن من 

خال العديد من االإجن��ازات التي حققها ال�شركة على مدى ال�شنوات 
ال�سبع املا�سية”.

التي  امل��ه��ام واالأه����داف  اإمت���ام  ب��اق��ت��دار يف  “جنح  الهناندة  اأن  وب��ني 
و�سعها ن�سب عينيه عند ان�سمامه لعائلة زين، ويف هذه املنا�سبة نتمنى 

له كل الت�فيق يف م�ساعيه امل�ستقبلية”.
زي��ن،  جمم�عة  لثقة  تقديره  ع��ن  اجلا�سم  فهد  اأع���رب  جانبه  م��ن 
م�ؤكداً على بذل املزيد من اجلهد للمحافظة على املكانة الريادية التي 
يف  ال�شركة  ا�شتثمارات  ا�شتمرار  خال  من  االأردن،  زين  �شركة  حتتلها 
ال��ت��ي ي�ستحقها  اأف�����س��ل اخل��دم��ات  ���س���ق االت�����س��االت االأردين وت��ق��دمي 
ال�����س��رك��ة يف جم��ال  ب��رام��ج  م�����س��رتك��� زي���ن االأردن، وامل�����س��ي ق��دم��اً يف 
امل�س�ؤولية االجتماعية التي باتت ت�سكل جزءاً ال يتجزاأ من ه�ية ال�سركة 

منذ تاأ�سي�سها وحتى ي�منا هذا.
واأ�ساف اجلا�سم قائل “�سنعمل مع كافة اجلهات ذات العلقة ويف 
مقدمتها وزارة االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات، وهيئة تنظيم قطاع 
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جلللة  امللكية  الروؤية  لتج�سيد  االت�ساالت، 
وتكن�ل�جيا  للت�ساالت  اإقليمياً  م��رك��زاً  االأردن  يك�ن  اأن  يف  احل�سني 

املعل�مات”.
واأف����اد اجل��ا���س��م ق��ائ��ل “ ك��م��ا �سن�ستمر يف دع���م ال�����س��ب��اب واالب��ت��ك��ار 
وال��ري��ادة، وذل��ك من خ��لل من�سة زي��ن ل��لإب��داع )ZINC( - ال��ذراع 
امل��ب��دع من  لل�سباب  وج��ه��ة  ب��ات��ت  ال��ت��ي  االأردن،  زي��ن  ل�سركة  االإب��داع��ي 

خمتلف املجاالت”.
اإدارة  يف  املاج�ستر  درج��ة  على  حا�سل  اجلا�سم  اأن  بالذكر  اجلدير 
االأعمال من كلية مان�س�سرت الإدارة االأعمال يف اململكة املتحدة، ودرجة 
البكال�ري��س - الئحة ال�سرف يف الهند�سة الكهربائية من جامعة والية 

كاليف�رنيا ف�لرت�ن يف ال�اليات املتحدة االأمركية.

فهد الجاسم
رئيسًا تنفيذيًا لـ »زين األردن«
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ة »ديزاين« )Dezain Space( فعالية “�س�ق ديزاين”  افتتحت من�سّ
 )ZINC( ة زين للإبداع التي اأقيمت بدعم من �سركة زين االأردن ومن�سّ
يف الهنجر را�س العني على مدار ثلثة اأيام ابتداًء، والتي يتم من خللها 
واملنتجات  االأزي��اء  جمال  يف  االإبداعية  الت�ساميم  من  عدد  ا�ستعرا�س 
بهدف دعم امل�سممني املحليني كما اأقيمت عدة جل�سات ح�ارية لتبادل 
اخلرات ومناق�سة التحديات التي ي�اجهها هذا القطاع واالطلع على 

ق�ش�س جناح اأردنية ملهمة.
 2018 و�سيف  رم�سان  جمم�عة  اإط���لق  على  الفعالية  وا�ستملت 
اخلا�سة ب� 38 م�سمماً حملياً يف عامل االأزياء واملنتجات بح�س�ر الرئي�س 
امل�سممني  م��ن  ونخبة  الهناندة  اأح��م��د  االأردن  زي��ن  ب�سركة  التنفيذي 
اإلى عدد  باالإ�سافة  املنتجات  وت�سميم  االأزي��اء  واملخت�س�سني يف جمال 

من االإعلميني وامل�ؤثرين على من�سات الت�ا�سل االجتماعي.
كما �سّمت اأجندة الفعالية عدة جل�سات نقا�سّية يف خمتلف املجاالت 
التي تهم امل�سممني واملقبلني على العمل يف جمال الت�سميم، اإذ تناولت 
وم�ساهمة  دي��زاي��ن  ة  مبن�سّ التعريف  مثل  ه��ام��ة  م�ا�سيع  اجلل�سات 
امل�ؤثرين ودورهم يف دعم امل�سممني، ومدى تاأثر البازارات على زيادة 
ت�س�يق  واآلّية  بامل�سميني،  اخلا�سة  التجارّية  العلمة  واإ�سهار  املبيعات 
االإل��ك��رتون��ي��ة،  وامل���اق��ع  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل  ع��ر من�سات  املنتجات 
�سركات  اإلى  نا�سئة  �سركات  االأعمال لتتح�ل من  وكيفّية من� وتط�ير 
التي  التحديات  مناق�سة  اإل��ى  باالإ�سافة  واإقليمي،  حملي  ت���اج��د  لها 

ي�اجهها امل�سمم�ن املحلي�ن.
ق��ام ع��دد م��ن امل�سممني  اأي����ام،  ث��لث��ة  الفعالية على م���دار  وخ���لل 
وتطورت  اأعمالهم  ب��داأت  وكيف  جناحهم  بق�ش�س  احل�شور  مب�شاركة 
ملا هي عليه االآن وعن اأهمية الت�اجد االإقليمي وزيادة قن�ات الت�زيع. 
واإمي��ان  دحب�ر  رمي��ا  مثل:  مل�سممني  عرو�س  على  الفعالية  وا�ستملت 
وفرح  و"ج�يا"  ب�ك�س"  و"ل�ل�ز  اآرت"  و"ج�بدو" و"ي�ين  االأحمد 
اأورفلي وزينة علي و"فا�سن كارما" ور�سا  قادري ومرمي �سكري وبرتا 

ع�دة و"ج� باي كريتيف ج�ردن" و"�سرو فا�سن".
املكان  مت��ّث��ل   )Dezain Space( دي��زاي��ن  من�سة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ي��ج��در 
االأمثل لتقدمي الدعم وم�ساركة اخلرات واإقامة الفعاليات وال�ر�سات 
التدريبّية املعنّية ب�سناعة الت�سميم، لُتَمّكن العاملني يف جمال االإبداع 
من حتويل اأفكارهم اإلى م�شاريع اإنتاجية ت�شّوق  حمليا واقليمياً. وتعد 
املخ�س�سة  ات  املن�سّ اأوائ���ل  م��ن   )Dezain Space( “ديزاين”  ة  من�سّ
ة  للم�سممني يف جمال االأزياء واملنتجات والتي تتلقى الدعم من من�سّ
زين للإبداع )ZINC( و�سركة زين والتي يديرها كل من �سيما النّجار، 

الذي  البل�ي  �سامخ  والفنان  والتكن�ل�جيا،  امل��سة  مبجال  ة  املخت�سّ
 Dezain( ”ا�ستهر على من�سات الت�ا�سل االجتماعي. وتهدف “ديزاين
على  احل�س�ل  وفر�س  االإر���س��ادي��ة  والن�سائح  الدعم  لت�فر   )Space

التم�يل اال�ستثماري للم�سممني املقبلني على �س�ق العمل، كما تعمل 
واملالية،  واالإبداعية  الت�س�يقية  امل�سممني  املن�سة على تط�ير مهارات 
ب��اأف��ك��اره��م  ال��ع��امل��ي��ة  اإل����ى  ال������س���ل  م��ن  متكينهم  يف  امل��ن�����س��ة  لت�ساهم 

االبتكارية.

)ZINC( بدعم من زين ومنّصة زين لإلبداع

منّصة “ديزاين” تقيم “سوق ديزاين” لدعم 
المصممين المحليين
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في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  رع��ى 
ال���ف���اي���ز اح���ت���ف���االت ج���ام���ع���ة ال��زي��ت���ن��ة 
على  ع��ام��ا   25 م���رور  مبنا�سبة  االأردن���ي���ة 
اح��ت��ف��االت  م��ع  ت��زام��ن  وال����ذي  تاأ�سي�سها 
اجلامعة باالأعياد ال�طنية وذلك بح�س�ر 

ر�سمي و�سعبي كبر.
احتفالها  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  ال��ف��اي��ز  وب����ارك 
مب������رور خ��م�����س��ة وع�������س���ري���ن ع���ام���ا ع��ل��ى 
ال�سروح  اب���رز  م��ن  تعد  ال��ت��ي  تاأ�سي�سها، 
ال��ع��ل��م��ي��ة، يف ال�����ط����ن، وع���م���ل���ت خ���لل 
بناء  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ط��اء،  احل��اف��ل��ة  م�سرتها 

جيل من �سبابنا مت�سلح بالعلم واملعرفة قادر 
املت�سارع  والتط�ر  التحديات،  م�اجهة  على 
الذي ن�سهده، يف خمتلف املجاالت وامليادين.

متزامنا  اجلامعة،  احتفال  ياأتي  ان  ال�سدف،  حما�سن  من  انه  وق��ال 
مع احتفاالتنا، باملنا�سبات واالعياد ال�طنية، وهذا يرتب عليها م�س�ؤولية 
ميادين  خمتلف  يف  االجن��از،  لتعظيم  فر�شة  احتفالها  يكون  ب��اأن  كبرية 
م�اجهة  لتمكينهم من  الطلبة،  لدى  االأ�سا�سية  املهارات  وتعزيز  العل�م، 
التحديات، واالنخراط يف �شوق العمل، دون االنتظار ل�شنوات طويل من 

اجل احل�س�ل على وظيفة حك�مية.
واكد على اهمية الدور املتعاظم للجامعات خا�سة يف ظل التحديات 
التي ت�اجه امتنا العربية، وازدياد ن�سب اجلهل واالمية جراء ال�سراعات 
يف  دوره��ا  على  م�سددا  بها،  تع�سف  التي  واالأمنية  ال�سيا�سية  واالزم���ات 
تاأهيل ال�سباب، تاأهيًل ن�عياً يتنا�سب مع احتياجات املرحلة املقبلة بحيث 

تلبي احتياجات �س�ق العمل، ومتطلبات التنمية ال�ساملة.

املنتج  العمل  التعلم من اجل  الى  اأ�سبحت احلاجة ما�سة  وقال »لقد 
الذي ي�سهم يف بناء ال�طن، وال ي�سيف اعدادا جديدة، الرقام البطالة، 
ال  مب��ا  ط��لب  بتخريج  جامعاتنا،  ت�ستمر  ان  امل��ق��ب���ل،  غ��ر  م��ن  ل��ذل��ك 

يتنا�سب مع �س�ق العمل وحاجته الفعلية«.
واأكد »اأهمية ت�جيه طلبتنا نح� اخليارات املهنية املنا�سبة واملرتبطة 
ب��اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��ي��ة و���س���ق ال��ع��م��ل،  وه����ذا يتطلب اع����ادة ال��ن��ظ��ر، يف 
التخ�س�سات اجلامعية التي تدر�س، فهناك لل�سف، تخ�س�سات جامعية، 

لها حاجة فعلية، يف �س�ق العمل، ال تلقى قدرا كافيا من االهتمام«.
قيم  وتعزيز  تعظيم  بالعمل على  »جامعاتنا مطالبة  ان  الفايز  وقال 
االخ��ر،  وق��ب���ل  احلكيمة  الها�سمية  لقيادتنا  وال����الء  لل�طن  االن��ت��م��اء 
وحم���ارب���ة خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، واخل���ط���اب اجل���ه����ي، واالق��ل��ي��م��ي وب��ن��اء 

ال�سخ�سية ال�طنية التي ت�ؤمن ب�سيادة القان�ن، والث�ابت ال�طنية«.

الفايز يرعى 
احتفاالت 

جامعة الزيتونة 
بمرور 25 
عاما على 
تأسيسها

جامعة الزيتونة
نحمل االسم لنضيء المستقبل

د. تركي عبيدات
رئي�س اجلامعة

في�سل الفايز
رئي�س جمل�س االأعيان
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والتكنولوجيا  الهند�شة  كلية  العرب  املهند�شني  احتاد  من  وفد  زار 
وكلية العمارة والت�سميم يف جامعة الزيت�نة االأردنية العتماد الرامج 

االأكادميية للكليتني.
وب���ني رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر ت��رك��ي ع��ب��ي��دات خ���لل ا�ستقباله 
لل�فد اأن اجلامعة منذ تاأ�سي�سها تعمل على اإعداِد براجِمها وُخطِطها 
مع  ل��ت��ت���اءَم  والتكن�ل�جيَة  العلمّيَة  امل�ستجداِت  ل��ت���اك��َب  ال��درا���س��ّي��ِة 

متطلباِت واحتياجاِت �س�ِق العمل.

وعميد  اجلامعة  رئي�س  نائب  عليها  اأ�سرف  التي  الزيارة  وت�سمنت 
وعميد  الهيجاء  اب���  وج���دان  ال��دك��ت���رة  والتكن�ل�جيا  الهند�سة  كلية 
كلية العمارة والت�سميم الدكت�ر ل�ؤي الدب�ر زيارة االأق�سام االأكادميية 
للطلع على اخلطط الدرا�سية وق�اعد البيانات واملخترات والقاعات 
الهند�سة  لرنامج  واملكتبة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ومكاتب  الدرا�سية 
املدنية والبنية التحتية، والهند�سة امليكانيكية، والهند�سة الكهربائية، 

وهند�سة االت�ساالت واحلا�س�ب، وهند�سة العمارة.

وفد من اتحاد المهندسين العرب يزور جامعة الزيتونة األردنية

م��ن عنف جامعي  ن�سهده  »م��ا  ان  واأ���س��اف 
وممار�سات خارجة عن اعرافنا وقيمنا النبيلة، 
امر  عليها،  تربينا  التي  واخ��لق��ن��ا،  وع��ادات��ن��ا 
غ��ر م��ق��ب���ل، وال�����س��ك���ت عنها، م��ن ���س��اأن��ه، ان 

ي�ؤدي الى الف��سى، والعنف املجتمعي«.
وق�����ال رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت����ر ت��رك��ي 
عاما   25 مب��رور  اجلامعة  احتفال  ان  عبيدات 
بعيد  احتفاالتها  م��ع  يتزامن  تاأ�سي�سها  على 
االإ����س���ت���ق���لل وي������م اجل��ي�����س وذك������رى ال���ث����رة 
ت�جت  اجلامعة  اأن  م���ؤك��داً  ال��ك��رى  العربية 
»كيو  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف  بدخولها  اإجن��ازات��ه��ا 
اأف�سل مئة جامعة عربية ومن  ا���س« من بني 

بني اأف�سل ع�سر جامعات اأردنية.
منذ  حر�ست  الزيت�نة  جامعة  اأن  واأ�ساف 
درا�سية  وخطط  برامج  اإع���داد  على  تاأ�سي�سها 
والتكن�ل�جية  العلمية  امل�ستجدات  ل��ت���اك��ب 
وتت�اءم مع متطلبات واحتياجات �س�ق العمل 
على  متتالية  دورات  يف  للح�س�ل  اأه��ل��ه��ا  م��ا 
اجلامعي  الكفاءة  امتحان  متقدمة يف  مراتب 

يف العديد من تخ�س�ساتها االأكادميية.
ال�سخ�سيات  راع��ي احلفل نخبة من  وك��رم 
تاأ�سي�سها يف  م��ن��ذ  اجل��ام��ع��ة  ع��م��ل���ا يف  ال��ذي��ن 

خمتلف امل�اقع يف اجلامعة.
وت���خ���ل���ل احل���ف���ل و�����س����لت ف��ن��ي��ة ق��دم��ه��ا 
افتتح  فيما  ال��ل���زي،   وو���س��ام  ح�سام  الفنانان 
الكرى  العربية  للث�رة  معر�سا  احلفل  راعي 

نظمته اجلامعة بالذكرى ال�سن�ية لها.
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وقعت جامعة الزيت�نة االأردنية مذكرة تفاهم مع �سركة “افرترا” 
تعزيز  بهدف  وال�سناعة  الطاقة  باأم�ر  تعنى  التي  العاملية  االأمريكية 
التعاون يف جماالت الطاقة وتكن�ل�جيا املعل�مات والذكاء اال�سطناعي 

وعلم البيانات. 
تركي  الدكت�ر  رئي�سها  اجلامعة  عن  وقعها  التي  املذكرة  وت�سمنت 
ب�سراين  ب�سر  املهند�س  التنفيذي  مديرها  ال�سركة  وع��ن  عبيدات 
التعليمية  باملن�سة  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  اجلامعة  طلبة  ت��زوي��د 
ال�سركة  يف  اجلامعة  لطلبة  تدريبية  فر�س  وت���ف��ر    ،)MENDIX(
يف  املتميزين  الطلبة  ت���ظ��ي��ف  و  ال�سيفي،  ال��درا���س��ي  الف�سل  خ���لل 
وال�ر�س  امل�ؤمترات  العلمي، ودعم  البحث  والتعاون يف جمال  ال�سركة، 

العلمية، ودعم املخترات التعليمية والبحثية باالأجهزة اللزمة.
وبني عبيدات اأن ت�قيع هذه املذكرة الفريدة من ن�عها �سي�سهم يف 
تط�ير مهارات الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف خمتلف املجاالت، 
حيث حتر�س اجلامعة على مواكبة التكنولوجيا احلديثة وتتوجه نحو 

العل�م التطبيقية. 
الذكاء  تخ�س�س  ت�ستحدث  جامعة  اأول  تعد  اجلامعة  اأن  واأ���س��اف 

ا�ستحدثت  كما  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  العل�م  كلية  يف  اال�سطناعي 
تخ�س�س تكن�ل�جيا الطاقة البديلة يف كلية الهند�سة والتكن�ل�جيا، 

وهما اأحد اأهم املجاالت التي �سيتم التعاون فيهما. 
هذا  اأن  ب�سراين  ب�سر  املهند�س  لل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 
فر�شة  و�شيوفر  وال�شركة،  اجلامعة  بني  جناح  ق�شة  �شيخلق  التعاون 
املتميزين  للطلبة  و�سي�فر  حقيقية،  عمل  بيئة  يف  للتدريب  للطلبة 

فر�س عمل فيها.

جامعة الزيتونة االردنية توقع مذكرة تفاهم مع شركة “أفيرترا” األمريكية

رعى نائب رئي�س جامعة الزيت�نة االأردنية الدكت�ر حممد املجايل حفل تخريج 
لتدريب  العربي  للمجل�س  الطلبي  التبادل  برنامج  يف  امل�ساركني  العرب  الطلبة 

طلب اجلامعات العربية.
التجربة  هذه  اأن  وبني  التبادل،  برنامج  من  اخلريجني  للطلبة  املجايل  وب��ارك 
العملية يف التدريب تك�سب الطالب املهارات واخلرات التي ت�ؤهله للنجاح يف �س�ق 

العمل، وت�سيف املهارات احلياتية االأ�سا�سية لتنمية قدراته ال�سخ�سية.
وبني ممثل مكتب املجل�س العربي للتدريب يف اجلامعة الدكت�ر اأحمد العب��سي 
اأن اجلامعة تب�اأت املركز االأول يف عدد الطلبة املتدربني لديها على م�ست�ى اململكة 

االأردنية الها�سمية واملركز الثالث على م�ست�ى اجلامعات العربية.
وفل�سطني  م�سر  من  وطالبة  طالباً   31 ودرب��ت  ا�ست�سافت  اجلامعة  اأن  واأ�ساف 
طالباً   51 بايفاد  قامت  كما  واح��د،  �سهر  مل��دة  التخ�س�سات  خمتلف  من  واالم���ارات 

وطالبة للتدريب يف اجلامعات امل�ست�سيفة وامل�ساركة يف الرنامج خارج االأردن.

تخريج طلبة برنامج” التبادل” في جامعة الزيتونة األردنية

احتفال  يف  االأردن��ي��ة  الزيت�نة  جامعة  �ساركت 
ال����ي����وم ال���ع���امل���ي مل��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات حت����ت ���ش��ع��ار 
وال���ذي  املخدرات”  م��ن��ه  ت��ن��ال  م���ن  “ال�سعيف 
نظمته مديرية االأمن العام ممثلة باإدارة مكافحة 

املخدرات.
وا�ستمل احلفل على اأعمال فنية واأدبية عك�ست 

االن�سياق  واأ�سباب  املخدرات  باآفة  املتعلقة  احلقائق 

ت�سمن احلفل  كما  ال�قاية منها،  وو�سائل  وراءه��ا 

اأ�سرة  معاناة  طرح  وهادفا  م�ؤثرا  م�سرحيا  عر�سا 

االأ���س��رة على حياة زوجته  اإدم���ان رب  واأث��ر  املدمن 

واأبنائه واأحبائه، اإ�سافة لفيلم ق�سر.

»الزيتونة« تشارك في مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة المخدرات





218218218

الراية الها�سمية –
 األقى ع�س� املجل�س ال�طني الفل�سطيني، املنا�سل وال�سيا�سي با�سل عقل 

حما�سرة يف اجلامعة االأمريكية يف بروت بعن�ان “القد�س اإلى اأين؟”.
ونظمت �سفارة دولة فل�سطني يف لبنان بالتعاون مع معهد ع�سام فار�س 
ب��روت،  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  اجلامعة  يف  ال��دول��ي��ة  وال�����س���ؤون  العامة  لل�سيا�سات 

املحا�سرة يف قاعة املحا�سرات يف املعهد.
ب���ري ممثًل  ال��ل��ب��ن��اين نبيه  ال��ن���اب  امل��ح��ا���س��رة رئ��ي�����س جمل�س  وح�����س��ر 
ح�سني  ال�سابق  اللبناين  ال��ن���اب  جمل�س  ورئ��ي�����س  ق��ب��اين،  حممد  بالنائب 
جنم،  ط��وين  بامل�شت�شار  ممثًا  الريا�شي  ملحم  االإع���ام  ووزي��ر  احل�شيني، 
معهد  ورئي�س  م��راد،  عمر  بالعميد  ممثَل  ال�سراف  يعق�ب  الدفاع  ووزي��ر 
ع�سام فار�س ال�زير ال�سابق طارق مرتي، و�سفر فل�سطني يف بروت اأ�سرف 
دب�ر، و�سفراء م�سر، االأردن، اجلزائر، ت�ن�س، العراق، باك�ستان، فرن�سا، ك�با، 

واندوني�سيا.
وطنيا  بعدا  الفل�سطينية  للق�سية  اأعطى  منا�سل  عقل  “اإن  دب���ر  وق��ال 
وق�ميا وعامليا، فقد عرف ب�طنيته وانفتاحه، فدمج بني الرقة الدبل�ما�سية 
للثقافة  من���ذج  وه�  واأمانة،  وب�سدق  مبحبة  نا�سل  الن�سالية،  وال�سرامة 
االأم���ن  جمل�س  يف  لفل�سطني  مم��ث��ل  اأول  وه����  امل��رن��ة،  وال��ق��ي��ادة  ال�سجاعة 

الدويل، واأول رئي�س للدائرة ال�سيا�سية يف منظمة التحرير الفل�سطينية”.

وفيما يلي ن�س املحا�سرة :
ح�سرات ال�سي�ف الكرام

ال�سيدات وال�سادة
ي��ح��ار امل���رء م��ن اأي���ن ي��ب��داأ ح��ني ي��ك���ن احل��دي��ث ح���ل ال��ق��د���س وذل���ك ملا 
زهرة  هي  فالقد�س  وم�سيحيني.  م�سلمني  نف��سنا  يف  قد�سية  من  للمدينة 
االأق�سى  وبيت  النب�ات  واأر���س  ال�سلة  ومدينة  املقد�سات  املدائن وحا�سنة 
عليه  النبي  م�سرى  ال�سريفني  احلرمني  وثالث  القبلتني  واأول��ى  والقيامة 

ال�سلم الذي باركنا ح�له.
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  امل�ساء  ه��ذا  عنها  نتحدث  ال��ت��ي  ال�سرقية  وال��ق��د���س 
االأمن.  املحتلة عام 1967. وت�سري عليها قرارات جمل�س  العربية  االأرا�سي 

تن�شحب  ان  ا���ش��رائ��ي��ل  ف��ان على  رق��م 242 حت��دي��دا،  املجل�س  ل��ق��رار  ووف��ق��ا 
اال�ستيطاين  ال�ج�د  االأم��ن  اأدان جمل�س  ولقد  االأرا���س��ي.  ه��ذه  من جميع 
اال�سرائيلي يف القد�س ال�سرقية وجميع االأرا�سي الفل�سطينية حيث يفرت�س 
اأن تق�م الدولة الفل�سطينية كجزء من حل الدولتني. وطلب جمل�س االأمن 
يف عدة ق��رارات له وخا�سة القرارات اأرق��ام 2334 و 446 و 465 و 476 طلب 
من اإ�شرائيل عدم القيام باأية اجراءات ت�شتهدف تغيري خطوط الرابع من 

حزيران لعام 1967 واأكد جمل�س االأمن اأنه لن يعرتف بتلك التغيرات.

وعلى �سبيل املثال فاإنني اأقتب�س من قرار جمل�س االأمن رقم 476 مايلي:
االأرا���س��ي  اال�ستيلء على  اأن��ه ال يج�ز  ي�ؤكد جم��دداً  االأم��ن  اإن جمل�س 
�سرورة  خ�س��سا  بالقد�س  اخلا�س  ال��سع  اإعتباره  يف  ي�سع  واإذ  بالق�ة. 
واإذ  املدينة.  يف  املقد�سة  للأماكن  الفريد  والديني  ال��روح��ي  البعد  حماية 
ي�ؤكد من جديد قراراته املتعلقة مبعامل مدينة القد�س ال�سريف. واإذ يذكر 
باتفاقية جنيف الرابعة. واإذ ي�سجب ا�ستمرار ا�سرائيل يف تغير املعامل املادية 
والرتكيب اجلغرايف والهيكل امل�ؤ�س�سي وو�سع مدينة القد�س ال�سريف. ي�ؤكد 
الت�سريعية واالداري��ة التي اتخذتها  جمددا ان جميع االج��راءات واالعمال 
ال�سريف  القد�س  الى تغير معامل مدينة  الق�ة املحتلة والرامية  ا�سرائيل 
لي�س لها اي �سند قان�ين وت�سكل خرقاً فا�سحاً التفاقية جنيف الرابعة كما 
ت�شكل عقبة جدّية امام حتقيق �شام �شامل وعادل ودائم يف ال�شرق االو�شط. 
ال�سريف  وي�ؤكد ان كل هذه االإج��راءات التي غرت معامل مدينته القد�س 
اإج��راءات باطلة ا�سل ويجب  وو�سعها اجلغرايف وال�سكاين والتاريخي هي 

الغاوؤها وفقاً لقرارات جمل�س االأمن ذات العلقة". )انتهى االقتبا�س(.
تعطلت   1980 ع��ام  الإ�سرائيل  �سمها  وحتى   1967 ع��ام  احتللها  ومنذ 
قرارات االأمم املتحدة اخلا�سة بالقد�س ال�سرقية وبقيت تراوح مكانها دون 
درع��اً  االأم��ن  ي�سكل يف جمل�س  ال��ذي  االأمريكي  الفيت�  وذل��ك بف�سل  تنفيذ 
واقياً و�سمانة ق�ية ال�ستمرار االحتلل اال�سرائيلي لي�س فقط يف القد�س 

ال�سرقية ولكن اأي�ساً جميع االرا�سي الفل�سطينية.
ولقد �سهدنا منذ اأيام قليلة جداً ال�اليات املتحدة متار�س ه�اية الفيت� 
ق��رار  ���س��دور  دون  ح��ال��ت  ح��ني  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  ا�سب�ع  يف  م��رت��ني 

محاضرة باسل عقل في الجامعة االمريكية في بيروت

 
“القدس الى أين”
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قتل  على  ا�سرائيل  جي�س  اأق���دام  يف  بالتحقيق  يطالب  االأم���ن  جمل�س  م��ن 
األف وخم�سمائة يف قطاع غزة وذلك يف ي�م  30 فل�سطينيا وجرح اكرث من 
ال�طنية  االأم���اين  �سد  ال�سارخ  االمريكي  االنحياز  وه��ذا  وب��ع��ده.  االأر����س 
عام  ا�سرائيل  قيام  منذ  انقطاع  اأو  تغير  دون  م�ستمر  الفل�سطيني  لل�سعب 

1948 يف عهد الرئي�س ترومان.
وكان قرار ملجل�س االأم��ن رقم 2334 عام 2016 قد �سهد الن�ر واأق��ر ومل 
ينفذ مع اأنه يعتر جميع اإجراءات ا�سرائيل يف ال�سفة والقد�س غر قان�نية 

وانتهاكا �سارخاً للقان�ن الدويل.
الريطاين  للنحياز  وع��اب��رة  �سريعة  بان�رامية  ���س���رة  ن�سهد  وحتى 
االمريكي على مر ال�سنني للحركة ال�سهي�نية والذي اأو�سلنا اإلى ما نحن 

فيه االآن يف فل�سطني نق�ل باخت�سار �سديد مايلي:
وع��ده   1917 ع��ام  بريطانيا  خارجية  وزي���ر  بلف�ر  اأرث���ر  ال��ل���رد  واأ���س��در 
االأم��ر الذي �سبب للعرب  باإن�ساء وطن ق�مي لليه�د يف فل�سطني.  ال�سهر 
خيبة كرى. واأعجب ما يف وعد بلف�ر كمثال فا�سح على اال�ستهتار حتى ال 
نق�ل االزدراء بحق�ق العرب والفل�سطينيني وامانيه الق�مية. اإ�سارة بلف�ر 
اإلى اإقامة وطن ق�مي لليه�د يف فل�سطني ثم ن�س يق�ل “على اأن ال ي�ؤثر 
ذلك على احلق�ق املدنية والدينية للجاليات غر اليه�دية يف فل�سطني”. 
هل يعقل اأن ي�سار اإلينا عام 1917 نحن ال�سعب الفل�سطيني باجلاليات غر 
م�سلمني  فل�سطني  �سكان  من   %96 ح���ايل  وقتها  ن�سكل  كنا  وق��د  اليه�دية 
وم�سيحيني. لقد اعتر بلف�ر اأننا جمرد كم�سة من اجلاليات غر اليه�دية 

وان معظم �سكان فل�سطني كان�ا من اليه�د. فهل يج�ز ذلك؟
وهل هناك ظلم اأق�سى من ذلك؟ يق�ل ال�ساعر: 

ومل اأَر ظلما مثل ظلم ينالنا.. ي�ساء اإلينا ثم ن�ؤمر بال�سكر
اإل��ى فل�سطني بعد احل��رب دول��ة منتدبة با�سم ع�سبة  وج��اءت بريطانيا 
االأمم الإقامة حكم ذاتي يف فل�سطني. ولكن �سك االإنتداب للأ�سف تبنى يف 
اإلى فل�سطني. وعلى  اأب�اب الهجرة اليه�دية  ن�س��سه وعد بلف�ر. وفتحت 
وقاوم�ا  واأ�سرب�ا  واعت�سم�ا  وهب�ا  الفل�سطيني�ن  ثار  عاما  مدى ثلثني 
ال��ث���رات.  لتلك  رئي�سياً  م�سرحا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  القد�س  يف  وخا�سة  وت�����س��دوا 
واأر�سلت عدة جلان للتحقيق يف اأ�سباب اال�سطرابات املت�ا�سلة يف فل�سطني 
نذكر منها كنج كرين االمريكية عام 1918 وهاي كرافت عام 1921 وه�ب 
�سمب�س�ن عام 1930 وم�ري�س�ن عام 1933 وودهيد عام 1937 وبيل عام 1938 
واأفادت جميع هذه اللجان يف تقاريرها النهائية باأن اأ�سباب اال�سطرابات يف 
فل�سطني تع�د اإلى ث�رة الفل�سطينيني وتخ�فهم من ازدياد الهجرة اليه�دية 
ومع ذلك ا�ستمر تنفيذ املخطط الريطاين ال�سهي�ين حتى اكتمل يف نهاية 
االنتداب عام 1948 فاأُن�سئت اإ�سرائيل و�َسلمت بريطانيا م�س�ؤولية اال�سراف 

على فل�سطني اإلى االأمم املتحدة.
ويف نف�س ال�قت كانت احلركة ال�سهي�نية العاملية قد انتقلت بعد احلرب 
العاملية الثانية من لندن اإلى وا�سنطن مركز الثقل العاملي. ومنذ ذلك احلني 
اأي منذ عام 1948 وحتى ي�منا هذا ت�لت ال�اليات املتحدة االمريكية حماية 
من  بتاأثر  وال�سيا�سي  والع�سكري  امل��ايل  بالدعم  وزودتها  ا�سرائيل  ورعاية 
يف  احلياة  مرافق  بجميع  تدريجياً  يتحكم  اأ�سبح  ال��ذي  ال�سهي�ين  الل�بي 

ال�شيا�شي  القرار  وحتول  واقت�شاديا  و�شحفيا  وكوجنز�شيا  �شيا�شيا  اأمريكا 
يذكرنا  ا�سرائيل. وهذا  يد  اداة طيعة يف  اإلى  االأو�سط  ال�سرق  االمريكي يف 
بحديث ل�سارون قاله لبريز خلل اجتماع ملجل�س ال�زراء اال�سرائيلي ي�م 
اإ�سرائيل: كلما  اإذ قال �سارون لبريز وفقا لرادي� ك�ل  3 اأكت�بر عام 2001 
اأق���ل لك  اأن  اأري��د  فعلنا �سيئا تق�ل يل: االمريكي�ن �سيفعل�ن هذا وذاك. 
نحن  ا�سرائيل.  على  االمريكي  ال�سغط  من  تخ�سى  ال  ج��دا:  و�سحاً  �سيئاً 

ال�سعب اليه�دي نتحكم باأمريكا واالمريكي�ن يعرف�ن ذلك.
وهكذا ح�شرات ال�شيوف الكرام و�شلنا اإلى هنا. فاإ�شرائيل حتتل اليوم 
القد�س ب�سطريها ال�سرقي والغربي. وتعمل على بناء امل�ست�طنات على مدار 
ال�ساعة يف ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية. وقد بلغ عدد امل�ست�طنني وفقاً 
الأحدث االح�ساءات 600 الف م�ست�طن يف ال�سفة الغربية منهم مائتا األف 
م�ست�طن ا�ستقروا يف القد�س ال�سرقية عا�سمة الدولة الفل�سطينية. ويع�د 
ال�سبب يف ارتفاع عدد امل�ست�طنني يف القد�س ال�سرقية الى ت�سميم ا�سرائيل 

على احليل�لة دون قيام دولة فل�سطينية.
وامل��خ��ط��ط اال���س��رائ��ي��ل��ي يف ال��ق��د���س وال�سفة ي��رم��ي م��ن خ��لل اجل��دار 
ال��ف��ا���س��ل وال��ط��رق االل��ت��ف��اف��ي��ة وم�����س��ادرة االأرا����س���ي وط���رد ال�����س��ك��ان وه��دم 
وتقييد  والرتاثية  الدينية  للماكن  املتعمد  وااله��م��ال  وتدمرها  امل��ن��ازل 
دولتهم.  اإق��ام��ة  يف  للفل�سطينيني  اأم��ل  كل  على  الق�ساء  ال��ى  التنقل  حرية 
الفل�سطينية. ل��ل��دول��ة  بالن�سبة  القلب  مبثابة  تعتر  ال�سرقية   وال��ق��د���س 
واذا اأعطب القلب مات م�سروع الدولة الفل�سطينية التي ال ميكن ان تق�م 
جغرافياً و�سكانيا بدون القد�س ال�سرقية. فل دولة فل�سطينية بدون القد�س 

ال�سرقية. وال قد�س بدون االأق�سى والقيامة.
وامل�������س���روع ال�����س��ه��ي���ين اال���س��ت��ي��ط��اين ي�����س��ت��ه��دف االل���ت���ف���اف ح�����ل ال��ق��ل��ب 
ُي�سق �سمال ال�سفة الغربية عن جن�بها  الفا�سل بحيث  بامل�ست�طنات واجلدار 
ويف�سل جبل اخلليل عن جبل نابل�س فيزول الت�ا�سل اجلغرايف وتلحق القد�س 
ال�سرقية باإ�سرائيل ولي�س �سكانها. وال�سبب اأن عدد �سكان القد�س ال�سرقية الي�م 
العرب  ال�سكان  امل�ست�طنني. و�سم  اأي �سعف عدد  األف مقد�سي  يزيد عن 400 

يجعل منهم اأغلبية يف القد�س امل�حدة نظراً اإلى �سرعة تزايد الن�سل هناك.
ونتيجة للمخطط اال�سرائيلي اأ�سبحت القد�س ال�سرقية الي�م حما�سرة 
اأو اخلروج  و�سبه معزولة عن ال�سفة الغربية. واأ�سبح الدخ�ل الى املدينة 
منها يتم عر اجراءات تع�سفية ت�سمل ب�ابات الكرتونية وتفتي�س ج�سدي ال 
يحفظ للمقد�سي كرامته. ويبلغ عدد املقد�سيني الذين يتنقل�ن ي�مياً عر 

الب�ابات ومعابر االهانة ح�ايل 150 األفاً.
وهكذا تاأثرت احلياة االجتماعية واالقت�سادية وازداد الفقر حيث و�سلت 
ن�سبته الى 80% اأي ان االغلبية ال�ساحقة من ال�سكان العرب تعي�س دون خط 
الفقر. وو�سل معدل البطالة يف القد�س وال�سفة الى 26%. و�سكان القد�س 
ال�سرقية بحاجة اإلى 30.000 وحدة �سكنية االأمر الذي يتطلب ام�اال تر�سد 
ا�سرائيل  وتاأمل  املالية.  امل�سادر  ت�فر  فيها  ي�سعب  ظ��روف  يف  الغاية  لهذه 
من وراء ذلك كله دفع ال�سكان اإلى املغادرة والهجرة �سعياً وراء العمل ولقمة 
العي�س. وال نن�سى ان الراأي العام العاملي ال ي�سمح الإ�سرائيل القيام باإجراء 

طرد جماعي للفل�سطينيني من القد�س ال�سرقية.
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والتطفي�س  والت�سييق  واال���س��ط��ه��اد  البط�س  اج����راءات  جميع  اأن  بيد 
االحتلل  �سلطات  مار�ستها  التي  واالجتماعي  االقت�سادي  والطرد واخلنق 
احل��رب  رغ��م  املقد�سيني  ع�سد  يف  تفت  مل  االخ���رة  اخلم�سة  العق�د  طيلة 
النف�سية واالعلمية التي متار�سها ا�سرائيل والتي تق�ل انه مل يعد هناك 
�سيء للعرب بعد ان التهمت امل�ست�طنات معظم االأر�س االأمر الذي يتطلب 

منهم رفع راية اال�ست�سلم والت�سليم باالأمر ال�اقع.
على  وبقاوؤهم  زال �شمودمُهم  وما  كان  القد�س  لعرب  اأعظم اجناز  ولعل 
الن�سالية.  الذاتية  الق�ة  اأدوات  كافة  ذل��ك  اأج��ل  من  م�ستخدمني  اأر�سهم 
وللتدليل على ذلك نق�ل ان عرب القد�س ما زال�ا يحافظ�ن على طابعها 
العربي اال�سلمي وامل�سيحي رغم جميع املحاوالت اال�سرائيلية مثل تغير 

اأ�سماء ال�س�ارع واملناطق العامة.
الى  بالن�سبة  العربية  القد�س  مركزية  ال��ى  ب��س�ح  ي�سر  �سلف  ما  اإن 
ا�ستقطاب  نقطة  و�ساحاته  االأق�سى  واأ�سبح  ككل.  الفل�سطينية  الق�سية 
ر�سا�س  مل�اجهة  دوم��ا  وامل�ستعدين  املدينة  حماة  امل�اطنني  حل�سد  رئي�سية 
فل�سطني  هي  الي�م  اأ�سبحت  القد�س  العارية.  ب�سدورهم  االحتلل  جن�د 

وفل�سطني هي القد�س.
ويف ظل هذه االأجواء املقد�شية التي تبعث على االحباط ب�شبب غطر�شة 
ب�سبب  والتفاوؤل  االأم��ل  م�ساعر  ال�قت  نف�س  يف  نف��سنا  يف  وتثر  ا�سرائيل 
�سم�د و�سم�خ �سعبنا هناك يخرج علينا الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
واأب��دي��ة  م���ح��دة  عا�سمة  بالقد�س  املتحدة  ال���الي��ات  اإع���رتاف  يعلن  ب��ق��رار 
ال�سرائيل �سارباً عر�س احلائط بجميع قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة. 
الى  ا�سرائيل  �سفارتها يف  نقل  وا�سنطن  ق��رار  يعلن  اآخ��ر  بقرار  ذل��ك  واتبع 
ذكرى  ي�م  نف�س  اأي يف  االأغلب.  القادم على  اأي��ار  �سهر  القد�س يف منت�سف 

نكبة 1948.
اأمل يكن كافياً ما ا�ساب الفل�سطينيني من ك�ارث ونكبات ومعاناة على 
على  كتب  وه��ل  املا�سية؟  ال�سبعة  العق�د  خ��لل  اأبيب  وت��ل  وا�سنطن  اأي��دي 
ال�سعب الفل�سطيني اأن يبقى يف هذا الع�سر حالة نادرة ل�سعب حمتل ممن�ع 
القائمة على  الكرمية  على مدى �سبعني عاما من ممار�سة حقه يف احلياة 
احلرية وتقرير امل�سر واال�ستقلل؟ ملاذا يذهب دونالد ترامب بعيداً جداً 
اال من كرامته وروح��ه  االأع���زل  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع��اداة  االإم��ع��ان يف  يف 
ال�طنية. وملاذا ي�سبح دونالد ترامب اأول رئي�س امريكي يزور حائط الراق 
الذي يحمله  وامل�ستحكم  الدفني  العداء  �سبب هذا  ؟ ما  رئي�ساً  زال  وه� ما 

ترامب للعرب وخا�سة الفل�سطينيني؟
ال�سيدات وال�سادة

ويعتقد الدار�س�ن واملراقب�ن للم�سهد االمريكي ال�سيا�سي ان امل�سيحيني 
اجلدد اأكرث نف�ذا واأكر حجماً من اأيباك. وهناك تقديرات تق�ل ان عددهم 
قد و�سل اإلى 50 اأو 60 ملي�ناً. فاإن �سح هذا الكلم وه� اأمر وارد بحكم �سياق 
االحداث التي ن�سهدها فمعنى ذلك ان ترامب باٍق لفرتة رئا�سية اخرى رغم 

ما ي�ساع بني الفينة واالأخرى اأنه لن يكمل واليته الأ�سباب �سيا�سية داخلية.
والبعد االآخر لقوة االجنيليني هو اأنه مامل يحدت تغري يف ميزان القوى 
يف العامل مينع امركا من ان ت�ستمر الق�ة الطاغية العظمى وُيظهر ق�ى 
�سيا�سي عادل  املت��سط يف حل  امل�ستقبل  امل يف  فاإنه ال  الكفة  اخ��رى تعدل 
ينهي حماية امركا املطلقة ورعايتها ال�سرائيل. فحتى ذلك احلني �ستظل 
فل�شطني اأ�شرية والقد�س م�شادرة على اأيدي ترامب وم�شاعديه االجنيليني 
ال�سهاينة مثل نائبه بن�س وم�ست�ساره للأمن الق�مي ج�ن ب�لت�ن و�سهره 
جاريد ك��سرن وم�ست�ساره لل�سرق االأو�سط جي�س�ن غرينبلت و�سفره لدى 
وب�سبب  وراع��ي��ه��م.  للم�ست�طنني  ال��روح��ي  االأب  فريدمان  داف��ي��د  ابيب  ت��ل 
عجزنا عن فر�س حل ع�سكري او �سيا�سي فاإن ال��سع احلايل مر�سح للبقاء 
على ما ه� عليه لفرتة ط�يلة قادمة قد تتجاوز ترامب الى اإدارات اأمريكية 

اأخرى قادمة ما دام هناك امل�شيحيون اجلدد االجنيليني.
ح�سرات ال�سي�ف الكرام، اأيها ال�سيدات وال�سادة

وا���س��ح مم��ا ت��ق��دم اأن ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة يف خ��ط��ر داه���م رغ���م ال�سم�خ 
الي�م تدافع عن ه�يتها ال�طنية  ال�سرقية  الفل�سطيني. القد�س  وال�سم�د 
ب�سق  االآن  حتى  عليه  حافظت  الذي  وامل�سيحي  اال�سلمي  العربي  وطابعها 
االأنف�س وجميع م�ؤ�س�ساتها اخلدماتية االقت�سادية واالجتماعية والتعليمية 

العمل  تت�قف عن  ان  قبل  م��ادي عاجل  دع��م  ال��ى  ما�سة  بحاجة  وال�سحية 
حتت تاأثري اخلنق اال�شرائيلي. اإ�شافة الى ذلك فاإن جميع املباين الدينية 
والرتاثية يف حاجة ملحة و�ساغطة الى ترميم و�سيانة. وال بد اأي�ساً من 
تاأمني مع�نات مالية معي�سية حتى يك�ن يف اأيدي النا�س حد اأدنى من املال 
للعي�س وال�سم�د والبقاء يف االأر�س ولتط�ير اأدوات كفاحهم واإن�ساء وحدات 

�سكنية مطل�بة ب�سدة.
وعلى �شوء ما �شبق وحتديداً اأزمة القد�س ال�شرقية املعي�شية دينا وتراثاً 
واقت�ساداً وغذاء و�سم�داً وبقاء وم�سرا فقد قررت يف هذا احلديث ويف هذه 
املنا�سبة ان اوجه النداء التايل الى مقام خادم احلرمني ال�سريفني �ساحب 

اجلللة امللك �سلمان بن عبد العزيز ملك اململكة العربية ال�سع�دية:  –
يا �ساحب اجلللة، 

بحكم علقة وثيقة جمعتني بجللَتكم على مدى اأكرث من اأربعني عاماً 
اأ�سمح لنف�سي باأن اأوجه اإلى جللَتكم با�سم اأبناء �سعبنا ال�سامدين املرابطني 

يف القد�س ال�سرقية املنا�سدة التالية: 
الق�سية  لتط�رات  الي�مية  معاي�ستكم  �س�ء  على  جللَتكم  اأن  �سك  ال 
الفل�سطينية على اطلع بالظروف املعي�سية القاهرة التي فر�سها االحتلل 
االإ�سرائيلي على اأهلنا يف القد�س ال�سرقية. وتاريخ اأبناء امللك عبد العزيز اآل 

�سع�د ي�ؤكد اهتمامهم دوما بالق�سية الفل�سطينية.
فقد كانت للملك فهد بن عبد العزيز رحمه اهلل بادرٌة من اأجل ال�سلم 
تبنتها قمة فا�س العربية عام 1982 واأ�سبحت تعرف مببادرة فهد لل�سلم. 
تبنتها  �سلم  م��ب��ادرة  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الكرمي  للراحل  وك��ان 
القمة العربية يف بروت عام 2002 واأ�سبحت تعرف با�سم مبادرة امللك عبد 
العزيز  عبد  اأبناء  وم�سرة  ل�سرة  وا�ستكماال  لل�سلم.  العزيز  عبد  بن  اهلل 
للحفاظ على  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك  اأنا�سد جللَتكم اطلق مبادرة 

عروبة القد�س ال�سرقية ا�سلمياً وم�سيحياً.
الإنقاذ  باإن�ساء �سندوق  ق��رارا  ت�سدروا  ان  يا �ساحب اجلللة  واملطل�ب 
االإ�سراف  اأحكام  اأج��ل  ومن  دوالر.  مليار  مبلغ  له  يخ�س�س  القد�س  عروبة 
عروبة  النقاذ  ال�سع�دية  الهيئة  ُتن�ساأ  ومالياً  اإداري���اً  جللتكم  مبادرة  على 
القد�س حيث حتتفظ الهيئة باملال وتدفع منه وفقاً جلدوى امل�شاريع املتعلقة 
بالقد�س ال�سرقية وذلك باإ�سراف ال�سلطة الفل�سطينية وهي اجلهة الر�سمية 

والت�ساور مع اململكة االأردنية الها�سمية ب�سفتها راعية االأماكن املقد�سة.
اإن قرارا بهذا احلجم وامل�س�ؤولية �سيحيي قرارات القمم العربية ال�سابقة 
القد�س  اه���َل  ويعطي  تنفيذ  دون  ان��دث��رت  وال��ت��ي  العربية  ال��ق��د���س  ب�����س��اأن 
�ساحب  يا  ووا���س��ح  والت�سدي.  ال�سم�د  من  ملزيد  كبرة  جرعة  ال�سرقية 
اجلللة ان هذا العمل ال ينط�ي على عمل حربي او عدائي �سد اأحد الأنه 
قرار ح�ساري وديني وتراثي وان�ساين وا�سلحي واعماري. وقد �سبق قبل 
�سن�ات ان رممت قبة ال�سخرة امل�سرفة على اأيدي �سركة بن الدن ال�سع�دية.
امل�سيحي يف  الطابع  ال��ى  اال���س��ارة  ان  اأق����ل  اأن  امل��ق��ام  ه��ذا  ال يف�تني يف 
القد�س ال�سرقية �سيك�ن لها اأثر كبرعلى الغرب امل�سيحي الذي �سرى خادم 
احلرمني يعلن عن حر�سه من ار�س مكة املكرمة على القيامة اإ�سافة الى 
االأق�سى انها وقفة عز ت�ؤكد عقلنية خادم احلرمني وت�ساحمه وبعده عن 
التع�سب واالنغلق. بل ان قراراً من هذا امل�ست�ى �سيعتر اخرتاقاً و�سربة 

ذكية حلملة الكراهية العاملية التي تتهم اال�سلم بالتع�سب واالإرهاب.
اب��ي هريرة  ق���ل  ن�ستذكر  وت��راث��اً  دينا  القد�س  ويف معر�س حديثنا عن 

نقل عن النبي �سل�ات اهلل عليه اإذ قال:
من �سلى يف بيت املقد�س ُغفرت ذن�به كلها.

ون�ستذكر اأي�ساً ق�ل ح�سن الب�سري: 
من ت�سدق يف بيت املقد�س بدرهم كان له براءة من النار.

ويا �ساحب اجلللة، 
نق�ل لكم ب�سدق واأمانة وجترد ان ما قدمه العرب للقد�س ال�سرقية منذ 
احتللها عام 1967 ه� جمرد ترقيع ال يرقى وال مي�س ج�هر املاأ�ساة التي 

يعي�سها اأهلنا هناك.
– فقد ترك ال�سعب الفل�سطيني يف اخلندق ط�يًل ط�يًل ي�اجه وحده 

جروت االحتلل.
ال�قت ثمينة ونحن يف �سباق مع الزمن. ب�ساعة  – اإن 
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وقبل اأن تنك�سف ع�رة العرب كاملة مبا فيها ما تبقى م�ست�راً من عي�ب 
التق�سر. وحتى ال يت�سع الفتق على الراتق وي�ستحيُل عندها تدارك االأم�ر 
اأجل ان تك�ن�ا مثاال يحتذى يف قيادة ركب الكفاح  وال�سيطرة عليها. ومن 
�سد الظلم نهيب بجللتكم ان ت�ساعدوا العرب على ا�سرتداد غرتهم على 
مبادرة  اطلق  خلل  من  وذلك  هناك  املفق�دة  وهيبتهم  ال�سرقية  القد�س 
ال�سعب  القد�س ولن ين�سى لكم  العزيز النقاذ عروبة  �سلمان بن عبد  امللك 
وال�قفة  املكرمة  ه��ذه  واال���س��لم��ي��ة  العربية  ال�سع�ب  وم��ع��ه  الفل�سطيني 

التاريخية املقرونة ب�سداد الروؤية ونفاذ الب�سرة.
م���رارة. فقد  ك��ان يف كلمنا بع�س من  ان  يا �ساحب اجلللة  وم��ع��ذرة 
ن�شينا املذاق احللو حتت وطاأة بط�س االحتال وعدم حترك العامل واإهمال 

ذوي القربى.
واهلل يرعاكم وي�فُقكم وي�سدد خطاكم ن�سراً و�سنداً المتكم

بقيت االإجابة عن ال�س�ؤال: القد�س اإلى اأين ؟ وه� عن�ان حديثنا الي�م.
ح�سرات ال�سي�ف الكرام، 

اأين فاجل�اب ه� ان  اإلى  اإذا كنا ن�سال القد�س  اأطيل عليكم ط�يًل.  لن 
وم�سام  و�سراييننا  ودمائنا  قل�بنا  يف  بعيد  زم��ن  منذ  ا�ستقرت  قد  القد�س 
والنف�سية.  وال��روح��ي��ة  اجل�سدية  تركيبتنا  م��ن  ج���زءاً  واأ�سبحت  اأج�سامنا 
عرو�س  القد�س  الن�اب:  مظفر  قال  وكما  حياتنا.  هي  فالقد�س  وباخت�سار 
ال��دروب  واأق�سر  االأدي���ان  ل���ؤل���ؤة  القد�س  ق��ب��اين:  ن��زار  ق��ال  وكما  عروبتنا. 
ال�سرائع ومدينة مر بها  اأنبياء ومنارة  بني االأر���س وال�سماء ومدينة تف�ح 

الر�شول وتفخر مبحمد وي�شوع وحتت�شن االإجنيل والقراآن.
ال�سيدات وال�سادة، 

اإذا كان املحتل يحب القد�س فنحن الفل�سطينيني نع�سقها واإذا كان املحتل 
ياأمل يف اإفراغها فنحن لن نغادرها واإذا كان امل�ست�طن�ن فيها باالآالف فنحن 
فيها �سعف عددهم ونزداد �سريعاً. واإذا كان�ا يعمل�ن على خنقنا ثم اقتلعنا 
فقد تع�دنا ومناعتنا اأق�ى. واإذا كان�ا يريدون اإخ�ساع قطاع غزة فاإن القطاع 
ع�سي عليهم وجي�س ا�سرائيل يعلم اأنه �سن اأربع حروب على قطاع غزة خلل 
ي�اجه  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن  �ساخماً.  �سامداً  القطاع  وبقي  �سن�ات  ع�سر 
ال�شهيوين  التحالف  وهو  احلديث  التاريخ  يف  حتالف  واأعتى  اأعجب  اليوم 
االأمريكي. وقد واجه حتى االآن وتغلب على مفاهيم جاب�تن�سكي املتحجرة 
وعنجهية حاييم وايزمان وغرور دافيد بن ج�ري�ن واجرام مناحيم بيجن 
هذا  و�سي�ستمر  ل��ي��رم��ان.  ووح�سية  نتانياه�  وليك�دية  ���س��ارون  و�سرا�سة 
ال�سعب يف ال�سم�د وامل�اجهة يف القد�س وقطاع غزة ال�سامد املقاتل وال�سفة 

الغربية. اإن املعني لن ين�سب واالرادة لن تلني وال�سر لن ينفد.
وكان دافيد بن ج�ري�ن اأول رئي�س حلكم�مة اإ�سرائيل قد قال يف حلظة 
ت�سنج �سهي�ين: اأال �ُسّلت مييني يا اور�سليم اإن ن�سيتك. وقد رد عليه ال�سعب 
بنف�س  يق�ل  اإذ  اال�سط�ري  ب�سم�ده  مت�سلحا  بعيد  زمن  منذ  الفل�سطيني 

احلرارة: اأال فق�ئ�ت عي�ننا يا قد�س واأزهقت اأرواحنا ان فرطنا بك.
وبن ج�ري�ن نف�سه كان قد قال عام 1948:  يجب ان نفعل امل�ستحيل حتى 
ال يع�د الفل�سطيني�ن اإلى بي�تهم واأر�سهم التي اأخذناها منهم. فكبار ال�سن 

من الفل�سطينيني �سيم�ت�ن وال�سغار منهم �سين�س�ن.
التي  التميمي  رد على ترهات بن ج�ري�ن قد جاء من عهد  اأبلغ  ولعل 
ربيعاً  ع�سر  االأربعة  ابنة  قامت  فقد  النكبة.  من  الثالث  اجليل  الى  تنتمي 
بع�ّس جندي اإ�سرائيلي مقّنع و�سربته عام 2015. ويف عام 2017 قامت عهد 
ما  حكماً  كلفها  اإ�سرائيلي  جندي  ب�سفع  ربيعاً  ع�سر  ال�سبعة  اإبنة  التميمي 
زالت تق�سيه يف ال�سجن ملدة ثمانية �سه�ر. هذا ه� اجليل الذي �سين�سى وفقاً 
لنب ج�ري�ن. وقد قامت ه�لندا قبل اأيام قليلة مبكافاأة عهد التميمي على 
بط�لتها حني اأطلقت ثلث ع�سرة مدينة ه�لندية ا�سم عهد على �س�ارعها.
الفل�سطيني ال نقل عن عدونا  ال�سعب  وال�سادة نحن  ال�سيدات  اأيها  اننا 
ذكاء ودهاء وفطنة وثقافة وقدرة وكفاءة. ونحن اأكرث منهم �سجاعة النهم 
نحن  ن�اجههم  بينما  املتقدمة  التكن�ل�جية  ام��ري��ك��ا  ب����اأدوات  يحارب�ننا 
باإرادتنا و�سدورنا العارية. وم�سكلة املحتل اأنه يعي�س بعقلية ت�سيطر عليها 
االأوه��ام الدونكي�س�تية. ويف هذا املجال ال نن�سى كلمات قالها رئي�س اركان 
ابريل عام 1983  ايتان يف �سحيفة ني�ي�رك تاميز ي�م 14  جي�سهم رفائيل 

لدى  يك�ن  لن  االأر����س  على  اال�ستيلء  لنا  يكتمل  عندما  حرفياً:   ق��ال  اإذ 
عرب فل�سطني ما يفعل�نه �س�ى الهروب مذع�رين تائهني مثل ال�سرا�سر 

املخدرة داخل زجاجة. 
ل�سحيفة   1969 ع��ام  ح��زي��ران  يف  قالت  حني  مائر  ج�لدا  �سبقته  وق��د 
ال�سنداي تاميز الريطانية: مل يكن هناك ي�ما �سيء ا�سمه الفل�سطيني�ن 

فكيف اإذا نعيد االأرا�سي املحتلة. ال ي�جد اأحد نعيدها اإليه.
وما دام احلديث عن القد�س ال ينتهي حت�شرين يف هذه املنا�شبة الرواية 
اإلى غزة عام 2000  الرئي�س عرفات رحمه اهلل قد و�سل لت�ه  التالية: كان 
عائداً من كامب دافيد بعد مفاو�سات مع يه�دا باراك وبيل كلينت�ن. وكنت 

قد و�سلت يف نف�س ال�قت اإلى غزة حل�س�ر اجتماعات املجل�س املركزي. 
وذهبت قبل اجتماع املركزي للطلع من الرئي�س عرفات على ما جرى 
يف كامب دافيد وخا�سة م�سروع كلينت�ن لل�سلم الذي طرحه هناك وقبل 
ق��ال يل: ه��ل ت�سدق  ع��رف��ات  الرئي�س  ان  واأذك���ر  ب��اأي��ام قليلة  نهاية والي��ت��ه 
وا�سرائيل  نتقا�سم  اأن  القد�س  ب�ساأن  م�سروعه  يف  علينا  عر�س  كلينت�ن  اأن 
هذه  قبلت  ل��و  لهم:  وقلت  حتتها.  وم��ا  االأق�����ش��ى  �شاحات  ف��وق  م��ا  ال�شيادة 
اأر�س  الى  عائداً  وقفلت  القد�س  اأ�س�ار  احد  على  جثتي  ف�ستجدون  االأفكار 

ال�طن.
من  فلعله  الفل�سطينية  القيادة  م���اق��ف  ثبات  ع��ن  نتحدث  اأن��ن��ا  وحيث 
اأط��ال اهلل عمره قال يل وبعد  اأب��� م��ازن  اأن الرئي�س  اأي�ساً  اأذك��ر  املنا�سب ان 
الفل�سطيني  ال�سعب  ان  القد�س  ب�ساأن  الهاماي�ين  فرمانه  ترامب  اإع��لن 
حني اأنتخبه اأودع يف عنقه حق�ق ال�سعب الفل�سطيني غر القابلة للت�سرف. 
واأ�ساف:  لن ن�سمح الأية ق�ة على وجه االأر�س اأن ترغمنا على التنازل عن 
الع�سر ف�سرنف�س  اتفاقية  اأو  القرن  كانت �سفقة  و�س�اء  ذرة من احلق�ق. 

ون�سمد وياأتي من بعدنا جيل يحمل الراية وي�ستاأنف ال�سم�د والكفاح.
الن�سيج ال�طني  ي��ت��ج��زاأ م��ن  واأب����� م���ازن ك��له��م��ا ج���زء ال  واأب����� ع��م��ار 
قال  وكما  الزمن.  ط��ال  مهما  وال�سم�د  املقاومة  على  القائم  الفل�سطيني 

ال�ساعر: 
وما اأنا اإال من غزية اأن غ�ت

                                                       غ�يت وان تر�سد غزية اأر�سد
واننا على اإدراك باأن تياراً فكرياً �سيا�سياً بداأ يتبل�ر داخل ا�سرائيل على 
بال�سهي�نية  ملتزم�ن  وه���ؤالء  ويه�د.  ا�سرائيليني  ومفكرين  كتاب  اأي��دي 
ال�سيا�سات  ا�ستمرار  م��ن  وقلقهم  خماوفهم  ع��ن  ي��ع��رون  اأن��ه��م  اإال  عقيدة 

االإ�سرائيلية احلالية جتاه ال�سعب الفل�سطيني. 
ال�سيدات وال�سادة، 

ع��رف��ات يعلق يف مكتبه على  الرئي�س  ك��ان  ال��ت��ايل:  اأق����ل  اأن��ه��ي  اأن  قبل 
ال�سر  �ساأ�سر حتى يعجز  برواز يق�ل:  داخل  �سعاراً  راأ�سه  احلائط وف�ق 

عن �سري.
وقد لفت نظري ذلك ال�سعار الأنه يج�سد �سخ�سية اأبي عمار ذات النف�س 
الط�يل والقائمة على ق�ة اجللد وال�سر. وبحثت يف م�سدر واأ�س�ل ال�سعار 
ف�جدت اأنه ي�سكل �سطراً من بيتني لل�سعر قالهما االإمام علي بن اأبي طالب 

كرم اهلل وجهه، ويق�ل البيتان:
�ساأ�سر حتى يعجز ال�سر عن �سري

واأ�سر حتى ياأذن اهلل يف اأمري
واأ�سر حتى يعلم ال�سر

اأين �سرت على اأمر اأمّر من ال�سر
و�سراً  �سم�داً  و�ستبقى  كانت  الفل�سطيني  ال�سعب  م�سرة  هي  وهكذا 

ومقاومًة اإلى ما ال نهاية. 
و�سكراً الإ�سغائكم..

وال�سلم عليكم.
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العامة  الهيئة  اجتماع  الكباريتي  الكرمي  الدكت�ر عبد  دولة  اأق��ام   
�سببه  ع��ن��ه وك���ان  اع��ت��ذر  م���رر  ت��اأخ��ر  ب��ع��د  ال��ك���ي��ت��ي  االأردين  للبنك 
دائما  العامة  الهيئة  ويف   ،)9( بنظام  املتعلقة  املركزي  البنك  تعليمات 
للحالة  الت�سخي�س  ه�  واجلديد  الكباريتي،  الرئي�س  به  ياأتي  جديد 
االأردنية وخا�سة احلالة االقت�سادية من حيث واقعها والتاأثرات التي 

ت�سكل طبيعة تفاعلتها. .
الكباريتي الذي ال ي�سمت على خطاأ وال ي�سع راأ�سه يف الرمل مل 

يقل عن نف�سه اأي�سا اإنه "جيفارا" الأنه يدرك كما يق�ل املتنبي:
" ولكنه يتميز دائماً م�ظفاً خرته  " اجل�د يفقر واالأقدام قتال 
ووعيه وم�اطنيته حني ال يبخل بالراأي امل�سن�د بال�قائع لرى النا�س 

احلقيقة..
فاالأردن لي�س يف و�سع مريح، وجملة االإجراءات واملمار�سات املتخذة 
تاأتي من خيارات �سليمة وال من روؤي��ة �سائبة، واإمن��ا تخبط خبط  ال 
ت�ؤدي  لل�ستثمار، وحني  ال�سريبة جباية ال جلباً  ع�س�اء حني ت�سبح 

اإلى جتفيف الزرع وال�شرع بدل التخ�شيب ودفع عجلة االإجناز. .
ويف هذا لدى الكباريتي كلم كثر قال بع�سه ومل يقل اأكرثه، ولعل 
ا�ستمرار  التحذير من مغبة  "اأب� ع�ن" يكمن يف  ال��ذي علقه  ال�س�ء 
التي يتخذها بع�س عرب اجل���ار والتي  االإقليمية  االإج��راءات  �سريان 
الكباريتي م�سطلحات  ا�ستعمل  وقد  االأردن،  التنمية عن  منافذ  تغلق 
"وهب�ب" "وم�جة"  اال���س��ت��ق��رار  ع���دم  ع���ب���ارات  يف  اجل���ي��ة  ال��ن�����س��رة 
"وت�ازن" وغرها م�سقطاً حالة اجل� على حالة االقت�ساد، وها يرى 
دول  يف  االأردن��ي��ة  والعمالة  املغرتبني  ت�سيب  التي  االإج����راءات  جملة 
اجل�ار العربية، وحجم االأعباء امل��س�عة عليها، والكباريتي ال يرى يف 
اإبعاد االأردنيني عن �ساحات العمل العربية �س�ءاً مطلقاً، فهي كالطلق 
يف راأيي حني يك�ن اأبغ�س احللل، وقد يك�ن مفيداً يف بع�س االأحيان، 
اعتقادي  يف  الك�يتي  االأردين  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ي��رى  ل��ذا 
املغرتبني  اأو  العمالة  اإب��ع��اد  يف  وقعت  اإن  التحديات  جت�يل  ميكن  اأن��ه 
وه��� يف  التحديات فر�ساً،  ه��ذه  ي��رى يف  لبلدهم  واإعادتهم  االأردن��ي��ني 
هذا ال ياأتي بالفكرة من �سرب ال�دع،  واإمنا من من�ذج ما جرى حني 
انتقل�ا  الذين  االآالف  الك�يت وت�سبب يف هجرة ع�سرات  العراق  احتل 
باالأردن ب�سبب ع�دتهم اإلى حالة من التط�ر االإداري واإلى اإن�ساء فر�س 
اقت�سادية وتغرات اجتماعية اإيجابية �ساهمت يف املزيد من التح�سر 
�س�ؤونهم  اإدارة  يف  حر�ساً  ي��رون  ح��ني  ف��االأردن��ي���ن   . ال��دول��ة.  ومدنية 
وت�شيري اأو�شاعهم فاإنهم ال �شك قادرون على اجتياز امل�شاعب وحتويل 

التحديات اإلى فر�س.
ما ي�اجهه االأردن من م�اقف من بع�س االأ�سقاء لي�ست بريئة، ولذا 
ب��راءة وعدم  ال�سلبية  امل�اقف  اإل��ى تلك  النظر  ال يج�ز اال�ستمرار يف 
فهم، اأو اأخذها على املحمل احل�سن يف حماولة للهروب من ا�ستحقاقات 

فهمها على حقيقتها. .
يف  منه  املعتادة  الكلمة  يف  ن�سبياً  الط�يلة  مداخلته  يف  الكباريتي 
اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي للبنك وو�شع النقاط على احلروف، ومل 
يهرب من واجب الت�سخي�س وتقدمي ال�طني من امل�اقف والروؤية على 
اإج��راءات البنك املركزي  ما عداه، دون جماملة، وقد �سملت ن�سائحه 
البنكية  ل��لإدارات  يبقى  اإن  مع �سرورة  اأحياناً  تت�سادم  التي  ال�سارمة 
واالجتهادات االقت�سادية هام�س تعر فيه على مبادراتها. . فاحلر�س 

الزائد قد ينقلب اإلى اإجراءات معطلة وحالة من الت�سييق. .
اأح�سر  اأن  اأح��ر���س  العامة  للهيئة  اجتماع  ك��ل  يف  اأن��ن��ي  احلقيقة 
ان  اعتقد  وح��ال��ة  منا�سبة  وه��ي  الهيئة  ي���م  خطبة  اإل���ى  اأ�ستمع  واأن 
الكثرين غري من امل�ساهمني وغرهم مثلي حري�س�ن على �سماعها 

واال�ستفادة منها.

التعبر  ه��ذا  ا�ستعمال  يج�ز  وال  بخر  لي�س  االأردين  فاالقت�ساد 
الفرق بني من ميار�س اجللد  تعليل، الأن  الكثرون دون  يل�كه  ال��ذي 
وبني من ي�سخ�س ليقدم الدواء ه� الفرق بني االأم ال�سرعية واالأم غر 

ال�سرعية يف التنازع ح�ل امل�ل�د.
اإن مل نقل كلمة احلق االآن بحق بلدنا واقت�سادنا واإداراتنا فل نعتقد 
اأننا �سنق�لها يف وقت الحق اأو اآخر، اإذ يك�ن االأمر قد تغر والفر�سة 
قد تاأخرت، وهذا ما ق�شده الرئي�س حني حتدث عن االإج��راءات التي 
يرى اأن بع�سها لي�س �سليماً يف احلفاظ على "مكياج" الدنيار االأردين 
التعامل معه،  وراح��ة  قبوله،  الإبقائه يف �شورة حتفظ  والزائد  املكلف 
بالدوالر،  الدنيار  ربط  ا�ستمر  ما  اإذا  �ست�ستمر  الكلفة  هذه  اأن  خا�سة 
وه� الربط الذي اأ�سبح مكلفاً كلفة الرك�س ال�ساعد لرجل متقدم يف 

ال�سن ليبقى يف ال�سباق !!!
اأن اأحتدث عن نتائج البنك واأرباحه وقدرته الكبرية على  اأريد  ال 
التزاماته  و�شدد  تعرثت،  و�شراكات  عقارية  ا�شتثمارات  حتديات  �شد 
ا�ست�سرف  حتى  م�ستمر  وعمل  ب�سمت  لها  الكثر  وخ�س�س  جتاهها، 
اإج��اب��ات  وج���اءت  امل����زع  البنك  تقرير  ت�سمنه  وال��ن��ج��اة، فذلك  ال��ف���ز 
ال��رئ��ي�����س ال��ك��ب��اري��ت��ي ال�����س��ف��اف��ة ع��ن اأ���س��ئ��ل��ة حم��رتف��ة ل����رتوي عط�س 
الكباريتي  الرئي�س  اأن  يف  انطباعاً  ات��رك  اأن  اردت  ولكنني  امل�ستمعني 
يحمل قلقاً على حالة االقت�ساد التي يرتبط بها "االجتماع" االأردين 
امل��ت��ح��دث ف��ق��ط بل  ال��ق��ل��ق ال ي�ست�سعره  ت��اأث��ر م��ت��ب��ادل، وه����ذا  ب��ق���ة 
الكثرون من الذين ما زال�ا ال يجدون طريقة لتعليق اجلر�س، وما 
امللئكة  جن�س  يناق�س�ن  الذين  الق�سطنطينية  علماء  حالة  يف  زال���ا 
له يف  اأ�شيفت  التي  االإقليم  القد�س وحتديات  العدو يف  اأم��ام حتديات 
انقلب على ال�اقع العربي ال ي�ست�عبه العقل وقد يرى فيه حالة من 

"ال�س�ريالية".
جزء  ه�  الكلمة  بقيمة  يعتقدون  زال���ا  ما  للذين  الكباريتي  ك��لم 
الت�سريحات  من  املت�فر  الكم  اأن  نرى  حني  امل�سكلة  ولي�س  احلل  من 
ج��زء من  ه��ي  الداخلية  اإدارت���ه  م��ن  �سعبنا  املتخذة بحق  واالإج����راءات 

امل�سكلة، بل هي امل�سكلة اأن جاوزنا التعبر. .
راأيتهم فيمن ح�سروا قد  البنك وقد  اأن م�ساهمي  اأن نذكر  يبقى 
ارتاح�ا للنتائج والأ�سل�ب اإدارة امل�ساكل، وهذا ما تّ�جه الرئي�س بت�زيع 

ارباح 20% على امل�ساهمني.

البنك األردني الكويتي
قراءة محذرة للكباريتي من واقع قادم!!

 سلطان الحطاب
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 د. ياسمين صالح

 يحتل م��س�ع االإرهاب حيزاً كبراً من اهتمام فقهاء القان�ن الدويل والقان�ن 
اجلنائي ملا ت�سكله هذه الظاهرة من خطر ج�سيم على املجتمع، ف�سل عن اأن الدول مل 
تعد تتفق فيما بينها على حتديد مفهوم واحد لاإرهاب. فالتوازنات الدولي�ة املتغرية 
اأف�رزت تناق�سات يف و�سع تعريف حمدد لهذه الظاهرة ب�سبب تباين م�ساحلها. ففي 
وقت احلرب الباردة كانت الدول الغربية ترف�س االإقرار بحق تقرير امل�سر لل�سع�ب 
م�شاحلها.  يفقدها  خطري  تهديد  من  ذل��ك  ميثله  ملا  اال�شتعمار  نري  حتت  الواقعة 
وهكذا غابت املعطيات واختلفت املفاهيم وزاد العنف، خا�سة بعد اأحداث 11 �سبتمر 
2001 بحيث اأقدمت االإدارة االأمريكية على اإ�ساعة اأوهام وافتعال اأحداث بحثا عن عدو 

يليق مبكانتها.

االإرهاب يف نظر القانون الدويل

اإن جه�د املجتمع الدويل من اأجل مكافحة االإرهاب جلاأت اإلى عقد اتفاقيات تعني 
اإرهابا دوليا، وتفر�س التزامات حمددة على  اأنها ت�سكل  اأفعال حمددة على  بتجرمي 
اأن هذه  املحاكمة. غر  اإلى  ملكافحة هذه اجلرائم وتقدمي مرتكبيها  امل�قعة  ال��دول 
االتفاقيات مل متيز بني االإره��اب وعدد من اجلرائم. ولقد ثابرت االأمم املتحدة يف 

اإطار جه�دها ملكافحة االإرهاب على و�سع عدة اتفاقيات.

موقف االأمم املتحدة من االإرهاب:

لقد ن�ست االأمم املتحدة على جمم�عة من االتفاقيات، ودعت الدول اإلى الت�سديق 
عليها. وذلك عن طريق هيئاتها. ومن هذه االتفاقيات اتفاقية ط�كي� ل�سنة 1964، 
الطائرات،  املرتكبة على منت  االأخ��رى  االأعمال  اخلا�سة مبكافحة اجلرائم، وبع�س 
واتفاقية الهاي ل�سنة 1970، املتعلقة مبكافحة اال�ستيلء غر امل�سروع على الطائرات، 
واتفاقية م�نرتيال ل�سنة 1971 املتعلقة باالأعمال غر امل�سروعة امل�جهة �سد �سلمة 
بحماية  املتمتعني  االأ�سخا�س  �سد  املرتكبة  اجلرائم  منع  واتفاقية  امل��دين،  الطران 
دولية، مبن فيهم امل�ظف�ن الدبل�ما�سي�ن، واملعاقبة عليها، واتفاقية ني�ي�رك ل�سنة 
1979 ملناه�سة اأخذ الرهائن، واتفاقية 1980 املتعلقة باحلماية املادية للم�اد الن�وية، 
تخدم  التي  املطارات  يف  امل�سروعة  غر  العنف  اأعمال  بقمع  املتعلقة   ،1988 واتفاقية 
�سلمة  امل�جهة �سد  امل�سروعة  االأعمال غر  لقمع  واتفاقية 1988  امل��دين،  الطران 
ك�سفها،  بغر�س  البل�ستيكية  املتفجرات  لتمييز   1991 واتفاقية  البحرية،  امللحة 
وقرار اجلمعية العام�ة رق�م 165/52 ل�سنة 1997 لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل، 
واالتفاقية الدولية ال�سادرة عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 109/54 ل�سنة 
2000، املتعلقة بقمع ومت�يل االإرهاب. وال�س�ؤال الذي ميكن طرحه ه�: هل اأن االإرهاب 
الدويل ي�سكل جرمية دولية اأم ال؟ للإجابة عن هذا الت�ساوؤل، يجدر بنا الرج�ع اإلى 
النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، حيث ن�ست املادة 20 على اأنه: »ال جرمية 
اإال بن�س« كما: »ال ي�ساأل ال�سخ�س جنائيا مب�جب هذا النظام االأ�سا�سي ما مل ي�سكل 
اأنه ميكننا  املحكمة« غر  اخت�سا�س  املعني، وقت وق�عه، جرمية تدخل يف  ال�سل�ك 

البحث عن جترمي االإرهاب ب�سفة عامة.

االإرهاب وت�شريعات الدول الكربى

القان�ن  ع��دد  فقد  االإره����اب.  خطر  الداخلية  ق�انينها  يف  ال��ع��امل  دول  اعتمدت 
اأو اإخ��اف��ة  ال��ري��ط��اين، االإره����اب ب��اأن��ه: »ك��ل فعل يق�سد ب��ه ال��ت��اأث��ر على احل��ك���م��ة 
اأو  عامة النا�س اأو �شريحة حمددة منهم وذلك بدافع حتقيق هدف �شيا�شي اأو ديني 
اأيدي�ل�جي، واالأفعال التي تت�سبب ب�سرر فادح للملكية وتهدد حياة �سخ�س غر ذلك 

المسؤولية 

الدولية تجاه 

مكافحة 

إرهاب ما بعد 

»داعش«
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الذي ارتكب الفعل اأو هدد بارتكابه وتنط�ي على خطر لل�سحة واالأمن 
رف النظام االأمريكي االإرهاب الدويل باأنه: »االأعمال التي  العام«. كما عَّ
حتر�س على ا�شتخدام العنف اأو اأفعال خطرية على حياة االإن�شان، والتي 
تعتر جرائم مبقت�سى ق�انني ال�اليات املتحدة االأمريكية اأو اأية دولة 
اأخرى، ويك�ن الق�سد من هذه االأعمال اإخافة جمم�عة من املدنيني اأو 
اإجبارها على اأمرها«. اأما القان�ن الكندي فرى: »اأن جرمية االإرهاب 
اأو �سريحة حمددة  النا�س  اإخافة عامة  ه� الفعل الذي يرتكب بغر�س 
منهم بالتعر�س الأمنها مبا يف ذلك اأمنها االقت�سادي اأو اإجبار �سخ�س 
اأو حك�مة اأو منظمة حملية اأو عاملية على القيام باأي فعل اأو االمتناع 
عنه، كما يق�سد باالإرهاب قتل �سخ�س اأو الت�سبب له باإيذاء بدين ج�سيم 
عن طريق العنف وتعري�س ال�سحة العامة واالأمن العام للخطر«. اأما 
القان�ن اجلزائي الفرن�سي، فقد ن�ست املادة 421 منه على اأنه: »تعتر 
قبل  من  متعمد  ب�سكل  ترتكب  عندما  التالية  االأعمال  اإرهابية  اأعماال 
فرد اأو جماعة بق�سد اإحداث ا�سطراب خطر يف النظام العام باللج�ء 
اإلى التخ�يف والتهديد. غر اأنه يظهر من خلل ق�انني هذه الدول 
ال  الأنها  دولية  االإره���اب جرمية  لتعريف حم��دد العتبار  يرقى  ال  اأن��ه 

ترقى اإلى و�سع مبادئ عامة«.

لذلك نرى اأن االختاف حول  مفهوم االإره��اب وحتديد  عنا�شر 
ع��رق��ل��ة  مكافحة  امل�ساهمة يف  ال��ع���ام��ل  م��ن  االإره��اب��ي��ة يعد  اجل��رائ��م 
ال��ظ��اه��رة واحل���د م��ن ت�����س��اع��د ح��دت��ه��ا، ف��ك��اف��ة ال��ن�����س������س القان�نية 
ت�سريعات  اأو  دول��ي��ة  اتفاقيات  ���س���اء  االإره��اب��ي��ة  الظاهرة  عاجلت  التي 
داخلية للدول مل تتحر الدقة يف ذلك حيث ات�سمت بالعم�مية اأحيانا 
ال�سروري   م��ن  يك�ن  االأ���س��ا���س  ه��ذا  وعلى  اأخ���رى.  اأحيانا  وبالغم��س 
ات��ف��اق يت�شمن حت��دي��دا دقيقا  اإل���ى  ال��دول��ي��ة، و���ش��وال  توحيد اجل��ه��ود 
ملفه�م االإرهاب �سمانا لفعالية  مكافحة الظاهرة و�سيانة ل�سيادة الدول 

وحماية للحق�ق واحلريات.

تنظيم »داع�س« يف نظر القانون الدويل ..

يف  وق���ّدم   ،2013 ع��ام  اأب��ري��ل  يف  “داع�س” االإره��اب��ي  تنظيم  ت�سّكل 
ال��ع��راق االإ�سلمية”،  “دولة  ب���  ب��ني م��ا ي�سمى  ان��دم��اج  اأن��ه  ال��ب��دء على 
اأب�بكر  يد  على   2006 اأكت�بر  يف  ت�سّكل  ال��ذي  القاعدة  لتنظيم  التابع 
قائدا  “اأب�عمر”  واخ��ت��ار  امل�سلحة  للف�سائل  اجتماع  بعد  ال��ب��غ��دادى 
واال�ستيلء  واالأم���ال  االأ�سلحة  التط�ر وح�سد  اآخذ يف  وه�  للتنظيم، 
العمليات  اإل��ى  باالإ�سافة  النفط،  واآب���ار  و�س�ريا  ال��ع��راق  يف  امل��دن  على 
التكفرية  واملجم�عة  التنظيم  تبناها  ال���ذي  وال��ت��ف��ج��رات  الن�عية 
االندماج  ه��ذا  اأن  اإال  الن�سرة”.  ب�”جبهة  املعروفة  �س�ريا  يف  امل�سلحة 
الذي اأعلن عنه اأب�بكر البغدادي، رف�سته “الن�سرة” على الف�ر.وبعد 
ذلك ب�سهرين اأمر زعيم “القاعدة” اأمين الظ�اهري باإلغاء االندماج، 
اإال اأن البغدادي اأكمل العملية لي�سبح تنظيم ”داع�س” واحدة من اأكر 
�س�ريا  يف  وال��دم��ار  بالقتل  تق�م  التي  الرئي�سية  االإرهابية  اجلماعات 
اأخ��رى يف  وله فروع  و�س�ريا  العراق  رئي�سي يف  ب�سكل  وينت�سر  والعراق 

جن�ب اليمن وليبيا و�سيناء وال�س�مال ونيجريا وباك�ستان.

يتبنى تنظيم »داع�س« الفكر ال�سلفي اجلهادي، وه� تنظيم م�سلح 
الدفع  الرباعية  وال�سيارات  امل�سفحة  وال�سيارات  وال�س�اريخ  بالدبابات 
واالأ�سلحة املتن�عة التي ح�سلت عليها من اجلي�س العراقي وال�س�ري، 
الطرق  قطاع  وبع�س  واالأم��ري��ك��ي،  الريطاين  اجلي�س  اإل��ى  باال�سافة 
اجلي�س  حاليا  التنظيم  وي��ح��ارب  ب��غ��داد،  �شقوط  بعد  ظ��ه��روا  ال��ذي��ن 
ال��ع��راق��ي، وال�����س��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة، وق�����ات ال�����س��ح���ة ال��ع��راق��ي��ة، وق����ات 
متن�عة،  �سيعية  وف�����س��ائ��ل  ال�����س���ري،  ال��ع��رب��ي  واجل��ي�����س  ال��ب�����س��م��رك��ة، 
العمال  وح���زب  االي����راين،  ال��ث���ري  واحل��ر���س  اللبناين  اهلل  ح��زب  مثل 
وبالطبع  االإ�سلمية،  واجلبهة  �س�ريا،  يف  احلر  واجلي�س  الكرد�ستاين، 

التحالف االأمريكي.

الغرب  ودول  اأمريكا  م�سالح  هي  ما   . االأه��م.  الت�ساوؤل  ياأتي  وهنا 
اأك��رث  وه���  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��لد  داع�����س يف  تنظيم  وج����د  اال�ستعمارية يف 
التقدم  اإنكار  االآن، فل ميكن  وق���ة حتى  ووح�سية  اإجراما  التنظيمات 

الذي اأحرزه التنظيم لدرجة احتلل مدن كاملة يف العراق.

يتحد،  ب��اأن  العربي  للعامل  ت�سمح  اأن  املتحدة ال ميكن  ال�اليات  اإن 
واأن يك�ن ق�ة وفكراً ي�ساهي اإحدى دول الغرب، واإن كانت تلب�س ث�ب 
الدميقراطية والتحرر اإال اأنها من اأكرث دول العامل عن�سريًة وت�سددا 
واإرهاباَ، فحرب العراق التي قتلت اأكرث من ملي�ن عراقيا، والتي زعمت 
اأب��داً  تكن  مل  اأهدافها  لت�سهل  ن�وية  اأ�سلحة  ب�ج�د  املتحدة  ال���الي��ات 
لهذه املزاعم التي عر�ستها، بل الأن العراق يف عهد �سدام �سهد تط�راً 
�سدام  ا�ستقطب  بعدما  االأ�سلحة،  �سناعة  يف  وتط�راً  وعلمياً  ح�سارياً 
ح�شني العلماء الرو�س بعد �شقوط االإحتاد ال�شوفيتي. من جهة اأخرى، 
�سّببا  االإ�سلمية  املراكز  واأوروب��ا وكرثة  اأمريكا  امل�سلمني يف  تكاثر  فاإن 
اأرقاً لهذه الدول، فكانت احلاجة لتنظيم ي�ستقطب امل�سلمني من الدول 

االأوروبية ملحة.

االإ���س��لم��ي��ني  ���س��ي��ج��ع��ل  وح����ده  االإ�سلمية”  “الدولة  ف��اال���س��م 
املت�سددين ينهمرون من العامل ملنا�سرة هذا التنظيم، وبالتايل تفر�س 
اأم��ري��ك��ا ن��ف��وذا اأك��رث يف ال��وط��ن العربي حت��ت �شعار حم��ارب��ة االإره���اب، 
وجتلب دول اخلليج بحجة دعم الق�ساء على االإرهاب واملخاطر التي قد 
ت�اجه الدول العربية، خ�س��سا دول اخلليج من خطر »داع�س«. ومن 
جهة اأخرى، ت�ساعد على االإطاحة باالأ�سد وجي�سه وه� من اأكر حلفاء 

اإيران يف املنطقة.

البالغة  واآث��اره��ا  املتن�عة،  اأ�سبابها  لها  ظ��اه��رة  االإره���اب  ب��ات  لقد 
اأن  غر  الرتويع،  عن�سر  على  متفقا  يبدو  باأكمله  فالعامل  اخلط�رة. 
التي ال ترغب يف  اإرادة الدول  اأ�سا�سيا يظل ناق�سا، وه�  هناك عن�سرا 
اأن ترتك للمحكمة الدولية اأو اأية دولة اأخرى اأن حتكم على اأ�شخا�س 
يهددون ب�شكل مبا�شر اأمنها الداخلي، ومن هذا املنطلق، فاإننا جند اأن 
اأن احل��دود بني  اأ���س��رارا باأية دول��ة، خا�سة  اأي يلحق  هذا العمل ميكن 

االأمن الداخلي واالأمن اخلارجي اأ�سبحت متقاربة.
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الراية الها�سمية –خا�س
 كرئي�س جلامعة خا�سة اأردنية غر ربحية، تخ�س�ست يف البداية 
ال  البكال�ري��س،  لرنامج  �ساملة  واالن  العليا،  للدرا�سات  كجامعة 
بجامعة  االن��ت��ق��ال  يف  تطلعاته  �سليم  م��اه��ر  ال��دك��ت���ر  اال���س��ت��اذ  يخفي 
اإلى م�ساف متقدمة  عام،  دفتها منذ نح�  يدير  التي  العربية،  عمان 

يف الريادة واالبداع. 
دبلن،  جامعة  خريج  �سليم،  لطفي  ماهر  ال��دك��ت���ر  االأ���س��ت��اذ  تقلد 
واحل��ائ��ز ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت���راه يف الكيمياء احل��ي���ي��ة، ال��ع��دي��د من 
امل��ن��ا���س��ب ك��رئ��ي�����س جل��ام��ع��ات اأردن���ي���ة، غ��ر اأن خ��رت��ه ال��ن��اجت��ة عن 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  العايل يف  التعليم  ع�س�يته يف جمل�س 
العلمي، يوظفها يف كيفية اإدارة جامعته التي حتوز على �شمعة متقدمة 
املخرجات  وجت���ي��د  والتطبيقي،  ال��ن��ظ��ري  التعليم  ب��ني  امل��زاوج��ة  يف 
االأكادميية مبا ي�سمن اإك�ساب الطالب ميزات تناف�سية يف �س�ق العمل. 
جملة  اإل��ى  �سحفي  ح���ار  يف  �سليم،  ماهر  الدكت�ر  اال�ستاذ  يعر 
التقني  العلمي  البحث  لتعزيز  ت�سميمه  ع��ن  الها�سمية(،  )ال��راي��ة 
وامل�ساريع  مبا�سرة،  العلمية  للم�ساريع  املايل  الدعم  وت�جيه   البحت، 

من  بت�سجيع  اجلامعة،  ت�جه  عن  مبينا  املحلي،  املجتمع  تخدم  التي 
الكليات  يف  متخ�س�سة  بحثية  م��راك��ز  ان�����س��اء  اإل���ى  االم���ن���اء،  جمل�س 
لدعم  يف�سي  ومبا  والعاملية،  ال�طنية  االأبحاث  مراكز  مع  للت�سبيك 

وتط�ير البحث العلمي.
افتخاره،  عن  �سليم  ماهر  الدكت�ر  اال�ستاذ  يعر  ال�سدد،  ه��ذا  يف 
بنجاح اجلامعة وتاأ�سي�سها كلية لعل�م الطران والتي “متثل انعطافة 
مهمة نح� التعليم التقني، وه� االول من ن�عه على م�ست�ى ال�سرق 
امللكية  ال��ط��ران  اكادميية  ت�سنيف  ح�سب  اأفريقيا،  و�سمال  االو���س��ط 

االردنية”. 
يعتقد رئي�س جامعة  عمان العربية، اأن اجلامعات وحتى تنجح يف 
اأج���اء  ت�سيع  اأن  ب�سرورة  ال�طني  البناء  امل�ساركة يف عملية  دوره��ا يف 
اإميانها  منطلق  من  التعددية،  وحت��رتم  باالختاف  ت�شمح  وف�شاءات 
عر  طلبتها   ل��دى  تكري�سها  على  تعمل  ان  يجب  ال��ت��ي  بال��سطية، 
قب�ل واحرتام االخر ونبذ التغ�ل واالق�ساء، م�ؤكدا ان اجلامعات هي 
امل�س�ؤولة عن هذا الدور ك�نها منارات علم ومنابر تن�يرية “ال يقبل 

منها ان تف�شل يف حتقيق هذا الهدف”. 
تاليا ن�س احل�ار: 

“الراية الهاشمية” تحاور رئيس 

جامعة عمان العربية
د. ماهر سليم:

 أجواء الحرية األكاديمية تطلق 
العنان لحرية التفكير واالبداع 

 كلية علوم الطيران 
انعطافة نقودها 

نحو التعليم التقني 
التطبيقي  
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الها�سمية: بداية حدثنا عن جامعة عمان العربية، وتطلعاتك عقب ت�ليك دفتها؟  • الراية 
اأن�سئت جامعة عمان العربية عام 1999م كجامعة خا�سة غر ربحية تخت�س  - د.�سليم: 
بالدرا�شات العليا حتت م�شمى جامعة عمان العربية للدرا�شات العليا، وكانت بذلك اأول جامعة 
اأردنية خمت�سة يف برامج الدرا�سات العليا تطرح برناجمي املاج�ستر والدكت�راه، وهي جامعة 
معتمدة اعتماداً عاماً وخا�شاً وع�شو يف احتاد اجلامعات العربية واحتاد اجلامعات العاملية. 
ويف مطلع عام 2009م فتح باب القب�ل يف برامج البكال�ري��س واأ�سبح ا�سمها  جامعة عمان 

العربية. 
اما بالن�سبة للتطلعات التي ن�سب� لتحقيقها، فاجلامعة واإدارتها تتطلع للريادة والتميز 
اجلامعة  تعمل  اإذ  والتعلم،  والتعليم  العلمي  والبحث  التخ�س�سات،  يف  امل�ست�يات  كافة  على 
نح� تعزيز البحث العلمي التقني البحت، و�سن�ّجه الدعم املايل للم�ساريع العلمية مبا�سرة، 
وامل�ساريع التي تخدم املجتمع املحلي؛ مبعنى اأن يك�ن م�ؤداها جلهة حل امل�سكلت يف قطاعات 
هذا  وخلدمة  احلي�ية.  والتنم�ية  االقت�سادية  القطاعات  من  وغرها  والتجارة  ال�سناعة 
ال�طنية  االأبحاث  مراكز  مع  للت�سبيك  الكليات  يف  متخ�س�سة  بحثية  مراكز  �سُنعّد  الهدف 
والعاملية، ومبا يف�سي لدعم وتط�ير البحث العلمي، كما اأن اجلامعة �ست�ستحدث كل ما ه� 

جديد من تخ�س�سات علمية وتقنية ومبا يت�اءم مع �س�ق العمل. 
كما اأن اجلامعة، حققت مراتب متقدمة بني الت�سنيفات املحلية والعربية والدولية وقد 
حتقق بع�س االإجنازات مثل ح�شول اجلامعة على املرتبة )81( من بني )800( جامعة عامة 
املحلية  االتفاقيات  من  بالعديد  اجلامعة  ترتبط  كما   ،QS ت�سنيف  ح�سب  عربية  وخا�سة 

والعربيًة منها: اتفاقيات مع جامعات ماليزية وتركية واأجنبية خمتلفة. 
وتعمل اجلامعة، على و�سع اإ�سرتاتيجية جديدة من )2020-2017( حتكم عملها للفرتة 
االإ�شرتاتيجية  لهذه  العري�شة  اخلطوط  لو�شع  برئا�شتي  جلنة  ت�شكيل  مت  ولهذا  القادمة، 
االإ�سرتاتيجية  لهذه  االأداء  م�ؤ�سرات  على  الرتكيز  يتم  و�س�ف  ل��لأداء  م�ؤ�سراً  تك�ن  وحتى 
اجلامعة،  اإ�شرتاتيجية  مع  من�شجمة  كلية  لكل  اإ�شرتاتيجية  منها  و�شينبثق  االإجن��از  وفرتة 
ولكل دائرة من الدوائر االإدارية حتى تك�ن روؤية كل مركز اأو ق�سم اأو كلية اأو دائرة وا�سحة، 

ون�سعى لتحقيقها ح�سب املدة املحددة الأن التخطيط ه� اأ�سا�س كل عمل ناجح و�سليم.
ويف هذا ال�سدد، تتبع اجلامعة نهجا مهما يف اللمركزية االداري��ة عر منح �سلحيات 
العمادات  واأعطينا  العميد يف ق�سمه  الق�سم ه�  االأق�سام بحيث ي�سبح رئي�س  وا�سعة لروؤ�ساء 
�سلحيات، وي�سبح القرار داخل الكليات حتى يتم حل جميع الق�سايا االإدارية واالأكادميية 

داخل الكليات. 
الها�سمية: الريادة والتميز، كيف ميكن اأن يتج�سد يف جامعة عمان العربية؟  • الراية 

اأن  - د.�سليم: اإن اجلامعات وحتى تق�م بدورها املعا�سر يف التنمية االقت�سادية، فل بد 
ت�سّمم مناهجها وتخ�س�ساتها وفق نهٍج جديٍد ذي خمرجات قادرٍة على خلق فر�س عمل يف 

ال�س�ق، وتعزيز ثقافة العمل احلر. 
وجت�سيد  التميز  اإل��ى  ال�سعي  يف  ور�سالتها  روؤيتها  من  وانطلقا  العربية  عمان  جامعة 
 روح ال����ري����ادة واالإب��������داع يف ج������دة ال��ت��ع��ل��ي��م واأ����س���ال���ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع،

استراتيجيتنا 
الجديدة

تحكمها 
مؤشرات االداء 
ووقت االنجاز 
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اأ�س�ست –على �سبيل املثال- كلية لعل�م الطران متثل انعطافة مهمة نح� 
التعليم التقني، وه� االول من ن�عه على م�ست�ى ال�سرق االو�سط و�سمال 
�سريك  وه���  االردن��ي��ة،  امللكية  ال��ط��ران  اكادميية  ت�سنيف  ح�سب  اأفريقيا، 
�سيانة  يف  البكال�ري��س  مينح  ال��ذي  التخ�س�س  ه��ذا  تاأ�سي�س  يف  اجلامعة 

الطائرات.  
يدر�س الطالب يف هذا التخ�س�س التقني التطبيقي م�ساقات تدمج بني 
النظري والعملي، ومنها م�ساقات يف ريا�سيات وفيزياء الطران،  وقان�ن 
الديناميكا  وا�سا�سيات  ال��ط��ران،  ونظرية  اجل���ي��ة،  وال�سلمة  ال��ط��ران 
واأ�سا�سيات  املعدنية،  الطائرة  بناء  واأدوات  وم�اد  وعمليا-  -نظريا  اله�ائية 

الكهرباء، وانظمة وهياكل الطائرات الت�ربينية، واملحركات الت�ربينية.
ويح�سل الطالب اخلريج على ثلث �سهادات هي رخ�سة طران اردين 
االوروبية وه� متطلب يف دول  الطائرات  للعمل على  االوروبية  والرخ�سة 
اخلليج، و�سهادة البكال�ري��س يف �سيانة الطائرات، حيث اأن هذا التخ�س�س 
ال ي�جد فيه رك���د ب�سبب ازدي��اد اع��داد �سركات الطران يف خمتلف انحاء 

العامل ا�سافة الى انه مينح درجة البكال�ري��س.
يف  العايل  التعليم  وا�سرتاتيجية  �سيا�سة  مع  ين�سجم  التخ�س�س  وه��ذا 
التح�ل نح� التعليم التقني، كما اأنه ين�سجم مع الت�جيهات امللكية ال�سامية 

بناء  ب�����س��رورة  ال�سابعة  النقا�سية  ال���رق��ة  يف  امللك  جللة  عنها  ع��ر  التي 
لذلك  االم��ة،  نه�سة  ج�هر  التعليمية  العملية  وتط�ير  الب�سرية  قدراتنا 

يركز التخ�س�س على اجلانب التطبيقي التقني. 
من جهة ثانية،  تن�سط حا�سنة االعمال واملبادرات املجتمعية يف اجلامعة 
يف تكري�س م�سارين مهمني لدى الطلبة وهما: املبادرات وامل�ساريع ال�سغرة، 
ال��ري��ادي  العمل  ثقافة  تعميم  م��ن  احلا�سنة  متكنت  ق�سرة  ف��رتة  ويف  اإذ 
تفجر  م��ن  متكنهم  ملن�سة  تطلع�ا  طلبة  ط��اق��ات  وت��ف��ج��ر  وال��ت��ط���ع��ي، 

طاقاتهم االبداعية يف العمل والت�س�يق. 
على  ان�سب  الرتكيز  لكن  اجلامعة  طلبة  جميع  احلا�سنة  وا�ستهدفت 
طلبة م�ساق الريادة واالبداع الذي يدر�س نظريا مفاهيم الريادة واالبداع 
من خلل كليتي االداب واالعمال، لكن احلا�سنة االن تتيح للطلبة الدمج 

النظري باجلانب العملي. 
 و�سار لدينا نح� 11 م�سروعا رياديا من امل�ساريع ال�سغرة، وقد يرتفع 
ل� 19 م�سروعا ينفذها الطلبة باإ�سراف وت�جيه من اأ�ساتذتهم، وب�سراكة مع 
جامعتهم التي ت�فر لهم الدعم الل�ج�ستي، كما اأن نح� 23 مبادرة جمتمعية 
هي من تفكر وتنفيذ الطلبة امتدت اآثارها اإلى املجتمع املحلي الذي مل�س 

نتائج احلا�سنة الريادية يف اجلامعة. 
الها�سمية: مبنا�سبة احلديث عن املجتمع، ماذا فعلتم لتج�سيد  • الراية 

مفه�م امل�س�ؤولية املجتمعية؟   
التعليمية،ومنها  ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات  امل��ع��ا���س��ر  ال����دور  لتحقيق  د.���س��ل��ي��م:   -
اجلامعات، فل بد ان ترتقي بدورها ووظيفتها يف خدمة املجتمع والت�ا�سل 
معه، لذلك ال بد من و�سع برامج مدرو�سة للت�ا�سل مع املجتمع وتقدمي 
امل�ؤهلة  العاملة  الق�ى  بحاجاته من  وتزويده  باحتياجاته  ترتبط  خدمات 
واملدربة واملتنا�سبة مع التغرات املهنية، وربط اجلامعة بامل�ؤ�س�سات االإنتاجية 
يف علقة متبادلة، وتعزيز البح�ث التطبيقية التي تعالج م�ساكل املجتمع 
مل�ؤ�س�سات  وامل�����س���رة  اخل��رة  وت��ق��دمي  حّلها،  يف  وت�سهم  واحتياجاته  املحلي 

الدولة وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س.
العديد  خ��لل  م��ن  العربية،  ع��م��ان  جامعة  ل��دى  الفهم  ه��ذا  ويتج�سد 
من االن�سطة التي تنفذها ومنها الت�سبيك مع املدار�س التي تك�ن م�ساحة 
ت��ك���ن م���ج��ه��ة لطلبة  ق�����س��اي��ا جمتمعية ع��دي��دة  ل��ت��ق��دمي حم��ا���س��رات يف 
واهاليهم، او عر امل�ساركة الفاعلة يف املنا�سبات ال�طنية، وت�فر اخلدمات 
الندوات  يف  للم�ساركة  والطلبة  التدري�س  هيئة  باع�ساء  املتمثلة  املعرفية 
واملحا�سرات، ف�سل عن اإبرام العديد من االتفاقيات التي ت�سهم يف خدمة 

املجتمع. 
• الراية الها�سمية:: لنت��سع قليل، ونبحث يف و�سع التعليم العايل، هل 

مازالت هناك حتديات؟
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اأبرزها  من  ال��ع��ايل،   التعليم  قطاع  تواجه  مازالت  حتديات   هناك  لاأ�شف،  نعم،  د.�شليم: 
العمل،  املنا�سب وال��لزم للمجتمع، ول�س�ق  الب�سري واملعريف  املال  راأ�س  تاأمني  عدم قدرته على 
واإخفاقه يف جمال االخرتاعات واالكت�سافات العلمية، لتدين البحث العلمي، والدعم املخ�س�س 
له، فم�ستقبل التعليم وم�ؤ�س�ساته يتطلب اإ�سلحاً �سامًل يف مناٍح متعددة، ويجب التعامل معها 

ب�سكل علمي، ودون حماباة اأو اإغفال للحقائق. 
الها�سمية: اإذن، ما احلل من وجهة نظرك؟  • الراية 

- د.�سليم: اإّن التحديات امل�ستقبلية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل وتغير الدور املر�س�م لها يف ظل 
الع�ملة وث�رة التكن�ل�جيا، ي�ستدعي عملية اإ�سلح �ساملة لتتمكن من تاأدية وظائفها الرئي�سة 
على اأكمل وجه من تعليم، واإعداد م�ارد ب�سرية، وبحث علمي، وخدمة جمتمع يف مناخ ي�س�ده 
االآخ��ر،  وال���راأي  ال��راأي  واح��رتام  واال�ستقللية  والدميقراطية  احلرية  مفاهيم  على  الرتكيز 
اإب��داء ال��راأي، وغر�س مفاهيم الريادة،  وتبادل االآراء، والتفكر احلر، واإزال��ة عقدة اخل�ف من 

والعمل احلر، وامل�ساريع، واخلروج من دائرة التعليم من اأجل ال�ظيفة فح�سب.
وهذا يتطّلب تغيراً فعلياً يف عقلية اإدارات التعليم وطريقة تفكرها على امل�ست�ى ال�طني 
وامل�ؤ�س�سات التعليمية ذاتها، واتخاذ القرارات اجلريئة وغر التقليدية، ومراجعة عنا�سر العملية 
التعليمية التعّلمية من بنية حتتية توفر بيئة تعّلم حديثة متكن املوؤ�ش�شة التعليمية بعنا�شرها 
املختلفة اال�ستفادة من التكن�ل�جيا وال��سائل احلديثة، وتخلق عند اإدارتها واالأ�ساتذة والطلبة 
اأداة فعلية يف بناء االقت�ساد ال�طني ودعامة  ثقافة اجل�دة والتمّيز  والريادة، وتك�ن اجلامعة 

حقيقية للتنمية امل�ستدامة.  
ولتحقيق الدور املعا�سر للم�ؤ�س�سة التعليمية، فاإن ت�س�يب ال�اقع يحتاج اإلى عملية تغير 
حقيقية و�ساملة يف اإدارة التعليم العايل، واإدارة اجلامعة، والعملية التعليمية بعنا�سرها واخلطط 

الدرا�سية واأ�ساليب التعليم، والهيئة التدري�سية، والطالب، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.  
الها�سمية: اأ�سرمت يف حديثكم، الأهمية البحث العلمي، فكيف يجب ان يك�ن؟  • الراية 

امل�سار  املعيار االأهم وه�  الرئي�سية، ويعتر  اأعمدة اجلامعة  اأحد  العلمي  البحث  - د.�سليم: 
اإليه يف روؤية اجلامعة ور�سالتها واأهدافها، فالدول املتقدمة تخ�س�س جزءاً من ميزانيتها للبحث 
ركزت  اجلامعات  اأن  كما  العلمي  البحث  الب�شرية من خال  م�شاكل  اأن حتل  العلمي، وحت��اول 
على البحث العلمي للح�س�ل على ت�سنيفات دولية لهذه اجلامعات واحتلل مراتب متقدمة 
من خلل البح�ث العلمية وعددها، وقد اتخذت اجلامعة عدة اإجراءات يف هذا ال�سدد، منها: 
ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة على تقدمي اإنتاج علمي ر�سني يخدم الب�سرية ويحقق 
الرفاه للمجتمع، ومت و�سع احل�افز واجل�ائز من اأجل ذلك، كما مت اإطلق جملة جامعة عمان 
العربية للبح�ث كمجلة علمية حمكمة، ومطالبة طلبة املاج�ستر ن�سر بحث علمي كمتطلب 
تخرج، كما مت و�شع �شرط التقدم على دعم من �شندوق البحث العلمي يف اجلامعة كمتطلب 

للتقدم للرتقية الأع�ساء هيئة التدري�س.
الها�سمية: هل للبيئة اجلامعية دور يف االرتقاء بالعملية التعليمية؟  • الراية 

- د.�سليم: نعم، وب�سكل م�ؤثر، فاجلامعات مطالبة باأن تنتهج فكر ال��سطية الذي يجب ان 
تعمل على  تكري�سه لدى طلبتها مبك�ناته من: االعتدال وال�ئام وحماربة الفكر االرهابي بكل 
مناحيه وم�ست�ياته عر قب�ل واحرتام االخر ونبذ التغ�ل واالق�ساء،   فاجلامعات هي امل�س�ؤولة 
عن هذا الدور كونها منارات علم ومنابر تنويرية ال يقبل منها ان تف�شل يف حتقيق هذا الهدف، 
الذي �سهم بال�سرورة خللق مناخات من التفكر احلر البعيد عن القي�د واإ�ساعة اج�اء االبداع 

والريادة لدى اجلميع من طلبة واأع�ساء هيئة التدري�س وحتى اإدارات اجلامعات. 

نتبع المركزية 

إدارية.. ورئيس 

القسم بمثابة 

عميد في 

الصالحيات
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اإلى جرائم  �شوريا  ديكتاتور  يرتكبها  التي  االإب��ادة  البائ�شة، من جرائم  االأخبار  حتا�شرنا 
اإ�سرائيل يف غزة و�سد املدنيني امل�ساركني يف م�سرات الع�دة، ومن جرائم احلرب التي ترتكب 
امل�سرق العربي ويف م�سر وليبيا،  اإل��ى فظائع داع�س وع�سابات االإره��اب االأخ��رى يف  اليمن  يف 
اإلى التهديدات االأمريكية  ومن التدخل الع�سكري الرو�سي واالإي��راين واالإ�سرائيلي يف �س�ريا 

واالأوروبية بتحريك االأ�ساطيل واإطلق ال�س�اريخ.

ت�سمل اأبحاثه الديناميكيات املتغّرة للم�ساركة ال�سيا�سية يف العامل العربي، ودور احلركات 
االإ�سلمية يف ال�سيا�سة العربية.

يف  احلر  العام  الف�شاء  وت�شفية  ال�شحفيني  حرية  �شلب  من  البائ�شة،  االأخبار  حتا�شرنا 
تركيا اإلى افرتا�س احلك�مة يف م�سر لل�سحافة احلرة )�سلب حرية االأ�ستاذ عادل �سري رئي�س 

حترير موقع م�شر العربية مثال راهن �شبقه العديد من االأمثلة االأخرى(.

حتا�شرنا االأخبار البائ�شة، من تعقب الفاعليات امل�شتقلة للمجتمع املدين فى اإقليم الريف 
املغربي اإلى ح�سار االقتلع املفرو�س على املجتمع املدين واملعار�سة ال�سلمية يف م�سر.

ال�سرق  امتداد خريطة  وانتهاكات احلق�ق واحلريات متتد  والعنف  القتل  �ساحات  �سارت 
اأن  فنكت�شف  والياأ�س.  والعجز  القبح  من  اأخ��رى  �شنوف  بنا  حتيط  هوام�شها  وعلى  االأو�شط، 
احلملة احلك�مية العاتية على الف�ساد يف ال�سع�دية ال ت�ستهدف �س�ى املكافحة االنتقائية )ومن 
ثم غر الفعالة( للف�ساد والتخل�س من مناوئني حمتملني ل�يل العهد، مثلما ت�ظف �سيا�سات 
اإقرار بع�س حق�ق الن�ساء )قيادة ال�سيارات( وم�اجهة التطرف الديني )كبح جماح امل�ؤ�س�سة 
دار للأوبرا و�ساالت  الثقافى والفنى )ت�سييد  ال�هابية( و�سناعة حالة من االنفتاح  الدينية 
للعرو�س ال�سينمائية( للتعتيم على االنتهاكات املفزعة حلق�ق االإن�سان وللربط بني ويل العهد 
وبني ت�جه اإ�سلحي مزع�م. ويف م�سر، اأجريت انتخابات رئا�سية مل يح�سر بها من مق�مات 
االنتخابات ال�سيء الكثر، ومل تغر امل�ساهد االحتفالية املعلبة التي �ساحبتها )رق�سا وغناء( 
عزوف  حقيقة  من  وال  االنتخابية  العملية  عن  الدميقراطى  امل�سم�ن  غياب  حقيقة  من  ال 

االأغلبية ال�سابة عن امل�ساركة.

ويف لبنان، يختطف رئي�س ال�زراء �سع�ديا وتفر�س عليه لعدة اأيام االإقامة اجلرية لدى 
»الكفيل« يف الريا�س ثم ال يجد الرجل حرجا يف اأن يطلق بعد االختطاف باأ�سابيع قليلة ا�سم 
ملك ال�سع�دية على �سارع من �س�ارع العا�سمة بروت. ويف اإ�سرائيل، يت�الى الك�سف عن ف�سائح 
ف�ساد رئي�س ال�زراء بنيامني نتنياه� وي�ا�سل ه� االإنكار الرديء وخلط االأوراق تارة با�ستخدام 
الق�ة املفرطة �سد الفل�سطينيني يف غزة وتارة بغارة ج�ية على قاعدة ع�سكرية �س�رية. وتتكرر 
االتهامات بالف�ساد وا�ستغلل املن�سب العام �سد م�سئ�لني حك�ميني وذويهم يف اإيران والعراق 

وتركيا ومن البلدان الثلثة اإلى اتهامات م�سابهة يف بلدان �سمال افريقيا.

تذكر  وباتت حالته  �سن�ات  منذ  االأنظار  رئي�س جمه�ريتها عن  اختفى  التي  اجلزائر  اأما 
برائعة جابرييل جارثيا ماركيز »خريف البطريرك« وكاأننا يف معية ا�ستن�ساخ واقعي للرواية، 
الرئا�سية يف  اق��رتاب م�عد االنتخابات  اأي��ام قليلة مع  العلنى منذ  الظه�ر  الرجل  ع��اود  فقد 
اإ�سارة اإلى احتمالية تر�سحه لفرتة خام�سة. ثم يتعجب�ن هنا وهناك من عزوف ال�سباب عن 
االأعظم  امل�سرتك  القا�سم  ال�سلط�ية هي  الطبيعة  اأن  ن�ؤكد  بنا حني  ي�سيق�ن  اأو  االنتخابات، 
بني اأغلبية حك�مات ال�سرق االأو�سط من جمه�رية اإيران االإ�سلمية واململكة ال�سع�دية مرورا 
باجلمهورية  وانتهاء  الدميقراطي  اأخفق حتولها  التي  كانت دميقراطية وم�شر  التي  برتكيا 
اجلزائرية واململكة املغربية وللبلدين �سكليا حياة حزبية تعددية وبرملانات ذات اأطياف �سيا�سية 

متن�عة.

لي�س بغريب، اإذا، اأن ترتفع خلل ال�سن�ات االأخرة معدالت االنتحار بني ال�سباب يف ال�سرق 
واالأطفال  الن�ساء  �سد  واجلن�سي  اجل�سدي  العنف  مثل  مر�سية  ظ�اهر  تنت�سر  واأن  االأو�سط، 
على نح� غر م�سب�ق بل يت�افر لها حا�سنة جمتمعية تقبل ظلم الن�ساء واالأطفال وانتهاك 
حق�قهم كاأم�ر اعتيادية، واأن تت�الى م�جات الهجرة غر ال�سرعية باجتاه اأوروبا قادمة من 

بلدان »اال�ستقرار« مثلها مثل بلدان حروب الكل �سد الكل وال�سراعات االأهلية.

وامل�ؤمل ه� اأن هذه املرحلة اللعينة باأخبارها البائ�سة وقبح ظ�اهرها مر�سحة لل�ستمرار 
لفرتة قادمة لي�ست بالق�سرة.

الشرق 
األوسط.. 

زمن

القبح

صار التفتيش عن الجمال في الشرق 

األوسط مهمة مستحيلة

عمرو حمزاوي
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ال�سرائب  بعد  �سافية  اأرب��اح��ا  العربي  البنك  جمم�عة  حققت 
واملخ�س�سات بلغت 3ر220 ملي�ن دوالر لنهاية الربع االأول من العام 

احلايل مقارنة مع 2ر218 ملي�ن دوالر للفرتة ذاتها من 2017.
8ر334  الت�سغيلية  االرب���اح  بلغت  البنك،   ا���س��دره  بيان  وبح�سب 
ملي�ن دوالر مقابل 5ر290 ملي�ن دوالر يف فرتة املقارنة ذاتها وبن�سبة 

من� 15 باملئة.
اإذ  امل���ايل،  مركزها  ق���ة  على  حافظت  املجم�عة  اإن  البنك  وق��ال 
بلغت حق�ق امللكية 2ر8 مليار دوالر يف نهاية الربع االأول من العام، 
ومنت الت�سهيلت االئتمانية بن�سبة 5 باملئة بنهاية الربع االول من 
مليار  4ر24  مع  مقارنة  دوالر  مليار  5ر25  ال��ى  لت�سل  احل��ايل  العام 

دوالر يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق، كما بلغت ودائع العملء 
4ر33 مليار دوالر يف 31 اآذار 2018 مقارنة مع 33 مليار دوالر بنهاية 

اآذار2017.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة البنك، �سبيح امل�سري، “ت�ؤكد النتائج 
امل��ال��ي��ة االي��ج��اب��ي��ة ق���درة ال��ب��ن��ك ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة حتقيق اداء ق��وي 
ثقته  عن  معربا  املنطقة”،  ت�سهدها  التي  التحديات  من  بالرغم 
بقدرة البنك على حتقيق اف�شل النتائج وال�شري قدما نحو مزيد 
من التقدم والنجاح ومبا يدعم املركز املايل للمجم�عة ويعزز ثقة 

العملء وامل�ساهمني.
اأكد املدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه �سباغ،  بدوره، 
خلل  م��ن  النم�  يف  واال���س��ت��م��رار  ال��ق���ي  الدائ���ه  البنك  م�ا�سلة 
التنوع الفعال يف م�شادر الدخل وحت�شني الربحية ومنو االيرادات، 
على  ال�سيطرة  مع  االأ�سا�سية  البنكية  االعمال  بالنم� يف  مدع�مة 
االرب��اح  �سايف  يف  من���ا  املجم�عة  حققت  حيث  الت�سغيلية،  الكلف 
بن�سبة  الف�ائد  �سايف  يف  النم�  بف�سل  باملئة   15 بن�سبة  الت�سغيلية 

12 باملئة.
الت�سهيلت  ج�����دة حم��ف��ظ��ة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  ال��ب��ن��ك  اأن  واأ����س���اف 
االئتمانية  �سيا�سته  خ���لل  م��ن  امل���ايل  م��رك��زه  وم��ت��ان��ة  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
بن�سبة  االحتفاظ  ووا�سل  ا�سرتاتيجيته،  مع  واملتما�سية  احل�سيفة 
تغطية للدي�ن غر العاملة تف�ق 100 باملئة، باالإ�سافة الى احتفاظه 

بن�سب �سي�لة مرتفعة وبن�سبة كفاية راأ�س املال بلغت 1ر15 باملئة.
ي�سار اإلى اأن البنك العربي ح�سل العام املا�سي، على العديد من 
اجل�ائز من جهات عاملية، كان من اأبرزها جائزة بنك العام يف ال�سرق 
االأو�سط 2017 من جملة ذا بانكر، التابعة ملجم�عة الفاينن�سال تاميز 
العاملية ومقرها لندن، وكذلك جائزة اأف�سل بنك يف ال�سرق االأو�سط 

للعام 2017 من جملة غل�بال فاينان�س يف ني�ي�رك.

البنك العربي
220.3 مليون دوالر أرباح المجموعة في الربع األول

البنوك
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من  االأول  الربع  خلل  والتم�يل  للتجارة  االإ�سكان  بنك  �سجل 
ال�سريبة مقدارها 42.2 ملي�ن دينار مقابل  قبل  اأرباحاً  عام 2018 
45.8 ملي�ن دينار، كما بلغ �سايف الربح بعد ال�سريبة 27.8 ملي�ن 
دينار مقابل 31.4 ملي�ن دينار خلل الفرتة املماثلة من عام 2017، 
ال��دويل  املعيار  ب��دء تطبيق  اإل��ى  االأرب���اح  وُيعزى ه��ذا االنخفا�س يف 
للفرتة  الدخل  اإجمايل  باأن  علماً   .)IFRS( املالية  التقارير  الإع��داد 
املماثلة  الفرتة  ن�سبتها 3.6% عن  بزيادة  دينار  85.7 ملي�ن  بلغ  قد 

من العام ال�سابق.
االإل��ه اخلطيب  ال�سيد عبد  النتائج �سرح  تعقيبه على هذه  ويف 
ب��ت��اري��خ  اج��ت��م��ع  االإدارة  جم��ل�����س  اأن  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وق��د  اإق���راره���ا،  ومت  للبنك  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ون��اق�����س   2018/4/30
اأعرب اخلطيب عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك يف خمتلف 
النم�  م�ا�سلة  من  وميكنه  الناجحة  م�سرته  يدعم  مبا  اجل�انب 
البنك على ن�سب  االأع��م��ال. حيث حافظ  امل�ستدام يف �ستى جم��االت 
�سي�لة اآمنة بلغت )125%( ومعدل كفاية راأ�س مال مرتفع بلغ )%16( 
وهما اأعلى من احلدود الدنيا املطل�بة من البنك املركزي االأردين، 
ومعدل   %1.4 ال�سريبة  بعد  امل���ج���دات  على  العائد  بلغ معدل  كما 

العائد على حق�ق امللكية بعد ال�سريبة %10. 
اإيهاب ال�سعدي، الرئي�س التنفيذي لبنك  اأكد ال�سيد  من جانبه 

اأن النتائج املتحققة جيدة يف ظل ا�شتمرار حتديات البيئة  االإ�شكان 
الت�سغيلية، وبني اأن االأرباح الت�سغيلية للبنك قد ارتفعت بن�سبة %4 
كما اأن جمم�ع م�ج�داته قد زاد بن�سبة 1.3% لت�سل اإلى 8.3 مليار 
دينار، وزادت اأر�سدة ودائع العملء مبا ن�سبته 1.2% لت�سل اإلى 5.9 
مليار دينار، فيما زاد اإجمايل ر�سيد حمفظة الت�سهيلت االئتمانية 
املبا�سرة بن�سبة 2.5% لي�سل اإلى 4.6 مليار دينار، وبلغ اإجمايل حق�ق 
امللكية 1.1 مليار دينار، وت�قع ال�سيد ال�سعدي بنم� اأداء البنك خلل 

االأ�سهر املتبقية من هذا العام.  
وامتداداً للم�سرة الناجحة للبنك، اأكد ال�سيد ال�سعدي اعتزازه 
من  ب��ع��دد  املحلية  امل�سرفية  لل�س�ق  البنك  ري���ادة  على  باملحافظة 
وح�سابات  املبا�سرة  االئتمانية  الت�سهيلت  اأر�سدة  اأهمها:  امل�ؤ�سرات 
واأبدى  االآلية.  وال�سرافات  الفروع  و�سبكة  املحلية  بالعملة  الت�فر 
للبنك و�سلمة وج���دة حمفظته  املالية  امل��لءة  بق�ة  اأي�ساً  اعتزازه 
 NPLs االئتمانية، حيث طراأ حت�شن على ن�شبة الديون غري العاملة
التي انخف�ست مبقدار 0.3 نقطة مئ�ية لت�سل اإلى 3.7% يف نهاية 
�سهر اآذار 2018، كما حت�شنت ن�شبة تغطية املخ�ش�شات للديون غري 
العاملة التي ارتفعت مبقدار 4.1% لت�سل اإلى ح�ايل 111%، وه� ما 

يعك�س النهج ال�سحيح الإدارة املخاطر يف البنك.

بنك اإلسكان
42.2 مليون دينار أرباح قبل الضريبة خالل الربع األول من عام 2018

عبد االله اخلطيب
 رئي�س جمل�س االإدارة

ايهاب ال�سعدي
 املدير العام
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منذ تاأ�سي�سه يف عام 1960 تبنى بنك االأردن نهج التط�ير والتح�سني 
وامل�سرفية، وعمل على  املالية  اأن�سطته وجماالت عمله  لكافة  امل�ستمر 
على  امل�سرفية  ال�سناعة  �سهدتها  التي  املت�سارعة  التط�رات  م�اكبة 
اال�ستثمار  ح��رك��ة  دع��م  يف  ���س��ارك  كما  وال�����دويل.   املحلي  ال�سعيدين 
ت��ق��دمي منتجات وخ��دم��ات  وال��ت��ط���ر االق��ت�����س��ادي االأردين م��ن خ��لل 
واملتعاملني،  ال��ع��م��لء  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات  تلبي  �ساملة  م�سرفية 
وامل�ساهمة بفعالية يف دعم امل�ساريع التنم�ية ال�طنية وم�ساريع القطاع 
اخلا�س.  ويعد بنك االأردن الي�م اأحد اأعرق امل�ؤ�س�سات املالية ال�طنية 
يف االأردن، ويبلغ راأ�سماله 200 ملي�ن دينار.  وقد ا�ستطاع البنك على 
مدار م�سرته املهنية اكت�ساب الثقة العالية من قبل خمتلف امل�ؤ�س�سات 
وذل��ك  وال��ع��امل��ي��ة،  والعربية  املحلية  واال�ستثمارية  وامل��ال��ي��ة  امل�سرفية 
امل�شتقبل  حتاكي  التي  وروؤي��ت��ه  املتكامل،  اال�شرتاتيجي  لنهجه  ن��ظ��راً 
بكافة اأبعاده. حيث يعمل البنك على تقدمي خدمات م�سرفية ومالية 
البالغة  �سبكة فروعه  وا�ستثمارية مبتكرة، ويخدم عملءه من خلل 
وفل�سطني  االأردن  يف  له  التابعة  االآيل  ال�سراف  اأجهزة  و�سبكة   )108(
و�س�ريا، وامل�ؤلفة من )199( جهازاً، هذا اإلى جانب عمله على خدمتهم 
االإنرتنت  وبنك  الناطق  البنك  ت�سم  التي  القن�ات  من  العديد  عر 
مركز  اإل��ى  اإ�سافة   ،SMS الق�سرة  الر�سائل  وخدمة  اخلل�ي  والبنك 

.)Contact Center( اخلدمة الهاتفية
بخ�س��س اال�سرتاتيجية التي ينتهجها بنك االأردن للمحافظة على 
مركزه التناف�سي ولتحقيق اال�ستدامة يف النم� على ال�سعيدين املحلي 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث���رة  ب��اأن  جيدا  االأردن  بنك  ي��درك  واالإق��ل��ي��م��ي، 
اخرتاق  وخا�سة  املتغرات  لعدد من  امل�ستمر  الت�ساعد  تبعها من  وما 
التكن�ل�جيا لعدد كبر من املجاالت منها املجال املايل، اأدى اإلى ظه�ر 
مناذج عمل جديدة دفعت القطاع املايل حمليا وعامليا اإلى الت�جه نح� 

وم�اجهة  الداخلية،  عملياته  وتعزيز  العمل  من��اذج  لتط�ير  الرقمنة 
اجليل  متطلبات  وحماكاة  التقليدية،  غر  اجلديدة  املناف�سة  اأ�سكال 
اجلديد من العملء، باالإ�سافة اإلى معاجلة �سغ�طات التكلفة، وتلبية 

متطلبات اجلهات الرقابية املت�ساعدة يف هذا ال�سياق.
 2020 روؤي��ة  بناء  على  االأردن  بنك  التحديات عمل  لهذه  وا�ستجابة 
)وه� ذات العام الذي يكمل فيه بنك االأردن عقده ال�ساد�س من العطاء(، 
حيث تعتر الروؤية هي املح�ر الرئي�س للخطة اال�سرتاتيجية اجلديدة 
تركيزا  اأك���رث  ليك�ن  العمل  من����ذج  تط�ير  اإل���ى  ت��ه��دف  وال��ت��ي  للبنك 
تقدمي خدمات  خ��لل  اجلاهزية، من  يلبي مفه�م  ومب��ا  العميل  على 
ومنتجات البنك يف ال�قت واملكان وال�سرعة التي يحتاجها العميل ومبا 
البنك،  يتبناه  ال��ذي  التف�ق  ومفه�م  والكفاءة  الفاعلية  مبداأ  يحقق 
الت�زيع  العميل يف كافة منافذ  والذي يت�جب ان ينعك�س على خدمة 
ليتبنى  العمل  فريق  ق��درات  تعزيز  اإل��ى  باالإ�سافة  العميل(.  )جتربة 
مفه�م التف�ق يف كافة مناحي االعمال والعمليات الداخلية وتلك التي 
النقلة  اإح��داث هذه  ق��ادرا على  العمل  ليك�ن فريق  العميل  تت�سل مع 

الن�عية للرتقاء مب�ست�ى اخلدمة واالأداء الكلي للبنك.
الريادي  ب��دوره  اال�ستمرار  االأردن  بنك  ي�ستهدف  ال�سياق  ذات  ويف 
وفل�سطني،  )االأردن  بها  يت�اجد  التي  ال���دول  يف  امل��درو���س  والتنم�ي 
�س�رية(، باالإ�سافة اإلى ت��سيع نطاق ت�اجده االإقليمي يف منطقة ال�سرق 
اأ�س�اق جديدة يتم اختيارها ب�سكل  االأو�سط لت�سهيل ومتكني النم� يف 
ا�سرتاتيجي من اأجل اال�ستمرار يف خلق قيمة م�ستدامة،حيث مت تت�يج 
جه�د البنك يف هذا املجال بافتتاح فرع اإقليمي يف مملكةالبحرين، كما 

يجري العمل على درا�سة جدوى التفرع يف كل من العراق وم�سر.

عراقة وتطوربنك األردن. . 
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عراقة وتطور

بنك األردن يدعم العديد من الفعاليات واألنشطة والمبادرات من 
خالل برامج المسؤولية المجتمعية

جمتمعه  جت��اه  وااله��ت��م��ام  العناية  ك��ل  ب��اإي��لء  االردن  بنك  ا�ستمر 
الى  ج��اه��داً  ي�سعى  حيث  اأول���ي��ات��ه  �سلم  �سمن  تقع  والتي  وم�ؤ�س�ساته 
من  ب��سفه  وتنميته  املجتمع  خ��دم��ة  يف  اال���س��ت��دام��ة  مفه�م  تر�سيخ 
خلل  االأردن  بنك  وا�سل  وقد  هذا  البنك.  لتف�ق  االأ�سا�سية  الق�اعد 
التط�عية  والهيئات  واجلمعيات  ال�طنية  امل�ؤ�س�سات  دع��م   2018 ع��ام 
واالجتماعية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�سحية  التعليمية  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

والريا�سية.
التميز  على  ق��ادر  جيل  بناء  يف  التعليم  قطاع  باأهمية  منه  واإمي��ان��اً 
واإحداث التقدم والتط�ر للمجتمع يف كافة جماالته فقد ا�ستمر البنك 
ال�سراكة  اأب��رزه��ا جت��دي��د  وم��ن  بالتعليم  ُتعنى  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  دع��م  يف 
اال�سرتاتيجية بني البنك ومتحف االأطفال من خلل مبادرة »متحفنا 
للكل« لل�سنة العا�سرة على الت�ايل، والتي تتيح فر�سة الدخ�ل املجاين 
للأطفال وعائلتهم من خمتلف حمافظات اململكة يف اجلمعة االأولى 
من كل �سهر، هذا باالإ�سافة الى دعم جمعية م�ؤ�س�سة اإيليا نقل من خلل 
الدرا�سية  املنح  من  امل�ستفيدين  للطلب  القيادات”  “تط�ير  برنامج 
تنفيذ جمم�عة من  م�ا�سلة  على  البنك  وقد حر�س  هذا  اجلامعية. 
املنح الدرا�سية والتي تعاون بها مع عدد من امل�ؤ�س�سات ال�طنية و�سملت: 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وم�ؤ�س�سة اإيليا نقل، وكلية العل�م 

 .King‘s Academy الرتب�ية واالآداب-االأونروا، و
بالباحثني  اأن ال��ب��ن��ك ي����يل اه��ت��م��ام��اً خ��ا���س��اً  وم���ن اجل��دي��ر ذك���ره 
وت�فر  معهم  التعاون  على  ويحر�س  املختلفة  وامل�ؤ�س�سات  والدار�سني 
باالإ�سافة  بها.  يق�م�ن  التي  الدرا�سات  ال�ستكمال  املطل�بة  املعل�مات 
الى دعم امللتقى ال�طني للت�عية والتط�ير من خلل امل�ؤمتر ال�طني 
جم��االت  يف  ال�سباب  م��ه��ارات  تعزيز  ال��ى  يهدف  وال���ذي  لل�سباب  االأول 

االبداع والتاأهيل للتاأثر يف �سناعة القرار.
وعلى �سعيد االأن�سطة البيئية فقد قدم البنك الدعم ملبادرة احل�سني 
اب��ن ط��لل الثقافية )ت��ل ال���رم���ان.... ت��ل امل��ع��رف��ة( وال��ت��ي ت��ه��دف الى 
ان�ساء  وذلك من خلل  العمل  العاطلني عن  وت�سغيل  القراءة  ت�سجيع 
قرية احل�سني الثقافية )غابة املعرفة( وبيت احل�سني الذي يحت�ي على 

مقتنيات و�س�ر للمغف�ر له امللك احل�سني بن طلل رحمه اهلل.
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر وان���ط���لق���اً م���ن اه��ت��م��ام��ه ب��ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب املتميز 
وحر�سه على رفع ا�سم اململكة يف املحافل الريا�سية قام البنك برعاية 
واملحلية(  )الدولية  البط�الت  كافة  يف  للم�ساركة  مقابلة  نبيل  العداء 

واملع�سكرات التدريبية خلل عام 2018. كما مت تقدمي الدعم لاحتاد 
للطلب  وتقدميها  بطاقة   320 �سراء  خ��لل  من  القدم  لكرة  االأردين 
والطالبات يف املدار�س االأقل حظاً حل�س�ر مباريات بط�لة كاأ�س العامل 
لل�سيدات التي اأقيمت يف االأردن خلل �سهر ني�سان 2018.باالإ�سافة الى 
تقدمي الدعم لنادي اأب� ن�سر الريا�سي، كما قام البنك برعاية مدر�سة 
ل�سالح  ريعها  ذه��ب  حيث  القدم  لكرة  بط�لة  الإقامة  الدولية  امل�سرق 

جمعية خرية.
اأما فيما يخ�س املبادرات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلرية واالإن�سانية 
فقد ا�ستمر البنك وللعام الثاين على الت�ايل بتقدمي الدعم ل�سندوق 
لدور  تقديراً  االأمنية  واالأجهزة  االردنية  امل�سلحة  الق�ات  �سهداء  اأُ�سر 
والدفاع عن  االأردن  اأجل حماية  باأرواحهم من  الذين �سح�ا  ال�سهداء 
من  لل�سرطان  احل�سني  م�ؤ�س�سة  ل�سالح  الدعم  تقدمي  مت  كما  �سعبه. 
“ ال�سبع قمم” والتي تهدف الى جمع الترعات  خلل رعاية مبادرة 
لدعم علج مر�سى ال�سرطان ون�سر ال�عي ح�ل ر�سالة مركز احل�سني 
لل�سرطان بالتعاون مع مدر�سة ال�س�يفات عمان، ويف هذا املجال اي�ساً 
الدعم  تقدمي  اإل��ى  باالإ�سافة  هذا   .”LHx Cancer“ مبادرة  دعم  مت 
جلمعية فل�سطني الدولية من خلل رعاية احلفل ال�سن�ي والذي ذهب 
ريعه لرنامج “ تلبية االحتياجات الطبية العاجلة يف ال�طن املحتل”، 
رع��اي��ة  وجمعية  للفل�سطينيني،  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ع���ن  االأردن���ي���ة  واجل��م��ع��ي��ة 
وتاأهيل مبدعي الت�حد، كما قدم الدعم للجمعية اخلرية ال�سرك�سية، 
ال�سي�ساين  ال��ع�����س��ائ��ري  وامل��ج��ل�����س  ال�����س��ي�����س��ان��ي��ة،  واجل��م��ع��ي��ة اخل��ري��ة 

االأردين،وجمعية نادي الع�ن االإن�ساين. 
وامل��ب��ادرات  االأن�سطة  تن�عت  فقد  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  خ��لل  اأم��ا 
التي نفذها البنك خلل ال�سهر الف�سيل ما بني ت�زيع طرود غذائية 
�شوؤون  رعاية  للجمعيات اخلريية وجمعية  العام  االحت��اد  بالتعاون مع 
املقابر االإ�سلمية، اإلى جانب اإقامة العديد من ماآدب االفطار اخلرية 
التي نظمتها عدة جمعيات نذكر منها )جمعية خطوات،احتاد اجلمعيات 
اخلرية ملحافظة العا�سمة، جمعية االأ�سّرة البي�ساء( ومب�ساركة فريق 

من م�ظفي البنك.
واختتمت فعاليات �سهر اخلر بتقدمي الدعم جلمعية نادي النخبة 
للمكف�فني وذلك عن طريق �سراء جمم�عة م�ستلزمات ليتم ت�زيعها 

للم�ستفيدين من خدمات اجلمعية.
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تكر�س اجتماع الهيئة العامة للبنك االردين الك�يتي كمداخلة اقت�سادية 
الكباريتي ح�ل  الكرمي  البنك عبد  ادارة  رئي�س جمل�س  بها  ادلى  ح�سا�سة 

اخليارات االقت�سادية واالأو�ساع االإقليمية املحيطة يف ال�قت احلا�سر.
وقال الكباريتي، ان االردن يتعر�س ملنخف�س اقت�سادي، بتاأثره بج�اره 
االقليمي، و�سط ت�قعات با�ستمرار هذا املنخف�س يف االيام املقبلة، الفتا الى 

ان اجلهاز امل�سريف االردين ا�ستطاع احلفاظ على ن�سب معتدلة من النم�.
وا�ساف الكباريتي، ان ق�ة اجلهاز امل�سريف ومناعته وقدرته على التكيف 
املتغرات �ساهمت ب�سكل كبر يف عك�س نف�سها على االقت�ساد ال�طني  مع 
ب�سكل عام ملا للجهاز امل�سريف من اثر على جممل ال��سع االقت�سادي، كل 
التي  والتعليمات  االنظمة  من  الرغم  على  الكباريتي”  يق�ل  “كما  ذل��ك 
 2017 ع��ام  تطبيقه  مت  ال���ذي   9 املعيار  را�سها  وع��ل��ى  البن�ك  لها  تتعر�س 
على  وعك�سها  املخاطر  ن�سبة  بقيا�س  2018واملتعلق  عام  يف  اثرها  و�ستظهر 

اخل�سائر املت�قعة واملخ�س�سات للم�ج�دات املالية.
ملا  للبنوك  حتديا  ي�شكل  املعيار  ه��ذا  تطبيق  ف��ان  الكباريتي  وبح�شب 
يرتبه من اثار على معدالت كفاية را�س مالها وربحها، ويزيد االعباء من 
جانب املخ�س�سات التي �ستنعك�س على �سهيتها يف االقرا�س وت�جهها نح� 
تعليمات احلاكمية  تنفيذ  الى  با�سافة  ذلك  الت�سهيلت،  الت�سديد يف منح 
التي  املتطلبات  م��ن  وغ��ره��ا  امل�ساحبة  والتكن�ل�جيا  امل��ع��ل���م��ات  وادارة 

ا�سرتطتها البنك املركزي.
االيام  بال��سع االقت�سادي يف قادم  تفاوؤله  الكباريتي عن عدم  واع��رب 
قائل: ان ال��سع �سعب ورمبا �سي�سعب اكرث، لكن الذي نرج�ه ان يت�قف 
ي���ؤث��ر على  ذل��ك  امل�اطنني الن  م��ن جي�ب  االي����رادات  زي���ادة  ال�سغط على 

م�ستقبل اال�ستثمار يف االردن.
امل�اجهة  �سندوق  وان  انتهى  قد  امل�ساعدات  عهد  ان  الكباريتي،  وا�سار 

مليء باالجراءات القا�سية التي بداأت برفع اال�سعار وتاآكل الدخ�ل، معربا 
عن امله بان يت�قف ال�سغط على جي�ب امل�اطنني خ�س��سا يف ظل االزمات 
التي يعاين منها االقليم والتي قد تف�سي احد مظاهرها الى ع�دة بع�س 
املغرتبني ب�سبب االجراءات االقت�سادية اجلديدة التي اتخذتها بع�س دول 

اخلليج وعلى را�سها ال�سع�دية.
بعد  ات��خ��اذه  احل��ك���م��ة  تعتزم  ال���ذي  ال�سريبة  رف��ع  ق���رار  على  تعليقا 
للجباية،  اداة  ب��ان��ه  ال��ق��ان���ن  الكباريتي  و���س��ف  ال��ن���اب،  جمل�س  م���اف��ق��ة 
ترفع  ان  وه��ي حت��اول  اال�شتثمار  ت�شجيع  احلكومة  كيف حت��اول  مت�شائا 
ال�سريبة على البن�ك الى 40% على اعتبار ان من ميلكها لي�س�ا اردنيني 

وبالتايل “العن�ا امهم على اب�هم” على حد و�سفه.
”ان جممل هذه ال�سيا�سات و�سعنتا يف و�سع ال  وا�سرت�سل الكباريتي: 

ن�ستطيع معه ت�طني اال�ستثمار املحلي وال جذب ا�ستثمارات اجنبية”.
واأو�سح الكباريتي، ان هناك م�ؤ�سرات هامة تدل على حدوث تراجع او 
جم�د اقت�سادي، فقد بقي النم� االقت�سادي عند م�ست�يات متدنية وبقيت 
ال�سادرات ال�طنية تراوح مكانها، وهبطت ا�سعار اال�سهم يف ب�ر�سة عمان 
بن�سبة 3% تقريبا،  وارتفعت ن�سبة البطالة الى م�ست�ى غر م�سب�ق وه� 
الى  26.1م��ل��ي��ار  املطلقة من  ب��االرق��ام  ارتفع  فقد  العام  الدين  ام��ا   %18.5

37.3مليار دينار وكن�سبة من الناجت املحلي االجمايل 95.1% الى %95.3.
وت�قع رئي�س جمل�س ادارة البنك االردين الك�يتي ان ت�ستمر تداعيات 
االو����س���اع االق��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��ي��ئ��ة، واأن ت��ت��ع��ر���س امل��ن��ح اخل��ارج��ي��ة مل��زي��د من 
معدل  �سيبقى  مما  العالية  م�ست�ياتها  عند  البطالة  وتظل  االنخفا�س، 
النم� متدنياً ويبقى عجز يف ميزان املدف�عات بحدود 8% من الناجت املحلي 

االجمايل. 
النم�  ج��دا وحم��رك��ات  املحلي �سعب  ال��سع  ان  اإل��ى  الكباريتي  وا���س��ار 
املتمثلة يف اال�ستثمار واالنفاق احلك�مي الراأ�س مايل، واال�ستهلك الفردي 
القطاعات  ي�سمل  التباط�ؤ  اأن  الى  باال�سافة  ايجابية،  م�ؤ�سرات  تعطي  ال 
ال�سناعية واال�ستثمارية والعقارية، الفتا الى انه مع ا�سرار �سندوق النقد 
الدويل على املء �سيا�سة تق�سفية تطال اال�سعار وهيكلة النظام ال�سريبي 
والغاء االعفاءات ا�سبحت االم�ر مبجملها بحاجة ملعاجلة ا�ستثنائية والبد 
من االعتماد على النف�س مع ا�ستمرار احلاجة لزيادة الدعم اخلارجي وان 

كان هذا االمر ال يبدو ممكنا حاليا. 
بايجابية  نتعامل  ان  منا  ”مطل�ب  ق��ائ��ل:  كلمته  الكباريتي  وخ��ت��م 
ال�سع�بات  بال�س�داوية نتيجة  املقبل، وان ال نك�ن حمك�مني  العام  خلل 
اأملني ان  والتحديات والظروف املحيطة واالو�ساع االقليمية وال�سيا�سية، 
تتعزز ملمح االنفراج االقليمي ويك�ن له اثر على االقت�ساد ب�سكل عام مع 

قناعتنا بان مثل هذا االثر لن يك�ن مبا�سرا و�سريعا".

البنك األردني الكويتي
 يوزع 20 مليون دينار ارباحًا نقدية على المساهمين

البنوك

حممد يا�سر االأ�سمر / املدير العامعبد الكرمي الكباريتي / رئي�س جمل�س االإدارة
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االردين  ال��ع��رب��ي  اال���س��ت��ث��م��ار  لبنك  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
AJIB اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����س��ن���ي ال���ع���ادي ال��ت��ا���س��ع وال��ث��لث��ني ي���م 
االدارة  جمل�س  رئي�س  بح�س�ر   2018/4/26 امل���اف��ق  اخلمي�س 
د.امين  ال�سركات  عام  مراقب  مندوب  وح�س�ر  القا�سي  هاين 
ا�سل  من   28 بح�س�ر  اجلل�سة  قان�نية  اعلن  ال��ذي  ال�سرايدة 
وب��ال���ك��ال��ة   80.768.820 ب��اال���س��ال��ة  ي��ح��م��ل���ن  م�����س��اه��م��اً   711
ن�سبته  ما  ي�سكل  ما   132.470.966 جمم�عه  ما   51.703.640

88% من راأ�س املال البنك البالغ 150 ملي�ن دينار. 
انه  كلمته  يف  االإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سي  ه��اين  وق���ال 
ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ك��ث��رة وال���ت���ط����رات 
ال�سيا�سية يف االأ�س�اق التي يت�اجد بها البنك،  وباال�سافة الى 
خلل  االأردين  الدينار  ف�ائد  على  وال�سريع  الكبر  االإرت��ف��اع 
جانبي  يف  م��ت���ازن��ة  من���  ن�سب  حقق  البنك  اأن  اال    ،2017 ع��ام 
امل����ج����دات وامل��ط��ل���ب��ات ومب���ا ي�سمن ���س��لب��ة وم��ت��ان��ة امل��رك��ز 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  يبذلها  ال��ت��ي  الكبرة  واجل��ه���د  للبنك  امل���ايل 
قن�ات الربحية من الت�سغيل،  فقد بلغ جمم�ع ودائع العملء 
الت�سهيلت  وارتفعت  دينار  مليار   1.110 النقدية  والتاأمينات 
االئتمانية املبا�سرة بال�سايف الى 755.2 ملي�ن دينار،  وحافظ 
بلغت  االئتمانية وج�دتها،  حيث  املحفظة  �سلمة  البنك على 
اإلى  املعلقة(  الف�ائد  العاملة )بعد تنزيل  القرو�س غر  ن�سبة 
بني  الن�سب  اأق��ل  م��ن  تعتر  وال��ت��ي   %1.8 الت�سهيلت  اج��م��ايل 
امل��ال فبلغت %15.95  راأ���س  اأم��ا ن�سبة كفاية  االأردن��ي��ة،   البن�ك 
وفقاً لتعليمات بازلIII وهي تف�ق بكثر الن�سب العاملية واملحلية 

ال��سع  الت�ايل( مما يدل على متانة  املطل�بة )8%و12% على 
املايل للبنك. 

واأ�ساف القا�سي ان االأرباح االجمالية قبل ال�سريبة بلغت 
اأم��ا  دي��ن��ار،   ملي�ن   17.2 ال�سريبة  وبعد  دي��ن��ار،   ملي�ن   25.8
يف  دينار  ملي�ن   18.5 بلغ  فقد  ال�سريبة  بعد  ال�سامل  الدخل 

نهاية عام 2017 مقارنة مع 18.6 ملي�ن دينار يف عام 2016. 
وا�سار القا�سي الى ان الفرتة املقبلة يتطلع جمل�س االدارة 
االإيجابية وتعزيز مركز  النمو والنتائج  املزيد من  الى حتقيق 
البنك التناف�سي واالإرتقاء بخدمة العملء الذين نفخر بتلبية 
احتياجاتهم املالية وامل�سرفية على حد �س�اء،  من خلل قن�ات 
متن�عة واآلية وياأتي ذلك بت�سافر اجله�د الكبرة التي تبذلها 
االإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف البنك بهدف اال�ستجابة 
االأف�سل  وتقدمي  العمل  مب�ست�ى  واالإرت��ق��اء  ال�س�ق  لتحديات 
مبا يع�د باخلر على العملء وامل�ساهمني والعاملني على حد 

�س�اء. 
االإدارة  جمل�س  تقرير  على  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ���س��ادق��ت  وق��د 
ح�سابات  مدقق  تقرير  على  �سادقت  كما  امل�ستقبلية،   واخلطة 

ال�سركة والبيانات املالية لل�سنة املنتهية 2017. 
ت��سية  على  للم�ساهمني  العادية  العامة  الهيئة  وواف��ق��ت 
جمل�س االإدارة بت�زيع اأرباح نقدية على م�ساهمي البنك مببلغ 
تلبية  يف  البنك  ل�سيا�سة  ا���س��ت��م��راراً  وذل��ك  دي��ن��ار  ملي�ن   13.5

تطلعات �سركاء العمل. 

بنك االستثمار العربي األردني
                                   يوزع 13.5 مليون دينار على المساهمين
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حّقق البنك اال�سلمي االردين خلل الربع االأول من عام 2018 
اأرباحاً بعد ال�سريبة بلغت ح�ايل 10.2ملي�ن دينار وبلغت االرباح 
قبل ال�سريبة ح�ايل 15ملي�ن دينار. و�سادق جمل�س االإدارة على 
اجتماعه  ال��ع��ام احل���ايل خ��لل  م��ن  االأول  للربع  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
/ عدنان  االأ�ستاذ  برئا�سة   2018/4/25 بتاريخ  الذي عقد يف عمان 
الركة  ملجم�عة  التنفيذي  /الرئي�س  املجل�س  رئي�س  ي��سف  احمد 

امل�سرفية ومقرها مملكة البحرين.
ويف تعليقه على النتائج التي حققها البنك قال اال�ستاذ عدنان 
احمد ي��سف لقد ا�ستطاع البنك ان ي�ا�سل اداءه االيجابي، م�ؤكداً 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  كفاءة  يف  البنك  �سيا�سة  فعالية  على 
على  واال�ستثمارات  التم�يلت  وتن�يع  التحديات  مل�اجهة خمتلف 
باملنطقة  التي حتيط  وال�شيا�شية  االقت�شادية  االو�شاع  الرغم من 
بكل  للتعامل  قدرتها  التنفيذية يف  االدارة  ب��اأداء  م�سيداً  وال��ع��امل،  
البنك  متعاملي  تطلعات  تلبي  التي  النتائج  اف�سل  لتحقيق  كفاءة 

مبختلف فئاتهم. 

وق���ال اال���س��ت��اذ م��سى ���س��ح��ادة امل��دي��ر ال��ع��ام للبنك االإ���س��لم��ي 
اإ�شرتاتيجيته  حتقيق  يف  م�شتمر  اهلل  ب���اذن  م�شرفنا  ان  االأردين 
لتقدمي  وال�سعي  اأع��م��ال��ه  جميع  يف  النم�  ن�سب  على  باملحافظة 
اأف�سل اخلدمات امل�سرفية املت�افقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية 
والت��سع يف �سيا�سة البنك بامل�ساهمة يف اال�ستمال املايل مبا يخدم 
�سغرة  و���س��رك��ات  وم�ؤ�س�سات  اف���راد  م��ن  املجتمع  �سرائح  خمتلف 

ومت��سطة. 
فقد حقق البنك ارتفاعاً يف معظم امل�ؤ�سرات املالية للربع االأول 
فيها)ح�سابات  مبا  البنك  م�ج�دات  احلايل2018لت�سل  العام  من 
اال�ستثمار  /ح�����س��اب��ات  امل��ق��ار���س��ة  و���س��ن��دات  املخ�س�س  اال���س��ت��ث��م��ار 
مقابل  ح�ايل4.70ملياردينار  اال�ستثمارية((  )املحافظ  بال�كالة 
ن�سبتها0.8%مما  2017ب��زي��ادة  عام  نهاية  يف  ح�ايل4.66ملياردينار 
ي�ؤكد ا�ستمرار تقدم م�سرفنا ومن� اأعماله ليعزز م�قعه يف القطاع 

امل�سريف االأردين. 
ح�سابات   ( فيها  مب��ا  للعملء  امل��م��ن���ح��ة  الت�سهيلت  وب��ل��غ��ت 
اال�ستثمار  /ح�����س��اب��ات  امل��ق��ار���س��ة  و���س��ن��دات  املخ�س�س  اال���س��ت��ث��م��ار 
بال�كالة )املحافظ اال�ستثمارية(( حتى نهاية الربع االأول من العام 
يف  ح�ايل3.36ملياردينار  مقابل  دينار  ح���ايل3.37م��ل��ي��ار  احل��ايل 

نهاية عام 2017.
وبلغت ودائع العملء مبا فيها ) ح�سابات اال�ستثمار املخ�س�س 
و���س��ن��دات امل��ق��ار���س��ة /ح�����س��اب��ات اال���س��ت��ث��م��ار ب��ال���ك��ال��ة )امل��ح��اف��ظ 
ح�ايل  احل��ايل  العام  من  االأول  الربع  نهاية  حتى  اال�ستثمارية(( 
4.17 مليار دينار مقابل ح�ايل 4.16 ملياردينار يف نهاية عام 2017.

بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال كما يف 2018/3/31 ح�ايل %23.18 
وبلغت ن�سبة الدي�ن غر العاملة 4.52% وبن�سبة تغطية %115.9.

العام احلايل  امللكية حتى نهاية الربع االأول من  وبلغت حق�ق 
ح�ايل385.2ملي�ن دينار مقابل ح�ايل374.9ملي�ن دينار يف نهاية 

عام 2017 بزيادة ن�سبتها %2.7.

البنوك

البنك اإلسالمي األردني
10.2مليون دينار أرباح بعد الضريبة للربع األول من عام 2018

موسى شحادة
المدير العام
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 وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان يف اجتماعها العادي 
الذي عقدته الثلثاء امل�افق 2018/4/24 على ت�زيع اأرباح نقدية 
على امل�ساهمني مببلغ 120 فل�ساً لل�سهم، اأي بن�سبة 12% من القيمة 
اال�سمية لل�سهم،  وقد بلغت االرباح لعام 2017 قبل �سريبة الدخل 
مبلغ 41.9 ملي�ن دينار،  يف حني بلغت االرباح بعد �سريبة الدخل 

30.3 ملي�ن دينار.
البنك  اأن  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  املفتي  يزيد  ال�سيد  بني  وق��د 
واإدارت��ه  املتحفظة  و�سيا�سته  الناجحة  ا�سرتاتيجيته  بف�سل  متكن 
باأف�سل معاير العمل  التزامه  اإلى  احل�سيفة للمخاطر باالإ�سافة 
امل�شريف من حتقيق نتائج مميزة جتاوزت املوازنة التقديرية، حيث 
دينار  ملي�ن   2794.3 لتبلغ   %12.2 بن�سبة  البنك  م���ج���دات  منت 
بحيث حققت ودائع العملء من�ا بن�سبة 13.1% لت�سل اإلى 1749.9 

ملي�ن دينار.
لت�سل   %13.4 بن�سبة  االئتمانية  الت�سهيلت  ر�سيد  وارت��ف��ع   
املحفظة حيث  ج���دة  على  املحافظة  مع  دينار  ملي�ن   1537.9 ال��ى 
املعدل  من  اق��ل  وه��ي   %3.82 العاملة  غر  الت�سهيلت  ن�سبة  بلغت 
تغطي  خم�س�سات  وج����د  م��ع  االردن  يف  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  �سمن 
يزال معدل  77.8%. هذا وال  بن�سبة  العاملة  الت�سهيلت غر  هذه 
العائد على حق�ق امللكية البالغ 9.15% من �سمن املعدالت العالية 
يف القطاع امل�سريف االأردين حيث يحتل البنك املرتبة الرابعة بني 
البن�ك التجارية،  فيما بلغت ن�سبة كفاية را�س املال 15.04% وهي 

اعلى من الن�سب املقررة من البنك املركزي االأردين.
ون�ه ال�سيد يزيد املفتي اإلى اأن البنك �سي�ستمر خلل عام 2018 
من  اأعماله  تط�ير  ويف  االإ�سرتاتيجية  وخطته  �سيا�ساته  تنفيذ  يف 
املرتفعة وعلى ج�دة املحفظة  ال�سي�لة  املحافظة على ن�سب  خلل 
كجزء  املحلي  املجتمع  دعم  يف  امل�ساهمة  اإل��ى  باالإ�سافة  االئتمانية، 

من م�س�ؤولية البنك االجتماعية.
وقد مت انتخاب جمل�س ادارة جديد ملدة اربع �سن�ات قادمة من 

التالية ا�سماوؤهم:
العامة  امل�ؤ�س�سة  امل�����س��ري،  خ��ال��د  ال�سيد  امل��ف��ت��ي،  ي��زي��د  ال�سيد 
ل��ل�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، ب��ن��ك م�����س��ر، ال�����س��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة للتم�ين 
والتجارة،  ال�سيد �سريف ال�سيفي، ال�سيد يا�سني التله�ين، ال�سيدة 
ال�سيد  ال��راغ��ب،   اب���  ال�سيد ط��ارق عقل،ال�سيد ح�سن  �سهى عناب، 

�سامي �سمرات.
ويف نهاية االجتماع تقدم ال�سيد يزيد املفتي بال�سكر اإلى عملء 
والتي مكنت  املت�ا�سلة  البنك وم�ساهميه على ثقتهم وم�ساندتهم 
البنك من حتقيق هذه النتائج، واإلى موظفي البنك لعملهم اجلاد 
املخل�سة  االأردين جله�ده  املركزي  والبنك  واإخل�سهم،  وانتمائهم 
يف  والنجاح  النمو  من  املزيد  حتقيق  اإل��ى  متطلعا  ال��دائ��م،  ودعمه 

االأع�ام القادمة.

بنك القاهرة عمان
يوزع أرباحًا نقدية بنسبة %12

يزيد املفتي
رئي�س جمل�س االإدارة

كمال البكري
املدير العام
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اقرت الهيئة العامة لبنك "ABC" االردن " امل�ؤ�س�سة 
املنتهية  لل�سنة  املالية  " البيانات  االردن  امل�سرفية  العربية 
عام2017 يف االجتماع العم�مي الذي عقده البنك يف فندق 
�سائل  االدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  ع��م��ان  ح��ي��اة  ج��ران��د 
ومندوب  ال�سركات  ع��ام  مراقب  مندوب  وبح�س�ر  ال�عري 
البنك املركزي وم�ساهمني يحمل�ن باالأ�سالة وال�كالة %91 

من راأ�س مال البنك البالغ 110 مليني دينار. .
امل�ستقبلية  واخلطة  االداري  التقرير  العامة  الهيئة  واقرت 
بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�سنة  ع��ن  احل�سابات  مدققي  وتقرير 
عن  االدارة  جمل�س  واع�ساء  رئي�س  ذم��ة  واب���راء   2017/12/31
 2018 املالية  لل�سنة  احل�سابات  وانتخاب مدققي  املنتهية  ال�سنة 

وانتخاب جمل�س ادارة جديد. .
اجلل�سة  رئي�س  ال�عري  �سائل  االدارة  رئي�س جمل�س  وك��ان 

قد القى الكلمة املن�س�رة يف التقرير ال�سن�ي جاء بها: 
لقد وا�سل بنك " ABC " االردن م�سرته الناجحة على 
ت�اجه  التي  وال�سيا�سية  االقت�سادية  التحديات  من  الرغم 

م�سرة  يف  النجاح  ه��ذا  ا�ستمرار  وي��اأت��ي  العربية  منطقتنا 
ال��ب��ن��ك م��رت��ك��زا ع��ل��ى اجل��ه���د امل��ب��ذول��ة ال���ا���س��ح��ة م��ن قبل 
االدارية التنفيذية بكافة اركانها والتي اعتمدت على تنفيذ 
يف  الت��سع  ال��ى  الهادفة  االدارة  جمل�س  وت�جيهات  خطط 
املال  راأ�س  املخاطر وحماية  اإدارة  اأطر  البنك وتعزيز  اعمال 

وم�سالح امل�ساهمني.
وا�سار ال�عري اإلى ان االداء الق�ي للبنك يف ظل االو�ساع 
االقت�شادية ال�شائدة والتي �شاحبتها حتديات نوعية خمتلفة 
و�سلبية على املنطقة ي�ؤكد �سلمة ا�سرتاتيجية البنك وهيكل 
التي  النم�  م��ع��دالت  النخفا�س  ك��ان  فقد   . فيه.  احلك�مة 
�سهدها االردن يف كافة قطاعاته االقت�سادية وتاأثر االقت�ساد 
االث��ر االك��ر على  العامة للدولة  امل�ازنة  بالعجز يف  املحلي 
بعد  ال�سافية  االرب���اح  بلغت  فقد   2017 لعام  املالية  النتائج 
دينار  14.1م��ل��ي���ن  م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار  ملي�ن   13 ال�سريبة 
 ل��ل��ع��ام ال�����س��اب��ق وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ان��خ��ف��ا���س اج���م���ايل ال��دخ��ل
ملي�ن   46.7 دينار مقابل  43.5ملي�ن  نح�  الى   2017 ل�سنة 
وذل��ك   %6.8 ن�سبته  بلغت  بانخفا�س  اأي   2016 ل��ع��ام  دي��ن��ار 
نتيجة انخفا�س ه�ام�س الف�ائد الناجتة عن ارتفاع ا�سعار 
امل��رك��زي  البنك  ت�جيهات  م��ع  متا�سيا  ال���دائ��ع  يف  ال��ف��ائ��دة 
الزيادات  تلك  عك�س  يتم  ان  ودون  اخل�س��س  بهذا  االردين 

على ا�سعار االإقرا�س نتيجة املناف�سة فيما بني البن�ك. .
اإل��ى ان م���ج���دات البنك  ن���ه  امل��ايل  امل��رك��ز  على �سعيد 
ارتفعت لت�سل 1.128 مليار دينار لعام 2017 بارتفاع ن�سبته 
ال��ى  لت�سل   %2 بن�سبة  امل�����س��اه��م��ني  ح��ق���ق  وارت��ف��ع��ت   %1.3

160ملي�ن دينار مقابل 157 ملي�ن دينار لعام 2016.

»ABC« بنك
يقر بياناته المالية ويوزع أرباحًا نقدية بنسبة %5

البنوك

�سيم�نا ب�س�تي
املدير العام
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   اأطلق البنك االإ�سلمي العربي حملة ج�ائز ح�سابات الت�فر اجلديدة 
ي�مية  بج�ائز  الربح  فر�س  م�ساعفة  من  العملء  لتمكن  ومية«   »ع�سرة  
قيمتها ع�سرة االف �سيقل وج�ائز �سهرية قيمتها مئة الف �سيقل وتتميز هذه 
احلملة بانها متنح العملء العديد من املزايا عند اال�سرتاك بها، وياأتي ذلك 

يف اإطار �سعي البنك الدائم لتقدمي اف�سل اخلدمات التناف�سية للعملء.
مقارنة  االف�سل  تعتر  وم��ي��ة«   »ع�سرة  الت�فر  ح�سابات  ج���ائ��ز  حملة 
اجل�ائز  قيمة  لطبيعة  وذل��ك  امل�سريف  القطاع  يف  الت�فر  ج�ائز  بحملت 
لدخ�ل  االأدن��ى  احل��د  ان  ال��ى  ا�سافة  للعملء،   املقدمة  وال�سهرية  الي�مية 
االخ��رى،  العملت  يعادلها من  اأو ما  امريكي فقط  بال�سحب ه� مئة دوالر 
وي��ع��د ال��ت��ن���ع يف طبيعة اجل���ائ��ز »ال��ي���م��ي��ة وال�����س��ه��ري��ة«  م��ن اه���م امل��ي��زات 
بجائزة  الف�ز  العملء فر�سة  من  كبراً  ع��دداً  الأنها متنح  وذلك  التناف�سية 

قيمة بدال من تركز اجلائزة يف مبلغ كبر لرابح واحد فقط.
وقد اأو�سح املدير العام للبنك ال�سيد هاين نا�سر اأن البنك ي�ا�سل العمل 
تلبي  و  االإ�سلمية  ال�سريعة  مع  تت�افق  وخدمات  منتجات  ا�ستحداث  على 
لاأف�شل  العماء  حياة  حت�شني  �شاأنها  من  اأي�شاً  والتي  العماء  احتياجات 

وت�سهيل معاملتهم البنكية يف �ستى مناحي احلياة الي�مية. 

رف��ع م�ست�ى  ال��ى  تهدف  الت�فر  اأن حملة ج�ائز ح�سابات  اإل��ى  واأ���س��ار   
امل��ايل يف فل�سطني، وميكن ملحظة ذل��ك من خ��لل احل��د االأدن��ى  ال�سم�ل 
الذي ميكن العميل من دخ�ل ال�سح�بات على ج�ائز الت�فر، حيث ان مبلغ 
مئة دوالر با�ستطاعة الكثر من العملء ت�فره وه� ما يهدف اليه مفه�م 
يت�اءم مع مقدرة  البنكية مبا  املعاملت  ت�سهيل  ومن خلل  املايل  ال�سم�ل 

العملء املادية وت�فر هذه اخلدمات بال�سكل املنا�سب.
    واأو�سح ال�سيد اأحمد �سرطاوي  مدير دائرة العلقات العامة اأن حملة 
احلايل   العام  لنهاية  وت�ستمر   2018/7/1 بتاريخ  انطلقت  الت�فر  ح�سابات 

وحتمل العديد من املزايا للم�شرتكني. 
  ومن اجلدير ذكره ان العميل ي�ستطيع م�ساعفة فر�س الف�ز عن طريق 
ايداع 100 دوالر ا�سافية باحل�ساب،  وبابقاء الر�سيد ملدة �سهرين،  واحلملة 
اي فرع  الت�فر يف  القائمة واجلديدة وميكن فتح ح�ساب  ت�سمل احل�سابات 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املنت�سرة  ال��ع��رب��ي  االإ���س��لم��ي  البنك  ف���روع  م��ن  
غزة، وميكن اال�شتف�شار عن التفا�شيل و ال�شروط من خال الرقم املجاين 
و�سائل  خ��لل  او من  للبنك  االل��ك��رتوين  امل�قع  خ��لل  او من   1800242242

الت�ا�سل االجتماعي. 

.. ويطلق حملة جوائز حسابات التوفير »عشرة و مية«

البنك اإلسالمي العربي 
أفضل بنك في فلسطين

ح�����س��د ال���ب���ن���ك االإ�����س����لم����ي ال��ع��رب��ي 
فل�سطني  يف  اإ�سلمي  بنك  اأف�سل  جائزة 
 Islamic Finance News جملة  ح�سب 
البن�ك  بتقييم  املخت�سة   ”   ”  – IFN
االإ����س���لم���ي���ة، وق����د اأخ������ذت امل��ج��ل��ة بعني 
االإ�سلمي  البنك  اأن  تقييمها  االعتبار يف 
من  االإ�سلمية  البن�ك  اأك��ر  ه�  العربي 
ح��ي��ث امل����ج����دات امل��ال��ي��ة وال��ت��ي جت���اوزت 

املليار دوالر، اإ�سافة اإلى اأنه اأكر البن�ك 
االإ�سلمية من حيث اإجمايل ال�دائع. كما 
كان ملحظاً ن�سبة من� البنك ال�سن�ية يف 
جميع االأ�سعدة والتي كان جلياً ظه�رها 
و�سل  وال��ت��ي  املُ��م��ي��ز  البنك  ف���روع  اأداء  يف 
اإل��ى 19 ف��رع��اً يف كافة حمافظات  ع��دده��ا 

فل�سطني.
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الراية الها�سمية – كتب �سلطان احلطاب. 
حني تلتقي حما�سة ال�سباب التي ميثلها رئي�س جمل�س االإدارة 
�سعد املع�سر مع اخلرة التي ميثلها املدير العام الرئي�س التنفيذي 
حممد م��سى داود يف اإدارة البنك االأهلي فاإن العمل ال �سك �ستك�ن 
والتجربة  ال��ع��راق��ة  �ساحب  االأه��ل��ي  فالبنك  خمتلفة..  نتائج  ل��ه 
الرا�سخة وقاعدة العملء املميزة اأعاد انطلقته ب�سكل جذري منذ 
اأ�سباب  له كل  االآن يف حالة خمتلفة وقد ت�فرت  ليك�ن  عام 2016 

النجاح مب�ا�سفات عاملية..
اتخذت قرارا  البنك ومنذ اخر مرحلة تغير  العليا يف  االإدارة 
اأن ت�اجه التحديات الداخلية والطارئة وحتى املُرّحلة ب�سجاعة واأن 
العيون  اغما�س  اإط��ار  واأن تخرج من  احل��روف  النقاط على  ت�شع 

اأو اإغراء اأرقام االأرباح النافرة التي مل تكن تعك�س و�سعا حقيقيا. 
اأن  االآن، ه�  �سن�ات ويجري قطف ثماره  ث��لث  ما ج��رى قبل 
مرحلة  اإل��ى  واالن��ت��ق��ال  والتاأهيل  االإن��ت��اج  واإع����ادة  التنظيف  حملة 
وال��ث��غ��رات  التحديات  حجم  رغ��م  ووع���ي،  ب�سل�سة  مت  ق��د  ج��دي��دة 
على  اأخ��ذ  خبر  نفر  يق�م  اأن  الرهان  ك��ان  وم�سقته،  العمل  وكلفة 
نف�شه اأن ينجح، واأن ي�شجل النجاح واأن يحافظ على جناحه ال�شابق 
وخرباته املنقولة معه.. ولذا جاء القرار بالتغيري وحتمل امل�شوؤولية 
اأعلن عنها  اأرباحا عالية  يف ذلك. وها ه� االأهلي الي�م وقد �سجل 
اأر�س االنطلقة اجلديدة واكت�سب  الثغرات ومهد  اأن �سّد كل  بعد 

عمله �سفافية مل تكن من خيارات املا�سي.
كنت التقيت املدير العام الرئي�س التنفيذي حممد م��سى داود 
الذي و�سعني ب��س�ح وجراأة و�سفافية يف �س�رة احلال التي اأدركها 
وج���دة  واحل��داث��ة  االأن��اق��ة  بكامل  لزبائنه  االآن  يخرج  وه���  البنك 
واع��رتف  مط�ل  ل�سرح  ا�ستمعت  وق��د  امل���روث��ة،  والعراقة  اخلدمة 
النجاح  م��واق��ع  ال��ت��ق��اط  ا�شتطيع  ولكنني  اق��ت�����ش��ادي��ا  ل�شت  اأن��ن��ي 
ومواقع االإخفاق يف العمل، ولذا فاإن ما ا�شتمعت اإليه من اجنازات 
متت وب�سرعة يف وقت ق�سر وب�سكل عميق ويف ظروف �سعبة اإمنا 

عك�س اإرادة ق�ية للإدارة وهمة متجددة واإخل�ساً اراد من خلله 
التقرير  عك�شه  ملمو�شا  اجن��ازا  ي�شجلوا  اأن  البنك  على  القائمون 
االأخر لعام 2017 ال�سادر عن البنك الذي بلغ من العمر )62(عاما.

نعم ي�ستطيع البنك االأهلي االآن اأن يدخل ال�سباق مع الكبار واأن 
يحقق اأهدافا عديدة، واأن يتخذ قرارات جتعله قادرا اأن يتقدم اأكرث 
التعامل  اأو يرتك�ا  الذين مل يرح�ه  زبائنه  واأن ينال ثقة  فاأكرث 
معه ل�سديد ثقتهم به حتى يف ال�سن�ات ال�سعبة. .فكيف االأن وه� 

يكافئهم مبزيد من اخلدمات والتط�ير واحلر�س.
ال��ع��ادي  وغ��ر  ال��ع��ادي  ال�سن�ي  العامة  الهيئة  اجتماع  تابعت 
للبنك االأهلي والذي وزع اأرباحاً نقدية بن�سبة 5% واأعطى 5% اأ�سهماً 
جمانية وقد بلغت الت�زيعات بالقيمة الرقمية )9.2( ملي�ن دينار 

اأردين.
وقراأت كلمة ال�ساب رئي�س جمل�س االإدارة الذي ي�ؤمن بالتط�ير 
الرئي�س  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  اخل����رة  ومي��ّك��ن  ال��ف��ري��ق  وروح  وال��ت��ح��دي��ث 

التنفيذي من التعبر عن نف�سها بقدرة وو�س�ح و�سفافية.
العمل  م��ن  فريقاً  ت�سكل  اأن  اجل��دي��دة  االإدارة  ا�ستطاعت  فقد 
املتجان�س والقادر على االإجابة عن كل االأ�سئلة املطروحة دون القفز 
عن اأي �س�ؤال ودون اأخطاء يف اأي زاوية اأو معاملة اأو ق�سية ، فكانت 
انعقاد  طاولة  وف���ق  املغلقة  القاعات  داخ��ل  وال�سفافية  امل�سارحة 

الهيئة العامة بنف�س ال�س�ية وبنف�س اللغة. 
نعم قالها �سعيد نبيل املع�سر رئي�س جمل�س االإدارة ب�سكل وا�سح 
كا�سفاً عن م�سرة اأخرة مل تكن �سهلة ولكنها جاءت حمم�لة على 
 20.1 بلغت  اأرب��اح��اً  حقق  البنك  اأن  مبيناً  كبرة  وثقة  �سلبة  اإرادة 

ملي�ن دينار وبن�سبة من� بلغت 145% مقارنة مع العام 2016.
بال�سايف  االئتمانية  ت�سهيلته  حمفظة  يف  ارتفاعاً  �سجل  كما 
بن�سبة 3% لت�سل الى 1.484 مليار دينار، مع انخفا�س ملم��س يف 
العام 2016،  9.8% يف  7.4% مقارنة مع  اإل��ى  املتعرثة  الدي�ن  ن�سبة 
 %78 ال��ى  العاملة  غر  للدي�ن  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  وارت��ف��اع 

البنك األهلي األردني
 مرحلة جديدة تقطف ثمار الشجاعة في القرار

�سعد املع�سر
رئي�س جمل�س االإدارة

حممد م��سى داوود
املدير العام/الرئي�س التنفيذي

البنوك
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يف العام 2017 مقارنة مع 64% للعام 2016،  ف�سًل عن ت�سجيل 
االإي����رادات من  وارت��ف��اع   %5 بن�سبة  املقب��سة  الف�ائد  ارت��ف��اع يف 
نفقات  انخفا�س  مقابل   ،%39 بن�سبة  والعم�الت  الف�ائد  غر 
بن�سبة %8  االأخ��رى  امل�سروفات  وانخفا�س  بن�سبة %7،  امل�ظفني 
وذلك يف ترجمة ال�سرتاتيجية البنك الهادفة اإلى تن�يع م�سادر 

الدخل وتر�سيد االإنفاق.
واأ�شار رئي�س جمل�س االإدارة الى ان هذه النتائج قد حتققت 
م��ن اخل��ط���ات  ال��ع��دي��د  ال��ع��ام 2017  ال��ب��ن��ك يف  نتيجة الت��خ��اذ 
لتعزيز  وال��رام��ي��ة  الن�عية  اال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات  واإط��لق��ه 
ظل  يف  ح�س�ره  وت��سيع  املعل�ماتية  ال��ث���رة  مل�اكبة  اإمكانياته 
اأبرزها اإطلق  تطبيقات النظام البنكي اجلديد، والتي كان من 
 Ahli Fintech Accelerator �سركة االأهلي للتكن�ل�جيا املالية 
وامل�ساهمة  امل��ال��ي��ة  التكن�ل�جيا  ت��ط���ي��ر  مب��ج��االت  تعنى  ال��ت��ي 
التط�ير  مدير  من�سب  ا�ستحداث  جانب  اإل��ى  من�ها،  بت�سريع 
دائ��رة  اإن�ساء  عن  ف�سًل  العليا،  االإدارة  هيكلة  �سمن  واالبتكار 
امل�ستثمرين للت�ا�سل مع اجلمه�ر االقت�سادي واملايل،  علقات 
امل�ؤ�س�سية،  احلاكمية  اأ�س�س  على  ارت��ك��ز  البنك  اأن  على  م�����س��دداً 
الكلف وزيادة  االأم���ال و�سبط  �سيا�سة تعزيز م�سادر  انتهج  كما 
احل�سة ال�س�قية من الت�سهيلت االئتمانية، اإلى جانب املحافظة 
املتحفظة  ال�سيا�سة  على  واالإب��ق��اء  وال�سي�لة  امل��لءة  ن�سب  على 

جتاه كافة اأن�اع املخاطر.
للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التنفيذي/  الرئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
املرتاكمة  اخل��رة  �ساحب  داود  م��سى  حممد  االأردين،  االأهلي 
قدرته  اإث��ب��ات   2017 ال��ع��ام  خ��لل  وا���س��ل  البنك  ب���اأن  والط�يلة 
املحلي  امل�ست�ى  على  ال�ساغطة  التحديات  احت�اء  يف  ومرونته 

وتخطيها، ومتكن من بل�غ العديد من اأهدافه املندرجة يف اإطار 
الثاث  ال��رك��ائ��ز  مظلة  وحت��ت  اال�شرتاتيجي  التحول  برنامج 
نح�  على  بالعملء  باالهتمام  واملتمثلة  البنك،  ال�سرتاتيجية 
 Customer العملء  “رحلة  نهج  مع  واأكرث تخ�س�ساً  اأكر 
ال��ف��ن��ي  ب�����س��ق��ي��ه��ا  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ك���ف���اءة  ورف����ع   ،”Journey

والت�ظيفي، ف�سًل عن تعزيز االإبداع والتط�ير.
البنك عزز مزاياه  اأن  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�س  واأكد 
على  باالعتماد  وعمله  نهجه  خمرجات  مع  التناف�سية  وقدرته 
من  ال��ع��دي��د   2017 ال��ع��ام  خ���لل  م��ق��دم��اً  ا�سرتاتيجيته،  رك��ائ��ز 
االإلكرتونية  وغ��ر  االإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��زاي��ا  واخل��دم��ات  املنتجات 
“اأهلي ب�ت” امل�سرفية والتي تعد  اأهمها خدمة  اجلديدة ومن 
مع  بالعلقة  ومنتقًل  اململكة،  يف  القطاع  م�ست�ى  على  االأول��ى 

عملئه اإلى م�ست�يات اأكرث تقدماً.
ح�ل  باحلديث  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�س  واختتم 
البنك  ع��زم  م���ؤك��داً  املقبلة،  ال�سن�ات  خ��لل  البنك  تطلعات 
االأه���ل���ي االأردين ع��ل��ى م���ا���س��ل��ة رح��ل��ة ال��ت��غ��ي��ر وال��ت��ق��دم يف 
على  املحلية  ال�شوق  يف  مرتبته  وحت�شني  موؤ�شراته  خمتلف 
كافة ال�شعد، ومبا ي�شمن له حتقيق روؤيته الرامية للم�شاركة 
يف ب��ن��اء جم��ت��م��ع واق��ت�����س��اد ي��ح��ق��ق اال���س��ت��م��ال امل����ايل وي��ق��دم 
ملبادئ  ووفقاً  وامل�ساهمني  وامل�ظفني  للعملء  جتربة متميزة 

اال�ستدامة التي يرتكز عليها.
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الكامنة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ن   :2018 اأي��ل���ل  ع��ّم��ان، 
وط��م���ح��ات��ه��ن ال��ك��ب��رة ك��ان��ت ال���داف���ع ل���� »ب��ن��ك 
االحت�����اد« الإط����اق دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج 
 Shorouq ت�سهيل الع�دة ل�س�ق العمل لل�سيدات«
م��ن�����س��ة  ���س��م��ن   ،“  Comeback Program
تدريبي  ب��رن��ام��ج  اأول  ي��ع��ّد  وال���ذي  “�سروق”، 
وت��اأه��ي��ل��ي ���س��ام��ل يف امل��م��ل��ك��ة الإع�����داد ال�����س��ي��دات 
بعد  العمل  �س�ق  اإل��ى  للع�دة  الفر�سة  ومنحهن 
ل��ظ��روف تتعلق مبتطلبات  ف��رتة م��ن االن��ق��ط��اع 

االعتناء بالعائلة.
ويف ال�����دورة اجل���دي���دة، ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ي���م 
اأ���س��ه��ر،  ث��لث��ة  مل���دة  و�ست�ستمر   2018 اأي���ل����ل   9
طابقت  ممن  �سيدة،   20 االحت��اد«  »بنك  ا�شتقبل 
���ش��ريه��ن ال���ذات���ي���ة ����ش���روط ال���ربن���ام���ج ل��ل��ت��دّرب 
تط�ير  يت�سمن  مبا  ال�سابقة،  خراتهن  ح�سب 
م��ه��ارات��ه��ن ال��ف��ردي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، وامل�����س��ارك��ة يف 
ني،  خمت�سّ م��درب��ني  م��ع  الت�جيهية  اجل��ل�����س��ات 
املختلفة  البنك  اأق�سام  التدّرب يف  اإلى  باالإ�سافة 
مبرافقة اأع�ساء من فريق عمل البنك لدعمهن 

وت�جيههن ط�ال فرتة الرنامج.
“ت�سهيل  برنامج  االأول��ى من  ال��دورة  وكانت 
الع�دة ل�س�ق العمل لل�سيدات” التي اأقيمت العام 
�شاهم  حيث  متميزاً،  جناحاً  حققت  قد  املا�شي 
اإل��ى  للع�دة  �سيدة   19 تاأهيل  يف  االحت���اد«  »بنك 
�س�ق العمل من خلل هذا الرنامج التدريبي، 
دائ��م  عمل  على  منهن   %45 م��ن  اأك���رث  وح�سلت 

لدى �سركات خمتلفة.  

»بنك االتحاد«

عّمان، اأيل�ل 2018: �سمن ال�سبكة املتنامية الأكرث من 90 بنكاً رائداً ح�ل العامل، اأتاح 
»بنك االحتاد«  خدمة  ))SWIFT gpi(  لعملئه من االأفراد وال�سركات لي�ستطيع�ا 
فر�سة  مع  عالية،  و�سرعة  ب��اأم��ان  اخلارجية  احل����االت  وا�ستقبال  اإر���س��ال  خللها  من 
التمتع مبجم�عة وا�سعة من املزايا القيمة،  التي �ست�سهل عملية اإدارة اأ االأم�ال وتتبعها. 
االحت��اد«  »بنك  لعماء  ميكن  للحواالت،  اجلديد  العاملي  املعيار  هذا  اعتماد  وعرب 
الي�م اال�ستفادة من ال�سفافية التامة يف اأ�سعار ال�سرف والعم�الت والبيانات املرتبطة 
باحل�الة، باالإ�سافة اإلى التمتع بكفاءة ت�سغيلية اأعلى خلل تنفيذ املدف�عات الدولية. 
كذلك متكن خدمة »SWIFT gpi” العملء من تتبع حالة احل�االت املر�سلة بكافة 
مراحلها منذ حلظة اإر�سالها وحتى و�س�لها ل�جهتها النهائية يف اأي مكان يف العامل، ما 

مينحهم اأق�سى درجات الراحة واالأمان. 
واإلى جانب ذلك، مت ت�سميم جمم�عة من املزايا بهدف زيادة م�ست�يات االأمان من 
خيار ايقاف احل�الة وا�سرتدادها يف حال  ذلك  يف  مبا   ،”SWIFT gpi»خلل خدمة
االأ�سا�سية والتي متكن  بيانات احل�الة  اإلى جانب احلفاظ على  اال�ستباه يف االحتيال، 

العملء من املطابقة االآلية للف�اتر والدفعات وتتبعها.

ناديا ال�سعيد/ الرئي�س التنفيذيع�سام  �سلفيتي/ رئي�س جمل�س االإدارة

البنوك

»بنك االتحاد« يطلق الدورة الثانية من برنامج »تسهيل 
العودة لسوق العمل للسيدات«

مع ميزة التتبع المباشر للحواالت

 »SWIFT gpi« خدمة
أصبحت متاحة في األردن 

لعمالء بنك االتحاد

مواصاًل دعمه للسيدات في األردن، وضمن منصة “شروق«
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»بنك االتحاد«

�سادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك خلل اجتماعها ال�سن�ي العادي الذي 
مراقبة  وم��ن��دوب  ال�سامل  خليل  با�سم  االإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  عقدته 
على  الع�ساف،  م��راد  االأردين  املركزي  البنك  ومندوب  ربابعة،  معاذ  ال�سركات 

التقريرين املايل واالإداري لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كان�ن االول 2017.
 10 بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرب���اح  بت�زيع  العامة  الهيئة  اأق��رت  كما 
التي  الن�سبة  البالغ 200 ملي�ن دينار، وهي �سعف  البنك  راأ���س مال  باملئة من 

مت ت�زيعها يف العام 2016.
يف  ع�سفت  ال��ت��ي  وال�سيا�سية  االقت�سادية  ال��ظ��روف  “رغم  ال�سامل  وق���ال 
املنطقة خلل العام املا�سي وانعكا�سات هذه الظروف على االقت�ساد ال�طني، 
�شايف  ارتفاع  عن  اأ�شفرت  مالية  نتائج  حتقيق  من  متّكن  بنك  كابيتال  اأن  اإال 
الدخل بعد ال�سريبة اإلى 27.3 ملي�ن دينار باملقارنة مع 16.1 ملي�ن دينار يف 
العام 2016، اإ�شافة اإلى حت�شن ن�شبة كفاية راأ�س املال من 13.87 باملئة يف العام 

2016 لت�سل الى 15.12 باملئة.
واأ����س���اف ال�����س��امل اأن ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة املتحققة خ���لل ال��ع��ام امل��ا���س��ي ت��اأت��ي 
من�سجمة مع ت�جهات البنك الرامية اإلى تعزيز الدخل املتاأتي من العم�الت 

وتغليب الربحية على احلجم.
وارتفع �سايف اإيراد العم�الت لكابيتال بنك يف العام 2017 ب�اقع 7.2 ملي�ن 

العم�الت  من  البنك  اإي���رادات  �سايف  �سجلت  فيما  باملئة،   29.5 وبن�سبة  دينار 
والف�ائد ارتفاعاً بح�ايل 0.5 ملي�ن دينار.

وبني ال�سامل، اإن كابيتال بنك قام خلل العام املا�سي برفد بند املخ�س�سات 
العاملة وحت�شني  الت�شهيات غري  لتغطية  وذلك  ا�شافية  دينار  ب� 24 مليون 
م��رك��زه امل���ايل وال��ت��ح��وط م��ن اأي ت��راج��ع حمتمل يف ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ش��ادي، 
وللحيل�لة دون تعري�س اأرباح البنك الأي تذبذبات او تقلبات حادة من �ساأنها 

ان ت�سعف مركزه املايل.
االإدارة يف  اأك��ر من قبل  تعك�س كفاءة  النتائج  اأن هذه  اإل��ى  ال�سامل،  واأ�سار 
ت�ظيف اأم�ال امل�دعني وعلى النح� الذي ي�سمن اأعلى عائد ممكن عند حدود 

املخاطر التي نراها مقب�لة.
على  وانعكا�ساتها  ال��ع��راق  يف  احلا�سلة  االأخ���رة  بالتط�رات  يتعلق  وفيما 
لنف�ذ  العراقية  الدولة  تق�ي�س  اإن  ال�سامل:   ق��ال  العراقي،  االأهلي  امل�سرف 
اأمل  بارقة  خلقا  احلدودية  ونقاطها  اأرا�سيها  على  ال�سيطرة  واإع��ادة  االإره��اب 
املحلي،  االقت�ساد  على  اإيجابي  اأث��ر  له  يك�ن  اأن  نت�قع  و  بنك،  كابيتال  لنا يف 
�س�اًء على م�ست�ى التجارة البينية اأو على م�ست�ى الفر�س التي �س�ف يخلقها 

اال�ستقرار يف العراق للعديد من القطاعات االقت�سادية.

كابيتال بنك
ارتفاع األرباح إلى 27.3 مليون دينار

علء قم�سية
املدير العام

با�سم ال�سامل
رئي�س جمل�س االدارة

البنك  من  وتقديراً  بتجربة عملئه  للرتقاء  امل�ستمرة  م�ساعيه  اإط��ار  يف 
 Capital  لثقتهم به، اأطلق كابيتال بنك برنامج ال�الء االأول من ن�عه يف االأردن
Rewards لعملئه من حملة البطاقات االئتمانية، احلائز على جائزة �سركة 
نتورك اإنرتنا�شيونال كاأول بنك يقدم ا�شتبدال فوري للنقاط عرب اأجهزة نقاط 

 .) POS( (البيع
حاملي  م��ن  البنك  لعملء    Capital Rewards ال����الء  ب��رن��ام��ج  ومي��ن��ح 
البطاقات االئتمانية ميزة ا�شتبدال نقاطهم، وب�شكل فوري عرب اأجهزة نقاط 
البيع )POS( دون احلاجة لطلب ق�سائم �سرائية، لدى جمم�عة وا�سعة من 
املحلت واملتاجر املعتمدة املختارة بعناية لتلئم تطلعات واحتياجات العملء 
املفرو�سات،  ال�ق�د،  حمطات  االإلكرتونية،  االجهزة  متاجر  )ال�س�برماركت، 

املطاعم، حملت التجميل وغرها(
)االأ�سا�سية  االئتمانية  فيزا  بطاقات  حملة  الرنامج  ه��ذا  من  وي�ستفيد 

�سيتم  حيث   Gold و   ،Infinite، Signature، Platinum ن���ع  م��ن  والتابعة( 
منحهم  النقاط مبجرد ا�شتخدامهم هذه البطاقات على نقاط البيع حملياً او 

عاملياً او من خلل ا�ستخدمها لل�سراء عر االنرتنت.
 كما يتيح الربنامج للعميل طلب ا�شتبدال النقاط املجمعة مبكافاآة نقدية 
يف اأي وقت من خلل ار�سال Secure mail عر كابيتال اونلين اأوعن طريق 
االت�شال مبركز اخلدمة الهاتفية، حيث يتم خ�شم النقاط املطلوب ا�شتبدالها 

وحتويل قيمتها الى ر�شيد بطاقته يف يوم العمل التايل لتاريخ الطلب.
ميكن للعملء معرفة ر�سيد نقاطهم املت�فرة من خلل االت�سال مبركز 
ومن  �سهرياً،  ار�سالها  يتم  التي   SMS الق�سرة  والر�سائل  الهاتفية،  اخلدمة 
الدفع  اإي�شال  اإل��ى  اإ�شافة  امل�شاركة،  املحات  لدى  البيع  نقاط  اأجهزة  خال 

امل�ستخرج من هذه االأجهزة.

كابيتال بنك يطلق برنامج الوالء األول من نوعه »Capital Rewards« لمكافأة عمالئه
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البنك التجاري األردني
18 مليون دينار أرباح قبل المخصصات والضريبة 

االأردين،  ال��ت��ج��اري  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
مي�سيل ال�سايغ، اأن اأرباح البنك قبل املخ�س�سات وال�سريبة 
بلغت 18 ملي�ن دينار للعام املا�سي مقابل 19.9 ملي�ن دينار 

للعام 2016، وبلغت االأرباح ال�سافية 3.8 ملي�ن دينار.
وكان للظروف االقت�سادية ال�سعبة، اإ�سافة اإلى االأو�ساع 
ال�سيا�سية املحيطة، تاأثر كبر على احلركة االقت�سادية يف 
االأردن، والذي بدوره انعك�س على نتائج البنك، وبالرغم من 
م�قعه  على  املحافظة  من  البنك  متكن  املعاك�سة  الظروف 
اإي��ج��اب��ي��ة يف العمليات  ن��ت��ائ��ج  ال�����ش��وق وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ريف يف 
البنكية االأ�سا�سية نتيجة النم� املتحقق يف حجم الت�سهيلت 
االئتمانية للعام املا�سي والذي بلغ 718 ملي�ن دينار مقارنة 
ب��634 ملي�ن دينار للعام 2016 بنم� 84 ملي�ن دينار وبن�سبة 

.% 13.3
كما ركز البنك على تن�يع م�سادر االأم�ال ومنها ودائع 
الت�فر والتي بلغت 142 ملي�ن دينار للعام املا�سي مقارنة 

ا�ستكمااًل  ي��اأت��ي  وال����ذي  ل��ل��ع��ام 2016  دي��ن��ار  ب������109 م��لي��ني 
الكبرة  ال�دائع  يف  الرتكز  لتخفي�س  اال�سرتاتيجي  للنهج 
والرتكيز على تنمية ال�دائع منخف�سة التكلفة والت��سع يف 
قاعدة العملء. ونتج عن اإجمايل عمليات الت�سغيل ت�سجيل 
مقابل  املا�سي  للعام  دي��ن��ار  ملي�ن   48.2 بلغ  دخ��ل  اإج��م��ايل 

49.7 ملي�ن دينار للعام 2016.
لتغطية  امل��ت��ع��رثة  للت�سهيلت  تغطيته  ال��ب��ن��ك  وع����زز 
ت�سجيل  املايل؛ حيث مت  املحتملة وتدعيم مركزه  اخل�سائر 
�سجل  كما  دي��ن��ار،  ملي�ن   8.6 بلغت  بال�سايف  خم�س�سات 

البنك خم�س�س عقارات بقيمة 2.8 ملي�ن دينار.
واأكمل البنك نهجه يف دعم اأن�سطة املجتمع املحلي �سمن 
م�ساهمته  خ��لل  من  يتبناها  التي  االجتماعية  امل�س�ؤولية 
والثقافية  اخلرية  الفعاليات  من  العديد  ورعايته  ودعمه 

والريا�سية والتعليمية.

البنوك
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البنك العربي اإلسالمي الدولي

اإلى  اأرب��اح البنك العربي االإ�سلمي الدويل يف الن�سف االأول من العام احلايل  ارتفعت 
23،3 ملي�ن دينار قبل ال�سريبة مقابل 20،5 ملي�ن دينار للفرتة املقابلة من 2017 بارتفاع 

ن�سبته 14 %. 
و�سادق جمل�س االإدارة على البيانات املالية للن�سف االأول من العام احلايل 2018 خلل 

اجتماعه الذي عقد بتاريخ 28/ 7 / 2018.
وبح�سب االف�ساح املن�س�ر على م�قع ب�ر�سة عمان ي�م الثلثاء 31 / 7 / 2018،  فقد 
منت حمفظة ذمم البي�ع والتم�يلت املحلية لت�سل 1،380 ملي�ن دينار وبزيادة ن�سبتها 8 % 

عن املحفظة كما يف نهاية العام 2017 والتي بلغت 1،277 ملي�ن دينار.
وبلغت حمفظة ال�دائع والتاأمينات للح�سابات املقيدة وغر املقيدة ح�ايل 2،016 ملي�ن 
دينار بن�سبة من� مقدارها 2 % عن االأر�سدة كما يف نهاية العام 2017  البالغة 1،967 ملي�ن 

دينار. وي�سار اإلى اأن هذه النتائج خا�سعة مل�افقة البنك املركزي.

ت�سليف  و�سندوق  ال��دويل  االإ�سلمي  العربي  البنك  وقع 
النفقة«  لت�سليف  »ال��ع���ن  بطاقة  الإ���س��دار  اتفاقية  النفقة 
بح�س�ر رئي�س جمل�س ادارة ال�سندوق �سماحة قا�سي الق�ساة 
العربي  البنك  ع��ام  وم��دي��ر  اخل�����س��اون��ة  ع��ب��دال��ك��رمي  ال�سيخ 

رئي�س  ونائب  الع�سلي  اي��اد  ال�سيد  �سعادة  ال��دويل  اال�سلمي 
جمل�س اإدارة �سندوق ت�سليف النفقة مدير املحاكم ال�سرعية 
الدكت�ر  ال�سندوق  وم��دي��ر  الربطة  احل��اف��ظ  عبد  ال��دك��ت���ر 
جمال التميمي وبح�س�ر عدد من مدراء البنك التنفيذيني. 

البنك العربي اإلسالمي الدولي وصندوق تسليف النفقة 
يوقعان اتفاقية إلصدار بطاقة »العون«

23,3 مليون دينار أرباح »العربي اإلسالمي« في النصف األول

اإياد الع�سلي
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»امل�سروعات  م�ؤمتر  برعاية  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
امل��راأة« الذي نظمه احتاد  ال�شغرية واملتو�شطة وتاأثريها على متكني 
الدكت�ر  معايل  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  برعاية  العربية  امل�����س��ارف 
والثلثاء  االثنني  ي�مي  عّمان  انرتك�نتيننتال  فندق  يف  فريز؛  زياد 

6و2018/8/7.
وقد ركز امل�ؤمتر على عدة حماور تخدم امل��س�ع اال�سا�سي له مثل: 
واملت��سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  ومت���ي��ل  دع��م  واآل��ي��ات  ا�سرتاتيجيات 
ودورها يف دعم التنمية االقت�سادية والعدالة االجتماعية، دور القطاع 

امل�سريف  يف دعم ومت�يل امل�ساريع ال�سغرة؛ االإب��داع واالبتكار ودعم 
املتعلقة  امل�ا�سيع  م��ن  العديد  اإل��ى  باالإ�سافة  االأع��م��ال  ري���ادة  جه�د 

بتمكني املراأة.
العقاري  للبنك  االإقليمي  املدير  ال�شيد  حت��دث  ال�شياق  ه��ذا  ويف   
امل�سري العربي ال�سيد طارق عقل قائل: "الر�سالة االأ�سا�سية للبنك 
ال��ع��ق��اري امل�����س��ري ال��ع��رب��ي ه��ي خ��دم��ة املجتمع امل��ح��ل��ي؛ ودع���م امل���راأة 

ومتكينها يكمنان يف �سلب هذه الر�سالة".

وقع البنك العقاري امل�سري العربي اتفاقية مع ال�سركة االأردنية 
الإعادة مت�يل الرهن العقاري مت مب�جبها منح البنك قر�ساً مببلغ 
)5( مليني دينار اأردين الأجل �سنتني وذلك الإعادة مت�يل القرو�س 

ال�سكنية املمن�حة من قبل البنك لعملئه ب�سمان ره�نات عقارية.
املدير  العربي   امل�سري  العقاري  البنك  عن  االتفاقية  وقع  وقد   
مت�يل  الإع���ادة  االأردن��ي��ة  ال�سركة  وع��ن  عقل  ط��ارق  ال�سيد  االإقليمي 

الرهن العقاري نائب املدير العام ال�سيد عبد الرّزاق طبي�سات. 
البنك  اأن هذه االتفاقية ت�سهم يف تعزيز دور  ال�سيد عقل  و�سرح 

ع��ن طريق ت�فر  وذل��ك  اململكة  االإ���س��ك��اين يف  التم�يل  �س�ق  داخ���ل  
فائدة  باأ�سعار  للم�اطنني  ال�سكنية  القرو�س  ملنح  ال�سي�لة  مزيدمن 
ال�سيد  ���س��رح  كما  ال�����س��داد.  على  ق��درت��ه��م  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  مناف�سة 
ال�شركة  اأه���داف  اإط���ار حتقيق  ت��اأت��ي يف  االتفاقية  ه��ذه  ب��اأن  طبي�شات 
البن�ك  متكني  ب��ه��دف  اململكة  يف  االإ���س��ك��اين  التم�يل  ���س���ق  بتفعيل 
وامل�ؤ�س�سات املالية من زيادة م�ساهمتهم يف �س�ق التم�يل االإ�سكاين – 
خ�س��ساً لذوي الدخل املت��سط واملتدين – بحيث ت�ساعدهم يف متلك 

ال�سكن.

البنك العقاري المصري العربي

البنك العقاري المصري العربي الراعي الفضي لمؤتمر »المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة«

البنك العقاري المصري العربي يوقع اتفاقية مع الشركة 
االردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

البنوك
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اجتماعهما  االإ���س��لم��ي  ���س��ف���ة  لبنك  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
الدكت�ر  م��ع��ايل  االإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  ال��ع��ادي  ال�سن�ي 
اأع�����س��اء جم��ل�����س االإدارة وال��رئ��ي�����س  اأب����� ح��م���ر وح�����س���ر  حم��م��د 
هيئة  ع�س�  م��ن  ك��ل  وح�����س���ر  التميمي  �سامر  للبنك  التنفيذي 
ح�سابات  ومدققي  ملحم  اأحمد  الدكت�ر  للبنك  ال�سرعية  الرقابة 
�ستي�ي ممثل  واأحمد  الكركي  ال�سيد حممد  وي�نغ  ارن�ست  البنك 
ومندوب  ال�سركات  عام  مراقب  ومندوب  ت��س  اأن��د  ديل�يت  �سركة 

البنك املركزي وح�سد من امل�ساهمني وممثلي و�سائل االإعلم. 
ال�سركات عن  ع��ام  م��راق��ب  م��ن��دوب  اعلن  االجتماع  ب��داي��ة  ويف 
ن�ساب  بت�فر  عنه  ال�سادرة  القرارات  والزامية  االجتماع  قان�نية 
 )68.466.414( باال�سالة  يحمل�ن  م�ساهمني  بح�س�ر  اجلل�سة 
والبالغ  البنك  م��ال  را���س  م��ن   )%64( ن�سبته  م��ا  وي�سكل�ن  �سهماً 

)100( ملي�ن دينار. 
حم�ر  اأب����  حممد  ال��دك��ت���ر  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
خطتهم  و���س��م��ن  للبنك  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة  جمل�س  ان 
التي  اه��داف��ه��م  حتقيق  نحو  وال�شاعية  امل�شتمرة  االإ�شرتاتيجية 
تن�سجم مع روؤية البنك يف ريادة العمل امل�سريف االإ�سلمي وخدمة 
ايجاباً  ينعك�س  مما  امل�ؤ�س�سية  املعاير  اعلى  وفق  املتعاملني  جميع 
االقت�سادية  وم�ؤ�سراته  ومتعامليه  البنك  م�ساهمي  حق�ق  على 

وا�سهامه املبا�سر يف دفع عجلة النم� االقت�سادي يف االأردن. 
وا�����س����اف ان ال��ب��ن��ك ح���ر����س ع��ل��ى اج������راء ج��م��ي��ع ال��ع��دي��لت 

واالجراءات التي من �شانها حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة وفق 
اخلطة من خلل تقدمي منت�جات وبرامج م�سرفية متكن البنك 
بتط�ير  االه��ت��م��ام  على  ع��لوة  املتعاملني،   احتياجات  تلبية  م��ن 
التكن�ل�جية  مل�اكبةالتط�رات  ك����ادره  وتاهيل  البنك  عمل  الية 

وامل�سرفية يف �س�ق ال�سرفة االإ�سلمية. 
لي�سبح  بالت��سع اجلغرايف  قام  البنك  ان  الى  اأب� حم�ر  ولفت 
خدمة  بهدف  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  فرعاً   )25( فروعه  ع��دد 
عملء البنك وت�فر متطلبات اعمالهم،  حيث انعك�س ذلك على 
زيادة ومن� اعداد املتعاملني وارتفاع م�ست�ى الر�سى عن اخلدمات 
وامل��ن��ت��ج��ات ال�����س��رف��ي��ة االإ���س��لم��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك ب�سكل 
افتتاح )8( فروع  �سي�سهد  ان عام 2018  الى  ن�عي وكبر،  م�سراً 
بهدف  ومدرو�سة  فائقة  بعناية  م�اقعها  انتقاء  مت  والتي  جديدة 
ت��سيع قاعدة �سم�ل عملء البنك يف خمتلف املحافظات وتقدمي 

م�سرفية ن�عية. 
واأ�سار اإلى اأن البنك وخلل عام 2017 ا�شتطاع حتقيق معدالت 
من� ايجابية حيث منا اجمايل الدخل بن�سبة 13 % لي�سل الى 31 
ملي�ن دينار اردين و بلغ �سايف ارباح البنك 7.5 ملي�ن دينار اردين،  
فيما ارتفع اإجمايل امل�ج�دات بن�سبة 4 % ا�سافة الى من� ايجابي 
حمفظة  من��ت  ح��ني  يف   %  2 بن�سبة  امل���دع��ني  ح�سابات  اأر���س��دة  يف 

التم�يلت بن�سبة %11 .

صفوة اإلسالمي
يحقق )8.8( مليون دينار ارباحًا خالل 2017 
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يف االأول من ني�سان/اأبريل، اأعلنت البحرين عن اكت�ساف كمية كبرة من النفط يف مياهها 
وعلى  يبدو.  ما  على  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإل��ى  امل���ؤدي  الطريق  جن�ب  ال�سحلة  الغربية 
الرغم من اأن اكت�ساف النفط للمرة االأولى يف اجلزيرة البحرينية يع�د اإلى عام 1932، اإال اأن 
هذه هي املرة االأولى التي تقرتب فيها كمياته من تلك املت�اجدة يف ال�سع�دية واإيران والعراق 
والك�يت، والتي متلك جميعها احتياطيات تزيد على 100  مليار برميل. واإذا كان من املمكن 
تاأكيد الكمية التي اأعلنت عنها املنامة وقدرها 80 مليار برميل من االحتياطي امل�ؤكد )اأي اأنه 
ميكن ا�ستخل�سها يف ظل الظروف االقت�سادية والعملياتية القائمة(، فاإن اإجمايل احتياطها 

�سيقارب ذلك الذي متلكه االإمارات العربية املتحدة والبالغ 97 مليار برميل.

ويف م�ؤمتر �سحفي عقده وزير النفط حممد بن خليفة اآل خليفة يف الرابع من ني�سان/
اأبريل حماطاً مبمثلني عن �سركات ا�ست�سارية دولية يف قطاع الطاقة، �سّرح ال�زير اأن النفط 
اأن  اإل��ى  ي�سر  وه��ذا  العميق”،  و”الغاز  اخلفيف”  ال�سخري  “النفط  ع��ن  ع��ب��ارة  املكت�سف 
ولكن  العربي.  اخلليج  االأخ��رى يف منطقة  احلق�ل  وتكلفة من  �سع�بة  اأك��رث  �سيك�ن  االإنتاج 
يف  الطبيعي  وال��غ��از  للنفط  احلالية  التحتية  البنية  م��ن  مقربة  على  اجل��دي��د  احلقل  م�قع 
البحرين “ي�فر اإمكانات كبرة لل�ستفادة الق�س�ى من التكاليف”، وفقاً ل�سركة هاليرت�ن 
لل�ست�سارات النفطية. وقد �سبق اأن بداأت بع�س اأعمال احلفر، ومت الت��سل اإلى اتفاق حلفر 
بئرين تقيميني اآخرين هذا العام. وقال امل�س�ؤول�ن اإن احلقل ميكن اأن يك�ن “قيد االإنتاج” يف 

غ�س�ن خم�س �سن�ات.

اجلزيرة.  و�سط  ع���ايل يف  من حقل  حالياً  يجري  البحريني  النفط  اإنتاج  اأن  اإل��ى  وي�سار 
وثمة معمل تكرير يف بلدة �سرتة عند ال�ساحل ال�سرقي تتم فيه معاجلة النفط امل�ستخرج من 
حقل اأب� �سعفة البحري )امل�سرتك بني البحرين( وال�سع�دية، ويتم تقا�سم عائدات هذا احلقل 
بني البلدين، مما ي�فر دعماً اقت�سادياً رئي�سياً للبحرين. ويف حني يغّذي الغاز احلايل املنتج 
جميع حمطات ت�ليد الكهرباء يف اجلزيرة، ب��سع الكمية املكت�سفة اأن تعالج النق�س يف الغاز 
اللزم الأغرا�س اأخرى ورمبا متنح املنامة جمااًل للتخلي عن اخلطط املقرتحة ال�ستراد الغاز 

الطبيعي امل�سال.

وعلى النطاق االأو�سع، اإذا تبني اأن الكمية املكت�سفة كبرة بقدر ما ه� ماأم�ل منها، فاإنها 
اخلليجي«.  التعاون  »جمل�س  دول  يف  االأ�سغر  االقت�ساد  يعتر  ال��ذي  البلد  هذا  ث��روة  �ستغر 
يعترون  ما  غالباً  الذين  االأج��ان��ب  امل�سرفيني  نظرة  تغّر  اأن  املالية  الناحية  من  وب��سعها 

اجلزيرة البحرينية جمرد ملحٍق لل�سع�دية.

ومع ذلك، نظراً للرهانات اجلي��سيا�سية، من غر ال�ا�سح ما اإذا كان هذا االكت�ساف �سي�ؤثر 
�سبيل  على   ،2011 ع��ام  ففي  املنامة.  يف  الريا�س  متار�سه  ال��ذي  الكبر  ال�سيا�سي  النف�ذ  على 
“احلر�س ال�طني ال�سع�دي” ق�ات ودبابات عر املمر الذي يربط بني البلدين  اأر�سل  املثال، 
لتعزيز ق�ات االأمن البحرينية وم�ساندتها يف م�اجهة ا�سطرابات وا�سعة النطاق. والي�م، ال 
تزال كلتا احلك�متني قلقتني من قيام اأعمال تخريب وتاآمر بتحري�ٍس اإيراين على يد غالبية 
العام  ففي  واقت�سادياً.  �سيا�سياً  مهم�س�ن  باأنهم  ي�سعرون  الذين  اجلزيرة،  يف  ال�سيعة  ال�سكان 
اإلى �سرتة عندما �سهدت  املا�سي فقط، مت تفجر خط االأنابيب الذي ينقل النفط ال�سع�دي 

اال�سطرابات اخللفية ت�سعيداً كبراً.

البحرين 
تنضم 

إلى

دول 
النفط 
الكبرى

• سايمون هندرسون
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العامل  يف  ج��داً  وا�سعة  ب�سعبية  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س  يتمتع 
بها  يتمتع  التي  ال�سعبية  حتى  تتجاوز  اخلليج،  اإل��ى  املحيط  من  العربي 
داخل تركيا نف�سها. فالعرب ينظرون اإلى اأردوغ��ان على اأنه زعيم للأمة 
ولي�س رئي�سا لرتكيا، بينما يغرق الكثرون يف اجلدل وال�س�ؤال عن ال�سبب 
وراء هذه ال�سعبية ال�ا�سعة التي يحظى بها و�سط جمه�ر عربي ال يفهم 
اأ�س�ات و�سائل االإعلم الرتكية لت�ؤثر يف  اللغة الرتكية، ومل ت�سل اليه 

راأيه وم�قفه.
يتداول العرب ق�س�ساً واأخباراً عن اأردوغان اأ�سبه بالروايات عن عمر 
اأن  ورغ��م  قطز،  الدين  و�سيف  االأي���ب��ي  الدين  و�سلح  العزيز  عبد  اب��ن 
الكثر مما يتداوله النا�س عنه لي�س �س�ى حم�س خيال اأو اأمنيات، لكنَّ 
مرد ذلك ه� اأن له قب�ال مل ي�سبق اأن متتع به اأي زعيم عربي اأو اإ�سلمي 
»اخلليفة  اأن��ه  على  له  االإ���ش��ارة  للبع�س  حتلو  بل  املا�شية،  العقود  ط��وال 
العثماين« اأو اأنه خليفة ال�سلطان عبد احلميد الثاين، الذي حكم الدولة 
ووافته   ،1876 اأغ�سط�س   31 من  ب��دءاً  عق�د  ثلثة  من  الأك��رث  العثمانية 

املنية يف 10 فراير 1918. 
وال��رب��ط ال��ذه��ن��ي امل���ج���د يف ع��ق���ل ال��ك��ث��ر م��ن ال��ع��رب ب��ني اأردوغ����ان 
اإذ  احل���ال،  بطبيعة  التاريخية  اأ�س�له  ل��ه  ال��ث��اين  احلميد  عبد  وال�سلطان 
ي�سر الكثر من امل�ؤرخني اإلى اأن ال�سيا�سة التي كان ينتهجها ال�سلطان عبد 
احلميد وي�ؤمن بها، تق�م على �سرورة تق�ية الروابط بني امل�سلمني، وهي 
اأردوغ��ان الي�م، حيث كان عبد احلميد الثاين يق�ل:  ذاتها التي ي�ؤمن بها 
»يجب تق�ية روابطنا مع بقية امل�سلمني يف كل مكان، يجب اأن نقرتب من 
ال���ح��دة«، وهي  بهذه  اإال  امل�ستقبل  اأم��ل يف  واأك���رث، فل  اأك��رث  بع�سا  بع�سنا 
االإج��اب��ة عن  اأم��ا  لها.  ويعمل  الي�م  اأردوغ���ان  بها  ي�ؤمن  التي  ذاتها  الفكرة 

�س�ؤال: ملاذا يحب العرب اأردوغان فيمكن تلخي�سها مبا يلي: 
اأواًل: منذ و�س�ل اأردوغان وحزبه اإلى ال�سلطة عام 2002 واقت�ساد البلد 
يف �سع�د �ساروخي، فخلل الفرتة من 2002 وحتى 2011 كان معدل النم� 
االقت�سادي يف البلد باملت��سط 5.2%، وارتفعت هذه الن�سبة خلل ال�سن�ات 
اإلى نادي »جمم�عة  اإلى 6.7%، ما جعل تركيا تن�سم  ال�ست املا�سية لت�سل 
الع�سرين«، اأي اأن 17 عاماً من حكم اأردوغان جعل تركيا يف املركز ال�17 على 
على  احل��ال  بطبيعة  انعك�س  ما  االقت�ساد،  حجم  حيث  من  العامل  م�ست�ى 

رفاه امل�اطنني وحياتهم الي�مية.
حكم  اإنهاء  تركيا،  تاريخ  يف  م��رة  الأول  وحزبه  اأردوغ���ان  ا�ستطاع  ثانياً: 
الع�سكر و�سط�ة اجلرناالت، وه� ما قل�س على الف�ر حجم الف�ساد يف البلد، 
بينما ال تزال تغرق العديد من الدول العربية يف هذه االآفة، وال يزال �سابط 
�سغر يف املخابرات اأو اجلي�س قادرا على اإلغاء قرار حك�مي اأو برملاين من 

اأجل م�ساحله ال�سخ�سية.
اإلى  اأردوغ��ان ابن عائلة فقرة كانت تعي�س يف االأري��اف، وانتقلت  ثالثاً: 
ا�سطنب�ل بحثاً عن الرزق والعي�س الكرمي، وعندما كان طفًل ا�سطر للعمل 
الرتكي  والكعك  البطيخ  )ب��اع  الفقرة  ا�سطنب�ل  اأزق���ة  يف  متج�ل  كبائع 
امل�سمى »�سميط«( من اأجل اأن يتمكن من م�ساعدة والده وعائلته، ويتمكن 
من ا�ستكمال م�س�ار حياته بكرامة.. بينما مل يعرف العرب رئي�ساً – ال قبل 
واأ�سدقائه  زبانيته  من  وجعل  احلرير،  على  ون��ام  اإال  بعدها-  وال  ال��ث���رات 

طبقة فا�سدة ت�ستق�ي على ال�سعب.
األ��ف  اأم���ام 3 مليني و400  اأب����اب بلده  راب��ع��اً: اأردوغ����ان ه��� ال��ذي فتح 
الجئ �س�ري هرب�ا من الق�سف، اإ�سافة اإلى ع�سرات االآالف من امل�سريني 
والليبيني واليمنيني وغرهم من العرب الذين �ساقت عليهم بلدانهم مبا 

رحبت.

خام�ساً: ي�جد يف تركيا حالياً 72 األف طالب اأجنبي، اأغلبهم من العرب، 
يف  )منحة(،  الرتكية  احلك�مة  نفقة  على  يدر�س�ن  العرب  ه���ؤالء  واأغ��ل��ب 
ال�قت الذي ال ت�فر الدول العربية الأبنائها الدرا�سة املجانية. وخلل العام 
الرتكية من  للجامعات  األ��ف طالب عربي بطلبات   83 املا�سي وح��ده تقدم 
اأي دولة عربية  اأجل احل�س�ل على منح درا�سية جمانية.. بينما مل ن�سمع 
وال  املنح  �سبيل  على  ال  الطلبة  من  العدد  ه��ذا  مثل  ا�ستقطاب  يف  ان�سغلت 

غرها.
وال  قي�د  ب��دون  تركيا  يدخل�ن  العربية  ال��دول  م�اطني  اأغلب  �ساد�ساً: 
اأن يتنقل من بلد  اأي م�اطن عربي  تاأ�سرات، يف ال�قت الذي ال ي�ستطيع 
عربي اإلى اآخر بدون احلاجة اإلى تاأ�سرات واملرور بع�ائق حدودية معقدة. 

�سابعاً: عندما قتلت ا�سرائيل م�اطنني اأتراكا يف عر�س البحر انقطعت 
العلقات بني اأنقرة وتل اأبيب خلم�س �سن�ات، بينما عندما قتلت ا�سرائيل 
م�اطنني عرباً داخل عا�سمة عربية، وهم يف عقر دارهم وقلب اأر�سهم، فاإن 
العلقات بني تلك العا�سمة وتل اأبيب »هداأت« خلم�سة �سه�ر ولي�س خم�س 

�سنني، ثم عادت اإلى �سالف عهدها!
بجرائم  ومتهماً  م�سج�ناً  رج��ًل  فان  اأردوغ���ان«  »دميقراطية  يف  ثامناً: 
اإرهاب وُعنف )�سلح الدين دمرطا�س( دخل انتخابات الرئا�سة وناف�س من 
اأجل ال��س�ل اإلى احلكم، بينما يف عاملنا العربي يحدث العك�س متاماً، اإذ تتم 
االطاحة بالرئي�س واعتقاله و�سجنه واإخفاوؤه.. اأي يف تركيا ميكن اأن ي�سبح 
ال�سجني رئي�ساً، بينما يف دميقراطيات العرب فاإن الرئي�س ميكن اأن ُي�سبح 
�سجيناً ومُيكن اأن ُيلقى بكل �سناديق االقرتاع يف �سلت املهملت وكاأن �سيئاً 

مل يكن.
تركيا  على  العرب  ويتدفق  اأردوغ���ان،  العرب  ُيحب  كلها  االأ�سباب  لهذه 
للعي�س فيها، ولهذا ُيتابع العرب وتابع�ا انتخابات تركيا، كما ل� اأنها حدثت 
يف اأهم ع�ا�سم العرب، لي�س فقط الأنهم يدرك�ن اأنها االنتخابات ال�حيدة 
حتديد  يف  مهماً  عامًا  يعتربونها  الأنهم  اأي�شاً  واإمن��ا  املنطقة،  يف  النزيهة 

م�سر املنطقة ذاتها. 

لهذه األسباب يحب العرب أردوغان

محمد عايش*

* كاتب فل�سطيني
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“مالكة  واال�ستثمار  للتعليم  ال��زرق��اء  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
العادي اخلام�س  وريا�س ومدار�س اجلامعة” اجتماعها  الزرقاء  جامعة 

والع�سرين يف جامعة الزرقاء.
للتعليم  ال��زرق��اء  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�س�ر  االجتماع  ومت 
ال�سركات  عام  �سعرة، ومندوب مراقب  اأب�  الدكت�ر حمم�د  واال�ستثمار 
ال�سيد هيثم ال�سمايلة، واأع�ساء املجل�س، بعد اكتمال الن�ساب،وح�س�ر ) 
24 ( م�ساهما من اأ�سل ) 1130 ( م�ساهماً، ميلك�ن ما ن�سبته )82،3%( من 

االأ�سهم.
وقد حققت �سركة الزرقاء للتعليم واال�ستثمار )مالكة جامعة الزرقاء 
الريادية  وامل�شاريع  االجن��ازات  من  العديد  اجلامعة(،  ومدار�س  وريا�س 
املتميزة والهادفة يف خمتلف االأ�سعدة، التي ت�سهم يف دعم وتط�ير جامعة 

الزرقاء وريا�س ومدار�س اجلامعة.

اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون لشركة الزرقاء للتعليم واالستثمار

جامعة الزرقاء

الدكت�ر ب�سام احلل� 
رئي�س جامعة الزرقاء اال�ستاذ

الدكت�ر حمم�د اأب� �سعرة 
رئي�س جمل�س االدارة
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ق���ام وف���د م��ن م��رك��ز ال��درا���س��ات االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف اجلامعة 
بحثية  درا���س��ة  ب��اإج��راء   hopes وبالتعاون مع منظمة  االأردن��ي��ة 
حتديد  بهدف  ال��زرق��اء،  جامعة  يف  الدار�شني  ال�شوريني  للطلبة 
الع�ائق يف التعليم العايل للطلبة ال�س�رين يف اجلامعات االأردنية.

ال�س�ريني الدار�سني  اأراء الطلبة  ا�ستطلع  اللقاء  ومت خلل 
تزويد  ب��ه��دف  ت�اجههم،  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��زرق��اء،  يف جامعة 
وهذه  املطل�بة،  واملعطيات  بالبيانات  القرار  و�سانعي  الباحثني 
الزيارة هي االأولى من ن�عها، حيث �سيق�م باحث� املركز امليداني�ن 
بزيارة 17 جامعة اأخرى حك�مية وخا�سة من �سمن هذا امل�سروع.
بت�سهيل مهمة  الزرقاء  املركز دور جامعة  العامل�ن يف  وثمن 
الباحثني يف تنفيذ هذه الدرا�سة والتي تع�د بالفائدة على الطلبة 

واجلامعات االأردنية.

وفد من مركز الدراسات 
في الجامعة األردنية يزور جامعة الزرقاء

ال��ذي  االأول  االإع��لم��ي  االإب����داع  منتدى  ال��زرق��اء  جامعة  يف  عقد 
رئي�س جمل�س  بح�س�ر  اجلامعة،  واالإع��لم يف  ال�سحافة  كلية  نظمته 
اأمناء جامعة الزرقاء معايل املهند�س �سمر احلبا�سنة، وعمداء الكليات 

وطلبة اجلامعة.
 وق�����ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال����زرق����اء االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر ب�����س��ام احل��ل���،

ُيعد مبثابة حمطة م�سيئة ومت�ا�سلة من حمطات ر�سد  املنتدى  ان 
طلبة  ت�سجيع  بهدف  املهني،  واالأداء  بالعمل  املقرتن  العلمي  التف�ق 
االأردنية من خمتلف  واالإع��لم يف اجلامعات  ال�سحافة  واأق�سام  كليات 
التخ�س�سات على التناف�س احلر ال�سريف، واإثراء حق�ل املعرفة و�س�ال 

اإلى التفّرد باالجناز والتميز واالإبداع.
للتعليم  ال���زرق���اء  ���س��رك��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دع���م  اإل����ى  واأ����س���ار 
التي  اللمنهجية  للأن�سطة  �سعرة  اب�  حمم�د  الدكت�ر  واال�ستثمار 

تعزز قيم امل�ساركة لدى الطلبة وتعزز طاقاتهم االإبداعية.
العلمية  امل���ب���ادرات  اإط���لق  داأب���ت على  اجل��ام��ع��ة  كليات  ان  واأو���س��ح 

تنفيذا  واالأك��ادمي��ي��ة،  العلمية  وامل�سابقات  العلمية  امل���ؤمت��رات  وتنظيم 
وروح  التعلم  على  القائم  التعليم  اإلى تط�ير  الهادفة  الإ�سرتاتيجيتها 
املبادرة وربطها بال�اقع ولتك�ن نرا�سا منرا لطلبتها يف اإنتاج املعرفة 
التنمية  وتعميمها، مقرتنة باالبتكار واالإبداع الذي يخدم م�سروعات 
امل�ستدامة ل�طننا املعطاء، واإعداد جيل واٍع لغٍد واعٍد م�سرق، م�ستندين 
اإل��ى االهتمام  الداعية  الثاين  امللك عبد اهلل  اإل��ى روؤى جللة  يف ذلك 

بال�سباب وطاقاتهم االيجابية الإعلء ال�سروح والبنيان.
خم�سة  مب�ساركة  اإعلمية  م�سابقة  اإج���راء  على  املنتدى  وا�ستمل 
وث��لث��ني ع��م��ل م��ن ك��ل��ي��ات االع����لم يف ج��ام��ع��ات ال��رم���ك وال�����س��رق 
االأو�سط والزرقاء، تغطي حماور املنتدى الرئي�سية املتمثلة يف:  االأعمال 

ال�سحفية، واالأعمال االإذاعية والتلفزي�نية، واالإعلم اجلديد.
وت�سمن امللتقى،  عر�س فيدي� للأعمال امل�ساركة، كما قام الدكت�ر 

ب�سام احلل� بتكرمي الفائزين وامل�ساركني يف اأعمال املنتدى.

منتدى اإلبداع اإلعالمي األول في جامعة الزرقاء 
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نظمت كلية ال�سيدلة يف جامعة الزرقاء حفًل الأداء ق�سم املهنة 
لطلبتها اخلريجني يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2018/2017، والبالغ 

عددهم )40( طالباً وطالبة.
اب�  ن��ادر  الدكت�ر  االأ�ستاذ  بال�كالة  الزرقاء  جامعة  رئي�س  وق��ال 
العلم  لهم  وقدمت  الطلبة  اأبناءها  احت�سنت  اجلامعة  اأن  �سيخة، 
واملعرفة، مبينا اأن كلية ال�سيدلة ت�اكب التط�ر العلمي يف التعليم 
تدري�سية  هيئة  ت�سم  كما  التعليمية،  ال��سائل  ب��اأح��دث  ال�سيديل 

يحمل�نها  التي  والر�سالة  الق�سم  اأهمية  م�ؤكدا  عالية،  كفاءة  ذات 

من  اآم��ًل  واملجتمع،  املر�سى  جت��اه  االإن�ساين  وبعدها  واأخلقياتها 

التي  العالية  الثقة واملهنية  اأن يك�ن�ا على قدر  الطلبة اخلريجني 

�سقلتها بهم جامعتهم.

واأدى الطلبة يف احلفل، الذي ح�سره اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

يف الكلية واأهايل الطلبة، الق�سم القان�ين ملمار�سة املهنة.

الدكت�ر  اإدارت��ه��ا  جمل�س  برئي�س  ممثلة  الزرقاء  جامعة  �ساركت 
حمم�د اأب� �سعرة ورئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكت�ر ب�سام احلل�، يف 
فعاليات امل�ؤمتر العربي االآ�سياين الثالث للتعليم العايل يف العا�سمة 
العربية  اجلامعات  الحتاد  العام  االأمني  برعاية  كواالملبور  املاليزية 

الدكت�ر �سلطان اب� عرابي العدوان.
اجلامعات  اأداء  قيا�س  ماليزيا،  يف  يعقد  ال��ذي  امل���ؤمت��ر  وناق�س 

وتعزيز اجل�دة ال�ساملة:النماذج الناجحة واالإ�سرتاتيجيات.
العاملية  واجلامعة  الزرقاء  جامعة  اأبرمت  امل�ؤمتر  هام�س  وعلى 
علمية م�سرتكة،  برامج  على عقد  ن�ست  تعاون  اتفاقية  االإ�سلمية 

وال��ت��ع��اون يف امل���ج���االت االأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، وت���ب���ادل اخل����رات، 
واملجاالت االأخرى ذات االهتمام امل�سرتك.

واأو�سح رئي�س جامعة الزرقاء االأ�ستاذ الدكت�ر ب�سام احلل�، خلل 
الزرقاء  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ح�سرها  التي  االتفاقية  ت�قيع 
للتعليم واال�ستثمار الدكت�ر حمم�د اب� �سعرة، اأن اجلامعة ت�سهد 
متكنت  كما  اجلامعات  خمتلف  بني  مميزة  وتعليمية  علمية  مكانة 
العربية  اجلامعات  خمتلف  مع  وعديدة  متميزة  �سراكات  بناء  من 
والعاملية، مبيناً اأن جامعة الزرقاء اأبرمت العديد من االتفاقيات مع 

خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية.

خريجو الصيدلة في جامعة الزرقاء يؤدون قسم المهنة

جامعة الزرقاء تشارك في المؤتمر العربي اآلسياني الثالث للتعليم العالي
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امل�ستمر  التعليم  مركز  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��زرق��اء  جامعة  يف  اأب��رم��ت   
وخدمة املجتمع يف اجلامعة و�سركة االإبداع اخلليجي للتدريب واال�ست�سارات 

االأردين، تهدف لعقد دورات ودبل�مات تدريبية والت�س�يق االلكرتوين.
االأ�ستاذ  رئي�سها  الزرقاء  جامعة  عن  وقعها  التي  االتفاقية  ون�ست 
الدكت�ر ب�سام احلل�، وعن �سركة االإبداع اخلليجي مديرها العام عماد 

وفا، على عقد برامج تدريبية يف اإدارة املطارات وعل�م الطران، اإدارة 
امل�ست�سفيات وال�سجلت الطبية، و�سيانة �سيارات الهايرد، والت�سميم 
املتجددة،  والطاقة  وامل��ذي��ع��ات،  املذيعني  وتاأهيل  وال��دي��ك���ر،  الداخلي 
وامل��ل��ت��م��ي��دي��ا،  اجل��راف��ي��ك��ي  الت�سميم  ودب���ل����م  وال��ت��غ��ذي��ة،  وال��ري��ا���س��ة 

باالإ�سافة لدبل�م ت�سميم االألعاب االلكرتونية.

اتفاقية تعاون بين جامعة الزرقاء وشركة اإلبداع الخليجي للتدريب واالستشارات

�ساركت جامعة الزرقاء يف معر�س اجلامعات االأردنية الثاين الذي 
نظمته هيئة االإغاثة الدولية، والذي اأقيم يف خميم االأزرق، ومب�ساركة 
املجتمع،  وك��ل��ي��ات  الر�سمية واخل��ا���س��ة  االأردن���ي���ة  م��ن اجل��ام��ع��ات  ع��دد 
اإل���ى ال��ت���ا���س��ل امل��ب��ا���س��ر ب��ني الطلبة م��ن اللجئني  وي��ه��دف امل��ع��ر���س 

ال�س�ريني وممثلي اجلامعات.
وتهدف م�ساركة جامعة الزرقاء لتعريف الطلبة على التخ�س�سات 

والرامج التي تطرحها اجلامعة، وتقدمي الن�سرات الت��سيحية لهم، 
باالإ�سافة للخ�س�مات التي متنحها اجلامعة للطلبة، كما تتيح لهم الفر�سة 

للح�س�ل على معل�مات ح�ل التخ�س�سات التي تتنا�سب ومعدالتهم. 
الطلبة  جت���ذب  علمية  وم��ك��ان��ة  ب�شمعة  ال���زرق���اء  ج��ام��ع��ة  وحت��ظ��ى 
للدرا�سة، كما تتميز بتقدمي خدمات تعليمية، ون�ساطات وبرامج ت�سهم 

يف �سقل �سخ�سية الطلبة.

جامعة الزرقاء تشارك في معرض الجامعات األردنية باألزرق
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�ساركت جامعة الزرقاء يف معر�س اجلامعات االأردنية الثاين الذي 
نظمته هيئة االإغاثة الدولية، الذي اأقيم يف خميم الزعرتي،  مب�ساركة 
الر�سمية واخل��ا���س��ة، وك��ل��ي��ات املجتمع  االأردن���ي���ة  ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات 

واملراكز العلمية واالأكادمييات.
وتاأتي هذه امل�ساركة للت�ا�سل املبا�سر بني الطلبة وممثلي اجلامعات 

على  وتعريفهم  التعليمية،  م�سرتهم  م�ا�سلة  على  الطلبة  لتحفيز 

الن�سرات  وت��ق��دمي  اجل��ام��ع��ة،  تطرحها  ال��ت��ي  وال��رام��ج  التخ�س�سات 

الت��سيحية لهم، كما تتيح لهم الفر�سة للح�س�ل على معل�مات ح�ل 

التخ�س�سات، باالإ�سافة للخ�س�مات التي متنحها اجلامعة للطلبة.

منحت هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان اجل�دة جامعة 
الزرقاء »كلية ال�سيدلة«، �سهادة �سمان اجل�دة )امل�ست�ى الف�سي(، بعد 

حتقيق الكلية لكافة متطلبات �شمان اجلودة على م�شتوى الكلية.
العايل و�سمان اجل�دة  التعليم  واأكد رئي�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�س�ر  الزعبي،  ب�سر  الدكت�ر  االأ�ستاذ 
الزرقاء للتعليم واال�ستثمار الدكت�ر حمم�د اأب� �سعرة، حر�س الهيئة 
التعليم  رفعة  بهدف  اأدائ��ه��ا  لتح�سني  بتقارير  اجلامعات  تزويد  على 
العايل يف االأردن، مبينا اأن ذلك ي�ساعد يف الت�سنيف االأردين للجامعات 
والذي يهدف اإلى التناف�سية وال��س�ل للعاملية، م�سيداً بامل�ست�ى املتميز 

واملكانة العلمية والتعليمية التي ت�سهدها اجلامعة، وامل�ساريع الريادية 

التي حققتها.

ياأتي  ذل��ك  اإن  احلل�  ب�سام  الدكت�ر  االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  وق��ال 
رئي�س  نائب  واأك��د  االجامعة،  حققتها  التي  االجن���ازات  �شل�شلة  �شمن 
الزرقاء على  �سيخة حر�س جامعة  اأب�  نادر  الدكت�ر  االأ�ستاذ  اجلامعة 
�سمان  �سهادة  على  ال�سيدلة  كلية  ح�س�ل  وان  اجل���دة،  نظام  تط�ير 

اجلودة ياأتي �شمن االجنازات الريادية التى حققتها اجلامعة.
واأو�سحت عميد كليه ال�سيدلة يف جامعة الزرقاء الدكت�رة اأحلم 
الكيلين، اأن ح�س�ل الكلية على �سهادة �سمان اجل�دة ي�سهم يف تقدم 
الطلبة  م�شتوى  يف  وحت�شن  ال���دويل،  االعتماد  على  للح�شول  الكلية 
م�ؤكدة  ودوليا،  واإقليميا  حمليا  اجلامعة  تناف�سية  وتعزيز  اخلريجني 
لل��س�ل  ال�سيدلة  جم��ال  يف  العلمية  التط�رات  م�اكبة  على  العمل 

للم�ست�ى العاملي.

جامعة الزرقاء تشارك في معرض الجامعات بالزعتري 

كلية الصيدلة في الجامعة تحصل على شهادة  ضمان الجودة
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ي�ا�سل خمتر البحث واالإب��داع العلمي يف جامعة الزرقاء، 
وبرجمة  ت�سميم  امل��ب��دع��ني يف جم��ال  للطلبة  واأب��ح��اث��ه  دع��م��ه 

الرب�رت.
وي���ه���دف خم��ت��ر ال��ب��ح��ث واالإب�������داع ال��ع��ل��م��ي دع���م خمتلف 

ال��ق��درات  وت��ط���ي��ر  لتنمية  والتكن�ل�جية  العلمية  االأن�����س��ط��ة 
تكن�ل�جيا  اأن  حيث  االإب��داع��ي،  والعمل  والتط�ير  االبتكار  يف 
كما  وال�سناعية،   العلمية  املجاالت  �ستى  يف  اأ�سبحت  الروب�ت 

ت�سهم يف تعزيز قدراتهم العملية واإثراء اجل�انب االإبداعية.

مياه  الزرقاء حمطة  ومدار�س جامعة  ريا�س  وفد من طلبة  زار 
زاركي يف جامعة الزرقاء، تعرف�ا خللها على اأق�سام امل�سنع وطريقة 

التعقيم والتعبئة.
وق����دم م��دي��ر حم��ط��ة م��ي��اه زارك�����ي يف اجل��ام��ع��ة امل��ه��ن��د���س ح���ازم 
امل��ي��اه وكيفية عمل  اب��راه��ي��م، نبذة ع��ن االآل��ي��ة املتبعة الإن��ت��اج ع��ب���ات 

لكيفية  باالإ�شافة  ق�شم،  كل  عمل  وطبيعة  االإنتاج  وخطوط  وح��دات 
اأن امل�سنع  معاجلة املياه وتعقيمها ثم مرحلة التغليف االآلية، مبينا 
ي�ستخدم احدث التقنيات واأج�د املعاير يف التعقيم والتحلية وتعبئة 

مياه ال�سرب، كما متت االإجابة عن اأ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم.

مختبر البحث واإلبداع العلمي في جامعة الزرقاء يدعم الطلبة المبدعين 

وفد من طلبة رياض ومدارس جامعة الزرقاء يزور محطة مياه زاركي 
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اململكة االردنية الها�سمية دي�انها اال�سا�س وعم�دها االق�ى 
م�ستجدة  م�ستعدة  العربي،  اجلي�س   / االردنية  امل�سلحة  الق�ات 
والظفر  وال��ن��زال  البط�لة  م���دارج  يف  �سامقة  ب��اجل��لل  مفعمة 
والن�سر م�ستمدة عزميتها من قائدها االعلى جللة امللك عبد 
اهلل الثاين ابن احل�سني، وه� الذي ي�سر اليها �سبحا وم�ساء، 
وهي املعروفة وامل��س�فة بق�ة يدها ونظافتها وطهارتها من كل 

رج�س ودن�س وهي رهاننا ال�ج�دي واملعريف والفل�سفي.
اجل  واف���رادا  �شباط  و�شف  �شباطا  جي�شنا  بوا�شل  يا  اأنتم 
النا�س اقدارا، ان الق�ات امل�سلحة االردنية / اجلي�س العربي هي 
التي انت�سلت االردن من التبعية الى الع�سر احلديث، ذلك انها 
منحت االردنيني للمرة االولى اح�سا�سهم ب�طنهم وبعزته ويف 
ملا هي عليه االن من  ملا و�سلت بلدنا  ال��ق���ات  ه��ذه  ل���ال  ظني 
تقدم واثبات وج�د ومناء، ان الق�ات امل�سلحة االردنية /اجلي�س 
العربي وقد ايقظت فيك ما مل تعتقد وج�ده فيك، هي ا�سارات 
مرور الى احلرية، فكم من حكاية، كم من تاريخ، كم من بط�لة، 
اع���د  ليتني  ال�سمت،  وت��ل��زم  ت�سحيات  م��ن  ك��م  �سهادة،  م��ن  ك��م 
اليك الك�ن من ذوي القبعات اخل�سر وال�س�د والزرق واحلمر، 
ليتني من ربع الكفاف احلمر والعقل ميالة، ها انا اع�د اليك 
من  ليقذفني  جارفا  مرة  كل  يف  م�ستعجل  احلنني  ويجتاحني 

جديد الى رحمك الدافئ. 
ان ق�اتنا امل�سلحة االردنية / اجلي�س العربي بف�سل �سيتها 
املدوي يف كل مكان وما حتظى به من هيبة ووقار ورهبة وعلى 
ظلت  وت�سميم  وبح�سم  ���س��داد  �سنني  واج��ه��ت  م�سرتها  ط���ل 
راياتها ت��رف��رف ف��وق اع��ايل ال���ذرى حتمي احل���دود وت���ذود عن 
مكان  ك��ل  يف  العربي  احل��م��ى  وك��ذل��ك  الطاهر  االردين  احل��م��ى 
التطور  االجن���از  م��ن  ج��دي��دة  اف���اق  لتد�شني  تندفع  وا�شتمرت 
والتقدم ويف �ستى املجاالت تتفاعل مع املحيط االجتماعي، تبني 
على التفاعل وحتتمي بظال املعرفة والعلم، ومتهيدها ال�شبل 
او  لبناء الدولة ال�طنية الق�ية التي يهابها كل عدو او طامع 
ال�سدائد  العديد من  ام��ام  �سرير وبقيت ط���دا �ساخما  او  غ��ادر 

واملحن. 
ان حرية االعلم وان ارادها �سيد البلد �سقفها ال�سماء هي 
فيها  وتتحرر  العقد  كل  من  الل�سان  فيها  ينحل  التي  احلرية 
النف�س من كل الرقابات هي احلرية التي يجب اال جتعلنا نفقد 
احلقيقة  ونبخ�س  ال���ج���د  ع��ن  ونتعالى  امل��غ��زى  ون��ع��دم  املعنى 
وننفلت من اي اطر، ان االعلم يجب ان يك�ن اداة ناعمة اليقاظ 
لل�ستم�ساك  مدع�ون  النا�س  اال�سياء،  حما�سن  وذكر  اال�س�اق 
باال�س�ل يف تعاملهم مع االعلم اجلديد ال ان ينفلت البع�س 
امل�سطلحات  بف��سى  ���س���اء  املعيب  ال�سكل  ب��ه��ذا  ال�����س���اب  ع��ن 
وامل�ساركات او التقا�سم مع اال�سدقاء بل رقابة ومبلء اال�ستفزاز 
كل  و�شعي  مفهومية  وفو�شى  وهمية  جماهريية  حتقيق  بغية 
يف  كثرة،  �سفحات  وت�س�يد  اخلا�سة  مفاهيمه  لنحت  �سخ�س 
ذلك ن�ع من ال�هم الذي يجب جتاوزه ومن هنا يك�ن ما يفعله 
الظهار  جتريبا  ولي�س  تخريبا  ب��ل  الف��سى  م��ن  ن���ع��ا  ه����ؤالء 

الذات ول� كان ذلك على ح�ساب احلقيقة وال�طن، الن اعتبارات 
حاجة  يف  تظل  والتي  التفاعلية  املظاهر  ه��ذه  كل  حتكم  كثرية 
الى عمق معريف ونقد متخ�ش�س وبعيدا عن ال�شروط املعرفية 
فان هذا ال مينح احلق يف لبا�س جبة املعرفة وامتلك الف�ساء 
وعيا  ي�ستدعي  االعلمية  باملمار�سة  فاالرتقاء  ي�ساء  ما  وكتابة 

بالبعد اجلديد لهذا ال�افد اجلديد.
الذين  ال�سباب  م��ن  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ي�ستدركه  ان  ن��اأم��ل  م��ا 
جمع�ا عمق االبداع الى �سبط التقنية بعد ان ترعرعت جتاربهم 
يف  االب���داع  ان  حيث  املتعددة،  وال��سائط  الذكية  اله�اتف  بني 
الكتابة الرقمية يحتاج باال�سافة الى امل�هبة واالطلع واملعرفة 
املعرفية  ا�ستغالها  وب��ط��رق  ب��ه��ا  وال���ع��ي  التقنية  �سبط  ال���ى 
والت�س�رية والثقة يف االفاق التي تفتحها بال��سيط املعل�ماتي.
بحر  على  منه  يطل  للغد،  ي�سيد  عر�سه  �سرجه  واجل��ن��دي 
االمنيات ووحدة احللم واحلقيقة، فاجلندي االردين من�ذج يف 
او ملل  �سلل  امل�قع ال يعرتيه  الت�س�يب وثبات يف  املهارة ودقة 
املعرفة  و�سعة  اجلبني  بر�سح  اال  االح��رتاف��ي��ة  ال��ى  يت��سل  وال 
والتدريب الدوؤوب وه� ما تعك�سه ال�اجبات واملهام والتحديات 

الي�مية.
 الق�ات امل�سلحة االردنية /اجلي�س العربي هي �سجرة باأوراق 
واغ�سان وازهار وال�ان وع�سافر تخ�سر لرت�سم بعطر عرقها 
���س���ق االر����س ال��ى ال�����س��م��اء، ه��ي ذل��ك اجل��م��ال ال��ث��اوي يف حياة 
و�سجايا ا�سحابها، حيث تبهرنا فتاأخذ مبجامع القلب وت�سكن 
بروائع  الطافحة  الط�يلة  ال�طن  م�سرة  امتداد  على  ال��ف���ؤاد 
افاقها  وامتداد  ال�سحراء  ف�ساءات  ي�سكن�ن  البط�لية  امل�ساهد 
بالقيمة  ت�سعرنا  التي  املخيفة  رمالها  و�س�ساعة  اللمتناهية 
احلقيقية له�ؤالء الذين يعي�س�ن �سظف العي�س وق�ساوة الطبيعة، 
فيمتلكنا اح�سا�س ب�ساآلة حجمنا امام رحابة املدى املفت�ح امام 
ال�سارمة  مدافعها  وف�هات  الياتها  ودوال��ي��ب  دباباتها  جنازير 
مبختلف وحداتها الثابتة واملتنقلة ت�سعرنا باالطمئنان وااللفة 
اطمئنانا  مينحنا  واخل����ف  بالرهبة  ي�سعرنا  ان  ع��سا  ال���ذي 
الطفل يف  اال  وراح��ة نف�سية وت�ازنا وجدانيا وامانا ال يتذوقه 
والتغلب  احلياة  �سعاب  دائمة مع  انها يف م�اجهة  ام��ة،  ح�سن 

عليها.
املعاناة  �سديدة  االم��ة يف حمطة مظلمة  تعي�سة  ما  ويف ظل 
وغي�م غادرة يقف ن�سامى اجلي�س العربي وقفة اال�س�د يعاين�ن 
وته�ى  الغم�س  ت��ع��اف  وعي�نهم  ال��زن��اد  على  واي��دي��ه��م  االف���ق 
ال��ع��دو على ط���ل ح��دودن��ا ال�سمالية  مل��لق��اة  ال�سهر وت��ت��ح��رك  
البالع ط�لها 750 كم مع جن�ب �س�ريا و�س�ال الى �سرقنا مع 
والكتار  ال�سريعة  يحر�س�ن  يرابط�ن  وهنالك  ال��ع��راق.  غ��رب 
والغ�ر والكرامة ب�قفات عز ورج�لة وبط�لة. نحتاج الى �سبط 
نحن  متكاملة  اأدوارا  ن���ؤدي  لنظل  الرقمية  الكتابة  يف  االي��ق��اع 
ت�سنعه  ال�طن  ان  اجلميع  وليتذكر  ال�طن  اجل  واجلي�س من 

ارادة حقيقية ووعي بقيمة اجلي�س الذي لدينا.

القوات المسلحة األردنية 

الجيش العربي.. القول اآلخر
د. غازي السرحان
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برعاية م�ست�سار اجلامعة الدكت�ر مروان كمال اختتمت كلية االآداب 
والفن�ن م�ؤمترها الدويل الثاين والع�سرين )التاريخ العربي ومناهج 
الفكر احلديث( بجل�سة البيان والت��سيات، حيث األقى الدكت�ر مروان 
اأجنزه  كعرب، مبا  كلنا فخر  فيها:  قال  كلمة  اجلامعة  م�شت�شار  كمال 
العل�م  �سعيد  على  االإ�سلمية  العربية  احل�سارة  �سياق  يف  اأ�سلفنا 
واالقت�ساد  العلم  ت��اري��خ  ي��ق��راأ  اأن  ال��ت��اري��خ  م��ن  ن��ري��د  ون��ح��ن  واالآداب، 
والتحرر االجتماعي وغرها من املظاهر التي مل تدر�س مبا يكفي يف 

املنطقة العربية.
ويف كلمته ت�جه الدكت�ر معتز ال�سيخ �سامل رئي�س اجلامعة بال�سكر 
اجلزيل للقائمني على امل�ؤمتر وللم�ساركني، وثمن اجله�د التي ُبذلت 

الإجناحه.
واأل��ق��ى كلمة امل�ساركني ال��دك��ت���ر ال��ي��ام��ني ب��ن ت���م��ي م��ن اجل��زائ��ر 
هذا  على  وللقائمني  فيلدلفيا  جلامعة  اجلزيل  بال�سكر  فيها  وت�جه 
التاريخ  اأهمية  اإل��ى  واأ���س��ار  ال���ف��ادة  وك��رم  التنظيم  لقاء ح�سن  امل�ؤمتر 
التخ�س�سات  من  ع��دداً  اإليها  ت�ستدعي  التي  املرّكبة  العل�م  من  لك�نه 
واحلق�ل املعرفية املختلفة والتي يجب العناية بها واإعادة اإنتاجها وفق 

املنهجيات احلديثة. 
واألقى الدكت�ر غ�سان عبد اخلالق رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر 
كلمة �سكر فيها امل�ساركني ورئا�سة اجلامعة على دعمها للم�ؤمتر وبارك 
دوراته  املوؤمتر يف  ا�شتمرارية جناح هذا  املوؤمتر متمنًيا  للجميع جناح 

اللحقة. 
للم�ؤمتر  املنظمة  اللجنة  �سر  اأم��ني  الكفاوين  عمر  الدكت�ر  وت��ل 

البيان اخلتامي والت��سيات على النح� التايل:
)احت�سنت جامعة فيلدلفيا االأردنية اأعمال امل�ؤمتر الدويل الثاين 

»التاريخ  عنوان  حتت  والفنون  االآداب  كلية  نظمته  ال��ذي  والع�شرين، 
العربي ومناهج الفكر احلديث«، وامتّد ثلثة اأيام )24 وحتى 26 ني�سان 
قطًرا  ع�سر  اثني  اإل��ى  ينتم�ن  واأكادمييًّا  باحًثا   70 مب�ساركة  2018م(، 

و�ست وثلثني جامعة.                
االأ���ش��ت��اذ  م��ن:  ك��ل  فيها  حت��دث  افتتاحية  بجل�شة  امل��وؤمت��ر  ا�شتهل 
الدكت�ر معتز ال�سيخ �سامل رئي�س اجلامعة، و�سيف �سرف امل�ؤمتر امل�ؤرخ 
عبداخلالق  غ�سان  والدكت�ر  حمافظة،  علي  الدكت�ر  االأ�ستاذ  الكبر 
فل�سطني  من  عتيق  عمر  والدكت�ر  للم�ؤمتر،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

ممثًل للم�ساركني.
التاريخ  مبراجعة  قدم�ها  التي  اأوراق��ه��م  يف  امل�سارك�ن  ُعني  وق��د 
اإنتاج هذا التاريخ وقراءته  العربي وفق مناهج الفكر احلديث، واإعادة 
امل��داخ��ل على  ق���راءة فكرية دقيقة م��ن م��ن��ظ���رات م��ت��ع��ددة، وت���زع��ت 

املحاور االآتية:        

التاريخ العربي واملنهج  -

قراءات يف فكر امل�ؤرخني العرب  -

التاريخ بني النقد االأدبي والفن  -

قراءات يف فكر م�ؤرخي الغرب  -

التاريخ واالأدب  -

تاريخ ال�سراح العربي االإ�سرائيلي  -

التاريخ والفل�سفة  -
وا�ستمل امل�ؤمتر - اإ�سافة اإلى جل�ستي االفتتاح واخلتام- على ع�سر 
من  املعنيني  وجمه�ر  امل�سارك�ن  الباحث�ن  ح�سرها  علمية،  جل�سات 
فني  معر�س  اإل��ى  اإ�سافة  واالإع��لم��ي���ن،  واملثقف�ن  فيلدلفيا  جامعة 

اختتام فعاليات مؤتمر )التاريخ العربي ومناهج الفكر الحديث(
بإطالق )الخطاب النْسوي في الوطن العربي(

جامعة فيالدلفيا
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وطلبتهما،  واجل��راف��ي��ك��ي  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم  ق�سمي  الأ���س��ات��ذة  �سامل 
ا�ستاأثر باإعجاب احل�س�ر.

البيان  ل�سياغة  امل�ؤمترين  مع  بالت�ساور  جلنة  ت�سكيل  مت  وقد  هذا 
اخلتامي وت��سيات امل�ؤمتر، �سمت كلًّ من:

د. عمر الكفاوين/ اأمني �سر اللجنة املنظمة للم�ؤمتر )مقرًرا(  -

د. اليامني بن ت�مي/ اجلزائر )ع�سً�ا(  -

د. مي�ساء اخل�اجا/ ال�سع�دية )ع�سً�ا(  -

د. ب�سمة بركات/ م�سر )ع�سً�ا(  -

اأ. عبدالكرمي الزيباري/ العراق )ع�سً�ا(  -
اإلى  االآت��ي��ة  الت��سيات  رف��ع  اللجنة  ق��ررت  وامل��داول��ة  الت�ساور  وبعد 

رئا�سة امل�ؤمتر:

واإع��ادة  العربي  بالتاريخ  ُتعنى  تاريخية،  ودرا���س��ات  بح�ث  مراكز  اإن�ساء   .1
اإنتاجه، وفق منظ�رات حداثية معتدلة معق�لة مقب�لة.

منا�سدة اأق�سام التاريخ يف اجلامعات العربية، حلثها على ت�جيه طلبتها،   .2
الفكر  مناهج  وف��ق  التاريخ  درا�سة  اإل��ى  العليا،  الدرا�سات  طلبة  وال�سيما 

احلديث.

ا���س��ت��ح��داث م�����س��اق��ات ُت��ع��ن��ى ب��ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي واالإ���س��لم��ي وال��ع��امل��ي يف   .3
اجلامعات التي ال يت�فر لديها اأق�سام خا�سة للتاريخ.

االأيدي�ل�جيا  بعيًدا عن  ق��راءة معرفية م��س�عية  التاريخ  ق��راءة  اإع��ادة   .4
والتحيز.

منا�سدة امل�ؤ�س�سات االإعلمية للإ�سهام يف ت��سيح حقيقة التاريخ العربي،   .5
وتف�سره تف�سًرا حداثيًّا للناأي به عن التطرف واأ�سبابه.

الرتبية  مناهج  امل�سرقة �سمن  العربي وحمطاته  التاريخ  اإدراج مفردات   .6

والتعليم.

تنمية احل�س الق�مي لدى املتعلمني واالأجيال ال�ساعدة وذلك من خلل   .7
احلرية  وطلب  ال�حدة  على  القائم  واأج��داده��م  اآبائهم  بتاريخ  ت�عيتهم 

واال�ستقلل.

االعتناء بالدرا�سات التطبيقية واالبتعاد عن الدرا�سات النظرية.  .8

9.  م�ا�سلة عقد امل�ؤمتر وفق هذا النهج، بحيث يك�ن العن�ان ممثًل لق�سية 
مركزية كرى، من ثم يتفرع منها عناوين متثل درا�سات بينية مهمة.

اال�شتمرار يف حتكيم االأبحاث العلمية امل�شاركة يف املوؤمتر ون�شرها لاإفادة   .10
منها يف امل�ستقبل.

ال��ق��ادم،  للم�ؤمتر  املقرتحة  امل��س�عات  م��ن  ع���دًدا  امل�سارك�ن  ا�ستعر�س  وق��د 
وارتاأوا اأن ينعقد م�ؤمتر فيلدلفيا الثالث والع�سرون يف �سهر ني�سان من 

عام 2019م حتت عنوان: )اخلطاب الن�ْشوي يف الوطن العربي(
امل�ؤمتر،  يف  امل�ساركني  جميع  با�سم  تت�جه  اللجنة  ف��اإن  اخلتام،  ويف 
و�سعًبا،  وحك�مة  قيادة  واالأردن��ي��ني  ل��لأردن  والتقدير  ال�سكر  بخال�س 
ويدع�ن لهم باّطراد االأمن واال�ستقرار، كما تت�جه بال�سكر والتقدير 
وليد ع�سف�ر،  االأ���س��ت��اذ  االأم��ن��اء  رئي�س جمل�س  امل���ؤمت��ر معايل  ل��راع��ي 
ج��ام��ع��ة فيلدلفيا  م�ست�سار  ك��م��ال  م����روان  ال��دك��ت���ر  االأ���س��ت��اذ  ومل��ع��ايل 
ولرئي�سها االأ�ستاذ الدكت�ر معتز ال�سيخ �سامل، ولرئي�س اللجنة املنظمة 
للم�ؤمتر الدكت�ر غ�سان عبداخلالق والأع�ساء اللجنة املنظمة، وجلميع 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل���ؤمت��ر ل��ق��اء دق���ة التنظيم وك���رم ال����ف���ادة، وي��رج���ن 
بال�سكر ل��سائل  التقدم واالزده��ار، كما يتقدم�ن  للجامعة مزيًدا من 
امل�ؤمتر ب�سكل يليق  اأعمال  الذين قام�ا بتغطية  االإع��لم ولل�سحفيني 

بحجم امل��س�ع واأهميته(.
ال�سهادات  بت�زيع  ورئي�س اجلامعة  م�ست�سار  قام  نهاية اجلل�سة  ويف 

التقديرية على الباحثني امل�ساركني.
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االأردن��ي��ة  ال��ت��اأم��ني  ل�سركة  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
اجتماعها ال�ساد�س وال�ستني ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/4/26 
يف مقر ال�سركة بعمان، ملناق�سة تقرير جمل�س االإدارة ال�سن�ي 

لعام 2017. 
اع�ساء  املالية وذمة  البيانات  العامة على  الهيئة  و�سادقت 

جمل�س االدارة لعام 2017. 
عثمان  االأردن��ي��ة  التاأمني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
من  بالرغم  اأدائ��ه��ا  م�ست�ى  على  ال�سركة  حافظت  لقد  بدير 
حيث  ج��ي��دة،   نتائج  وحققت  ال�سعبة،   االقت�سادية  ال��ظ��روف 
ملي�ن   79 لتبلغ   %5 بن�شبة  املتحققة  التاأمني  اأق�شاط  ارتفعت 
 5،6 مببلغ  التع�ي�سات  من  ال�سركة  ح�سة  زادت  فيما  دي��ن��ار،  
ملي�ن دينار ، مما كان له اثر �سلبي على النتائج الفنية خا�سة 
ال�س�ق  يف  ال�سركة  ن�سبة  وبلغت   ، ع��ام  ب�سكل  ال�سركة  ونتائج 
املحلي ) الذي يعمل به ح�ايل 25 �سركة تاأمني ( ما يزيد عن 

ن�سبة %10. 
يف  وقدرتنا  اجل��ي��دة  االكتتابية  نتيجة  ان   ، بدير  واأ���س��اف 
عملية اإدارة املطالبات وامل�ست�ى املرتفع من املهنية التي تتميز 
بها �سركتنا وعلقاتها التاريخية املمتازة مع معيدي التاأمني 
�سركة  متكنت   ، الطيبة  وال��ع��لق��ات  وامل�����س��داق��ي��ة  الثقة  على 

التاأمني االردنية من جتديد اتفاقياتها لعام 2018 مع �سركات 
النخبة يف جمال اعادة التاأمني بنف�س ال�شروط ال�شابقة. 

التاأمني  �سركة  يف  ارتفعت  امل�ساهمني  حق�ق  اأن  بدير  واأك��د 
االردنية عام 2017 الى 35،8 ملي�ن دينار مقارنة ب� 34،6 ملي�ن 

دينار عام 2016 ، اأي بزيادة مقدارها 1،235 ملي�ن دينار اردين.
 2018 للعام  امل�ستقبلية  ال�سركة  خطط  ع��ن  ب��دي��ر  وك�سف 
بها،   تعمل  التي  االأ���س���اق  يف  باأعمالها  الت��سع  يف  وت�جهاتها 
والعمل على فتح فروع جديدة يف االأ�س�اق املجاورة،  كما �ست�ستمر 
ال�سركة يف اإ�سرتاتيجيتها للحفاظ على امل�قع الريادي لل�سركة 
و حت�شينه يف ال�شوق املحلي من خال �شيا�شة اكتتابية حمافظة 

التاأمني  �سركات  ق�ية مع  واملحافظة على علقات   ، ومنطقية 
واإعادة التاأمني الدولية واالإقليمية التي ا�سا�سها الثقة املتبادلة ، 
واالبقاء على الت�سنيف االنتمائي وت�سنيف الق�ة املالية لل�سركة 
A.M.Best( باعلى م�ست�ى، وم�ا�سلة  ) مب�جب �سهادة �سركة 
العقارية  ا�ستثماراتها  على  احل��ف��اظ  االردن��ي��ة  التاأمني  �سركة 
املالية  لقدرتها  املتينة  والقاعدة  االأول��ى  ال�سمانة  ت�سكل  والتي 
دينار  ملي�ن   41 ال�س�قية  وقيمتها  ممتاز  و�سع  يف  وعقاراتنا 
والتي تزيد عن قيمتها الدفرتية بح�ايل 21 ملي�ن دينار ، بعد 
ان مت تقييمها من قبل ثلثة مكاتب عقارية مرخ�سة ومعتمدة 

من البن�ك االردنية. 

شركة التأمين األردنية
تعقد اجتماعها السنوي السادس والستين

شركات 

التأمين
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يف  اال�سلمية   التاأمني  ل�سركة  العامة  الهيئة  وافقت 
على   2018/4/22 امل���اف��ق   االأح���د  ي���م  املنعقد  اجتماعها 
ت��سية جمل�س االإدارة بت�زيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني 
���س��ادق��ت على  اأن  بعد  امل���ال  راأ����س  م��ن  ن��ق��داً  بن�سبة  )%8( 
تقرير جمل�س االإدارة وعن اأعمال ال�سركة وح�ساب االأرباح 
املنتهية يف 2017/12/31 واخلطة  املالية  لل�سنة  واخل�سائر 
امل�ستقبلية لل�سركة،  واإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س االإدارة عن 

ال�سنة املالية ال�سابقة. 
وقال االأ�ستاذ م��سى �سحادة رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
لنتائج  ال�شركة  حتقيق  ا�شتمرارية  ان  االإ�شامية  التاأمني 
املنهجية  تاأتي ح�سيلة االلتزام بتطبيق  جيدة للعام 2017 
املعتمدة للحفاظ على املكت�سبات املتحققة وامل�قع الريادي 
واملميز التي حتظى به �شركة التاأمني اال�شامية يف قطاع 
بالرغم  واخل���ارج  االأردن  يف  اال�سلمي  التكافلي  التاأمني 
من االزمات ال�شيا�شية واالقت�شادية التي حتيط باملنطقة 

وت�اجه خمتلف القطاعات ومنها قطاع التاأمني.
نهاية عام  يف  اأرب��اح��اً  ال�سركة حققت  اأن  �سحادة  وب��نيَّ   
2017 قبل ال�سريبة بلغت 3،014  ملي�ن دينار بن�سبة من� 
العام  لهذا  املكتتبة  االأق�شاط  اإجمايل  وبلغ    ،%1 مقدارها 

23،5 ملي�ن دينار بن�سبة من� %2. 
ال�سريبة  االأرب��اح قبل  امل�ساهمني من  بلغت ح�سة  كما 
ح�ايل 2،592 ملي�ن دينار مقابل 2،428 ملي�ن دينار لعام 
األف   422 االأرب���اح   من  ال�ثائق  حملة  ح�سة  وبلغت   2016

دينار مقابل  578 األف دينار لعام 2016. 
وب��ل��غ جم��م���ع م����ج����دات ال�����س��رك��ة ل��ع��ام 2017 ح���ايل 
دينار  ملي�ن   37،818 ح���ايل  مقابل  دينار  ملي�ن   39،990
امل�ساهمني  حق�ق  وبلغت   %6 بلغت  من�  بن�سبة   2016 لعام 
20،685 ملي�ن دينار مقابل 18،479 ملي�ن دينار لعام 2016 
راأ�سمال  رف��ع  ع��ام 2017  بن�سبة من��� 12%،  وق��د مت خ��لل 
بت�زيع  دينار  ملي�ن   15 اإل��ى  دينار  12ملي�ن  من  ال�سركة 

اأ�سهم جمانية بن�سبة 25% من راأ�سمال ال�سركة. 
التاأمني  �سركة  ع��ام  مدير  �سباغ  اأح��م��د  ال�سيد  واأ���س��اد 
االإ�سلمية بالنتائج التي حققتها ال�سركة خلل عام 2017 
وللمرة  ح�شولها   وم��ن��ه��ا  االإجن�����ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقق 
ال��راب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت����ايل ع��ل��ى ت�سنيف ائ��ت��م��اين ع��امل��ي من 
بدرجة    )IIRA(للت�سنيف الدولية  االإ�سلمية  ال�كالة 
)A( للقدرة املالية التكافلية  ومبنظ�ر م�ستقبلي م�ستقر، 
النهج  نف�س  على  ال�سركة  �سر  ا�ستمرارية  ال�سباغ  واأك���د 
ال��ت��ي ب��داأت��ه م��ن��ذ اث��ن��ني وع�����س��ري��ن ع��ام��اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا اأول 
�سركة تاأمني تكافلي اإ�سلمي  يف االأردن تعمل وفق مبادئ 
ال�طني  االقت�ساد  لت�ساهم يف خدمة  االإ�سلمية  ال�سريعة 
التاأمني  �س�ق  يف  التعاوين  التاأمني  مفه�م  وتعزز  وت�فر 
التاأمني  يف  الراغبني  امل�اطنني  احتياجات  وتلبي  االأردين 

التعاوين التكافلي.

شركة التأمين اإلسالمية
الهيئة العامة تقر البيانات المالية

وتوافق على  توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 %
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اخلام�س  بالعيد  ل��ل��ت��اأم��ني  االو���س��ط  ال�����س��رق  ���س��رك��ة  احتفلت   
واخلم�سني يف فندق االنرتك�نتننتال االردن حيث تاأ�س�ست ال�سركة 
بتاريخ 1962/6/28. وبذلك تعتر ثاين اقدم �سركة تاأمني اأردنية.

ح�سرته  كما  ادارت��ه��ا  وجمل�س  ال�سركة  م�ظف�  احلفل  ح�سر 
جمم�عة من قدامى امل�ظفني.  وبداأ احلفل بكلمة لنائب رئي�س 
جمل�س االدارة معايل ال�سيد وا�سف عازر وابدى تقديره وامتنانه 
مل�ظفي ال�سركة وادارتها التنفيذية يف بناء وتنمية ونه�سة ال�سركة 
لتك�ن من ال�سركات الرائدة يف اململكة يف جمال التاأمني م�ؤكدا ان 

م�سرة النجاح مت�ا�سله بهمة م�ظفيها املتميزين. 
العام  املدير  قع�ار  زيد  ال�سيد  االدارة  جمل�س  ع�س�  األقى  كما 
وا�سادا  الكرام  باحل�س�ر  رحبا  فيهما  كلمتني  �سمرات  ماجد  وم. 

باجنازات ال�شركة على مدار االعوام املا�شية. 
�س�ي�س  رج��ائ��ي  الدكت�ر  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأل��ق��ى 
ال�سركة  له  و�سلت  عما  املعل�مات  بع�س  باخت�سار  فيها  بني  كلمة 

من تقدم وما حققته من اجن��ازات خال العقد االخ��ري.  مبينا ان 
مع  يتعامل�ن  والكف�ؤ  املتعلم  ال�سباب  من  جمم�عة  ت�سم  ال�سركة 
اجلمهور مبهنية عالية اأو�شلت ال�شركة الى ان حتتل املرتبة االولى 
بني ال�سركات االردنية كافة يف تاأمينات البحري واملرتبة الثانية يف 

تاأمينات املمتلكات واملرتبه الثالثه يف تاأمينات احلياة.
وارتفع راأ�سمال ال�سركة ع�سرة ا�سعاف من 2،2 ملي�ن دينار الى 

22 ملي�ن دينار وكله مت�يل داخلي من ارباح ال�سركة. 
واكرث  الدفرتية  بالقيمة  �سعفا   14 امل�ساهمني  وارتفعت حق�ق 

من ذلك بكثر بالقيمة ال�س�قية.

وبلغ جمم�ع االرباح املعلنه قبل ال�سريبه 55 ملي�ن دينار. 
وا�سهما  نقديه  ارباحا  فقط  الفرتة  ه��ذه  خ��لل  ال�سركة  وزع��ت 
دي���ن���ار.  قيمتها  ب��ل��غ��ت ح�����ايل 34 م��ل��ي���ن  ا���س��م��ي��ة  جم��ان��ي��ه بقيمة 

ال�س�قية اأكرث من ذلك. 
ودفعت تع�ي�سات للم�ؤمنني لديها مبالغ زادت على 200 ملي�ن 

دينار. 
ودفعت �سرائب خمتلفه للدوله ما يقرب من 30 ملي�ن دينار. 

وما  ادخ��ار و�سمان  روات��ب ومكافاآت و�سندوق  ودفعت مل�ظفيها 
�سابه ح�ايل40 ملي�ن دينار. 

الشرق األوسط للتأمين
شركات  تحتفل بـ )55( عامًا من اإلنجاز

التأمين
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للتاأمني  الفرن�سية  االأردن���ي���ة  لل�سركة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
االدارة  رئي�س جمل�س  بح�س�ر   2018/4/25 العم�مي يف  اجتماعها 
اي�ب زعرب واع�ساء جمل�س االدارة وبح�س�ر مندوب  ال�سيد وائل 
عام مراقب ال�سركات زكريا ال�سمادي الذي اعلن قان�نية اجلل�سة 
جمم�عه  ما  واال�سالة  بال�كالة  ي�سكل�ن  ما  م�ساهماً   29 بح�س�ر 

85% من را�س مال ال�سركة والبالغ 9.100 ملي�ن �سهم / دينار. 
باع�ساء  بها  رح��ب  التي  كلمته  يف  االدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
الها�سمية  بقيادته  ال��غ��ايل  االردن  ان  وامل�ساهمني  االدارة  جمل�س 
الفذة،  يعطي الفر�س املنا�سبة ملن ي�سعى ويجتهد لتحقيق مبتغاه 
ن�سيب” واحلمداهلل  “لكل جمتهد  به  الأن  واملكت�سبات  النتائج  من 
تتمتع  ال�سركة  ان  تثبت  اعمالنا  نتائج  �سريعة على  ان نظره  م�ؤكد 
مب�قف مايل جيد جدا حيث او�سلها الى امل�ساف االأول بني �سركات 

التاأمني الزميلة العاملة يف االردن. 
متيز   2017 ع��ام  ب���اأن  تفاخر  ال�سركة  ادارة  اأن  زع���رب  وا���س��اف 
ت�سنيف  على  للح�س�ل  ال�سركة  ادارة  فيه  �سعت  ال��ذي  ال��ع��ام  ب��اأن��ه 
عاملي حمايد وطلبت من �سركة )A.M.Best( وهي �سركة ت�سنيف 
والتي  للت�سنيف،  املطل�ب  التقييم  الج��راء  دوليا  م�ث�قة  حمايدة 
وبعد التدقيق يف اعمال ال�سركة ونتائجها وا�ستكمال كل متطلباتها 
ال�سركة  بت�سنيف  تقريرها   )  A.M.Best(امل�سنفه ال�سركة  اأ�سدرت 
االأردنية الفرن�سية للتاأمني ون�سرته على �سفحتها الدولية الطلع 
كل من يهمه االمر، فجاء الت�سنيف واحلمد هلل بدرجة )+BB( مع 

نظرة م�ستقبلية اأيجابية.
وا�سار الى اأن اأرقام امليزانية م�سرفة وتتحدث عن نف�سها، وارج� 

ان اأترك املجال لتدار�سها وامل�افقه عليها، وبهذا املجال ال ي�سعني اال 
ان اأتقدم بعظيم ال�سكر وفائق التحية لكل من اآزرنا و�سد وي�سد على 
اأيدينا على كافة م�ست�ياتهم، ويف كل م�اقفهم جزاهم اهلل كل اخلر 

واأعاننالنك�ن دائما عند ح�سن ظنهم.
ال�سركة  ان  زع��رب  اك��د   2018 لعام  امل�ستقبلية  اخلطة  عن  وام��ا 
من خلل �سن�اتها االثنتني واالربعني املا�سية ومنذ بدايتها يف عام 
اأن�شطتها  اأداء متميز ومنو ملحوظ يف خمتلف  1976 ومن حتقيق 
التاأمينية واملالية،  مما جعلها تقف �ساخمة على قاعدة �سلبة تعتمد 
على فرق عمل متميزة ودرجات رفيعة امل�ست�ى،  لت�سبح الي�م �سركة 
رائدة �ساحبة ح�س�ر تاأميني،  وتتب�اأ مراكز ال�سدارة يف العديد من 
امل�ؤ�سرات والن�سب التاأمينية. وعلى خلفية االأ�س�س املتينة التي اأر�ست 
اأكرث من اأربعة عق�د م�ست،  فقد قامت ال�سركة باإعداد اإ�سرتاتيجية 

طم�حة معززة بخطط عملية وباآفاق متميزة. 

“االردنية الفرنسية للتأمين” 
تعقد اجتماعها العمومي وتقر بياناتها المالية
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األردن الدولية للتأمين
تطلق مشروع أتمتة مطالبات التأمين الصحي

شركات 

التأمين

وق��ع��ت ���س��رك��ة االأردن ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني )ن��ي���ت��ن ل��ل��ت��اأم��ني( 
اأي  الدولية، و�سركة  ال�سحية  مذكرة تفاهم مع �سركة احل��سبة 
 / ال�سحي  واالإب���داع  االبتكار  م�ؤمتر  هام�س  على  العاملية  كي�فيا 
التم�يل واحل��سبة و�سبط االإنفاق املنعقد يف ق�سر امللك ح�سني 

للم�ؤمترات – هيلت�ن، البحر امليت.
لتطبيق  بينها  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عن  املذكرة  مب�جب  ومت 
منظ�مة تنظيم مطالبات التاأمني ال�سحي وهي منظ�مة طبية 
اإلكرتونية تتيح املجال “ملزودي اخلدمات الطبية” تخزين كافة 
البيانات الطبية املتعلقة باملر�سى اإلكرتونياً، بحيث ت�سبح متاحة 
على  املنظ�مة  تعمل  و  اليها  الرج�ع  ي�سهل  و  الكرتونية  ب�س�رة 
الطبية  امل���اف��ق��ات  واإدارة  ال��ت��اأم��ني  مطالبات  ك��اف��ة  اإر���س��ال  اإدارة 

اإلكرتونياً. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق��م���ه،  ف��ار���س  امل��ه��ن��د���س  بالت�قيع  وق���ام 
لني�تن للتاأمني ورئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية االأردنية للتاأمينات 
احل��سبة  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ف��راج  رام��ي  د.  و  ال�سحية، 
الرئي�س  ال��ل��ح��ام  غ�����س��ان  وال�����س��ي��د   )EHSI( ال��دول��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
الرئي�س  ك��م��ال  ف��را���س  وامل��ه��ن��د���س   ،)EHSI( ل�سركة  التنفيذي 
غ��سة  د.عمر  و    ،)EHS( ال�سحية  احل��سبة  ل�سركة  التنفيذي 
قيادات  بح�س�ر  العاملية،  كي�فيا  اأي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
اإقليمية وحملية يف جمال تكن�ل�جيا الرعاية ال�سحية والتاأمني.

الدولية  ال�سحية  احل��سبة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
الذي  ال��دور  لت�ؤكد  تاأتي  االتفاقية  هذه  ان  اللحام  غ�سان  ال�سيد 
اأن�����س��ئ��ت ال�����س��رك��ة م��ن اأج��ل��ه وه���� االرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات ال�سحية 
اإع��اق��ة  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��اف��ة  �ست�ساهم يف جت���اوز  ح��ي��ث  اململكة  يف 
على  القائمني  جميع  جه�د  وي�ّحد  ال�سحية  باخلدمة  االإرت��ق��اء 
تعزيز  واأهمها  وميزات  ف�ائد  من  لها  ملا  ال�سحي  التاأمني  قطاع 
و  اال�ستخدام  واإ���س��اءة  وال��ه��در  االأخ��ط��اء  وتقليل  املر�سى  �سلمة 
متكني احلك�مة من و�سع خطط م�ستقبلية مبنية على معل�مات 
لقطاع  التناف�شية  ال��ق��درة  حت�شني  و  النظام  من  دقيقة  وتقارير 

ال�سحة عاملياً مما �سي�ساهم يف من� ال�سياحة العلجية.
من جهته اأكد املهند�س فار�س قم�ه الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
يف  اإيجابي  دور  ل��ه  �سيك�ن  املنظ�مة  تطبيق  اأن  للتاأمني  ني�تن 
االأخ��ط��اء  م��ن  �شيحد  النظام  اأن  حيث  املقدمة  اخل��دم��ة  حت�شني 
امل�افقات  على  وي�سّرع احل�س�ل  اليدوية  االإدخ��االت  الناجتة عن 
وي�فر على اجلهة امل�ؤمنة تكاليف مدخلي البيانات. كما �سيعمل 
على ت�فر خدمة اأف�سل ملتلقي العلج وتاأكيد م�افقاتهم ب�سكل 
�ستع�د  التي  املهمة  للف�ائد  باالإ�سافة  فائقة،  وب�سرعة  اإلكرتوين 
على جميع اأطراف العملية الطبية ك�ن النظام ي�فر ملفاً طبياً 

�سامًل ي�سم كل ما يهم املري�س ومقدم اخلدمة الطبية.
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التأمين الوطنية

الرائدة  ال�سركة  ال�طنية  ال�تامني  �سركة  ع��ام  مدير  ج��رار  منال  ال�سيدة 
اأن  وخرتها  متيزها  بجه�دها  ا�ستطاعت  اأن���اع��ه  بجميع  ال��ت��اأم��ني  جم��ال  يف 
العربي لعام 2018 ح�سب  االأك��رث نف�ذا وتاأثرا يف ال�طن  الن�ساء  تك�ن �سمن 
االقت�ساد  يف  كبر  ب�سكل  مل�ساهماتها  تقديرا  االأو���س��ط،  ال�سرق  ف�رب�س  جملة 

الإقليمي،والتي اأ�سبحت من�ذجا ايجابيا يف العامل العربي.
بالنف�س وه��ذا ما  الثقة  اأي عمل ه�  الرئي�سي لنجاح  ال�سر  اأن  تق�ل ج��رار 
يجعلها ت�سع هدفا اأمامها يف كل مرحلة من مراحل العمل التي بداأتها يف قطاع 

التاأمني وت�سيف اأنه طاملا ت�افرت االإرادة ن�سل اإلى الهدف ونحققه باإتقان .
امل��ح��ا���س��رات  اإع��ط��اء  ال��ت��اأم��ي��ن��ي م��ن خ���لل  ال���ع��ي  �ساهمت ج���رار يف ن�سر 

والتدري�س يف اجلامعات وتدريب م�ظفني يف قطاع التاأمني،
جديدة  ت�س�يقية  خطة  اعتماد  اإل��ى  عملت  ال�طنية  ال��ت��اأم��ني  �سركة  ويف   
توؤدي اإلى حتقيق ح�شة اكرب من التاأمني يف ال�شوق االأردين والتي تليق بعراقة 
ومكانة ال�شركة. رغم ما واجهه  قطاع ال�تاأمني من �شعوبات وحتديات فر�شت 
نف�سها . يف ظل ال��سع االقت�سادي  واالأزمة التي مير بها االأردن  والذي ت�ؤثر 

على هام�س ملءة وربح �سركات التاأمني.
يق�م�ا  ك��ي  امل�ظفني  على  عك�سته  بها  ال�تاأمني  �سركة  اإدارة  جمل�س  ثقة 

باأق�سى ما لديهم من جهد، واإظهار اأف�سل ما عندهم من طاقات. 
خدمات تاأمينية متميزة

العامة  التاأمينات  ي�سمل  مب��ا   ، متميزة  تاأمينية  خ��دم��ات  ال�سركة  وت��ق��دم 
وتاأمني  النقد،  وتاأمني  العمل  اأ�سحاب  وم�س�ؤولية  العمال،  وتاأمني  وال�سيارات 
 ، ال�سخ�سية  ،واحل�����ادث  وت��اأم��ني �سحي  ال��ن��ق��ل،  اأخ��ط��ار  امل�����س���ؤول��ي��ات وجميع 
اأخطار  النقل البحري واجل���ي، وتاأمني خيانة االأمانة وتاأمني جميع  وتاأمني 
املمتلكات، واحلريق واالأخطار احلليفة وخ�سارة ت�قف االأعمال وجميع اأخطار 
املقاولني وجميع اأخطار الرتكيب وجميع اأخطار االأجهزة االلكرتونية وعطل 

املكائن وتاأمني ال�سفر واالأخطاء املهنية وتاأمني احلياة.
كما حتظى �شركة التاأمني الوطنية بكادر فني موؤهل ومتتاز بنوعية االإعادة 
ون�عية  كبرة  ا�ستيعابية  بطاقة  عاملياَ  امل�سنفني  التاأمني  معيدي  اأك��ر  م��ع 

خدمات تاأمينية متميزة.
تاأ�شي�س ال�شركة

�سركة ال�تامني ال�طنية تاأ�س�ست يف عام 1965 كاأحد كريات �سركات التاأمني يف 
االأردن براأ�س مال م�سرح به وقدره 8.000.000 مليني دينار اأردين مدف�عة بالكامل 

و مب�ساركة من م�ؤ�س�سات مالية ونخبة من رجال االأعمال وال�سناعة والتجارة. 
املوؤ�شرات املالية

واإدارت��ه��ا  م�ظفيها  بجه�د   2017 العام  نهاية  مع  ال�سركة  ا�ستطاعت  فقد 
التنفيذية وبدعم مت�ا�سل من جمل�س االإدارة املحافظة على الربحية حيث بلغت 

االأرباح املتحققة قبل ال�سريبة 1،496،794  ملي�ن دينار يف نهاية العام 2017
اأف�شل بحث تاأميني

رجائي  الدكت�ر  ج��ائ��زة  االأردن«،ع���ل���ى   - ال�طنية  »ال��ت��اأم��ني  �سركة  ح�سلت 
�س�ي�س الأف�سل بحث تاأميني على م�ست�ى ال�طن العربي والتي تقام يف ت�ن�س 

باإ�شراف االحتاد العام العربي للتاأمني.
وح�سل اياد حمف�ظ على اجلائزة عن بحثه بعن�ان »اأثر تطبيق اخلدمات 
التاأمينية االإلكرتونية يف تعزيز امليزة التناف�سية ل�سركات التاأمني«، منا�سفة مع 

بحث مقدم من جمه�رية م�سر العربية.

اأكدت  و�سلمت املدير العام منال جرار جائزة امل�سابقة ل� »حمف�ظ« ، حيث 
اأن ح�شول »التامني الوطنية« على اجلائزة ، يعترب اإجنازاً كبرياً لل�شركة ككل 
قطاع  تط�ير  يف  امل�ساهمة  على  ال��دائ��م  ال�سركة  حر�س  ب��دوره  يج�سد  وال��ذي 

التاأمني واالرتقاء به.

منال جرار ضمن النساء األكثر نفوذا وتأثيرا في الوطن العربي لعام 2018

جرار: حققنا حصة اكبر في السوق 
األردني تليق بعراقة ومكانة الشركة

منال جرار / املدير العام
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عقدت �سركة  ال�سرق العربي للتاأمني اجتماع الهيئة العامة العادي 
للعام 2018،  وذلك يف مقر االإدارة الرئي�سي يف جبل عمان، من اأجل النظر 
يف االأم�ر املدرجة على جدول اأعمال االجتماع ومناق�سة ح�سابات ال�سركة 

وبياناتها املالية لل�سنة املنتهية يف 2017/12/31 وامل�سادقة عليها.
والرئي�س  ال��ل���زي  نا�سر  االإدارة  جمل�س  رئي�س  االج��ت��م��اع  وح�سر 
التنفيذي الدكت�ر علي ال�زين وممثل مراقب عام ال�سركات وممثل� اإدارة 
االإدارة  اأع�ساء جمل�س  اإلى  اإ�سافة  التاأمني ومدقق احل�سابات اخلارجي 
ال�سبعة وعدد من امل�ساهمني ميثل�ن 19.4 ملي�ن �سهم من جمم�ع اأ�سهم 
ن�سبته  ما  اأي  �سهم  ملي�ن   21.4 اأ�سل  من  وال�كالة  باالأ�سالة  ال�سركة 

90.83 % من اأ�سهم راأ�س املال.
اإن اخل�سائر ال�سن�ية بلغت 11  من جهته قال رئي�س املجل�س الل�زي 
ملي�ن دينار خلل العام ال�سابق 2017، كما بلغت االأق�شاط املكتتبة 95.4 
اأردين،  دينار  ملي�ن   105.9 امل�ج�دات  جمم�ع  وبلغ  اأردين  دينار  ملي�ن 
اأما ال�دائع لدى البن�ك فقد و�سلت اإلى42.6 ملي�ن دينار مقابل 34.7 
 36.9 الفنية  املخ�س�سات  جمم�ع  بلغ  وق��د    ،2016 للعام  دي��ن��ار  ملي�ن 

ملي�ن دينار مقارنة مع 36.8 ملي�ن دينار يف العام 2016.

وبح�سب بيان �سحفي لل�سركة ذكرت فيه اأن العام 2017 �سهد بع�س 
االأحداث املالية غر املتكررة والتي ينح�سر اأثرها على نتائج العام 2017 
دون اأن ترتك اأي تبعات م�ستقبلية اأو ت�ؤثر على �سي�لة ال�سركة اأو قدرتها 
على ال�فاء بالتزاماتها،  وهي اأحداث تتعلق برتتيبات اإعادة التاأمني مبا 
والتي  اخلارجي  االكت�اري  اخلبر  تقرير  ملتطلبات  اال�ستجابة  ذلك  يف 
تتطلب تغير املعاجلة املحا�سبية حل�س�س معيدي التاأمني لفرع التاأمني 
تاأمني  فرع  اإل��ى خ�سائر  باالإ�سافة  �سن�ية،   اإل��ى  �سن�ية  ربع  الطبي من 

املركبات االإلزامي والتي يعاين منها ال�س�ق ب�سكل عام.

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة �سركة القد�س للتاأمني خالد حممد عليان اأن 
ال�سركة حققت ربحا يف نهاية الربع االأول من العام احلايل مبقدار 420 
األف دينار مقابل 250 األف دينار لنف�س الفرتة من العام املا�سي م�سجلة 

بذلك ارتفاعا ن�سبته 68 %.
تراأ�سه  القد�س والذي  العامة ل�سركة  الهيئة  جاء ذلك خلل اجتماع 
عليان واأقرت به الهيئة العامة ت�زيعات نقدية بن�سبة 10 % للم�ساهمني 
باالأ�سالة  امل�ساهمني  من   %  59.6 ن�سبته  ما  وبح�س�ر  املا�سي  العام  عن 

وال�كالة، ومندوب مراقب عام ال�سركات.
للربع  بالن�سبة  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  التح�سن  ه���ذا  ج���اء  “لقد  ع��ل��ي��ان  وق���ال 
االإدارة  وجه�د  ال�سركة  تتخذها  التي  احل�سيفة  ال�سيا�سات  بف�سل  االأول 

التنفيذية التي ت�جت بتلك النتائج”.
وال��ذي  ع��ام  ب�سكل  االقت�سادي  االأداء  ت�ا�سع  م��ن  “بالرغم  واأ���س��اف 
اأن �سركة القد�س  اإال  اأرق��ام النم� على �سعيد االقت�ساد الكلي،  يتجلى يف 

على   ،2016 ال��ع��ام  يف  بادائها  مقارنة  اإيجابية  نتائج  حتقيق  م��ن  متكنت 
�سعيد الربحية واحل�سة ال�س�قية”.

ن�شبة منو يف  القد�س متكنت من حتقيق  �شركة  اأن  اإل��ى  عليان  واأ�شار 
االأق�شاط بلغت 10 % لت�سبح ح�ايل 18.5 ملي�ن دينار، يف حني بلغت ن�سبة 
ارتفاع �سايف االأرباح العام املا�سي 74 % لتبلغ 800 األف دينار مقابل 460.8 

األف دينار للعام 2016.
للتاأمني  القد�س  ل�سركة  املالية  امل���ؤ���س��رات  يف  التح�سن  عليان  وارج��ع 
واإدارة  املبيعات  العام 2017، بتحفيز  التي مت تطبيقها يف  االإج��راءات  اإلى 
مدرو�سة للكتتاب واملطالبات باالإ�سافة اإلى اال�ستمرار ب�سيا�سة اال�ستثمار 
اأف�شل  و�شمان  التحديات  كافة  ملواجهة  جناعتها  ثبت  التي  املتحفظة 

االداء.
وح����ل ت���ق��ع��ات ���س��رك��ة ال��ق��د���س ل��ل��ت��اأم��ني ل��ل��ع��ام احل����ايل، ق���ال عليان 
ومتفائل�ن   2018 للعام  اأف�سل  ال�سركة  اأعمال  نتائج  تك�ن  اأن  “ت�قعاتنا 
اأن هذا التفاوؤل مدف�ع بع�امل داخلية وخارجية �سيما واأن  بذلك، حيث 
الت�جهات احلك�مية تن�سب نح� درا�سة امكانية منح �سركات التاأمني حق 
قان�ن  بتعديل  للبدء  باال�سافة  للمركبات  االلزامي  التاأمني  االكتتاب يف 
تنظيم اأعمال التاأمني ومنح البنك املركزي االأردين م�س�ؤولية الرقابة على 
التاأمني  قطاع  و�سلمة  ا�ستقرار  لتعزيز  اأعماله  وتنظيم  التاأمني  قطاع 

وتط�يره لتمكينه من القيام بدوره املاأم�ل منه يف خدمة االقت�ساد”.
وت�����س��ع��ى ���س��رك��ة ال��ق��د���س ل��ل��ت��اأم��ني ل��ت��ق��دمي ب��رام��ج ت��اأم��ي��ن��ي��ة مبتكرة 
وم�سممة على اأعلى م�ست�يات اجل�دة لتلبي خمتلف احتياجات عملئها 

مبا يحقق اأهداف ال�سركة اال�سرتاتيجية من من� وربحية.
فيما  دينار  مليني   8 املدف�ع  للتاأمني  القد�س  �سركة  راأ�سمال  ويبلغ 
دينار  ملي�ن   13.6 اإل��ى  املا�سي  العام  بنهاية  امللكية  و�سل جمم�ع حق�ق 

مقابل 13.4 ملي�ن دينار بنهاية العام 2016.

الشرق العربي للتأمين
 تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018

القدس للتأمين
عليان: 68 % نسبة ارتفاع األرباح

شركات 

التأمين
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القدس للتأمين
عليان: 68 % نسبة ارتفاع األرباح

امل�ساهمة  للتاأمني  فيلدلفيا  ل�سركة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  عقد 
مقر  يف  والثلثني  ال�سابع  ال��ع��ادي  اجتماعها  امل��ح��دودة  العامة 
االإدري�سي  نبيه  اأده��م  ال�سيد  �سعادة  م��ن:  كل  وبح�س�ر  ال�سركة 
رئي�س جمل�س االإدارة، و�سعادة ال�سيد حامت حمم�د ح�سني نائب 
ال�سركات،  ع��ام  م��راق��ب  و  ال��ع��ام،  امل��دي��ر   - االإدارة  رئي�س جمل�س 
ومندوب عن وزارة ال�سناعة والتجارة - اإدارة التاأمني، وعدد من 

امل�ساهمني الكرام.
االدارة حيث  تقرير جمل�س  االجتماع مناق�سة  وجرى خلل 
مت اإقرار امليزانية لل�سنة املنتهية 2017 وامل�سادقة عليها، واعتماد 

مدقق احل�سابات لعام 2018.

وث��ّم��ن االدري�����س��ي خ��لل االج��ت��م��اع عمل واإخ��ل���س م�ظفي 
���س��رك��ة ف��ي��لدل��ف��ي��ا ل��ل��ت��اأم��ني، وت����ج���ه ب��ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإل���ى 

امل�ساهمني وكافة عملء ال�سركة ووكلئها على ثقتهم ودعمهم 
وقدم   جناحها.  يف  الدعم  هذا  اأهمية  على  موؤكداً  لها،  املتوا�شل 

�شكره للح�شورالإجناح االجتماع.

فيالدلفيا للتأمين
تعقد اجتماع الهيئة العامة وتقر البيانات المالية

ورشة عمل في مقر شركة موضوع
�سركة  مقر  يف  عمل  ور�سة  للتاأمني  فيلدلفيا  �سركة  اأق��ام��ت 
م��س�ع واملخت�س بن�سر مقاالت يف جماالت متن�عة، حيث قامت 
ال�سركة بال�سرح عن تاريخ ال�سركة وعن خدماتها خ�س��سا خدمة 
التاأمني الطبي، ومت اأي�سا التعريف باأهمية هذه اخلدمة، وذلك 

يف اأج�اء من التعاون.
ال�ر�سة:  بتقدمي  ق��ام  و  اأ�ساد احل�س�ر مبا مت تقدميه،  وق��د   
ال�سيد / اإبراهيم ن�فل القائم باأعمال مدير دائرة التاأمني الطبي، 
وال�سيد / حمم�د حامت م�ساعد املدير الفني لل�سركة، وال�سيد / 

ي�ن�س اخل�ساونة من دائرة التط�ير واالأعمال.

وافطار رمضاني 
ا�شتمراراً للتقليد ال�شنوي الذي حتر�س عليه يف �شهر رم�شان 
فيلدلفيا  �سركة  نظمت  ال���اح��د،  ال��ف��ري��ق  روح  لتعزيز  امل��ب��ارك 
دي���ان زمان  اإفطار مل�ظفيها  ووكلئها يف مطعم  للتامني حفل 

يف العا�سمة عّمان.
ح�سر حفل االإفطار نائب رئي�س جمل�س االدارة ال�سيد حامت 
حمم�د ح�سني ؛ واأ�سهمت  اأج�اء حفل االفطار يف ت�طيد العلقة 
االإيجابية بني الهيئة االإدارية وامل�ظفني، وال�كلء وتر�سيخ روح 

الفريق ال�احد.
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 عمرو عبد العاطي

االأمريكي  الرئي�س  اأع��ل��ن   ،2016 لعام  االنتخابية  حملته  خ��لل  ل���ع��ده  تنفيذا 
دونالد ترامب يف الثامن من ماي� ان�سحاب ال�اليات املتحدة من االتفاق الن�وي بني 
ع اأمًرا رئا�سياً ُيعيد فر�س اأعلى م�ست�ى من العق�بات  اإيران وجمم�عة )5+1(، ووقَّ
اإذا  �سديدة عليها  وا�سنطن عق�بات  ال��دول من فر�س  االإي���راين، وح��ذر  النظام  على 

قدمت م�ساعدات لطهران يف �سعيها للح�س�ل على اأ�سلحة ن�وية. 

ياأتي قرار الرئي�س االأمريكي للن�سحاب من االتفاق الن�وي رغم معار�سة حلفاء 
من  واأع�ساء  االأمريكية،  االإدارة  م�سئ�يل  من  وعديد  االأوروب��ي��ني،  املتحدة  ال�اليات 
احلزبني اجلمه�ري والدميقراطي، مت�سًقا مع روؤيته للتفاق باأنه االأ�س�اأ يف تاريخ 
االإي��راين،  الن�وي  واأنه عزز من الطم�ح  ب�«الكارثي«،  املتحدة، حيث ي�سفه  ال�اليات 
واحل�س�ل على القنبلة الن�وية ب�سكل قان�ين، ف�سل عن اأن االتفاق من وجهة نظر 
ترامب، قد منح الديكتات�رية االإيرانية �سريان احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية، بعد 
رفع العقوبات املفرو�شة على طهران، والتحرر من ال�شغوط املحلية ال�شديدة التي 
اإي��ران  لرنامج  تعر�سه  ع��دم  ع��ن  ناهيك  وال��دول��ي��ة  االأمريكية  العق�بات  فر�ستها 
يف  واالأم���ن  لل�ستقرار  امل��زع��زع  ودوره���ا  البالي�ستية،  ال�س�اريخ  منظ�مة  لتط�ير 

منطقة ال�سرق االأو�سط. 

االأبي�س يف عدم  البيت  ل��ه يف  االأول  ال��ي���م  منذ  نهجه  م��ع  مت�سًقا  ال��ق��رار  وج��اء 
عر  ال�سراكة  واتفاقية  للمناخ،  باري�س  اتفاقية  مثل  الدولية،  باالتفاقيات  ال���ف��اء 
للروؤية  التام  وافتقاره  ال�سمالية،  الأمريكا  احلرة  التجارة  واتفاقية  الهادئ،  املحيط 
اال�سرتاتيجية ملا بعد اخلروج من تلك االتفاقيات، والقدرة على اإبرام اأخرى جديدة؟

سبعة تداعيات
الت��سل  مت  التي  امل�سرتكة  العمل  خطة  من  باالن�سحاب  االأمريكي  القرار  يثر 
اإليها يف منت�سف عام 2015 تداعيات �سلبية على م�ست�ى العلقة بني م�ؤ�س�سات �سنع 
القرار االأمريكي، وعلى مكانة و�س�رة ال�اليات املتحدة دولًيا، وكذلك على االأو�ساع 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط، وعلقة االإدارة االأمريكية باحللفاء االأوروبيني. وتتمثل 

تلك التداعيات فيما يلي:  

االأمريكي  الرئي�س  اإع��لن  �سي�ؤدي  حيث  االأمريكية:  االإدارة  داخ��ل  �سراع  اأوال- 
االن�سحاب من خطة العمل امل�سرتكة اإلى احتدام ال�سراع بني اأقطاب االإدارة االأمريكية، 
ال �سيما بني تيارين رئي�سيني داخلها اأولهما، ميثله الرئي�س ترامب ووزير اخلارجية 
االن�سحاب  ل��ق��رار  ال��داع��م  ب�لت�ن  ج���ن  الق�مي  االأم���ن  وم�ست�سار  ب�مبي�،  م��اي��ك 
ماتي�س،  الدفاع جيم�س  وزير  يتزعمه  الثاين  والتيار  االإي��راين،  الن�وي  االتفاق  من 
ورئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اجلرنال ج�زيف دانف�رد، وعديد من م�سئ�يل وزارة 
الكوجنر�س  مبجل�شي  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني  من  واأع�شاء  اخلارجية، 
اأن االن�سحاب االأمريكي االأح��ادي من االتفاق  )جمل�س الن�اب وال�سي�خ( الذي يرى 
اإلى عزل وا�سنطن دولًيا بعد ت�تر علقاتها مع حلفائها االأوروبيني الذين  �سي�ؤدي 
اأمريكي على تط�رات الرنامج الن�وي االإيراين،  ي�ؤيدون االتفاق، واإنهاء اأي تاأثر 
واأنه �سيعد خرقا من جانب واحد للتفاق الن�وي، و�سيعزز و�سع اإيران مبا يف ذلك 

�سعيها المتلك �سلح ن�وي. 

وي��ع��زز م��ن م���اق��ف ال��ت��ي��ار ال��ث��اين ت��ق��اري��ر ل�����زارة اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع ووك��ال��ة 
تفي  اإي��ران  باأن  الذرية  للطاقة  الدولية  وال�كالة  االأمريكية،  املركزية  اال�ستخبارات 
بالتزاماتها مب�جب خطة العمل امل�سرتكة، التي ت�فر قي�داً ميكن التحقق منها على 

تداعيات 
االنسحاب 
األمريكي 

من االتفاق 
النووي 
اإليراني
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االأن�شطة النووية االإيرانية. و�شيكون الكوجنر�س مبجل�شيه �شاحة لهذا 
ال�سراع، وخا�سة اإذا خ�سر اجلمه�ري�ن االأغلبية يف انتخابات التجديد 
من  ت�شريع  اإل��ى  حاجة  يف  �شيكون  الرئي�س  الأن  للكوجنر�س،  الن�شفي 
وال��دول  اإي��ران  على  العق�بات  من  املزيد  لتمرير  الت�سريعية  امل�ؤ�س�سة 

التي تتعاون معها. 

ي�ؤثر قرار  دولًيا:  املتحدة ومكانتها  ال�اليات  تراجع �س�رة  ثانيا- 
ترامب باالن�سحاب من االتفاق الن�وي االإي��راين فى م�سداقية ونف�ذ 
ال�اليات املتحدة بني حلفائها وخ�س�مها على حد �س�اء، لعدم وفائها 
اأن  بااللتزام بالتعهدات التي تقطعها على نف�سها، حيث يظهر  القرار 
وا�سنطن هي الطرف غر امل�سئ�ل الذي يدمر االتفاقيات مقابل التزام 
ب�سهادة  املن�س��س عليها باالتفاق  )اإي��ران( بااللتزامات  االآخر  الطرف 
املتحدة  ال�اليات  حلفاء  يدفع  ما  وه�  واالأمريكية،  الدولية  التقارير 
ق�ى  م��ع  وال��ت��ق��ارب  ب��ه��ا،  علقاتهم  يف  النظر  اإع����ادة  اإل���ى  التقليديني 
اأج��ل �سمان  ال��دويل من  امل�سرح  ل�ا�سنطن على  اأخ��ري مناف�سة  دولية 

م�ساحلهم واأمنهم. 

ويك�سف القرار ب�س�رة جلية عن تراجع الدور القيادي االأمريكية 
وال��ت��ط���رات يف غ��ر �سالح  ال��ت��غ��رات  م��ن  ي�سهد جملة  يف نظام دويل 
ال�اليات املتحدة، وت�ساعد دور الق�ى املناف�سة، مثل ال�سني رو�سيا، اأو 
احلليفة مثل فرن�شا واأملانيا التي بداأت حتل مكان وا�شنطن يف احلفاظ 

على اال�ستقرار واالأمن الدوليني. 

يدفع  قد  االأو���س��ط:  ال�سرق  منطقة  وا�ستقرار  اأم��ن  تهديد  ثالثا- 
النظام  الن�وي وفر�س عق�بات على  االن�سحاب االأمريكي من االتفاق 
االإيراين، اأن ي�سعي االأخر الإعادة تخ�سيب الي�راني�م، وال�سروع يف بدء 
االنت�سار  ملنع  الدولية  املحاوالت  يهدد  الذي  االأم��ر  ن�وية،  قنبلة  اإنتاج 
املنطقة  اأزم��ات  تاأجيج  عن  ف�سل  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  الن�وي 
بني  و���س��راع  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف  ت�سلح  �سباق  واإل���ى  امل�ستعلة، 
املنطقة  بال�كالة يف  احل��روب  ت�سعيد  اإل��ى  باالإ�سافة  واإ�سرائيل،  اإي��ران 
بني طهران والريا�س، وه� االأمر الذي ي�ؤثر فى اأمن وا�ستقرار منطقة 
ففي  باملنطقة.  وحلفائها  املتحدة  ال�اليات  وم�سالح  االأو�سط،  ال�سرق 
غ�س�ن اأربعة وع�سرين �ساعة من اإعلن ترامب االن�سحاب من االتفاق 
من  ال�سنع  اإيرانية  �ساروخية  لهجمات  واإ�سرائيل  ال�سع�دية  تعر�ست 

حلفاء طهران يف اليمن و�س�ريا.  

رابعا- ت�تر العلقات االأمريكية-االأوروبية: ي�سيف قرار االن�سحاب 
االأوروب��ي��ة ق�سية  ال��دول  رغم معار�سة  الن�وي  االتفاق  االأمريكي من 
ت�سهدها  مل  ب�س�رة  االأطل�سي  جانبي  بني  اخللفية  للق�سايا  جديدة 
التي  الفرتة  �سبعة عق�د. وخلل  االأمريكية-االأوروبية منذ  العلقات 
�سبقت االإع��لن االأمريكي �سعت الدول االأوربية خلل زي��ارات متعددة 
الرئي�س  زي��ارة  �سملت  والتي  املتحدة،  لل�اليات  ومل�سئ�ليها  لروؤ�سائها 
مريكل«  »اجنيا  االأملانية  وامل�شت�شارة  م��اك��رون«،  »اإميانويل  الفرن�شي 
ات�سال  عن  ف�سل  ج�ن�س�ن«،  »ب�ري�س  الريطاين  اخلارجية  ووزي��ر 
ترامب«،  »دونالد  بالرئي�س  م��اي«  »تريزا  الريطانية  ال���زراء  رئي�سة 
لكن  ال�ساملة،  امل�سرتكة  العمل  خطة  على  باحلفاظ  االأخ���ر  الإق��ن��اع 
الرئي�س االأمريكي اتخذ قرار االن�سحاب من االتفاق الن�وي يف خمالفة 
ملطالب وم�سالح الدول االأوروبية، وه� االأمر الذي ينذر بت�تر حمتمل 

يف العلقات االأوروبية-االأمريكية خلل الفرتة املقبلة. 

االأمريكية-االأوروبية  العلقات  لت�تر  الرئي�سية  االأ�سباب  وتتمثل 

االأمريكية على  العق�بات  ا�ستهداف  االأوروب��ي��ة من  ال��دول  يف خم��اوف 
طهران ال�سركات االأوروبية التي تعمل يف طهران، باالإ�سافة اإلى تهديد 
امل�سالح التجارية االأوروبية-االإيرانية التي �سهدت مراحل من التط�ر 
بعد الت�قيع على االتفاق الن�وي، ورفع العق�بات املفرو�سة على طهران 

مب�جبه. 

الن�وي: حيث  االأمريكية ملنع االنت�سار  االإ�سرار باجله�د  خام�سا- 
يق��س االن�سحاب االأمريكي من االتفاق الن�وي اجله�د الدبل�ما�سية 
ال�سرق  منطقة  ويف  عاملًيا،  الن�وي  االنت�سار  ملنع  والدولية  االأمريكية 
م�سئ�يل  على  �سي�سعب  ال��ق��رار  الأن  اخل�����س������س،  وج��ه  على  االأو���س��ط 
اأي  اكت�ساف  االأمريكيني  وامل�سئ�لني  الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
االأمريكي  اأن االن�سحاب  اأ�سلحة ن�وية. كما  لبناء  اإيرانية �سرية  جه�د 
من االتفاق الن�وي االإيراين �سيك�ن له جل التاأثر فى فر�س ال�اليات 

املتحدة يف اإنهاء اأزمة الرنامج الن�وي لك�ريا ال�سمالية. 

ب�س�رة  االأمريكي  القرار  يق��س  االإي��راين:  النظام  ت�سدد  �ساد�سا- 
ال�اليات  على  االنفتاح  اإل��ى  يدع�  ال��ذي  االإ�سلحي  التيار  ق���ة  كبرة 
الراديكايل  التيار  نف�ذ  تق�ية  مقابل  االإي���راين،  النظام  داخ��ل  املتحدة 
اأن����ه ال مي��ك��ن ال����ث����ق ب���ا���س��ن��ط��ن باعتبارها  ال����ذي ي��دع��� دائ��م��ا اإل����ى 
اإل��ى تبني  ال��ذي قد يدفع النظام االإي���راين  »ال�سيطان االأك���ر«، االأم��ر 
بعد  خا�سة  واخل��ارج��ي،  الداخلي  ال�سعيدين  على  راديكالية  �سيا�سات 
حالًيا  يعاين  ال��ذي  االإي���راين،  االقت�ساد  لها  �سيتعر�س  التي  االأزم���ات 
اأزمات حادة، عقب فر�س االإدارة االأمريكية عق�بات عليه بعد االن�سحاب 
املت�سدد  التيار  م�سلحة  يف  ي�سب  ما  وه���  امل�سرتكة،  العمل  خطة  من 
االإي���راين، وكذلك فر�س ف�ز يف  ال�سعب  �سيعزز من فر�سه بني  ال��ذي 

اال�ستحقاقات الرملانية والرئا�سية االإيرانية القادمة.

العق�بات  ت�ستهدف  ���س���ف  االأم��ري��ك��ي:  االق��ت�����س��اد  ت��اأث��ر  ���س��اب��ع��ا- 
الدولية  الطاقة  و�سركات  االإي��راين،  النفط  االأمريكية اجلديدة قطاع 
التي تعمل يف طهران، االأمر الذي يرفع اأ�سعار الطاقة يف ال�س�ق العاملي 
عامليا  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  وينعك�س  االإي��راين.  املعرو�س  انخفا�س  مع 
على االقت�ساد االأمريكي، ال �سيما مع كثر من التحديات التي ت�اجهها 
ال�سركات االأمريكية املنتجة للنفط ال�سخري، والتي كان يع�ل عليها يف 
تع�ي�س النق�س يف املعرو�س العاملي من النفط بعد فقدان االإمدادات 
النفطية االإيرانية، كما �سيدفع امل�ستهلك االأمريكي فات�رة االرتفاع يف 

اأ�سعار النفط، ولكن هذا �سيك�ن على مدار ال�سن�ات االأربع القادمة.  

�سلبًيا  ترامب  ينتهجها  التي  ال�سيا�سات  �ست�ؤثر  فيه،  �سك  ال  مما 
فى دور ال�اليات املتحدة القيادي لنظام دويل مير حاليا مبرحلة من 
التط�ر، يف ظل �سعي مناف�سيها وحلفائها للإحلل حملها يف قيادته، 
كاهلها  على  يقع  عظمي  ك��ق���ة  ال��دول��ي��ة  �س�رتها  اه��ت��زاز  ع��ن  ناهيك 
ال�سرق  منطقة  ويف  عامة،  الدوليني  واال�ستقرار  االأم��ن  على  احلفاظ 

االأو�سط على وجه اخل�س��س. 

كما �شيزيد االن�شحاب االأمريكي من االتفاق النووي من االنخراط 
الذي  ال��ق��رار،  ه��ذا  �سي�لدها  التي  واالأزم���ات  ال�سراعات  يف  االأمريكي 
�سي�ؤدي اإلى تاأجيج املنطقة التي متزقها التطرف والتناحرات الطائفية، 
مع احتماالت الت�سعيد االإيراين مما يجعل ابتعاد ال�اليات املتحدة عن 
اآخ��ر يف منطقة ال�شرق االأو���ش��ط -كما ي��روج الرئي�س  ال��ت��ورط يف ن��زاع 

ترامب- اأمًرا غر واقعي.  
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األسواق الحرة األردنية

تكريم م. هيثم المجالي بجائزة »أفضل مدير عام لعام 2018«

توقيع مذكرة تفاهم بين االسواق الحرة االردنية وكلية عمون الجامعية التطبيقية 

املهند�س هيثم  االردن��ي��ة،  احل��رة  اال���س���اق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ك��رم   
املجايل مبيدالية �سرف و بجائزة »اأف�سل مدير عام لعام  وذلك  خلل اللقاء 
بالتعاون   ”The Global Club of Leaders« العامليني  القادة  لنادي  ال�سن�ي 
 ”European Business Assembly“ للتجارة  االوروب��ي��ة  العامة  الهيئة  من 
من  الثاين  يف  اإ�سبانيا،  بر�سل�نة،  مدينة  يف  اأقيمت  التي  و  اخلا�سة  دورتها  يف 

مت�ز لعام 2018. 
ويتم تنظيم هذه الدورة من قبل منظمة القادة العامليني و جلنة �شقراط 

املتحدة. اململكة  اأك�سف�رد،  مدينة  الريطانية “Socrates Committe” يف 
و  التجارية  القطاعات  م��ن خمتلف  ال��ق��ادة  م��ن  ع��دد  ال���دورة  ه��ذه   ح�سر 

درا���س��ات  على  ب��ن��اءا  اختيارهم  يتم  ال��ذي��ن  الطبية،  و  الثقافية  و  االقت�سادية 
تنفيذيني  روؤ���س��اء  و  �سخ�سيات  جمع  خللها  يتم  املنظم�ن،  بها  يق�م  م�سبقة 
ا�شتثنائية يف جم��ال عملهم.  ال��ذي��ن حققوا جن��اح��ات  ال��ع��امل  م��ن ع��دة دول يف 
االردنية،  احل��رة  اال�س�اق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  تكرمي  اللقاء  خلل  ومت 
املهند�س هيثم املجايل مبيدالية �سرف و بجائزة “اأف�سل مدير عام لعام 2018” 
بالقطاع التجاري. كما مت تكرمي �سركة اال�س�اق احلرة االردنية بجائزة “اأف�سل 
�سركة يف جمال التجارة لعام 2018، عن اجنازاتهم و النمو الكبري الذي حققته 

ال�سركة خلل ال�سن�ات املا�سية

حتت رعاية وزير العمل ال�شيد �شمري مراد، احتفلت �شركة اال�شواق احلرة 
االردنية بالتعاون مع كلية عم�ن اجلامعية التطبيقية باطلق برنامج الدبل�م 
التدريبي يف »اإدارة اأعمال جتارة التجزئة واالأ�س�اق احلرة« وذلك ي�م اخلمي�س 

امل�افق 26 مت�ز 2018.
وخ��لل االح��ت��ف��ال مت ت�قيع م��ذك��رة تفاهم ب��ني اال���س���اق احل��رة االردن��ي��ة 
التدريبي  الدبل�م  برنامج  البدء  الع��لن  التطبيقية  اجلامعية  عم�ن  وكلية 
االأ���ش��واق  م��ن  امل�شاركني  وق���درات  وم��ه��ارات  يركز على حت�شني معرفة  وال���ذي 
و�سمم  االردن.  مناطق  خمتلف  من  التجزئة  جت��ارة  و�سركات  االردنية  احل��رة 
هذا الدبل�م التدريبي للرتكيز على جمم�عة متن�عة من امل��س�عات املختارة 

بعناية والتي متكن خريجي هذا الرنامج من العمل بكفاءة وفاعلية يف بيئة 
واأعمال  التجزئة  وجت��ارة  العامة  التجارة  جماالت  يف  عالية  وحي�ية  تناف�سية 

اال�س�اق احلرة.
ان التعاون بني كلية عم�ن اجلامعية التطبيقية واال�س�اق احلرة االردنية 
ب��داأ منذ وق��ت ط�يل،  وق��د ك��ان مثمرا. وق��د ت��َ�ج ه��ذا الدبل�م التدريبي هذا 
لرامج  امل�ستقبلية  اخلطط  ب��دء  اج��ل  من  عظيمة  جه�د  تبذل  كما  التعاون، 
تناف�سية اأخرى، لي�س فقط على امل�ست�ى ال�طني، بل على امل�ست�ى الدويل على 

حد �س�اء.
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وافقت الهيئة العامة ل�سركة االأ�س�اق احلرة على ت��سية جمل�س االإدارة 
بت�زيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 80 % من راأ�س مال ال�سركة و10 
% من االرباح القابلة للت�زيع كاحتياطي اختياري واالحتفاظ بالباقي بعد 

الت�زيعات املقرتحة كاأرباح مدورة.
وكذلك وافقت الهيئة العامة على درا�سة زيادات ا�ستثمارات ال�سركة مبا 

يخدم تعظيم قيمة امل�ج�دات وحق�ق امل�ساهمني.
رئي�س  برئا�سة  ال���21  العادي  ال�سن�ي  اجتماعها  العامة  الهيئة  وعقدت 
جمل�س اإدارة ال�سركة مازن ال�ساكت وح�س�ر الرئي�س التنفيذي هيثم املجايل 
واأع�ساء جمل�س االإدارة ومندوب مراقب ال�سركات وعدد كبر من امل�ساهمني 

ومب�ساركة عدد من ممثلي و�سائل االعلم.
مع  مقارنة  دي��ن��ارا   25.393.985 قيمته  م��ا   2017 للعام  االأرب���اح  وبلغت 
دينارا   )7.792.865( قيمته  بلغت  وبارتفاع   2016 للعام  دينارا   17.601.120

وبن�سبة بلغت)44.3 %( تقريبا.
اأن مبيعات ال�سركة للعام 2017 ارتفعت بقيمة  واأظهرت البيانات املاليه 
27.699.379 دينارا وبن�سبة ارتفاع بلغت 41 % مقارنة مع ما كانت عليه يف 
العام 2016 اإذ بلغت قيمة املبيعات )94.773.102( دينار لل�سنة املالية 2017 يف 

حني كانت قيمة املبيعات يف ال�سنة املالية 2016 )67.073.723( دينارا.

غري  واالإجن�����ازات  ال�شركة  واق���ع  يف  “التطور  اإن  املجل�س  رئي�س  وق���ال 
وم�شاريعها  االأ�شواق  ال�شركة وجمموعة  ر�شخت  قد  التي حتققت  امل�شبوقة 
كاأحد اهم ال�سركات امل�ساهمة العامة من حيث النتائج املالية واالهم تط�ر 

دورها يف االقت�ساد واال�ستثمار ال�طني”.
ويف نهاية االجتماع تقدم رئي�س املجل�س بال�سكر للحك�مة والى كل من 
املناطق  و�سركة  اجلمارك  دائ��رة  اخلا�سة،  العقبة  منطقة  �سلطة  مف��سية 
العاملني يف  واإل��ى جميع  املت�ا�سل  دعمهم  على  االأمنية  واالأج��ه��زة  احل��رة، 

ال�سركة لدورهم يف عملية تط�ر ال�سركة وتقدمها.
م�قع  الي�م من  االأردنية  احلرة  االأ�س�اق  �سركة  “ما متثله  اأن  واأ�ساف 
وعملكم  جه�دكم  نتيجة  بالتاأكيد  ه�  متميزة  مالية  نتائج  ومن  اقت�سادي 
املزيد  اإلى  معا  ونتطلع  التي حققت  باالإجنازات  اعتزازنا  وعطائكم وجندد 

من التقدم والتميز”.
 2017/12/21 بتاريخ  عقدت  التي  العادية  غر  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 
قد اأقرت زيادة راأ�س مال �سركة االأ�س�اق االأردنية من )7.500.000( �سهم /
دينار الى )22.500.000( �سهم /دينار بقيمة ا�سمية دينار/�سهم مت بناء عليه 
ت�زيع ا�سهم جمانية )�سهمني لكل �سهم ( �سددت من خلل فائ�س االأرباح 

ال�سابقة واالحتياطي االختياري.

“األسواق الحرة ” 

توزع 80 % 

أرباحا نقدية

املهند�س هيثم املجايل
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“الملكية”:
خفضنا خسائر الربع األول إلى النصف

بي�سلر  �ستيفان  االأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�س  العام /  املدير  عقد 
حققتها  ال��ت��ي  والت�سغيلية  املالية  النتائج  خ��لل��ُه  اأع��ل��ن  �سحفياً  م���ؤمت��راً 

ال�سركة خلل العام املا�سي ويف فرتة الربع االأول من عام 2018. 
واأكد بي�سلر خلل امل�ؤمتر اأن خطة التح�ل اإلى الربحية التي كانت قد 
حالياً  تنفيذها  ويجري   2017 عام  من  الثاين  الن�سف  يف  ال�سركة  اأطلقتها 
ال�سركة  اأن  اأظهرت  التي  املالية  النتائج  اإيجابية يف �س�ء  ت�ؤتي ثماراً  ب��داأت 
األف دينار، معتراً هذا الرقم،  بلغ قبل ال�سريبة 468  �سجلت ربحاً �سافياً 
لل�شركة  العام  االأداء  حت�شن  على  قوياً  موؤ�شراً  ميثل  توا�شعه،  من  بالرغم 
التي كانت قد تكبدت خ�سارة �سافية يف ال�سه�ر ال�ستة االأولى من عام 2017 

ب�اقع 26.3 ملي�ن دينار. 
حت�شناً  �شهد   2017 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  ال�سركة  اأداء  اإن  وق���ال 
ملم��ساً، بعد اأن با�سرنا بتنفيذ العديد من ال��سائل الرامية اإلى رفع معدل 
االأ�سعار  على  وخ�س�مات  متتالية  �سفر  عرو�س  وط��رح  الطائرات  اإم��ت��لء 
خط��ة  مع  وبالتزامن  وال�ستاء،  اخلريف  م��سمي  يف  ال�سفر  على  للت�سجيع 
التح�����ل اإلى الربحية )Turnaround Plan( التي متتد خلم�س �سن�ات 

وتطال خمتلف ج�انب العمل معتمدة على حماور رئي�سية وا�سحة. 
امل�ستمرة وخطة  ال�سفر والبيع  النتائج االأولية لعرو�س  اأن  وبنّي بي�سلر 
التح�ل بداأت بالظه�ر منذ الربع الرابع من عام 2017، بعد اأن كانت ال�سركة 
العام، حني  الثالث من ذلك  الربع  نتائج ممتازة يف  قد متكنت من حتقيق 
تغطية  وبالتايل  دينار،  ملي�ن   31.8 بلغ  �شافياً  ربحاً  حتقق  اأن  اإ�شتطاعت 
خ�سارة الن�سف االأول كاملة وت�سجيل ربح �سايف يف ال�سه�ر الت�سعة االأولى 
بقيمة 5.4 ملي�ن دينار، لتخرج ال�سركة من عام 2017 بتحقيق اأرباح مقارنة 

بخ�سارة يف عام 2016 بلغت 24.6 ملي�ن دينار. 
واأو�سح اأن مما �ساعد يف الت��سل اإلى هذه النتيجة ارتفاع عدد امل�سافرين 
يف الربع االأخر من عام 2017 بن�سبة 15% وزيادة معدل اإمتلء الطائرات 
بن�سبة 7% ومن�   2017 لعام  امل�شافرين  ارتفاع عدد  وبالتايل  نقاط  ب�اقع 9 
معدل امتلء الطائرات يف عام 2017 ب�اقع 5 نقاط لي�شل اإلى 71% مقارنًة 
مع معدل امتلء كان 66% لعام 2016، وه� ما اأدى اإلى زيادة االإيرادات للعام 
املا�سي بقيمة 25 ملي�ن دينار لت�سل اإلى 623 ملي�ن دينار مقابل 598 ملي�ن 
لعام  الت�سغيلي  الربح  ارتفاع 4%، لرتفع �سايف  دينار يف عام 2016 وبن�سبة 

2017 اإلى12 ملي�ن دينار مقارنة مع 5 مليني دينار لعام 2016. 

نتائج الربع األول 2018 
الفرتة  اأن هذه  بي�سلر  اأو�سح   2018 عام  االأول من  بالربع  يتعلق  وفيما 
عادة ما ت�سجل فيها �سركات الطران، وكذلك امللكية االأردنية، خ�سائر ب�سبب 
اأن  م�شرياً  وال�شياحة،  اجلوي  النقل  ن�شاط  و�شعف  ال�شفر  حركة  مو�شمية 
البيع  اأ���س��ال��ي��ب  وت��غ��ي��ر  ج��ه���ده��ا  خمتلف  بفعل  متكنت  االأردن���ي���ة  امل��ل��ك��ي��ة 
والت�س�يق اأن تخف�س خ�سارة ال�سه�ر الثلثة االأولى من العام احلايل اإلى 
13.8 ملي�ن دينار مقارنة مببلغ 26.3 ملي�ن دينار قيمة خ�سارة الربع االأول 

من عام 2017. 
اأن هذا االنخفا�س امللح�ظ يف خ�سارة الربع االأول جاء نتيجة  واأ�ساف 
بلغ 16.6  بارتفاع  دينار  اإل��ى 143 ملي�ن  لت�سل  االإجمالية  االإي���رادات  زي��ادة 
من  االأول  الربع  عن  دينار  ملي�ن  و16.9  املقدرة  امل���ازن��ة  عن  دينار  ملي�ن 
ك��ب��راً، حيث  �سهدت من���اً  االإي����رادات  اأن خمتلف ج�انب  2017، مبيناً  ع��ام 
ال�سحن  مبيعات  واإي���رادات   %13 بن�سبة  امل�سافرين  مبيعات  اإي��رادات  ارتفعت 
بن�سبة 18% واإيرادات خمازن ال�سحن بن�سبة 46% واإيرادات مبيعات التذاكر 
عر االإنرتنت بن�سبة 73% كما ارتفعت االإي��رادات من �سركة تكرم خلدمات 

املطارات اململ�كة للملكية االأردنية بن�سبة %28. 
ويف اجلانب الت�سغيلي قال بي�سلر ان امللكية االأردنية نقلت خلل ال�سه�ر 
األف م�سافر  األف م�سافر مقابل 698  الثلثة االأول��ى من العام احلايل 744 
يف ذات الفرتة من عام 2017 بارتفاع عن العام ال�سابق بن�سبة 7%، م�ؤكداً اأن 
جميع م�ساريع خطة التح�ل التي تنفذها ال�سركة جار العمل على تنفيذها 
الت�سغيلية  ال�سركة  دوائ���ر  خمتلف  يف  ك��ب��راً  تقدماً  وت�سهد  حثيث  ب�سكل 

والعملياتية والتجارية. 
اأن خطة العمل اخلم�سية املذك�رة والتي ت�ستمر حتى العام 2022  وبنّي 
بن�سبة  ال�سركة  اإي���رادات  تعزيز  اإل��ى  الرامية  امل��ب��ادرات  من  العديد  تت�سمن 
7% وتنفيذ اإجراءات متعددة خلف�س النفقات بن�سبة 6% �سن�ياً، حيث تركز 
ال�سفر  اإ�سافية من خ��لل منتجات  م���ارد مالية  امل��ب��ادرات على جلب  ه��ذه 
متميزة  خدمات  ت�فر  والتي  م���ؤخ��راً  ال�سركة  اأطلقتها  التي  االإلكرتونية 
اإج��راءات �سفرهم من جهة وتع�د مب��ردود مادي جي�د  للم�سافرين وت�سهل 

على امللكية االأردنية. 
اإذا  املتاحة  الفر�س  من  العديد  مراجعة  على  ا�ستملت  اخلطة  اأن  وزاد 
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اإ�سافية،  مالية  مب����ارد  ال�سركة  اإي����رادات  �سرتفد  اإ�ستغللها،  اأح�سن  م��ا 
ب��ال��رام��ج  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة  وال�����س��رك��ة  الدائم”  امل�����س��اف��ر  “برنامج  م��ث��ل 
امل��ط��ارات وغ��ره��ا من  ِت��ك��َرم خل��دم��ات  ” و���س��رك��ة  ت����رز  ال�سياحية“رويال 
االأعمال امل�ساندة االأخرى التي نعمل على تط�يرها وتعزيز دورها كم�سادر 

مالية ذات قيمة عالية للملكية االأردنية. 
وعّر بي�سلر عن تفاوؤله بنتائج العام 2018 باأن يك�ن اأف�سل من �سابقه 
بالنظر اإلى امل�ؤ�سرات الت�سغيلية لفرتة الربع االأول من العام، والتي �سهدت 
ال�سركة  اإ�ستمرار  نتيجة   ،2017 ع��ام  من  الفرتة  ب��ذات  مقارنة  جيداً  من���اً 
بالقيام باأداء جتاري مدرو�س بعناية، واإطلق عرو�س �سفر قادرة على تلبية 

رغبات امل�سافرين. 
وقال ان تعزيز م�ست�ى ترابط برنامج الرحلت عر مطار امللكة علياء 
اأي�شاً يف حت�شني حركة ال�شفر يف فرتة الربع االأول  اأ�شا�شي  الدويل لهمُ دور 
وعرو�س  متلحقة  ت�س�يقية  ممار�سات  من  رافقها  وما  احل��ايل،  العام  من 
مل�ا�سلة  جه�دها  اأق�سى  تبذل  زال��ت  ما  ال�سركة  اأن  م���ؤك��داً  ج��اذب��ة،  اأ�سعار 
2018، خ�شو�شاً مع بروز حتديات  اأف�شل فيما تبقى من عام  حتقيق نتائج 
جديدة خلل هذا العام تتمثل بدخ�ل �سركات طران منخف�سة التكاليف 
واحد  كفريق  م�اجهتها  على  ال�سركة  م�ظف�  يعمل  االأردين  ال�س�ق  اإل��ى 

وحتويل التحديات اإلى فر�س، وهم قادرون على ذلك. 

اأ�ساليب العمل التجارية تزامَن مع خطة  اأن التعديل على  وبنّي بي�سلر 
الإعادة  �سن�ات  خم�س  ومدتها  ال�سركة  اأطلقتها  التي  الربحية  اإلى  التح�ل 
للتحديات  االإ�ستجابة  على  ق��درة  اأك��رث  ال�سركة  وجعل  ع��ام  ب�سكل  الهيكلة 
االأب��ع��اد  خمتلف  اخل��ط��ة  وت�سّمنت  ت���اج��ه��ه��ا،  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
ويف  االأع��م��ال،  ن�ساطات  جميع  ومراجعة  والتجارية  الت�سغيلية  واجل���ان��ب 
بامل�سافرين  واالإه��ت��م��ام  الربحية  اإل��ى  التح�ل  على  الرتكيز  ذل��ك  مقدمة 
االأول���ى  ال��ط��ران  �سركة  االأردن��ي��ة  امللكية  تظل  اأن  م�ستهدفًة  وامل���ظ��ف��ني، 

 .)Levant( واملف�سلة للم�سافرين يف منطقة امل�سرق العربي
وفيما يتعلق ب�شبكة اخلطوط واالأ�شطول اأ�شار بي�شلر اأن خطة التحول 
وا�سنطن  اإ�سافة ثلث وجهات جديدة هي  تت�سمن  ال�سركة  اأطلقتها  التي 
للملكية  ث��م��اين حم��ط��ات  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى  الف��ت��اً  وك���ب��ن��ه��اج��ن،  و�ست�كه�مل 
االأردنية ما زالت معلقة الأ�سباب اأمنية، وهي دم�سق وحلب وامل��سل و�سنعاء 
اخلم�سية  العمل  خطة  تت�سمن  كما  وم�سراطة،  وبنغازي  وطرابل�س  وعدن 
اأربع طائرات جديدة  اإ�شافة  املدى مع  االأ�شطول متو�شط وق�شري  حتديث 
القرار  الإتخاذ  البدائل  اأف�سل  ال�سركة  �ستدر�س  حيث  احلاجة،  اقت�ست  اإذا 
ب�ساأن االأ�سط�ل للمحافظة على كفاءة العمل ومعدل اأعمار �سغر للطائرات 

لتقليل كلف ال�سيانة والت�سغيل. 

عقدت الهيئة العامة ل�شركة اخلطوط اجلوية امللكية االأردنية اجتماعها 
املهند�س  برئا�سة  – عمان  اإنرتك�نتيننتال  فندق  يف  ال��ع��ادي  وغ��ر  ال��ع��ادي 
 / العام  واملدير  املجل�س  اأع�ساء  االإدارة وح�س�ر  رئي�س جمل�س  دروزة  �سعيد 
ال�سركات  عام  ومراقب  بي�سلر  �ستيفان  االأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�س 
ومدققي احل�سابات )اإرن�ست وي�نغ( وجمع من امل�ساهمني ميلك�ن ما ن�سبته 

92% من راأ�س مال ال�سركة البالغ 246.4 ملي�ن �سهم. 
وجرى خلل اجتماع الهيئة العامة العادي مناق�سة تقرير جمل�س االإدارة 
لعام 2018  امل�ستقبلية  العمل  املالية 2017 وخطة  لل�سنة  ال�سركة  اأعمال  عن 
االأرب��اح  وح�ساب  ال�سن�ية  العم�مية  وامليزانية  احل�سابات  مدققي  وتقرير 

واخل�سائر، حيث وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البن�د. 
وخلل اجتماع الهيئة العامة غر العادي الذي اأعقَب االجتماع العادي 
مبا�سرة متت امل�افقة على زيادة راأ�س مال امللكية االأردنية مبقدار 28.2 ملي�ن 
ب�ا�سطة طرح 28.2  �سهم  به 274.6 ملي�ن  امل�سرح  امل��ال  راأ���س  �سهم لي�سبح 
ملي�ن �سهم من خلل االكتتاب اخلا�س ل�سركة اإدارة امل�ساهمات احلك�مية 
ب�سعر دينار واحد لل�سهم وخ�سم اإ�سدار بقيمة 610 فل�سات لل�سهم، اأي ب�سعر 
والنظ��ام  التاأ�سي�س  عقد  تعديل  على  امل�افقة  جرت  كما  لل�سهم،  فل�ساأً   390

االأ�سا�سي لل�سركة بحيث تعك��س الزيادة امل�سار اإليها يف راأ�س مال ال�سركة. 
واأو�سح رئي�س جمل�س االإدارة �سعيد دروزة خلل االجتماع اأن زيادة راأ�س 

م���ؤك��داً  �سابقاً،  اإق��راره��ا  م��ن خطة مت  امل��ذك���رة ج��زء  بالقيمة  ال�سركة  م��ال 
ال�سركة  امل�ساهمني يف  اأ�سهم  امل��ال لن تخف�س عدد  راأ���س  الزيادة يف  اأن هذه 
باأي حال، كما اأن رفع راأ�س املال �سيك�ن له اإنعكا�سات اإيجابية على م�ستقبل 

ال�شركة وحت�شني اأو�شاعها املالية. 
التي  املالية  النتائج  امل�ساهمني  التي وزعت على  وعر�س دروزة يف كلمته 
حققتها ال�سركة يف العام 2017، م��سحاً اأن ال�سركة اإ�ستطاعت مع نهاية ذلك 
العام اأن ت�سجل نتائج اإيجابية واأرب��اح �سافية قبل ال�سريبة بلغت 468 األف 
دينار، وهي بالرغم من ت�ا�سعها اإال اأنها تعتر م�ؤ�سراً ق�ياً على اأداء ال�سركة 
تدريجياً  وال��ب��دء   2017 ع��ام  من  الثاين  الن�سف  يف  حققته  ال��ذي  االإيجابي 

بالتح�ل اإلى الربحية. 
واأكد اأهمية مثل هذه النتيجة يف �س�ء ما كانت ال�سركة قد تكبدتُه من 
 26.3 بلغت  والتي   2017 ع��ام  من  االأول���ى  ال�ستة  ال�سه�ر  يف  �سافية  خ�سارة 
يف  االأردن��ي��ة  امللكية  واج��ه��ت  التي  التجارية  التحديات  ج��راء  دي��ن��ار  ملي�ن 
اأ�سعار التذاكر  تلك الفرتة ومتثلت مب��سمية حركة ال�سفر واالنخفا�س يف 
نتيجة املناف�سة وزيادة ال�سعة املقعدية املعرو�سة يف املنطقة العربية وارتفاع 
التكاليف الت�سغيلية لل�سركة بن�سبة 3% من تاأثر ارتفاع اأ�سعار ال�ق�د بن�سبة 

28% والذي مل ت�اكبه زيادة يف اأ�سعار التذاكر جراء املناف�سة. 
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الطريق  االآن يف  ت�سر  االأردنية  امللكية  �سركة  ان  وق��ال 
ال�سحيح لتحقيق قفزة كبرة يف نتائج الربع االأول 2018، 
املعامل  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  اأع��م��ال  خطة  ب���ج���د  وذل��ك 
خلم�س �سن�ات مقبلة يجري تنفيذها بعناية الإعادة هيكلة 
التي  الربحية  اإل��ى  التحول  اإجن��از  من  ومتكينها  ال�شركة 
تعمل عليها وين�سدها امل�ساهم�ن، م�ؤكداً اأن جمل�س االإدارة 
لل�سركة  التنفيذية  االإدارة  ب��ك��ف��اءة  الكاملة  الثقة  ل��دي��ه 
الإح�����داث ه���ذا ال��ت��ح���ل وت��رج��م��ة خ��ط��ة ال��ع��م��ل اإل���ى واق��ع 
يعيد للملكية االأردنية مكانتها ودورها يف خدمة االقت�ساد 
اإ�سهامها يف ربط االأردن بالعامل اخلارجي،  ال�طني ويعزز 
املحلية  وال�����س��ادرات  واال���س��ت��ث��م��ار  ال�سياحة  ح��رك��ة  ودع���م 
وتعزيز التبادل التجاري بني االأردن وخمتلف دول العامل. 

ال�طني  للناقل  االأردن��ي��ة  احلك�مة  دع��م  دروزة  وث��ّم��ن 
ل����لأردن وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى اإع����ادة مت��ك��ني ال�����س��رك��ة م��ن ت��ب���وؤ  
ظل  يف  اململكة  خ��دم��ة  وم���ا���س��ل��ة  ت�ستحقها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة 
للم�ساهمني،  ال�سكر  وجه  كما  احلكيمة،  الها�سمية  القيادة 
مقدراً دعمهم وتفهمهم لل��سع الذي مرت به ال�سركة يف 
االأ�سا�سي  العاملني  بدور  اأي�ساً  وم�سيداً  املا�سية،  ال�سن�ات 
امللكية  يف  املتزايدة  امل�سافرين  وثقة  بال�سركة  النه��س  يف 

االأردنية وخدماتها. 
للملكية  التنفيذي  الرئي�س   / العام  املدير  ق��ال  ب��دوره 
خلل  اإ�ستطاعت  االأردنية  امللكية  بي�سلر  �ستيفان  االأردنية 
ال��ن�����س��ف ال��ث��اين م��ن ع���ام 2017 ت��ع���ي�����س اخل�����س��ائ��ر التي 
حلقت بها يف ال�سه�ر اخلم�سة االأول��ى من ذلك العام، واأن 
تخرج من ال�سنة املالية 2017 بنتائج اإيجابية، بعد اأن كادت 
خ�سائر الن�سف االأول وتراجع اإيراداته اأن تعيد ال�سركة اإلى 
النهائية  املالية  النتائج  يف  التح�ل  ُيعزى  حيث  اخل�سارة، 
التجاري ورفع  االأداء  الذي ح�سل على �سعيد  التغّر  اإلى 

معدل اإمتلء الطائرات يف الن�سف الثاين من ال�سنة. 
تغير  تطلب  النتيجة،  ه��ذه  اإل��ى  الت��سل  اأن  واأ���س��اف 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������اإدارة االإي��������رادات وامل��ب��ي��ع��ات 
االأردن��ي��ة،  امللكية  اإل���ى  ج��دد  م�سافرين  جل��ذب  والت�س�يق 
الثاين  الن�سف  يف  مثمرة  بنتائج  التغير  ذل��ك  ج��اء  حيث 
بتح�ّسن ملم��س على االإي��رادات ومن  من ال�سنة، مدف�عاً 
جميع مقاطع �شبكة اخلطوط اجلوية، م�شرياً اإلى اأن �شايف 
ملي�ن   22.8 بلغ  املا�سي  للعام  لل�سركة  النقدي  التدفق 

دينار. 
االأردن��ي��ة  اململكة  حل��ك���م��ة  ���س��ك��ره  ع��ن  بي�سلر  واأع����رب 
الها�سمية واإلى رئي�س جمل�س اإدارة امللكية االأردنية واأع�ساء 
املجل�س لدعمهم امل�ستمر، ومتكني االإدارة من اإطلق خطة 
اأن حتقق تطلعات  اإ�شرتاتيجية طموحة، من �شاأنها  حتول 
االإدارة  فريق  ل��ت��زام  م���ؤك��داً  وامل�ساهمني،  االأردن��ي��ة  امللكية 
وت�شجيل  اخلطة  هذه  الإجن��اح  احلثيث  بالعمل  التنفيذية 
اأرباح م�ستدامة لل�سركة يف ال�سن�ات القادمة مع اال�ستمرار 

بتقدمي اأف�سل خدمات ومنتجات ال�سفر. 
ال�طنية  ال�سركة  بهذه  بالعمل  اإع��ت��زازه  عن  ع��ّر  كما 
هذا  يعك�سُه  الذي  امللكي  والتاج  ب�سعارها  والفخر  العريقة 
ال�سعار، والذي ه� يف نظرنا رمٌز لق�ة ا�سم امللكية االأردنية 
خدمة  يف  االإ�سرتاتيجي  دوره���ا  الأهمية  وانعكا�س  ع��امل��ي��اً، 
ن�شعى جاهدين الإجن��اح هذه  اأن  علينا  يمُحتم  االأردن، ومبا 
ال�سركة والنه��س بها اإلى اآفاق اأو�سع من النم� واالزدهار، 
يف ظ��ل ق��ي��ادة �ساحب اجل��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ابن 

احل�سني املعظم. 
وخلل انعقاد االجتماع اأجاب دروزة وبي�سلر عن اأ�سئلة 
ال�سركة  اأعم�ال  بنتائج  املتعلق���ة  وا�ستف�ساراتهم  امل�ساهمني 

وخططها احلالية وامل�ستقبلية.

لكافة  تقديره  عن  دروزة  �سعيد  املهند�س  االأردن��ي��ة  امللكية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأع��رب 
املالية  النتائج  اإع���لن  بعد  لل�سركة  العليا  التنفيذية  ول����لإدارة  االأردن��ي��ة  امللكية  م�ظفي 
لل�سركة لفرتة الربع االأول من العام احلايل والذي حققت خلله ال�سركة قفزة اإيجابية 

كبرة بتخفي�س اخل�سارة التقليدية لهذه الفرتة وب�سكل ملح�ظ.  
  وبنّي اأن الربع االأول من العام احلايل، والذي عادًة ما ي�سهد رك�داً وا�سحاً يف حركة 
االأردن��ي��ة  امللكية  اأن  اإال  �سلبية،  نتائج  ال��ط��ران  �سركات  فيه  وُت�سجل  وال�سفر  ال�سياحة 
ا�ستطاعت يف ال�سه�ر الثلثة االأولى من عام 2018 تخفي�س اخل�سارة اإلى 13.8 ملي�ن دينار 
مقارنة مببلغ 26.3 ملي�ن دينار قيمة خ�سارة ال�سركة يف الربع االأول من عام 2017 وذلك 
�سفر  واإط��لق عرو�س  والت�س�يق  البيع  اأ�ساليب  تغير  وامل�ظفني يف  االإدارة  نتيجة جه�د 

م�ستمرة وتنفيذ مبادرات عديدة لزيادة االإيرادات و�سبط النفقات.  
االأول جاء يف �س�ء زيادة  الربع  ال�ا�سح يف خ�سارة  اأن هذا االنخفا�س  واأو�سح دروزة    
االإيرادات االإجمالية لت�سل اإلى 143 ملي�ن دينار بارتفاع بلغ 16.6 ملي�ن دينار عن امل�ازنة 
اأن خمتلف ج�انب  2017، م�سراً  ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  ع��ن  دي��ن��ار  ملي�ن  و16.9  امل��ق��درة 
االإيرادات �سهدت من�اً كبراً، حيث ارتفعت اإيرادات مبيعات امل�سافرين بن�سبة 13% واإيرادات 
مبيعات ال�سحن بن�سبة 18% واإيرادات خمازن ال�سحن بن�سبة 46% واإيرادات مبيعات التذاكر 
عر االإنرتنت بن�سبة 73% كما ارتفعت االإيرادات من �سركة تكرم خلدمات املطارات، اململ�كة 

للملكية االأردنية، بن�سبة %28.  
  وقال ان ال�سركة اذا ا�ستمرت بالعمل مبثل هذا الزخم واالأداء املتميز حتى نهاية العام 
احلايل ف�شوف حتقق نتائج مالية ممتازة باإذن اهلل، بالرغم من االرتفاع غري املتوقع الذي 

ت�سهده اأ�سعار ال�ق�د خلل ال�سنة اجلارية.  
التنفيذي  الرئي�س   / العام  املدير  بكفاءة  الثقة  لديه  االإدارة  جمل�س  اأن  دروزة  واأك��د   
العاملني  وجميع  التنفيذية  االإدارة  اأع�ساء  بقدرات  اأي�ساً  والثقة  بي�سلر  �ستيفان  لل�سركة 
يف امللكية االأردنية داخل االأردن وخارجه والذين يبذل�ن جه�داً حثيثة ومت�ا�سلة كفريق 
واحد الإجناز عملية التحول اإلى الربحية التي تن�شدها ال�شركة وامل�شاهمون فيها للنهو�س 
املقدمة  اخلدمات  وحت�شني  االأردن��ي��ة  للملكية  التناف�شية  املكانة  وتعزيز  الوطني  بالناقل 

مل�سافريها على االأر�س ويف اجل�.  
�سيا�سة احل�كمة  واإتباع  ال�سفافية  اإطار من  االأردنية ما�سية و�سمن  امللكية  باأن    وزاد 
يف تنفيذ روؤية جمل�س االإدارة ملا يجب اأن تك�ن عليه ال�سركة حا�سراً وم�ستقبًل ومتكينها 
والت�شغيلية  واملالية  اخلدمية  ال�شعد  كافة  على  االإجن��ازات  وحتقيق  التقدم  موا�شلة  من 
وم�ساعدتها على اال�ستمرار يف اأداء دورها االإ�سرتاتيجي الهام يف ربط االأردن بالعامل ودعم 

االقت�ساد ال�طني، �سيما وهي ت�سكل عماد �سناعة النقل اجل�ي وال�سياحة االأردنية.   

دروزة يثمن جهود إدارة الملكية 
األردنية وموظفينها



بكل وقت وألي وقت

شكل وطعم رهيب مررره
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كرمياً  تقتني  اأن  املهم  من  لذا  املقبلة!  الفرتة  يف  لل�سم�س  كثرا  ب�سرتك  �ستتعر�س 

واقياً من ال�سم�س )�سن بل�ك( برتكيبة ملئمة لن�ع ب�سرتك وو�سعه با�ستمرار، فهذا 

البنية.  البقع  ظه�ر  اأو  ال�سم�س  اأ�سعة  من  خماطر  الأي  ب�سرتك  تعر�س  ع��دم  �سي�سمن 

ا�ست�سري اخلبر ال�سيدالين اأو طبيب اجللدية عن الن�ع املنا�سب لن�ع ب�سرتك و�سعي 

التي �ستتعر�س لل�سم�س ولي�س ال�جه فقط كرري  ال�سن بل�ك على كل مناطق اجل�سم 

عدة مرات الأف�سل حماية.

اكرثي من االأ�شماك واالأطعمة الغنية مب�شادات االأك�شدة

 3 االأوميغا  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  تاأكلني!  ما  على  كبر  ب�سكل  تعتمد  ب�سرتك  �سحة   

امل�ج�دة يف االأ�سماك لها دور وقائي من اأ�سعة ال�سم�س ال�سارة، لذا ين�سح بتناولها بكرثة 

ال�ساي االأخ�سر  االأك�سدة مثل  الغنية مب�سادات  اإلى جنب مع االأطعمة  ال�سيف جنبا  يف 

وال�شوكوالتة الداكنة والفواكه واالأوراق اخل�شراء والتي حتمي من تلف الب�شرة ب�شبب 

حروق ال�سم�س.

تنبي اال�شتحمام مباء �شاخن جدا

احلرارة  درجة  بخف�س  ُين�سح  لذا  الب�سرة،  جفاف  ي�سبب  ال�ساخن  باملاء  اال�ستحمام 

اأثناء اال�ستحمام مع �سطف اجل�سم يف النهاية باملاء البارد لغلق امل�سام وتقليل فر�سة ظه�ر 

البث�ر.

 اأكرثي من تناول البطيخ

يف  هائل  ب�سكل  الب�سرة  ترطيب  على  ويعمل  للأك�سدة  امل�سادة  بامل�اد  غني  البطيخ 

ال�سيف، كما اأن تناوله ي�ساعد على احلفاظ على املعدل الطبيعي حلرارة اجل�سم ويقلل 

االإح�سا�س بالرط�بة.

استعدي 
للصيف 
ببشرة 
مثالية 
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تكفي  ال  ال�سبابية،  بالن�سارة  ت�سع  باإطللة  التمتع  تريدين  كنت  اإذا 
اأي�ساً.  وال�سدر  بالرقبة  االهتمام  يجب  بل  فقط،  وجهك  بب�سرة  العناية 
االإ�سابة  اإل��ى  ومعر�سة  ج��دا  رقيقة  املنطقتني  هاتني  يف  الب�سرة  فتك�ن 

بعلمات التقدم يف ال�سن ب�سكل مبكر.

 نقدم هذه ال��سفة الفعالة التي ت�سد الب�سرة وتق�يها بف�سل اإحت�ائها 
على الروتينات واملعادن االأ�سا�سية واالأحما�س الدهنية املغذية التي تعزز 

مرونة اجللد.

املكونات:

E حبة م�ز نا�سجة، بيا�س بي�سة، 5قطرات زيت فيتامني

اهر�سي حبة امل�ز حتى ت�سبح بق�ام كرميي ثم اأ�سيفي باقي املك�نات 
وامزجيها جيداً. �سعي القناع على رقبتك و�سدرك واتركيه ملدة 20 دقيقة. 

ازيلي القناع بف�طة مبللة باملاء الدافئ ثم �سعي الكرمي املرطب.

قناع رائع لشد الرقبة والصدر بشكل طبيعي 
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حقائق عن 
سرطان الثدي

يجب أن 
تعرفها كل 

إمرأة
الثدي،  �سرطان  اإدراك 4 حقائق هامة عن   اإم���راأة   ينبغي على كل  
مت�ساويني  لي�سا  غالباً  امل��راأة  لدى  الثديان  مت�سابهني:  لي�سا  الثديان 
ال�سيء ال�حيد الذي له  اأكر قليًل من االآخ��ر.  يف احلجم، فاأحدهما 
اإذا تغر احلجم، فغالباً ما يك�ن علمة  اأنه  علقة بحجم الثدي ه� 
على حدوث �سيء ما، اإما عدوى وه� ما ي�سبب ت�رماً و�سخ�نة واحمراراً 

واأحياناً تقرحاً.

الريا�سة متنح اجل�سم �سكًل جميًل  الريا�سة  لن تغر �سكلهما:   
و���س��ح��ة ج��ي��دة، واأي�����س��اً ل��ل��ث��دي، ف��ه��ي تقل�س ف��ر���س خ��ط��ر االإ���س��اب��ة 

ب�سرطان الثدي، فهذا لن تغر حجم الثدي.

الثدي الكثيف اأكرث عر�سة لل�سرطان: الن�ساء الل�اتي لديهن اأثداء 
اإجراء الفح�س  اأكرث وعياً ب�سرورة  اأن يكن  اأن�سجة كثيفة، ينبغي  ذات 
ال�سن�ي لي�س باأ�سعة اإك�س راي اأو املام�غرام، بل با�ستخدام مام�غرام 
يف  تكمن  ال��ث��دي  �سرطان  فخط�رة  االأل��رتا���س��اون��د،  اأو  االأب��ع��اد  ثلثي 

االأن�سجة الكثيفة.

�سرورة اإجراء الفح�س بانتظام: من املهم جداً اأن تراقب املراأة اأي 
منطقة  وج���د  ملحظة  فعند  احلجم،  حيث  من  ثدييها  يف  تغيرات 
واإج��راء  للطبيب  ف���راً  الت�جه  يجب  اجللد،  �سكل  يف  تغر  اأو  متكتلة 

فح�س، مع امل�اظبة على الفح��سات الدورية ب�سكل منتظم.

الى الرجال..
 تجنبوا وضع الالبتوب على هذه المنطقة الحساسة

احلا�س�ٍب  وجهاز  الرجال  جل��س  اأن  الى  جديدة،  درا�سة  اأ�سارت 
الذي  االم��ر  للخ�سيتني،  اآمنة  غر  م�ساكل  ي�سبب  قد  اأرجلهم  على 
يلحق االذى باحلي�انات  املن�ية. وتابعت الدرا�سة اأن ال�سباب ي�سم�ن 
�ساقيهم مًعا لفرتٍة ط�يلة حني ي�ستخدم�ن احلا�س�ب، فتزداد  حرارة   

اأكيا�س  ال�سفن ب�سرعة.

املحم�ل  للحا�س�ب  �سمادة  ا�ستخدام  ال��ى  البع�س  يلجاأ  لذلك 
للتريد واحل�ؤول دون تعر�س اجللد للحرارة، اال ان الباحثني قال�ا 
ارت��ف��اع  درجة  تاأجيل   تفعله ه�  ال�سفن فكل ما  تقلل ح��رارة  اإنها ال 

احلرارة اي انها ت�ؤخر فقط بل�غ هذه النتيجة.

اأحدهم  ا�ستخدام  اأن  اأق���ل  »ال  الدرا�سة:  على  امل�سرفة  وبح�سب 
للحا�س�ب املحم�ل �سي�سبح عقيًما ولكن يجب احلذر من اال�ستخدام 

املتكرر الذي �شي�شاهم يف تطور م�شاكل اإجنابية«.
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اله�سم، وُيخّل�س اجل�سم من  الكم�ن فّعال جداً يف عملّية تنظيم 
ال�سم�م من خلل معاجلة االإم�ساك، والتقليل من اأوجاع الق�ل�ن، مما 
ُي�ساعد على امت�سا�س امل�اد الغذائّية من الّطعام ب�سكٍل اأف�سل، وبالتايل 

يقّلل من عملّية حفظ الّده�ن يف اجل�سم وبالتايل خ�سارة ال�زن.

اإن  لذلك  اأع��را���س جانبّية؛  اأي��ة  ل��ه  ولي�ست  ج��داً  وال��ك��م���ن مفيد 
يزيد من  الّليم�ن  االأعمار، وخلطه مع ع�سر  اآمن جلميع  ا�ستعماله 
عملّية حرق الّده�ن، وذلك ي�ؤّدي خل�سارة ال�زن ب�سكل اأكر ويف وقٍت 

زمنٍي اأقل.

خطوات اتباع ريجيم الكمون والليمون

اإلى وجبة خ�سار، ووجبة  الي�م، وق�ّسميها  اأرب��ع وجبات يف  تناويل 
عملّية  من  للت�سريع  وذل��ك  كالّلنب؛  االأل��ب��ان  منتجات  ووجبة  فاكهة، 
متو�ّشطة  كحّبة  الكربوهيدرات؛  على  حتتوي  وجبة  وتناويل  اله�شم، 

احلجم من البطاطا امل�سل�قة.

حافظي على تناول ال�جبات االأربع يف اأوقاتها دون اإلغاء اأٍيّ منها.

ا�سربي على االأقل لرتين من املاء يف الي�م.

�سعي ماًء مغلّياً يف ك�ٍب من املاء مع ن�سف ملعقة كبرة من الكم�ن 
املطحون، ون�شف ملعقة �شغرية من الّزجنبيل، وع�شري ن�شف ليمونة، 

واتركي ال�ّسراب حّتى ُي�سبح فاتراً ثّم ا�سربيه قبل كِلّ وجبة.

ا�ستمّري ب�سرب الكّم�ن مع ع�سر الّليم�ن، حّتى ال��س�ل لل�زن 
املطل�ب.

اإدخال الكمون اإلى النظام الغذائي اليومي

اأ�سيفي حب�ب الكّم�ن، وع�سر الّليم�ن اإلى ال�سلطة، وتناوليها كَلّ 
ي�م قبل وجبة الغداء.

اأ�سيفي الكّم�ن اإلى عجينة اخلبز، وا�ستبدليها باخلبز العادي.

ر�ّسي حب�ب الكّم�ن ف�ق اخل�سار امل�س�ّية اأو امل�سل�قة.

ا�شتخدمي الكّمون عند حت�شري احلّم�س.

ري لنف�سك ك�باً من الكّم�ن املغلي بداًل من ال�ّساي العادي. ح�سّ

حّية. ر�ّسي حب�ب الكّم�ن ف�ق املك�ّسرات وال�جبات اخلفيفة ال�سّ

ا�ستخدمي الكّم�ن لتنكيه ال�ّس�ربات، ال �سّيما �س�ربة العد�س.

اأ�سيفي الكم�ن اإلى االأرز االأ�سمر اأو العادي امل�سل�ق.

اأ�سيفي ملعقًة كبرًة من حب�ب الكّم�ن اإلى ربع ك�ب من الع�سل، 
وا�ستخدمي املزيج لتحّلي به ال�ّساي.

اتبعوا ريجيم 
الكمون 

والليمون
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اإلمساك..

تجنبوا 
تناول 
هذه 

األطعمة 
االإم�ساك من م�ساكل اجلهاز اله�سمي املزعجة 
الأنه يزيد من ال�سع�ر بالنفخة وي�سبب اآالماً حادة 

اأن هناك جمم�عة من  البطن. �سحيح  يف منطقة 
الغذائية  باالألياف  غنية  تك�ن  ع��ادة  والتي  االأطعمة 

املقابل  يف  ول��ك��ن  االإم�����س��اك  مكافحة  على  ت�ساعد  ال��ت��ي 
اأن���اع  هي  فما  ���س���ءاً.  امل�سكلة  تزيد  اأخ��رى  جمم�عة  هناك 

االأطعمة التي يجب جتنبها يف حال املعاناة من االإم�ساك؟

احلليب وم�شتقاته

االإم�ساك  ح��دَي��ة  زي���ادة  يف  ي�سبب  وم�ستقاته  احلليب  ت��ن��اول 
وذلك ب�سبب احت�اء هذه املجم�عة الغذائية على مادة اللكت�ز. 
كما اأن �سرب احلليب عند املعاناة من االإم�ساك ي�سعركم بالنفخة 

ب�سكل اأكر.

االأطعمة املقلية

ال  احل��راري��ة  وال�سعرات  بالده�ن  العالية  املقلية  االأطعمة 
حتتوي على كمية جيدة من االألياف الغذائية. كما اأن احل�شول 
يف  له�سمه  وقتاً  يتطلب  امل�سبعة  الده�ن  من  كبرة  كمية  على 

املعدة مما يزيد من م�سكلة االإم�ساك.

الن�شويات البي�شاء

ه���ذا ال��ن���ع م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال ي��ح��ت���ي ن��ه��ائ��ي��اً على 
اأ�س�اأ  والبا�ستا هي من  االأبي�س  االأرز واخلبز  الغذائية.  االألياف 
اأن�اع املاأك�الت التي ميكن تناولها يف حال املعاناة من االإم�ساك. 
من  امل��ع��ان��اة  ح��ال  يف  ال�����س��م��راء  مبثيلتها  ا�ستبدالها  يف�سل  ل��ذا 

االإم�ساك.

ال�شاي

م�������������������������������������ن 

جتنب  ال�سروري 

����س���رب ال�������س���اي يف 

ح���ال امل��ع��ان��اة من 

ي�سبب  االإم�ساك. 

ال�ساي يف زيادة حدَية االإم�ساك ب�سبب احت�ائه على مادة التانني. 

هذا الن�ع من امل�سروبات ين�سح يتناوله يف حال املعاناة فقط من 

االإ�سهال.

املوز

يعتر امل�ز من بني اأن�اع الف�اكه التي ال يتم ه�سمها �سريعاً 

جتنب  حتماً  يجب  االإم�ساك.  م�سكلة  من  يزيد  تناوله  وبالتايل 

امل�ز يف حال املعاناة من هذه امل�سكلة.
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 االرجتاف  من وقت الآخر يعد اأمراً طبيعياً، وذلك ب�سبب ال�سع�ر بالرد 
تارة، اأو ب�سبب  االنفعال  تارة اأخرى.

وي�ستلزم االرجتاف ا�ست�سارة الطبيب يف حال ا�ستمراره ملدة ط�يلة ن�سبياً، 
وذلك للتحقق من ال�سبب احلقيقي الكامن وراءه.

اأو تعاطي  الكافيني  االإف��راط يف تناول  اأ�شباب ع��دة، مثل  واالرجت��اف له 
اأدوية معينة اأو انخفا�س ن�سبة  ال�سكر  بالدم، كما اأنه قد ي�سر اإلى االإ�سابة 

ببع�س  االأمرا�س ، مثل مر�س ال�سلل الرعا�س ) الباركن�س�ن (.

ب��دون �سبب مر�سي  اأج��زاء  اجل�سم   ول��دى كبار ال�سن قد ترجتف بع�س 
فيما ُيعرف بالرعا�س جمه�ل ال�سبب، وه� ا�سطراب احلركة االأكرث �سي�عاً.

اأو االأ�سابع، ولكن قد ي�سمل  وعادة ما ي�سمل هزة يف الذراعني واليدين 
اأج��زاء اأخرى من اجل�سم خلل  اأو  اأحياناً هزة يف الراأ�س واالأحبال ال�س�تية 

احلركات الط�عية مثل االأكل والكتابة.

االرتجاف..      
متى 
يستلزم 
استشارة 
الطبيب؟

ارتفاع  هي   ،”Hypertensive Crisis« اأزمة  �سغط الدم  املرتفع
ل��دى مر�سى ه��ذه احل��ال��ة، حيث ت�سل درجة  ال��دم  مفاجئ يف �سغط 
ال��درج��ة  اأن  ح��ني  يف  زئبقياً،  ميلليمرتاً    120/220 اإل���ى  ال���دم  �سغط 

املثالية تبلغ 80/120.
و�شبب هذه االأزم��ة، قد يرجع اإل��ى االإف��راط يف تناول امللح اأو 
خلف�س  خا�س  دواء  تناول  يلزم  وهنا   . النف�سي  الت�تر  اإل��ى  
�شغط الدم املرتفع. كما قد حتدث االأزمة ب�شبب ن�شيان 
ال��دم. وهنا  املعالج الرتفاع �سغط  ال��دواء   تعاطي  
يع�د  م��ا  غالباً  حينئذ  ال����دواء،  تعاطي  يكفي 

�سغط الدم اإلى القيم الطبيعية.

يتعني  فاإنه  ب�سكل غر معتاد،  ال��دم مرتفعاً  بقاء �سغط  ويف حال 
�سغط  اأزم��ة  اأعرا�س  وتتمثل  املعالج.  الطبيب  ا�ست�سارة  املري�س  على 
الدم املرتفع يف ال�سداع و�سغط باالأذن واحمرار اجللد و�سيق التنف�س، 

باالإ�سافة اإلى التعب والهزال على نح� غر معتاد.

و�سلل  ب��ال�����س��در  اآالم  م��ث��ل  ���س��دي��دة،  اآالم  م���ن  امل��ع��ان��اة  ح���ال  ويف 
وا�سطرابات روؤية ودوار و غثيان ، في�سر ذلك اإلى حالة ط�ارئ ت�ستلزم 

ا�ستدعاء االإ�سعاف ف�راً.

لماذا يرتفع 
ضغط الدم 

بشكل 
مفاجئ؟
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المشي يساعد على 

التفكير بشكل أفضل

ت�����س��اع��د على   اأن احل��رك��ة ال  ب��اح��ث���ن  اأك����د 
اللياقة  تزيد من   بل  الن�شاط اجل�شدي  فقط، 
ال��ذه��ن��ي��ة  اأي�������ش���اً، ب��ع��د حت��ل��ي��ل ه��ي��اك��ل  ال��دم��اغ  
املخ،  لها  يتعر�س  التي  التاأثرات  امل�س�ؤولة عن 

عند اجلري، يف جتربة اأجريت على الفئران.

اأن ه��ن��اك علقة  اإل����ى  ال��ب��اح��ث���ن  وخ��ل�����س 
تبني  التعلم، حيث  ال�شرعة وجن��اح  �شببية بني 
لهم الطريقة الذي ت�ؤثر بها احلركة على اأداء 
يف  مناطق  الباحث�ن  حاكى  ذل��ك  وملعرفة  امل��خ. 
امل��خ��ي��خ ب��ا���س��ت��خ��دام ع��ل��م ال��ب�����س��ري��ات ال���راث��ي، 
اأن خليا بعينها مت  ف���ج��دوا م��ن خ��لل ذل��ك 

تعديلها وراثياً، ت�ستجيب للأ�سعة ال�س�ئية.

الباحث�ن  ك��ان  عندما  اأن��ه  النتيجة  وكانت 
امل��وؤدي��ة  الطحلبية  االأل���ي���اف  ن�����ش��اط  ي���زي���دون 
التعلم  ال��ف��ئ��ران يف  ف���اإن درج���ة جن��اح  للمخيخ، 
خلل  م��ن  ال��ب��اح��ث���ن  وخل�س  تتح�سن.  ك��ان��ت 
ذل���ك اإل����ى اأن احل���رك���ة ت��ع��زز ن�����ش��اط االأل���ي���اف 
اإمكانية  على  م���ؤك��دي��ن  التعلم،  ع��ن  امل�����س���ؤول��ة 
تطبيق نتائج درا�ستهم على  الب�سر  ب�سبب ت�سابه 

يف بنية املخيخ لدى الفئران والب�سر.
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نصائح للحفاظ على صحة الرئتين لدى كبار السن

ال تكبت التثاؤب.. فهو يمنح النشاط

هناك اأيام ال ميكن للمرء فيها الت�قف عن  التثاوؤب، 
غر اأنه يف بع�س امل�اقف يك�ن التثاوؤب حمرجا، وعلى 
تبدو  العمل  يف  التثاوؤب  يجعلك  اأن  ميكن  املثال،  �سبيل 
اأال  ي�ستح�سن  ولكن  مهتم.  غر  اأو  بامللل  ت�سعر  وكاأنك 

تكبح احلاجة للتثاوؤب.

 ، والتثاوؤب مينح اجل�شم الن�شاط وال�شعور  باليقظة 
ويف بع�س امل�اقف عندما يك�ن من غر امللئم التثاوؤب، 
على  �سلبية  ع�اقب  اأي  ي�جد  وال  بهدوء.  كبحه  ميكن 
اجل�سم. ومن املفيد ان تعلم انك اإذا كنت ت�سعر بالتعب 
يف العمل، فاإن التثاوؤب مرة اأو اثنتني مينح عقلك بع�س 
النه��س من وقت  على  ي�ساعد  اأنه  كما  املنع�س.  اله�اء 
وُيدخل  عملها  ت�ا�سل  الدم�ية  دورت��ك  ويجعل  الآخ��ر 

االوك�شجني وبالتايل الن�شاط الى اجل�شم.

ق��د ي��ك���ن ل��لت��ه��اب ال��رئ���ي ع���اق��ب وخيمة، 
خ�س��سا لدى  كبار ال�سن ، ورغم عدم ت�فر حماية 
ببع�س  القيام  اأن��ه ميكن  اإال  امل��ر���س،  �سد  م���ؤك��دة 

التدابر الب�سيطة للحفاظ على �سحة  الرئتني .

االإق���لع عن   االأمل���اين ���س��رورة  ون�سح الطبيب 
امل��ك���رات  ، واحل�����س���ل على تطعيم �سد  ال��ت��دخ��ني 
الرئ�ية و االأنفل�نزا ، للذين تبلغ اأعمارهم 60 عاماً 

وما ف�ق.

ب��االه��ت��م��ام بنظافة  اأي�����س��اً  واأو����س���ى ال��ط��ب��ي��ب 
الفم مرتني ي�مياً  بتنظيف  نا�سحاً  الفم،  و�سحة 
ب��ال��ف��ر���س��اة وامل��ع��ج���ن، م��ع احل��ر���س ع��ل��ى تنظيف 
ال��ف��ج���ات ب��ني  االأ���س��ن��ان ، للتخل�س م��ن  البكتريا  
، التي ت�ساعد يف  يف الفم، وامل�اظبة على  الريا�سة 

احلفاظ على �سحة الرئتني.
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 Commercial Ship Management 
 INSLS specialted Commercial Ship Management  team  charters, 
operates and determines the best route and strategy to the 
maximize revenue and minimize costs for ship owners The 
operations team is highly trained  and efficient with vast 
experience ,capable of dealing  with situation that may 
arise promptdly and efficiency.
The team functions at high levels of efficiency  and 
ensures safe handling of all types of tannage by 
maintaining  constant  communication with ship 
charter ,brokers port agents ,providing detailed 
voyage instructions  with careful consideration given to 
commercial  

Ship Operators
JNSL relies on Rs vast and lengthy  experience to ensure that each 
vessel is operated professionally an economically ,while customers 
are provided with best professional solutions. 
Annually ,Tonnes of commodities are being carried out by JNSLS 
various shipping lines on wet .dry and specialized vessel types 
Currently JNS operations cover the Mediterranean ,Red Sea, 
Arabian Gulf ,and Indian Ocean ,with expertise in carrying out 
steel pipe shipments containerized   RoRo and heavy lift 
cargo’s INSLs services extend to meet global bulk and 
bagged shipment requirement ,its team is experienced 
in handling specialized contacts where attention to 
detail and comprehensive planning are set to meet 
the clients business objectives .The expertise acquired 
by INSE3 team since its establishment allows u it to 
ensure timely and efficient execution of services.

Ship Agents
The extensive knowledge of international ports and  
Specific cargo loading  funloading operation has   
positioned INSL as the preferred ship agent for 
many Ship owners .INSL had ,managed to build 
strong  relationships with port  authorities shipping  
departments ,and other relevant government 
agencies  worldwide and is capable of tackling any  
administrative or marine related issue. 
Through its subsidiary ,Jordan group shipping agencies 
company ،JNSL acts as tramp and iner ship agent at the port 
of aqaba  offlering  port  agency brokerage ,surveillance, 
transshipment ,husbandry ,bunkering،and comprehensive 
marketing  and sales services In addition ,it has also managed to 
develop a strong market presence ,extensive on site experience in 
ship forwarding and all aspects of interstate and commerce ,as 
well as distribution method and practices. 

About JNSL
A public  shareholding  company  initially  founded  by the Jordanian  
Government  in 1976. Since then, JNSL posted  itself as the National 
Carrier and a pioneer in providing shipping services to the local, regional 
and international markets. Under a government  programme . jnsl 
was  private  in 2002  forming partnerships with strategic companies to 
further extend its outreach and solidify its position in the global shipping 
industry.
INSL›S mission over the years has been to provide distinguished ,diverse, 
and personalized shipping  services to its client while maintaining 
competitive edge and maximizing customer satisfaction.
We ascertain that our group with its diversified services and activities. 
Will implement to full scale ,serving with  a comprehensive pact all 
your shipping needs ,which cover ship owner ship ,ship management, 
brokerage ship agency ,maritime education ,freight forwarding  and 
marine services ,each bring carried out individually by a specialized 
independent entity.
With head offices located in Agaba and Amman-Jordan  and through 
its various active memberships with many regional and international 
shipping  organizations .JNSL has committed representation offices 
globally which cover the European ,American and African regions in 
addition to the Middle East.

Business Areas
• Ship Owners
• Ship Operators
• Commercial Ship
• Technical ship Management
• Ship Brokers
• Ship Agents
• Maritime Education
• Freight Forwarding&
 •Specialized Projects

Ship Owners
Since 1976 to date, the group has owned a varied fleet of vessels 
ranging in specialty and size from bulk container, crude oll 
to carriers, passenger  ferries cruise ships, general 
cargo, dry bulk .break-bulk vessels and RoRo.
Varieties Of other international  liners are in 
JNSL fleet ,as well as partial  ship ownership in 
marine service  vessels and tug boats.
JNSLs fleet both on shore on board are certified 
by ACS and fully comply with I5M codes and
1059001 2008  standards for efficiency ,safety and 
quality.

Jordan National Shipping Lines P.L.C
Tel:+962 6 5511500
fax: +962 6 5511501
P.O Box 5406 Amman 11183 Jordan
E-mail : financial@jnslgroup.com     
www.jnslgroup.com

الخطوط البحرية الوطنية األردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.
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بين فيشمان*

ال�سخ�سية  اأن  ليبيا ووا�سنطن مفادها  اأرج��اء  �سائعات يف  ت��رددت  ني�سان/اأبريل،  العا�سر من  يف 
الع�سكرية امل�ؤثرة واملر�سح املحتمل للرئا�سة خليفة حفرت قد اأُر�سل اإلى باري�س لتلقي العلج الطبي 
تعر�س  اأو  ت�يف  رمبا  ال�سبعيني  القائد  ب��اأن  اللحقة  التقارير  وعقب  طارئة.  �سحية  حالة  ب�سبب 
الهاتف” مع  “ت�ا�سل عر  باأنه  املتحدة غ�سان �سلمة  االأمم  اأعلن ممثل  ل�سكتة دماغية خطرة، 
اآخر.  �سيء  اأن��ه على قيد احلياة، وال  اأّك��د  ليبيا”، يف ت�سريح  العام يف  “ال��سع  وناق�س معه  حفرت 
اأنه بخر، لكن اختفاء القائد الذي ُيكرث عادة  اأ�سّر املتحدث�ن با�سم حفرت وحلفائه  من جهتهم، 

اإطلالته االإعلمية ي�سر اإلى خلف ذلك.

و�س�اء عاد حفرت اإلى وطنه اأم ال، فاإن �سمعته كقائد ق�ي واآماله بقيادة ليبيا ما بعد احلرب قد 
املنتجة  ال�سرقية  ال�سيا�سي يف البلد، وا�ستقرار مناطقها  الت�ازن  ت�سررت، يف تطّ�ر قد ي�ؤّثر على 
للنفط، وكذلك االآمال باإجراء انتخابات هذا العام، ون�شاط اجلماعات اجلهادية. ومن اأجل جتنب 
هذه ال�سيناري�هات، على وا�سنطن العمل مع فرن�سا وبريطانيا وحلفاء اآخرين ل�سياغة اإ�سرتاتيجية 

�ساملة ملرحلة ما بعد حفرت.    

التجرد من ا�شطورة حفرت

بامللك  للإطاحة  القذايف  معّمر  العقيد  مع  تاآمر  اجلي�س  يف  �سابطاً  حفرت  ك��ان   ،1969 ع��ام  يف 
اأ�سفرت عن  التي  ت�ساد  العاثرة �سد  ليبيا  ق���ات يف ح��رب  قيادة  ت�لى  ع��ام 1987،  اإدري�����س. وبحل�ل 
ال�سراع - يف  �سارك�ا يف ذلك  الذين  االآخرين  ال�سجناء  القذايف عن حفرت ومئات  اعتقاله. وتخلّى 
خيانة ملم��سة دفعت بالقائد اإلى االنقلب على النظام واالن�سمام اإلى جماعة معار�سة مقرها يف 
ت�ساد. ويف وقت الحق، تلقت هذه اجلماعة تدريباً �سرياً من ال�اليات املتحدة يف اإطار حماوالت اإدارة 
ريغان للإطاحة بالقذايف. وعندما ف�سلت تلك اخلطة، هرب حفرت اإلى ت�ساد وا�ستقر يف النهاية يف 
ال�اليات املتحدة، حيث عا�س ما يقرب من عقدين من الزمن قبل ع�دته اإلى بنغازي ف�ر انطلق 

ث�رة 2011.

االغتياالت  وبعد م�جة من  ع��ام 2014،  اأن��ه يف  ال��ث���رة. غر  يف  م���ؤث��راً  دوراً  يلعب حفرت   ومل 
ا�شتهدفت اأفراداً وم�شوؤولني اأمنيني ون�شطاء من النظام ال�شابق، ا�شتغل حفرت االإحباط املتنامي يف 
بنغازي واأعلن عن »معركة عملية الكرامة«، وهي حملة ع�سكرية كانت تهدف اإلى تطهر ليبيا ممن 
ا�شماهم باالإرهابيني االإ�شاميني. ورداً على تلك العملية، �شّكل الثوار الذين حتملوا العبء االأكرب 
من ال�سراع - مبن فيهم العديد من االإ�سلميني - ميلي�سيا خا�سة بهم حملت ا�سم »فجر ليبيا«. 
وقد ح�شدت احلرب التي تلت ذلك اآالف االأرواح، ودّمرت بنية حتتية هامة، ومّكنت الف�شل النا�شئ 
من تنظيم »الدولة االإ�سلمية« يف ليبيا من الت��ّسع. وقد انتهى النزاع يف اأواخر عام 2015 بف�سل 
»االتفاق ال�سيا�سي الليبي« الذي ت��سطت فيه االأمم املتحدة ومت ت�سكيل »حك�مة ال�فاق ال�طني« يف 
وقت الحق، لكن حفرت وحلفاوؤه ال�سيا�سيني رف�س�ا كل املبادرتني يف نهاية املطاف، وقّ��س�ا بذلك 

فر�سة الت��سل اإلى حل �سيا�سي دائم.

ليبيا 

بعد 

حفتر

 ه� زميل م�سارك يف معهد وا�سنطن   
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وط�ال هذه الفرتة، تلقى حفرت الدعم من جهات فاعلة خارجية 
ايدي�ل�جيته  �ساركتاه  اللتني  وم�سر،  املتحدة  العربية  االإم���ارات  مثل 
»فجر  بق�سف م�اقع  البلدان  قام  املعادية للإ�سلميني. فقد  املت�سددة 
م�سر  ا�ستهدفت  ح��ني  يف  االأق���ل،  على  واح���دة  م��رة  طرابل�س  يف  ليبيا« 
االإ�سلميني يف �سرق ليبيا رداً على هجمات تنظيم »الدولة االإ�سلمية« 
باالأ�سلحة  حفرت  بتزويد  الدولتان  قامت  كما  �سيناء.  جزيرة  �سبه  يف 
االأمم  فر�سته  ال��ذي  االأ�سلحة  حلظر  انتهاكاً  �سّكلت  خط�ة  يف  والعتاد 

املتحدة.

اأما رو�سيا فقد ا�ستمالته هي االأخرى اأي�ساً، حيث تردد اأنها اأر�سلت 
اإل���ى ق���ات��ه يف ال�����س��رق. وك��ان��ت فرن�سا �سباقة يف ه��ذا امل��ج��ال،  م��دّرب��ني 
القاعدة  من  انطلقاً  االإره���اب  مكافحة  مبهمات  قيامها  عن  فف�سًل 
اإميان�يل  الرئي�س  ا�ست�سافه  فقد  حفرت،  ل�سيطرة  اخلا�سعة  اجل�ية 
زعيم  اأول  ب��ذل��ك  ليك�ن  امل��ا���س��ي،  باري�س يف مت���ز/ي���ل��ي���  م��اك��رون يف 

اأوروبي يعامله على قدم امل�ساواة مع رئي�س ال�زراء الليبي.

لكن خلل العام املا�سي، بداأ حلفاء حفرت الدولي�ن ي�ستاوؤون منه 
ب�سبب وع�ده املتكررة بتحقيق الن�سر الكامل وتفاخره ب�ساأن �سيطرته 
فبنغازي  االأر����س.  على  باأفعال  اأق���ال��ه  دع��م  دون  �سا�سعة  مناطق  على 
مل تكن ي�ماً مبناأى تام عن االإره��اب، كما ات�سح من حماولة اغتيال 
الليبي« يف 18 ني�سان/ ا�ستهدفت ج��رنااًل يف »اجلي�س ال�طني  وا�سحة 

اأبريل. كما مل تتمكن ق�ات حفرت بتاتاً من اال�ستح�اذ على مدينة درنة 
ال�سرقية على الرغم من احل�سار القا�سي، وجتنب ف�سيله ب�سكل كامل 
اأمُطلقت  التي  االإ�شامية«  »ال��دول��ة  تنظيم  �شد  احلملة  يف  االن��خ��راط 
بقيادة  ميلي�سيات  ائتلف  عاتق  على  القتال  تاركاً   ،2016 عام  �سرت  يف 

االإ�سلميني من م�سراتة.

وع��ن��دم��ا ���س��ع��ف��ت م��ك��ان��ة ح��ف��رت يف اخل�����ارج، ب����داأ ائ��ت��لف��ه املحلي 
بالت�سدع اأي�ساً، اإذ ي�ستمد اجلزء االأكر من ق�ته الداخلية من علقاته 
اأبقته مر�سحاً  فاإن �سهرته و�سمعته كرجل ق�ي  اخلارجية. ومع ذلك، 
حمتمًل ق�ياً للرئا�سة قبل مر�سه. وباملثل، فاإن �سبكة نف�ذه يف ال�سرق 
)اأو  نف�ذ  �ساحب  منه  جعلت  للنفط  املنتجة  املناطق  على  و�سيطرته 

مف�سد( يف اأي جهد لتحقيق اال�ستقرار يف البلد.
دعم خطة عمل االأمم املتحدة

ال��دويل على خطة عمل  اأيل�ل/�سبتمر، وافق »جمل�س االأم��ن«  يف 
االنتقال  عملية  لدفع  ليبيا«  يف  للدعم  املتحدة  االأم���م  »بعثة  اأعدتها 
زم��ن��ي��اً ط��م���ح��اً العتماد  اإط����اراً  ال�سيا�سي ق��دم��اً. وق��د ح���ددت اخل��ط��ة 
ورئا�سية،  ت�سريعية  انتخابات  واإج���راء  وط��ن��ي،  ح���ار  وعقد  الد�ست�ر، 

جميعها يف عام 2018.

اإلى حفرت، كان احتمال حكم ليبيا عن طريق انتخابات  وبالن�سبة 
�شرعية بداًل من غزو ع�شكري ال ميكن حتقيقه اأمراً جذاباً للغاية. فقد 
كما  العمل، متاماً  اأ�سا�سي خلطة  عن�سر  اأنه  على  نف�سه  ت�س�ير  حاول 
وحك�مة  الليبي«  ال�سيا�سي  »االتفاق  مع  و2016   2015 عامي  بني  فعل 
اإلى احتمال  اأ�سار  املا�سي،  ال�فاق ال�طني«. ويف كان�ن االأول/دي�سمر 
م�ساركته يف االنتخابات املقبلة، لكن بعد مرور �سهرين حذر من اأن ليبيا 
قد ال تك�ن م�ستعدة لنظام دميقراطي منذراً بال�س�ء من القيام بذلك. 
وبعبارة اأخرى، كان يبدو وكاأنه �سر�سح نف�سه للرئا�سة اأو مينع اإجراء 

االنتخابات.

ويف 12 ني�سان/اأبريل، اأطلع مبع�ث »بعثة االأمم املتحدة للدعم يف 
ليبيا« غ�سان �سلمة وزراء اخلارجية العرب على م�ستجدات خطة العمل 
خلل اجتماع ُعقد يف ال�سع�دية. وبعد اأن اأعرب عن اأمله يف مترير ليبيا 

قريباً قان�ناً لبدء ا�ستفتاء على الد�ست�ر، اأ�سار اإلى اأن احل�ار ال�طني 
امل��دن، واأن��ه من املقرر عقد م�ؤمتر وطني يف ال�سيف  ب��داأ يف بع�س  قد 
املقبل. وذكر اأي�ساً اأن االنتخابات املحلية �ستجري قريباً، على اأن تليها 
االنتخابات الرملانية. ويف ال�قت نف�سه، اأقر باأن »ح�ار البعثة ال�ا�سع 
زال ميثل حتدياً،  ما  ليبيا«  امل�شلحة يف  االأط���راف  النطاق مع خمتلف 
وتفكيك  انتخابات،  باإجراء  ال�سماح  مثل  مب�سائل  يتعلق  فيما  �سيما  ال 

ق�اتها، واإن�ساء جي�س وطني.

البدائل ما بعد حفرت

حتى اإذا تعافى حفرت وعاد اإلى بنغازي، يبدو اأن مكانته قد ت�سررت 
ب�سكل يتعذر اإ�سلحه، كما اأنه لي�س هناك خلف وا�سح له. واإذا اأ�سبح 
عاجزاً اأو جرى حتييده، من املرجح اأن يقوم ورثته املحتملون مبقاتلة 
كان  ال��ذي  واملحلي  االأجنبي  التم�يل  على  للح�س�ل  البع�س  بع�سهم 
املناه�س�ن  حلفاوه  يعيد  اأن  املرجح  من  بينما  نف�ذه،  لب�سط  �سرورياً 
للإ�سلميني يف غرب وجن�ب البلد تاأكيد ا�ستقللهم اإلى حني بروز 
قائد اآخر ميّدهم باالأم�ال واالأ�سلحة. ويف ليبيا، ال تتنباأ االيدي�ل�جيا 

وحدها بدرجة كافية التحالفات اال�سرتاتيجية لف�سيل ما.

وخلل املرحلة املقبلة، هناك خياران اأمام �سلمة واالأمم املتحدة. 
من  اأك��ر  جمم�عة  مع  والتفاو�س  العمل  بخطة  االلتزام  فباإمكانهما 
اجلهات الفاعلة لت�سهيل اإجراء ا�ستفتاء وانتخابات �سلمية، اأو باإمكانهما 
ال�سعي اإلى تعديل االإطار الزمني للخطة وت�سل�سلها، من خلل العمل 
مع »حك�مة ال�فاق ال�طني«، والقادة املدنيني يف جمل�س الن�اب الذي 
م��ق��ره يف ���س��رق ال��ب��لد واخل��ا���س��ع ل��ت��اأث��ر ح��ف��رت، وم��ع خ��ال��د امل�سري، 
الرئي�س املنتخب حديثاً ل� »املجل�س االأعلى للدولة«، وه� هيئة ت�سريعية 
وقد  الليبي«.  ال�سيا�سي  »االتفاق  مب�جب  حم��ددة  غر  ب�سلطة  تتمتع 
�سبق ل�سلمة اأن اأعرب عن حاجته اإلى تعاون كل فريق من اأجل مترير 

ت�سريع اال�ستفتاء.

ويف اإطار ال�سيناري� االأخر، باإمكان »بعثة االأمم املتحدة للدعم يف 
قبل  حت�شريية  خطوات  اتخاذ  على  الليبية  ال�شلطات  ت�شجيع  ليبيا« 
بلدية،  انتخابات  اإج��راء  اأي   - ال�طنية  واالنتخابات  اال�ستفتاء  اإج��راء 
ومتكني مبادرات التنمية املحلية املم�لة من ميزانية متفق عليها، وعقد 
وامل�سارك�ن  حملياً  املنتخب�ن  امل�س�ؤول�ن  يتمكن  وقد  ال�طني.  امل�ؤمتر 
الزخم  انتخابي وح�سد  ل��ق��ان���ن  االإع����داد  م��ع��امل  ر���س��م  امل���ؤمت��ر م��ن  يف 

للنتخابات ال�طنية.

امل��ت��ح��دة راغ��ب��ة يف االن��خ��راط يف  ال��والي��ات  وم��ن جانبها، مل تكن 
ال�سيا�سة الليبية خلل اإدارة ترامب، وقد ركزت ع��ساً عن ذلك على �سّن 
�سربات ج�ية منتظمة �سد اأهداف تابعة لتنظيمي »الدولة االإ�سلمية« 
ال��سيكة حلفرت، يتعني  املحتملة  النهاية  اإلى  و»القاعدة«. ولكن نظراً 
على وا�سنطن اإعادة الرتكيز على ق�سايا االنتقال ال�سيا�سي. واإذا ح�سل 
ذلك  و�سيع�د  العنف  وت��رة  ف�ستزداد  �سف�ف حلفاء حفرت،  انق�سام يف 
كما  اآخ��ري��ن،  جهاديني  اأو  االإ�سلمية«  »ال��دول��ة  تنظيم  على  بالفائدة 
اأعمال مماثلة لكي  اأي  حدث يف عام 2014. ويكمن احلل يف احل��ّد من 

تتمكن »بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا« من تنفيذ خطة العمل.

وحتقيقاً هذه الغاية، على وا�شنطن اإر�شال م�شت�شارين لدعم جهود 
»بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا« الرامية اإلى دمج امليلي�سيات. كما 
يف  اال�شتقرار  حتقيق  »�شندوق  لتمويل  حلفائها  م�شاعدة  طلب  عليها 
املتحدة االإمنائي«، ليك�ن لدى املجال�س  ل�«برنامج االأمم  التابع  ليبيا« 
املحلية.  االنتخابات  انتهاء  ف���ر  الإط��لق��ه��ا  ج��دي��دة  م�ساريع  البلدية 
االأوروب��ي��ني  ال�سركاء  على  ت�سغط  اأن  االأمريكية  االإدارة  على  واأخ���راً، 
والعرب من اأجل زيادة دعمهم ال�سيا�سي واملايل االأو�سع للأمم املتحدة 
�سعيد  ع��ل��ى  خ��ط��اأ  وه����   - املحتملني  ح��ف��رت  خ��ل��ف��اء  ا�ستمالة  وجت��ن��ب 

ال�سيا�سة �ساهم يف االنق�سامات التي ت�سهدها ليبيا يف ال�قت احلايل.
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أندرو جيه. تابلر

من  يجعل  مما  ال�س�رية،  االأهلية  احل��رب  يف  املرّوعة  واملنعطفات  التقّلبات  من  �سن�ات  �سبع  م��ّرت 
اآذار/مار�س 2011،  اأن كل �سيء بداأ بكتابات �سغرة وبر�سم غرافيتي على اجلدار. ففي  ال�سعب تذكر 
كتب اأربعة اأطفال يف مدينة درعا اجلن�بية على اجلدار »اإجاك الدور يا دكت�ر«، وهي تعني »حان دورك 
يا دكت�ر« يف اللهجة ال�س�رية، ومل يكن ذلك تنب�ؤاً دقيقاً جداً باأّن نظام الرئي�س ال�س�ري ب�سار االأ�سد، 
وهو طبيب عيون تدّرب يف بريطانيا ويمُطلق على نف�شه و�شف االإ�شاحي، �شي�شقط على غرار �شقوط 
نظام بن علي يف ت�ن�س، ونظام مبارك يف م�سر، واأخراً نظام القذايف يف ليبيا. ولكن ق�سة �س�ريا اتخذت 

منحًى خمتلفاً.

ر�ّسامي  للأ�سد  التابعة  االأم���ن  اأج��ه��زة  اعتقلت  فقد  �سغر.  ن��ط��اٍق  على  القمع  حملة  ب���داأت  لقد 
الغرافيتي االأربعة ورف�ست اأن ُتطلع اأهاليهم عن مكان وج�دهم. وبعد اأ�سب�عني من االنتظار، قام �سكان 
درعا - املعروف�ن باأنهم ع�سبي�ن و�سريح�ن - بتنظيم احتجاجات للمطالبة باإطلق �سراح االأطفال. 
ورّد النظام بالنران احلّية، مما اأّدى اإلى مقتل عدة اأ�سخا�س، واإراقة اأول نقطة دم يف حرٍب ُقتل فيها 
حتى االآن ما يقرب من ن�سف ملي�ن �سخ�س. ومع كل جنازة جاءت فر�س اإ�سافية للحتجاجات وفر�س 

اأخرى للنظام لكي يرّد باملزيد من العنف.

و�سرعان ما امتّدت االحتجاجات اإلى بلدات ومدن اأخرى - مثل حم�س ودم�سق واإدلب وغرها - 
الديناميكية  وكانت  الّلهب.  كتلٍة من  اإلى  ال�س�رية  العربية  ُي�سّمى باجلمه�رية  تبقى مما  فحّ�لت ما 
الكامنة التي دفعت الث�رات العربية - اأي عدد ال�سكان ال�سباب املتنامي ب�سرعة والنظام القمعي ال�سارم 
غر القادر على التغير - مّت�سقة يف عدٍد من البلدان. ولكّن التاأثرات تباينت تبايناً كبراً وكانت اأكرث 
�سراوًة يف �س�ريا، حيث تبّددت االآمال املبكرة باأن يك�ن م�سر االأ�سد م�سابهاً للدكتات�ريني االآخرين مع 
انهيار املدن ال�شورية القدمية وحتّطم حياة �شعبها. وقد تك�شفت وح�شية النظام املتزايدة، بدءاً من ن�شر 
القنا�سة لقتل املتظاهرين الذين يطالب�ن باحلرية والكرامة، وو�س�اًل اإلى �سن هج�م كيميائي على 

بلدات بكاملها، وبداأ العامل باأ�سره ي�ساهد مبا�سرًة ما يحدث.

اأّنه هج�م  واالآن يرى العامل من جديد، عر مقتطفات على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي، ما بدا 
باالأ�سلحة الكيميائية يف معقل املتمردين. كما �ساهد الهجمات االنتقامية التي �سنتها ال�اليات املتحدة 
وحلفاوؤها، و�سمع وزارة الدفاع االأمريكية تّدعي النجاح يف ق�سف ثلث من�ساآت مرتبطة برنامج االأ�سد 
للأ�سلحة الكيميائية. فكيف انتقلت �س�ريا من ر�سم الغرافيتي اإلى االإطاحة القريبة بدكتات�رها، ثّم 
اإلى اإعادة تاأكيد �سيطرة الطاغية نف�سه على الدولة املحّطمة؟ اإنها ق�سة �سراع عرقي وت�اط�ؤ دويل، 
وف�ق كل ذلك معاناة املدنيني. ولن ينتهي ذلك االآن، اإمّنا يدخل مرحلًة جديدة ورمبا اأكرث خط�رة.   

ال�سرق  لل�ستقرار يف  قامتاً  االأ�سد من�ذجاً  نظام  الغربية  الع�ا�سم  القرار يف  �سّناع  اعتر  لطاملا 
االأو�سط، ولكن يف عام 2011 اعتقدوا فجاأًة اأّن »�سلطة ال�سعب« �سُت�سقط االأ�سد كما اأ�سقطت طغاة عرباً 
اآخرين. بيد اأنه كان لدى نظام االأ�سد �سيء مل ميلكه االآخرون. فا�سرتاتيجيات »املقاومة ال�سعبية« تعمل 
جيداً �سّد االأنظمة اال�ستبدادية التي تنتمي قيادتها اإلى االأغلبية العرقية والطائفية يف البلد، مثل 
م�سر. ويقف اجلن�د املاأم�رون بت�س�يب اأ�سلحتهم على املحتجني اأمام خياَرين: اإّما اإطلق النار على 
اإخ�انهم بني املتظاهرين اأو امل�ساعدة يف التخّل�س من الذين ياأمرونهم بذلك. ويت�سبب ذلك بانق�سام يف 

اجلي�س واالأجهزة االأمنية، االأمر الذي قد يوؤدي اإلى اإ�شقاط احلكومة.  

ح�لها.  من  الطائفية  امل�سالح  من  احل�سن  من  ن���ع  مع  اأقلية  حك�مة  فهي  االأ���س��د،  حك�مة  اأّم��ا 
وت�سّكل االأقلية الَعلَ�ية ج�هرها، تليها حلقات متحدة املركز من االأقليات االأخرى )م�سيحيني و�سيعة 
ّنة الذين ميثلون االأغلبية يف �شوريا. وبالتايل فاإن جي�س االأقلية و�شباط االأمن  وغريهم(، واأخرياً ال�شمُ
منف�سل�ن متاماً عن االأغلبية ال�سنية، مما يجعلهم اأكرث ميًل اإلى االأمر باإطلق النار على املتظاهرين 
ن نظام االأ�سد من هذا الن�ع من االن�سقاقات التي  بداًل من االإطاحة باإخ�انهم يف ال�سلطة. وهذا ما ح�سّ

اأطاحت ب�ابن علي ومبارك.

ولكن من ال�ا�سح اأن ذلك مل يكن جزءاً من ح�سابات الرئي�س اأوباما عندما اأعلن يف اآب/اأغ�سط�س 
�سحرّية.  بنف�سه بطريقٍة  �سيغادر  الق�ي  �س�ريا  وك��اأّن رجل  »يتنّحى«،  اأن  االأ�سد  ينبغي على  اأّن��ه   2011
ولت�سريع العملية، حّث اأوباما احللفاء االأوروبيني و»جامعة الدول العربية« على اعتماد �سيغٍة م�سابهة، 
باالإ�سافة اإلى جمم�عٍة كبرة من العق�بات على نظام االأ�سد، وعلى االأخ�س حظراً على �سراء النفط 
ال�س�ري اخلام الذي ي�سّكل �سريان احلياة للنظام. اأما ما كان ُيفتقد متاماً فه� اخلطة للتخل�س من 

االأ�سد يف حال مل يغادر بالطرق ال�سلمية.

ومل يكن االأ�سد ين�ي املغادرة. ففي خريف عام 2011 والن�سف االأول من عام 2012، اأخفقت الكثر 
من مبادرات االأمم املتحدة يف حتقيق وقٍف م�شتدام الإطاق النار اأو اإيجاد حّل لاأعمال العدائية. ويف 
حني اأن احلك�مات الغربية حّثت ال�س�ريني على اإبقاء االحتجاجات �سلمية، اإاّل اأّن قيام النظام ال�س�ري 
عليهم  ُيطلق  الذين  االأقلية  امليلي�سيات من  ورج��ال  القنا�سة،  املزيد من  لي�سمل  الع�سكري  بالت�سعيد 
ا�سم »االأ�سباح« والطائرات ذات االأجنحة الدوارة اأو الثابتة َت�سّبب يف ارتفاع اأعداد القتلى وتفاُقم االأزمة 
من  املئات  تنظيم  ومّت  اأنف�سهم،  عن  للدفاع  ال�سلح  يحمل�ن  ال��ذي  ال�س�ريني  عدد  فتزايد  البلد.  يف 

كيف 

وصلت 

سوريا 

إلى هنا
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ال�شارة  و�شملت  احل��ر«.  ال�شوري  »اجلي�س  راي��ة  حتت  املحلية  امليلي�شيات 
العلم ال�طني القدمي ل�س�ريا، ولكّن »اجلي�س ال�س�ري احلر« كان مبثابة 

وكالة اأكرث من ك�نه جي�ساً حقيقياً.

لقد حتّولت االنتفا�شة اإلى حرٍب اأهلية. لذلك عندما عر�شت رو�شيا 
وال�اليات املتحدة خطًة انتقالية للم�ساعدة يف وقف العنف يف �سيف عام 
ق��ادر على هزمية  اأن��ه  ك��ّل منهما  اعتقد  اإذ  رف�سها كل اجلانبني،   ،2012
االآخر ع�سكرياً. ويف مطلق االأح�ال، بدا االأمر وكاأن املتمردين ينت�سرون. 
ففي �سهر مت�ز/ي�لي� متّكنت اإحدى اجلماعات من اال�ستيلء على ن�سف 
مدينة حلب، اأكر مدينة ومركز �سناعي يف �س�ريا. ويف تلك املرحلة، مّت 
اإلى  جلاأ  فادحًة  خ�شائر  النظام  واج��ه  كلما  وه��و:  املعتمد  النمط  حتديد 
اّتخاذ تدابٍر �سارمة. ويف حلب قاومت ق�ات االأ�سد، ومت�ّسكت باجلانب 
الغربي من املدينة واأطلقت �س�اريخ »�سك�د« على ق�اعد املتمردين لت�سبح 
ثاين اأكرب م�شتخدمة لهذه االأ�شلحة �شّد �شعبها، بعد الرئي�س جنيب اهلل 

يف اأفغان�ستان. فارتفع عدد القتلى وتدُفق اللجئني اإلى اخلارج.

املتحدة  ال���الي��ات  على  ك��ان  الدبل�ما�سية،  على  املعركة  تغّلب  وم��ع 
املعار�سة  م��ع  التعامل  كيفية  واأّول��ه��ا  �سعبة،  ق����راراٍت  اّت��خ��اذ  وحلفائها 
ال�����س���ري��ة ال��ت��ي ن�����س��اأت �سمنها ج��م��اع��ات ج��ه��ادي��ة، وك��ان��ت على و���س��ك اأن 
الق�مية  املعار�سة  ظ��ّل غياب جه�ٍد خارجية حل�سد  ق���ة يف  اأك��رث  ت�سبح 
وبنف�س  بذلك.  للقيام  خططاً  اأوباما  رف�س  فقد  ذل��ك،  ومع  وت�سليحها. 
املتحدة  ال�اليات  بال�سماح حللفاء  اإ�سايف  االأهمية، �سدر قراٌر  القدر من 
اأ�سبح كارثياً يف  املعار�سة بداًل من ذلك، االأمر الذي  املنطقة بت�سليح  يف 
�س�ريا،  اإل��ى  العربي  دول اخلليج  االأم���ال من خمتلف  النهاية. فتدفقت 
مما زرع املزيد من االنق�سامات بني اأولئك الذين يحارب�ن االأ�سد، وَجَعل 

اجلماعات ال�سلفية واجلهادية االأكرث ق�ة بينهم.

نقطة حتول  اإل��ى  تمُ�شري  اأن  �شاأنها  كان من  التي  الثانية،  امل�شاألة  اأّم��ا 
التي  االأمريكية  املخابرات  بتقارير  فتعلقت  ال�س�رية،  احل��رب  يف  اأخ��رى 
اأفادت باأن االأ�سد كان ي�ستعّد لت�سعيد اأكرث للأو�ساع من خلل ا�ستخدام 
خمزونه من االأ�سلحة الكيميائية، والذي كان ُيقّدر حينها باأّنه االأكر يف 
اآب/  20 ُعقد يف  م�ؤمتٍر �سحفي  وخ��لل  العامل.  يكن يف  اإن مل  املنطقة، 

نبداأ  اأن  لنا ه�  بالن�سبة  االأحمر  »اإّن اخلط  اأوباما:  قال  اأغ�سط�س 2012، 
ا�ستخدامها«.  اأو  الكيميائية  االأ�سلحة  من  كاملة  جمم�عة  نقل  ب��روؤي��ة 
ومع احتدام احلرب يف ذلك اخلريف، اأ�سارت املزيد من التقارير والعّينات 
اإلى اأّن نظام االأ�سد قد بداأ بالفعل با�ستخدام امل�اد الكيميائية برتكيزات 

منخف�سة.

قّدر  اإذ  ارتفعت كثراً،  القتلى قد  اأع��داد  كانت  ال�قت،  ذلك  وبحل�ل 
األ��ف �سخ�س بحل�ل   50 االإن�سان« م�ت ح���ايل  ال�س�ري حلق�ق  »املر�سد 
اإل���ى اخل���ارج ح����ايل ن�سف  نهاية ع��ام 2012، وب��ل���غ ت��دف��ق��ات ال��لج��ئ��ني 
ملي�ن �سخ�س. كانت �س�ريا تنهار ب�سرعة. وا�ستمرت االأدلة على ا�ستخدام 

وا�ستمّرت  ي��ف��رون،  ال��لج��ئ���ن  وظ���ّل  ال��رتاك��م،  يف  الكيميائية  االأ���س��ل��ح��ة 
ُيعرف  اأ�سبح  التي �سملت ما  اإلى اجلماعات اجلهادية،  بالتدفق  االأم���ال 
يف النهاية بتنظيم »الدولة االإ�سلمية«. ودخل مقاتل�ن جدد اإلى امليدان. 
اإلى  بالقتال  اإي��ران  املدع�مة من  االأخ��رى  وامليلي�سيات  اهلل«  »ح��زب  فبداأ 
ال��ق��رارات يف  يّتخذون  االأك��راد  املقاتل�ن  كان  االأ�سد، يف حني  جانب نظام 
ال��ذات��ي.  ا�ستقللهم  ل�سمان  حم��اول��ٍة  يف  ال��ب��لد  م��ن  ال�سرقي  ال�سمال 
كل  من  الفراغ  مب��لء  االإرهابية  املنظمات  قامت  البلد،  انهارت  وعندما 

جانب.

وبحل�ل �سيف عام 2013، ا�ست�لت جماعات املعار�سة على املزيد من 
االأرا�سي يف العا�سمة دم�سق و�س�احيها. و�ساعف نظام االأ�سد ا�ستخدام 
االأ�سلحة الكيميائية، اإّما ب�سبب الياأ�س الع�سكري اأو ال�ح�سية البحت. ويف 
21 اآب/اأغ�سط�س 2013، اأي بعد عاٍم تقريباً من الي�م الذي حّدد فيه اأوباما 
»خطه االأحمر«، اأطلق اجلي�س ال�س�ري �س�اريخ ممل�ءًة بغاز ال�سارين على 
ال�اليات  الذي قّدرت  الهج�م  �سرق دم�سق، وه�  ال�سرقية  الغ�طة  جيب 
ال�سفن  جتّمعت  وبينما  م���دين.   1400 ح����ايل  بحياة  اأودى  اأن���ه  امل��ت��ح��دة 
احلربية قبالة ال�شاحل ال�شوري للقيام برّد حمتمل، تراجع اأوباما، حتت 
اتفاق  ذلك  من  ب��داًل  واختار  ال�سيا�سية،  وقاعدته  الك�نغر�س  من  �سغط 

اقرتحته رو�سيا، من �ساأنه اأن ُيخّل�س �س�ريا من االأ�سلحة الكيميائية.

واأّدى هذا التح�ل الكبر يف االأحداث اإلى تبّخر كل ما تبّقى من دعم 
اإل��ى جن�ب  بها  قمُت  رحلة  وخ��لل  املتحدة.  لل�اليات  ال�س�رية  املعار�سة 
تركيا يف ذلك اخلريف، حتدثتمُ اإلى ممثلي املعار�شة ال�شورية الذين قالوا 
ا�ستخدم  االأ�سد  اأّن  الكثرون  اعتقد  فقد  القرار.  من  غا�سب�ن  اإّنهم  يل 
االأ�سلحة الكيميائية واأفلت بجرميته. ولكن معظمهم ف�جئ باأّن وا�سنطن 
كانت تعتقد اأّن االتفاق �سيمنع االأ�سد من القيام مبثل هذه العملية مرة 

اأخرى، وه� ا�ستنتاج ا�ست�سرايف ب�سكٍل ماأ�ساوي.

ملي�نني  اخل��ارج  اإل��ى  اللجئني  تدفقات  بلغت  اأيل�ل/�سبتمر،  ويف 
�س�ريا  اأن��ح��اء  جميع  يف  االإ���س��لم��ي��ة«  »ال��دول��ة  تنظيم  وت������ّس��ع  �سخ�س. 
ي�ساوي   2014 ع��ام  عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  االأرا���س��ي  وك���ان حجم  وال��ع��راق. 
نظام  فجاأة  يهددون  املقاتل�ن  يعد  تقريباً، ومل  الُعظمى  بريطانيا  حجم 
اأنفقت وا�سنطن مليارات  التي  اأي�ساً  العراقية  الدولة  االأ�سد فح�سب، بل 
�سرب  اأوب��ام��ا  اإدارة  ق��ررت  املرحلة،  تلك  ويف  اإ�سلحها.  على  ال���دوالرات 
املرّوع  االإع��دام  الدولية على  الرئي�سية  العناوين  رّك��زت  �س�ريا. ويف حني 
للأمريكيني املحتجزين لدى تنظيم »الدولة االإ�سلمية«، فقد ُقتل اأكرث 
اأك��ر ع��دد قتلى �سن�ي يف  األ��ف �س�ري يف ع��ام 2014 وح��ده، وه���  من 76 
ال�سراع، وفّر 1.3 ملي�ن �س�ري اآخر اإلى البلدان املجاورة. كما ت�سّرد مئات 

االآالف داخل �س�ريا اأي�ساً.

مبا�سرًة،  االأ�سد  ت�ستهدف  املتحدة  ال�اليات  تكن  ذلك احلني مل  ويف 
ب��داأ يف تلك املرحلة ب��رن��ام��ٍج �سري  اأوب��ام��ا ك��ان ق��د  اأّن  ال��رغ��م م��ن  على 
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املتمردين  ت�ّغل  مع  يرتاجع  كان  النظام  لكن  املتمردين،  بع�س  لت�سليح 
القاعدة  ه��ّدد  مما  العل�يني،  معقل  يف  املتحدة  ال���الي��ات  من  املدع�مني 
الطائفية للأ�سد. ورمبا كان ذلك ه� �سبب بدء االأ�سد باملماطلة يف اتفاق 
االأ�سلحة الكيميائية، وعدم وفائه بامل�اعيد النهائية لنقل املخزونات اإلى 
خارج البلد حتى مع ظه�رالتقارير التي اأفادت باأنه مل يعلن عن جميع 

تلك املخزونات.

وانطلقت اأجرا�س االإنذار يف م��سك�، ولكن ب�سبب م�سكلٍة اأخرى. فلم 
يكمن قلق رو�سيا يف وترة تنفيذ االتفاق، بل حيال ك�ن حليفتها �س�ريا 
وكانت  حم���دودًة،  املنت�سرة  الب�سرية  ق�تها  كانت  فقد  خطر:  م�قٍف  يف 
تخ�سر االأرا�سي، حتى مع دعم امليلي�سيات املدع�مة من اإيران. وبعد اأياٍم 
فقط من ت�قيع ال�اليات املتحدة على االتفاق الن�وي االإيراين عام 2015، 
�سافر قا�سم �سليماين، قائد جناح العمليات اخلارجية ل� »احلر�س الث�ري 
االإ�سلمي« االإيراين، اإلى م��سك�. ويف غ�س�ن �سهٍر تقريباً، اأن�ساأت رو�سيا 
قاعدًة يف معقل العل�يني املهّدد يف اللذقية على �ساحل البحر املت��سط. 
من  »وهمية«  قنابل  الرو�سية  الطائرات  اأ�سقطت   ،2015 ع��ام  خريف  ويف 
اأنحاء  االإيرانية يف جميع  االأ�سد والق�ات  فرتة حرب فيتنام لدعم نظام 
�س�ريا، االأمر الذي عك�س ببطء خ�سائر النظام يف اللذقية و�سمح للأ�سد 

واجلماعات املدع�مة من اإيران بالتقدم �سمااًل اإلى حلب.

وقد فّر اأكرث من ملي�ن �س�ري اآخر من البلد، وهرب العديد منهم 
اإلى خارج تركيا املجاورة ونح� اأوروب��ا. وُقتل اأكرث من 55 األف �س�ري يف 
عام 2015 وحده، لي�سل اإجمايل عدد قتلى النزاع اإلى اأكرث من ربع ملي�ن، 

باالإ�سافة اإلى ما ُيقّدر بنح� 100،000 حالة وفاة غر م�ّثقة.

»الدولة  تنظيم  هزمية  بعبء  االآن  املثقلة  املتحدة  ال���الي��ات  وب���داأت 
وانخرطت  للرتاجع.  باال�ستعداد  ال�س�رية،  املعار�سة  ودع��م  االإ�سلمية« 
وا�سنطن مع كّل من رو�سيا واإيران يف حماولٍة ل�قف اإطلق النار واإجراء 
حم���ادث���اٍت الإن��ه��اء احل����رب، ح��ت��ى م��ع ا���س��ت��م��رار رو���س��ي��ا يف ق�سف م���اق��ع 
املتمردين، مما �سمح ملا تبّقى من جي�س االأ�سد وجمم�عة من امليلي�سيات 
املدع�مة من اإيران، مبا فيها »حزب اهلل« باإجبار املتمردين على الرتاجع. 
حلب.  ���س��رق  املختلطة  ال��ق���ة  ه��ذه  حا�سرت   ،2016 ع��ام  �سيف  وبحل�ل 
اأحد  تتحّدى  اأخ��رى  ترى جهًة  املتحدة  ال�اليات  كانت  نف�سه  ال�قت  ويف 
من  املدع�مة  الق�ات  متنع  لكي  فعلياً  �س�ريا  تركيا  غزت  فقد  حلفائها، 
ال�اليات املتحدة وتلك التي يهيمن عليها االأك��راد من ت�طيد �سيطرتها 
ع��ل��ى االأرا����س���ي ال��ت��اب��ع��ة لتلك ال���ق����ات. ورّك����ز االأم��ري��ك��ي���ن ع��ل��ى نتيجة 
االنتخابات الرئا�سية لعام 2016، يف حني رّكز ال�س�ري�ن على الفرار، مع 
هروب ما يقرب من 11 ملي�ن �س�ري - اأي ن�سف عدد �سكان �س�ريا قبل 
اأواخ��ر كان�ن االأول/ اأو داخل �س�ريا. ويف  اإلى البلدان املجاورة  احلرب - 

دي�سمر، �سقطت مدينة حلب فذهب االآالف من املعار�سني اإلى حمافظة 
�سُيحا�سرون  اأنهم  امل�الني للأ�سد  املعّلقني  العديد من  اإدل��ب، حيث زعم 

وُيذبح�ن.   

وم���ع ت����يّل ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب م��ق��ال��ي��د احل��ك��م يف 
التي  واملناطق  اإدل��ب  اإلى حمافظة  اهتمامه  االأ�سد  نظام  وا�سنطن، حّ�ل 
ي�سيطر عليها املتمردون يف جن�ب غرب �س�ريا املتاخمة الإ�سرائيل واالأردن. 
ولكن نظرة فاح�سة اإلى تركبية الق�ات التي قامت بتلك الهجمات ُتظهر 
وج�د عن�سر اأكر مدع�م من اإيران و»حزب اهلل« اأكرث من اأي وقت م�سى. 
الق�ات،  تلك  قاوم�ا  املتحدة  ال���الي��ات  من  املدع�مني  املتمردين  اأّن  اإاّل 

ودفع�ا النظام جن�باً على الرغم من الدعم اجل�ي الرو�سي. 

وكان هذا ه� ال�سياق الذي واجهت فيه اإدارة ترامب اأّول حالة رئي�سية 
لهج�م كيميائي يف �س�ريا يف ني�سان/اأبريل 2017 يف مدينة خان �سيخ�ن 
الهج�م ت�سّمن  اأّن  النهاية  املتحدة يف  االأم��م  واأّك��دت  اإدل��ب.  يف حمافظة 
غاز االأع�ساب ال�سارين، وه� مادة كان من املفرت�س اأن يتخّلى عنها نظام 
االأ�سد. وبداًل من حماولة الت��سل اإلى اتفاق، قرر ترامب اإر�سال طائرات 

ل�سرب القاعدة اجل�ية امل�س�ؤولة عن �سّن الهج�م. 

وم��ع ذل��ك، وج��دت وا�شنطن نف�شها حت��ارب اأح��د اأع���داء االأ���ش��د وهو 
تنظيم »الدولة االإ�سلمية«. ويف �سيف عام 2017 متّكنت ال�اليات املتحدة 

ب�سكٍل  القتال  بتخفيف  يق�سي  اتفاق  اإل��ى  الت��سل  من  واالأردن  ورو�سيا 
اجلماعة  �سّد  هج�ٍم  ب�سّن  االأ�سد  لنظام  لل�سماح  البلد،  جي�ب  يف  كبر 
ال�حدات  على  جزئياً  واعتمد  االآن،  جي�سه  النظام  وا�ستنزف  اجلهادية. 
الرئي�سية للميلي�سيات ال�سيعية وال�حدات التي تنظمها رو�سيا. وكان من 
»الدولة  تنظيم  من  ذلك  بعد  املُحّررة  نية  ال�ُسّ املناطق  ترّحب  اأن  املت�قع 
االأ���س��د،  نظام  وح�سية  ولكن  النظام،  �سّنه  ال��ذي  بالهج�م  االإ���س��لم��ي��ة«، 
القادمة  اإي���ران  من  املدع�مة  للق�ات  ال�سيعية  الرتكيبة  اإل��ى  باالإ�سافة 
نية، ت�سّببتا يف نزوح معظم امل�سردين داخلياً  الحتلل املناطق العربية ال�سُّ

نح� املناطق التي يهيمن عليها االأكراد.

ال�حيدة  االأول�ية  االإ�سلمية«  »الدولة  تنظيم  ي�سّكل  مل  ذلك،  ومع 
نظام  �سّن   ،2018 ع��ام  مطلع  ففي  االأ�سا�سية.  اأول���ي��ت��ه  حتى  اأو  للنظام، 
اآخ��ر  ك��ان حينها  ال���ذي  ال��غ���ط��ة،  لل�ستيلء على جيب  ه��ج���م��اً  االأ���س��د 
وم�قع  ال�س�رية  العا�سمة  من  بالقرب  للمعار�سة  اأ�سا�سي  ت�اجد  مكان 
وامليلي�سيات  النظام  ومت��ّك��ن   .2013 ع��ام  الكيميائية  باالأ�سلحة  الهج�م 
ال�قت  ق�سمني يف  اإل��ى  �سق اجليب  اإي��ران من  املدع�مة من  به  املرتبطة 
الذي حاولت فيه رو�سيا الت��سط الإجلء املدنيني واملقاتلني اإلى مناطق 
اأخرى. وعندما انهارت تلك املحادثات، �سّن نظام االأ�سد هج�ماً ع�سكرياً 
لل�ستيلء على الغ�طة بالق�ة. والأ�سباٍب تتعّلق بالق�ة الب�سرية املحدودة، 
اإلى  اأخ��رى  االأ�سد قد جلاأ مرًة  اأّن  اأو كليهما، يبدو  املطلقة،  ال�ح�سية  اأو 
االأ�سلحة الكيميائية، مما اأ�سفر عن مقتل الع�سرات، كما تخّطى من جديد 

اخلط االأحمر الذي و�سعته وا�سنطن.

النظام.  اأه��داف  اأمريكية �سّد  الهج�م �سربات  اأعقبت  اأخ��رى،  وم��رًة 
ويف م�ساء ي�م جمعة، و�سف وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س تلك 
الهجمات باأنها »ملرة واحدة« وتهدف اإلى ردع ا�ستخدام االأ�سلحة الكيميائية. 
لي�ست  االأ�سلحة  تلك  ف��اإن  ذل��ك،  بعد  �سيحدث  عّما  النظر  ب�سرف  ولكن 
اإّن  الق�ل  ال�س�رية. وميكن  �س�ى جزء ُمريع من ت�س�ية احلرب االأهلية 
هذه احلرب هي اأكر كارثة اإن�سانية يف العامل منذ احلرب العاملية الثانية. 
فيبلغ عدد القتلى حتى االآن ح�ايل ن�سف ملي�ن �سخ�س، على الرغم من 
ُيح�سى من اجلرحى  ال  ع��دد  وهناك  التعداد.  عن  املتحدة  االأم��م  ت�قف 
االأ���س��د  ن��ظ��ام  اأن  اإل���ى  االأم��ري��ك��ي��ة  للحك�مة  تقرير  وي�سر  وامل��ف��ق���دي��ن. 
ي�ستخدم حمرقًة للجثث بالقرب من »�سجن �سيدنايا« خارج دم�سق، واأّنه 
قد ال يتّم العث�ر بتاتاً على العديد من رفاتهم. وُيقّدر »املفّ��س ال�سامي 
اأّن ح�ايل 13.1 ملي�ن �س�ري بحاجة  للأمم املتحدة ل�س�ؤون اللجئني« 
و5  اأكرث من 6 مليني م�سرد داخلياً  امل�ساعدة االإن�سانية، واأّن هناك  اإلى 
االآالف غر م�سجلني.  ي��زال مئات  وال  �سخ�س م�سجل كلجئ.  مليني 
ويتجاوز عدد اللجئني ال�س�ريني يف لبنان الي�م ربع عدد �سكان البلد، 

يف حني اأّن العدد اأقل بقليل يف االأردن.

اإن ال�اقع رهيب مبا فيه الكفاية. ولكن يف ال�قت نف�سه، فاإن الطريقة 
التي »تنتهي بها احلرب االأهلية ال�س�رية ب�س�رة تدريجية«غر مقب�لة 
بالقلق  ت�سعر  التي  فاإ�سرائيل،  املنطقة.  دول  قبل  من  متزايد  نحٍ�  على 
بعمليات  تق�م  �س�ريا،  يف  والنف�ذ  االإيرانية  امليلي�سيات  عدد  ت�ساعد  من 
ت�سعر  التي  تركيا  اأّم��ا  قبل.  لها من  ي�سبق  كما مل  البلد  تلك  ق�سف يف 
بعدو  ترتبط  والتي  االأك��راد  عليها  يهيمن  التي  الق�ات  من�  اإزاء  بالقلق 
الكرد�ستاين«، فقد غزت �سمال غرب �س�ريا،  العمال  الّلدود »حزب  اأنقرة 
باالأمر  بالقيام  وه��ددت  اأح��د معاقلهم يف عفرين،  االأك��راد من  واأخرجت 
املفاو�سات يف  ذل��ك، مل تف�ِس  اآخ��ر يف منبج. ويف غ�س�ن  نف�سه يف معقٍل 
جنيف وغرها اإلى وقف اإطلق نار قابل لل�ستمرار اأو اإلى اأي �سيء ي�سبه 

الت�س�ية ال�سيا�سية.

االأهلية  »احل��رب  ُتنذر  املجاور،  لبنان  االأهلية يف  غ��رار احل��رب  وعلى 
اندالع حرٍب  اإلى  ي�ؤدي  �س�ريا«، مما  اإلى »حرب  بالتّح�ل  االآن  ال�س�رية« 
اإقليميٍة كرى ُيرّجح اأن ت�ستمّر جليٍل كامل. وُكتب للمدنيني لعنة العي�س 

وامل�ت فيها كل ي�م.
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»فندق الريتز-كارلتون«
فاخوري يطلق دّرة فنادق عمان 

ت�فيق �ساكر فاخ�ري 
رئي�س جمل�س االإدارة التنفيذي

فندق الريتز كارلت�ن

الراية الها�سمية – كتب �سلطان احلطاب- اأعرف ال�سيد ت�فيق فاح�ري 
من �سن�ات ط�يلة، وقد كنت اأتردد على مكتبه وا�ستمع لق�س�س النجاح التي 
حققها منذ عاد اإلى االأردن من اململكة العربية ال�سع�دية لين�سئ بنك االأردن 
اأن  واملمتدة ال يبخل يف  العميقة  ذو اخل��رة  يف مرحلته اجلديدة، والرجل 

يب�سطها ملن يريد اأن ي�ستمع و ي�ستفيد.
مل يت�قف طم�حه يف مرحلة من املراحل، وه� ال ي�ؤمن بالعقبات التي 
تعطل العمل الأنه يعتقد اأنها قابلة للإزالة واالإ�سرار اإذا ما ت�فرت االإرادة، 
ولذا ظل اأمام كل م�سروع ناجح بقيمة يزود نف�سه باملثابرة واالإ�سرار وقب�ل 
تن�عت  التي  االإق��ب��ال  جمم�عة  اأو  �سركة  ذل��ك  ثمار  م��ن  وك��ان��ت  التحدي، 
وريزيدن�س  فندق  اأب��دع��ت  التي  العقاري  للتط�ر  االإق��ب��ال  ومنها  ميادينها 
اأجنز يف عمره املمتد كثريا من  �شاكر قد  اأبا  اأن  – كارلتون يف عمان، ورغم 
امل�ساريع الناجحة و اأخرها هذا امل�سروع كارلت�ن املميز اإال اأنني مل اأره اأمام 
كل تلك امل�ساريع يحتفي كما يف هذا امل�سروع الذي كان ي�سرح عنه يل وكاأنه 

يح�سر فيلماً جميًل اأو يق�س حكاية فيها التحدي واالإ�سرار.
كان يبت�سم وه� يتحدث عن انطلقة الفكرة يف ذهنه وعن بع�س اأولئك 
الذين قال�ا له : ال تفعل اذهب وا�ستمتع ب�سن�ات تقاعدك، فجاء الرد عليهم 
باأكر م�سروع ؟اأراد اأن يج�سده يف هذه املرحلة م�ؤكداً لهم اأن االإرادة هي التي 

تهرم وت�سيخ وهي التي باإمكانها اأن تبقى ق�ية مبادرة.
 حدثني ع��ن ال��ب��داي��ات واحل��ل��م ال���ذي ل��ه ج���ذور بعيدة قبل ع��دي��د من 

ال�سن�ات، وعن الت�س�ر النهائي ملا عليه والدة هذا الفندق وت�س�ره له.
كنت ا�ستمع اإليه وانتقل اإلى غرفة جماورة الأرى �س�ر فارهة للم�سروع 
حيث املكتب خلية نحل ما بني امل�سممني واملنفذين واملهند�سني واالإداريني .

كان �ساحب امل�سروع ي�سر اإلى املدير ويطلب اأن اأك�ن يف تفا�سيل امل�سروع 
منه وه� ذو اخلرة املمتدة، تذكرت الدور الكبر الذي قام به عماد كيلين 
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فاخوري: ما كنت أحلم بانجازه يتجسد اآلن 
بنجاح  التي عمل فيها  ال�سركات  املعر وعر كل  �سركة  العقبة ويف  يف 
حتى غدا ا�سمه مرتبطاً مب�ساريع ناجحة، وجاء الرهان على النجاح، 
وو�سع حجر االأ�سا�س، واقلع امل�سروع الذي م�سى عليه االآن منذ البداية 
وي�سكل   ،2020 عام  لي�شبح جاهزاً  ب�شرعة االجن��از  يب�شر  واح��داً،  عاماً 

بذلك معلماً ح�سارياً ومعمارياً و�سياحياً بارزاً ه� االأول من �سنفه.
توفيق فاخوري يتابع تطور هذا االجناز يوميا ويرى فيه ا�شتجابة 
حقيقية ملا كان يحلم به وقب�اًل لتحديات ظلت كامنة الى ان جاء م�عد 

الرد عليها.

فما هو الريتز كارلتون في عمان؟وكيف 
يمكن التعريف به؟

الرئي�س التنفيذي املهند�س عماد كيلين ت�لى ال�سرح املف�سل عن 
هذا امل�سروع الكبر وما ميثله اإلى اأين �سي�سل به م�ؤ�س�سه الذي اأقامه 
الريتز  م�سروع  اأن  ف��ق��ال:  الط�يلة  اخل��رة  ذات  االإق��ب��ال  �سركة  ع��ر 
كارلت�ن �سيعمل على ا�ستحداث اأكرث من 1300 فر�سة عمل اأثناء فرتة 
اأردين  ا�ستثمار  وبحجم  دائمة،  عمل  فر�سة   530 وح���ايل  االإن�����س��اءات، 

بالكامل ي�سل اإلى ح�ايل 265 ملي�ن دوالر وبتم�يل ذاتي.
افتتاحه يف  واملقرر  امل�شروع،  اإجن��از  الكياين، عن مراحل  وحت��دث 
فاخرين  برجني  لتقدمي  �سيت�سمنها  التي  ،والتجهيزات   2020 العام 
الثقافة  اأ���س��ال��ة  ويعك�سان  ع��ّم��ان،  العا�سمة  على  ب��اإط��لالت  يتميزان 
وذلك  العاملية  املعاير  الأعلى  وفقاً  ع�سري  بطابع  العريقة  االأردن��ي��ة 
املهند�سني  من  متكامل  لفريق  ال�ا�سعة  واخل��رات  امل��ه��ارات  بت�ظيف 

املعمارين وامل�سممني العامليني.
ويقع ›فندق وريزيدن�س الريتز - كارلت�ن‹ يف قلب العا�سمة عّمان، 
يكّمل  ا�سرتاتيجياً  م�قعاً  حمتًل  راقية،  �سكنية  منطقة  من  بالقرب 
ال��دوار  االأخ��رة من منطقة  الزاوية  على  يقع  املنطقة، حيث  جمالية 
اخلام�س، اإلى جانب جمموعة من الفنادق الراقية ذات اخلم�س جنوم، 
فندق  وي�ستمل  ال���دوار.  من  االأخ���رى  الثلثة  االأط���راف  على  ال�اقعة 
 60 اأ�سغرها  م�ساحة  تبلغ  غرفة   228 على  عّمان  كارلت�ن‹،   - ›الريتز 
مرتاً مربعاً، تت�سمن 34 جناحاً فاخراً، باالإ�سافة اإلى مطعمني راقيني 
تبلغ  وامل���ؤمت��رات  للحتفاالت  وق��اع��ة  الفندق،  اأع��ل��ى  يف  يقع  اأحدهما 
امل�ؤمترات يف  م�ساحتها 1،000 مرت مربع مبا ي�ساهم يف تعزيز �سياحة 
االأردن. اأما برج ›الريتز – كارلت�ن‹ ريزيدن�س‹، فيتك�ن من 20 طابقاً 
تك�سف معامل  بان�رامية  باإطلالت  للبيع،  �سكنية خم�س�سة  �سقة  و90 
ت��رتاوح  اإذ  امل�ساحة،  حيث  م��ن  ال�سقق  وتتن�ع  باأكملها.  ع��ّم��ان  مدينة 
من 122 مرت مربع اإلى  1،100مرت مربع ، اإلى جانب �سقتني دوبلك�س 

املبنى. اأعلى  ›بنتهاو�س‹ يف 

وم������������ن ج������ان������ب������ه اك������د 
ال�����س��ي��د ت����ف���ي���ق ف���اخ����ري 
ق����ائ����ًل: وب����ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 
علمة  ن��ق��دم  ب���اأن  »نفتخر 

“الريتز - كارلت�ن« العاملية 
ف��م��ن  االأردين.  ل���ل�������س����ق 
خ����لل »ف���ن���دق وري��زي��دن�����س 

م�سب�قة  تاأ�سي�س معامل غر  اإلى  ن�سعى  عّمان،  كارلت�ن« يف   - الريتز 
اأعلى  مع  يتما�سى  ومب��ا  ال�سيافة،  قطاع  �سمن  والفخامة  للرفاهية 
للتط�ير  “االإقبال  يف  االأول���ى  خط�اتنا  ب��داأن��ا  حيث  العاملية،  املعاير 
متكامل  ل��ف��ري��ق  ال���ا���س��ع��ة  واخل�����رات  امل���ه���ارات  العقاري” ب��ت���ظ��ي��ف 
مع  ���س��راك��ات  وب��ن��اء  العامليني،  وامل�سممني  املعماريني  املهند�سني  م��ن 
الهند�سة”  “دار  ���س��رك��ة  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��رك��ات  ك���رى 
 “ “وميريل  و���س��رك��ة  واالإ�����س����راف  وال��ه��ن��د���س��ي  امل��ع��م��اري  للت�سميم 
الإدارة  ب��ارت��رنز«  اأن���د  ج���ن��ز  ج��ي  “دي.  و���س��رك��ة  ال��داخ��ل��ي،  للت�سميم 
داخلية  ودي��ك���رات  ج��ذاب��ة  ت�ساميم  تنفيذ  ل�سمان  وغ��ره��ا  امل�ساريع 
ع�سري”.  بطابع  العريقة  االأردن��ي��ة  الثقافة  اأ�سالة  تعك�س   �ساحرة، 
واأ�ساف “�سنعمل على ت�فر اأعلى م�ست�يات اخلدمة اال�ستثنائية التي 
جت�سد اأ�سل�ب “الريتز - كارلت�ن« العاملي، مبا يرتقي مل�ست�ى تطلعات 
اإقامة  الباحثني عن جتربة  االأعمال  اأو رجال  ال�سياح  املدينة من  زّوار 
حلياة  يت�ق�ن  الذين  الفخمة  ال�سكنية  ال�سقق  اأ�سحاب  اأو  ا�ستثنائية، 

الرفاهية”. 
اأن  ف��اخ���ري  ت�فيق  االإق��ب��ال  ل�سركة  االإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ���س��اف 
ال�سركة بداأت العمل فعليا بفندق وريزيدن�س الريتز كارلت�ن يف عمان 

من خلل اإر�ساء عطاء اأعمال احلفريات على �سركة اأبراج العرب .
التنفيذي  الرئي�س  كيلين  عماد  املهند�س  كل من  االتفاقية  ووقع 
عام  مدير  وادي  ه�سام  واملهند�س  العقاري  للتط�ير  االإق��ب��ال  ل�سركة 
�ساكر  ت�فيق  الت�قيع كل من  للمقاوالت، وح�سر  العرب  اأب��راج  �سركة 

فاخ�ري وزياد املنا�سر ومعني قدادة.
الزمني  امل�سروع يجري ح�سب اجلدول  العمل يف  اأن  واأكد فاخ�ري 
املعتمد واأن االأول�ية يف العمل �ستمنح لل�سركات واملقاولني املحليني يف 

اململكة حتفيزا للم�شتثمر املحلي ودفعا لعجلة االقت�شاد االأردين.
ل�سركة  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�س  وادي  ه�سام  املهند�س  ع��ر  ب���دوره 
اأبراج العرب للمقاوالت عن �سكره وامتنانه ل�سركة االقبال على ثقتها 
باختيار اأبراج العرب للقيام باملرحلة االأولى من االأعمال حيث �ستبذل 
اأكر  ال�سرح والذي يعتر من  للنه��س بهذا  اأق�سى اجله�د  ال�سركة 

امل�ساريع الرائدة يف اململكة .

املهند�س عماد كيلين
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 الراية الها�سمية- خا�س
اجلاد  العمل  من  ط�يلة  �سن�ات  البداية  منذ  ال��ب��داد  جمم�عة  راكمت 
واخلرة.  ولعق�د عديدة مل تت�قف البداد القاب�سة عن التط�ر، فقد زرع 
ال�الد امل�ؤ�س�س بذرتها و�سقاها ومنت �سجرة طيبة جذرها يف االأر�س وفرعها 
التقدير..  الل�ج�ستي فنالت  ال�سماء، متخ�س�سة يف جمالها االقت�سادي  يف 
وب��ع��د رح��ي��ل امل�ؤ�س�س ت���ل��ى م��ن ب��ع��ده م��ن حمل راي��ت��ه��ا واأع��ل��ى م��ن �ساأنها 
واإجادته،  االإنتاج  وتن�ع  للتط�ر،  وتطلعاً  وتنظيماً  م�ؤ�س�سية  اأك��رث  وجعلها 
لها  وفتح  اإدارت��ه��ا  اأح�سن  ال��ذي  البداد  الدكت�ر فطني  يد  الراية يف  فكانت 
قب�ل  على  وق��درة  ون�ساطاً  اأك��رث عطاء  لتك�ن  رحبة  وميادين  وا�سعة  اأفاقاً 
واأخ��رى عادية  التحديات، فانت�سرت يف ع�ا�سم ودول ولبت حاجات طارئة 
حتى غدا ي�سار اإليها بالبنان، ولعل م�سروعها املميز يف خدمة احلج يف اململكة 

العربية ال�سع�دية من�ذج على ما نذكر. 
�ستظل البداد دائما تاأتي باجلديد والنافع طاملا بقيت عقلية اإدارتها بهذا 

امل�ست�ى من التط�ر واال�ستجابة ملتطلبات ال�قت والعمران.
البداد  احلاج ح�سني  والدنا  اأمانة  ا�ستلمنا  البداد: منذ  د. فطني  يق�ل 

طيب اهلل ثراه، و�سعنا ن�سب اأعيننا تاأ�سي�س جمم�عة اقت�سادية ا�ستثمارية، 
تقود دفة الريادة والتميز يف كافة االأن�شطة التي تنطوي حتت ا�شمها، فكانت 

كابيتال”. “البداد 
لتغدو  وخراتنا  بقدراتنا  ترتقي  التي  االإمكانيات  كل  �سخرنا  ولذلك 
قدما،  امل�سي  م��ن  مكنتنا  ثابتة،  ق���اع��د  على  يق�م  ه��ام��اً  ا�ستثماريا  كياناً 

لنت��سع يف ا�ستثماراتنا التي اأو�سلتنا للمناف�سة العاملية.
يف  بل  ا�ستثماراتنا،  ت��سيع  يف  فقط  يكمن  ال  النجاح  اأن  اآمنا  هنا،  ومن 
يف  امل�ستمر  وال��ت��ط���ي��ر  ال��ع��امل  يف  احل��ا���س��ل  التكن�ل�جي  ال��ت��ط���ر  م���اك��ب��ة 
وتقدمي  ال��ري��ادة  حتقيق  ب��ل  الوحيد  هدفنا  االنت�شار  يكن  فلم  منتجاتنا، 

خدمات تليق با�سم البداد وثقة �سركائنا بنا.
لتحافظ  والتميز  واجل���دة  واالإب���داع  االبتكار  على  كابيتال  البداد  تق�م 
الت�سنيفات  قائمة  و�سعها يف  ما  بلغته،  الذي  العاملي  وامل�ست�ى  املكانة  على 
التي  املكانة  لتحافظ على  املميزة  التناف�سي واخلدمات  االأداء  ذات  الدولية 

بلغتها بفعل ج�دة منتجاتها وخدماتها التي تقدمها.
التقنية،  املوا�شفات  اأح��دث  با�شتخدام  التنفيذ  ودق��ة  واالجن��از  ال�شرعة 

د.فطين البداد: 
قبول التحدي 

والبناء في 
المستقبل 

د. فطني البداد
�سريك- رئي�س جمل�س 
اإدارة “البداد كابيتال”

مرور 47 عامًا على تأسيس

مجموعة البداد 
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من الركائز التي ميزت عمل البداد كابيتال يف م�ساريعها باالإمارات والعامل 
العربي، واأ�سبحت علمة جتارية م�ث�قة، يديرها فريق عاملي م�ؤهل حقق 

قفزة ن�عية يف ح�س�رها يف االأ�س�اق العاملية.
اأب����اب  اأن ت��ك���ن ���س��ب��اق��ة يف ف��ت��ح  ب���اأن ال���ري���ادة ال تقت�سر ع��ل��ى  ون����ؤم���ن 
ا�شتثمارية جديدة، واإمنا يف حتقيق التميز فيها ومواكبة التطور الذي يطراأ 
االقت�سادية  املحافل  كافة  يف  “البداد” حا�سراً  ا�سم  ليك�ن  �سعيدها.  على 

احلي�ية وغرها، على امل�ست�يني االإقليمي والعاملي.

تاريخ »البداد«
�سهدت جمم�عة البداد انطلقتها االأولى يف العام 1971، وكان اأول فرع 

لها يف اأب� ظبي، اأ�س�سه املغف�ر له احلاج ح�سني البداد، رحمه اهلل.
و�سرعان ما بداأ االأبنان د. فطني وزايد البداد، يف تاأ�سي�س جمم�عتهما 
االقت�سادية الكرى منذ العام 1991، ف�سرعا ب�سم جمم�عة من ال�سناعات 

واال�ستثمارات، بهدف بناء كيان اقت�سادي يحتذى به.
»ال��ع��امل  ���س��ع��ار  �سمن  يقدمها  ال��ت��ي  ال�سناعية  احل��ل���ل  ك��اف��ة  وي��ج��م��ع 
املال  البداد يف عامل  االأخوين  فل�شفة  اأ�شا�س  يعك�س  ما  واح��د«،  �شقف  حتت 
ال�س�ق،  يف  اأن�سطتهما  لت��سعة  ومدرو�سة  جادة  خططاً  لي�سعا  واال�ستثمار، 

وتط�ير ا�ستثماراتهما وي�سل مل�ست�يات مناف�سة عاملية.
»ال��ب��داد« جمم�عة  لتك�ن  البداد،  وزاي��د  د. فطني  االأخ�ين  ومع تطلع 
التي  االأن�سطة  كافة  يف  والتميز  الريادة  دفة  متتلك  ا�ستثمارية  اقت�سادية 
تنطوي حتت نطاق ا�شمها، انطلقت »البداد كابيتال« يف العام 2003، لتك�ن 
ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا من حيث ت�فر احلل�ل  اأول جمم�عة يف 
االإغ��اث��ة. ف�سل  ووح���دات  وامل���ؤق��ت��ة  املتنقلة  وامل��ب��اين  الع�سرية  اخل��ارج��ي��ة 
وامل��ق��اوالت،  العقاري  والتط�ير  اال�ستثمارات  جم��ال  يف  الفاعل  دوره��ا  عن 
وقطاع جتارة البيع بالتجزئة ملفرو�سات احلدائق، وال�ستائر واأثاث املنا�سبات 

وجتهيزاتها، وت�سميم وتنفيذ وادارة املهرجانات والفعاليات وغرها.
وت�فر  اأ�س�اقها  وت��سيع  االإنتاجية  التط�ير  خطط  ا�ستدامة  وع��ر 

معظم احتياجاتها باأحدث الطرق واأف�سل م�ست�يات اجل�دة؛ حقق االأخ�ان 
اأع��م��ال  ن���ع��ي��ة يف  ق��ف��زة  ال��ع��ام 2016  ال��ب��داد يف منت�سف  ف��ط��ني وزاي����د  د. 
جمم�عة البداد عر ت��سعة �سخمة مل�سانعها يف جممع ال�سناعات ال�طنية 
يف جبل علي بدبي، لت�سبح امل�ساحة الكلية ملي�ناً ون�سف امللي�ن قدم مربع، 
ا�سمها  التخزينية ومناها بن�سبة 300%. ور�سخ  ما عزز من كفاءة عملياتها 
التحتية يف  والبنى  االإن�سائية  امل�اد  ل�سناعات  املنتجني  اأف�سل  ك�احدة من 
العامل، واالأولى يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا، مب�سرة حافلة 
العاملية  القيا�شية  االأرق���ام  بتحطيم  توجتها  التي  والنجاحات  ب��االإجن��ازات 

ودخ�ل م��س�عة غيني�س.
واليوم، ت�شم »البداد« حتت مظلتها �شبع �شركات رئي�شية، هي: »البداد 
اأ�سا�سيني،  م�سنعني  بني  اإنتاجها  يت�زع  التي  الهند�سية«  »البداد  العاملية«، 
هما م�سنع احلديد وم�سنع االأملني�م والزجاج، و »البداد للمباين اجلاهزة« 
و »البداد تكن�ل�جي« و »البداد للمقاوالت« و »ريفلك�سني اإيفنت العاملية« و 

»ت�سكني« الإدارة املرافق.

زايد البداد
�سريك- الرئي�س التنفيذي “البداد كابيتال”
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1971
ت��اأ���س��ي�����س ال�������س���رك���ة يف م��دي��ن��ة 
اأب������ ظ��ب��ي وت����ف���ر خ��ي��م احل��دي��د 
االأقم�سة  من  التقليدية  واالأغطية 

الباك�ستانية وبي�ت ال�سعر.

1979
مدينة  يف  ال��ث��اين  ال��ف��رع  افتتاح 
اب����ظ���ب���ي وا����س���ت���ق���ط���اب ال���ك���ف���اءات 

التط�يرية لل�سركة.

1982
ال�س�ق  الطلب يف  نظرا الزدي��اد 
بافتتاح  الت��سع  البداد  قرر  املحلي 

فرع بني يا�س.

1986
يف  م��ت��ّط���رة  تكن�ل�جيا  اإدخ����ال 
جم����ال ه��ي��اك��ل احل���دي���د واإ����س���اف���ة 

اأنظمة التكييف الأول مرة.

الجدول الزمنى للبداد
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1990
اف����ت����ت����اح ف�������رع م����دي����ن����ة ال���ع���ني 
ب���االإ����س���اف���ة اإل������ى اف���ت���ت���اح م��ن�����س��اأة 

الت�سنيع ووحدات التخزين.

1991
باالإ�سافة  ال�سارقة  ف��رع  افتتاح 
اإل������ى م���ن�������س���اأة ال����ب����داد ال�����س��ن��اع��ي��ة 
املتخ�س�سة بت�سنيع قاعات االأملني�م 
واأغطية BVC املتط�رة وم�سانع 
والهياكل  اجل��اه��زة  للبي�ت  ال��ب��داد 

احلديدية.

1992
افتتاح فرع مدينة دبي وت�سكيل 
منظ�مة مبيعات وت�س�يق اإقليمية.

1994
افتتاح فرع دولة قطر.
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1998
ال�سارقة  مدينة  م�سانع  ت��سعة 
واإن���������س����اء وح�������دات ال����ب����داد ل��ل��دع��م 

الل�ج�ستي والت�ريدات العاملية.

1999
اململكة  يف  ال��ب��داد  افتتاح اأفرع 
)الريا�س،جدة(  ال�سع�دية  العربية 
ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى اإن�����س��اء وح���دة دع��م 
ل�ج�ستي يف اململكة بحجم ي�ساهي 

مثيلتها يف دولة االإمارات.

2010
االإقليمية  البداد  من�ساأة  افتتاح 
يف م��دي��ن��ة دب���ي ع��ل��ى م�����س��اح��ة 1.5 
م�سانع  لت�سمل  مربع  ق��دم  ملي�ن 
وم�سانع  والزجاج  للأملني�م  البداد 
وم�سانع  اجل��اه��زة  للبي�ت  ال��ب��داد 
البداد  وم�سانع  الهند�سية  ال��ب��داد 
للتكن�ل�جيا و افتتاح فرع البداد يف 

اململكة الها�سمية االأردنية.

2013
اأ����س���رتال���ي���ا  اف���ت���ت���اح ال����ب����داد يف 
 iso وح�����س���ل ال��ب��داد على ���س��ه��ادة

العاملية.

2014
اف��ت��ت��اح ف���رع ال���ب���داد يف اأم��ري��ك��ا 
اجل���ن����ب���ي���ة )ال�������رازي�������ل، ري�������دي 
اإف��ت��ت��اح  اإل����ى  جينرو( باالإ�سافة 
ح�س�ل  ع��م��ان،  �سلطنة  يف  ال���ب���داد 
للمنتجات   iso �سهادة  على  البداد 
امل�����س��اري��ع  واإدارة  ال��ب��ي��ئ��ة  ���س��دي��ق��ة 
وم����ط����اب����ق����ة م�����ا�����س����ف����ات االأم�������ن 

وال�سلمة.
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مزايا »البداد«
مرونة الهياكل

اعطتنا ق��ف��زة ل��ام��ام م��ق��ارن��ة ب��امل��ب��اين االخ���رى ق��د حتتاج 
او  الت��سع  لغر�س  جديدة  هياكل  او  قطع  ل�سراء  امل�ستقبل  يف 
على  القابلية  لها  ال��ب��داد  هياكل  ان   ، جديدة  ال�سكال  ال��س�ل 
املرغ�ب  او احلجم  لل�سكل  لل��س�ل  القطع  ه��ذه  مع  االن��دم��اج 

بدون اي تاأثر على اجل�دة للبناء وال�سكل الهند�سي للقاعة. 

سهولة النقل والتركيب
�سه�لة  يف  تتج�سد  ال���ب���داد  ه��ي��اك��ل  ه��ن��د���س��ة  يف  ال���روع���ة  ان 
التحميل والنقل الي وجهة مرغبة مع �سه�لة الرتكيب واعادة 
التجميع ال�سكال خمتلفة  اع��ادة  الى خا�سية  باال�سافة   ، الفك 
من نف�س الهيكل ونف�س القطع ، فه� هيكل مميز ال�ستخدامات 

متعددة االغرا�س.

الصمود ومقاومة المناخ األكثر 
صعوبة في العالم

تتمتع بفرتة عمر  امل�سدودة  االأغ�سية  ذات  البداد  اإن من�ساآت 
ط�يلة و مهياأة ملحاكاة جميع الظروف اجل�ية كالثل�ج،  الرياح 
العاتية و اأي�سا فاإنها اأظهرت مقاومة ملح�ظة للهزات االأر�سية 
اإن  لت�ستمر.  اإن�����س��ائ��ي��ا  ال��ب��داد  م��ن�����س��اآت  ت�سميم  مت  وال������زالزل. 
األ�اح فردية  اأمناطها الفريدة ونظام ال�سد املتط�ر، يتك�ن من 
من االأغ�سية امل�سدودة بط�ل 5ر4 مرت راأ�سيا و اأفقيا، مما يجعلها 
اأكرث قوة يف حتمل الظروف املناخية احلادة و القا�شية. اإن براءة 
اإخرتاع نظام ال�سد املتط�ر الذي يتحد ون�عية االأغ�سية املمتازة 
وكذلك طيدة االأل�مني�م امل�ستخل�سة كل تلك الع�امل ت�سمن 
يف النهاية منتجاً ق�ياً يتف�ق ب�سكل كبر على اأي منتج يف العامل 

علي �ساكلته. 

2015
افتتاح البداد للطران يف العقبة االردن.
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حلول مستدامة وقليلة التكلفة
ط�يلة  امل�ستدامة  احل��ل���ل  ت�فر  على  للبداد  الهند�سي  ال��ف��رق  يعمل 
اي  وج���د  ب��دون  للم�سروع  النهائية  للتكلفة  ال��س�ل  ت�سمن  والتي  االم��د 
تكاليف مرافقة للم�سروع او اي مفاجاآت قد ت�ؤثر على اجلدوى االقت�سادية 
للم�شروع ، حيث اننا نعلم بان تلك التكاليف وامل�شاكل حتدث دوما يف امل�شاريع 

االخرى ذات احلل�ل املبنية على درا�سات مبدئية. 

اقل مستويات الستهالك الطاقة
باإ�ستطاعة هياكل واغ�سية البداد العالية اجل�دة املحاف�سة على اله�اء 
املن�ساأ وال��ب��ارد من اخل��ارج وذل��ك الحت�ائها على نظام عزل  ال���دايفء داخ��ل 
– ان الرتكيبة الهند�سية الغ�سية البداد ت�فر اجل�دة  ج�ي فائق التط�ر 
التقليدية  ب��امل��ب��اين  م��ق��ارن��ة  ال��ه���اء  بت�سرب  التحكم  عملية  يف  والفعالية 
االأخ��ري  والتي تخف�س ف�اتر ا�ستهلك الطاقة مبعدل ال يقل عن 50 % 
تخ�سع جميع منتجات البداد جلميع اختبارات اإحكام اله�اء، مدى مقاومة 
املبني داخليا و خارجيا لت�سرب اله�اء ان مادة البي يف �سي ت�سمن كل ذلك 

جل�دتها وقدرتها الفائقة على العزل احلراري االمثل. 

تكاليف الصيانة التي تكاد التذكر
العالية  ملقاومتها  وذل��ك  ال�شيانة  نوع من  اي  االملنيوم  هياكل  ال حتتاج 
التنظيف  �سهلة  �سي  يف  البي  الغ�سية  باال�سافة  الطبيعة  ع���ام��ل  جلميع 
الرونق  نف�س  على  احلفاظ  داخليا  اأو  خارجيا  واالت��رب��ة  للرياح  واملقاومة 
واجل�دة منذ بداية الرتكيب. اإن الهياكل امل�سنعة من االأل�مني�م و اغ�سية 

البي يف �سي تبقي تقريبا على �س�رتها مدي احلياة.

حلول منتقاة و مالئمة لكل ميزانية
ي�فر فريق املبيعات و الت�س�يق لدينا جميع احلل�ل و العرو�س املنا�سبة 
جلميع العملء مهما كانت امليزانية املتاحة للم�سروع حيث اننا ن�فر خيارات 

البيع وااليجار اي�سا. 

هياكل فعالة و تدوم طويال
ان هياكل البداد م�سن�عة من اج�د ان�اع االملني�م عامليا وذلك ل�سمان 
الغطية  باال�سافة  املختلفة  الطق�س  ع�امل  خ��لل  من  للتاآكل  مقاومتها 
االمطار   ، الرياح  ع�امل  مقاومة  اختبارات  جلميع  خ�سعت  التي  الهياكل 
ال�شرق  الظروف يف  ا�شواأ  فعاليتها حتت  و  اثبتت جناحها  ولقد  واحل��رارة. 
االو����س���ط، ���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، اوروب�����ا واالم���اك���ن االك����رث خ��ط���رة يف ال��ع��راق 

وافغان�ستان. 

سهولة النقل والتركيب
ان الروعة يف هند�سة هياكل البداد تتج�سد يف �سه�لة التحميل والنقل 
الي وجهة مرغ�بة مع �سه�لة الرتكيب واعادة الفك ، باال�سافة الى خا�سية 
اعادة التجميع ال�سكال خمتلفة من نف�س الهيكل ونف�س القطع، فه� هيكل 

مميز ال�ستخدامات متعددة االغرا�س.

القدرة على محاكاة والتجانس مع 
اي قطع جديدة

قد حتتاج يف امل�شتقبل ل�شراء قطع او هياكل جديدة لغر�س التو�شع او 
القابلية على االندماج مع  البداد لها  ، ان هياكل  ال��س�ل ال�سكال جديدة 
هذه القطع لل��س�ل لل�سكل او احلجم املرغ�ب بدون اي تاأثر على اجل�دة 

للبناء وال�سكل الهند�سي للقاعة. 
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احتياجات ومتطلبات انشائية اقل 
وصديقة للبيئة

تلعب الهند�سة املتط�رة لهياكل البداد دورا فعاال ب�سه�لة بناء القاعات 
باال�سافة لل�زن االخف لهياكل االأملني�م مقارنة بالهياكل احلديدية ، هذه 
بع�س  ويف  اال�سمنت  خلر�سانة  التحتية  البنية  تكاليف  من  تقلل  اخلا�سية 
احلاالت فانها قد تكون �شبة معدومة وذلك يعترب جناحاً عظيماً بالن�شبة 

لت�فر احلل�ل االبداعية ال�سديقة للبيئة

»البداد كابيتال« ترفع رأسمال 
»البداد العالمية« 30 مليون دوالر

ت�فر  جمال  يف  الرائدة  االقت�سادية  املجم�عة  كابيتال،  البداد  اأعلنت 
احلل�ل اخلارجية الع�سرية واملباين امل�ؤقتة ووحدات االإغاثة، والتي ميلكها 
رج��ل االع��م��ال االأردن��ي��ان الدكت�ر فطني وزاي��د ال��ب��داد عن زي��ادة راأ�سمال  

»البداد العاملية«، مبقدار 23 ملي�ن دينار اردين )30 ملي�ن دوالر(.
التي  البداد كابيتال  التابعة ملجم�عة  ال�سركات  العاملية احدى   والبداد 

متتلك اي�سا يف االردن مركز البداد للطران يف العقبة.
 وتهدف زيادة راأ�سمال البداد العاملية الرائدة يف جمال جتهيز وت�فر 
لكافة  امل�ستخدمة  واخل��ي��ام  اجل��اه��زة  وامل��ب��اين  املتنقلة  ال��ق��اع��ات  وت��اأج��ر 

االغرا�س الى زيادة طاقة م�سانعها االنتاجية.
 وقال زايد البداد الرئي�س التنفيذي ل� »البداد كابيتال«  اإن » زيادة راأ�سمال 
املنت�سرة يف  الت��سعية يف فروعها  العاملية خ�س�ست لدعم م�ساريعها  البداد 
االإمارات وقطر وال�سع�دية و�سمال اأفريقيا، بحزمة من املنتجات اجلديدة 
بنظام  تتميز  والتي  القيا�سات  بجميع  املتنقلة  والقاعات  للمباين  واملط�رة 
مبختلف  وم��زود  املناخية،  الظروف  ملختلف  مقاوم  االم��د  ط�يل  ا�ستخدام 
معاير ال�سلمة، اإ�سافة اإلى ملحقاتها من اأجهزة التكيف ال�سديقة للبيئة 

والكامتة لل�س�ت، وزيادة حجم اأ�سط�ل ال�سركة من �سيارات النقل«.
 وك�سف يف ت�سريح �سحفي  اأن »اإجمايل خمزون »البداد العاملية« احلايل 
لق�سم االيجار يبلغ اأكرث من ملي�نني ون�سف امللي�ن مرت مربع من القاعات 
باأحجام  املتنقلة  القاعات  من  م���دي��ُل   462 من  اأك��رث  من  مك�نة  املتنقلة، 
اال�ستخدامات  م��ع  ت��ت���اف��ق  عاملية  مب�ا�سفات  وتتمتع  خمتلفة،  واأ���س��ك��ال 

املختلفة للعملء«.
 ولفت البداد الى االرتفاع املمنهج يف حجم ت�سنيع »البداد كابيتال« من 
م�سانعها  دع��م  املجم�عة  م�ا�سلة  مع  اجل��اه��زة،  واملباين  املتنقلة  القاعات 

بعدد من املكائن اجلديدة الن�عية لت�سل طاقة ت�سنيعها االإنتاجية الي�مية 
املتنقلة  القاعات  من  مربع  مرت  مليني   3 عن  يزيد  ما  اإل��ى  م�سانعها  يف 

�سن�ياً.
 وي�سار الى ان املخزون البالغ ملي�نني ون�سف امللي�ن مربع من القاعات 
ال�سركة  متتلك  فيما  العاملية«،  »ال��ب��داد  يف  االي��ج��ار  بق�سم  خا�س  املتنقلة 
بها، خلدمة م�ساريع احلج  ال�سقيقة لها »البداد للمنا�سك« خمزوناً خا�ساً 
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الشريدة يزور مجمع البداد ويبحث 
تطوير التعاون

ال�سريدة  نا�سر  العقبة االقت�سادية اخلا�سة  بحث رئي�س �سلطة منطقة 
تط�ير  �سبل  ال��ب��داد  فطني  ال��دك��ت���ر  كابيتال  ال��ب��داد  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س ودعم امل�ساريع اال�ستثمارية.
جاء ذلك خلل زيارة ال�سريدة،  مقر �سركة البداد للطران مبطار امللك 
حجازين  عماد  الدكت�ر  الرئي�س  نائب  بح�س�ر  بالعقبة،  ال��دويل  احل�سني 
ومدير مطار امللك احل�سني الدويل ب�سار اب� رمان وعدد من امل�س�ؤولني يف 

ال�سلطة.
الطائرات،  ل�سيانة  خدماتها  تقدمي  يف  ال�سركة  اهمية  ال�سريدة  واك��د 
ال�سركات املميزة يف هذه اخلدمة على م�ست�ى  انها من احدى  م�سرا الى 
ملا متثله من  اأق�سى رعاية واهتمام  ال�سركة  باإيلء  ال�سرق االو�سط، واعدا 

وجه ا�ستثماري مهم يف االأردن كاأول مركز �سيانة فائق احلداثة.
وثمن الدكت�ر البداد دور �سلطة العقبة اخلا�سة يف ت�فر خدمات البنية 
بني  القائم  بالتعاون  م�سيدا  ال��دويل  احل�سني  امللك  ملطار  املتط�رة  التحتية 
ال�سركة وفرت  ان  الى  الطائرات، م�سرا  وال�سركة يف جمال خدمة  ال�سلطة 
ع�سرات فر�س العمل الأبناء اململكة وتقدم خدمات ال�سيانة املبا�سرة للطران.

اأكرث  اإلى  اإ�سافة  األف مرت مربع  من القاعات املتنقلة،  يبلغ ملي�ناً و300 
من 15 األف وحدة من اأنظمة التكييف املركزي، العملقة منها والداخلية، 
ح��راري��ة  وح���دة   264،000 72،000 حتى  م��ن  م��ت��ع��ددة  ب��ق��درات  تعمل   ال��ت��ي 
)6،12،20 طناً(، وبكفاءة عالية يف الهواء الطلق حتت درجة حرارة ت�شل 54 

درجة مئ�ية مع �سهادة saso   �سمن امل�ا�سفات ال�سع�دية العاملية. 
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عقد جمل�س اإدارة البداد كابيتال اجتماعه ال�سن�ي بح�س�ر الدكت�ر فطني البداد 
وال�سيد زايد البداد الرئي�س التنفيذي للمجم�عة يف مقر ال�سركة يف دولة االمارات 
العربية املتحدة،  وجاء االجتماع العادة ت�سكيل فريق متخ�س�س بهدف زيادة االنتاج 

والت��سعة واالنت�سار وتط�ير منتجات البداد.
ت�ا�سل  كابيتال  ال��ب��داد  اإن  ال��ب��داد،  فطني  الدكت�ر  االإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
التي يدعمها فريق عمل متكامل من مهند�سني وم�سممني  الي�م �سيا�سة التط�ير 

وحرفيني يعمل�ن باحرتافية عالية لل��س�ل الى اأعلى م�ست�يات االإنتاجية.
املتنقلة  القاعات  البداد للمنا�شك يف جتهيز  اأن اجن��ازات  الدكتور فطني  واأ�شاف 
خليام �سي�ف حجاج بيت اهلل احلرام وجتهيزها بكافة املرافق وفق اأف�سل امل�ا�سفات 
من  ج���زءاً  كانت  بحيث   2030 ال�سع�دية  ل��روؤي��ة  م�اكبتها  حققت  العاملية  واملعاير 
معادلة النجاح ال�شعودية فى خدمة �شيوف الرحمن انطاقا حتت �شعار »�شنع يف 

االمارات«.
وقال:�سلمت البداد للمنا�سك القاب�سة امل�ساريع اخلا�سة بحجاج امل�ساعر املقد�سة 
مرت  ملي�ن  نح�  ت��ق��ارب  اجمالية  مب�ساحة  -2018م  ه���    1439 احل��ج  مل��سم  بعرفة 
مربع واملجهزة خلدمة نح� 798 الف حاج وذلك وفق قيا�سات عاملية �سديقة للبيئة 
�سبل  ال�سع�دية فى ت�فر كل  العربية  للمملكة  اال�سرتاتيجة  الروؤية  ومت�افقة مع 

الراحة واالمان حلجاج بيت اهلل احلرام.
كابيتال، حر�س جمم�عة  للبداد  التنفيذي  الرئي�س  البداد  زايد  اأكد  من جانبه 
التط�ير  لتنفيذ خطة  املمكنة  التح�سني  ا�ستثمار جميع فر�س  البداد، على  �سركات 

ال�ساملة لتح�سني االإنتاج ب�سكل ممنهج.
امل�ست�ى  على  وتلبية طلباتهم  ثقة عملئها  كابيتال حازت على  البداد  اأن  وبني 

املحلي والدويل من خلل �سبكة عملء البداد الأكرث من 36 دولة ح�ل العامل.
 ونظرا لهذه االجنازات واجلوائز التي حققتها منتجات البداد يف الفرتة املا�شية 
والنجاحات التي حققها املهند�س �سردار يلماز بالبداد، فقد تقرر تعيني يلماز مديراً 

عاماً للبداد لل�شناعات، متمنني له التوفيق واملزيد من االجنازات.

البداد كابيتال.. 
اعادة تشكيل فريق متخصص بهدف زيادة االنتاج والتوسعة واالنتشار








