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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تزف كوكبة جدیدة من طلبة المرحلة " مدرسة الجامعة األردنیة"

  الثانویة
٣  

معرض فني یجسد آمال وأحالم الالجئین السوریین في 
  "األردنیة"

٦  

 ٨  اتفاقیات لدعم البحث العلمي ٤توقعان " شومان"و"األردنیة"
 ١١  ن لشھري أیار وحزیرانتأجیل أقساط قروض الموظفی: محافظة

   شؤون جامعیة
 ١٢  فریق نسائي لدعم الطلبة المتفوقین".. مبادرات من أجل التعلیم"
 ١٤  یناقشون نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة" عمداء الصیدلة"
 ١٥  "كتابك صدیقك" تنظم مبادرة " التعلیم العالي"

   مقاالت
 ١٦  ضال القطامینن. د/..عادل الطویسي .د.وزیرنا النابھ أ

احمد /حول ضریبة الدخل» الدراســات االستراتیجیة» توصیــات
  حمد الحسبان

١٨ 

 ١٩  بالل حسن التل/جامعتنا

 ٢١  سالمة الدرعاوي/دراسة الضریبة بشمولیة

 ٢٣  وفیات
  ٢٦- ٢٤  زوایا الصحف

ي محتویات التقریر الصحف

 الیومي
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  لثانویةتزف كوكبة جدیدة من طلبة المرحلة ا" مدرسة الجامعة األردنیة"

ّت المدرسة النموذجیة التابعة لكلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة مساء أمس  –ھبة الكاید   زف

كوكبة جدیدة  من خریجي الفوج 

الذین اجتازوا متطلبات  ٣٢

  .الدراسة الثانویة

وأقامت المدرسة حفال مھیبا برعایة 

نائب رئیس الجامعة لشؤون 

رئیس / المراكز وخدمة المجتمع 

فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي دعت إلیھ عددا من الفعالیات التربویة والرسمیة ونخبة من 

  .األساتذة واألكادیمیین

وعقب مراسم حفل التخریج كّرم اللوزي الدكتورة جواھر الغویري لقاء فوزھا بجائزة خلیفة التربویة 

بدع على مستوى الوطن العربي في مجال عن فئة المعلم الم ٢٠١٧/٢٠١٨في دورتھا الحادیة عشرة 

التعلیم العام، مثمنا لھا ھذا اإلنجاز الذي حققتھ عن مجمل أعمالھا وأنشطتھا التربویة وطرائق التعلیم 

  .التي تتبعھا وآلیات التعامل مع المنھاج والطلبة

ل الحفل إلى ودعا عمید كلیة العلوم التربویة الدكتور صالح الرواضیة الطلبة في كلمة ألقاھا خال

  .المواظبة في طلب العلم بجد واجتھاد والتمسك بالخلق النبیل لیكونوا عونا ألھلھم وجامعتھم

   

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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وأكد الرواضیة أن الكلیة ما فتئت تحمل على كاھلھا مسؤولیة النھوض واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة 

ة وخالیة من العنف وقادرة على في المدرسة النموذجیة من خالل توفیر بیئة تعلیمیة ُمثلى صحیة وآمن

  .خلق جیل واع وباحث وناقد، إضافة إلى معلمین ذوي كفاءة ومھارة وتمیز

وھنأ أھالي الطلبة بتخرج أبنائھم في المدرسة التي ستظل سدا منیعا أمام الجھل وستبقى على الدوام 

ح بشتى أنواع العلوم تشرع أبواب المستقبل، فضال عن أنھا تشحذ الھمم والطاقات إلعداد جیل متسل

  .والمعارف استعدادا لمرحلة جدیدة من عمرھم أال وھي مرحلة الدراسة الجامعیة

بدوره أثنى مدیر المدرسة الدكتور عوض الطراونة على الجھد المبذول من األھل والمعلمین 

والمعلمات تجاه الطلبة، متمنیا ضرورة استمرار تكثیف التعاون بین جمیع األطراف من أجل 

  .استمرار العملیة التعلیمیة والنھوض بالمنظومة التربویة كاملة

وبث من خالل كلمتھ جملة متكاملة من النصح واإلرشاد للطلبة تمثلت في شق طریق العلم والعال بجد 

دؤوب بعیدا عن أي تعصب أو طائفیة، ودعاھم أن یتقوا هللا في علمھم ویتسلحوا باألخالق الحمیدة 

   .خیر سلف من زمالئھم الطلبةلیكونوا خیر خلف ل

وألقى الطالبان راكان العبادي ونیكول رحباني كلمة الخریجین وأعربا فیھا عن عظیم امتنانھما 

وزمالئھم لمدرستھم وأساتذتھم مّمن لم یتوانوا لحظة عن تقدیم الدعم والمساندة طیلة مرحلة الدراسة، 

انھما وستظل ذكرى خالدة في مخیلتھما مستذكرین بعضا من المواقف التي عاشاھا والمست وجد

  .یرویاھا على مر األوقات واألزمان

طالبا وطالبة على فقرات وطنیة قدمھا  ٢٥واشتمل الحفل الذي بدأ بدخول موكب الخریجین وعددھم 

الفنانان حسام ووسام اللوزي وأخرى موسیقیة وغنائیة شارك في أدائھا طلبة من مراحل دراسیة 

  .كورال المدرسة مختلفة، إلى جانب
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م نائب الرئیس  ّ وفي ختام الحفل الذي تولّى عرافتھ الطلبة محمد أبو حمدي وسیما نبیل وآیة كرابلیة سل

الشھادات للخریجین، متمنیا لھم دوام التقدم والنجاح في دراستھم الجامعیة وحیاتھم المستقبلیة من 

  .الناحیتین العلمیة والعملیة
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  "األردنیة"الم الالجئین السوریین في معرض فني یجسد آمال وأح

من طلبة مخیمي الزعتري واألزرق لالجئین ) ٤٥(بحرفیة وإتقان أبدع زھاء  -سناء الصمادي 

السوریین في رسم لوحات فنیة عبروا فیھا 

عن حبھم للحیاة واألمل في العودة إلى 

  .بالدھم

نلون الحیاة "المعرض الذي حمل عنوان 

تتحھ رئیس الجامعة واف"  بالحب واألمل

األردنیة الدكتور عزمي محافظة وأقیم في 

بھو مكتبة الجامعة ھدف إلى إیصال رسالة األطفال في حبھم للحیاة، ومدى إبداعھم، والتفاعل مع 

  .طلبة الجامعة من خالل عرض إبداعاتھم  والترویج لھا

) ٦٠(وضم " ریلیف"اثة الدولیة المعرض الذي نظمتھ مكتبة الجامعة األردنیة بالتعاون مع ھیئة اإلغ

لوحة فنیة، تمیزت بإتقان عالي اإلبداع تفیض بتعابیر ومشھدیات تبرز مھارات الفنانین الطلبة 

  .المشاركین في المعرض

عاما عرضوا في لوحاتھم الفنیة التي تنّوعت ما بین  ١٧و ١٢الطلبة الذین تراوحت أعمارھم ما بین 

ذة باأللوان الزیتیة، رسائل إنسانیة ملیئة بالمحبة واألمل والتفاؤل التجرید والتعبیر والسریالي وا ّ لُمنف

والرحمة في ظل األحداث السیاسیة الراھنة والصاخبة بأزیز الرصاص وھدیر المدافع التي ال ترحم 

  .للتخفیف من المعاناة التي یواجھا ھؤالء األطفال وغیرھم من األطفال في كافة مخیمات اللجوء

  

 طلبة نیوز/رؤیا نیوز/الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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اءت نتاج ورشات فنیة مكثفة تعقدھا منظمة اإلغاثة الدولیة في مراكزھا إیمانا منھا بأھمیة اللوحات ج

  .الفن ودوره في إیصال الرسائل واألفكار

طلبة الجامعة وزوار المعرض عبروا في جو مليء بالدھشة والمحبة، عن عمق سعادتھم بمنجز 

  .ة بالمحبة والتفاؤل واإلعجاباألطفال وفنھم وكتبوا لھم في دفتر الزوار، عبارات مفعم

یذكر أن المعرض یعد األول للطلبة المشاركین خارج حدود المخیم، بعد مجموعة المعارض التي 

نفذت بأبسط األدوات والطرق، داخل كرافانات معدنیة تستخدم كصفوف دراسیة في المخیم، ویستمر 

  .لیوم الخمیس من ھذا األسبوع
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  اتفاقیات لدعم البحث العلمي ٤توقعان " شومان"و"األردنیة"

 ٤وقعت الرئیسة التنفیذیة لمؤسسة عبد الحمید شومان من خالل صندوقھا لدعم البحث العلمي 

اتفاقیات مع الجامعة األردنیة لدعم تنفیذ 

  . بحوث علمیة تطبیقیة

ووقع االتفاقیات األربع، عن الجامعة 

رئیسھا األستاذ الدكتور عزمي محافظة ، 

رئیستھا التنفیذیة فالنتینا   وعن المؤسسة

  .قسیسیة، باإلضافة للباحثین

لمشروع الكشف عن األمراض النباتیة التي تسببھا " مؤسسة شومان"وشملت االتفاقیة األولى دعم 

في األردن، للباحثة الدكتورة نھایة كرابلیة، وبمشاركة الباحثة الدكتورة ابتھال " إكسیلیال"بكتیریا 

  .محمد أبو عبید

ي االتفاقیة الثانیة بدعم مشروع بحث علمي حول مقارنة االثر المضاد للنمو لبعض مثبطات وتقض

المحتملة على مجموعة من الخالیا السرطانیة للباحثة ھبة زلوم، والباحث المشارك الدكتور ولید 

  .عبدالحلیم یوسف زلوم

وسیلة عالجیة لعالج اعتالل الكلیة ك" المسنكیمیة"اما االتفاقیة الثالثة فتدعم مشروع الخالیا الجذعیة  

السكري للباحثة الدكتورة حنان جعفر، بمشاركة الباحثین الدكتور عبد هللا عویدي العبادي والدكتورة 

  .صوفیا العدوان

   

  

 حمرین نیوز/الرأي الكتروني/خبرني/أخبار األردنیة
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" أنجیوتنسینوجین"بینما تقوم االتفاقیة الرابعة على دعم اكتشاف مثبتات للشكل المختزل من بروتین 

م الحمل وذلك باستخدام محاكاة حركیة جزیئیة للبروتین والفحص كعالج محتمل لمرض تسم

المخبري للباحثة الدكتورة لینا ذھبیة، یشاركھا الدكتور معتصم عمر طھ الحوامدة، والدكتورة شیرین 

   .محمد سلیمان العیدي

تسعى وقال الدكتور عزمي محافظة إن الجامعة تولي البحث العلمي والسیما التطبیقي عنایة فائقة، و

إلى إعداد وتنمیة الكوادر البشریة وتأھیلھا وتطویر قدراتھا، والتركیز على أن تكون مخرجات 

  .مشاریع األبحاث العلمیة متوافقة مع احتیاجات المجتمع

وأضاف أن إمكانیة تطبیق مثل ھذه األبحاث یسھم في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل توفیر بیئة 

  .تعلیمیة متمیزة ومنافسة

فالنتینا قسیسیة على األھمیة الخاصة للبحث العلمي " مؤسسة شومان"وأكدت الرئیسة التنفیذیة لـ 

التطبیقي لألردن والعالم العربي كأحد دعائم التنمیة وكمساھم في إیجاد حلول عملیة لمشاكلنا 

  .المجتمعیة واالقتصادیة والبیئیة

عبد الحمید شومان في دعم األبحاث العلمیة، وبینت أن ھذا النوع من الشراكات یحقق رؤیة مؤسسة 

  .مبینة أن تطبیق ھذه األبحاث على أرض الواقع ھو أساس نھضة وتنمیة المجتمعات

من جھتھا، أكدت مدیر دائرة البحث العلمي في المؤسسة المھندسة ربى الزعبي، على دور صندوق 

ة، الفتة إلى تركیز الصندوق في دعم البحث العلمي التكاملي مع أدوات الدعم األخرى في المملك

المرحلة المقبلة على التوجھ نحو دعم البحوث التطبیقیة التي قد تفضي إلى حلول وابتكارات علمیة 

           .عملیة
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كما بحث الطرفان أوجھ التعاون بین المؤسسة والجامعة خاصة فیما یتعلق باالبتكار العلمي وتوجیھ 

  .ات عملیةالبحوث العلمیة نحو حلول وتطبیق

من خالل الصندوق، إلى دعم البحوث التي تستھدف تجاوز التحدیات " مؤسسة شومان"وتسعى 

المفروضة على المجتمع وتأمین احتیاجاتھ األساسیة وطموحاتھ االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة 

محیطة، ویساھم في والثقافیة والبیئیة، ما یجسر الھوة بین المؤسسات العلمیة والتقنیة والمجتمعات ال

  .تعزیز استراتیجیات التنمیة الشاملة، وصوال إلى سلوك طریق االعتماد على الذات

ویھدف الصندوق، كذلك، إلى دعم الباحثین ومساعدتھم في التغلب على التحدیات التي یواجھونھا، 

حوث العلمیة سواء ما یتمثل منھا بالتمویل أو باللوجستیات، وفتح الطریق أمامھم لدخول عالم الب

  .التطبیقیة ذات القیمة الُمضافة

؛ ھي مؤسسة غیر ربحیة، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي "مؤسسة شومان"و

واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القیادي واألدب 

  .والفنون واالبتكار المجتمعي
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 روض الموظفین لشھري أیار وحزیرانتأجیل أقساط ق: محافظة

قرر مجلس عمداء الجامعة األردنیة بناء على تنسیب رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة 

وبالتنسیق مع وحدة الصنادیق المالیة تأجیل األقساط الشھریة لجمیع أنواع القروض الممنوحة 

  .ري أیار وحزیرانللعاملین بمناسبة شھر رمضان المبارك وعید الفطر السعید عن شھ

  

ووفقا للقرار ال یترتب أي فوائد أو التزامات أو رسوم على تأجیل األقساط الشھریة، ویشمل جمیع 

  .العاملین في الجامعة وفرع العقبة والمستشفى

  

علما أن تأجیل األقساط سیتم تلقائیا دون الحاجة إلى تقدیم طلبات التأجیل أو مراجعة وحدة الصنادیق 

.المالیة

 ٢٤جو 
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.  

  
  فریق نسائي لدعم الطلبة المتفوقین".. مبادرات من أجل التعلیم"

  
بھدف زیادة وعي أفراد المجتمع بأھمیة العلم والتعلیم، وتفعیل دور المرأة األردنیة في دعم التعلیم، 

" مبادرات من أجل التعلیم"قامت مجموعة من سیدات المجتمع المحلي بإطالق حملة تحت عنوان 
  .خاللھا على أھمیة التعلیم في نھضة البالد یسلطن الضوء من

، بأھمیة التعلیم وأثره على المجتمع، دفعھن لتأسیس فریق "مبادرات من أجل التعلیم"فریق  إیمان
نسائي یعمل على دعم طالب العلم بطرق وأسالیب متنوعة، من خالل أفكار جدیدة یطرحھا الفریق، 

  .بحسب أمین سر الفریق ھبة حبیبي
یق المبادرات من مجموعة من سیدات المجتمع المحلي ذوات مستویات تعلیمیة مختلفة، فر یتكون

وأماكن عمل متنوعة، فضال عن مجموعة من الطالبات في الجامعات األردنیة، اللواتي أبدین 
  .رغبتھن في االنضمام إلى الفریق

ثانویة العامة وغیر الفریق بحسب حبیب لدعم أكبر عدد ممكن من الطلبة المتفوقین في ال ویسعى
القادرین على إكمال دراستھم الجامعیة، حیث یتم إختیار الطلبة من خالل صندوق حیاة للتعلیم لثقتھم 

  .العالیة بآلیة إختیار الطلبة، وما یقدمھ من دعم لطالب العلم
عطائھم المبادرة وفق حبیب، على دعم الطلبة غیر المقتدرین مادیا لمرحلة ما بعد الثانویة، إل وتقوم

فرصة الحصول على التعلیم والتدریب المھني في الجامعات والمعاھد األردنیة؛ إنطالقا، وتعزیزا 
لفكرة صندوق حیاة للتعلیم الذي یقوم بتزوید فریق المبادرة بأسماء الطلبة الذین یحتاجون للدعم من 

  .أجل إكمال تعلیمھم
رأة في تفعیل دور صندوق حیاة للتعلیم، حیث فكرة ھذه المبادرة لتسلیط الضوء على دور الم وجاءت

أتاح الصندوق للنساء من خالل دعمھ المتواصل للمبادرة ورعایة أنشطتھا توجیھ طاقات النساء في 
  .المكان الصحیح

المبادرة مجموعة من السیدات الناشطات في العمل الخیري، المحامیات، المھندسات  وتضم
لكة، كما یشارك فیھا مجموعة من الطالبات اللواتي تلقین دعما واألكادیمیات في مختلف جامعات المم

  .من قبل صندوق حیاة للتعلیم إلكمال دراستھن وعرض قصص نجاحھن خالل فعالیات المبادرة
حبیب جھود صندوق حیاة في تخفیف مجھود اختیار الطالب الذین یحتاجون لدعم حقیقي،  وتثمن

مل الصندوق، حیث یتم إختیار الطالب عن طریق الموقع لشفافیتھ ومصداقیتھ المتواجدة بآلیة ع
  .اإللكتروني وبشكل آلي، فضال عن وجود باحث اجتماعي یتحقق من حالة الطالب

حبیب، إیكال مھمة اختیار الطلبة على صندوق حیاة، جعلنا نركز على نشاطاتنا ونحقق  وتضیف
  . م التعلیم والنساء في ذات الوقتنجاحا في تلقي الدعم، باإلضافة إلقامة مجموعة نشاطات تدع

المبادرة بمجموعة من النشاطات التي تمكنھا من تحصیل دعم ألكبر عدد ممكن من الطلبة،  وتقوم
بالتعاون مع نادي ومسبح ورد وحریر بمناسبة " كوني أنت"حیث نفذ فریق المبادرة البازار الخیري 

 رفمجموعة متنوعة من المنتجات التي یشیوم المرأة العالمي ویوم األم،  تضمن البازار عرض 
.  علیھا مجموعة من النساء، حیث قدم ریع ھذا البازار لدعم طالب العلم في صندوق حیاة للتعلیم

وتشكر حبیب بدورھا ورد وحریر على جھودھم المبذولة في دعم وتنظیم ھذا النشاط، فضال عن 
را لھذه األنشطة، فقد تم إنشاء خطة سنویة واستمرا. تخصیص جزء من ایراد ذلك الیوم لدعم التعلیم

  .لنشاطات الفریق سعیا، لتحقیق أھداف الفریق

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالغد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
13 

یحرص فریق المبادرة بالقیام بنشاطات بأسالیب متنوعة وبشكل دوري، ھدفھا زیادة الوعي لدى  كما
  . أفراد المجتمع بأھمیة التعلیم

ین الطلبة من المشاركة في مشاریعھم حبیب إلى الجھد الذي یقوم بھ فریق المبادرات في تمك وتلفت
  .في البحث العلمي، وتقدیم دعم مادي للطلبة، حتى یتمكنوا من المنافسة على جوائز عالمیة وعربیة

تقتصر فعالیات مبادرات من أجل التعلیم على دعم الطلبة فحسب، توضح حبیب، حیث یقوم  وال
ماعیا واقتصایا من خالل إیجاد منصات في فریق المبادرة بالتركیز على دعم المرأة وتمكینھا إجت

بازارات تمكنھن من المشاركة وعرض منتجاتھن، حیث یذھب ریع ھذا البازار للتعلیم، وبذلك یكون 
  .قد استھدف الفریق الشریحتین

ذلك أبدت الجھات الداعمة لفریق المبادرة استعدادھا إلى دعم الطلبة وتأھیلھم من خالل مجموعة  إلى
التدریبیة والتأھیلیة، إلى جانب الدعم المادي، في حین أكد البعض منھا استعداده من الدورات 

  .لتوظیف الخریجین الحاصلین على دعم من المبادرة وصندوق حیاة للتعلیم
حبیب من خالل األنشطة التي تقوم بھا المبادرة الحصول على دعم من قبل مؤسسات  وتطمح

لحكومي والخاص، حتى تتمكن المبادرة من متابعة أنشطتھا المجتمع المدني والمؤسسات بقطاعیھا ا
  .وفعالیاتھا وتحقق ھدفھا في تمكین النساء ودعم الطلبة في التعلیم

أن صندوق حیاة یقدم مجموعة متنوعة من المشاریع إلى جانب المنح الدراسیة كمشروع  یذكر
والذي یخصص لدعم طلبة  القروض الحسنة، مشروع المساعدات الطارئة، مشروع التدریب المھني

التدریب المھني والتدریب المتخصص من خالل المعاھد المھنیة المعتمدة لدى الصندوق، ویستھدف 
بغض النظر عن نتائجھم في الثانویة العامة ویقوم على توظیف المتمیزین منھم، فضال  طلبةجمیع ال

  .عن مشروع المھارات الحیاتیة وكفالة الطالب
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  یناقشون نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة" ةعمداء الصیدل"
   
  

ناقش عمداء كلیات الصیدلة في الجامعات األردنیة نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة للطلبة المتوقع 
تخرجھم في الفصل الثاني والصیفي من العام الجامعي الحالي في تخصصي الصیدلة ودكتور 

  .صیدلة
  

تماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، الیوم الثالثاء، ویھدف االجتماع، الذي نظمتھ ھیئة اع
  .إلى وضع الخطط التحسینیة لمعالجة جوانب الضعف للكفایات التي كانت النتائج فیھا غیر متقنة

  
وبحث المشاركون، خالل االجتماع، الذي ترأسھ رئیس ھیئة االعتماد، الدكتور بشیر الزعبي، 

التعلم في البرنامجین وأسئلة االمتحان ومدى قیاسھا وتغطیتھا  الكفایات ومدى تغطیتھا لنواتج
للكفایات بشكل جید، كما تم مقارنة نتائج امتحان الكفاءة للفصول الثالثة األخیرة للوقوف على مدى 

  .التحسن الذي طرأ على النتائج
  

لة في الجامعات كما بحثوا تقریر اللجنة المكلفة بإعداد تقریر لتقییم برامج الصیدلة ودكتور صید
  .األردنیة

  
وعرض العمداء، خالل االجتماع، توصیات اللجنة والتغذیة الراجعة من الجامعات حولھا، وتم 
االتفاق على أن تقوم اللجنة بأخذ جمیع المالحظات بعین االعتبار وإعادة صیاغة بعض التوصیات 

  .لتزوید كلیات الصیدلة بھا والعمل لما جاء في مضمونھا

  بترا
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  "كتابك صدیقك" تنظم مبادرة " تعلیم العاليال"
  
  

كتابك "نظمت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المكتبة الوطنیة أمس مبادرة 
  ".صدیقك

وقال وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي الذي افتتح المعرض، ان الكتاب خیر صدیق وخیر 
  .ة ال تلحق بركب التطور والحداثةجلیس وان األمة التي ال تقرأ أم

وجال الوزیر على أقسام المعرض، مستعرضا اھم الكتب المعروضة وخاصة الوثائق األردنیة التي 
  .تؤرخ لألحداث الوطنیة األردنیة باعتبارھا ذاكرة الوطن

 من جانبھ شكر مدیر عام المكتبة الوطنیة الدكتور نضال عیاصرة وزارة التعلیم العالي على ھذه
)بترا(- .المبادرة والتي تھدف تشجیع القراءة والحث علیھا وتنمیة مھارة المطالعة والقراءة الذاتیة

  ٤:الدستور ص/بترا
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  ..عادل الطویسي .د.وزیرنا النابھ أ

  
  نضال القطامین. د

  
كان ھذا العنوان ُمفتتح محاضرة معالي األستاذ الدكتور عادل ... التعلیم العالي یسیر نحو العالمیة

لقد كان معالیھ فیھا . یر التعلیم العالي في معھد الدوحة إبّان زیارتھ األخیرة لدولة قطرالطویسي وز
ً وسفیرا ورجل دولة رفیع األداء وعمیق التجربة   .وزیرا

  
ً من عراقة البترا وتالل : أعرفھ منذ زمن بعید قائدا ورائدا ومبادرا وفالحا منذ البواكیر، صانعا

ً من شظف البدایات أسلوب قیادة حداثي متقّدم، فعرفھ الناس الوادي المرتفعة فخرا وعّزة،  ومتخذا
ً لذلك ً وفي جامعة مؤتة وفي الجامعة األردنیة مبتكرا للریادة : تبعا في جامعة الحسین بن طالل مؤسسا

ً وأكادیمیا في : وقیادة التعلیم العالي، وفي مجلس األمة تمیّزا وكفاءة، وفي كل مواقعھ الوطنیة سیاسیا
  .عة المتمیزین في الوعي وفي األخالق وفي العملطلی

  
بأن عملیة إصالح  - في نظرة فاحصة لمسیرة التعلیم العالي األردنیة  -إن من اإلنصاف القول 

مؤسسات التعلیم العالي تسیر وفق الخطط واالستراتیجیات، رغم بعض المعیقات التي ال تنفصل أبدا 
  .التحدیات التقلیدیة التي تواجھ القطاع بشكل عام عن

  
لقد وضعت دراسة مستفیضة أجراھا المجلس االقتصادي واالجتماعي بعنوان إصالح التعلیم العالي 
في األردن یدھا على كل تفصیالت التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي في األردن، وھي دراسة مھمة 

التعلیم العالي في األردن نحو مساھمتھا المھمة في تطویر االداء وتؤسس لحالة مختلفة تعید مسیرة 
المؤسسي للدولة بشكل كامل، بوصف التوظیف التنموي والسیاسي لمخرجات التعلیم العالي ركٌن 

  .أساسي في بناء الدولة واستدامة النمو فیھا
  

على الشكل المطلوب، والتي وتعرض الدراسة لواقع التحدیات التي تمنع التعلیم العالي من أداء واجبھ 
تتوزع بین استقاللیة الجامعات وتحدي الحاكمیة فیھا ومثالب التوسع الكمي في عدد الجامعات وفي 
تنوع التخصصات والتشابھ والتكرار فیھا وتشّوه نظام القبول، وضعف ممارسات ضبط الجودة 

  .ھیئة التدریس وتكوینھم وتحدي المواءمة مع سوق العمل، فضال عن أسئلة مھمة عن بناء أعضاء
  

لقد أوصت الدراسة المشار إلیھا بجملة حزم ضمن خارطة طریق واضحة إلصالح التعلیم العالي في 
االردن تبدأ باستقاللیة الجامعات لتكون جامعات ذات استقاللیة كاملة وفق القانون، وإعادة النظر 

تعلیم عاٍل عادلة وذات جودة، وإعادة بسیاسات القبول والتخصصات والبرامج الدراسیة لتوفیر فرص 
بناء الھیئات التدریسیة والبحثیة بتكوین ھیئات تدریسیة كفؤة قادرة على انتاج المعرفة ونقلھا، 

  .والسعي ألن تكون الجامعات قادرة على اإلستدامة الذاتیة وعلى اإلستمرار في التطویر
  

في األردن، أضیف بأن التنفیذ الفّعال یتطلب إزاء ھذا الملّخص لخارطة طریق إصالح التعلیم العالي 
  . أدوات فّعالة بالضرورة

  عمون

 مقاالت
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إن وجود وزیر مھني متخصص ذو تجربة عمیقة على رأس ھذه األدوات یؤمن قیادة العمل 
  .واستدامتھ بشكل مؤسسي 

  
ال أحد یستطیع تجاھل الدور المحوري والھام الذي یؤسس فیھ معالي الوزیر لھیكلة شاملة تستوعب 

أفكار االصالح وخططھ، ومن المفید كذلك اإلستعجال في تنفیذ توصیة مھمة من التوصیات  كل
الواردة في دراسة المجلس االقتصادي واالجتماعي، تلك المتضمنة انتقال دور وزارة التعلیم العالي 

  . من الدور الرقابي واإلشرافي إلى الدور التنظیمي
  

نحن الیوم في أمّس الحاجة إلى فصل اإلستثمارات التعلیمیة . تأخذ أھمیة ھذا اإلنتقال أولویة مھمة 
  . عن البیروقراطیة الحكومیة وعن العنتریات الفردیة المغرضھ غیر المفیدة بل والطاردة لإلستثمار

  
لم یعد الزمن مناسبا لفتل العضالت، وال لبعض الممارسات الرقابیة غیر المسؤولة على مؤسسات 

العالي تصل استثمارات البعض منھا إلى المالیین وتشغل العدید من األردنیین، ومكاتب تعنى بالتعلیم 
  . ھذه قوى شٍد عكسي وعائق كبیر أمام النھوض بمؤسسات التعلیم العالي

  
ّي المفتشون والمراقبون وفرسان  وریثما نصل إلى نھایة مسیرة اإلصالح، فإن أضعف اإلیمان تحل

ین، ببعض الحكمة وبعض الرشد وبعض النصح ، وأن تكون لدى تنفیذ التعلیمات واالنظمة والقوان
البعض منھم الكفاءة والتجربة والخبرة والتأھیل في الرقابة والتفتیش، وأن یتدّرج في استعمال 
صالحیاتھ الفضفاضة، تلك التي ال یقیدھا قانون وال تعلیمات، وأن یبدأ بالتوجیھ واإلرشاد والنصح، 

 ّ ً من أول زیارة قبل أن ینتضي قلمھ فیسط   .ر إنذارا
  

معالي الوزیر النابھ عادل الطویسي، ابن ھذا الوطن من أقصاه إلى اقصاه، ال نجامل وال نشھد بغیر 
الحقیقة، أنت فارس التعلیم العالي ورّبانھ وقائده، ومھمتك في السیر بالتعلیم العالي نحو العالمیة ھي 

  .ا، وتعتني بتحضیر القواعد للتمیز واالبداع مھمة وطنیة ترتبط أساسا بالتنمیة بكل أشكالھ
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  حول ضریبة الدخل» الدراســات االستراتیجیة» توصیــات
  

  احمد حمد الحسبان
  
  
بعیدا عن شبھة التاثیرات المصلحیة التي یمكن ان یوصم بھا أي طرف من األطراف المعنیة  

لدراسة القیمة التي اجراھا مركز بضریبة الدخل، او المتضررة من القانون الجدید، جاءت توصیات ا
الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة لتقطع الشك بالیقین، ولتضع كما من الحقائق العلمیة امام 

  .صانع القرار، ولتضاف الى الكم الكبیر من المالحظات المتحفظة على القانون حد الرفض
غرفة تجارة عمان، اجابت عن الكثیر من  الدراسة التي اجراھا المركز ـ مشكورا ـ بالتعاون مع

التساؤالت، واستجابت للعدید من التحفظات التي ابداھا معنیون من القطاع الخاص ومن الشركات 
واالفراد، وقدمت ما ھو اعمق من االستطالع العلمي آلراء األطراف المعنیة، حیث استطلع المركز 

رات في الوصول الى رأي علمي یحسم ما راي الخبراء والمتخصصین، ووظف كل ما لدیھ من خب
  .  یمكن ان یكون جدال طرفاه الحكومة والشارع بكل مكوناتھ

» فالتوصیات عدیدة، لكنھا تصب في كم من العناوین ابرزھا التوصیة بتجنب الدخول في مرحلة
اسة ، وعدم المساس بالشرائح الدنیا من الطبقة الوسطى، والمطالبة بإجراء در»اإلجھاد الضریبي

على النمو االقتصادي، وھي نفس العناوین التي تحدث بھا الشارع » لألثر المحتمل لضریبة الدخل
  . بكل اطیافھ وما زال یتحدث بھا

غیر ان احدى التوصیات جاءت لتضع حال بدیال، حیث نصت على تخفیض ضریبة المبیعات كتوجھ 
اعتبارھا مخرجا للحكومة من اجل  مواز لقانون ضریبة الدخل الجدید، وھي التوصیة التي یمكن

السیر في التزاماتھا امام الھیئات الدولیة المعنیة ببرامج التصحیح االقتصادي والتي كان من بین 
  . توصیاتھا وضع قانون جدید لضریبة الدخل یعالج التھرب الضریبي ویوسع قاعدة المشمولین بمظلتھ

ریبي، وتؤكد ان ایة اضافات ضریبیة تعني وھي توصیة تحسم أي خالف في الراي حول الحمل الض
الدخول في حالة االجھاد الضریبي، بكل ما لھا من تبعات لیس على االفراد فقط، وانما على 

  . االستثمار وعلى النمو االقتصادي
من بین التوصیات التي خلصت الیھا الدراسة ضرورة اجراء حوار مع االطراف المعنیة، وھي 

ى بھا القطاع الخاص، ومختلف الجھات المعنیة، وھذا یعني االستماع الى الفكرة التي طالما ناد
  . وجھات نظرھم واخذھا بعین االعتبار في اعداد المشروع

بالطبع ھناك توصیات تعالج ملف ضریبة الدخل بصورة شمولیة، بدءا من االعفاءات، وانتھاء 
ئبة بعض الشئ، ومنھا ـ على سبیل بالغرامات، غیر ان الشكوى من بعض االمور االجرائیة كانت غا

عاما فاكثر بغض النظر عما  ١٨المثال ـ الزامیة الحصول على رقم ضریبي لكل من بلغ من العمر 
وفي ذلك استنزاف لجھود الدائرة التي . اذا كان عامال او محققا شروط التكلیف الضریبي ام ال

یس لھم ناقة وال جمل في ھذه العملیة ستضطر الى تدقیق مالیین الكشوف ولجھود المعنیین الذین ل
  . بحكم ان نسبة كبیرة منھم ما زالوا على مقاعد الدراسة، او انھم من العاطلین عن العمل

  
باختصار، خطوة مركز الدراسات االستراتیجیة دعمت موقف المتحفظین على القانون الجدید 

  . اسة القیمة والتعامل معھالضریبة الدخل، ویبقى دور الحكومة في االستجابة لتوصیات الدر

  ١٠:الدستور ص
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  جامعتنا
  

  بالل حسن التل
في بلدنا ظواھر غریبة، نكاد نتفرد بھا عن كل مجتمعات الدنیا، ومن ھذه الظواھر الغریبة ظاھرة 
ھویة الجامعات في بلدنا، بخاصة على الصعید االجتماعي، ذلك أنھ من أول مھام الجامعة في كل 

ً إلى مساھمة بصورة رئیسیة في إعادة  بالد الدنیا إعادة صیاغة شخصیة الطالب وتطویره، وصوال
صیاغة ھویة المجتمع، وتطویره في إطار ھویة وطنیة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة جامعة، وبھذه 

ما یحدث في بلدنا  .المساھمھ في تطویر المجتمع تقوم الجامعة بأھم أدوارھا وھو دور قیادة المجتمع
من أن تقود الجامعة مجتمعھا الوطني، ومجتمعاتھا المحلیة نراھا ھي التي  ھو العكس تماما، فبدالً 

ولعل ھذا االنقیاد . تنقاد لھذه المجتمعات بكل ما في ھذه المجتمعات من تناقضات وتخلف اجتماعي
من جامعاتنا لمجتمعاتھا المحلیة ھو سبب ما تعانیھ ھذه الجامعات من مظاھر سلوكیة، كالعنف 

ً، وسبب لھا الكثیر من الخسائر المادیة والمعنویة الجامعي الذي  عانت منھ الجامعات األردنیة طویال
ً بالعنف المجتمعي سیطرت على جامعاتنا ظاھرة الجھویة  .خاصة على صعید السمعة وارتباطا

والعشائریة، التي كانت من المحركات الرئیسیة للعنف الجامعي، بخاصة عندما تخلینا عن أنبل ما في 
رنا من قیم أخالقیة ھي قیم االحترام والتسامح واالنصیاع للحق، فحل محل ذلك التعصب عشائ

والعنصریة، وغیر ذلك من المفاھیم التي تعمي عن الحق، مما ال یجوز أن تكون الجامعات موطن 
لھا، والسؤال ھو كیف وقعت جامعاتنا في فخ العنف، وقبلھ فخ الجھویة والعشائریة، بعد أن كانت 

معة األردنیة عند تأسیسھا حاضنة لكل ما یتناقض مع ھذه المفاھیم، فكانت الجامعة األردنیة الجا
حاضنة للمسرح، ولكل الفنون، وكانت حاضنة لكل التیارات الفكریة والسیاسیة، وبذلك كانت تمثل 

ت تذوب مجتمعنا أصدق تمثیل، بكل تالوینھ االجتماعیة والثقافیة والعرقیة، وھي التالوین التي كان
في ھویة وطنیة جامعة، كانت الجامعة األردنیة احدى أھم أدوات إنضاجھا، من خالل صھرھا 
لطلبتھا في بوتقة ھذه الھویة الوطنیة الجامعة،ولعل ھذه الحالة أحد مداخلنا لفھم أسباب سقوط 

ارن بین جامعاتنا في فخ الجھویة ومن ثم العنف فكیف ذلك؟ لإلجابة على ھذا السؤال علینا أن نق
تركیبة طلبة الجامعة األردنیة في سنواتھا األولى، وتركیبة الجامعات األردنیة في العقود األخیرة، فقد 
كان طلبة الجامعة األردنیة كما أسلفنا یمثلون كل شرائح ومناطق األردن، ومن ثم فقد كانوا 

قافیة والفكریة والسیاسیة، یتعرضون لعملیة تغییر من خالل تفاعل الشرائح االجتماعیة والمدارس الث
سواء كان ذلك في قاعات الدرس أوفي سائر األنشطة الجامعیة كالمسرح والرحالت وغیرھا، وھو 
األمر الذي اختلف فیما بعد عندما أقمنا في كل محافظة من محافظات المملكة جامعة، صار أصحاب 

قیادة الجامعة وأسرتھا التعلیمیة،  تلك المحافظة یعتبرونھا جامعتھم ھم دون سواھم، على صعید تعیین
حیث صارت الضغوط تمارس لتعیین أبناء المنطقة حتى ولو تم ذلك على حساب المعاییر العلمیة، 
واألدلة على ذلك كثیرة، لكن ما ھو أخطر من ذلك أن طلبة كل محافظة صاروا یدرسون في 

عة من جامعات المحافظات تنتمي محافظتھم على األغلب، فصارت الغالبیة الساحقة من طلبة كل جام
إلى نفس الوعاء الثقافي واالجتماعي والفكري، مما أفقد الطالب فرصة االنفتاح على تیارات ثقافیة 
ً من أدوارھا، ھو دور صھر طلبتھا في  ً رئیسا واجتماعیة وفكریة أخرى، مثلما أفقد الجامعة دورا

ً وسیاسی ً واجتماعیا ً، وھذا خطر حقیقي ال بد من معالجتھ فكیف یكون الھویة الوطنیة الجامعة ثقافیا ا
أنھ ال بد من إعادة النظر في أسس قبول طلبة كل الجامعات : ذلك؟ اإلجابة على ھذا السؤال ھي

األردنیة، بحیث ال یزید عدد المقبولین في الجامعة الواحدة عن نسبة معینة من أبناء كل محافظة، 
أنحاء الوطن للتفاعل مع بعضھم، فال تظل عالقة أبناء معان  إلتاحة الفرصة أمام الطلبة من مختلف

أو أبناء اربد محصورة مع بعضھم على سبیل المثال، فلماذا ال تذھب نسبة من أبناء اربد والسلط 
وعمان وسائر أنحاء الوطن إلى معان؟ ولماذا ال یأتي أبناء معان إلى اربد وعمان والمفرق وغیرھا 

ً من جامعات الوطن؟ فھذا  ً واجتماعیا ھو الطریق الحقیقي النفتاح شباب الوطن على بعضھم ثقافیا

  ١٢:الرأي ص
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وما ینطبق على أسس قبول الطلبة  .على طریق بناء ھویة وطنیة جامعة یرعاھا جیل منفتح ومتفاعل
في الجامعات األردنیة، یجب أن ینسحب على أسس تعیین الكوادر األكادیمیة واإلداریة في الجامعات 

ألن ذلك مدخل للواسطة والمحسوبیة، ومن . كون ھذه الكوادر من أبناء محافظة بعینھافال یجوز أن ت
 ً   .ثم تراجع مستوى مخرجات التعلیم التي نشكو منھا جمیعا
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  دراسة الضریبة بشمولیة

تعدیل القانون مبرر اقتصادیا، لكن بحاجة ماسة الى حمایة الطبقات الوسطى والفقیرة ، وتعزیز ثقة 
  .بیئة االعمال المحلیةالمستثمر ب

  
  سالمة الدرعاوي  

  
دراسة اقتصادیة علمیة أعدھا مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع غرفة 
تجارة عمان حول ضریبة الدخل وآثارھا على اإلقتصاد الوطني ، خرجت بنتائج وتوصیات تستحق 

  .المسؤولة المتابعة والنقاش من قبل كافة جھات الدولة 
  

الدراسة ترى ان تعدیل قانون ضریبة الدخل مبررا اقتصادیا وھو أمر ملح في ضوء التشوھات 
الحاصلة في ھیكل ادارة الضریبة من جھة والشرائح المكلفة من جھة اخرى، لكن نرى ان مرحلة 

علیھ مما قد تسمى االجھاد الضریبي التي قد یصل إلیھا المكلف في حال اإلستمرار في رفع الضریبة 
یشكل تحدیا كبیرا على استمراریة التزامھ بدفع المستحقات القانونیة علیھ، وھنا یقترح ان یكون مقابل 
زیادة ضریبة الدخل تخفیض في بعض بنود ضریبة المبیعات حتى یتمكن المواطن من زیادة 

  .استھالكھ من السلع والخدمات 
  
  

في القطاع الخاص للوصول الى توافق وطني بشأن  تقترح الدراسة  إجراء حوار مع ذوي العالقة
القانون، والحقیقة ان الحوار بین االطراف المعنیة بین القطاعین الخاص والعام بكل شفافیة وصراحة 
ومسؤولیة سیساھم ایجابا في الوصول الى تفاھمات مشتركة وبدائل كثیرة لتحسین ایرادات الدولة في 

  .عملیات التحصیل وادارة الضریبة
  
   
  

مسألة عالقة قانون ضریبة الدخل بالنمو االقتصادي كانت احدى نتائج الدراسة والتي طالبت من 
خاللھا بدراسة وتقییم اثر القانون على النمو وتداعیاتھ على دخل المواطنین في المجتمع، والتباحث 

ون المساس بالشرائح في دراسة البدائل القادرة على توفیر العائد المالي الذي تطمح إلیھ الحكومة د
الدنیا من الطبقة الوسطى، وھذا أمر في غایة األھمیة ویصب في صمیم األھداف التنمویة الرئیسیة 

  .لقانون الضریبة
  
  

تقترح الدراسة إصدار عفو ضریبي على المتأخرین أو المتلفین أو المتھربین وذلك ضمن فترة زمنیة 
الفوائد المترتبة على التأخیر ولیس على المبالغ محددة على أن یشمل االعفاءات من الغرامات و

األصلیة المستحقة لضریبة الدخل وبدون المالحقة القانونیة مما سیساعد في توسیع القاعدة الضریبیة 
وزیادة إیرادات الحكومة، والمعروف ان حكومات سابقة مارست ھذا االمر وكان لھ آثار إیجابیة 

  .، وقد تكون بادرة حسن نیة من الحكومة تجاه المكلفینسریعة في عملیات التحصیل الضریبي 
  
   
  

  المقر
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زیادة الوعي الضریبي لدى المواطنین وبأھمیة تسدید الضریبة لما یترتب علیھ من فائدة علیھ ھو 
جزء أساسي من عملیة االنتماء والمواطنة الصالحة ، مقابل تعزیز الخدمات التي تقدم في المجتمع 

  .شرة بشكل یلتمسھا المواطن مبا
  
  

أوصت الدراسة بتحدید صالحیات ومھام مدققي ضریبة الدخل والمبیعات بشكل أكثر دقة 
وموضوعیة ، وتخفیض الفترات الزمنیة التي یجوز لدائرة الضریبة العودة خاللھا للتقدیر على 
سنوات ماضیة، وعدم اعطاء مجلس الوزراء صالحیات في منح االعفاءات في ظروف خاصة 

لى تمییز في المعاملة الضریبیة ویستحسن إقرار فئات االعفاءات بنظام أو قانون أو والذي یؤدي ا
إلغائھا، مع توعیة المكلفین بآلیات تنفیذ قانون الضریبة، وذلك من خالل إنشاء قسم أو جھة مخصصة 

  .في دائرة الضریبة إلعطاء المكلفین المشورة الضریبیة والتصرف على أساسھا
  
  

للدراسة ھو التخفیف من اآلثار السلبیة للتعدیل الضریبي المقترح بإعطاء فترة من أھم التوصیات 
ً للمستثمرین األجانب، یتم من خاللھا إعطاء المكلف فترة سماح  خمس سنوات (سماح، وخصوصا

على قانون ضریبة الدخل، ) في حینھ(لتصویب أوضاعھ الضریبیة في ضوء التعدیل الجدید ) مثال
لفترة االستمرار في تطبیق القانون قبل ذلك التعدیل، وال یطبق التعدیل إال بعد بحیث یتم في تلك ا

  مضي المدة، أو بموافقة المكلف قبل ذلك
  

توصیات دراسة ضریبة الدخل تستحق الدراسة والنقاش، وھي في مجملھا قابلة للتطبیق على أرض 
ا للحوار بین القطاعین العام الواقع، ومبنیة على أسس علمیة وعملیة، من المفید أن تكون أساس

  .والخاص
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.  
  

  
  
  
  
  
  الزرقاء –جھاد عبد سلیمان جرادات  -
  الصویفیة –فھیم ابراھیم میخائیل دحدلة  -
  شارع الجامعة االردنیة –محمود عبد علي یوسف  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ستغل منھا سوى ثالثة مئات المواقع األثریة في محافظة المفرق منتشرة في مختلف مناطقھا لم ی
  .مواقع من قبل دائرة اآلثار العامة وإھمال األخرى

  
شكا مستوردون من المزاجیة في منح تصاریح االستیراد من قبل وزارة الزراعة وسوء المعاملة مع 

  .عدد من المراجعین لمدیریة التراخیص
  

عطیة الذي .. لت بالنجاحالنائب خلیل عطیة اجرى قبل یومین عملیة قسطرة في مستشفى االردن تكل
  .یقضي فترة نقاھة اجباریة في منزلھ یتماثل للشفاء

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشر ولي العھد صورة على حسابھ اإلنستجرام خالل حضوره بطولة آیلھ للتزلج على الماء، وكتب 
على قبل عدة أیام، خالل بطولة آیلة األردن العالمیة للتزلج (تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).الماء في العقبة
  

» القدس عنوان العودة«دعا مجلس نقابة الصحفیین أعضاء الھیئة العامة للمشاركة في مھرجان 
  .للنكبة والذي سیقام عند الساعة السادسة من مساء الیوم في مجمع النقابات) ٧٠(بمناسبة الذكرى 

  
غ تستعد إلطالق موقع أدبي أن الوزیرة السابقة الدكتورة النا مامك» الدستور«علمت صنارة 

الكتروني متخصص بمقاالت ثقافیة، وسیضم الموقع مقاالتھا األسبوعیة التي كانت تنشرھا في 
  .الصحف ومقاالتھا القدیمة

  
  

 صنارة الدستور
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 في مادبا رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز حّل ظھر أمس ضیفا على منزل النائب مرام الحیصة
  .  وشخصیات من أبناء بني حمیدة والتي أولمت على شرفھ بحضور وجھاء

  
استبدل فرع نقابة المھندسین في العقبة حفل تھنئة واستقبال لمجلس النقابة الجدید بوقفة تضامنیة مع 

وردد . فلسطین والقدس، بمشاركة النقیب أحمد سمارة الزعبي وعدد من أعضاء مجلس النقابة
جازر الصھیونیة بحق الشعب الفلسطیني عشرات المھندسین خالل الوقفة الھتافات المنددة بالم

  .وباالنحیاز األمیركي األعمى للعدو اإلسرائیلي
  

نقلت وسائل إعالم أمیركیة أمس عن مصادر حكومیة ببالدھا لجوء الوالیات المتحدة إلى تعزیز 
الحمایة األمنیة حول سفارتیھا في عمان وأنقرة، وذلك على خلفیة اتساع االحتجاجات الشعبیة ضد 

اسة الوالیات المتحدة تجاه القضیة الفلسطینیة وتنفیذھا قرار نقل سفارتھا من تل أبیب إلى القدس سی
التلفزیونیة األمیركیة إلى أن واشنطن تنظر بإرسال مزید من القوات  NBCواشارت قناة . المحتلة

  .العسكریة لعدد من الدول التي شھدت سابقا احتجاجات، بینھا لبنان ومصر وباكستان
  

نقابة الصیادلة األردنیین فتحت باب التبرع لصالح الشعب الفلسطیني من قبل الصیادلة ومستودعات 
وسیخصص جزء من التبرعات، التي افتتحت لھا حسابا خاصا بالنقابة، لترمیم . األدویة األردنیة

 البیوت في القدس وبناء المدارس ودعم القطاع الصحي الفلسطیني، ودعم المرابطین بالمسجد
 .األقصى

 زواریب الغد
  


