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 مجمع اللغة العربية يعتزم إصدار مجلة ثقافية
 

افية، خالل العام الحالي، تُعنى بشؤون اللغة يعتزم مجمع اللغة العربية األردني إصدار مجلة ثق

 (.البيان العربي)العربية المعاصرة تحمل اسم 

 

وتنشر المجلة كل ما يخدم أهداف المجمع في االرتقاء بمستوى العربية، والدفاع عنها، ومّدها 

 .بعناصر النماء واالزدهار، وتمكينها من مواكبة متطلبات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة

 

قضايا ثقافية ولغوية تخدم اللغة : وتشمل المجلة، بحسب بيان عن المجمع أمس، محاور عّدة أهمها

العربية، وأساليب تدريس اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بغيرها، ونشاطات المجمع في 

: التعليمالتعريب، ومقابالت ثقافية مع شخصيات مؤثرة في مجال اللغة العربية، ونظرات جديدة في 

آراء وأفكار في تطوير التعليم وإصالحه، والمصطلح والتعريب، وحوسبة اللغة العربية، واللغة 

: العربية في التعليم العام والجامعي، ونصوص من التراث العربي قديمه وحديثه، وقراءة في كتاب

 .عرض كتاب يقع في اهتمامات المجمع، وزاوية لألسئلة اللغوية وأجوبتها

 

" مجلة مجمع اللغة العربية األردني"أن المجمع يصدر مجلة دورية علمية متخصصة، بعنوان يُذكر 

وهي مجلة محكمة تصدر مرتين في السنة، تشرف عليها هيئة تحرير مكونة من عدد من األساتذة من 

 .أعضاء المجمع، وحققت المجلة مستوى علمياً رفيعاً داخل الوطن العربي وخارجه

 

 .عدداً  23ة العام الماضي حتى نهاي وصدر من أعدادها
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 يقر مواد بقانون التعليم العالي« النواب»

 

رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الجلسة الصباحية يوم أمس  -وائل الجرايشة 

 .«تهريب النصاب»على وقع غضب واتهامات نيابية بتقصد 

ي تأتي غداة يوم من قرارات حكومية رفعت فيها الضريبة واألسعار وانتقد الطراونة خالل الجلسة الت

 .تغيب عدد من النواب عن الجلسة، مؤكداً أن الجلسة لن تستمر دون نصاب قانوني

 .ولم تستمر الجلسة التي حضرتها هيئة الوزارة أكثر من ساعة وخمس دقائق

قانوني للجلسة، وهدد أثناء مناقشة وابدى الطراونة غضباً وانزعاجاً واضحين من فقدان النصاب ال

مشروع قانون التعليم العالي برفع الجلسة رافضاً طلب عدد من النواب بدعوة النواب الذين يقفون 

 .خارج القبة إلى العودة

هذه ليست دعوات عرس وهي جلسة محددة منذ يومين واعلنت في » وقال رئيس مجلس النواب 

ادعوهم العودة إلى قبة »من النواب العودة إلى قبة البرلمان ، وبرغم ذلك طلب الطراونة «االعالم

 .«دقائق وإاّل سارفع الجلسة 3البرلمان خالل 

من ال يريد ان يحضر إلى » وشدد الطراونة الذي كان يناظر المقاعد الخالية بشكل الفت بالقول 

 .«الجلسة فعليه أن يطلب اجازة حتى نحصر األعداد وال ندعو المجلس لالنعقاد

ساضطر » وبعد مداخلة أحد النواب التي اعقبت تلك التحذيرات أعلن الطروانة رفعه للجلسة وقال 

الى رفع الجلسة، وستحدد اذا رغب المجلس في وقت الحق، ولن تحدد ما لم يكن هنالك تواقيع نيابية 

 .«تؤكد على احترام  النظام الداخلي

.. ترفع الجلسة» فع الجلسة هو فقدان النصاب وقال وختم حديثه باإلشارة ثالث مرات الى أن سبب ر 

 .«ترفع الجلسة حصريا لفقدان النصاب.. ترفع الجلسة لفقدان النصاب 

واعترض عدد من النواب على رفع الجلسة متهمين زمالء لهم بتقصد عدم حضور الجلسة بهدف 

 .انون التعليم العاليقطع الطريق أمام المجلس من الوصول إلى البند الذي يلي مناقشة مشروع ق

والذي كان « بند ما يستجد من أعمال»وانتقدوا غياب عدد من النواب  الذي حال دون الوصول إلى 

مخصصاً لحديث نائبين من كل كتلة نيابية في مجلس النواب حيث كان متوقعاً أن يطرح ممثلو الكتل 

 .مسألة قرارات رفع األسعار

 :مجلس التعليم العالي * 

س النواب على منح صالحية لمجلس التعليم العالي بالتنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين ووافق مجل

 .رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنية وأعضاء وكذلك التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية

ومنح مجلس النواب لمجلس التعليم العالي صالحية تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات 

ة، وتعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقاً لقانون الجامعات الخاص

 .الرسمية النافذ

ورفض المجلس الغاء منح صالحية لمجلس التعليم العالي تخوله الغاء حقول التخصص والبرامج من 

قوق التخصص مختلف المستويات وفقا لمقترح لجنة التربية ، وابقى للمجلس السماح بالغاء ح

والبرامج من مختلف المستويات وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما ال يتعارض مع قانون اعتماد 

 .مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

وأّجل مجلس النواب النظر بالفقرة المتعلقة بتشكيل مجلس التعليم العالي إلى آخر مشروع القانون بعد 

 .ء مختلفة ومتعددةجدل مطول أخذ النقاش حولها آرا

وعبّر وزير التعليم العالي الدكتورعادل الطويسي عن احترامه لقرار لجنة التربية والتعليم في مجلس 

، بيد أنه اشار إلى أن 44أعضاء إلى  2النواب التي رفعت عدد أعضاء مجلس التعليم العالي من 
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االستراتيجية الوطنية لتنمية  التخفيض الذي جاء في مشروع القانون بناء على اإللتزام بتوصيات

 . الموارد البشرية

وحول عضوية وزير التربية والتعليم في مجلس التعليم العالي والذي جاء برغبة من اللجنة وتعيينه 

نائباً للرئيس طالب الطويسي أن يعين أحد األمناء في وزارة التربية أو من ينيبه وزير التربية كون 

زير التعليم العالي هو ذاته الذي يدفع لتغيب وزير التربية كونه عضو السبب الذي يدعو الى تغيب و

 .مجلس الوزراء

 :تثمين دور مكافحة المخدرات  

وثمن النائب مازن القاضي الجهود التي تقوم بها ادارة مكافحة المخدرات ممثلة بمديرية االمن العام 

 .والتي اسفرت عن ضبط مصنع للكبتاغون والعصابة التي تديرها

اصبحت تفتك بجيل الشباب، مشيراً « مقلقة»وقال في مداخلة له أمام مجلس النواب إن هذه الظاهرة 

إلى أنه وبرغم الجهود المذهلة التي تقوم بها مكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات المسلحة اال ان 

 .ظاهرة التعاطي اخذت تتفشى في اوساط المجتمع وتهدد االمن المجتمعي

اضي أن االدارة ليست الجهة الوحيدة فال بد للجهات الرسمية والمدنية ان تنهض بمسؤولياتها وأّكد الق

 .وال بد من دعم ادارة المكافحة لمواكبة التطور الذي دخل على هذه الجريمة وال بد من دعمها ماديا

تهدد االمن  وبيّن أنه آن اآلون لوضع خطة استراتيجية قابلة للتطبيق لمكافحة الظاهرة التي اصبحت

 .المجتمعي بخاصة مع وجود االنفالت األمني الحاصل في بعض الدول
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 «قانون الجامعات األردنية»تجري تعديالت على « تربية النواب»
 

من مشروع قانون ( ج)الفقرة  34أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديال على المادة 

 .3547معات األردنية لسنة الجا

 

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خالل ترؤسه اجتماعا للجنة امس لمناقشة المشروع بحضور 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة 

 .وعدد من األكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة

 

يجوز ألي عضو هيئة تدريس االنتقال من جامعة »: وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي

رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين، وتعتبر خدمة 

 .«عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى

 

ال يجوز ألي عضو هيئة تدريس االنتقال من جامعة رسمية الى جامعة »: أن النص لهذه كانت يذكر

رسمية اخرى او التعيين فيها اال بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين، وفي هذه الحالة 

 .«تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة

 

ال يجوز ان »: ، والتي كانت تنص على(د)الفقرة  34تعديل المادة  وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا

، بحيث «يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى

ال يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة »: تصبح

 .«رسمية اخرى

 

الفقرة  37نح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة تم م: وتابع

يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة »: ، والتي نصت على(ب)

وذلك في حدود  الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ االمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية

 .«تهماختصاصا
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 بحث زيادة اعداد الطلبة التونسيين في الجامعات االردنية
  

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي لدى لقائه اليوم الثالثاء السفير 

التونسي بعمان خالد السهيلي زيادة اعداد الطلبة الدارسين في كال البلدين واختصار مدة حصول 

 .طالب األردني على مقعد بالجامعات التونسيةال

 

وناقش الجانبان اوجه التعاون وسبل تعزيزه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين 

 . 3546الشقيقين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 

 

علمي التونسي لزيارة عمان في ووجه الطويسي خالل اللقاء الدعوة لوزير التعليم العالي والبحث ال

بداية شهر نيسان المقبل لبحث تفعيل مذكرة التفاهم بين صندوق دعم البحث العلمي األردني 

 .والتونسي

 

بالمائة من الدخل القومي لغايات البحث  4واشاد الوزير بقرر الجمهورية التونسية بتخصيص نسبة 

 .العلمي والتي تعد من اكبر النسب بالوطن العربي

 

واكد السفير التونسي السهيلي عمق العالقات التاريخية بين البلدين الشقيقين خاصة بعد زيارة الرئيس 

التونسي الباجي قايد السبسي األخيرة لعمان، وان هذه الزيارة اعطت دفعاً قوياً لتفعيل سبل التعاون 

 .بين البلدين وعلى األصعدة كافة

 

سسات التعليم العالي التونسية متطلعاً الى زيادة اعداد الطلبة وثمن السفير التعاون بين الوزارة ومؤ

 .الدارسين في كال البلدين

 

طالباً تونسياً يدرسون  65طالبا اردنيا يدرسون في الجامعة التونسية، ونحو  435يشار الى ان 

 .بالجامعات األردنية
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 الفجوة في التعليم
 ابراهيم غرايبة

 

في المائة منها فقط تابعة لوزارة  33مدارس في األردن حوالي سبعة آالف مدرسة، يبلغ عدد ال

التربية والتعليم، أي أن هناك حاجة إلى ثالثة آالف مدرسة حكومية على األقل لتحل محل المدارس 

الخاصة والتي نشأت إال القليل منها بسبب عدم وجود مدارس حكومية كافية، وال يؤدي من المدارس 

في المائة، وحين تقدم  3ة خدمات أفضل من وزارة التربية إال نسبة ضئيلة منها ال تتجاوز الخاص

وزارة التربية بدائل للمدارس الخاصة فإن الفجوة في عدد المدارس سوف تظل قائمة أيضا، ألنه ثمة 

حاجة إلى خمسة آالف مدرسة أخرى، أي أن ثمة حاجة فورية لثمانية آالف مدرسة، وذلك بحسبة 

بسيطة وبديهية، فإذا كان عدد سكان األردن عشرة ماليين نسمة، واعتبرنا كل خمسة آالف نسمة 

ويمكن تخفيض !! بسبب الفصل بين الجنسين)مدارس لكل وحدة  6وحدة سكانية وكنا نحتاج إلى 

الستيعاب ألفي طالب؛ ألن نسبة طالب المدارس تشكل خمس السكان ( مدارس مختلطة 0العدد إلى 

 . ألف مدرسة 43ألقل؛ فإننا في حاجة إلى على ا

 

تستوعب المدارس الخاصة ربع الطالب برغم أن عددها يقترب من نصف عدد المدارس، وال يعني 

ذلك بالضرورة مستوى أفضل في االستيعاب لصالح المدارس الخاصة، فمعظم المدارس الخاصة 

ل مباني مستأجرة، وال يمكن تصور بناء يشغ( في المئة 5663)تعمل في حالة بائسة، وأكثر من ثلثها 

آالف معلم من  5ومن الملفت أيضا أن وزارة التربية تشغل حوالي !  مالئما في األردن ليكون مدرسة

معلم من  3355حملة الدبلوم المتوسط، لكن المدارس الخاصة التي تستوعب ربع الطالب تشغل 

في المدارس الخاصة ( بمعيار مستوى الشهادة)ين حملة الدبلوم، ما يعني أن نسبة الكفاءة لدى المعلم

أقل من معلمي وزارة التربية، ولن تفصح المدارس الخاصة بالتأكيد عن مؤهالت أقل من دبلوم لدى 

ربما مسجالت )المعلمين، لكن مواطنين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة يعرفون معلمات 

وبالتأكيد فإنها حاالت قليلة أو نادرة، ! وم بل وأقل من ثانويةبمؤهالت أقل من دبل( بوظيفة أخرى

 .لكنها تؤشر إلى مسائل أخرى في مستوى الجدية والمسؤولية لدى المدارس الخاصة

 

والحال أن القطاع الخاص في التعليم استفاد من السمعة المدوية لعدد قليل من المدارس لينشئ سوقا 

وإذا كانت هذه مقولة متحيزة فمن !  واالتجار بالبشر على نحو مابل .. فظيعا في االتجار بالتعليم

المؤكد أن التعليم الخاص لم يكن يشغل هذه النسبة في بلد فقير مثل األردن لوال ضعف التعليم 

أو القدرة على المشي على األقدام إلى المدارس والعودة إلى /الحكومي وانهيار فرص النقل العام و

 !البيوت

 

ع أن الموارد العامة غير قادرة على توفير مدارس كافية وبمعايير مالئمة، لكن يمكن مؤكد بالطب

الحديث عن حلول جريئة وجديدة لالستفادة من الشبكية والحوسبة القائمة لبناء منصات تعليمية، 

وتوزيع ألواح تعليمية يمكن أن تعوض النقص الكبير في كفاءة التعليم وفي القدرة االستيعابية 

حان الوقت لمراجعة .. ارس، ويمكن أن يكون التعليم الزاميا بال إلزام بالذهاب إلى المدارس للمد

استراتيجية للمدارس والجامعات والمدرسين أيضا، ويجب أن تتخذ المؤسسات التعليمية وجهة جديدة 

 مقاالت
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جدوى مختلفة كليا عن المرحلة الماضية، وعلى أي حال فإنها مسألة وقت لنواجه سؤال المعنى وال

 .للمدارس والجامعات والمناهج واألساتذة في الهيئة والحالة القائمة اليوم

 

لم تعد الفحوة في التعليم يفسرها سوى مصالح وحاالت قائمة أو مكتسبة لم يعد لها مبرر، أو نتردد 

رة ويمكن ببساطة وسهولة وتكلفة قليلة أن تحل اإلنترنت وبرامج التواصل بنسبة كبي.. في مراجعتها، 

وربما أن .. أو المغامرة، / نحتاج إلى قليل من المبادرة و..  محل المدارس والجامعات واالساتذة

تتشكل مصالح جديدة مرتبطة بالتشبيك؛ كما نشأت على سبيل المثال مصالح مرتبطة باستخدام 

 !التطبيقات الشبكية في التاكسي
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 ول الموروث االجتماعي وحداثة التعليمطاولة مستديرة ح
 

 منال أحمد كشت

 

ما يزال الحديث في تغيير المناهج يثير الكثير من الجدل داخل األوساط التربوية والثقافية والنقابية 

والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه وسط انتقادات واعتراضات على التغييرات التي 

على استبدال الموروث الديني من مبدأ مهاجمة الدين، ما استفز المجتمع، يّدعي البعض انها عملت 

وبين المحاوالت التنويرية التي تدعو الى تطوير مهارات التفكير والتحليل واالبتعاد عن التلقين 

 .والحشو الزائد مع التركيز على القيم الحضارية واالنفتاح والوسطية في االسالم

 

ة علمية شاملة واالكتفاء بمحاولة ارتجالية لتعديالت سطحية لم ترق الى ان عدم وجود دراسة منهجي

تغيير المضمون بما يتناسب مع أهداف التنمية البشرية، في الوقت الذي كان ينبغي فيه تقديم إعادة 

صياغة للمناهج بطريقة تمكن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات التي تؤهلهم للعيش في العالم 

من قيم العدالة والمواطنة والوسطية والحرية والتشاركية وتقبل االخر واحترام حقوق المتغير ض

 . االنسان، هو احد اسباب العجز عن الدفاع عن التغييرات التي حدثت مؤخرا في المناهج

 

لهذا فإن ما يبدو منطقيا االن هو تشكيل لجنة متخصصة في تطوير المناهج ، لتشمل وزراء حاليين 

ورجال دين مستنيرين وتقليديين، ومعلمين ومعلمات ومدراء مدارس حكومية وخاصة، وسابقين، 

وفنانين واقتصاديين وقانونيين وفالسفة يمثلون مكونات المجتمع بتنوعه العرقي والديني والثقافي 

وأن يتم تكليف هذه اللجنة بفحص المناهج ؛ وتحديدا مساقات اللغة العربية والتاريخ . والسياسي

بية الوطنية والتربية الدينية من الصف األول وحتى التوجيهي، بتكامل أفقي وعمودي مما والتر

 .يضمن توحيد وتكامل المفاهيم الواردة في المناهج

 

نتوقع من هذه اللجنة الخروج من الصندوق لتتمكن من رؤية المشهد بطريقة أكثر شمولية وأقل 

ة التعليم وقيمه وأهدافه ونتاجاته، من خالل وقفة إستفزازية ضمن خطة إستراتيجية تستند على فلسف

إن ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت . مجتمعية تشمل كافة األطياف للقيام بمراجعة عميقة للمناهج

مضى هو أن نقف على مسافة متساوية من جميع األطراف وأن ندعو الجميع الى حوار طاولة 

ربل للخروج بصيغة توافقية وطنية الهدف األساسي منها مستديرة تطرح فيه األفكار كافة وتناقش وتغ

تطوير المناهج بما يتناسب مع المخرجات التي نريد والتي تتوافق مع الرؤية الواردة في األوراق 

 . النقاشية الملكية

 

إن االمتناع او القصور عن إحداث التغيير الجذري في المناهج اليوم من شأنه منع نشر القيم التنويرية 

ما . قائمة على المواطنة واحترام التعددية والتنوع، وهي أساسات الدولة المدنية والديمقراطيةال

سيعمل على تعميق الفجوة المعرفية والقيمية بين أغلبية تخرجها المدارس الحكومية  وفق مناهج 

وأنشطة وزارة التربية، وأقلية في مدارس خاصة توفر خيار التعلم وفق مناهج أجنبية تشمل برامج 

تنمي الفكر النقدي والحس الفني االبداعي ضمن استراتيجيات تعلم حديثة، ما سيعمل على تشجيع 

 .الحقد الطبقي وكراهية اآلخر وتعزيز مفهوم عدم العدالة المجتمعية
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المناهج األجنبية ال تعزز بالضرورة جذور االنتماء والتفاعل مع الموروث الثقافي المعاصر مما  

ين بعيدين عن واقع الموروث المجتمعي القائم، فهم يتمتعون بحرية فكرية تجعلهم أغرابا يخلق مواطن

داخل مجتمعاتهم ما قد يدفعهم الى الهجرة إلى واقع اجتماعي وقيم عمل مشابه ألفكارهم وتلبي 

في حين يتمتع خريجو المدارس الحكومية بلحمة مجتمعية أوثق . طموحاتهم وتتوافق مع معتقداتهم

ب ارتباطهم باألسرة والمجتمع على الرغم من وجود قصور في بناء الشخصية المدنية، بسبب بسب

غياب الفلسفة والفنون والفكر النقدي والتنويري المستقى من الموروث العربي االسالمي في المناهج 

 .التي درسوها، ما يحرمهم فرصة اإلندماج في بيئات مجتمعية وعمل مختلفة

 

ع المتواجد بين الخطاب المدني العلماني القائم على فصل الدين عن السياسة إن استمرار الصرا

وتوفير الحد األدنى من حقوق اإلنسان، وبين الخطاب الذي يحمله تيار يتحدث باسم األصالة 

والموروث الشعبي الديني، من شأنه عرقلة التطوير في العملية التعليمية وفي تحديث المناهج على 

ن الممكن معالجة تلك اإلشكالية من خالل مداوالت لجنة شاملة لتحديث المنظومة م. وجه التحديد

التعليمية، بحيث تؤسس تدريجيا لتوطين نماذج ناجحة من التجارب التعليمية الغربية والعربية، ما 

يفرز جيال بهوية أكثر أصالة، قادرا على التعاطي مع متطلبات العيش في ظل ثورة صناعية رابعة 

 .مرتقبة
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  شارع االردن –كفاح هاني علي ملحم 

 

  السلط –كفى عبدهللا احمد الوشاح 

 

  تالع العلي –نظيرة أديب أيوب حّداد 

 

  تالع العلي –نجيب انطون توما زغلول 

 

 «المفرق –عبدالقادر احمد الصبّاغ « محمد عيد 

 

  الزرقاء –سيمون سليم سالم حبش 

 

 الدوار السابع –يل ابو الحاج عليان خل 

 

  مادبا –عليا كريم خليل دارس 

 

  جمعية الهدف التعاونية –جورج سليم يوسف زغبابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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  نشرت جاللة الملكة رانيا العبد هللا فيديو قصيًرا على حسابها اإلنستجرام لزيارة مفاجئة

زيارة مفاجئة لمبنى ريادي )كتبت تعليقًا عليه قامت بها أمس لمجمع الملك الحسين لألعمال و

وعلّقت جاللتها على صورة نشرتها خالل الزيارة ذاتها (.في مجمع الملك الحسين لألعمال

بلدنا بتميز بشبابه المثابرين الذين كلما التقيتهم أستمع لقصص نجاح عديدة، واليوم )بكتابة 

في مجمع الملك  46ها باراشوت اطلعت على مجموعة من مشاريعهم الريادية ومن ضمن

 (.الحسين لألعمال

 

  بذل العاملون في مديرية الجريدة الرسمية التابعة لرئاسة الوزراء وفي مقدمتهم مديرها عادل

الشرمان جهودا كبيرة ليل يوم امس الصدار عدد الجريدة في موعدها وهو السادس عشر 

وتضمن العدد .تضمنا قرارات سابقةمن شهر كانون الثاني الجاري ليصبح مجلدا متكامال م

 .كذلك كل القرارات التي اتخذتها الحكومة مساء اول امس االثنين بكل تفاصيلها

 

  ( 755)أعلنت وزارة السياحة واآلثار أنه تم بدء تنفيذ مشروعين سياحيين في عجلون بقيمة

 .ألف دينار، وسيتم انجازهما خالل العام الحالي

 

 عاما فأكثر ممن يمتلكن حسابات بنكية  43بة اإلناث في سن أظهرت دراسة حديثة أن نس

 .فقط%( 43ر3)خاصة في المملكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 
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  يتوجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من قبرص إلى الواليات المتحدة

هذا ويشار إلى أن . األميركية للقاء نظيره وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون

االجتماع بين االثنين هو األول بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 

 .المحتلة عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها والذي رفضته المملكة

 

  ويزعم أن " الغد"أمس بتناقل مواقع إخبارية يمنية خبرا مفبركا منسوبا لـ" الغد"فوجئت

دنية أوقفت شقيقة مسؤول يمني كبير في حكومة الرئيس عبد ربه منصور السلطات األر"

ألف دوالر، قبل أن يتدخل وزير الخارجية اليمني عبدالملك  635هادي وبحوزتها 

أصدرت سريعا نفيا لهذا الخبر المتداول " الغد". "المخالفي، ليتم إطالق سراحها الحقاً 

لتي لم يتم التأكد من صحتها، مخالف لقوانين نسب المعلومات، ا"والمنسوب لها، وأكدت أن 

 ".وأخالقيات مهنة الصحافة

 

  يعقد مدير عام مؤسسة اإلقراض الزراعي محمد الحياري، بحضور وزير الزراعة رئيس

مجلس إدارة المؤسسة خالد الحنيفات، صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر المؤسسة، يتحدث 

، إضافة إلى توجهات وخطط 3547التحصيلية للعام فيه عن إنجازات المؤسسة اإلقراضية و

 .المؤسسة ومشاريعها المستقبلية في المرحلة المقبلة

 

  اعتصم عدد من المقاولين صباح أمس أمام وزارة األشغال العامة واإلسكان، للمطالبة بتسديد

وطالب نائب النقيب احمد اليعقوب خالل . مستحقاتهم المالية المتأخرة على الحكومة

عتصام بإعطاء المقاولين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة األولوية بتسديد المستحقات اال

المالية كونهم االكثر تضررا واألقل قدرة على تحمل أعباء ومشاكل تأخر صرف 

يوما من  43مشيرا الى ان الحكومة وعدت بصرف مستحقات المقاولين خالل . المستحقات

 .اقرار الموازنة العامة

 

  ألف قطعة أثرية مخزنة في المملكة فإن عدد المعروض منها رسميا ألفا  355من أصل

هذه المعلومة كشفها . من العدد الكلي الموجود من القطع األثرية%  3قطعة فقط، أي نحو 

 .منذر الجمحاوي خالل اجتماع لجنة السياحة واآلثار النيابية. امس مدير عام دائرة اآلثار د

 47/4/3545                                                األربعاء                                                           زواريب الغد

 

 

 


