
  م�ت�� الع�ة على نار حام�ة

 ت��ی� ال��ا�قة وال��ائ�

 

ـــــ�ت��ة ت�ـــــ��  ،٢٠٠٨ العـــــام فـــــي  ب
 م�ـه، ٣١ فـي ت �یـً�ا ةال�ـ� وهـ�ه ،

 ان01ــار مــع خ,�ًصــا ال*ع�ّ&ــة، األج�'ّ&ــة
 ?<ـــ�ن  وقـــ� .داالق1,ـــا علـــى وأ4'ـــ3

 تع*ــ&F تEاشــ�� إلــى اعائــ�ً  ال1ــأم�@، 
 ق'ـــــل تIـــــ�ن  دن،ر األ ضـــــ*�ها مـــــ@و 

 .األك'�
 رئ&�ـــها قـــّ�ر إذ ،الMام�ـــة ب�ورتـــه لل*ـــLت*�
 ال1أم��&ــة، ثللE ـ�  م�ـاRقة إ4ـالق 

  .”@ال1أم� قUاع

 

 

م�ت�� الع�ة على نار حام�ة

  :وأّول الغ! 

ت��ی� ال��ا�قة وال��ائ�
٠٧/٠١/٢٠٢١  

ـــــة ل*ـــــLت*� االســـــ1ع�ادات EYـــــأم��ي الع ـــــام@ ال1 Mـــــ�� ال ـــــ3 ال ـــــي انUل ف
،رأ?ـا يفـ سـ�1َْ�@ ]ـلّ  مـّ�ة ُ?قـام ال�� ثال � له�ا اس1ع�اًدا

األج�'ّ&ــةو  الع�b&ــة الــ�ول ت�اجــه ال1ــي ال,ــ`Eة ال_ــ�وف
Covidالـــ��٩١ �وأ4'ـــ3 لیـــkا وال األرواح مـــ@ الع�یـــ� ح,ـــ

 ل0ــ�]ات األردنـي االت ــاد ةبهّ*ــ ال*ــLت*� هــ�ا عقــ� علــى
 ّ�و  ،يالع�bـــــ العـــــالF دول أنّ  إذ ،كالف1ّـــــا الف�ـــــ�وس ضـــــ

األك'� k�Rئها الF&`U1 ع*ل&ات م@ oأن1ه ق� ،�ال*Lت* انعقاد
ـــ الل��ـــة عـــ@ َصـــَ�ر مـــا الســـ1ع�ادات لل*ـــLت*� ةال�1_&*ّ&

� ال1ـ�الي، علـى الMان&ــة ولل*ـ�ة واألعqـاء، سـ*��ات ماجـ
قUاع في Rُع� ع@ الع*ل ت �?اتو  ف�ائ�” ی�1اول مالعا ه�ا 

 

 
االســـــ1ع�ادات

اس1ع�اًدا ،ةس�rع
ال_ــ�وف رغــF علــى

Covid- ف�ـــ�وس
علــى االصـ�ار
ضـــــ�ّ  اللقاحـــــات

�انعقاد م�ع
الســـ1ع�اداتا هـــ�ه مـــ@

ماجـ� ال*ه�ـ�س
 وم�ض�عها



 واإلEuال ٢٠١٩ عام ال*�عق� ال�اب3
 ع�b&ــة دول ٥ مــ@ م0ــار]�@ مــ@ Mً Rــا

 هــ�ا م�ضــ�ع اخ1&ــار أن” :قــال ال1ــأم��ي،
 أو الــ�ائF ال�1ــ�ال �وَحْ_ــ اإلقفــال و�b&اســة
oع� سـ&*ا وال ،تالقUاعـا @مـ ال�MIـ� اسـ1

 ع*الئها، خ�مة في االس1*�ار على
�ــــي االســــM1*ار صــــع�  ال��I1ل�ج&ــــا ف

 ضـ*@ مـ@ ،�Rُعـ وعـ@ ،ال�1Iون&ـاً  الع*ـل
ـــــــــــــــة Eـــــــــــــــة ل*�اكyفـــــــــــــــي ألع*ـــــــــــــــالا ب� 

� ان01ــار مــ@ لل1قل�ــل االج1*ــاعي الE1اعــ
 ووفـ3 .”ةr�4ل س��ات م�ار على z&ه

 الMــام@ ال*ــLت*� مجب�نــا تqــ*�@ علــى
 قUـاع علـى ا]�رون جائ ة تأث�� عم�ض� 

 فـي الهاشـ*ّ&ة األردنّ&ـة ال**لIـة ومـ@
 الئ ـة علـى Rـارزة تأم��ّ&ـة ةم Uّـ Rـات

 فـي الE ـ�ث ل�1ـّلF م�عـ� آخ� حّ�دت
ر سـ�اء صـف ة ١٥  أو Rالع�b&ـة ُحـ�ِّ

F&ّY1قة م�اض&ع سRومـ@ ال*�ا  ّFسـ1ُعل@ ثـ 
 آالف وأرbعــة األّول، للفــائk أم��]ــي
� Eال�ام� ال kـألف الفائR ر،دوال 

 اإلشـارة مـع ،� ال�ـار  العـام مـ@ أّ?ـار
ـــ� فـــي R*ـــا ،داالت ـــا نفقـــة  اك��تـــ ذل
 مـ@ Fلهـ تال*�اصـال تـأم�@ عـ@ فqـالً 

ـــــ�اغ'�@ وr*<ـــــ@ .م�اعاتهـــــا   فـــــي ال
� ال R*لّ�ــ� االت ــاد تkوrــ� ،ال0ــ�و
 ع�ـ�ان إلـى ال*Uلـ�ب و�رسـال ال�1Iونّ&ـة

 

 

ال�اب3 ال*Lت*� في األولى ال*Eادرة ن�اح إلى الb��1ة �هه ت�Iار
Mً Rــا ٣٥ اســ1قo'U إذ وع�bً&ــا، م لً&ــا ف�هــا ال*0ــار]ة علــى

  .األردن
�ال1ــأم��ي، الE ــ� م�ــاRقة علــى تعل&قــه وفــي ســ*��ات ماجــ

�Eاألوضــاع مــ�تR ائ ــة ال�اصــة ال�اه�ــة�R اســة ]�رونــا&�bو
اسـ1�عo وال1ـي والع�b&ـة الغ�b&ـة الـ�ول غال'&ـة Eع1هـاتّ ا ال1ي
على اق�رته ل�اح&ة ات �?ً  لها شّ<ل ما ،�Rُع ع@ لع*لل ،@ال1أم�

ــــي ال��مــــة ــــ تU1ّلــــ� ال1 Eــــ�رات ةم�اكU1ــــة ال ــــى العال*& صــــع�� عل
الع*ـل ت �rل ه�ف جعل ما وه� ،@االل�1Iون�َّ�ْ  وال�فع 

ـــــــــــــــة األهـــــــــــــــ�اف Fّ أهـــــــــــــــ �]أحـــــــــــــــ ال0ـــــــــــــــ�]ات اســـــــــــــــ�1ات&�&ات Eل*�اك
الE1اعــ� س&اســة تU'�ــ3 َفَ�َضــoْ  ال1ــي ةال*�1ــارع تال1غ��ــ�ا

z&ه اسM1*�ت �ال� � ال�0E  مالها سرأ على �لل فا و]�ل�
علــى حِ�صــo لل*ــLت*� ال�1_&*&ــة الل��ــة فــإنّ  ،أ?qًــا إل&ــه
عم�ض�  في خ,�ًصا ،ةجل� م@ أك�M في �س�1ُاق0 عّ�ة
ومـ@ وع�bًـا دولّ�ـ�@ خ'ـ�اء أنّ  القـ�ل ال اصـل ت ,ـ�ل وم@

Rـات الـ�� ال*Lت*� به�ا ح�qرrًا س&0ار]�ن  وال��I1ل�ج&ا،
  .لل1أم�@ ال*�ّ,,ة

حّ�دت ال�1_&*ّ&ة الل��ة أنّ  إلى ن��0 ،�ال*Lت* kج�ائ إلى
١٥ الــ ال�احـ� الE ـ� ی1عـّ�� ال أن علـى ال�ار�  العام م@
سR F&ّY1ال1أم�@ م�1ّ,ة ل��ة ه�اك أنّ  ال*ع�وف وم@ 

أم��]ــي دوالر آالف خ*�ــة :وهــي ال*�صــ�دة Rــال��ائk ال�*�ــة
الE � ى_ وس& .ال�اRع للفائk دوالر وألفا للMال�، آالف وثالثة

أّ?ـار ٢ أق,ـاه م�عـ�ٍ  فـي س�F1ّ  الفائrk@ أس*اء ع@ االعالن
@rkـــائ ـــى Rـــال*Lت*� لل*0ـــار]ة ن مـــ�عّ�و  ال�*�ـــة الف نفقـــة عل

فqـالً  ع*ـان، مUـار إلى @kr الفائ نا�بل م@ )س&احّ&ة درجة
  .وbالع<� العEYة إلى األردنّ&ة

 �?�ـــــ ال*�ـــــاRقة فـــــي لل*0ـــــار]�@ اشـــــ�و4ً  ثّ*ـــــة أنّ  إلـــــى
ال0ــ�و� تلــ� بــ�@ ومــ@ .داالت ــا م�قــع علــى عل�هــا اال4ّــالع

ال�1Iونّ&ـة وأخـ��  مU'�عـة ون�ـ�ة الE ـ�، عـ@ واح�ة صف ة

ت�Iار وrع�د
علــى �الI'�ــ

األردن ض*�ها
ماجــ� ال*ه�ــ�س

مــ�ت�E العــام
ال1ي ال�kئي
ال1أم� قUاع
ال��مــــة هــــ�ه

 وال1عامالت
اســـــــــــــــ�1ات&�&ات

ال1غ��ــ�ا هــ�ه �ــلّ 
و]�ل� لع�و� ا

إل&ــه أشــار مــا
عّ�ة عم�اض&
وم@ .ال1أم�@
وال��I1ل�ج&ا، ال1أم�@

ال*�ّ,,ة ال*Lت*�ات
إلى الع�دة في
م@ آذار ٣١

وم@ .االنIل�rّkة
@rkال�*�ــة الفــائ
وثالثة للMاني،

االعالن أن علً*ا
ـــ الفـــائrk@ أنّ  ىإل

درجة( �ال�ف
األردنّ&ة العاص*ة

إلـــــى إشـــــارة
اال4ّــالع ةال*0ــار]
صف ة ی�1اوز
  .داالت ا



� مـاه� االت ـاد مـ�ی� سـ*��ات، ماجـ

 جـار�  وعلـى ال*�ّ_*ـة، الل��ـة أن سـ*��ات
 و4ــ�ح وتق�&ــات فقــ�ات اســ1 �اثها ذلــ�
 ت ف�ـk سـ&اق فـي ?أتي ةال�ائk  ف�Iة 

 م�ــ1ق'ل ت�ــ�م تأم��&ــة تاودراســ أR ــاث
 م�ـ1 �ث هـ� مـا ]ـل علـى الqـ�ء 

 ت�اجـه ال1ـي ال��یـ�ة وال1 ـ�?ات ال*�ـا�4
 Fّ ســ�1و  .لال*�ــا هــ�ا فــي بال�1ــار  

 ال1ــــــــــــــــــــــــــــــأم�@ ســــــــــــــــــــــــــــــ�اقأ يفــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال1ـــي وال�1صـــ&ات وال*ق�1حـــات االفIـــار

 س&0ـــغل ،م�ـــEY1الً  عـــ�Rُ  عـــ@ الع*ـــل
 قUـــــاع مـــــع لل*1عـــــامل�@ م�ـــــافع مـــــ@

 االسـل�ب هـ�ا سـ1�1هج ال1ـي ال0ـ�]ات
  .@ال1أم� في Rالع*ل ال*ه1*�@ م@ 
ــــادة خــــالل مــــ@ ال��ــــاح م�ــــ��ة rاد ز� أعــــ

 شـ�]ات فـي ال1أم��&ـة والIـ�ادر الY&ـادات
 لصــلل�1ا العــالF حـ�ل ال1ــأم�@ صــ�اعة

 

 

ماجـ� الـ�ئ&� إلـى تqـFّ  لل*ـLت*� ال�1_&*ّ&ـة الل��ـة أنّ  نـ�]�
  .زع�ب ول�� .ود ب�ر النا .د اإلدارة م�ل� وع�qا

سـ*��ات ال*ه��س �ذ] ال*�تق�، ال*Lت*� ه�ا ىعل له 
ــا تقــ�م ذلــ� ومــ@ ،ةدور  ]ــلّ  علــى تUــ��rات Rإدخــال دائً*
ف�Iة ح�4  أنّ  علً*ا العEYة، مLت*� ةأه*& م@ زkّ تع تقل��?ة 

أR ــاث إلعــ�اد ،اودول&ــ وع�b&ــاً  م ل&ــاً  ،@ال1ــأم� قUــاع فــي
 سـ1لقي ةد�ّ م�1ـ م�اض&ع اخ1&ار �ع' األردن في م�@أ

ال*�ـا�4 حـ�ل واآلراء األفIار تEادل على عالوة ،@ال1أم�
 وتEــادل �Rُعــ عــ@ Rالع*ــل ی1علــ3 مــا يفــ وخاصــة ال,ــ�اعة

فــــــــــــــــــــــــــــــ ون0ــــــــــــــــــــــــــــــ�ها الفــــــــــــــــــــــــــــــائkة االR ــــــــــــــــــــــــــــــاث Fتع*ــــــــــــــــــــــــــــــ&
االفIـــار مـــ@ لالســـ1فادة ،يال* لـــ األردنـــي ال�ـــ�ق  فيو ،ةكافـــ

ـــ� .ثاألR ـــا ال�هـــا الع*ـــل أن تـــ��  ال�1_&*&ـــة الل��ـــة أنّ  ذل
مـــــ@ هیـــــ�فِّ�  ل*ـــــا االق1,ـــــاد?ة القUاعـــــات م�1لـــــف فـــــي أوســـــع
ـو�r ال*ـ��ف�@ ع*ـل مـ@ ل?�هّ  وb*ا ال0ـ�]ات علـى ةفـالIل ففِّ

م@ ش�r ة اس1قUاب م<ان&ةإ ع@ فqالً  ع�ی�ة، ل�ج�1&ة
ــــ�ة إشــــارة ــــة مــــLت*� أنّ  إلــــى أخ� EYــــى حــــاف� الع م�ــــ��ة عل

الY&ـادات ]'ـ��  م@ م�Uqد ل0R< ال*0ار]ة وم�z  ��1&ه
صــ�اعة فـي العــامل�ن  ی�1_ـ�ه اثً حــ� واصــEح والع�b&ـة، العال*&ــة

  .لالع* ولقاءات االج1*اعات

نـ�]� أن یEقـى
وع�qا ال ��@،

 تعل�3ٍ  وفي
تقــ�م عادتهــا،

 غ�� أفIار
فــي العــامل�@
م�@أ1ال ص�اعة

ال1أم� م�ال في
ال,ــ�اعة هــ�ه

تع*ــــــــــــــــــــــــــــــ&
كافـــ ةالع�b&ـــ

ال�هـــا ســـ�1ل�
أوســـــع اkً حّ�ــــ

وb*ا ،@ال1أم�
ل�ج�1&ة ن�احي م@

ــــى إشــــارة تEق
z&ه ال*0ار]�@

العال*&ــة ال1ـأم�@
االج1*اعات �قْ وعَ 
 


