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حركة األسهم

األسهم األوروبية تنخفض متأثرة بخسائر 
لشركات الطاقة

ترامب يعلن خططًا لخصخصة منظومة المراقبة الجوية

إثر األزمة السياسية..  ألومنيوم قطر في مأزق

مصادر: النمو في المنطقة العربية سيتراجع 
إلى 2.1 في المئة خالل السنة الحالية

مصر:  دعم المواد البترولية 
قد يتجاوز 8 باليين دوالر

تراجع��ت الأ�سه��م الأوروبية متاأث��رة بخ�سائر 
لقطاع الطاقة وهبوط يف اأ�سهم البنوك، ب�سبب 
خم��اوف م��ن اأن م���رف »بانك��و بوب��ولر« 

ال�سباين قد يجري ت�سفيته 
الأوروب��ي   »600 موؤ�ر»�ستوك���س  واأغل��ق 
منخف�سًا 0.13 يف املئة مع انح�سار الن�ساط، 
ب�سبب عطلة يف ال�سوق الأملاين وبع�س اأ�سواق 
الأ�سهم الأوروبية الأخرى، بينما تراجع موؤ�ر 
»فاينن�س��ال تاميز« الربيط��اين 0.3 يف املئة، 
بعدم��ا كان �سج��ل اجلمع��ة املا�س��ي م�ستوى 
قيا�سي��ًا مرتفعًا جدي��داً. وج��اءت البنوك بني 
اأك��رب اخلا�ري��ن يف موؤ���ر »�ستوك���س« م��ع 
هب��وط �سه��م »بانك��و بوبولر« مب��ا ي�سل اإىل 
18 يف املئة اإىل م�ستويات قيا�سية منخف�سة 
جدي��دة، بفع��ل خم��اوف م��ن اأن��ه ق��د يجري 

ت�سفيت��ه اإذا مل يع��ر عل��ى م�س��ر. وت���ررت 
اأي�س��ًا اأ�سهم ال���ركات املرتبط��ة بال�سياحة، 
ب�سب��ب الهج��وم ال��ذي وق��ع يف لن��دن ال�سبت 
املا�س��ي، واأ�سف��ر عن مقت��ل �سبع��ة اأ�سخا�س 
واإ�ساب��ة 48 قب��ل اأيام من انتخاب��ات عامة، 
لكن��ه مل يك��ن ل��ه تاأث��ر عل��ى اأ�س��واق الأ�سهم 
الأو�س��ع ، وانخف���س موؤ���ر اأ�سه��م ���ركات 
0.8 يف املئ��ة،  الأوروبي��ة  ال�سف��ر والرفي��ه 
ليك��ون اأ�س��واأ القطاع��ات اآداء يف جل�سة اليوم. 
وتراجع��ت اأي�س��ًا اأ�سه��م ���ركات النفطية مع 
هب��وط �سعر النفط، بعدما قطعت دول خليجية 
وم���ر العالقات مع قطر، متهمة اإياها  بدعم 
الإرهاب ، ومن ناحية اأخرى، تباين اآداء اأ�سهم 
���ركات متتلك قطر ح�س�س��ًا فيها، ففي حني 
انخف���س �سه��م »جلينكور« للتعدي��ن 1.2 يف 
املئ��ة �سعد �سهما »اإب��ردرول« للمرافق وبنك  

باركليز 

يعتزم الرئي�س الأمركي دونالد ترامب اإعالن 
اخلط��وط العري�سة خلط��ة خ�سخ�سة منظومة 
اإذ  املراقب��ة اجلوي��ة يف الولي��ات املتح��دة، 
�سيح���س الكونغر���س عل��ى ف�سلها ع��ن اإدارة 

النقل اجلوي الحتادية 
ويواجه املقرح عقبات كبرة يف الكونغر�س، 
وبع���س  الدميوقراطي��ون  و�سيعار�س��ه 
اجلمهوري��ني. وق��ال ترام��ب م��راراً اإن جهود 
التحدي��ث اجلاري��ة ملنظوم��ة املراقبة اجلوية 

عفا عليها الزمن بالفعل 
الط��ران  ���ركات  اإىل  اأر�س��ل  ملخ���س  ويف 
وجمموع��ات امل�سال��ح قب��ل عق��د اجتم��اع، 
تق��رح اإدارة ترامب مدة انتقالية مدتها ثالث 

�سنوات لنقل الإ�راف على املراقبة اجلوية 

م�س��وؤويل  م��ن  جمل�س��ا  اإن  املق��رح  ويق��ول 
�سي���رف  واملط��ارات  والنقاب��ات  الط��ران 
عل��ى الكي��ان غ��ر اله��ادف للرب��ح. و�سيلتزم 
الكي��ان اجلديد باتفاقات العم��ل القائمة، لكن 
املراقب��ني اجلوي��ني ل��ن ي�سبح��وا موظف��ني 

باحلكومة الحتادية 
وتنف��ق اإدارة النق��ل اجل��وي الحتادية حواىل 
ع���رة بالي��ني دولر �سنوي��ًا عل��ى املراقب��ة 
اجلوية، اأغلبيتها م��ن الر�سوم املفرو�سة على 
امل�سافري��ن، ولديه��ا نح��و 28 األ��ف موظ��ف 

يعملون يف املراقبة اجلوية 
ومن املتوقع اأن يقول ترامب اإن اخلطة �ستوفر 
الوق��ت للم�سافرين، وتخف���س تكاليف الوقود 
ل���ركات الط��ران. و�سيك��ون برفقت��ه بع�س 
امل�سوؤول��ني التنفيذي��ني م��ن ك��ربى ���ركات 

الطران الأمركية .

قال��ت �ركة نور�س��ك هي��درو الرنويجية، اإن 
�س��ادرات الألومني��وم من م�سن��ع األومنيوم 
قط��ر للمع��ادن، توقف��ت بع��د اأن قطعت دول 
خليجي��ة وعربية عالقاته��ا الدبلوما�سية مع 
الدوح��ة ، ومتل��ك نور�سك هي��درو ح�سة تبلغ 
50  يف املئ��ة يف "األومني��وم قط��ر"، وه��ي 
م���روع م�س��رك ينتج م��ا يزيد عل��ى 600  
األف طن �سنويا م��ن الألومنيوم عايل اجلودة 
والولي��ات  واأوروب��ا  اآ�سي��ا  يف  عم��الء  اإىل 
املتحدة ، ومتل��ك قطر للبرول، وهي مملوكة 

للحكومة، الن�سف الآخر من ال�ركة 
وقال��ت �رك��ة نور�سك هي��دور يف بي��ان اإن 

معظ��م �سحنات األومني��وم قطر متر عادة عرب 
ميناء جبل عل��ي الكبر يف الإمارات العربية 
املتحدة ، لكن يبدو اأن هذا امليناء مغلق اأمام 
جمي��ع ال�سحن��ات القطرية ابت��داًء من �سباح 

يوم ام�س الثالثاء 
واأ�ساف��ت:  بدع��م من املالك��ني هيدرو وقطر 
للبرول، فاإن م�روع األومنيوم قطر امل�سرك 
يعكف حاليا على اإيجاد م�سارات �سحن بديلة 
ك��ي يتمكن من ال�ستم��رار يف خدمة العمالء 
العاملي��ني ، وق��ال متح��دث با�س��م ال�رك��ة 
الرنويجي��ة اإن نور�س��ك هي��درو وم�روعه��ا 
امل�س��رك األومني��وم قط��ر يواجه��ان عملي��ة 
�س��ادرات  ل�ستئن��اف  �سعيهم��ا  يف  �سعب��ة 

الألومنيوم من قطر 

والتداب��ر  النف��ط  اإنت��اج  خف���س  �ساه��م 
احلكومي��ة يف دول منطق��ة ال���رق الأو�س��ط 
املالي��ة  اأو�س��اع  ل�سب��ط  اأفريقي��ا  و�سم��ال 
العام��ة وال�راع��ات الإقليمي��ة، يف ت��دين النم��و 
القت�س��ادي«، وفقًا للبنك ال��دويل يف تقرير »الآفاق 
القت�سادية العاملية: ال�رق الأو�سط و�سمال اأفريقيا«   
واأو�س����ح اأن ال�سع���ودي���ة  حتّملت اجلانب الأكرب من هذه 
اخلفو�سات، وكان التزام �روط التفاق اأعلى من التوقعات 
ومل يغفل اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي  بداأت تنفيذ برامج 

لتنويع ن�ساطاتها القت�سادية بعيداً من اإنتاج النفط.
 و�سج��ل بع���س البلدان امل�س��درة للنفط غر الأع�س��اء يف املجل�س 
من��واً اأقوى كما هي احلال يف اإيران، اإذ اأت��اح رفع العقوبات املت�سلة 

مبلفها النووي عام 2016 قدراً من الزخم 
ويف م���ر، اأكد التقرير »موا�سلته��ا العمل على التكيف مع الآثار النا�سئة 
ع��ن قراره��ا تطبي��ق �سعر �رف م��رن، الذي �ساه��م يف حت�س��ني ال�سادرات 
والإنتاج ال�سناعي مطلع ال�سنة احلالية«، را�سداً » ارتفاعًا حاداً يف الت�سخم «. 
ويف اجلزائر واإيران اأي�سًا، اأ�سار اإىل اأن ال�سغوط النا�سئة عن ارتفاع اأ�سعار املواد 

الغذائية »ا�سطلع بدور يف ازدياد الت�سخم« 

وعن الآفاق امل�ستقبلية، مل ي�ستبعد التقرير »هبوط النمو يف منطقة ال�رق الأو�سط 
و�سم��ال اأفريقي��ا اإىل 2.1 يف املئة هذه ال�سن��ة«، اإذ اأن »التاأثر ال�سلبي الناجم عن 
خف���س اإنت��اج البل��دان الأع�س��اء يف »اأوبك« على البل��دان امل�سدرة يف��وق بدرجة 
ب�سيط��ة حت�ّس��ن الظروف يف الدول امل�ستوردة«. وتوق��ع  انتعا�س النمو اإىل 2.9 يف 
املئ��ة ع��ام 2018«  ورجح البن��ك الدويل اأن »يتدنى النم��و يف ال�سعودية اإىل 0.6 
يف املئ��ة نتيج��ة خف���س الإنت��اج، قب��ل اأن تت�س��ارع وترت��ه اإىل 2 يف املئة عام 
2018، واأن يتباطاأ يف اإيران اإىل 4 يف املئة قبل ارتفاعه يف �سكل طفيف اإىل 4.1 
يف املئ��ة العام املقبل، حيث توؤثر الطاق��ة الإنتاجية الفائ�سة املحدودة يف اإنتاج 
النف��ط و�سعوبة احل�سول على التمويل �سلب��ًا على النمو فيها«. يف حني مل ي�ستبعد 
اأن  ينخف�س النمو يف اجلزائر اإىل 1.5 يف املئة، مع ا�ستمرار تدابر احلكومة ل�سبط 
اأو�س��اع املالية العام��ة و�سعف منو قطاع النفط والغاز  ، وع��ن الدول امل�ستوردة 
للنف��ط، اأ�س��ار التقري��ر اإىل »توقعات لتباط��وؤ النمو يف م���ر اإىل 3.9 يف املئة يف 
ال�سن��ة املالية اجلاري��ة )1 متوز- يوليو 2016 - 30 حزي��ران- يونيو 2017(، 
نتيج��ة اإج��راءات ت�سحيح اأو�س��اع املالية العام��ة وارتفاع مع��دل الت�سخم«، من 
دون اأن ي�ستبع��د »حت�ّسنه تدريجًا اإىل 4.6 يف املئة يف 2018 واإىل 5.3 يف املئة 
يف 2019، مدعوم��ًا بتطبيق اإ�سالحات مناخ الأعم��ال وحت�سن القدرة التناف�سية 
لالقت�س��اد  ، ويف املغ��رب، لف��ت النظر اإىل اأن��ه »�سرتف��ع اإىل 3.8 يف املئة ال�سنة 
احلالي��ة، و3.7 يف املئ��ة يف 2018 ، بفعل تعايف الإنت��اج الزراعي نتيجة حت�سن 
الظ��روف املناخية وتطبيق الإ�سالحات«. كما »�ستت�س��ارع وترة النمو يف تون�س 

اإىل 2.3 يف املئ��ة ال�سن��ة احلالي��ة واإىل 3 يف املئ��ة يف 2018«.

اأبقى البنك الدويل على توقعاته براجع منو القت�ساد امل�ري اإىل 3.9 يف 
املئ��ة خالل ال�سنة احلالية، يف مقابل توقعات بلغت نحو 4.3 يف املئة عام 
2016.  وتوقع البنك يف تقرير اأ�سدره اأخراً حمل عنوان »الآفاق العاملية«، 
اأن يتح�س��ن القت�ساد امل���ري وينمو 4.6 يف املئة عام 2018، و5.3 يف 
املئ��ة ع��ام 2019 ، وكان البنك توقع يف تقرير �سابق حمل عنوان »م�ر... 
الآف��اق القت�سادية«، تراجع معدل النمو اإىل نحو 3.9 يف املئة خالل العام 
امل��ايل احلايل، يف مقاب��ل 4.3 يف املئ��ة العام املا�س��ي، ومقارنة ب�4 يف 

املئة يف توقعات �سابقة �سدرت يف كانون الثاين )يناير( املا�سي .
 واأ�سار اإىل اأن القت�ساد امل�ري ا�ستفاد من قرار حترير �سعر ال�رف يف 3 
ت�ري��ن الثاين )نوفمرب( املا�سي، ما دعم حركة ال�سادرات امل�رية، اإل اأن 
ال�راع��ات اجليو�سيا�سية ل تزال توؤثر يف اقت�سادات منطقة ال�رق الأو�سط 
و�سم��ال اأفريقيا. وكانت م�ر حررت �سعر �رف اجلنيه اأمام الدولر خالل 
ت�رين الثاين املا�سي، وقل�ست الدعم �سمن برنامج متفق عليه مع �سندوق 
النق��د الدويل مدت��ه 3 �سنوات، كما طبق��ت �ريبة القيم��ة امل�سافة، واأقرت 

اأخراً �ريبة دمغة على تعامالت البيع وال�راء يف البور�سة 
اإىل ذل��ك، اأعلن رئي�س احلكومة امل�رية �ريف اإ�سماعيل، يف بيان، اأن دعم 
املواد البرولية قد يتجاوز 145 بليون جنيه )8.055 بليون دولر( خالل 

ال�سنة املالية 2017 - 2018.

الكويت تخطط لبناء 200 ألف وحدة سكنية حتى 2025 

تخط��ط الكوي��ت لبن��اء مئ��ات اآلف الوح��دات ال�سكنية 
خ��الل ال�سن��وات املقبلة، للوف��اء باحلاج��ات املتزايدة 
للمواطن��ني. وق��ال مدي��ر اإدارة التن�سي��ق والربام��ج يف 
»املوؤ�س�س��ة العام��ة للرعاي��ة ال�سكني��ة« ابراهيم نا�ر 
النا�س��ي،  اإن بلده يخطط لب��دء م�ساريع لبناء 198 األف 
وحدة �سكنية خالل ال�سنوات املقبلة حتى ال�سنة املالية 

.2025  - 2024
واأ�س��ار اإىل اأن العمل ب��داأ يف 60 األف وحدة منها �سمن 
اخلط��ة اخلم�سي��ة التا�سع��ة للموؤ�س�س��ة، الت��ي تنتهي يف 
2019 - 2020، بينم��ا �سيكون تنفيذ بقية الوحدات 
�سمن اخلطة العا�رة من 2020 - 2021 اإىل 2024 

 2025 –

املواق��ع  عل��ى   �ستق��ام  امل�ساري��ع  اأن  النا�س��ي  واأك��د 
املخ�س�سة م��ن بلدية الكوي��ت، وحتت اإم��رة املوؤ�س�سة، 
ودخلت يف احل�سة العينية له��ا، والتي ت�سعى املوؤ�س�سة 

اىل اإقامة م�ساريع اإ�سكانية عليها 
يذكر اأن الكويت تكافح من اأجل تاأمني الرعاية ال�سكنية 
ملواطنيها البال��غ عددهم نحو 1.3 مليون، و�سط تراكم 
الطلب��ات لدى املوؤ�س�سة، حتى اأ�سبحت الأ�رة الكويتية 
ت�سط��ر لالنتظار يف بع�س الأحيان اأك��ر من 17 �سنة 

للح�سول على امل�سكن الذي تريد 
وتلت��زم احلكوم��ة الكويتي��ة بتاأم��ني الرعاي��ة ال�سكنية 
جلمي��ع الأ�ر، ما ي�سيف اأعب��اًء مالية �سخمة. ورف�س 
النا�س��ي اإعطاء تقديرات للكلف��ة املالية لهذه امل�ساريع، 
لكن��ه �س��دد عل��ى اأن التموي��ل ل��ن يك��ون م��ن احلكومة 
وحده��ا، ب��ل �سي�سم��ل البن��وك املحلي��ة والأجنبية من 

خ��الل جل��ب ���ركات القط��اع اخلا�س للعم��ل ك�ريك 
لتوف��ر ال�سكن للمواطنني. وق��ال: »�سيكون هناك جذب 
بالتموي��ل  ل��ه عالق��ة  و�سيك��ون عملن��ا  للم�ستثمري��ن 
اخلارجي )من خارج املوؤ�س�سة والقنوات احلكومية( من 
خالل بن��وك حملية اأو خارجي��ة، و�سيكون هناك قطاع 
خا�س يدخل يف �راكات« مع احلكومة لتاأمني الرعاية 

ال�سكنية 
وت�سع��ى احلكوم��ة اىل زي��ادة اإ�راك القط��اع اخلا�س، 
ل �سيم��ا يف ال�سنوات الأخرة مع تراج��ع اأ�سعار النفط، 
وذلك ب�سبب الكلف��ة العالية ملثل هذه امل�ساريع، ورغبة 
يف ال�ستف��ادة م��ن خ��ربات القط��اع يف ه��ذا املج��ال. 
ويف اآذار )مار���س(، طرحت »املوؤ�س�س��ة العامة للرعاية 
ال�سكني��ة« فر�س��ًا ا�ستثماري��ة عل��ى ���ركات القط��اع 
اخلا���س يف م�ساري��ع يبل��غ اإجم��ايل م�ساحته��ا نح��و 

2.5 مليون مر مربع يف مدينتني �سكنيتني جديدتني 
خارج العا�سمة. وقال وزير الدولة ل�سوؤون الإ�سكان يف 
الكويت يا�ر اأبل، يف حينه، اإن حجم ال�ستثمارات التي 
�ستولده��ا هذه امل�ساريع �سيكون »كب��راً جداً« من دون 
ذك��ر اأرقام حمددة، واإن  هناك م�ساريع )اأخرى( �سخمة 

مقبلة 
واأج��رى جمل���س الأمة منذ نحو اأربع �سن��وات، ا�ستطالع 
راأي �سام��اًل لعينة كبرة م��ن املواطنني ب�ساأن اأولويات 
الق�ساي��ا الت��ي عل��ى الربمل��ان اأن يت�سدى له��ا، وجاء 
الإ�سكان يف املرتبة الأوىل متقدمًا على ق�سايا ال�سحة 
والتعلي��م والأم��ن. ويقول خ��رباء اإن امل�سكل��ة الأ�سا�س 
ه��ي اأن الدولة تقدم الرعاي��ة ال�سكنية جلميع املواطنني 
ولي���س لذوي الدخل املحدود فقط، ما يعني اأن الأغنياء 
وحت��ى رجال الأعم��ال يف هذه الدول��ة الغنية بالطاقة 

يح�سلون على الرعاية ال�سكنية مثلهم مثل الفقراء 
الوح��دات اجلدي��دة ثالث��ة خي��ارات  اإىل ذل��ك، ت�سم��ل 
للمواطن��ني، اأوله��ا الق�سيمة ال�سكنية وه��ي قطعة اأر�س 
ت��دور ع��ادة ب��ني 300 و500 م��ر مرب��ع يف منطق��ة 
مكتملة املرافق واخلدمات والبنية الأ�سا�سية، م�سحوبة 
بقر���س �سكن��ي مي���ّر م��ن »بن��ك الئتم��ان الكويتي« 
احلكوم��ي مبقدار �سبعني األف دين��ار )230 األف دولر( 

ومواد بناء مدعومة بنحو 30 األف دينار 
اأم��ا اخلي��ار الث��اين، فيتمث��ل يف ح�س��ول املواطن على 
بي��ت مكتمل املراف��ق من احلكومة، واخلي��ار الثالث هو 
احل�س��ول على �سق��ة �سكني��ة يف منطقة ممي��زة وتكون 

عادة ذات اإطاللة بحرية 
وجل��اأت احلكومة خالل ال�سن��وات الأخرة اإىل بناء مدن 
كب��رة بعيدة ع��ن العا�سمة، لك��ن كراً م��ن املواطنني 

يف�سل��ون النتظار ل�سنوات طويل��ة حتى يح�سلون على 
وح��دة �سكني��ة يف مناط��ق قريب��ة م��ن العا�سمة حيث 
الأق��ارب واأماك��ن العم��ل ،  وق��ال النا�س��ي اإن »الدول��ة 
ملزم��ة بتق��دمي الرعاي��ة ال�سكني��ة مب�ساح��ات معين��ة، 
وبتق��دمي قر���س اإ�س��كاين وخدم��ات، لكنها غ��ر ملزمة 
بتقدمي هذه الرعاية ال�سكنية يف موقع معني«. واأ�ساف 
اأن »امل�سكل��ة لي�ست يف الأع��داد املتقدمة للح�سول على 
ح��ق الرعاي��ة ال�سكنية، لك��ن يف مدد النتظ��ار«، وكلما 
تقل�س��ت م��دة النتظ��ار كان ذل��ك موؤ���راً عل��ى جناح 
املوؤ�س�س��ة. وع��ّد اأن »احل�س��ول عل��ى الوحدة غ��ر ملزم 
وح��ق الختي��ار يعتمد عل��ى رغبة املواط��ن الهدف هو 
تقلي���س م��دة النتظار«، موؤك��داً اأن »هناك م��ن ت�سلموا 
وحداته��م خ��الل اأقل من اأربع �سنوات م��ن تقدمي الطلب 

يف بع�س املدن اجلديدة البعيدة ن�سبيًا عن العا�سمة .

الخطوة األخيرة نحو تحسين جودتها.. 
األردن قادر على تحسين جودة الخدمات

اأطل��ق البنك الدويل يف العا�سم��ة الأردنية عّمان، برعاية وزير التخطيط 
والتعاون الدويل، التقرير الذي اأعده البنك الدويل بالتعاون مع احلكومة 
الأردني��ة بعنوان اخلطوة الأخرة نحو حت�سني جودة تقدمي اخلدمات يف 

الأردن
واأ�س��ار التقري��ر اىل اأن الإنف��اق الع��ام عل��ى قطاع��ي الرعاي��ة ال�سحية 
والتعلي��م يف الأردن يع��د اأعلى من��ه يف الكثر من البل��دان. اإل اأن هذين 
القطاع��ني يواجه��ان حتديات يف حت�سني جودة تق��دمي اخلدمات، موؤكداً 

�رورة تعزيز امل�ساءلة وزيادة الرقابة.
واأف��اد التقري��ر ب�اأن الأردن ق��ادر على حت�سني جودة ه��ذه اخلدمات من 
خ��الل ا�ستخدام احلوافز وزيادة الرقابة لتعزي��ز امل�ساءلة«، ويف الواقع، 
يت�س��اوى اإنف��اق الأردن تقريبًا مع ما تنفقه بلدان مث��ل اأملانيا والنم�سا 
وبولن��دا على التعلي��م ن�سبة لإجمايل الإنفاق احلكوم��ي، ويعادل تقريبًا 
�سع��ف متو�سط الإنف��اق يف منطقة ال�رق الأو�س��ط و�سمال اأفريقيا على 

الرعاية ال�سحية ن�سبة لإجمايل الناجت املحلي 
وي�سي��ف التقرير: م��ع اأن هناك اأمثلة عن ممار�س��ات ف�سلى يف عدد من 
املدار���س واملراك��ز ال�سحي��ة يف كل اأنحاء الب��الد، اإل اأن الأردن ل يزال 
يواج��ه حتديات يف ما يتعلق بجودة اخلدمات العامة يف املتو�سطووفق 
التقري��ر، فاإن التباين بني اإنف��اق الأردن على قطاع��ي ال�سحة والتعليم 
وب��ني كون النتائج املحققة دون امل�ست��وى املتوقع لي�س م�ساألة و�سيلة، 
ب��ل نوعية تقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك كيفي��ة تقدمي الأطباء واملعلمني 

اخلدمات يف مراكز عملهم.
 وي�ساع��د حت�س��ني اأداء مقدم��ي خدمات الرعاي��ة ال�سحي��ة والتعليم يف 
ال�ستف��ادة م��ن املوارد الت��ي مت ا�ستثماره��ا بالفعل يف البني��ة التحتية 
له��ذه الأنظم��ة، وكذلك يف زي��ادة الإجنازات املتحقق��ة يف جمال جودة 

اخلدمات اىل اأق�سى حد.
ويف قط��اع الرعاي��ة ال�سحية، ي�س��ر التقري��ر اىل اأن الأردن حقق اأي�سًا 

تقدم��ًا ملحوظًا خالل العقدين املا�سي��ني حيث �سجل خطوات 
هائل��ة يف جمال حت�سني الأو�ساع ال�سحي��ة لل�سكان، وعلى 

نًا كبراً  �سعيد �سح��ة الأمهات والأطفال، كما اأح��رز حت�سُّ
يف مكافحة الأمرا���س املعدية ومع ذلك، ل تزال البالد 

تواج��ه اأمرا�س��ًا غ��ر معدي��ة )مث��ل اأمرا���س القل��ب 
والأوعية الدموية وال�سكري( التي تت�سبب يف وقوع 

ثالث من بني كل اأربع وفيات �سنويًا
وم��ن �ساأن زي��ادة الرقابة عل��ى روؤ�ساء مراكز 

اأن  املدار���س  ومدي��ري  ال�سحي��ة  الرعاي��ة 
ت��وؤدي اىل حتقي��ق حت�س��ن ملمو���س يف 

م�ست��وى الأداء املب��ذول داخ��ل م��كان 
العم��ل. وبالتزام��ن م��ع ذل��ك، يجب 

اأي�سًا اإدخال بع�س اآليات احلوافز 
مكا�س��ب  اأك��رب  جلن��ي  القوي��ة 

ممكن��ة م��ن تطبي��ق الرقابة. 
وتقع ه��ذه الإج��راءات يف 

�سمي��م نظ��ام امل�ساءلة 
الأداء  اىل  امل�ستن��د 

ي�ستخ��دم  ال��ذي 
موؤ���رات حمددة 

بو�س��وح ملكاف��اأة مقدِّمي اخلدم��ات، وزي��ر التخطيط والتع��اون الدويل 
عم��اد الفاخ��وري ق��ال اإن التقري��ر ي��ربز ���رورة و�سع نظ��ام م�ساءلة 
مقدِّم��ي اخلدم��ات يف �سميم اأجن��دة اإ�س��الح قطاعي ال�سح��ة والتعليم 

لتح�سني جودة تقدمي اخلدمات يف الأردن.
 واأ�س��اف: »اإن احلكوم��ة الأردني��ة ملتزم��ة به��ذه الأجن��دة الإ�سالحية 
وه��ي يف �سدد اتخاذ خطوات حثيث��ة ل�سمان ال�ستخدام الأمثل للموارد 
م��ع  تعم��ل  التخطي��ط  وزارة  اأن  اىل  ولف��ت  القطاع��ني«.  اأداء  لتح�س��ني 
وزارت��ي ال�سح��ة والربية على متابع��ة ت�سمني التو�سي��ات الواردة يف 
التقري��ر ال��الزم اتخاذها �سمن خط��ة عمل الوزارتني، كم��ا �ستعمل على 
ت�سمينه��ا عند حتديث الربنام��ج التنموي التنفي��ذي للحكومة -2016
2019 والذي يتم على اأ�سا�س �سنوي.وقال اإن الأردن و�سل اىل مرحلة 
الإ�سباع يف ا�ستقبال الالجئني من الإخوة والأخوات ال�سوريني. واأ�ساف 
اأن ه��ذه الن�سب��ة يف اأع��داد الالجئ��ني ت�سكل �سغط��ًا كبراً عل��ى مقدرات 
الأردن وم��وارده والقطاعات اخلدمية والبنية التحتي��ة. واأكد الفاخوري 
اأن قط��اع التعليم يف الأردن على الرغم م��ن التحديات، يعد اإحدى نقاط 
الق��وة الرئي�سي��ة. واأ�س��ار اىل ابرز التحدي��ات التي تواجه قط��اع التعليم 
والت��ي تتمثل يف زيادة ال�سغط على البنية التحتية نتيجة النمو ال�سكاين 
والهج��رات الق�ري��ة املتزاي��دة، ونق���س املخ�س�س��ات املالي��ة الالزمة 
لتطوي��ر النظ��ام التعليم��ي ليواك��ب التطور ال�ري��ع يف النظ��م الربوية 

احلديثة يف املجتمعات املتقدمة.
وو�س��ف قط��اع ال�سح��ة باأن��ه الأف�سل يف منطق��ة ال���رق الأو�سط على 
الرغ��م من التحديات املحيطة، م�س��راً اىل التحديات التي تواجه القطاع 
وابرزه��ا ارتف��اع كلفة اخلدم��ات ال�سحية والإنفاق عليه��ا يف ظل تزايد 
الطل��ب على هذه اخلدمات و�سعوبة ا�ستقطاب الكفاءات اجلديدة وت�رب 
الكف��اءات الفني��ة املوؤهل��ة وكذل��ك احلاج��ة اىل مزيد م��ن ال�ستثمار يف 
خدمات الرعاية ال�سحية الأولية. واأ�ساد بجهود البنك الدويل، واهتمامه 
بدعم القطاعات احليوية يف الأردن، وا�سفًا التقرير الذي اأعده البنك باأنه 

الأول من نوعه يف املنطقة.
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