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 ألف طالب عراقي يدرسون في األردن 81
 

الف طالب عراقي يتلقون تعليمهم  81قالت السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، ان اكثر من 
علمي واالكاديمي بين البلدين في مختلف المراحل الدراسية في االردن، الفتة الى ان التعاون ال

 .متجذر
 

وخالل حفل نظمته السفارة اليوم الخميس، لتكريم الباحثة االردنية الدكتورة حنان عطا شمالوي من 
اشارت السفيرة السهيل، الى ان اكثر " مؤسسة بحر العلوم لالبداع"الجامعة االردنية بعد فوزها بجائزة 

العراقية وتبوأوا اعلى وارفع المناصب في االردن، وهناك  الف اردني تخرجوا من الجامعات 811من 
 .عراقيون تخرجوا من الجامعات االردنية ايضا تبوأوا مناصب رفيعة في العراق

 
واشارت الى ان الجائزة التي حصلت عليها الباحثة شمالوي تاتي في اطار تعزيز العالقات بين 

 .قات السياسية عالقات متميزة على مختلفالبلدين في مختلف المجاالت، الفتة الى ان العال
 

زيد محمد بحر العلوم، الى ان هذه الجائزة تطلقها مؤسـسـة " مؤسسة بحر العلوم لالبداع"واشار ممثل 
النجف االشرف تثمينا للجهود المعرفيــة وتعزيــزا  –بحـر العلـوم الخيرية من حاضرة العراق العلمية 

لم والعلمـــاء وتخليـدا لذكــرى العالمة الدكتور محمد بحر العلوم احد اعمدة لمسار االبداع واحتفــاًء بالع
العراق بهدف تحسين العملية العلمية والنهوض بالعلم والعلماء والبحوث العلمية بما ينعكس ايجابا 

 .على البلد واالمة
 

ومؤسسة بحر العلوم  من جانبها، عبرت الباحثة الدكتورة حنان شمالوي عن تقديرها للسفارة العراقية
 .على تكريمها، مؤكدة ان هذا الفوز يشكل دافعا معنويا كبيرا لها لمواصلة ابداعها العلمي

 
واكد الملحق الثقافي العراقي الدكتور حيدر كامل زيدان ان فوز شمالوي يعكس مهنية الجائزة 

 .والقائمين عليها

 شؤون جامعية ومحلية

 45/3/3545                                                       جمعةال                                             الدستور ص أولى -بترا
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ادية، وضعت شمالوي مقياسا الكترونيا لقياس ما وفي رسالة الدكتوراة التي قدمتها في التنمية االقتص

واشرفت على البحث الدكتورة نهيل سقف الحيط من الجامعة . حققته المراة في مجال التمكين
 .االردنية

 
حضر الحفل الذي اقيم في السفارة العراقية بعمان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية 

 .والعراقية امعات االردنيةلعلماء واالساتذة والباحثين في الجالدكتور احمد محجوب وعدد من ا
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 أردني يخترع جهازا يحدد الخزعة باألبعاد الثالثية

 
سجل األستاذ المساعد في جامعة الحسين التقنية، الدكتور عماد عبد السالم، براءة اختراع لجهاز 

ديد االبعاد الثالثية من صور الرنين المغناطيسي، وتحديد مكان وعمق الخزعة المراد يدخل تقنية تح
ظهار األبعاد الثالثية بصورة مرئية  .أخذها من جسم المريض وا 

 .وسجل الدكتور عبد السالم براءة االختراع لدى مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية األميركي
ي يعمل في دائرة هندسة الطاقة والكهرباء في جامعة الحسين التقنية، وقال الدكتور عبد السالم، الذ

إن االختراع سيمكن االطباء من تحديد مكان الخزعة وعمقها بدقة، ويقلل األخطاء التي تحدث في 
 .مثل هذه الحاالت، ما يزيد من كفاءة التشخيص ويقلل المتاعب التي يتعرض لها المرضى

الدكتور عبد السالم ان االختراع يمكنه استقبال األبعاد الثالثية السلكيا  وحول ما يميز االختراع، بين
وهو األمر الصعب، ألن غرفة الرنين المغناطيسي معزولة تماما لمنع اإلشارات الكهربائية الالسلكية "

 ".من التأثير على جهاز الرنين المغناطيسي
يه اإلبرة، وبنفس الوقت يعرض األبعاد وبين أن الجهاز يقوم بإضاءة المربع التي يجب أن تدخل ف
 .الثالثية رقميا خالل عملية استئصال الخزع لتفادي األخطاء

ظهار األبعاد الثالثين والمعالجات  ويحتوي االختراع على وحدات إلكترونية ووحدات ذاكرة لتخزين وا 
يمكن "ى لوحية والدقيقة، إلى جانب وحدة اتصال السلكي، حيث يمكن ارسال اإلحداثيات ألجهزة أخر 

 ".أن يحمله الطبيب إلى داخل غرفة الرنين المغناطيسي
وقال الدكتور عبد السالم إنه يمكن إدخال االختراع على أي جهاز يعمل في مجاالت التصوير 

 .األخرى مثل األمواج فوق الصوتية، والتصوير باألشعة وال يقتصر على الرنين المغناطيسي
 
 
 
 
 
 
 
 

 42/3/3545                                                       سبت ال                                            نيوز               طلبة 
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 حث العلمي ما يزال دون الطموح والتطلعاتدعم الب
 

 نسيم عنيزات

 

 

تجتاح منطقة الشرق االوسط عواصف وتحديات كثيرة يصعب التكهن بنتائجها او مستقبلها واالردن 
يات وظروفا داخلية وخارجية نتيجة ما تمر به المنطقة من حرائق جزء من هذا المحيط يعاني تحد

وانفجارات سياسية كبيرة ، اال ان التحدي االبرز هو الداخلي والظروف االقتصادية الصعبة التي تمر 
بها المملكة وبالتالي االنعكاسات السلبية على مستوى معيشة المواطن الذي يئن تحت ظروف 

لذي يتطلب من الحكومة البحث عن خطط واجراءات جديدة قادرة على اقتصادية صعبة ، االمر ا
انقاذ الموضوع وعدم اللهاث وراء وصفات غير مجربة بهدف الوصول بالوطن والمواطن الى بر 
االمان واالستثمار بالمواطن باعتباره العنصر االهم في التطور والبناء ، واالستفادة من تجربة مهاتير 

لماليزية الذي خالف كل الوصفات وتبنى وصفات مجتمعية صالحة لبالده  محمد رئيس الحكومة ا
 .مستثمرا بمحوري التعليم والصناعة

لقد تميزت مرحلته بنهضة اقتصادية؛ أصبحت فيها ماليزيا دولة صناعية متقدمة يساهم فيها قطاعا 
 .من الناتج المحلي اإلجمالي% 01الصناعة والِخدمات بنحو 

محمد تحويل ماليزيا من دولة فقيرة إلى نمر اقتصادى يوازى فى تحوله التجِربة  فقد استطاع مهاتير
وتمكن من تغيير وجه ..اليابانية؛ وهي التجِربة التى استلهمها مهاتير نفسه كنموذج للتنمية فى ماليزيا

قال ماليزيا والنهوض بها تنمويا وجعلها في مصاف الدول االقتصادية المتقدمة؛ حيث تمكن من االنت
بها من مجرد دولة زراعية تعتمد على تصدير السلع البسيطة إلى دولة صناعية متقدمة، فأصبح 
الفكرالتنموي للزعيم الماليزي مهاتير محمد مثااًل يحتذي به من خالل تركيزه على محوري التعليم 

 .والتصنيع
وهنا نشير الى ان التطور العلمي والبحث العلمي لهما دور كبير في النهوض المجتمعي في جميع 
المجاالت، مؤكدا ان  البحث العلمي ودعمه والتركيز عليه ما زال في االردن دون الطموح ومع ذلك 

 جاالتلم يستفد منه بالشكل الصحيح لدعم البحث العملي وبالتالي النهوض في الوطن في جميع الم

 مقاالت

 35/3/3545                                                      دحد األ                                                      0ص الدستور 
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كما ان انخفاض قيمة الدعم سيؤدي بالنتيجة الى انخفاض قيمة االنفاق حيث تشير المعلومات الى  
مليون دينار على  24ان  صندوق دعم البحث العلمي انفق خالل السنوات العشر الماضية نحو

 .أوجه اإلنفاق البحثي
 41ماضية على المشاريع البحثية ووفقا الرقام الصندوق، فقد انفق الصندوق خالل السنوات العشر ال

مليون دينار، وعلى المؤتمرات العلمية مليون دينار،  82مليون دينار، وعلى المشاريع الوطنية 
ماليين  2ومليونين ونصف المليون دينار على المجالت العلمية، بينما بلغ اإلنفاق على منح الطلبة 

باحثًا لكل مليون  051يز والباحث المتميز البحث المم)دينار، اما اإلنفاق على جوائز الصندوق 
باحث لكل مليون  2011نسمة، وهو أعلى المعدالت العربية، في حين يوجد في كوريا الجنوبية نحو 

 .نسمة، أي أكثر بثمانية أضعاف
لذلك فاننا بحاجة الى النهوض وتطوير البحث العلمي ودعم العلماء واالكاديميين لعمل ابحاث 

الوضاع والقضايا التي تهم المواطن والوطن بطريقة علمية وتقديم النتائج ودراسات تعالج ا
والتوصيات للعمل بها واالستفادة منها ال ان توضع على الرفوف او في االدراج ويجب تقوية الَعالقة 
بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص وفتح المجال الستخدام أنشطة االبحاث 

 .او علمية او صناعية.. تجاريةالجامعية ألغراض 
والحكومة ليست وحدها مطالبة بدعم كل األنشطة البحثية بمفردها بل تشاركها في ذلك المصانع 

 .والمؤسسات المالية واالقتصادية، فاالستثمار باالنسان والعلم هو بداية الطريق للنهوض والتقدم
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 الهيئة التدريسية (4)التعليم التقني واقع وطموح 
 

 محمد غيث. د
 

المجتمعية تجاه النهوض بالتعليم التقني إما إلى  يعود عدم اضطالع القطاع الصناعي بمسؤولياته
واضحة لهذا القطاع في األردن رغم االهتمام  جود استراتيجية تنفيذيةقناعة القطاع الصناعي بو  عدم

ما لتفكيره التقليدي السلبي المتزايد به وعدم ادراكه اهمية دوره في دعم و  على المستوى الرسمي وا 
ومنها )هناك أزمة عدم ثقة ما بين الصناعة ومزودي التعليم العالي .التقني نهوض قطاع التعليم

في  –من وجهة نظره -يعود غالب الثقة إلى خط اإلنتاج المستورد وال يريد العبث بهبحيث  (التقني
كلية  50 اضف الى ذلك ان هناك في األردن أكثر من. حالة انخراط الدور األكاديمي المحلي فيه

في قطاع التعليم  عضو هيئة تدريس ورغم وصول نسبة النمو السنوي 4851ويعمل بها أكثر من 
على االهتمام و تطوير أعضاء  إال أن ذلك لم ينعكس بالشكل الكافي% 5كثر من العالي إلى أ

بل اضطرت العديد من الكفاءات األكاديمية  .الهيئة التدريسية وخصوصا في قطاع التعليم التقني
وذلك لتدني رواتبهم وآخرون اضطروا إلى العمل ضمن  وخاصة المميزة إلى الهجرة إلى الخارج

الثابت لدينا أن األردن لديه الكفاءات  .على حساب الجودة األكاديمية الذي يكونالعبء اإلضافي و 
في القطاع األكاديمي التقليدي وليس في التعليم  األكاديمية المميزة وعلى مستوى عال إال أنه يتركز

و تعنى بالتعليم التقني يجب عليها تحديد المهارات المطلوبة عند عض إن أي مؤسسة تعليمية.التقني
لديهم ضمن  التدريس ليكون مؤهال ألداء عمله ومن ثم العمل على تنمية وتأهيل هذه المهارات هيئة

تحقيق المخرجات التعلمية  نظام تأهيل متخصص بحيث يصبح هدف عضو هيئة التدريس هو
 يجب توفير البيئة المناسبة.تقييم خاصة بها المطلوبة على مستوى البرنامج والمساق من خالل أدوات

والحوافز والقوانين والتعليمات ليتسنى له القيام بعمله  12 لعضو هيئة التدريس من حيث األعباء
بها المدرس ضمن دائرة صنع القرار في عالقته مع اإلدارة والطالب ليؤمن  و أن يكون. بدون تأثيرها

التدريس  و يجب أن يؤمن كل من اإلدارة وعضو هيئة التدريس على تحول أساليب. يتبناها ومن ثم
وليس المعلم كما كان في  من فلسفة التعليم إلى التعلم وأن الطالب أصبح محور العملية التدريسية

مية وبالتالي على تحقيق المخرجات التعلي إن التعليم الحديث بشكل عام تحول إلى التركيز.السابق
هناك مواصفات خاصة يجب أن تتوفر بعضو  .التقييم ربطها عكسيا مع محتويات المساق وأدوات

 35/3/3545                                                      دحد األ                                                       45ص الرأي 
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مؤهال بحيث يجب على عضو هيئة التدريس أن يكون ملما  هيئة التدريس في التعليم التقني ليكون
و أن يكون قادرا ، يديالتقني وقادرا على تمييزها من التعليم األكاديمي التقل بآلية وأبجديات التعليم

المخرجات  كتابة وتنفيذ المخرجات التعلمية للبرنامج والمساق باالضافة الى القدرة على ربط هذه على
) ربط أدوات التقييم  التعلمية مع الخطة الدراسية وتفاصيل المساق الواحد و أن يكون قادرا على

مع المخرجات التعلمية للمساق  (امتحان نظري، عملي، مقابلة، شفوي، مشروع تطبيقي وغيرها
مهارات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال إلى  و من المهم ايضا أن يكون المدرس مؤهال لنقل.الواحد

طالب التعليم التقني على نظيره من الجانب األكاديمي  الطلبة والتي هي ضرورية كمهارات تميز
تقدمة في التعليم التقني الى ان يحصل الطالب كثير من البلدان الم االمر الذي يؤدي في. التقليدي

 دراسته بعد التدريب في المصانع وقبل التخرج وذلك لثقتهم بالمنتج و كونهم على على عمل أثناء
ثرائها أثناء التدريب اطالع قريب بمهاراته الشخصية والسلوكية والتقنية التي تعلمها أثناء دراسته  .وا 

التدرب وممارسة  أتي من خلفية أكاديمية تقليدية يجب علي المدرسولكون معظم الهيئة التدريسية ت
مشاغل الجامعة ومراكز األبحاث  تطبيقات المساق إما في المصانع والشركات ذات العالقة أو في

ال يشترط حصول ، التقني مثل استراليا و كندا في المملكة ففي التجارب الناجحة في مجال التعليم
نما أقلها دبلوم أو بكالوريوس و ذو خبرة صناعية  ستير أوالمدرس على مؤهالت ماج دكتوراه وا 

 بالتدريس إال بعد اجتيازه شهادة خاصة تؤهله للعمل كمقيم ومدرس في الكلية أو وأيضا ال يسمح له
ولكن تحت  شهور للحصول عليها وفي هذه األثناء يمكنه التدريس 2-3الجامعة و قد تحتاج إلى 

المهمة عند المدرس قدرته  من المهارات.س آخر حاصل على هذه الشهادةإشراف مباشر من مدر 
مصدر إلهام للطالب لتشجيعه للسير في  على بلورة العمل التطبيقي التقني عند الطالب وأن يكون

من المهم يتمتع عضو هيئة التدريس بخبرة صناعية سابقة  هذا المسار التقني في حياته المهنية و أن
و ال نغفل عن ضرورة التعاقد مع الصناعة لالستعانة بكفاءاتهم للتدريس .التعليم اءتثري خبراته أثن

لهام  الجامعة على النظام الجزئي أو اإلعارة من الصناعة لمدة فصل أو أكثر وذلك لنقل في وا 
كما تحدثنا سابقا في الدول الرائدة في هذا المجال مثل ألمانيا وكندا  .الجانب الصناعي إلى الطلبة

قطاع التعليم  ك يجب على إدارةوأميركا هناك برامج ماجستير ودكتوراه في التعليم التقني ولذل واستراليا
متخصصة في التعليم التقني  التقني العمل مع الجامعات على االبتعاث لبرامج الماجستير والدكتوراه

متخصصة وهنا يأتي تناغم اإلدارة مع الهيئة التدريسية  ليتسنى لهم إثراء العملية التعليمية بمؤهالت
التعيين والترقية لتتناسب مع مؤهالتهم  التدريسي وتطوير تعليمات بتشجيعهم على البحث

و أن . الجامعات المحلية والعربية( إن لم يكن جميع)وهذا ما ال يتوفر في معظم  وخصوصيتهم
أساليب وتنوع  هناك استمرارية في التدريب والتأهيل المستمر ألعضاء الهيئة التدريسية على يكون
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تشجيع القطاع الخاص على تأسيس  ويجب. التقنيالتعليم والتقويم والقياس الخاص بقطاع التعليم 
التقني لما له من دور حيوي ورئيسي في نهضة هذا  وتطوير كليات وجامعات في مجال التعليم

يعاني من  على الرغم مما تبذله الدولة من جهد في مجال التعليم التقني إال أن هذا القطاع .القطاع
وجود طاقات كبيرة بين  جوانب قصور ألسباب عديدة األمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة رغم

بالنهاية يجب على .المعالم للتعليم التقني أبنائنا الشباب مما يستدعي الحاجة إلى سياسة واضحة
يرللتعليم التقني و توفر االستفادة من الزخم والدعم الملكي الكب القائمين على قطاع التعليم التقني

 .في ادارة هذا القطاع إليماننا في إمكانية تحقيقه والتميز به على مستوى المنطقة االمكانات الالزمة
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 35/3/3545                                                      دحد األ                                                        45ص الرأي  
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 السلط –عيد رشيد محمد نّوار  -
 دابوق –صبحي حسن يوسف العيسوي  -
 خلف مدارس القمة –نعيمة سالم عكاشه  -
 ضاحية االمير راشد –عماد فهد جريس الصناع  -
 أم اذينة –عمر ابراهيم سعيد طوقان  -
 جمعية آل النبر –هيفاء موسى عواد النشيوات  -
 السلط –سالمه محمد سالمه القماز الخريسات  -
 السلط –بهية محمد عبدالرحمن النسور  -
 الشميساني -نعمت عيد الحداد  -
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 وفيات

 35/3/3545                                                  دحد األ                     الرأي                                               
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 سوءا في  الناشط والمحاسب القانوني نضال مالك حسن قدم اعتذارا شديدا لكل من سبب له
نضال مالك قد  كنت انا»وقال في اعتذاره . فهم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ومواده

وخلصت الى نتائج  من قانون ضريبة الدخل 44اصدرت فيديو يتحدث عن تعديل المادة 
رغم عموميتها والزام كل  ولدى اعادة النظر في المواد القانونية تبين لي ان المادة.. معينة

اال ان االستنتاجات التي  ردني بلغ الثامنة عشرة بالحصول على رقم ضريبيمواطن ا
الى شطب الفيديو من  خلصت اليها من الزامهم بتقديم االقرار غير دقيقة مما دعاني

شطبته من صفحتي بشكل  صفحتي بعد ساعات قليلة اال ان الفيديو تناقله الناس بعد ان
المعلومات الواردة في الفيديو  وهنا اؤكد ان»: المحاسب القانوني حسن اضاف.. «كبير

. «تراجعت عنه بعد نشره بساعات قليلة المذكور غير دقيقة وال تمثل رأيي في الموضوع وأني
ويعتذر عن سوء فهم القانون ومواده التي له تحفظا  ويؤكد ان االجتهاد المذكور لم يكن دقيقا

  .عض منها بحسبهعلى الب
 

 التلفزيون  ان قيمة جوائز برنامج رمضان معنا احلى الذي يبث على شاشة "عين الرأي"علمت
للتلفزيون بحصرية  وتميزت الدورة البرامجية الرمضانية. االردني قدرت بنصف مليون دينار

 .مسلسالت اردنية وعربية
 

  كبيرة  الجسور واالنفاق بدأت تتفشى بصورةظاهرة الكتابة العشوائية على الجدران واالسوار و
الصورة الجمالية  هذه الظاهرة تسهم في تشويه.. في محافظات المملكة وخصوصا في عمان

خارجة عن العادات  بعض هذه الكتابات. للمدن وتلحق اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة
 والتقاليد وتحتوي على عبارات نابية

 
 غرفها  في( الذكور و اإلناث)ا زالت تعاني من اختالط الطلبة مدارس في محافظة المفرق م

متقدمة  أن هذا اإلختالط يصل لمراحل« عين الرأي»اولياء امور طلبة ابلغوا ..  الصفية
 .تصل الى الصف التاسع

 زوايا الصحف 

 35/3/3545                                                         دحد األ                                                            الرأي عين 
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  صافح جاللة الملك عبد اهلل الثاني لدى مغادرته أعمال القمة االستثنائية في اسطنبول زعماء

 .وممثلي الدول المشاركة في القمة وكان من بينهم الرئيس اإليراني حسن روحاني
 

  ،أكد ولي العهد سمو األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني أن القدس أمانة في أعناقنا
التي تحدث بحق المدينة المقدسة وأهلنا بغزة جريمة بكل المقاييس، وكتب في واالنتهاكات 

تعليق على صورة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل االجتماعي خالل حضوره 
مكانة القدس في »حضرت جلسة بعنوان )« المجلس العلمي الهاشمي»إحدى جلسات 

القدس أمانة في أعناقنا . سابع والثمانينضمن فعاليات المجلس العلمي الهاشمي ال« اإلسالم
جميعا، واالنتهاكات التي تحدث بحق المدينة المقدسة وأهلنا في غزة هي جريمة بكل 

 (.األردن سيظل السند والظهير لفلسطين. المقاييس واألعراف
 

  اعتبر وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرّزاز أن وراء كل طالب وطالبة حصدوا جوائز
معلما ومعلمة زرعا قيم اإلبداع والمثابرة ومهارات التفكير العلمي عالمية هذا األسبوع 

والتطبيق العملي، مقدما في تغريدة على حسابه تويتر تحية لهم جميعا، وقال لقد رفعتم راية 
 .األردن عاليا

 
  شارك السفير األردني لدى روسيا أمجد العضايلة في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني

أمس في السفارة الفلسطينية في موسكو، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب 
لمين وحقوق الشعب الفلسطيني وِفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والمس

 .الشرقية، كفلها القانون الدولي ولن يؤثر عليها أي قرار أحادي الجانب
 
 
 
 
 

 35/3/3545                                                         دحد األ                                                        صنارة الدستور
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  أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اهلل ناب عن الرئيس الفلسطيني " زواريب"علمت

للقمة اإلسالمية بإسطنبول الجمعة، بعد أن تعذر على  محمود عباس بترؤس وفد فلسطين
الحمد اهلل غادر عمان برفقة وزير . عباس المشاركة إثر إجرائه عملية جراحية في األذن

 .أوقافه، عبر الطائرة المخصصة للرئيس عباس إلى إسطنبول للمشاركة بالقمة
 

 عبير البواب قدمت استقالتها أخيرا من منصبها، . بحث العلمي دمدير عام صندوق ال
داريا، بعد إقرار مشروع " إلغاء استقاللية"احتجاجا على ما قالت إنه  الصندوق ماليا وا 

قانون التعليم العالي المعدل، والذي ألحق الصندوق بوزارة التعليم العالي وبات ضمن 
 .دوائرها

 
  زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اجتمع أول من أمس الجمعة بسفراء األردن

والسعودية وتركيا وسورية في العراق بصورة جماعية في مدينة النجف، لمناسبة حلول 
الصدر دعا في اللقاء، بحسب الموقع اإللكتروني الرسمي له، لدعم الدول . رمضان المبارك

 .الموقع نشر صورا للقاء المذكور. عراق، ومساعدته في تشكيل حكومة تكنوقراطاألربع لل
 

  عدد واسع من النشطاء والنواب يتوافدون إلى مبنى الرئاسة العامة لوكالة غوث وتشغيل
العاملين بالوكالة في عمان، تضامنا مع استمرار عدد من ( األونروا)الالجئين الفلسطينيين 

. إلضرابهم المفتوح عن الطعام منذ نحو أسبوع، للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين بالوكالة
ونظم نشطاء إفطارا رمزيا تضامنيا مع المضربين أمام مبنى الرئاسة أول من أمس الجمعة، 

 .ضربينفيما منعت إدارة الوكالة النائب خالد رمضان من دخول المبنى لالطمئنان على الم

 35/3/3545                                                         دحد األ                                                            زواريب الغد

 

 

 


