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أخبار الجامعة

الرأي االلكتروني -الدستور االلكتروني -الغد االلكتروني-
المدينة نيوز -الوقائع االخبارية -أخبار األردنية

3542/4/3

األربعا

عن عمله (سيمفونية البتراء)...
سكرية يفوز في المسابقة الدولية للتأليف السيمفوني ويحصل على دبلوما الشرف في
التأليف الموسيقي

فادية العتيبي -فاز أستاذ التأليف الموسيقي في قسم
الفنون الموسيقية في كلية الفنون والتصميم في

الجامعة األردنية الدكتور هيثم سكرية في المسابقة
الدولية للتأليف السيمفوني التي أقيمت في جمهورية

صربيا ونظمتها الجمعية النسائية للزمالة الموسيقية،
وحصل على دبلوما الشرف في التأليف الموسيقي

عن عمله (سيمفونية البتراء).
وجاء فوز سكرية عن عمله (سيمفونية البتراء)

المكونة من ثالث حركات هي:الشروق في وادي

رم ،الغروب في وادي رم ،والمدينة الوردية ،وتصور كل حركة منها طبيعة المكان وعبق التاريخ،
رافقتها ألحان شعبية أردنية جمعت ما بين الطابع العربي والهوية األردنية ،كأفكار بنائية تؤكد على

االعتزاز بالموروث الشعبي األردني.

عن هذا الفوز أعرب سكرية عن سعادته في تحقيق هذا اإلنجاز المشرف الذي يشاد به ،وعن فخره

بهذا الفوز الذي أهداه لجامعته (األردنية) وبلده األردن ،حيث قدم من خالل(سيمفونية البتراء) نموذجا
مختلفا من الفنون التي تبرز رقي وتنوع الثقافة األردنية.
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وقال إن أهمية هذه الجائزة تكمن في أنها دولية ونظمت على مستوى العالم ،وهي حتما ستضعني

على أولى عتبات العالمية وتنقلني إلى مستوى متقدم من االنتشار ،مشي ار إلى حصوله طيلة مسيرته
الفنية واألكاديمية على زهاء الـ ( )٤١جائزة محلية واقليمية ،وتكريمه قرابة الـ ( ) ٠٣تكريما في

مناسبات ومحافل متعددة.

وتطلع سكرية إلى تقديم عمله هذا في أم الجامعات ؛ الجامعة األردنية ،ليتسنى للطلبة سماع

موسيقى عالمية الشكل (سمفونية) بطابع عربي وبنكهة أردنية ،معتب ار أن الموسيقى والفنون هي لغة
السالم والمحبة ،ويمكن من خاللها تحصين أبنائنا وشبابنا من االنزالق في مهاوي الغلو والتطرف

واإلرهاب واألفكار المسمومة.

من الجدير ذكره أن (سيمفونية البتراء) تم تقديمها في عدة محافل ثقافية وفنية في األردن والوطن
العربي ،وفنلندا ،وروسيا ،والصين ،إلى جانب تقديمها من خالل أوركسترات عالمية بقيادة سكرية،

وبقيادة قادة عرب وعالميين مثل :ستيفن لويد ،وطارق مهران ،ومارك مينكوسكي ،ومحمد عثمان

صديق.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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شؤون جامعية ومحلية
الدستور ص أولى3/

3542/4/3

األربعا

المستفيدون من «دعم الطالب الجامعية» بداية األسبوع المقبل
أمان السائح -أعلنت مصادر مطلعة ان اعالن أسماء الطالب المستفيدين من صناديق دعم الطالب

الجامعي ستكون بداية األسبوع المقبل بأقصى التقديرات يومي السبت او االحد  ،حيث انهت اللجان
عملها بشأن تنقيح الطلبات وكافة القوائم المشمولة بالصندوق تمهيدا العالن القائمة المبدئية  ،حيث

تتعامل مديرية البعثات مع حوالي  25الف طلب .

وسيتم فتح باب التقديم لالعتراضات فور اعالن القائمة تمهيدا للنظر بتلك الطلبات واعالن القائمة

النهائية منتصف كانون الثاني الحالي .وسيتم اعالن البعثات والمنح والقروض الداخلية والتي تشمل
منح الديوان الملكي الهاشمي العامر  /منحة كاملة (باستثناء الفصل الدراسي األول ) ،ومنح صندوق
األميرة منى لدعم التمريض لإلناث فقط  /منحة كاملة ،وبعثات صندوق طلبة مدارس مناطق جيوب

الفقر  /منحة كاملة ،وبعثات الطب البيطري  /منحة كاملة  .كما تشمل بعثات أوائل المملكة واأللوية
 /منحة كاملة ،ومنح صندوق دعم الطالب لطلبة إقليمي الوسط والشمال  /منحة كاملة ،ومنح
صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية بحد أقصى  ١2ساعة ،وبعثة التفوق الرياضي

بحد أقصى  ١2ساعة ،ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية (تمريض إناث
فقط ) وتغطي بحد أقصى ( )١2ساعة دراسية ،ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية
الرسمية (التخصصات التطبيقية والمهنية ) وتغطي بحد أقصى ( )١2ساعة دراسية ،ومنح صندوق
دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية (الشريعة إناث وذكور مناصفة) وتغطي بحد أقصى

( )١2ساعة دراسية  ،على ان ال يقل معدل الطالب عن . % 0٣

وتشمل ايضا قروض صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية ،وتغطي بحد أقصى

( )١2ساعة دراسية معتمدة للطالب المستحق ،ومنح أكاديمية األراضي الجافة في الجامعة الهاشمية

 ١2 /ساعة ،ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية «دبلوم كليات المجتمع
الرسمية للتخصصات التطبيقية والمهنية».
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الغد ص أولى - 3 /طلبة نيوز

3542/4/3

األربعا

انتقادات متبادلة بين “التعليم العالي” والجامعات الخاصة حول الطلبة الوافدين
تيسير النعيمات – رغم تأكيد الجانبين؛ و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة،
حرصهما على تحفيز وتشجيع استقطاب الطلبة العرب واالجانب للدراسة بالمملكة ،باعتبار ذلك
داعما مهما للجامعات ولالقتصاد الوطني ،فإن تبادال لالنتقادات جرى مؤخ ار بين الطرفين ،حيث

حملت جامعات خاصة الو ازرة بوضع عراقيل أمام توسيع باب االستقطاب للطلبة ،وهو ما ردت عليه

الثانية باالشارة إلى عدة خطوات وسياسات تشجع اقبال الطلبة الوافدين للدراسة باألردن.

حدة االنتقادات للو ازرة تباينت ايضا بين رؤساء ومالكي جامعات خاصة ،في تحميل مسؤولية

استقطاب الطلبة الوافدين بين من يرى أن الو ازرة وهيئة االعتماد وبعض الجهات الرسمية “ال تقوم”
بدورها وانها تضع العراقيل أمام هذه الجامعات ،وبين من يرى ان االساس بعملية االستقطاب يعود

للجامعات ذاتها ،تضاف له جهود الجهات الرسمية.

الجامعات الخاصة تركز -بحسب أحاديث لعدد من رؤساء ومالكي هذه المؤسسات -على أن هناك
“حملة غير مقصودة تستهدف الجامعات الخاصة ،من خالل وجود البرنامج الموازي بالجامعات

الرسمية ،وقبولها العداد تزيد عن طاقتها االستيعابية ،في منافسة للجامعات الخاصة ،فضال عن
العراقيل التي توضع أمام هذه الجامعات باستقطاب الطلبة الوافدين من الجنسيات المقيدة.

ودعوا إلى حملة وطنية تقودها و ازرة التعليم العالي ،بحيث تضم الجامعات الرسمية والخاصة للعمل

على استقطاب الطلبة الوافدين ،تحقيقا لخطة الو ازرة برفع اعداد الوافدين للجامعات األردنية من ١٣
ألف طالب حاليا إلى  0٣ألفا العام .5٣5٣

رئيس جامعة عمان العربية د .ماهر سليم يشير لـ”الغد” إلى وجود معاناة في استقطاب الطلبة
الوافدين نتيجة سياسات القبول الحالية وبرنامج الموازي ،واستيعاب جميع الطلبة الحاصلين على

معدالت

 % 52فما فوق بالجامعات الرسمية ،وقبولها طلبة تفوق اعدادهم الطاقة االستيعابية “ما انعكس سلبا

على الجامعات الخاصة” .واعتبر سليم ان ذلك “حملة غير مقصودة ضد الجامعات الخاصة”.

وقال إن بعض الدول العربية “سحبت اعترافها من بعض الجامعات الخاصة في ظل غياب تام

لو ازرتي التعليم العالي والخارجية وشؤون المغتربين” ،مشي ار إلى أن بعض الدول العربية وفي حال
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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تعرض إحدى الجامعات الخاصة فيها لسحب االعتراف بها من قبل األردن “فان و ازرتي التعليم

العالي والخارجية في تلك الدولة تتدخل لدى األردن إلعادة االعتراف بهذه الجامعة”.

ودعا سليم إلى احتضان جميع الجامعات الرسمية والخاصة ،واعادة الهيبة للتعليم العالي األردني في

الخليج ،ال سيما وان الجامعات الخاصة األردنية معتمدة من قبل هيئة االعتماد اعتمادين عاما
وخاصا ،وتلتزم بمعايير الجودة.

ويلفت سليم الى أن هيئة االعتماد “تتشدد في تطبيق معايير االعتماد الخاص على الجامعات
الخاصة ،مقابل التساهل في تطبيقها على الجامعات الرسمية” على حد رأيه.

وقال إن هناك “غيابا لجهود و ازرة التعليم العالي في استقطاب الطلبة الوافدين” ،داعيا إلى حملة
تقودها الو ازرة في هذا الشأن“ ،تتضمن العمل على إعادة االعتراف ببعض الجامعات الخاصة من
قبل الدول التي سحبت االعتراف ،والسماح وتسهيل عملية االستقطاب ،ال سيما من الجنسيات

المقيدة ،وازالة شرط ان يقوم الطالب بدفع رسوم سنة كاملة للحصول على االقامة ،وترك متابعة هذا

الموضوع للجامعة نفسها ،والى معاملة الجامعات الخاصة بنفس سوية الجامعات الرسمية فاألولى
تقوم بدور وطني من دفع للضرائب وتشغيل لألردنيين فيما تشكل “الرسمية” عبئا على الموازنة العامة

وتتقاضى دعما حكوميا”.

وأشار سليم إلى منع بعض الجامعات الخاصة من المشاركة في معارض اقيمت في بعض الدول

العربية ،وابتعاد الطرف الرسمي عن توفير الغطاء الشرعي للجامعات الخاصة خارج البالد .مشددا

في ذات الوقت على أهمية معالجة أي خلل ترتكبه أي جامعة دون اإلعالن عنه حتى ال نلحق

الضرر بسمعة الجامعة ،مع متابعة الخلل واتخاذ إجراءات رادعة بحق الجامعات المخالفة وتسهيل

عملية معادلة المواد”.

وأكد أهمية وجود “منظومة كاملة الستقطاب الطلبة الوافدين” ،وقال “ما يعيب الجامعات الخاصة
يعيب األردن ،وأن الجامعات الرسمية غير ربحية ولكنها عبء على الدولة”.

من جانبه ،أشار رئيس جامعة الزيتونة د .تركي عبيدات إلى اتخاذ قرار من قبل هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وتنفيذا لالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،ينص على “الموافقة

على السماح للجامعات األردنية بقبول الطلبة غير األردنيين والمحققين ألسس القبول زيادة على نسبة
الطاقة االستيعابية المحسوبة فعليا لكل تخصص ،بحيث تكون للبكالوريوس بنسبة ( )% ٤2وبحد

اعلى ( )2٣طالبا للتخصصات اإلنسانية و( )١٣طالب للتخصصات العلمية و( )٠٣طالبا
للتخصصات الطبية والصحية وبنسبة

( )% ٤٣للماجستير وبحد أعلى ( )٤٣طالب وبنسبة ( )% 2للدكتوراه وبحد أعلى ( )٠طالب”.
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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في المقابل يرى عبيدات أن هناك مشكلة بتنفيذ االستراتيجيات ،وعدم المساواة في التعامل بين

الجامعات الرسمية والخاصة“ ،فاالستراتيجية نصت على التركيز على نوعية التعليم اال انه تم قبول
نحو  2االف طالب فوق الطاقة االستيعابية في مخالفة واضحة الستراتيجية تنمية الموارد البشرية”.

ودعا عبيدات الجامعات لتحسين ادائها وزيادة تنافسيتها والحرص على سمعتها وعلى جودة التعليم

ومخرجاته .منوها الى انه ورغم وجود ازدواجية بالتعامل مع الجامعات الرسمية والخاصة “اال ان
بعض الجامعات الخاصة لم تتاثر ولم تنخفض اعداد الطلبة فيها ،ال بل زادت اعداد الطلبة

األردنيين والوافدين فيها”.

وحث “الخاصة” على استحداث تخصصات يطلبها سوق العمل ،مثل التخصصات التكنولوجية
والتقنية والتطبيقية “فرغم كلفتها العالية اال انها تضمن االستم اررية للجامعات فضال عن ضرورة

مواكبة سوق العمل وتطوراته”.

وقال عبيدات ان هناك مثلثا ذهبيا يتمثل في التركيز على السمعة وتقليل االرباح وزيادة التنافسية ،ما
يوفر استدامة اكبر للجامعات الخاصة ،ال سيما في ظل الظروف االقليمية وزيادة التنافسية في

المنطقة واالزمات االقتصادية التي تعانيها عديد دول الجوار والعالم.

وال يتردد عبيدات بشكر و ازرتي التعليم العالي والداخلية والجهات االخرى ذات العالقة “على جهودها

في المساعدة وتسهيل عملية استقطاب الطلبة الوافدين” ،مؤكدا في الوقت ذاته أن على الجامعات

نفسها “زيادة تنافسيتها ،خاصة تلك التي تعاني ضعف اقبال الطلبة األردنيين أو الوافدين ،تحديد
مواطن الخلل ومواجهتها ومراعاة ظروف الناس المادية الصعبة في األردن والمنطقة”.

في حين طالب و ازرة التعليم العالي وهيئة االعتماد بتخفيف بعض الشروط على الجامعات الخاصة
ال سيما بموضوع معايير االعتماد الخاص واعداد المقبولين ،داعيا للعمل بجد لاللتحاق بركب الثورة

الصناعية الرابعة وزيادة التنافسية واالستدامة.

من جانبها ،تدافع و ازرة التعليم العالي عن دورها وجهودها الستقطاب الطلبة الوافدين للجامعات

الخاصة.

ويؤكد أمين عام الو ازرة د .عاهد الوهادنة لـ”الغد” ،أن الو ازرة “تقود جهدا وطنيا الستقطاب الطلبة

الوافدين للدراسة بالجامعات الرسمية والخاصة” ،مشددا على ان الو ازرة “تتعامل في هذا الموضوع مع
جميع الجامعات الوطنية على قدم المساوة” ،مدلال على ذلك بموقع “ادرس في األردن” ،الذي يشمل

الجامعات الرسمية والخاصة ،وكذلك النافذة الواحدة لمساعدة جميع الجامعات بهذا الخصوص.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وأشار الوهادنة إلى أن الو ازرة التقت جميع المستشارين والملحقين الثقافيين العرب واالجانب في

األردن ،واستمعت إلى مالحظاتهم واحتياجاتهم ،وعممتها على كل الجامعات ،لمساعدتها باستقطاب
الطلبة الوافدين .مؤكدا في الوقت ذاته ان االساس في عملية االستقطاب يعود للجامعة نفسها.

واكد الوهادنة ان الو ازرة وهيئة االعتماد “تتعامالن مع الجامعات كافة بنفس المعايير” ،مشي ار الى
قرار الهيئة بالموافقة على السماح للجامعات األردنية بقبول الطلبة غير األردنيين والمحققين ألسس

القبول زيادة على نسبة الطاقة االستيعابية المحسوبة فعليا لكل تخصص”.

وقال ان الو ازرة “على اتم االستعداد للمساعدة بحل اي مشكلة أو تذليل أية صعوبات تواجهها أي

جامعة مع أي من الدول بخصوص عملية االستقطاب”.

وحول الجنسيات المقيدة ،أكد الوهادنة ان عددها محدود ،وأن هناك جهات اخرى ذات عالقة بذلك،

وان على الجميع مراعاة المصلحة الوطنية بهذا المجال.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص 0

3542/4/3

األربعا

ماذا يريد الشباب من الحكومة بـ9102؟
يعول الشباب كثي ار على الحكومة في العام الجديد ،ويرون أن عليها واجبات وحقوقا تجاه الشريحة

األكبر في المجتمع من خالل العمل على توطين التنمية المستدامة ودعم المشاريع الشبابية ،ووجود

أحزاب تمثل الشباب واشراكهم في العمل السياسي الحقيقي .وكذلك :استثمار نشاط وطاقات الشباب
جديا ،وصناعة أجيال تجيد االبتكار والتعامل والتغيير بعيدا عن التلقين ،واعادة بناء ثقة الشباب بها،

وتوفير المزيد من فرص العمل .تقول الناشطة االجتماعية هيا الدعجة أن الشباب يريدون أن
تستشعر الحكومة حساسية المرحلة وصعوبتها ،والبدء في الميدان بعيدا عن المشاريع االفتراضية
والكثير من الوعود .والحظت أن الشباب والوطن سئموا ذلك ،وتتساءل« :ماذا عن الحلول والفرص

المتاحة ،من اجتثاث الفساد المؤسسي والواسطة والمحسوبية بمختلف أشكالها؟ وتتساءل أيضا :ماذا
عن التنمية المستدامة واستقبال المشاريع الشبابية التي طرحت ،وتوفير فرص عمل للشباب ،ومتابعة

المراكز الصحية بأمانة ،والمدارس الحكومية ،ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن؟ ».
وتؤشر إلى ضرورة استثمار نشاط وطاقات الشباب دون استغاللها ،واشراكهم بالعمل السياسي

واعطائهم الفرصة إلثبات أفكارهم الجديدة ومقترحاتهم للمرحلة ،وتنشيط قطاع السياحة وتنمي مهارات
التواصل والتنمية البشرية لخلق أجيال تجيد االبتكار والتعامل والتغيير بعيدا عن التلقين .وتلفت إلى

أنه لم يعد أمام الشباب سوى «بقية آمال معلقة ال يعرفون متى يحين وقتها ..أو الهجرة ».أما طالب
الصحافة واإلعالم فيصل صويص فيرى أن األردن واجه عددا كبي ار من التحديات الداخلية والخارجية
وعلى مختلف األصعدة ،وأثرت على مختلف مكونات المجتمع .ويلفت إلى أن لكل جيل تحديات

خاصة؛ فـ»نحن الشباب الذين نشكل النسبة األكبر من مجتمعنا نعاني من التحدي االقتصادي الذي
يشكل الحاجز األول وليس األخير أمام طموحاتنا ..فتزايد حدة الفقر والبطالة وقلة فرص العمل

والواسطة والمحسوبية «أفقدت الشباب الثقة بالحكومات ووسعت الفجوة بيننا ».ويعتقد أن عالج هذه

تؤمنه عصا سحرية ،وانما «إرادة حقيقية واصالح اقتصادي بجذب
المشكالت المتوارثة ال
ّ
االستثمار  ».ويدعو صويص إلى ضرورة دعم المشاريع التنموية ومحاربة الواسطة لتحقيق العدالة
وأال تبقى األولويات الحكومية بالجانب االقتصادي حب ار على ورق؛ وانما تطبق ولو تدريجيا «لنشعر
بذلك على أرض الواقع ».ويرى أن دولة اإلنتاج التي تحتاج دماء جديدة ،تحتاج أيضا «بيئة

حاضنة ..منها تنطلق .أما سياسيا ،فيرى صويص أنه ال يمكن نهائيا بناء قادة الغد بدون أحزاب

حقيقية قادرة على تلبية طموح الشباب واحتياجاتهم ،وأال تبقى محصورة بشخوص وانما ببرامج حقيقية
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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لجذبهم .ويركز على أهمية تعديل مواد بقانون االنتخاب كتخفيض سن الترشح إلى ، 52خصوصا
وأن جاللة الملك يدعم التعديل على بعض المواد بالقانون .وينبه إلى أن على الحكومة أن تعلم بأن

الشباب يدركون حجم التحديات الخارجية ،لكن؛ في نفس الوقت؛ عليها «أن تشعرنا أنها مع نبض

الشارع ..ولديها الكثير من الفرص لتعيد بناء الثقة مع المجتمع ».وفي تحدي محاربة التطرف

وخطاب الكراهية ،يؤكد أهمية أن يكون الشباب شريكا بإظهار صورة اإلسالم الحقيقية خصوصا وأن
األردن يمثل نموذجا حقيقيا للعيش المشترك وصاحب مبادرات عالمية مثل «رسالة عمان» وأسبوع

الوئام بين األديان والمساهمة بمحاربة آفة المخدرات ..واألهم تفعيل لغة الحوار وتقبل اآلخر .ويأمل

صويص بغد واعد؛ ففي كل ٍّ
تحد «هناك إرادة وتصميم لتعزيز المنجزات واإليجابيات واالنتصار على
هذه التحديات والتقليل من السلبيات ».وهذا ،برأيه ،ال يمكن أن يتحقق إال «بتطبيق مبدأ سيادة

القانون وأن نبادرنحن الشباب بصناعة المستقبل الذي نريده وأال ننتظر الحكومات ..فالمسؤولية تقع

علينا جميعا ..حتى لو زرعنا وردة في الشارع؛ فنحن نصنع فرقاً وانجا اًز ».ويطلب الناشط الشبابي

محمد الضمور من الحكومة العمل على «مشروع الهوية الوطنية» الذي «كان مهمشاً وما يزال»،

وهو برأيه «سبب أساسي فيما تمر به البالد من ضوائق ».وهو يحضها على بناء ثقافة وطنية سليمة

تتعد حدود المصطلحات ».ويدعوها
قادرة على «إصالح منظومة أخالقياتنا الوطنية» التي أيضا «لم ّ
وتفعل طاقات الشباب الكبيرة وسبل استثمارها حتى تخرج من إطار
إلى العمل على مشاريع تخدم ّ
العمل الفردي إلى مشاريع وطنية تخدم البالد في جميع األطر االقتصادية والصناعية والتجارية
واالجتماعية واإلبداعبة .واشراك الشباب في صنع القرار فعليا ،والتهيئة لـ»صناعة اإلبداع وليس

احتضانه فقط ».ويتطلع الشاب محمد الحنيطي إلى «دور أكبر للشباب» وأن يكون التواصل ذا قيمة

«على األرض ..ال مجرد جلسات وحواريات وندوات دون رد فعل في صناعة القرار ».ويعتقد أن
الشباب يحتاجون من الحكومة أن تتمثل واقعهم وتعيش طموحاتهم وأحالمهم وتسعى لتوفير المزيد

من فرص العمل الحقيقية ،وأن تتيح المجال للمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي ،واعطائهم الفرص

لهم وآلمالهم .طالبة الحقوق سا ار عودة تؤكد أن الشباب هم الذين تتشكل منهم أولى خطوات المسير
نحو المستقبل ..فإما «خطوات واثقة ومستقرة واما متعثرة وعمياء ».وترى أن الشباب يريدون «األمن

واألمان قبل كل شيء وعلى مختلف األصعدة» بما يجعلهم جزءاً أصيالً في رسم السياسات

والتخطيط للمستقبل الذي ياملون بتحققه .وأول معالم ذلك األمن واألمان ،في ظنها؛ «األمان

الوظيفي» وذلك عن طريق «مسار تعليمي يتلمس المستقبل واحتياجاته ،وبرامج تمكين حقيقي
يالمس واقع الشباب األردني وينطلق منه ..وليس واقع مجتمعات أجنبية ال عالقة لها بواقعنا ».كما

يريد الشباب دعم أفكارهم ومشاريعهم وفتح أبواب مراكز األبحاث والدراسات لهم ،والتوعية ببرامج
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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التنمية العالمية ونماذج الفشل والنجاح ».ويسلط الطالب الجامعي أنمار الجبور الضوء على أهمية

الحاجة لـ»تفعيل الواجب الحقيقي للمراكز الشبابية» التي يعتقد أنها يمكن أن تكون أداة حقيقية،
بسبب انتشارها الواسع ،للتغير ولبناء الشخصية الحقيقة للشباب االردني المبنية على حب الوطن
والتمكين ليكونوا في يوم من األيام محركات التغيير كما مهمة التنمية في جميع المحافظات ،والنظر

الى المستقبل البعيد .ويشدد الجبور على أن تفعيل دور هذه المراكز يكون عن طريق «األخذ

بالتوصيات التي طرحها الشباب في العديد من اللقاءات والحوارات مع المسؤولين وتوصيل صوتهم،
والدمج الجاد لهم في عملية صنع القرار ».فهذه ،برأيه« ،ضرورة لدولة فتية» يشكل فيها الشباب 0٣

%.كما تتعاظم الحاجة الى استراتيجية طويلة المدى من و ازرة الشباب والمؤسسات المعنية في

مساعدة الشباب والثبات عليها لعدة سنوات إلحداث أثر ملموس عليهم .الشاب يزيد الفاعوري يحفّز
الحكومة على وضع «ق اررات وتشريعات تهم الشارع» ويلفت إلى أن األوراق النقاشية التي كتبها
جاللة الملك تؤكد على ذلك ويجب ان يكون هناك حوار شامل ومتكامل بين الحكومة ومكونات

الشعب وأن ينتج عن هذا الحوار خطة عمل متكاملة تلبي طموح الشارع.

ويدعو الفاعوري إلى إيجاد ذراع شبابية في المكاتب الدائمة لألحزاب السياسية للمساهمة بإشراكهم
في العملية السياسية والديمقراطية.

وكذلك توفير حاضنة أعمال حكومية بالشراكة مع القطاع

الخاص واعادة توزيع السكان قبالة حد التصحر (شرق طريق الصحراوي) وتطوير القطاع الزراعي

لزيادة فرص العمل و تحسين إيرادات المزارعين.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الدستور ص  -3الغد ص 0

3542/4/4

الثالثا

“تربية النواب” تطالب الحكومة بتحمل قروض الطلبة الجامعيين المتعسرين
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور حرص اللجنة على حصول جميع
الطلبة على حقوقهم الكاملة بالتعليم الجامعي دون أي أعباء أو تكاليف مالية إضافية.

وقال ،خالل اجتماع خصصته اللجنة أمس لبحث قضية قروض الطلبة الجامعيين بحضور أمين

عام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة ،إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها مع كل
الجهات الرسمية والخاصة من اجل توفير دعم وتمويل دائم لصندوق دعم الطالب في الجامعات

األردنية الرسمية.

وأضاف ان اللجنة بحثت مع القائمين على الصندوق آلية عمله واألسس والتعليمات المتعلقة بمنح

القروض المقدمة للطلبة وقيمة المبالغ المترتبة عليهم.

ودعا البدور إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة القروض المتبقية على الطلبة المتعسرين عن

الدفع نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة ،وضرورة أن تتحمل الحكومة جزءا من قيمة هذه المبالغ

والبالغة  ٤٣2ماليين دينار.

بدورهم ،أكد أعضاء اللجنة ضرورة دعم هذا الصندوق والعمل على ديمومته واستم ارريته ،الفتين إلى
أهمية إعادة النظر في بعض الشروط المتعلقة بقبول المستفيدين من الصندوق باإلضافة إلى ضرورة

العمل على تحفيز الطلبة لزيادة تحصيلهم العلمي من خالل رفع قيمة القرض كل فصل دراسي.

من جانبه ،أكد الوهادنة أن صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية يقدم منحا وقروضا

دراسية للطلبة األردنيين غير المقتدرين لمرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس ،مشي ار إلى أن

الصندوق يقدم دعما للطلبة وبحد أقصى ( )١2ساعة دراسية معتمدة للطالب المستحق حيث توزع
على ثالثة فصول دراسية.

وتابع أن متوسط قيمة القرض الواحد الذي يمنح للطالب يبلغ  ٤٤0١دينارا ،إال انه قد يصل إلى

 ١٣٣٣دينار وذلك حسب التخصص وسعر الساعة المعتمدة في الجامعة.

وبين الوهادنة انه تم تعديل المادة  ٤5من نظام صندوق دعم الطالب حيث حدد مدة تسديد قيمة

القرض بسبعة أعوام بحيث تبدأ المطالبة المالية بعد عامين من حصول الطالب على المؤهل العلمي

على أن يتم التسديد خالل مدة ال تتجاوز خمسة أعوام بعد العامين.
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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من جهتها ،أقرت اللجنة القانونية النيابية ،في اجتماع عقدته أمس برئاسة عبدالمنعم العودات ،عددا

من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة  ،5٣٤0تتعلق بتسوية العقارات والمياه ،وأي حقوق
متعلقة بهما وقابلة للتسجيل سواء اكانت هذه الحقوق معترفا بها ام متنازعا عليها.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وفيات

األربعا

الرأي

3542/4/3

نورالدين يوسف سالمة دودين -مرج الحمامبرهم عقلة مبدى قموه  -الصويفية –«محمد علي» سليم الشرع – جمعية آل النبر
عادل سعد فرح عماري – الصويفيةانعام الحاج فائق محمود الدجاني – نزلة عبدونعيسى داود الياس دحمس – العبدليمناف عبدالغفور اليونس – عمانايمن تيسير علي فارع الحسن الخشاشنة – اربد-رتيبة محمود سالم التوايهة – رابطة أهالي حلحول

رحمهم هللا

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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زوايا الصحف
الرأي

3542 /4/3

األربعا

 مجلس الوزراء احال  9اطباء من و ازرة الصحة من مختلف االختصاصات الطبية الى
التقاعد اعتبا ار من شباط المقبل وذلك لبلوغهم السن القانونية.

 الحكومة طالبت مستشفى خاص في عمان بدفع اكثر من (( ١5٣دينا ار متحققة عليه
لحساب االمانات  /تأمين الصحي لدى و ازرة المالية ..الحكومة امهلت المستشفى  5٣يوما
لتسديد المبلغ .وحذرته في حال التخلف عن الدفع من انها ستتخذ بحقه اجراءات قانونية وفقا

لقانون تحصيل االموال العامة.

 مجلس الوزراء انهى خدمة امين عام مجلس التمريض االردني د .محمد نصار .وقرر عدم
تجديد عقد استخدامه.

 مجلس الوزراء احال المستشار في امانة عمان المهندس بكر العبادي الى التقاعد .وكان
العبادي امينا عاما لو ازرة الشؤون السياسية والبرلمانية لكن بعد تغييره من منصبه عين في

االمانة لعدم اكتمال مدة التقاعد.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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