
  مؤتمر العقبة التأميني الثّامن
  في فيديو قصير يُصيب
 !عصفوَرْين بحجٍر واحد

  

كادت ال ت+ّ� أّ(ام قل�لة على تعاون االّت�ـاد األردنـي ل�ـ��ات ال�ـأم�� مـع ه��ـة ت��ـ�
 ال�ـ�احة 
ــا أصــاب  ــى أث+ــ� هــ4ا ال�عــاون ف�لً+ــا وثائ0ً� ــة فــي مــا خــّ: ال�ــ�و9ج ل+ــ7ت+� الع60ــة، حّ� األردنّ�
ل��احة األردن�ة >+ا ف�ها م�ـ�ج خلـ�ج الع60ـة الـ4= >ـات 
والBّـاني، ت�ـل�
 الAـ@ء علـى مـ7ت+� الع60ـة ال�ـأم��ي 

وال نغـالي إذا . في دورته الBام�ة، على رغJ األوضاع االق�Gادّ(ة الّ�ي ت�EFFّ بها جائ�ة �@رونـا
�Aــ@ر < Qّ�ــة الــ4= ُ(عقــTول الع�Qفــي الــ Vولــ� Jــ@ن األّول فــي العــالW)
شGًZا، �Y+ـا ال+ـ7ت+�ات ال++اثلـة وسـ@اها 
ال�ي سF_ انعقادها أو ال�ي ُ(عل� ع�ها حالً�ا لألساب�ع واألشه� ال+قFلة، ال ت[ال تع�+ـQ \�9قـة الــ 

الف�لJ ومQّته أقل م� ع�� دقائ_، ُأخ�ج وُصّ@ر >+هارة ورقّي وجعل م� شاهQه م��ّ+ً�ا >الل@حات 
ال+�الحقة ع� ال+@ض@َعْ�� ال+��ا>gَْ��، عَ�ْ��ا به+ا ال��احة في األردن ومـ7ت+� الع60ـة ال�ـأم��ي 
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Qقل�ــا أّن هــ4ا ال+ــ7ت+� قــ
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ال�ي سF_ انعقادها أو ال�ي ُ(عل� ع�ها حالً�ا لألساب�ع واألشه� ال+قFلة، ال ت[ال تع�+ـQ \�9قـة الــ 

webinar.
  

الف�لJ ومQّته أقل م� ع�� دقائ_، ُأخ�ج وُصّ@ر >+هارة ورقّي وجعل م� شاهQه م��ّ+ً�ا >الل@حات 
ال+�الحقة ع� ال+@ض@َعْ�� ال+��ا>gَْ��، عَ�ْ��ا به+ا ال��احة في األردن ومـ7ت+� الع60ـة ال�ـأم��ي 

ال4= ُ(عقQ في نها(ة أّ(ار وQTا(ة ح[�9ان ول+Qّة أرTعة أّ(ام
  
  
  
  



  

 Qس ماجـQّ�ـة ب�ئاسـة ال+ه�ـ+�x�ـة ال��iع� الل
النا بQر وال�Q�ّ ماه� ال���� مQی� االّت�اد، ل��Fز في ما 

و�ل+ـة   ار ه4ا ال+7ت+� الـ4= ی�Aـّ+�، إلـى جانـz الyل+ـة االف��احّ�ـة
 ال+�اضـ��9 �ل+ـات لل�ـأم��، الع�Tي
 و}عــادة ال�ــأم�� فــي اس��ــار=  وهــ@

 مع الّ���ات تعا\ي ك�{ّ�ة” م�اض�ته
NASCO فــي ســ���اول ال�ـي ف�ن�ــا 

 فــي اإلدار=  ال+ــQی� شــق�ا أبــ@ مــازن 
 شـ��ات عالقـات في ال+Gالح تAارب

 اإلمــارات فــي BEST شــ��ة فــي العــام
 .“ال�ــأم�� صــ�اعة علــى ال�A�}Zــات

 اسـ��ات�iّ�ات” عـ� سـ���Qّث الـ4=
 وع�@ان األردن، ZAIN ل���ة ال��ف�4=
 ل�ــام، غ�ــان .“ال�ــأم�� فــي الQiیــQة

ــة ال+�gّل6ــات ف@ائــQ” �ل+�ــه  �ّFgال 
 فــي لل�ــأم�� ال�ــ@V9 ق�ــاة ل�ــ��ة

  .“ال�أم�� ص�اعة 

 

 

  الف��ی� الق��؟ف	اذا في ه�ا 

  م��iع الع60ة
ع� اللi�ـة ال���x+ّ�ـة ب�ئاسـة ال+ه�ـQس ماجـQ : في ال@اقع أّن ال+اّدة الّ�ي اعُ�ِ+Qت �انE م��ّ@عة

النا بQر وال�Q�ّ ماه� ال���� مQی� االّت�اد، ل��Fز في ما . ول�Q زع�ب، د. س+��ات، واألعAاء د
ار ه4ا ال+7ت+� الـ4= ی�Aـّ+�، إلـى جانـz الyل+ـة االف��احّ�ـة>عQ، ُصَ@ٌر م��ّ@عة ع� م�

الع�Tي العام واالّت�اد ال�أم�� ل���ات األردني االّت�اد :الّ�اعَ�ْ�� له
وهــ@ حــQادی�، >اســJ :وهــJ ال�ــ��ات أهــBّ+)  ّJلــ@ن  ث+ان�ــة

م�اض�ته في وس���اول اإلعادة، ل@سا\ة APEX ةش�� 
Re NASCO فــي الـ�ئ�V نائ6ــة شــل�gا ���9ـ���ا ال�ــ�Qة

مــازن  .د .“ال�ــأم�� شــ��ات علــى  �@ف�ــQ وTــاء تــأث��” 
 GEN ان في�Fّ�ق  =وال4 لgارب” م@ض@ع إلى س��Aت

العــام ال+ــQی� �ات�ــ�V�F، فاســ�ل�V .“ال�ــأم�� و}عــادة
ال�A�}Zــات تــأث��” حــ@ل یــQور م�اضــ�ته وم@ضــ@ع ال+ّ��ــQة،

Jی� \�اوني، اب�ا��Qـ��ة ال��ف�ـ4= ال+ـ�ل PiSquare =4الـ
ال��ف�4= ال+Qی� الiاسJ، فهQ .“ال�أم�� قgاع في ال�ق+ي

الQiیــQة الgZــ
” حــ@ل تــQور لل�قــاش ســ�لق�ها ال�ــي 
ـــ ال��ف�ــ4= وال+ــQی�  يفــ وســ���اول األردن، EHSI لــ

ل�ــ��ة ال��ف�ــ4= ال+ــQی� م�+ــ@د، ســ+�� .“ال+Gــ�=  ال�ــأم��
ص�اعة على الّ[T@ن  تGّ�فات” تأث��” ح@ل س�y@ن  وال+�اض�ة

  
ف	اذا في ه�ا 

م��iع الع60ة
في ال@اقع أّن ال+اّدة الّ�ي اعُ�ِ+Qت �انE م��ّ@عة

س+��ات، واألعAاء د
>عQ، ُصَ@ٌر م��ّ@عة ع� م�

الّ�اعَ�ْ�� له
JدهQث+ان�ــة وعــ
 في ال�أم��
ال�ــ�Qة .“األو�Tـة

 م�اضــ�تها
 Re ش��ة

و}عــادة ال�ــأم��
ال+ّ��ــQة، الع�Tّ�ــة
اب�ا��J د��@ر

ال�ق+ي ال��@9ل
 ال+�اضــ�ة
Vی� ال+7ّســQوال+ــ

ال�ــأم�� ل�ــ@ق 
،�Gاض�ة م�وال+



  

ك4ل� ع�ض الف�Qی@ ل+�اهQ م� ال+7ت+� األخ�� ال4= ُعقـQ قFـل سـ�َ�ْ�� والـ4= ُأ\لقـ�Y Eـه لل+ـّ�ة 
األولى، م�ا>قة لل6�@ث ال�أم��ّ�ة ومع ج@ائ[ للفائ[�9 الZ+�ة، علً+ا أّن ه4ه ال+�ـا>قة سـ��yّ�ر 

قgــاع ف@ائــQ وت�ــQّ(ات الع+ــل عــ� ُ>عــQ فــي 
و9ع@د ت�yار ه4ه ال�T�iة إلى نiاح األولى واإل�6ـال ال�Fyـ� علـى ال+�ـار�ة ف�هـا أردنً�ـا 

ومــ� . دول ع�Tّ�ــة ومــ� ضــ+�ها األردن
علـى آذار مـ� الiـار=،  ٣١ال+ع�وف أّن اللi�ة ال���x+ّ�ة حQّدت آخ� م@عQ ل��ّلJ ال6�ـ@ث فـي 

أّمــا الiــ@ائ[ . صــف�ة، ســ@اء حــّ�ر >الع�Tّ�ــة أو االنyل�[9ّــة
ال+�ص@دة لها فهـي خ+�ـة آالف دوالر أم���ـي للفـائ[ األّول، وأرTعـة آالف للBّـاني، وثالثـة آالف 

ً+ا أن اإلعالن ع� للBال¡، وألفا دوالر للفائ[ الّ�ا>ع وس��ال الفائ[ >ال6�¡ الZامV ألف دوالر، عل
  .أّ(ار م� العام الiار= 

إلـى ذلــ�، عــ�ض الف�ــQی@ م�ــاهQ مــ� ال+ــ7ت+� ال�ـاب_ م�ّ�ــً[ا علــى األجــ@اء ال�ــي ســادت خاللــه، 
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هــ4ا العــام فــي ال+ــ7ت+� ال+قFــل وم@ضــ@عها ی��ــاول 
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للBال¡، وألفا دوالر للفائ[ الّ�ا>ع وس��ال الفائ[ >ال6�¡ الZامV ألف دوالر، عل
أس+اء الفائ[�9 س��Jّ في م@عQ أقGاد 
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,قـــي أن ن�ـــ�� إلـــى أّن الف�ـــ�ی� عـــّ�د أســـ	اء ال�ـــ��ات ال�ـــي ســـ�$#" حفـــالت لل	�ـــار��� علـــى نفق�هـــا 
وهــي شـــ��ة إدارة  Medexaال�ــي ســـ�$#" الع�ــاء األّول، 

. وال�ــي هــي ال�اعــي ال?الت�<ــي لهــ�ا ال	ــ=ت	� وســ��ع� إلــى غــ�اء ال�ــ�م األّول
�عاCــة الع�ــاء الFّالــH ب. ال�ــي ســ��عى حفــل الع�ــاء الFّــاني، وســ��Eّفل ,ال<قلّ#ــات أBًCــا

  .Mapfreوال�غK#ة الJKّ#ة لل	�ار��� ف���ّالها 

 

 

  م� م=ت	� الع$?ة الQا,ع

,قـــي أن ن�ـــ�� إلـــى أّن الف�ـــ�ی� عـــّ�د أســـ	اء ال�ـــ��ات ال�ـــي ســـ�$#" حفـــالت لل	�ـــار��� علـــى نفق�هـــا 
ال�ــي ســـ�$#" الع�ــاء األّول، “ ال�ـــأم�� األردنّ#ــة”شــ��ة : ة وهــي

ــة  #ّJKــات ال وال�ــي هــي ال�اعــي ال?الت�<ــي لهــ�ا ال	ــ=ت	� وســ��ع� إلــى غــ�اء ال�ــ�م األّول TPAال	لّف
Jofico ــاBًCّفل ,ال<قلّ#ــات أEــاني، وســ��Fّــاء ال�ال�ــي ســ��عى حفــل الع
Not Health.   ة���وال�غK#ة الJKّ#ة لل	�ار��� ف���ّالها  ZAINأّما االتاالت فل

م� م=ت	� الع$?ة الQا,ع

,قـــي أن ن�ـــ�� إلـــى أّن الف�ـــ�ی� عـــّ�د أســـ	اء ال�ـــ��ات ال�ـــي ســـ�$#" حفـــالت لل	�ـــار��� علـــى نفق�هـــا 
ة وهــيالfاّصــ

ــة  #ّJKــات ال ال	لّف
Joficoشــ��ة 
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