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بدأت في منطقة البحر الميت اليوم 
اجندة االردن "الخميس اعمال مؤتمر 

تكريس سياسات االعتماد على :  8102
الذي ينظمه مركز الدراسات " الذات

االستراتيجية بالجامعة االردنية بمشاركة 
وحزبيين وزراء ومسؤولين ومختصين 

 .وخبراء
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثالثة ايام الى مناقشة مجاالت متخصصة في االقتصاد والسياسة 
الداخلية والخارجية والموارد البشرية والتعليم والشباب االردني والحالة االجتماعية ال سيما وانه ينعقد 

خلية على درجة كبيرة من في ضوء ما يشهده االردن من اوضاع ومتغيرات اقليمية ودولية ودا
االهمية التي يتوقع استمرار تأثيرها على االردن ما يستدعي قراءتها وتحليل ابعادها الراهنة والمحتملة 

 .8102والخيارات المطروحة امام االردن للتعامل مع هذه التحديات والمتغيرات خالل العام الحالي 
ة كلمة خالل افتتاح المؤتمر، اكد فيها ان مراكز والقى رئيس الجامعة االردنية الدكتور عزمي محافظ

الدراسات واالبحاث اصبحت تمثل احد اهم الدالئل الهامة على تطور الدولة وتقديرها للبحث العلمي 
واستشرافها آفاق المستقبل فهي منجز حضاري متميز، واضاف ان اعمال المؤتمر من اهم مهام 

ايا والمشكالت التي تواجه المجتمع والدولة وتحليلها من مراكز الدراسات اذ تعد عملية دراسة القض
اهم االدوار التي تضطلع بها المراكز البحثية عموما، حيث يهدف من خاللها الى معرفة االسباب 
التي تكمن وراءها وبلورة رؤى ومقترحات علمية متعلقة بها ووضع الحلول المناسبة لها وهذا ما هو 

 .مناط بمؤتمرنا اليوم
  

 أخبار الجامعة

 3/3/3545الجمعة                                                                   5األنباط ص  -5الغد ص  -5الرأي ص  -بترا
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ال ان طموح مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية ان يرتقي الى الحد الذي يصبح وق 
فيه احد الفاعلين في رسم التوجهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية في االردن واحد 

 .المؤثرين فيها والمشاركين في وضع الحلول لها
 

ية الدكتور موسى شتيوي ان المركز قام في العام الماضي وبين مدير مركز الدراسات االستراتيج
، وهو اليوم يحاول بهذا الجهد "صناعة السياسات في مرحلة الاليقين"بعنوان  8102بإعداد أجندة 

" تكريس سياسات االعتماد على الذات"بعنوان  8102رصد التحديات التي يواجهها األردن للعام 
ه الحكومة، ويؤطر فرضيات الموازنة والخطاب الرسمي، لمناقشة بوصفها العنوان الرئيس الذي تتخذ

امكانيات وجدية هذا الطرح والتحديات التي تواجهه، ومحاولة رفد سياسات الحكومة بأفكار وبدائل 
جديدة قد تسهم في التصدي لهذه التحديات والمشكالت بوضع الحلول المالئمة والبدائل المناسبة 

 .بشأنها
  

الملتقي يأتي ليشكل بناًء وتطويرًا على تلك التجربة التي آثرنا أن يشارك فيها جميع واضاف ان هذا 
 .الكفاءات الرسمية وغير الرسمية فالتنوع يثري التجربة، ويجعل النتائج أكثر عمقًا وشموالً 

  
ناك وقال ان االردن يواجه اليوم تحديات بالغة األهمية على الُصعد كافة؛ ففي المجال االقتصادي؛ ه

المديونية التي تثقل كاهل الموازنة والعجز وارتفاع األسعار والبطالة وتحدي جذب االستثمار في 
ضوء عدم االستقرار اإلقليمي والصراعات والنزاعات المحيطة؛ ما يرفع من منسوب التحديات 

المركز  والصعوبات، ويّولد أزمة ثقة ومصداقية بين الحكومة والشارع، كما أشارت بذلك استطالعات
 .مؤخراً 

  
واشار الى انه وعلى الصعيد السياسي، تبرز بوضوح المستجدات اإلقليمية وموضوع القدس وقرار 
الرئيس األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل؛ وما ستطرحه اإلدارة األميركية في خطة 

قليميًا أيضًا، ه" صفقة القرن"متوقعة للسالم في المنطقة، اطلق عليها  نالك التطورات في سورية وا 
والعراق التي ترتبط بعامل االستقرار السياسي واألوضاع األمنية والعسكرية والعالقات الثنائية، كذلك 

 .الحال في ملف العالقة مع الدول العربية واإلقليمية
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واضاف انه ال يقل موضوع تطوير القطاع العام واإلصالح اإلداري أهمية عن الموضوعين 
والسياسي، الذي أكدت عليه األوراق الملكية النقاشية، وبخاصة الورقة الملكية السادسة  االقتصادي

التي تحدثت عن ضرورة إجراء هذه اإلصالحات، ومواجهة االختالالت، والتأكيد على الدولة المدنية 
ثة وأساسها سيادة القانون، مع أهمية إبراز دور التعليم وتطويره وجودته ليواكب مستجدات الحدا

 .وتقنيات العصر ، وتحقيق مخرجات استراتيجية تنمية الموارد البشرية
الواقع : التوقعات والتوصيات واالزمة المالية : ومن ابرز جلسات المؤتمر الوضع السياسي الداخلي 

والتوقعات والديبلوماسية االردنية في اقليم مضطرب والموارد البشرية والتعليم وخطة تحفيز النمو 
 .االخطار والتحديات والفرص: ت االقتصادية والشباب االردنيوالمشكال

وتركزت الجلسة الحوارية االولى في المؤتمر على االوضاع السياسية الداخلية وانجع الطرق للتعامل 
معها،  واكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور موسى المعايطة ان القضايا االساسية 

ة هي الحالة االقتصادية ومبدأ االعتماد على الذات وهي لها مضامين كثيرة اقتصادية في هذه المرحل
 .وسياسية واجتماعية، قائال ان اصالح القطاع العام مهمة كبيرة للدولة االردنية

  
كما اكد اهمية مشروع االردن في مجال الالمركزية، مشيرا الى ان نتائجها االيجابية ستظهر بعد 

لكنها مشروع هام جدا ومن المهم تأهيل مجالس المحافظات، مشيرا الى انه من اجل وقت من الزمن 
انجاح المشروع يجب اعتماد عدة نقاط اساسية اهمها التدرج واالعداد والتأهيل المناسب لكل اعضاء 

 .مجالس المحافظات والتوعية بأهمية العمل التكاملي والبدء بعملية التفويض و نقل الصالحيات
  

ر الى ان هناك لجنة تدرس امكانية نقل الصالحيات االدارية او المالية الى مدراء الدوائر في واشا
المحافظات وعليها ان تنتهي من ذلك خالل شهر، الفتا الى اهمية رؤية جاللة الملك عبداهلل الثاني 

ساس في الوصول الى احزاب سياسية حقيقية تمثل المجتمع سياسيا وتختلف سياسيا وليس على ا
 .تناقضات عشائرية وغيرها

 
وكشف عن انه ستكون هناك حوافز لألحزاب التي ترغب باالندماج حيث يوجد لدينا عشرات االحزاب 

 .المرخصة والمسجلة وهناك احزاب تحت التأسيس ايضا
  

وفي رده على مداخالت الحضور اشار المعايطة الى ان هناك توصية من مجلس االعيان في 
 .يفية خلق اقتصاد منتج وكيف يصبح المواطن شريكا في عملية االنتاجالموازنة حول ك
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من جهتها اشارت امين عام حزب حشد النائب السابق عبلة ابو علبه الى اهمية سياسة االعتماد 
على الذات التي يتوجب على كل دولة وطنية انتهاجها، مبينة ان االردن كان وال زال يعتمد في 

 .وقروض خارجيةاقتصاده على مساعدات 
  

وقالت ان البحث عن حلول وطنية اردنية ال معنى له اذا لم يقترن بمشروع تنموي شامل له ابعاد 
اقتصادية وسياسية وقبل كل ذلك مراجعة االوضاع الداخلية التي اوصلتنا الى مرحلة من االختناق 

 .االقتصادي والسياسية ومعالجة اسبابها
  

ا، والحياة الحزبية وحدها ال تمأل هذا الفراغ وال بد من إحياء الحياة وقالت، ان هناك فراغا سياسي
 .المدنية واعادة النظر بالتشريعات لتضمن مشاركة جميع اطياف الشعب

  
الدكتور ارحيل غرايبة ان االحزاب السياسية يجب ( زمزم)وبين االمين العام لحزب المؤتمر الوطني 

ديولوجية وان يكون للحزب برنامج سياسي، وأن يكون التنافس ان تبتعد عن المسميات الدينية واالي
بين االحزاب على البرامج السياسية وكيفية تحقيق الرخاء وخدمة الشعب، لذلك نحن في حزب 

اردنا ان ال يكون هناك شرط ألي انتماء ديني او مربع معين لدخول الحزب ولدينا "المؤتمر الوطني 
 ".سية ولدينا مسلمون ومسيحيون والبرنامج العام وطني اردنيشخصيات تحمل خلفيات متعددة سيا

  
وقال يجب ان ال يصل الى البرلمان اال من يحمل برنامجا سياسيا معلنا ولذلك فالتنافس بين الفرقاء 
الذين يريدون تشكيل الحكومة يجب ان يكون عبر برامج سياسية معلنة، مشيرا الى ان الذين نجحوا 

 .اب الغالبية العظمى منهم جاءوا على اسس عشائريةفي عضوية مجلس النو 
  

واكد الناشط السياسي محمد الزواهرة اهمية اشراك الشباب في صناعة المستقبل والعمل السياسي، 
 .مشيرا الى ان هناك ازمة ثقة بين المواطن وصانع القرار سواء اكانت حكومات او اجهزة تنفيذية

  
ت باستقطاب الشباب لذلك يجب ان تكون هناك برامج حقيقية لدى وقال ان اغلب االحزاب اليوم فشل

االحزاب ويجب ان يشعر الشباب ان الحكومات جادة بإشراكهم في عملية صنع القرار، داعيا الى 
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اعادة صياغة القوانين والتشريعات بما فيها االنتخابات النيابية والبلدية وتخفيض سن المرشح الى 
 .عدد من الشباب عمر اقل لضمان اشرك اكبر

   
واشار الى اهمية طرح جاللة الملك عبداهلل الثانياثناء لقائه طلبة الجامعة االردنية مؤخرا الذي يدعو 

 .الى تخفيض عدد االحزاب الى اربعة او خمسة احزاب
  

وقال ان التحدي االخر الذي يؤثر على مشاركة الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار هو 
قتصادي وهناك ازمة بطالة حقيقية، مؤكدا ان تمثيل الشباب ال زال ضعيفا ويجب ان التحدي اال

 .يكون هناك تمثيل حقيقي للشباب 
  

 العدالة وسيادة القانون اساس االصالح الضريبي: مشاركون
  

وفي جلسة حوارية حول االزمة المالية واقع وتحديات، اكد مشاركون على ضرورة تبني سياسات 
تحفيزية تساهم بدعم العجلة االقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن عمليات االصالح اقتصادية 

 . الضريبي في العالم ترتكز على سيادة القانون والعدالة
  

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ان هناك مشكلة اقتصادية وطنية عالمية تتعلق 
استطاع تحقيق انجازات كبيرة خالل العقود الماضية  بضعف الموارد ومحدوديتها، موضحا ان االردن

من تطور البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية بالرغم من العجز المالي الذي شهدته الموازنة 
 .على مر السنوات الماضية

 
واشار الى ان هناك تحديات متتالية شهدها االردن من حروب في المنطقة وهجرات الجئين 

ي في المنطقة، االمر الذي ادى الى مزيد من االنفاق لمواجهة هذه االزمات، إضافة واضطراب امن
 .الى عدم اتخاذ القرارات االقتصادية غير الشعبوية والتي تساهم بتخفيض العجز المالي في الميزانية

   
ماضي وبين فريز ان التسهيالت االئتمانية المقدمة من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص في العام ال

 .في المائة 8ر3اضعاف معدل النمو االقتصادي والبالغ  3في المائة مما يعادل  2ارتفعت 
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واكد على ان ادارة الدين العام اصبحت اكثر موضوعية واكثر ضبطا في ظل العمل المستمر من 
 .اجل تخفيض كلفة الدين وتحويل الديون من قصيرة االجل الى طويلة االجل

  
ن النظام الضريبي االردني االكثر رخاء على مستوى المنطقة وبالرغم من ذلك فان واشار فريز الى ا

في المائة من ايرادات ضريبة الدخل متأتية من قبل الشركات والبنوك في القطاع الخاص، االمر  01
مليارات للعام الماضي  3الذي يوجب اصالح النظام الضريبي وضبط االعفاءات والتي بلغت 

 .التهرب الضريبيباإلضافة الى 
  

بدوره قال وزير المالية االسبق الدكتور امية طوقان ان وجود الدعم المالي لميزانية الدولة ادى الى 
ضعف وتخاذل االدارات المتتالية في اتخاذ القرارات االقتصادية، االمر الذي يستوجب التفكير الفعلي 

 .وموازاة االيرادات للنفقاتباالعتماد على الذات من خالل تغيير النمط االستهالكي 
  

وبين ان االصالح الضريبي يجب ان يكون اكثر عدالة، مشيرا الى ان النظام الضريبي المعمول به 
غير عادل ويؤثر على نسب االستثمار بسبب تفاوت نسب الضريبة المفروضة على القطاعات 

 .االقتصادية باإلضافة الى ضرورة سيادة القانون في التحصيل الضريبي
   

في المائة يتلخص بأوامر التغيير في  81واكد طوقان على ان هناك هدر مالي في الموازنة يتجاوز 
المشاريع الرأسمالية واالعفاءات الطبية وغيرها ، مشيرا الى ان االصالح الضريبي ضرورة اقتصادية 

 .ووطنية 
  

الواليات المتحدة االميركية عن وبين انه تم اللجوء الى االقتراض الدولي بأسعار تفضيلية وبضمان 
 .طريقة سندات اليورو بوند من اجل عدم مزاحمة القطاع الخاص في التسهيالت االئتمانية

 
في المائة من التحويالت النقدية المعتمد في  21ممثل القطاع الخاص باسم السلفيتي اوضح ان 

متاحة، مشيرا الى ان كلفة االردن يعتمد على الكاش االمر الذي يجعل عملية التهرب الضريبي 
تحويل المالي عالية في االردن ، داعيا الى ضروة تخفيض هذه التكلفة لتشجيع المواطنين على 

 .استخدام التحويل المالي االلكتروني
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واكد على ضرورة تغيير النمط التفكيري في المشكلة االقتصادية واالبتعاد عن آليات زيادة االيرادات 
كفاءة التشغيلية والنزاهة والشفافية في انجاز العمل مع تفعيل الرقابة الفعلية على كافة واالتجاه نحو ال

 .المشاريع االقتصادية ، االمر الذي يقود الى نمو اقتصادي حقيقي
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 غامضة وربما مرعبة وعلى األردن الحذر دون تشاؤم" صفقة القرن: "متحاورون
 
 

، أمس، تفكيك "8102: أجندة األردن"اول سياسيون وخبراء، في الجلسة الحوارية الثالثة لمؤتمر ح
 .، والتقليل من القلق والهواجس حولها، في ظل تكتم أميركي شديد حول بنودها"صفقة القرن"لغز 

يب، إن وفي الجلسة التي أدارها الزميل محمد أبورمان، قال وزير الخارجية األسبق عبداإلله الخط
هناك تكتما شديدا من قبل اإلدارة األميركية حول صفقة القرن، وحتى داخل أروقة وزارة الخارجية "

، مشيرا إلى "األميركية ليس هناك اطالع عليها، وتحليالتنا قائمة على ما يتم تسريبه لوسائل اإلعالم
نه ال مفر من االشتباك قد يكون هنالك سيناريو مرعب، لكن يجب أن ال نتشاءم أو نتطير، أل"أنه 

 ".جميع الدول بما فيها الواليات المتحدة األميركية
 ".على األغلب هناك شيء سلبي، لكن يجب أن ال نتخذ مواقف فعلية من أفكار افتراضية:" وأضاف

القضية الفلسطينية قضية أردنية داخلية، لذا يجب أن نتحوط وأن ندرس الخيارات "وبين الخطيب أن 
سرائيلية حمائمية، "، الفتا إلى أنه "ةكلها بعناي في السابق كانت هناك إدارات أميركية معتدلة وا 

صفقة القرن ليست "، مؤكدا أن "وفلسطينية قوية، ومع ذلك لم تتوفر عناصر التسوية، فكيف اآلن؟
 ".قدرا ال مفر منه، والمبادرات ال توضع ومعها عصا موسى

لدى "، مؤكدا أن "مختلف في مبادرات التسوية قبوال ورفضااألردن تاريخيا كان له رأي "وبين أن 
 ".المملكة دبلوماسية تتفهم بعمق، وأدوات فعالة، لالشتباك مع كل الدوائر اإلقليمية والعالمية

يجب على الدولة األردنية أن تفكر بفتح المعابر مع سورية، : "وعلى المستوى اإلقليمي، قال الخطيب
يجب أن ال نكون مؤدلجين في عالقاتنا بالجوار، "، مبينا أنه "على العودة وهو ما قد يشجع الالجئين

وحيثما تكون مصالحنا يجب أن نكون، فالسياسة الخارجية يجب أن توظف لمصالحنا، وألمننا ولبقائنا 
 ".األردن أثبت استقاللية في سياسته الخارجية في عدة موضوعات"، فيما أكد أن "ككيان

من مصلحة "، مبينا أن "من المبكر أن نقول إنه عام استقرار"ال الخطيب إنه ، ق8102وحول العام 
روسيا استقرار الوضع في سورية، السيما وأن لديها انتخابات، لكن من مصلحة إيران أن يستمر 

 ".الوضع في سورية، وربما يكون هناك تباين بين الموقفين الروسي واإليراني

 3/3/3545الجمعة                                                                                                      5الغد ص  -بترا
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هناك العديد من المبادرات "كي األسبق، عدنان أبوعودة، إن من جانبه، قال رئيس الديوان المل
والتحركات الحقيقية لتصفية القضية الفلسطينية ال حلها، وقد يكون أحد تلك المشاريع في طور 

يجب ان ننتبه إلى أن "، مبينا أنه "الصناعة والمناقشة، واألردن في وضع المستقِبل ولم يستقِبل شيئا
 ".دولة الفلسطينية في غزةإسرائيل تسعى لتكون ال

الهاجس األكبر هو ان يكون الحل على حساب األردن، ألن الصهيونية تقوم على "وبين أن 
، محذرا "ركيزتين؛ هما األرض والسكان، وقد حققت األولى، وهي تريد التخلص من السكان العرب

للعبة وحذرين ال أن نكون قد يتم إقحام األردن في هذا، ولذلك علينا أن نكون بالقرب من ا"من أنه 
 ".خارجها

يجب ان ُيتخذ كدليل عمل، لكل "وحول شعار االعتماد على الذات، قال أبوعودة إن هذا الشعار 
 ". مسؤول في الدولة، لتنفيذه واقعيا

بعد عام على وصول الرئيس "من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، الزميل فهد الخيطان، إنه 
يض، أصبح ما لم يكن متوقعا متوقعا، وهو ملتزم ببرنامج انتخابي كارثي، وهناك ترامب للبيت األب

شبه قناعة بإطالق خطة لحل القضية الفلسطينية في غضون شهرين أو ثالثة، وأسوأ ما يمكن أن 
نفعله هو أن نضع أنفسنا في وجه المدفع، ألن األردن ليس هو من يفاوض على القضية الفلسطينية، 

ذا رفضنا ذلك سنضع أنفسنا في مواجهة مع اإلدارة األميركية، فصاحب فهناك السلط ة الفلسطينية، وا 
القول الفصل هم الفلسطينيون، والدبلوماسية األردنية واجبها ودورها دعم الموقف الفلسطيني، وهي 

 ".تقوم بذلك
ستجيب للحد األدنى التقديرات األولية تشير إلى أن المبادرة المقترحة سيئة وال ت"وبين الخيطان أن 
هناك تخوفا أردنيا، لكن ليس هناك تشاؤم، وهناك مبالغة شديدة في "، موضحا أن "للحقوق الفلسطينية

 ". التوجس والقلق غير المبرر
األردن في كل صراعات المنطقة يقف الموقف "وحول الصراعات في المنطقة، قال الخيطان إن 

و المكان الصحيح، باستثناء القضية الفلسطينية، فهو ، وه(حيادي إيجابي وحيادي سلبي)الرمادي 
على تقليل الخسائر  8102سياسة األردن قامت في العام "، مبينا أن "داعم للفلسطينيين وليس محايدا

قدر اإلمكان، والمحافظة على المكاسب المتحققة، على تواضعها، وهي سياسة ستستمر في العام 
 ".الحالي

أن تتحسن مع إيران في إطار توافق عربي، ووفق المصالح األردنية، فمن العالقات يمكن "وبين أن 
 ".الضروري أن يتحاور االردن مع إيران، ال سيما في الشأنين السوري والعراقي
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 دعوات لتعظيم مبدأ الحوكمة في قطاع التعليم: ‘‘أجندة األردن‘‘
 

دعا مسؤولون وتربويون أمس على 
أجندة : مرشاطئ البحر الميت في مؤت

سياسات تكريس " 8102: األردن
، إلى ضرورة "االعتماد على الذات

تعظيم مبدأ الحوكمة في التعليم، وتعزيز 
 .المساءلة

جاء ذلك خالل الجلسة األولى للمؤتمر 
: في يومه الثاني التي حملت عنوان

ماذا نريد؟ : الموارد البشرية والتعليم
 .وأدارها الزميل حسين الرواشدة

الحاكمية في التعليم والمدرسة مفقودة، مشيرا "زير التربية والتعليم، الدكتور عمر الرزاز، إن وقال و 
 ".إلى أن الوزارة تقوم حاليا على إعداد أسس للحاكمية في التعليم حاليا ستكون قيد التنفيذ قريبا

بشرية، والتي تستند ال اعتماد على الذات إذا لم يكن هناك اعتماد على الموارد ال"وأضاف الرزاز أنه 
 ".بشكل كبير للشباب، ما يقتضي ضرورة جعل الشباب منتجا ومبدعا

إن هناك انفصاما في واقعنا، فهناك الكثير من التعليم والقليل : "وشخص الرزاز الواقع التعليمي قائال
 ".من التعلم، وعندنا الكثير من القيم واألخالق وقليل من الممارسة

ن، التربوية هيفاء النجار لتطبيق مبدأ الحاكمية، مبينة أننا خالل السنوات ودعت عضو مجلس األعيا
الماضية فقدنا تنافسيتنا التعليمية مع العالم، ألننا فقدنا الحلم، تأسيس الدولة بني على الحلم والجدية 

روع واالنتاجية، لكن تراجعت تلك القيم إلى نمط استهالكي، والحلم أصبح متصال بالريع، وفقدنا مش
التفكير الناقد والعقالني، وسلمت المنظومة التعليمية لتحالف ضرب العقالنية، ما أفقدنا القيم 

 .اإلنسانية

 3الدستور ص  -5ص الغد  -3/الرأي ص أولى -بترا
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من جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة األميركية الدكتور فيكتور بلة ان هناك مصطلحين 
على التعليم مهمين عند الحديث عن اي عمل مؤسسي يتمثل في السياسات والنظام وهذا ينطبق 

 .العالي والتعليم العام
إن نظام المساءلة والحاكمية مفقود في التعليم، ويجب أن تكون المساءلة جزءا من أنظمتنا التعليمية، 
مبينا أن كلمة السر في السياسة التعليمية هي السياسة واألنظمة، فالسياسات واألنظمة غير واضحة 

 .ى غير واضحةوغير مكتوبة، ما يعني أن المخرجات ستبق
من جانبه، قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور عزمي محافظة إن الجامعات االردنية ليست مستقلة، 
وكل األطراف تتدخل بالجامعات، سواء في التعيينات أو االبتعاث أو الترقيات، ناهيك عن مسالة 

ستراتيجية الوطنية للموارد عدم االستقاللية المالية التي تشكل إحدى العقبات الكبرى، مبينا أن اال
 .البشرية في عامها األول لم يتحقق منها شيء

ولفت محافظة كذلك الى الكم الكبير من خريجي الجامعات؛ فهناك ألف برنامج بكالوريس منسوخه 
الف طالب وطالبة  54عن بعضها بالجامعات االردنية ، مشيرا الى ان الجامعة االردنية تضم اليوم 

 .كانيات الجامعةوسط ضعف من ام
وقال إن التعليم لم يواكب التطور والتقدم في بعض التخصصات ولم يتم ادخال اساليب تعليمية 
جديدة وسط التطور المرعب في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعني ضعف قدرة 

 .الجامعات على مواكبة العصر ما جعلها عاجزة عن االستقطاب وااليفاد
من الطلبة الحاصلين على %  24افظة ان نسب القبول بالجامعات عالية جدا وتصل إلى واكد مح

الثانوية العامة، ما يؤدي لتخرج اعداد كبيرة من تخصصات مشبعة، مبينا اننا نحتاج لحل لهذه 
 .القضية
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 خبراء يناقشون التحديات التي تواجه الشباب

  
 

لجمعة بمنطقة البحر الميت االخطار والتحديات التي تواجه الشباب ناقش خبراء ومختصون اليوم ا
 .االردني، مشددين على ضرورة مواجهتها من خالل تنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل

 
واشار مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية الدكتور موسى شتيوي خالل الجلسة 

باب االردني االخطار والتحديات والفرص الى المخاطر التي تواجه الحوارية التي جاءت بعنوان الش
 .الشباب واهمها البطالة وضرورة مواجهتها من خالل تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
وبين ان نصف المتعطلين هم من يحملون الثانوية العامة او دونها مؤكدا على اهمية تصميم برامج 

مشكلة البطالة موضحا ان قانون الضمان االجتماعي يتضمن ما  سريعة وعاجلة للمساهمة في حل
 .يعالج مشكلة البطالة

 
واكد على اهمية ان يقوم القطاع الخاص بدوره في المساهمة في معالجة البطالة وضرورة التعاون 

 .بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل للشباب
 

في موضوع الشباب على اهمية االبداع عند الشباب  واكد الدكتور سامي الحوراني وهو طبيب وناشط
 .باعتبار ان الموهبة واالبداع هو الطريق االمثل للتقدم االقتصادي واالجتماعي 

 
واشار الى اهمية توفير االماكن العامة في االردن ليتحدث الشباب عن تجاربهم ويقمون بعرض 

 .لعام في مدننا واريافنا ابداعاتهم الثقافية وهي رسالة العادة احياء المكان ا
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عام الريادة واالبداع  8102اقترح ان يكون عام "وقال رئيس نادي االبداع في الكرك حسام الطراونة 
للشباب الستكشاف طاقات االبداع لديهم والعمل على تحفيزها من خالل التفكير االبداعي والتفكير 

 " .ردنالناقد ليكونوا محرك لعملية التنمية والتغيير في اال
 

واكد على اهمية ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة والتعددية الفكرية من خالل العمل على 
 .تطوير مهارات وقدرات الشباب الحياتية واالبداعية 

 
واكد رجل االعمال شهم الور على اهمية تعميم و استخدام مهارات التفكير االبداعي االبتكاري من 

 .ب ومنحهم الثقة بانفسهمخالل االخذ بيد الشبا
 

واشار الى ضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة القائم على الحقوق والواجبات واتاحة الفرص للشباب دون 
 .تحيز واطالق طاقاتهم من خالل اشراكهم وتأهيلهم والحوار معهم 

 
تهم ومحاربة ودعا الى زيادة فاعلية النظام التعليمي للمساهمة في تأهيل الشباب ورفع كفائتهم وقدرا

 .ثقافة العيب بين الشباب 
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 أسلوب سلس في إدارة اللقاءات يعطي لكل مجتهد نصيبه.. « الدراسات االستراتيجية»
 

اتاح مركز الدراسات االستراتيجية المجال امام عدد من المهتمين والمختصين  -حمدان الحاج : كتب
ن يتبادلوا االفكار واالراء في لقاءات مفتوحة بثت على الهواء واصحاب الراي والمشورة والخبرة ا

مباشرة ايام الخميس والجمعة والسبت الماضية؛ ما سمح لعدد من المتابعين ان يطلعوا على اراء من 
ادلوا بافكارهم وطروحاتهم سواء من قدم فكرا من خالل الحديث من على المنصات الرئيسة لمتحدثين 

جهات النظر او المتابعات وطرح ما لديهم من مكنوز معرفتهم المتراكمة في او من خالل ابداء و 
 .حوارات شديدة التكثيف والحرية

 
رئيس المركز الدكتور موسى شتيوي بكلمة افتتاحية رحب من خاللها بالحضور مقترحا اساسا مباشرا 

ومزيد معرفة بحساسية للحوار ولم يكن على الحضور رقيب اال انفسهم وما تعلموه من حصافة ودراية 
الموضوعات المطروحة فكان الحديث مباشرا اشتد اواره تارة وخفضت معالمه تارات حتى يخرج 
الجميع مستفيدا وقد ال يكون متفقا مع كثير مما طرح سواء على مستوى التشخيص او المعالجة 

الطارحين وحديث  وكيفية ادارة السياسة واالقتصاد واالجتماع في ظل امكانيات محدودة حسب طرح
 .المعقبين، فلك ان تختار ما تشاء وتترك ما ال يتفق وما لديك من معلومات

 
المركز لم يحجر على احد رايا ولم يتدخل في سير النقاش بل ان مدراء الجلسات هم من قمعوا او 
 سهلوا او تجاوبوا او رفضوا او منحوا الحديث هنا او هناك؛ ما جعل من الجلسات سلسة يسيرة

 .بسيطة مبسطة اوصل المتحدثون كل ما يريدونه
 

الحديث تناول السياسة واالقتصاد واالجتماع والتربية والتعليم والقطاع العام والقطاع الخاص 
والضرائب والوضع الصعب الذي تعيشه البالد والتعليم العالي والجامعي ومجلس التعليم العالي 

فر والخطوط الجديدة التي ستفتتحها المملكة مع دول وتركيبة العمل في الجامعات والسياحة والس
العالم وطلبات التوظيف الهائلة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظرة البنك المركزي الى العدد 

 .المحدود من دافعي الضرائب
 

 0/3/3545األحد                                                                                                       6الدستور ص 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

17 

ية وما هو المطلوب حتى تمخر السفينة االردن 8181 - 8102المتحدثون تناولوا رؤيتهم الى االردن 
 .المطمئنة االمنة الى مزيد من االستقرار واالنفة الى كل ما هو مفيد مستقبال

 
لم يترك المتحدثون شانا من شؤون الوضع الداخلي واالقليم والعالم اال وتناولونه كال حسب اسلوبه 

 .وفهمه وتنوع معرفته او قلتها لكن االمور في النهاية بما هو مفيد للناس ويترك ما هو غير مفيد
 

التشخيص كان مفيدا وكان كثيرون يتحدثون بمسؤولية وحكمة داعين الى معالجة االوضاع بصورة 
او باخرى بما يريح الناس والشارع على ان يستمر االصالح االقتصادي واالجتماعي والسياسي فيما 
كانت تجربة االحزاب على المشرحة وحملت مسؤولية عدم التمكن من وصول ممثليها الى مجلس 
النواب بعد ربع قرن من العمل بشكل مفتوح فيما كانت فكرة الالمركزية الوليدة تعالج بشيء من 
الحنان كونها وليدة يراد لها االستمرارية لكن ال يراد لها من قبل البعض ان تاخذ دورا يقوم به اخرون 

كرون به ال بما هو وهنا ياتي دور من نجحوا في انتخابات المجالس المحلية لياخذوا مكاسبهم بما يف
 .معروض عليهم

 
هناك كلمات جيء بها وتعريفات ومفردات طرحت من قبل مسؤولين لم يكونوا يعرفون ما يقولونه 
واستعرضوا على الحضور مواقف ليست لهم لكنها اللحظة والفرصة التي تاتي في هذا الموقع في 

المفيد اجترار مواقف اثبتت االيام  هذه اللحظة في هذا الجانب للحديث عن هذا القطاع ولم يكن من
 .عدم جدواها

 
المهم ان المركز تصدى لهذا الجانب المهم بكل جراة لكن بعض الحضور والتحدثين لم يكونوا 

 .بمستوى الحدث
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يضع نقطة عبور لمثالية الحريات اإلعالمية « األردنية»الملك في لقائه مع طلبة 
 ونشر المعلومات

 
غياب تعريف واضح للحريات الصحفية واإلعالمية وتبادل المعلومات،  - عبد الهادينيفين : كتبت

والبحث بين مدارس اإلعالم محليا وعربيا وحتى دوليا عن ضالة هذا التعريف بشكل مؤسسي، مسألة 
تكاد تشغل العالم بأسره ليس فقط محليا إنما بأكثر الدول التي ترى بأنها ديمقراطية، فرغم تطّور 

ل اإلعالمي إاّل أن الوصول لمفاهيم واضحة تعّرف الحريات الصحفية واإلعالمية وتبادل العم
 !!!!المعلومة ما يزال يدور في مساحات ضبابية

البقاء في هذه المساحة الرمادية لتعريف الحريات، تبقيها حتما متأرجحة بين الصح والخطأ، والوقوع 
دد وسائل اإلتصال وسهولة تبادل المعلومات، في المحظور يبدو هو األكثر وضوحا، في ظل تع

والتي تتم كما هو واضحا في مجملها تحت عنوان واحد هو الحريات وضرورة الحفاظ على سقفها 
ن كان ما ينشر خطأ أو غير دقيق، أو حتى مسيء، ليبدو المشهد برمته يحتاج  المرتفع، حتى وا 

 !!!اظ على الحرياتلحتمية حسم هذه العشوائية التي تتم تحت ذريعة الحف
وفي حسم مطلق، بعيدا عن أي جدليات، أو تفسيرات، وضع جاللة الملك عبد اهلل الثاني خالل لقائه 
التاريخي في كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية في الجامعة األردنية مع 

صون »جاللته على ضرورة مجموعة من طلبة الكلية، وصفة آمنة ومثالية للحريات، عندما أكد 
، ودون أدنى شك أن السير على «الحريات العامة وتعزيزها في اطار المسؤولية األخالقية والمجتمعية

هذه المنهجية تقود إلى مثالية ونموذجية مطلقة بالعمل اإلعالمي، فالحريات يجب أن تؤطر بمسؤولية 
 !!!يير نحو األفضل وليس العكسأخالقية ومجتمعية لتكون حريات هادفة تؤدي دورا في التغ

عّرف جاللة الملك بوضوح الحريات التي يجب حمايتها وتعزيزها، عندما أكد على أن تتم في إطار 
المسؤولية األخالقية والمجتمعية، وهذا النوع من الحريات واضح الرؤى والتعريف والنهج، حتما سيجد 

لك تحديد واضح ألبجدية عمل تدفع نحو األمام الحماية والدفاع وصونه بأعلى درجات التقدير، ففي ذ
 .  وتضع تعريفا واضحا للحريات النموذجية التي طالما بحثت عنها دراسات ومدارس اعالمية

اإلساءات التي تنشر على »ولم تقف وصفة جاللة الملك للحريات عند هذا الحد، إنما اكد جاللته أن 
ليؤّشر جاللته على نقطة غاية في األهمية جاعال « مواقع التواصل االجتماعي مرفوضة وغير مقبولة

من التجاوزات التي باتت تنتشر دون ضوابط على وسائل التواصل اإلجتماعي مسألة مرفوضة وغير 
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مقبولة، فهي خط أحمر بالنسبة لجاللة الملك ويرفض السكوت عليها، متحدثا بها مع جيل يرى بهذه 
لتأتي كلمات جاللته هذه طوق نجاة للباحثين عن ضالتهم الوسائل مفتاحه لدخول غده وغد الوطن، 

في هذه الوسائل بأن الحريات التي ال عالقة لها بأي شكل من األشكال في نشر أخبار ومعلومات 
 .غير دقيقة وبعيدة عن المسؤولية األخالقية والمجتمعية

مين التي وردت في أشاد بكافة المضا« الدستور«رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز في حديثه لـ
كلمة جاللة الملك عبداهلل الثاني خالل لقائه  في الجامعة األردنية طلبتها، حينما أكد اعتزازه وحرصه 

 .عليهم، وايمان جاللته بتميز شبابنا األردني وقدرتهم على مواصلة عملية البناء والتحديث
ة وتعزيزها في اطار المسؤولية فيما لفت الفايز إلى تأكيد جاللته أيضا على صون الحريات العام

األخالقية والمجتمعية، فاإلساءات التي تنشر على مواقع التواصل االجتماعي مرفوضة وغير مقبولة، 
 .وهي خط احمر بالنسبة لجاللة الملك ويرفض السكوت عليها

جيال وبذلك يضع جاللة الملك عبد اهلل الثاني نهجا واضحا في هذا اللقاء لجيل الشباب ولكافة األ
مهما اختلفت الفئات العمرية، فلغة جاللته خالل اللقاء خاطبت كافة األفكار، يضع نهجا يعد نقطة 
عبور هامة للكثير من القطاعات والمجاالت ومن أبرزها الحريات ليدخلها في حالة واضحة محسومة 

عية واألخالقية، تبتعد بها عن أي مساحات ضبابية، وتقود لحسم عملي مهني، بأن المسوؤلية المجتم
ورفض اإلساءات عبر وسائل التواصل االجتماعي هو الدليل المهني الحاسم لتعريف الحريات، 

 .ولجهة التطبيق المثالي لها بل وتعزيزها وحمايتها وصونها
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Youth challenges, opportunities discussed at Jordan agenda 

 Conference 
 

By Mina Mohit — Shame culture, employment and technology were the 
main topics of discussion at the panel “Jordanian Youth: Challenges and 
Opportunities”, part of the “Jordan Agenda Conference 2018”, organised by 
the Centre for Strategic Studies (CSS) at the University of Jordan, at the 
Dead Sea on Friday . 

 
“There’s an evident shame culture in Jordan. The youth have adopted a 

snobbish attitude towards certain jobs and prefer outsiders to come do the 
work instead of them,” said panelist Shahm Al Wir, who is a lawyer and a 
businessman . 

 
Physician and youth advocate Sami Hourani echoed similar remarks and 
called for such an attitude to be “completely omitted” . 

 
The experts discussed how youth can be educated according to market 
needs . 

 
“We need to ensure that the youth are studying in the fields that equip 

them with the appropriate skills that can sustain their careers for the next 
20 to 30 years,” said President of Karak’s Innovation Club 
HusamTarawneh . 
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Wir brought forward an example of young people in crypto-currency, 
whom, he said, “no one took seriously at first but later became 
millionaires.” 

 
“We should believe in the youth, and trust their ideas,” Wir told the panel . 

 
This is where technology can come in and fill the gaps, added Hourani . 

 
“Now youth across Jordan have access to all sorts of information with the 

Internet. They have tools like Google, Facebook, Twitter, LinkedIn at their 
disposal,” Tarawneh remarked . 

 
Moath Abu Dalou, a lawyer and youth activist, sitting in the audience, 
objected to Tarawneh’s remarks, saying: “Kids in Abdoun may know how 
to use the Internet to their benefit, but a young person in East Amman or in 
a village in Irbid or Karak will not know how to use the Internet beyond 
seeing what their friends are doing on Facebook.” 

 
He also urged both panellists and participants to think about female youth 
while discussing youth issues . 

 
“For some reason, when we speak about youth unemployment or youth 

issues in general, we tend to only focus on young men. The issue of youth 
should be inclusive to both genders,” Abu Dalou insisted . 

 
Conference participant Randa Musharbash agreed with Abu Dalou and 
called for more female-oriented youth programmes . 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

22 

“When you empower young girls, and make societal changes through them, 
they will go on to become mothers, and transfer their knowledge to the 
future generation. When women are elevated, the whole society is 
elevated,” Musharbash told The Jordan Times . 

 
Several changes were proposed to increase employment opportunities for 
youth all over Jordan, especially in the inner-cities . 

 
“If we have a vision, we can take them to the different governorates, sit 

with the youth, listen to their needs and negotiate with them but we must 
follow through with appropriate action and implementation,” said Haifa 
Najjar, Parliament member and superintendent of the Ahliyyah School for 
Girls . 

 
CSS Director Musa Shteiwi said that the youth unemployment issue can be 
solved through the coordination between the public and private sectors. 

 
“We have seen many jobs being created for Syrian refugees when the 

public and private sectors came together. If we were able to create jobs for 
the Syrians, why can we not  do the same for Jordanians?” said Shteiwi . 
In order for youth to rise, Hourani said a strong foundation for their growth 
and improvement is necessary . 

 “We have an issue with our transportation facilities; we have an issue with 
the quality of education and another with the quantity and quality of 
healthcare, and you cannot go to the next step, improving employability or 
the wellbeing of young people when you still haven’t solved your 
infrastructural issues,” Hourani concluded. 
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 فة مع بلغاريااتفاقية تعاون في مجال التعليم والعلوم والثقا
 

علوم والثقافة بين وقعت الحكومتان االردنية والبلغارية أمس برنامج تعاون في مجال التعليم وال
 .لألعوام 8102-8181.حكومتي البلدين 

 
ووقع هذا البرنامج وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري نيابة عن الحكومة 

 .البلغارية فينيلين الزاروف سفير جمهورية بلغاريا في عمان ةاألردنية في حين وقعه عن الحكوم
وذكر الفاخوري بأن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار سعي األردن لتعزيز وتطوير عالقات التعاون 

من المجاالت ذات االهتمام المشترك، مؤكدًا على أن هذا  الثنائي مع جمهورية بلغاريا في عدد
السيما بانه يشتمل على عدة  العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين قدمًا، البرنامج سيعمل على دفع

إجراءات تنفيذية في عدد من المجاالت، كالتربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة والفنون، المتاحف 
من باإلضافة إلى التعاون في مجال اإلعالم، وسيجري العمل على تنفيذ بنود هذا البرنامج  واآلثار

 .الصديقين قبل المؤسسات المعنية في كال البلدين
 

وأشار الفاخوري بان توقيع هذا البرنامج ينبثق عن اتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة بين 
التوقيع على العديد من البرامج التنفيذية للتعاون العلمي  ،والتي انبثق عنها 0025البلدين عام 

من نوعه الذي يوقع مع  السابقة، حيث يعتبر هذا البرنامج الثاني عشر والثقافي على مدار السنوات
 .الجانب البلغاري منذ تأطير عالقات التعاون العلمي والثقافي بين البلدين

 
ولفت الفاخوري الى أن هذه البرامج في معظمها تضمنت تبادل المنح الدراسية بين الجانبين، وتبادل 

والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، تبادل الفرق  ية،زيارات الخبراء والوفود التربو 
قامة المعارض والمهرجانات الثقافية في كال البلدين، باإلضافة إلى تشجيع التعاون  الفنية والفلكلورية وا 

 بين وكاالت األنباء ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيون في كل من األردن وبلغاريا
 

 شؤون جامعية ومحلية
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عالقات الثنائية المتميزة بين األردن وبلغاريا والتي تشهد تطورًا مستمرًا في شتى وأشاد الفاخوري بال
البرنامج تعزيزًا للعالقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تشهد  المجاالت معتبرًا التوقيع على هذه

 .عاما على اقامة العالقات الدبلوماسية 41مرور  8102في عام 
 

انيات تبادل الخبرات وتبادل الوفود االستثمارية والتجارية ومساعدة بلغاريا كما بحث الجانبان امك
من تبسيط قواعد المنشأ مع االتحاد االوروبي ومن فرص  لالردن لزيادة الصادرات ألوروبا واالستفادة

 .للمنطقة اعادة االعمار في المنطقة واستخدام االردن كبوابة استثمارية واقتصادية
 

الزاروف عن سعادته لتوقيع هذا البرنامج مع الحكومة األردنية والذي يمثل خطوة من جانبه، عبر 
وتطوير عالقات التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدًا في  إضافية ومهمة على طريق تعزيز التعاون

هتمامها لتطوير عالقات التعاون مع الحكومة األردنية في  السياق نفسه حرص الحكومة البلغارية وا 
ف المجاالت ذات االهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العالقات القائمة بين مختل

 .البلدين الصديقين
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 8102األردني شتوية « التوجيهي»تحصر قبول الطلبات بناجحي « القبول الموحد»
 

لي والبحث العلمي خولة عوض أكدت مديرة وحدة القبول الموحد بوزارة التعليم العا -عهود محسن 
يحصر  8102إن قرار مجلس التعليم العالي الخاص بترتيبات عملية القبول الموحد للدورة الشتوية 

 8102عملية القبول بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية للدورة الشتوية 
للدورة الصيفية الماضية والمعلنة على موقع فقط، وحسب الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية 

 .الوحدة
إن تقديم الطلبات للوحدة يستثني الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة " السبيل"وقالت لــ

األردنية في سنوات سابقة، أو الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية فال يحق لهم 
مكنهم التقدم في الدورة الصيفية القادمة، وأن االتفاق مع وزارة التربية التقدم في الدورة الشتوية، وي

والتعليم يقضي بأن يتم إدراج العالمات كما كانت في الدورة الصيفية الماضية، وحسب األسس 
 .القديمة، وذلك لوجود طلبة غير مستكملين

فية الماضية على الطلبة وأوضحت أن الوحدة ستقوم بتطبيق نظام القبول المعتمد في الدورة الصي
 .عالمة 0511الناجحين في الدورة الشتوية الحالية، ولن تطّبق عليهم نظام 

وبينت أن العمل بالنظام الجديد للعالمات في القبول الموحد سيطبق في الدورة الصيفية القادمة نظام 
معدل في ال% 54في المبحث و% 41عالمة، مع اشتراط حصول الطالب على عالمة  0511الـ

 .العام من أجل إتاحة الفرصة له للتقدم للجامعات
طالبًا وطالبة من الطلبة األردنيين، ويضاف إلى ( 31050)وكان مجلس التعليم العالي قرر قبول 

هذا العدد ما تقبله الجامعات من الطلبة العرب واألجانب حسب االتفاقيات الثقافية للعام الجامعي 
8102-8102 . 

المقررة للمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة، %( 81)نسبة ( 31050)وهو  ويشمل هذا العدد
مقعدًا للمكرمة الملكية السامية ألبناء ( 341)المقررة للمكرمة الملكية السامية للمعلمين، و%( 4)و

المقررة للطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية في سنوات %( 4)المخيمات، و
المقررة للطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية من خارج األردن، %( 4)، وسابقة

مقعدًا ُتخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية ( 3105)ويضاف للعدد المقرر أعاله 
 .ألبناء العشائر في مدارس البادية األردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة

 5/3/3545السبيل ص أولى                                                         السبت                                                 
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تعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أكد ضرورة السير ُقدمًا نحو وكان وزير ال
تحسين مخرجات الجامعات من الموارد البشرية كمنافس حقيقي في السوق اإلقليمي والدولي تنفيذًا 
للتوجيهات الملكية المتعلقة باالعتماد على الذات، وطالب رؤساء الجامعات خالل لقائه بهم الخميس 

ضور أمين عام الوزارة  الدكتور عاهد الوهادنة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بح
وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي في مبنى الوزارة بضرورة االستثمار واالستقطاب واستحداث 
التخصصات التقنية لتصبح الجامعات قادرة باالعتماد على ذاتها، مؤكدًا الطويسي ضرورة العمل 
بشكل فوري على التسويق الخارجي الحقيقي للجامعات األردنية الستقطاب الطلبة بالتنسيق والتعاون 
مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي السيما المعارض الخارجية وبالتعاون 

وزراء لعملية والتنسيق مع السفارات األردنية بالخارج، للوصول وتحقيق الخطة التي أقرها مجلس ال
 . استقطاب الطلبة الوافدين

كما شدد الطويسي على ضرورة ممارسة مجالس الجامعات مسؤولياتها تلبية الحتياجات ومتطلبات 
وقضايا الطلبة في ضوء تفويض الصالحيات لتلك المجالس بما يحقق رؤية سيد البالد ولخدمة 

للصالحيات المفوضة لتلك المجالس ورؤساء الطلبة وتقديم ما يلزم لهم دون الرجوع للوزارة وفقًا 
 . الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي

كما جرى خالل اللقاء التأكيد على البدء بتطبيق السنة التحضيرية لكليتي الطب وطب األسنان 
بعد أن يقوم مجلس  8102/8100بجامعتي األردنية والعلوم والتكنولوجيا خالل العام الجامعي 

الي بإقرار األسس المشتركة لهذين التخصصين وذلك وفقًا لما ورد باإلستراتيجية الوطنية التعليم الع
لتنمية الموارد البشرية، إلى ذلك طالب رؤساء جامعات الطفيلة التقنية والحسين بن طالل وآل البيت 
ا بضرورة زيادة الدعم الحكومي المقدم لها في ضوء األوضاع المادية الصعبة التي تعاني منه

 .جامعات األطراف، لتستمر بتقديم رسالتها وغايتها التي أنشأت من أجلها
من جانبهم قدم رؤساء الجامعات مالحظات تتعلق بالدعم الحكومي والتخصصات الراكدة والمشبعة 
ودراسة طرح برامج دراسات عليا وطنية مشتركة ما بين الجامعات الحكومية سيما التخصصات 

 .ميالمطلوبة للسوق اإلقلي
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 الطويسي يدعو لتحسين مستوى خريجي الجامعات
 

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ضرورة السير ُقدمًا نحو تحسين 
البشرية كمنافس حقيقي في السوق االقليمي والدولي تنفيذًا للتوجيهات  مخرجات الجامعات من الموارد

 .عتماد على الذاتالملكية المتعلقة باال
ودعا رؤساء الجامعات الرسمية خالل لقائه بهم امس بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد 

التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي الى  الوهادنة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات
 .العتماد على ذاتهابا االستثمار واالستقطاب واستحداث التخصصات التقنية لتصبح الجامعات قادرة

 
وطالب الطويسي بالعمل بشكل فوري على التسويق الخارجي الحقيقي للجامعات األردنية الستقطاب 

مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والسيما في  الطلبة بالتنسيق والتعاون مع
الخطة التي أقرها مجلس الوزراء  قيقالمعارض الخارجية وبالتعاون مع السفارات األردنية بالخارج لتح

كما طالب بممارسة مجالس الجامعات لمسؤولياتها تلبية الحتياجات  .لعملية استقطاب الطلبة الوافدين
المجالس بما يحقق رؤية جاللة الملك  ومتطلبات وقضايا الطلبة في ضوء تفويض الصالحيات لتلك

 لوزارة وفقًا للصالحيات المفوضة لتلك المجالسولخدمة الطلبة وتقديم ما يلزم لهم دون الرجوع ل
 .ورؤساء الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي

 
وجرى خالل اللقاء التأكيد على البدء بتطبيق السنة التحضيرية لكليتي الطب وطب األسنان بجامعتي 

لتعليم العالي بعد أن يقوم مجلس ا 8100/8102خالل العام الجامعي  األردنية والعلوم والتكنولوجيا
باالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد  بإقرار األسس المشتركة لهذين التخصصين وذلك وفقًا لما ورد

 .البشرية
وطالب رؤساء جامعات الطفيلة التقنية والحسين بن طالل وآل البيت بزيادة الدعم الحكومي المقدم 

امعات األطراف، لتستمر بتقديم رسالتها الصعبة التي تعاني منها ج لها في ضوء األوضاع المادية
 .وغايتها التي أنشأت من أجلها

من جانبهم قدم رؤساء الجامعات مالحظات تتعلق بالدعم الحكومي والتخصصات الراكدة والمشبعة 
وطنية مشتركة ما بين الجامعات الحكومية وال سيما التخصصات  ودراسة طرح برامج دراسات عليا

 .يميالمطلوبة للسوق االقل

 3/3/3545األنباط ص أولى         الجمعة                                                  -5الدستور ص  -5الرأي ص  -بترا
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 جلسة النواب استكمالية لمناقشة قانون الجامعات األردنية
 

لم تدرج مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي في جلسة مجلس  -جهاد المنسي 
النواب عصر غد، إذ تعتبر هذه الجلسة استكمالية لسابقتها والتي لم ينهته فيها مشروع قانون 

 .الجامعات األردنية
إذا رفعت أية جلسة قبل "من نظامه الداخلي، ونصها  02تمدت رئاسة المجلس على المادة واع

االنتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعالن الجلسة مفتوحة، وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة 
ل ، وهذا يعني ترحيل ادراج مذكرة حجب الثقة حتى انتهاء جدو "الموضوع نفسه استمرارًا لتلك الجلسة

 .اعمال الجلسة المفتوحة
ووفقا لذاك؛ فمذكرة طرح الثقة الغائبة عن جلسة الغد، قد تغيب ايضا عن جلسة الثالثاء المقبل، 
سيما وان جدول اعمالها غير المستكملة، يضم فضال عن مشروع قانون الجامعات والذي وصل 

ويحتوي على  8104سنة ، مشروع قانون المصادر الطبيعية ل30من أصل  05النواب فيه للمادة 
مادة، بمعنى أن مذكرة الحجب، قد تغيب عن جدول اعمال المجلس الكثر من اسبوعين مقبلين،  30

 .لكن يضغط النواب للتسريع بإدراجها على جدول األعمال
تأتي جلسة غد عقب اعتصام حاشد، نفذه حراكيون وحزبيون الخميس أول من امس، بمشاركة 

ضوات فيه اشراك اي نائب معهم، ووجهوا اتهامات مباشرة للمجلس المئات امام المجلس، رف
 .واعضائه، داعين لحل المجلس ورحيل الحكومة، بينما يتوقع تجدد االعتصامات المطلبية غدا

ومنذ قرارات الحكومة المتعلقة برفع األسعار وبوابة المجلس، تشهد اعتصامات مطلبية مختلفة، منها 
مستمرا منذ أيام، وآخر لوكالء شركات السياحة وآخر لمربي الدواجن،  اعتصام للمزارعين ما يزال

 .وثالث للسائقين وغيرها دواليك
بالوزارة او باي وزير منها، إما بناء على طلب "من الدستور تقول إن جلسة الثقة تعقد  43/0المادة 

ما بناء على طلب موقع من عدد ال يقل عن عشرة اعضاء من مج  ".لس النوابرئيس الوزراء، وا 
لمرة واحدة، ال تتجاوز مدتها عشرة "من المادة ذاتها أن االقتراع على الثقة يؤجل  8كما تقول الفقرة 

، هذا يعني " ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص، او هيئة الوزارة، وال يحل المجلس خالل هذه المدة
، طلب التأجيل لمرة واحدة، ان الحكومة من حق في حال طرحت المذكرة على جدول اعمال الجلسة

 .ايام، ومن ثم يجري التصويت على المذكرة 01وبحد 
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، فيما "تطرح الثقة بالوزارة، او باحد الوزراء امام مجلس النواب"من الدستور فتقول  0/ 45المادة 
عدد  إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باالكثرية المطلقة من مجموع"من المادة عينها  8تقول الفقرة 

 55، هذا يعني أنه حتى تستقيل الحكومة، يتوجب ان يحجب عنها "اعضائه وجب عليها ان تستقيل
 .، ويحسب الغياب واالمتناع في هذه الحالة ضمن فئة مانحي الثقة031نائبا من اصل 

نائبا، التي تضم نوابا من حزب جبهة  05وجاء في مذكرة الحجب التي تبنتها كتلة االصالح النيابية 
نائبا، وجاء فيها ان  88العمل االسالمي ومستقلين مقربين من الحزب، او اعضاء سابقين فيه 

التي تنتهجها حكومة الملقي، والتي " سياسة التأزيم"المذكرة قدمت على خلفية ما اعتبرها الموقعين 
ا لقرارات وفق المذكرة، ونظر  8102مليون دينار كأعباء في موازنة العام  005أدت لتحميل المواطن 

الحكومة األخيرة برفع الخبز وسلع أساسية، بشكل ال يستطيع المواطن تحمله، واكدت الكتلة والنواب 
الموقعين وقوفهم إلى جانب المواطن، وحماية حقه بحياة كريمة، والتقدم بنمذكرة لحجب الثقة عن 

 .الحكومة
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 إفساد التعليم وتعليم الفساد
 

 فايز الفايز
 

كنا في الصفوف األولى بمدارس القرى ال نحظى بأكثر من مدرس أو مدرسين أو ثالثة على األغلب 
يلقون علينا بركات علمهم ، كان غالبيتهم من معهد حوارة لتأهيل المعلمين، لم نسمع باللغة 

في مدارس المدينة، « اللجوء التعليمي»اإلنجليزية إال في المرحلة اإلعدادية حينما إضطررنا الى 
هناك كل شيء كان مختلفًا، في مدارس القرى لم يكن هناك دفء أومقاصف، بل كان هناك جوع 
علمي وشبق ثقافي ليس فيه أي نشوة،والمفارقة إن في ذلك الوقت كان هناك بعثات تدريسية الى 

قره، وغير جاحد رغم الخارج،أميركا وأوروبا والشرق السوفييتي، ومع هذا خرج جيل غير فاسد رغم ف
 .إهماله، وغير جاهل رغم تجهيله

 
اليوم نرى المظاهرات تجوب المدن تنديدا برفع أسعار الخبز والمواد التموينية وانسداد األفق 
اإلقتصادي، ولم نر أي مظاهرة تندد بانحطاط القيم التعليمية أو تدني مستويات التعليم في جامعاتنا 

لخاص على التعليم ورفع أسعاره الى درجات فاحشة ومؤذية بل ومدارسنا، أو تغول القطاع ا
واستعمارية ، الجميع اليوم أصبح يبحث عن المال، ثم المال ثم المزيد من المال على حساب جودة 
التعليم الذي هو أساس التنمية البشرية واإلقتصادية، حتى أصبحت األخطاء والخطايا في قطاع 

 .م ال أحد يهتمالتعليم أوضح من قرص الشمس، ث
 

جامعتان عريقتان هما اليرموك والعلوم والتكنولوجيا ال تزاالن بال رئيس كفؤ، فقد قرر مجلس التعليم 
العالي إنهاء خدمات ثالثة رؤساء بينهما رئيسا المذكورتين، واألسباب المعلنة أن الجامعتين متعثرتان 

رت أوضاع  مؤسسته التي هي ، ومع هذا ال أحد يحاسب أي رئيس أو مدير أو وزير تدهو 
مسؤوليته، بل يكافأ غالبية الفاشلين بإهدائهم منصبا آخر بذريعة إعطائهم الفرصة التي لم تتح لهم 

 .رغم بقائهم سنوات ال يعرفون شيئا في اإلدارة

 مقاالت

 0/3/3545األحد                                                                                                        43الرأي ص  
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الجامعات اليوم، يا جماعة الخير، مصابة بمرض خطير، الشللية والحسابات الشخصية والتنافس 

، وهنا أقصد اإلدارات وهذا ما جعل مخرجات التعليم عندنا تنحدر الى مستويات لن غير الشريف
يستطيع المتخرجون فيها إيجاد أي فرص عمل خارج الوطن أو حتى داخله، فالعالم تطور بشكل 
هائل ، كل أساليب التعليم القديمة لم يعد أكثرها مفيدا في أسواق العمل، واألعداد تتزايد بشكل 

ن ال نزال ندّرس المسألة الشرقية، وحرب القرم والدولة األموية، ليقابل أبناؤنا مستقبال مضطرد ونح
يعيش في عالم التكنولوجيا المعقدة والشركات العالمية التي تسيطر على سوق العمل، وجامعاتنا 

 .تقودها كوادر من علماء صنع الجميد
 

حترمين والكوادر العلمية، بل ألن متابعتنا لما ال أطرح هذا الكالم ألنني أفهم أكثر من األساتذة الم
يدور في العالم ومقارنته بما يجري أمامنا في هذا البلد الذي شارك في تعليم أبناء العالم العربي على 
ذا كان الناس يخرجون  أيدي أبنائه من المدرسين، يجعلنا نبكي على مآالت الوضع التعليمي، وا 

ومية الجراحية التي طالت جيوبهم ورفعت أسعار المواد الغذائية مضطرين للتنديد باإلجراءات الحك
والطاقة و الضرائب العامة مقابل تدني الخدمات العامة، فسيخرج أبناؤنا في الغد لينددوا بنا ألننا لم 
نندد بإفساد التعليم وترك جامعاتنا لجماعة األصدقاء واألقرباء والمحاسيب حتى انحدرت لهذا 

 .المستوى
 

ال تزال عملية البحث عن رؤساء للجامعات تراوح مكانها، وكأنها عملية بحث عن الحوت  اليوم
األبيض في المحيط الهادي، بينما أمام المسؤولين في وزارة التعليم العالي والمؤسسات المعنية رؤية 

ت واضحة عن األفضل بعدما جمعوا السير الذاتية، وليس هناك من يعرف أو يستطيع إعادة الجامعا
الى تاريخها الحقيقي ورفع مستواها مجددا كمن خدموا فيها وأنجزوا فيها إنجازات تعليمية وتوفير 
موارد مالية ودعموا طالبها بأفكار وفرص عالية المستوى، أما أن تبقى المسألة محصورة بأسماء أو 

يمي بواسطة حبل أشخاص يعاد تدويرهم مثلما يعاد توزيرهم ، فهذا يعني حكم إعدام للمستقبل التعل
 .الواسطة والمحسوبية

 
ذا بقي الحال على ما هو عليه فلن يجد أي خريج  جامعاتنا يجب أن تلحق بركب التعليم العالمي، وا 
أي فرصة عمل خارج البالد ، ناهيك عن اإلنسداد في سوق العمل، وستبقى رسوم المدارس 

المواطنين أكثر وأكبر من أسعار  والجامعات الخاصة والمدرسين الخصوصيين كابوسا يرهق حياة
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الخبز والعالج الذي أصبح حلم غالبية الناس،وسنبكي على زمن مدرسة قريتنا نتيجة إفساد التعليم 
وتحول المجتمع الى سياسيين ال يفهمون شيئا، ومدراء جشعين يعلمون الناس الفساد بإفساد أخالقنا 

 .وتعليمنا
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 لوة مركز الدراسات االستراتيجيةخ
 مهند مبيضين. د

 
ضّمت خلوة البحر الميت التي نظمها مركز الدراسات االستراتجية في الجامعة األردينة نهاية األسبوع 
الماضي،عديد الخبراء والشركاء، الذين شخصوا المشخص، وقدموا نقاشًا طغى عليه التمني دون 

محافظات والعاصمة يصرخون وينددون بسياسات رفع األسعار فيما كان الناس في ال .تقديم حلول
األخيرة، خرجت آراء في الخلوة المذكورة لتقول إن الحكومات تأخرت في تطبيق سياساتها المالية، 

قبل أعوام، فإن السؤال هل كان المركز  8131ومع أن المركز أعّد سيناريوهات لمستقبل األردن 
الخلوة طغى عليها، من جهة المشتركين من  .صيب اقتصاديًا أم ال؟يستشرف هذا الراهن األردني الع

قطاع اإلعالم، األصدقاء المحسوبون على المركز، وكان يفضل أن ُتعقد بالجامعة األردنية، وليس 
في البحر الميت وفنادقه، إال إذا كان هناك مصاريف متوفرة زيادة عن الحاجة، والخلوات لم تأت 

 .دياتهبأي حلول للوطن في تح
على وقع حصول المركز على تصنيف متقدم عالميا بين مراكز المنطقة وهو انجاز طيب، يحتاج 

 .الوطن من هذا المركز الذي تقدم عالميا أن يعود للوطن من خلواته بحلول معقولة وقابلة للتطبيق
ت في والسؤال الذي كان يمكن طرحة في خلوة البحر الميت، في ظل عودة المسيرات التي خرج 

الكرك والسلط وعمان، وغيرها من المدن، والتي ظلت عند حدود وطنيتها الطيبة، مع االشادة 
بالمؤسسات األمنية واحترام القانون، كيف لنا أن نطبق سياسات اعتماد على الذات بعيدًا عن جيب 

 المواطن؟
لحلول لألزمات، الثابت أن هناك عجزًا وضعفا في إدارة بعض المؤسسات، وهناك ضعف في إبداع ا

وفي تطوير سياسيات قياس األداء التي تقول إن هذا جيد يستمر، وهذا يمكن أن يقود لنتائج خاطئة، 
وهنا نحتاج من خبراء الخلوات أن يمدوا البلد بالتجارب والنجاحات، وأن ال يدفعوا الحكومات للمزيد 

أفلح في اظهار عجز النخب عن مركز الدراسات في خلوته المشار إليها .من العنف تجاه المواطن
وفقا لمن حضروا خلوة البحر الميت فإن النقاش، لم يأت بجديد ولم يوفر فرصة  .المجيء بحلول

الجتراح حلول تساعد البلد على عبور المرحلة الراهنة، لكن الثابت أن سياسات االعتماد على الذات 
لة وقرارات جريئة تجاه الفساد ووقف ال تبنيها خلوات بعيدة عن وجع الناس، بل تحتاج لخطط طوي

 .الهدر في المال العام

 0/3/3545أخيرة                                             األحد                                                 / 53الدستور ص 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

34 

 
 

 مجالس مؤسسات التعليم العالي
 

 األستاذ الدكتور يحيا سالمه خريسات
تابعنا باهتمام مناقشات مجلس النواب ولجنة التربية والتعليم والثقافة لتنسيبات وزارة التعليم العالي 

حيث نسبت  8102لى قانون التعليم العالي للعام الحالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالتعديالت ع
الوزارة بتشكيل مجلس التعليم العالي ومجالس األمناء للجامعات الرسمية والخاصة وكانت هذه 
التنسيبات منسجمة ومنبثقة عن توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي أقرها مجلس 

يذها باهتمامات ملكية حثيثة من قبل صاحب الجاللة موالي الملك رئاسة الوزراء وتحظى متابعة تنف
 .عبداهلل الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد اهلل حفظهما اهلل ورعاهم

الملفت للنظر أن ما أقره مجلس النواب الموقر بناء على توصية لجنة التربية المنبثقة منه جاء معدال 
ارة بأن يكون العدد االجمالي ألعضاء مجلس التعليم العالي لما أوصت به الوزارة حيث نسبت الوز 

ومجالس األمناء تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس في حين أقر مجلس النواب رفع العدد 
ال مبرر لها من وجهة % 33ان زيادة عدد األعضاء بنسبة . بما فيهم الرئيس 03االجمالي الى 

 3لحكمة من زيادة عدد اعضاء المجلس من األساتذة من ال نعلم ما ا. نظري المتواضعة والشخصية
واألعضاء الذين يعتبرون من ذوي الخبرة  3الى  8ومشاركة قطاع الصناعة والتجارة من  5الى 

 .والرأي من اثنين الى اربعة وال نعلم كيف سيتم اختيارهم وما هي األسس التي ستتبع في تعيينهم
ا بأنك اذا تريد ان تعطل عمل أي لجنة فما عليك الى ان ترفع من خبراتنا العملية المتواضعة الحظن

الجودة والنوعية تكون في العدد المقبول وليس في العدد الكبير ناهيك عن األعباء . عدد أعضائها
المالية المترتبة عن اضافة أربعة أعضاء جدد الى عضوية مجالس االمناء في جميع الجامعات 

تمنى ان تقر تنسيبات الوزارة كما وردت والتي جاءت تنفيذا لتوصيات كنا ن. ومجلس التعليم العالي
 .اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية

. وفي السياق نفسه الحظنا في الفترة األخيرة انتقادات كثيرة ألداء مجلس التعليم العالي من هنا وهناك
لموضوعي والذي يهدف الى تحسين أنا مع النقد البناء ا.وأصبحت ظاهرة النقد منتشرة في مجتمعنا

فالنقد لمجرد النقد او التشويش او االساءة ال سمح اهلل يعتبر هداما وينشر . األداء ورفع جودته
ان مخافة اهلل ووضع المصلحة الوطنية العليا نصب أعيننا جميعا يجب ان تكون المحرك . الفوضى

 .والرقيب على أداءنا وتصرفاتنا

 5/3/3545يوز                                                             السبت                                                   طلبة ن
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حمانا اهلل جميعا وحمى . ننتمي اليه ونحترم مؤسساته ونصون أ منه واستقرارهنحن نؤمن بهذا البلد و 
 .بلدنا الحبيب األردن من كيد الكائدين وتربص المتربصين
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 وفيات

 0/3/3545األحد                                                                        الرأي                                        
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  دينارا متحققة عليها المانة عمان بدل  000125الحكومة طالبت نقابة المحامين بدفع
يوما لتسديد هذه المبالغ واال ستتخذ االجراءات  51وأمهلت . ومسقفات ومعارفضريبة أبنية 

 القانونية بحقها في حال التخلف عن الدفع
 
 

  ان تحقيقا يجرى في تجاوزات ومخالفات مالية في مشروع لمنظمة « عين الرأي»علمت
ن الفريق التحقيق جاء بناء على شكوى م.. بريطانية استضافته جمعية في محافظة المفرق

 الف دينار 341القائم على المشروع الذي نفذ العام الماضي بكلفة تقدر بـ 
 

  ان وزير البيئة سيعين ابنة وزير سابق مديرا لصندوق حماية البيئة بعد « عين الرأي»علمت
عدد المتقدمين . ان اعلنت وزارة البيئة على موقعها االلكتروني عن توفر شاغر لهذا الموقع

منهم اجرى المقابلة مع لجنة شكلت لهذه  01متقدما غير ان  41فة وصل الى لهذه الوظي
وكانت وزارة . واستبعد االخرين بحجة ان مؤهالتهم وخبراتهم فوق المطلوب للوظيفة. الغاية

 .البيئة في وقت سابق عينت ابنة وزير سابق بطريقة نفسها مديرا فيها
 

  من بينهم فندق معروف وجمعية مشهورة مشتركا  3252سلطة المياه ستحجز على أموال
 51دينار في حال التخلف عن الدفع خالل  825514ترتب عليهم مبالغ مالية كبيرة بقيمة 

 .يوما
 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 0/3/3545                                                األحد                                                         عين الرأي         
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  تعقد وزيرة السياحة واآلثار لينا عّناب عند الساعة التاسعة من صباح اليوم مؤتمرا صحفيا
تدشين عدد من الخطوط الجوية األوروبية  لإلعالن عن شراكة جديدة مع شركة طيران وعن

 .للمملكة، وذلك في فندق الفيرمونت
 

  تتقبل نقابة المهندسين الزراعيين في تمام الساعة الرابعة بعد عصر غد االثنين العزاء بوفاة
لى جوار ربه في المدينة طارق التل الذي انتقل ا.نقيب المهندسين الزراعيين االسبق م

 .المنورة
 

 مليار ( 3ر8)وبإيراد %( 08ر4)رة السياحة واآلثار أن الدخل السياحي نما بنسبة أكدت وزا
 .8102دينار في العام الماضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0/3/3545                                                األحد                                                         صنارة الدستور
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 هاني الملقي ومعد برنامج وسط البلد على راديو فن د. الصدفة جمعت رئيس الوزراء د .
. ادرت عمان صباح أمس إلى نيويوركهاني البدري، في ذات طائرة الملكية األردنية التي غ

الرئيس الملقي كان في طريقه إلى العالج بالواليات المتحدة فيما كان البدري وفريق من راديو 
فن بطريقهم إلى هناك إلجراء تقارير خاصة حول الجالية األردنية بتمويل من وزارة الخارجية 

ئيس الملقي يتحدث فيه عن رحلة البدري اغتنم الفرصة وسجل تسجيال قصيرا للر . األميركية
 .عالجه التي ستستغرق نحو عشرة أيام

 
  يعقد مجلس النواب عصر اليوم األحد جلسة عادية له برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وهي

قرار مشروع قانون الجامعات األردنية . جلسة استكمالية للجلسة السابقة ستواصل بحث وا 
نائبا وتبنتها كتلة اإلصالح لن تعرض على  88عها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وق
 .جلسة اليوم بحسب جدول األعمال الموزع

 
  ،لجنة حقوق اإلنسان األممية في جنيف أشادت، في توصياتها أخيرا، باألردن وبإصالحاته

الخاصة بالتعديالت الدستورية واستحداث الهيئة المستقلة لالنتخاب والمحكمة الدستورية 
اللجنة طالبت . حكومي لحقوق اإلنسان، والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان وتعيين منسق

 .بمزيد من اإلصالحات التشريعية واإلجرائية
 

  سياسات تكريس االعتماد على الذات: أجندة األردن"جلسات اليوم الثالث من مؤتمر "
ائية أمس كانت مغلقة على اإلعالم، وتم خالل بعضها مناقشة الخالصات والتوصيات النه

للمؤتمر الذي نظمه في منطقة البحر الميت مركز الدراسات االستراتيجية التابع للجامعة 
األردنية، واستضاف على مدى أيامه الثالثة عددا من المسؤولين والسياسيين 

 .واالقتصاديين والخبراء
 

 0/3/3545                                                األحد                                                             زواريب الغد

 

 

 


