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التق�ســــف ...

ا  فاُء بمِ ْهالكمِ والْكتمِ ُك الإمِ�ْشَرافمِ وال�ْشتمِ التق�شف هو م�شطلح اقت�شادي يعني اأن احلكومة تقوم بَتْ
يٌّ  لت�شيري امور الدولة املالية، وهو �شلوك ي�شدر عن عدد من اجلماعات التي توؤمن ببع�ض  ُرورمِ ُهَو �شَ

الأفكار الإن�شانية ومتيل للطبيعة، وهي �شد الرفاه. 
اأنه على ما يبدو لي�ض  واإذا كان التق�شف طوعيًا يف اجلانب الجتماعي والفكري والعقائدي، ال 
اإجراءات حازمة  �شمن  وياأتي  القت�شادية،  الأزمة  من  للخروج  القت�شادي   اجلانب  طوعيًا يف 

واأحيانًا تو�شف بـ"اجلراحة ال�شرورية".

املو�شوع ل يتوقف عند الدولة التي متر يف مثل هذه احلالت بعد الكوارث واحلروب، بل ميكن 
اأن تطول املوؤ�ش�شات يف الأزمات املالية والقت�شادية، وت�شيب الأ�شرة نتيجة ن�شوب م�شدر الدخل 

ل�شبب اأو لآخر.
عادات  وتغيري  النفقات،  �شبط  بعميلة  تقوم  فاإنها  مالية،  ل�شائقة  الأ�شرة  تعر�ض  عند  وحتى   
اأو اخلندق الأول واجلدار ل�شد اأي نوع من  ال�شتهالك وتخف�ض امل�شاريف، والتق�شف هو بديل 

النهيار، وتخفيف الأزمات.

م�شكلة التق�شف اأنه يحتاج اإىل تغيري العادات، ويحتاج اإىل اإدارة ت�شتطيع القيام بهام امل�شوؤولية التي 
تت�شف بالطوريء، وفوق ذلك اأن حماية برنامج التق�شف يقوم على الوازع الأخالقي قبل كل �شيء، 
وهو عند املفكرين امل�شلمني: حفظ النف�ض، والعقل، والدين، وكرامة الإن�شان، وق�شموها اإىل مراتب 
ثالث : ال�شروريات وهى التى اإذا مل يتناولها الإن�شان هلك اأو قارب على الهالك. واحلاجيات، وهى 

التى اإذا مل يتناولها الإن�شان اأ�شابته م�شقة،  والتح�شينيات اأو الرفاه

الت�شتت  واإمنا يف احليلولة دون  امل�شاريف فح�شب،  يتوقف عند �شبط هدر  الوفر ل  اأن  امل�شاألة 
قيمة  ت�شكل يف جمموعها  ب�شيطة  مبالغ  و�شياع  ب�شيطًا،  كان  مهما  الهدف  والإخفاق يف حتقيق 
كبرية، وتركيز ال�شرف بقدار النتاج، وهذه حتتاج يف الغالب اإىل اأخالقيات العاملني، فالتوفري 
يتم يف الطاقة، واملاء وا�شتعمال الورق، وا�شتعمال ال�شيارات، وكل �شيء، ولكن التق�شف ل يتوقف 
عند التوفري بل م�شاعفة الإنتاج ورفع الكفاءة واحلر�ض على النوعية. وهو يف احلقيقة برنامج 
يقوم على "الت�شحية"  للخروج من الأزمة، وعودة املوؤ�ش�شات اأو حال الأ�شرة اأو البالد اإىل الدورة 

القت�شادية الطبيعية.

ل بد من القول اأن التق�شف يقوم على اجلوانب الأخالقية والإدارية، ومفهوم التق�شف يقوم على 
ح�شن ا�شتغالل املوارد، وترتيب الأولويات، والعدالة فى التوزيع، ور�شم ال�شتاتيجية امل�شتقبلية.

هو  اجليد  التخطيط  اأن  القول  املهم  ومن  الإدارة،  وح�شن  التخطيط  اإىل   حتتاج  وهذه 
التخطيط الذي يت�شم باملرونة، وي�شع يف احل�شبان "الحتمال الأ�شوء"، ولكن التخطيط 
وال�شتفادة من  ال�شيا�شية،  التدريب، واحلرية  �شروط  له  توفرت  اإذا  اإل  يتم  اأن  ل ميكن 

التجارب الإن�شانية، .

والتق�شف ميكن اأن يكون و�شيلة للتحرر ال�شيا�شي، وحماية الهوية الوطنية يف مقابل البتزاز 
من قبل ال�شركات الحتكارية والقوى ال�شتعمارية، ويكون مثل ذلك الربنامج متوازيًا من 

برامج تثفيفية لوعي املواطن لتقبل حالة التق�شف التي لي�شت �شهلة.
من اجلوانب التي تت�شل بالبنى الأخالقية، انتماء العاملني ملوؤ�ش�شاته، وحمايتها، وخالل 
ال�شائقة التي ا�شابت القطاع احلكومي، فقد بادر عدد من الوزراء ، والقادة الع�شكريني 
طوعًا لقتطاع ن�شب من رواتبهم لدعم املوازنة، وجلاأت احلكومة اإىل عدد من الإجراءات 

الإجبارية يف �شبط النفقات وامل�شاريف وتقنني الطاقة واملاء.

الأثاث  املركبات   �شراء  منع  قررت  احلكومة  اأن  احلافظ  �شليمان  املالية  وزير  اعالن 
للموؤ�ش�شات امل�شتقلة والوزارات ودمج الهيئات امل�شتقلة املت�شابهة يف العمل اإ�شافة اإىل منع 
ال�شفراء للوزراء وامل�شوؤولني يف الدولة اإل لل�شرورة الق�شوى اإ�شافة اإىل تخفي�ض فواتري 

الكهرباء واملاء واملحروقات وال�شيافة يف الدوائر الر�شمية.

بلغت 3ر1856 مليون دينار مرتفعة بقدار  العامة  النفقات  اإن  تقول:  الر�شمية  الأرقام   
هذه  املا�شي.مثل  العام  من  م�شتواها  عن  باملئة  ن�شبته 3ر10  ما  او  دينار  مليون  8ر173 
اقت�شادية  اآراء  هناك  ولكن  العجز،  خف�ض  على   كبريًا  اأثرًا  تركت  قد  كانت  القرارات 
عاملية ترى يف "التق�شف" جتميدًا لدورة الإنتاج، غري اأن املهم لي�ض قرارات احلكومة ولي�ض 
نظريات ،  اإذ مل  يتجم ذلك بوعي النا�ض الذين اإذا مل يكت�شبوا خربات اإدارة التق�شف 
ومنظومته القيمية، ومل يقتنعوا اأنها ت�شب يف بحر الإ�شالح، ف�شتكون جمرد �شرخة يف واد، 

يحتال عليها ويتم اختاقها با�شتمرار. 
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و�
اأردنيــــةم جنــــاح  ق�ســـة  "جـت" .. 

�شركة جت للنقل تاأ�ش�شت عام 1964 واخذت بالنمو والتطور يف كل عام لت�شبح من 
اكرب واأ�شهر �شركات نقل الركاب والنقل ال�شياحي يف املنطقة.

العمل، والتي حتولت فيما بعد اىل  التي ر�شخت مفهوم امل�شداقية يف  فال�شركة 
املبداأ الرئي�شي يف عملها، حيث �شاهم هذا املبداأ يف كتابة  ق�شة جناح ال�شركة التي 

مازالت تقدم خدماتها يف قطاع النقل على امل�شتويني القليمي واملحلي.
 

ال�شياحي املتخ�ش�ض، حيث باتت حتمل  النقل  "جت" التي تو�شع عملها ما بني 
لتغطي  الركاب  نقل  بني  وما  لالردن،  القادمة  ال�شياحة  من   ٪50 حوايل  وتنقل 
كافة مناطق اململكة ونقل الركاب وامل�شافرين اىل الدول املجاورة ، حيث متتلك 
ا�شطول �شخما من احلافالت وفق اعلى املوا�شفات العاملية جتوب كال من القاهرة 
،  �شوريا ، لبنان واأي�شا ج�شر امللك ح�شني، واي�شا اىل اململكة العربية ال�شعودية، كما 

وتوفر خدمة ال�شفر الربي املتطور حلجاج بيت اهلل احلرام، حيث ت�شتهر بتغطية 
رحالت العمرة واحلج .

ومن خالل �شنوات عملها الطويلة اكت�شبت ال�شركة خربة بحاجة ال�شوق با يتالءم 
وفق اعلى املوا�شفات العاملية، لذلك فقد كانت الوىل يف ادخال خدمة خم�ش�شة 
لطبقة رجال العمال VIP التي توفر وتقدم خدمة ال�شفر اخلم�ض جنوم وفق 

احدث احلافالت.

ول تقف ق�شة جناح ال�شركة يف توقري خدمة النقل، بل تعدت مهمتها الرئي�شة 
لتنخرط يف العمل الجتماعي ودعم املجتمع املحلي، حيث باتت اليوم من اأكرب 
ال�شركات العاملة يف القطاع اخلا�ض م�شاهمة يف دعم القت�شاد الوطني ا�شافة 

اىل م�شاعدة ابناء املجتمعات املحلية.
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امللك التقـــــى علـــــى هامــــ�س الفتتـــــاح وزيـــر الدفــــاع 
الباك�ستانــــي ورئيــــ�س هيئـــــة الأركـــــــان القطــــــــــري 

يف جمــــال العمليــــات اخلا�ســـة والأمـــــن القومــــــي
�سوفكــ�س 2012.. الأول عامليـــا

ا�شدل ال�شتار يف الردن على فعاليات معر�ض �شوفك�ض عام 2012 الذي يعد اكرب 
معر�ض متخ�ش�ض يف جمال العمليات اخلا�شة والأمن القومي على م�شتوى املنطقة 

والعامل بنجاح كبري، حيث تخلله ابرام العديد من التفاقيات.

ويعترب اقامة املعر�ض على ار�ض اململكة ب�شهادة الكثري من املخت�شني والزوار على 
اهمية الردن يف املنطقة ومدى ال�شتقرار والمن الذي تنعم به، حيث بات امل�شنف 
رقم واحد على امل�شتوى العاملي يف تنظيم املعار�ض املتخ�ش�شة يف جمال معدات 

العمليات اخلا�شة والمن القومي.

فعايات  افتتح  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  وكان 
املعر�ض بح�شور عدد من الأمراء ورئي�ض الديوان امللكي الها�شمي ومدير مكتب 
امللك وم�شت�شاري امللك وعدد من الوزراء ورئي�ض هيئة الأركان امل�شتكة وروؤ�شاء 

الوفود امل�شاركة واملعتمدة من وزراء الدفاع وروؤ�شاء اأركان ووفود ر�شمية من خمتلف 
الع�شكريني  وامللحقني  ال�شفراء  من  وعدد  الأمنية  الأجهزة  ومدراء  العامل  دول 

وروؤ�شاء البعثات املعتمدين يف اململكة وكبار امل�شوؤولني من مدنيني وع�شكريني .

و�شارك يف املعر�ض اأكرث من 106 وفود ر�شمية من 38 دولة يف العامل بح�شور 325 
عار�شا، حيث بلغ اجمايل الدول املمثلة فيه 58 دولة.

وقال مدير عام معر�ض �شوفك�ض عامر الطباع  اأن هذا املعر�ض ياأتي ترجمة واقعية 
لروؤية امللك عبد اهلل الثاين احلكيمة والدور املهم والكبري لقوات العمليات اخلا�شة 
يف حماية الأوطان وال�شعوب، و�شمان الأمن وال�شتقرار لتحقيق التنمية، والنمو، 

والزدهار لكل الأمم.

وا�شاف انه مت خالل موؤمتر �شوفك�ض 2012 ابرام عدة اتفاقيات والكثري منها مت 
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ابرامها مع القوات امل�شلحة الردنية او من قبل القوات امل�شلحة الردنية ومع مركز 
امللك عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير )كادبي( الرائد يف ال�شناعات الدفاعية 
مع  )كادبي(  املركز  او من  املركز  اأردنية من  �شركات  مع  ثانية  ودول  الردن  يف 

�شركات اجنبية.

اإىل ان اجلديد يف معر�ض �شوفك�ض 2012 كان وجود حوايل �شتة  وا�شار الطباع 
اجنحة دولية جديدة ومهتمني اقتنعوا ان موؤمتر ومعر�ض �شوفك�ض لي�ض معر�شا 

وموؤمترا اردنيا او عربيا او اقليميا ولكنه جلميع دول العامل.

وتابع الطباع قائال » اأن هذا املعر�ض ياأتي ترجمة واقعية للروؤية احلكيمة جلاللة 
القائد الأعلى والدور املهم والكبري لقوات العمليات اخلا�شة يف حماية الأوطان 
لكل  والزدهار  والنمو،  التنمية،  لتحقيق  وال�شتقرار  الأمن  و�شمان  وال�شعوب، 

الأمم«.

وبني بان �شوفك�ض ي�شتمل على ثالث فعاليات هي املوؤمتر واملعر�ض وم�شابقة املقاتل، 
وهو ملتقًى عاملي ي�شم طليعة اخلرباء واملخت�شني يف العامل يف جمال ال�شناعات 
الدفاعية وهو فر�شة للتقاء القادة و�شناع القرار وكبار امل�شوؤولني ممن ي�شعون 
ملواكبة احدث التطورات والبتكارات التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم الدفاعية.

حممود  خالد  الركن  العميد  امل�شتكة  اخلا�شة  العمليات  قائد  قال  جانبه،  من 
بني يا�شني خالل حفل الفتتاح  »اأن همنا يف هذا التجمع اأن نعزز نقاط قوتنا، 
ون�شعى لتكامل التعاون من اجل غاية نبيلة، هي حماية �شعوبنا والإن�شانية جميعا، 
فبلداننا ت�شتحق منا العمل من اجلها، فالأمن وال�شتقرار هما عماد احلياة، والرقي 

والتقدم، وجناحنا يعتمد على تعاوننا«.

غري  مدنيني  اإخالء  لعمليات  تطبيقا  �شاهدوا  قد  واحل�شور  امللك  جاللة  وكان 
مقاتلني وع�شكريني غري اأ�شا�شيني من مواقعهم يف البلد امل�شيف خالل تعر�ض هذا 

البلد للخطر ونقلهم اإىل مالذ اآمن حمدد با�شتخدام كافة الو�شائل با فيها القوة 
وب�شاركة طائرات عاموديه وطائرات نقل ع�شكرية . 

�شارك يف العر�ض طائرات )Cessna Caravan( من �شالح اجلو امللكي 
حلقت على ارتفاع 10000 قدم من منطقة العر�ض الع�شكري وا�شتطلعت م�شرح 
العمليات واأمنت ال�شتطالع الالزم للمناطق املحظورة وم�شارات التحليق للطائرات 

امل�شاركة يف العملية والأهداف من كل الجتاهات لتامني الأمن والإنذار املبكر.
من  احلر  القفز  عملية  يف  اخلا�شة  العمليات  من  املظليني  وحدات  �شاركت  كما 
م�شافة 8 اآلف قدم، ونفذت عمليات ت�شلل ملجموعة واأفراد داخل املناطق املحددة 

املعر�س جاء ترجمة لروؤية امللك والدور الكبري لقوات 
العمليـــات اخلا�ســـــة يف حمايـــــة الأوطــــان وال�سعوب
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يف حلول الظالم، وباأ�شلوب تعبوي، لتفويت الفر�شة على مالحظة العدو.
وخالل حفل الفتتاح نفذت طائرات مقاتله من �شالح اجلو امللكي واأخرى عاموديه 
عبداهلل  بن  ها�شم  الأمري  لواء  يف  وامل�شتخدمة  هوك  وبالك  بريد  ليتل  نوع  من 
على  ا�شتملت  خمتلفة،  عمليات   5/ اخلا�شة  العمليات  طريان  امللكي،  الثاين 
القتحام اجلوي، والعتا�ض، والإ�شناد الأر�شي، والإ�شناد اجلوي القريب، اظهر 
فيها امل�شاركون احتافا ودقة يف تنفيذ اخطر املهام وا�شعني باعتبارهم �شالمة 

املدنيني، وجتنيبهم اأي اإ�شرار قد تلحق بهم جراء تنفيذ هذه العمليات.

وقامت طائرة من نوع C130 وعلى متنها فريق من ال�شوؤون املدنية والع�شكرية 
مع  والتعامل  الهدف  بتطهري   ،61/ القتايل  والإنقاذ  البحث  وحدة  من  وفريق 
الإ�شابات التي حدثت، واإخالء الرعايا املدنيني اإىل الطائرة، والتقاط فريق القفز 

احلر ب�شهولة واأمان.
كما اأوقفت هذه القوات ردة فعل العدو با�شتخدام الر�شا�شات اخلفيفة من طائرة 

ليتل بريد حلماية القوات الأر�شية، وتاأمني دخول الرعايا املدنيني املحررين اآمنني 
اإىل طائرة C130 املوؤمنة من 6 طائرات مقاتله، ملنع اأي تهديد حمتمل للطائرة 
اأثناء عملية الإقالع، فيما تلتقط املروحيات اجلنود من منطقة العمليات �شواء كان 
ذلك ليال اأم نهارا، يف الوقت الذي تتعامل طائرات F16 مع اأي تهديد حمتمل 
قد ي�شتخدمه العدو، كال�شواريخ املوجهة بالأ�شعة حتت احلمراء والتي قد يطلقها 

.C130 باجتاه طائرة

وجتول جاللة امللك يف اأجنحة املعر�ض املحلية والعربية والعاملية، حيث ا�شتمع من 
القائمني على تلك الأجنحة ل�شروحات حول طبيعة منتجاتهم التي ا�شتملت على 
معدات ع�شكرية متطورة لأكرب املنتجني خ�شو�شا يف جمالت الدفاع الع�شكري 

والعمليات اخلا�شة ومكافحة الإرهاب.
للت�شميم  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  جناح  يف  جتوله  خالل  امللك  وا�شتمع 
والتطوير)كادبي( اإىل �شرح مف�شل عن الآليات امل�شتخدمة يف العمليات اخلا�شة 

واحدث ما تو�شلت اإليه ال�شركة من ابتكارات حديثة يف الأ�شلحة الدفاعية .

ابرز  العاملية  ال�شركات  لكربيات  التابعة  الأجنحة  يف  جتوله  خالل  �شاهد  كما 
معرو�شاتها يف جمالت ت�شنيع املعدات الدفاعية والأمنية والعملياتيه مثل منظومة 

الأ�شلحة القتالية واحدث طائرة ا�شتطالع بدون طيار.

الدفاع  وزير   2012 �شوفك�ض  معر�ض  افتتاح  هام�ض  على  التقى  قد  امللك  وكان 
الباك�شتاين ت�شودري احمد خمتار ورئي�ض هيئة الركان القطري اللواء حمد بن 
علي ال عطية ومت بحث العالقات الثنائية بني البلدين وخ�شو�شا اوجه التعاون يف 

املجالت الدفاعية وتطورات الو�شاع يف املنطقة.
اإقبال كبريا من  و�شهد اجلناح الع�شكري الردين امل�شارك يف معر�ض �شوفك�ض، 

جنــــــاح اإقامتـــــه فــــي اململكـــــة يعتبـــــر دليــــال 
اأن الردن واحـــــة لالمــــــان فـــــي املنطقـــــــــــــة
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الذين  امل�شتويات  خمتلف  من  واملدعوين  الرئي�شة  الوفود  ميثلون  الذين  الزوار 
اطلعوا على خمتلف الأق�شام التي ي�شمها جناح القوات امل�شلحة والتي متثل خمتلف 

اأدوارها ون�شاطاتها ومهامها الع�شكرية والتنموية والجتماعية.

وا�شاد رواد اجلناح الع�شكري ب�شتوى التنظيم، واملعرو�شات التي حتتويها هذه 
الأق�شام، وما متثله من متيز يف جمالت التدريب والرعاية ال�شحية وحفظ ال�شالم 
وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت والتزويد والإعالم، وما �شهدته خمتلف �شنوف 
القوات امل�شلحة من تطور يف جمالت الت�شليح والتاأهيل والتدريب وخدمة مهام 
ال�شالم يف خمتلف اأنحاء العامل. وعليه فقد وقعت القوات على هام�ض املعر�ض، 
وقوات  امل�شلحة  والقوات  ال�شركات  من  جمموعة  بني  التفاقيات  من  جمموعة 

الدرك.
تل�ض  و�شركة  اخلا�شة  الت�شالت  هيئة  بني  م�شتك  تعاون  اتفاقية  وقعت  فقد 

الفرن�شية يف جمال الت�شالت الت�شاركية، حيث وقع التفاقية عن اجلانب الردين 
رئي�ض هيئة التخطيط ال�شتاتيجي العميد الركن عمر اخلالدي وعن �شركة تل�ض 

مديرها ت�شارلز.

ووقع مركز امللك عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير ممثال برئي�ض هيئة املديرين 
املدير العام »�شادي رمزي« املجايل، اتفاقية تعاون مع �شركة »اإل 3- دبليو اإي اإ�ض 

�شي اإيه اإم« ممثلة بنائب الرئي�ض للمبيعات وتطوير الأعمال بول جيني�شون لتاأ�شي�ض 
مركز عاملي ل�شيانة اجهزة وانظمة »دبليو اإي اإ�ض �شي اإيه اإم« احلرارية يف مطار 

ماركا الع�شكري بعمان.

ووفقا للمجايل فان املركز �شيبداأ بتقدمي اخلدمات ال�شا�شية واملتو�شطة القدرات 
ب�شيانة  اخلدمات  هذه  تتمثل  حيث   2012 عام  نهاية  املتعددة  ال�شركة  لأنظمة 
واإ�شالح اجهزة وانظمة«دبليواإي اإ�ض اإيه اإم« واملت�شمنة اأجهزة من طراز »اإم اإك�ض 
10« و«اإم اإك�ض 15« يف الأردن، واأفغان�شتان، وم�شر، والعراق، حيث املتوقع ان يزداد 
حجم ال�شتثمارات وقدرات املركز خالل �شنتني اىل ثالث �شنوات مقبلة مما يوؤهل 
مركز امللك عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير لالإرتقاء بركز خدمات متطور 

جمهز باأجهزة فح�ض و�شيانة ذات قيمة تتعدى املليون دولر.
اإل«  اإي  تي  واي  »�شي  وجمموعة  الدرك  لقوات  العامة  املديرية  وقعت  املقابل  يف 

اتفاقية  �شوفك�ض 2012،  العمليات اخلا�شة  باملركز العالمي ملعر�ض  المريكية 
تعاون لتنفيذ مترين الدرع احل�شري )اأوربان �شيلد( يف اململكة الردنية الها�شمية 

خالل �شهر ت�شرين الول املقبل.
وتاأتي التفاقية التي وقعها عن املديرية العامة لقوات الدرك مديرها العام اللواء 
الركن توفيق الطوالبة، وعن جمموعة »�شي واي تي اإي اإل« المريكية مديرها العام 
جيم�ض بيكر، برعاية م�شتكة من اجلانبني وب�شاركة جميع الجهزة واملوؤ�ش�شات 

الأمنية يف الردن اىل جانب م�شاركة جمموعة من دول ال�شرق الو�شط.

القـــــوات امل�سلحـــــة توقـــــع جمموعـــــة اتفاقيـــات 
علـــــى هامــــ�س »�سوفكــــــــ�س 2012«
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م�ســـــــــــــروع العــــــــــدد

نقطــــــة م�سيئــــــة يف م�ستقبـــــل الردن

اطلقت جمموعة من احلزم ال�ستثمارية املتنوعة يف امل�ساريع العقارية وال�سياحية يف عدة مناطق خمتلفة

تطويـــــــر العقبـــــــة..

غانــــــم: ال�سركـــــة تـــــدار باأ�سلــــوب القطــــاع اخلــــــــا�س 
وتعمل على ا�ستقطاب مطورين وم�سغلني وفق اأ�س�س عاملية

هي �شركة م�شاهمة خا�شة حمدودة مملوكة منا�شفةبني احلكومة الأردنية و�شلطة 
منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة، تاأ�ش�شت عام 2004 بهدف اطالق المكانيات 
واملزايا القت�شادية الكاملة وذلك من خالل بناء البنية التحتية والفوقية الالزمة 
وتو�شيع القائم منها، وايجاد العوامل املمكنة لالأعمال ال�شرورية للمنطقة وادارة 

و/او ت�شغيل مرافقها الرئي�شية.

�شركة تطوير العقبة التي اجمعت الآراء على �شرورة تاأ�شي�شها، وذلك للعمل على 
تعني  ناب�شة  ايديولوجية  وفق  التنفيذ  و�شرعة  الجراء  ديناميكية  مبداأ  تر�شيخ 
بتطبيق معايري اداء القطاع اخلا�ض الذي يتميز باملرونة و�شرعة ال�شتجابة والقدرة 
على التحمل، فهي بح�شب رئي�شها التنفيذي املهند�ض غ�شان غامن متتلك الأ�شول 
ال�شتاتيجية يف مدينة العقبة املمثلة بيناء العقبة الرئي�شي ومطار امللك احل�شني 
ال�شركة  تتوىل  ال�شتاتيجية، حيث  املواقع  الأرا�شي ذات  الدويل وجمموعة من 

م�شوؤولية ادارة وتطوير هذه الأ�شول فيما يخدم مدينة العقبة.

اجنازات  اأبرز  عن  للحديث  خ�ش�شه  الذي  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  ويقول 
�شركة  ان�شاء  الهدف من  ان  العقبة،  التطوير يف مدينة  اعمال  ال�شركة ومراحل 
وتطوير  املو�شوعة  الروؤية  لتطبيق  متخ�ش�شة  و�شيلة  اإيجاد  هو  العقبة،  تطوير 
املنطقة وللحد من ت�شارب امل�شالح بني الدور التنظيمي والتطويري ملدينة العقبة، 

وهذا جزء ا�شا�شي ملنهاج املناطق القت�شادية اخلا�شة.

ل�شلطة منطقة  كذراع  وتعمل  القطاع اخلا�ض  باأ�شلوب  تدار  ال�شركة  ان  وا�شاف 
العقبة القت�شادية لتطوير مدينة العقبة من خالل ا�شتقطاب مطورين وم�شغلني 
وفق اف�شل ال�ش�ض العاملية وتعظيم م�شاركة القطاع اخلا�ض من خالل تبني �شيا�شة 
ال�شراكة بني القطاعني، ولت�شريع تنفيذ املخطط التنظيمي ال�شمويل ملدينة العقبة 
بطريقة تكفل التنمية ال�شاملة والتكاملية وحتويل العقبة اىل مركز لالأعمال ووجهة 

�شياحية مميزة على البحر الأحمر.
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حوافز  عدة  تقدم  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  ان  قائال  غامن  وتابع 
للم�شتثمرين، عدا انها منطقة منخف�شة ال�شرائب ومعفية من اجلمارك، ومتعددة 
من  عددا  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  فتمنح  القت�شادية،  القطاعات 
املزايا منها 5٪ �شريبة دخل فقط على الدخل ال�شايف، وعدم وجود قيود على ن�شبة 
م�شاهمة ال�شتثمارات الجنبية، كما تتمتع باإجراءات مب�شطة ومبا�شرة لت�شاريح 
العمل و�شمات الدخول، واعفاء كافة واردات املنطقة من الر�شوم اجلمركية ور�شوم 

ال�شترياد وال�شرائب الأخرى با�شتثناء املركبات.

كما وانه ل يوجد �شريبة مبيعات على ال�شلع با�شتثناءات حمدودة، وعدم وجود 
قيود على التعامل بالعمالت الجنبية، وعدم وجود قيود على نقل الرباح وراأ�ض 
البنية  �شريبة  من  باإعفاء  امل�شجلة  املوؤ�ش�شات  وتتمتع  كما  اخلارج،  اىل  املال 
والرا�شي، واعفاء من �شريبة توزيع ال�شهم واحل�ش�ض، وا�شتخدام لغاية ٪70 

من العمالة الوافدة، م�شريا اىل ان �شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة تتمتع 
با�شتقاللية مالية وادارية، وهي امل�شوؤولة عن ادارة املنطقة وتنظيمها وتنميتها، من 
خالل تطبيق انظمة ادارية عالية الفعالية، وهي ما تعرف بالنافذة ال�شتثمارية 
الواحدة، فهي توفر بدائل وحلوًل مرنة ومتعددة لالأرا�شي من حيث ال�شتعمالت 

وال�شتثمارات.

وتوفر �شركة تطوير العقبة العديد من الفر�ض ال�شتثمارية يف خمتلف القطاعات 
املمثلة بامل�شاريع العقارية وال�شياحية، النقل واللوج�شتيات، ال�شناعة، وامل�شاريع 

املمكنة، حيث تكمن اأهمية مدينة العقبة القت�شادية وال�شياحية بوقعها ومكانتها 
املميزة على خارطة الأردن ال�شياحية، فهي جزء هام من املثلث ال�شياحي الذهبي 

)العقبة، وادي رم، البتاء(.

امل�شاريع  يف  املتنوعة  ال�شتثمارية  احلزم  من  جمموعة  اطلقت  ال�شركة  ان  وقال 
العقارية وال�شياحية يف عدة مناطق خمتلفة، كمنطقة مرتفعات اليمانية التي تتميز 
بتوفر ال�شعب املرجانية على �شواطئها، ومنطقة ال�شكن الأخ�شر، والقرى العمالية، 
ومنطقة الأعمال اجلديدة التي تتميز بوقع ا�شتاتيجي بقربها من مطار امللك 

احل�شني الدويل، ومنطقة متعددة ال�شتخدامات ومنطقة املعار�ض واملوؤمترات.
اما بالن�شبة لقطاع النقل واللوج�شتيات، فتم اطالق عدد من امل�شاريع اللوج�شتية 
املناف�شة وحتديث وحت�شني اخلدمات  زيادة  والرامية اىل  النقل  لقطاع  الداعمة 

املقدمة يف العقبة.

بني  ما  ال�شراكة  منوذج  اعتماد  بتعزيز  العقبة  تطوير  �شركة  التزام  و�شمن 
القطاعني وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي، فقد حر�شت ال�شركة على اللتزام بتطبيق 
الدويل املقيد  النمو املحلي واملجتمع  بتلبية احتياجات  امل�شتدامة  التنمية  مبادئ 
العقبة، وبوجب  مدينة  التطوير يف  امتالكها حلقوق  وبحكم  العقبة،  مدينة  يف 
التفاقيات الناظمة لعمل �شركة تطوير العقبة لتنفيذ املخطط ال�شمويل ملنطقة 
العقبة القت�شادية اخلا�شة، فقد مت تق�شيم ال�شتثمارات يف مدينة العقبة ح�شب 
القطاعات، حيث ي�شتحوذ القطاع ال�شياحي على ما ن�شبته 50٪ من ال�شتثمارات 
العامة، وان �شركة تطوير العقبة هي التي ت�شع ال�شوابط واملعايري القابلة للقيا�ض 

الإ�سرتاتيجية املتبعة هي ملء الفراغات باخلدمات 
ال�سرورية لت�سجيع ال�سياحة وجذب ال�ستثمارات
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يف كل التفاقيات التي تتم مع املطورين والتي يجب اللتزام بها كامال للتاأكد من 
كفاءة الت�شغيل والدارة.

جممل  يف  مميزة  حتتية  بنية  فلديها  خم�شية،  خطة  العقبة  تطوير  �شركة  وتتبع 
بالإ�شافة  اللوج�شتية،  والقرى  املناطق اجلديدة  العقبة، با فيها  مناطق مدينة 
اىل خطة نقل ميناء العقبة الرئي�شي ملنطقة اجلنوب، وان ال�شتاتيجية املتبعة 
ال�شياحة  لت�شجيع  ال�شرورية  باخلدمات  الفراغات  ملء  هو  القادمة  املرحلة  يف 
وجذب ال�شتثمارات بكافة انواعها، لتحقيق التكامل وربط كافة عنا�شر التنمية 
اأر�ض الواقع، وم�شاريع قيد التنفيذ، با ي�شمن تلبيه  من م�شاريع موجودة على 

احتياجات املواطن وامل�شتثمر.

فاخلطة ت�شمل اقامة عدد من امل�شاريع يف قطاعات ا�شتثمارية متنوعة من �شمنها 
العناية ال�شحية، وال�شياحة العالجية، والتعليم العايل، ومراكز ت�شوق متطورة، 
الفنادق، التفيه وال�شيافة، والأعمال التجارية املختلفة، مما �شيخلق فر�ض عمل 

متنوعة لأبناء مدينة العقبة ويف خمتلف املجالت.

اما فيما يتعلق بنقل ميناء العقبة اجلديد ملنطقة اجلنوب وبنائه ذاتيا من قبل 
�شركة تطوير العقبة، اأكد غامن انه يف ظل اطار التوجهات ال�شتاتيجية للحكومة، 
املنطقة  العقبة اجلديد يف  الأ�شا�ض مليناء  الثاين حجر  امللك عبداهلل  فقد و�شع 
اجلنوبية ملدينة العقبة يف حزيران 2012، والذي يبلغ كلفة مرحلته الأوىل 200 
مليون دينار، حيث �شيوفر نظاما يتكامل مع اأمناط النقل املتطورة و�شريفع من 
طاقة مناولته وفق اأف�شل املمار�شات العاملية، مما �شيجعل العقبة نقطة ربط بني 

موانئ القليم.

وقال ان الئتالف العاملي الأردين املكون من �شركة بام العاملية – الأردن و�شركة 
اجلديد  العقبة  مليناء  البحرية  الأعمال  بتنفيذ  �شيقوم  والن�شاء  للهند�شة  ماج 
والتي تت�شمن تنفيذ اأربعة اأر�شفة وبطول اإجمايل 800 مت طويل، وتنفيذ اأعمال 
كوا�شر  وتنفيذ  البحرية  للخدمات  مرفق  واإن�شاء  املتخ�ش�شة  والردم  احلفريات 
ت�شليم  و�شيتم  �شهرا،  خالل 24  دينار،  مليون   65 تبلغ  اأجمالية  وبكلفة  لالأمواج 
اأرا�شي امليناء الرئي�شي احلايل اىل امل�شتثمر �شركة املعرب الماراتية �شمن برنامج 

ت�شليم على ثالث مراحل.

هذا و�شتقوم �شركة تطوير العقبة ومن خالل هيئتها العامة وبالتعاون مع احلكومة 
الأردنية و�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة بتمويل وتنفيذ م�شروع ميناء 

العقبة اجلديد يف املنطقة اجلنوبية يف الوقت املحدد.

اما الرزمة الثانية مليناء العقبة اجلديد والتي تتعلق بيناء ال�شوامع احلبوب، فقد 
ا�شتلمت �شركة تطوير العقبة عرو�شًا من عدد من ال�شركات املوؤهلة وهي يف مرحلة 

التقييم حيث �شيتم احالة العطاء قريبا.

وا�شار انه فيما يتعلق باإعادة تاأهيل وتطوير مرافق موانئ العقبة، فقد مت توقيع 
اتفاقية مع �شركة مناجم الفو�شفات الردنية لبناء وت�شغيل وادارة وتطوير ميناء 
الفو�شفات اجلديد وعلى مبداأ البناء والت�شغيل ونقل امللكية )BOT( وملدة 30 
الفو�شفات الردنية  اتفاقية اخرى مع كل من �شركة مناجم  �شنة، كما مت توقيع 
و�شركة البوتا�ض العربية لإعادة تاأهيل الر�شيف ال�شناعي احلايل وان�شاء ر�شيف 
جديد ملناولة ال�شمدة واملواد الولية وذلك على ا�شا�ض البناء والت�شغيل ونقل امللكية 

.)BOT(

كما واأعدت �شركة تطوير العقبة خطة للت�شورات والبدائل املطلوبة لتاأهيل ميناء 
النفط احلايل وا�شتكمال منظومة موانئ الطاقة، حيث حددت اأهدافها ب�شاعفة 
وال�شالمة  الأمن  عنا�شر  وتعزيز  الت�شغيلية  الكفاءة  وزيادة  ال�شتيعابية  الطاقة 
العامة وتعزيز مناولة ال�شوائل الكيماوية، با ي�شمن توفري كافة خدمات املناولة 

على هذا الر�شيف ب�شتوى تناف�شي وباأف�شل املعايري الدولية.

وبينت اخلطة انه وبالتن�شيق والتفاق مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، على اأن 
 2014 – مابني2012  للفتة  ال�شتاتيجية  اخلزانات  ببناء  الطاقة  وزارة  تقوم 
وذلك لبناء اخلزانات الأر�شية، على اأن تقوم �شركة تطوير العقبة باإعادة تاأهيل 
ر�شيف النفط بني عامي2012 – 2013، حيث �شيكون هذا الر�شيف موؤهال ملناولة 

امل�شتقات النفطية واملواد ال�شائلة الأخرى.

وا�شار غامن، وفق اخلطة فان عنا�شر م�شروع تطوير امليناء ت�شتوجب �شراء وتركيب 
واإعادة  التفريغ  معدلت  لزيادة  وذلك  وم�شتقاته،  اخلام  النفط  لرفع  م�شخات 
ال�شائلة  الكيماوية  املواد  ملناولة  متخ�ش�ض  ذراع  واإ�شافة  التحميل  اأذرع  تاأهيل 
واإعادة تاأهيل نظام الإنذار واإطفاء احلريق على الر�شيف، كما ا�شتملت عنا�شر 
امل�شروع على اإمكانية اإ�شافة خزانات �شاطئية للتخزين املوؤقت لرفع كفاءة ا�شتعمال 
انه يجب درا�شة اجلدوى القت�شادية لهذا القتاح خا�شة بوجود  اإل  الر�شيف 

حجم تخزين كبري للقطاع اخلا�ض.

وميكن درا�شة اإمكانية تو�شعة الر�شيف احلايل لي�شتوعب ناقلتني حيث يت�شنى ذلك 
بعد خروج الباخرة جر�ض من اخلدمة كما ميكن درا�شة اإمكانية تنفيذ امل�شروع 
ال�شوائل املتعددة  ب�شراكة مع جمموعة متثل ال�شركات العاملة يف جمال تخزين 

والتي متلك خزانات قائمة قرب امليناء.

عام   من  حزيران  يف  التنفيذ  عطاء  لطرح  الزمنية  املحددات  اخلطة   وحددت 
للح�شول  الطرح  اأثناء فتة  النفط  املعنية بيناء  وبالتن�شيق مع اجلهات   2012
على موافقتها احل�شول على موافقة ال�شلطة التنظيمية والبيئية اأثناء فتة الطرح 
للح�شول على موافقاتها واجناز تقومي العطاءات املقدمة يف اأيلول من عام 2012 
واإحالة عطاء التنفيذ يف ت�شرين الأول  من عام 2012  لينجز امل�شروع يف اأيار من 

عام 2013.

من جهة اخرى اكد غامن، انه بخ�شو�ض ميناء الغاز النفطي امل�شال LPG  على 
الر�شيف الثاين �شمال ميناء النفط، اأو�شحت الدرا�شة اأن هناك حاجة لر�شيف 
ل�شتقبال ال�شوائل باأنواعها حيث اأن ر�شيف الغاز الطبيعي امل�شال �شيقام يف املوقع 
لر�شيف  حاجة  هناك  اأن  كما  املتعددة  ال�شوائل  لر�شيف  خم�ش�شا  كان  الذي 
ل�شتقبال الغاز النفطي امل�شال وبكلفة  30 مليون دينار  خالل الفتة الزمنية  من 
الربع الأول من عام 2013 اإىل نهاية الربع الرابع من عام 2014 بعد انتهاء خدمة 

الباخرة جر�ض.

و�شيوؤدي اإقامة ميناء الغاز امل�شال LNG اإىل احلاجة لإيجاد موقع بديل ملناولة 
LPGحيث �شين�شاأ يف نف�ض موقعه احلايل عند ر�شيف  الغاز البتويل امل�شال 
الأخ�شاب، وبالتايل فان هناك حاجة لإيجاد مرافق موؤقتة ملناولة الغاز البتويل 

امل�شال حلني اجناز الر�شيف الثاين يف ميناء النفط.

وتطرقت الدرا�شة  اإىل بديلني يف هذا املجال هما البديل الأول : امليناء ال�شناعي 
– الر�شيف ال�شرقي وهذا البديل ممكن من الناحية الفنية اإل انه مت ا�شتبعاده 
كبديل فعلي حيث اأن ن�شبة اإ�شغال ر�شيفي امليناء ال�شناعي مرتفعة ن�شبيا خا�شة 
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يف ذروة ف�شل ال�شتاء ، فيما يحتاج البديل الثاين املوؤقت لر�شو ال�شفن  �شمال �شرق 
ر�شيف النفط احلايل اإىل جتهيزات للبنية الأ�شا�شية وت�شهيالت ر�شو ناقالت الغاز 

البتويل LPG ، وهو البديل املن�شود.

 –  LPG امل�شال  البتويل  الغاز  ملناولة  املوؤقتة  املرافق  اأن  الدرا�شة  وبينت  كما 
ناقالت  لتمكني  النفط  ر�شيف  �شرق  �شمال  اأ�شا�شية   عمل  خطوات  اإىل  حتتاج 
LPG من الر�شو  واإن�شاء خطوط الأنابيب وجتهيزاتها لتفريغ الغاز من خالل 
ا�شتخدام من�شة مرنة عائمة ومن ثم يتم ربطها مع موقع التفريغ القائم حاليا 
يف ميناء الأخ�شاب واإعداد حتليل خماطر متكامل لو�شع الأنابيب وو�شع الطفاف 
املوافقات  على  واحل�شول  وتفريغها   LPG الغاز  ناقالت  ا�شطفاف  وعمليات 
البيئية والتنظيمية من �شلطة املنطقة والتن�شيق واعتماد احللول الفنية من اجلهات 

املعنية.

واأو�شحت اخلطة انه مت اقتاح موقع ر�شيف الأخ�شاب احلايل ليكون موقعا دائما 
لتفريغ الغاز الطبيعي امل�شال بناء على طلب وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ل�شركة 
روؤية  لو�شع  متكاملة  درا�شة  بتح�شري  حاليا  الطاقة  وزارة  وتقوم  العقبة   تطوير 

وخمطط وا�شح وحتديد املتطلبات بهذا اخل�شو�ض.

تنفيذ  �شيتم  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  م�شت�شاري  درا�شة  نتائج  على  وبناء 
الر�شيف  بناء  يف  العقبة  تطوير  �شركة  دور  وحتديد  الر�شيف  وجتهيز  امل�شروع 

اجلديد ملناولة الغاز الطبيعي امل�شال.

وقال ان �شركة تطوير العقبة �شتقوم ببناء وجتهيز الر�شيف، ووزارة الطاقة والرثوة 
اإىل حالته  الغاز  واإعادة   التخزين  لغايات  ناقلة غاز  لإح�شار  بالتتيب  املعدنية 
الطبيعية بكلفة تقديرية 45 مليون دينار لبناء الر�شيف البحري  عدا كلفة ا�شتئجار 
وت�شغيل ناقلة غاز لغايات التخزين ومعاجلة الغاز امل�شال  والتي �شتمولها  وزارة 
الطاقة والرثوة املعدنية وذلك خالل الفتة2012 – 2014، كما تقوم وزارة الطاقة 
بتحديد املوا�شفات الالزمة للمرفق واحتياجات اململكة ل�شترياد الغاز الطبيعي 
امل�شال وتزويد ال�شركة بها ليت�شنى لل�شركة اإعداد املخطط العام للم�شروع وحتديد 
قيمة عنا�شر امل�شروع وا�شتدراج خدمات امل�شت�شار الذي �شيعمل على و�شع ال�شروط 
املرجعية ل�شتقطاب اجلهات املوؤهلة لتح�شري وثائق العطاء والدرا�شة القت�شادية 
والبيئية و لغايات متويل امل�شروع يتوجب على وزارة الطاقة �شمان حد ادنى من 

املناولة وحتديد تعرفتها اأي�شا.

بالتتيب بتحديد و�شمان  املعدنية  الطاقة والرثوة  وجاء يف اخلطة  قيام وزارة 
احلد الأدنى من اأحجام املناولة جلميع اأر�شفة موانئ الطاقة ملدة ع�شر �شنوات 
على الأقل و تن�شيق واإ�شراك جميع املوؤ�ش�شات املعنية بهذا امل�شروع بجميع مراحله 
منذ البدايات املبكرة وهي: وزارة الطاقة – �شلطة العقبة اخلا�شة – �شركة تطوير 
 – – م�شفاة البتول  – موؤ�ش�شة املوانئ  – ال�شلطة البحرية الأردنية   العقبة  

اخلدمات البحرية – اجلهات الأمنية – الدفاع املدين.

بوابة  العقبة وحتويلها اىل  �شي�شهم يف تطوير مدينة  امل�شروع  ان هذا  ونوه غامن 
لوج�شتية، ونقل متعددة الو�شائط، و�شريفع من القدرة ال�شتيعابية للموانئ الردنية 
القت�شادية  القطاعات  بعجلة  يدفع  با  اللوج�شيتة،  املنطقة  قدرات  و�شيعظم 
ورفد وخدمة ال�شوق الردين، وي�شع العقبة كمق�شد عاملي ومركز جذب �شياحي 

وا�شتثماري ولوج�شتي، وواجهة لالأعمال على البحر الأحمر.

وعلى �شعيد مت�شل اأكد الرئي�ض التنفيذي  ب�شركة تطوير العقبة انه ومن ال�شراكات 

الناجحة بني ال�شركة والقطاع اخلا�ض، فقد مت تاأ�شي�ض �شركة ميناء حاويات العقبة 
وبالتعاون ما بني �شركة تطوير العقبة و�شركة اأي بي اإم ميلر ملحطات احلاويات، 
وهي من ال�شركات الرائدة يف ت�شغيل وادارة موانئ احلاويات، حيث تعترب امل�شغل 
ال�شحن  ل�شناعة  موانئ  �شبكة  اأكرب  وفرت  وقد  احلاويات،  ميناء  ملرفق  واملطور 

الدولية من خالل اأكرث من 50 من�شاأة يف 31 دولة عرب القارات اخلم�ض.

ال�شرق  يف  تطورا  واكرثها  موانئ  ثالثة  اأف�شل  من  واحدًا  امليناء  اأ�شبح  واليوم 
اإفريقيا، حيث متكن امليناء من مناولة اكرث من 70 الف وحدة  الو�شط و�شمال 
والب�شائع  التانزيت  ب�شائع  زيادة حجم  �شاعد يف  �شهر واحد، مما  مكافئة يف 
الداخلة ملدينة العقبة، واخلطة امل�شتقبلية مليناء احلاويات ويف �شوء ازدياد حجم 
املناولة هو ت�شريع برنامج تو�شعة ميناء احلاويات وح�شب اتفاقية التطوير امل�شتكة 
وخطة العمل وبح�شب املخطط ال�شامل مليناء حاويات العقبة املحدث، حيث تبلغ 
الطاقة ال�شتيعابية للميناء 850 األف حاوية ومع النتهاء من التو�شعة �شتتفع اىل 
القطاعات القت�شادية الخرى يف  1.5 مليون حاوية، حيث �شيعزز من قدرات 

مدينة العقبة.

بالإ�شافة اىل ان هناك عدة م�شاريع و�شراكات ناجحة يف مدينة العقبة ويف عدة 
قطاعات، ففي قطاع اللوج�شتيات الذي يخدم القت�شاد الوطني ويعزز من قدرته 
التناف�شية، هناك قرية العقبة اللوج�شتية وهي اأحد �شركاء �شركة تطوير العقبة 
والتي تعمل على تغذية نب�ض احلراك القت�شادي يف املنطقة، وتعمل على رفع وترية 
اخلدمات اللوج�شتية فيها كالنقل والتخلي�ض والتجارة واملرافق العامة يف مدينة 

العقبة.

يف املقابل �شمن اجلهود لت�شكيل نقله نوعية يف اعادة وتاأهيل وتطوير وادارة وت�شغيل 
اخلدمات البحرية يف ميناء العقبة الرئي�شي، فقد مت تاأ�شي�ض �شركة ميناء العقبة 
وائتالف مع �شركة  العقبة  البحرية وهي �شراكة ما بني �شركة تطوير  للخدمات 
لمنالكو الماراتية و�شركة اخلطوط البحرية الوطنية، ولذلك لتعزيز من قدرة 

امليناء التناف�شية مع املوانئ املجاورة.

اما القطاع العقاري، ولزيادة القطاع التفيهي ال�شياحي يف املنطقة، فقد وقعت 
�شركة تطوير العقبة مع �شركة براني�ض للمنتجعات ال�شياحية اتفاقية لإن�شاء وتطوير 
وادارة منطقة خدمات �شاطئية، والذي عمل على حل م�شكلة اأ�شا�شية من م�شاكل 
مدينة العقبة ال�شياحية عرب ال�شنني املا�شية بعدم توفر �شواطئ جمهزة، والتي تعد 
من معوقات جذب ال�شياحة ملثل تلك الفنادق، والتي بدورها تعد ا�شتثمارا عايل 
الأهمية يف مدينة العقبة، حيث �شيكون ال�شاطئ معدًا خ�شي�شا لرواد الفنادق 
غري ال�شاطئية يف مدينة العقبة والتي لي�ض لها اطاللة بحرية على ال�شاطئ، وقد 
مت النتهاء من هذه الأعمال وعلى م�شاحة تبلغ 23 األف مت مربع، و�شيوفر مكانا 
امنا ملمار�شة كافة اأ�شكال الريا�شات البحرية وال�شتجمام والتنزه ووفق موا�شفات 
ومعايري دولية وعالية اجلودة، حيث ي�شمل امل�شروع مناطق �شاطئية مفتوحة ومرفاأ 

ريا�شات بحرية للقوارب والرحالت البحرية والدراجات املائية ومرافق اأخري.

معامل  اأحد  يعد  والذي  زايد،  مر�شى  كم�شروع  �شخمة،  عقارية  م�شاريع  وبوجود 
يف  وال�شياحية  العقارية  امل�شاريع  واأكرب  الأحمر،  البحر  منطقة  يف  املعرب  �شركة 
موؤهلة  بيئة  اىل  وحتويلها  البحرية  الواجهة  تطوير  اىل  يهدف  والذي  الأردن، 
واأخرى  و�شياحية،  ترفيهية  ان�شاء مرافق  ف�شيتم  املتعدد الغرا�ض،  لال�شتخدام 
البنية  باأعمال  البدء  مت  فقد  العاملية،  الفنادق  اىل  بالإ�شافة  التجارية  لالأعمال 
التحتية للمرحلة الأوىل من امل�شروع والتي ت�شم 450 وحدة �شكنية على م�شاحة 
ومالعب  ونوادي  وجممعات  جتارية  مرافق  اىل  بالإ�شافة  مربع،  مت   200000
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خارجية خا�شة، ا�شافة اىل م�شجد ال�شيخ زايد، والتي �شيتم النتهاء منها بحلول 
اأمريكي  امل�شروع الجمالية نحو 10 مليارات دولر  تبلغ كلفة  العام 2014. حيث 

ويوفر نحو 17000 فر�شة عمل عند اكتمال امل�شروع.

وم�شروع �شرايا العقبة الذي يقام حول بحرية ا�شطناعية �شت�شيف 1.5 كيلومت 
اىل الواجهة البحرية ملدينة العقبة، والذي يتمتع بطراز املدينة القدمية، حيث ي�شم 
للموؤمترات والتفيه حيث �شي�شيف  للت�شوق والطعام ومركزًا  اماكن خم�ش�شة 
مدينة األعاب مائية تعرف با�شم )الوايلد وادي(، ووحدات �شكنية و5 فنادق فئة 

اخلم�شة جنوم اي ما يعادل 1200 غرفة فندقية.

وم�شروع واحة اأيلة الذي عمل على حتويل احلدود الغربية ملدينة العقبة اىل منتجع 
بعد  وذلك  العمل،  فر�ض  من  بالآلف  الأردين  الوطني  القت�شاد  يرفد  �شياحي 

النتهاء من البحريات ال�شطناعية التي �شاهمت بزيادة الواجهة البحرية املائية 
يف مدينة العقبة بواقع 17 كيلومتًا، حيث يقع على اأر�ض م�شاحتها 4300 دومن، 
والذي �شي�شم جمموعة متميزة من الفنادق والوحدات ال�شكنية واملرافق التجارية 
والتفيهية، و�شيعمل اي�شا على ا�شافة ملعب للغولف وهو الأول يف الأردن واملجهز 

عامليا ل�شتقبال كربى الفعاليات الدولية لهذه اللعبة.

العمرية  الفئة  �شتوؤثر على  امل�شتقبلية  العقارية  امل�شاريع  كل هذه  ان  وا�شار غامن 
العقبة،  مدينة  يف  فئاتها  بجميع  الفندقية  الغرف  زيادة  على  و�شتعمل  لل�شياحة 

حيث �شت�شمل املرحلة الأوىل من امل�شروع مر�شى لليخوت ب�شعة تتجاوز 300 قارب 
بوا�شفات عاملية، وفندق حياة ريجن�شي ب�شعة 300 غرفة فندقية من فئة اخلم�شة 
جنوم، وقرية املر�شى التي حتت�شن الو�شط التجاري والتفيهي للم�شروع، بالإ�شافة 

اىل الوحدات ال�شكنية املميزة.

هذا وتاأتي م�شوؤولية �شركة تطوير العقبة بتطوير اخلدمات املرافقة وامل�شاندة لهذه 
توفري  فيها  القادمني با  وال�شياح  العقبة  مدينة  لأبناء  عليه  تعود  وبا  امل�شاريع 
م�شت�شفيات ومدار�ض وجامعات، حيث وخالل الع�شر �شنوات املقبلة �شت�شل العقبة 
اىل امل�شتوى املطلوب من حيث املطار، توفر الغرف الفندقية، م�شت�شفيات، بنوك، 

مدار�ض، واأماكن ترفيه، ومراكز ت�شوق.

وخلدمة احتياجات مدينة العقبة وامل�شاريع امل�شتقبلية فقد مت ان�شاء �شوق مركزي 

ومطاعم  للت�شوق  ومركز  وجتزئة  جملة  ا�شواق  على  يحتوي  الغرا�ض  متعدد 
وخدمات داعمة وا�شواق حلوم.

وك�شف ان هناك اتفاقيتني بني �شركة تطوير العقبة ونقابة املهند�شني الردنيني 
لإن�شاء م�شروع عقاري وهو قيد الجناز ويعمل بوترية جيدة لبناء جممع �شكني 
خا�ض لنقابة املهند�شني الأردنيني، وجممعات �شكنية فاخرة تتميز بالإكتفاء الذاتي 
واطالله مميزة على البحر الأحمر يقع يف املنطقة اليمانية، حيث مت و�شع حجر 
الأ�شا�ض يف عام 2012 مل�شروع قرطبة، والتي ت�شل كلفه املرحلة الأوىل اىل 25 

القطــــاع ال�سياحــــي ي�ستحــــــوذ علــــى 50% مـــــن 
ال�ستثمــــــــارات العامـــــــــة فــــــي العقبـــــــــــة
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مليون دينار، والذي ي�شل جمموع ال�شتثمارات فيه ملا يقارب اىل 200 مليون دينار 
على مدار الأربع �شنوات املقبلة. 

مرجان  م�شروع  وهو  الردنيني  املهند�شني  لنقابة  اخر  م�شروعًا  هناك  ان  كما 
املتعددة  منطقة  يف  العقبة  ملدينة  ال�شمالية  املنطقة  يف  يقع  والذي  املهند�شني، 
ال�شتخدامات، واملتمثل يف �شقق �شكنية للمهند�شني، ومباين جتارية، وجممعات، 
وخمازن، ومراكز اأعمال، ومركز تدريب املهند�شني، وقاعة معار�ض وموؤمترات، 
وفنادق ثالث واربع جنوم، و�شكن للطالب والطالبات، وجممعات طبية وخمتربات، 
وجممعات اأعمال، ومناطق خ�شراء، ومنطقة مطاعم وخمابز ومقاهي، ومواقف 
�شيارات، و�شي�شيف هذان امل�شروعان بقيمة 400 مليون دينار اأردين 3000 وحدة 

�شكنية على م�شاحة اأر�ض ما يقارب 450 دومنًا.

للم�شاريع  العقبة  �شركة تطوير  العقارية فهناك جممع  ال�شتثمارات  واىل جانب 
ال�شناعة  وقطاع  املخازن  على  املتزايد  الحتياج  يلبي  والذي  العقارية،  الوطنية 

بتوفري خمازن وم�شتودعات كبرية لل�شناعات اخلفيفة واملتو�شطة. 

من جهة اخرى فقد قامت �شركة تطوير العقبة و�شركة العقبة للمطارات باإجناز 
اعمال �شيانة مدرج الهبوط والقالع يف مطار امللك احل�شني الدويل الذي يبلغ 
طوله بعد اأعمال التو�شعة 3200 مت وبعر�ض 60 متًا لريتقي املطار اىل الت�شنيف 
التاأثري على حركة  الأعمال دون  للمطارات )CAT1(، وقد متت هذه  العاملي 
الطريان يف املطار واملتمثلة بالطريان املنتظم من واىل العقبة، والطريان العار�ض، 

واأكادمييات تدريب الطريان.

كما متت تو�شعة الطريق الوا�شل اىل مطار امللك احل�شني الدويل باإن�شاء م�شربني 
جديدين على جانب الطريق اجلنوبي، حيث قامت ال�شركة بطرح عطاء الرزمة 
الأوىل من تو�شعة واعادة تاأهيل مبنى امل�شافرين يف املطار، مما �شيعزز من قدرته 
ال�شتيعابية على ا�شتقبال الزائرين وامل�شافرين لت�شبح 600 الف م�شافر �شنويا، 
ب�شيا�شة  يعمل  انه  ودوليا، حيث  ال�شياحية عربيا  تن�شيط احلركة  و�شي�شاهم يف 

الجواء املفتوحة ويوفر خدمات جوية وفر�ض ا�شتثمارية ولوج�شتية متكاملة.
فقد مت البدء باأعمال التو�شعة واعادة تاأهيل مبنى امل�شافرين يف املطار بتو�شعة 
منطقة القادمني لت�شبح م�شاحته 1473 متًا مربعًا، حيث �شيتميز املبنى اجلديد 
ب�شوق حرة ذات م�شاحة كبرية ومنطقة خدمات حم�شنة، بالإ�شافة اىل زيادة عدد 
الأماكن اخلا�شة بكبار ال�شخ�شيات ورجال الأعمال وتو�شعة املكاتب املتواجدة يف 

املطار، كما مت البدء باأعمال ان�شاء مبنى خارجي خا�ض بالأق�شام المنية التابعة 
للمطار، واعمال حت�شني البنية التحتية ملنطقة القادمني كاأعمال متديدات كهربائية 
و�شرف �شحي ومياه، وتن�شيق واعادة تاأهيل �شاحات ال�شطفاف، وحت�شني املظهر 

العام للمنطقة املحيطة باملبنى وذلك بزراعة ا�شجار ونباتات زينة منا�شبة.

وحدة  اىل  الدويل  احل�شني  امللك  مطار  بتحويل  تعهدت  ال�شركة  ان  غامن  واأكد 
جتارية مربحة تعمل على ا�شا�ض اف�شل املمار�شات الدولية، ومت ان�شاء �شركة العقبة 
والت�شغيل  التجهيز  عال يف  م�شتوى  ذا  لي�شبح  املطار  لت�شمن حتويل  للمطارات 
وقادرًا على خدمة مدينة العقبة واملثلث ال�شياحي الأردين، والأردن وامل�شرق العربي 

ب�شكل عام.

ال�سركة بالتعاون مع احلكومة و"�سلطة منطقة العقبة" 
�ستقوم بتمويل وتنفيذ م�سروع ميناء العقبة اجلديد
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اجلامعة توفر معظم التخ�س�سات يف الدرا�سات الدنيا و6 يف الدرا�سات العليا

جامعــــــة البتــــــرا..
العراقــــــة واجلـــــودة يف خمرجـــــــات التعليـــــــــم

بـــــدران: اجلامعـــــة باتـــت متفوقـــــة علــــى امل�ستــــوى 
الدولـــي نتيجـــــة ل�سيا�ستهــــــا التعليميـــة الوا�سحـــــــة

ا�شتهرت ب�شيا�شتها التعليمية الوا�شحة املرتكزة على خمرجات تعليمية حديثة، 
وفق اعلى املوا�شفات العاملية، حتى باتت اليوم تعترب من اأبرز اجلامعات الردنية 
اليوم  التعليم، هي  اأكادمييا. جامعة البتا التي ترتكز على اجلودة يف  واأعرقها 
م�شتوى  على  لي�ض  مع نظرياتها  تتناف�ض  بدران  الدكتور عدنان  رئي�شها  وبح�شب 

اململكة وح�شب امنا على امل�شتويني القليمي والعاملي.

وخالل حديثه لـ"الن�شامى" ا�شتعر�ض بدران اهم مراحل جناح اجلامعة وال�شبب 
احلقيقي الذي كان  خلف هذا النجاح الكبري، ليقول ان ابرز تلك ال�شباب هو 

�شيا�شتها الوا�شحة املرتكزة على خمرجات التعليم ذات اجلودة العاملية.
واأ�شاف اأن التعليم العايل اليوم يجابه تناف�شية على م�شتوى الوطن العربي وعلى 
امل�شتويني القليمي والعاملي، لذلك فانه لبد من و�شع ا�شتاتيجية خا�شة لالرتقاء 
باجلامعة خا�شة من حيث منهجية الدرا�شة وادخال الو�شائل احلديثة يف التعليم 

خا�شة اللكتونية منها، وجتهيز اجلامعة ب�شبكات النتنت املجانية للطلبة.

وتابع د. بدران قائال ان �شرح جامعة البتا اليوم ا�شبح �شرحا حديثا ي�شتطيع من 
خالله الطالب الو�شول اىل املراجع املعرفية واملعلومات من قواعد بيانات عديدة، 
حيث تف�شح اجلامعة جمالتها اإمام ال�شاتذة والطلبة للح�شول على املعلومة جمانا 

ل�شتخدامها يف حتديث املعرفة لديهم وللبحوث الدرا�شية.

مرافقها  ابنيتها وجتهيز  املا�شية على حتديث  ال�شنوات  وعملت اجلامعة خالل 
الثقافية والجتماعية  العامة وتوفري عنا�شر الن�شاطات املرافقة للمناهج، منها 
والفنية والريا�شية، حيث ادى جميع ذلك اىل تطور احلرم اجلامعي وو�شوله ملرحلة 

الكمال املوؤهل ل�شياغة الإن�شان الذي يتمتع بالفكر اخلالق والريادة والبداع.
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وي�شتمر د. بدران يف احلديث عن ال�شباب التي تقف وراء متيز جامعة البتا عن 

نظرياتها، ليقول ان اجلامعة تقوم بتابعة جميع اخلريجني، حيث مت بناء قاعدة 

بيانات متكاملة للخريجني منذ الفوج الول، ويجري ال�شتمرار يف هذه املتابعة من 

قبل ق�شم �شوؤون اخلريجني يف عمادة �شوؤون الطلبة خا�شة فيما يتعلق بق�ش�ض 

جناحهم وجتاربهم، م�شريا اىل ان اجلامعة تقوم بن�شر تلك الق�ش�ض والتجارب 

الناجحة يف املجلة اللكتونية عرب النتنت جلميع اخلريجني.

واأ�شاف انه وبناء على �شهادة اليزو التي ح�شلت عليها اجلامعة لل�شنة الثانية على 
التوايل، فانه يجري تقييم اخلريجني يف كل عام بتعبئة ا�شتمارات من ارباب العمل 
والماكن التي يعمل بها اخلريجون �شواء حمليا اأم اإقليميا اأم دوليا، كما ويتم دعوة 
اخلريجني الذين متيزوا يف جمال اأعمالهم للحديث عن  ق�شة جناحهم يف احلفل 

الف�شلي لتخريج الطلبة.

اإ�شافة اإىل ذلك فان اجلامعة و�شمن التزامها يف م�شاعدة خريجيها على التوظيف 

يف �شوق العمل، فانها تدعو ال�شركات واملوؤ�ش�شات ملقابلة خريجي اجلامعة �شنويا 
يف معر�ض يف قاعة الن�شاطات الريا�شية توفره لهم ملقابلة اخلريجني من اجلامعة 
وعر�ض برو�شوراتهم، بحيث يتم توظيف ال�شباب يف تلك ال�شركات والنخراط يف 

�شوق العمل مبا�شرة بعد التخرج.

ويقول د.بدران اأن اجلامعة تعقد يف �شهر ايار من كل عام اأ�شبوعا حتت م�شمى 
"الأ�شبوع الوظيفي" ت�شارك فيه اأكرث من 60 �شركة ملقابلة اخلريجني من خالل 

هذه ال�شركات واملوؤ�ش�شات، كما وتقوم اجلامعة خالل هذا الأ�شبوع بالتعرف على 
اأي ق�شور اأو نق�ض يف التخ�ش�شات التي يحتاجها �شوق العمل اليوم، ومعاجلته 
يف طرح مناهج جديدة يف التعليم والعمل على تطويرها، م�شريا اىل ان اجلامعة 
ا�شبحت اليوم مكتملة  تقريبا وت�شم معظم التنخ�ش�شات يف الدرا�شات الدنيا و6 

تخ�ش�شات يف الدرا�شات العليا.

وانتقل د. بدران للحديث عن ظاهرة العنف اجلامعي التي اخذت بالنت�شار والتو�شع 

اإقامـــــة ا�سبـــــوع توظيفـــــي يف حــــرم اجلامعــــة 
مب�ساركـــة اأكرث من60 �سركة ملقابلة اخلريجيــــن
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يف اجلامعات الردنية، ليقول انه من ال�شعب بكان ف�شل اجلامعات عن املجتمع 
اخلارجي، كما وان هناك عالقات وثيقة بالعادات والتقاليد و�شلوكيات الطالب التي 
اكت�شبها قبل دخوله املرحلة اجلامعية، والعنف اجلامعي مرتبط بتلك العادات التي 

تهيمن على �شلوك املجتمع.

وا�شاف انه يجب العتاف ان هناك ف�شال يف بناء �شلوكيات واخالقيات التلميذ 
منذ طفولته، حيث اأنه ولالأ�شف يتم تر�شيخ النزعة الع�شبية واللجوء للعنف يف 
ذهنيته بدل من ثقافة احلوار حلل امل�شاكل، وهذا يحتاج اإىل تربية اأ�شرية، كون 
الأ�شرة هي املدر�شة الوىل للطالب، لذلك لبد من الهتمام وب�شكل اكرب برحلة ما 

قبل الدرا�شة للطالب اإذ تت�شكل عقليته يف املرحلة الأوىل لطفولته، وهنا يتم غر�ض 
مفاهيم احلوار وتعميق مفاهيم احتام ثقافة وعادات وديانات الآخرين واحتام 

التعددية بفهومها ال�شامل.

الظاهرة  هذه  معاجلة  يف  وفعاًل  رئي�شيًا  دورًا  للجامعة  اأن  على  بالطبع  و�شدد 
املرافقة  والن�شطة  التعليمية  للعملية  وتن�شطيها  تفعيلها  خالل  من  اخلطرية، 
لالنخراط  الطلبة  وتوجيه  الدرا�شة  بنهجية  واللتزام  اجلامعي  احلرم  يف  لها 

بالأن�شطة الثقافية والفنية، والريا�شية، والتاأكيد على املواظبة والإر�شاد الأكادميي 
بها يف  الطلبة  يداوم  بحثية  م�شروعات  باإجراء  الطلبة  فراغ  وتعبئة  والجتماعي 
املكتبة وعلى احلا�شوب للو�شول اإىل املعلومات وفتح اآفاق معرفية جديدة ي�شتطيع 
الطالب اأن يخرج بفكره من قمقم الع�شبية واجلهوية وال�شللية اإىل م�شاحات رحبة 

ووا�شعة من الفكر اخلالق.

كما وان على اجلامعات عدم جتاوز طاقتها ال�شتيعابية، وذلك كون زيادة اأعداد 
الطلبة فوق معايري العتماد العامة واخلا�شة ي�شكل احتكاكًا بني الطلبة يف املرافق 
املختلفة وهذا معروف اأن "الزحمة" ت�شهم يف ظاهرة العنف املجتمعي، لذا يجب 

تعبئة وقت الطالب بالعملية الأكادميية والنخراط الكامل يف الن�شاط اجلامعي، 
وبالتايل  اجلامعي  احلرم  داخل  التوتر  حدة  من  التخفيف  على  �شيعمل  ما  وهو 
ي�شاعد على الق�شاء على ظاهرة العنف اجلامعي.  لذا اأقول باأن العنف الطالبي 
ت�شهم به املوؤ�ش�شة التبوية من تربية الأ�شرة منذ الطفولة املبكرة، جمتمع الرفاق 
"احلارة"، املدر�شة، اجلامعة، املجتمع بعاداته وتقاليده، الإعالم املكتوب واملرئي 
وامل�شموع، لذا فاإن امل�شوؤولية تقع علينا جميعًا وعلينا اأن نعاجلها باحلكمة والعمل 

الدوؤوب ولي�ض بت�شخيمها اإعالميًا. 

العنف اجلامعــي مرده ف�ســـل بناء القيم والأخـــــــالق 
وال�سلوكيات الإيجابية يف مرحلةاملدر�سة وما قبلهــــــا
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مميـــــــــــــــــــــز
اإ�ستثمـــــــــــــــار 

2 مليار دولر حجم ال�ستثمار يف 
املــدن ال�سناعيــة بالربــــع الأول

بلغ حجم ال�شتثمار يف املدن ال�شناعية قرابة 2 مليار دولر خالل الربع الأول 
من العام احلايل، توزعت على 522 �شركة �شناعية يف 5 مدن �شناعية عاملة، 
فر�شة  األف   33 على  يزيد  ما  ووفرت  دولر،  مليار  قرابة  �شادراتها  وبلغ حجم 

عمل.

اإن مدينة املوقر  وقال مدير عام �شركة املدن ال�شناعية الدكتور لوؤي �شحويل، 
ال�شناعية التي تعد خام�ض مدينة �شناعية يتم افتتاحها يف اململكة وثاين مدينة 
العام  هذا  من  الأول  الربع  نهاية  حتى  فيها  الإ�شتثماٍر  حجممِ  بلغ  العا�شمة،  يف 
191.8 مليون دينار موزعة على )12( �شركة اإ�شتثمارية حملية وعربية ودولية.

باملئة،   100 بلغت  ال�شناعية  الثاين  عبداهلل  مدينة  يف  الإ�شغال  ن�شبة  اأن  وبني 
مدينة احل�شن ال�شناعية 81 باملئة، مدينة احل�شني بن عبداهلل الثاين ال�شناعية 

55 باملئة، مدينة العقبة ال�شناعية 56 باملئة، اأما مدينة املوقر ال�شناعية فبلغت 
ن�شبة الإ�شغال فيها 37 باملئة.

واأ�شار اإىل اأن ال�شتثمارات الأردنية يف املدن ال�شناعية �شكلت 68 باملئة، يف حني 
�شكلت ن�شبة ال�شتثمارات العربية 13 باملئة ، وا�شتثمارات اأردنية عربية م�شتكة 
9 باملئة، وا�شتثمارات اأردنية اأجنبية م�شتكة 3 باملئة، وا�شتثمارات اأردنية عربية 

اأجنبية م�شتكة 1 باملئة.

واأو�شح اأن ن�شبة العمالة الأردنية يف املدن ال�شناعية ت�شكل 61 باملئة من جمموع 
العمالة الكلي

وبني اأن املوؤ�ش�شة تنوي اإقامة مدن �شناعية يف كل من مادبا والزرقاء والطفيلة، 
بعد النجاح الذي حققته املدن الأخرى.
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خدمات نقل خا�س مبنية على اأ�س�س جديدة 

حــــداد: عــــدد احلافــــالت اململوكــــة لل�سركـــــة 220 
حافلــــــة جمهـــزة باأرقــــى و�سائل الراحة والأمـــــان

جت ... الرفاهية يف النقل ال�سياحي

احلافالت  من  كبريًا  اأ�شطوًل  امتالكها  عرب  التكنولوجي  التطور  حركة  واكبت 
احلديثة، حيث تقدم خدمات نقل خا�ض مبنية على اأ�ش�ض جديدة تعك�ض املعنى 

احلقيقي لرفاهية ال�شفر.

�شركة "جت" للنقليات ال�شياحية منذ بداية تاأ�شي�شها كانت متتلك اأربع حافالت 
تعمل يف خطوط خمتلفة، ها هي اليوم وبح�شب مديرها العام مالك حداد متتلك 
 " حوايل  لل�شركة  اململوكة  احلافالت  عدد  يبلغ  حيث  اململكة،  يف  اأ�شطول  اأكرب 
220" حافلة جمهزة باأرقى و�شائل الراحة والآمان تنقل امل�شافرين عرب �شبكة 

حملية ودولية وا�شعة النت�شار.

التي  التطورات  جميع  تواكب  جت  �شركة  لـ"الن�شامى" اإن  حديثه  خالل  ويقول 
ففي  الركاب،  نقل  اأو  ال�شياحي  النقل  اأمناطه  بجميع  النقل  جمال  يف  حتدث 
  VIP خدمة  وهو  النقل  يف  جديدًا  منطًا  ال�شركة  اأدخلت   2009 عام   بداية 

– عمان  وهي تعترب نقلة نوعية تقدمها ال�شركة  – العقبة  على خطوط عمان 
بحافلة ذات  ينعموا  اأن  وال�شياح  للمواطنني  ليت�شنى  ال�شياحي   النقل  يف جمال 

موا�شفات عالية ومتميزة. 

كما قامت ب�شراء �شبع حافالت حتمل امتياز العمل على خط العقبة ال�شعودية 
وذلك لنقل امل�شافرين القادمني من جمهورية م�شر العربية اإىل اململكة العربية 
اإىل  بالإ�شافة   ، نويبع   - العقبة  البحري  املقطع  خالل  من  وبالعك�ض  ال�شعودية 
جتهيز مكتب لل�شركة يف داخل ميناء العقبة خلدمة اخلط اجلديد، كما قامت 
باإعادة ت�شغيل خط عمان - بغداد بالتفاق مع ال�شركة العامة لنقل امل�شافرين 
والوفود العراقية ، ومت البدء بتنفيذ م�شروع التكاملية للنقل الربي – البحري 
بالتعاون مع �شركة اجل�شر العربي للمالحة و�شركة �شوبر جت امل�شرية بهدف 

الرتقاء بخدمة الركاب .
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قامت  فقد  ال�شياحي  النقل  قطاع  يف  العمل  تعزيز  وبهدف   2010 عام  يف  اأما   
ال�شركة ب�شراء عدد من احلافالت نوع مر�شيد�ض ذات موا�شفات اوروبية

وحول مدى تاأثري الزمة التي ت�شهدها املنطقة على اداء ون�شاط ال�شركة خالل 
العام املا�شي، اأكد حداد ان عام 2011 �شادت حالة من القلق نتيجة تاأثر الأردن 
الأحداث  ب�شبب  ال�شياح  عدد  يف  امللحوظ  النخفا�ض  ب�شبب  وذلك  �شياحيًا  
حيث  ال�شام،  بالد  منطقة  خا�شة  العربية،  املنطقة  ت�شهدها  التي  ال�شيا�شية 
دينار  ون�شف  مليون  حوايل  بلغت  التي  الإرباح  يف  انخفا�شًا  ال�شركة   �شهدت 

مقارنة مع حوايل 2.3 مليون دينار يف عام 2010 .

اما فيما يتعلق بالعام احلايل 2012، فان العمل ي�شهد "�شبابية" وعدم و�شوح 
للمو�شم ال�شياحي الذي ي�شهد منذ بدايته ركودًا وا�شحًا وعدم وجود حجوزات 

م�شبقة كما كان الو�شع يف ال�شابق ، فالتاجع اثر ب�شكل كبري على حركة النقل 
قبل  من  تخوفات  يالزمه  الذي  ولبنان  و�شورية  اململكة  مابني  خا�شة  ال�شياحي 
على  توؤثر  مازالت  فالإحداث  �شوريا،  اىل  التوجه  من  الركاب  بنقل  العاملني 
جراء  وبالعك�ض  �شوريا  اىل  ال�شفر  من  النا�ض  تخوف  جراء  وعائداتهم  دخلهم 
الركاب  حركة  نتيجتها  توقفت  والتي  عام  منذ  اأحداث  من  �شوريا  ت�شهده  ما 

وامل�شافرين بالكامل.

دخلها،  وتنويع م�شادر  التو�شع  اىل  تدعو  التي  ال�شركة  ا�شتاتيجية  على  وبناء 
بالبدء  ال�شركة  قامت  فقد  املتطورة،  اخلدمات  من  املزيد  توفري  اىل  ا�شافة 
الطريق  على  �شخم  �شياحي  ا�شتثماري  م�شروع  لتنفيذ  الأوىل  باملرحلة 

ال�شحراوي مابني عمان والعقبة خدمة لركابها ول�شيوف الأردن الأجانب .

وقال حداد، لقد مت اختيار  تلك املنطقة بحكم اأن ال�شركة تنقل حوايل 800 األف 
امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  ت�شتمل  حيث  والعقبة،  عمان  مابني  �شنويًا  م�شافر  
الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوايل 4 ماليني دينار  على  تطوير حوايل 82 دومنا 
املرحلة  ت�شتمل  كما  للت�شوق،  مركزًا   28 على  يحتوي  كبري  جتاري  جممع  لبناء 
الأوىل  بناء ا�شتاحة  ) VIP (  ، وحمطة حمروقات، ومركز �شحي �شغري ، 

بالإ�شافة مل�شلى ،  ومواقف لل�شيارات.

ان ال�شركة ومن خالل ا�شتاتيجتها امل�شتقبلية وبعد درا�شة ال�شوق الردين يف 
بني  ما  للعمل  جديدة  خطوط  امتالك  يف  بالتو�شع  �شتبداأ  الركاب،  نقل  جمال 

عمان واملحافظات الردنية، و�شتبداأ قريبا يف ادخال حمافظة الزرقاء.
حملة  مثل  املحلي  للمجتمع  خدمة  كثرية  اجتماعية  ن�شاطات  لديها  وال�شركة 

تعزيز  يف  ت�شاهم  التي  المور  من  وغريها  املدر�شية  واحلقيبة  ال�شتاء  جاكيت 
اللحمة الجتماعية بني افراد وابناء املجتمع.

كما وقامت ال�شركة بالتربع بعدة حافالت للمجتمع املحلي مثل النوادي الريا�شية 
واجلمعيات التي تهتم بذوي الحتياجات اخلا�شة، ا�شافة اىل ذلك فقد قامت 
ال�شركة بان�شاء عيادة لطب ال�شنان يف مركز النزهة وذلك بالتعاون مع عيادة 

احل�شني العمالية.

ويقول حداد ان دور �شركة جت اليوم يتعدى النقل، وذلك من خالل امل�شاهمات 
العام  القطاعني  بني  ما  ال�شراكة  خالل  من  وامل�شوؤول  املواطن  يلحظها  التي 

واخلا�ض والتي نادى بها جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
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عنــــــــــوان للتكامـــــــــل العربـــــــــي

ال�سعــــوب: منتلــــك اأ�سطـــــوًل خا�ســـــًا مكونــــًا مـــــن 9 
بواخــــر قيمتهـــــا اأكثـــــر مــــــــــن 100 مليــــــون دولر

اجل�ســــر العربــــي للمالحــــة

هي نتاج التفاق املتميز بني حكومات الأردن، م�شر، والعراق، خطت لتكون اجل�شر 
الذي يربط بني القارات وفق مهمة تلتزم باحلفاظ على معايري عالية للخدمة.  
 1985 عام  من  الثاين  ت�شرين  يف  تاأ�شي�شها  مت  للمالحة،  العربي  اجل�شر  �شركة 
الثالث  الدول  بني  بالت�شاوي  مق�شمة  دولر  ماليني   )6( قدره  مدفوع  براأ�شمال 
املوؤ�ش�شة، وقد متت زيادة راأ�ض املال عدة مرات لي�شبح 81 مليون دولر يف العام 

املا�شي 2011.

من  لكل  ال�شتاتيجي  للموقع  نظرًا  انه  ال�شعوب،  ح�شني  العام  مديرها  وقال 
العقبة ونويبع، كونهما البوابة الرئي�شية التي تربط بني الدول العربية يف كل من 
اآ�شيا واإفريقيا، فقد ُمنح اجل�شر امتيازًا خا�شًا من قبل اململكة الردنية الها�شمية 
وجمهورية م�شر العربية لت�شغيل خدمة “خط العقبة – نويبع” لنقل امل�شافرين 

والب�شائع، واملركبات بختلف اأنواعها.

وا�شاف، لقد بداأ اجل�شر العربي اأعماله ببواخر م�شتاأجرة، وحاليًا ميتلك اأ�شطوله 
اخلا�ض املكون من ت�شع بواخر تقّدر قيمتها باأكرث من 100 مليون دولر، وتخطط 

ال�شركة لتعزيز قوة اأ�شطولها يف امل�شتقبل القريب والتو�ّشع يف عملياتها.

وتدار اجل�شر العربي للمالحة من قبل ادارة تنفيذية، يتم ت�شمية اع�شائها من قبل 
جمل�ض الإدارة من الدول الثالث املوؤ�ش�شة، حيث يعترب اجل�شر العربي للمالحة من 
�شركات املالحة الرائدة يف املنطقة، نظرًا للخربة العملية واحتاف فريق ادارتها 

الذي �شاهم يف حتقيق نتائج باهرة .

ويركز اجل�شر على اإيالء الرعاية الكاملة للرّكاب واملوظفني على حد �شواء، حيث 
�شّكلت قيم )ال�شالمة البحرية ( )القوة املالية( و )النقل ال�شياحي( حجر الأ�شا�ض 

يف جناحات ال�شركة.

ويقول ال�شعوب، ان ال�شركة خطت لتكون اجل�شر الذي يربط بني القارات وفق 
مهمة تلتزم باحلفاظ على معايري عالية للخدمة، وتبقى املوؤ�ش�شة الرائدة يف اعمال 
النقل واملالحة الدولية وخدماتها التي يعلوها اللتزام بقيم ثابتة ورا�شخة واملتمثلة 

يف �شمان التقدم يف الداء واملهارة الدارية.

لذلك فان �شركة اجل�شر العربي للمالحة تتمتع اليوم ب�شمعة مهنية مميزة من 
خالل تقدمي اأف�شل اخلدمات وبتلبية كافة احتياجات الزبائن وبتوفري كافة �شبل 

البحار المن، من خالل تطبيقها املعايري الدولية لالدارة المنة لل�شفن.
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الولـــــى يف جمــــــال التدريـــــب علـــــى الطيــــران

اخلوالدة: ن�سعى لرفد 
اخلطوط اجلوية املحلية 

والعاملية بطيارين يتمتعون 
بكفاءة عالية

اأكادمييــة الطيـــران امللكيـــة

تعترب الأكادميية الأوىل يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف جمال التدريب على 
الطريان. وحتتل مكانة عالية ومتميزة على ال�شعيد الدويل.

اأكادميية الطريان امللكية الأردنية التي تاأ�ش�شت يف عام 1966 بتوجيهات من املغفور 
له امللك احل�شني بن طالل، تعترب اأول معهد يف املنطقة يعنى بالتدريب يف جمال 

الطريان، وت�شعى ب�شكل جدي اىل خدمة املجتمع الوطني بكل نزاهة وامتياز.

وقال املدير العام لأكادميية الطريان امللكية الأردنية الكابنت حممد اخلوالدة، ان 
الكادميية ح�شلت يف عام 1974 على التخي�ض املبدئي من �شلطة الطريان املدين 

الأردين لتدريب تخ�ش�شات الطريان والهند�شة.

وا�شاف انه يف 1998 ح�شلت على التخي�ض من �شلطة الطريان املدين الأردين 
لتدريب تخ�ش�ض هند�شة هياكل وحمركات الطائرات )A&P(، اما يف عام 
1999 ح�شلت على التخي�ض من اإدارة الطريان الفدرايل الأمريكي لتدريب مواد 

املدر�شة الأر�شية يف علوم الطريان.

كما وح�شلت الأكادميية يف عام 1999 على التخي�ض من �شلطة الطريان املدين 
من  التخي�ض  على  ويف 2002  املتقدمة،  الطريان  تخ�ش�شات  لتدريب  الأردين 
  2003 ويف  اجلوي،  املرحل  تخ�ش�ض  لتدريب  الأردين  املدين  الطريان  �شلطة 
هند�شة  تخ�ش�ض  لتدريب  الأردين  املدين  الطريان  �شلطة  من  التخي�ض  على 
الطريان  �شلطة  من  التخي�ض  وعلى   ،)Avionics( الطائرات  الكتونيات 
املدين الأردين لتدريب تخ�ش�ض طريان الهيليكوبت، وعلى التخي�ض من اإدارة 
الطريان املدين والأر�شاد اجلوية اجلزائرية لتدريب طلبة الطريان بالتوافق مع 

متطلبات الطريان الأوروبي.

 ،)9001:2000  ISO( الأيزو  �شهادة  على   2004 عام  يف  الأكادميية  وح�شلت 
ويف 2010  على التخي�ض من هيئة تنظيم الطريان املدين الأردين لتدريب طلبة 
الطريان بالتوافق مع متطلبات الطريان الأوروبي، اما يف 2011 فقد ح�شلت على 

.)9001:2008 ISO( شهادة الأيزو�

لذلك فان الكادميية بح�شب مديرها العام ت�شعى اىل للتحول اىل مركز متميز 
لتدريب الطريان يف املنطقة و العامل بتقدمي وتوفري اأحدث الربامج التدريبية التي 
ت�شمن تطبيق اأعلى امل�شتويات العاملية لتخريج طيارين ومهند�شني من ذوي الكفاءة 

واملهارة العالية.

وا�شاف، ان من اأبرز اهدافها هو �شعيها للمحافظة على مركز الريادة يف التدريب 
على خمتلف جمالت الطريان لرفد اخلطوط اجلوية املحلية والإقليمية والعاملية 
بطيارين يتمتعون ب�شتوى عال من الكفاءة واملهارة، بالإ�شافة اإىل تدريب وتاأهيل 
الطلبة يف جمالت هند�شة �شيانة الطائرات واإلكتونيات الطائرات طبقا لأعلى 

املقايي�ض العاملية، اإ�شافة اإىل دورات متقدمة يف جمال علوم الطريان.

واأ�شار اخلوالدة اىل ان الكادميية تتميز باإعتمادها من قبل العديد من اخلطوط 
اجلوية العربية و20 دولة �شديقة لتدريب مبعوثيها من الطلبة يف جمال الطريان 

وهند�شة �شيانة الطائرات.

وتابع قائال، انه نطرا لالإقبال املتزايد على التدريب، فقد قامت الأكادميية باإن�شاء 
مبنى حديث للعمليات اجلوية والتدريب الأر�شي، ا�شافة اىل مبنى للمحا�شرات 
النظرية يت�شع اىل 52 قاعة درا�شية وكافيترييا للطلبة لإ�شتيعاب الأعداد املتزايدة 

من املتدربني.

كما ومت ان�شاء فرع يف مطار امللك ح�شن الدويل/ العقبة ي�شم هنجرا لل�شيانة 
ومكاتب للمدربني والطلبة وموقف خا�ض للطائرات ب�شاحة 700م2، كذلك مت 

تاأمني �شكن بواقع 8 �شقق �شكنية يف مدينة العقبة.
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قرر جمل�ض اإدارة امللكية الأردنية برئا�شة املهند�ض نا�شر اللوزي تعيني املهند�ض 
امللكية  اجلوية  اخلطوط  ل�شركة  تنفيذيًا  ورئي�شًا  عامًا  مديرًا  احلديدي  عامر 

الأردنية اعتبارًا من 2012/7/3.

ويحمل املهند�ض احلديدي درجة البكالوريو�ض يف الهند�شة امليكانيكية من جامعة 
)بردج بورت( يف الوليات املتحدة الأمريكية، وقد �شغل العديد من املواقع الر�شمية 
كان اآخرها م�شت�شارًا يف الديوان امللكي ومديرًا لل�شوؤون الإقت�شادية والإجتماعية 
يف مكتب امللك عبد اهلل الثاين، فيما عمل وزيرًا لل�شناعة والتجارة خالل الفتة 
بني عامي 2007 و 2011 واأمينًا عامًا لوزارة النقل بني عامي 2005 و2007 وع�شو 
جمل�ض اإدارة امللكية الأردنية يف العامني 2006 و2007 ومديرًا تنفيذيًا لإدارة تطوير 
القطاع العام يف عام 2005 ومديرًا لتطوير ال�شناعة يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

من عام 2001 اإىل عام 2005 .

وكان جمل�ض اإدارة امللكية الأردنية قد كلف املهند�ض عبد الرحمن اخلطيب كع�شو 

جمل�ض اإدارة منتدب للقيام بهام مدير عام امللكية الأردنية خالل الفتة املا�شية 
بعد ا�شتقالة املدير العام ال�شابق لل�شركة ح�شني الدبا�ض من من�شبه اعتبارًا من 

نهاية �شهر اأيار املا�شي . 

وكانت الهيئة العامة للملكية الأردنية عقدت اجتماعها ال�شنوي العادي اخلام�ض 
برئا�شة املهند�ض نا�شر اللوزي رئي�ض جمل�ض الإدارة، حيث انتخبت جمل�ض اإدارة 
جديدًا لل�شركة لل�شنوات الأربع املقبلة  يتكون من ال�شادة املهند�ض نا�شر اللوزي 
والعني عقل بلتاجي ممثلني عن حكومة اململكة الأردنية الها�شمية واملهند�ض عبد 
الرحمن اخلطيب ممثاًل عن املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي وال�شيد ماهر 
جنيب ميقاتي ممثاًل عن جمموعة Mint Group ، بالإ�شافة اإىل الدكتور 
و�شامر  البلبي�شي  وعمرو  " بدير  علي  و" حممد  الزعبي  و�شريف  عو�ض  مروان 

املع�شر.

العامة مت خالله  الهيئة  انعقاد  اجتماعًا عقب  الدارة اجلديد  وقد عقد جمل�ض 

عامــــــر احلديــــــدي 
مديـــــرًا عامـــــًا 

رئي�ســـــًا تنفيذيـــــًا 
لـ"امللكيـــــــــة"

امللكية حققـت ارتفاعًا يف اإيراداتهــا 
اإىل 736 مليون دينار يف عــام 2011
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الإ�ستثمـــــار فـــي قطــــاع النقــــــــــل

انتخاب املهند�ض نا�شر اللوزي رئي�شًا ملجل�ض اإدارة ال�شركة.

ع�شفت  التي  اجل�شيمة  التحديات  عام  اأنه   2011 املا�شي  العام  اللوزي  وو�شف 
بنطقة ال�شرق الأو�شط اإثر الإ�شطرابات ال�شيا�شية التي ظلت طيلة العام املا�شي 
تنتقل من دولة اإىل اأخرى يف املنطقة العربية وتوؤثر على اإقت�شاديات الدول ونتائج 

اأعمال ال�شركات ب�شكل مل ي�شبق لُه مثيل . 

وقال اأنُه كان لهذه املعطيات الأثر املبا�شر على تراجع حركة ال�شفر من واإىل الأردن 
واملنطقة ب�شكل لفت ، حيث بداأت رحلة املتاعب تتزايد بالن�شبة للملكية الأردنية 
مع اإنطالقة الإ�شطرابات مطلع عام 2011، حني بداأت حركة ال�شفر بالإنح�شار 
والتاجع على غالبية مقاطع ال�شبكة، �شيما تلك الوجهات العاملة يف مناطق التوتر، 

مثل ليبيا وم�شر و�شوريا واليمن والبحرين وغريها نتيجة حالة عدم الإ�شتقرار. 

وبنّي اللوزي اأن التاجع يف حركة ال�شياحة خالل العام املا�شي كان وا�شحًا ب�شكل 
اأكرب من اأ�شواق ال�شياحة التقليدية املتمثلة يف قارة اأوروبا ومناطق ال�شرق الأق�شى، 
ال�شياحية  املجموعـات  من  كبريًا  عزوفًا  الأردنية  امللكية  خطوط  �شهدت  حيث 

الأوروبية، وخ�شرت ال�شركة نحو 125 األف م�شافر اأوروبي .

وقال اأن امللكية الأردنية التي اعتادت خالل ال�شنوات املا�شية حتقيق ن�شب منو يف 
اأعداد امل�شافرين والإيرادات تتاوح ما بني 15٪ -20٪ متكنت خالل عام 2011 
من زيادة عدد امل�شافرين بن�شبة بلغت 6.2٪ والتي حققتها بعد اجلهود الكبرية 
التي بذلتها على هذا ال�شعيد وجنم عنها زيادة يف الإيرادات بن�شبة 7.5٪ ويف 
الت�شغيلية  التكاليف  ارتفاع  لكن   ،٪3 بن�شبة  الطريان  و�شاعات  الرحالت  عدد 
لل�شركة بن�شبة كبرية بلغت نحو 19.4٪ حال دون التو�شل لتحقيق اأرباح �شافية 

مع نهاية العام 2011.  

وبنّي اأن ال�شبب الآخر املبا�شر الذي حرم ال�شركة من حتقيق الأرباح خالل عام 
2011 متثل يف اأ�شعار النفط التي زادت بعدل 44٪ مقارنة بعام 2010 .

واأكد اأن امللكية الأردنية وبالرغم من جميع التحديات اخلارجة عن �شيطرتها خالل 
عام 2011 لكنها ا�شتطاعت اأن حتقق نتائج ت�شغيلية اإيجابية، ما ي�شري اإىل اأنه ل 
يوجد يف ال�شركة ما يعيق مقدرتها على العمل والإجناز، حيث ارتفعت الإيرادات 
ارتفع عدد  كما   ، عام 2010  دينار يف  مليون  مقابل 685  دينار  مليون  اإىل 736 
امل�شافرين اإىل ثالثة ماليني و155 األف م�شافر مقابل حوايل ثالثة ماليني م�شافر 

يف عام 2010 .

واأكد اللوزي اأن الأزمة املالية التي متر بها امللكية الأردنية حاليًا �شتكون اأزمـة مرحلية 
عابرة، فال�شركة ما زالت و�شتظل بخري ، و�شتبقى خدماتها باأرفع امل�شتويات، لكنها 
على  يوؤثر  ل  وبا  الت�شغيلية  خمططاتها  يف  التغيريات  بع�ض  اإجراء  اإىل  بحاجة 
خدمات امل�شافرين وو�شع العاملني ، كما اأكد اأن امللكية الأردنية �شتظل هي الناقل 

الوطني للمملكة الأردنية الها�شمية و�شتوا�شل اإدارتها والعاملون فيها بذل اأق�شى 
اجلهود للنهو�ض بهذه ال�شركة ومتكينها من موا�شلة م�شرية النجاح والتقدم.

من جهة اخرى ان�شمت اىل اأ�شطول امللكية الأردنية طائرتان حديثتان من طراز 
ايربا�ض 320 وايربا�ض 321 لت�شتبدل بهما ال�شركة طائرتني عاملتني من نف�ض 

الطرازين واللتني �شتخرجان من اخلدمة قريبًا.

لتحديث  الإ�شتاتيجية  الأردنية  امللكية  اإطار خطة  الطائرتني يف  ان�شمام  وياأتي 

الطرازين  من  عاملة  طائرات  �شت  با�شتبدال  وذلك  املدى  متو�شط  ا�شطولها 
الطرازين،  ال�شنع من ذات  ب�شبع طائرات حديثة  وايربا�ض 321  ايربا�ض 320 
حيث اأدخلت ال�شركة خالل العام املا�شي ثالث طائرات من طراز ايربا�ض 320 

�شمن هذه اخلطة.

وتهدف امللكية الأردنية من وراء ا�شتبدال �شت طائرات يتاوح عمرها الت�شغيلي بني 
خم�ض اإىل �شت �شنوات باأخرى حديثة ال�شنع لالإرتقاء ب�شتوى اخلدمات املقدمة 

للم�شافرين على منت هذه الطائرات واملحافظة على حداثة الأ�شطول.
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اأخبـــــــــــــــار وفنـــــــــــــــــــون

اأخبـــار وفنـــون
زاويـــــــة جديــــــدة

ن�سلــــط فيهـــــا ال�ســــوء علـــى الأخبـــــار
املنوعة والفنــــــون العربيـــــة والعامليـــــة
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مـــــن برنامـــــج الأمــــم املتحـــدة لعــــدم التعـــاون معهــــا
اإلي�ســـــــا ت�ستقيـــــل 

اإلي�شا، ا�شتقالت من برنامج الأمم  اللبنانية  اأن الفنانة  اإعالمية  ذكرت تقارير 
تعاون  لعدم  احل�شنة،  للنوايا  ك�شفرية  اإم�شام  التغذية  �شوء  ملكافحة  املتحدة 

املعنيني معها يف عملها.

واأ�شافت التقارير نقال عن م�شادر يف مركز الأمم املتحدة الرئي�شي يف دبي، اأن 
اأن تقوم بواجبها الإن�شاين يف ظل  اإلي�شا ا�شتقالت بعدما �شعرت باأنها ل ميكن 

عدم التعاون معها من قبل الربنامج.

واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن الفنانة اللبنانية اإلي�شا طلبت عدة مرات من القائمني 
وامل�شوؤولني عن الربنامج اأن ينظموا لها زيارات ميدانية اإىل بع�ض املناطق التي 

تاأثرت ب�شبب الأحداث التي �شهدها العامل العربي، اإل اأنهم مل يقوموا باأي عمل 
ممكن يف اأن ي�شاعدها يف زيارة هذه الأماكن املت�شررة.

واأو�شحت امل�شادر اإىل اأنه واأمام هذا ال�شمت من قبل م�شوؤويل الربنامج وجدت 
تقوم  اأن  ت�شتطيع  ل  دامت  ما  املن�شب،  يف  ا�شتمرارها  من  فائدة  ل  اأنه  اإلي�شا 

بواجبها الإن�شاين الذي وافقت على القيام به، فقدمت ا�شتقالتها.

يذكر اأن اإلي�شا اأم�شت يف هذا املن�شب اأكرث من عام تقريًبا، حيث �شرحت عند 
عمل  برنامج  على  لالتفاق  الدولية  املنظمة  مع  �شتتفاهم  اأنها  املن�شب،  توليها 

�شيتم بوجبه القيام بالن�شاطات املختلفة.
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اأخبـــــــــــــــار وفنـــــــــــــــــــون

تنهـــــي ت�سجيــــل م�ساهدهــــا يف فيلـــــم هوليــــــوودي
�سبــــــا مبـــــارك 

�شرحت املمثلة �شبا مبارك انها اأنهت ت�شوير م�شاهدها من فيلم "هاملتون" اىل 
"اأنهيت ت�شوير م�شاهدي يف هذا  املمثل هري�ض براندت.  وقالت مبارك  جانب 
الفيلم الذي وجدت نف�شي فيه بعد حلم طويل بالعمل يف ال�شينما العاملية، واليوم 

بداأت اأنتظر وقت عر�شه مل�شاهدة نف�شي فيه."

واأ�شافت "اأوؤدي �شخ�شية �شرطية يف منظمة التحرير الفل�شطينية، واأحتدث يف 
الفيلم باللغة الإنكليزية، با�شتثناء بع�ض امل�شاهد التي اأتكلم فيها باللغة العربية 
ان  اأدوارهم جنوم عرب"، م�شرية اىل  اأثناء حتاوري مع مواطنني عرب يج�شد 

الفيلم ياأتي يف اإطار �شل�شلة اأفالم بولي�شية معروفة للم�شاهد الغربي.

على الرغم من ان الفنانة الأردنية بداأت م�شريتها الفنية يف عام 1998 اإل انها 
جنحت بتحقيق �شهرة كبرية يف الأردن وخارجها. 

تتميز  اذ  النت�شار،  من  املزيد  على  ت�شاعدها  بوهبة  الأردنية  النجمة  وتتمتع 
باإتقان اأكرث من لهجة عربية وهو ما ج�شدته يف م�شل�شالت �شورية �شاركت بها، 
كما �شاعدتها هذه املوهبة يف اأداء اأحد دوري البطولة يف فيلم "بنتني من م�شر" 

اىل جانب الفنانة زينة.

عربي  تعاون  بلورة  يعد  "الجتياح" الذي  م�شل�شل  يف  مبارك  �شبا  �شاركت  كما 
بامتياز، اذ اأ�شهم امل�شل�شل بنجاح ال�شركة الأردنية املنتجة، وهو من اإخراج التون�شي 
�شوقي املاجري و�شيناريو وحوار الفل�شطيني ريا�ض �شيف، بالإ�شافة اىل م�شاركة 
الإ�شرائيلية  القوات  اجتياح  ويتناول  وفل�شطني،  و�شورية  الأردن  من  عرب  جنوم 
ملخيم "جنني" يف عام 2002. وقد �شجل امل�شل�شل الأردين ا�شمه يف تاريخ الدراما 
العربية كاأول عمل تلفزيوين ُير�شح ويح�شد جائزة "اإميي" عن فئة امل�شل�شالت 

الأجنبية الطويلة يف عام 2007. 
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يت�ســــــدر قائمـــــة "فوربــــ�س" للممثلني العلــــى دخـــــال

�سيليــن ديــــون تعود للغناء بالفرن�سيـــــــة

تــــــوم كـــــــروز

قررت املغنية الكندية ال�شهرية �شيلني ديون العودة للغناء جمددا باللغة الفرن�شية يف 
اأحدث البوماتها الغنائية بعد انقطاع دام خم�ض �شنوات.

الأغنية حتمل ا�شم "حديث اإىل والدي"، و�شتعود من خالله ديون للغناء بلغتها الأم 
حيث تتجم كلمات اأغاين األبومها الـ14 يف م�شريتها الفنية التي بداأتها عام 1980.

وجائزة  جرامي  جوائز  من  العديد  على  ح�شلت  ديون  �شيلني  اأن  بالذكر  جدير 
جونو، وهي متزوجة من امللياردير ال�شوري الأ�شل رينيه انيجيل. بداأت الغناء يف 
فرن�شا يف الثمانينيات، واأطلقت اأول األبوم باللغة الإجنليزية لها يف عام 1990 وهو 

"Unison" الذي اأك�شبها �شهرة عاملية.

و�شطع جنم �شيلني ديون )43 عاما(، بعد تاأدية اأغاين فيلم "اجلميلة والوح�ض"، 
ونالت عن اأدائها ال�شوتي الرائع ل�شخ�شية اجلميلة على الأو�شكار عام 1991 ، 

بالرغم من اأنها مل تكن معروفة يف ذلك الوقت.

وعرفها اجلمهور يف جميع اأنحاء العامل باأغانيها يف فيلم "تيتانيك" 1997 ، وقد 
بلغت مبيعات ا�شطواناتها 20 مليون ن�شخة حول العامل.

ت�شدر النجم ال�شينمائي توم كروز القائمة ال�شنوية ملجلة فورب�ض لأعلى 100 ممثل دخال 
بح�شوله على حوايل �شعفي دخل املمثل ليوناردو دي كابريو الذي جاء يف املركز الثاين.

وقالت فورب�ض اإن كروز -الذي اأكمل عامه اخلم�شني و�شط تكهنات ب�شاأن ما اذا كانت 
ايرادات اعماله �شتتاأثر بطالقه من املمثلة كيت هوملز حيث ح�شل على 75 مليون دولر 

يف الفتة من اآيار 2011 حتى اآيار 2012.

وقالت املجلة اإن النجم المريكي �شجل عاما ناجحا بعد �شدور فيلمه )مهمة م�شتحيلة: 
بروتوكول ال�شبح( الذي بداأ عر�شه يف كانون الول وحقق اكرث من 700 مليون دولر يف 

دور العر�ض حول العامل.

وتراجع النجم دي كابريو -�شاحب املركز الأول العام املا�شي- اىل املركز الثاين مع 
املمثل ادم �شاندلر وح�شل كالهما على 37 مليون دولر.

وجاء املمثل دواين جون�شون )40 عاما( يف املرتبة الرابعة بدخل اجمايل بلغ 36 مليون 
دولر.
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جاكـــــي �ســــان يعتــــزل اأفــــالم املغامــــرات

اآ�ســـــــواريـــا ... اأم لطفلـــــــــــــــة

اأثناء وجوده يف موؤمتر �شحايف يف  �شنة(  �شان )58  العاملي جاكي  النجم  اأعلن   
مهرجان كان ال�شينمائي الدويل، اعتزاله تقدمي اأفالم الأك�شن واملغامرات التي 

ا�شتهر بها.

واأكد �شان اأن هذا هو قراره النهائي، بعد تقدميه اأكرث من 100 فيلم، مو�شحا اأن 
ال�شبب الرئي�شي وراء عدم تقدميه اأفالم الأك�شن يف امل�شتقبل، هو تطلبها ملجهود 

بدين كبري، قائاًل: اأنا اأ�شعر اأنني حقًا متعب، فاأنا الآن مل اأعد �شابًا.

التي  بالنتقادات  راي  اآ�شواريا  الهندية  املمثلة  تهتم  مل 
وجهت اإليها ب�شاأن زيادة وزنها بعد ولدة طفلتها الأوىل 

وقالت اإن الأمومة اأمر رائع.

وفرحة  نعمة  فهي  رائع  اأمر  »الأمومة  اآ�شواريا  وقالت 
وكانت  فيها"  وما  الدنيا  ت�شاوي  ابنتي  من  ابت�شامة   ..
اآ�شواريا التي ح�شلت على لقب ملكة جمال العامل �شابقا 
املتزوجة من اأبهي�شيك بات�شان ابن جنم الأك�شن الهندي 

اأميتاب بات�شان. 

الفتة  خالل  لذعة  لنتقادات  اآ�شواريا  وتعر�شت 
الأخرية لعدم انقا�ض الوزن الزائد الذي اكت�شبته خالل 
العودة  واجبها«  »من  معجبيها  بع�ض  قال  حيث  حملها 

لقوامها قبل احلمل.

وا�شتكمل كالمه، قائاًل: اأريد اأن يتاأكد اجلمهور اأنه ميكنني اأن اأقدم اأعماًل اأخرى 
بعيدة عن نوعية اأفالم الأك�شن.

اأهمها:  من  الناجحة،  الأفالم  من  كبريًا  عددًا  قدم  �شان  جاكي  اأن  يذكر 
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جممــــــوع اإيـــــــرادات الأنديــــــــة 
الع�سريـــــن الكبــــرى لكــرة القدم 
يفــــــوق 4.4 مليـــــــــار يـــــــــــــــورو

حتّدت اإيرادات اأندية كرة القدم الع�شرين الأكرث دخاًل يف العامل 
مقارنًة   ٪3 بن�شبة  منوًا  و�شّجلت  الأوروبية،  القت�شادية  املحن 
ديلويت  ل�شركة  ال�شنوي  التقرير  بح�شب  املن�شرم،  العام  مع 

لال�شت�شارات عن ال�شوؤون املالية يف كرة القدم . 

وقد حققت هذه الأندية �شعف معدل النمو امل�شّجل يف اقت�شاديات 
الدول املدرجة يف تقرير ديلويت لإيرادات اأندية كرة القدم والتي 
�شجلت متو�شط منو مل يتخط 1.7٪ خالل العام 2010، و٪1.3 

خالل العام 2011.

 4.4 بلغت  اإيرادات  الكربى  الع�شرون  الأندية  جمعت  وقد   
اإجمايل  ربع  يورو خالل مو�شم 2011/2010، وهي متثل  مليار 
الإيرادات يف �شوق كرة القدم الأوروبية. كما اأن ت�شعة من اأ�شل 
هذه الأندية الع�شرين الكربى �شجلت منوًا مزدوج الرقم خالل 

العام.

الأوىل يف  ال�شتة  الأندية  التوايل، حافظت  الرابعة على  ولل�شنة 
تقرير ديلويت لإيرادات اأندية كرة القدم على املراتب عينها التي 
احتلتها يف ال�شنوات الثالث املن�شرمة، وهي على التوايل: "ريال 
ميونخ"  و"بايرن  يونايتد"  و"مان�ش�شت  و"بر�شلونة"  مدريد" 

و"ار�شنال" و"ت�شيل�شي".

اليوم، ما زال اأمام "ريال مدريد" �شنة واحدة فقط ليناهز عهد 
الثماين  ال�شنوات  خالل  الأوىل  املرتبة  يونايتد" يف  "مان�ش�شت 
الأوىل من �شدور اأول تقارير ديلويت لإيرادات اأندية كرة القدم، 
"بر�شلونة"، الذي �شجل  وهما يواجهان مناف�شة حادة من قبل 
ببلغ  اإيرادات  ال  متخطيًا   2011/2010 يف   ٪13 بن�شبة  منوًا 
450 مليون يورو للمرة الأوىل. ومن املمكن اأن ترجح نتيجة عدم 
متكن "مان�ش�شت يونايتد" من التاأهل اإىل املراحل النهائية من 
ومناف�شيه  النادي  بني  الكّفة  اأوروبا 2012/2011  اأبطال  دوري 

الإ�شبانيني لتتخطى الإيرادات 100 مليون يورو.



49        متـــــــــــــــــــ�ز 2012      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

اأخبـــــــــــــــار وفنـــــــــــــــــــون

ال�سكــــن حتــــت املـــاء وفـــوق ال�سحـــاب وحيــاة ال�ساطيـــر
فنـــــــادق الإمــــــــارات.. 

تو�شف الفنادق يف المارات بانها م�شتوحاة من اأ�شاطري الف ليلة وليلة، بع�شها 
مزين بالذهب والف�شة واللوؤلوؤ، وبع�شها غارق يف الفخامة لي�شعر من ي�شكنه اأنه 

امرباطور ع�شره.

وي�شطحبونك  الأبواب،  ي�شتقبلونك على  القدمية  الع�شور  باأزياء من  موظفون 
اإىل اأجنحة ملكية وثرية، اثاثها م�شنع من اأجود اأنواع الخ�شاب، وم�شتورد من 

اأ�شهر دور الثاث يف العامل.

خمتلف  من  حتف  حتيطها  �شاحرة،  باألوان  م�شاءة  نوافري  الغرف  وداخل 
الت�شكيليني. وكل ما تطلبه  الفنانني  بلوحات لأ�شهر  الع�شور، واجلدران مزينة 
�شيتحقق، فقط اأنت حتلم و�شوف ترى حلمك حقيقة، ما تريده من طعام.. ما لذ 
وطاب، �شوف يقدم لك خالل دقائق، وما تتمناه من و�شائل ترفيه وتدليل �شوف 

يكون بني يديك.

فنادق جتعلك تنام حتت �شطح مياه بحر اخلليج، ومنها فندق اتالنت�ض القائم 
بجزيرة �شناعية و�شط البحر، وفنادق توفر لك الإقامة يف ارتفاع �شاهق فوق 
بالعامل،  �شحاب  ناطحة  اأعلى  خليفة  بربج  القائم  ارماين  فندق  مثل  ال�شحاب 
بينما تتيح لك فنادق اأخرى الإقامة يف اأعماق ال�شحراء بني احليوانات الربية 
وبع�ض الأجنحة تتيح للنزلء طائرات مروحية خا�شة للتنقل الداخلي.املهددة بالنقرا�ض. ويف فنادق المارات، بع�ض الجنحة مزودة ب�شعد خا�ض، 

على �شفاف املحيط الهندي، وحتديدا يف اإمارة الفجرية يقف فندق مرييديان 
العقة، الذي ي�شم جناحا ملكيا، ي�شعر من يقيم فيه اأنه ي�شكن ق�شرًا من ق�شور 
ي�شعر  �شريره،  ي�شتلقي على  �شدة فخامته، وحني  الوروبية من  المرباطوريات 

وكاأنه ي�شبح على �شفحة مياه املحيط.

امللكية،  الأجنحة  ال�شحراوي، جمموعة كبرية من  املها  يوفر منتجع  ويف دبي، 
جتذب ع�شرات من رجال العمال وامل�شاهري �شهريا.

اخلام�ض  طابقه  حتول  اأن  العرب  برج  فندق  ادارة  اختارت  اأي�شا،  دبي  ويف 
باأجواء مغدقة يف التف والفخامة. وي�شغل  اإىل جناح ملكي، مهيب  والع�شرين 
خا�شة،  و�شينما  خا�ض،  ب�شعد  مزود  وهو  مربعًا،  متًا   780 م�شاحة  اجلناح 
و�شرير دوار رباعي الأعمدة وحمامات رخامية، وجتهيزات من اخلزف الفاخر 

وعطور ومنتجات للعناية باجل�شم. 

بنقو�ض  و�شجاد اجلناح مزّين  واجزاء رخامية،  منه ذهبية  فاأجزاء  الدرج  اأما 
ويتيح  املاهوغاين.  خ�شب  من  واأثاث  كارارا  رخام  من  واأر�شيات  الفهد،  جلد 
و�شيارة  البعيدة  لتنقالته  مروحية  طائرة  اجلناح  هذا  ي�شكن  من  لكل  الفندق 

فاخرة من طراز رولز روي�ض اأو بي اإم دبليو ب�شائق خا�ض للتنقالت القريبة.
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الرئيــ�س التنفيـــذي لفي�سبــــوك يتــــــزوج �سديقتـــــــه
مــــــارك زوكربـــــــرج 

وفـــاة �ساحــــب اأغنيــــة "يا الربتقالــــــة"

تزوج مارك زوكربرج املوؤ�ش�ض امل�شارك ملوقع في�شبوك للتوا�شل 
خالل  من  زفافه  معلنا  ت�شان  بري�شيال  �شديقته  الجتماعي 
بتغيري  اللف  ع�شرات  واعجب  املوقع.  على  حالته  حتديث 
وهما  للزوجني  ب�شورة  م�شحوبا  كان  والذي  حالته  زوكربرج 

بالب�ض الزفاف.

التنفيذي  املدير  اي�شا  هو  عاما   28  - زوكربرج  وامللياردير 
بور�شة  يف  تاريخيا  اوليا  عاما  طرحا  له  كان  الذي  لفي�شبوك 

نا�شداك اجلمعة املا�شية.

و�شارك زوكربرج يف تاأ�شي�ض موقع في�شبوك يف �شكن الطالب 
من  لتوها  ت�شان  وتخرجت  �شنوات.  ثماين  منذ  هارفارد  يف 
كلية الطب يف جامعة كاليفورنيا يف �شان فران�شي�شكو. والتقى 

الثنان يف هارفارد.

عالء  العراقي  الفنان  بغداد  يف  تويف 
واربعني  اخلم�شة  يناهز  عمر  عن  �شعد 
اخبارية  مواقع  تناقلت  ما  وفق  عاما 

عراقية.

الكليتني  يف  عجز  نتيجة  الوفاة  وجائت 
وا�شتهر  هذا  ال�شرايني  يف  وان�شداد 
املرحة  باغانيه  �شعد  عالء  الفنان 
وخا�شة اغنية )الربتقالة( التي ا�شتهر 
بها وانت�شر ا�شمه يف جميع انحاء الوطن 

العربي .

الفنان  اخيه  وفاة  بعد  وفاته  وجاءت 
ال�شنة  لتتعدى  بدة  �شعيد  وحيد 

الواحدة .
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وفـــــاة خمتـــــرع الرميـــــوت كنتـــــــرول
عــــــن عمــــــر يناهــــــز الـ 96 عامـــــــــــًا

حممــد عبـــده ويـــو�سف مهنــــا
يلتقيـــــــان بعـــــــد 30 �سنــــــة

اعلن امللحن الكويتي يو�شف املهنا عن عودة التعاون مع فنان العرب حممد عبده خالل 
اأغنية جديدة بعنوان احلكاية التي جرى ت�شجيلها اأخريا و�شيتم طرحها قريبا.

وياتي هذا بعد 30 عاما من اآخر تعاون جرى بينهما خالل اأغنية يف اجلو غيم التي 
طرحت يف عام 1981 موؤكدا اأن هذه التجربة تاأتي �شل�شلة من التعاونات بينهما كانت 
بدايتها يف عام 1968 خالل زيارة عبده لدولة الكويت والقيام بت�شجيل اأغنية ماكو فكه 
من كلمات ال�شاعر �شلطان عبداهلل �شلطان، ثم توا�شل التعاون بينهما يف عدة اأعمال 
منها ابعاد ون�شيتيني لل�شاعر الراحل فايق عبداجلليل، واللي يبينا لل�شاعر الراحل 

عبداهلل الدوي�ض.

واأ�شار املهنا اىل اأن الأغنية من كلمات ال�شاعر ال�شعودي عبداللطيف اآل �شيخ، ومدتها 
ع�شر دقائق، وهي من الأعمال الطربية التي حتمل القالب الغنائي الذي ا�شتهر به 

حممد عبده.
اأ�شاف املهنا اأن اأغنية احلكاية هي اأول تعاون له مع ال�شاعر ال�شعودي عبداللطيف 

اآل ال�شيخ.

تويف مهند�ض الإلكتونيات الأمريكي يوجني بويل، خمتع جهاز 
التحكم عن بعد "الرميوت كنتول" اخلا�ض باأجهزة التليفزيون 

عن عمر يناهز 96 عاما.

يف  بعد  عن  للتحكم  ل�شلكي  جهاز  اأول  اختع  بويل  وكان 
�شركة  لدى  مهند�شا  يعمل  كان  بينما   ،1955 عام  التليفزيون 
األفا  قدرها  مكافاأة  على  وح�شل  �شيكاغو،  يف  لالإلكتونيات 
"اإميي" عام 1997  دولر لختاعه التاريخي، ثم حاز جائزة 

لإ�شهاماته يف �شناعة التليفزيون.

ون�شب املوؤرخون اإىل اجلهاز الذي ابتكره بويل الف�شل يف متهيد 
مئات  على  حتتوي  التي  التليفزيون  اأجهزة  ل�شناعة  الطريق 

القنوات.
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فنانـــــون يتحولـــــون
اإلـــــى مذيعيـــــن يف رم�ســـــان

على  والفنانات  الفنانني  لبع�ض  طاغيًا  ح�شورًا    2012 رم�شان  �شهر  ي�شهد 
ال�شا�شة ال�شغرية عن طريق تقدميهم للربامج يف غطاء كوميدي، حيث يرتدي 
الفنان  هوؤلء  راأ�ض  وعلى  ال�شيف،  رداء  ويخلعون  املذيع،  ثوب  الفنانني  بع�ض 

الكوميدي اأحمد حلمي، الذي اأعلن عن خو�شه لتجربة تقدمي الربامج.

�شببًا  "لعب عيال" الذي كان  �شارك من قبل يف برناجمني هما:  اأن  �شبق  وقد 
البونبون"، وها هو  "من �شيك�شب  الآخر هو  به، والربنامج  يف معرفة اجلمهور 
ي�شتعد للتجربة الثالثة من خالل برنامج جديد من اإنتاج �شركه "�شادوز" التي 

ميلكها حلمي.

و�شرح اإيهاب ال�شرجاين، املدير التنفيذي لل�شركة يف بيان اإعالمي اأن الربنامج 
من نوعية "�شتاند اأب كوميدي"، حيث يتم ت�شويره و�شط اجلمهور وداخل اأحد 
امل�شارح، وهو بعنوان "�شفن �شتارز"، والفكرة لأحمد حلمي، ويقوم بالإعداد لها 
ور�شه فنية ي�شرف عليها خالد جالل، و�شوف يقوم باإخراجه �شامح عبدالعزيز.

واأكد ال�شرجاين، اأن الربنامج جديد من نوعه �شواء كفكرة اأو م�شمون اأو حتى 
حلمي  معه  ليناق�ض  فنانًا،  حلقة  كل  يف  �شي�شت�شيف  اأنه  كما  الت�شوير،  طريقة 
وكرمي  مكي  اأحمد  من  كل  مع  التفاق  مت  وقد  املطروحة،  الق�شايا  من  عددا 
يجري  كما  الربنامج،  �شيوف  ليكونوا  واآخرين  عبدالباقي  واأ�شرف  عبدالعزيز 

التفاو�ض حاليا مع الفنان عادل اإمام ليحل �شيفا على الربنامج.

يف  ظهورها  من  التكثيف  �شاندي،  التون�شية  الفنانة  قررت  ال�شايق،  ذات  ويف 
الرغم  يا�شندي" على  هندي  "فيلم  برنامج  تقدميها  خالل  من  رم�شان  �شهر 

الفنان هاين رمزي، ويف م�شل�شل  النظام" مع  "ابن  من م�شاركتها يف م�شل�شل 
اخلفافي�ض مع املخرج اأحمد النحا�ض.

ويتكون الربنامج من 30 حلقة، وقد انتهت الفنانة التون�شية بالفعل من الت�شجيل 
مع عدد كبري من جنوم م�شر والعامل العربي، مثل جومانا مراد وجاد �شويري 

و�شعيد �شالح ووفاء عامر وماجد امل�شري و�شعد ال�شغري وغريهم.

وتدور فكرة الربنامج حول احلديث عن الفن يف زمن الأبي�ض والأ�شود ومقارنته 
بو�شع الفن الآن اإل اأن املفاجاأة هي املقلب الذي خططته �شاندي ل�شيفها.

تت  وغنى  جوزيه،  تامر  ت�شويره  ومدير  عفيفي،  اأحمد  اإخراج  من  الربنامج 
امل�شريي و�شعر  التجميل منى  �شاندو، وماكيري خبرية  والنهاية املطرب  البداية 

يون�ض.

ال�شاحق الذي حققته خالل تقدميها  النجاح  انت�شار وبعد  الفنانة  وبخ�شو�ض 
لربنامج )فربيكانو( ت�شتعد الفنانة الكوميدية لإعادة التجربة، وذلك من خالل 
برنامج مل يتم ال�شتقرار على ا�شمه حتى الآن، واإن كان �شيدور يف اإطار 30 حلقة 

يتم فيها ا�شت�شافة اأبطال اأفالم للحديث عن اأفالمهم.

اإمكانية  من  النهائي  موقفه  رمزي  هاين  الفنان  يح�شم  مل  اأخرى  ناحية  ومن 
"ابن  م�شل�شله  بت�شوير  ان�شغاله  ب�شبب  خا�شة  ل،  اأم  برنامج  بتقدمي  يقوم  اأن 
بت�شوير عدد  اأبوظبي لرتباطه  اإىل  ي�شافر  اأن  ب�شببه  ي�شطر  والذي  النظام"، 

من امل�شاهد هناك.
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فيلــــــــم"احلـــــــب"

اأرفع  وهي  الذهبية  ال�شعفة  بجائزة  الحد  هانيكه  مايكل  النم�شاوي  املخرج  فاز 
جوائز مهرجان كان ال�شينمائي عن فيلمه "احلب" الذي ي�شور اليام املاأ�شاوية 
بجائزة  الفائزين  نخبة  اىل  هانيكه  وين�شم  م�شنني.  زوجني  حياة  يف  الخرية 
اكرب املهرجانات ال�شينمائية الدولية الرفيعة مرتني بعد فوزه بها عام 2009 عن 

فيلم"ال�شريط البي�ض".

باري�ض  �شقة يف  تقريبا يف  كليا  تدور احداثه  الذي  واملوؤثر  الب�شيط  الفيلم  وترك 
امل�شاهدين وقد اغرورقت عيونهم بالدموع يف كان ومن املتوقع ان يكت�شب �شهرة 

خا�شة وانه فيلم ملخرج يعد من اعظم خمرجي اوروبا اليوم.

كما نال بطال الفيلم جان لوي ترينتيجنانت واميانويل ريفا - وكالهما يف الثمانني 
من العمر - ال�شتح�شان.

وقال هانيكيه امام القاعة التي امتالأت بامل�شاهدين يف احلفل اخلتامي للمهرجان: 
اأوجه �شكرا كبريا جدا جدا للممثلني الذين �شنعوا هذا الفيلم. هذا فيلمهم. وهم 
روح هذا الفيلم. ونظم احلفل النهائي ملهرجان كان حتت املطر والرعد والربق يف 
الريفريا الفرن�شية لينهي 12 يوما من العرو�ض ال�شينمائية والتقاط ال�شور للنجوم 

واحلفالت والتفاقات.

وقال جني ديواردين املمثل يف فيلم"الفنان" بوجه ل يحمل اي تعبري"انها متطر 
قليال" وهو مي�شح جبهته من مياه المطار قبل ان يدخل اىل القاعة بعد توقيع بع�ض 

الوتوجرافات للمعجبني.

ومنحت اجلائزة الثانية لفيلم"احلقيقة" من اخراج ماتيو جارون والذي يتعر�ض 
ل�شتيالء �شرية امل�شاهري وتلفزيون احلقيقة على اهتمام املجتمع.

وفاز املخرج الربيطاين كني لوت�ض بجائزة جلنة التحكيم - او اجلائزة الثالثة - عن 
فيلمه"ن�شيب املالئكة" عن �شكري ا�شكتلندي.

فيلم"بو�شت  عن  خمرج  اح�شن  بجائزة  ريجادا�ض  كارلو�ض  املك�شيكي  فاز  كما 
تينابرا�ض لوك�ض" الذي ي�شبه ا�شتك�شافا حاملا للمجتمع املك�شيكي اليوم.

وفاز الروماين كري�شتيان موجني بجائزة اح�شن �شيناريو عن فيلم"وراء التالل" 
عن تعويذة حقيقية مت�شي ب�شكل خاطئ وتقا�شمت بطلتا الفيلم ال�شابتان كر�شتينا 

فلوتور وكو�شمينا �شتارتان جائزة اح�شن ممثلة.

وفاز النجم الدمناركي ماد�ض ميكل�شن بجائزة اح�شن ممثل عن ت�شخي�شه حلياة 
رجل اتهم باخلطاأ بانتهاك طفل يف الدراما املفزعة "املطاردة".

يح�ســل علــى اجلائزة الكبـــــرى ملهرجـــان كـــان
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للمرة الأوىل منذ �شنوات ت�شهد تتات امل�شل�شالت املتوقع عر�شها يف �شهر رم�شان 
2012 نهاية �شيطرة الأ�شوات اللبنانية عليها ل�شالح املطربني امل�شريني، حيث 
تبدو امل�شاركة اللبنانية حمدودة للغاية وذلك مقارنة بالأ�شوات امل�شرية. ومن اأبرز 
الأ�شوات امل�شرية العائدة اإىل غناء التتات املطربة اأنغام التي ت�شدو بتت م�شل�شل 
يف غم�شة عني الذي تقوم ببطولته اأي�شا ب�شاركة داليا البحريي، اأحمد هارون، 

حممد ال�شقنقريي، فادية عبدالغني، واأحمد وفيق.

وتغني �شريين عبدالوهاب تت م�شل�شل خطوط حمراء الذي يقوم ببطولته اأحمد 
ال�شقا، اأحمد رزق، رانيا يو�شف، واأحمد ال�شعدين، وتاأليف حممود اأبوزيد واإخراج 
حممد  املطرب  ويعود  الجتماعية.  الدراما  اإىل  ينتمي  وامل�شل�شل  �شفيق،  اأحمد 
حماقي اإىل غناء التتات ب�شل�شل 9 جامعة الدول الذي يقوم ببطولته خالد �شالح، 
بثينة ر�شوان، اإميان العا�شي، كرمي حممود عبدالعزيز، ومرمي ح�شن، وتاأليف فداء 

ال�شندويلي واإخراج حممد م�شطفى.

الذي يغني تت م�شل�شل حافة  الفنان علي احلجار  الأ�شوات امل�شرية  اأبرز  ومن 
الغ�شب، وتلحني املو�شيقار عمار ال�شريعي، وامل�شل�شل بطولة ح�شني فهمي، �شو�شن 
�شليمان،  حممد  وتاأليف  اإبراهيم،  وداليا  ال�شافعي،  اأحمد  حالوة،  اأحمد  بدر، 
وحممد ال�شفتي، واإخراج ح�شني �شالح. ويعود املطرب خالد عجاج اىل غناء تت 
م�شل�شل الخوة الأعداء وهى من كلمات مالك عادل واأحلان حممد عبد املنعم ومت 
ت�شجيل الأغنية قبل اأيام، وامل�شل�شل بطولة �شالح ال�شعدين، فتحي عبد الوهاب، 

اأحمد رزق، اأحمد �شالح ال�شعدين، راندا البحريي، واإخراج حممد النقلي.

اأما الفنان حممد �شعد فيعود اىل الدراما وغناء التتات معا ب�شل�شله اجلديد 
املو�شيقار عمار  واأحلان  �شيد حجاب  ال�شاعر  الأن�شاري وهي من كلمات  �شم�ض 
وحيد،  رامي  اجلندي،  حممود  العاليلي،  عزت  البطولة  يف  وي�شارك  ال�شريعي، 
واأحمد �شالمة، ق�شة واإخراج جمال عبداحلميد. ويخو�ض �شباق التتات الفنان 
هاين رمزي الذي يغني هذا العام يف امل�شل�شل الكوميدي ابن النظام تاأليف حمدي 

وفادية  لبيب،  لطفي  ح�شني،  ح�شن  فتحي،  اأمرية  بطولته  يف  وي�شارك  يو�شف، 
ال�شابة  الأوبرا  �شامل. مطربة  اأ�شرف  واإخراج  يو�شف  وتاأليف حمدي  عبدالغني، 
ريهام عبد احلكيم كذلك تغني تت م�شل�شل معايل الوزيرة للفنانة اإلهام �شاهني، 
وجت�شد �شخ�شية وزيرة من اأ�شرة عريقة تواجه العديد من امل�شكالت ب�شبب وقوفها 

�شد الف�شاد، وامل�شل�شل تاأليف حم�شن اجلالد واإخراج رباب ح�شني.

وقبل اأيام قليلة انتهى الفنان ال�شاب اأحمد �شعد من غناء تت م�شل�شل النار والطني 
الأ�شوات  تغب  ومل  الأبنودي.  الرحمن  عبد  الكبري  ال�شاعر  كلماته  كتب  الذي 
اللبنانية كذلك عن تتات امل�شل�شالت املتوقع عر�شها يف �شهر رم�شان املقبل حيث 
ي�شارك املطرب اللبناين وائل ج�شار يف غناء تت م�شل�شل عرفة البحر يف تعاونه 

للمرة الثانية مع الفنان نور ال�شريف بعد م�شل�شل الدايل.

وتغني اللبنانية رول �شعد تت م�شل�شل البحر والعط�شانة الذي تقوم ببطولته اأي�شا 
فهمي  وائل  واإخراج  اجلداوي،  ورجاء  اخلطيب،  مروة  فهمي،  اأحمد  ب�شاركة 
عبداحلميد وتاأليف حممد الغيطي. ما مفاجاأة تتات رم�شان فهي املطربة اإلي�شا 
التي تغني تت م�شل�شل مع �شبق ال�شرار للفنانة غادة عبدالرازق، وهي املرة الأوىل 
التي تخو�ض فيها اإلي�شا جتربة التتات يف م�شوارها الغنائي، وخا�شة اأنها ظلت 

ترف�ض خو�ض التجربة طيلة ال�شنوات املا�شية رغم العرو�ض التي تلقتها.

وجت�شد غادة يف امل�شل�شل دور حمامية لديها ثالثة اأولد يعي�شون معها يتعر�شون 
اأولده،  بعيد عن  يعي�ض يف عامل  الأب  اأن  مع  ان�شغالها،  ب�شبب  امل�شكالت  لبع�ض 
وبالرغم من زواجها تعي�ض ق�شة حب مليئة بالعقبات. وحافظت كذلك املطربة 
نان�شي عجرم على وجودها يف تتات رم�شان، حيث ت�شارك بغناء تت امل�شل�شل 
الكرتوين لومة و�شلومة كلمات اأمين بهجت قمر واأحلان حممود طلعت، وامل�شل�شل 
من اإخراج عالء اإمام وبطولة ح�شن ح�شني، داليا البحريي، �شريف باهر، وعالء 

مر�شي.

�سيطــــرة الأ�ســــوات امل�سريــــة
على ترتات امل�سل�سالت الرم�سانية
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اأحببـــت جنـــــوى كـــرم 7 �سنـــوات واأربعــــة اأ�سهـــــر
ملحـــــــم بركــــــات: 

علق املو�شيقار اللبناين ملحم بركات تعليًقا على الفنانة جنوى كرم التي قالت 
'ربا دخل  فقال:  به،  الرتباط  وبالتايل ل ميكنها  اأولد  ولديه  متزوج  اإنه رجل 
رجل جديد اإىل حياتها، وهي حتاول بذلك اأن توحي له باأنها ل تلتقي بي. هناك 
مثال يقول 'مرا بتن�شى مرا، ورّجال بين�شي رّجال'. لقد جهزت اأغنيتني �شتكونان 

بثابة رد على كل �شيء حدث بيني وبني جنوى'.

كما اأكد بركات اأن عالقته مع كرم كانت مثل الع�شل: 'ثم ح�شلت م�شكلة بيننا 
بعد اأن ظهرت يف برنامج 'اأراب اأيدول'، يومها قالت يل اإنها �شتغني لراغب عالمة 
واأحالم، فقلت لها اأمهليني بع�ض الوقت لكي اأفكر، وبعد اأن فكرت ملًيا اجبتها 
اأنه من الأف�شل اأن ي�شارك راغب واحالم الغناء بدل اأن تغني اأنت لهما، لأنك 

مقاطعة.  اىل  واأدى  بيننا  فوقع اخلالف  ذلك  تفعل  لكنها مل  الربنامج،  �شيفة 
اأنها غريت رقم هاتفها. فماذا يعني هذا  اأراها منذ نحو �شهرين، حتى  اأنا مل 

الت�شرف؟!'.

ومن جهة اأخرى، اأ�شار بركات اإىل اأنه يتمنى لنجوى كما متنت له متاًما القهر 
مي  اأحببت  لقد  فني.  اىل  التفرغ  بل  احلب  اأريد  اأعد  مل  وقال:'اأنا  والعذاب، 

حريري مدة 7 �شنوات، وجنوى كرم 7 �شنوات واأربعة اأ�شهر'.

وتابع قائاًل: 'اأن�شحها باأن ت�شتمر يف تغيري رقم هاتفها لكي ل اأعرفه، اأنا ان�شان 
نظيف وعندما اأقع يف الغرام احب باحتام وبقوة' ح�شبما ذكر موقع 'الن�شرة'.
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والوىل  الو�شط،  ال�شرق  والمنية يف  الدفاعية  املعدات  منتجي  اهم  تعترب من 
والوحيدة �شرق او�شطيا، خمت�شة بال�شناعات الدفاعية والع�شكرية.

جناحه  اأثبت  الذي  "كادبي"،  والتطوير  للت�شميم  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز 
املجايل  �شادي  العام  مديره  بح�شب  اليوم  بات   ،1999 عام  يف  تاأ�شي�شه  منذ 
دول  بني  متقدمة  مرتبة  يف  اململكة  و�شعت  الع�شكري  للت�شنيع  وطنية  موؤ�ش�شة 
العامل بدءا من ال�شرق الأو�شط و�شرق اآ�شيا ومرورا ب�شمال اإفريقيا حتى بلغت 

اأوروبا والأمريكتني.
ويقول املجايل خالل حديث لـ"الن�شامى" ان "كادبي" طاملا متيزت بنتجاتها 
التي ر�شمت �شورة م�شرقة عن الأردن يف جمال ال�شناعات الع�شكرية منذ 13 
عاما، حيث ان فكرة تاأ�شي�ض املركز نابعة من الفكار والتجربة العملية جلاللة 
القائد العلى للقوات امل�شلحة الردنية امللك عبداهلل الثاين عندما كان �شابطا 
حلول  وايجاد  للمهمة  وفقا  القدرة  ا�شتغالل  مفهوم  لتعزيز  امل�شلحة  القوات  يف 

للمتطلبات الدفاعية والمنية وتطوير القدرات الب�شرية.

وي�شيف ان املركز بداأ انتاجه الفعلي منذ ع�شر �شنوات والعمل جار على تطويره 
مع  بال�شراكة  واأخرى  بالكامل  مملوكة  اغلبها  خمتلفة  �شركة   16 توجد  والن 

موؤ�ش�شات و�شركات اجنبية.
الدفاعية  النظمة  وتعديل  وتطوير  ت�شميم  يف  تتجلى  املركز  مهمة  ان  واأكد 
واإيجاد  امل�شتخدم  احتياجات  لتلبية  احلديثة  التكنولوجيا  با�شتخدام  والمنية 
احللول املثلى لها، حيث يعتمد ذلك على قاعدة ال�شناعات الدفاعية املتطورة 
الدفاعية  املعدات  منتجي  اهم  من  يعترب  الذي  باملركز،  الب�شرية  والقدرات 
والمنية يف ال�شرق الو�شط، والبحث والتطوير وتوفري احللول املثلى يف املجالت 

الدفاعية والتجارية لالردن ب�شكل خا�ض ومنطقة ال�شرق الو�شط. 
بدءًا  نف�شها عامليا  و�شع  ال�شتثمارية متكنت من  كادبي  "جمموعة  ان  وي�شيف 
من تواجدها بال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا وو�شولها لوروبا، والمريكيتني، 

وجنوب وو�شط و�شرق ا�شيا ودول افريقيا".
ال�شناعية  احلرة  ال�شناعية،  كاأدبي  منطقة  "�شركة  ان  اىل  املجايل  وا�شار 
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الدفاعية  بال�شناعات  او�شطيا، خمت�شة  �شرق  والوحيدة  الوىل  اخلا�شة، هي 
خدمة  بكفاءة  ومتيزها  فيها،  واآمنة  جاذبة  بيئة  من  توفره  ملا  والع�شكرية. 
امل�شتثمرين وم�شنعي املعدات الدفاعية والليات واملركبات. كما ين�شط دورها 
ال�شناعي  النمو  باإبراز  وم�شاهمتها  ال�شناعية،  ال�شتثمارات  وتطوير  بتحفيز 
املتقدمة  التكنولوجيا  نقل  واآليات  و�شائل  وتوفري  ودعمه  بالردن  املتخ�ش�ض 
الب�شرية  القوى  م�شتوى  ورفع  الردن،  يف  اخلالقة  ال�شناعي  العمل  ومناذج 
الردنية وا�شتقطابها با يعود بالفائدة على املواطنني وال�شركاء ال�شتاتيجيني 

معا".
وك�شف ان املركز يقوم بدعم القت�شاد الوطني من خالل العتماد على القدرات 
الردنية الذاتية، فجميع العاملني والفنيني واملخت�شني هم اردنيون، فهو يعترب 
موؤ�ش�شة رائدة يف جمال ت�شميم وتطوير احللول البداعية وا�شتغالل التكنولوجيا 

احلديثة وتطبيق مفهوم العمليات املتميزة لل�شناعات كاجلودة والتناف�شية. 
وقال ان مركز امللك عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير يعمل كموؤ�ش�شة ع�شكرية 
النظمة  وان  واداري  مايل  ا�شتقالل  لها  الأردنية  امل�شلحة  القوات  مظلة  حتت 
املرعية انظمة ع�شكرية �شواء املالية او العطاءات وت�شم خليطا من الع�شكريني 
املجالت  لتوفري حلول مثلى يف  والتطوير  بالبحث  وتعنى  واملدنيني  واملتقاعدين 

الدفاعية والتجارية لالأردن ب�شكل خا�ض واملنطقة عامة. 
وا�شار اىل ان روؤية املركز تتمثل بتقليل العتمادية على امل�شادر اخلارجية يف 
جمالت الت�شليح والتطوير وكذلك احتياجات القوات امل�شلحة والجهزة المنية 
حني  »اننا  بعنى  القرار  ا�شتقاللية  وتعزيز  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�ض  وحتى 
واعتزاز  فخر  منارة  نكون  وبالتايل  ال�شيادي«  بقرارنا  ن�شتقل  باأنف�شنا  ن�شنع 
لالأردن من حيث املوؤ�ش�شات الرائدة يف جمال ت�شميم وتطوير احللول البداعية 
املتميزة  العمليات  مفهوم  وتطبيق  احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتغالل  خالل  من 

لل�شناعات كاجلودة والتناف�شية.
وقال ان من اهم اهداف املركز  ان�شاء قاعدة �شناعات دفاعية وامنية وطنية 
الهم  والهدف  الب�شرية  القدرات  وتطوير  الدفاعية  للمتطلبات  حلول  وايجاد 
املنطقة  يف  والمنية  الدفاعية  املعدات  منتجي  اهم  احد  نكون  ان  م�شتقبال 

والعامل. 
ا�شتاتيجية  بان  ليقول  املركز،  العمل يف  ا�شتاتيجية  وا�شتعر�ض خالل حديثه 
م�شادر  مع  التعامل  يف  املرونة  على  عام  ب�شكل  تعتمد  الدفاعية  ال�شناعات 
بناء  يف  وامل�شاعدة  اخلا�ض  القطاع  مع  ال�شناعي  والتكامل  احلربي  الت�شنيع 
ان  حيث  للتهديد،  وفقا  والمنية  الدفاعية  لالحتياجات  تلبية  ال�شيادي  القرار 
م�شريا  الحتياجات،  جميع  ل�شد  الذات  على  العتماد  مبداأ  تعزيز  هو  الهدف 
اىل انه عندما ياتي الطلب يتم درا�شته ومن ثم يبداأ عمل النموذج الويل بعد 

املوافقة عليه، وبعدها تبداأ عملية الت�شنيع الرئي�شية. 
معينني  مديرين  هيئة  هناك  ان  املجايل  اكد  للمركز،  التنظيمي  الهيكل  وحول 
باإرادة  يعينون  الدفاع   وزير  من  وبتو�شية  الركان  هيئة  رئي�ض  من  بتن�شيب 
باإدارة  يقومون  مدنيون  وخم�شة  ع�شكريان  اثنان  ا�شخا�ض  �شبعة  وهم  ملكية، 
كل املجموعة وهي ب�شكل عام وهي مف�شولة لق�شمني املركز نف�شه كادبي وادارة 
ب�شرية  وقوى  مالية  ادارة  وبرامج  وتقييم  وفح�ض  والتطوير  والت�شميم  املركز 
وتزويد واملجموعة ال�شتثمارية وفيها عدة انواع من ال�شركات تعمل على جتميع 
وال�شناعات  واحلماية  ال�شخ�شية  وال�شلحة  واجلوية  الربية  ال�شناعات  يف 
الخر  والبع�ض  باملئة  مئة  مملوكة  اغلبها  خمتلفة  �شركة   16 ولدينا  الدفاعية 

�شركات مع موؤ�ش�شات و�شركات اجنبية.
اما حول القوى الب�شرية، قال ان لدى املركز و�شركاته 2116 �شخ�شا يعمل يف 

باملئة متقاعدون وبع�ض  باملئة مدنيون و51  بن�شبة 48  وال�شركات 1856  املركز 
الع�شكريني يف ال�شركات يف بع�ض الخت�شا�شات ،فيما يعمل يف املركز 43 باملئة 
مدنيون و22 باملئة متقاعدون و35 باملئة ع�شكريون وهذا هو النموذج الرائع لداء 

املهمة.
وفيما يتعلق باإدارة امل�شاريع، قال انها تتم بالطريقة احلديثة العلمية حيث يتم 
النهاية، لفتا يف  البداية واىل  الكتونية من  ال�شيطرة عليها من خالل برامج 
تقوم  الدوائر حيث  اهم  والتقييم هي من  الفح�ض  دوائر  ان  نف�شه اىل  الوقت 
�شواء  وب�شكل حمتف  التجريبي  النموذج  او حتى  ينتج  ما  كل  وتقييم  بفح�ض 

بالن�شبة لالأ�شلحة او اليات او الذخرية. 
دينار  مليون   32 بلغ  عام  ب�شكل  ال�شتثمارية  املجموعة  مبيعات  حجم  ان  وقال 
العام املا�شي والعام الذي قبله بلغ 40 مليون دينار وان من اهم التطلعات  يف 
فتح ا�شواق يف اخلارج وتعزيز التكامل مع ال�شناعات املحلية وهناك توجه لعمل 

مركز وطني للنانو تكنولوجي.
وي�شتمر املجايل باحلديث عن جمموعة كادبي ال�شتثمارية، ليوؤكد اأنها تاأ�ش�شت 
لتعمل كذراع ملركز امللك عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير وال�شركات التابعة له 
وت�شعى اىل تاأ�شي�ض �شركات يف املجالت الدفاعية والمنية وال�شناعات املختلفة 
كوادر  التجارية من خالل  الن�شاطات  املجموعة جميع  تتوىل  لها، حيث  املكملة 
املوؤهلة التي تقوم بداية بتقييم الفر�ض ال�شتثمارية ودرا�شتها بدقة وثم درا�شة 
تطوير  خالل  من  الواقع  ار�ض  على  امل�شاريع  تطبيق  ثم  ومن  امل�شاريع  جدوى 
املوؤ�ش�شية  الهوية  تعزيز  اىل  بالإ�شافة  والت�شال  الت�شويق  ون�شاطات  العمال 

للمجموعة.
تقوم  التي  والتطوير  الت�شميم  دائرة  منها  املن�شاآت  من  العديد  املركز  وي�شم 
بت�شميم النماذج الأولية يف جمال الآليات والأ�شلحة والأنظمة وذلك بعد درا�شة 
املتطلبات وعك�شها ملوا�شفات وت�شميمها �شمن مراحل تقنية حمددة وال�شركة 
الأردنية حللول الت�شنيع واخلدمات التي تقوم بتطوير وتعديل الآليات القتالية 
واملعدات الثقيلة ملا يتوفر لديها من معدات انتاجية عالية التقنية وال�شركة الأوىل 
املواد  امل�شنعة من  الواقية  وال�شت  تقوم ب�شناعة اخلوذ  التي  املركبة  لالآلياف 
اخلفيفة الوزن وعالية املقاومة مثل الكفلر والدانيما وال�شركة الأردنية لالآليات 
اخلفيفة التي تقوم بتدريع وت�شنيع الآليات اخلفيفة وتدريع �شيارات الإ�شعاف 
و�شناعتها وال�شركة الأردنية املتقدمة لت�شكيل املعادن التي تقوم ب�شناعة القطع 

التي حتتاج اإىل تقنية عالية ملا لديها من ماكنات خراطة عالية الدقة.
ال�شتاتيجي  يتميز بوقعه  الذي  يقع يف اخلالدية  الذي  املركز  املجايل  ويبني 
ويلعب دورا كبريا يف �شهولة ربطه بالقارات الثالث، وكذلك لوقوعه على م�شاحة 
ار�ض �شا�شعة وطريق رئي�شي يربط الردن بدول ال�شرق الو�شط ودول اخلليج 

العربي. 

ال�شناعات  انواع من  ي�شمل جتميع  الذي  انتاجه  بت�شويق  يقوم  املركز  ان  وقال 
م�شريا  الدفاعية،  وال�شناعات  واحلماية  ال�شخ�شية  وال�شلحة  واجلوية  الربية 
ون�شتقل  باأنف�شنا  ن�شنع  اي  اردين  �شيادي  قرار  هو  ال�شلحة  "�شناعة  ان  اىل 
بقرارنا ال�شيادي"، اما ت�شدير ال�شلحة اىل اخلارج فيتبع لقرار المم املتحدة، 
باللتزام بعدم ت�شدير ال�شلحة واملعدات الع�شكرية للدول املحظور عليها امميا. 
ونوه اىل ان عمل املركز ياأتي تلبية لالحتياجات الدفاعية والمنية الفورية، التي 
تتم درا�شتها وبعد املوافقة عليها تبداأ عملية الت�شنيع، وذلك من خالل جلان 
تقوم باختيار امل�شاريع، موؤكدا انه يف حال متت املوافقة على الطلبات املقدمة 

فانه اما يتم اعتماد امل�شروع او العتذار للمتقدمني.
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عبـــــد اخلالـــــــق: النتائــــــج املاليــــة تعتبـــــــر 
دليـــــال علـــــى جنــاح اإ�سرتاتيجيــــة ال�سركــــــة

2.3 مليون دينار �سايف اأرباح 
التاأمني الأردنية للربع الأول

بلغ �شايف ارباح �شركة التاأمني الردنية بعد ال�شريبة خالل الربع الول من العام 
لفتة  دينار  دينار مقابل حوايل 1.4 مليون  احلايل 2012 حوايل 2.3 مليون 
ا�شارت  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وبح�شب  املا�شي 2011.  العام  ذاتها من 
اىل ارتفاع جمموع ايرادت التامني الردنية خالل الربع الول من العام احلايل 
لتبلغ حوايل 9 ماليني دينار مقابل حوايل 7.4 مليون دينار للربع الول من العام 

املا�شي 2011.

ال�شركة  ان  اخلالق،  عبد  عماد  الردنية  التامني  ل�شركة  العام  املدير  وقال 
ا�شتطاعت حتقيق نتائج مالية متميزة خالل الربع الول، وهو ما ي�شري اىل قوة 
ال�شركة واملكانة التي حتتلها يف ال�شوق املحلي، حيث ا�شتطاعت التعامل مع كافة 

الظروف القت�شادية ال�شعبة وحتقيق النتائج اليجابية.

من  الوىل  الأ�شهر  لثالثة  ارتفع  لل�شركة  املكتتبة  الق�شاط  �شايف  ان  وا�شاف 
العام احلايل لتبلغ حوايل 7.3 مليون دينار مقارنة مع مع حوايل 7 مليون دينار 
ال�شركة يف حتقيق الجنازات،  وا�شتمرت  املا�شي. كما  العام  للفتة ذاتها من 

حيث ارتفع جمموع موجوداتها خالل فتة القيا�ض ذاتها من العام 2012 لتبلغ 
حوايل 83.6 مليون دينار مقارنة مع 76.8 مليون دينار للربع الول من العام 

املا�شي 2011.

واعترب عبد اخلالق،  ان النتائج املالية التي ا�شتطاعت ال�شركة حتقيقها خالل 
التي متر بها  العام و يف ظل هذه الظروف ال�شعبة  الثالثة الوىل من  ال�شهور 
املنطقة و العامل يعترب اجنازا تفخر به ال�شركة، وهو بثابة دفعة لل�شركة للتفوق 

و دليل على جناح ال�شتاتيجية التي اتبعتها يف ال�شنوات الأخرية.

اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  الأردنية  التاأمني  �شركة  تقدم  تاأ�شي�شها،  ومنذ 
الأمالك،  على  والتاأمني  البحري،  التاأمني  خدمات  ت�شمل  التي  التاأمينية 
واملركبات، واحلياة، والتاأمني الطبي، والتاأمني �شد الكوارث، وعلى مدار �شنوات 
اأقطاب  مع  وعاملية  كبرية  �شراكات  �شبكة  تطوير  من  ال�شركة  متكنت  عملها، 
ال�شركات العاملة يف �شناعة التاأمني، كما انها م�شتمرة يف تو�شعة قاعدة عملها 
وعمالئها ا�شتنادًا اإىل مبداأ تقدمي اخلدمة املتميزة و التغطية التاأمينية ال�شاملة.
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عمــــاد عبـــد اخلــــالق مــــن بيــــــن اأهــــــــــم 
خم�سيــــن �سخ�سية موؤثرة يف قطاع التاأمني

�شنفت جملة MENA Insurance Review �شمن قائمتها ال�شنوية التي 
ت�شلط ال�شوء على ابرز خم�شني �شخ�شية يف قطاع التاأمني  يف منطقة ال�شرق 
الو�شط و �شمال افريقيا، مدير عام �شركة التاأمني الأردنية عماد عبد اخلالق 

للمرة الثالثة من بني ال�شخ�شيات املوؤثرة لهذا العام.

وقال عبد اخلالق "ل �شّك يف اأن هذا الت�شنيف يعزز املكانة الرائدة التي تتمتع 
به من دور يف �شياغة ممار�شات مهنية  تقوم  الأردنية، وما  التاأمني  بها �شركة 
متميزة لي�ض على امل�شتوى املحلي فح�شب، بل على امل�شتوى العاملي اأي�شًا. واأنتهز 
الفر�شة للتاأكيد على اللتزام بوا�شلة الرتقاء ب�شناعة التاأمني وتوفري املزيد 

من اخلدمات لقطاعي الأفراد وال�شركات."

عامًا  الع�شرين  و  تتجاوزالربعة  خربة  ميتلك  اخلالق  عبد  عماد  ان  اإىل  ي�شار 
ل�شركة  العام  املدير  اآخرها  كان  �شغل خاللها عدة منا�شب  التاأمني،  يف جمال 
التاأمني الأردنية وع�شو جمل�ض الإدارة فيها منذ عام 2005. وحققت ال�شركة يف 
عهده جناحات متميزة على كافة ال�شعدة التاأمينية و ال�شتثمارية مما مكنها 
من احل�شول على جائزة "اأف�شل �شركة تاأمني يف الأردن لعام 2012 و 2011" 
احتفاظها  عن  ف�شاًل   ،MENA Insurance Review قبل    من 

وذلك   ++B على  املالية  قوتها  موؤ�شر  وا�شتقرار   +bbb الئتماين  بت�شنيفها 
لت�شنيف  مرجعية  واأهم  اأقدم  هي  و   ،A.M. Best وكالة  ت�شنيف  بح�شب 
يف  ال�شركة  حتتلها  التي  القوية  املكانة  يعك�ض  مما  العامل،  يف  التاأمني  �شركات 

ال�شوق الأردنية و املنطقة.

وتعترب جملة MENA Insurance Review م�شدرًا موثوقًا يعك�ض 
واقع �شوق التاأمني يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا من خالل ما تقوم به من 
حتليل لتوجهات ال�شوق ومتغرياتها، وت�شتهدف املجلة الو�شطاء املاليني ومدراء 

املخاطر ومزّودي خدمات التاأمني يف املنطقة وغريها. 

 ،1951 عام  تاأ�شي�شها  ومنذ  الردنية  التامني  �شركة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
التاأمني  خدمات  تت�شمن  التي  التاأمينية  اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  تقدم 
والتاأمني  ال�شحي  والتاأمني  واحلياة  واملركبات  الأمالك  على  والتاأمني  البحري 
�شد الكوارث و كل ما ي�شتجد من اخلدمات التامينية، ا�شافة اىل تطوير �شبكة 
عالقات متينة و مبنية على الثقة مع اأقطاب ال�شركات العاملة يف �شناعة التاأمني 
يف العامل، كما انها ا�شتمرت يف تو�شعة قاعدة عمالئها انطالقا من مبداأ تقدمي 

اخلدمة املتميزة و الف�شل.

 "MENA Insurance Review" بح�سب
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الوزنـــــي: ال�سركــــــــــــــــة 
ا�ستطاعت تو�سيع وتنويع 
قاعدة عمالئها وتقدمي 
اأف�سل اخلدمات للعمالء

370 األـــف دينار اأرباح 
الأولـــى للتاميــــــن للربـــع الأول

بلغت ارباح �شركة الوىل للتامني خالل الربع الول من العام حوايل 370 الف 
دينار مقارنة مع حوايل 59.7 الف دينار للفتة ذاتها من العام املا�شي 2011.

وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع ايرادتها لنهاية اذار من العام 
احلايل 2012 حوايل 1.07 مليون دينار مقارنة مع 542.7 الف دينار للفتة 

ذاتها من العام املا�شي.

يف املقابل بلغ جمموع موجودات �شركة الوىل للتامني خالل الربع الول من العام 
احلايل حوايل 35.7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 30.6 مليون دينار للفتة 

ذاتها من عام 2011.

اأن النتائج  وقال الرئي�ض التنفيذي ل�شركة الأوىل للتاأمني الدكتور علي الوزين، 
املالية  لل�شركة تربهن انها ت�شري يف الطريق ال�شحيح، وهو ما يوؤكد على ثقة 

العمالء باخلدمات املتنوعة التي تقدمها. 

ال�شركة ت�شعها  بها  تتمتع  التي  املرتفعة  املالية  النمو واملالءة  ن�شب  ان  وا�شاف 
التامني،  العاملة يف طاع  املنطقة  والإ�شالمية يف  الأردنية  ال�شركات  مقدمة  يف 
تاأمني  عليها  تغلب  اأ�شواق  يف  املميزة  التاأمينية  حمفظتها  توازن  اإىل  بالإ�شافة 

املركبات والتاأمني الطبي.

تو�شيع  املا�شية  ال�شنوات  خالل  ا�شتطاعت  ال�شركة  ان  قائال  الوزين  د.  وتابع 
التي  للعمالء  العديد من اخلدمات  تقدمي  اىل  ا�شافة  قاعدة عمالئها،  وتنويع 
و�شعتها يف خانة التميز مع العمل اجلاد يف تطوير منتجاتها، وهو ما �شاعد اىل 

حد كبري يف حتقيق النمو املتوا�شل لل�شركة.
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الإ�ستثمـــــار فـــي قطــــاع التاأميـــــــــــن

عبد اخلالق: نتطلع اإىل 
العام 2012 بايجابية على 

الرغم من التحديات

1.3 مليون دينار اأرباح ال�سرق 
العربي قبل ال�سريبة للربع الأول

للتامني ارباحا �شافية قبل ال�شرائب للربع الول  حققت �شركة ال�شرق العربي 
من العام احلايل لتبلغ 1.33 مليون دينار مقارنة 1.11 مليون دينار لعام 2011 

وبارتفاع ن�شبته 20 باملئة.

وبح�شب النتائج املالية  ل�شركة ال�شرق العربي للتاأمني عن الربع الأول من العام 
2012 فقد �شهدت منوًا ملحوظًا يف الأق�شاط املكتتبة جتاوزت 49 ٪ زيادة على 
ما مت حتقيقه يف الفتة نف�شها من العام املا�شي حيث  بلغت 20.95 مليون دينار 

مقارنة مع 14.05 مليون دينار للعام 2011.

وبلغت الأرباح الفنية 1.49 مليون دينار مقابل 1.14 مليون دينار للعام 2011 

ال�شنوية زيادة يف حقوق امل�شاهمني  النتائج  بزيادة ن�شبتها 30 ٪، كما  اأظهرت 
ال�شابق  يف  العام  دينار  مليون   20.79 مع  مقارنة  دينار  مليون   24.13 لت�شل 

2011 بن�شبة منو مقدارها 16 ٪ .

مع  مقارنة  هذا  الربع  خالل  دينار  مليون   64.38 لت�شل  املوجودات  وزادت 
الفنية  لالحتياطات  بالن�شبة  العام   2011.  اأما  نهاية  يف  دينار  مليون   60.12
مقارنة  دينار  مليون   24.93 لت�شل   ٪  21.69 مقدارها  منو  ن�شبة  بلغت  فقد 
مع   20.49 مليون دينار عن العام ال�شابق،  كما ارتفعت الودائع البنكية لت�شل 
19.66 مليون دينار مقارنة مع 16.31  مليون دينار بن�شبة منو مقدارها 20.5 

٪ عن العام 2011.  

لهذا  نتتطلع  “اإننا  اخلالق  العربي ع�شام عبد  لل�شرق  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 
العام باإيجابية مطلقة، فعلى الرغم من التحديات وال�شعوبات والآثار ال�شلبية 
خطتنا  تعدليل  ا�شتطعنا  فقد  وال�شامل  الإلزامي  ال�شيارات  تاأمني  لنتائج 
مبتغانا،  املتتبة على ذلك وجنحنا يف حتقيق  لتجنب اخل�شارة  ال�شتاتيجية 
العربي.  ال�شرق  اإجنازات  يف  م�شتمرًا  وازدهارًا  واعدة  بنتائج  التنبوؤ  وا�شتطيع 
فبالإ�شافة اإىل �شجل اإجنازاتنا احلافل، وفريقنا املتمر�ض فاإننا على يقني باأن 

ال�شركة على اأهبة ال�شتعداد للفتة املتبقية من هذا العام”.
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�سواحلــــة: ال�سركـــــــة 
وا�سلت الإ�ستمرار يف بناء 
احتياطيات مالية قوية 
لرت�سيخ �سمعتها الطيبة

179 األف دينار اأرباح التاأميــــن 
العامــــة العربيــــة للربع الأول

 A.M.Best ح�سلت على ت�سنيف ائتماين من وكالة

بلغ �شايف ارباح �شركة التامني العامة العربية خالل الربع الول من العام احلايل 
179.335 الف دينار مقارنة مع حوايل 100.5 الف دينار للربع الول من العام 

املا�شي 2011.

يف  ارتفاع  حتقيق  ال�شركة  ا�شتطاعت  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وبح�شب 
جمموع ايرادتها لغاية نهاية اآذار من العام احلايل لتبلغ حوايل 2.4 مليون دينار 

مقارنة مع حوايل 1.6 مليون دينار للفتة ذاتها من العام الذي �شبقه 2011.

ال�شركة  ان  �شواحلة،  يعقوب  العربية  العامة  التامني  ل�شركة  العام  املدير  وقال 
وال�شتمرار يف  املخاطر  اإدارة  مفاهيم  لتطبيق  الأمثل  الأ�شلوب  انتهاج  وا�شلت 
التاأمني الأردين،  بناء احتياطيات مالية قوية لت�شيخ �شمعتها الطيبة يف �شوق 

ولدى قاعدتها من العمالء وال�شركاء ال�شتاتيجيني.

وارتفع جمموع موجودات ال�شركة للفتة ذاتها لتبلغ حوايل 20.4 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 19.8 مليون دينار لنهاية اآذار من العام املا�شي 2011.

وا�شاف �شواحلة ان ال�شركة ح�شلت على ت�شنيف بي بل�ض )B+( من وكالة 
الت�شنيف الئتماين A.M.Best، المر الذي يعك�ض امل�شتوى اجليد لر�شملة 
قدرتها  و�شنفت  كما  املالية،  بالتزاماتها  الإيفاء  على  قدرتها  مقابل  ال�شركة 

الئتمانية برتبة تربيل بي )BBB( مع نظرة م�شتقرة.

وذكرت الوكالة ان ال�شركة تتمتع بر�شملة جيدة مقا�شة بالخطار التي حتملها 
ادارة  العربية يف جمال  التاأمني  ال�شركة بدعم �شركات  حل�شابها، كما وحتظى 

الخطار واحلوكمة والتزود باتفاقات اعادة التاأمني.
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اأبــــــو الراغـــــب: ا�ستطعنـــــا ك�ســــب ثقـــة كربيــــات 
�ســــركات اإعــــــادة التاأميــــــن يف العالـــــــــم

الريموك للتاأميـــن... اخلبــرة يف 
توفيــر اخلدمــات التاأمينيــة يف الأردن

تعترب من اقدم �شركات التاأمني الرائدة العاملة يف ال�شوق الردين، فقد تاأ�ش�شت 
عام 1980 برا�ض مال وقدره �شتمائة الف دينار، حيث متكنت وبتمويل ذاتي من 

زيادة را�ض مالها لي�شبح ثمانية ماليني دينار.

�شركة الريموك للتامني، التي تتمتع بيزة �شرعتها بال�شتجابة لكافة املطالبات 
مل�شة  وذات  مكتملة  خدماتها  تكون  لكي  قيا�شية  اوقات  يف  وت�شويتها  املقدمة 
�شخ�شية، فقد قامت بح�شب مديرها العام ح�شن ابو الراغب على مر �شنوات 

عملها ببناء عالقات قوية مع اكرب معيدي التامني العامليني.

اتفاقيات  يقود  ان  اليوم  تفتخر  ال�شركة  ان  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  وقال 
التامني"  لي�ض فقط لنها  Swiss Re لعادة  "�شركة  بها  العادة اخلا�شة 
اكرب �شركات العادة على م�شتوى العامل فح�شب ولكن لن وجود هذا ال�شريك 

املثايل يعطي ال�شركة املقدرة على توفري حماية لعمالئها ذات ت�شنيف ائتماين 
عال "A" بال�شافة اىل خدمة ذات جودة عالية يف كافة انواع التامني: تاأمني 
اثناء  الب�شائع  تاأمني  الهند�شية،  التاأمينات  العامة،  تاأمني احلوادث  املمتلكات، 
النقل، التاأمني ال�شحي وتاأمينات احلياة. هذا بال�شافة اىل ان �شركة الريموك 
التاأمينية لعمالئها حتر�ض على  للتامني وانطالقا من توفري كافة الحتياجات 
التعامل مع و�شطاء تامني واعادة تامني ومكتتبي تاأمني عامليني لتوفري التغطية 
تاأمني  ال�شفن،  تاأمني اج�شام  املطارات،  تاأمينات م�شوؤولية  التاأمينية يف جمال: 
والرهاب  اخطار احلرب  تاأمني  ال�شاملة،  امل�شرفية  الوثائق  املهنية،  امل�شوؤولية 

والعديد من الحتياجات التامينية الخرى.

على  حر�شت  فقد  الريادي،  لدورها  وتعزيزا  للتامني  الريموك  �شركة  ان  كما 
تعزيز كوادرها الفنية بفريق ذي خربة عالية وتاأهيل مميز مما يعطيها املقدرة 
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العملية  الناحية  من  لي�ض  عالية،  بهنية  الخطار  انواع  كافة  مع  التعامل  على 
البحتة فقط بل من خالل توفري خدمات متميزة ذات جودة عالية بال�شافة اىل 
احتياجات عمالئها  كافة  لتلبي  املجالت  كافة  التامينية يف  ال�شت�شارات  توفري 

ومتنحهم التغطية التامينية التي تتالءم وطبيعة عملهم.

ويقول ابو الراغب ان ال�شركة تقدم العديد من خدمات التاأمني، يف كل  من تامني 
على احلياة، والبحري، والطبي، واملمتلكات، والهند�شي، وحوادث عامة، ا�شافة 

اىل خدمات التامني على الطريان.

ال�شركات  احتياجات  ليخدم  ت�شميمه  مت  اجلماعي،  احلياة  تامني  فربنامج 
واملوؤ�ش�شات، كما وان مرونة الربنامج تعطي الفر�شة لعمالء ال�شركة بناء برنامج 

التامني الذي ينا�شب احتياجاتهم ب�شكل اف�شل.

الدائم،  الكلي  العجز  للربنامج،  ال�شا�شية  التغطيات  بع�ض  من  ان  وا�شاف 
والعجز اجلزئي الدائم، ا�شافة اىل الوفاة بحادث. 

بتوفريه  ال�شركة  تقوم  الذي  البحري  التامني  عن  للحديث  الراغب  ابو  وينتقل 
للعمالء، ليوؤكد ان ال�شركة تهدف دوما روؤية اعماق احتياجات العمالء التامينية 
املتكاملة  التامينية  التغطية  توفري  على  حري�شة  فهي  الهدف،  ذلك  ولتحقيق 

والتي تلبي تلك الحتياجات.

لذلك فان �شركة الريموك للتامني ذائعة ال�شيت وذات �شمعة رفيعة يف جمال 
و�شائط  اج�شام  وتاأمني  الب�شائع،  تامني  بتغطية  تقوم  حيث  البحري،  التامني 

النقل.

مع  جنب  اىل  جنبا  موظفيها  وخربة  املتميزة  ال�شركة  خدمات  ان  اىل  وا�شار 
اف�شل  ال�شركة من  املطالبات، وهو ما جعل  وت�شوية  ت�شديد  �شرعة  تاريخها يف 

مزودي اخلدمة التامينية يف ال�شوق املحلي.

يف املقابل فان ال�شركة ومتا�شيا مع �شعيها الدائم لتقدمي خدمات تامينية متميزة 
وبا�شعار منا�شبة، فانها توفر خدمات التامني الطبية، حيث تقوم �شركة الريموك 
للتامني بتوفري تغطيات متميزة تتنا�شب وكافة احتياجات عمالئها ومن ابرزها 

الغطاء املحلي والربنامج التاميني الدويل.

اما الغطاء املحلي فانه يوفر تغطية طبية يف نطاق جغرايف حمدد م�شبقا، فهو 
ي�شمل التامني الطبي الفردي )داخل وخارج امل�شت�شفى(، حيث ان هذا الغطاء 
ينا�شب العائالت وافرادها ويوفر لهم احلماية من امل�شاريف الطبية الطارئة 
التامني  وي�شمل  كما   ،٪100 اىل  ت�شل  تعوي�ض  وبن�شبة  حمددة  �شقوف  وبدون 
الطبي اجلماعي )داخل وخارج امل�شت�شفى(، الذي ينا�شب ال�شركات والحتادات 

كمجموعات.

وا�شار ابو الراغب انه من خالل الثالثني عاما املا�شية، قامت �شركة الريموك 

وا�شتجابة  الخطار  تقييم  يف  عالية  ومهنية  را�شخة  طيبة  �شمعة  ببناء  للتامني 
�شريعة لكافة احتياجات عمالئها التامينية.

وقال ان ال�شركة تقوم بتوفري غطاء تاأميني للممتلكات، منها غطاء احلريق الذي 
يتوفر ملالئمة كافة الخطار ال�شكنية والتجارية وال�شناعية وميتد لي�شمل املباين 

واملحتويات وكافة املوجودات.

�شركة  فان  النموذجية  ال�شافية  والخطار  احلريق  تغطية  اىل  بال�شافة 
الريموك للتامني توفر تغطيات او�شع على ا�شا�ض تغطية كافة الخطار ولت�شمل 

تغطية ال�شرار املادية وخ�شارة الرباح.

والخطار  احلريق  تامني  التامينية،  التغطيات  هذه  اهم  من  ان  وا�شاف 
انواع  كافة  لتامني  او�شع  تغطية  يوفر  الذي  الخطار  كافة  وتامني  ال�شافية، 
الكربى،  ال�شناعية  واملن�شات  التجارية  للموؤ�ش�شات  خا�ض  وب�شكل  املمتلكات 
ا�شافة اىل وثيقة تامني املنازل ال�شاملة التي توفر تغطية وا�شعة لتامني حمتويات 
املنازل �شد حزمة وا�شعة من الخطار ومتتد التغطية لت�شمل التكيبات الثابتة 

واجلدران والبوابات.

الهند�شي،  التاأمني  عن  للحديث  للتاأمني  الريموك  ل�شركة  العام  املدير  وينتقل 
كافة  لتلبي  الهند�شي  التامني  وثائق  من  كاملة  جمموعة  يوفر  انه  ليقول 
الحتياجات التي تندرج �شمن اخت�شا�ض هذا النوع من التامني، ومن اأبرزها 
تامني كافة اخطار املقاولني، وتامني كافة اخطار التكيب، وتامني الت ومعدات 
املكائن،  عطل  عن  الناجمة  الرباح  وخ�شارة  املكائن  عطل  وتامني  املقاولني، 
اللكتونية،  املعدات  وتامني  املراجل،  انفجار  وتامني  ال�شامل،  املكائن  وتامني 

ا�شافة اىل تامني عطب املوجودات.

القطاع  بهذا  اخلا�ض  التامني  فريق  فان  العامة،  باحلوادث  يتعلق  فيما  اما 
والخطار اخلا�شة يقوم بتلبية وتوفري كافة الحتياجات التامينية، وهي تامني 
امل�شوؤوليات با فيها امل�شوؤولية املهنية  والرهاب، والوثيقة امل�شرفية ال�شاملة، 
وتامني  النقل،  واثناء  القا�شات  النقد يف  وتامني  ال�شخ�شية،  احلوادث  وتامني 
اللواح الزجاجية، وتامني العمال وم�شوؤولية رب العمل، ا�شافة اىل تامني ا�شاءة 

الئتمان.

اما فيما يتعلق بربامج تامني الطريان، فقد اكد اأبو الراغب ان �شركة الريموك 
وتامينات  الطريان  تامينات  يف  لالكتتاب  التاأمني  هيئة  من  جمازة  للتاأمني 
م�شوؤولية املالحة اجلوية، وقد متت ا�شافة هذه التامينات اىل قائمة اخلدمات 

املقدمة من ال�شركة.

الطريان،  قطاع  يف  ال�شركة  بتغطيها  تقوم  التي  والربامج  التغطيات  اأبرز  ومن 
م�شوؤولية  وتغطية  الطائرات،  اج�شام  تامني  اجلوية،  املالحة  م�شوؤولية  تامني 
الرخ�شة  فقدان  تامني  اىل  ا�شافة  للطيارين،  احلياة  وتامني  املطارات، 

للطيارين.
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اجلامعة توقع مذكرة تفاهم مع STS للخدمات الفنية

الأمرية �سمية للتكنولوجياتطرح برامج 
ماج�ستري وبكالوريو�س لأول مرة يف الأردن

تخريج الفوج 18 من طلبة اجلامعة

للعام  جديدين  برناجمني  للتكنولوجيا  �شمية  الأمرية  جامعة  ا�شتحدثت 
وهما:  املتنامية،  العمل  �شوق  متطلبات  مع  متا�شيًا   ،2013/2012 الدرا�شي 
برنامج ماج�شتري "ريادة الأعمال"، وبرنامج بكالوريو�ض "الت�شويق الإلكتوين 

والتوا�شل الإجتماعي". 

وقالت المرية �شمية بنت احل�شن رئي�ض مدينة احل�شن العلمية ورئي�ض جمل�ض 
يف  التدري�ض  �شتبداأ  اجلامعة  ان  للتكنولوجيا،  �شمية  المرية  جامعة  امناء 

الربناجمني بداية العام الدرا�شي املقبل.

وا�شافت خالل حفل تخريج الفوج الثامن ع�شر من اجلامعة، ان هذه الربامج 
درا�شة  بعد  اإطالقها  جاء  اذ  واملنطقة  الأردن  يف  نوعها  من  وفريدة  متميزة 
واملدربَة  املوؤهلة  الكفاءات  من  والعربي  املحلي  ال�شوق  لحتياجات  م�شتفي�شة 

بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات ذات العالقة يف القطاعني العام واخلا�ض.

اإن م�شرية اجلامعة مليئة بالنجاحات والإجنازات م�شرية اىل ان بع�ض  وبينت 

اأع�شاء هيئة التدري�ض يف اجلامعة �شجلوا عددا من براءات الختاع وح�شلوا 
على جوائز اأكادميية وبحثية حملية ودولية كان اآخرها جائزة كليمنتاين �شادوا 
الهند�شة  جمال  يف  املتميزات  والأكادمييات  للمهند�شات  متنح  التي  العاملية، 

الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات.

�ض  ُتدرَّ فريدة  تخ�ش�شات  طرح  يف  اجلامعة  روؤى  اجلديدة  الربامج  وتعك�ض 
الأعمال" الذي مت  املاج�شتري"ريادة  الأردن، حيث يهدف برنامج  لأول مرة يف 
من  ال�شتفادة  اإىل  للجامعة،  ال�شتاتيجية  اخلطة  مع  ومتا�شيًا  موؤخرًا  طرحه 
وربط  املختلفة  املعرفة  جمالت  يف  التكنولوجيا  تطويع  يف  اجلامعة  خ�شو�شية 
الكليات الثالث)كلية الهند�شة، كلية تكنولوجليا املعلومات، وكلية الأعمال( معًا.

موؤهلة  كوادر  لإعداد  واملهنية  التكنولوجية  النواحي  على  الربنامج  هذا  ويركز 
على  ال�شوق  احتياجات  وتلبية  الأعمال  من�شاأت  تطوير  يف  الإ�شهام  على  قادرة 
امل�شتويني املحلي والإقليمي، اإ�شافة لال�شتفادة من خ�شو�شية اجلامعة يف تطويع 
التكنولوجيا يف جمالت املعرفة املختلفة. كما يعزز طرح هذا الربنامج الدعم 
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املتوا�شل من م�شروع متبو�ض/برنامج اأ�شَبري للتعاون الأردين الأوروبي يف جمال 
التعليم العايل.

من  فهو  الجتماعي"  والتوا�شل  الإلكتوين  "الت�شويق  بكالوريو�ض  برنامج  اأما 
اأحدث الربامج التي اعُتمدت موؤخرًا للم�شاهمة يف تطوير املواقع التي مت اإن�شاوؤها 
الأكادميية  املادة  نوعية  على  التكيز  اإىل  اإ�شافة  البيانات،  بقاعدة  واملرتبطة 
التي �شتعطى للطالب وحمتواها ليتم تطويرهم لغويًا وتكنولوجيًا ليتمكن الطلبة 
من التاأقلم مع �شوق العمل بعد تخرجهم مبا�شرة دون احلاجة اإىل تدريب لحق.

عي�شى  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  قال  الطلبة،  تخريج  حفل  وخالل  جانبه  من 
بدليل  تخ�ش�شها  جمالت  يف  وتقدمها  ريادتها  اأثبتت  اجلامعة  ان  بطار�شة 
اإ�شافة اإىل ح�شول العديد من  الإقبال الكبري واملتزايد على توظيف خريجيها 
نظمتها  م�شابقات  يف  متقدمة  مراتب  على  التدري�شية  هيئتها  واأع�شاء  طلبتها 

موؤ�ش�شات متخ�ش�شة حملية ودولية. 
وا�شاف ان اجلامعة �شاغت ا�شتاتيجية �شاملة بناء على فهم عميق ملتطلبات 
وال�شتفادة منه يف حل  البحث  بالتكيز على  القت�شادي  والو�شع  العمل  �شوق 

امل�شكالت التي تواجه املجتمعات الع�شرية.

وعر�ض البطار�شة خطط اجلامعة للتو�شع يف براجمها التدري�شية يف ال�شنوات 
اخلم�ض املقبلة، حيث ت�شمل برنامج بكالوريو�ض يف الت�شويق اللكتوين والتوا�شل 
املعلومات  ونظم  الهند�شية،  امل�شاريع  اإدارة  يف  ماج�شتري  وبرامج  الجتماعي 

احليوية، والهند�شة امل�شتدامة، ونظم املعلومات الإدارية، وريادة الأعمال.

الدكتوراه يف علم احلا�شوب، وهو  اإدخال برنامج  اأن اجلامعة تنوي  اإىل  واأ�شار 
الأول من نوعه يف الأردن.

الدكتور  الأ�شتاذ  للتكنولوجيا  �شمية  الأمرية  جامعة  رئي�ض  وقع  اخرى  من جهة 
 STS عي�شى بطار�شة مذكرة تفاهم مع املدير العام ل�شركة اخلدمات الفنية 
والتدريبي لتطوير  التعاون بني اجلانبني الكادميي  �ُشبل  اأمين مزاهرة، لبحث 

مهارات الطلبة العلمية والعملية.

واأعترب بطار�شة  اأن ريادة جامعة الأمرية �شمية للتكنولوجيا ومتيزها يف جمالت 
مع  التعاون  باجتاه  يدفعها  هوما  الكهربائية،  والهند�شة  املعلومات  تكنولوجيا 

�شركات ذات مهارات متطورة يف جمال الربجمة لتلبية احتياجات �شوق العمل.

 كما اأكد على �شعي اجلامعة املتوا�شل يف تخريج مربجمني ومهند�شني حمتفني 
قادرين، على ت�شكيل قاعدة جديدة متميزة يف �شناعة الإبداعات التكنولوجية، 
�شيما واأن اجلامعة تدعم مثل هذه الأن�شطة الالمنهجية التي ت�شب يف خمرجات 

تعليمية وعملية يف الوقت ذاته.
  

ومن جانبه اأ�شار املدير العام ال�َشيد اأمين مزاهرة اإىل �شعي �شركة STS  يف 
توطيد اأ�شر التعاون مع اجلامعات الأردنية املتميزه ، وامل�شاعدة يف رفع كفاءة 
اخلريجني والعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات و الت�شالت من اأجل رفع 

م�شتواهم املهني والأدائي .

الثقايف  "اليوم  باإ�شت�شافة  اجلامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  قامت  املقابل  يف 
التايواين" الذي اأقيم حتت رعاية ال�شفري التايواين ورئي�ض جامعة الأمرية �شمية 
اجلامعة  رئي�ض  نائب  وبح�شور  بطار�شة،  عي�شى  الدكتور  الأ�شتاذ  للتكنولوجيا 
الأ�شتاذ الدكتور م�شهور الرفاعي وعميد �شوؤون الطلبة الدكتور عرفات عوجان 
الطلبة  اإىل  اإ�شافة  وطلبتها،  اجلامعة  وا�شاتذة  الكليات  عمداء  من  وجمموعة 

التايوانيني الدار�شني يف اجلامعة الأردنية وجهات اخرى.

واأعترب الأ�شتاذ الدكتور عي�شى بطار�شة اأن اقامة مثل هذه الفعاليات يف احلرم 
اجلامعي ما هو ال تاأكيد على حر�ض اجلامعة على التوا�شل مع املجتمع الثقايف 
بفلكلور  للتعريف  الفر�شة  واإعطائهم  الأردن،  خارج  من  الدار�شني  للطلبة 

جمتمعهم وعاداتهم.

لرق�ض  بعر�ض  بداأت  فقرات  عدة  تقدمي  التايواين  الثقايف  اليوم  وت�شمن 
الفلكلور التايواين، كما تبعه افتتاح ملعر�ض لل�شور والوثائق التايوانية وعدد من 
امل�شابقات، اإ�شافة اإىل اإقامة بازار لتذوق بع�ض املاأكولت وامل�شروبات التايوانية.

دعمها  يف  الطلبة  �شوؤون  وعمادة  اجلامعة  �شيا�شة  �شمن  الفعالية  هذه  وتاأتي 
امل�شتمر لتوا�شل معالطلبة الأجانب، ودجمهم باحلياة الإجتماعية.

وعلى �شعيد مت�شل وقعت جامعة الأمرية �شمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع 
�شركة احلو�شبة ال�شحية القائمة على تطبيق برنامج  "حكيم" حلو�شبة القطاع 
ال�شحي، لتاأ�شي�ض دبلوم مهني "دبلوم حكيم للمعلوماتية الطبية"، وهو برنامج 

تعليمي متخ�ش�ض يف جمال انظمة املعلومات ال�شحية ُيدر�ض ملدة �شنة كاملة. 

للتكنولوجيا  �شمية  الأمرية  جامعة  رئي�ض  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
الأ�شتاذ الدكتور عي�شى بطار�شة، والرئي�ض التنفيذي ل�شركة احلو�شبة ال�شحية 
املهند�ض رامي عدوان، اإىل اإن�شاء خمتربات بغر�ض التدريب للم�شاقات املزمع 
الن�شاط  لإجناح  الطرفني  بني  تنفيذية  خلطة  التح�شري  خالل  من  تدري�شها 
التدريبي املوؤدي اإىل دبلوم مهني "دبلوم حكيم للمعلوماتية الطبية"، بالإ�شافة 

اإىل دورات متخ�ش�شة يف املجال انظمة املعلومات يف القطاع ال�شحي.

ر�شالة  ربط  من  جاء  نتاج  اإل  ماهي  اخلطوات  هذه  مثل  اأن  بطار�شه  د.  وقال 
اجلامعة ومناهجها بتطلبات واحتياجات �شوق العمل.

 
ومن جانبه، اأعترب املهند�ض رامي عدوان اأن هذا التعاون بني القطاع الأكادميي 
املهارات خلدمة احتياجات  لتطوير  ال�شحية �شيكون بداية  التكنولوجيا  وقطاع 
عاملية  �شمعة  لالأردن  واأن  �َشيما  للخارج  املهارات  ولت�شدير  الردن  يف  القطاع 

متميزة يف القطاع ال�شحي. 

"حكيم" ل يقت�شر على  ان دور �شركة احلو�شبة يف تطبيق برنامج  اإىل  واأ�شار 
املعلومات  انظمة  اقت�شاد  وتو�شيع  خلق  يف  امل�شاهمة  واإمنا  الربنامج  تطبيق 

الطبية وذلك خلدمة القطاع ال�شحي العام واخلا�ض.
 

الأول  يف  باملركز  للتكنولوجيا  �شمية  الأمرية  فاز فريق جامعة  من جهة اخرى 
امللك  مركز  من  واملدعوم   Game Task Forceنظمها التي  امل�شابقة 
اللكتونيه  اللعاب  لت�شميم  والتطوير حول م�شابقة  للت�شميم  الثاين  عبداهلل 

والتي اأقيمت يف جنوب  اململكة يف حمافظة "ال�شوبك".

و�شم الفريق الذي قدم ت�شميم باإ�شم "عجقة 3jga  كل من خالد الأن�شاري 
طالب  التميمي  حممد  احلا�شوب،  علم  مهيار  نايف   املتحركة،  الر�شوم  طالب 

الر�شوم املتحركة، عمر طبازة نظم اإدارة املعلومات.

ح�شول  اأن  احلا�شوبي   الر�شم  ق�شم  رئي�ض  القدومي  الدكتوراأ�شرف  واأعترب 
اجلامعة على املركز الول ولل�شنة الثانية وعلى التوايل ما هو ال دليل على متيز 
وريادة اجلامعة يف تدري�ض م�شاقات ذات �شلة مبا�شرة بت�شميم وتطوير اللعاب 
اللكتونيه ، وهو المر الذي يجذب �شركات الت�شميم لاللعاب نحو ا�شتقطاب 
للتكنولوجيا  �شمية  المرية  جامعة  يف  احلا�شوبي  الر�شم  ق�شم  وطلبة  خريجي 

لتوظيفهم يف �شركاتهم.
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نعمـــــل دون كلــــل للمحافظــــــة
علـــــى متيــــز "جامعــــــة كــــــل العــــــــرب"    

�شكلت جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة ا�شافة نوعية حقيقية للتعليم اجلامعي 
يف اململكة الأردنية الها�شمية، وكانت اأول م�شروع جامعي يقوم القطاع اخلا�ض 

الأردين بتنفيذه وذلك يف عام 1989.

ويقول الدكتور هيثم اأبو خديجة نائب رئي�ض جمل�ض الأمناء- نائب رئي�ض جمل�ض 
ادارة جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة ، يف لقاء مع "امل�شتثمرون الن�شامى" اأن 
اجلامعة تتطلع لتحقيق طموحات قائد الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه 
اهلل ورعاه وتطلعات جاللة امللكة رانيا العبداهلل حفظها اهلل، حول نوعية التعليم 
وجودته، حيث تركز على النوعية واجلودة يف التعليم، حتقيقا لطموحات جاللته 
باأن يكون الأردن جامعة للعرب، با يتما�شى مع �شعار اجلامعة الذي رفعته منذ 

تاأ�شي�شها وهو اأنها )جامعة لكل العرب(.

"ابتعاثا"، حيث اأوفدت  ويوؤكد اأن جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة تعد الأكرث 
72 طالبا ملتابعة درا�شاتهم العليا يف اأف�شل جامعات الوليات املتحدة الأمريكية 

واأوروبا، عاد منهم 62 والتحقوا بعملهم.

وي�شيف اأن الف�شل يف تاأ�شي�ض اجلامعة والقفزة النوعية التي حققتها، يعود اىل  
له  كانت  الذي  خديجة،  اأبو  احلليم  عبد  عبداهلل  احلاج  الدارة  جمل�ض  رئي�ض 

ب�شمات وا�شحة يف كل ما حتقق من اجناز.

م�سرية حافلة

م�شريتها  بداأت  التي   اجلامعة  تاريخ  خديجة  اأبو  هيثم  الدكتور  وي�شتعر�ض 
التدري�شية يف ت�شرين اأول عام 1991حني ا�شتقبلت الفوج الأول من الطلبة الذين 
بلغ عددهم )553(  طالبا وطالبة يف ثالث كليات هي الآداب والعلوم الأ�شا�شية 

والقت�شاد و�شمن  14 تخ�ش�شا يف تلك الكليات اآنذاك.

وتوالت  متوا�شل،  ب�شكل  وتو�شعت  تطورت  اجلامعة  ان  قائال   حديثه  ويوا�شل 
اأفواج اخلريجني، لي�شل جمموع خريجيها مع احتفالها هذا العام  2012بتخريج 
تفخر  األف طالب وطالبة،  اأكرث من خم�شة وع�شرين  ، اىل  الثامن ع�شر  الفوج 
بني  اجلامعة  ت�شم  حيث  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  �شفراوؤها  باأنهم  اجلامعة 
جنباتها نحو ثمانية اآلف طالب وطالبة، )احلد الأق�شى امل�شموح به من التعليم 

جامعــــــة العلـــــــوم التطبيقيــــــة 
ت�سعى لتحقيق طموحات قائد الوطن 

د. هيثــــم اأبـــــو خديجــــة نائـــب رئيـــ�س جملــــ�س الأمنــــاء
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العايل الأردين(، ينتمون اإىل �شت واأربعني جن�شية، جميعهم منتظمون يف الفتة 
ال�شباحية، علما باأن الطاقة ال�شتيعابية العامة للجامعة من حيث املباين وامل�شاحة 

والأمور الأخرى تتجاوز الع�شرة اآلف وخم�شمائة طالب.

وع�شرين  ت�شعة  يتوزعون على  اأن طلبة اجلامعة  اأبو خديجة اىل  الدكتور  وي�شري 
تخ�ش�شا على م�شتوى البكالوريو�ض بالإ�شافة اإىل ماج�شتري املحا�شبة وماج�شتري 
والعلوم  الإن�شانية،القت�شاد  والعلوم  هي:الآداب  كليات  ت�شع  تقدمها  الت�شويق، 
الإدارية، والهند�شة، وال�شيدلة، واحلقوق، والعلوم الطبية امل�شاعدة، وتكنولوجيا 
املعلومات،والتمري�ض، وكلية الفنون والت�شميم ، اإ�شافة اإىل عمادتني الأوىل للبحث 
العلمي والدرا�شات العليا التي ت�شرف على ح�شن �شري اأمور الدرا�شات العليا يف 
اجلامعة وعلى املوؤمترات التي تعقد فيها على م�شتوى عاملي، اأما العمادة الأخرى 
فهي عمادة �شوؤون الطلبة التي ت�شرف على الطلبة ب�شكل عام، وعلى ن�شاطاتهم 

الالمنهجية الثقافية والجتماعية والريا�شية واملو�شيقية.

 ويبني اأن جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة ح�شلت موؤخرًا على موافقة جمل�ض 
التعليم العايل ل�شتحداث ثالثة برامج ماج�شتري اأخرى، حيث وافق املجل�ض على 
الدبلوما�شية،  والدرا�شات  الدولية  العالقات  يف  املاج�شتري  برنامج  ا�شتحداث 
وبرنامج ماج�شترييف العلوم ال�شيدلنية، وبرنامج ماج�شتري يف علم احلا�شوب، 
بكالوريو�ض يف هند�شة  برنامج  ا�شتحداث  العايل على  التعليم  وافق جمل�ض  كما 

القوى والتحكم، وبرنامج بكالوريو�ض اآخر يف اإدارة الأعمال الإلكتونية. 
 

ويو�شح نائب رئي�ض جمل�ض الأمناء اأن جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة ا�شتمدت 
�شفة"التطبيقية"من اأن من متطلبات التخرج فيها - اإ�شافة اإىل حتقيق املعدل 
التاكمي املطلوب- اأن على الطالب اأن مير يف فتة تدريب ملدة ثمانية اأ�شابيع 
يف موؤ�ش�شة ذات عالقة بتخ�ش�شه الدقيق حتت اإ�شراف مبا�شر من اأحد اأع�شاء 
تدريبه ثالث  الطالب يف مقر  بزيارة  يقوم  العالقة، حيث  التدري�ض ذوي  هيئة 
مرات على الأقل خالل فتة التدريب ليكتب تقارير تقوميية عنه، وكذلك يطلب 
من املوؤ�ش�شة التي يتدرب فيها اأن تكتب تقريرا يبني مدى التزامه، وهذا التدريب 
فر�شا  للطلبة  ويوفر  اجلامعة  اأمام خريجي هذه  العمل  �شوق  فتح  على  ي�شاعد 

لالطالع على نواحي احلياة العملية ذات العالقة بتخ�ش�شاتهم.

بعد  العايل  والتعليم  العلمي  البحث  يف  الأيزو  �شهادة  اعتماد  ا�شتمرار  مت  وقد 
اأن قامت اللجان املخت�شة بزيارة اجلامعة ، وفح�شت جميع الأمور الأكادميية 
ذات  ال�شوؤون  وكل  الطلبة  واأو�شاع  وامل�شاغل  واملختربات  والإدارية  والبحثية 
التي  ال�شهادة  بهذه  لالحتفاظ  موؤهلة  زالت  ما  اجلامعة  اأن  فوجدت  العالقة، 
ح�شلت عليها عام 2003،وكانت )ول زالت( اجلامعة الوحيدة التي حتمل هذه 

ال�شهادة يف املنطقة منذ ذلك التاريخ.

البحث العلمي

تفخر  خديجة،  اأبو  الدكتور  يقول  اجلامعة  يف  العلمي  البحث  م�شتوى  وحول 
اجلامعة باأنها ت�شجع الأبحاث وتدعم ن�شرها يف جمالت عاملية حمكمة، ومما 
املخربية  للحيوانات  بيتا  امتالكها  العلمي   البحث  به اجلامعة يف جمال  تفخر 
تزود  واأنها  الطبية،  والعلوم  ال�شيدلة  جمال  يف  العلمية  التجارب  لإجراء 
هنالك  اأن  ملخترباتها،كما  احليوانات  من هذه  با حتتاجه  الأخرى  اجلامعات 
العديد من الأبحاث املن�شورة واملقبولة للن�شر على م�شتوى اجلامعة ويف خمتلف 
املوؤمترات  من  العديد  يف  امل�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  عاملية،  دوريات  يف  كلياتها 
العاملية واملحلية ويف الندوات وور�شات العمل، وقد دعمت اجلامعة العديد من 
الأبحاث املقدمة من اأع�شاء هيئة التدري�ض يف اجلامعة، كما يتم تقدمي الدعم 
املايل لن�شر الأبحاث يف جمالت عاملية حمكمة، واأعطيت الأولوية لالأبحاث التي 

تخدم اأغرا�ض التنمية املحلية والعربية.

خدمات �سحية مميزة

م�شتوى  اأن  خديجة  اأبو  الدكتور  يقول  اجلامعة،  يف   ال�شحية  اخلدمات  وعن 

فيها  يوجد  يعترب مميزا، حيث  وموظفيها  لطلبتها  املقدم   ال�شحية  اخلدمات 
ثالث عيادات جمهزة جتهيزًا كاماًل للفح�ض واملعاينة، واإحداها لالإدارة وبها 
احداهما  اإ�شعاف  للم�شت�شفيات،وغرفتي  املر�شى  باإدخال  للتحكم  فاك�ض  جهاز 
اأجهزة  مثل  لالإ�شعاف،  كاماًل  جتهيزًا  جمهزتني  لالإناث  والأخرى  للذكور 
تخطيط القلب والتنف�ض واأجهزة الفح�ض واملداخلة العالجية والغيارات، ويوجد 
�شيدلية متكاملة حتتوي على جميع العالجات الأ�شا�شية اإ�شافة اإىل اأنواع عديدة 
لطلبة  ت�شرف  العالجات  وتلك  اأ�شا�شية  غري  باأنها  تعرف  التي  العالجات  من 
اإذا كان  اأو ٪35  بن�شبة حتمل ٪15  للموظفني  بينما ت�شرف  اجلامعة باملجان، 

اأ�شا�شيا اأو غري اأ�شا�شي.

التاأمني ال�شحي  التاأمني ال�شحي على ملفات و�شجالت واأوراق  ويحتوي مكتب 
ونتائج متابعة وتدقيق الفواتري واملطالبات ون�شخ للك�شوف املر�شلة بعد التدقيق 
على  يحتوي  الذي  وال�شتقبال  الطبي  وال�شجل  باجلامعة،  املالية  للدائرة 

ال�شجالت الطبية للموظفني والتقارير الطبية.

وكليات  اأق�شام  من  الطارئة  احلالت  لنقل  اإ�شعاف  �شيارة  باجلامعة  ويوجد   
اجلامعة اإىل غرفة الطواريء باجلامعة، اأو نقل من ت�شتدعي حالتهم ال�شحية 

اإىل م�شت�شفى ابن الهيثم.

ق�سر املوؤمترات

روافد  من  يعترب  املوؤمترات  ق�شر  اأن  الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  وي�شيف 
يف  واملجتمع  للطلبة  املنا�شبة  اخلدمة  تقدمي  يف  ي�شهم  وهو  الرئي�شة،  اجلامعة 
اآن معا، ويحتوي على م�شرح بوا�شفات عاملية وجتهيزات متطورة ، وتقام فيه 

الحتفالت  واملوؤمترات . 

نادي التطبيقية

وي�شري الدكتور اأبو خديجة اىل اأن نادي جامعة العلوم التطبيقية يعمل على دعم 
ففيها  املميزة،  الريا�شية  اجلامعة  مرافق  خالل  من  الريا�شية  الطلبة  ان�شطة 
للن�شاطات الالمنهجية للطلبة، بع�شها للذكور واأخرى  قاعات جمهزة بالكامل 
على  متفرج  اآلف  ل�شبعة  تت�شع  للريا�شة  م�شقوفة  قاعة  اإىل  بالإ�شافة  لالإناث، 
مدرجات متحركة وتت�شع لثالث األعاب يف اآن واحد، ا�شافة اإىل ملعب كرة القدم 
األف متفرج، وقد ا�شت�شافت اجلامعة ورعت  الوملبي الذي يت�شع خلم�شة ع�شر 

عدة ن�شاطات ومباريات. 

وحقق فريق كرة ال�شلة العديد من الجنازات على ال�شعيدين املحلي واخلارجي، 
عدة  ال�شلة  لكرة  الأردن  وكاأ�ض  املمتاز  الدوري  لقب  على  ح�شوله  اأبرزها  من 
الرابع يف بطولة  واملركز  العربية  الأندية  مرات، وح�شوله على برونزية بطولة 
الأندية الآ�شيوية ، وي�شم الفريق يف �شفوفه اأبرز جنوم كرة ال�شلة الأردنية، ويعد 
اأبرز رافد للمنتخب الوطني، ويتطلع ملوا�شلة ح�شد الجنازات والتبع على قمة 

الأندية القارية والعربية.

 اأما على م�شتوى اجلامعة، فقد �شاركت اجلامعة بعدة ن�شاطات ريا�شية ح�شلت 
فيها على مراكز متقدمة كما احتفظت باملركز الأول يف عدة ن�شاطات ول�شنوات 

عديدة.

، وي�شمل املجمع ال�شخم  الريا�شية" عام 2000م  الأن�شطة  "جممع  افتتاح  ومت 
عدة اأق�شام وهي :

للرجال  اإحداهما  البدنية  للياقة  قاعتني  وي�شم  البدنية:  اللياقة  ق�سم    -
اإىل  اإ�شافة  البدنية  اللياقة  اأجهزة  باأحدث  جمهزة  وهي  لل�شيدات  والأخرى 
املرافق ال�شحية مثل)ال�شاونا،اجلاكوزي،البخار،غرفة امل�شاج للرجال فقط(. 
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- قاعة املالكمة: حتتوي على حلبة مالكمة دولية بالإ�شافة جلميع الأدوات 
اخلا�شة بتدريب هذه اللعبة، وي�شرف على ال�شالة مدرب متخ�ش�ض يف املالكمة 

و يقوم على تدريب فريق اجلامعة للمالكمة. 

يف  وحتتوي  ال�شالت،  اكرب  من  البلياردو  �شالة  تعد   : البلياردو  �سالة   -
جنباتها على 12 طاولة بلياردو و2 �شنوكر و6 طاولت تن�ض، بالإ�شافة اإىل العديد 

من التجهيزات التي ت�شاعد الالعب على ممار�شة الن�شاط باأجواء مميزة .

- �سالة البولينج : تعترب قاعة البولينج من اأف�شل واأجمل ال�شالت املوجودة 
للطلبة  وتقدم  دولية  خطوط  ثمانية  على  حتتوي  حيث  الأردن،  م�شتوى  على 
ال�شالة  اللعبة بكل راحة، وي�شرف على هذه  الأف�شل ملمار�شة هذه  ال�شتخدام 
لعبة  على  الطلبة  بتدريب  يقومون  حيث  املجال،  هذا  يف  خمت�شون  مدربون 

البولينغ،وتفتح ال�شالة اأبوابها لبع�ض ال�شفارات وال�شركات املختلفة للقيام بعدة 
بطولت داخلية.

-  قاعة العاب الدفاع عن النف�س: تعترب قاعة العاب الدفاع عن النف�ض من 
اأف�شل ال�شالت املوجودة على م�شتوى اململكة، وهي جمهزة باأف�شل التجهيزات 
العاملية والدولية املعتمدة، وي�شرف على هذه ال�شالة مدرب خمت�ض يقوم على 

تدريب فريق اجلامعة للتايكوندو والكراتيه. 

خدمة املجتمع

كانت  الن�شاطات حيث  من  بالعديد  قامت اجلامعة  املجتمع،  ويف جمال خدمة 
اأي�شا  وتقوم  النيابي،  املجل�ض  لنتخابات  اخلام�شة  للدائرة  الرئي�ض  املركز 
جامعات  يف  الدار�شني  العربية  الدول  بع�ض  طالب  تخريج  حفالت  با�شت�شافة 
اأردنية اأخرى، وحفالت تخريج بع�ض املدار�ض اخلا�شة وكليات املجتمع بالإ�شافة 
اإىل تقدمي خدمات عيادة ال�شمع والنطق يف كلية العلوم الطبية امل�شاعدة للمجتمع 
املحلي، اىل جانب تقدمي حما�شرات متنوعة ودورات تدريبية خمتلفة من خالل 
مركز ال�شت�شارات، كما مت اإن�شاء وحدة الت�شال مع ال�شناعة والبحث العلمي 

يف كلية الهند�شة وكانت اجلامعة ذات ن�شاط ملمو�ض يف:
اأ- امل�شاركة يف اأعمال اخلري والتفاعل مع املجتمع املحلي وامل�شاركة يف املع�شكرات 
وندوة  املخدرات  مكافحة  بندوة  امل�شاركة  مثل  وال�شبابية  الوطنية  والتجمعات 

التدخني.
ب- امل�شاركة يف ور�شة عمل"ال�شالمة املرورية وفر�شان التغيري" مع اأمانة عمان 

الكربى و وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
ج- التعاون مع املركز الثقايف الكويتي بتنظيم اللقاء التنويري للطلبة الكويتيني 

يف اجلامعة.
د- امل�شاركة الفعالة يف برنامج دكتور لكل م�شنع.

هـ- كما اأن هناك تعاون بني كلية الهند�شة واأمانة عمان الكربى ونقابة املهند�شني 
ومع  الهند�شية  بالأمور  العالقة  ذات  الن�شاط  نواحي  من  العديد  يف  الأردنيني 
اأمانة عمان  اجلمعية العلمية امللكية حيث مت توقيع اتفاقيات �شراكة معها ومع 

الكربى من ناحية ووحدة الت�شال من ناحية اأخرى.
الدرا�شات  ومركز  وال�شبكات(  النتنت  )ق�شم  الآيل  احلا�شب  مركز  اأما  و- 
وللمجتمع  للجامعة  خدماتهما  بتقدمي  فيقومان  املجتمع  وخدمة  وال�شت�شارات 
املحلي من خالل تطوير الأنظمة وتقدمي خدمات النتنت للطالب وللم�شتكني 
من خارج اجلامعة وتقدمي الدورات والقيام بالدرا�شات املختلفة وقد مت حتديث 
ال�شريفرات واأنظمة الإنتنت  لغايات متعددة منها املحافظة على اأمن املعلومات  
عالية  بوا�شفات  جديد  �شريفر  وجتهيز   Security Information
اجلودة لقاعدة بيانات نظام ا�شتعالم الطلبة وتركيب ب�شمات الدوام يف كافة 

مباين اجلامعة.
ز- كما ي�شارك العديد من اأع�شاء هيئة التدري�ض يف خمتلف الكليات يف الإ�شراف 
يف  اأي�شا  وي�شاركون  الأخرى،  اجلامعات  يف  واملاج�شتري  الدكتوراة  ر�شائل  على 
مناق�شة تلك الر�شائل كما �شارك بع�شهم )يف كلية ال�شيدلة(يف الإ�شراف على 

م�شاريع تخرج الطالب يف جامعات خارج الأردن.
هيئة  اأع�شاء  اأعمال  تقييم  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  من  العديد  ي�شارك  ح- 

تدري�ض يف جامعات اأخرى داخل الأردن وخارجه لغايات التقية.
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اجلامعـــــــة حت�ســـــد جائزتيــــن يف املهرجـــــــــان 
التكنولوجــــــي الوطنــــي اخلامــــــ�س 2012

واأكادمييا  علميا  "فيالدلفيا" تتعاون 
مــــع جامعــــات اأوروبيــــة وم�سريـــة

الأمرية منى تكرم عميدة التمري�س 

اتفقت جامعة فيالدلفيا مع جمموعة من اجلامعات الأوروبية وامل�شرية لتعزيز 
التعاون فيما بينها اكادمييا وعلميا.

وهذه اجلامعات هي، جامعة بوخوم للعلوم التطبيقية يف املانيا وجامعة �شاوث 
بانك يف بريطانيا وجامعة �شل�شيون يف بولندا وجمموعة من اجلامعات امل�شرية 
وهي : جامعة الزقازيق ، واملعهد التكنولوجي العايل وجامعة هليوبول�ض بالإ�شافة 

اىل اجلامعة الأملانية الأردنية وب�شاركة جامعة فيالدلفيا كجامعة م�شيفة.

موحد  برنامج  اإن�شاء  على  اجلامعات،  هذه  عن  ممثلني  بح�شور  الإتفاق  ومت 
يحتل  التخ�ش�ض  هذا  اأن  باعتبار  الهند�شة  كليات  يف  امليكاترونك�ض  لتدري�ض 
انه  اإ�شافة اىل   ، الإنتاجية م�شتقباًل  اإذ �شتقوم عليه ال�شناعات  اأهمية خا�شة 
مليكاترونك�ض  اأهمية  يزداد  عام  كل  يف  انه  حيث  الروبوطات،  مو�شوع  يغطي 
والف�شاء  والطبية  وال�شتك�شافية  التكنولوجية  الأعمال  تطوير  يف  والروبوطات 

والبيئية وغريها.

وكان ممثلو هذه اجلامعات قد بداأوا اجتماعاتهم بتاريخ 2012/6/21 يف اإطار 
 Tempus-JIM2L  م�شروع التعاون املتو�شطي واملعروف با�شم

للعالقات  الرئي�ض  م�شت�شار  بدران  ابراهيم  الدكتور  الإجتماعات  يف  و�شارك 
ورئي�ض  العبيدي  قا�شم  الدكتور  الهند�شة  كلية  العلمية وعميد  وال�شوؤون  الدولية 
الهيئة  اأع�شاء  من  وعدد  توتونحي  طارق  الدكتور  امليكاترونك�ض  هند�شة  ق�شم 

الأكادميية يف كلية الهند�شة.

برنامج  يف  اأعاله  املذكورة  اجلامعات  بني  التعاون   اىل  بالإ�شافة  الإتفاق  ومت 
والطلبة  الأ�شاتذة  لتبادل  برنامج  و�شع  امليكاترونك�ض  هند�شة  يف  املاج�شتري 
والأبحاث العلمية يف هذا املو�شوع ، حيث �شيعقد اللقاء التايل يف جامعة بوخوم 

يف اأملانيا خالل )6( اأ�شهر.

التمري�ض يف جامعة  كلية  الأمرية منى احل�شني عميدة  من جهة اخرى كرمت 
فيالدلفيا الدكتورة فاديا ح�شنا حل�شولها على جائزة "قالدة رفيدة الأ�شلمية" 
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الإ�ستثمـــــار فـــي القطــــاع التعليمـــــــي

عن قطاع التعليم التمري�شي والبحث العلمي، وذلك لتميزها يف جمالت التعليم 
والقيادة والإدارة يف التمري�ض.

 
اإىل  التمري�ض يف جامعة فيالدفيا تهدف  "كلية  اإن  وقال الدكتورة فاديا ح�شنا 
التميز بخدمة املجتمع املحلي والإرتقاء بال�شحة والوقاية من الأمرا�ض، وتتطلع 
لإعداد كوادر متري�شية موؤهله  قادرة على حتمل امل�شوؤولية املهنية بكفاءة، وذلك 
من خالل روؤية وفل�شفة واأهداف مت�شقة با يتما�شى مع اأنظمة وتعليمات وزارة 
واملجل�ض  اأهداف  وفل�شفة  روؤية  ومع  الأردنية،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

التمري�شي الأردين".

الوطني  التكنولوجي  “املهرجان  املقابل ح�شدت اجلامعة على جائزتني يف  يف 
الها�شمية ، حيث فاز م�شروع  اخلام�ض 2012″ الذي عقد موؤخرا يف اجلامعة 
 Geothermal Air Conditioning System Design
For Domestic Application باملركز الأول يف املهرجان، والذي 

اأ�شرفت عليه الدكتورة �شذى عمورة وقدمه كل من م�شطفى ب�شري، عمر مفرح، 
وعبد الرحمن عا�شوري.

 
 New baby born detection and alarm م�شروع  فاز  كما 
طالبات  فريق  لأح�شن  الثانية  باجلائزة   system UN-WOMEN
هما: �شارة عبد ال�شتار وهدى علي ر�شا، والذي اأ�شرف عليه الدكتور عماد خلف.

 
وابتكارية، وم�شاريع  اإبداعية  ليك�شف عن قدرات  ال�شنوي  املهرجان  وياأتي هذا 
فريدة لطلبة اجلامعات الأردنية خا�شة لدى طلبة كليات الهند�شة وتكنولوجيا 

املعلومات، وقدرتهم على تطوير م�شاريع تلبي الحتياجات الوطنية احليوية.
 

بلغ190  املهرجان  من  الأوىل  للمرحلة  تقدمت  التي  امل�شاريع  عدد  اأن  يذكر 
م�شروعا  منها52  تاأهل  ثم  م�شروعا،  الثانية140  للمرحلة  وتاأهل  م�شروعا، 

من  متخ�ش�شة  حكام  جلنة  قبل  من  للتحكيم  خ�شعت  التي  النهائية  للمرحلة 
نحو80 ع�شو هيئة تدري�ض من11 جامعة اأردنية ر�شمية وخا�شة.

الفريق  �شرف  ليلى  العني  فيالدلفيا  جامعة  اأمناء  جمل�ض  رئي�شة  وكرمت  هذا 
املتقاعد الدكتور يو�شف الق�شو�ض، و�شلمته �شهادة التقدير الكربى من اجلامعة 
تقديرًا جلهوده املتميزة يف الطب، وب�شكل خا�ض طب وجراحة القلب، كجزء من 
فعاليات اأعمال جوائز فيالدلفيا، الذي يكرم يف كل عام �شخ�شية وطنية ذات 

موقع علمي اأو فكري ومهني متميز.

ومتتد اجنازات الق�شو�ض املتميزة على مدى اأكرث من ثالثني عاما �شواء يف عمله 
يف املدينة الطبية اأو بعد ذلك.  

وكان الق�شو�ض عنّي رئي�شا ل�شعبة التدريب يف اخلدمات الطبية امللكية يف العام 
القلب،  لأمرا�ض وجراحة  علياء  امللكة  ملركز  اأ�شبح مديرا  وبعد عامني   ،1980
ورئي�ض اخت�شا�ض يف اأمرا�ض القلب، ثم ُعنّي مديرا ملدينة احل�شني الطبية يف 

ويف  القلب،  لأمرا�ض  علياء  امللكة  ملركز  مديرا  عمله  اإىل  اإ�شافة   ،1990 العام 
امللكة علياء،  امللكية وم�شت�شارا يف مركز  اأ�شبح مديرا للخدمات الطبية   1991
وبقي حتى العام 1999 حيث رفع اإىل رتبة فريق، ومن ثم تقاعد بعد اأن كّرمه 

امللك الراحل احل�شني بن طالل.

واهتمامًا  العربية  واجلامعات  فيالدلفيا  جامعة  بني  التعاون  برامج  اإطار  ويف 
للقطاعات  املتخ�ش�شة  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  بتقدمي  اجلامعة  من 
املختلفة، فقد عقد مركز ال�شت�شارات العلمية يف جامعة فيالدلفيا وبالتعاون مع 
جامعة امللك في�شل يف اململكة العربية ال�شعودية دورة تدريبية متخ�ش�شة لفريق 
"الأمن  عنوان  حتت  في�شل  امللك  جامعة  يف  العاملني  ال�شعوديني  الفنيني  من 
املهارات  تطوير  يف  التعاون  بهدف  وذلك  واملعامل"،  املختربات  يف  وال�شالمة 

والقدرات الفنية وخا�شة العاملني يف املختربات الكيميائية والبيولوجية .





اإنطالقــة واثقــة .. بروؤيـة ع�سريـــة





اعالن
العامة العربية
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34 مليـــون دينـــار اأربـــاح بنـــك 
الإ�سكــــــان للربــــع الأّول

مارتــــــو: البنـــــك يتمتــــع بقّوة املالءة املالّيــــــة 
ومتانــــــــة القاعــــــــــدة الراأ�سماليــــــــة 

قال رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك الإ�شكان الّدكتور مي�شيل مارتو ان البنك حّقق خالل 
الربع الأول من عام 2012 اأرباحًا "بعد املخ�ش�شات وقبل ال�شريبة" مقدارها 34 
مليون دينار، مقارنة مع 32.1 مليون دينار يف الفتة املماثلة من العام املا�شي، اأي 

بنمّو ن�شبته 6.2 باملئة .

�شات وبعد ال�شريبة " 24.5 مليون دينار،  افية "بعد املخ�شّ كما بلغت الأرباح ال�شّ
ُمقارنًة مع 23.4 مليون دينار يف الفتة املماثلة ، اأي بزيادة ن�شبتها 5 باملئة. هذا 

�شات تفوق متطلبات ال�شلطات الرقابية. علمًا باأّنه قد مّت ا�شتدراك خم�شّ

و�شجل البنك منوًا يف اإجمايل الّدخل من 67.8 مليون دينار خالل الربع الأول من 
عام 2011 لي�شل اإىل 88.1 مليون دينار خالل الربع الأول من العام احلايل 2012 
اأي بزيادة ن�شبتها 30 باملئة، كما ارتفع �شايف اإيرادات الفوائد من 45.6 مليون 

دينار اإىل)57.3 مليون دينار اأي بارتفاع ن�شبته 26 باملئة.

كما حّقق البنك اإجنازات جيدة يف خمتلف بنود امليزانية الرئي�شية، اإذ بلغ جمموع 
املوجودات 6.7 مليار دينار، وبلغت اأر�شدة ودائع الُعمالء 4.7 مليار دينار. وبلغت 

ايف 2.4 مليار دينار.  الّت�شهيالت الئتمانية بال�شّ

وانعك�شت هذه النتائج ب�شكل اإيجابي على جمموعة من موؤ�شرات الأداء لدى البنك، 
حيث بلغت ن�شبة كفاية راأ�ض املال 20.1 باملئة، وهي اأعلى من احلد الأدنى املطلوب 
من البنك املركزي الأردين البالغ 12 باملئة وهي اأي�شًا اأعلى بكثري من احلد الأدنى 

املطلوب وفقًا للجنة بازل البالغ 8 باملئة.

وا�شتمر البنك يف الحتفاظ ب�شتويات �شيولة مرتفعة اإذ بلغت 179 باملئة وهي اأي�شًا 
تفوق احلد الأدنى املقبول لهذه الن�شبة من ال�شلطات الرقابية، كما حت�شن موؤ�ّشر 
الكفاءة )ن�شبة امل�شاريف اإىل الدخل( من 42.1 باملئة خالل الربع الأول من عام 
2011 لي�شل اإىل 34.2 باملئة خالل الربع الأول من عام 2012 ويعترب هذا امل�شتوى 

من اأف�شل امل�شتويات لدى اجلهاز امل�شريف يف الأردن.

اأّكد الدكتور مارتو على العتزاز بقّوة املالءة املالّية ومتانة القاعدة الراأ�شمالية 
للبنك، و�شالمة وجودة املحافظ الئتمانية وال�شتثمارية لديه، متوّقعًا نتائج اأف�شل 

يف الفتات القادمة من هذا العام.



نعمل وفق أحكام الشريعة ا�سالمية

نسبة مرابحة منافسة.
السرعة في الحصول على الموافقة وتنفيذ المعاملة.

اجراءات وشروط ميسرة.
بدون تحويل راتب.

مقابل مطعم وكفتيريا المهندس 
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 تاأتي هذه الرعاية اإميانًا من البنك باأهمية دعم املبادرات 
التــي من �ساأنهـــا ان ت�ساهـــــم يف خدمـــــة املجتمــــع املحلـــي

التوايل كراع ر�شمي  الثانية على  لل�شنة  بنك الحتاد عن دعمه وم�شاركته  اأعلن 
ملهرجان ليايل القلعة "طلة وحكاية" الذي يقام يف جبل العلقة عّمان والذي بداأت 

فعالياته يف الثالث من �شهر رم�شان املبارك.

 تاأتي هذه الرعاية اإميانًا من البنك باأهمية دعم املبادرات التي من �شاأنها ان ت�شاهم 
يف خدمة املجتمع املحلي، حيث �شي�شاعد املهرجان يف تعزيز احلركة ال�شياحية 

واإثراء جتربة الزائر با �شيقّدمه من خمتلف الأن�شطة التفيهية والغنائية واأك�شاك 

الت�شّوق وبا يالئم اأجواء هذا ال�شهر. وقد اأكدت معايل ال�شيدة ناديا ال�شعيد اأهمية 

التعاون ما بني القطاعني اخلا�ض والعام لإجناح مثل هذه الفعاليات موؤكدة على 

البنك  دعم  اإطار  يف  والفنون  الثقافة  دعم  يف  فاعل  ك�شريك  الحتاد  بنك  دور 

املتوا�شل لعدد من القطاعات احليوية والهادفة كجزء من م�شوؤوليته الجتماعية.

بنك الحتاد يرعى "مهرجان ليايل 
القلعة" لل�سنة الثانية على التوايل
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)اربح Home Theatre وLCDومتتع باأهم املوا�سم 
الريا�سيـــــة وامل�سل�ســـــالت الرم�سانيـــــة جمانــــــًا (

قام بنك الحتادباإعالن اأ�شماء الفائزين بحملةالقرو�ض ال�شخ�شيةوالتي انتهت يف 
 Euroتاريخ 2012/7/15 والتي تزامنت مع  مو�شم )كاأ�ض اأمم اأوروبا لكرة القدم
Cup ( ومع قرب  حلول �شهر رم�شان املبارك مما اتاحللحا�شلني على قر�ض 
�شخ�شي من بنك الحتاد فر�شةا�شتاك  جماين يف القنوات الف�شائية املف�شلة 
وفر�شة م�شاهدة املباريات الريا�شية والتمتع بالعديد من امل�شل�شالت  والربامج 

الرم�شانية التي تبث الآن خالل ال�شهر الكرمي  على القنوات امل�شفرة. 

حيث  ح�شل 234 فائزًا من عمالء بنك الحتاد احلا�شلني على قرو�ض �شخ�شية 
 OSN علي ا�شتاك جماين ملدة عام يف باقات خمتارة من القنوات الف�شائية
ظبي  واأبو  الريا�شة  Orbit Show time network((واجلزيرة 

الريا�شية.

كما قام البنك باجراء �شحوبات ا�شافية على جوائز مميزة اخرى يف نهاية احلملة  
با فيها 3�شا�شة LED و 3 انظمة  �شينما منزلية Home Theatre، وقد 
قام مدير اإدارة التجزئة والفروع ال�شيد اأنطون لول�ض بت�شليم اجلوائز للفائزين 
بهذه اجلوائز وهم :�شمر �شميح �شالمة نحا�ض- فرع مرج احلمام ،  اإيهاب غ�شان 
مو�شى عمي�ض- فرع مرج احلمام، اأن�ض عبد الكرمي حممد الوريكات- فرع اجلبيهة.

هذا وقد علق ال�شيد اأنطون لول�ض على احلمله قائال  : " كانت  احلملة  ناجحة  
ولقت �شدى  ايجابيًا جدا من العمالء ، والأهم اأنها قد حققت رغبات عمالئنا 
التمويلية والتفيهية  على حد �شواء ، والذي يوؤكد دورنا يف بنك الحتاد وحر�شنا 
على توفري كافة  هذه املزايا فى نف�ض الوقت التى ح�شل فيها العمالء على اخلدمات 

التى  تتنا�شب مع رغباتهم وتطلعاتهم." 

بنك الحتاد يعلن اأ�سماء الفائزين 
يف حملـــــة القـــــر�س ال�سخ�ســـــــي
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�سومــــان: هــــذه النتائـــــج 
تعزز من قدرة البنك علــى 
املحافظة على ن�سب �سيولة 

مرتفعـــــــــة

204.5 مليــون دولر اأربـــاح 
جمموعـة العربــي يف الربـــع الأول

وا�شلت جمموعة البنك العربي حتقيق نتائج ايجابية خالل الربع الول من عام 
اأرباحًا �شافية بعد ال�شرائب و املخ�ش�شات بلغت 204.5  2012 حيث حققت 
مليون دولر للفتة املنتهية يف 31 اذار 2012 مقارنة بـ 185.9 مليون دولر يف 

الفتة املقابلة لعام 2011 وبعدل منو مقداره 10 باملئة.

واأكد رئي�ض جمل�ض الدارة عبد احلميد �شومان على ان النمو يف �شايف الرباح 
املالية  املوجودات  ارباح  وارتفاع  والعمولت  الفوائد  �شايف  للنمو يف  نتيجة  جاء 

ا�شافة اىل انخفا�ض خم�ش�ض الت�شهيالت الئتمانية . 

ويف الوقت الذي اأظهرت نتائج البنك منوا يف الرباح ، فقد اإرتفعت موجودات 
جمموعة البنك العربي لت�شل اىل 46.4 مليار دولر يف 31 اذار 2012 مقارنة بـ 
45.6 مليار دولر يف 31 كانون الول ،2011 يف حني زادت ودائع العمالء لت�شل 
اإىل مبلغ 32.1 مليار دولر يف 31 اذار 2012 مقارنة بـ 31.7 مليار دولر يف 31 
كانون الول 2011 حمققة منوا بقدار 368 مليون دولر خالل الثالثة �شهور، 
ومعززة  للبنك  املايل  املركز  بتانة  للعمالء  امل�شتمرة  الثقة  يعك�ض  الذي  المر 
ال�شتاتيجية  الهداف  اهم  من  كانت  لطاملا  التي  و  البنك  �شيولة  من  بذلك 

للمجموعة.

على  واملحافظة  لتعزيز  الالزمة  اجلهود  ببذل  ا�شتمرت  املجموعة  ان  وا�شاف 
ن�شبة  بلغت  حيث  للمخاطر،  الفعالة  الدارة  اىل  ا�شافة  املايل  مركزها  متانة 
الدنى  احلد  من  اأعلى  هي  التي  و  14.95باملئة  للمجموعة  املال  راأ�ض  كفاية 
املطلوب من البنك املركزي و البالغ 12باملئة، وهي اي�شا اأعلى بكثري من احلد 

الدنى املطلوب وفقا للجنة بازل والبالغ 8 باملئة.

اأن هذه النتائج تعزز من قدرة البنك على املحافظة على   وتابع �شومان قائال 
امليزانية  بنود  وجودة  املال  راأ�ض  كفاية  تعزيز  اىل  ا�شافة  مرتفعه  �شيولة  ن�شب 

مما يزيد من �شالبة ومتانة املركز املايل للمجموعة.



89        متـــــــــــــــــــ�ز 2012      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

الإ�ستثمـــــار فـــي القطــــاع امل�سرفــــي

قمحيــــة: »ميتاتريــــــــدر 
4« اأول من�سة تداول عرب 
النرتنت لتداول العمالت 

الأجنبية واملعادن الثمينة 

"كابيتال بنك" يفوز بجائزة اأف�سل مقدم 
جديد خلدمة تداول العمالت اإلكرتونيــــًا

"اأف�شل مقدم جديد خلدمة تداول العمالت  اأعلن كابيتال بنك عن نيله جائزة 
واملعادن الكتونيًا" )الفورك�ض( يف حفل جوائز رواد تداول العمالت يف الأردن 

والذي نظمته جمموعة اآفاق لالإعالم والإعالن.

عرب  تداول  من�شة  اأول  موؤخرًا  لإطالقه   ، اجلائزة  هذه  لنيل  البنك  اختيار  ومت 
الأجنبية  العمالت  بتداول  تخت�ض  والتي   »4 »ميتاتريدر  با�شم  تعرف  النتنت 
وعاملية  اإقليمية  ت�شم 100�شركة  قائمة  �شمن  ومن  الأردن،  يف  الثمينة  واملعادن 
خمت�شة يف تقدمي خدمات ال�شتثمار وتداول العمالت واملعادن الكتونيًا، حيث 
ت�شلم اجلائزة نيابة عن كابيتال بنك علي اأبو �شوي مدير اإدارة اخلزينة وال�شتثمار.

وقال مدير عام كابيتال بنك هيثم قميحة اأن كابيتال بنك حري�ض على تطوير 

خدماته وتنويع جمالت تقدمي خدمات جديدة بغر�ض تعظيم فر�ض الربح وتقليل 

املخاطر وملا فيه م�شلحة عمالئه.

عرب  تداول  من�شة  اأول  تعترب   »4 »ميتاتريدر  املن�شة  هذه  اأن  اإىل  قمحية  ونوه 

النتنت لتداول العمالت الأجنبية واملعادن الثمينة يف الأردن والتي اأطلقها كابيتال 

بنك موؤخرًا ، حيث اأتت يف ظل الطلب املتنامي من قبل امل�شتثمرين الأردنيني على 

هذه اخلدمة، لتمكنيهم من اإدارة ا�شتثماراتهم بكفاءة عالية .
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�سيتــي �سكيـــب
اأبـــــو ظبـــــي  2012

�سيتي �سكيب اأبوظبي يختتم فعالياته 
و�سط توقعات اإيجابية ل�سوق العقار
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تطــــورات  علـــــى  ال�ســـــوء  "املعبـــــر" ت�سلـــــط 
م�ساريعهـــــا يف الأردن واملغـــــــــــرب

�سيتي �سكيب اأبوظبي يختتم فعالياته 
و�سط توقعات اإيجابية ل�سوق العقار

مب�ساركة 193 �سركة عاملية

اختتمت فعاليات الدورة ال�شاد�شة من معر�ض �شيتي �شكيب اأبوظبي 2012، والتي 
ا�شتمرت 4 اأيام بركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض، ب�شاركة نحو 193 �شركة، و�شط 

تفاوؤل العاملني بالقطاع بتح�شن ال�شوق العقارية خالل الفتة املقبلة.

وركزت ال�شركات العقارية امل�شاركة يف الدورة احلالية من املعر�ض، على الإعالن 
املواعيد املحددة، ف�شاًل عن ن�شب  املعلن عنها يف  امل�شاريع  اإجناز  التزامها  عن 

مبيعات الوحدات ال�شكنية.

نهيان، ويل  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  اأقيم حتت رعاية  والذي  املعر�ض،  ويعترب 
يف  العقارات  ل�شوق  مقيا�شًا  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإمارة اأبوظبي ب�شكل خا�ض واملنطقة، حيث يجتمع الآلف من امل�شتثمرين لالطالع 
على اأحدث التوجهات واآخر م�شتجدات العديد من مطوري العقارات يف العا�شمة 

الإماراتية.

العام،  لهذا  اأبوظبي  ا�شكيب  �شيتي  دورة  يف  امل�شاركني  املطورين  كبار  بني  ومن 

جمل�ض اأبوظبي للتخطيط العمراين، طموح لال�شتثمار، مرا�ض، الدار العقارية، اآبار 
للعقارات، مبادلة، رمي لال�شتثمار، و�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي.

وقال روهان مارواها املدير العام ملجموعة �شيتي �شكيب، اإن ال�شركة ا�شتقبلت ردود 
اأفعال اإيجابية من ال�شركات العار�شة، والتي حققت غالبيتها نتائج جيدة، على 

الرغم من ا�شتمرار التحديات التي تواجه القطاع العقاري يف الدولة.

وعن مقارنة دورة العام احلايل من املعر�ض بالدورات ال�شابقة، قال مارواها: اإن 
الدورات ال�شابقة �شهدت اإطالق العديد من امل�شاريع اجلديدة، ومن الطبيعي اأن 
تركز ال�شركات على بيع ما تبقى لديها من وحدات يف م�شاريعها احلالية، حيث 
مل تعد لديها م�شاريع جديدة للطرح، عالوة على اأن ال�شوق يحتاج اإىل فتات من 

الهدوء بعد كل �شعود.

واأكد اأن القطاع العقاري يف دولة الإمارات ب�شكل عام �شهد بع�ض التح�شن، يف وقت 
تراجعت اأ�شواق العقارات بقوة يف اأ�شواق الدول املتقدمة مثل الوليات املتحدة.
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واأ�شاف “مع بداية التوترات التي �شهدتها بع�ض بلدان املنطقة خالل العام املا�شي، 
لحظنا عمليات حتول لال�شتثمارات اإىل الدول الأكرث ا�شتقرارًا، ويف مقدمتها دولة 

الإمارات”.

لل�شوق  جديد  من  م�شتثمرين  عودة  على  عالوة  اجلديدة،  “ال�شتثمارات  وتابع 
العقاري، �شيكون من حمفزات الأ�شواق العقارية خالل املرحلة املقبلة، ولذلك نتوقع 
اأن تكون الدورة املقبلة من معر�ض �شيتي �شكيب اأف�شل بكثري من الدورة احلالية”.

وتلقت �شركة اإنفورما للمعار�ض طلبات من عدد من ال�شركات امل�شاركة يف الدورة 
ال�شاد�شة ملعر�ض �شيتي �شكيب اأبوظبي، بحجز م�شاحات للدورة املقبلة التي تقام يف 

الفتة من 16 اإىل 18 ني�شان 2013.

وتوقع مارواها اأن ت�شهد الدورة املقبلة من املعر�ض منوًا يف عدد ال�شركات العار�شة، 
يتاوح بني 5 اإىل 8٪، مع زيادة التوقعات باأن يكون العام 2013 بداية تعاٍف حقيقي 

للقطاع العقاري يف منطقة ال�شرق الأو�شط عامة، والإمارات ب�شكل خا�ض.

وقال اإن ال�شركة تلقت عرو�شًا من �شركات م�شرية وتركية للم�شاركة يف الدورة 
املقبلة، يف دليل على اأن ال�شوق العقاري يف اأبوظبي اآخذ يف التح�شن، وي�شتقطب 

املزيد من امل�شتثمرين.

من جانبه، قال كري�ض �شبيلر، مدير الفرق يف �شيتي �شكيب اأبوظبي: “اأثبتت دورة 
�شيتي �شكيب اأبوظبي 2012 اأن اأ�شواق العقارات الإقليمية والعاملية تتجه يف الجتاه 

ال�شحيح، نتطلع قدمًا لدورة 2013، والتي نتوقع لها جناحًا مميزًا”.

وا�شتقطبت ال�شركات العار�شة يف اآخر يوم من معر�ض �شيتي �شكيب اأبوظبي املزيد 
التي تطرحها  وال�شعرية  التويجية  العرو�ض  ا�شتف�شارات عن  الزوار، و�شط  من 

ال�شركات العقارية.

لوحداتها  الت�شليم  عمليات  على  املعر�ض  اأيام  طيلة  العار�شة  ال�شركات  وركزت 
ال�شكنية، كما فعلت �شركات الدار و�شروح واإ�شراق العقارية، فيما ركزت �شركة بني 

يا�ض على التويج للفلل الأندل�شية يف م�شروع بوابة ال�شرق.

واأجمع امل�شاركون على اأن املعر�ض كان فر�شة لت�شليط ال�شوء على ت�شليم امل�شاريع 
التي انتهت ال�شركات من ت�شييدها، وتعمل على بيعها، و�شط برامج متويلية مغرية 

من البنوك، بعد التاجع الذي �شجلته اأ�شعار الفائدة على القرو�ض العقارية.

واأكد خرباء عقاريون اأن ال�شوق العقاري يف اأبوظبي ي�شهد موؤ�شرات لبوادر تعاف، 
ال�شتقرار،  نحو  ال�شكنية  الإيجارات  وتتجه  تدريجي  ب�شكل  الطلب  يتزايد  حيث 
م�شددين على اأن التعايف الكامل لل�شوق من تداعيات الأزمة املالية العاملية يحتاج 

اإىل عامني على الأقل وقد يكون التعايف يف عام 2014.

"املعرب" ت�سلط ال�سوء على تطورات م�ساريعها يف الردن و املغرب

الأخبار  باآخر  املعر�ض  جمهور  بتزويد  املحليني  املطورين  كبار  من  العديد  وقام 
وامل�شتجدات املتعلقة ب�شاريعهم، حيث اعلن الع�شو املنتدب ل�شركة املعرب يو�شف 
النوي�ض على هام�ض م�شاركة "املعرب" يف معر�ض �شيتي �شكيب اأبوظبي 2012، عن 
ال�شركة من  انتقال  اىل  منوها  الأردن  مل�شاريعها يف  املبيعات  اإطالق حملة  قرب 

8 % منــــو متوقع يف اأعداد امل�ساركني بدورة العام املقبـــــل
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وبيع  الواقع  ار�ض  على  الجناز  مرحلة  اإىل  والتطوير  والتخطيط  الروؤية  مرحلة 
وت�شليم امل�شاريع التي تنفذها يف الردن واملغرب.

وقامت ال�شركة بت�شليط ال�شوء على الجنازات املهمة التي حققتها ال�شركة ل �شيما 
وهي حتتفل بالذكرى ال�شنوية اخلام�شة لتاأ�شي�شها.

العام  املهمة يف  الإجنازات  العديد من  املعرب حققت  �شركة  اأن  النوي�ض  واأ�شاف 
املا�شي وتتطلع اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات هذا العام، م�شيدًا باأهمية معر�ض 

�شيتي �شكيب يف اإلقاء ال�شوء على مثل هذه النجاحات يف اأبوظبي.

الرقمية  التقنيات  من  بالعديد  العام  هذا  املعر�ض  يف  ال�شركة  جناح  ومتيز 
والتفاعلية التي اأتاحت للزوار فر�شة التعرف على تفا�شيل م�شاريع ال�شركة واأحدث 

امل�شتجدات يف ن�شاطاتها باملنطقة من خالل عر�ض م�شاريعها واإجنازاتها بطريقة 
حديثة ومبتكرة.

املحلية  العقارية  ال�شتثمارات  اأبرز  من  العديد  ال�شركة  جناح  ا�شتقطب  كما  
�شركة  ن�شاطات  يف  امل�شتجدات  احدث  على  الزوار  لطالع  والعاملية،  والإقليمية 
املعرب، والتي تتمثل بت�شليم املرحلة الأوىل من �شقق م�شروع باب البحر يف الرباط 

- املغرب وانتقال امل�شتثمرين لل�شكن فيها.

ويعد م�شروع باب البحر يف )الرباط- �شال( يف املغرب م�شروعًا تطويريًا م�شتكًا 
بني كل من املعرب ووكالة تهيئة �شفتي بورقراق حيث �شيوفر بيئة ح�شرية متعددة 
ال�شتخدامات ت�شمل جممعات �شكنية وفنادق ومناطق ترفيهية ومكاتب ومتاجر 

ومعار�ض فنية، وذلك يف قلب وادي بورقراق. و باكتمال بناء هذا امل�شروع، تتحقق 
معايري جديدة للم�شاريع املتعددة ال�شتخدامات يف املغرب.

وحول م�شاريع املعرب يف الأردن اأو�شح الرئي�ض التنفيذي لل�شركة املهند�ض عماد 
الكيالين توا�شل الأعمال ب�شكل متواز يف م�شروع مر�شى زايد يف العقبة، الذي يعد 
الأ�شخم من نوعه يف املنطقة، متوقعا النتهاء من تنفيذ مرحلته الأوىل بحلول عام 
2014 والتي تت�شمن م�شجد ال�شيخ زايد الذي يت�شع حلوايل األفي م�شل يف اجلزء 
ال�شمايل من املوقع، وعلى بعد كيلومتين من منطقة الراحة ال�شكنية يف اأق�شى 
اجلزء اجلنوبي من املوقع التي حتتوي على �شقق �شكنية ومنازل يفوق عددها 450.

تناول الكيالين م�شتجدات م�شروع فندق وريزيدن�شز �شانت ريجي�ض عّمان ، حيث 
مت طرح عطاء اأعمال الأبنية يف �شباط 2012، ومن املتوقع اإر�شاء العطاء يف اآب من 

هذا العام، ومن املقرر الإنتهاء من اأعمال الإن�شاءات يف عام  كما توقع  اإطالق حملة 
املبيعات يف الن�شف الثاين من العام اجلاري حيث �شت�شم جمموعة من 79 �شقة 
�شكنية من بينها وحدات �شكنية موؤلفة من غرفتني اأو ثالث اأو اأربع غرف ا�شافة اإىل 

�شقق دوبلك�ض و�شكاي فيال التي �شتوفر اأف�شل املرافق وو�شائل الرفاهية.

يف املقابل اأعلنت �شركة �شروح العقارية، اإطالق العالمة اجلديدة “بوتيك” بهدف 
حت�شني اأ�شلوب احلياة يف امل�شاريع التابعة لل�شركة.

وقال جورجيت �شينغ، رئي�ض العمليات يف �شروح: “يوا�شل معر�ض �شيتي �شكيب 
اأبوظبي دوره كاأحد اأهم املعار�ض املتخ�ش�شة يف قطاع العقارات يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا، ونوا�شل بدورنا دعم هذا التجمع ال�شنوي، وتاأكيد التزامنا 

خبــــراء: 2014 عام النتعا�س العقاري يف اأبوظبـــــــي
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خطة اأبوظبي 2030، والروؤية الطويلة الأمد للتطوير القت�شادي لالإمارة”.

واأ�شاف “يعد املعر�ض اأي�شًا فر�شة لنا لتو�شيع دائرة معارفنا، والتقرب من العمالء 
املحتملني، وال�شركاء التجاريني، واإطالعهم على التقدم الذي حققناه يف خمتلف 

م�شاريعنا”.

من جهته قال وائل الع�شري، نائب الرئي�ض التجاري يف �شركة بني يا�ض لال�شتثمار 
والتطوير: اإن معر�ض �شيتي �شكيب اأبوظبي من اأهم املعار�ض العقارية يف اأبوظبي، 
وي�شاهم يف توفري من�شة لالطالع على اآخر التطورات يف �شوق العقارات يف الدولة 

واملنطقة”.
ويف الوقت الذي ان�شغلت فيه العديد من �شركات التطوير العقاري املحلية بتقدمي 

اآخر الأخبار حول م�شاريعها يف العا�شمة الإماراتية لهذا العام، حاول العديد من 
الفر�ض  وعر�ض  املحتملني  امل�شتثمرين  اإغراء  يف  امل�شاركني  الآخرين  العار�شني 

ال�شتثمارية املتاحة لهم على امل�شتوى العاملي.

وقادت هذا التوجه، �شركة نايت نوك�ض اإنتنا�شونال" التي تتخذ من اململكة املتحدة 
مقرًا لها، والتي اأطلقت م�شروعني خمتلفني يف �شيتي �شكيب اأبوظبي، ت�شم منتجع 
ذا لغونا بيت�ض الثاين يف باتايا تايالند وهو عبارة عن 1100 وحدة �شكنية فاخرة 
ريزيدين�ض"  كافا�ض  �شي  "لكزيري  وم�شروع  وغرفتني،  ا�شتوديو  بني  ما  تتاوح 

والذي تقيمه على �شاحل بافو�ض يف قرب�ض.

كما ان�شغلت �شركة "بيلد اأن للعقارات" يف اإغراء امل�شتثمرين واملهتمني من منطقة 
اأعرق العقارات املتواجدة يف البحر  ال�شرق الأو�شط وا�شتقطابهم لال�شتثمار يف 

املتو�شط واملعرو�شة يف اليونان.

لها  مقرًا  اليونان  من  تتخذ  التي  العقاري  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  وقامت 
والتي  املا�شي،  العام  التمليك  قانون  يف  اأحدثت  التي  التغيريات  من  بال�شتفادة 
�شمحت للمواطنني غري الأوروبيني ب�شراء الأرا�شي على جزر غالبو�ض الواقعة يف 

البحر املتو�شط.
وعلق دمييتي�ض بابات�شري�شتو، املدير العام ل�شركة بيلد اأت قائاًل: "باأكرث من 16 
األف كم �شاحلية، و190 األف �شاطئ ومناخ �شيفي م�شم�ض على مدار العام، تعترب 

اليونان من اأبرز نقاط اجلذب يف اأوروبا يف قطاع التطوير العقاري يف جنوب �شرق 
املتو�شط".

واأ�شاف: "تتيح العقارات اليونانية للم�شتثمرين فر�شة لبناء حمافظ عقارية كاملة 
ومتنوعة يف دولة واحدة وهي مثالية ب�شكل كبري للم�شتثمرين من ال�شرق الأو�شط 

الراغبني يف ق�شاء �شهور ال�شيف احلارة يف اخلارج".

النتهـــــاء من تنفيـــذ مرحلتـــــه الأولــــى مــــن م�ســــروع 
مر�ســـــى زايـــــــد يف العقبـــــــة, يف عـــــــام 2014
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اختتمت م�سابقة "ليبتون 
 "Lipton Ice Tea اآي�س تي

للبحث عن الكنز

امليت  البحر  ماراثون  األرتا  �سباق  "بيب�سي" ترعى 
الـ 19 وبطولة كاأ�س العرب حتت �سن 20 عامًا

اأعلنت �شركة "بيب�شي الأردن" احلائزة على جائزة امللك عبداهلل للتميز لعامي 
ع�شر  التا�شع  امليت  البحر  ماراثون  األتا  ل�شباق  رعايتها  عن  و2011،   2009
للمرة ال�شاد�شة، وذلك اإهتمامًا منها بدعم اأن�شطة جمعية الدماغ والأع�شاب، 

وت�شجيعًا لالأحداث الريا�شية الهامة يف اململكة.

الأر�ض"،  يف  بقعة  اأخف�ض  اإىل  "اأرك�ض  �شعار  حتت  العام  هذا  ال�شباق  واأقيم 
وانطلقت فعالياته حتت رعاية الأمري فرا�ض بن زيد املعظم، وبتنظيم من جمعية 

الدماغ والأع�شاب.

توزيع  يف  ال�شخم  الريا�شي  احلدث  الأردن" لهذا  "بيب�شي  �شركة  دعم  ومتثل 
منتجها "اأكوافينا" مياه ال�شرب النقية لكافة امل�شاركني يف ال�شباق، والتي كانت 
 16 يف  "اأكوافينا"  مياه  توفرت  حيث  ال�شباق،  يف  امل�شتخدمة  احل�شرية  املياه 
حمطة تابعة للماراثون وموّزعة على طريق ال�شباق الذي بلغ طوله 50 كيلومتًا 

اإىل "اأخف�ض بقعة يف الأر�ض".

التي  عامًا،   20 �شن  حتت  العرب  كاأ�ض  بطولة  بيب�شي  �شركة   رعت  املقابل  يف 
الدويل  عمان  �شتاد  على  متوز   18-4 بني  ما  الفتة  خالل  فعالياتها  انطلقت 
و�شتاد امللك عبداهلل الثاين، وبتنظيم من الحتاد الأردين لكرة القدم والحتاد 

العربي لكرة القدم.

ر للم�شاركة يف  و�شارك يف هذه البطولة عدد من املنتخبات الوطنية التي حت�شّ
بطولة كاأ�ض اآ�شيا املقبلة والتي �شتقام خالل �شهر ت�شرين الثاين 2012 يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، حيث �شمت قائمة امل�شاركني يف البطولة الفرق من 
اململكة العربية ال�شعودية والكويت والعراق والأردن و�شوريا واملغرب، بالإ�شافة 

اإىل اجلزائر وتون�ض وال�شودان وقطر وال�شومال وليبيا.

اخلا�شة  رعايتها  قدمت  الأردن" قد  "بيب�شي  �شركة  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املياه  لتكون  "اأكوافينا"،  النقية  ال�شرب  مياه  تقدمي  خالل  من  البطولة  لهذه 
احل�شرية يف البطولة لكافة املنتخبات الوطنية امل�شاركة، وذلك يف مقر اإقامة 

هذه املنتخبات وخالل تدريباتها ومبارياتها.

 Lipton Ice تي  اآي�ض  "ليبتون  م�شابقة  ال�شركة  ختتمت  اخرى  جهة   من 
موؤخرًا  اأقيمت  والتي   ،"Treasure Hunt الكنز  عن  Tea" لـ"البحث 

بتنظيم �شركة املجتمع الإبداعي للت�شويق وب�شاركة 400 �شاب و�شابة.

وانطلقت الفرق امل�شاركة من متحف ال�شيارات امللكي، بعد ح�شولهم على دليل 
الت�شّلق  نادي  النهاية يف  نقطة  اإىل  و�شلوا  اأن  اإىل  التالية  املواقع  اإىل  ير�شدهم 
على  كان  التي  والألغاز  التحديات  من  العديد  امل�شابقة  تخلل  كما  الأردين، 

امل�شاركني حّلها جلمع اأكرب عدد من النقاط الالزمة للفوز. 

الأول، حيث ح�شل على جائزة  باملركز  Argh" الفائز  "اآر  تتويج فريق  ومت 
مالية بقيمة 1000 دينار اأردين وفريق "�شي اإك�ض CX" الفائز باملركز الثاين 
والذي ح�شل على جائزة مالية بقيمة 500 دينار ، بالإ�شافة اإىل فريق "�شرابيز 
بقيمة  مالية  جائزة  على  ح�شل  حيث  الثالث،  باملركز  Sharabiz" الفائز 

250 دينار.

يف �سياق دعمها امل�ستمر للريا�سات املجتمعية الهادفة
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ع�ســـــــاف: ال�سركــــــــة 
حققــــت منــــوا �سافيـــــًا 
فــــي اإيـــرادات التمويــل 

بن�سبــــــــــــة %80

662 األف دينار اأربــــاح "الأولــــــــــى 
للتمويل" قبل ال�سريبة للربع الأول

حققت �شركة الوىل للتمويل ارباحا �شافية قبل ال�شريبة خالل الربع الول من 
العام احلايل 2012  لتبلغ 662،561 الف دينار.

الربع  خالل  املالية  النتائج  ان  ع�شاف  ا�شامة  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 
الول من العام احلايل 2012 ا�شارت اىل حتقيق ال�شركة نتائج متميزة، حيث 
ارتفع �شايف الربح الت�شغيل  ليبلغ اىل 723،950  الف دينار مقارنة مع 489،308 

دينار لنف�ض الفتة من العام املا�شي 2011.

اأكدت  فقد  الدخل،  لقوائم  حتليل  وبح�شب  لل�شركة  املالية  النتائج  ان  وا�شاف 
عن   ٪26 بن�شبة  احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  التمويل  اإيرادات  ارتفاع 
نف�ض الفتة من العام ال�شابق، وارتفاع �شايف الإيرادات بن�شبة 80٪ عن نف�ض 

الفتة من العام املا�شي 2011 .

وتابع ع�شاف قائال ان �شايف جمموع موجودات ال�شركة حقق ارتفاعا بن�شبة 3 
باملئة منذ بداية العام، كما وارتفع �شايف حقوق امللكية بن�شبة 4.4 باملئة خالل 

فتة القيا�ض ذاتها.

واأ�شار اىل ان �شركة الأوىل للتمويل ت�شيطر على ما ن�شبته 49 باملئة تقريبًا من 
التمويل  �شيغ  خالل  من  خدماتها  وتقدم  التمويل  قطاع  يف  ال�شوقية  احل�شة 
خالل  من  وذلك  والإ�شت�شناع،  والإجارة  وامل�شاومة  املرابحة  من  املختلفة 
ومع  العمالء  واحتياجات  يتنا�شب  با  �شيغت  التي  املنتجات  من  عدد  توفري 
ال�شركة و�شمن خطتها  ان  نف�شه  الوقت  موؤكدا يف  الإ�شالمية،  ال�شريعة  اأحكام 
ال�شتاتيجية �شتعمل على زيادة الرباح وتعظيم منفعة ق�شوى للم�شاهمني من 

خالل ا�شتهداف منو بن�شبة 20باملئة يف ن�شاط ال�شركة الت�شغيلي.






